
التلوث وطبقة األوزون 

Pollution and the ozone layer

إعداد

عبدهللا الصقعبي / طالب الماجستير 

إشراف

منصور المنصور/ األستاذ الدكتور 



عناصر الموضوع 

طبقة األوزون

األوزونأهمية طبقة 

بمشكالت األوزونعالقة تلوث الهواء 

السعودية واألوزون

اليوم العالمي للحفاظ على األوزون

وكوكب األرضاألوزون

األوزونأثر التلوث على طبقة 

األوزوناحتياطات هامة لعالج مشكلة ثقب 

المراجع
27



ozone layerطبقة األوزون 

قع تاألرضية أحد أجزاء الغالف الجوي الذي يُحيط بالكرة طبقة األوزون 

األزرق اللون ذات Stratosphereالـ تحديداً في منطقة الجوي الغالف أسفل 

غاز تحولتحتوي على نسبة عالية من غاز األوزون الذي ينتج عن والتي 

في ذراتتتمثل هذا الغاز من ثالثة عناصر يتركب حيث األكسجين 

كيميائية الوتفاعل العديد من العناصر ببعض األكسجين المترابطة بعضها 

(2004رجب ). الشمسوالطاقة المنبعثة من أشعة 
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IUPACاالسم النظامي 

(األكسجين ذرات من ثالث ) 
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كم 50ـ 30يقارب بما عن سطح األرض يبلغ ارتفاع طبقة األوزون 

كلما زاد ارتفاع طبقة أنه علماً كم 8ـ2ما بين ويتراوح سمكها 

كرة األوزون كان أفضل للحفاظ على كافة أشكال الحياة على سطح ال

قيقياً حخطراً يشكل وجودها على ارتفاعات منخفضة أن حيث األرضية 

ويلحق أضراراً فادحة في صحة اإلنسانالحياة يهدد كافة أشكال 

(2004رجب ). والنبات والحيوان 
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أهمية طبقة األوزون

The importance of the ozone layer

تشكل األرضية حيث في حماية الكرة حيوياً طبقة األوزون دوراً تلعب 

حاجزاً يفصل األرض عن اإلشعاعات الضارة المنبعثة والتفاعالت 

خطورة كبيرة الشمس والتي تشكل الخطرة الصادرة عن أشعة الكيميائية 

ة أضراراً بالغالمخلوقات وتُلحق على حياة اإلنسان بالدرجة األولى وكافة 

(2006تيمور ). الصحة والبيئة في 
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رأسها خطر اإلصابة بمرض سرطان الجلد المميت واألمراض وعلى 

ظر وهذا واإلرهاق المزمن والصداع الدائم وضعف النالعصبية والتنفسية 

وزون حدوث ثقب في طبقة األأن التي تشير إلى يؤكد صحة النظرية ما 

بدأ وزيادة حجم هذا الثقب بمثابة بداية نهاية الحياة على األرض والذي

 Global warmingاالحتباس الحراريبظاهرة يسمى فيما أولي بشكل 

(2006تيمور )
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العالقة بين االحتباس الحراري وطبقة األوزون



األوزونتلوث الهواء بمشكالت عالقة 

The relationship of air pollution to ozone problems

ة تلوث الهواء واحد من بين أعراض وعوامل زيادة ثقب األوزون والتي تظهر في البيئ

لخصائص أن تنتشر المواد الغازية أو السائلة أو حتى الصلبة التي تعمل على تغيير اوهو 

.المشكالت العادية للهواء ويعقب ذلك الكثير من 

ن لجزء الخطيرة جدا على صحة اإلنسان ففي حالة استنشاق اإلنساالغازات األوزون من يعد 

ن يؤدي للوفاة للكثير من المشاكل في الجهاز التنفسي ومن الممكن أفإنه سيتعرض بسيط منه 

(2004رجب ). األحيان في الكثير من 
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مس بمثابة درع واقي يحمي الكرة األرضية من أشعة الشهي الطبيعة ن طبقة األوزون في إ

لوال إال بمرور جزء بسيط جدا من تلك األشعة وتسمح ال فوق البنفسجية وهي الضارة أو 

األرض الحياة من على سطحال أدى ذلك إلى نهاية وجود تلك الطبقة المحيطة بالكرة األرضية 

لهواء أكدت الكثير من الدراسات على أن استخدام الكثير من المواد التي تتحرر في اوقد 

وتعمل على تدمير األوزون مثل الفريون والكلور والمعطرات ومزيل العرق البخاخ من

(2004رجب ). األوزون األمور التي تؤثر سلبا على طبقة 
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18العوامل التي تؤدي لزيادة ثقب األوزون



