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 العالقة بُت األوزون والغطاء النبايت 
 . عبد السالم دمحم احلشاين د

  اجلامعة األمسرية اإلسالمية . -كلية اآلداب  -قسم اجلغرافيا
 ادلقدمة :

يتعرض الغطاء النبايت مبا يتضمنو من غاابت وأحراش وحشائش إىل تدىور عام بسبب ادلمارسات 
البشرية اخلاطئة كالقطع،واحلرق ،والرعي اجلائر، والزحف العمراين إضافة للعوامل الطبيعية ادلختلفة 

حرائق كالتغَتات ادلناخية ،واجلفاف ، والعواصف الغبارية، والرملية ،والصواعق ادلسببة لل
،والفيضاانت واألمطار احلامضية ،واالحتباس احلراري ،األمر الذي أدى إىل تراجع مساحاتو 

 آبالف اذلكتارات سنواي .
وىذا يعٍت حدوث اختالل للتوازن البيئي لكوكب األرض جنم عنو العديد من التبعات منها ترقق 

ويب  كما جنم عنو  اختالل التوازن طبقة األوزون وحتطم جزئياتو، واتساع ثقب األوزون ابلقطب اجلن
 الديناميكي الستمرارية تكون األوزون يف الغالف اجلوي .

فالغطاء النبايت يعد من أىم النظم البيئية يف فلًتة اجلو وختليصو من الغازات السامة، والغبار،   
تقليص الفوارق والروائح الكريهة وتوفَت الظالل ، وىو يسهم يف احملافظة على ادلوازنة احلرارية و 

 احلرارية بُت الليل والنهار .
 إن من أىم فوائد الغطاء النبايت قيامو بعملية التمثيل الضوئي ابستخدام الطاقة الشمسية يف 

امتصاص غاز اثين أكسيد الكربون ، وإنتاج غاز األكسجُت الضروري للحياة ، كذلك احلد من 
 ظاىرة االحتباس . 

ثَت الغطاء النبايت على ديناميكية تكون األوزون يف الغالف اجلوي يفسر ىذا البحث ادلتواضع أت 
ومدى جتدده ، واآلاثر ادلًتتبة عن زوال الغطاء النبايت ،وتراجع كميات األوزون يف طبقة 
االسًتاتوسفَت، وزايدة نسبتو بطبقة الًتوبوسفَت، وأضرار ذلك على احمليط احليوي ابألرض 

                               اء النبايت أبنواعو، وأشكالو ادلختلفة . ،والسبل الكفيلة حبماية الغط
 الباحث 
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 وأذنيتو وأىدافو(مشكلة البحث )ادلبحث األول :  - 
 مشكلة البحث : -

وطبقة األوزون السيما من النبايت ، الغطاءتكمن مشكلة البحث يف دراسة العالقة التفاعلية بُت 
طبقة األوزون من استمرارية وتوازن دينامكية حيث التأثَت ادلباشر لتصحر ادلساحات اخلضراء على 

 خالل التساؤالت التالية :
 األوزون يف الطبيعة ؟ طبقة ىل تؤثر ادلساحات اخلضراء للغطاء النبايت على توازن -1س
 األوزون يف الغالف اجلوي ؟طبقة كيف يؤثر الغطاء النبايت على توازن   -2س
 ىل ىناك عالقة بُت تصحر ادلساحات اخلضراء وثقب األوزون ؟-3س
 ىل يسهم جتدد الغطاء النبايت يف تعايف طبقة األوزون ؟  -4س
 أذنية ادلوضوع :-

ونظرا للوظيفة  نظرا للدور احليوي اذلام الذي تؤذيو طبقة األوزون الستمرار احلياة على األرض ،
البيئية واحليوية اليت يؤذيها الغطاء النبايت الداعمة لطبقة األوزون ، ونظًرا لآلاثر اخلطَتة اليت شنكن 

 أن حتدث جراء تدىور طبقة األوزون والغطاء النبايت على األرض تكمن أذنية ىذا البحث .
 األىداف :-
 زون يف استمرار احلياة على سطح األرض. التعريف أبذنية الغطاء النبايت ، ودور طبقة األو  -1
نشر ثقافة ادلساحات اخلضراء والعناية ابلبيئة ،وفهم احمليط ومشاركة دول العامل ومنظمات  -2

البيئة ، وبرامج األمم ادلتحدة ادلكافحة للتصحر ،والتلوث ومحاية طبقة األوزون يف تنفيذ وتفعيل 
 القوانُت ادلعنية حبماية األرض .

