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 «ها ها و فرصتآلودگی هوا، شگفتیارزیابی » 

مواجه شویم دیگر غیرمعمول به نظر  نیگرم شدن کره زم ای هوا یمربوط به آلودگ نیعناوبا  دائمازه که امروینا

 .رسدنمی

ماهواره و  نیچند یهااز داده کرد متناسبرویفاده از یک با است سییحققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوم

 هیدر سراسر جهان ته یاز آلودگپایدار نقشه جامع و  کیتا هوشمند بهره بردند  یسازمدل ی ونیزم هایگرنمایش

 کنند.

دهد یارائه مرا هوا در جهان  تیفیک تیاز وضع یریتصو که است 2018-1998 یاهها شامل سالآن یهاداده

 دکتر و ،هامر یتوسط مالن قیتحق نیا .مثبت چه منفیدید از  شود ، چهیم یموجب تعجب و شگفتین تصاویر ا

مک  یدر دانشکده مهندس یمیش یو مهندس ستیزطیمح ،یاستاد انرژ ،نیراندال مارت شگاهیپژوهشگر در آزما

 انجام شد. یویکل

در (هستندافراد  یتنفس ستمیکه قادر به ورود به سمعلق درهوا  زیذرات ر) PM2.5ها در مورد مطالعه آن جینتا

 منتشر شد. ستیزطیمح یعلوم و فناور نشریه در 2020 ژوئن 3 خیتار
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 های اخیراز دادهاند، بلند مدت بررسی کردهدر  PM2.5که پیشین مطالعات کدام از در هیچ ":گویدمی امره

  "استفاده نشده است. 

 را یها با هدف مهار آلودگاز برنامه یاریتوانند بسی، نماندموثر بوده دهه کی برای تقریبااگر یحت یمیقد یهاداده

 . در خود جای دهند

بود که  ییهایاستراتژ جهی، نتریاخهای سالدر  یآلودگ ریمگکه کاهش چش یی، جااتفاق افتاد نیله در چامس نیا

آغاز  تمام تیبا جد 2011در سال 

از  گرید یکی)در هند لی و شد

چندان نتیجه (کننده مناطق نگران

 مثبت نبود.

 :گویدمیهامر

دهند ها نشان میاگرچه گزارش"

که این افزایش به شدت گذشته 

 هنوزهم رسدیبه نظر منیست اما 

در جو  PM2.5از سطح  میزانی

 "وجود دارد.

 برخی توسطچنین و هم  عتیدر طب زیذرات ر نیا. است نکرویم 2.5 کهبه اندازه ذرات اشاره دارد   PM2.5نام  

 جادیا زین یسوزچوب یهاو استفاده از کوره نی، اگزوز ماشدیتول یندهایفرآ یاز جمله برخ، یانسان یهاتیفعال

   شوند. یم

مشکالت  نوع شبکه جامع نظارت بر چیه رایز ستین یاکار ساده نیزمموجود در کره PM2.5 زانیم یریگاندازه

 این ، اما بادارند یاگسترده ینظارت یهاستمیسنیز مانند چین  و اروپا یشمال یکایآمر وجود ندارد. نیزم آلودگی

اطالع اکثرا از آن بی  زمین وجود دارد و مردم نظارت بر کرهدر بسیاری های حال دکتر مارتین معتقد است شکاف

  .ستندین یکاف نیمستقر در زمنمایشگرهای تنها ، ینقشه جامع آلودگ هیته ی، برانیبنابرا. هستند
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های هوایی در جو زمین که تا نزدیکی تودهاز  یاماهواره ریتصاوثبت با  نیمارت میتبرای ثبت تصویر کره زمین، 

 مرز فضا ادامه داشتند شروع کردند. 

