نقد استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران به طرح مجلس:

به سال  ۱۲۷۵شمسی برگشتهایم!

استاد دانشــگاه و شــهردار پیشــین تهران ـ طرح نمایندگان
مجلس با عنوان «اســتفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» را
تداعیکننده قرارداد ننگین  ۱۹۰۰دانســت که در دوران قاجار
انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد
و کشور برای ابطال آن متحمل هزینههای سنگینی شد.
این کارشناس مرمت و معماری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:
نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کردهاند نگاهشان به میراث

خبر

 آمار ترسناک سازمان جهانی بهداشت
درباره کشتار کرونا؛

مرگومیرکروناییدراروپا
از مرز  ۲میلیون نفر گذشت
مریم محسنی  /گروه جامعه
news@naslefarda.net

جـامـعـه
Society

naslefardanews
naslfarda

شنبه  24اردیبهشت 1401
سال سیویکم | شمـاره 6793
 14می  12 | 2022شوال 1443

7

در گفت و گو با یک استاد دانشکده منابع طبیعی منشأ گرد و غبارهای گسترده کشور بررسی شد؛

گناهکاراصلی خیزش گرد و خاک ،آنسوی مرزها

یک استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با
بیان اینکه تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انســانی
عامل اصلی خیزش گرد و خاک هستند ،اظهار کرد:
کمبود منابع آبی و سدسازی برای مهار و نگهداری
آبهای زیرزمینــی موجب خشکســالی ،کمبود
آب و خیزش گرد و خاک میشــود .حسن احمدی
درگفت و گو با ایسنا درباره اثرات مخرب گرد و غبار
اظهار کرد :یکی از عمدهترین مشکالتی که امروزه بر
سالمت انسان و اکوسیستم آسیب وارد میکند ،گرد
و غبار است که این مشــکل نه تنها در ایران بلکه در
سطح دنیا مطرح است و دانشمندان بسیاری در این
زمینه در حال فعالیت و مطالعه هستند .وی با بیان
اینکه آالیندهها به چند دسته تقسیم میشوند ،گفت:
یک دســته آالیندههای مرتعی هستند که تاثیرات
زیادی بر حوزه سالمت محیط زیست دارند و دسته
دوم آالیندههای جهانی هستند که موجب گرمایش
زمین و تخریب الیه ازن میشــوند .این آالیندهها
شامل ذرات معلق ،اکســیدهای کربن ،اکسیدهای
نیتروژن و اکســیدهای فوتوشیمیایی ،اکسیدهای
گوگرد ،ترکیبات فرار ،سرب و سایر ترکیبات سمی
هستند که به وســیله صنایع مختلف ایجاد و در هوا
معلق میشوند و اثرات مخرب نامحدودی دارند.
این استاد دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ضمن اشاره به اینکه در کشور ما بین گرد و غبار ،گرد
و خاک و ریزگردها تفاوتی قائل نمیشوند ،تصریح
کرد :گرد و غبار ذرات کوچکتر از  ۲.۵میکرون است
که بر اثر فرسایش باد ایجاد میشود ،در صورتی که
ریزگرد در مناطق مرطــوب و در نتیجه بخار آب و

عکس  :برنا

درحالی که اخبار ارسالی و بهتر بگوییم اخبار درز
کرده از چین خبر از کرونا و شیوعی دیگر میدهد
و کره شمالی اولین مورد رسمی مرگ بر اثر ابتال
به ویروس کرونا را در محدوده مرزهای خود اعالم
کرده و خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته است
که دهها هزار نفر از مردم ،دچار تب و عالئم بیماری
شدهاند؛ سازمان جهانی بهداشــت ( )WHOدر
بیانیه تازهای اعالم کرد که مرگ بیش از دو میلیون
نفر در اروپا در پی ابتال به بیماری کووید ۱۹-تأیید
شده است .خبرگزاری فرانسه در آخرین روز هفته
گذشته و به نقل از بیانیه دفتر اروپایی این سازمان
نوشت :یک مرز ویرانگر و شوم از تلفات این بیماری
در منطقه اروپا پشــت سر گذاشته شــد و بنابر
گزارشهای تأیید شده ،شمار قربانیان کووید در
این منطقه از دو میلیون نفر گذشت.بنابر دادههای
رسمی در ســازمان جهانی بهداشت از مجموع
 ۲۱۸میلیون و  ۲۲۵هزار و  ۲۹۴بیمار ثبت شده
در اروپا ،دســتکم دو میلیون و  ۲۰۰هزار و ۵۸
بیمار در پی عوارض ابتال بــه ویروس کرونا جان
خود را از دست دادهاند .نکته اینجاست که منطقه
اروپا شامل  ۵۳کشور میشود که زیرساختهای
بهداشت و درمانی ،نیروی انسانی و بافت جمعیتی
متفاوتی دارند.سازمان جهانی بهداشت در بخش
پایانی بیانیه روز پنجشــنبه خود همچنین ابراز
امیدواری کرده اســت که در صــورت همکاری
کشورها ،آماده نگه داشتن نظامهای بهداشت و
درمان و نیز محافظت از آســیب پذیرترین افراد
جامعه ،میتوان از مرحله حاد بیماری عبور کرد.

