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در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

شهروند|  بال از هشت ســال پیش بر سر شمشادهای 
هیرکانی نازل شد؛ از  سال 89 بیماری قارچی آمد و  سال 
95 آفت به جنگل رسید. در این سال ها، گروه های بزرگی 
از شمشــادها بی آن که وقتی برای احیا داشــته باشند، 
زیر بار بیماری »بالیت« و شــب پره ها، خشــک شدند و 
کسی نخواست یا نتوانست دردشــان را دوا کند. نه آفت و 
نه بیماری، هیچ کدامشان قبال در ایران دیده نشده بودند، 
هر دو خاِص شمشاد بودند و در دوره ای کوتاه به این گونه 
حمله ور شدند و شمشادها را خشکاندند. با این که سازمان 
جنگل ها اعالم کرد که به محض طغیان شب پره ها، ظرف 
یک ماه آفت را شناســایی کردند تا مشــکل حل شود اما 
شب پره ها هنوز در جنگل های هیرکانی می پرند. براساس 
آخرین آمار این سازمان ســطح آلودگی شمشادزارهای 
استان های شمالی کشور به آفت شب پره تا مرداد امسال 
به 85۰۰ هکتار رســیده است. قارچ بالیت یا »سوختگی 
شمشاد« هم بخشی از شمشــادهای استان های گیالن 
و مازندران را به خــود آلوده کرده و اکنــون عامل اصلی 
خشکیدن شمشادهاست. رئیس انجمن جنگلبانی ایران 
می گوید، دوسوم شمشــادها با وجود این آفت و بیماری 
خشکیده و ســوخته اند و تا امروز جدیتی در برنامه های 
مقابله با این تهدیدات وجود نداشــته اســت، اگرچه این 
مشکل جدی است. هرچند همین دوهفته مدیرکل دفتر 
حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور اعالم کرد که این سازمان برای مقابله 
با آفت شب پره از  سال 95 تاکنون حدود 3۰ میلیارد ریال 

هزینه کرده است.
چقدر شمشاد مانده؟ کسی نمی داند

»اگر سطح رویشگاه های شمشاد 7۰ هزار هکتار باشد، 
اکنون 4۰ هزار هکتار آن خشــکیده اســت.« درباره آمار 
شمشادها رقم دقیقی وجود ندارد.  هادی کیادلیری، رئیس 

انجمن جنگلبانی کشور این طور می گوید.
مساحت کل رویشگاه های شمشاد شمال کشور، حدود 
72 هزار هکتار از عرصه های جنگلی اســتان های گیالن، 
مازندران و گلســتان اســت. این آماری است که سازمان 
حفاظت محیط زیست پیشــتر اعالم کرده است. سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اما این میزان را 42هزار هکتار 
برآورد می کند و بعضی مسئوالن هم گاهی عدد می دهند 
44هزار هکتار. آمار دقیق مشخص نیست ولی هرچه باشد، 
85۰۰ هکتار آلوده به شب پره است و میزان نامعلومی هم 

به بیماری بالیت دچار شده.
اصل ماجرا مشکوک است

کیادلیری، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی واحد علوم و تحقیقات معتقد است؛ اصل ماجرای 
بیماری و آفات مشکوک است. او به »شهروند« می گوید: 
»نمی شود درطول پنج ســال دو عامل خاص از بین رفتن 
این گونه، به شمشادها حمله کنند. شمشاد گونه ای باستانی 
است، عمری اندازه عمر جنگل های هیرکانی دارد. نادر و 
قدیمی است و در تمام این قرن ها دوام آورده. حاال چطور 
شــده که در عرض چند ســال یک بیماری بیاید و 7۰-
6۰ درصد شمشادها را نابود  کند و باقیمانده اش هم آلوده 
به آفت و خشک شود و بسوزد. اول یک بیماری قارچی آمد، 
کمر درختان را شکست. با این که بخشی از شمشادها جان  
سالم به در برده بودند، بار دیگر آفت شب پره آمد و بخش 

