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  فوق دكتراي شيمي آلي محيط زيست و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد1

Dr_shafiee@yahoo.com 

   
  
  
  

  چكيده 
كيلومتر باالتر  50تا  12و پايينتر از استراتوسفر قرار گرفته است كه حدودا ازن شكل يك اليه محافظتي است كه در جو زمين حضور دارد 

كند. ضخامت ازن درصد از اشعه فرابنفش خورشيد كه براي زندگي بر روي زمين مضر است را جذب مي 99- 97شود و از سطح زمين مي
ي از مهمترين اكتشافات علمي چند سال گذشته است يك 1980باشد. تشخيص سوراخ ازن در سال از نظر فصلي و جغرافيايي متفاوت مي

) كه به ODS(كه تاثير قابل توجهي در سيستم جو جهاني به ويژه در قطب جنوب داشته است. تخريب اليه ازن توسط مواد حذف كننده
رات مخرب معني داري افتد كه اساسا ساخت دست بشر هستند. حذف ازن يك مسئله جهاني است و اثشوند اتفاق ميداخل جو منتشر مي

با توجه به حذف اليه ازون باعث خطرات زيستي مثل تغيير در  UV قرار گرفتن در معرض اشعهبر روي سالمتي انسان و اكوسيستم دارد. 
 گردد.ها مثل سرطان پوست در انسان ميو باعث بروز بسياري از بيماري شودكاهش رشد و كاهش بهره وري گياهان مي فرايندهاي نمو،

باشد در سطح كشورها تحت عنوان پروتوكل راه اندازي گرديده است، حفاظت از مي ODSقوانيني كه مرتبط به كاهش مصرف تركيبات 
  كند تا زمين قابل سكونت باشد و همه جهان از اين موضوع سود خواهند برد.هاي بين المللي كمك مياليه ازن، با همكاري

  
 ن، استراتوسفر، مواد حذف كننده ازنازن، سوراخ ازهاي كليدي: واژه
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   همقدم - 1

يكي از مهمترين اكتشافات علمي پنجاه سال گذشته است كه يك تاثير قابل توجهي  1980تشخيص سوراخ ازن در سال 
ه وسيلاي كه بي ترديد نشان دهنده تغييراتي است كه بهاولين نشانه. در سيستم جهاني به ويژه در قطب جنوب داشته است

هايي را در انجمن شيمي جو زماني كه يك تيم از دانشمندان بريتانيايي يافته 1985انسان در محيط جهاني القا شده در سال 
گزارش داد كه غلظت ازن استراتوسفري باالي قطب از  natureجوزف فرمان در مجله علمي  به ثبت رساندند به دست رسيد.

باشند براي اليه ازون مواد شيميايي صنعتي كه حاوي كلر يا برم مي ست. اساسادرصد كاهش داشته ا 40بيش از  1960سال 
گردند. محققان در تالش هستند كه بفهمند آسيب زا هستند و باعث افزايش شدت تابش اشعه فرابنفش به سطح زمين مي

اند كه قرار دانشمندان پي برده دهد.هاي آبي راتحت تاثير خود قرار ميزندگي گياهي و سيستم حذف ازون چگونه انسانها،
ها بگذارنند كه باعث كاتاراكت و افزايش تواند خطراتي را بر روي سيستم ايمني انسانگيري مستقيم به تابش اشعه فرابنفش مي

 خود،ن لوبيا، سويا، گيرند.گياهان نيز به وسيله تابش تحت تاثير قرار مي نه فقط حيوانات، شود.احتمال وقوع سرطان پوست مي
كاهش  توان،از جمله اين تاثيرات مي گيرند.خربزه و كلم خيلي ساده توسط اشعه فرابنفش تحت تاثير قرار مي هندوانه، كدو،

سوالي كه االن  بيماري و آفات را نام برد. هاي هرز،كم شدن كيفيت بذر و افزايش حساسيت به علف كاهش رشد، اندازه برگ،
كه در اثر چه فرايندي اين سوراخ به وجود آمده است؟ و آيا نازك شدن اليه ازن به ديگر باشد مطرح است اين موضوع مي

-باشد يا اينكه به ناحيه قطب فقط محدود ميهاي خاصي ميكند يا محدود به عرضهاي جغرافيايي هم گسترش پيدا ميعرض

 ]1[باشد؟

  
  علت حذف شدن ازون - 2

ها اساسا ODSافتد اتفاق مي شوند،كه به داخل جو منتشر مي (ODS)ونتخريب اليه ازون توسط مواد حذف كننده از
-موادي هستند كه در صنعت و فعاليت ساخته دست بشر هستند و هيچ منبع طبيعي تا كنون از آنها شناسايي نگرديده است.

