ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ دی
اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ) (NO2در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ  19ﯾﻌﻨﯽ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻧﺎرﻧﺠﯽ/ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ آﺑﯽ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ دی
اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ووﻫﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ) (ESAﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان  NO2ﺑﻪ ﻧﺼﻒ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ESA ،در ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﻣﺎدرﯾﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن را ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ از اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ 19
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻤﺮی در ﺣﺪود ﯾﮏ روز دارد ،اﯾﻦ ﮔﺎز آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﻣﺠﺎورت ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ آزاد ﺷﺪه ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻏﻠﻈﺖ دی

اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮری ﺑﺮای رﺻﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﺎوارﯾﺎ و ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﺤﺮان

ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،ﻣﯿﺰان  NO2ﻫﻢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

