
 

 

 تلوث الهواء

ٌعتبر الهواء ملوثاً اذا حدث تغٌٌر كبٌر فً تركٌبه لسبب من االسباب أو اذا اختلط به بعض الشوائب أو 

الغازات االخرى بقدر ٌضر بحٌاة الكائنات التً تستنشق الهواء وتعٌش علٌه وتتعدد اشكال المواد المسببه 

الدم مباشرة وقد تدخل الى لتلوث الهواء وهً قد تدخل الجسم عن طرٌق الجهاز التنفسً وتصل الى 

 .الجسم عن طرٌق الجلد أو عن طرٌق الجهاز الهضمً مع االغذٌة والمشروبات الملوثه 

عموماً نستطرق هنا الى اهم ملوثات الهواء و تركٌبه الكٌمٌائً والطرق الكٌمٌائٌة المستخدمة للتخلص أو 

 التقلٌل من ضرر هذه الملوثات .

 : Coكاربون التلوث بغاز اول اوكسٌد ال-1

ٌتكون هذا الغاز نتٌجة االكسدة غٌر الكاملة للوقود وخصوصاً فً محركات السٌارات لذلك تزداد نسب هذا 

الغاز فً المدن المزدحمة ووسائل النقل وكذلك مصافً تكرٌر البترول ومصانع الورق والحدٌد والصلب 

 وغٌرها من عملٌات االحتراق غٌر الكامل :

2C+O2                  2CO 

عندما ٌتنفس االنسان الغاز الملوث بأول اوكسٌد الكاربون فأنه ٌتحد مع هٌموكلوبٌن الدم حٌث ٌحل محل 

حٌث ٌنتج عن ذلك اقالل   Carboxy hemoglobinاالوكسٌن مكوناً مركب الكاربوكسً هٌموكلوبٌن  

لعملٌة التنفس وعندما تزٌد كمٌة نسبة الهٌموكلوبٌن الموجودة فً الدم والالزمة لنقل االوكسجٌن الالزم 

لوفاة كذلك ٌتدخل هذا الغاز فً عمل بعض داد االوعٌة الدموٌة محدثاً افً انسهذا الغاز فقد تسبب 

 .االنزٌمات وٌقلل من كفائتها 

 : CO2التلوث بغاز ثانً اوكسٌد الكاربون -2

ء وال ٌختلف فً ذلك الخشب أو الورق عن الفحم عند احتراق اي مادة عضوٌة فً الهوا CO2ٌتكون غاز 

هو من المكونات الطبٌعٌة للهواء فأننا ال نشعر به عادة وال نحس  CO2أو زٌت البترول ونظراً ألن غاز 

 .بأثاره الضاره فً الحال 

فً السنوات االخٌرة وٌرجع بسبب هذه ومن المالحظ أن نسبة هذا الغاز قد ارتفعت فً الغالف الجوي 

المنشأت الصناعٌة ومحطات الوقود ومحركات ٌادة الى الكمٌات الهائلة من الوقود التً تحرقها الز

 االحتراق الداخلً فً وسائل النقل .

من غاز    g( 3-1.5حٌث أن كل غرام من المادة العضوٌة المحتوٌة على الكاربون تعطً عند احتراقها )

CO2 ملٌار    20د تحرق فً الهواء كل عام مما ٌضٌف نحو كذلك فأن عدة ملٌارات من االطنان من الوقو

 الى الهواء سنوٌاً  CO2من 

 



 

 

 :  CO2*عملٌة االتزان الطبٌعً بٌن الهواء والكائنات بالنسبة لغاز 

هذه الكمٌة الذائبه نحو نصف كمٌة الغاز ٌذوب فً مٌاة البحار وقد تبلغ   CO2غاز أن جزءاً كبٌرا من 

ألستخدامه فً  CO2كما ان النباتات تساهم مساهمة فعالة فً امتصاص جزء كبٌر من المنطلق الى الهواء 

