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در برج ميالد برگزار شد

ب��ه گ��زارش خبرنگار همش��هري محله اي��ن پرفورمنس انس��ان (جان و جه��ان)كاري از
ماهيار چرمچي (نقاش) و فرش��اد بيات (پيانيس��ت) اس��ت ،تعاملي از هنرهاي نقاش��ي،
مجسمهس��ازي و موسيقي است كه برگزاركنندگان ،عوايد آن را براي امور خيريه در نظر
گرفتهاند .در معرفي اين پرفورمنس آمده است« :انسان با جاني مستقل در چالشي عميق و

پرفورمنسانسان
(جان و جهان)
موشها چه مشكالت و بيمارهاي ايجاد ميكنند؟
بهطور كلي داليل اقتصادي و بهداش�تي
مهمتري�ن عامل ب�راي مبارزه ب�ا موشهاي
در منطقه اس�ت .اينكه موجودي در كنار ما
زندگي كند مهم نيس�ت ولي همين موجب
خسارت اقتصادي و بهداشتي بسياري به ما
وارد ميكند.
تردد موشها در معابر منطقه موجب ترس
اهالي شده است.
ت�ا به ح�ال هيچ گزارش�ي درب�اره انتقال
بيمارهاي موش در منطقه اعالم نشده است.
موشها معموالً  35نوع بيماري مختلف را به
انسانمنتقلميكند.
هاري :يك بيماري ويروس�ي اس�ت كه از
طري�ق گاز گرفتگي در حي�وان خونگرم به
وجود ميآيد.
تب گازگرفتگي :در اثر گاز گرفتن موش تب
ايجاد ميشود و جاي گاز گرفتگي متورم شده
و به رنگ قرمز در ميآيد.
طاع�ون :اين بيماري كه به آن مرگ س�ياه
ني�ز ميگويند از طريق گ�زشككهايي كه
از خون موش آلوده تغذيه كردهاند به انسان
منتقلميشود.
لپتوس�پيروز :اين بيماري كه به آن يرقان
خونريزيدهنده ني�ز ميگويند باعث تب،
خونري�زي ،دردن�اك ش�دن كب�د ،دردهاي
ش�كمي ،خش�ك ش�دن و ريزش پوس�ت
ميشود.
س�المونلوزيز (حصبه):آل�وده ش�دن غذا
ب�ه ادرار و مدفوع موش موجب مس�موميت
غذايي و بروز اين بيماري ميشود.

يرس�ينيوزيز :اين بيم�اري از طريق آلوده
ش�دن مواد غذايي به ادرار و فضوالت موش
ايجاد شده و موجب بروز آپانديسيت و بزرگ
شدن رودهها ميشود.
تيفوس :باعث خونريزي در ششها و سينه
پهلو و باعث مرگ فرد مبتال ميشود.
توكسوپالس�موزيز :انتقال اين بيماري كه
بيشتر از طريق مدفوع گربه به انسان صورت
ميگيرد اخيرا ً از طريق موش هم مش�اهده
شده است .اين بيماري ميتواند موجب كوري
مادرزادي نوزاد شود.
ت�ب راجعه :يك بيماري عفوني اس�ت و از
عالئم عمده آن حمالت متناوب تب و ايجاد
مسموميت خوني است.
توالرمي :مخزن اين بيماري موش اس�ت و
عالئم آن تب ،س�ردرد درد دس�ت و پا ،كمر
درد ،ضعف عمومي ،اس�تفراغ و بزرگ شدن
كبد و طحال است.
سالك :اين بيماري بهصورت زخم پوستي و
در اثر نيش پشه خاكي آلوده ايجاد ميشود.
انفنجار موشه�ا از زيرزمين به روي زمين
ب�ا وقوع زلزله تهديدي جديدي براي ش�هر
اس�ت .اگر زلزله ج�دي در ته�ران به وقوع
بپيوندد موشها در زيرزمين زيرآور ماندگان
را تارسيدن نيروهاي امدادي ميخورند و به
آنان آسيب جدي وارد ميكنند.
افزاي�ش جمعيت موشها علاوه براينكه
باع�ث ب�ه خط�ر افكن�دن سلامت رواني
ش�هروندان ش�ده آس�يبهاي ج�دي ب�ه
محيطزيست شهري منطقه وارد كرده است.

