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کسنگریز اومیکرونوا
سویه جدید کرونا دارای تعداد باورنکردنی جهش است

شــهروند| کووید-19 این بار با شــکل و شــمایل جدید قربانی 
می طلبــد. ایــن میهمان ناخوانــده دوبــاره حریــف می طلبــد و 
تــا حــدودی کشــورها را بــه حالــت آماده بــاش درآورده اســت. 
گیر  ســویه ای که به بــاور رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای وا
وزارت بهداشــت دارای جهش های باورنکردنی اســت. به گفته 
محمدمهدی گویا احتمال دارد این ســویه هم شــدیدتر باشــد 
گر ســویه جدید  منتشــر  کســن روی آن جواب ندهد. »ا و هم وا
بســیار  آن  بــا  برخــورد  و  مقابلــه  نحــوه  اســت  ممکــن   شــود، 

سخت باشد.«
به اعتقــاد گویا نمی تــوان در زمان کمــی این ســویه را قضاوت 
کرد. »باید چند هفته از رفتار ایــن ویروس و جهش های جدید 
بگذرد تا بتوان نظر قاطعانه تر و کارشناســی تری را مطرح کرد.« 
ردپــای اومیکــرون بعــد از محــل تولــدش در آفریقای جنوبــی 
گــزارش شــده اســت.  کشــورهای اروپایــی و آســیایی هــم  در 
گزارش هایــی کــه می توانــد زنــگ هشــداری باشــد بــرای شــروع 

پیک هایی در کشورهای مختلف. 
گیــر وزارت بهداشــت  رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای وا
گرچه  جهش هــای زیــاد ایــن ســویه را جــای نگرانــی می دانــد. ا
او معتقــد به صبر اســت تــا وضعیــت بیمارانــی که به این ســویه 
مبتال شده اند، بررسی شود. »باید صبر کرد تا ببینیم چه تعداد 
از ایــن بیمــاران بســتری می شــوند و بــه مراقبت های ویــژه نیاز 
دارنــد.« به باور گویا اما شــواهد نشــان می دهد قدرت و شــدت 
بیماری زایی این ســویه جدید از سویه های قبلی حتی ویروس 

دلتا باشد.

کــه واریانت هــای omicron را  کســن بــه شــکلی  تولیــد وا
تحت پوشش قرار دهد، ضروری است

علوم پزشــکی  دانشــگاه  ویروس شناســی  اســتاد  گفتــه  بــه 
شــهید بهشــتی اولین بــار در 24نوامبــر 2021 ســویه جدیــد در 
آفریقای جنوبی شناســایی شــد. »وضعیت اپیدمیولوژیک این 
منطقه با ســه پیک مشــخص شــده که آخریــن آنهــا عمدتا نوع 

دلتا بود.«
علیرضا ناجــی ادامه می دهد: »به نظر می رســد تعــداد موارد 
ابتال به نــوع اومیکرون تقریبــا در تمام مناطــق آفریقای جنوبی 
در حال افزایش است.« به باور ناجی با توجه به چرخش سریع 
این ورینت در مدت زمان کوتاه، از قدرت سرایت پذیری باالیی 
برخــوردار باشــد. »هنــوز خیلــی زود اســت بگوییــم نــوع جدید 

کووید-19 چگونه رفتار خواهد کرد.«
او با اشــاره به اینکه ســویه جدید هدف شــرکت های داروســاز 
کســنی بــا ترکیب  کســن موثر اســت، می گویــد: »تولید وا برای وا
جدیــد بــه شــکلی کــه واریانت هــای omicron را تحت پوشــش 
کنــون خــودش را  قــرار دهــد، ضــروری اســت.«  اومیکــرون تا
بــه بوتســوانا، آفریقای جنوبــی، آلمــان، انگلســتان، اســراییل، 
گرچه بیشــترین  هنگ کنــگ، ایتالیــا و بلژیــک رســانده اســت. ا
مــوارد مربــوط بــه آفریقای جنوبی اســت. »آمــار و میزان شــیوع 
گونه هــای جدید کرونــا تماما وابســته به سیســتم های ردیابی، 

