او داان رتین است

About

Air & Gases

تهیه و تنظیم  :وحید اسماعیلی

هوا کره ()Atmosphere
همانطور که از خواندن صفحه های  54تا  40کتاب درسی متوجه شدددد جَو ددا اتمسفر ددا هفوار

بده منادای

الدههادی از گازها است که دور دک جرم فضادی ماناد دک سیاره را احاطه میکااد .جو بده واسدطه ی نیدروی جاذبده بده دور جدرم
فضادی نگهداشته میشود.
اگرچه سیارههای ددگر ماظومه ی شمسی نیز هواکره دارند اما هواکره زمین تاها هواکرهای است که از ادامه ی زندگی ما و ددگدر
موجودات زنده پشتیبانی میکاد.
جو زمین دارای پاج الده است که به دودسته ی داخلی و خارجی تقسیم می شود.

الیه های داخلی عبارتند از:
 -1تروپوسفر -2 1استراتوسفر -3 2مزوسفر

3

الیه های خارجی عبارتند از:
ترموسفر 5و اگزوسفر

4

تروپوسفر:
وردسپهر دا تروپوسفر دنای هوادی که ما در آن زندگی می کایم دارای ضخامتی حدود  10کیلومتر در مااطق اسدتوادی و 1۱تدا 1۱
کیلومتر در قطبها است.
از ودژگی عمده آن در مااطق استوادی کاهش دما در هر  1000متر(حدود  ۱°سانتیگراد ) افزادش سرعتِ بادها با افزادش رطوبت
نسبت به سطوح پادین تراست .به طور کلی مجموعه پدددههادی که هوا نامیده میشود در ادن الده قابل بررسی هستاد.

1

- troposphere
- stratosphere
3
- mesosphere
4
- thermosphere
5
- exosphere
2
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غلظت گازهای موجود در ادن الده در جدول زدر آمده است.

مقدار بخار آب موجود در هدوا کدامو وابسدته بده محدل دمدا و
زمان می باشد به طوری که در بیابان ها و مااطق با دماهای بسدیار
پادین مقدار بخار آب می تواند کمتر از  % 0/1و در مااطق گدرم
و مرطوب مقدار بخار آب می تواند بیش از  %0/۱حجمی باشد.

هوا (گازهای تروپوسفری) مابع تجاری تهیه ی بسیاری از گازها
ی تشکیل دهاده ی آن می باشد که به وسیله فرآداد تقطیر جزء
به جزء ۱از هوای مادع جدا می شوند.

مایع سازی هوا :
قبل از آنکه هوا مادع شود بخار آب و کربن دی اکسید آن را جدا می کااد زدرا ادن مدواد هاگدام پدادین آمددن دمدا بده
سرعت جامد می شوند و مشکوتی را در لوله های انتقال هوای مادع پددد می آورند.هوای خشکِ عاری از بخدار آب و کدربن دی
اکسید تحت فشاری منادل  200اتمسفر قرار می گیرد .ادن فشار باال باعث گرم شدن هوا می شود که با استفاده از رادداتور ها اددن
گرما را از هوای تحت فشار انتقال می دهاد.هوادی که به وسیله رادداتور ها سرد شده است و به شددت تحدت فشدار اسدت در ددک
انبساط ناگهانی ق رار می گیرد.دمای هوادی که به سرعت مابسط می شود به طدور ناگهدانی کداهش مدی دابدد اددن فرادادد بده طدور
متااوب تکرار می شود تا تمامی هوا به صورت مادع در آدد.
نیتروژن با تقطیر در دمای  -19۱از هوای مادع به دست می آدد .نیتروژن بند از سولفوردک اسید بیشدتردن سدهم تولیدد را در صداادع
شیمیادی دارد عمده مصارف گاز نیتروژن عبارتاد از :ماده بی اثر شیمیادی در بسته باددی مدواد غدیادی و صداادع الکترونیدک و در
حالت مادع به عاوان عامل فردز کااده .
گاز نجیب نئون نیز از تقطیر هوا در دمای  -25۱سانتیگراد به دست می آدد گاز آرگون نیز به ادن طردق از هوای مادع جددا میشدود
که عمده کاربرد آن در متالورژی و به عاوان ادجاد کااده شرادط پاددار برای فلزات داغ می باشد.

