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 «وزون و تاثیرات آن بر سالمتی و محیط زیستتخریب الیه ا»

المللی تغییرات نخرداد(، دولت آمریکا خروج از معاهده بی ۱۵ژوئن /  ۵در آستانه روز جهانی محیط زیست )

 جهان، ایخانهگل گازهای سوم یك تولید با آمریکا کهبا توجه به این .آب و هوایی پاریس را اعالم کرد

 زمین ساکنان برای را زندگی سپاری معاهده از آمریکا خروج است، جوی هایآالینده کنندهتولید ترینبزرگ

شود با ادامه روند تر شود که گفته میدرجه گرم4اگر زمین  دهدها نشان میبینیپیش . کرد خواهد دشوارتر

های جانوری نهدهد، این افزایش گرما باعث نابودی بسیاری از گوموجود تا پایان قرن جاری این اتفاق رخ می

یم قابل که به آن نیاز داررهایی ذذرت و ب ،رنج، گندم، جوشود، ازجمله در چنین شرایطی بو گیاهی می

 افتد. الزم استو مشخص است که وقتی این محصوالت را از دست بدهیم چه اتفاقی می کشت نخواهد بود

 اندیشی،چاره نیازمند زمین کره در زندگی و شده دیر ایخانهگل گازهای با مقابله برای بدانیم که اکنون نیز

 .است (زمین گرمایش) جهانی چالش این برای

  

 ؟الیه اوزون دارد ای چیست و چه اثری بر رویخانهگازهای گل 

اپایدار نتشکیل شده است که در یك وحدت  (O3) اوزون گازی است که هر مولکول آن از سه اتم اکسیژن

 های شیمیایی حاصل از تابش نور خورشید، ذخیرهگیرند. در نواحی گرمسیری اتمسفر در اثر واکنشقرار می

 زمین  طبینه سمت قره زمین قسمتی از آن بـراف کـالیه اوزون تجدید و سپس در اثر جاری شدن هوای اط

https://seemorgh.com/health/health-news/356127-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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شود. ر ترکیب میه قوی است و با بسیاری از مواد مختلف در اتمسفاوزون یك اکسید کنند. شودمنتقل می

در الیه  وکیلومتری باالی سطح زمین  ۵0تا  ۱۵در اتمسفر زمین در الیه بین  اوزونترین مقدار بیش

گیرد به  و در ارتفاع تنفسی ما قرار (سفردر تروپو)های پایین اتمسفر ولی اگر در الیه استراتوسفر وجود دارد،

نع از رسیدن اشعه اوزون در استراتوسفر به صورت یك سپر ما شود. اماوان یك آالینده محسوب میعن

ه شود و به همین دلیل این الیه برای ادامه حیات بر روی کربه سطح زمین می (uv) خطرناك ماوراء بنفش

 .زمین ضروری است

 uv-C و  uv-A،uv-B  وعنکه خود به سه میکرون بوده  4/0تا  ۱/0بنفش شامل امواج بین  های ماوراتابش

 .تر استترین طول موج را داشته و از همه پرانرژیکوتاه uv-C،شودتقسیم می

ا آن را ب شکنند و سپسبقدر انرژی دارند که قادرند اکسیژن دو اتمی را به دو اتم اکسیژن ها آناین تابش

سیژن دو های ماورا بنفش دوباره به اکب تابشترکیب و اوزون را به وجود آورند. اوزون با جذ O2 مولکول

در  انهدام اوزون در شرایط معمول غالب وبین تولید . شودشکند و حرارت آزاد میاتمی و یك اتمی می

 .پویا برقرار است اوزوناتمسفر، یك تو

 ر قطبددر قطب جنوب مشاهده شد. در فصل بهار  ۱98۱اولین کاهش شدید ضخامت الیه اوزون در سال 

ده این پدی درصد کاهش ضخامت اوزون در الیه استراتوسفر به ثبت رسید که پژوهشگران 60جنوب بیش از 

بر در یکا راگذاری کردند. حفره اوزون وسعتی برابر با مساحت ایاالت متحده آمرنام "حفره اوزون"را 

لیل شرایط ولی به ددر قطب شمال نیز مشاهده شد  ۱989کاهش ضخامت الیه اوزون در سال . گرفتمی

