ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﮑﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﮔﺰارش آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ،در روز دوﺷﻨﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﭘﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ

ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ اداﻣﻪ دارد و ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﮑﻦ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دﯾﺮوز ﺑﺤﺮان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ دﯾﺮوز ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ و ﺗﺎ روز  5ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻃﻮل اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از ﺗﺮدد ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ذرات ﻣﻌﻠﻖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﺷﻬﺮ
ﭘﮑﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان  PM2.5ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻣﻘﺪار ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮاﺳﺖ .اﯾﻦ ذرات ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ  PM2.5ﻣﻮﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از

 2.5ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  30ﺗﺎ  100ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣﻮی اﻧﺴﺎن( ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ،ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﭘﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﺮد ﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﺐ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺳﻢ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد .ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ذرات ﻣﺬﮐﻮر از اﮔﺰوز
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ،دود ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان  PM2.5ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای ﭘﮑﻦ دﯾﺮوز ﺑﻪ  300ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻮای ﭘﺎک ،اﻧﺪازه ﻧﺮﻣﺎل اﯾﻦ
ذرات در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  25ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  200ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮای ﺳﺮد در روز  5ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ داده و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدد.
در ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻮا ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد
ﺳﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ از ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دی
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  17درﺻﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

