
  سپر محافظ کره زمین : اُزنالیه 
  

  
 
  به عنوان را سپتامبر 16  اُزنبه دلیل اهمیت حفاظت از الیه ، میالدي1994مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال    

می   اُزنبراي حفاظت از الیه  "کنوانسیون وین"تشکیل همزمان با سالگرد   کهاعالم کرد  " اُزنبراي حفاظت از الیه جهانی روز " 
   .عمل می کند  اُزن، که به عنوان چارچوب حقوقی بین المللی براي حفاظت از الیه باشد

  

  
  ذخیره حیات بر روي زمین: حفاظت از الیه اُزن '

 

و فعالیت ترغیب نموده  اُزنکاهش استفاده از مواد مخرب الیه براي شتاب دادن به مرحله  را ، جامعه بین المللی این مجمع 
خود  موضوعمیالدي  2016به همین سبب در سال . را ترویج می نماید  در این خصوص ارتقاي آگاهی عموم مردمهایی در جهت 

  :را به این صورت اعالم نموده است
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  و اقلیم اُزن
  یجهان با اتحادترمیم شده 

  :تکمیل شعار

 پروتکل مونترالتالش در جهت کاهش گرمایش جهانی ناشی ازاچ اف سی تحت 
 

  
  میالدي 2016 در سال اُزنجهانی حفاظت از الیه  موضوع 

 
 

تالش هاي دسته جمعی بخش هاي کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در ، میالدي 2016در سال  اُزنموضوع روز بین المللی 
  .می باشد در طول سه دهه گذشته و تعهد جهانی براي مبارزه با تغییر اقلیم اُزنجهت ترمیم الیه 

پروتکل عالوه بر این، . تا اواسط این قرن ترمیم شود اُزن، انتظار می رود که الیه تالش هاي هماهنگ بین المللی در پی این
میلیارد تن کربن دي اکسید به  135بیش از جلوگیري از انتشار با مونترال به طور قابل توجهی به کاهش تغییرات اقلیمی 

 .کمک نموده است اُزنتوقف تدریجی مواد مخرب الیه  و  درون جو
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است که از سه اتم اکسیژن با پذیري بسیار باال  با خاصیت واکنش
اثر  و بی پروتئینترکیب با  در سازوکارکند و  عمل می

 گاز خاصیت اکسیدکنندگی این. کند یاخته مهم است، به عنوان میکروب کش عمل می
جزء در میلیارد اثر  100هاي باالتر از  شود تا کاربردهاي صنعتی زیادي داشته باشد و در غلظت

- از مهم در فضاي نزدیک به زمین اُزنگاز . هاي گیاهان بگذارد
 پرتواز ورود  زیرابراي جانوران و گیاهان سودمند است 

در الیه هاي باالیی جو تولید شده و مقادیر اندکی از آن به الیه هاي زیرین جو نفوذ 
قسمت در  2/0-4/0در جو معموأل بین   اُزنچگالی 

شهري با منواکسید   اُزندر حومه شهرها و نواحی روستایی بیش از مرکز شهر است، زیرا 
موجود در جو است لذا فراوانترین اکسیدکننده فتوشیمیایی 

در پوش سپهر طی فرآیندهاي چرخه اي تولید و تخریب می 
  . لذا ترازمندي طبیعی آن در پوش سپهر تقریبا ثابت است ولی توزیع جهانی آن تحت تاثیر گردش کلی جو قرار دارد

    

  اُزنطرح واره مولکول   اُزنطرح واره  مولکول 

 اُزنکه گاز  بر حسب این. شود و در تروپوسفر تولید می
 . تواند تأثیرات خوب یا بد داشته باشد

 

با خاصیت واکنشنسبتاً ناپایدار  لمولکو، یک O 3 فرمول شیمیایی
O عمل می کلرها مانند  در بسیاري از واکنش .است تشکیل شده

یاخته مهم است، به عنوان میکروب کش عمل می تنفسکاهنده که براي 
شود تا کاربردهاي صنعتی زیادي داشته باشد و در غلظت باعث می

هاي گیاهان بگذارد هاي تنفسی جانوران و بافت تخریبی شدیدي بر مخاط و اندام
براي جانوران و گیاهان سودمند است  اُزنالیه موجود در  اُزناما  .شود هاي هوا محسوب می
در الیه هاي باالیی جو تولید شده و مقادیر اندکی از آن به الیه هاي زیرین جو نفوذ   اُزن .کند به زمین جلوگیري می
چگالی . تولید می کند  اُزنها و صاعقه نیز اندکی آتش سوزي جنگل

در حومه شهرها و نواحی روستایی بیش از مرکز شهر است، زیرا   اُزنچگالی . متغیر است
فراوانترین اکسیدکننده فتوشیمیایی  اُزن .نیتروژن واکنش داده و چگالی آن کاهش می یابد

در پوش سپهر طی فرآیندهاي چرخه اي تولید و تخریب می  اُزن. استاندارد کیفیت هوا بر اساس آن تنظیم شده است
لذا ترازمندي طبیعی آن در پوش سپهر تقریبا ثابت است ولی توزیع جهانی آن تحت تاثیر گردش کلی جو قرار دارد

    

نماد شیمیایی مولکول   اُزننماد شیمیایی مولکول 
  اُزن

طرح واره  مولکول 

  استراتسفري  اُزن

و در تروپوسفر تولید می صورت طبیعی و هم توسط انسان ، در استراتوسفر هم به
تواند تأثیرات خوب یا بد داشته باشد از اتمسفر قرار گرفته باشد، بر روي حیات کره زمین می

 

  

  

  

 

 

 

  

   چیست؟  اُزن
فرمول شیمیاییبا  اُزن

O نماد شیمیایی
کاهنده که براي  آنزیمکردن 

باعث می )کمرنگ(آبی 
تخریبی شدیدي بر مخاط و اندام

هاي هوا محسوب می ترین آالینده
به زمین جلوگیري می بنفشفرا

آتش سوزي جنگل. می کند
متغیر است میلیون

نیتروژن واکنش داده و چگالی آن کاهش می یابد
استاندارد کیفیت هوا بر اساس آن تنظیم شده است

لذا ترازمندي طبیعی آن در پوش سپهر تقریبا ثابت است ولی توزیع جهانی آن تحت تاثیر گردش کلی جو قرار دارد. گردد
 

