
 مشاكل تلوث الهواء                                          

 ثقب األوزون ) األسباب و األضرار (   -أوال :  

 عرٌف األوزونت

ضئٌلة قد التتجاوز فى بعض  ٌتكون من ثالث ذرات من األكسجٌن ونسبته فى الغالف الجوى فغاز شفا

 سام غاز األحٌان واحد فى الملٌون وهو

 

 ناألوزو مكان

 

التفاعالت بٌن األكسجٌن الجزئى  من لسلسلة هالستراتوسفٌر وٌرجع وجود فى طبقة ٌوجد األوزون طبٌعٌا  

 . والذرى

 نوطبقة األوز

أي شئ طبٌعً  األوزون هً جزء من الغالف الجوى الذي ٌحٌط بالكرة األرضٌة. وهذه الطبقة مثلها مثل طبقة

طموحات اإلنسان التً تصل إلى حد الدمار  ولكن أمامكٌمٌائٌة  , فً مكوناتها التعتمد فاعلٌتها على التوازن 

 .على إتالف بل وتدمٌر طبقة األوزون تساعد عواملجعل من هذه المواد الكٌمٌائٌة 

                                                

 

 

 



  -:أهمٌة طبقة األوزون

 

األوزون هً حماٌة سطح األرض من األشعة الضارة للشمس من أن تصل لسطحها  من أهم وظائف طبقة

للحٌوان  البنفسجٌة , التً تسبب أضرارا  بالغة لإلنسان وخاصة سرطانات الجلد .. وأٌضا   األشعة فوق

التالٌة: ضٌق فى التنفس,  كما أن وجوده فى الهواء بتركٌز كبٌر ٌسبب األعراض والنبات على حد سواء.

 .تعكس مدى تؤثر الجهاز العصبً والتنفسً حاالت من اإلرهاق والصداع .. وغٌرها من االضطرابات التً

 أسباب ثقب األوزون

 

 ذة الكٌماوٌات الى منطقةالى تلوث البٌئة بالكٌماوٌات وتصل ه ٌرجع السبب الرئٌسى إلحداث ثقب األوزون

 طرٌق الستراتوسفٌرعن

 

 

  -: االٌروسوالت  -1

حملة على غازات مضغوطة م الكٌمٌائٌة على هٌئة ذرات دقٌقة المواد البخاخات التً تنفث منهاونعنً بها 

 ألغراض وقد شاع استعمال هذه العلب المضغوطة فً السنوات األخٌرة علب , داخل ات (الكلوروفلوركربون)
 . وغٌرها كثٌر منظفاتالومبٌدات للحشرات المنزلٌة و, ومثبتات الشعر للسٌدات, معطرات الغرف تعددة منهام

تصنٌعه وٌعتبر رخٌص التكالٌف فسرعان ما دخل فً صناعات  سهل فً " الكلوروفلوركربون "وألن غاز

  سنة, 111 – 55المتوسط بٌن قرنا  أو ٌزٌد فعمره  قد تبٌن أن هذا الغاز له عمر طوٌل قد ٌمتد و . كثٌرة
 

و  ,تفاعالته الكٌمٌائٌةفً ٌظل نشطا  وٌمكنه أن ٌتصاعد فً الجو ألنه شدٌد التطاٌر  وخالل هذه المدة الطوٌلة

  الكلوروفلوروكربون تحت تؤثٌر غاز الكلور الذي ٌنتج من تفكك ٌتمثل الخطر فً هذا الغاز فً احتوائه على
 

الذي ٌنفصل من هذا الغاز هو العنصر الوسٌط فً تدمٌر غاز  وجد أن الكلورفوق البنفسجٌة ولقد  األشعة
, وتقلٌل نسبة تركٌزه فً بعض طبقات الغالف الجوي  هفً نضوب هو السبب الجوهري واألول واألوزون 
ٌحدث للتو واللحظة .  وأن هذا النضوب لٌس تفاعال  سرٌعا   ثغرات أو فجوات فً مناطق متفرقة فٌه , ووجود

  . ٌستمر قرونا   وأن هذا التفاعل قد ل له خاصٌة االستمرار البطًءب

 

 -: النفاث الطٌران-2

النٌتروجٌن الذٌن ٌنطلقان من بعض أنواع  أكاسٌد النٌتروجٌن, مثل أول أكسٌد النٌتروجٌن وثانً أكسٌد
 من ائل من الهواءتقوم بشفط قدر هت الطائرات حٌث أن محركا .األوزون الطائرات التً تطٌر بمستوى طبقة