حٌث ٌقل الى  Co2وقد لوحظ ان هناك تغٌٌرا دورٌاً فً نسبة عملٌة تكوٌن ما تحتاجة من مواد عضوٌة 

ل وتزداد نسبة هذا الغاز فً فصحد من فً فصل الربٌع وهو الفصل الذي تنشط فٌه عملٌات نمو النباتات 

الشتاء عندما تصل قٌمة عملٌات التخلٌق الضوئً للنباتات اقل قٌمة لها وبذلك فأن ازالة الغابات فً بعض 

 فً الهواء   CO2على زٌادة نسبة االماكن تساعد بشكل واضح 

وٌتفاعل هذا  HCO3فً الماء ٌعطً حامض ضعٌف هو حامض الكاربونٌك  CO2عندما ٌذوب غاز 

القلوٌة لقشرة االرض كما ٌتفاعل مع بعض الرواسب الموجوده فً البحار الحامض مع بعض المكونات 

 الكالسٌوم وغٌرها .مكونا مركبات بسٌطه مثل بٌكاربونات وكاربونات 

الناتجة من  CO2ان كل العملٌات السابقة مجتمعة غٌر قادرة على التخلص من الزٌادة الهائلة فً كمٌة 

 .االسراف الشدٌد فً احراق الوقود

 ظاهرة االحتباس الحراري :

هً االرتفاع التدرٌجً فً درجة حرارة الطبقة السفلى القرٌبة من سطح االرض من الغالف الجوي المحٌط 

 وسبب هذا االرتفاع هو زٌادة انبعاث الغازات الغازات الدفٌنه .باالرض 

 والغازات الدفٌئة هً :

-6االوزون  -5المٌثان  -N2O 4لنتروز اوكسٌد ا -3الكاربون  ثانً اوكسٌد -2بخار الماء  -1

 الكلوروفلوروكاربون

ان الطاقة الحرارٌة التً تصل الى االرض من الشمس تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة وكذلك تعمل على 

تبخٌر المٌاة وحركة الهواء افقٌاً وعمودٌاً وفً الوقت نفسه تفقد االرض طاقتها الحرارٌة نتٌجة لألشعاع 

تحت الحمراء بحٌث ٌكون معدل ما تكسب االرض من طاقه طوٌلة نبعث على شكل اشاعات االرض الذي ٌ

وهذا االتزان الحراري ٌؤدي الى ثبوت معدل شمسٌة مساوٌاً لما تفقده من االشعاع االرضً الى الفضاء 

 مقدار معٌن . سطح االرض عنددرجة حرارة 

سبب لظاهرة االحتباس الحراري وتلعب دوراً حٌوٌاً )ألنه الغاز االساسً الم CO2الغازات الدفٌئة واهمها 

ومهماً فً اعتدال درجات حرارة سطح االرض حٌث تمتص هذه الغازات جزء من الطاقة التً تبعثها 

وتحتفظ فٌها فً الغالف الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح االرض  IRاالرض على شكل اشعة 

 . 18cولوال هذه الغازات لوصلت حرارة سطح االرض الى  15cاي بحدود ومعدلها الطبٌعً 

أن زٌادة الغازات الدفٌئة نتٌجة للنشاطات الصناعٌة المتزاٌدة لدرجة اصبح مقداره ٌفوق ما تحتاجة الغالف 

الجوي للحفا على درجات حرارة سطح االرض ثابته وبمقدار معٌن ادى الى تركم وجود هذه الغازات فً 



 

 

لتالً احتفاظ كمٌات اكبر من الطاقة الحرارٌة فً الغالف الجوي وبالتالً تبدأ درجة الغالف الجوي وبا

 حرارة سطح االرض باالرتفاع .

