فصل پنجم
د ر س هشتم
آلودگی هوا
اخبار آلودگی شهر تهران را از روی بریده
روزنامه های زیر بخوانید.
آلودگی هوا چه مشکالتی برای مردم این شهر ایجاد کرده
است؟ برای رفع این مشکالت چه باید کرد؟
ارائه راه حل برای مشکالت ،بهتر است با تعریف و
قبل از ٔ
علل آلودگی هوا بیشتر آشنا شویم.
ماده اضافی که وارد هوا شود و خواص فیزیکی،
«هرگونه ٔ
شیمیایی و زیستی آن را تغییر دهد ،آلودگی هوا نامیده می شود.

علل آلودگی هوا

نتیجه
آلودگی هوا ممکن است در اثر عوامل طبیعی یا در ٔ
فعالیت انسان ایجاد شود .فوران های شدید آتش فشان و وزش
طوفان و بادهای شدید ،گازها و ذرات ریزی را وارد هوا می کند
و باعث آلودگی آن می شود؛ ّاما آن چه امروزه به عنوان آلودگی
هوا مطرح می شود ،ناشی از فعالیت های انسانی مانند صنعت،
کشاورزی ،شهرسازی  و … است.

شکل 1ــ    5ــ فعالیت یک آتش فشان در فیلیپین و ورود
مقادیر زیادی گرد و غبار و دی اکسید سولفور به جو

وسایل نقلیه

کارخانه ها و نیروگاه ها

شکل 2ــ     5ــ منابع آلوده کنندۀ هوا
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افزایش گازهای گلخانه ای وآلودگی هوا

آیا تا به حال به گلخانه رفته اید؟ می دانید چرا در بعضی
از خانه  ها گلخانه درست می کنند؟ شاید بگویید این کار را
برای نگهداری گیاه از سرما و یخبندان انجام می دهند .سقف
اکثر گلخانه ها را از شیشه یا نایلون می سازند .علت این امر آن
است که تابش نور خورشید از شیشه یا نایلون عبور کرده و آن
محوطه را گرم می کند؛ اما گرمای ناشی از تابش نمی تواند از
شیشه یا نایلون خارج شود؛ درنتیجه ،داخل محوطه گرم تر از
بیرون می شود .این عمل شیشه یا نایلون را خاصیت گلخانه ای
می گویند .بعضی از گازهای موجود در جو نیز همین حالت
کره زمین
را ایجاد می کند .همان طورکه در شکل می بینیدٔ ،
با تابش خورشید گرم می شود اما گرمای بازتابی زمین به
علت وجود گازهایی مانند بخار آب ،دی اکسیدکربن ،متان،
دی اکسید نیتروژن و غیره از جو زمین خارج نمی شود (گازهای
پدیده گلخانه ای آن است که از
گلخانه ای)؛ از این رو ،اثر مثبت ٔ

سرد شدن زیاد زمین در هنگام شب جلوگیری می کند و در عین
حال مانع گرم شدن بیش از حد زمین در هنگام روز می شود.
به این پدیده ،اثر «گلخانه ای جو» می گویند که درواقع مثل پتو
سیاره زمین محسوب می شود.
و پوششی برای
ٔ
آیا میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته است؟
کره زمین هنوز به طور کامل
هر چند
ٔ
فرضیه گرم شدن ٔ
اثبات نشده است اما افزایش میزان دی اکسیدکربن و اثر گلخانه ای
امری انکار نشدنی است.
برخی از دانشمندان معتقدند که با افزایش کارخانه ها و
استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی،
فعالیت های صنعتی،
ٔ
افزایش استفاده از وسایل نقلیه و از بین رفتن جنگل ها و مراتع،
میزان گازهای گلخانه ای چون دی اکسیدکربن افزایش یافته است
استفاده از انرژی های نو مانند انرژی هسته ای ،سوخت هیدروژنی
و انرژی زمین گرمایی می تواند در کاهش گازهای گلخانه ای مؤثر
باشد که این امر می تواند موجب گرم شدن زمین شود.
دی اکسید کربن

اشعۀ خورشید زمین را
گرم می کند

% 72

جو بعضی از گرمای

% 10

به دام افتاده را

متوقف می کند

گرما

%13

ی خو

رشید

%5

متان
دی اکسید نیتروژن

گازهای سرد کننده
c.f.c

نیروگاه حرارتی

شکل  3ــ   5ــ درصد گازهای مهم گلخانه ای (درصد

گازهایی که از
زباله ها متصاعد
می شود موجب
گرم شدن هوا
می شود

بخار آب به علت کم و ناچیز بودن در محاسبه منظور
نشده است).