 (HCFCs)هيدروكلروفلوئوروكربن تتراكلريد كربن، ها،هالون ها،گردند مثل كلروفلوئوروكربنهاي كشاورزي استفاده يا توليد مي
رسند با انرژي زيادي كه هاي بااليي جو مياين مواد وقتي به قسمت. باشندو متيل برميد كه اينها اساسا مسئول حذف ازون مي

اتاليزور كلر و برم آزاد شده از اين تركيبات به عنوان ك شكنند.شان ميهرسد برخورد كرده و به اجزا سازنداز خورشيد به آنها مي
هاي كلر و تجمع اتم تواند هزاران مولكول ازن را از بين ببرد.بخشد. هر اتم ميعمل كرده و به روند تخريب اليه ازون سرعت مي

كاهش شديد ازون  د.دگرهاي بااليي باعث سرعت بخشيدن به فرايند حذف ازون مخصوصا در مناطق قطبي ميبرم در اليه
  .]2[شودمشاهده گرديد كه به عنوان سوراخ ازون شناخته مي 1980ها اولين بار در سال لوژنهاي مخرب هاناشي از واكنش

  
  حذف اليه ازون و پيامدهاي آن - 3

هايي كه طول موج آنها تابش كند.اليه ازون نقش مهمي در زيست شناسي و اقليم شناسي محيط زيست زمين بازي مي
اليه ازون  كند.ها كمك ميشوند و ازون به فيلتر كردن اين اشعهمضر محسوب ميباشد از نظر زيستي انگستروم مي 3000زير 

حذف ازون استراتوسفري  كند.محافظت مي  UV_Cهاي پر انرژياستراتوسفري زندگي بر روي زمين را به وسيله جذب اشعه
گرماي جهاني افزايش دماي جو تا  نتيجه حذف ازون در باشد.دهد كه براي سالمتي مضر ميغلظت ازون زميني را افزايش مي
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با توجه به حذف اليه ازون باعث خطرات زيستي مثل   UV قرار گرفتن در معرض اشعه]. 6د[باشدرجه سانتي گراد مي 5/5
ايجاد   UV_Bهاي غير مستقيم كه بوسيلهشود. آسيبكاهش رشد و كاهش بهره وري گياهان مي تغيير در فرايندهاي نمو،

ه نشان داد  UV_Bقرارگيري در معرض اشعه غيير در شكل گياهان و توزيع مواد غذايي در درون گياه است.گردد شامل تمي
  UV_Bاشعه شود.ها ميث كاهش بقاي اين ارگانيسمعگذارد و در نتيجه باها اثر ميشده كه برروي مرگ و مير پالنكتون

 ].7[گردددوزيستان و ساير حيوانات مي ،خرچنگ ميگو، همچنين باعث آسيب به مراحل ابتدايي نمو ماهي،

  
  اثرات حذف ازون بر روي گياهان -3-1

مطالعات  در سطح جهاني در نتيجه حذف ازون استراتوسفري مشاهده گرديد. UV_Bشمار زيادي از اثرات منفي اشعه 
به سطح زمين از دست   uvهايدرصد محصوالت گياهي در كشورهاي اروپايي در نتيجه تابش اشعه 50اند كه اخير گزارش داده

 اشعه گردد.اثر نامطلوبي بر روي نرخ فتوسنتز در گياهان دارد و در نتيجه باعث كاهش توليدات كشاورزي مي همچنيناند. رفته

uv ،گذارد كه اين منعكس كننده اثرات مخرب اشعهوزن خشك اثر مي وزن تر، بر روي ارتفاع گياه UV_B  بر روي محصوالت
كند و نهايتا در نتيجه رطوبت خاك كاهش پيدا مي دهد وها را كاهش ميميزان تبخير از طريق روزنهuv اشعه  ].8[تگياهي اس

كه توليد محصوالت  گذاردحذف ازون اثر نامطلوبي بر روي آب و هوا مي گذارد.بر روي رشد و توسعه محصول گياه اثر مي
مهار  uvها نيز به وسيله گسترش برگ ].9[گرددرش بيماريهاي گوناگون ميدهد و باعث گستكشاورزي را تحت تاثير قرار مي

