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از خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی تا گرد و خاک بیابان قره قوم ترکمنستان

چرایی جوالن بی سابقه ریزگردها در استان

عکس ها :تسنیم

آسمان خراسان شمالی طی  2روز گذشته شاهد جوالن بی سابقه
ریزگردها بود و به دلیل وجود شاخص آالیندگی باالی هوا ،تمامی
فعالیت بخش های خصوصی ،دولتی ،مراکز فرهنگی و ورزشی،
اصناف و بازاریان و بانک ها در شیفت عصر دوشنبه و روز سه شنبه
تعطیل شد .در این بین ،وضعیت هوای بجنورد ،ظهر دیروز ،ناسالم
برای همه گروه ها بود.
اما علت جــوالن بی سابقه ریزگردها در آسمان استان چه بوده
است؟ درباره چرایی این اتفاق ،دالیل مختلفی اعالم شده است؛
از خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی تا گرد و خاک بیابان قره قوم
ترکمنستان که وارد خراسان شمالی شده است.
ایرنا در همین زمینه نوشت :تعطیلی فعالیت ها آن هم به علت گرد
و غبار در این استان سابقه ندارد ،استانی که نه صنعت آالینده زیاد
دارد و نه خشکی کویر را داشته است ،اما ریزگردها ،در آسمان

استان به ویژه بجنورد جوالن دادند .سنجش میزان آالیندگی هوا
در خراسان شمالی تنها در  ۲شهر بجنورد و جاجرم میسر است ،این
شاخص در بجنورد به صورت لحظه ای به  ۵۰۰رسید و در جاجرم
هم میانگین حدود  ۵۰۰بود.
روز دوشنبه بیشترین میزان آلودگی هوا در شهر جاجرم گزارش
شد به طوری که این پدیده 5 ،نفر را در این شهر راهی بیمارستان
کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این باره
گفت :روز دوشنبه در پی آلودگی هوا 4 ،زن و یک مرد با میانگین
سنی  ۷۰سال در بیمارستان بستری شدند و حال عمومی این
بیماران خوب گزارش شده است.
«محمدرضا جمعه زاده» با اشاره به آمادگی مراکز درمانی استان
برای پذیرش بیماران با عالیم تنفسی ،افزود :با توجه به وضعیت

آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار تمامی بیمارستان های استان با
آمادگی کامل ظرفیت پذیرش بیماران را دارند .وی یادآور شد :در
وضعیت بروز گرد و غبار از عموم مردم به ویژه بیماران قلبی ،تنفسی
و سالمندان درخواست میشود توصیه های پزشکی را کام ً
ال رعایت
کنند و تا حد امکان از منزل خارج نشوند.
مسئوالن استان معتقدند که علت اصلی آلودگی هوا مربوط به
خیزش گرد و غبار اســت .روز دوشنبه میزان آالیندگی هوا در
بجنورد ،شاخص کیفیت هوا را تا حد بحران پیش برد.
به گفته کارشناسان محط زیست خراسان شمالی ،زمین های
کشاورزی رها شده منشأ این گرد و غبارهاست؛ زمین هایی که
سبزینگی خود را از دست داده و اکنون کانون گرد و غبار شده
اســت ،برخی هم می گویند گرد و غبار منشأ خارجی دارد و از
کشورهای همسایه وارد استان شده است.
این کارشناسان بر این باورند که خیزش گرد و غبار ،علت مهم
آلــودگــی هــوای بجنورد اســت .اکــنــون در اط ــراف شهر بجنورد
واحدهای آالینده نظیر سنگ شکن ها و کارخانه آسفالت فعال
است که باید به خارج از حریم شهر منتقل شوند.
البته علت مهم بروز این پدیده ،خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی
در مراتع است .با توجه به کاسه ای بودن شهر بجنورد ،در صورت
بروز مشکل در آلودگی هوا ،رفع آن مشکل است ،از این رو باید
اقدامات پیشگیرانه ،مورد توجه باشد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت :یکی از علت های
آلودگی هوا و افزایش ریزگردها در آسمان استان ،کانون ها در
بیابان قــره قــوم کشور ترکمنستان در همسایگی استان است.
«مجید بیجندی» اظهارکرد :گرد و خاک در این بیابان ،استان را
تحت تاثیر قرار داده است و در روز دوشنبه کیفیت هوا به شدت
کاهش یافت .وی با اشاره به این که یک منشأ دیگر آلودگی هوای
استان در استان سمنان است ،افزود :کانون های استان سمنان در
مجاورت ما ،خراسان شمالی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به این که در چند روز گذشته با صدور اطالعیه ،هشدار
الزم داده و پیش بینی برای کاهش کیفیت هوا و انتشار آالینده و
گرد و خاک در آسمان استان اطالع رسانی شده بود ،درباره علت
پدیده ریزگردها در آسمان استان و کشور گفت :یکی از اصلی ترین
علت ها ،خشکسالی و کاهش بارندگی هاست ۸۰ .درصد از پهنه
استان درگیر خشکسالی است و به همین علت با وزش کوچک ترین
باد ،شاهد انتشار ذرات گرد و غبار هستیم .مدیرکل هواشناسی
خراسان شمالی افزود :کاهش بارش و خشکسالی های مداوم و
کانون های گرد و غبار در داخل و خارج از کشور در بروز پدیده گرد
و غبار تاثیرگذار بوده و شهرستان های استان را درگیر کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی هم گفت:
افزایش غلظت ریزگردها در آسمان استان سبب شد تا فعالیت
های مختلف اداری ،بانکی و بخش خصوصی عصر دوشنبه و روز