نظارتی و پایش ژنتیکی کشورهاست.«
به اعتقاد ناجی برای کاهــش خطر ابتال به جهش های جدی 
کرونا بهتر اســت تا کاهش قطع زنجیره کوویــد-19 پروتکل های 
کسیناسیون به باالترین حد خود  بهداشــتی و از همه مهم تر وا
کســن در دنیــا ناعادالنه  نزدیک شــود. »تــا زمانــی  کــه توزیــع وا
باشــد، کشــورهای آفریقایــی و آمریکای جنوبــی بــه طــور کامــل 
کســینه نشــوند، همچنــان بایــد منتظــر جهش هــای بیشــتر  وا
کرونا باشــیم.« بــه گفته ناجــی، ورینت omicron شــاخصه های 
تهدیــد  یــک  جدیــد  ســویه  دارد.  را  ایمنــی  سیســتم  از  گریــز 
جــدی اســت. »گســتردگی ایــن نــوع جهش یافتــه کرونا نشــان 
کســن ها  می دهــد ظرفیــت بیشــتری بــرای فــرار از مصونیــت وا
گــرو ســطح پوشــش بــاالی  کرونــا در  کنتــرل  دارد.« بنابرایــن 

کسیناسیون علیه این بیماری است. وا

تست های پی ســی آر همچنان قادرند این ســویه جدید را 
شناسایی کنند

کی از  طبق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی شــواهد اولیه حا
خطر باالی عفونت است و تغییرات زیان باری در اپیدمیولوژی 
کــه  گرچــه کارشناســان اعــالم کردنــد  کرونــا روی داده اســت. ا
تســت های پی ســی آر همچنــان قادرنــد ایــن ســویه جدیــد را 
شناســایی کنند. در این میان آژانــس دارویی اروپــا اعالم کرده 
کســن های  هنــوز بــرای اظهارنظــر دربــاره میــزان اثربخشــی وا
ضدکرونــا در برابر ســویه جدیــد کشف شــده در آفریقای جنوبی 
خیلــی زود اســت. به گفتــه معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
کسن است. کمال حیدری  یکی از شرایط ورود به کشور کارت وا
ادامــه می دهــد: »طبیعتا مراجعه به کشــور از کشــورهای آلوده 
گر فرد عالیم داشته باشد،  حساســیت بیشــتری برای ما دارد. ا
بررسی شده و از او تست گرفته می شــود. وزارت راه مکانی برای 
گر مجددا تســت فرد منفی  قرنطینه افراد آلوده در نظر گرفته و ا

شود، می تواند از قرنطینه خارج شود.« 

ملیحــه محمودخواه |مشــکالتی کــه کرونا 
در این ســال ها ایجاد کرده، ســبب شــده که 
قــرار  آن  تحت الشــعاع  مســائل  از  بســیاری 
بگیرد. جنگل هــای هیرکانی که یــادگار دوره 
دایناسورهاســت در ســایه بی توجهی هــا در 
حــال نابــودی اســت و کارشناســان بــر ایــن 
گــر این شــرایط ادامه پیــدا کند تا  باورنــد که ا
سه دهه آینده بسیاری از این ذخایر باارزش 

را از دست خواهیم داد.
ایــران  در  جغرافیایــی  و  اقلیمــی  شــرایط 
ســبب شــده اســت کــه تنــوع زیســتی بســیار 
کــم باشــد. تنــوع  ارزشــمندی در ایــران حا
کنون ۸هزار گونه  زیستی کشور باعث شده تا
گیاهــی عالــی، یک هــزار و ۳00 گونــه جانوری 
، پرنــده، خزنــده،  مهــره دار شــامل پســتاندار
دوزیست و ماهیان آب های داخلی و حدود 
ایــران  گونــه جانــوری بی مهــره در  ۳0هــزار 

زندگی و رشد کنند.
 نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در حــال حاضر 
این گونه های ارزشــمند در سایه بی توجهی 
قــرار  نابــودی  و  مدیــران در معــرض خطــر 
گرفته انــد. ورود گونه های مهاجــم که قدرت 
ســازگاری زیــادی بــا شــرایط جدیــد دارنــد 
ســبب شــده کــه ایــن آفت هــا بــه ســرعت در 
زیستگاه ها رشد پیدا کنند و گونه های بومی 
و ارزشــمندی که بــرای طبیعت ایــران ارزش 

زیادی دارند، در معرض نابودی قرار دهند.