ماشین ها سوخت فسیلی

مصرف می کنند و موجب
گرمی هوا می شوند

شکل  4ــ 5ــ تأثیر گلخانه ای

گازهایی مانند دی اکسید کربن
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مهم ترین پیامدهای گرم شدن کرۀ زمین چیست؟
گرم شدن زیاد هوا باعث ذوب شدن توده های یخ در قطب
شمال و جنوب می شود.
سطح آب اقیانوس ها و دریاها باال می آید و این امر باعث
به زیر آب رفتن سواحل پست و دلتاها و برخی جزایر و ایجاد سیل

خواهد شد.
طول دوره های خشک سالی افزایش می یابد و در برخی
مناطق ،میزان محصوالت کشاورزی کم می شود.در بخش دیگری
کره زمین میزان بخار آب و میزان بارش افزایش می یابد و خطر
از ٔ
سیل آن مناطق را تهدید خواهد کرد.

نوسان میزان دی اکسید کربن هوا در دو قرن اخیر

نوسان میزان دمای هوا در دو قرن اخیر
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شکل  5ــ    5ــ به نمودار تغییرات درجۀ حرارت زمین و میزان تراکم دی اکسید کربن در جو توجه کنید .آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟
لیت  1ـ    5
ف ّعا ّ

کننده هوا را نام ببرید.
عمده آلوده
 1ــ منابع
ٔ
ٔ

 2ــ آیا فعالیت های انسانی تغییری در میزان و ترکیب گازهای اتمسفر ایجاد کرده است؟ چگونه؟ در این باره توضیح دهید.

 3ــ به نظر شما ،کدام کشورها در افزایش گازهای گلخانه ای تأثیر بیشتری دارند؟ کشورهای صنعتی یا
کشورهای در حال توسعه؟ چرا؟
هوای سرد

وارونگی دما

افرادی که در شهرهای بزرگی مانند تهران زندگی می کنند،
گاهی در فصل زمستان از رادیو و تلویزیون مطلع می شوند که به علت
پدیده وارونگی دما ،آلودگی هوا بیشتر خواهد شد و بهتر است بیماران
ٔ
قلبی و کودکان از خانه خارج نشوند .آیا می دانید وارونگی دما چیست؟
اولیه جو ،تروپوسفر٭ ،با
در حالت عادی درالیه های ٔ
افزایش ارتفاع از سطح زمین ،دمای هوا کاهش می یابد؛ از این رو،
در شرایط عادی ،هوای مجاور سطح زمین گرم تر و سبک تر از
الیه های باالیی است و می تواند به راحتی به سمت باال صعود کند
و جابه جا شود .اما در بعضی مواقع به خصوص در فصل زمستان،
66

هوا با تابش نور خورشید و هدایت حرارتی ،گرم می شود
شرایط عادی
الف ــ وضعیت هوا در شرایط عادی
هوای سرد
سرپوش گرمایی هوا
هوای سرد

آلوده کننده ها

هوای سرد

وارونگی دمایی
ب ــ وضعیت هوا در شرایط وارونگی دمایی
شکل  6ــ  5
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وضعیت برعکس می شود؛ زیرا در این شرایط هوای سردتر و
سنگین تر در مجاورت زمین ساکن است و الیه هوای گرمی در
باالی آن قرار می گیرد .در چنین شرایطی ،حرکت صعودی و
جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.
درجۀ حرارت با افزایش ارتفاع ابتدا
کاهش و سپس افزایش می یابد.