ذا البحث إىل إبراز الدور الكبَت للغطاء النبايت يف احملافظة على طبقة األوزون يهدف ى-3
 وتوضيح العالقة بينهما ابعتبارذنا جزًء زلورايً من النظام البيئي الكبَت لؤلرض .

حتقيق الوعي البيئي بُت أفراد اجملتمع حول أخطر ادلشكالت البيئية لؤلرض ومنها تلوث  -4
 حر وثقب األوزون .الغالف اجلوي، والتص

 احملافظة على طبقة األوزون ومحاية الغطاء النبايت من ظاىرة التصحر والتلوث . -5
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 لكلمات ادلفتاحية :ا -

: تدىور األراضي ادلنتجة يف ادلناطق اجلافة ، وشبو اجلافة Desertificationالتصحر  -1
 يوي اها . ،وشبو الرطبة ،مما يؤدي إىل فقدان احلياة النباتية والتنوع احل

كم( من سطح األرض توجد 18: حىت ارتفاع حوايل)Bad Ozoneاألوزون السيئ  -2
%( من حجم 0.000001بطبقة الًتوبوسفَت نسبو ضئيلة جدًا من غاز األوزون تقدر بنحو)

، يعد ملوث ىواء يدمر صحة اإلنسان (،فإذا ما زادت نسبتو15،ص2011الغالف الغازي )ربيع،
تفاعل ادلواد الكيماوية ومن ذلك تفاعل اذليدروكربون وأكسيد النيًتيك مع  وىو قد يتكون بسبب

األشعة الشمسية ، كذلك احتاد األكسجُت مع الطاقة الشمسية حيث يتكون ما يعرف بسحابة 
 الضباب الدخاين .

فوق  كم25( : وىو ادلوجود عند ارتفاع Ozone Layerاألوزون اجليد)طبقة األوزون  -3
مستوى سطح األرض ادلتمثل يف طبقة األوزون الواقعة ابلطبقة الثانية من الغالف اجلوي 
األسًتاتوسفَت ، تعد ىذه الطبقة الدرع الواقي للمحيط احليوي لؤلرض ؛ ألهنا دتتص كمية األشعة 

ن ىذه فوق البنفسجية الزائدة عن حاجة احمليط احليوي ، فهي ال تسمح إالمبرور القدر ادلناسب م
 (.68،ص1985األشعة  ىل سطح األرض )أبو العينُت ،

مصطلح يعٍت دنو النبااتت يف :VEGETATION COVER لغطاء النبايتا -3 
مصطلح يرمز لنمو النبااتت يف ك كل أشكال النبااتت ادلوجودة داخلها ىو منطقة معينة مبا يف ذل

وىو مصطلح يعٍت الغاابت ادلوجودة داخلها. النباتية منطقة معينة مبا يف ذلك كل األشكال
  .واألحراش ، واحلدائق ، والطحالب

يعٍت التوازن البيئي الذي زندث نتيجة  : Natural equalibiriumالتوازن الطبيعي -4
 .م(1998التفاعالت بُت مكوانهتا احليوية ، وغَت احليوية )سلمان مشسة وعدانن جواد ، 

 
 
 
 

http://animalscience.ucdavis.edu/extension/FactSheets/RangelandResources/pdfs/Veg_Cover_Monitoring2.PDF
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 خصائصو الفيزايئية والكيميائية( -)ماىية األوزون  ثاينادلبحث ال -
 ما ىو األوزون ؟ -

( ، وىو أحد غازات الغالف Ozoneمن أشكال األكسجُت ، ابإلنكليزية ) األوزون شكالً يعد 
( وقد تكتب صيغتو الكيميائية أحيااًن على النحو التايل O3اجلوي لؤلرض ، صيغتو الكيميائية )

(OO2 ويتكون من ثالث ذرات أكسجُت . وذراتو من نفس األكسجُت العادي الذي نتنفسو )
 (.O2ي األكسجُت الذي نتنفسو يتكون من ذرتُت فقط )ئإال أن جز 

