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  چکیده

اي از بیوتروریسم است که در آن فرد یـا گروهـی بـا انتشـار عمـدي انـواعی از        زیرمجموعه ،اگروتروریسم در حوزه جنگل و مرتع

هاي سرّي ژنتیک کشورهاي متخاصم تولید و تکثیر شـده   ها) و آفات که عمدتاً در آزمایشگاه ها، قارچ ها، ویروس زا (باکتري عوامل بیماري

خزري، ملج، اوجا و نـارون،   گردد. خشکیدگی بلوط زاگرس، شمشاد دنظر میو منجر به تهدید امنیت غذایی و تزلزل اقتصادي کشور مور

زا و آفات مهـاجم بـوده و بـا توجـه بـه تعـدد        هاي ایران است که ناشی از عوامل بیماري هاي وسیعی از جنگل هایی از نابودي بخش مثال

این زمینه انجام گـردد. در حـال حاضـر بـا گسـترش      شده، الزم است اقدامی بنیادین در  هاي جنگلی درگیر و وسعت مناطق تخریب گونه

هاي زراعی) در شرایط تحریم  سو و وابستگی اقتصاد کشور به عوامل تولید (جنگل، مرتع و عرصه هاي تروریستی از یک هاي گروه فعالیت

گردد. هدف از  محسوب می و اقتصاد مقاومتی از سویی دیگر، تأسیس شبکه ملی مطالعات پدافند غیرعامل، یک ضرورت براي امنیت ملی

بلکـه توجـه بـه پیامـدهاي      ،هاي ایران نیسـت  ها در جنگل هاي اگروتروریستی و شیوع بیماري ارائه مقاله حاضر، اثبات رابطه میان فعالیت

رعامل موضوع و ضرورت پیشگیري از گسترش بحران یا جلوگیري از تکرار وقوع با اقدامات پدافند غیرعامل است. در حقیقت پدافند غی

منابع منجر به اصالح ساختارهاي مدیریتی و ایجـاد بسـتر مناسـب  بازیابیو  و کشف، واکنش تشخیصبا تأکید برافزایش توان پیشگیري، 

تـرین روش دفــاع بــراي افـزایش آسـتانه      گـردد. ایـن روش پایـدارترین، ارزان زدایی می هاي تنش راستا با سیاست توسـعه پایـدار و هم

  .استملی و پشتوانه اقتدار ملی  مقاومت

  هاي خزري تهدیدات زیستی، جنگلبلوط، پیشگیري،  سم،یاگروترور کلیدي: واژگان
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  بیان مسأله

داند  دو دیدگاه در برابر وقوع تهدیدات اگروتروریستی وجود دارد. دیدگاه اول احتمال وقوع چنین تهدیداتی را ناچیز می

را ممکن است  يزیملت چه چ کیتصور که  نیا. داند یمدیدگاه دوم آن را خطري جدي با پیامدهاي گسترده  ،و در مقابل

و  یاسیس ی،رهنگف يها نگرش ریشدت تحت تأث به ،یی نسبت آن داشته باشدها و چه واکنش ،گیرددر نظر  یالملل نیب دیتهد

 اقتصاد به دائمی خسارت ازجمله یمخرب يامدهایپحمالت اگروتروریستی . ردیگ یمقرار آن کشور  یخیانداز تار چشم

تولید و عرضه مواد غذایی،  مستقیم و غیرمستقیم يها نهیکننده، کمبود منابع غذایی، باالرفتن هز ، کاهش اعتماد مصرفروستایی

 یواقع دیتهد کی سمیاگروتروردارد. بنابراین  روانی بر آحاد جامعه ریتأث تیدرنهاو اختالل در مقررات و تجارت محصوالت 

در مورد استفاده از عوامل  ینگرانگیرد. در ایران  خود میي بهتر شدن مفهوم مهم یتیامن يامدهایپ لیدلطور بالقوه به است که به

 یعوامل قارچبر استفاده از  یمبن یآغاز شد که شواهد و مدارک یزمان 1980در اواخر دهه  یستیزاي اگروترور بیماري

قارچ  يها هیاز سو یداد عناصر جاسوس یکشف شد که نشان م رانیا یمحصوالت زراع هیها، عل  یزا توسط عراق بیماري

استفاده  رانیپنهان گندم، در مزارع ا اهکیعامل س T. triticiو  Tilletia caries يها و قارچ نیسم افالتوکس لدمو لوسیآسپرژ