     وذلك بغٌة النٌتروجٌن أٌضا  , كسجٌن الموجود فً الهواء والموجود فً أكاسٌدومقدماتها للحصول على األ

 .احتراق محركات هذه الطائرات فً غرف الهائل الذي ٌحدث كسجٌن كعامل مساعد لالحتراقون ٌعمل األا
 

 
  -: إطالق الصوارٌخ إلى الفضاء -3



دفعها  الفضاء إلى نوعٌن من حٌث نوع الوقود المستخدم فً فً عملٌات غزوالمستخدمة خ تنقسم الصوارٌ
 -: هما

 
 . أ ( صوارٌخ تعمل بالوقود السائل

 
 

 .تعمل بالوقود الجاف  ب ( صوارٌخ

 
 

حرق قدر هائل من الوقود  مزتستل من الغازات المالزمة لدفع حركة الصاروخ لألمام القدر المهول وحٌث أن
الصاروخ تكون ة االحتراق والتً تنفث فً الجو من مإخر الناتجة عنات ئل أو الصلب , أي أن الغازالسا

الغازات  قدرا  كبٌرا  من بآالف األطنان , وفً كل أنواع الصوارٌخ تحتوي هذه الغازات وتقدر هائلة الحجم

بٌرة فً الصوارٌخ التً كالكلور والنٌتروجٌن وغٌرهما ,وٌكون ذلك بنسبة ك الوسٌطة لتدمٌر األوزون
عملٌة  511أن  ولقد قدر العلماء . وبنسبة أقل فً الصوارٌخ ذات الوقود السائل تستخدم الوقود الجاف

 . كفٌلة بالقضاء على كل غاز األوزون فً الغالف الجوي ةاألمرٌكٌ 5 –ساترن   إطالق متتالٌة لصوارٌخ
 
 

 
 

 
 
  -:ةالتفجٌرات النووٌ -4

أعقب هذا  داآلثار فقالكثٌر من  ازاكً الٌابانٌتٌنكون قنبلتٌن الذرٌتٌن فوق مدٌنتً هٌروشٌماال لقد كان لتفجٌر
فً الجو ثم الفضاء ملبدا  بغٌوم كثٌفة  الدخان شمخ إلى ارتفاع عال التفجٌر الذري بثوان معدودة عمود من

والحرارة  الغازاتالشمس عدة ساعات ,ومع كل ما حواه عمود الدخان من أذى فال شك أن  حجبت ضوء
وما تحتها وما فوقها , وهً تطاول عنان  البالغة التً نجمت عنه ,كان لها تؤثٌرات بالغة على طبقة األوزون

والٌوم أصبحت  . قوة التفجٌر هذهبدافع ذاتً قوي اكتسبته من  مخترقة كل طبقات الغالف الجوي السماء

فً تحت األرض أو فً المناطق الصحراوٌة النائٌة  التفجٌرات النووٌة تجرى من أجل التجارب ,لٌس فقط
الجوي قدرا  من الغازات  وهً كلها تبث فً الغالف  أعالً الغالف الجوي وحدها ,بل تجرى أٌضا  فً

  . أو على األقل نضوبه غاز األوزون تدمٌر التً بال شك تعمل على واإلشعاعات والحرارة
 
 .  التً تستخدم فى مكافحة الحرائق  -:تالهالونا -5

 
عقٌم التربة الزراعٌة ولت المستخدم كمبٌد حشري لتعقٌم المخزون من المحاصٌل  -:المٌثٌل برومٌد  -6

 .الزراعٌة نفسها

 
 .اإللكترونٌة عملٌات تنظٌف األجزاء المٌكانٌكٌة والدوائر فًالمستخدمة   -:بعض المذٌبات -5

 
 

 
 

 .؟ األوزونكٌف ٌحدث التآكل فً طبقة 

 

مرادفات لما ٌحدث من دمار لهذا الطبقة الحامٌة  و تآكلها أو استنزافها أو ثقبها كلهاهدم طبقة األوزون أ

 .على سطحها  للكرة األرضٌة وللكائنات التً تعٌش
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 :حدوث التفاعالت التالٌة ٌتم تآكل طبقة األوزون من خالل

 

إدى إلى انطالق ذرة مما ٌ (CFCs) الكلوروفلوروكربون تقوم األشعة فوق البنفسجٌة بتحطٌم مركبات  -1

