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منشاءها وما تأثيرها على طبقة : اكاسيد النيتروجين والكبريت من الغازات الملوثة  للبيئة وضح ذلك . وما هو 1س

 االوزون؟

 : وضح باختصار فائدة طبقة االوزون . وماذا يؤدي تلوث هذه الطبقة؟2س

 : متى يكون ماء المطر حامضيا. وضح ذلك؟3س

تكون غير سامة وعلى الرغم من ذلك تؤدي الى قتل  : بعض مخلفات الصرف الصحي التي تلقى في المجاري المائية 4س

 الحية وضح ذلك.الكائنات 

 : وضح كيف يمكن ازالة ايون النترات من الماء معززا اجابتك بالرسم.5س
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 اكاسيد النيتروجين والكبريت من الغازات الملوثة  للبيئة وضح ذلك . وما هو منشاءها وما تأثيرها على طبقة االوزون؟ :1س

 /1ج

 به ما يتأكسد الوقود هذا إحراق وعند تكوينها في الكبريت مركبات من ما نسبة على البترول وزيت الفحم :مثل الوقود أنواع أغلب يحتوي       

 بعض في ثانوي كناتج أيضا الغاز هذا وينتج .الكربون أوكسيد ثاني غاز مصاحبا الهواء في ينطلق الذي الكبريت أوكسيد ثاني إلى كبريت من

 هذه وتساهم النحاس كبريتيد خامات من النحاس فلز استخالص عمليات مثل خاماتها من  الفلزات بعض باستخالص تتعلق التي الصناعات

 البراكين مثل الهواء في الكبريت أوكسيد غاز ثاني إطالق في الطبيعية صادرالم بعض وتشترك  .الغاز هذا من وفير قدر إنتاج في العمليات

 نحو يعادل ما الكبريت أوكسيد غاز ثاني من عام كل يطلق الذي أوروبا في النوع من هذا الوحيد البركان ( وهو  Etna  )إتنا بركان ومثال ذلك

 فوق الهواء تلوث عناصر اخطر من يعد فهو ولذلك حامضي غاز الكبريتيك أوكسيد ثاني وغاز .الهواء في الكبريتيك من حامض طن مليوني

 األمطار تسبب ظاهرة التي الرئيسة العناصر أحد الكبريت أوكسيد ثاني غاز ويعتبر .الصناعية والمنشآت محطات القوى  وحول المدن

 الهواء معطيا بأوكسجين الخاصة الظروف بعض تحت الغاز هذا ويتحد .الدول كثير من في المناطق بعض على أحيانا تتساقط التي الحامضية

 باسم حامض يعرف قويا حامضا يعطي الهواء في الموجود الماء بخار في هذا الغاز يذوب وعندما الكبريت أوكسيد ثالث باسم يعرف آخر غازا

 مياه مع األرض سطح على ذلك بعد يتساقط ثم االيروسول دقيق يشبه رذاذ هيئة على فيه معلقا ويبقى الهواء في الحامض هذا وينتشر .الكبريتيك

 مختلف بحياة ويضر الطبيعي بالتوازن اإلخالل إلى ويؤدي والبحيرات األنهار مثل المائية اري لمجا ويلوث التربة فيلوث الجليد األمطار ومع

 تآكل إلى ذلك يؤدي فقد أخرى حدوث أضرار في الهواء في الكبريت أوكسيد ثاني غاز نسبة زيادة وتتسبب .اإلنسان فيها الحية بما الكائنات

 لسكان بالغة أضرارا يسبب فإنه فوق المدن الدخاني بالضباب الغاز هذا يختلط عندما المعادن صدأ سرعة ويساعد على والتماثيل أحجار المباني

 وهي باألوكسجين النتروجين غاز اتحاد عند النتروجين أكاسيد وتتكون .التنفسي الجهاز بأمراض منهم المصاب وفاة  إلى يؤدي وقد المدن  هذه

من  صغيرة نسبة على الوقود أنواع أغلب ويحتوي  NO ) .2النتروجين)  أوكسيد وثاني  (NO)النتريك أوكسيد أهمها أشكال عدة على توجد

 المنشآت من وغيرها القوى محطات المازوت  في أو الفحم :مثل األنواع هذه إحراق وعند النتروجين على العضوية المحتوية المركبات

 محركات في السوالر والجازولين :مثل مقطرات البترول بعض إحراق من النتريك أوكسيد يتكون كما األكاسيد هذه بعض ينتج الصناعية

 النتروجين أكاسيد ألن وذلك الحامضية تكوين األمطار في الكبريت أوكسيد ثاني غاز مع النتروجين أكاسيد وتشترك .والشاحنات السيارات

 الحركة دائبة الغازات من خليط فالهواء .حامض النتريك هو قويا حامضا لتعطي الجو في المنتشر الماء ببخار تزج وهي في الماء الذوبان سهلة