نماد شیمیایی مولکول 

  
اُزنتروپسفري و  اُزن

هم به) O 3( اُزنگاز 
از اتمسفر قرار گرفته باشد، بر روي حیات کره زمین می الیهدر کدام 
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 الیه هاي اطراف کره زمین 

این الیه ها، ویژگی هاي متفاوتی دارند لیکن الیه تروپسفر و استراتوسفر در بررسی فرآیندهاي آب و . جو زمین الیه الیه است
  . هوایی اهمیت بیشتري دارند

  
  

آب و جو زمین است که ابرها در آنجا قرار دارند وبیشتر پدیده هاي بخشی از ) troposphere(تروپوسفر 
نیتروژن و اکسیژن . دندر این قسمت رخ می ده) ابر ، باران ، برف ، مه و رعد و برقتشکیل از قبیل ( هوایی

هاي  روپوسفر پایینترین الیه اتمسفر است که خود از الیهت .عمده ترین گازهاي موجود در این منطقه هستند
هاي اتمسفر ، تجمع تمامی بخار آب جو زمین در آن  وجه تمایز این الیه با دیگر الیه. کوچکتري تشکیل شده است

هاي جوي که با رطوبت ارتباط دارند و عاملی تعیین کننده در وضعیت هوا  است؛ به همین دلیل بسیاري از پدیده
از اینرو با . انرژي تابشی سطح زمین است تروپوسفرمنبع حرارتی الیه . دهند شمار تنها در این الیه رخ می به

ضخامت تروپوسفر ، از شرایط حرارتی متفاوتی که در عرضهاي . ما مواجه خواهیم بودافزایش ارتفاع با کاهش د
 11تا  10کیلومتر در استوا به  18تا  17این ضخامت معموال از . کند جغرافیایی مختلف حاکم است تبعیت می

از مجموع جرم هوا می درصد  80و تقریبا شامل  کند کیلومتر در قطبها تغییر می 8تا  7کیلومتر در مناطق معتدل و 
  .شود

  
و ضخامت  پوسفر قرار دارد,الیه اي از جو زمین است که در باالي الیه تر (stratosphere)استراتوسفر 

هاي کیلومتر اول استراتوسفر ، دماي هوا ثابت است، اما در قسمت سهدر . کیلومتر است 23متوسط آن حدود 
اي  شود و تنها در شرایط ویژه در استراتوسفر به ندرت ابر تشکیل می. یابد باالتر دماي هوا با ارتفاع افزایش می

کیلومتري از سطح زمین ظاهر شوند که  29تا  21در ارتفاع  )ابرهاي مرواریدي (ممکن است ابرهاي کوهستانی 
در  اُزنهاي مهم استراتوسفر وجود از دیگر ویژگی .باشد علت وجود آنها حرکات موجی شکل هوا از سوي موانع می

هاي مختلف فتوشیمیایی کیلومتري سطح زمین بر اثر واکنش 30تا  20این الیه است که بخصوص در ارتفاع 
در این الیه معموال روند فصلی دارد حداکثر آن در بهار و حداقل آن در پاییز مشاهده  اُزنمقدار . آید بدست می

 .شود می
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  تروپسفري اُزن

 دو بین فتوشیمیایی هاي واکنش طریق از اصوالً ،کنیم را تنفس می  که ما آن )سطح زمین   نزدیک به اُزن(تروپوسفري  اُزن
در حضور ) CO( کربن مونوکسیدو ) NOx(و اکسیدهاي نیتروژن ) VOC( فرار آلی ترکیبات ، هوا هاي آالینده از اصلی ي دسته

ها را  داده و آن واکنش هاي زیستی بافتتوانند به راحتی با  می يتروپوسفر اُزنهاي  مولکول. شود تولید میگرما و نور خورشید 
یک گاز گلخانه اي است که  تروپوسفري اُزن. شوند و دیگر جانوران انسان  هايششموجب احساس سوزش در و  از بین ببرند

 .موجب افزایش دماي سطح زمین می شود
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  تروپسفري در سطح زمین اُزنپراکنش 

در عرض تروپسفري  اُزنغلظت  میالدي دیده می شود که بیشترین2011در سال تروپسفري  اُزن پراکنشباال نقشه در  
و ترکیبات گازهاي گلخانه اي زیرا تولید . تراکم جمعیت در آنها باال استکه قرار گرفته است  نیمکره شمالیهاي میانی 

مناطق گرمسیري در . معدنی فرار بدون متان ناشی از مصرف سوخت هاي فسیلی بسیار زیاد است نیتروژن دار و ترکیبات
انتشار ترکیبات معدنی فرار و جنگل هاي استوایی منبع اصلی است  NOX تولید زیست توده سوز منبع اصلی احتراق که 

بیم آن می ، ) میالدي2011 و برنامه زیست محیطی ملل متحد  سازمان جهانی هواشناسی(هستند  NMVOCs بدون متان
  . مایدهاي جغرافیایی میانه را در برگرفته و آنها را تهدید نمناطق پرجمعیت عرض اُزنرود که گسترش حفره 

 

 
 

  استراتسفري  اُزن

 .شود ساخته می) O2(بین تابش فرابنفش خورشید با مولکول اکسیژن  برهم کنشطور طبیعی از طریق  استراتوسفري به اُزن
 شود، مى خوانده نیز اُزن الیه که)  زمین سطح کیلومترى 50 تا 10( استراتوسفر الیه در زمین جو در موجود اُزن عمده قسمت
این د و نرا جذب مى کن B)باند( بنفش خورشیدفراهاى  تقریبا تمامى تابش الیه این در موجود اُزن هاىمولکول. دارد وجود

  .دهد کیلومتري باالتر از سطح زمین رخ می 15–50در ارتفاع  استراتوسفر ياست که در الیه ینديآفرمؤثرترین 
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  اُزنالیه هاي زمین و الیه   اُزنزمین و الیه  کره

 

  کلی  اُزن

مرز اتمسفر سانتیمتر مربع از  یکدر یک ستون عمودي با سطح مقطع تروپسفري و استراتسفري  اُزنمجموع  عبارت است از
 . تا سطح زمین