ط طبیعی باشد. در شرایتر میآب و هوایی متفاوت و دمای باالتر نسبت به قطب جنوب ضخامت این الیه کم

ترین شود. البته بیشترین میزان آن در نزدیکی استوا دیده میباالترین تراکم اوزون در نواحی قطب و پایین

ه سمت هان بجراه با الگوی چرخشی هوای تراتوسفری همتولید اوزون در نزدیکی استوا است اما اوزون اس

 .کندقطبین حرکت می

  

 ترین عوامل تخریب الیه اوزونمهم 

رات های مناسب به سرعت در صنعت گسترش یافته و به تدریج اثمواد مخرب الیه اوزون به علت ویژگی

 :یه اوزون عبارتند ازیب الترین عوامل تخرنامطلوب خود را بر روی این الیه گذاشته است. مهم
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1) CFC (هاکلروفلوروکربن) ها 

ودروها خطبوع و کولر متهویه  (ها و...یخچال و فریزرهای خانگی و صنعتی، آب سردکن)در صنایع سرماساز 

شوند. در حال حاضر دو جایگزین ها استفاده میدهنده و اسپریسازی به عنوان عامل پفایع اسفنجو صن

ظر گرفته در ن (HCFC) و هیدروکلروفلوروکربن (HFC) هابه نام هیدروفلوروکربنها CFCآزمایشی برای

 .باشنداند که در حال حاضر تحت بررسی میشده

 هاهالون (2

های های ثابت در مکاننشانی و سیستمهای دستی آتشباشند که در کپسولحریق می ها مواد اطفاهالون

ها که حاوی برم هستند، برای تخریب الیه اوزون نه تنها دست کمی از شوند. هالونحساس استفاده می

 .مانندها در جو زمین باقی میثرتر بوده و سالور ندارند بلکه از کلر به مراتب مگازهای کلردا

 اهاللح (3

های برای پاك کردن برد)زدا در صنایع مختلف فلزی، الکترونیك کننده و چربیتحت عنوان پاك عمدتا

و  (کلرواتانتری) توان به متیل کلروفرمشویی کاربرد دارند که از جمله میو صنایع خشك (الکترونیك

 .تتراکلرید کربن اشاره نمود

 متیل بروماید (4

 .شودکش و ضدعفونی کننده استفاده میبه عنوان آفت در بخش کشاورزی از این ماده

 

 اثر کاهش ضخامت الیه اوزون بر سالمت انسان و محیط زیست 

ب و موج سطح زمین افزایش یافته بنفش به اشعه ماورادر اثر کاهش ضخامت الیه اوزون میزان تابش 

 :شودمحیطی به شرح زیر میثیرات نامطلوب زیستات
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 انساناثر بر سالمت  (1

شود. های پوستی میریافت این اشعه توسط بدن موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن و بروز انواع سرطاند

 .کندمی افزایش پیدا اوزونالیه  ید و کوری چشم با کاهش ضخامتهای نظیر آب مروارچنین بروز بیماریهم

 های آبیاثر بر اکوسیستم  (2

ین ها است که اولین رفتن فیتوپالنکتونببنفش از  تابش اشعه ماوراثیر اترین تها مهمدریاها و اقیانوس در

جودات رم و الروهای موکبرخی تغییرات ژنتیکی در  چنینباشند، همحلقه زنجیره غذایی در این مناطق می

ها ریاها و اقیانوسدانسان از  پروتئین مورد نیاز %30که بیش از . با توجه به اینشودامل میرا نیز ش دریایی

ها، زاد پالنکتونها و به دنبال آن زئوکاهش ضخامت الیه اوزون و از بین رفتن فیتوپالنکتون شود، بامین میات

 .شودها کم میها کاهش یافته و در نتیجه دسترسی انسان به انواع ماهیو ولد ماهی

o میلیون قطعه ماهی در سال  6 محرومیت انسان از      

o 9-6  %هاماهی زادوولد کاهش        

o ۵% زئوپالنکتون کاهش        

o ۱6% اوزون الیه ضخامت کاهش 

 

 اثر بر اکوسیستم خشکی  (3

اره زمینی و غیره اشتوان به کاهش بازده محصوالت کشاورزی مانند برنج، گندم، سویا، سیبدر این زمینه می

اوزون ت الیه کاهش بازده مزارع سویا( عالوه بر این کاهش ضخام %2۵یعنی  اوزونکاهش الیه  %2۵کرد. )

