بسم اهلل الرمحن الرحیم

حتقیق :الیه اوزون
نام دبری مربوطه  :سرکار خانم ذبییح

هتیه کنندگان :کیانا شایه  .پرنیا امنی زاده .
عسل وجداین

پایه هنم
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الیه اوزون یا اُزونسپهر قسمیت از اسرتاتوسفر است که حاوی گاز
طبی یع اوزون 03است.اوزون توانایی جالبتوجیه در جذببریخ
ازفرکانس های اشعهفرابنفش دارد.
الیه اوزون زیاد چگال نیست .اگر آن را درتروپوسفر مرتاکمشود
ضخامت آن تنها در حد چند میلیمرت یمشود .اوزون درجو زمنی
عموماتوسط شکسنتمولکول دو امتی اکسیژن به دو اتم تنها
بوسیله نورفرابنفشبوجود یمآید.
اکسیژن تک امتی با اکسیژن نشکستهترکیب یمشود و اوزون را
بوجود یمآورند .مولکول اوزون ناپایدار است و هنگایم کهنور
فرابنفش به آنبرخورد یمکند به یکمولکول اکسیژن و یک
اکسیژن امتی شکسته یمشود .به اینفرآیند مداوم واکنش
زجنریهای اوزون اکسیژن نامیده یمشود .بدینترتیب
الیه اوزون در اسرتاتوسفر بوجود یمآید.
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مولکول هاى اوزون هرچند که براى
ما مفید هستند اما وجود آنها در الیه
تروپوسفر (الیهاى که ما در
آن زندگىىمکنیم) بسیار
خطرناک یمباشند .نیرتوژنهاى
پراکسید خارج شده از اگزوز
موتورهاى دیزىل بر اثر تابش نور
خورشید (عمل فتو شیمیایی) با
مولکولهاى اکسیژن واکنش یمدهند
و مولکولهاى اوزون را پدیدار
یمکنند .چون در مولکولهاى اوزون
اتمهاى اکسیژن فعال (رادیکاىل)
وجود دارد ،تنفس آن ،موجب اختالل
در دستگاه تنفىس یمشود

هنگایم که پرتوهاى فوق بنفش به
مولکولهای اوزون برخورد
یمکنند ،پرتوهاى فوق بنفش
مقدار زیادى از انرژى خود را از
دست یمدهند و به پرتوهاى فرو
سرخ تبدیل یمشوند ،و از طریف
دیگر بر اثر این برخورد،
مولکول اوزون به مولکول
اکسیژن و اتم اکسیژن تبدیل
یمشود و با تابش جمدد نور
خورشید ،مولکول اوزون دوباره
پدیدار یمشود.

خورشید تنها ستاره منظومه مشىس
یمباشد که زمنی به دور آن یمچرخند و
از انرژى آن استفاده یمکند .پرتوهاى
فرابنفش خورشید داراى طول موج
کوتاه و دارای انرژى زیادی هستند
که براى متام موجودات زنده
خطرناک یمباشند و ی یک از اثرات آن
بر انسان سرطان پوست یا آفتاب
سوختىگ است .خوشبختانه زمنی در
برابر این پرتوى خطرناک ،حمافىظ
بنام الیه اوزون دارد که از ورود
پرتوهاى خطرناک به سطح زمنی
جلوگریى یمکند.

فواید الیه ی اوزون یا اُزونسپهر
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گرمایش زمنی افزایش نظاممند گرمای زمنی است که عمدتا ًنایش از گازهای گلخانهای است .ازون یک گاز •
گلخانهای است و در آب وهوای کر ٔه زمنی نقش دارد .افزایش گازهای گلخانهای مانند کربن دیاکسید
الیه ازون در سالهای آینده اثر بگذارد.موادی که غلظت ازون را کاهش یمدهند،
ممکناست بر چگونىگ بهبود ٔ
گازهای گلخانهای هستند .از آنجا که اچیسافیسها نیز گازهای گلخانهای هستند ،یمتوانند میزان مواد
کاهشدهند ٔه اوزون را افزایشدهند .در حاىل که بسیاری از نقاط جهان گرم شدهاست ،خبشهایی از نیمکر ٔه
الیه ازون در آن خبشها است .زیرا ازون یک گاز گلخانهای
جنویب سرسختانه سرد ماندهاند و دلیل آن شکاف ٔ
است.پژوهشهایتازه نشان یمدهد که تالشهای اجنامشده توسط دانشمندان و طرفداران حمیط زیست برای
درجه خنست از وجود
پوشش بیشرت ازون یمتواند موجب گرمشدن سراسر نیمکر ٔه جنویب بشود .گرمایش زمنی در ٔ
مقدار زیادی کربن در امتسفر است که در هنگام استفاده از زغال سنگ ،گاز ،نفت و سوخت برای تولید برق و
حرکتکردن خودروها اجیاد یمشوند ،بهوجود یمآید.این گازها مانند یک روکش سراسر سیاره پراکنده یمشوند و
گرمای خورشید را یمگریند .یسافیسها نیز که دارای کربن هستند ،موجب کاهش ازون یمشوند؛ بنابراین،
کاهش ازون و گرمایش زمنی به یکدیگر مرتبط هستند .یسافیسها ممکن است تا مدت زمان طوالین در هوا کره
بایق مبانند و گرمایش زمنی را حتت تأثری قرار دهند .بنا به گزارش آژانس حفاظت حمیط زیست ایاالت متحده
آمریکا ،ازون تا سال  ۲۰۵۰به سطح معموىل و طبییع خود باز خواهد گشت .در حاىل که این گزارش خویب است ،اما بر
میزان گرمایش زمنی خواهد افزود .ازون به این خاطر که یک گاز گلخانهای است ،یمتواند در بهدام انداخنت
درجه گرمای زمنی را حتت تأثری قرار دهد .کاهش ازون به سرمایش زمنی کمک
گرما در اسرتاتوسفر کمک کند و ٔ
یمکند و آبوهوا را به میزان قابلتوجیه تغیری یمدهد.