- fractional distillation

6
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تغیی ات دما (خط ق مز)و فشار در الیه های مختلف اتمسق

چرررررا وژنرررررو

فررررراوا تررررریو ورررراز تروپوسررررفر اسرررر

اجزای اصلی هواکره اکسیژن و نیتروژن می باشد که اکسیزن  %21و نیتدروژن  %8۱درصدد حجدم هدواکره را تشدکیل مدی دهادد .از
اداکه ادن دو گاز بیشتردن حجم هوا را تشکیل می دهد مشخص می شود که جانداران اعم از گیاهان و جانوران به ادن دو گاز بیش
از همه نیاز دارند و همیاطور نیز است .اما اگر برفرض جای اکسیژن و نیتروزن عوض می شد به علت تدراکم اکسدیژن آتدش هدا و
شنله ها بسیار سردع افروخته شده و گسترش پیدا می کردند و بااندك اشاره ای شنله ها به شدت برافروختده مدی شددند و درنتیجده
آتش سوزی ها به سرعت افزادش می دافتاد .همچاین خوردگی فلزات و فرسدادش هدا بسدیار بدا سدرعت انجدام مدی گرفتاددو ....
همچاین مجموع ترکیب درصد هواکره در حال حاضر بهتردن حالت فشار و ساگیای هواکره را که برای تافس ما و سادر جاندداران
راحت باشد فراهم کرده است درصورت تغییر ادن ترکیب درصد ممکن بود اصو" تافس برای ما و سدادر جاندداران ممکدن نمدی
شد .
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اسنراتوسفر :
الده حیاتی ازن درطبقه استراتوسفر وجود دارد دنای طبقه ای که تا  40کیلومتر باال گسترده شده وبا افزادش ارتفداع درجده حدرارت
آن افزادش می دابد .بیشتردن غلظت ازن درارتفاع1۱تا 1۱کیلومتری عرض های جغرافیدادی قطبدی و درحددود 24کیلدومتری بداالی
خط استوا اتفاق می افتد.ازن گازی بی رنگ ,بااندکی مزه شیردن ,بوی تاد وزناده است که در تروپوسدفور بده عادوان ددک آلدوده
کااده و دراستراتوسفره عاوان سپرحیات مطدرح اسدت .تاهدا  10درصدد از کدل ازن اتمسدفر درتروپوسدفور بدوده و 90درصدد بقیده
دراستراتوسفر می باشد.

(بیشتر بدانید ...از کتاب شیمی محیط زدست تالیف  :کالین)
باالی استراتوسفر هوای بسیار رقیق است وغلظت مولکولها به اندازه ای کم است که بیشتر اکسیژن به صورت اتمی وجود دارد که
از تفکیک مولکولهای  2Oبه وسیلۀ فوتونهای  uv-cنور خورشید به وجود آمده اند  .برخورد نهدادی اتمهدای اکسدیژن بده تشدکیل
مجدد مولکولهای  2Oماتهی می شود وادن مولکولها مجددا براثر جیب نور خورشید تفکیک میشوند.
در اسراتوسفر شدت نور  uv-cخیلی کمتر است زدرا قسمت عمدده آن بده وسدیلۀ اکسدیژن موجدود در بداالی استراتوسدفر جدیب
میشود و چون چگالتر است غلظت اکسیژن مولکولی خیلی بیشتر است .به ادن دلیل قسمت عمده اکسیژن استراتوسدفری بده جدای
اکسیژن اتمی به صورت  2Oوجود دارد .از آنجا که غلظت مولکولهای  2Oنسبتا زدداد اسدت و غلظدت اکسدیژن اتمدی خیلدی کدم
است محتملتردن سرنوشتی که برای اتمهای اکسیژن استراتوسفری ادجاد شده به وسدیلۀ تجزدده ندور شدیمیادی  2Oوجدود دارد اددن
است که با مولکولهای اکسیژن دو اتمی برخورد کااد وبه ادن ترتیب اوزون حاصل میشود:

O3 + q

O2+O

آزاد شدن گرما به وسیلۀ ادن واکاش سبب می شدود کده دمدای استراتوسدفر از دمدای هدوای بداال وپدادین آن بیشدتر باشدد در واقدع
استراتوسفر به عاوان ماطقه ای در فضا تنردف شده که بین ادن دو مرز قرار گرفتده اسدت..در واقدع اددن واکداش مابدع تمدام اوزون
موجود در استراتوسفر است .به هاگام روز اوزون به طور پیوسته به وسیلۀ ادن فراداد در حال تشدکیل شددن است وسدرعت تشدکیل
آن به مقدار نور  uvو غلظت مولکولهای اکسیژن در دک ارتفاع منین بستگی دارد در پادین استراتوسفر وفدور  2Oخیلدی بیشدتر از
وفور آن در باالی استراتوسفر است زدرا چگالی هوا با نزددک شدن به سطح زمین به طور فزادادده ای افدزادش مدی دابدد.اما در اددن
سطح مقدار نسبتا کمی از اکسیژن تفکیک میشود واز ادن رو مقدار کمی اوزون تشکیل میشود زدرا تقردبا تمام  uvپراندرژی از ندور
خورشید پیش از رسیدن به ادن ارتفاع حیف شده است .به ادن دلیل الده اوزون خیلی زداد بده پدادیاتر از استراتوسدفر گسدترش نمدی
دابد .برعکس در باالی استراتوسفر شدت  uv-cبیشتر است اما هوا رقیقتر است وباابرادن اوزون نسبتا کمدی تولیدد مدی شدود زددرا
اتمهای اکسیژن به جای برخورد با تنداد کم مولوکلهای  2Oدست نخورده با دکددگر برخورد می کااد..در نتیجده چگدالی اوزون
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در جادی که حاصلضرب شدت  uv-cو غلظت  2Oحدداکرر اسدت بده حدداکرر میرسدد  .بیشدتر اوزون در ماطقده ای بدین  14و34
کیلومتری دنای قسمت تحتانی و میانی استراتوسفر که همچاین به عاوان الده اوزون شااخته می شود واقع شده است.
وخوصه.......
اوزون در استراتوسفر در طول روز طی دک رشته واکاشهادی که به طور همزمان صورت میگیرند به طدور پیوسدته تشدکیل وتجزدده
می شوند واز نوبه وجود می آدد.اوزون در استراتوسفر به ادن علت تولید میشود که در آنجا به مقدار کدافی  uv-cاز ندور خورشدید
وجود دارد تا تندادی از مولکولهای  2Oرا به اتمهای اکسیژن تفکیک کاد واکرر ادن اتمها با ددگدر مولکولهدای  2Oبرخدورد مدی
کااد و مولکول اوزون به وجود می آدد.اوزون در پادیاتر از استراتوسفر تشکیل نمدی شدودزدرا در آنجدا  UV_Cالزم بدرای تولیدد
اتمهای  oکه برای تشکیل  3Oمورد نیاز است وجود ندارد.

واکاش هادی در استراتوسفر که زمین را در برابر  UVحفظ می کااد( :چرخه اوزون)

مزوسفر تقردبا از  40کیلومتری سطح زمین شروع میشود و در  ۱0کیلومتری به پادان میرسد .مشخصه ودژه اددن الدده اتمسدفری
کاهش بسیار شددد دما در آن است .غلظت اوزون و بخار آب در ادن ماطقه بسیار ناچیز است و به همدین علدت دمدای هدوا در اددن
الده بسیار کمتر از تروپوسفر و استراتوسفر است .با افزادش فاصله از سطح زمین ترکیب شیمیادی هوا شدددا به ارتفاع وابسته شدده
و اتمسفر سرشار از گازهای سبک میشود .روزانه میلیونها شدهاب سداگ در اثدر برخدورد بدا ذرات داخدل مزوسدفر مدی سدوزند.
ادن برخورد باعث می شود که اجسام آسمانی قبل از رسیدن به زمین بسوزند .در مزوسفر اکسیژن و نیتروژن بسیار کاهش مدی دابدد
و در صد هلیوم و هیدروژن افزادش می دابد.
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وازها و ویژوی های آوها:
برای اداکه بدانیم گازها چطور رفتار می کااد – برای مرال هوای تازه چطور بدا ماقدبش شددن عضدوت ردده وارد آن مدی شدود ددا
گازها چطور در موتور اتوموبیل ها باعث حرکت پیستون و ادجاد نیرو می شوند – بادد دک تصودر ذهای دقیق از مدلی کده شدیمی
دانان برای توصیف خواص گازها و روابط بین آنها دارند داشته باشیم.
 -نظرده جابشی گازها :