  
   اُزن يالیه
) سپهر اُزن( اُزن يالیه .تر و در دو قطب پهن تراستدهد که در منطقه استوا باریکاي را تشکیل میالیه زمیندر اطراف  اُزن

 دان فیزیکتوسط دو میالدي  1913، که در سال است )O 3( اُزنمولکول باالیی از  غلظتبا  استراتوسفر يالیهبخشی از 
، موجب خورشید فرابنفش درصد پرتو 99تا  95این الیه با جذب . کشف شد آنري بویسونو  شارل فابريهاي  فرانسوي به نام

ها را به شکل پرتوهاي  پرتوهاي پرانرژي فرابنفش را جذب کرده و آن اُزن الیه. شود زمین می يزندگی بر روي کره يادامه
دیداٌ افزایش یافته و در کیلومتر به بعد ش 16از ارتفاع   اُزنچگالی  .فرستند آورند و به سطح زمین می گرمایی در می  فروسرخ
به طور قابل مالحظه کاهش یافته و   اُزناز این ارتفاع به بعد چگالی . کیلومتري به بیشینه مقدار خود می رسد 23-25 ارتفاع

 . موجود در جو بسیار ناچیز است  اُزنکیلومتري به بعد چگالی   35 از ارتفاع
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  اُزنالیه هاي زمین و الیه طرح واره جذب تابش فرابنفش 

، به نظر برسد آلودغباردر بسیاري مواقع  که سبب می شود سطح زمین
. تواند در طول سال نیز در رخ دهد ، اما میپاییز و زمستان بر فراز کالن شهرها دیده می شود
نیتروژن منتشرشود، به سرعت به ...، ها، خودروهاي بخار
  .شود می "فتوشیمیایی دود

امروزه این کلمه به نوع خاصی از مه دود که در شهرهاي بزرگ از قبیل لس آنجلس 
هاي شیمیایی در  مقابل نور خورشید ناشی می شود که به 

  
  فتوشیمیایی روي شهر اصفهان دود مه"تشکیل 

 

  در الیه وردسپهر و پوش سپهر
  

طرح واره جذب تابش فرابنفش 
  اُزنتوسط الیه 

 مه دود فتوشیمیایی 

که سبب می شود سطح زمینرکت دارد اشم "فتوشیمیایی دود مه
پاییز و زمستان بر فراز کالن شهرها دیده می شودول اي که اغلب در فص
هاي بخار دیگ، اي هاي سنگواره سوختتوسط ) NO( نیتریک اکسید

دود مه"موجب تشکیل  اُزنیب با که در ترک شود تبدیل می
امروزه این کلمه به نوع خاصی از مه دود که در شهرهاي بزرگ از قبیل لس آنجلس . مه و دود است  مه دود ترکیبی از دو کلمه

هاي شیمیایی در  مقابل نور خورشید ناشی می شود که به می شود اطالق می گردد، زیرا این نوع مه دود از واکنش
  . مشهور است  "فتوشیمیایی

  
تشکیل   فتوشیمیایی روي شهر اصفهان دود مه

 
  

در الیه وردسپهر و پوش سپهر  اُزنتغییرات 

 
  

مه دود فتوشیمیایی 

مه"در تشکیل  اُزن 
اي که اغلب در فص پدیده

نیتریک اکسیدهنگامی که 
تبدیل می) NO2( اکسید دي

مه دود ترکیبی از دو کلمه
می شود اطالق می گردد، زیرا این نوع مه دود از واکنش تشکیل 

فتوشیمیایی دود مه"

  

مه"تشکیل 
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و یا قسمت در میلیون را با واحد   اُزنمقادیر  معموأل
. بیلیون مولکول هوا یکمیلیون و  یک در  اُزنهاي 
ارتفاع ناشی از فشرده کردن  :عبارت است از دابسون

در آن ستون اندازه گیري می شود تا حدي که در دماي صفر درجه  فشار 
موجود در   اُزندر دماي استاندارد بر  باراگر فشار یک میلی 

هر یک سانتیمتر ضخامت الیه  ،تا سطح زمین وارد شود
   .است )میلی جو در سانتیمتر

  
  واحد دابسون

تابش خورشید پس از ورود به جو توسط گازهاي موجود در جو جذب می گردند که تابش 
 ) Cباند ( تابش فرابنفش. تابش فرابنفش براساس طول موج به سه باند طبقه بندي می شود

و توسط مولکول هاي اکسیژن رسیده  استراتسفر
هاي اکسیژن تولید شده با یک اتم اکسیژن است که اتم
ترین طول موج و بیشترین انرژي این تابش داراي کوتاه

  اُزنبه دلیل وزن مولکولی باالتر از هوا، سقوط کرده و در الیه 
- 320 با طول موج  Bهاي فرابنفشدرصد تابش 70

ها از پوش سپهر افزایش یافته و سطح زمین میزان عبور تابش
نانومتر داراي بلندترین طول  320- 400با طول موج 

بدون تغییر عبور کرده و به  اُزنهاي زنده را دارد، از الیه 

                                                           
١ . DU =Dobson units  
2 .Ultra Violet = UV  

   اُزنواحدهاي اندازه گیري 

معموألبه عنوان یک آالینده نام برده می شود  اُزندر سطح زمین و زمانی که از 
هاي تعداد مولکولاز نسبت بیان می کنند که عبارت است  

دابسون. شودبیان می 1دابسوندر باالي سطح کره زمین با واحد 
در آن ستون اندازه گیري می شود تا حدي که در دماي صفر درجه  فشار   اُزنموجود در یک ستون فرضی از جو که 

اگر فشار یک میلی به عبارت دیگر . 100برسد،  ضرب در عدد  
تا سطح زمین وارد شودمرز اتمسفر سانتیمتر مربع از  یکتون عمودي با سطح مقطع 

میلی جو در سانتیمتر( متمرکز شده در سطح زمین برابر یک دابسون

واحد دابسون تعریف گرافیکی

  کلی و تابش فرابنفش

تابش خورشید پس از ورود به جو توسط گازهاي موجود در جو جذب می گردند که تابش  هاي کوتاه
تابش فرابنفش براساس طول موج به سه باند طبقه بندي می شود. یکی از آنها است

استراتسفرکیلومتري به سقف  50نانومتر که در ارتفاع  200- 
اتم اکسیژن است که اتم 2تماماً جذب شده و سبب شکسته شدن مولکول اکسیژن به 

