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جایی در حدود  15تا  20کیلومتری از سطح زمین ،در الیهای به نام استراتوسفر،
مولکولهای «ازون» وجود دارند که تنها تا زمانی که در این فاصله باشند ،برای
پایینی جو (جایی که ما در آن نفس
ما مفیدند .یعنی اگر ازون به الیههای
ِ
میکشیم) وارد شود ،مشکالت تنفسی جدی برای مان ایجاد خواهد شد؛
ولی تا وقتی سر جایش در الیههای باالیی باشد ،شبیه سپری است که در
نزاع با پرتوهای خشن و مضر خورشید ،از ما محافظت میکند .تحقیقات
نشان داده است که 70درصد از پرتوهای خورشید که بیضرر هستند،
از این الیه عبور میکنند و به ما میرسند و پرتوهای فرابنفش که انرژی
باالیی دارند و میتوانند زمینهساز سرطان پوست و صدمه زدن
به  DNAانسان شوند ،در ایستو بازرسی ازون متوقف شده و به
پرتوهایی کمانرژی و کمخطر تبدیل میشوند؛ روی همین حساب،
الیه ازون ،یک عنصر حیاتی در سالمت و زندگی بشر است .منتها
باورکردنش سخت است که وقتی در حال تماشای تلویزیون
هستیم ،چراغهای خانه را روشن کردهایم یا کولر و بخاری روشن
است ،داریــم به طور مستقیم به ازون صدمه میزنیم! در واقع
هرگونه مصرف انرژی که باعث گرمتر شدن زمین و تولید گازهای
گلخانهای شود ،دشمن ازون به حساب میآید .درست است که
مصرف این نوع انرژی برای زندگی روزمره اجتنابناپذیر است
اما روشهایی هم وجود دارد تا آسیب کمتری به ازون وارد شود.
به همینخاطر ،سازمان مللمتحد در سال  1987میالدی۱۶ ،
همراهی
سپتامبر را به نام روز «حفاظت از الیه ازون» اعالم کرد تا با
ِ
همه کشورها ،تالشی گسترده برای اطالعرسانی درباره الیه ازون
و مراقبت از آن ،صورت بگیرد .پروتکل حفاظت از الیه ازون تا امروز به
تصویب 194کشور از مجموع 234کشور جهان در آمده است .ایران هم
از سالهای اولیه اجرای این پروتکل ،به آن پیوسته است اما چطور میتوان
امروز زندگیسالم ،مجموعه پاسخهایی به
از ازون مراقبت کرد؟ پرونده
ِ
این سوال مهم است.

دانستنیهای جالب درباره الیه اُزون
O3

ضخامت

۱۹۷0

2006

2060

ازون ( )Ozoneواژهای یونانی است و
عالمت اختصاریاش  O3است.

ازون در نزدیکی استوا نازکتر و در
قطبهای زمین ،ضخیمتر است.

در اوایل دهه  ۱۹۷۰میالدی ،محققان برای
اولین بار در باالی منطقه «انتارکتیکا»
واقع در قطب جنوب ،دریافتند الیه ازون
در حال تخریب است.

بزرگترین و شدیدترین حفره ازون ،در
سال  2006میالدی رخ داد و رویت شد.

این روزها اما به گفته ناسا و به نقل از
دیلیتلگراف ،حفره الیه ازون به لطف
ممنوعیت جهانی استفاده از گاز
کلروفلوئوروکربن ( )CFCدر حال ترمیم
است و تا سال  2060به طور کامل بسته
خواهد شد.

کاهش مصرف سوخت

نسوزاندن در طبیعت

ممنوعیت برخی ترکیبات

دقت به روش بازیافت

در فصلسرد میتوانیم با کم کردن دمای
آبگرمکن و بخاری و کمتر کردن مصرف
سوخت (گــاز و سوختهای فسیلی)
از تولید بیش از حد گازهای گلخانهای
جلوگیری کنیم تا ازون آسیب کمتری ببیند.

