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 اسباب ثمب االوزون

 

 

  ثمب االوزون

     وذألن من العناصر الضرورٌة للحٌاة على سطح االرض فهو الٌمل اهمٌة عن االوكسجٌن والماء  ٌعد

لن اشكال الحٌاة رة التً تصلنا من الشمس وٌحمً بذ فوق البنفسجٌة الضاٌمتص معظم االشعة  هال ن

 الموجودة على سطح االرض .

ان انشطة البشر انفسهم الحمت الضرر بطبمة االوزون اذ  وبالرغم من اهمٌة طبمة االوزون للبشر اال

ادى اطالق المواد الكٌمٌائٌة التً صنعها االنسان الى نضوب طبمة االوزون فً طبمة التربوسفٌر 

 ،علما ان ثمب االوزون ٌعنً(كم 01 – 01تراتوسفٌر التً ترتفع عن سطح االرض بحوالً )سوال

ففً بعض والذي ٌتغٌر موسمٌا والٌعنً وجود ثمب فعلٌا.  اتوسفٌر ترلك طبمة االوزون فً الستر

ب اكبر بٌنما فً اولات اخرى ٌمل ،وٌتكون االوزون من ثالثة ذرات من االولات من السنة ٌكون الثم

( وٌمتاز هذا الغاز برائحة لوٌة حتى بوجود كمٌات للٌلة منه ، O3االوكسجٌن وصٌغته الكٌمٌائٌة )

 ( تعنً الرائحه . ozeinاصل الكلمة ٌونانً )

 

 اكتشاف ثمب االوزون 

 0511وفً عام 0591فً الغالف الجوي للمارة المطبٌة الجنوبٌة منذ عام علماء بمٌاس االوزون بدا ال

حٌث   واضحا فً مستوى االوزون ، فً البداٌة اعتمد العلماء ان االمر   طبٌعً ضاانخفا االحظو

من موسم او فصل الخر وتنخفض بشكل خاص خالل فصل الربٌع ولد سجل تختلف مستوٌات االوزون 

ان االمر ٌزداد  ا% ثم الحظو 01العلماء بالفعل انخفاض سمن طبمة االوزون خالل فصل الربٌع بنسبة 

العالم  ثمب اوزون فًعندها بدا العلماء بالملك ،فمد اكتشفوا للتو اكبر ،كل ربٌع عن سابمه سوءا فً 

 ان ثمب االوزون  ٌمثل مشكلة كبٌرة وانها تهدد البشر انفسهم .تٌمن العلماء  0599وفً عام 

 اب ثمب االوزون اسب

 ٌنتج ثمب االوزون عن اسباب بشرٌة واسباب طبٌعٌة .



تتمثل باستخدام البشر الكثٌر من المنتجات التً تؤدي الى استنفاذ طبمة االوزون  االسباب بشرٌة 

 ومن اهمها 

فً المبٌدات  المستخدمة  دافعة والموادالمركبات والمواد المستخدمة فً اجهزة التبرٌد و كمادة 

والمواد  لالفات والمواد المستخدمة كمذٌبات ومنظفات والمركبات المستخدمة فً اطفائٌات الحرائك

السٌارات والطائرات مثل اسٌد المنبعثة من عوادم المركبات المستخدمة فً العملٌات الزراعٌة واالك

 والفضالت الصناعٌة واالنفجارات النووٌة .

 االسباب الطبٌعٌة 

تساهم البراكٌن باطالق كمٌات وانواع مختلفة من الغازات وبنسب مختلفة تؤدي جمٌعها الى االضرار 

وزون فً طبمة الستراتوسفٌر كما وجد العلماء ان للبراكٌن تاثٌر غٌر مباشر على طبمة بطبمة اال

االوزون خاصة الهباء الذي تخلفه فً الجو والذي ٌكون سطحا مالئما لحدوث التفاعالت الكٌمٌائٌة 

 ٌة مابٌن عامٌن الى ثالث اعوام .علٌه وٌمكن ان تدوم االثار البركان

 اكتفً  بهذا العرض ومن هللا التوفٌك وصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى اله وصحبه وسلم          