وارونگی دما معموال ً در شب های آرام و بدون ابر زمستان
اتفاق می افتد .این پدیده ممکن است در داخل یا خارج از شهرها
رخ دهد ،اما در شهرهای بزرگ و صنعتی مشکالت زیادی را به
همراه می آورد .آیا می دانید چرا؟
درجۀ حرارت با ارتفاع
سرد کاهش می یابد.

وارونگی سرد
الیۀ واژگون گرم
سرد

ارتفاع

ارتفاع
درجۀ حرارت

شرایط وارونگی دما

شرایط عادی

گرم
درجۀ حرارت

شکل  7ــ 5ــ رابطۀ درجۀ حرارت و ارتفاع در شرایط عادی و در حالت وارونگی دما

آلودگی هوا و باران اسیدی

آیا تا به حال اصطالح باران اسیدی را شنیده اید؟ شاید
درباره این موضوع اطالعات بیشتری
تاکنون کنجکاو شده باشید که
ٔ
به دست آورید.
باران اسیدی چیست؟ یکی از آثار و نتایج آلودگی هوا
دهه اخیر (در برخی نواحی صنعتی) بر اثر
باران اسیدی است .در دو ٔ

الف

فعالیت های کارخانه ها ،میزان دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت در
هوا افزایش یافته است .این دو ماده در اتمسفر با اکسیژن و بخار آب
واکنش شیمیایی ایجاد می کند و به صورت اسید سولفوریک و اسید
وسیله
نیتریک درمی آید .این ذرات اسیدی مسافت های طوالنی را به ٔ
باد طـی می کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرومی ریزند.
چنین بارش هایی ممکن است به صورت برف ،باران یا مه نیز دربیاید.

شکل  8ــ    5ــ شهر لس آنجلس ،کالیفرنیا؛ (الف) یک روز صاف و (ب) یک روز آلوده با پدیدۀ وارونگی دما.

پیامدهای باران اسیدی چیست؟
باران اسیدی باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخی
به خصوص در ساختمان هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته
شده باشند ،می شود.

ب

باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می دهد
و حتی ممکن است مواد سمی را وارد آن کند.
باران اسیدی موجب نابودی درختان و کاهش مقاومت
آنها به خصوص در برابر سرما می شود.
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ذرات آلوده کنندۀ هوا NO2
و  SO2که در تشکیل باران
اسیدی مؤثرند

انتقال ،تغییر و تشکیل و
ترکیب واکنش های اکسیدی

اسید سولفوریک،
اسید نیتریک

ابر
ساختمان ها و
بناهای تاریخی

باران ،برف و مه اسیدی

محدودۀ شهری

رودخانه محصوالت کشاورزی

باران ،برف و مه اسیدی
ذرات خشک

جریان آب های سطحی

محیط زیست رودخانه

محیط زیست جنگل

محدودۀ شهری
کارخانه ها ،نیروگاه ها

محیط زیست دریاچه
جهت جریان باد و مسیر باران اسیدی

منابع آلوده کننده

شکل  9ــ 5ــ تصویر چگونگی تشکیل و آثار ناشی از باران اسیدی

از جمله مهم ترین روش ها برای جلوگیری از گرم شدن
کره زمین و باران های اسیدی ،و وارونگی دما ،این است که بشر
از انرژی های جایگزین مانند انرژی هسته ای ،هیدروژن و پیل
سوختی ،باد و زمین گرمایی استفاده کند .انرژی خورشیدی و
هیدروژنی در طبیعت بسیار فراوان است.امروزه بیشتر شهرهای

جهان از مشکل آلودگی رنج می برند .تنها راه باقی مانده برای
بشر حرکت به سمت انرژی های پاک است که آثار مفیدی بر
محیط زیست دارد .در حال حاضر در کشور ما استفاده از
سوخت ها و انرژی های نو مانند باد ،هسته ای و هیدروژن آغاز
شده است.