های شیمیایی در تروپوسفر را تشدید نموده و موجب افزایش تولید اوزون در سطح زمین تواند واکنشمی

 .گرددهای شدید هوا میگردد و موجب بروز آلودگی

  اوزوناقدامات جهانی در زمینه حفاظت از الیه: 

شورهای توسط سازمان ملل متحد و دیگر ک اوزونبرای حفاظت از الیه  ۱98۵کنوانسیون وین در سال 

رکت های زیر همکاری و مشاجهان تدوین گردید. کشورهای عضو کنوانسیون وین تعهد نمودند در زمینه

 :نمایند
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 ی بنفشو میزان اشعه ماورا اوزونگیری ضخامت الیه تحقیق و انجام اندازه 

 تبادل اطالعات در زمینه تولید وانتشارCFC ها 

 های مکمل بر کنوانسیونلتدوین پروتک 

 در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش تولید و مصرفCFC ها 

های تحقیقاتی در مورد حفره اوزون در قطب جنوب و احساس لزوم تدابیر دهنده گروهپس از گزارش تکان

ن پروتکل کشور جهان پذیرفته شد. مصوبات ای 46پروتکل مونترال توسط  ۱987سپتامبر  ۱6شدیدتر در 

 :امل موارد زیر استش

 شورهای کبندی جداگانه و حذف و کاهش تولید و مصرف مواد مخرب الیه اوزون در تدوین برنامه زمان

 توسعه یافته و در حال توسعه

 وضع قوانین برای محدود کردن تولید و مصرف مواد مخرب الیه اوزون 

 نخرب آمو کاهش مصرف مواد  تدوین سیاست و استراتژی آینده جهان برای حفاظت از الیه اوزون 

 ر های دایجاد صندوق چندجانبه جهت تسهیل حذف مصرف و تولید مواد مخرب الیه اوزون در کشور

 حال توسعه

  

پی پذیرش  و در ایران جز اولین کشورهایی است که اقدامات الزم را جهت مفاد پروتکل مونترال آغاز نمود

ربط جهت های ذیها و وزارتخانهل از سازمانمتشک)ی اوزون های آن اقدام به تشکیل کمیته ملقطعنامه

ل سیس دفتر الیه اوزون در ساار( و سپس تتصمیمات پروتکل در کشوها و گیری در خصوص پروژهتصمیم

م شده د انجانمود. براساس برآور (زیست و برنامه عمران ملل متحدبا همکاری سازمان حفاظت محیط ۱373

ه با اتمام تن بود ک ۵000در ایران حدود  ۱37۵تا سال  اوزونرف مواد مخرب الیه این دفتر، میزان مص

با  تن از آن به طور کامل حذف شده است و ۱۱00سازی حدود سازی واسفنجچندین پروژه در بخش یخچال

اهد ن خوت 2۵00های در دست اقدام و مصوب در کمیته اجرایی پروتکل مونترال این میزان به اجرای پروژه

 .رسید

 شود که در اول ژانویهبینی میبه درستی انجام گیرد، پیش اوزوناگر برنامه کاهش مصرف مواد مخرب الیه 

 . اشیمرا در کشورهای در حال توسعه داشته ب اوزونمیالدی حذف کامل مواد مخرب الیه  2040سال 
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جلوگیری از  برای (C3H4) پروپانالبته در حال حاضر دانشمندان مشغول تحقیق بر روی امکان استفاده از 

شود و کلر باشند. این ماده در ترکیب با کلر موجب تولید اسیدکلریدریك میانهدام اوزون قطب جنوب می

 های منهدم کننده اوزون را ندارد. که به این صورت درگیر شده، امکان وارد شدن به واکنش

توان با آید. مییتن پروپان از عهده این کار برم ۵0000مطالعات اولیه حکایت از آن دارد که تزریق حدود 

. اما در این تحقیق کیلومتری ترزیق کرد ۱۵استفاده از صدها هواپیما این مقدار پروپان را در ارتفاع حدود 

 .بایست در نظرگرفته شوداحتمال عوارض جانبی ناخواسته یا غیرمترقبه نیز می

 

            99تابستان روابط عمومی موسسه خیریه نیکوکاران راز/ تهیه کننده:                      khzdoe.ir: منبع

 

 

 


