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 / التعاريف1جواب س

سميت طبقة : و هي الطبقة االولى من طبقات الغالف الجوي و  Troposhereطبقة االضطراب  -1

االضطراب ألن كل االضطرابات الجوية تحدث فيها ففيها كل بخار الماء لذا كل االمطار تتساقط منها حيث ان 

انخفاض درجة حرارة الهواء في اعلى هذه الطبقة جعل من غير الممكن ان يغادر بخار الماء هذه الطبقة 

من  %57من الضغط الجوي وفيها  %09ها حيث انه يتكثف قبل وصوله الى اعلى هذه الطبقة ،كما انه في

كم وذلك لشدة التسخين 11كتل الهواء المكونه للغالف الجوي سمك هذه الطبقة فوق خط االستواء يصل الى 

 كم . 8مما يرفع الهواء كثيراً الى االعلى ما سمكها فوق القطبين فال يزيد عن 

و  خليط من غاز البيوتان والماءيتكون من  لوروهو خليط ال يحتوي على الكلوروف:  Aquasolاالكواسول  -2

للتقليل من خطر  في عبوات المبيدات ومجففات الشعر والمعطرات  بمواد دافعة CFCمحاوالت ألستبدال  استخدم في

 تهديد طبقة االوزون بمركبات الكلوروفلوروكاربون .

)) وهو المركبات العضوية المتبقية بعد عمليات التحلل البيولوجي للمواد النباتية والحيوانية التي  Humlasالدبال  -3

تضاف لالرض وهي البقايا العضوية المقاومة نسبيا للتحلل في التربة(( وبسبب تعقيد دبال التربة فانه غالبا مايقسم الى 

والهيومين   Humic acidوحامض الهيوميك  Fulvic acidمكوناته الرئيسية الثالثة وهي حامض الفولفيك 

Humin 

ويعبر عن ما تحتويه التربة من مياه والمكونات الذائبة فيها Liquid phaseمحلول التربة: وهوالمكون السائل: -4

يتواجد الماء في االرض شاغال للفراغات البينية المحصورة بين حبيبات  soil solutionويطلق عليه محلول التربة 

ربة كما يوجد مغلفا لهذه الحبيبات ومرتبطا بها بقوى مختلفة في الشدة ويعزى ذلك االرتباط الى قطبية جزيئات الماء الت

بار تدعى  9333بار والقيمة  19-9333ووجود شحنات على سطح حبيبات التربة وتتراوح قوى االرتباط هذه بين 

 السعة الحلقية

ليات الفيزياوية والكيمياوية التي تؤثر وتبدل بفيزياوية وكيمياوية بانها العم Weatheringتعرف التجوية  -7

الصخور المتواجدة على سطح االرض وتحتاج هذه العمليات الى مصدر للطاقة والمصدر هنا هو االشعة الشمسية 

الشمسية  فحركة المياه على السطح او خالل التربة او تجمدها كل هذا يرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بالطاقة

والتجوية هي احدى العمليات المهمة جدا الستمرارية الحياة المتطورة على سطح االرض اي ان التربة هي حصيلة 

عمليات التجوية والتربة تعتبر االساس لنمو النباتات التي بدورها تشكل عنصرا مهما من عناصر الدورة الحياتية على 

من العناصر تنتقل من الصخور الى المياه الضحلة كنتيجة طبيعة لعمليات الكرة االرضية هذا باإلضافة الى ان كثيرا 

التجوية وتساعد التجوية كذلك على تكوين المعادن والرواسب االقتصادية كالطين وااللمنيوم ويمكن ايجاز انواع 

 التجوية بالتجوية الفيزيائية والكيميائية و البايوكيميائية .

 



كم من سطح االرض تكون قليلة نسبيا لذلك نجد  11-17الهواء على ارتفاع نحو  من المعروف ان حركة/  2سجواب 

الكثير من الشوائب التي تنطلق في الهواء تتجمع في هذه الطبقة ويؤدي تجمع واتحاد بعض هذه الشوائب مع االوزون 

 الى انحالل جزيئات االوزون .

