ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،آﻓﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ
آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻦ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی درﺧﺘﺎن و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ درﺧﺘﺎن
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط زاﮔﺮس در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﭼﻮبﺧﻮار و آﻓﺖ
ﺟﻮاﻧﻪﺧﻮار
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺸﮕﺎه زاﮔﺮس ﮔﻔﺖ :در روﯾﺸﮕﺎه زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺑﻠﻮط ،آﻓﺖ ﺳﻮﺳﮏ ﭼﻮبﺧﻮار ،ﻗﺎرچ زﻏﺎﻟﯽ
و آﻓﺖ ﺟﻮاﻧﻪﺧﻮار ﺑﻠﻮط در روﯾﺸﮕﺎه زاﮔﺮس ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای درﺧﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻓﺖ ﺟﻮاﻧﻪﺧﻮار ﺑﻠﻮط ﺑﻌﺪ از دوره زﻣﺴﺘﺎن و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﺑﻠﻮط در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﻪ زدن اﺳﺖ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻠﻮط را ﻣﯽﺧﻮرد و درﺧﺖ را ﺧﺎﻟﯽ
از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﻪﺧﻮار ﺑﻠﻮط در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﯽ ،ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﯿـﺎری ،ﮐﻬﮕﯿﻠـﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻟﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.

ﺧﺴﺎرت ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﮕﻠﯽ و آﻓﺖ »ﺗﺸﯽ« ﺑﻪ روﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﺗﻮراﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری در اداﻣﻪ درﺑﺎره آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی روﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان
ﺗﻮراﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در اﯾﻦ روﯾﺸﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ وارد
ﻣﯽﺷﻮد از ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﮕﻠﯽ و ﻧﯿﻤﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮراﻧﺘﻮس ،ارسواش و
دارﺷﻮاش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﻧﮕﻠﯽ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﯾﺮان
ﺗﻮراﻧﯽ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،آﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺸﯽ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ اداﻣﻪ داد :آﻓﺖ ﺗﺸﯽ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن را
ﻣﯽﺧﻮرد و رﯾﺸﻪ آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ در ﮐﺸﻮر،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ و از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻨﻪ در روﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان ﺗﻮراﻧﯽ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻗﺎرچ و ﯾﮏ آﻓﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻤﺸﺎدزارﻫﺎ در
روﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن
وارد آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۹۰درﺧﺘﺎن ﺷﻤﺸﺎد آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﺎد
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻼﯾﺖ ﺷﻤﺸﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﺎدزارﻫﺎ وارد ﮐﺮد .ﺑﻼﯾﺖ ﺷﻤﺸﺎد ،ﻗﺎرچ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎک زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ آﻓﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﺎدزارﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺐﭘﺮه ﺷﻤﺸﺎد اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻗﺎرچ و ﯾﮏ آﻓﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻤﺸﺎدزارﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی ﺑﻪ آن وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻓﺖ و
ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ
ﺑﻼﯾﺖ ﺷﻤﺸﺎد و ﺷﺐﭘﺮه ﺷﺎﺧﺺﺗﺮ و ﺣﺎدﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ آﻓﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺸﺎر ﺗﻨﺶ آﺑﯽ و ﺷﭙﺸﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی
اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎ )ﺗﺎﻏﺰار ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﭽﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد( در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﭙﺸﮏ
ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎغ« ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ و
ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ را وارد
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ
آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧـﻮﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﮐﻠﯿـﻪ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺸﻪ آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮﺑﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و
آﻓﺖ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮﺑﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﻈﺮ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﻧﻮع آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد
آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺰام ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آﻓﺎت و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۵درﺻﺪ آن ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻓﺎت در اواﯾﻞ ﺳﺎل و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﺑﻼﯾﺖ ﺷﻤﺸﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ آﻓﺖ در ﻫﻤﻪ
ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪای و در ﺳﻄﺢ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﻮﻣﯿﺎن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و داﻣﺪاران ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﺎران ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
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