این تابش داراي کوتاه. تولید می شود اُزنمولکول اکسیژن واکنش داده و مولکول 
به دلیل وزن مولکولی باالتر از هوا، سقوط کرده و در الیه  )پوش سپهر(استراتسفر  تولید شده در سقف

70 پوش سپهري تقریباً اُزن. شودکیلومترگرفتار می 30
میزان عبور تابش اُزنالیه نانومتر را جذب می کند، با نازك شدن 

با طول موج A تابش فرابنفش . بیشتر در معرض این نوع تابش ها قرار می گیرد
هاي زنده را دارد، از الیه موج است و از نظر زیست شناختی فعال و توان تخریب سلول

   .ح زمین می رسد

واحدهاي اندازه گیري 

در سطح زمین و زمانی که از    
 قسمت در بیلیون

در باالي سطح کره زمین با واحد  اُزنمیزان 
موجود در یک ستون فرضی از جو که   اُزنمقدار 
 اتمسفر یکآن به 
تون عمودي با سطح مقطع یک س
متمرکز شده در سطح زمین برابر یک دابسون  اُزن

  

 
کلی و تابش فرابنفش  اُزن

هاي کوتاهبرخی طول موج   
یکی از آنها است 2فرابنفش

- 280با طول موج 
تماماً جذب شده و سبب شکسته شدن مولکول اکسیژن به 

مولکول اکسیژن واکنش داده و مولکول 
تولید شده در سقف  اُزن. است

30تا 20در ارتفاع 
نانومتر را جذب می کند، با نازك شدن  280

بیشتر در معرض این نوع تابش ها قرار می گیرد
موج است و از نظر زیست شناختی فعال و توان تخریب سلول

ح زمین می رسدسط
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  کلی در قطب جنوب اُزنمقدار 

  2016آگوست  20

  
   اُزنى  حفره

در   اُزنشواهد تغییرات بلند مدت  و دندرا اعالم نمودر قطب جنوب   اُزنان نازك شدن الیه پژوهشگرمیالدي،  1985در سال 
که مشاهده تداوم بهارهاي گرم و مرطوب در ماه اکتبر و  میالدي 1985در قطب جنوب در سال   اُزن حفرهبا کشف  ،مناطق قطبی

در   اُزنکشف حفره . آن بودنداز جمله شواهد  میالدي 1980تا اواسط دهه  میالدي 1970افزایش شدت آن در اواسط دهه
 اُزنحفره . بود یالديم 1987در سال   اُزنقطب جنوب یکی از دالیل اصلی انعقاد پروتکل مونترال در خصوص حفاظت از الیه 

 .می باشد) مناطق آبی پر رنگ( دابسون  220کمتر از  اُزنمناطقی است که مقدار اي زیر  یر ماهواره ودر تص

 

 

 چشم انداز جهانی حفره ازن
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آبی پر 

: رنگ
220-0 

  دابسون

آبی 
: رنگ کم

275-
220 

  دابسون
  

  :سبز

 325-
275  

  دابسون 
  

  : زرد

375-
325 

  دابسون
  

  :قرمز

 425-375  

  دابسون 
  

  425-475: سرخابی

  دابسون
  

-525: زرشکی
475  

  دابسون

  

    بسیار باال  باال    متوسط  کم  بسیار کم

  

   )در ماه اکتبر اُزنمیانگین ماهیانه ( از آغاز تاکنون  اُزنرصد الیه 

بر   اُزنبر فراز قطب جنوب ثبت گردید و در دسامبر همان سال کمترین میزان   اُزنکمترین میزان  میالدي 1987در اکتبر سال
تا  230 ازلیکن در نقاط مختلف جهان است و  دابسون 300 در حدود  اُزن جهانی یانگینم. فراز استرالیا و نیوزیلند گزارش شد

مالحظه می میالدي  1970از سال در ماه اکتبر کلی  ناُزدر اشکال زیر میانگین مقادیر ماهانه  .می باشددر نوسان دابسون  500
  . می باشد پر رنگبی آدابسون می رسد که در شکل به رنگ  220در آن به زیر  اُزناست که مقدار  اي منطقه اُزنحفره . گردد

  

 

    

Oct 1970  Oct 1971  Oct 1972  Oct 1973  Oct 1974 
 

    

Oct 1975  Oct 1976  Oct 1977  Oct 1978  Oct 1979 
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Oct 1980  Oct 1981  Oct 1982  Oct 1983  Oct 1984 
 

    

Oct 1985  Oct 1986  Oct 1987  Oct 1988  Oct 1989 
 

    

Oct 1990  Oct 1991  Oct 1992  Oct 1993  Oct 1994 
 

    

Oct 1995  Oct 1996  Oct 1997  Oct 1998  Oct 1999 
 

    

Oct 2000  Oct 2001  Oct 2002  Oct 2003  Oct 2004 
 

    

Oct 2005  Oct 2006  Oct 2007  Oct 2008  Oct 2009 
 

    

Oct 2010  Oct 2011  Oct 2012  Oct 2013  Oct 2014 
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  میالدي 2016حفره ازن در اکتبر 

  
از سال ) درجه جنوبی 30تر از براي عرض جغرافیایی پایین

اکتبر در . دهدتا زمان از بین رفتن آن را نشان می
 120به  2014که در سال  دابسون رسید در صورتی

  . ه بوددابسون رسید 128به 

  

  میالدي  2015حفره ازن در اکتبر 
  

براي عرض جغرافیایی پایین(در نیمکره جنوبی  اُزنموجود در حفره  اُزنمقدار 
تا زمان از بین رفتن آن را نشان می اُزنمیالدي از زمان تشکیل و پدیدار شدن حفره  201

دابسون رسید در صورتی 110موجود در حفره به  اُزنکمینه مقدار میالدي 
به  2012و در سال  125به  2013دابسون و در سال 

..............  