N
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اسکاندیناوی
فنالند
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کیلومتر

 2000کیلو مترمکعب=
SO2
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0

سوئد
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نروژ

جهت وزش باد

شکل  10ــ 5ــ ورود دی اکسید سولفور از مناطق صنعتی اروپا به شبه جزیرۀ اسکاندیناوی و ریزش باران اسیدی
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مناطق آلوده به باران اسیدی
مناطقی که در آینده احتمال
آلوده شدن دارند

شکل  11ــ  5ــ نقشه محدوده های متأثر از باران اسیدی

الیه اُزن است.
یکی از آثار نامطلوب آلودگی هوا تخریب یا نازک شدن ٔ

الیه محافظ اساسی از گاز طبیعی  O3است که در
الیۀ اُ ُزن ٔ
استرانوسفر (حدود  ٢٥الی  ٣٠کیلومتری سطح زمین) یافت میشود.
این گاز نجات بخش با جذب و کاهش اثرات مخرب امواج ماوراء
بنفش خورشید همانند صافی کره زمین را از اثرات تخریبی امواج
آسیب زا مصون و محفوظ نگاه دارد.
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سوراخ شدن (نازک شدن) الیۀ اُ ُزن
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لیت  2ـ    5
ف ّعا ّ

 1ــ چند مورد از پیامدهای باران اسیدی را بیان کنید.
 2ــ با توجه به شکل 11ــ   5بگویید کدام مناطق جهان هم اکنون از نظر آلودگی ناشی از ریزش باران های
اسیدی بیشتر مشکل دارند.
 3ــ چرا وارونگی دما در شهر تهران باعث افزایش بیماری های تنفسی قلبی می شود؟
 4ــ چنانچه دربارهٔ محافظت از الیهٔ ازن در روزنامه ها مطالبی یافتید ،آنها را به دیوار کالس نصب کنید.

بیشتر بدانیم

در بعضی از استان های غربی و جنوب غربی
کشورمان نفوذ گرد و غبار به حدی است که کاهش
دید به کمتر از  50متر می رسد و باعث تعطیلی
ادارات و لغو پروازها می شود.

خالصه

در روزهای بحرانی آلودگی هوا ،از عبور و مرور در محدوده های پر ترافیک خودداری کنیم .تالش کنیم تا
نقلیه عمومی استفاده کنیم .هنگامی که هوا آلوده است ،از بازی کودکان در محیط های باز و از خروج افراد
از وسایل ٔ
مسن و مبتالیان به بیماری های قلبی جلوگیری کنیم.
امروزه آلودگی هوا را فقط ناشی از فعالیت های انسانی می دانند.
گازهای گلخانه ای مانع از سرد شدن زیاد زمین هنگام شب و گرم شدن بیش از حد آن هنگام روز می شوند.
با افزایش فعالیت های صنعتی و استفاده زیاد از سوخت های فسیلی درصد گازهای گلخانه ای زیاد شده است.
گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه موجب ذوب یخ های قطبی و باال آمدن سطح دریا و به زیر آب
رفتن سواحل پست شده است.
وارونگی دما باعث باقی ماندن و عدم خروج هوای آلوده از مناطق شهری و صنعتی می شود.
باران اسیدی باعث از بین رفتن آثار و بناهای تاریخی ــ کاهش حاصلخیزی خاک می شود.
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به شکل 13ــ   5توجه کنید .آیا می توانید علل آلودگی رودها را نام ببرید؟
دریای
هلند رتردام شمال

کلن

بن
فرانکفورت
مانهایم

آلمان

کارلسروهه

فرانسه

استراسبورگ
د ر یا چۀ
کنستانتس

حوضۀ رود
سوئیس

محدوده های
صنعتی ــ شهری

شکل 12ــ 5ــ نقشۀ حوضۀ رود «راین» و محدوده های صنعتی اطراف رود

«راین» نمونۀ یک رود آلوده در جهان

رود «راین» یکی از طوالنی ترین و مهم ترین رودهای اروپا
است .این رود با  1300کیلومتر طول از سوئیس سرچشمه
می گیرد و از کشورهای فرانسه ،آلمان و هلند عبور می کند(شکل
12ــ .)5بسیاری از کارخانه ها در اطراف این رود مستقر شده اند.
صنایع فلزی و شیمیایی مواد مضری چون کادمیوم ،سرب و
جیوه را وارد رود می کنند .صنایع کاغذسازی و مواد شوینده هم
فاضالب هایی به این رود وارد می کنند .فاضالب های خانگی،
زباله ها و مواد زایدی چون قطعات کاغذ ،وسایل کهنه و … به