-و كاهش تعداد برگ يه،حافزايش ضخامت برگ و وزن برگ در هر نا از ديگر اثرات مورفولوژيكي كاهش سايز برگ، گردد.مي

شود در گياهان ديده مي uvدر كنار تغييرات مورفولوژيكي كه در پاسخ به اشعه  ها مشاهده شده است.ها(در بعضي گونه
ها نسبت به باكتري هاي اپيدرمي نيز در گياهان گزارش شده است.دن و يا مرگ سلولشزخمي مثل تغييرات آناتوميكي نيز 

كاهش ازون بر رشد سيانو باكتريها در  شوند.خيلي حساس هستند از اينرو در حضور نور فرابنفش فورا كشته مي  uvاشعه
مطالعات اخير به طور ]. 3[گذاردگردند تاثير نامطلوبي را بر جاي ميبوبات كه باعث تثبيت نيتروژن ميمنطقه ريزوفريك ح

توانند به عنوان يك ابزار بزرگي براي افزايش رشد محصوالت و توليد آنها به وسيله مي  uvهايدهد كه اشعهواضحي نشان مي
 .رها مورد بهره برداري قرار گيردكاربرد خارجي فيتوهورمونها بر روي رشد گياهان و بذ

 
  اثرات حذف ازون بر روي جامعه انساني -3-2

 اشعه  شود.هايي بر روي پوست و تضعيف سيستم ايمني بدن ميمنجر به تشكيل لكه  uvقرار گرفتن در معرض اشعه

uvشود كه اين آفتاب گي ميرساند يا باعث آفتاب سوختهاي مالنوسيت به پوست آسيب مياز طريق آسيب رساندن به سلول
مالنوم بدخيم يك نوع از سرطان  اند.هايي است كه در معرض اشعه قرار گرفتهسوختگي در نتيجه جريان سريع خون در مويرگ

 اين بيماري خيلي شايع نيست اما بسيار خطرناك است. شود.پوست است كه با قرارگيري در معرض اشعه فرابنفش تشكيل مي
در ايجاد آن نقش   uv_bو uv_aهنوز دقيق مشخص نشده است اما اشعه  uvي با قرار گرفتن در معرض اشعه ارتباط اين بيمار

درصد آن در  16درصدي مالنوما در مردان و  19باعث افزايش  uv_bدرصد افزايش در  10دهد كه مطالعات نشان مي دارند.
 uvاشعه  تي غير مالنومي فقط در امريكا گزارش گرديده است.هاي پوسبيش از يك ميليون مورد جديد از سرطان شود.زنان مي

گردد كه منجر به همچنين باعث آسيب زدن به قرنيه و عدسي چشم مي گردد.همچنين باعث لوسمي و سرطان پستان نيز مي
بر انسان  uvتن اشعه ها نيز از در معرض قرار گرفآسم و حتي انسداد ريه برونشيت، آمفيزم، گردد.آب مرواريد يا حتي كوري مي
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 گردد.و پيري زودرس در انسان مي  DNAمهار و تغيير همانند سازي ، DNAباعث شكستن  uvشدت زياد گردد.ايجاد مي
ها درصد وقوع هركدام از اين سرطان 2درصد كاهش در ازون استراتوسفري باعث افزايش  1اند كه هر دانشمندان تخمين زده

شود كه با توجه به خواص اكسيداسيوني ازون يك تركيب منجر به افزايش ازون تروپوسفري مي  uvافزايش سطح خواهد شد.
در هم با سركوب سيستم ايمني و آب مرواريد  uvاشعه  Dعالوه بر توليد ويتامين  باشد.سمي و خطرناك براي سالمتي مي

در نتيجه وقتي به  شود،ي در حال تشكيل نيز ميهابا اين وجود توليد بيش از حد آن منجر به تخريب ويتامين ارتباط است.
  ].3[رسد با مرگ و مير باال در ارتباط استسطح سمي مي

  
  حذف ازون و تغييرات آب و هوايي -3-2

 باشد وجود دارداي ميتعامل بسيار قوي بين حذف ازون و تغييرات آب و هوايي كه ناشي از افزايش گازهاي گلخانه

