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 یم اهواز بعد از اولین بارش پاییزتنگی نفس مرد

گفته کنند.  یگی نفس به مراکز درمانی مراجعه مم تنیی از بیماران با عالیزی در اهواز، موجیبارش باران پاهر ساله با اولین 

سیسات نفتی استان خوزستان و وجود پرتعداد نوعی درخت به نام کونوکارپوس اهای ت از فعالیتاین تنگی نفس  امنششود  یم

 .است

 

هرساله با  92مهر، تنگی نفس مردم اهواز آغاز شد. این مشکل از سال  28همزمان با اولین باران پاییزی در تاریخ امسال نیز 

کند، اما مسئوالن هنوز راهکاری برای جلوگیری از بروز این  ارستان میشروع شده و هزاران نفر را راهی بیم ها اولین بارش

بیمارستان ابوذر اهواز بیشترین اول  در مرحلهکه  کنند مینفر به بیمارستان مراجعه  186مهر تعداد  29 روز اند. مشکل پیدا نکرده

 راست.کننده را دا آمار مراجعه

، طبق اخبار منتشر شده ایرج نظری دهد. کنندگان ارائه نمی دقیقی از تعداد مراجعه زشکی آمارطی روزهای اول، دانشگاه علوم پ 

ویی، مدیر ل انشگاه محول کرده و فرهاد حمزهعمومی د روابط ین زمینه را بهویی در ادانشگاه علوم پزشکی اهواز پاسخگ رئیس

 بود.ها ن هرج کرده و پاسخگوی رساند را از دسترس خاخو عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تلفن همراه روابط

اولیه را بیش  ساعت 24انقالب تعداد مراجعه بیماران تنفسی در  های ضد هانشگاه علوم پزشکی، برخی از رساندر سکوت خبری د

اینکه . تا شوند می ها در سطح جامعه یهای غیرکارشناسی سبب افزایش نگران توصیه و با کنند مینفر اعالم  600از یک هزار و 

  دارد. ها رسانهزیادی در  تاببازو دهد  میای انجام  آبان با خبرگزاری مهر مصاحبه 7لویی در تاریخ  فرهاد حمزه
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آبان، چهار  7آبان تا ساعت هشت صبح  6: از ساعت هشت صبح روز کند میخصوص آمار تنفسی اظهار  این مصاحبه در در یو

 وورت سرپایی درمان نفر از آنها به ص 321چهار هزار و  که ،ها مراجعه داشتند فر برای مشکل تنفسی به بیمارستانن 481 هزار و

 بستری شدند.  هااز آن نفر 160

برخوردار  الزم آمادگی بعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز ازهای تا ها، بیمارستان بینی بارش طبق اخبار منتشر شده با وجود پیش

های شب گذشته  بارش داد پس از ه نشان میک دست شد به های اجتماعی دست هشبک ویدیویی درآبان  7نبودند؛ از صبح روز 

های داخلی بیمارستان گلستان  نسال زده و سبب بروز مشکالتی برای بیماران و همراهان آنها در باالکف بیمارستان  فاضالب از

 شده است. 

 

  :های مختلف علل ایجاد تنگی نفس از دیدگاه

های  عامل تنگی نفس در خوزستان در شورای سالمت استان بررسی شد و چهار احتمال؛ مشعلعنوان  گزینه به 18 •

 نفس معرفی شدند. عنوان عامل تنگی های گیاهی به های نفت، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن زباله و گرده چاه

توجهی از فضای سبز  ساحت قابلکه م های گیاه کونوکارپوس را گرده ،نظر در آخرین اعالم دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ها معرفی کرده و توسط اداره کل  نفس اهوازیی عنوان عامل اصلی تنگ به ویژه اهواز را پوشانده، شهرهای خوزستان به

اساس شورای سالمت استان، هرس گیاهان  همین بر .زیست خوزستان نیز تایید شده است حفاظت محیط

  مصوب کرده است. وز مشکالت تنفسیکونوکارپوس را به منظور جلوگیری از بر
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افشانی  که گرده دانشگاه علوم پزشکی اهواز بدون انتشار جزئیات تحقیقات خود اعالم کردخبرگزاری فارس:  •

 های پاییزه در استان خوزستان است.  آالیندگی باران ها عامل نوکارپوسوک

و سوی مردم  شده از جمله رعایت نکات پیشگیرانه از انجام: با توجه به تمهیدات غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان •

مراکز درمانی خوزستان به  به کننده بیماران مراجعه دهی در خوزستان، هرس درختان کونوکارپوس پیش از گلهمچنین 

  .ای کاهش یافت حد قابل مالحظهتا  ،دلیل عارضه تنگی نفس

های آلوده  : درمان رایگان بیماران تنفسی پس از بارش بارانی فارسیکی از شهروندان اهوازی در تماس با خبرگزار •

. کنند دریافت میان ها هزینه درمان را از بیمار و در بیمارستانفقط ادعای مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اهواز است 

که موضوع کمبود بستری شدند ها  دلیل حمالت تنفسی در بیمارستان دهد: برخی از شهروندان به این شهروند ادامه می

در « ماسک نبوالیزر»مانند ؛ همچنین برخی از امکانات بیمارستانی های بیمارستانی دوباره مشاهده شد تخت

  .ها با کمبود مواجه است بیمارستان

این صورت علمی اثبات نشده است.  به (گرده درخت کونوکارپوس)هنوز این موضوع زاده نماینده اهواز:  محسن موسوی •

درختان بود باید در ن اگر مشکل مرتبط با ایو رهای خوزستان و حتی عراق کاشته شده است درختان در تمامی شه