ان هذا االرتفاع قد ٌون له اثر خطٌر وملموس فً السنوات القادمة وقد ٌنتج من ذلك انصهار جلٌد 

لتوازن الطبٌعً وقد ٌغٌر تركٌب سطح البحر بشكل كبٌر ٌؤدي الى االخالل باالقطبٌن وارتفاع مستوى 

 سطح االرض وٌسبب ضرراً بالغاً لألنسان وحضارته ال ٌمكن اصالحه الى االبد ٍ

 NOxالتلوث بأكاسٌد النتروجٌن -3

تتكون اكاسٌد النتروجٌن عند اتحاد غاز النتروجٌن باالوكسجٌن وتوجد على عدة اشكال اهمها اوكسٌد 

وتتكون  NO2بنً محمر وله رائحة نفاذه وذو اثر سام وثانً اوكسٌد النتروجٌن وهو غاز  NO  النترٌك

هذه االكاسٌد نتٌجة ألحتراق الوقود الحاوي على نسبة صغٌره من المركبات العضوٌة المحتوٌة على 

وتشترك اكاسٌد النتروجٌن مع غاز ثانً اوكسٌد الكبرٌت فً النتروجٌن مثل الفحم والكازولٌن والدٌزل 

وهً تمتزج ببخار الماء ٌن االمطارالحامضٌة وذلك ألن أكاسٌد النتروجٌن سهلة الذوبان فً الماء تكو

المنتشر فً الجو لتغطً حامضا قوٌا هو حامض النترٌك , ان التعرض للتراكٌز العالٌة من هذه االكاسٌد 

ت ٌصٌب االنسان بالتهاب , ان التعرض لتراكٌز اقل من هذه الغازاٌؤدي الى اصابة االنسان بتلف الرئتٌن 

 العٌون و المجاري التنفسٌة 

 طرق التخلص من اكاسٌد النتروجٌن

هناك طرق كٌمٌا ئٌة مفٌدة جدا لتخلص من االكاسٌد النتروجٌن وذلك بأختزال اكاسٌد النروجٌن بالغاز 

حٌث تتحول الى غازات غر ضاره كما ٌمكن تمرٌر الهواء الملوث الى برج تحتوي على  CH4الطبٌعً 

حٌث ٌترسب المغنٌسٌوم وٌخرج الهواء نظٌفاً من اعلى البرج وهذه  Mg(OH)2هٌدروكسٌد المغنٌسٌوم 

 الطرق مثالٌة لكنها تحتاج الى اموال طائلة .

 : Soxالتلوث بأكاسٌد الكبرٌت -4

  SO3وثالث اوكسٌد الكبرٌت  So2ت فً الهواء على هٌئة ثانً اوكسٌد الكبرٌت توجد اكاسٌد الكبرٌ

وعند احتراق ٌحتوي اغلب انواع الوقود مثل الفحم وزٌت البترول على نسبه ما من مركبات الكبرٌت 

ز ثانً اوكسٌد الكبرٌت الذي ٌنطلق الى الهواء مسبباً التلوث وٌنتج هذا الغاالوقود ٌتأكسد الكبرٌت الى 

من خاماتها مثل عملٌة استخالص كناتج ثانوي فً بعض الصناعات التً تتعلق بأستخالص بعض الفلزات 

فلز النحاس من كبرٌتٌد النحاس وتساهم هذه العملٌات فً انتاج قدر وفٌر من هذه الغازات هذا باالضافة 

 د العضوٌة الكبرٌتٌة .الى المصادر الطبٌعٌة مثل البراكٌن وٌنابٌع المٌاة الكبرٌتٌة وتحلل الموا

تلوث وغاز ثانً اوكسٌد الكبرٌت غاز له رائحة نفاذه وخواص تأكلٌة ولذلك فهو ٌعد من اخطر عناصر 

احجار الهواء فوق المدن وحول المنشأت الصناعٌة اذ انه ٌؤدي فً حالة زٌادة نسبته فً الجو الى تأكل 

 وٌساعد على سرعة صدأ العادن .المبانً 



 

 

التً تسبب ظاهرة االمطار االلحامضٌة حٌث ٌتحد هذا الغاز تحت احد العناصر الرئٌسٌة  SO2وٌعتبر غاز 