 خصائصو الفيزايئية : -

، حة قوية نفاذة تشبو رائحة الكلورغاز شفاف لونو أزرق ابىت ليس غامقاً شنيل للشحوب ، لو رائ
تتجاوز واحدا من ادلليون  وىو غاز سام ، غَت أن نسبتو يف الغالف اجلوي ضئيلة جدا حبيث ال

، وأعلى  السًتاتوسفَتا، يًتكز معظمو يف طبقة على مستوى سطح البحر بًتكيزات منخفضة جداً 
كيلومًت عن سطح البحر)العجمي   25-20تركيز لو يف ىذه الطبقة على ارتفاع يًتاوح ما بُت 

( ، لكنو يف حالة مستمرة من التكوين والتفكك يف طبقة 27، ص 1987وزلمود عزو صفر ، 
 وتفاعل بعض مكوانت  Insulationsالًتوبسفَت إال أن توازن أتثَت اإلشعاع الشمسي 

على الدوام فإذا زاد أتثَت جانب على األخر اختل توازن كميتو  نسبياً  الغالف اجلوي جتعلو مستقراً 
 ( موقع طبقة األوزون ابلغالف اجلوي .1االسًتاتوسفَت.يوضح شكل )يف اذلواء وخصوصا طبقتو 
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 ( طبقة األوزون ضمن الطبقة الثانية للغالف اجلوي االسًتاتوسفَت.1شكل)
آايت طاىر،طبقات الغالف اجلوي لكوكب األرض ،شبكة اإلنًتنيت ،موقع ادلرسال  ادلصدر :

Com.Almrsal ،2015.م 
 خصائصو الكيميائية : -

، نقطة  3كغم/م  2.14، كثافتو  O3يتكون من ثالث ذرات من األكسجُت ، صيغتو الكيميائية 
، وىو c 192.20نقطة االنصهار غم/مول ، 48، كتلة اجلزيء  1120الغليان عند درجة حرارة 

 قابل للذوابن يف محض الكربيتيك ورابعي كلوريد الكربون . 
حيث Photo chemical reactionsكيميو ضوئية  وينشأ األوزون عن طريق تفاعالت

يتحول األكسجُت اجلزيئي إىل أكسجُت ذري بواسطة الطاقة الشمسية خاصة األشعة فوق 
 حسب ادلعادلة التالية : Ultraviolet raysالبنفسجية 

 ----------------------------O+O→O2      أشعة فوق بنفسجية
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مث يتفاعل األكسجُت الذري مع األكسجُت اجلزيئي حيث يتشكل األوزون لتنطلق نتيجة ىذا 
 التفاعل طاقة حرارية ، وذلك السبب يف ارتفاع درجة احلرارة يف أعلى طبقة االسًتاتوسفَت

 -------------------O3 +→--------O+O2     طاقة حرارية 
 Ultraواهذه التفاعالت الكيميا ضوئية شنتص األوزون معظم األشعة فوق البنفسجية 

violet-B  اننومًت) مشسو وعدانن جواد علي  320-280واليت تًتاوح طول موجاهتا
 (.18،36، ص1998،

جلو السيما النامجة عن ادللواثت اليت من جانب آخر تعد التفاعالت الكيميائية اليت حتدث يف ا
تتولد من احًتاق الوقود األحفوري مصدرًا لغاز األوزون ، ومنها اثين أكسيد الكربون وأكاسيد 
النيًتوجُت حيث تتفاعل مع ضوء الشمس ، وتعمل على حتفيز التفاعل بُت جزيئات األكسجُت 

( حتطم 2.يوضح شكل )Smog وذراتو مكونة األوزون مع تشكل ما يعرف ابلضباب الدخاين
 األوزون ابلغالف اجلوي .

 
 ( تفكك ذرات األوزون مبلواثت الفلوركلوركربون يف اجلو.2شكل )

 .2013موسوعة ادلعلومات ،ديسمرب-ادلصدر: الشبكة العنكبوتية
 

http://khiyam.com/news/news_images/2007/10/22/1193080650_1.jpg
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 ادلبحث الثالث :األذنية احليوية للغطاء النبايت واألوزون .  -
 األذنية احليوية للغطاء النبايت :  أوال : -

  -للغطاء النبايت أذنية وفوائد ال حتصى شنكن إرنازىا يف اآليت : 
 .من الغازات السامةوختليصو  ،من أىم النظم البيئية يف فلًتة  اجلو يعد الغطاء النبايت -1
 يعد الغطاء النبايت أساس اذلرم الغذائي لكافة الكائنات احلية . -2
يعد الغطاء النبايت من أىم النظم البيئية اليت حتوي تنوعًا بيولوجيًا متباينًا حجًما وشكالً  -3

ومجيعها تقوم من خالل التمثيل الضوئي ابستخدام الطاقة الشمسية يف امتصاص اثين أكسيد 
 الكربون ، وإنتاج األكسجُت الالزم للحياة .