داخل رود ریخته می شود .ورود این مواد ،آب رود را به شدت
حوضه اطراف آن
آلوده کرده و بحرانی جدی برای محیط زیست
ٔ
به وجود آورده است.
راه حل ها

بـه طورکلی بـرای مقابله با آلـودگی رودها سه راه حل
وجود دارد:
1ــ کاهش ورود مواد آالینده به داخل آب
2ــ انتقال منابع آلوده کننده به نقاط دورتر
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 3ــ پاک سازی رودها از آالینده ها.
برای مقابله با مشکالت ناشی از آلودگی رود راین نیز
اقداماتی به عمل آمده است؛ از جمله:
٭ در سطح بین المللی
مشارکت کشورهای اطراف رود راین برای مقابله با
آلودگی از طریق گردهمایی ها و جلسات بحث و گفت   وگو.

دریا

در نظر گرفتن طرح هایی برای مراقبت و پاک سازی رود
و چشم اندازهای طبیعی اطراف آن.
٭ در سطح ملی
هر یک از کشورها با تصویب قوانین و مقررات برای
مواد مضر را به رود راین
تخلیه ّ
صاحبان صنایع سعی کرده است تا ٔ
کاهش دهد.

ورود آب گرم به
رود از نیروگاه برق
ورود کود شیمیایی و آفت کش به رود

ورود فاضالب های خانگی

تردد کشتی ها

ورود فاضالب های صنعتی
ریختن زباله و مواد زاید به آب
کارخانه
شکل 13ــ 5ــ انواع آلوده کننده های آب رودها
لیت 3ـ    5
ف ّعا ّ

 1ــ فرض کنید از شما دربارهٔ مقابله با آلودگی یک رود نظرخواهی شده است .نظر خود را به اختصار بنویسید.
 2ــ رودهای مهم استان محل زندگی خود را نام ببرید .کدام یک در معرض آلودگی اند؟ چرا؟

چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟

در گذشته چنین تصور می شد که دریاها آن قدر وسیع و
عمیق اند که انسان نمی تواند به آنها آسیب برساند ،اما امروزه دریاها
به محل دفن ضایعات و زباله های ناشی از فعالیت های انسانی مبدل
رویه ماهی ها حیات
شده است .دو مشکل آلودگی دریاها و صید بی ٔ
دریاها را به خطر انداخته است؛ برای مثال 45 ،درصد آلودگی دریای
شمال (انگلستان) ناشی از موادی است که رود راین در مسیر خود از
کشورهای اروپایی جمع آوری می کند و به دریا می ریزد.
امروزه فعالیت های مربوط به استخراج نفت از کف دریاها
نیز آلودگی آنها را تشدید کرده است.
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آلودگی دریای خزر و خلیج فارس

دریاچه جهان است .مساحت آن
دریای خزر بزرگ ترین
ٔ
بیش از  360,000کیلومتر مربع و سطح آب آن   27متر پایین تر از
سطح آب اقیانوس ها است .دریای خزر از نظر وجود انواع ماهی ها

و به ویژه ماهی های خاویاری اهمیت فراوان دارد.
در سال های اخیر اکتشاف و استخراج نفت بر اهمیت این دریا
کننده
افزوده است .به شکل15ــ 5توجه کنید و بگویید منابع آلوده ٔ
دریای خزر در کدام یک از کشورها خطری جدی ایجاد می کند.

سموم کشاورزی :ورود فاضالب های
دارای کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی از
وسیله
طریق رودها .این سموم وارد دریا شده و به ٔ
زنجیره غذایی می شود و سالمتی انسان
آبزیان وارد
ٔ
را به خطر می اندازد.

عمده آلودگی
رودها :قسمت
ٔ
رودخانه ولگا
دریای خزر ناشی از
ٔ
است که فاضالب های شهری و صنعتی
کارخانه ها را به این دریا وارد می کند.