اثرات الیه اوزون بر اب و هوا
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حاللها

هالونها

هالونها مواد اطفاء حریق
عمدتا ًحتت عنوان پاککننده و
چریبزدا در صنایع خمتلف فلزی ،یمباشند که در کپسولهای دسیت
الکرتونیک (برای پاک کردن آتشنشاین و سیستمهای ثابت
در مکانهای حساس استفاده
بردهای الکرتونیک) و صنایع
خشکشویی کاربرد دارند که از یمشوند .هالونها که حاوی برم
مجله یمتوان به متیل کلروفرم هستند ،برای ختریب الیه ازن
نه تنها دست کىم از گازهای
(تریکلرواتان) و ترتاکلرید
کلردار ندارند بلکه از کلر به
کربن اشاره منود.
مراتب مؤثرتر بوده و سالها در
جو زمنی بایق یممانند.

1
 ۱یس اف یس ها (کلروفلوروکربنها)
در صنایع سرماساز (خیچال و
فریزرهای خانىگ و صنعیت ،آب
سردکنها و…) هتویه مطبوع و
کولر خودروها و صنایع اسفنجسازی
به عنوان عامل پف دهنده و
اسپریها استفاده یمشوند .در حال
حاضر دو جایگزین آزمای یش برای
هابه نام هیدروفلوروکربنها cfc
و )(HFC
هیدروکلروفلوروکربن
در نظر گرفته )(HCFC
شدهاند که در حال حاضر حتت
برریس یمباشند

مهمترینعوامل
ختریب الیه اوزون
عبارتند از :
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گرمایش جهاین

گازهای گلخانه ای

متیل بروماید

دانشمندان هشدار
دادهاند پدیده گرم شدن
زمنی یمتواند تالشها
برای ترمیم حفره اوزون
را که قرار است تا سال ۲۰۵۰
اجنام گرید ،حدود ۳۰سال به
تعویق یماندازد.
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افزایش مقدار گازهای در خبش کشاورزی از این
ماده به عنوان آفتکش و
گلخانهای در جو یعین
هرچه نازکتر شدن الیه ضدعفوین کننده استفاده
یمشود.
اوزون بهطورکیل بیشرتین
حجم گازهای گلخانهای را
خبار آب ،دیاکسید
نیرتوژن ،دیاکسیدکربن
و متان تشکیل یمدهد.

مهمرتینعوامل
ختریب الیه اوزون
عبارتند از :

2

3

UVبیشرتین شدت تابش استفاده از کالههای لبه داردر اواسط روزهای ( ۱۱صبح اىل  Bبزرگ جهت حمافظت از
 )۱۴فصل تابستان به سطح زمنی
گ
ص
پ
وست ورت و ردن در
یمرسد ،لذا بهرت است در این
برابر تابش
ساعات کمرت در معرض تابش
قرار بگرییم.
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استفاده از عینکهای آفتایب ضد
به خصوص B-UVاشعه
برای کساین که به جهت شغیل
جمبورند مدت زیادی را در متاس
با تابش خورشید باشند.

استفاده از پوشش کامل به خصوص دستها در برابر تابش

کارهای حفاظیت دربرابر الیه
اوزون

کارهای حفاظیت در برابر تابش فرابنفش خورشید ،که
مردم بایسیت اجنام دهند عبارتند از:
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کره زمنی سومنی سیاره از خورشید و تنها نقطه در جهان
برای زندیگ است با ان مهربان باشیم
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