که  مهندسی ژنتیک و علوم زیستی داردهاي  پیشرفت تکنیک رابطه مستقیم با ). چنین تهدیداتیSuffert et al., 2009( نمودند

هاي  ند. در این خصوص وزارت جهاد کشاورزي وظیفه سنگینی در حوزهکن متخاصمین از آن در جهت سوء استفاده می

هاي  ها و برنامه تهیه و اجراي طرحن وظایف مختلف ازجمله کشاورزي، دام، جنگل، مرتع و آبخیز بر عهده دارد. یکی از ای

هاي اخیر موجی از شیوع  کشور است. از آنجائی که در سالها و مراتع  حمایت از جنگل و مرتبط با حفظ، احیاء، گسترش

که بعضی از این آفات و عوامل  سرعت روبه گسترش است و با توجه به این هاي ایران به زا در جنگل آفات و عوامل بیماري

در این مقاله سعی شده است که شیوع  کند، هاي گیاهی را درگیر می شدت مهاجم بوده و گستره وسیعی از گونه زا به بیماري

توجه قرار دهیم و در نظر داشته باشیم که کشورهاي متخاصم از طرق مختلف  چنین عوامل مهاجمی را از زاویه دیگري مورد

هاي مهاجمی در اثر  که چنین بیماري رقبا را دارند. الزم به ذکر است که اثبات اینو به مقاصد متفاوت قصد تخریب و نابودي 

کاري ژنتیکی و  اند، کاري دشوار است، خصوصاً اگر این عوامل، بدون دست عوامل طبیعی و تصادفی و یا عوامل عمدي بوده

کند، اما فارغ از عمدي یا طبیعی بودن  ر میت را سخت   شده باشند، اثبات آن فقط از طریق تکثیر انبوه آزمایشگاهی تولید

ها آنچه مهم است جلوگیري از تکرار وقوع آن با اقدامات پیشگیرانه است. پدافند غیرعامل هم در  گسترش این بیماري

نقش  تواند یمي اقتصادي و سیاسی) ها چرخه(اثرات بر  درازمدتهاي تولید محصول) و هم در  (تقویت ظرفیت مدت کوتاه

 رعاملیغدر دفاع داشته باشد. در حقیقت پدافند غیرعامل، همان اصل پیشگیري بهتر از درمان است و اقدامات پدافند مهمی 

داراي رویکرد پیشگیرانه در برابر تهدیدات احتمالی دشمن است. در این خصوص تأسیس شبکه ملی مطالعات پدافند 

  است.اولین گام براي مقابله با شیوع عوامل مهاجم  ،غیرعامل

  

  اوردهاتدس

  هاي هیرکانیجنگل

هاي خزري از  که در جنگل (U. carpinifolia Borkh) و اوجا (.Ulmus glabra Huds) ملج هاي به نام دو گونه مهم نارون

روبه انقراض  نارون دهه اخیر در اثر بیماري مرگ هلنديچند در  ،اند ارسباران، آستارا، گلستان، مازندران و گیالن امتداد یافته

بلکه به گونه دیگري از درختـان جنگلـی تیـره  ،تنها باعث زوال شدید درختان نارون شده است  بیماري نهاند. این  کشیده

عامل این  ).1386عراقی و همکاران، کرده است ( سرایتنیز   Zelkova carpinifoliaنام علمــی نـارون بــه نــام آزاد با

ترین آن  مهاجم واند  که حداقل سه گونه آن منجر به بروز بیماري شدهاست  Ophiostomaاز جنس  مهاجم بیماري نوعی قارچ
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O. novo-ulmi نام  است. این قارچ از طریق نوعی سوسک باScolytidae یابد. قارچ وارد الیه مریستمی درخت و  انتشار می

خشکد.  درنتیجه، درخت می وکند  ذایی را متوقف میآب و مواد غ و انتقالشود و آوندها را مسدود  بین چوب و پوست می

ولی منشأ  ،از شمال غرب اروپا و از کشورهاي فرانسه، بلژیک و هلند گـزارش شـد 1918این بیماري نخستین بار در سال 

اعتقـاد بر این است که این بیماري از چین منشأ گرفته و سپس طـی جنگ . طور دقیق مشخص نیست اولیـه بیمـاري به

بیماري مرگ نارون در . جهـانی اول بـه اروپـا و از طریـق الوارهـاي آلـوده صادراتی به آمریکاي شمالی راه پیدا کرده اسـت