ذرات بددده سدددرعت در حدددال
ذرات حجددم کددوچکی را در

حرکتاد و بده طدور مدداوم بدا

قیاس با حجم کل اشدغال مدی

هم برخورد دارند

کااد
دافنه و جاذبه ی اندکی بین
ذرات وجود دارد
برخورد ها می تواند ماجر به
تغببر جهت حرکت ذرات شود

7
)Vahid Esmaeili (vahid_sml@yahoo.com

 گازهای ادده آل:مدلی که در باال توصیف شد به مدل گازهای حقیقی موسوم است اما اغلب شیمی دانان مدل گازهای حقیقی را به وسیله فرضیاتی
ساده می کااد که مدل جددد گاز ادده آل نام دارد.گاز ادده آل دارای دو ودژگی زدر است:
-1
-2
مدل گازهای ادده آل برای پیش بیای تغییرات در چهار ودژگی گاز دنای :حجم دما تنداد ذرات و فشار مورد استفاده قرار می
گیرد.
 -فشار :

ارتباط بین واحد های فشار گاز به شکل مقابل است:

 حجم : دما:روابط بین ودژگی های گازها

قاوو بویل

7

تنردف قانون بودل:

-Boyle’s law
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تعداد ذرات واز ثاب

هسنند.

حجم کاهش
می یابد.
دما ثاب

فشار افزایش
می یابد.

قاوو وژلو ساک

8

تنردف قانون گیلو ساك

- Gay-Lussuc’s law

8
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تندادذرات ثابت است.
پیستون در ادن موقنیت قفل

حجم ثابت است.

شده است.

ورما داده می شود

دما افزادش پیدا می کاد.
فشار افزادش میا بد.

قاوو شارل

9

تنردف قانون شارل:

قرار دادن بادکاک در نیتروژن مادع ماجر بده کداهش دمدا و
فشار گاز درون بادکادک مدی شدود در نتیجده فشدار هدوای
خارج باعث کوچکتر شدن حجم بادکاک خواهدشد.
-Charles’law

9
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تنداد ذرات گاز ثابت هستاد.

پیستون آزادانه حرکت می کاد

حجم افزادش
میابد.

ورما داده می شود

دما افزادش میابد.
فشار ثابت
است

قاوو آوووادرو

10

تنردف قانون آوو گادرو:

وقتی که ادن شخص هوای بیشتری را داخل بدالن میدمدد
افزادش تنداد ذرات گداز ماجدر بده افدزادش فشدار خواهدد
شد با افزادش فشار داخل بدالن نسدبت بده فشدار خدارج از
آن بالن مابسط شده و حجم بیشتر ی اشغال می کاد.

-Avogadro’s law

10
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دسنگاه های فشار سنجی

شکل باال یک مانومت را نمایش می دهد ره ب ای انداز گی ی فشار گاز
موجود در یک رپسول یا بالن مورد استراد ق ار می گی د.

شکل باال یک بارومت جیو ای را نمایش می دهدره ب ای
انداز گی ی فشار هوا مورد استراد ق ار می گی د.

در هر دو دستگاه همانطور که در کوس درس مطرح شد منیار اندازه گیری فشار اختوف ارتفاعی است که در ستون جیوه ای به
علت اختوف فشار در دو سوی آن پددد می آدد.