فعاليتهاي شهرداري در زمينه كشتن موشهاي منطقه

دوسالي ميشود كه شهرداري منطقه فعاليتهايش را براي مبارزه با موشهاي منطقه بهطوري
جدي آغار كرده است .براساس آمارهاي اعالم شده در فصل تابستان  92بيش از 2هزار موش در
منطقه كشته شده است.
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پيچيده ،از جهان اطراف تأثير ميگيرد و تأثيرگذار است .پرفورمنس انسان (جان و جهان)
روايتي اس��ت از تأثي��ر هنرهاي گوناگون ب��ر يكديگر در عرصه خالقيت و هنر ...نقاش��ي
و مجسمهس��ازي بهعنوان نمايندگان هنرهاي تجس��مي در تقابلي كنش��گر با موس��يقي
(نماينده هنرهاي دراماتيك) به بداههپردازي و تأثيرگذاري بر يكديگر پرداختند».

با موشهاي چگونه مبارزه ميكنند؟
در همه ج�اي دني�ا اس�تفاده از روشها
و ابزاره�اي مختل�ف مكانيكي ،ش�يميايي،
فيزيكي خش�ن و حذفكننده و بيولوژيك
و حتي جنگ�ي براي حذف جان�وران موذي
از جمل�ه موشه�ا معم�ول اس�ت ،اما هيچ
كشوري نتوانسته است بهطور كامل و حتي
مؤث�ر اين جمعيت مزاح�م را كنترل كنند و
اي�ن نبودناكامي در مورد كش�ور و منطقه ما
نيز صادق اس�ت .در اين بخش ب�ه برخي از
راههاي مبارزه با موشهاي در منطقه اش�اره
شده است:

سمپاشي

سمپاش�ي يك�ي از روشه�اي قديمي
براي از بين بردن موشهاس�ت كه به دليل
خطرهاي فراوان زيستمحيطي استفاده از
اين روش در اغلب كش�ورهاي دنيا ممنوع
شده است .آلودگيهاي بيولوژيكي از جمله
اين خطرات است.

تلهگذاري

اي�ن روش ب�ا وج�ود اينكه خط�ري براي
محيطزيستوانساننداردوليروشيپرهزينه
و كم بازده است .موشها داراي ضريب هوشي
بااليي هس�تند و با مش�اهده هم نوعان خود
يا بو كردن تلهه�ا ديگر دچار چنين حماقتي
نميشوند! به همين دليل در تلهگذاري مسئله
انتخاب طعمه و دانستن رفتار و عادت موشها

اهميتفوقالعادهايدارد.

حيوانهاي شكارچي

تنها حيواني كه در شهر موش شكار ميكند
گربه اس�ت .اما گربههاي شهري به جاي موش
س�طل زبالهها را مورد حمله قرار دادهاند چون
داراي مواد مغزي فراوان و دردس�ر كمتر است
هم اكنون گربهها خود به معضلي بزرگتر براي
شهرداريهاتبديلشدهاند.

مأموران شهرداري

اس�تفاده و بهرهب�رداري از روشه�اي
تلفيقي مب�ارزه باآفات ( )IPMكه ش�امل
اس�تفاده از روشهاي فيزيك�ي ،مكانيكي
و ش�يميايي و تأكي�د ب�ر بهس�ازي محيط
بهخص�وص در مس�ائل عم�ران ،خدم�ات
شهري و فضاي سبز گامي مؤثر در افزايش
موفقي�ت در براب�ر اي�ن جانور مرم�وز در
منطقه بوده است.

مواد شيميايي (مرگ موش)

اي�ن ط�رح خطرناكترين ط�رح ممكن
براي از بين بردن موشهاي ش�هري است.
اين س�م ،م�وادي س�رطانزا دارد كه براي
انس�ان و محيطزيست خطرناك است .اين
طرح در كش�ورهاي پيشرفته بهطور كامل
لغو شده و استفاده از اين مواد كام ً
ال ممنوع
است.

مقايسه زندهگيري موشهاي منطقه توسط شهرداري

به دليل خسارت زيادي كه موشها به زندگي شهرنشينان وارد ميكنند شهرداري منطقه آستين
همت باال زده و موشها را زنده ميگيرد .آخرين آمار نشان ميدهد كه شهرداري در سه ماه پاييز
 92بيش از  700موش را زنده شكار كرده است.
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