روي درختان اوجا و ملج مشاهده و به بقیه نقاط گسترش هاي گلســتان  در جنگل 1338 ایران براي اولـین بـار در سـال

 آمده در کشور تا  عمل هاي به اري در کشورمان برآورد نشده ولی بر اساس مسیریابییافت. میزان دقیقی از خسارت این بیم

اند (محرابیون  بین رفته ازمیلیون اصله از درختان اوجا و ملج طی چهل سال گذشته براثر این بیماري   حداقل یک ،حال به

 ). 1398محمدي و همکاران، 

ي ها گزارشه است. پره مواجه شد آفت شبو  ناخوانده بیماري بالیتبا دو مهمان نیز  شمشاد خزري ،هاي اخیر در سال

بیماري بالیت یا ه است. خزري شددرصد شمشادهاي  80اخیر بیانگر آن است که این دو عامل منجر به از بین رفتن بیش از 

شمشاد در اروپا طی  عنوان عامل مخرب است که به Cylindrocladium buxicola نام علمی سوختگی شمشاد که نوعی قارچ با

هاي  هاي آستارا و تالش دیده شد و در جنگل در جنگل 1389در سال نخستین بار . این بیماري شده است  دهه اخیر معرفیدو 

ها و خزان  برگ سوختگی، ریزش منجر بهبه نوشهر رسید و  1391هیرکانی از غرب به شرق گسترش یافت و در سال 

نیز  1395در سال  ).1397طالبی،  گردید (ثاقب از اراضی جنگلی هزار هکتار 72در  درختانها و  ها، درختچه یکنواخت نهال

شده در   ها را از بین برد. بر اساس برآورد انجام در میان شمشادهاي باقیمانده طغیان کرد و بخش زیادي از آن پره آفت شب

یک آفت وارداتی  پره آفت شب .هزار هکتار از وسعت شمشادهاي خزري خشک شدند و از بین رفتند 40بیش از  ،1395سال 

ي خزري شمشادها سال، تمام در طی پنجاین آفت . شده باشد تواند توسط یک توریست و یا هر عامل دیگر وارد است که می

هکتار  500هزار و  8 ترتیب که از میان  این  به .کام خود بلعید مازندران را درغرب ویژه  هاي هیرکانی شمال کشور و به جنگل

 پره هزار هکتار درگیر آفت شب 3هکتار باقیمانده نیز  500هزار و  3و از حدود  ههزار هکتار براثر بالیت از بین رفت 5 شمشاد،

آن درخت عمالً  ،رخت را خوردکند و زمانی که پوست د متأسفانه این آفت هم به برگ و هم به پوست درخت حمله می .شد

  ).1399(فراهانی،  کند است یعنی تنها به گونه شمشاد حمله می این آفت مونوفاژ .ماند از فعالیت باز می

  

  هاي زاگرس جنگل

محیطی حائز  هاي متعدد اقتصادي، اجتماعی و زیست هکتار از جنبه میلیون بر شش  زاگرس با وسعتی بالغ هاي جنگل

بلوط  غالب عمدتاً ها گونه جنگلدر این  میلیون هکتار دچار خشکیدگی شده است.  یکبیش از اهمیت هستند که از این مقدار 

زالزالک، ارژن و چندین  ی، کیکم،کوه  بنه، بادام دیگري ازجمله هاي گونه البته .باشد می  Querqus brantiنام علمی ایرانی با

 سالیانه صدها ، موجود  طالعاتمبر اساس ). Jazeirehi and Ebrahimi rastaghi, 2003نیز وجود دارند (گونه درختی دیگر 

   ).1 (شکل شوند می  نابودي  و  زوال  دچار  زاگرس  هاي منطقه ویژه جنگل به  کشور مختلف  مناطق در   بلوط  درختان از  هکتار  

 ئمالع  درخت  اینکه  بدون  تواند می  غالیذ قارچ  .است  زغالی  قارچ  نوعی  بیماري  عامل این تحقیقات نشان داده است 

 کاهش  و  هوا  دماي  افزایش( قارچ  این  براي شرایط   شدن  مساعد  با  سپس  بماند،  باقی  درخت  در  ها مدت  تا  دهد  نشان  را  بیماري 

). 1398(شریعت و همکاران،  کند می  نمایان  زمانی  چنین  در  را  بیماري  ئمالع  درخت  و  کرده  رشد  ،ی)سال خشک  و  رطوبت 