(GHGs) ميزان ازون  گذارند.گذارد و تغييرات آب و هوايي هم بر روي ازون تاثيرميآب و هوا اثر مي حذف ازون بر روي
گيرد كه در نتيجه منجر به كاهش يافتن دما در اي تحت تاثير قرار مياستراتوسفري بوسيله افزايش غلظت گازهاي گلخانه

گردد و باعث افزايش كل مي شود،ناطق گرمسيري مياستراتوسفر و تغيير الگوهاي گردشي كه منجر به كاهش كل ازون در م
تواند الگوهاي بارندگي و وزش بادها را نيز در اين تغييرات همچنين مي گردد.هاي جغرافيايي ميانه و باالتر ميازون در عرض

 ].4[سطح زمين تغيير دهد

  
  هاي درياييبر روي اكوسيستم اثرات حذف ازون -3-3

زماني كه اثرات باال رفتن دي اكسيد كربن باعث باال رفتن ميانگين  باشد.ها ميازن در اقيانوس بزرگترين اثرات حذف اليه
ها و ديگر موجودات زيستگاهشان آيد و ماهيكنند و سطح آب درياها باال ميهاي قطبي شروع به ذوب شدن ميشود يخدما مي

هاي دريايي الزم است هاي نور خورشيد كه براي فتوسنتز علفدهند. باال رفتن آب همچنين مانع رسيدن اشعهرا از دست مي
زئوپالنكتونها و شمار  هاي دريايي براي زندگي موجودات دريايي مثل ميگو،ها و علفصخره كشد.شود و بنابراين آنها را ميمي

زماني كه  شود.سها مينوود اقياباال رفتن دماي زمين همچنين باعث افزايش گرما در خ باشد.ها حائز اهميت ميزيادي از ماهي
افزايش اسيديته آب  رود.آب دريا باال مي  PHافتد و سطحرود دي اكسيد كربن در آب به دام ميها باال ميدماي اقيانوس
ها دليل نگراني ما نيستند زمين توسط كاهش متاسفانه تنها اقيانوس ها مضر باشد.ها و زئوپالنكتونتواند براي ماهياقيانوس مي

ها توليد فيتوپالنكتون هاي غذايي آبزيان هستند.ها پايه و اساس شبكهفيتوپالنكتون اليه ازون مورد هجوم قرار گرفته است.
 باشد.ميباشد كه اليه بااليي ستون آب است كه اشعه خورشيد به صورت كافي براي توليد آن مي euphoticمحدود به منطقه 
ها به عالوه بيشتر فيتوپالنكتون به وسيله فعاليت باد و امواج تحت تاثير قرار ميگيرد. euphoticها در منطقه موقعيت ارگانيسم

 uv_bقرار گرفتن در معرض اشعه  قادرند حركاتي را انجام دهند كه توليد آنها را افزايش دهد و بنابراين باعث بقاي آنها گردد.
ها گذارد و در نتيجه نسبت بقا اين ارگانيسمها تاثير ميهم بر روي جهت گيري و حركت فيتوپالنكتون ها وكانيسمهم بر روي م

در نتيجه كاهش اليه ازون كاهش مستقيم در  uv_bاثر تابش  اند كه دردانشمندان اين مساله را ثابت كرده كند.كاهش پيدا مي
ها و ديگر دوزيست خرچنگ، باعث خطراتي بر روي مراحل رشد و نمو ماهي، uv_bه تابش اشع ها داريم.توليد فيتوپالنكتون

بيشترين اثراتي كه بر روي موجودات دريايي دارد باعث كاهش گنجايش توليد مثل و تخريب مراحل الروي  گردد.حيوانات مي
 ].5[گرددموجودات مي
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مواد حذف كننده ازون در وقتي  شود،چرا سوراخ ازون بر فراز قطب جنوب ظاهر مي - 4

  استراتوسفر وجود دارند؟
-مواد حذف كننده ازون در سراسر اليه ازون استراتوسفر حضوردارند زيرا آنها به وسيله حركات هواي جوي منتقل مي

كاهش شديد اليه ازون در قطب جنوب به عنوان سوراخ ازون شناخته شده و به اين علت رخ داده كه يكسري مواد  شوند.
دماي خيلي پايين زمستان در  آنجا وجود دارد كه در هيچ جاي ديگر از جهان وجود ندارد. يايي و جوي خاصي درشيم

هاي خاصي كه در اين ابرها( . واكنش)1( شكل )PSCsگردد( استراتوسفر قطب باعث تشكيل ابرهاي استراتوسفري قطبي مي
PSCsود كه برم و كلر سوراخ ازون را در فصل بهار قطب جنوب بوجود شهايي ميباعث راه اندازي واكنش افتد) اتفاق مي

در بيش از چند ايستگاه تحقيقاتي واقع در قطب جنوب  1980اولين كاهش در كل ازون قطب جنوب در اوايل سالهاي  آوردند.
اكتبر و نوامبر نشان  ر،هاي بهاري سپتامبكل ازون در اواخر زمستان و اوايل ماه مشاهدات كاهش غير معمولي را در ديده شد.