حمله آفت ها به زیستگاه های گیاهی
گونه هــای  ایــن  کنــون  هم ا متاســفانه   
گیاهــی و جانــوری بــه علــت ورود گونه هــای 
مهاجم یا بیگانــه در معرض خطــر و نابودی 
قــرار گرفته انــد؛ گونه هایــی کــه اغلــب قدرت 
در  ســرعت  بــه  و  دارنــد  باالیــی  ســازگاری 
زیســتگاه های جدیــد رشــد و تکثیــر پیــدا 
می کنند و باعث نابودی و انقراض گونه های 

بومی می شوند.
 آفت هــا سال هاســت بــه جــان گونه هــای 
گیاهی شــمال کشــور افتاده اند و شمشادها 
را که از گونه های ارزشمند به شمار می روند، 
بــه شــدت زخمــی کرده انــد و به قــول هادی 
را  قربانی هایــش  قارچ هــا  ایــن  کیادلیــری 
گرفته انــد. او در مورد وضعیت شمشــادهای 
شمال کشور می گوید: »سال ها شب پره ها به 
جان شمشــادها افتاده  و این گونه باارزش را 
از بین برده اند و در حال حاضر هم هنوز این 

شب پره ها در محیط وجود دارند.«
 او بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن آفت هــا بــه 
محض اینکه درختی ســبز می شــود، ســریع 
به آن حملــه می کننــد و آن را از بین می برند، 
محیــط  در  حاضــر  حــال  در  گــر  ا واقــع  در 

کمتــر وجــود دارنــد، بــه ایــن دلیل اســت که 
میزبان شان کمتر شده است.

نابودی شمشادها
 متاســفانه در دهــه 90 شمشــادها حــدود 
40هــزار هکتار آلــوده شــدند و از بیــن رفتند، 
از  عظیمــی  خیــل  ســطح  کــه  به گونــه ای 
شمشادها به ویژه درختان مادری )درختان 
بزرگی که بذردهی و تولید نهال می کنند( را از 

دست دادیم.
کیــد می کنــد که  بحــث احیــا و پرورش   او تا
شمشــادها در ایــن چند ســال مطرح شــده 
و  شمشــاد  درختــان  پــرورش  گــر  ا اســت. 
طبیعــی  عرصه هــای  بــه  آنــان  بازگردانــدن 
به درســتی انجام شــود، خوب اســت. این در 
حالی اســت کــه بایــد مطمئــن باشــند قارچ 
ک وجود نــدارد یــا آفت کامــال فروکش  در خــا
کرده اســت، در این صورت است که می توان 
شمشادها را به عرصه های طبیعی برگرداند. 
اما تحقیقات نشــان می دهد که  قارچ  گاهی 
ک باقــی می مانــد و  تــا هشــت ســال در خــا
می تواند دوباره طغیــان و نهال ها و درختان 

را آلوده کند.

مــرگ  معــرض  در  پراســترس  درختــان 
دسته جمعی

 رئیس پیشــین انجمــن جنگلــداری ایران 
توضیــح می دهــد کــه دو دلیل بــرای طغیان 
آفت هــا و بیماری هــای گیاهان وجــود دارد. 
نخست آنکه  ممکن اســت گونه ای در جای 
نامناســب کاشــته شــده باشــد که ایــن راه را 
برای حملــه آفت ها باز می کند، امــا گاهی نیز 
ممکــن اســت گیــاه در جــای مناســب رشــد 
کند، اما عملکرد ما انســان ها ســبب شود که 
گیاهان دچار استرس شوند و این راه آفت ها 
را بــرای حملــه بــه این گونه هــا بــاز می کنــد. 
دســتکاری فضــای جنــگل، قطــع درختان و 
ساخت وســازهای بی رویــه در دل جنگل ها 
از عواملی اســت که درختان را دچار استرس 
کرده و ســبب می شــود مقاومت آنهــا در برابر 
می گویــد:  کیادلیــری  شــود.  کمتــر  آفت هــا 
»اینهــا را در کنار تغییرات اقلیمــی قرار دهید 
و ببینیــد کــه چــه بالیــی بــر ســر جنگل های 