ظروف معٌنة مع اوكسجٌن الهواء معطٌاً غاز ثالث اوكسٌد الكبرٌت الذي ٌذوب فً بخار الماء الموجود 

ى لحامض فً الهواء وٌبقوٌنتشر هذا ا H2SO4فً الهواء لٌعطً حامض قوي هو حامض الكبرٌتٌك 

مع مٌاة االمطار فٌلوث التربة والمجاري المائٌة معلقاً على هٌئة رذاذ دقٌق ثم ٌتساقط على سطح االرض 

 .واالنهار والبحٌرات وبالتالً االضرار بالكائنات الحٌة 

*ٌؤدي التعرض الى هذا الغاز الى االصابه بالكثٌر من االمراض التنفسٌة والتً لها تأثٌر على صحة 

 لسعال والربو و االلتهابات الشعبٌة اضافة الى ضٌق التنفس.مثل ااالنسان 

 *طرق التخلص من غاز ثانً اوكسٌد الكبرٌت :

 ان من اهم الطرق الكٌمٌائٌة المتبعة للتخلص من هذا الغاز هً :

الى افران تحتوي على جٌر حً مكونه كبرٌتات  So2ٌضخ غاز طرٌقة الجٌر الحً : وفً هذه الطرٌقة -1

 الكالسٌوم ثم ٌوجه الهواء الى ابراج غسٌل للتخلص من الدقائق العالقة .وكبرٌتٌد 

طرٌقة االدمصاص وفً هذه الطرٌقة توجة الغازات الملوثه الى ابراج ادمصاص تكون اسطحها -2

ثم ٌتساقط رذاذ مائً ٌحول الخارجٌة مغطاة بطبقة من الكربون النشط حٌث ٌتم ادمصاص الغاز الكبرٌتً 

  H2SO4مض ضعٌف الغاز الى حا

الى مفاعالت بها عوامل محفزة  SO2بغاز طرٌقة االكسدة : وفً هذه الطرٌقة ٌوجه الهواء الملوث -3

الذي ٌمكن  H2SO4الى حامض الكبرٌتٌك  SO3ثم ٌحول غاز  SO3الى  SO2تعمل على تحوٌل 

 .استخدامه او بٌعه 

كلى والكبد والتهابات الجهاز مثل تلف ال*تعتبر الهٌدروكاربونات مواد سامة تسبب امراضاً خطٌرة 

 . التنفسً

تتفاعل بعض الهٌدروكاربونات عند تصاعدها الى طبقات الجو العلٌا مع غاز االوزون تشكل جذور 

مكونة ما كاربونٌة حرة تتمٌز بفاعلٌة كبٌرة تمكنها من التفاعل مع الكثٌر من الغازات والمركبات االخرى 

 نً .ٌعرف بظاهرة الضباب الدخا

 تلوث الهواء بالرصاص :-6

 وهو من الجزٌئات الخطرة على حٌاة الكائنات الحٌة نظراً لسمٌته العالٌة .

وٌنتج التلوث بالرصاص من عوادم السٌارات حٌث دأبت الكثٌر من الدول على اضافة مادة رابع اثٌل 

لمحتوي على الرصاص الى الوقود لتحسٌن صفاته وعندما ٌحترق الوقود ا tetraethyl Leadالرصاص 

الموجود فً رباعً اثٌل الرصاص الى اوكسٌد الرصاص وهو مادة جامدة تترسب ببطئ ٌتأكسد الرصاص 

مما ٌؤدي بمرور الزمن الى تكون طبقة خشنة تفسد المحرك وتجعله غٌر على الجدران الداخلٌة للمحرك 



 

 

تضاف مواد كٌمٌاوٌة الى الكازولٌن تكون مهمتها التخلص من رواسب صالح للعمل ولتالفً ذلك 

مثل برومٌد االثلٌن وتتفاعل هذه المادة مع الرصاص وعاده ما تكون هذه المادة مركب هالوجٌنً 

الرصاص الموجود فً الكازولٌن اثناء احتراقه محولة الرصاص الى برومٌد الرصاص وهو مادة متطاٌرة 

ات العادم الساخنة وهً مادة تساهم بشكل خطٌر فً تلوث الهواء وذلك نظراً لسمٌة مع غازتخرج بسهوله 

 فلز الرصاص .