السعودية واألوزون

Saudi Arabia and the Ozone

ة في رسالة الماجستير المقدمة من الطالب أحمد عماد سمان الباحث بكلي

مناقشة األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز تم

م فوق بعض مدن المملكة حيث 2004التغيرات الزمنية المختلفة خالل عام 

ر يوميا وجد تغير واضح في قيم األوزون فوق جميع المناطق سواء كان التغي

ل ما يمكن أو شهريا أو فصليا حيث تكون القيم أعلى ما يمكن في الصيف وأق

ية الضوئية في الشتاء ويرجع السبب في هذا التغير إلى التفاعالت الكيميائ

17.إضافة إلى حركة الرياح 



تقل إلى حيث يتكون األوزون بشكل أساسي فوق المناطق المدارية ومن ثم ين

و العروض العليا عن طريق الدورة العامة للرياح حيث تؤدي دورا مهما نح

ح على تغير يومي بشكل واضُوجد وقد . ارتفاع األوزون في تلك المناطق 

غرى في جميع المدن حيث كانت القيم العظمى في فصل الصيف والقيم الص

النسبة للمتوسط فصل الشتاء وكانت أعلى نسبة للتغير بين الصيف والشتاء ب

. على مدينة تبوك وأقل نسبة على مدينة الرياض 
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ينة أظهرت الدراسة أيضا أنه يوجد اختالف ملحوظ في قيم األوزون بين مد

وب وأخرى حيث اتضح أن قيم األوزون تقل تدريجيا من الشمال إلى الجن

ليا واتضح ذلك ج. نحو خط االستواء بما يعني أنه دالة في خطوط العرض 

يث عند حساب معامل االرتباط بين قيم األوزون عند المحطات المختلفة ح

ب وجد أنه أكبر ما يمكن بين المحطات التي لها نفس خط العرض أو األقر

من حيث خط العرض ولها نفس الظروف المناخية وبها قياسات لألوزون

و دوبسون200وتبقى كمية األوزون في جميع فصول السنة تنحصر بين 

.على جميع مناطق المملكة دوبسون350
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رابط ملخص الرسالة

للباحث أحمد عماد سمان

https://it.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306

&Lng=AR&RN=48693

كلية األرصاد والبيئة ـ جامعة الملك عبدالعزيز
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اليوم العالمي للحفاظ على طبقة األوزون

World day for the preservation of the Ozone layer

وسائل االعالم ربع قرن على بروتوكول مونتريال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي برزت في

أكل طبقة المجتمع الدولي حينها وهي قضية تأرقت القضايا البيئية التي أخطر العالمية واحدة من 

بنفسجية وفي مقدمتها األشعة فوق ال" الدرع الواقي لألرض من األشعة الشمسية الخطيرة"األوزون 

إلى اإلنسانوتعرض لهذه األشعة أضرار خطيرة على الجهاز المناعي أن الضارة باإلنسان حيث 

.األضرار من وغيرها عدسات العينوتعتم اإلصابة بسرطان الجلد 

المواد هالك واستالمتحدة للبيئة اتفاقية دولية للحد من استخدام األمم برنامج أصدر 1987عام وفي 

وكول وهو برتوالهالوناتالكلوروفلوروكربونالضارة بطبقة األوزون وفي مقدمتها مركبات 

.1987سبتمبر 16المصادقة عليها يوم تم مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لألوزون 

(منظمة المجتمع العلمي العربي)
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ً 1995يونيو 23المتحدة قد اعتمدت يوم األمم وكانت  يوم التوقيع على بروتوكول مونتريال يوما

ي الحد من به سنوياً للحفاظ على طبقة االوزون ومراجعة مواقف المجتمع الدولي فيُحتفل عالمياً 

ي لألجيال الحفاظ على الغالف الجو)وتأكلها ، تحت شعار المواد المستنفذة لطبقة االوزون استغالل 

عاما على التوقيع 25يحتفل هذا العام باليوم العالمي للحفاظ على األوزون تزامناً مع مرور ( القادمة

.لها للحفاظ على طبقة االوزون من المواد المستنفذة على بروتوكول مونتريال

العالمي لحماية اليومهذا العام بمناسبة تشهد المملكة العربية السعودية احتفاالً إقليميا أن ومن المقرر 

وزون وعدد الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة وبمشاركة األمين التنفيذي ألمانة األاألوزون طبقة 

.مونتريالمن كبار المسئولين في المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة ببروتوكول 

(منظمة المجتمع العلمي العربي)
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األوزون وكوكب األرض

Ozone and the planet

دليالً على أن الثقب الموجود بطبقة األوزون فوقوجد العلماء 2016في دراسة حديثة عام 

فينبغي أن التقدم وإذا ما استمر هذابالتعافي قد بدأ أخيراً ( أنتارلورتيكا)القارة القطبية الجنوبية 

يقربسوياً منذ ما عمل العالم بعد أن األنباء تأتي . 2050بحلول عام بشكل تام يُغلق الثقب 

.المستنفدة لألوزون الثالثين عاماً للتخلص تدريجياً من الكيماويات 

يمكننا أن ”: سولومون الباحثة الرئيسية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سوزان وتقول 

”لشفاءنكون على ثقٍة من أن األشياء التي قمنا بها وضعت كوكب األرض على الطريق نحو ا

بإمكاننا في الواقع إصالح بعض أن Scienceالذي تم نشره في دورية البحث وقد أظهر 

.سوياً األضرار الذي تسببنا بها للبيئة حينما نعمل 

(Science magazine)
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أثر التلوث على طبقة األوزون 