سعی کنید زبالههای تان را به هیچوجه
در طبیعت نسوزانید ،گازهای تولید
شده از این کار ،صدمه جدی به الیه ازون
میزنند.

قبل از خریدن شویند ههای تمیزکننده
سطوح ،حتما به ترکیبات آن دقت کنید
و اگر نام «کلروفرم» یا «تریکلرواتان»
و «تتراکلریدکرین» را دیدید ،شوینده
دیگری فاقد این ترکیبات انتخاب کنید.

هنگام دور ریختن مـــواردی نظیر
کپسو لهای آتشنشانی ،اسپر یها یا
وسایل سرمایشی ،به نحوه بازیافت
آ نها دقت کنید .این نوع وسایل روش
خاصی برای بازیافت دارند تا کمترین
صدمه را به ازون داشته باشند.

تعویض وسایل

کاهش حمل و نقل

مصرف صحیح کود

دوری از CFC

احساس مسئولیت

تغییر سبک زندگی

یک عبارت مهم

اگر روی کپسول آتشنشانی که در خانه
یا محل کار دارید ،عبارت halogenate
 hydrocarbonنوشته شده ،سعی کنید
از آن استفاده نکنید و یک کپسول بدون
این ترکیبات ،با برچسب محافظ الیه ازون
تهیه کنید .این عامل مخرب ازون در کل
دنیا ،فقط دو درصد مصرف میشود اما
همین مصرف دو درصدی ،تخریب ۲۵
درصدی در پی دارد.

«اکسید ازت» از مهمترین عوامل تخریب
الیه ازون به حساب میآید .این گاز
حاصل احتراق داخلی موتورهای بنزینی
گازوئیلی وسایل نقلیه است .استفاده
و
ِ
از دوچرخه و حمل و نقل عمومی ،کمک
میکند تا این گاز خطرناک ،کمتر وارد
الیههای باالیی جو شود.

کودهای ارگانیک و شیمیایی ،یکی از
بزرگترین منابع تولید اکسیدهای ازت
توسط بشر است .استفاده از کودها
ضروری است ولی باید در مقدار کود،
زمان و نوع پراکنده کردن آن دقت کنیم.
چه در سطح بزرگ و مصارف کشاورزی و
چه در استفاده موردی برای باغچه خانه.

در یخچا لها ،فریزرها و کولرهای گازی
ساخت ســا لهــای قبل از  1995از
 CFCها یا همان «کلروفلوئوروکربن
ها» استفاده شده است .این ماده ،به
مرور نشت کرده و وارد جو میشود .بهتر
است تا جای امکان از این وسایل استفاده
نشود .میتوانید برای معدوم سازیشان
از شهرداری کمک بگیرید.

خیلی از ما تغییرات اقلیمی را ماجرایی
ناگزیر و ناشی از شرایط موجود سیاره
زمین میدانیم ،در حالی که هر یک از ما
در گرمتر شدن زمین و زیاد شدن توفانها
در یک نقطه و از بین رفتن یخهای قطبی
موثر هستیم .تغییرات اقلیمی یکی از
علتهای تخریب الیه ازون است .اثری
که عاملش مستقیما خود ما هستیم.

انجام کارهای اداری ،بانکی و خدماتی با
روشهای اینترنتی و غیرحضوری میتواند
کمک کند تا آلودگی ناشی از حمل و نقل
و خودروهای شخصی کمتر شود .شاید
به نظر برسد این ماجرا تاثیر چندانی در
سطح جهانی ندارد اما داشتن این تفکر
و همگانی شدنش قطعا تاثیری بزرگ
خواهد داشت.

هنگام خرید اسپر یهای حالتدهنده
مو ،انواع خوشبوکنندههای لباس یا هوا
و حشرهکشها ،به عبارت «دوستدار
ازون» یا  Ozone Friendlyتوجه کنید.
اگر این عبارت را روی اسپری ندیدید ،به
هیچ وجه آن محصول را نخرید.

چهطورازالیه اُزون مراقبت کنیم؟
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