شمال آمده است.«
 او به ایــن نکته اشــاره می کند کــه وضعیت 
گرس بسیار بدتر است و از نظر  جنگل های زا
توالی زمانی باید بگوییم جنگل های شــمال 
گرس از نظر تخریب  20 سال از جنگل های زا
گــر ایــن شــرایط ادامــه  عقب تــر هســتند و ا
پیدا کند تــا ۳0 ســال آینده شــاهد مرگ ومیر 

دسته جمعی درختان خواهیم بود.

شــمال  بــه  گــرس  زا از  کــه  آفت هایــی 
رسیده اند

 برخــی از آفت هایــی کــه بــه جــان درختــان 
شمال افتاده است، از خارج کشــور وارد ایران 
شــدند، امــا برخــی دیگــر کــه ایــن روزهــا مثل 
خــوره درختــان شــمال کشــور را می خورنــد، از 
مرکــز کشــور مهاجــرت کــرده و خودشــان را به 

جنگل های هیرکانی رسانده اند.
از  زغالــی  »قــارچ  می گویــد:  کیادلیــری   
کــه از جنگل هــای  جملــه آفت هایــی اســت 
گــرس حرکــت کــرده و بــه دنبــال میزبــان در  زا
شــمال کشــور می گــردد. بلــوط و گونه ممــرز از 
کــه قــارچ زغالــی  جملــه گونه هایــی هســتند 
واقــع  کــه در  را دارد  آنهــا  ازبین بــردن  قصــد 
می توانیم بگوییم ۳0درصد از پوشش گیاهی 
جنگل های شــمال را ممــرز و 9درصــد را بلوط 
تشکیل می دهد که هر دو آنها نیز از گونه های 

بسیار ارزشمند به شمار می روند.«
 در حال حاضر نیز فیتیله نارنجی به شــدت 
در حال تکثیر اســت و ســبب شــده که شــاهد 
مرگ ومیر دسته جمعی درختان شمال کشور 
گر زمان را از دســت بدهیــم و فکری  باشــیم و ا
برای شــرایط موجود نکنیم تــا چند دهه دیگر 
اثری از جنگل های شمال باقی نخواهد ماند.

کوسیســتم را نیــز از دالیل   او عدم ســالمت ا
دیگــر نابــودی جنگل هــای شــمال می داند و 
کید می کنــد که یکی از مشــکالتی که جنگل  تا
را نابود می کند، دست درازی به حیات وحش 
وجــود  بــه  کامــال  جنــگل  ســرحالی  اســت. 
آنکــه  بــرای  و  اســت  وابســته  حیات وحــش 
بتوانیــم جنگل هــا را حفــظ کنیم بایــد نگاهی 

هم به وضعیت حیات وحش داشته باشیم.

حال جنگل های شمال خوب نیست
جنــگل  تنفــس  قانــون  کــه  مدت هاســت   
در  درختــان  از  بهره بــرداری  از  جلوگیــری  و 
جنگل های شمال اجرا می شود، اما شنیده ها 
کی از این اســت که بحث اتمــام این قانون  حا
در برخی از محافل در حال پیگیری اســت که 
گر ایــن اتفاق بیفتــد، باید بگوییــم جنگل ها  ا

بیابان می شود.
 براســاس آمارهــای ســازمان های متولــی در 
15 ســال اخیــر یک میلیــون و 500هــزار هکتــار 
از ســطح جنگل هــای هیرکانــی کاهــش پیــدا 
کرده است، یعنی به طور میانگین روزانه 277 
هکتــار از جنگل ها فرصــت تنفس را از دســت 
داده انــد. بــه گفتــه کیادلیــری مراتع کشــور ما 
نیــز وضعیــت بهتــری ندارنــد و ۳میلیــون و 
600هزار هکتار از مراتع ما نیز نابود شده است 
و ســال ها باید تالش کنیم تا دوبــاره این مراتع 

به وضعیت قبل برگردند.