فرهنگی به مثابه «گنج» است .شاید در لفظ اینطور نگویند ،ولی
نگاهشان اینگونه است .اتفاقاً اصلیترین انتقاد به این طرح آن
است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیدهاند ،به عبارتی ما
به سال  ۱۲۷۵شمسی برگشتهایم .او افزود :این نگاه نمایندگان
مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال  ۱۹۰۰میالدی
برابر با  ۱۲۷۹هجری شمسی در دوره قاجار ،قراردادی بین ایران
و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی

آثار باستانی ایران را به کشــور فرانسه واگذار کرد .به موجب آن
قرارداد« ،دمورگان» و جانشین او بیش از  ۵۵سال فقط در شوش
حفاری کردند.
به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد ،کشور را متحمل هزینههای
ســنگینی کرد ،به گونهای که حتی انقالب مشروطه و تشکیل
مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را به طور کامل ملغی
کند .حتــی پس از لغو این قــرارداد در ســال  ۱۹۲۷میالدی،
فرانسویها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت میکردند
و در ازای لغو این قــرارداد نیز دولت وقــت را مجاب کردند که

فرانســویها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان
حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت  ۱۵سال به یک
نفر فرانســوی «آندره گدار» بدهند .حناچــی ادامه داد :اینک
نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است ،به رغم همه
شــعارهایی که درابتدای طرح آمده ،مشــابه همان نگاه دوران
قاجاراســت وبه میراث فرهنگی به عنوان ارزشهای منحصربه
تمدنی ایران قدیم که آن را از کشورهای
فرد ملی ،سرزمینی و
ِ
دیگرمتمایز میکنــد وآن را واجد ارزش میشــمارد ،نگاهی
ندارد.

یا رطوبت بسیار ایجاد میشــود .ما باید این تفاوت
را بشناســیم و از عنوان ریزگرد بــرای گرد و خاک
استفاده نکنیم.
وی ادامه داد :گــرد و غباری کــه روز  ۱۹فروردین
 ۱۴۰۱در تهران دیده شد ،هم منشأ داخلی داشت و
هم منشأ خارجی که منشأ داخلی آن نتیجه تخریب
پوشش گیاهی در مناطق خشــک بود .بیش از ۶۰
درصد کشورما دارای اقلیم خشک و فرا خشک است
بنابراین در ایران بارشها کم و خشکسالی زیاد است
و باد ،خاک را از روی زمین بلند و جا به جا میکند.
به گفته احمدی ،سطح پوشش گیاهی در ایران حدود
 ۴۰میلیون هکتار است که حدود  ۲۵تا  ۳۰میلیون
هکتار آن درگیر فرســایش بادی اســت که نتیجه
گرد و غبار در محدوده داخلی اســت .این محدوده