 ا ، وجلب األمطار .احملافظة على رطوبة الًتبة ودورة ادلياه اه -4
الغطاء النبايت شننع ظاىريت التعرية واالجنراف للًتبة ، والتضاريس فهو الدرع الواقي من شدة  -5

 اإلشعاع الشمسي وقصف ادلطر،وىو يعمل كمصدات للرايح ،واحلد من تركيز األوزون .
 نوع البيولوجي .يعد الغطاء النبايت مورًدا للغذاء، والكساء ،والدواء، وحاضنة جيدة للت -6
يعد الغطاء النبايت من أىم ادلوائل للمكوانت اإلحيائية وحتقيق التوازن البيئي الذي يًتبع على  -7

 رأسو اإلنسان . 
 زنافظ الغطاء النبايت على التوازن احلراري بُت الليل والنهار وتقليص ادلدى احلراري اليومي . -8

مرة/الدقيقة وىو قائم ، ومبعدل 18-17س مبعدل من جانب آخر وجد أن اإلنسان يتنف        
مرة /الدقيقة وىو انئم . وعند كل عملية شهيق زنتاج إىل حوايل نصف لًت ىواء ، أي حوايل  12

ولقد قدر العلماء على أن كل  . مليون لًت ىواء يف السنة  3.6عشرة آالف لًت ىواء يوميا ، أو 
من ادلسطحات اخلضراء.لكن بعض الدول مثل  2م 6.5فرد زنتاج إىل مساحة قدرىا على األقل 

وأمريكا  ،2م20ويف روسيا  .2م24بريطانيا يبلغ ما سنص ادلواطن من ادلسطحات اخلضراء 
فقط بعد تصحر أراضيها بعد أن كان سابًقا  2سم2من ادلسطحات اخلضراء، ويف مصر  2م18
 . 2م18
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 : والبيئةأذنية الغاابت يف احملافظة على صحة اإلنسان  -

تعد الغاابت رئة األرض للغالف احليوي الذي يضم ادلملكة احليوانية والنباتية مبا يف ذلك بٍت 
البشر،وموردا ايكولوجيا ىاًما شندان أبكسجُت احلياة إذ أن كيلو مًت مربع واحد من الغابة يطلق 

 3650حد حوايل يوميا حوايل عشرة أطنان من األكسجُت وبذلك يطلق الكيلو مًت ادلربع الوا
طنا من غاز األكسجُت يف السنة الواحدة، ،إضافة إىل ميزة اخنفاض درجات احلرارة يف زليطها 
احليوي، وفلًتة اذلواء من ادللواثت وغازات الدفيئة ومنها األوزون ،واثين أكسيد الكربون ،وىي إىل 

ن الغابة قادر على ترسيب جانب تنقية اذلواء تقوم بًتسيب الغبار، وعوالق اجلو ،فهكتار واحد م
شنكن %(، 40-30تسعة أطنان من الغبار مما يؤدي إىل خفض نسبة الغبار يف جو الغابة حبوايل )

من غاز اثين أكسيد الكربون  رامغيلو ك  280إىل  220ذلكتار واحد من الغاابت امتصاص ما بُت 
ا تتناقص يوما بعد ، لكن مساحاهت من غاز األكسجُت رامغو ليك  240إىل  180وإطالق ما بُت 

يوم بفعل عوامل طبيعية وأخرى بشرية ، فحسب إحصائيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( تقدر 
% من 6.26مليون ىكتار، وىي بذلك تشغل حوايل  3454مساحة الغاابت ابلعامل حوايل 

ثل فيها مليون ىكتار منها تقع يف البلدان النامية ، حيث تتم 1961مساحة اليابسة ، حوايل 
 ( .2010% )جرعتلي،77.56النسبة األكرب من الغاابت 