پرسش ها:
 در مورد قانون بودل به سواالت پاسخ دهید:
 .1نمودار فشار نسبت به حجم را رسم کاید.
 .2رابطه فشار و حجم چگونه است.
 .3کدام کمیت (ها) در قانون بودل ثابت در نظر گرفته می شود؟
 .5آدا با تغییر تنداد ذرات گاز حاصل ضرب  P.Vثابت باقی می ماند؟
 در مورد قانون شارل به سواالت پاسخ دهید.
 .1نمودار تغییر حجم نسبت به دما را رسم کاید.
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 .2با افزادش دما حجم نمونه گاز چه تغییر ی می کاد؟
 .3کدام کمیت در قانون شارل ثابت است؟
 فشار گاز هردک از بالن های داده شده را بر حسب  mmHgتنیین کاید.

 هوا کره مابنی از گازهای ارزشماد و کمیاب است برای تهیه کپسول های اکسیژن از هوا چه راهی را پیشاهاد می کاید؟
 واکاش شیمیادی مربوط به واکاش فلزات سددم و مایزدم با اکسیژن را باودسید.
 فکر کاید صفحه ی  4۱کتاب درسی به کدام دک از قوانین گازها اشاره می کاد؟
 باد های مربوط به نظرده جابشی گازها که در کتاب مطرح شده است را به طور کامل باودسید.
 تفاوت و شباهت های واکاش اکسادش با سوختن چیست؟
 در مورد فکر کاید صفحه  ۱3کتاب درسی چگونه درصد اکسیژن هوا را اندازه می گیرند؟
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آلودوی هوا

س نوشت ان ژی خورشید به هنگام تابش ب روی ر

زمین

شکل باال مجموعه ای از طیف های الکترومغتاطیس را نشان مید هد که در هر لحظه به وسدیله خورشدید بده سدمت زمدین روانده مدی
شوند هوا کره وظیفه دار د که طیف های نا مااسب بدرای موجدودات را از اددن گسدتره حدیف کادد بدا نحدوه حدیف طیدف هدای
فرابافش ( )Ultravioletبوسیله الده استراتوسفر آشاا شددد.
14
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در شکل باال بیشتردن و کمتردن انرژی مربوط به کدام امواج است؟

اثر ولخاوه ای

11

هر مولکولی که با جیب پرتوهای  IRمرتنش شود و باعث به دام انداختن انرژی خورشید شود دک گاز گلخانه ای محسوب می
شود کربن دی اکسید

مهم تردن گاز گلخانه ای محسوب می شود عووه بر ادن گازهای متان

و بخار آب

تیز

دارای اثر گلخانه ای هستاد.
گلخانه دک اتاق شیشهای است که نور خورشید از شیشههای آن به داخل میتابد و هوای گلخانه را گرم میکاد .اما شیشههای
گلخانه اجازه نمیدهاد که ادن هوای گرم از گلخانه خارج شود .جو دا هوادی که در اطراف ماست شبیه دک گلخانه است.
گازهای گلخانهای در جو درست مرل شیشههای گلخانه عمل میکااد .نور خورشید پس از عبور از الدههای گازهای گلخانهای
وارد جو زمین میشود .زمانی که نور خورشید به سطح زمین میرسد مقداری از انرژی گرمادی آن توسط خاك آب و سادر
موجودات جیب میشود .مقداری هم در جو زمین میماند و باقیمانده آن به فضا برمیگردد .اگر مقدار گازهای گلخانهای در جو
از حد طبینی آن باالتر باشد انرژی کمتری به فضا برمیگردد در نتیجه جو زمین گرم تر میشود و به دنبال آن دمای کره زمین
.

باالمیرود

اثر گلخانهای کره زمین را به اندازهای گرم نگه می دارد که ما انسان ها بتوانیم بر روی آن زندگی کایم .اما اگر اثر گلخانه ای
شدت دابد ممکن است دمای زمین به قدری زداد شود که ما و بقیه گیاهان و جانوران نتوانیم گرمای آن را تحمل کایم.
دمای متوسط زمین در طول قرن گیشته تقردبا  0/4درجه سانتیگراد افزادش دافتهاست؛ دانشمادان انتظار دارند که در طول 100
سال آداده متوسط دمای زمین  1/4تا  3/4درجه سانتیگراد افزادش دابد .شادد فکر کاید "ادن که چیزی نیست" اما همین مقدار
میتواند آب و هوای زمین را به طور بی سابقهای تغییر دهد .زمانیکه ادن پددده رخ دهد ممکن است تغییرات بزرگی در سطح
آب اقیانوسها مزارع کشاورزی و هوادی که تافس میکایم دا آبی که مینوشیم رخ دهد.

