
  

 اُزُن

نسبتاً ناپایدار است که از سه  مولکول، یک 3O فرمول شیمیاییبا  اُزُن   
از تجمع این  اُزُناست. الیه  تشکیل شده O نماد شیمیاییاتم اکسیژن با 

است. اگرچه این الیه بخش کوچکی از هواکره  زمین  ها پدید آمده مولکول
شود. این مولکول  گیرد، اما سبب ادامه زندگی بر روی زمین می را در بر می

و نور خورشید به  2Oمیان مولکول اکسیژن با فرمول شیمیایی  واکنشاز 
-متر  میلی 3دابسون )  3۳۳حدود  اُزُنآید. ضخامت متوسط الیه  وجود می

 اینچ( است. 1/8

 
  اُزُن توسط تابش فرابنفش در استراتسفر طرح واره تشکیل

  پیامدهای ناشی از تخریب الیه اُزُن 

رسد شدت  بنفش که به زمین می فرا تابش هایبا از بین رفتن الیه اُزُن،    
کل نظام زیست محیطی   خدشه و خسارت به ایجاد یافته و این مسأله باعث

ی و پوستجهان است. همین امر سبب افزایش بیماری های در سراسر 
 است. سرطان انواع   ابتال به  و  چشمی

  الیه اُزُن علل ایجاد 

، گرداب هایسنگینی اُزُن  را  علت ایجاد حفره در الیه ژوهشگرانپبرخی    
های دانند. در زمستان در طول شب که در قطب جنوب جریان دارند، می

در تمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست، به همین  قطبی، نور خورشید
یابند که به آنها  هاى سنگینی گسترش مى دلیل در الیه استراتوسفر طوفان

تواند ذرات  گویند. گرداب قطبی می ( مىpolar vortex)"گرداب قطبی"
 هوا را تجزیه کند.ازنده س

 
 

  اُزُن الیه

بعد شدیداٌ کیلومتر به  11چگالی اُزُن  از ارتفاع    
کیلومتری به بیشینه  23-22افزایش یافته و در ارتفاع

مقدار خود می رسد. از این ارتفاع به بعد چگالی اُزُن  به 
کیلومتری  32طور قابل مالحظه کاهش یافته و از ارتفاع

 به بعد چگالی  اُزُن  موجود در جو بسیار ناچیز است.
 

 
 اُزُن، واحد اندازه گیری ستون دابسون

در دمای استاندارد بر اُزُن   باراگر فشار یک میلی    
 نتیمترسا یکموجود در یک ستون عمودی با سطح مقطع 

هر یک  ،تا سطح زمین وارد شودمرز اتمسفر مربع از 
سانتیمتر ضخامت الیه اُزُن  متمرکز شده در سطح زمین 

این  است. (نتیمتر)میلی جو در سا برابر یک دابسون
 به نمایش درآمده است. زیرمفهوم در شکل 

 

 

 

اليه اُزُناز  حفاظتوز جهاني ر    

 
، به دلیل اهمیت حفاظت از اليه 4991مجمع عمومي سازمان ملل متحد از سال 

اعالم کرد که  "روز جهاني برای حفاظت از اليه اُزُن "سپتامبر را به عنوان  41اُزُن  

حفاظت از اليه اُزُن  مي باشد،  برای "کنوانسیون وين"همزمان با سالگرد  تشکیل 

 .که به عنوان چارچوب حقوقي بین المللي برای حفاظت از اليه اُزُن  عمل مي کند

 را المللى بین هاىنگاه بیستم قرن دراواخر محیطى زیست معضالت   
 با مقابله و هستند جهانى آنها، از زیرا بسیارى  داشت معطوف خود به

. عمده ترین چالشى  است بین المللى سیاسى هاىتالش نیازمند آنها
که در زمینه اقدامات زیست محیطى وجود دارد شکل دهى الگوهاى 

جانورى را  -است که بتوانند تنوع گونه هاى گیاهى  یپایدار توسعه
 دهه در اواخرد. نمانع از تغییرات شدید آب و هوا گرد حفظ نماید و

افزایش  مورد آنها به شدتاز این معضالت و نگرانى در  آگاهى 161۳
تاکنون، موافقتنامه هاى بسیارى به امضا رسیده  169۳یافت . از دهه 

بین المللى متعددى براى حفاظت از محیط زیست و نظارت بر ی و نهادها
هاى سیاسى بین المللى براى حفاظت اغلب تالش .آن تشکیل شده اند

که  استیی هااز محیط زیست حول محور تنظیم و اجراى رژیم
اگر چه نظریات  .فرآیندها و عوامل متعددى در تنظیم آنها دخالت دارند