قزاقستان

افزایش جمعیت :فعالیت های
توریستی و دفع زباله های ساکنان سواحل،
محیط زیست دریا را به خطر می اندازد.

ترکمنستان

آستراخان

دریای خزر

اترک

ولگا

اورال

روسیه

جمهوری آذربایجان
کورا

باکو

نفت :استخراج و اکتشاف
نفت از بستر دریای خزر بهویژه
جمهوری آذربایجان آلودگی
نفتی ایجاد کرده است.

ارس

سفید رود

گرگان
جمهوری اسالمی ایران

شکل 15ــ  5ــ منابع آلوده کنندۀ آب دریای خزر

کاهش آلودگی آب های خزر تنها با همکاری
کشورهای اطراف این دریا امکان پذیر است.
ایران به پیمان جلوگیری از آلودگی دریاها
پیوست.
شکل 16ــ  5ــ آلودگی دریاها در اثر تصادف کشتی ها
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مهم صید مروارید و ماهی است.
خلیج فارس یکی از مراکز ّ
همچنین ،آن جا به دلیل وجود جزایری که از نظر اقتصادی و نظامی
اهمیت دارند ،منطقه ای مهم محسوب می شود.خلیج فارس به علت
عمق کم ،شوری آب ،گرمی هوا و ارتباط محدود با آب های آزاد
جهان ،محیط زیست ویژه ای را تشکیل می دهد ،از جمله این که در
برابر منابع آلوده کننده بسیار  آسیب پذیر است.این بخش از جهان از
نظر حمل ونقل کاال به ویژه نفت اهمیت زیادی دارد؛ خلیج فارس
دارای منابع نفت فـراوان است .بهره بـرداری از منابع نفتی و انتقال
آن به سایر نقاط جهان موجب آلودگی شدید این دریا شده است.

بصره
عراق
کویت
خارک

جمهوری اسالمی ایران

بندرعباس

ج فا

رس

خلی

تنگه هرمز

بحرین

شکل 18ــ 5ــ مرگ ماهی ها در خلیج فارس بر اثر آلودگی آب

تأثیرات ناشی از آلودگی آب خلیج فارس
نابودی یا مهاجرت هزاران پرنده از این ناحیه.
تغییر رنگ و کیفیت آب و کاهش آب آشامیدنی در قطر
و کویت.
تشکیل الیه ای از مواد نفتی بر روی سطح آب که مانع
از رسیدن نور خورشید و اکسیژن به ماهی ها و سایر آبزیان شده و
موجب مرگ آنها می شود.

عربستان

قطر

امارات

شکل 17ــ 5ــ نقشۀ خلیج فارس و کشورهای اطراف آن

10
اردیبهشت
روز ملی
خلیج فارس

شکل 19ــ 5ــ آلودگـی نفتی خلیج فـارس در اثر حملۀ عراق به چاه های نفت (جنگ
خلیج فارس1991 ،میالدی)

لیت 4ـ    5
ف ّعا ّ

1ــ چند مورد از پیامدهای آلودگی آب های دریای خزر و خلیج فارس را نام ببرید.
2ــ به طور گروهی دربارهٔ مسائل مربوط به خلیج فارس و دریای خزر تحقیق کنید و در این زمینه گزارشی بنویسید.
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خالصه

بیشتر رودهای جهان به علت ورود فاضالب های صنعتی ،کشاورزی و خانگی در معرض آلودگی قرار
گرفته اند.
برای مقابله با آلودگی رودها باید ورود مواد آالینده را به داخل آب کاهش داد ،این منابع را به نقاط دور دست
انتقال داد و رودهای آلوده را از مواد مضر پاک سازی کرد.
عالوه بر فاضالب های صنعتی ،کشاورزی و خانگی ،استخراج نفت و انتقال آن به سایر مناطق در آلودگی
خلیج فارس و دریای خزر نقش مهمی داشته است.
الیه نفتی بر روی سطح آب و تغییر رنگ و کیفیت آب
نابودی و مهاجرت هزاران پرنده   ،مرگ آبزیان ،تشکیل ٔ
مهم آلودگی نفتی در خلیج فارس بوده است.
از پیامدهای ّ
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