های نفتی در اطراف  شعلهکه چنین نیست. وجود  حالیدر داد شد این اتفاق رخ می طول سال که بارندگی حادث می

آسمان اهواز نگاه کنید  از باال به اگر شب تری است. حتملآن افزوده شده علت م های اخیر بر تعداد لاهواز که طی سا

فضا متراکم است و این طبیعی است که  ها درنروشن بوده و دود آ های گاز هها چاه نفت و شعل هکنید که د یمشاهده م

بر  عالوهد. در سطح شهر اهواز مشکالت تنفسی شون ها را شسته، پایین آورده و در نتیجه مردم دچار هبارندگی این دود

کاویان، کربن  فوالد ،ور دارند مانند شرکت صنایع فوالدحض یزای زیاد های دود شرکترهای نفتی، های گاز و فل لدک

تواند چنین تبعاتی به دنبال داشته باشد. دو سه سال پیش  صنایع می ن... که دود ناشی از ای له اهواز ولو، بالک، نورد

سوزد و از بین  یم ،که همراه با نفت خارج شدهرا زی گاقرار بود و دادی بسته ت قرارنف یک شرکت چینی با وزارت

. این موضوع را وزارت نفت و سازمان عملیاتی نشده است کنونکند که تا یآوری کرده و فرآور عرود را جم یم

 .ی رخ نداده استدر این حوزه اتفاق ولی تا االن دندکر زیست باید پیگیری می محیط

مشکل کمتر  نیدلیل ا همین تان کمتر بوده و بهرهای خوزستان تعداد این درخشه ردر سای :استاندار خوزستانشریعتی،  •

ر اما در آبادان این کا ین دستور را دادیم و در اهواز به شدت هرس کردیم،ا 96یا  95، ما در سال دهد ینشان مخود را 

 نفر به هزار نفر رسید،  هزار 20ه بیمارستان در اهواز از را نکردند نتیجه آن شد که در آن سال تعداد مراجعان ب
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مساله توجه به این درختان  نفر افزایش یافت که این موضوع نیز به ما نشان داد که باید 800اما در آبادان ناگهان به 

باید در گر علت این پدیده بود ا و ودش در خوزستان صد سال است که فعالیت نفتی انجام می .به جد دنبال شود

زیست خوزستان اضافه  چیز جدیدی به محیطدهد که  یداد. این موضوع نشان م ز خود را نشان میهای قبل نی سال

  .هم کاشت این درختان است شده است که آن

 کنند شبیه حمالت آسم است، حمالت آسم از ها مراجعه می ین شرایط به بیمارستانافرادی که در ا تنفسی حمالت

عنوان  لی، به همین دلیل است بحث فعالیت نفتی را بهها نه از مواد آ هشود مانند گرد زنده ایجاد می تولیدات موجود

 کنیم.  علت این حوادث رد می

داشت که  خصوص ینادررا گاه علوم پزشکی اهواز بررسی : دانشزیست خوزستان یرکل محیطجواد اشرفی مدمحمد  •

سال  15طی  طور گسترده باشد که به های درخت کونوکارپوس هتواند مرتبط با گرد یمترین احتمال  یقودهد  ینشان م

یا آلوده بودن باران به ما اسیدی بودن  بررسی ین استان کاشته شده است. این درحالی است کهگذشته در سطح ا

  تواند وجود داشته باشد. میهم چند که این احتمال  ها را تایید نکرد هر نهیدروکرب

فلر،  تصاعد گازگرفته و  نظر ه درهر دو عامل را برای این پدید :علی ساری نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس •

اهواز  عنوان عوامل بروز مشکالت تنفسی مردم را بهدرختان کهور آمریکایی و حوضچه نمک تاالب هورالعظیم 

  شمارد. یبرم

هیچ  اندازند بر پایه موضوعی که مشکل را گردن گیاه کونوکارپوس می: زیست فعال و پژوهشگر محیطهژیر کیانی  •

وس در این رخداد کونوکارپ توانیم درباره اثرگذاری حاضر مردود است. ما نمی حالت و لذا درمستند و پژوهش علمی نیس

 ،مشکالت تنفسی مردم پس از بارش و اگر علتیاری از نقاط دنیا هم کاشته شده نظری بدهیم، زیرا این گیاه در بس

میدان چهار اسب اهواز یا در سایر نقاط مسکونی  یر مناطق جهان نیز مشاهده شود. وقتی دراین گیاه است باید در سا

هزار مترمکعب گازهای آالینده وارد  15نفت بیش از  ک واحد فلر نفتی یا همان گازهای همراهیاین شهر تنها از 

  چنانی ندارد. کنیم، نیاز به پژوهش آن هواز میآسمان شهر ا
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 یک متر درزیست  ای انسان و محیطماده سمی مضر بر 40دهند که حدود  یالمللی نشان م نپژوهش مستقل و بی 20بیش از 

هر همین تعداد هم در اطراف ش دها فلر نفتی در خوزستان و به، این درحالی است که صدمکعب گازهای همراه نفت وجود دار

 اهواز وجود دارد. 

اینکه اقلیم آن شبیه  درصد گاز فلرها را کنترل کرده است، حال با توجه به98 ها کشور کویت  طبق اخبار منشر شده در رسانه 

  دچار این چنین مشکلی نشده است. خوزستان است باید دید گیاه کونوکارپوس در آنجا وجود دارد یا خیر که تا به حال

 داد مردم اهواز برسد. یاب در سطح ملی تشکیل شود تا به وجود دارد، باید یک کمیته حقیقت هایی که نظرات و نظریهبا توجه به 