داخلی شامل بخش جنوب غرب ،جنوب و محدوده
مرکزی ایران میشــود اما به دلیل خشکســالیها،
کاهش بارندگی و افزایش استفاده بیرویه از آبهای
زیرزمینی بیشتر استانهای کشور در حالت خشک
و نیمهخشک قرار گرفتهاند و این معضل گرد و غبار
را ایجاد کرده است.
این عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی
ایران با بیان اینکه منشــأ دیگر شــکلگیری گرد و
خاکها خارجی است ،اظهار کرد :گرمایش جهانی در
این روزها نکته بسیار قابل توجهی است و گرمایش
زمین در حقیقت افزایــش دمای میانگین در زمین
است که طبق تحقیقات دانشــمندان در سالهای
اخیرمیانگین دمای زمین بین  ۱۸صدم تا  ۷۴صدم
درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشــاره به «هیأت بین دولتی تغییر اقلیم» یا
« »IPCCکه یک ارگان بیندولتی علمی است و در
مورد مخاطرات تغییرات آبوهوایی بر اثر فعالیتهای
انسانی در سراسر جهان فعالیت میکند ،ادامه داد:
این ارگان یک مرجع معتبر است که درمورد تاثیرات
گرمایش زمین مطالعه میکنــد .نتیجه مطالعات
نشاندهنده این است که مهمترین عامل تاثیرگذار بر
گرمایش زمین که از اواسط قرن بیستم در کره زمین
مشاهده شــده ،گازهای گلخانهای که انسان تولید
میکند و از بین رفتن الیه ازن است.
به گفته احمدی بر اســاس تحقیقات و رصدهایی
که از سال  ۱۳۸۰انجام شده است ،این گرد و خاک
در مناطق جنوب و جنوب غرب کشــور با توجه به
تغییرات آب و هوایی ،کاهش بارندگی ،خشکسالی
و کمبود پوشش گیاهی در این مناطق ازسال ۱۳۶۳
آغاز سپس متوقف شد و دوباره سال  ۱۳۸۶این پدیده
در ایران مشاهده شد و در سالهای  ۸۷و  ۸۸به اوج
خود رسید و در سال  ۱۳۸۸به طور گستردهای کشور
از جمله اغلب اســتانهای مرکزی ،جنوب ،غرب،
شــیراز ،اصفهان ،تهران را فرا گرفت وحتی از البرز
عبور کرد و به استانهای گیالن و مازندران رسید.
وی افزود :در فروردین  ۱۴۰۱گرد و خاک به تهران
و حتی استانهای شمالی رسید و با توجه به اینکه
گرد و خاکهای دارای منشأ خارجی فقط محدوده
اســتانهای غرب ،جنوب غــرب و جنوبــی را فرا
میگیرد ،محدودهای که ایران درگیر گرد و غبار شد،
نشان دهنده این است که  ۳۰درصد این گرد و غبار
منشأ داخلی و  ۷۰درصد آن منشأ خارجی داشت.

یافتهها
ادامه از صفحه یک
کلسترول خوب ،و سطوح باالی تری گلیسیرید و
لیپوپروتئین با چگالی پایین (« ،)LDLکلسترول
بد» مرتبط اســت .محققان معتقدنــد این نوع
آلزایمر ممکن است بعدها منجر به زوال عقل شود.
طبق مطالعات انجام شده ،بین سطح کلسترول
باال و پایین و آزایمر رابطــهای وجود دارد .طبق
تحقیقات انجام شده ممکن است ارتباطی بین
سطح کلســترول و آلزایمر وجود داشته باشد.
این اولین باری نیســت که محققــان رابطهای
بین سطح کلسترول و مشــکالت حافظه پیدا
میکنند .طبق تحقیقی که در سال  2002انجام
شد ،زنانی که سطح کلسترول بد باالیی داشتند
بیشتر دچار اختالالت شناختی از جمله آلزایمر
بودند 4 .سال بعد دوباره تحقیقی روی افرادی که
کلسترول بد خود را کاهش داده بودند انجام شد،
و محققان به این نتیجه رسیدند که احتمال ابتال
به آلزایمر در این افراد کاهش یافته است .در سال
 2004تحقیقی انجام شد که در نتیجه آن افراد
میانسالی که رژیم غذایی با کلسترول باال یا چربی
اشباع شده مصرف میکردند ،بیشتر در معرض
خطر ابتال به مشــکالتی همچون آلزایمر بودند.
همچنین این تحقیق نشان داد که مصرف ماهی و
روغن ماهی باعث کاهش خطر ابتال به اختالالت
مغزی میشود ،ماهی به عنوان غذای مغز شناخته
میشــود .کلســترول چگونه حافظه و عملکرد
شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ پاسخ دقیق
به این سؤال یک معما باقی میماند .محققان براین
باورند که کلسترول خوب ممکن است حافظه را
به روشهای مختلفی بهبود بخشــد .کلسترول
خوب دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی
است که ممکن است عملکرد مغز را بهبود بخشد.
همچنین ممکن است کلسترول خوب از تشکیل
آمیلوئید -بتا که در بافت مغزی بیماران آلزایمری
تشکیل میشود ،جلوگیری کند .طی تحقیقات
انجام شده در سال  2011اینطور به نظر میرسد
که کلســترول با تولید آمیلوئید (که در بیماری
آلزایمری رخ میدهد) مرتبط اســت .محققان
همچنان در حال تحقیق و بررسی راجع به رابطه
بین سطح کلســترول و آلزایمر هستند ،اما اگر
نگران سطح کلسترول خود هســتید ،اقدامات
زیادی وجود دارد کــه میتوانید انجام دهید .به
گفته انجمن قلب آمریکا ،ورزش منظم و اجتناب
از دود سیگار میتواند به حفظ کلسترول در سطح
متوسط کمک کند .داروهای کاهش کلسترول
همچنین میتوانند به حفظ تعادل کلســترول
کمک کنند.
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