ﻓﺼﻞﻫﺎی آﻟﺮژیزا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﺎرش ﭼﺸﻢ و آﻟﺮژیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺣﺎل
ﻋﻠﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد دارد :ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺷﺪت ﮔﺮده
اﻓﺸﺎﻧﯽ آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮﺗﺎ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ از  ۶۰اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرش

ﮔﺮده )ﭘﻮﻟﻦ( در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ،۲۰۱۸
ﻓﺼﻞ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ  ۲۰روز زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه ۱۰ ،روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﺷﺪت ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ در
ﻃﯽ آن  ۲۱درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪن آب و ﻫﻮای
زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺖ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ از راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﻣﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﻟﻦ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺒﺮ
دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻗﺎرهای را ﻧﺸﺎن داده و آﺷﮑﺎرا روﻧﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﻦ را ﺑﻪ
ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و
ﻣﯿﺰان ﭘﻮﻟﻦ را  ۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری روی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ را زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دیاﮐﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﺮده ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻮد.
آﻟﺮژیﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻮﺟﻮد
آورﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن او در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوسﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻮا و ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺎرز از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺗﻐﺮ اﻗﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد«.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Proceedings of the National Academy of Sciencesﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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