فً نسبه العالٌة الى غٌبوبة والى حدوث *ٌسبب التعرض للرصاص الصداع والضعف العام وقد ٌؤدي 

نسجة تشنجات عصبٌة تنتهً بالوفاة وٌقلل من ضخ هٌموكلوبٌن الدم فً الجسم كما انه ٌترسب فً ا

العظام وٌحل محل الكالسٌوم وٌسبب امراض التخلف العقلً وشلل االطفال وتراكم الرصاص فً اغشٌة 

 كما نه قد ٌتسبب فً اجهاض الحوامل .االجنة قد ٌؤدي الى التشوه الخلقً لدى الموالٌد الجدد 

 : CFCsتلوث الهواء بالكلوروفلوروكاربون -7

ت من الكلور والفلور وهً فً الغالب مشتقات هالوجٌنٌة على ذرا CFCتحتوي جمٌع انواع مركبات 

ذات الوزن الجزٌئً الصغٌر وبعض هذه المركبات تحتوي على ذرة فلور واحد لبعض المركبات االلٌفاتٌة 

لكنها تحتوي جمٌعاً على  114والفوران  12مثل الفرٌون وقد ٌحتوي على اكثر من ذرة  11مثل الفرٌون 

 عدد من ذرات الكلور 

5-     CFCl –CF2Cl          CF2Cl2          CFCl3 

      Foran – 14            freon-12        freon-11 

وتسٌل بسهوله تحت الضغط لذلك تستخدم فً واغلب هذه المواد غازات فً درجات الحرارة االعتٌادٌة  

اجهزة التبرٌد كما تستعمل كمواد دافعه فً عبوات المبٌدات ومجففات الشعر والمعطرات وبذلك فأن هذه 

المواد ٌنتشر استخدامها فً كل مكان وعندما تنتشر هذه المركبات فً الهواء تحملها التٌارات الصاعدة 

بما ٌزٌد عن الملٌون طن التً تنطلق الى الجو كل عام  CFCة مركبات الى طبقات الجو العلٌا وتقدر كمٌ

وعندما تصعد هذه الغازات الى طبقات الجو العلٌا وتتعرض لالشعة فوق البنفسجٌة الصادرة من الشمس 

تتحلل جزٌئاتها بطرٌقة خاصة وتعطً ذرات نشطة من الكلور الذي تهاجم االوزون وتحوله الى اوكسجٌن 

 ستنزاف طبقة االوزون .مؤدٌة الى ا

بمواد دافعة اخرى من بٌنها خلٌط من غاز البٌوتان والماء ٌطلق علٌه اسم  CFC*هناك محاوالت ألستبدال 

(Aquasol . وهو خلٌط ال ٌحتوي على الكلوروفلور  )الحواسول 

 :O3التلوث باالوزون -8

خانقه ٌتكون نتٌجة تفاعل اكاسٌد االوزون على ارتفاعات منخفضه ضار جدا فهو غاز سام ذو رائحة 

النتروجٌن مع الهٌدروكاربونات فً اشعة الشمس وهو احد مكونات الضباب الدخانً , ان استنشاق هذا 



 

 

الغاز ٌؤدي الى تهٌج وحساسٌة االغشٌة المخاطٌة والجهاز التنفسً وٌسبب السعال وقد ٌحدث اورام 

 خبٌثه فً الرئتٌن .

 استنزاف طبقة االوزون :

تعرفنا سابقاً على طرٌقة تكون االوزون فً طبقات الجو العلٌا وعن فوائد تكون طبقة االوزون وعن 

 اخطار حدوث استنزاف لهذه الطبقة ولكن كٌف ٌحدث استنزاف االوزون ؟

كم من سطح االرض تكون قلٌلة نسبٌا لذلك نجد  16-15من المعروف ان حركة الهواء على ارتفاع نحو 

ائب التً تنطلق فً الهواء تتجمع فً هذه الطبقة وٌؤدي تجمع واتحاد بعض هذه الشوائب الكثٌر من الشو

 مع االوزون الى انحالل جزٌئات االوزون .