حفره ازن در اکتبر 

مقدار باال شکل در 
2016تا  2009
میالدي  2015سال 
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تا  2009از سال ) درجه جنوبی 30تر از براي عرض جغرافیایی پایین
آگوست اواخر از  2015در سال   اُزنحفره . دهد
و مدت زمان بیشتري بر  ناپدید شد دسامبر 31

نسبت ) میلیون کیلومترمربع  28(گستردگی بیشتري 
میلیون  21به  2012میلیون کیلومترمربع و در سال 

   .، میلیون کیلومترمربع رسید24به  2009، در سال 

وضوح ه بتابش فرابنفش   Bباندافزایش ، اُزن حفره
در منطقه قطب جنوب و در ماه اکتبر یعنی درست قبل از انقالب تابستانه به 

 تابش فرابنفش  Bباندهاي کوتاه شدت طول موج ،ایستگاه یوشویا
نانومتر، دو برابر بیشتر بوده  305برابر بیشتر و شدت طول موج 

تا اقدامات  مصمم شدند تابش فرابنفش  Bباندمجامع بین المللی با مشاهده روند افزایش مداوم 
قرار گرفت و تاثیر سوء این  روي سالمتی انسان به دقت مورد بحث و بررسی

 .ها مورد توافق همگان قرار گرفت

سال آینده نرخ  40الی  30بیان می کند که اگر در طی 
در عرض هاي جغرافیایی  میالدي 1992الی  میالدي 

مورد ابتالء به سرطان  250000ه منجر به بروز ی ساالن
درصد  3/1موجب افزایش حدود   اُزندرصدي الیه 

درصدي الیه  یک کاهشهمچنین با  .می شود که این تابش به بافت هاي پوست صدمه وارد  می کند
اخیراً در بررسی ضایعات . درصد افزایش خواهد داشت

 1993تا  میالدي 1989در تورنتو کانادا مشخص گردید که این ضایعات پوستی از سال 

                                                           
3 . united nations environmental program=UNEP 

براي عرض جغرافیایی پایین(را در نیمکره جنوبی  اُزنوسعت حفره 
دهدنشان می اُزنحفره  ناپدید شدنمیالدي از زمان تشکیل تا پایان 

31و هاي قبل بر فراز منطقه جنوبگان پدیدار شد یعنی کمی دیرتر از سال
گستردگی بیشتري  اُزنحفره میالدي  2015در سال . فراز قاره جنوبگان فعالیت داشت

میلیون کیلومترمربع و در سال  23به  2013و  2014در حالیکه در سال . به سالهاي قبلی داشت
، در سال 6/22به  2010، در سال 5/24به  2011کیلومترمربع، در سال 

  و تابش فرابنفش 

حفرهست مثالً در زیر نازك شده ا اُزن الیهبر فراز آن بخش هایی از جهان که 
در منطقه قطب جنوب و در ماه اکتبر یعنی درست قبل از انقالب تابستانه به  تابش فرابنفش  Bباندمقدار . 

  . در اثر تابش بیشتر است DNA آسیب بهمقدار خود می رسد و 

ایستگاه یوشویابر فراز  اُزنطی دورة گسترش حفرة  1994
برابر بیشتر و شدت طول موج  5، اُزندر مقایسه با شرایط طبیعی الیه ) نانومتر

مجامع بین المللی با مشاهده روند افزایش مداوم  میالدي1980
روي سالمتی انسان به دقت مورد بحث و بررسی  اُزنالیه  کاهش دامنه تاثیر. منظمی را اتخاذ کنند

ها مورد توافق همگان قرار گرفتپدیده در افزایش و شیوع انواع مختلف بیماري

بیان می کند که اگر در طی  3ملل متحد سازمان یمحیطزیست برنامه مطالعات صورت گرفته توسط 
 1979هاي که طی سال(درصد  10جهانی در حد  اُزنمتوسط تخریب الیه 

ی ساالنقریببه طور ت ،در سراسر جهان ثابت بماند) میانی و باالیی وجود داشته
درصدي الیه  یکدر آسمان صاف و بدون ابر، کاهش . پوست غیرمالنوزي خواهد شد

می شود که این تابش به بافت هاي پوست صدمه وارد  می کند تابش فرابنفش
درصد افزایش خواهد داشت 2در پوش سپهر نرخ ابتالء به سرطان پوست غیرمالنوزي به میزان 

در تورنتو کانادا مشخص گردید که این ضایعات پوستی از سال  فرابنفش  Bباندپوستی ناشی از تابش 

وسعت حفره  باالشکل 
میالدي از زمان تشکیل تا پایان  2016

یعنی کمی دیرتر از سال
فراز قاره جنوبگان فعالیت داشت

به سالهاي قبلی داشت
کیلومترمربع، در سال 

   

و تابش فرابنفش  اُزن

بر فراز آن بخش هایی از جهان که 
. می شودمشاهده 
مقدار خود می رسد و  بیشینه

1994در اواسط اکتبر
نانومتر 300حدود(

1980در سال. است
منظمی را اتخاذ کنند

پدیده در افزایش و شیوع انواع مختلف بیماري

مطالعات صورت گرفته توسط  
متوسط تخریب الیه 

میانی و باالیی وجود داشته
پوست غیرمالنوزي خواهد شد

تابش فرابنفش  Bباند
در پوش سپهر نرخ ابتالء به سرطان پوست غیرمالنوزي به میزان  اُزن

پوستی ناشی از تابش 
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 15تا  10پوش سپهر منطقه اي از جو است که در ارتفاع بین . افته استدرصد افزایش ی 35) اُزنزمان کاهش ( میالدي
  . کیلومتري باالي سطح زمین قرار دارد
هم چنین تابش  .در انسان را داردکافی براي ایجاد سرطان پوست  انرژي ،میکرومتر  0.3تابش فرابنفش با طول موج کمتر از 

که این اسیدهاي نوکلوئیک نقشه  را تخریب کند DNAدر دهاي نوکلوئیک اسی میکرومتر می تواند 0.26فرابنفش با طول موج 
تخریب ، فزایش سرطان پوستسبب اسپهري  پوش اُزنغلظت  کاهش . دنژنتیکی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کن

کاهش رشد ، بر گیاهان نامطلوبتاثیر گذاري ، اختالل در سامانه ایمنی بدن ،)کاتاراکس(عدسی چشم و ایجاد نابینایی تدریجی 
  . شود فیتوپالنکتون هاي دریایی