The impact of pollution on the ozone layer

ألوزون ينتج لتلوث الهواء بالكثير من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تدمير طبقة انظرا 

ومن ان اإلنسعنها الكثير من األخطار التي تهدد الحياة على سطح األرض وتضر بصحة 

:بين األضرار التي تعود على اإلنسان ما يلي 

.سرطان الجلد التعرض لمشكلة-1

عرض وتدمير طبقة األوزون من األمور التي تؤثر سلبا على الحياة من خالل تتآكل -2

.البنفسجية األرض إلى األشعة فوق 

. العين ى التعرض إلى الكثير من األمراض والتي من بينها مشكلة المياه البيضاء عل-3

(2006تيمور )
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الجسم الكثير من المشاكل األخرى والتي من بينها خلل نشاط جهاز المناعة فييُحدث -4

.األمراض البشري ومن ثم التعرض للكثير من 

ثير على صحة المحاصيل النباتية للكثير من المشاكل ومن ثم تهديد الحياة والتأيُعرض -5

.اإلنسان الحيوانات وكذلك صحة 

ليل نسبة تؤثر سلبا على الثروة السمكية من خالل تقزيادة األشعة فوق البنفسجية -6

. الماء سطح بالقرب من يرقات األسماك التي تعيش ويهلك الطحالب في البحار 

(2006تيمور )
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ل التعرض إلى مشكلة اختالف المناخ فيؤدي األمر إلى زيادة درجة حرارة األرض بشك-7

ادة كبير ومن ثم عدم تغيير فصول العام وزيادة درجات الحرارة خالل أيام السنة كما أن زي

.ن األوزوالتلوث والكثير من العوامل التي تحدث بفعل اإلنسان تزيد من مشاكل طبقة 

.الوراثةفي لمشاكل ومن ثم التعرض لإلنسان DNA))حدوث مشاكل في الحمض النووي -8

ة وعالمات للكثير من األمراض والمشاكل والتي من بينها الشيخوخة المبكرتعرض اإلنسان -9

. عالجها التقدم في العمر وأيضا األمراض الجلدية التي من الصعب 

(2006تيمور )
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7

األوزوناحتياطات هامة لعالج مشكلة ثقب 

Important precautions for the treatment of the ozone hole problems

أدى سعي اإلنسان إلى التطور من دون األخذ بالحسبان الضرر الذي يشكله هذا 

التي تشكل درع حماية األوزون التطور على البيئة إلى استنزاف وتآكل طبقة 

مما دفع بالعديد من المنظمات البيئيّة إلى تبني توجهات للمحافظة علىلألرض 

األوزون للحد من الخطر الكامن من وراء تآكل طبقة الصحي ونشر الوعي البيئة 

:استنزافها والحد من لحمايتها أبرز الطرق المتبعة ومن 



لور مركبات الفلور والكالحد من استخدام الكيماويات التي تحتوي على ـ 1

لسماح بنفاذ وااألوزون العتبارها السبب الرئيسي لتفكك غاز والبروم والكربون 

.  الضارة األشعة 

طبقة بأخرى صديقة لالكيماوية واألسمدة الجو ـ استبدال البخاخات ومعطرات 2

. األوزون 

Halonsالهالوناتعلى ـ التقليل من استخدام مطافي الحريق التي تحتوي 3

(2004رجب ). سبب تفريغها من دون وعدم 
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ات تؤثر التي تحتوي على مركبالتكييف وأجهزة للثالجات المستمرة ـ الصيانة 4

.األوزون على طبقة 

أن يتم وضع القوانين الخاصة بالمصانع من أجل وضع فالتر للعوادم -5

.والمخلفات الخاصة بها 

.  أن يتم التأكد من احتراق الوقود في المركبات بالشكل السليم -6

(2004رجب )
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ية التي اللجوء إلى المركبات العضوية واالبتعاد عن المركبات الكيميائ-7

.بالبيئة تضر 

البيئة مع ى الرصاص في الوقود بشكل كبير خوفا علالتقليل من استخدام -8

.محاوالت البحث عن بديل 

.لوث البيئي تقليل التالمصانع في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية لقيام -9

ظة على المحافظة على التعليمات الصادرة من المنظمات البيئية للمحاف-10

(2004رجب ). التلوث البيئة من 
4



3

2016يوليو 1الموافق 1437رمضان 26عكاظ الجمعة صحيفة 



ة الحفاظ على طبقة األوزون الحاميأهمية من نشر التوعية حول البد النهاية وفي 

قات الجو العليا التي تصل إلى طبالكيميائية خالل التخفيف من االنبعاثات لكوكبنا من 

ك انبعاث عناصر وينتج عن ذلالبنفسجية تتفكك بفعل األشعة فوق وجيزة ثم خالل فترة 

(1997شرف ). األرض لصحة الكائنات الحية على مدمرة 

2
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 شكرا لحسن استماعكم