 انوسیاق یهاي بلوط ساحل در جنگل 1995از سال  ،شود نام بیماري مرگ ناگهانی بلوط نیز شناخته می قارچ ذغالی بلوط که به

را از بین برد. و اورگان  ایفرنیکالهاي  از جنگل میلیون هکتار  یک از شیبدر عرض ده سال  وداده شد  صیتشخدر آمریکا آرام 
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مناطق پرخطر  عنوان ی را بهعیوس اطقمنبراي جلوگیري از انتشار عامل قارچی متحده   هاي ایاالت سازمان جنگلآن  از بعد

سرعت  که این بیماري چگونه به ي پیاده نمود. اگرچه در مورد ایننمود و تدابیر مختلفی را براي کنترل شیوع بیماراعالم 

 تواند می Phytophthora ramorum (oomycete) کنترل شد گزارشی ارائه نشده است. الزم به ذکر است که عامل قارچ ذغالی

زایی و تهاجمی بودن  ت بیماريشد با توجه به کند.را نیز آلوده  ...بنفش و اسیبلوط،  ازجمله گل رز، شاه گرید یاهیگونه گ 59

سادگی و بدون گذاشتن هیچ رد  عنوان یک گزینه مناسب، به توانند به زیست می  این عامل قارچی، متخاصمین و مخربین محیط

  ).Fletcher et al., 2006پایی، به مقاصد پلید خود دست یابند (

  

  
  ها و مرگ درختان مختلف  طغیان بیماري -1شکل 

  )، پ)، خشکیدگی شمشاد (بپره شمشاد ( خوارآفت شب )، الروهاي برگالفیا سوختگی شمشاد (بیماري بالیت 

 )ط (س، ش)، خشکیدگی درختان بلوج، دو مرگ درختان بنه ()، خشکیدگی تخشکیدگی درختان ارژن (

  

  ها ساز در بروز و طغیان آفات و بیماري بررسی اجمالی عوامل زمینه

ساز شیوع آفات  ها در گروي بروز عوامل اولیه و بنیادي، زمینه ها در زمره عوامل ثانویه بوده که طغیان آن آفات و بیماري

ها و  ترین دلیل بروز و طغیان بیماري مهم ،سازگان جنگلی زاگرس ضعف فیزیولوژیکی درختان . در بوماستها  و بیماري

هاي مستمر و تغییرات اقلیمی روند طغیان را تسریع نموده است.  سالی ی نظیر خشکازجمله بیماري ذغالی گردیده است. عوامل

 ها در طول بازه زمانی درازمدت در اثر عوامل متعددي به ویژه درختان و درختچه هاي زاگرس و به ضعف فیزیولوژیکی رستنی

سازگان از اهم دالیل  اکولوژیکی بوم ،از توان مراتب فراتر هاي به برداري تردید سوء مدیریت و بهره وقوع پیوسته است که بی

بلکه زوال  ،ها تنها مرگ درختان و درختچه  شناسی بروز وضعیت حاضر که شوربختانه نه بنابراین در آسیب .بروز آن بوده است

ها  الزم است به عوامل اولیه و بنیادي نظیر ضعف فیزیولوژیک رستنی واي وسیع در شرف وقوع است  سازگان در گستره بوم

  نیز اشاره و بر آن تأکید گردد. 
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هاي غیراصولی و خارج از توان اکولوژیک  برداري هاي بلوط از زمانی آغاز شد که با اعمال بهره شروع روند زوال جنگل

هاي متوالی  دهه آمد.وجود برگ خزان کننده زاگرس به پهنهاي  سرزمین، اختالل اساسی در چرخه طبیعی مواد غذایی جنگل

گردانند. مواد  گیرند ولی چیزي به زمین برنمی ویژه درختان مواد غذایی معدنی را از زمین می هاي زاگرس و به است که رستنی

... به بستر رویش و  یوهها، چوب، م ها، الش ریزه غذایی معدنی وام گرفته از زمین در چرخه طبیعی باید با تجزیه الش برگ

بنابراین مرگ تدریجی همواره وجود داشته و شوربختانه در  .بازگردانده شود. ولی در قرن اخیر باز پرداختی نداشته است

سازگان دیرپا شتابی بیشتر یافته است. از راهکارهاي پدافند غیرعامل در  به بوم روا داشتههاي  سنوات اخیر با انواع نامهربانی