  
  تروپسفري اُزنفرآیند تولید 

از ترکیب نیتروژن جو با اکسیژن در  و دارند  اُزناکسیدهاي نیتروژن گازهایی بسیار فعال هستند که نقش کلیدي در تولید    
و )   (NO2دي اکسید نیترژون :دو ترکیب آالینده اولیه از نیتروژن عبارتند از. طی فرایند گرمازاي احتراق بنزین تولید می شوند

هاي لیتاگرچه منواکسید و دي اکسید نیتروژن با فعا. نامیده می شوند)   (NOxکه اکسیدهاي نیتروژن (NO)منوکسید نیتروژن 
منابع اصلی . برابر نواحی غیر شهري است 100تا  10لیکن غلظت آنها در نواحی شهري بین  ،می شوند طبیعی باکتریایی نیز ایجاد

 . هستند هاي دفع فاضالباکسیدهاي نیتروژن موتور اتوموبیل ها، کودهاي شیمیایی و سامانهتولید 

  اکسیژن-اُزن يچرخه

. ندنشک هاي اکسیژن را می برخورد کرده و پیوند میان مولکول اکسیژنکند که پرتوهاي فرابنفش به مولکول  بیان می خهاین چر
عمدتاً  اُزندر استراتوسفر، مولکول . دهند را تشکیل می اُزنهاي حاصل با مولکول اکسیژن دیگري واکنش داده و مولکول  اتم

شود، پیوند  ور می حمله O 2باال به مولکول اکسیژن  انرژيهنگامی که پرتوي فرابنفش با . شود توسط پرتوي فرابنفش ایجاد می
اتم ناپایدار اکسیژن آزادشده و . )شکل پایین( شود م اکسیژن تبدیل میشکند و مولکول آن به دو ات هاي اکسیژن می میان اتم

اتم آزاد اکسیژن بسیار ناپایدار  چون. آورد را به وجود می) O 3( اُزندهد و مولکول  با یک مولکول اکسیژن دیگر واکنش می
این . دهد شوند، واکنش تواند با نیتروژن، هیدروژن، کلر و برم که از زمین و منابع اقیانوسی آزاد می است، به راحتی می
  . زند و پرتو فرابنفش را به هم می اُزنموضوع تعادل میان 
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    اُزنمواد مخرب الیه 

 که کاربردشد  اختراع ایاالت متحده آمریکادر ) ها سی اف سی( هاکلروفلوئوروکربن، ترکیباتی به نام میالدي1930 در اوایل سال 
دهند و  ی دیگر واکنش نمیاین ترکیبات، پایدار و غیرقابل سوختن هستند و با ترکیبات شیمیای. تجاري و خانگی داشتصنعت و 
هاي  واکنشها طی  موجود در آن برمو  کلراستراتوسفر راه یافتند و عناصر باد به  يوسیلهاین ترکیبات به . قیمت هستند ارزان

  .به شدت کاهش یافت قطب جنوببر فراز  اُزن يبه ویژه، الیه. شدند اُزن يموجب تخریب تدریجی الیه شیمیایی

 کردند؛ کلربررسی  اُزن يبر روي الیه )که داراي کلر هستند(ها را  سی اف سیپژوهشگران اثر ، میالدي 1970در اوایل سال 
به سوي استراتوسفر حرکت  به تدریجو نشده ها، به علت پایداري بسیار این ترکیبات، در آب باران حل  سی اف در سی موجود
انجامد، به سمت باال  سال به طول می 5تا  2تر هستند، اما در فرایندي که حدود  این ترکیبات معموالً از هوا سنگین. کنند می

   :آن به صورت زیر است شیمیایی يمعادله. را از بین ببرد اُزنمولکول  100،000د توان هر مولکول کلر می .کنند حرکت می

  کلر مونواکسید+ اکسیژن اتمی  →کلر + اکسیژن 

سال است و تا حذف کامل این گازها که قبال وارد جو شده اند حداقل نیم  150تا  50از  اُزنی گازهاي مخرب الیه برخطول عمر 
  . الزم استزمان قرن 

  
  توسط تابش فرابنفش، سی اف سی ها و ترکیبات کلردار اُزنطرح واره تخریب 
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  .نمونه شگفت انگیز براي نجات جامعه بشري است اُزنتالش جامعه جهانی براي بازسازي الیه 

  

  شمار فعالیت هاي صورت گرفته در خصوص حفاظت الیه اُزن و کاهش مواد مخرب الیه اُزن گاه

  اهم فعالیت هاي صورت گرفته   سال
  سفر توسط هارتلی پژوهشگر انگلیسیاُزن کشف منطقه   1880
 IPCCهیئت درون دولتی ناظر بر تغییرات آب و هوا  تشکیل  1988
  اعالم این که بیشترین مقدار اُزن در استراتسفرقرار دارد  1913
  کیلومتري از سطح زمین قرار دارد 25اعالم این که بیشترین مقدار اُزن در زیر ارتفاع   1929
  کیلومتر 20کشف الیه اُزن در زیر ارتفاع تقریبی   1934

با آب ترکیب نمی شوند، مستقیم وارد جو شده و  CFCS(براي کاربردهاي تجاري و صنعتی  CFCSاختراع    1928
  ) را تخریب می کند اُزنمولکول 

حفظ محیط  برايکنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استکهلم  در بیانیه اصولی محیط زیست بشر تصویب  1972
زیست بشر و تضمین حقوق بشر براي برخورداري از محیط زیست سالم و ترغیب فعالیت هاي زیست محیطی 

در سطوح بین المللی و منطقه اي و توسعه قوانین و معاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی و تخریب 
  فرا مرزي هوا، آلودگی  و ه مضرمواد شیمیائی بالقو ، به ویژهمحیط زیست ناشی از فعالیت هاي بشري

نهادي وابسته به سازمان ملل متحد براي  هماهنگی ) UNEP(تشکیل انجمن برنامه محیط زیست ملل متحد   1973
هاي دقیق محیطی  با هدف گسترش قابل تحمل مؤثر بر طبیعت از میان شیوه محیطی زیستهاي  فعالیت

گذاري  پایه 1973این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روي محیط انسان در سال . نماید مساعدت می
  .شد 