مليون  130قد قدرت الدكتورة " ساندرا بوستل" من "معهد مراقبة البيئة العادلية" أبن مساحة و 
مليون طن من الكربون كل عام وأطلق على ىذا  660ىكتار من الغاابت قادرة على امتصاص 

طيع ىذه ادلساحة من الغاابت واليت تعادل ضعف مساحة أسم "بنك الكربون" حيث تست االقًتاح
 شنكنها أن تعيدكما فرنسا فقط أن دتتص ىذه الكميات اذلائلة من الكربون دلدة ثالثُت سنة  

  . ادلتدىورة إىل حالتها الطبيعية األراضي
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 م(2014-1990( فقدان العامل دلساحات الغاابت للفًتة )2شكل)

 م.2014ادلصدر:مؤشرات التنمية يف العامل للعام 
 

 اثنيا:األذنية احليوية لغاز األوزون : -

 تكمن األذنية احليوية لغاز األوزون يف التايل :
يعد األوزون أحد غازات الدفيئة اليت تعمل حتقيق ادلوازنة احلرارية على سطح األرض بُت الليل -1

ادلنبعثة من سطح األرض قبل انطالقها  Infra redوالنهار ،فهو شنتص األشعة حتت احلمراء 
 كيزه ابجلو يؤثر على مناخ األرض. حنو الطبقات العليا من اجلو األمر الذي يعٍت أن أي ارتفاع يف تر 
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 وفرة األكسجُت الضروري الستمرار الغالف احليوي . -2
لبنفسجية وآاثرىا دتثل طبقة األوزون الدرع الواقي واحلزام اآلمن من خطر األشعة فوق ا -3

 الضارة على احمليط احليوي لؤلرض .
دتتص طبقة األوزون قدرًا كبَتًا من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية خاصة ذات الطاقة العالية  -4

 اننومًت . 320و 240اليت يًتاوح طول موجاهتا بُت 
غو األوج دتكُت النبااتت من النمو بشكل طبيعي دون تعرضو ألمراض دتنع دنوه حىت بلو  -5

 بشكل طبيعي .
 احملافظة على السلسلة الغذائية ضمن منظومة النظام البيئي لؤلحياء النباتية واحليوانية. -6
لغاز األوزون أذنية طبيًة كبَتًة بعد اعتماده كعالج لكثَت من األمراض من قبل كثَت من الدول  -7

عد العديد من الدراسات احلديثة والتجارب ادلتقدمة ، ومنها أمريكا ، وفرنسا ، وأدلانيا ، وايطاليا ب
 ادلخربية . 

مرة أكثر من 3200تعقيم وتكرير ادلياه ومعاجلة مياه الشرب بعد معرفة سرعتو الكبَتة حبوايل  -8
 (  8،ص2015الكلور يف قتل البكتَتاي والفطرايت والفَتوسات والطفيليات )احلشاين،

 العضوية كالشموع والزيوت .يستعمل كمادة مبيضة لكثَت من ادلنتجات  -9
 يستخدم يف إزالة الروائح الكريهة لبعض ادلواد الغذائية . -10
 ادلبحث الرابع )العالقة بُت األوزون والنبات( :  -

تتمثل العالقة يف أتثَت كل منهما على األخر ،حيث يؤثر األوزون على النبات والعكس ، لكن 
قة ضمن إطار استدامة ذلك التوازن مبقادير ونسب التوازن اإليكولوجي بينهما رنعل ىذه العال

 دقيقة إذا زادت أو قلت اختل النظام البيئي بكاملو .
 أوال :أتثَت األوزون على النبات : -

يؤثر ارتفاع نسبة غاز األوزون أتثَتا سلبيا على النبات وتتمثل التأثَتات ادلرضية لغاز األوزون  
 على النبااتت يف األيت :
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تتأثر خالاي النبات احلاملة للكلورفيل وذلك بظهور بقع لوهنا بٍت داكن دتيل إىل السواد ،  -1
( ، ففي 2016وتعد األوراق ادلكتملة النمو حديثا ذات حساسية شديدة ابألوزون ) داود ، 

دراسة أشرف عليها الربوفسور رودلف فالينتا من جامعة فيينا الطبية مت نشرىا يف رللة " جورانل 
ول البَتجي كلينيكال غيمودنولوجي "حيث مت استخدام نوعان من نبات الشيلم وىو من أ