توان بسیاري از مواردي را که باعث تضعیف توان  باشد که با آن می هاي مدیریت می تغییر و اصالح در شیوه ،پیشگیريمرحله 

  ریزي و ارائه راهکار تعدیل نمود. اکولوژیک شده است با برنامه

و وابستگی  اراضی جنگلی يکاربر ریی، تغيسوز شکار غیرمجاز، آتشیی نظیر ها دغدغههیرکانی نیز  سازگان بومدر 

این زیستگاه  يآور تاب، تأمین سوخت و هاي ناسازگار با حفظ جنگل همانند دامداري، زراعت نشینان به فعالیت معیشتی جنگل

پژمردگی و  ،خشکیدگی، ها يوقوع تغییرات اقلیمی و رشد آفات و بیماراز طرفی با  خطر انداخته است.بهبراي بقا را ارزشمند 

که این وضع باعث ضعف را دربر گرفته است  برگ و پهن برگ یجنگلی اعم از سوزن ی از درختانسطوح وسیع ،خزان زودرس

پروانه تخم شمشاد،  پره شبی نظیر خواران خواران و چوب عوامل ثانویه مانند پوست گسترشتدریجی درختان، حمله و 

نارنجی، لکه برگی و سفیدك سطحی بر روي غالی، فتیله ذهاي نظیر قارچ  ناجور و بیماري باف شمیابرو پروانه انگشتري 

  درختانی همچون بلوط، بلند مازو، ممرز، ملج، اوجا، افرا، ون و نمدار شده است. 

  

  اهداف پدافند غیرعامل در منابع طبیعی

ها، مراتع و آبخیزداري  سازمان جنگلجزو وظایف  حفاظت و حمایت از منابع طبیعیما،  که در کشور با توجه به این

جهت پیشگیري از  کشاورزي درتحقیقاتی، آموزشی و ترویج  الزم است مؤسسات سلـسله اقـداماتی کـهبنابراین  ،است کشور

ولی الزم است در  .گردد دهند نیز نوعی پدافند غیرعامل محسوب میمنابع طبیعی انجام  بخشبحران در و ایجاد مشکالت 

ها، مراتع و آبخیزداري کشور تعریف گردد. اقداماتی  ل در سازمان جنگلساختار تشکیالتی نیز، جایگاهی براي پدافند غیرعام

بعد از گسترش عامل تهدید  معموالً ،در جنگل هاي کشور انجام شده است ها يماریبجاري در زمینه کنترل آفات و  که تا سال

ي مدون براي مقابله با زیر برنامه ،رعاملیغپذیرفته است. از اقدامات پدافند  بار آمدن خسارات غیرقابل جبران، صورت و به

ي آن است که الزمه آن ایجاد بانک اطالعاتی از ریگ همههاي شایع و نوظهور در آینده، قبل از شیوع و  انواع آفات و بیماري

شده در حوزه منابع طبیعی و کشاورزي و نیز بانک اطالعاتی از محصوالت هدف و کلیه   زاي شناخته آفات و عوامل بیماري

 است. یاهان بومی جنگلی، مرتعی، داروئی و کشاورزي کشورگ

هاي جنگلی، مرتعی و خودرو الزم است سطح  گردد. در مورد گونه الزم است مشخص نیز بندي اولویت معیارهاي 

 اقتصادي هاي مختلف مشخص گردد. در رابطه با گیاهان زراعی و داروئی نیز اهمیت ها از جنبه پراکنش و ارزش اقتصادي آن

 صادرات ارزش تجاري، صادرات حجم تولید، ارزش قیمت، میانگین عملکرد، میانگین کشت، زیر (شامل سطح محصول

  درنظر گرفته شود.  محیطی زیست تأثیرات و یشناخت جامعه اهمیت ،)تجاري واردات ارزش تجارت، واردات حجم تجاري،

نیز الزم است در  گیاهی يها بیماري گیري همه اولیه توسعه هاي متفاوت بیماري و توصیف مدل اپیدمیولوژي درك

در برابر  آمادگی و پیشگیري تواند منجر به زمانی می گیاهی منابع ایمنی زیستی دستور کار قرار گیرد. در حقیقت استراتژي

بنابراین الزم است براي  گیاهی به دانش علمی الزم، رسیده باشد. و آفات ها بیماري شیوع نهیدر زمزا شود که  عوامل بیماري

باشد تا در صورت ظهور، بدون فوت وقت اقدامات الزم انجام  شده نیتدوي از قبل ا برنامه ها يماریبهر گروه از آفات و 



 18                                         1400 پاییز و زمستان/ 2/  شماره 3هاي هیرکانی/ دوره برداري جنگلحفاظت و بهرهی مجله ترویج

هاي آلوده  آوري سرشاخه هاي فرمونی و جمع ي از مناطق مختلف، نصب تلها دورهبازدیدهاي  ی نظیرقداماتمثال ا طور بهگردد. 