وتعتبر اكاسٌد النتروجٌن وغازات الكلوروفلوركاربون من اهم المواد التً تسبب تدمٌر طبقة االوزون 

 وزون ٌحدث فٌها التفاعل التالً :وعندما تالمس جزٌئات اكاسٌد النتروجٌن جزٌئات اال

NO + O3                NO2 + O2 

ومن المالحظ ان اوكسٌد النتروجٌن لم ٌختفً وانما تحول الى ثانً اوكسٌد النتروجٌن وبذلك تشمل فعالٌة 

هذه االكاسٌد مدة طوٌلة وقد الحظنا تحطٌم جزٌئات االوزون وتحوٌلها الى اوكسجٌن , اما جزٌئات 

رفلوركاربون فأنها تتحلل بتأثٌر االشعة فوق البنفسجٌة القوٌة فً طبقات الجو العلٌا معطٌة ذرات الكلو

 الكلور الحرة التً تتفاعل بعد ذلك مع االوزون حسب المعادلة التالٌة  :

CF2Cl2 + UV  ضوء الشمس              CF2CI +Cl 

CF2Cl + O3               CF2O + O2 +CI 

CI + O3                         ClO + O2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الكٌمٌاء البٌئٌة

الكٌمٌاء البٌئٌة : هو الفرع الذي ٌدرس مكونات البٌئة من الناحٌة الكٌمٌائٌة وتفاعالتها وكذلك الطبٌعة 

 والطرق الكٌمٌائٌة لمعالجتها .الكٌمٌائٌة للملوثات البٌئٌة 

من وجهة نظر الكٌمٌاء البٌئٌة فأن البٌئة تقسم الى اربع مجاالت هً المجال الجوي , المجال البري , 

المجال المائً , المجال الحٌوي , وتنتقل المواد الكٌمٌائٌة هذه بٌن االوساط بالتأثٌرات الفٌزٌاوٌة 

 وتسمى بأسم الدورات الباٌوجٌوكٌمٌائٌة .والكٌمٌائٌة المختلفة 

ء البٌئٌة تختص بمعرفة طبٌعة التفاعالت التً تحدث داخل البٌئة بٌن العناصر المختلفة , دور الكٌمٌا

الكٌمٌاء فً توضٌح العملٌات الطبٌعٌة ودور المواد التً تحٌط بهذه االنظمة وطبٌعة التلوث الكٌمٌائً 

 والتفاعالت الكٌمٌائٌة المصاحبة لتلوث الهواء والماء والتربة .

 ء الهواء والتلوث الهوائً :أوالً : كٌمٌا
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هو مجموعة من الغازات التً تحٌط بالكرة االرضٌة احاطة كاملة وتجعل هذه الغازات الحٌاة ممكنة على 

سطح االرض فهً توفر الهواء الذي ٌتنفسه االنسان والكائنات االخرى كما انها تحمً االرض من االشعة 

على الغالف الغازي احٌاناً الغالف الهوائً أو ب والنٌازك التً تدخل جو االرض ٌطلق الضارة والشه

الغالف الجوي والهواء المكون للغالف الغازي عدٌم اللون والرائحة وٌمتد الغالف الغازي الى ارتفاع 

ن الهواء , هذا االختالف فً تقدٌر ارتفاع الغالف الغازي ٌعود الى اكم من سطح االرض  422كم او 222

قابل لالنضغاط وعلٌه فأن معضم الغازات الموجودة فً الغالف الجوي توجد قرب سطح االرض فحوالً 

كم 32دون مستوى % من غازاته 99كم االولى فوق سطح االرض و 5% من غازاته توجد فً ال  52