األعشاب فصيلة احلبوب النتاج الطحُت ،وقد دتت زراعة نوع من الشيلم يف وسط مشبع بغاز 
، يف فيينا يف يوم شديد احلرارة مثال األوزون بنسبة التلوث القصوى كاليت شنكن أن تتعرض ذلا مدينة

ع النوع الثاين من الشيلم يف جو عادي ال تزيد كثافة األوزون فيو عن ادلعدل الطبيعي ، حُت زر 
وذلك دلعرفة الفروق بُت آاثر الوسطُت على نبات الشيلم ، وبعد حتليل زىور الشيلم الناضجة تبُت 

 ارتفاع نسبة الربوتُت وادلواد ادلثَتة للحساسية يف النوع األول من الزىور.
م ،وذلك بتغطية 1962األوزون يف دمار األشجار أتبثث أوىل التجارب خالل عام وإلبراز دور 

مبعدل  3مايكروغرام/م 1000أشجار التنوب الفتية أبكياس بالستيكية مث ضخ ذلا األوزون بًتكيز 
يومًا وكانت النتائج ىي تباطؤ النمو القطري  18-9ساعات يوميًا خالل فًتة تًتاوح من 9

ف الشعَتات اجلذرية وسهولة وصول اآلفات إليها ) مشسو وعدانن جواد علي ألشجار التنوب وتل
 ( .18،36، ص1998،
إن استمرار الًتكيز احلايل لغاز األوزون ابجلو السيما طبقة الًتوبوسفَت سيقضي على أشجار  -2

 ( .187% من الغاابت)ادلصدر السابق ،ص86الصنوبر األصفر الذي يشكل 
ر اجلبلي ادلنتشر يف أمريكا وجنوب شرقي كندا ابألوزون بًتكيزات تًتاوح تتأثر أشجار الصنوب -3

-200( عند تعرضها دلدة يومُت متواليُت أو بًتاكيز تًتاوح بُت)3مايكروغرام/م 200-100بُت )
 ساعات . 8-4( خالل فًتة من3مايكروغرام/م500

 أتثَت النبات على األوزون : -

الدفيئة وأذنها من غازات وختليصو اجلو   فلًتةالبيئية يف  من أىم النظم يعد الغطاء النبايت -1
 .األوزون ،واثين أكسيد الكربون ، وأكاسيد النيًتوجُت وكذلك الغازات السامة
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 للنبااتت دٌور كبٌَت وىاٌم يف تقليل نسبة غاز األوزون السام ادلوجود يف طبقة الًتوبوسفَت، -2
حيث أثبتت الدراسات أنو إبمكان النبااتت إزالة غاز األوزون وغَته من ادللواثت الغازية وذلك 

 % من نسبة وجودىا يف اذلواء.60-20بنسبة 
  .بتشكل حتت مظلتها نسب كبَتة من غاز األوزون Cedrus دتتاز غاابت األرز -3
فسية للنبات وأبحجام أكرب دلت الدراسات والتجارب أنو كلما زادت أعداد الثغور التن -4

 So2 ،N02،O3زادت كفاءة وقدرة  األوراق يف امتصاص الغازات التالية خاصة األوزون :
 ( .2015)أسرار،عبد الواسع عبد الغفور ،

يف  3مايكروغرام / م160لوحظ أن تركيز األوزون يف أجواء الغاابت الكثيفة ال يقل عن  -5
يف ادلدن ادلزدمحة مساء، وسبب  3مايكروغرام/م 120الفًتة ادلسائية يف حُت ال تزيد نسبتو عن 

االخنفاض راجع إىل تفاعل األوزون مع أكاسيد النيًتوجُت وادلخلفات العضوية ادلتطايرة وىي 
يفورنيا موجودة بًتكيز كبَت يف ىذه ادلناطق ،وقد كان ظهور أعراض أمراض غاابت الصنوبر يف كال

  3مايكروغرام/م 170-120هناية اخلمسينيات أكرب مثال على ذلك ،حيث بلغ تركيز األوزون 
  .3مايكروغرام /م480كمعدل يومي ووصل إىل أعلى تركيز لو 