دیگری از آنها را از بین برد.«
زوال شمشادها از  ســال 9۰ شروع شد، با آمدن یک جور 
بیماری قارچی خارجی. کیادلیری آن سال مقاله ای نوشت 
و هشدار داد که فاجعه خشــکیدن شمشادها در راه است: 
»این مشکل در قسمت های غربی شــمال کشور، یعنی 
اطراف گیالن پدید آمده بود. اما توجه به هشدارها نکردند. 
مدیران ما حتی زحمت نمی کشــیدند کــه بیایند و آثار 
بیماری را در عرصه مشاهده کنند. این طور شد که بیماری 
تا مازندران رسید. شمشادها گروه گروه زندگی می کنند و با 
آن بیماری  درصد زیادی از آنها نابود شدند، هرچند بعضی از 

توده ها توانستند جان سالم به در ببرند اما اواخر اردیبهشت 
سال95 طغیان شب پره ها از پارک بنفشه، کنار هتل خزر 
شروع شد.« کیادلیری همان وقت ها گزارش داده بود که این 
آفت وارداتي از بین شمشادهاي منطقه توریستي اطراف 
هتل خزر چالوس دیده شــده اما با این که قرار بود سازمان 
جنگل ها برای مهار این آفت کاری کند، به  دلیل نبود اعتبار 
و کمبود نیروي انساني شمار قابل توجهي از شمشادهاي 

3۰۰ساله خشک شد. حاال وضع بدتر از قبل شده. 

 از نگاه رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد 
علوم و تحقیقات، هجوم دو عامل خارجی به شمشــادها 
خیلی مشکوک است، چون »هیچ کدام اینها تا به حال در 
کشور دیده نشده بودند و این بار در طول دوره ای خاص، به 
شمشادها حمله ور شدند، فقط به شمشادها.« پیش از این 
طغیان آفات در سال های بعد 75 اتفاق افتاده بود؛ بلوط ها، 
شاه بلوط ها، افراها و راش اما »حمله ها تا این حد سنگین، در 
مدت کوتاه و مربوط به گونه ای خاص نبود و عالوه بر اینها، با 

این شدت به گیاهان خسارت نزده بود.«

بیماری های زاگرس به شمال رسید
این بیمــاری و آفت خارجــی چطور به ایــران آمد؟ با 
نهال های وارداتــی؟ از طریق اشــخاص؟ رئیس انجمن 
جنگلبانــی می گوید کســی نمی داند: »این مســأله به 
ضعف های بخش گیاه پزشــکی ســازمان حفظ نباتات 
برمی گردد. آنها باید آفات و بیماری های حاشیه کشور را 
بشناسند و باخبر باشند از احتمال ورود آنها به کشور. باید 
معابر را چک کنند که اگر نهال و گونه ای وارد می شــود، 
قرنطینه ای وجود داشته باشد، هم قرنطینه خارجی، هم 
داخلی. البته قرنطینه داریم، اما بیشتر به بخش کشاورزی 
و میوه ای مربوط است. آنها به بخش های جنگلی زیاد توجه 
نمی کنند، جز در مواردی که به واردات چوب مربوط  است. 
یکی از احتماالت ورود آفات و بیماری ها به واردات چوب 
برمی گردد و درحالی که ما برای دفــاع از تنفس جنگل، 
خواهان واردات چوب هستیم، آنها صورت مسأله را پاک 
می کنند و خیلی ســاده می گویند خب، واردات چوب را 
متوقف کنیم، چون ممکن اســت آلوده باشد. هیچ وقت 
کار علمی نکرده اند که هم واردات چوب داشــته باشــیم 
هم بیماری ها را کنترل کنیم.« به گفته رئیس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی، 126 هزار هکتار از جنگل های 
شمال کشور در ســال های اخیر با طغیان آفات خارجی 
تهدید شده اند و این مسأله به ضعف آگاهی و ناتوانی سازمان 
جنگل ها هم مربوط اســت:»بخش گیاه پزشکی سازمان 
جنگل ها هم در خواب است. معاونت جنگل و حفاظت هم 
در این باره مسئول اند، اما به جای حل مسأله، فقط افراد را 
حذف می کنند و آب از آب تکان نمی خورد. از چند ســال 
پیش بارها عوامل خطرساز و طریقه پیشگیری را گفته ایم 
و  شناسایی قارچ در حد دو ســه ماه انجام شد و کار را رها 