به  این حوزهپدافند غیرعامل در  عبارتیانجام گردد. به شده  يزیر برنامهي بند زمانامات بهداشتی الزم است طبق و سایر اقد

پذیري را  توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب که با اجراي آن می گـردد اطالق میاي  مجموعه اقدامات پیشگیرانه

 میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد. حـالتوان  ترتیب می  این  به .افزایش داد

   محیطی. خواه این تهدیدات مستقیم و عمدي باشد یا غیرعمدي و زیست

بهبود  يبرااست. هیئت پدافند غیرعامل  ی آحاد جامعهآمادگ شیو افزابخشی  یآگاه ،از وظایف گروه پدافند غیرعامل

مختلفی را  يعملکرد هاي الزم است گروهو پاسخ)  یابی، بازپیشگیري( ي و منابع طبیعیمحصوالت کشاورز نهیدر زم یآمادگ

 تیو احراز هو یی، شناساصیتشخ، آموزشی، لیتحل يها تیظرفبررسی سازي و  ، مدلسکیر یابیارزهدایت نماید که شامل 

، اي در مقابل خطرات) رفتار حرفهآموزش ، یستیز یمنیا يها  (دستورالعمل تیوضع یابیو ارز یآگاه، )صیتشخ يها (دستگاه

  هستند. سازي مداخله و خنثیو  اطالعات تیریمد

  

  توصیه ترویجی

هاي امنیت  در هر یک از مؤلفه يریناپذ نقش مؤثر و اجتناب ،بدون نیاز به کاربرد تجهیزات و ابزار نظامی غیرعامل پدافند

نماید.  میملّی (حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم اقتصادي و سیاسی، حفظ استقالل و حاکمیت کشور) ایفاء 

 رفته و با پیشرفت علم و فنّاوري، روزگعنوان یک تهدید، سالمت و امنیت مردم بسیاري از کشورها را نشانه  تروریسم بهاگرو

 یداتیتهد چنینبدیهی است هر کشوري که براي مقابله با  .شود تر می خطرات ناشی از آن گسترده تر و روز ابعاد آن وسیع  به

  .کمتري خواهد داشت يریپذ بیمتقابالً در مقابل آن آس ،راهبرد و برنامه عملیاتی مناسب داشته باشد

بازرسی،  و گذاري سیاستها،  چالش شناسایی نظارتی، تحلیل و  تجزیه پدافند غیرعامل در منابع طبیعی شامل راهبرد

است. عالوه بر این  آحاد جامعه میان در زیستی منابع طبیعی امنیت مورد در آگاهی افزایشهدف ا با اي شبکه هاي فعالیت

در گام  است. اقداماتی که الزم باشد یمنیز از اهداف اصلی  سازگان بومافزایش توان اکولوژیک و باال بردن شاخص سالمت 

  به شرح ذیل است:  خالصهطور اول در دستور کار قرار گیرد به

  هدف  يها پاتوژن و هدف محصوالت تهیه بانک اطالعاتی از .1

  هاي متفاوت بیماري مدل اپیدمیولوژي درك .2

  اگروتروریسم و اجتماعی  یشناس ستیمحیطی، ز زیست راتیدر درك تأثفت پیشر .3

  هاي جدید بیماري  پاتوتیپ صیتشخ يبرا یمولکول هاي روش دییتأ .4

   سکیر یابیبزار ارزا .5

  اهانیدر گ یانسان يها پاتوژن يبند تیاولو يبرا يابزار .6

  یسم ای یکروبیم یآلودگ یی و تحلیلشناسا يها روش .7

  ق مختلف و ارزیابی احتمالی تهدیداي و منظم از مناط رصد دوره .8

  

بررسی و نظارت دقیق در مرزها بر ورود منابع  ،در کنار موارد ذکر شده الزم است با همکاري سایر نهادها

  اي وضع شود.گیرانهژنتیکی گیاهی و جانوري صورت گرفته و در این خصوص قوانین سخت
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