ختفض األشجار اخلضراء كمية ادللواثت الصلبة والضارة ادلتواجدة يف اذلواء حول ادلدن  6-
% من 80% إىل  40مرة وشنكن أن حتتجز من  1000 إىل 100وادلناطق الصناعية بنسبة 

 .  اجلزئيات ادلعلقة
كاسيد النيًتوجُت السامة وتؤدي إىل أدتتص أنواع الصنوبر والقيقب والتفاح والسنداين  7-

  .% من غاز اثين أكسيد النيًتوجُت السام50تنظيف اجلو من حوايل 
  .من غاز أول أكسيد الكربون السام رامغو ليك  120شنتص كيلوغرام من الغاابت ما وزنو  -8
تساىم األشجار ابحلد من تركيز غازات الكربيت السامة يف اذلواء اجلوي ودتتصو بكميات  -9

                                                                                               .لكل كيلو غرام من األوراق رامغيلو ك  18إىل  10متفاوتة تًتاوح بُت 
 تساعد الغاابت واألشجار الكثيفة على احلد من سرعة الرايح اليت تثَت الغبار مما يؤدي إىل10- 

  % .4إىل  30تناقص التلوث حبدود من 
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 النتائج : -

نظًرا لؤلذنية احليوية البالغة اليت شنثلها الغطاء النبايت لكوكب األرض ،ونظًرا لؤلذنية احليوية اليت 
شنثلها غاز األوزون لؤلرض ،ووفًقا للعالقة التبادلية اليت أظهرىا البحث بُت النبات واألوزون ال 

اإليكولوجي الذي ينظم غٌت عن الغطاء النبايت وال غٌت عن األوزون شريطة ضبط معطيات التوازن 
 العالقة الفيزايئية والكيميائية بينهما ،وشنكن إرناز نتائج البحث يف اآليت : 

وزايدتو عن النسبة  األوزون السفلي السيئ بطبقة الًتوبوسفَت :ىناك نوعان من غاز األوزون -1
الطبيعية يف الغالف الغازي يعد نوعا من التلوث السيما وىو من الغازات الًسامة ، وواحًدا من 
غازات الدفيئة تسبب زايدتو احًتار اجلو والقضاء على أنواع عدة من أصناف الغطاء النبايت إذا 

 Growth  " Zeroجتاوزت حرارهتا ادلعدل احليوي للحرارة ادلعروف ب"صفر النمو
Point ،( ، بينما يعد آتكل طبقة األوزون العلوي اجليد بطبقة  253،ص1970)البنا

االسًتاتوسفَت خًلال يضر ابلعمليات الفيزوكيميائية للغالف اجلوي وسالمة الغالف احليوي لؤلرض 
 خاصة الغطاء النبايت بسبب ما يلحقو من أضرار األشعة فوق البنفسجية الضارة وتغَت ادلناخ

 وحدوث موجات جفاف مدمرة .
كلما زادت كثافة الغطاء النبايت قلل ذلك من نسب غازات الدفيئة يف اجلو خاصة األوزون  و -2

اثين أكسيد الكربون وأكاسيد النيًتوجُت ،األمر الذي يقوض فرص حتطم األوزون اجليد بطبقة 
 االسًتاتوسفَت والذي زنمينا من األشعة فوق البنفسجية الزائدة.

كثافة الغطاء النبايت تسهم بفعالية يف امتصاص األوزون السفلي السيئ بطبقة الًتوبوسفر اليت -3
 تضم الغالف احليوي لؤلرض مبا فيها اإلنسان والنبات واحليوان. 

زايدة نسب األوزون السفلي السام تلوث اجلو ،وتضر ابإلنتاجية واالنتاج النبايت وىي بذلك  -4
 للغطاء النبايت بشكل عام .تعيق القدرة احليوية 

أثبتت الدراسات العلمية أن زايدة نسب غاز األوزون السفلي تؤثر على اجلزء اخلضري  -5
 للنبات مبا يف ذلك األوراق وبعض الغالل كالشيلم والقمح مما يؤدي إىل ذبوذلا وىالكها .
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 التوصيات : -

نشر الوعي اجلغرايف البيئي بُت الناس ابألذنية احليوية للغطاء النبايت ودوره يف تقليص نسب  -1
 األوزون السيئ وتقويض حتطيم طبقة األوزون اجليد .