گونه های بومی کشور در حال نابودی
دانشــکده  اســتاد  آخانــی،  حســین   
زیست شناسی دانشگاه تهران نیز در این باره 
بــه »شــهروند« توضیــح می دهــد کــه قدمت 
دوره  بــه  ایــران  در  هیرکانــی  جنگل هــای 
ســوم زمین شناســی برمی گــردد. بســیاری از 
دوره هــای یخچالــی آن از بیــن رفته انــد و تکه 
سبز شمال کشور از این دوره باقی مانده است 
کــه بــه همیــن دلیــل ارزش زیــادی دارد.  این 
کارشناس حوزه محیط زیست بر این موضوع 
صحــه می گــذارد کــه تنــوع گونه هــای گیاهی 
در ایــران بســیار زیــاد اســت و از ۸هــزار گونــه 
گیاهــی موجــود در ایــران 25درصــد آن بومی 
و مخصوص کشــور ما اســت، اما متاسفانه در 
چند سال گذشــته گونه های مهاجم پرورش 
یافتــه و بخــش زیــادی از ایــن جنگل هــا را بــه 

ورطه نابودی کشانده اند.

گونه هــای  رشــد  بــا  جنگل هــا  نابــودی 
مهاجم

گیاهانــی ماننــد پالونیــا و   او معتقــد اســت 
ســنبل آبی زیســت بــوم جنگل هــای هیرکانی 
را در معــرض خطــر داده و رشــد آنهــا ســبب 
می شــود جنگل هــای شــمال از ایــن میــزان 
بیشــتر آســیب ببینند.  ایــن کارشــناس حوزه 
»متاســفانه  می کنــد:  کیــد  تا محیط زیســت 
گذشــته چــرای مفــرط دام،  طــی ســال های 
آب هــای  ســطح  پایین رفتــن  و  خشکســالی 
زیرزمینی استرس جدی به جنگل های ایرانی 
گر طــرح جامع مدیریت  و تورانی وارد کــرده و ا
جنگل هــا اتفــاق نیفتــد و اقدامــات مدیریتی 
ســازگار بــا طبیعــت نظیــر مبــارزه بیولوژیــک 
بــا آفــات و بیماری هایــی کــه بــه دلیــل ضعف 
گونه هــای گیاهــی شــایع می شــوند، اجرایــی 
نشــود و دســتکاری های ســازگار بــا طبیعــت 
کوسیســتم  صــورت نگیرد، آســیب جــدی به ا

وارد خواهد شد.«

فرهنگ سازی راه حفظ جنگل
 او معتقد است که فرهنگ سازی مهم ترین 
راه بــرای حفظ جنــگل اســت، اما ایــن اتفاق 
تــوان  دولــت  نمی خــورد.  رقــم  درســتی  بــه 
نگهــداری از منابــع طبیعــی و ملــی را نــدارد و 
این مــردم هســتند کــه بایــد در محافظــت از 
عرصه هــای منابــع طبیعــی و محیط زیســتی 
مشــارکت کنند. حــس تعلق مردم نســبت به 
کوسیستم باید تقویت شود. زمانی می توان  ا
به منابع طبیعی، منابع ملــی گفت که منافع 
ملی را دربرداشته باشد و این نگاه در جامعه 
ایجاد شــود که با حفظ این عرصه ها می توان 

منفعت ملی برد.

خبر3

 کارشناسان به»شهروند« توضیح می دهند چطور در 15 سال اخیر یک میلیون و 500 هزار هکتار 
از ذخایر باارزش شمال کشور نابود شده است؟
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