وجود ضغط االرتفاع ستكون موزعة بشكل عشوائً وذلك لعدم لذلك فأن ما تبقى من غازات فوق هذا 

 فٌمكن لها ان تتواجد على ارتفاعات كبٌرة جداً .مسلط علٌها 
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من مجموعة غازات هً النتروجٌن وهً االكبر نسبة بٌن الغازات حٌث ٌشكل ٌتكون الغالف الغازي 

% من غازاته فً حالة الجفاف 99 % وبذلك ٌحتل هذان الغازان نسبة22.92% ٌلٌة االوكسجٌن 78.28

% وكذلك 2.233% وثانً اوكسٌد الكاربون 2.93% هً االركون 1. الغازات المتبقٌة والتً تشكل 

و أول الهلٌوم والنٌون بنسبة قلٌلة كما توجد فً الغالف الغازي اكاسٌد مثل اوكسٌد النتروجٌن والنتروز 

 اوكسٌد الكاربون . 



 

 

وٌحتوي الغالف الجوي على مواد صلبة مثل الغبار والدخان والرمال ومخلفات الشهب المحترقة كما 

واذا ازدادت نسبة بخار الماء فً الهواء %  4 -% 2.5ٌحتوي على بخارالماء الذي تتراوح نسبته بٌن 

فالغازات  الغازات االخرى حسب نسبة الزٌادة تبتعد الغازات عن سطح االرض حسب وزنهاتقل نسبة 

بٌنما الغازات الثقٌله مثل االوكسجٌن والنتروجٌن فتوجد الخفٌفة مثل االوزون توجد فً طبقات الجو العلٌا 

قرب سطح االرض , الصفة الفٌزٌائٌة لمعظم هذه الغازات انها ال تمتص االشعاع الشمسً المباشر عدا 

ٌلتحمان  Oمع االوكسجٌن الذري  O2 وكسجٌناالوزون الذي ٌمتص االشعة فوق البنفسجٌة لٌتكون فاال

 كما فً المعادلة : UVلٌكونان االوزون عندما توجد االشعه فوق البنفسجٌة 

O + O2 – Uv ----------- O3 + heat  

ٌتضح من المعادلة ان االوكسجٌن واالوكسٌن الذري ٌستخدمان االشعة فوق البنفسجٌة وٌكونان غاز 

االشعه الضارة وال ٌسمح اال بمرور الكمٌة المطلوبة لحفظ الحٌاة االوزون الذي ٌحمً االرض من هذه 

 على االرض .

,  UV-a  , UV-b)   تم تصنٌفها حسب طول موجاتها الى  االشعة فوق البنفسجٌة التً تطلقها الشمس

UV-c  ولكن تتم تنقٌتها بشكل كامل من خالل االوزون على ( حٌث تعتبر االخٌرة خطٌرة جدا على البشر

كم فوق سطح االرض مع ذلك ٌعتبر االوزون غاز سام على ارتفاعات منخفضة حٌث ٌسبب  35تفاع ار

الى احتراق الجلد اما التعرض الشدٌد فأنه  UV-bالنزٌف والتسمم , من الممكن ان ٌؤدي التعرض الى 

ع وصول ٌنتج عنها سرطان الجلد مع ان طبقة االوزون تمن DNAٌؤدي الى تغٌٌر فً الشفرة الوراثٌة 

UV-b  الى سطح االرض بسبب استنزاف طبقة االوزون ومعظم اشعة اال ان بعضاً منها ٌصلUV-a  تصل

 الى سطح االرض وهً غٌر ضارة . 