سه شنبه تعطیل شود« .جواد نظری» اظهارکرد :افزایش میزان
ریزگردها در آسمان بجنورد ،کیفیت هوای این شهر را با شاخص
آلودگی  ۵۰۰در وضعیت بحرانی قرار داد و بر این اساس جلسه
کارگروه اضطرار آلودگی هوا برگزار شد.
وی تصریح کرد :با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خراسان
شمالی ،فعالیت تمامی بخش هــای خصوصی ،دولتی ،مراکز
فرهنگی ،ورزشی ،اصناف و بازاریان و بانک های شهرستان های
بجنورد ،گرمه ،جاجرم ،فاروج ،شیروان و مانه و سملقان در شیفت
عصر دوشنبه و همچنین روز سه شنبه تعطیل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خــراســان شمالی افــزود:
دستگاه های مختلف به ویژه اورژانــس ،دانشگاه علوم پزشکی و
جمعیت هالل احمر به حالت آماده باش درآمده اند و سایر دستگاه
ها نیز برای خدمات رسانی در شرایط خاص آمادگی دارند .وی
گفت :گــروه های حساس شامل کودکان ،سالمندان ،بیماران
قلبی و ریوی و زنان بــاردار با افزایش غلظت آالینده ها بیش از
سایر دیگران در معرض خطرات جبران ناپذیر هستند و این افراد
در شرایط ناسالم بودن هوا از حضور و فعالیت طوالنی مدت در
فضای باز خــودداری کنند« .نظری» افــزود :جوالن ریزگردها در

آسمان خراسان شمالی روز دوشنبه افزایش یافت .البته منشأ این
ریزگردها که از روزهای گذشته این استان را تحت تاثیر قرار داده،
بخشی در داخل و بخشی در خارج از کشور است.
«حسین هراتی» معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان شمالی هم گفت :افزایش میزان ریزگردها
در آسمان بجنورد ،کیفیت هوای این شهر را با شاخص آلودگی
 ۵۰۰در وضعیت بحرانی قرار داد.
از سوی دیگر ،کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی گفت :بهار امسال کیفت هوای بجنورد در  7روز از
شرایط سالم خارج شد که این رقم در مدت مشابه پارسال یک روز
بود« .جواد عمارلو» اظهارکرد :بهار امسال هوای آسمان بجنورد
در  ۶روز برای گروه های حساس ناسالم شد که این رقم در مدت
مشابه پارسال ،یک روز بود .همچنین امسال هوای مرکز استان
در یک روز برای تمام گروه ها ناسالم شد که در مدت مشابه پارسال
در هیچ روزی در این شرایط قرار نگرفت .وی خاطرنشان کرد :بهار
امسال ،کیفیت هوای مرکز استان ،تحت تاثیر گرد و غبار غرب
کشور قرار گرفت و از این رو میزان گرد و غبار در آسمان بیشتر شد
و آلودگی هوا افزایش یافت.

خبر مرتبط

توصیه هایی در خصوص مواجهه با آلودگی هوا
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،توصیه
هایی را در خصوص مواجهه با آلودگی هوا بیان کرد .دکتر
«محمدرضا اکبری» با اشاره به افزایش شاخص آلودگی هوا
در بجنورد و برخی شهرستانهای استان گفت :سالمندان،
بیماران قلبی ،تنفسی ،زنان بــاردار و افــرادی که در معرض
آسیب هستند در این شرایط تا حد امکان از منازل خود خارج
نشوند .وی اضافه کرد :در شرایط آلودگی هوا ،تقاضا داریم که
افراد تا حد امکان از تردد در فضای باز که آن ها را بیشتر در
معرض آالینده ها قرار می دهد ،خودداری کنند و در این ایام
هنگام خروج از منزل حتم ًا ماسک بزنند تا به میزان باالیی
حفاظت فردی در مقابل آلودگی هوا ایجاد شود .وی با بیان
این که در این شرایط ،هر گونه فعاليت بدنی مثل پيادهروی
و دوچرخهسواری در هــوای آلــوده ،منجر به آسيب جدی به
سيستم تنفسی افراد میشود ،افــزود :در صورت استفاده از
خــودروی شخصی ،شيشه های خودرو را باال بكشيد و تهويه
خــودرو را در حالت گردش هوای داخل قرار دهيد تا هوای
آلــوده وارد كابين خــودرو نشود .دکتر «اکبری» خاطرنشان

کرد :درصورتی كه به ضرورت از منزل خارج می شويد ،حتم ًا از
ماسك مناسب جهت جلوگيری از تنفس هوای آلوده و همچنين
از عينك مناسب جهت پيشگيری از مواجهه چشم ها با هوای
آلوده استفاده کنید.
وی در خصوص فعالیت كاركنانی كه به واسطه شغلی بيشتر در
معرض گرد و غبار قرار دارند( ،پاكبان ها و ماموران پليس) نیز
بیان کرد :این افراد باید حتم ًا از وسايل حفاظت فردی مناسب
استفاده كنند .وی به افراد توصیه کرد :در ایام آلودگی هوا
بیشتر غذاهای سالم مانند لبنیات از جمله مصرف شير ،ماست
كمچرب ،ميوه و سبزيجات تازه و مايعات برای كاهش اثرات
آالينده های هوا استفاده شود .معاون بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی با بیان این که مراقبت از كودكان،
مادران باردار ،سالمندان ،بيماران آسمی ،افرادی كه سابقه
بيماریهای قلبی و تنفسی از درجه اهميت بااليی برخوردار
است ،تصریح کرد :در صورت مواجهه با تنگی نفس و هرگونه
ناراحتی قلبی -عروقی ،سريع ًا به نزديكترين مركز بهداشتی،
درمانی يا بيمارستان مراجعه کنید.