فکر کاید صفحه  ۱۱کتاب درسی را پاسخ دهید.

- Green House Effect

11

15
)Vahid Esmaeili (vahid_sml@yahoo.com

اوزو و حفظ کره زمژو از تابش های فرابنفش
هاگامى که پرتوهاى فوق بافش به مولکول ها اوزون برخورد مى کااد پرتو هاى فوق د بافش مقدار زدادى از انرژى خود را از
دست مى دهاد وبه پرتو هاى فرو سرخ تبددل مى شوند و همچاین بر اثر ادن برخورد مولکول اوزون به مولکول اکسیژن واتم
اکسیژن تبددل مى شود و با تابش مجدد نور خورشید مولکول اوزون دوباره پدددار مى شود .مولکول هاى اوزون هرچاد که
براى ما مفید هستاد اما وجود آن ها در الده تروپوسفر (الده اى که ما در آن زندگى مى کایم) بسیار خطرناك مى باشاد .نیتروژن
هاى پراکسید خارج شده از اگزوز موتورهاى ددزلى بر اثر تابش نور خورشید (عمل فتو شیمیادى) با مولکول هاى اکسیژن واکاش
مى دهاد و مولکول هاى اوزون را پدددار مى کااد  .چون در مولکول هاى اوزون اتم هاى اکسیژن فنال (راددکالى) وجود دارد
تافس آن موجب اختول در دستگاه تافسى مى شود.
تنردف واکاش های راددکالی:

تا سال 19۱0میودى از سوراخى الده اوزون خبرى نبود ؛ اما در سال 19۱4م دانشمادان از نازك شدن الده اوزون در قطب
جاوب خبر دادند .در آن زمان با تحقیقات انجام شده علت نابودى مولکول هاى اوزون را گاز هاى ( CFCکلر و فلوئور و
کربن) مى دانستاد .گاز هاى CFCبناوان گاز هاى خاک کااده در دخچال ها کولرها و همچاین در مواد پوستیکى مورد استفاده
قرار مى گیرند  .در  CFCها اتم هاى کلر ناپاددار و واکاش پیدر مى باشاد و
هاگامى که گاز هاى  CFCبه الده هاى باال مى روند در الده هاى باال بر اثر
برخورد با نور خورشید گاز هاى کلر آزاد مى شوند .اتم هاى کلر در الده
استراتوسفر با مولکول هاى اوزون واکاش مى دهاد .هر اتم کلر به تاهادى مى
تواند  100,000مولکول اوزون را از بین ببرد  .به همین دلیل در گستره جهانى
در سازمان ملل متحد در مناهده اى باام مناهده مونترال کشورها متنهد شدند
که از تولید و فروش گاز هاى  CFCخوددارى کااد و همچاین به کشور هاى
فقیر ادن امکان را بدهاد که بجاى استفاده ازگازهاى  CFCاز گاز هاى خاک
کااده ددگرى استفاده کااد.

قسمت های سیا رنگ حر

ی خط ناک اوزون را

نمایش می دهد ،ب ای سنجش ضخامت الیه اوززن
ازواحد دابسون ( )DUاستراد می شودتوضیحات م بوط
به این واحد در صرحه  17رتاب درسی آمد است.
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علت نابودی اوزون توسط  CFCها را شرح دهید(.با منادله)
چرخه نابودی اوزون را رسم کاید.

بیشتر بدانید ...
آژانس حفاظت محیطی  EPAقوانیای برای حفاظت از محیط زدست وضع نموده است .ادن آژانس  4دسته گاز را برای
جادگزدای  CFCها دا همان ترکیب Rها منرفی نموده است:
 -1هیدروفلوروکرباهاHFCs
 -2پرفلوروکرباهاPFCs
 -3هیدروکرباها  HCsماناد پروپان و پروپن
 -5گازهای منمول شیمیادی ماناد  NH3وCl2
 -4گازهای بی اثر اتمسفری از جمله  CO2و بخار آب

مه دود فتو شیمادی و نحوه تشکیل اوزون تروپوسفری را با واکاش های مربوطه به طور کامل توضیح دهید.