هاي منتشر شده از گزارش خيلي كمتر شده بود. 1957ر مقايسه با مشاهدات قبلي در اوايل دها كل ازون در اين ماه دادند.
به  1985در سال  Natureو در نتيجه مشاهدات اين دانشمندان در مجله علمي  سوي سازمان هواشناسي ژاپن و بريتانيا بود.

 ].13[دانستند CFCعث اين پديده را تركيبات د و بايچاپ رس

  

  
]13ابرهاي استراتوسفري قطبي[ -1شكل   

  
 موجب كنيدمي مشاهده 2 شكل در بهارهمانطوريكه درفصل جنوب قطب فراز بر حفره پيدايش و ازن مقدار شديد كاهش

 اشعه جذب ضمن ازن اليه كه راچ. گرددزمين مي سطح روي بر خورشيدي بنفش ماوراء اشعه تابش مالحظه قابل افزايش

 در كه دارد آن از نشان حققينم بررسي]. 13[گرددمي زمين تحتاني جو قسمت به آن نفوذ از مانع خورشيدي بنفش ماوراء

 ].11دارد[ وجود شمال قطب فراز بر ديگري ازن شكل گيري حفره امكان 2020 سال وتا آينده سالهاي
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 كنيد افزايشمي مالحظه شكل در كه همانطوري .1980 سال از اكتبر ماه در خورشيد ماوراءبنفش اشعه تابش درصدي افزايش -2شكل 

- مدل از با استفاده 2002 سال از بعد مقادير .باشدمي مالحظه قابل بسيار 1980 دهه اواخر از قطبي عرضهاي در ماوراءبنفش اشعه تابش

  ].10[است شده بيني پيش مختلف هاي
  
طور همزمان ازن و بدنبال آن پيدايش حفره ازن در آن قسمت از جو رخ خواهد داد كه شرايط زير به طور كلي تخريببه

  .حكمفرما باشد
  باشد -c078دما پايين تر از( سردتر) از -1
  هاي آزاد كلر و برم) به مقدار كافي وجود داشته باشد.مواد شيميايي به صورت واكنش و فعال( راديكال -2
روزهاي پاياني فصل زمستان(  در فقط هم آن جنوب قطب فراز بر شرايطي چنين. نمايد تابش خورشيد نفشماوراءب اشعه -3

 رسدمي بنظر الزم اينجا در آن يادآوري كه اينكته. هاي آغازين فصل بهار( اكتبر و نوامبر) مهيا خواهد بودماه سپتامبر) و ماه

 2002 درسال ازن يحفره مثال براي بطوريكه نمايد،مي تغيير جنوب قطب روي بر سال ديگر به سالي از فوق شرايط كه آنست

 ].13است[ بوده حدمعمول از بزرگتر 2003 و 2001 سالهاي در و بسيار كوچكتر

   
  پاسخ بين المللي به حذف ازون -5

اي حفاظت از اليه بر 1985بعد از هشدار دانشمندان تمام جامعه جهاني دور هم جمع شدند و كنوانسيون وين را در سال 
پروتوكل مونترال موادي را كه بر  1987از آنجايي كه مدارك كامال واضح بود در يك دوره زماني در سال  ازون تاسيس كردند.