من اهم المواد التي تسبب تدمير طبقة االوزون وعندما تالمس  وتعتبر اكاسيد النتروجين وغازات الكلوروفلوركاربون

 جزيئات اكاسيد النتروجين جزيئات االوزون يحدث فيها التفاعل التالي :

NO + O3                NO2 + O2 

االكاسيد ومن المالحظ ان اوكسيد النتروجين لم يختفي وانما تحول الى ثاني اوكسيد النتروجين وبذلك تشمل فعالية هذه 

مدة طويلة وقد الحظنا تحطيم جزيئات االوزون وتحويلها الى اوكسجين , اما جزيئات الكلورفلوركاربون فأنها تتحلل 

بتأثير االشعة فوق البنفسجية القوية في طبقات الجو العليا معطية ذرات الكلور الحرة التي تتفاعل بعد ذلك مع االوزون 

 حسب المعادلة التالية  :

CF2Cl2 + UV  ضوء الشمس              CF2CI +Cl 

CF2Cl + O3               CF2O + O2 +CI 

CI + O3                         ClO + O2 

 

 

استخدام الحواجز المصمتة : وتتمثل بوضع حواجز في البحار تعمل على حجز البقع النفطية في اماكن  -1/ 3سجواب 

 محددة ليسهل التخلص منها .

 استخدام الحواجز غير المصمتة و تتمثل بوضع حواجز في البحار بجهد بشري اي بتدخل االنسان بوضعها. -2

 التجميد و التبريد و تتمثل بتجميد بقع النفط الطافية بأستخدام ثاني اوكسيد الكربون . -3

 النفطية الكبيرة .الحرق : تتمثل بحرق البقع النفطية على سطح الماء و تستخدم للمساحات  -4

التحلل الحيوي : و تكون عن طريق رش الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتريا التي تعمل على امتصاص البقع  -7

 النفطية الملوثة لمياه البحار و المحيطات 

 

 : Soxالتلوث بأكاسيد الكبريت  -أ/ 4سجواب 

  SO3وثالث اوكسيد الكبريت  So2توجد اكاسيد الكبريت في الهواء على هيئة ثاني اوكسيد الكبريت 

وغاز ثاني اوكسيد الكبريت غاز له رائحة نفاذه وخواص تأكلية ولذلك فهو يعد من اخطر عناصر تلوث الهواء فوق 

المدن وحول المنشأت الصناعية اذ انه يؤدي في حالة زيادة نسبته في الجو الى تأكل احجار المباني ويساعد على 

احد العناصر الرئيسية التي تسبب ظاهرة االمطار االلحامضية حيث يتحد هذا  SO2از عادن .ويعتبر غمسرعة صدأ ال

الغاز تحت ظروف معينة مع اوكسجين الهواء معطياً غاز ثالث اوكسيد الكبريت الذي يذوب في بخار الماء الموجود في 



يبقى معلقاً على هيئة وينتشر هذا الحامض في الهواء و H2SO4الهواء ليعطي حامض قوي هو حامض الكبريتيك 

رذاذ دقيق ثم يتساقط على سطح االرض مع مياة االمطار فيلوث التربة والمجاري المائية واالنهار والبحيرات وبالتالي 

 االضرار بالكائنات الحية .

ل *يؤدي التعرض الى هذا الغاز الى االصابه بالكثير من االمراض التنفسية والتي لها تأثير على صحة االنسان مث

ان من اهم الطرق الكيميائية المتبعة للتخلص من هذا و السعال والربو و االلتهابات الشعبية اضافة الى ضيق التنفس.

  طريقة االكسدة -3طريقة االدمصاص -2طريقة الجير الحي :.-1الغاز هي :

 

 : Coالتلوث بغاز اول اوكسيد الكاربون -ب _ 

الكاملة للوقود وخصوصاً في محركات السيارات لذلك تزداد نسب هذا الغاز في يتكون هذا الغاز نتيجة االكسدة غير 

المدن المزدحمة ووسائل النقل وكذلك مصافي تكرير البترول ومصانع الورق والحديد والصلب وغيرها من عمليات 

 االحتراق غير الكامل :

2C+O2                  2CO 

اوكسيد الكاربون فأنه يتحد مع هيموكلوبين الدم حيث يحل محل االوكسين  عندما يتنفس االنسان الغاز الملوث بأول

حيث ينتج عن ذلك اقالل نسبة الهيموكلوبين   Carboxy hemoglobinمكوناً مركب الكاربوكسي هيموكلوبين  

سبب في انسداد الموجودة في الدم والالزمة لنقل االوكسجين الالزم لعملية التنفس وعندما تزيد كمية هذا الغاز فقد ت

 االوعية الدموية محدثاً الوفاة كذلك يتدخل هذا الغاز في عمل بعض االنزيمات ويقلل من كفائتها .

  

 

 / الحل : 7سجواب 
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