کردند. آنها جز در حد نمایشی کاری نکرده اند.«

او خبر می دهد: »بیماری و آفات جنگل های زاگرس هم 
به شمال کشور رسیده است؛ آفات ابریشم خوار، جوانه خوار 
بلوط و همین طور بیماری ذغالی بلوط. بســیاری از آفات 
غرب کشور به شــمال رسیده اســت، اما به این موضوع 

بی توجه اند.«
آخرین آمار از سازمان جنگل ها

بهمن اســفندیاری، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت 
منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
مرداد امســال خبر داد پس از شناسایی شب پره در  سال 
95، ظرف مدت یک ماه، دستورالعمل مبارزه با آن تدوین 
و عملیات مبارزه شامل محلول پاشی در همه سطوح قابل 
دسترسی و اقدامات مکانیکی نظیر نصب تله های فرمونی و 
تله های نوری انجام شد. با این که 85۰۰ هکتار سطح آلوده 

به شب پره وجود دارد، اما چون بخش اعظم شمشادزارها 
به طــور پراکنــده و در مناطق صعب العبور قــرار دارند و 
دسترسی به آن مناطق امکان پذیر نیست، مقابله با آفات 

این بخش ها هم سخت انجام می گیرد.
بر اساس گزارش های سازمان جنگل ها، آن چه امسال 
برای مقابله با تاثیرات این آفت انجام شده، مساحت یابی 
و شناسایی مناطقی که شمشادهای آن خشک شده اند، 
جداسازی مناطقی که ریشه شمشادها زنده اند و بخشی 
که شمشادهایش سبز هستند و محلول پاشی مناطق آلوده 

است تا از خشک شدن شمشادها جلوگیری شود.
برای مقابله با بیماری بالیت هم اســتان های شــمالی با 
روش های مختلف در مناطق آلوده با این قارچ مبارزه می کنند 
و آن چه کار مبارزه را پیچیده کرده، زنده مانی بذر این قارچ 
در خاک به مدت پنج سال است. در حال حاضر اما بیشترین 
عملیاتی که برای مبارزه با این قارچ صورت گرفته، عملیات 
بهداشتی است که در آن شــاخ و برگ های آلوده از جنگل 
خارج و سوزانده می شود. این درحالی است که در مناطقی 
که شمشــاد ها به قارچ آلوده بودند، آفت شب پره خسارت 
جدی به این درختان وارد کرده است. حاال قرار است امسال 
شمشادهایی که خشک شده اند از جنگل بیرون آورده شوند 
و از آنجایی که درخت شمشاد جزو گونه ممنوع القطع است 
مجوز این کار باید از ســوی شورای عالی سازمان جنگل ها، 

صادر و با تشخیص گیاه پزشکی انجام شود.
اوایل بهمن ماه اعالم شــد که ســازمان جنگل ها برای 
مقابله با آفت شب پره از  سال 95 تاکنون حدود سه میلیارد 
تومان در قالب اقدامات مکانیکی، مدیریتی و محلول پاشی 
بیولوژیک هزینه کرده است، اما صعب العبور بودن بسیاری 
از مناطق و در دسترس نبودن برای مبارزه و ویژگی هایی 
نظیر چندنســلی بودن آفت شب پره شمشــاد و سرایت 
سریع آن در سایر مناطق تحت کنترل، باعث شده با وجود 
اقدامات کنترلی متاسفانه بخش وسیعی از شمشادها بر اثر 
بیماری بالیت و شب پره خسارت جدی ببینند. سازمان 
همچنین برای مبارزه با آفت شــب پره برنامه اجرایی را با 