أن بخار الماء والماء فً الغالف الغازي ٌمتصان وٌعكسان وٌشتتان االشعة الشمسٌة اما بقٌة الغازات 

فأنها تمٌل الى تشتٌت الموجة الزرقاء من االشعاع الشمسً المرئً وبذلك تبدو السماء زرقاء بٌن الغبار 

ه فً الهواء ٌغلب اللون المرئً وبذلك عندما تزداد كمٌتٌشتت الموجة الحمراء من االشعاع الشمسً 

االحمر على السماء , بخار الماء ٌشتت جمٌع االطٌاف االشعة المرئٌة لذلك تمٌل السماء الى اللون االبٌض 

عندما تكون كمٌة بخار الماء كبٌرة فً الهواء وبذلك ٌعتبر الغالف الغازي شفافاً امام االشعة البنفسجٌة 

الرضٌة ذات الموجات الطوٌلة فأنها تمتص من قبل ثانً اوكسٌد ألنه ٌسمح بمرور معضمها , اما االشعة ا

 الكاربون وبخار الماء مما ٌسخن الغالف الغازي .

 Atmospheric structureتركٌب الغالف الغازي     -3

 ٌقسم الغالف الغازي الى اربع طبقات رئٌسٌة :

 )طبقة االضطراب( Troposphere طبقة التروبوسفٌر  -1

 )طبقة المستوٌات( Stratosphereتوسفٌر  طبقة السترا-2



 

 

 )الطبقة الوسطى( Mesosphereطبقة المٌزوسفٌر  -3

 )الطبقة الحرارٌة(  Thermosphereطبقة الثرموسفٌر  -4

ما ٌهمنا هو الطبقة االولى والثانٌة فالطبقة االولى سمٌت طبقة االضطراب ألن كل االضطرابات الجوٌة 

اء لذا كل االمطار تتساقط منها حٌث ان انخفاض درجة حرارة الهواء فً تحدث فٌها ففٌها كل بخار الم

اعلى هذه الطبقة جعل من غٌر الممكن ان ٌغادر بخار الماء هذه الطبقة حٌث انه ٌتكثف قبل وصوله الى 

 اعلى هذه الطبقة . 

% من كتل الهواء المكونه للغالف الجوي سمك هذه 75% من الضغط الجوي وفٌها 92كما انه فٌها 

ما كم وذلك لشدة التسخٌن مما ٌرفع الهواء كثٌراً الى االعلى 16الطبقة فوق خط االستواء ٌصل الى 

 كم . 8سمكها فوق القطبٌن فال ٌزٌد عن 

كم تعتبر هذه الطبقة مهمة جداً  52كم الى  16تبدأ من معدل ارتفاع  Stratosphereاما الطبقة الثانٌة 

% 95للحٌاة على سطح االرض ألن فٌه االوزون وهذه الطبقة هً مصنع لغاز االوزون حٌث تحتوي على 

من غاز االوزون فً الغالف الغازي وفً هذه الطبقة ٌوجد ما ٌعرف حالٌاً بثقب االوزون فالملوثات 

ة الخفٌفة الوزن تتصاعد لتصل الى هذه الطبقة فتعمل على تفتٌت االوزون , درجة الحرارة االرضٌة الغازٌ

فً هذه الطبقة تتزاٌد باالرتفاع بسبب ان تكون االوزون ٌتضمن استهالك االشعة فوق البنفسجٌة وتحرٌر 

فسجٌة فأرتفعت الطاقة على شكل حرارة لذلك كلما ارتفعنا فً هذه الطبقة زاد استهالك االشعة فوق البن

بٌنما ترتفع فً اعلى  60cدرجة الحرارة حٌث تسجل درجات حرارة متدنٌة فً اسفل هذه الطبقة حوالً 

الطبقة لتتعدى الصفر المؤي لذلك تتصرف الحرارة فً هذه الطبقة بشكل معاكس لتصرفها فً الطبقة 

ر الحرارة للطبقة االولى هو االولى حٌث تقل الحرارة فً الطبقة االولى كلما ارتفعنا بسبب ان مصد

وبخار الماء القادران على امتصاص االشعاع الطوٌل الموجة من  CO2االشعاع االرضً لوجود غاز 

رب سطح االرض االرض لذلك كلما اقتربنا من سطح االرض زاد االمتصاص مما ٌرفع درجة الحرارة ق

 وتتناقص باالرتفاع .

 

 


