ترجمه :سیمین باقری (کارشناس ارشد مطالعات و اثرات منطقه ای اقلیمی)

پیشگفتار:
کشف حفره ای در الیه ازن در سال  1985دنیا را شوکه کرد .حفره ازن بعنووان ییوا از بایوای
بزرگ زیست محیطا قرن حاضر در نظر گرفته شده است .دانشمندان هشدار داده اند کوه الیوه ازن
از سال  1974به سرعت در حال تخریب است ،مگر آنیه مواد شیمیایا مخرب الیه ازن را متوقوف
کنیم .بعد از  11سال تحقیق و مذاکره و ارزیابا توانستند اولین موافقوت ناموه ازن را در سوال 1985
ایجاد نمایند.
این توافقنامه که بعنوان مونترال وین برای حفاظوت از الیوه ازن شوناخته موا شوود ،تعیودی توسو
دولت ها برای حفاظت از الیه ازن بود .تعیدات خاصا در سال  1987از طریق پروتیل مونترال در
مورد موادی که سبب تخریب الیه ازن ما شود ،وضع گردید.
دولتیا در طول سالیا اقدام به تقویت این پروتیل از طریق اصاحیه هایا کردند.
اجرای پروتیل منجر به افت قابل توجیا در مصرف مواد شویمیایا نابودکننوده ازن در ده سوال
گذشته شده است.
دانشمندان پیش بینا ما کنند که اگر ما بطور کامل پروتیول را اجورا کنویم ،الیوه ازن در ننود
سال آینده بیبود ما یابد و تا سال  2050به طور کامل بازسازی خواهد شد.
تاش های جامعه جیانا برای بازسازی الیه ازن یک مثوال شوگفت انگیوز بورای نجوات جامعوه
بشری است که نشان ما دهد نگونه هر کس ما تواند در مواجه با این خطر عموما فعالیوت کنود
و نگونه ما توانند در جیت کمک به رفاه بشریت و محی زیست همیاری کنند.

الیه ازن ،الیه نازکا است که در ارتفاع  10-50کیلومتری سطح زمین قرار دارد.

ازن دارای  3اتم است .از هر  10میلیون مولیول هوا فق  3مولیول آن ازن است.

 90درصد ازن در جو فوقانا قرار دارد.

الیه ازن بیشتر تابشیای فرابنفش نوع  bخورشید ( )UVBرا که مضر است ،جذب ما کند.

در سال  1928گاز عجیب  cfcsبرای کاربردهای تجاری اختراع شد.

استفاده از گازهای  cfcsبسرعت افزایش یافت.

گازهای  cfcsبا آب ترکیب نما شوند.
عجیب است ،گازهای  cfcsمستقیماً وارد جو ما شوند و مولیولیای ازن را ما خورند.
دانشمندان دریافتند که یک ارتباطا بین گازهای  cfcsو کاهش الیه ازن وجود دارد.

اگر الیه ازن کاهش پیدا کند ،تابشیای فرابنفش  )UV-B( bبیشتری به زمین ما رسد.

تابش بیش از حد  uv-bباعث سرطانیای پوست ،آب مروارید نشم ،بیمارییای بیشتر و کاهش
محصوالت کشاورزی و فراورده های اقیانوسا و فرسایش الستیییا و  ...ما شود.

در سال  1977برنامه زیست محیطا سازمان ملل ،کمیته ای هماهنگ را برای انجام مطالعاتا بر
روی الیه ازن تشییل داد.

در سال  1978ایاالت متحده آمرییا ،کانادا ،سوئد و نروژ استفاده از  cfcsممنوع کردند.

در سال  1981برنامه زیست محیطا سازمان ملل ،مذاکرات بین الدولا را برای حفاظت از الیه
ازن آغاز کرد.

پس از سال  1982دوباره مصرف خودسرانه  cfcsافزایش پیدا کرد .صنایع خواستند تخریب
الیه ازن در اثر کاربرد  cfcsاثبات شود.

در سال  1985دولتیا موافقت خود را برای حفاظت از الیه ازن از طریق مطالعه ،تبادل اطاعات
و حفاظت از آن از طریق کنوانسیون وین اعام کردند .دانشمندان به اثبات تخریب الیه ازن ادامه
دادند.

در سال  1985تیم بریتانیایا قطب جنوب کشف کردند که الیه ازن بر فراز قطب جنوب بشدت
نازک شده است و سوراخ ازنا بوجود آمده است.