 .كلور نشطة

 .الكلور النشطة مع جزيء من غاز األوزون تتفاعل ذرة  -2

 .األوزون = جزيء أكسجٌن وأول أكسٌد الكلورٌن ٌنتج عن تفاعل ذرة الكلور مع جزيء  -3

أكسٌد الكلور حٌث تنطلق ذرة كلور نشطة لتحطٌم جزيء أوزون  تتفاعل ذرة أكسجٌن نشطة مع أول  -4

 .الدورة وهكذا تتم جدٌد

ألف 011حوالً ملٌون طن من المواد المإثرة على طبقة األوزون منها ومن الجدٌر بالذكر ان العالم ٌنتج  

الوالٌات المتحدة  ألف طن من غازات الهلٌون و الفرٌون وتختص211غازلكلوروفلوروكربون,  طن من

% وتختص الدول  12ـــ  10 بحوالً % منها وتختص روسٌا والٌابان80وغرب أوروبا بإنتاج حوالً 

 % 10ــ  8النامٌة مجتمعة بحوالً 

 

 -:األوزون األضرار الناتجة عن تآكل طبقة 

 

تكون السحابة السوداء "الضباب  استنزاف طبقة األوزون وزٌادة األشعة فوق البنفسجٌة ٌإدٌان إلى -1

الوفٌات عالٌة لما ٌحدثه من قصور فى وظائف  نسبة فى الدخانى" الذي ٌبقى معلقا  فى الجو ألٌام, وٌنجم عنه

 .التنفس واالختناق

 طبقة األوزون واختراق األشعة البنفسجٌة بكمٌات متزاٌدة إلى سطح األرض ٌضعف من كفاءة تآكل  -2 

 .د اإلنسان عن المناعة جهاز

 .البٌضاء بالمٌاه أضرارا  كبٌرة مثل اإلصابة مع زٌادة التآكل فى طبقة األوزون, ٌلحق بالعٌن -3

قدر بـ باألورام إصابة اإلنسان -4  ٌُ  الجلدٌة التً من المتوقع أن تصل اإلصابة بها على مستوى العالم إلى ما 

 % من اإلصابة بسرطان الجلد ٌكون5من  الطب أن أكثر أوضح علماء قد ,وألف حالة سنوٌا   (300)

 Melanoma  ٌعرف بمٌالنوما ما وهو ممٌتا   وإٌجابٌا  

 

 .الحراري تفاقم أزمة االحتباس  -5

حساسٌة كبٌرة من األشعة فوق  تؤثر الحٌاة النباتٌة والزراعٌة, حٌث أنه هناك بعض النباتات التً لها -6

 .وقٌمها الغذائٌة وبالتالً محصول زراعً ضعٌف البنفسجٌة التً تإثر على إنتاجها وتضر بمحتواها المعدنً

األسماك والعوالق النباتٌة ال تستطٌع الفرار من اآلثار المدمرة الختالل  تشتمل على الحٌاة البحرٌة, التً -5

البٌئً وخاصة العوالق  األوزون .. فهذه الكائنات الحٌة البحرٌة لها دور كبٌر فى المحافظة على التوازن طبقة
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نات الحٌة األخرى والتخفٌف األكسجٌن للكائ النباتٌة حٌث تمتص ثانً أكسٌد الكربون من الجو وبالتالً إمداد

 .من ظاهرة االحتباس الحراري

 تلوث معضلةالمناخٌة فى الطقس, وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة والتً تزٌد بدورها من  التغٌرات  -0

صعودا  وهبوطا  وبالتالً  حرارة سطح األرض تإثر على حركة الهواءتلوث الهواء. حٌث أن درجة  الهواء

الملوثات عملٌة التسخٌن المستمرة للطبقة  على حركة التلوث الجوى بٌن التشتٌت واإلرساب, فٌتبع صعود

األرض أثناء ساعات النهار والتً تبلغ ذروتها خالل شهور  السفلٌة من الغالف الغازي الموجود على سطح

ها مع انتشار للملوثات مع حركة الهواء, أما هبوط تلك الملوثات وعدم انتقال نتٌجة لذلك ٌحدثالصٌف و

ٌإدى إلى  ٌنشؤ من عملٌة التبرٌد المستمرة أثناء ساعات اللٌل والتً تزٌد خالل فصل الشتاء مما الهواء

  .عملٌة ترسٌب لهذه الملوثات
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