 ها و نتایجهاىارزشمندى در زمینه ویژگیمختلف بین الملل بینش

نظریات بین  ها بنیانهایى به دست مى دهد، اما این رژیمچنین رژیم
میت بنیادین در رابطه با اه مسایل و الملل را متاثر از خود ساخته اند

 و نقش کشورها در تدوین سیاستهاى زیست محیطى، رابطه میان
قدرت و شناخت، تمایز میان حوزه هاى بین المللى و ملى و فعالیتهاى 

برخى نهادهاى مثمرثمر نیز در زمینه جلوگیرى  .سیاسىایجاد کرده اند
نهادهاى ایجاد شده  اند. تشکیل شده "منابع جهانى مشترک" از نابودى

هاى  در قالب رژیم ،حفاظت بین المللى از محیط زیستبه منظور 
بلکه  .مجزایى عمل نمى کنند که به مشکالت محدود و ناچیز بپرداُزُن د

تشکیل دهنده مجموعه اى از نهادهاى به هم پیوسته و در تعاملند که 
فعالیتها و انتظارات کشورهاى مختلف در مورد مسایل متفاوت  به

 .زیست محیطى نظم مى بخشند

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 

 



 

با همان روز در ده  6102آگوست  01فطب جنوب در  اُزُنمقایسه ابعاد حفره 

 سال قبل

  
 6141آگوست  41ابعاد حفره ازن در  6111آگوست  41ابعاد حفره ازن در 

 
 ،  دابسون 611نیلي: ، دابسون 411رنگ:  آبي کم،  دابسون 1آبي پر رنگ: 

 دابسون 111زرشکي: ، دابسون ۰11قرمز: ، دابسون 111زرد:، دابسون ۰11سبز:  

 

 3۳تر از وسعت حفره اُزُن در نیمکره جنوبی )برای عرض جغرافیایی پایین   

میالدی از زمان تشکیل تا ناپدید  2۳11تا  2۳۳6درجه جنوبی( از سال 

میالدی  2۳12دهد. وسعت حفره اُزُن در سال شدن حفره اُزُن را نشان می

میلیون کیلومترمربع  29به ویژه از اوسط سپتامبر تا اواخر اکتبر )در حدود 

( قابل توجه می باشد. در حالیکه در اوایل ماه آگوست و دسامبر کمینه 

وسعت حفره اُزُن ثبت شده است. الزم به ذکر است در حفره ازن می 

 دابسون باشد.  22۳نی کمتر از بایست مقدار اُزُن ستو

 

   مواد مخرب الیه اُزُن 

 های مولکول( باعث کاهش CFC) ها کلروفلوئوروکربن   

اند. این ترکیب در اوایل  در استراتوسفر زمین شده اُزُن

شد. این  اختراع االت متحده آمریکاایتوسط  163۳سال 

ترکیبات، پایدار و غیرقابل سوختن هستند و با ترکیبات 

قیمت هستند.  دهند و ارزان شیمیایی دیگر واکنش نمی

موجب شد که این ترکیبات در بسیاری از  ها این ویژگی

ها در واحدهای تجاری و  وسایل کاربردی و سردکننده

و متقاضیان محصوالت  خانگی مورد استفاده قراربگیرد

یافت. این ترکیبات به   آن روز به روز افزایش

در  موجود برمو  کلراستراتوسفر راه یافتند و عناصر 

موجب تخریب تدریجی  های شیمیایی واکنشها طی  آن

در اوایل شدند.  قطب جنوببه ویژه، بر فراز  اُزُن الیه

، پژوهشگران اثر مواد شیمیایی میالدی 169۳سال 

ها که  CFCرا بررسی کردند؛ به ویژه  اُزُنمختلف بر الیه 

دارای کلر هستند. اگر کلر از استخرهای شنا، گیاهان 

ها به استراتوسفر برسد،  صنعتی، نمک دریا و آتشفشان

شود.  به آسانی با باران موجود در تروپوسفر ترکیب می

ها، به علت پایداری بسیار این   CFCاما کلر موجود در 

 شوند و با گذشت زمان به ترکیبات، در آب باران حل نمی

کنند و هیچ فرایند طبیعی  سوی استراتوسفر حرکت می

تواند مانع از این امر بشود. این ترکیبات معموالً از  نمی

 2تا  2تر هستند، اما در فرایندی که حدود  هوا سنگین

  کنند. انجامد، به سمت باال حرکت می سال به طول می

 
  

 نسبت به کره زمین موقعیت اليه اُزُن
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 و تابش فرابنفشاُزُن 

 
 

 جو اُزُن در و تخريب  طرح واره تشکیل 
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