ﮔﺎز ازن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ
ازن ) (Ozoneﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻮ« و ﺑﺎﻻﺣﺾ »ﺑﻮ ﺗﻨﺪ« اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .ازن ) ( ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺗﻢ ﺳﻪ اﺗﻢ اﮐﺴﻴﮋن اﺳﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل
اﮐﺴﻴﮋن ) ( دارای دو اﺗﻢ اﮐﺴﮋن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در ﯾﮏ اﺗﻢ اﮐﺴﻴﮋن در اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ
اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﻪ ازن
در اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ )  ( Stratospherﻣﻮﻟﮑﻮل هﺎی ﺗﺎزﻩ ازن ﻣﺪام ﺑﺎ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﻻزم از ﭘﺮﺗﻮهﺎی ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل و
اﺗﻢ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻤﻬﺎی اﮐﺴﻴﮋن ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺴﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  ،از هﻢ ﺟﺪا و ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی اﮐﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی ﺳﻪ اﺗﻤﯽ اﮐﺴﻴﮋن  ،ﯾﻌﻨﯽ ازن  ،ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻏﻴﺮ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ  ،ﻃﯽ
واﮐﻨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ازت و هﻴﺪروژن و ﮐﻠﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻄﺢ و رهﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ  ،از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺮﻣﻮل ﮔﺴﺘﺮدﻩ ازن
ﻓﺮﻣﻮل ازن ﺑﻪ ﺻﻮرت رزوﻧﺎﻧﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اهﻤﻴﺖ ازن در ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ
اﮔﺮ ﻓﻀﺎﻧﻮردی  ،در ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻴﺎرﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺎرﻩ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮار ﻧﺎزک ﺁﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دور زﻣﻴﻦ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻔﺎف  ،ﺣﻴﺎت را در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻴﺎت  ،ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ازن ﻣﻴﺴﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون وﺟﻮد ازن اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮرﺷﻴﺪی  ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت  ،ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻌﻪای ﺑﻪ
ﻧﺎم اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ،وﺟﻮد ﺣﻴﺎت در روی زﻣﻴﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی اﻧﺮژی ﻣﺮگزا ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰی از اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ اﺷﻌﻪ  ،اﻧﺮژی ﺧﻮد را در ارﺗﻔﺎع  20ﺗﺎ  30ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و در ﺟﻮ ﺁن از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ .در اﯾﻦ ﻋﻤﻖ از ﺟﻮ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
زﻣﻴﻦ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ ازن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ازن ،اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
راﯾﺤﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻌﺪ از رﻋﺪ و ﺑﺮق
ﭘﺲ از رﻋﺪ و ﺑﺮق  ،ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .هﻮا ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ و ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺎزﮔﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺪ و ﺑﺮق ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ازن در ﺟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻤﻴﻦ ﮔﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ هﻮا را ﺗﺎزﻩﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی ﻻﯾﻪ ازن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ در ﺳﭙﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ازن  ،اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .از ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن روی زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در
ﻻﯾﻪ ازن ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت روی ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ هﻮا را ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺁﻟﻮدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮد .در اواﺳﻂ دهﻪ  ، 1970داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮواز هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺳﺮﯾﻊ
اﻟﺴﻌﻴﺮ و ﯾﺎ ﻓﻮق ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮﻃﯽهﺎی ﻋﻄﺮ ﭘﺎش روی ﻻﯾﻪ ازن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت  ،در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎد ﮐﻪ هﻮا رﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺁن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ازت ﻓﻌﺎل
ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﻮﺗﻮر هﻮاﭘﻴﻤﺎ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ روی ﻻﯾﻪ ازن دارد .ﮔﺎزهﺎی ﮐﻠﺮو ﻓﻠﻮﺋﻮرو ﮐﺮﺑﻦ ) (CFCﻧﻴﺰ ﮐﻪ در ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎ و
دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،روی ازن اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .هﺮ اﺗﻢ ﮐﻠﺮ ﺁزاد ﺷﺪﻩ از اﯾﻦ ﮔﺎزهﺎ  ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﺻﺪ
هﺰار ﻣﻮﻟﮑﻮل ازن را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﺎزهﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ دهﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ازن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﮔﺎز در اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ﮐﺎهﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ازن در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب
ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﺷﺎﻣﻴﻢ ،ﮐﻠﺮﯾﺰﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺁب ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﺁن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮعﺗﺮ از ﻃﻌﻢ ﺁب ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ .ﺁب ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ازن  ،ﻋﺎری
از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی زﯾﺎنﺁور اﺳﺖ و ﻃﻌﻢ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ذاﯾﻘﻪ  ،ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻀﺮات ﮔﺎز ازن
ازن از واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ ،دوﺑﺎرﻩ وارد ﺗﺮوﭘﺴﻔﺮ ) (Tropospherﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ،ازن ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب و ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ دارد .ﭼﻮن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ  ،ﺣﻴﻮاﻧﯽ و
ﮔﻴﺎهﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ازن  ،در ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ  ،هﻤﺮاﻩ دود و ﺑﺨﺎر ﻣﻮﺟﻮد در هﻮا در ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن  ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ازن در ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﻴﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮوﭘﺴﻔﺮ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزهﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺁن در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺮارت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ )ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﻴﻦ(.