 بعض وجود من ذلك على ويسدل .معينة حدود في الهواء امتزاج طبقات إلى تؤدي التي والهابطة الصاعدة التيارات من كثير داخله ويوجد في

 الصاعدة الهواء تيارات تكون أن والبد من .الجوي للغالف العليا الطبقات ومن شاهقة ارتفاعات من التي أخذت الهواء عينات في اللقاح حبوب

 األوزون طبقة إلى األكاسيد هذه تصل النتروجين عندما ألكاسيد بالنسبة كذلك االنتشار هذا مثل ويحدث تلك الطبقات. إلى الحبوب هذه حملت قد

 الضرر من كثيرا تحدث فإنها الشمس اآلتية من البنفسجية فوق األشعة غوائل من األرض سطح تحمي والتي الجو العليا طبقات في الموجودة

 تفكك األوزون إلى وتؤدي الطبقة لهذه

2+            O 2           =       NO            3O   NO                     +         

 ينالنتروج أوكسيد             اوزوناوكسيد النتريك                           أوكسجين

  

 أوكسيد النتريك أوكسيد وهو األكاسيد هذه أحد التفاعل الى  هذا يتحول بل النتروجين أكاسيد اختفاء إلى يؤدي ال التفاعل هذا أن المالحظ ومن

 .طويلة مدة األكاسيد هذه فعل يستمر وبذلك  نتروجين
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 وضح باختصار فائدة طبقة االوزون . وماذا يؤدي تلوث هذه الطبقة؟ :2س

 /2ج

 األوزون ويتكون .األرض سطح كيلومترا فوق 4١ - 1١ بين ما يتراوح ارتفاع على تقع الستراتوسفير التي طبقة في عادة األوزون يتكون

 ذرات إلى األشعة هذه بتأثير بعض جزيئاته فينحل الشمس عن فوق البنفسجية الصادرة األشعة لتأثير الجوي الهواء يتعرض أوكسجين عندما

 فوق من األشعة كبير قدر امتصاص العملية هذه في ويتم .األوزون مكونة جزيئات األوكسجين مع أخرى مرة الذرات هذه بعض ثم تتحد نشيطة

.  األوزون طبقة وبذلك مكونة الحية الكائنات حياة يؤثر في ال معتدل قدر إال األرض سطح إلى منها فال يصل الشمس عن الصادرة البنفسجية

 واقيا. مكونة درعا الجو من العليا الطبقات في تتكون التي

 فوق البنفسجية األشعة

3+               O   =O                         2O                                                  2O 

 أوكسجين جزىء                         نشيط أوكسجين ذرات

3=  O   2O + O 

 إلى العليا الجو طبقات في األوزون تركيز نقص ويؤدي .المدمرة األشعة هذه غوائل من األرض سطح على تعيش التي الحية الكائنات يحمي

 قد كما الجلد بسرطان اإلصابة إلى تؤدي قد التي.األرض  سطح إلى تصل التي البنفسجية فوق األشعة كمية بزيادة يسمح فهو المضار من كثير

 ذلك غير إلى الغذاء سلسلة وفي الضوئي عمليات التخليق في كذلك ويؤثر الدقيقة الكائنات لبعض الوراثية العوامل تغيير في إحداث إلى تؤدي

 .البيولوجيالدمار  أنواع من

 متى يكون ماء المطر حامضيا. وضح ذلك؟ :3س

 /3ج

  الكبريت على المحتوية الغازات أن يعتقد ولكن الجوي الهواء في األمطار الحامضية بها تتكون التي الطريقة عن واضحة فكرة هناك توجد ال

 الشمس عن الصادرة البنفسجية فوق الحامضية  واألشعة وجود األمطار في الهواء أوكسجين مع تتفاعل الكبريت أوكسيد ثاني غاز وأهمها

 ليعطي الجو في الموجود الماء بخار ذلك مع بعد يتحد الذي الكبريت أوكسيد ثالث باسم يعرف الكبريت من أكاسيد آخر أوكسيد إلى وتتحول

 .آلخر مكان من الرياح دقيق تنقله رذاذ هيئة على الهواء في معلقا المتكون الكبريتيك حامض ويبقى .حامض الكبريتيك باسم يعرف قويا حامضا

يعرف  جديد مركب الحالة هذه في وينتج النشادر :مثل الهواء في قد توجد التي القلوية المواد بعض مع الحامض هذا رذاذ من جزء يتحد وقد

 النشادر كبريتات الكبريتيك  ودقائق حامض فإن رذاذ األمطار لسقوط فرصة هناك توجد وال جافا الجو يكون وعندما .النشادر كبريتات باسم

 .الذع طعم ذي خفيف ضباب هيئة على ويظهران معلقان بالهواء الساكن يبقيان

 األرض على سطح على معه وتسقط المطر ماء في تذوب والدقائق هذه الجسيمات من كال فإن األمطار لسقوط مناسبة الظروف تصبح وعندما

 .األرض سطح تكسو التي ببلوراته مختلطا الجليد ويبقى مع يتساقط الحامض رذاذ فإن البرودة شديد الجو يكون وعندما .حامضي مطر هيئة

 القوى  محطات في الوقود إحراق من النتروجين أكاسيد وتنشأ األمطار الحامضية تكوين في الكبريت أكاسيد مع النتروجين أكاسيد وتشترك

 قوى حامض إلى فوق البنفسجية واألشعة الجو أوكسجين وجود في النتروجين أكاسيد وتتحول .الداخلي االحتراق آالت وفي الصناعية والمنشآت

 األمطار الكبريتيك مكونا حامض مثل األمطار مياه مع وينزل الساكن بالهواء معلقا هذا الحامض ويبقى  النتريك حامض باسم  يعرف آخر

 .الماء  في الهيدروجين أيون تركيز أكثر من فيه الهيدروجين أيون تركيز يكون عندما المطر حامضيا ماء ويعتبر .الحامضية

4SO2O         H2+         H      3SO             2+           1/2 O 2            SO 

ماء                       كبريتيك حامض كسجين       وا الكبريت     أوكسيد ثالث   الكبريت أوكسيد ثاني 
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بعض مخلفات الصرف الصحي التي تلقى في المجاري المائية تكون غير سامة وعلى الرغم من ذلك تؤدي الى قتل الكائنات الحية وضح  :4س

 ذلك.

 /4ج

 هذه تقل أال ويجب بوظائفها تقوم أن تستطيع حتى الماء في الذائب األوكسجين غاز من معينة نسبة وجود إلى البحرية الحية الكائنات تحتاج

 ويجب .الحيوان أو النبات ذلك في يختلف وال  المياه في هذه تعيش التي البحرية الكائنات كل ماتت وإال المليون  في أجزاء أربعة النسبة عن

 ألن هذه وذلك الماء  في الذائب األوكسجين نسبة تغير في تتسبب ال حتى اري المائيةلمجا في تلقى التي الصحي الصرف مخلفات حجم مراعاة

وتقضي  معين حد عن نسبتها زادت إذا الماء في الذائب األوكسجين تستهلك كل وقد األوكسجين هذا من كبيرا قدرا  تستهلك ما عادة لفاتلمخا

 .المائية اريلمجا هذه في الحياة مظاهر كل على بذلك

 وضح كيف يمكن ازالة ايون النترات من الماء معززا اجابتك بالرسم. :5س

 /5ج

 الطرائق هذه مثل ولكن النترات أيون امتصاص تستطيع التي األيونية الراتنجات بعض على على النترات المحتوي الماء إمرار أو الماء تقطير

 ذلك ومع .الكبيرة في المدن الشرب مياه تنقية في واسع نطاق على لالستخدام تصلح ال ولكنها المعامل في لالستخدام تصلح وقد التكاليف عالية

 الماء المستخرج في الموجودة النترات تركيز تخفيف مثال الممكن فمن .كثيرا وال تكلف واسع نطاق على استخدامها يمكن بسيطة حلول فهناك

 يكون تركيز للشرب مياه إلنتاج وذلك منها ضئيلة نسبة على تحتوي أو من النترات خالية سطحية مياه مع الماء هذا بمزج األرض باطن من

 تشبه وهي مياه الشرب في الموجودة النترات من للتخلص طريقة حديثا استخدمت وقد .لإلنسان الصحية لالحتياجات مناسبا فيها النترات أيون

 في ضيق نطاق على حاليا الطريقة هذه وتستخدم .1 كما مبين في الشكل رقم من النترات للتخلص الطبيعة تتبعه الذي األسلوب تفاصيلها في

 مياه شبكة في المياه هذه توزيع قبل وذلك مركبات النترات من عالية نسبة على تحتوي والتي اآلبار بعض من الناتجة مياه الشرب لتنقية فرنسا

 تحويل على القدرة له البكتيريا من نوع خاص فيها ويستعمل الطريقة هذه في للبكتيريا الطبيعي النشاط ويغسل .العامة الشرب

 

 (1شكل )

 البكتيريا بواسطة الشرب مياه من النترات إزالة
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 حيث الكحول من قليال الماء هذا ويضاف إلى النترات على المحتوي الماء عليها تمرر و البكتيريا بهذه حاملة فتشبع مادة نتروجين النترات  إلى

 الناعمة الرمال المنشط ومن الفحم من تتكون خاصة مرشحات إلى ذلك بعد الماء ويدفع .للبكتيريا العضوية بالنسبة وللمادة للطاقة كمصدر يعمل

 .الكلور من قليل إليه يضاف وقد الجو أوكسجين بواسطة لتهويته وتطهيره المرشح الماء في ذلك بعد الهواء يمرر ثم

 

 