   اُزنبه منظور پژوهش در خصوص الیه  UNEPتشکیل کمیته اي در برنامه زیست محیطی سازمان ملل   1977
  توسط امریکا، کانادا و سوئد CFCSممنوعیت استفاده از   1978
  UNEPتوسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل  اُزنآغاز مذاکرات بین المللی براي حفاظت الیه   1981
  توسط دولت ها بر مبناي پژوهش هاي علمی و تبادل داده و اطالعات اُزنحفاظت از الیه : کنوانسیون وین  1985
و هالون ها و درخواست کمک مالی و فنی کشورهاي در حال توسعه  CFCS  توافق کشورها براي کاهش تولید  1987

  براي اجراي مفاد پروتکل مونترال 
توسط سازمان جهانی هواشناسی و برنامه زیست محیطی  CFCSناشی از  اُزنارائه گزارش روند تخریبی الیه   1988

  سازمان ملل
  UNEPتوسط  اُزندرخواست کنترل الیه  :UNEPکارشناسان برنامه زیست محیطی سازمان ملل   1989

  
و تاسیس صندوق تسهیالت  -2000تا سال  CFCSتوقف تولید توقف تولید  :اصالحیه موافقت نامه لندن  1990

جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون وین  نپیوست، براي کمک به کشورهاي در حال توسعه محیط زیست جهانی
   و پروتکل مونترال
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  کنترل شده و  HCFCSمتیل بروماید و  :UNEPنشست هیئت ارزیابی برنامه زیست محیطی سازمان ملل   1991

CFCS در حال کنترل است.  
 "کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هواي سازمان ملل"پروتکلی براي  )پیمان کیوتو(پروتکل کیوتو   1992

)UNFCCC (محیط زیست و   با نام کنفرانس   عالى زمین اجالس برگزاري . اي با هدف کاهش گازهاي گلخانه
تعیین وظایف  -آب و هوا  هاى تغییراتکنوانسیون، تصویب  برزیل ریودوژانیرو شهر درسازمان ملل  توسعه
توقف تولید متیل  -میالدي 1995تا سال  HCFCSتوقف تولید ، هادر قبال توسعه و محیط زیستدولت

  .میالدي 1996تا سال  CFCSتوقف تولید  - میالدي 1995بروماید منجمد تا سال 
کمیسیون توسعه پایدار براى تشکیل ، افزایش ذخیره صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی : نشست بانکوك  1993

  بیانیه ریودر زمینه جوانب مختلف  بررسى پیشرفتهاى انجام شده
توقف تولید هالون ها و کنترل شدید متیل : UNEPنشست هیئت ارزیابی برنامه زیست محیطی سازمان ملل   1994

  ، بروماید
خصوص نقل و انتقال ارگانیسم هایى که از طریق مهندسى ژنتیک  پروتکل امنیت زیست شناختى و به تصویب  1995

  ، گیاهى و منابع طبیعى  -جانورى  جلوگیرى از نابودى گونه هاى مختلفبراي تولید شده اند 
اعطاى  وترغیب دولت ها به کمک مالی به صندوق تسهیالت محیط زیست : نشست کارشناسی کاستاریکا  1996

  کمکهاىمالى و حمایت از کشورهاى در حال توسعه  واقع در مناطق خشک 
توسط کشورهاي صنعتی و تا سال  2005توقف تولید متیل بروماید تا سال : تدوین متمم موافقت نامه مونترال  1997

  براي کشورهاي در حال توسعه  2015
 برگزاري، CFCSتوقف صدور مجوز براي صادرات و واردات : جلسه تجدید نظر متمم توافق نامه مونترال  1997

 گازهاي تولید براي ملزم ساختن کشورها به کاهشدر کیوتوي ژاپن  UNFCCCضاي اع کنفرانس سومین
   اي گلخانه

به عنوان یک نهاد چند منظوره براي تقویت UNEPتوسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل  اُزنتاسیس دفتر   1998

   اُزنبرنامه هاي کاهش مواد مخرب الیه 
، ممنوعیت تولید و تجارت HCFCSکنترل تولید و تجارت  ،در پکن اُزنیازدهمین نشست کارشناسان   1999

  HCFCSبروموکلرومتان ، کمک مالی صندوق به کشورهاي در حال توسعه جهت توقف کامل تولید 
تاسیس  ،تصریح در روشهاي اندازه گیري میزان انتشار، کاهش و جذب دي اکسید کربن ، پیمان مراکش  2001

  صندوق ویژه تغییر آب و هوا
  تغییرات آب و هوا براي رسیدن به توسعه پایدار و ظرفیت سازي،  بر همکاري باتاکید ، اجالس  ژوهانسبورگ  2002
گاز  4کاهش ، پایدار توسعه و زیست محیط درباره توافقنامه  پروتکل توکیو فراگیرتریناجراي  - مونترال کانادا  2005

دو گروه  در» سولفور هگزافلوئوراید«و » اکساید  نیتروس«، »متان «، »اکسیدکربن دي«اي مضر شامل  گلخانه
  » ها پرفلوئوروکربن«و » ها هیدروفلوئوروکربن« عمده

گازهاي  انتشارمیزان  به کاهشیافته   توسعه کشورهاي براي ملزم ساختنپروتکل توکیو امضاي  -بالی اندونزي  2007
 از ساله پنج زمانی دوره یک در که این امر باید 1990اي به میزان پنج درصد کمتر از حد آنها در سال  گلخانه
  .یابد تحقق 2012 تا 2008

مرور تعهدات و پیش نویسهاي مربوط به مکانیسمهاي  ،هاي پروتکل توکیو اولین دوره التزام -لهستان ،پوزنان  2008
انتقال تکنولوژي، ظرفیت سازي، اثرات نامطلوب  تغییرات آب و هوا و اقدامات مقابله ايملی، گزارشات ملی،   
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درصدي هزینه هاي نظامی کشورهاي توسعه یافته براي 10تقاضاي ایران براي اختصاص کپنهاگ دانمارك،    2009
مکانیسم توسعه پاك ارائه راهنماییهاي بیشتر در مورد ، پاکسازي زمینجهت عمل به تعدات خود   

استراتژي هاي کم کربن  ، اتخاذتقویت مکانیزم توسعه پاك براي جذب سرمایه و تکنولوژي،  مکزیککنکون   2010
ارزیابی گازهاي گلخانه اي ، گزارش ساالنه مکانیزمهاي بازار از طریق مکانیزم توسعه پاكبه  چگونگی دست یابی

