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« آلودگی هوا »
 -ساختمان ها و خودروها را دچار پوسيدگی می كند.

 از رشد فرآورده ها كشاورز می كاهد.زیان های آلودگی هوا
 -باعث كم شدن برخی گونه ها جانور می شود.

 -بيمار ها گوناگونی مانند برونشيت ،آسم و سرطان ریه را به وجود می آورد.

فوران آتشفشانها :باعث وارد شردن مدردار زیراد خاكسرتر و
گازها سمی به هواكره میشوند.

آلودگی ها
طبيعی

مررردابهررا و بررات
میكنند.

منابع آلودگی
هوا
آلودگی ها
انسانی

انواع
آالیندهها

(2

طوفان ها صحرایی :مدردار زیراد ابرار در هرواكره پراكنرده
میكند.
هررا :گازهررا زیررانآور در هرروا پ ررش

انسانها با استفاده از آترش و رفرتوروب خانرههایشران مدردار
زیاد دود و ابار وارد هواكره میكردند.
امروزه با گسترش صنایع و استفاده از سوختها فسيلی مددار
زیاد دود ،دوده و گازها آالینده وارد هواكره میشود.

آالینده نوع اول :آالیندههرایی كره بره همران
شرركلی كرره توليررد مرریشرروند وارد هررواكره
میشوند .مانند:

كربن د اكسيد ()CO2
كربن مونو اكسيد ()CO
گوگرد د اكسيد ()SO2
اكسيدها نيتروژن ()NOx
متان ()CH3
ذرات معلق

آالینده نروع دوم :آالینرده هرایی كره برر ا رر
واكنش ميان آالینده ها نروع اول و اجرزا
طبيعی هواكره پدید میآیند .مانند:

گوگرد تر اكسيد ()SO3
سولفوریک اسيد ()H2SO3

) :یک آالینده نوع اول در هوا با اكسيژن -یک جز طبيعی هوا -واكنش می دهد و گاز گوگرد ترر اكسريد

(3

) را بره

گوگرد دی اکسید
وجود می آورد.
گازها  2و  3همواره با هم دیده می شوند.
واكنش گوگرد تر اكسيد با آب آن را به سولفوریک اسيد تبدیل می كند كه یک آالینده نوع دوم می باشد و یكی از عوامل مهم ایجاد براران هرا
اسيد نيز می باشد.
اكسيد نافلزهایی مانند كربن ،گوگرد و نيتروژن در صورت حل شدن در آب اسيد توليد می كنند به همين علت آن هرا را اكسريدها اسريد مری
نامند .در ضمن اسيدها حاصل آالینده ها نوع دوم محسوب می شوند.

« اوزون مولکولی با دو چهره »
اوزون استراتوسفر
(مفيد)

مانع ورود پرتوها زیانبار فرابنفش خورشيد به زمين میشود.
مدادیر كم آن باعث سوزش چشمان می شود.

انواع اوزون
اوزون تروپوسفر
(مضر)

مدادیر زیاد آن باعرث ترورم ریرو  ،خرون ریرز و حتری مررگ
میشود.
س ت شدن و ترك برداشتن تایر خودروها و قطعات الستيكی دیگر
كاهش ميزان فرآورده ها كشاورز به ویژه گوجه فرنگی

(ناشی از دود خودروها) به وجود می آید.
اوزون تروپوسفر بر ا ر تابش پرتوها خورشيد بر مولكول ها 2
2
(اوزون تروپوسفر ) 3

نور خورشيد

2

 نتیجه :اوزون تروپوسفر یک آالینده نوع دوم است.
همانطور كه می بينيد در این فرآیند مولكول ها سودمند اكسيژن (  ) 2به مولكول ها زیان آور اوزون ( ) 3تبدیل می شوند.
) كه به توليد اوزون در تروپوسفر می انجامد.
مه دود فوتوشیمیایی :آلودگی ناشی از تابش نور خورشيد بر اكسيدها نيتروژن (
واکنش فوتوشیمیایی :هر واك نشی كه به كمک نور آااز شود یک واكنش فوتوشيميایی یا نور شيميایی است .ماننرد فوتوسرنتز یرا تشركيل اوزون
تروپوسفر .
) خروجی از اگزوزها زیاد است ،هوا شهر به رنگ قهوها روشن در میآید.
در برخی روزها خشک و آفتابی كه مددار اكسيدها نيتروژن (
دليل افزایش دما در الیه استراتوسفر ،جذب تابش پرانرژ فرابنفش به وسيله مولكول ها اوزون و آزاد شدن دوباره انررژ بره صرورت ترابش كرم
انرژ فروسرخ (انرژ گرمایی) است.
البته ميانگين این دما از  37باالتر نمی رود .با توجه به این نكته می توان اوزون را یک گاز گل انه ا محسوب نمود.

« باران اسیدی »
) گازها سنگين تر از هوا هستند می توانند در نزدیكی محلی كه توليرد مری
چون گازها گوگرد د اكسيد (  ) 2و اكسيدها نيتروژن (
شوند به زمين فرونشيند و بر حيوانات و گياهان مناطق مجاور لطمه ها جد وارد كنند .كارخانه ها توليد كننده ایرن گازهرا معمروال دودكرش
ها بلند برا كشاندن این گازها به سمت باال و هدایت آن ها به درون هواكره می سازند.
متأسفانه این گازها در ارتفاعات در قطره ها آب موجود در هواكره حل می شوند و به صورت باران ها اسيد به زمين باز می گردند.
با حل شدن گازها گوگرد د اكسيد و اكسيدها ن يتروژن در آب باران كه به ترتيب سولفوریک اسيد و نيتریک اسيد تشركيل مری دهنردPH ،
آب باران كم تر از  7می شود كه باعث ایجاد باران اسيد می شود.
زیان های باران های اسیدی:
 -1آسيب به ساختمان ها و موجودات زنده ،برا مثال بسيار از مجسمه ها مرمر یا ساختمان هایی كه نما مرمر دارنرد در اسريد موجرود
در باران حل شده و به این ترتيب كم كم از بين می روند.
 -2با اسيد شدن آب رودخانه ،شرایط زندگی آبزیان مشكل شده و ممكن است باعث مرگ آن ها نيز بشود
 -3از بين رفتن امكان رشد گياهان به علت حل شدن یون ها كلسيم (  ) 2و منيزیم (  ) 2در آب باران و رفتن ایرن یرون هرا بره اعمرا
زمين.
آب اسيد دریاچه هایی كه اسيد شده اند را می توان با پاشيدن گرد آهک (یک ماده باز ) خنثی نمود تا  PHآن برا زنردگی آبزیران مناسرب
شود.

« کنترل آلودگی »
راههای کنترل آلودگی هوا:
 -1یافتن و جایگزین كردن راه ها تازه ا به جا سوزاندن برا توليد انرژ مانند انرژ خورشيد  ،هسته ا و....
 -2افزایش بازده توليد انرژ از طریق سوختن.
 -3كاهش یا حذف برخی مواد موجود در سوخت ها كه بر ا ر سوختن ،مواد آالینده ایجاد می كنند ،مانند گوگرد موجود در گازوئيل
 -3به دام انداختن آالینده ها پس از سوختن و پيش از ورود آن ها به هوا
همه راه ها كنترل آلودگی هوا هزینه بر است به همين دليل هنگامی كه یكی از راه ها را برا كنترل آلودگی هوا انت اب می كنيرد بایرد مزایرا و
هزینه كنترل آلودگی هوا توسط آن روش توجه نمایيم.