در هر  رندیبگ جهیتوانند نتیمها آن، کندیم یساز هیاتمسفر را شب بی، که ترکGEOS-Chemبا استفاده از مدل 

 یواقعان میزها با ینیبشیپ ها،مدل سهیهنگام مقاباید وجود داشته باشد.  PM2.5معین چه مقدار  توده

 اشت. تفاوت قابل توجهی د، ینیزمنمایشگرهای شده توسط  یریگاندازه

 امروز به اطالعاتی است که تا نیبهتر نیا"گوید: می نیمارتدکتر 

 "شده. افتی بارهدراین

 بودند. تری بیش های رو به جلودنبال قدم به چنانهم اما محققان

 ریمقاد نیهامر تفاوت ب نیاما کامل نبود. بنابرا ندبود یعالاطالعات 

اضافه ها نیز به آنرا  PM2.5شده  ینیب شیمشاهده شده و پ

ا در سراسر جهان گسترش داد رچنینی این یهاینیبشیکرد و پ

  را پر کرد. هانشانه نیگسترده ب یهافو شکا

درصد  90درصد به  81بینی را از پیش امکان میزان مشاهده و ،تری که در این زمینه برداشته شدهای بیشقدم

 راتیی، تغندازندایدر سراسر جهان ب یسطح آلودگ نتایج نیبه آخر یکه توانستند نگاه یمحققان هنگامرسانید. 

  مشاهده کردند.  گذشتهنسبت به  ی، خصوصا در چینریگچشم

 تا  2011از سال چه ما آن .میباش یدر آلودگ ندهیبزرگ و فزایرات تغیشاهد  که ایمعادت کردهما ":گوید میهامر

های دیگر آسیا هم در قسمتحالی که در ". روندی به شدت فزاینده ومنفی بوده است ،یمکرد دایپدرچین  2018

 این نتایج مثبت نبوده است. 

وج قطه ارسد که این کشور در نرفت که کشور هند هم دچار این مشکل باشد، اما به نظر میانتظار نمیکه این با

در معرض  دگی وجود دارد که جمعیت زیادی راای از آلومیزان گسترده: گویدمی مارتیندکتر قرار دارد. این ماجرا 

 خواهد گذاشت.حداقل یک میلیارد نفر تاثیر زیرا بر سالمتی. و این بسیار نگران کننده است خطر قرارداده است

 ای پیش رو است. های امیدوارکنندهین تحقیقات راهرسد با تکیه به ابااین حال با به نظر می
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ها دهد که آنینشان م و  هوا است تیفیکنترل ک یبراموفقیت واقعی  کی ایمالن یهادادهآنالیز  ": میگوید نیمارت

 . "ثر باشند.وم یریگچشم به طرز PM2.5توانند در کاهش یم

 نیچ رد راتییتغ .را دارد یرگذاریثاتالزم برای  لیها پتانسکنترل گونهنیدانند که ایدانشمندان م " :ی ادامه دادو

بهبود  یبرا یفرصت واقع کی نیا .استثبت شده در هرجای جهان چه قبال هرآن تر از، بزرگاست ریچشمگ اریبس

  "دهد.یثر را نشان موم یهاکنترل قیهوا از طر تیفیک

 در سراسر جهان یسالمت و یآلودگ

داشته آنی  یتواند عواقب سالمتیم PM2.5، مانند آسم مبتال هستند ییهایماریکه در حال حاضر به ب یافراد رد

  بار است. برای همه افراد زیانذرات  نی، تنفس امدت یطوالن گرچه درباشد. 

 :گویدمی یولمک کِ یدر دانشکده مهندس نیراندال مارت شگاهیدر آزمادکتر و محقق ، هامر ایمالن

" PM2.5 یسالمت آن بر راتیثابرآورد تبه منظور و  در سطح جهان است یبهداشت عموم برای عمده ینگران کی ،

 ". استالزامی  قیدقو اطالعات  داشتن آمار

 

        99تابستانراز/  کوکارانین هیریموسسه خ یروابط عموم کننده: هیته                     sciencedaily.com: منبع

 

 

 