تغییرات آب و هوایی در کشورهاي در  مقابله بامیلیارد دالر از سوي کشورهاي صنعتی براي  30اختصاص ، 
ایجاد کمیته اجرایی  ،صندوق سبز آب و هوا، ایجاد  2020میلیارد دالر تا  100حال توسعه و رساندن آن به 

  .ات انطباق و کاهش انتشاردر راستاي حمایت از اقدام و شبکه تکنولوژیهاي تغییر آب و هوا تکنولوژي
درصدي انتشار گازها در مقایسه با سطح سال  5هدف کاهش با » ضمیمه دوحه«پروتکل توکیو دومین التزام   2012

   .میالدي 2012تا  2008ساله بین  5در طول یک دوره میالدي  1990
 2020یا 2017الی دسامبر  2013سال از ژانویه  5تمدید پروتکل کیوتو به مدت  - دوربان آفریقاي جنوبی   2013

الی  25 میالدي در حد 2020انتشار گازهاي گلخانه اي توسط کشورهاي توسعه یافته تا سال کاهش . میالدي
   .میالدي 2050مذاکرات براي کاهش انتشارگازهاي گلخانه اي تا سال  ادامه. درصد  40

  به کاهش تولید گاز کربنیک  براي الزام کشورهاشبکه حقوقی پساکیوتو  در خصوصمذاکرات لیما   2014
هزار نفر از ذینفعان دولتی و غیر دولتی با هدف دستیابی به یک رژیم حقوقی جدید  36بیش از گرد هم آیی   2015

  جهانی براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
روند کاهش تقاضا براي سوخت ، جهانی تالش براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه ايروند  -مذاکرت پاریس   2016

  اقتصاد مقاومتی –لزوم متنوع سازي اقتصاد ایران ، تاثیر بر اقتصادهاي نفتی، هاي فسیلی به ویژه نفت

  کمیته ملی اُزن

با همکاري برنامه          اُزن   پس از تدوین برنامه کشوري جهت شناسایی مصرف کنندگان مواد مخرب الیه                                 الزم به ذکر است که           
اجرایی صندوق چند جانبه پروتکل مونترال                                       4توسعه سازمان ملل       نشست هاي کمیته  از  و مورد        5این برنامه در یکی  مطرح 
پس از آن دولت جمهوري اسالمی ایران نسبت به ایجاد ساختار اداري الزم با کمک این صندوق اقدام نمود                         .تصویب قرار گرفت

در  . تشکیل گردد    اُزنوزارت خانه ها و سازمان هاي مرتبط به عنوان کمیته ملی  ازو بدین منظور توافق شد که کمیته اي متشکل 
، به هنگام سازي      اُزن   ه که به تصویب صندوق چندجانبه پروتکل مونترال رسیده است،وظایف کمیته ملی                           سند تشکیل این کمیت    

در سطرح کشور و بر حسب بخش هاي مختلف              اُزن   برنامه کشوري، قانونمند کردن برنامه هاي کاري براي حذف مواد مخرب الیه                                    
 .اطالع رسانی به دولت ایران در این خصوص می باشد مصرف کننده این مواد، بازنگري برنامه کاري در زمان اجرا و

ملی        بر                                           اُزن   جلسات کمیته  بنا  و  می شود  انجام تعهدات کشور تشکیل  و راهبردهاي الزم جهت  ها  اتخاذ سیاست  به منظور 
  .ردو با تصویب هماهنگ کننده برنامه پروتکل مونترال در کشور انجام می گی اُزنپیشنهاد مدیر دفتر حفاظت الیه 

در آغاز ، کمیته متشکل از نمایندگان وزارت صنایع وسازمان حفاظت محیط زیست، تشکیل می گردید ولی با شناسایی دیگر                                                  
بر طبق اصالحیه هاي پروتکل             اُزن   و با توجه به گسترش فعالیت هاي دفتر حفاظت الیه                       اُزن   سازمانهاي دست اندرکار امور                 

متشکل از    اُزن   و کاالهاي حاوي آن، هم اکنون کمیته ملی    اُزنمقررات تجارت مواد مخرب الیه مونترال ، بویژه در زمینه قوانین و
وزارتخانه هاي خارجه ،کشاورزي ،صنایع ومعادن ، نفت، بازرگانی، سازمان هاي هواشناسی و گمرك ایران به ریاست معاونت                                                            

بر اساس اصل اجماع بوده و هر یک                اُزن   کمیته ملی    تصمیم گیري در      . انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل می شود                 
نها         زما می                                                       / از سا  ، است  رسیده  کمیته  تصویب  به  که  خود  حوزه  مور  ا نجام  ا و  پیگیري  مسئول   ، عضو  هاي  نه  خا وزارت 

می   زن  اُ از طریق گزارش سه ماهه و ساالنه از جمله وظایف دفتر حفاظت الیه                                اُزن   اطالع رسانی به اعضاي کمیته ملی               . باشند 

                                                           
= United Nation Development Program ٤ UNDP 

٥ Multilateral Fund 
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به نمایندگی از جانب سازمانها و وزارتخانه هاي مطبوع خود ، در واقع مسئولیت انجام تعهدات                                              اُزن   اعضاي کمیته ملی       . باشد 
  .مسئول تسهیل انجام مسئولیت هاي آنها است اُزنکشور در حوزه فعالیت هاي خود را بر عهده دارند و دفتر حفاظت از الیه 

  

 در اجراي اهداف پروتکل مونترال در کشور اُزنخط مشی دفتر حفاظت الیه 

   اُزنمواد مخرب الیه   مشخص جهت حذف  یک برنامه زمان بندي و تنظیم  تهیه ·
  اُزنخط تولید واحد هاي مصرف کننده مواد مخرب   تبدیل شناسایی و ·
  اُزنمواد مخرب الیه  واردات  پایش و کنترل  مقررات و رویه هاي  وضع سیاست ها، ·
  اُزن افکار عمومی در زمینه لزوم حفاظت از الیه  تنویر ·
  اُزن حذف بخشی مواد مخرب الیه  اجراي برنامه هاي ملی ·
  در کشور  مونترال پروتکل  تشکیل یک واحد اداري جهت راهبري برنامه هاي ·

  

  

  

  
 

.  
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