اوواع آالینده ها و تقسژم بندی آوها
 آالداده های نوع اول:
 آالداده های نوع دوم :

بارا اسژدی

12

دکی از مشکوت جدی محیط زدست که امروزه بشر در اکرر نقاط جهان با آن درگیر است باران اسیدی میباشدد .بداران اسدیدی
بددده پددددددههدددادی کددده بدددا ندددزول مقددداددر قابدددل تدددوجهی اسدددید از آسدددمان همدددراه هسدددتاد اطدددوق مدددیشدددود.

_Acid Rain
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باران هاگامی اسیدی است که میزان  pHآب آن کمتر از  4/۱باشد .ادن مقدار  pHبیانگر تنادل شیمیادی بوجود آمده میان
( در آب خالص است.باران اسیدی دارای نتادج زدانبار

دیاکسید کربن و حالت محلول آن دنای بیکرباات )

اکولوژدکی می باشد و وجود اسید در هوا نیز بر روی سومتی انسان اثر مستقیم دارد .همچاین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات
نامطلوبی میگیارد.
اسیدهای عمده در باران اسیدی اسید سولفوردک و اسید نیتردک میباشد .بطور کلی ادن اسیدها به هاگام حمل توده هوادی که
آالدادههای نوع اول مرل

و

را دربر دارند بوجود میآداد .از ادن رو منموال محل نزول باران اسیدی دورتر از

مابع آالدادهها می باشد .باران اسیدی دک مشکل آلودگی است که به علت حمل دوربرد آالدادههای هوا توسط باد حد و مرز
جغرافیادی نمیشااسد.
 ماابع تولید دیاکسید گوگرد
بطور کلی در مقیاس جهانی بیشتر

بوسیله آتشفشانها و توسط اکسادش گازهای گوگرد حاصل از تجزده گیاهان تولید

میشود .ادن دیاکسید گوگرد طبینی منموال در قسمتهای باالی جو انتشار میدابد .باابرادن غلظت آن در هوای پاکیزه ناچیز
میباشد.

مابع

عمده

تولید

ناشی

فنالیتهای

از

احتراق

انسانی

زغالساگ

دیاکسید گوگرد بوسیله صانت نفت به هاگام پاالدش نفت دا تصفیه گاز طبینی مستقیما دا به صورت

میباشد.
در هوا انتشار

می دابد .بیشتر کانیهای با ارزش در طبینت به صورت سولفید دافت می شود .باابرادن هاگام استخراج و تبددل آنها به فلز آزاد
مقداری

در هوا آزاد میشود و در اثر ترکیب با ذرات ردز بخار آب به

تبددل میگردد و در اثر کاهش دما در

قسمتهای باالی جو به صورت باران اسیدی به زمین برمیگردد.
 ماابع تولید اکسیدهای نیتروژن
در هوای غیر آلوده به مقدار کم در اثر ترکیب اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا هاگام رعد و برق وجود دارد و
همچاین مقداری هم از رها شدن اکسیدهای نیتروژن از ماابع زدستی حاصل میشود اما

که به عاوان آالداده جوی

محسوب میشود از نیروگاهها و دود اگزوز خودروها ناشی میشود.
با توجه به گاز خروجی از اتشفشان ها (

) چرا  pHآب اسیدی می شود؟ منادله ی واکاش انجام شده را

باودسید.
منادله های زدر را کامل کاید.

CO2+H2O
BO2+H2O
SO3+H2O
NO2+H2O
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چه راه هادی برای کاترل آلودگی هوا پیش بیای می کاید.
بر اثر فوران آتشفشانی غلظت دون های  Aدر رودخانه به

می رسد  .با محاسبه ضردب خطر نشان دهید آب

رودخانه برای آبزدان ماطقه خطرناك است دا خیر؟ (مقدار مجاز=)ppm 0/3

اث باران اسیدی ب یک مجسمه سنگی از سال  7091تا سال 7091
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