هماهنگی استان ها برای  سال 98 تهیه کرده است. 
این اقدامات سازمان درحالی اســت که تیرماه امسال 
رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان مازندران - نوشــهر هشــدار داد که در صورت 
انجام نشدن مبارزه جدی با بیماری پروانه شب پره و بالیت 
شمشادهای غرب مازندران، شمشادستان های این منطقه 
از بین خواهند رفت. به گفته او تنها 5۰۰ هکتار یعنی کمتر 
از 6 درصد از 85۰۰ هکتار شمشادستان های غرب استان 
باقی مانده است. از 85۰۰ هکتار از رویشگاه های شمشاد 
غرب مازندران در ســال های اخیر 5 هزار هکتار آن بر اثر 
بیماری بالیت شمشــاد و 3 هزار هکتار دیگر هم به دلیل 
آفت پروانه شبپره خشک شدند و از بین رفتند و هم اکنون 
4۰۰ هکتار از این 5۰۰ هکتار شمشاد غرب مازندران که 

قبال آلوده نشده بودند به بیماری مبتال شده اند.

گزارش »شهروند« درباره گونه های بومی جنگل های شمال ایران که از 8 سال پیش در معرض تهدیدند

کابوس شمشادها 
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درباره شمشادها و بیماری ها

شمشاد از گونه های منحصربه فرد جنگل های هیرکانی است و عمری به قدر عمر این جنگل های تاریخی دارد. شمشاد 
درخت همیشه سبزی است که با نام علمی »بوکسوس هیرکانا« در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه 
بین المللی حفظ طبیعت )IUCN( قرار گرفته است؛ توده ای تاریک از گیاهان که خود پناهگاهی برای حیات وحش است 

و نمادی از جنگل های شمالی ایران.
بیماری بالیت یا سوختگی شمشاد در ایران نخستین بار در  ســال 1389 در جنگل های آستارا و تالش دیده شد و در 
جنگل های هیرکانی از غرب به شــرق گسترش یافت و در  سال 91 به جنگل های نوشهر رســید و این کاری بود که با 

شمشادها می کرد:   سوختگی، ریزش برگ ها و خزان یکنواخت نهال ها، درختچه ها و درختان.
شب پره شمشاد هم خردادماه  ســال 1395 به عنوان یک آفت جدید برای نخستین بار در ایران در توده های شمشاد 
شهرستان چالوس مشاهده شد. الرو این آفت از طریق تغذیه از برگ، پوست و سرشاخه های شمشاد در طول چهار نسل 

در هر سال باعث خزان و سرخشکیدگی و در برخی موارد موجب مرگ کامل درختان جوان شمشاد می شود.
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خشکشدند

سازمان هواشناسی اعالم کرده سامانه بارشی که در روزهای گذشته در کشور فعال بود، درحال تضعیف و عبور از کشور است و روز چهارشنبه در شمال شرق کشور افت 
دما رخ می دهد که در آن دمای هوا حدود ۴ تا ۸ درجه نسبت به روزهای پیش سردتر خواهد شد.  احد وظیفه، کارشناس این سازمان در این باره گفت: »در برخی مناطق 
غرب کشور رگبار پراکنده باران، برخی مناطق شمال غرب بارش خفیف، در سواحل دریای خزر، بارش پراکنده، شرق سواحل دریای خزر باران و در خراسان شمالی برف 
و باران و در خراسان رضوی و جنوبی رگبار پراکنده داریم.«همچنین در استان هرمزگان و تنگه هرمز، شرق خلیج فارس، جنوب سیستان وبلوچستان و دریای عمان رگبار 
باران و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. او ادامه داد: »امروز دوشنبه در برخی مناطق غرب کشور رگبار باران رخ می دهد و روز سه شنبه در استان اردبیل بارش برق 
در سواحل دریای خزر بارش باران و در ارتفاعات برف، در گلستان باران و برف، در خراسان شمالی برف؛ در نیمه شمالی خراسان رضوی برف و در خراسان جنوبی و برخی 

مناطق جنوبی خراسان رضوی برف و باران پیش بینی می شود که شدت بارش ها در گیالن و غرب مازندران خواهد بود.« 
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