احملافظة على الغطاء النبايت وزايدة ادلساحات اخلضراء يف كل مكان داخل ادلنزل وخارجو ويف  -2
مل ويف كل الفضاءات السيما الغاابت، والنبااتت العطرية، الشوارع ، وادليادين ، ومكاتب الع

والطبية وذلك دلا ذلا من دور كبَت يف امتصاص الغازات الضارة كاألوزون السيئ بطبقة الًتوبوسفَت 
اليت تضم احمليط احليوي مبا يشملو من بٍت البشر والغطاء النبايت واألحياء الربية والبحرية ، السيما 

 ت العطرية والطبية .الغاابت والنباات
التعريف بدور طبقة األوزون وأذنيتها احليوية لؤلرض وخصوصا الغالف احليوي مبا يف ذلك  -3

 اإلنسان والنبات .
العمل على تطبيق وتنفيذ برامج األمم ادلتحدة واحلكومة الدولية للمناخ ومؤدترات قمة األرض  -4

لكلوروفلور كربون واثين أكسيد الكربون وادليثان ادلعنية ابحلد من غازات الدفيئة وخصوصًا غاز ا
 .ثقب األوزون بسماء القطب اجلنويبوأكاسيد النيًتوجُت بسبب حتطيمها لطبقة األوزون وإحداث 

إتباع أساليب التنمية ادلستدامة عند التعامل مع الغاابت وادلراعي الطبيعية ومراعاة الدورات  -5
 رة .الرعوية والزراعية واالىتمام ابلشج

  اخلالصة: -

مع تغَت دنط ادلعيشة يف كثَت من دول العامل وأمام الزحف العمراين والتقدم الصناعي ، 
والتكنولوجي ، والتوسع الزراعي ،والرعوي، واالحتطاب ،وسوء استخدام األرض تتناقص الغاابت 

جلو ومنها ، وتًتاجع ادلساحات اخلضراء، األمر الذي ترتب عنو ارتفاع نسب غازات الدفيئة اب
الكلورفلوركربون واثين أكسيد الكربون واكاسيد النيًتوجُت ومجيعها حتطم طبقة األوزون وتزيد من 
اتساع ثقب األوزون يف مساء القطب اجلنويب لتسمح مبزيد من حزم األشعة فوق البنفسجية الضارة 

اج الزراعي ، كما أن ابلغطاء النبايت وكافة احمليط احليوي فأدى ذلك إىل خفض اإلنتاجية واإلنت
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تراجع ادلساحات اخلضراء وتكشف األراضي يزيد من نسب األوزون السفلي السام بطبقة 
 الًتوبوسفَت واحًتار اجلو ابعتباره من غازات الدفيئة 

 أىم االتفاقيات ادلعنية بتلوث الغالف اجلوي : -
دولة من بينها الوالايت  47عقد اتفاقية دولية يف فيينا وقعت عليها  1987مت يف عام  1-

ادلتحدة وبريطانيا دعت إىل ختفيض استهالك ادلواد ادلؤثرة على طبقة األوزون تدررنيا حىت يصل 
وقد وجهت الدعوة  1999ويتالشى بعد ذلك حىت عام  1990إىل النصف يف منتصف عام 

دولة يف ابريل/ نيسان  80للتوقيع على االتفاقية اليت بلغ عدد ادلوقعُت عليها للعديد من الدول 
1989.  
بشأن تدرج ثقب األوزون بعد اكتشاف بداايتو فوق  1989مؤدتر لندن أوائل مارس/ آذار  2- 

  .القطب الشمايل
حيث وقع مامسي إعالن الىاي الذي دعا إىل ختفيض  1989مارس/ 11مؤدتر الىاي يف  3- 

استخدام مركبات الكلوروفلوروكاربون ومركبات الربوم إىل أن تستبدل دتاما.. كما دعت األمم 
  .ادلتحدة إىل إنشاء ىيئة خاصة ذلا سلطات دلواجهة تلوث اجلو واحملافظة على طبقة األوزون

الذي دعا للتوقف عن اخًتاق الغالف اجلوي وما يسببو  1989مؤدتر ىلسنكي بداية مايو/ 4- 
ضرار بطبقة األوزون ومن ىنا بدأت مجيع ادلؤسسات الصناعية يف تصنيع البدائل األكثر أمنا من أ

  .إسهاما يف مواجهة ادلشكلة اليت تواجو العامل أبسره
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