تعهدات اين پروتوكل استفاده از تركيبات  روي حذف اليه ازون و شروع فرايند آن به طور معني دار تاثير داشتند پيشنهاد كرد.
CFCs  وHFCs  را و ديگر تركيباتODS ار محيط دكرد در حالي كه استفاده از تركيبات جايگزيني را كه دوسترا منع مي

  كرد.باشند را تشويق ميزيست مي

  تعهدات اين پروتوكل عبارتند از:

  ODSايجاد و پياده سازي اقداماتي براي كنترل توليد و مصرف _

   ODSمحدود كردن تجارت بين المللي در _

  به دبيرخانه ازون توسط احزاب پروتوكل  ODSها در توليد و مصرف ساليانهري و گزارش دادهنگهدا-

  ODSهاي جديد براي خارج كردن پايه و اساس صنعت كمك مالي به كشورهاي در حال توسعه و توسعه روش_
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هاي بلندي را در كل مونترال گامپروتو شوند وجود دارد.مقررات زيادي براي حذف استفاده از موادي كه باعث كاهش ازون مي-
 ].2[تالش جهاني براي حفاظت از اليه ازون برداشته است

  
  زيست محيط حفظ جهت در ايران اقدامات -6

 مونترال آغاز پروتكل و وين كنوانسيون مفاد جهت را الزم كه اقدامات است كشورهايي اولين جزو ايران اسالمي جمهوري

  :از عبارتند اقدامات اين .نمود
تصويب  و پذيرش ،1997 لندن اصالحيه تصويب و پذيرش 1990 مونترال پروتكل پذيرش ،1990 وين پروتكل پذيرش
خصوص  در گيري تصميم جهت ذيربط هايوزارتخانه و هااز سازمان ازن(متشكل ملي كميته تشكيل ،1997 كپهناك اصالحيه

عمران  برنامه و زيست محيط حفاظت سازمان همكاري (با1373زن ا اليه دفتر تأسيس كشور)، در پروتكل تصميمات و هاپروژه
 خود هايفعاليت و پيوست مونترال پروتكل و وين اعضاي كنوانسيون به 1990 سال در نيز ايران اسالمي متحد). جمهوري ملل

 ].12[نمود آغاز ازن اليه دفتر حفاظت تاسيس با 1994 سال از جدي طور به را اوزن اليه در زمينه

  
  هاي كاهش يا مديريتي حذف ازونروش -7

كند و ما در حال تالش هستيم كه به صورت بهتر حفظ مي uvهاي خطرناك ايست كه زمين را از اشعهاليه ازون يك اليه
اگر اليه ازون نبود زمين ما آثار  ازون گازي است كه به طور دائم در جو زمين در حال شكل گرفتن است. از آن محافظت كنيم.

درصد كاهش ازون را داشته در نتيجه فجايع  20توان گفت كه در نيمكره جنوبي كه همچنين مي مي از زندگي را دارا بود،ك
  گردد.سونامي و غيره مي آتش سوزي، بهمن، مانند گردباد، طبيعي،

  :كند آورده شده استدر اينجا چند روش كه از اليه ازون زمين حفاظت مي

  هاي انتشار دهنده گازهاماشين يه شخصي،محدود كردن وسائل نقل_1

  استفاده از مواد شيميايي سازگار با محيط زيست -2

  هالف كشعاجتناب از استفاده بي رويه از سموم دفع آفتاب و  -3

  قوانين جديدي كه در محل خود اجرائي گردد -4

  كنترل قانوني در استفاده از اكسيد نيتروس خطرناك -5

  ].5[شاورزي ارگانيك(آلي)استفاده از مواد ك -6

  

  نتيجه گيري -8
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پذيرد كه در نتيجه آن، ميزان ها صورت ميتخريب اليه ازن عمدتا به واسطه اثرات حاصل از استفاده از كلروفلوئوركربن
شناخت و كند. با ها، گياهان و جانوران را تهديد ميرسد افزايش يافته و سالمتي انسانامواج ماوراءبنفش كه به سطح زمين مي

آگاهي از پيامدهاي تخريب اليه ازن، جهان نسبت به كنترل مصرف اين مواد اقدام نمود و موافقت نامه وين جهت حفاظت از 
 1998اليه ازن توسط سازمان ملل متحد و ديگر كشورهاي جهان تدوين گرديد و پروتوكل مونترال در تاريخ اول ژانويه سال 

به اعضاي كنوانسيون وين و پروتوكل مونترال براي حفاظت از محيط زيست پيوست و  1990ال الزم االجرا شد. ايران نيز در س
باشد هاي بشر و تاثيرات آنها بر محيط زيست به نقطه خاصي از جهان محدود نشده و يك معضل جهاني ميامروزه حجم فعاليت

  اند.انداردها نمودهها براي حل اين مشكالت اقدام به تدوين قوانين، مقررات و استكه دولت
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