
 

 

 باران اسيدي

 Acid rain 

 

توسط  2581عبارت باران اسیدی برای نخستین بار در سال  

 Robert)  شییییدان اسیتاتدیدی رابیرت ون یوم اسییی      

Angus (Smith     در طی بررسی شییی وب بیاران در اطیرا

شهرهای صیعتی ان دسیتان   اسیتاتدید ریورد اسیت ادا  یرار      

 ی را به خیود   «هوا   باران»گرف    بخش رهیی از کتاب 

  ا ایل دهیه   2691اختصاص داد. با این حال، تا ا اخر دهه 

، باران اسیدی بیه عییوان ییس رسیمده رزییط زیسیتی       2691

 Encyclopedia) شیید ای   نییه اهییانی شیییاخته رییی ریطقییه

Britannica,2018) ارر زا رساله باران اسیدی به عیوان یس .

  در کییار  رسمده رزیط زیسی  اهیانی، بیه دفعیات بسییار      

ر هوم تغییر ا دیم  یرار گرفتیه اسی . بیاران اسییدی در ا یر       

ویید  نیتر ژن   گوگرد پدید ری ولودگی اتیس ر به اکسیدهای

وخرین ررحده اصیدی تبیدیل ایین اکسییدها بیه اسییدهای         

رربوط به هر عیصر در او اس ، در این حال  ا یر رخیرب   

ان رییش    رربوط اسی  )عرفی   پایین ون pHباران اسیدی به 

(. بیاران  (EPA, 2018اسی    9/8( که کیتیر از  2961افیونی، 

اسیدی ا رات ا تصیادی رختد یی در پیی دارد. بیرای ر یال،      

ا رات باران اسیدی به  ضیو  بیر رزییط هیای وبیی رانیید       

توانید  شیود   ریی  ها دیدا ریی ها   تاالبها، دریاچهر دخانه

اشیی از بیاران   برای وبزیان رضر باشد. از ونجا کیه ر انیاب ن  

شود وب باران اسیدی حا ی ییون  سبب شستشوی خاک ری

های ولوریییوری خواهد بود کیه از ررات خیاک ولیودا ایدا     

یابد   سبب نابودی گیاهیان    شدا   به ریابع وبی اریان ری

هیای اسییدی     شیود کیه  یادر بیه تزییل وب     اانورانی ری

در  pHلورییییوم نیسیتید. هییییین در رزیطیی بیا      آهای  یون

پایین تر،  pHر د   در راهیان از بین ری ، اک ر تخم 8حد د 

ریرند. با این حال حتی اگر یس گونه حتی راهیان بالغ نیز ری

بتواند رزیط اسیدی را تزیل کید، ریتن اس  ریبع غیاایی  

ون نتواند رزیط اسیدی را تاب و رد. به عیوان ر ال،  ورباغه 

دارند، ارا ریبیع غیاایی ونهیا     4در حد د  pHها توان تزیل 

را نییدارد   اییین ارییر سییبب  8.8کیتییر از  PHتییوان تزیییل 

خسران   زیان رالی   ا تصیادی ریی شیود. هییییی بیاران      

هیا سیبب   هیا   ر دخانیه  اسیدی عال ا بر وسیب به دریاچیه 

شیود کیه   های کشا رزی ریی ها، رراتع   زرینتخریب ای ل

د تبعات ا تصادی رختد ی در پی دارد. این ارر نیز به نوبه خو

هیا، رجسییه هیا   دی یر     از طر  دی ر تخرییب سیاختیان  

پیایین بیاران    pHتجهیزات   تأسیسات انسان ساخ  در ا ر 

های اای زییی تجهیزات، تعیییر  اسیدی باعث تزییل هزییه

 ,EPAگیردد    ها ری  ن هداری یا کاهش ارزش  اودی ون

2018) .) 

شناسيكتاب

(. ولودگی رزیط زیس : وب، خیاک    2961ن ریش، م.، افیونی، م. )عرفا

 هوا، اص هان: ارکان دانش.  
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