در سال  1987تعداد  46کشور توافق کردند که تا سال  2000پنجاه درصد از تولیدات و
مصارفا ،که منجر به تولید  cfcsما شود را متوقف کنند ،تا سال  1992تولیدات منجمد و
مصارفا که منجر به تولید هالونیا ما شود را متوقف کنند و بیشترین کنترل بر روی ارزیابا صنایع
توس کارشناسان صورت گیرد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه خواستار کمک های مالا و تینولوژی جایگرین برای
اجرای پروتیل مونترال شدند.

در سال  1988سازمان جیانا هواشناسا و برنامه زیست محیطا سازمان ملل گزارشا از روند
تخریب ازن در رابطه با  cfcsارائه دادند.

در سال  1989کارشناسان برنامه زیست محیطا سازمان ملل ( )UNEPخواستار کنترل بیشتری
بر روی الیه ازن شدند.

در سال  1990اعضاء تجدیدنظر لندن ،موافقت کردند تا سال  2000به تولید  cfcsخاتمه بدهند
و صندوقا برای کمک به کشورهای در حال توسعه تاسیس کنند 240 .میلیون دالر آمرییا برای
سالیای 1991تا 1993اختصاص داد.

در سال  1991هیئت ارزیابا برنامه زیست محیطا سازمان ملل ( )UNEPاعام کردند که
بیشتر مواد تخریب کننده الیه ازن (نظیر متیل بروماید و  ) hcfcsکنترل شده اند و کاهش تدریجا
 cfcsبسیار باالست.

در سال  1992این تصمیم گرفته شد که کشورهای در حال توسعه تا سال  2030به تولید
 Hcfcsو تا سال  1995به تولید متیل بروماید منجمد خاتمه دهند و مرحله خاتمه  cfcsبا یک
مرحله زودتر ،تا سال  1996خاتمه پیدا کند.

در نشست کارشناسان دولتیا در سال  1993که در بانیوک برگزار شد ،دولتیا توافق کردند
ذخیره صندوق را مجدداً به مبلغ  445میلیون دالر برای سالیای  1994-1996افزایش دهند.

در سال  1994تولید هالونیا توس کشورهای صنعتا متوقف شد و هیئت ارزیابا برنامه زیست
محیطا سازمان ملل ( )UNEPبه کنترل شدید متیل بروماید توصیه کرد.

در سال  ،1995برخا از کشورها نظیر فدراسیون روسیه و دیگر کشورها اعام کردند که تا سال
 1996بدلیل وجود پاره ای از مشیات داخلا قادر به توقف  cfcsنیستند .صندوق تسییات
محی زیست جیانا به آنیا پیشنیاد کمک کرد .کشورهای توسعه یافته توافق کردند تا سال 2010
متیل بروماید را به طور تدریجا حذف کنند.

در سال  1996جلسه کارشناسان در کاستارییا برگزار شد ،دولتیا واریز مبلغ  466میلیون دالر به
صندوق را برای سالیای  1997-1999تصویب کردند.

در سال  1997در متمم توافقنامه مونترال ،کشورهای صنعتا توافق کردند که تولید متیل بروماید
را تا سال  2005متوقف کنند و کشورهای در حال توسعه خواستار توقف متیل بروماید تا سال
 2015شدند.

در جلسه تجدیدنظر مونترال سال  ،1997صدور مجوز برای واردات و صادرات  CFCها
ممنوع شد.

صندوق تسییات محی زیست جیانا به اقتصاد کشورهایا که در حال گذر از مرحله توقف
 cfcsبودند ،کمک کرد.

در جلسات ازن در پین در ماه دسامبر  1999دوباره مبلغ  440میلیون دالر برای سالیای
 2000-2002صندوق کمک مالا کرد به کشورها ،جیت ادامه مرحله گذر برای توقف cfcs
عاوه بر آن صندوق  35/7میلیون دالر بیشتر از مرحله قبل را تصویب کرد.

در یازدهمین نشست کارشناسان در پین در سال  ،1999بروموکلرومتان (یک ترکیب شیمیایا
جدید که برای ازن مضر است) ممنوع اعام شد و کنترلشان را روی تولید و تجارت Hcfcs
گذاشتند.

در اعامیه نشست پین (در دسامبر  )1999همه کشورها تعید کردند که به طور کامل تعیدات
پروتیل مونترال را در جیت حفاظت از الیه ازن اجرا کنند.

ما برای حفاظت از الیه ازن نه اقداماتا را ما توانیم انجام دهیم؟

دوباره  cfcsرابه نرخه طبیعت رها نینیم.

محصوالتا را مصرف کنیم که به ازن آسیب نرساند.
محصوالتا را تقاضا کنیم که دوستدار ازن هستند.

منابع:

