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 مقدمه

کوه بوا نشور انوواعی از  شوود یمحمله گفته  های روش بیوتروریسم به هرگونه اقدام و طورکلی به

بیوتروریسوم، یکوی از معضوالت  بااینکوه .اسوتهمراه  ها آنیا سموم حاصل از  ها سمیکروارگانیم

ایون ولوی واقعیوت  دیآ یم حساب بهکنترل عفونت،  تهدیدکنندهنوپدید بهداشت عمومی و عامل 

 -و رقبای سیاسوی طلب افزونکه افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد  است

و  هووا دولت ،هووا ، ارتووشجویانووه در افوراد گرانوه یووا تالفووی و افکووار مدافعووه طرف ازیووکاقتصوادی 

 های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهی ظاهر افسوانه شخصیت

اعموال  همه این وقایع، حاکی از قدمت افکوار و نودرتاً هک گونه و باورنکردنی به خود گرفته است

بوودن و  صورفه به مقرونشوتار، کبازده باال در  (.16: 1396و خردمند، سرلک (بیوتروریستی است

منطقوه آلووده  و وسوعت در فضواه باعو  پراکنودگی و تکریور ک یکیولوژیعت زنده عوامل بیطب

 توسو  جوانوران، ایون موواداستفاده از  .است این عوامل فرد منحصربه ها یژگیو ازجمله شود یم

هوزاران  یا سوابقهغوذایی  و منوابعنیروهای انسانی  هیعل ،ها روسیوو  ها قارچ ،ها باکتری گیاهان،

تیرهای جنگی آغشته به سموم مترشوحه جوانوری از  استفاده (.1390:58قمیشلویی،دارد )ساله 

هوا  از  اسوتفاده جهت از بوین بوردن مقاوموت،آلوده به طاعون  حیوانات استفاده از یا گیاهی،

آلودگی منابع آب  و مصر باستانفراعنه  جهت جلوگیری از ورود افراد بهقارچی کشنده  عنوان به

سوید در کتواب  .اسوتباستانی اسوتفاده از عوامول بیولوژیوک  یها نمونهتهدید  عنوان بهشهری 

جرجانی در قرن ششم هجری شمسی به تربیت کنیزکان توس  بعضی از ملوک اشواره  اسماعیل

م را در مقابول بعضوی از سوموم مقواو ها آنخوراندن سم به این کنیزکان از کودکی،  که شود یم

نیوز در  سوینا ابن .شود یمگذاشته  ها آننابودی  بنایبه دشمنانشان،  ها آنکرده و با هدیه دادن 

هنود گیواه  " دکتر الگود، سم مزبوور را .کرده است دییتأاین مطالب را هزاره دوم میالدی  اوایل

از  مناسوبی هوای حل راهدر  جرجانی نیز .دیآ یم حساب بهنامیده که نوعی سم بیولوژیک  "البیش

و رقبوا  ها تیشخصوراه ارعاب و هالکت مخفیانوه  نیتر جیرابیوتروریسم گوارشی که در آن زمان 

ممنوعیت  پیشینه گذشته وبا توجه به  (.7: 1384توکلی و همکاران،است )بوده است، ارائه داده 

سواخت و  متأسوفانه، اموروزی یالمللو نیب یها ونیکنوانسوبیولوژیک طوی  یها سالحاستفاده از 

زیوادی  یکشوورها ،نیوز اخیر های سالدر  .در جهان رو به افزایش است ها سالحاین  کارگیری به

رژیوم اشولالگر کشوورهای آمریکوا و  ها آنمتولی که  اند قرارگرفتهحمالت بیولوژیکی  ریتأثتحت 

اروپوا گسوترش جنوون  مرال عنوان بوه .انود نبوده اثبات قابلنیز  ها آناز  کدام هیچو  اند بوده قدس

ضوربه اقتصوادی بوه  باهودفکه  داند یمجاسوسی آمریکا و استرالیا  یها سازمانگاوی را متوجه 

کوه  دانود یمرا مقصر  کایآمر چین در گسترش سارس،و یا  است شده انجامصادرات گوشت اروپا 
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 از گردونوه رقابوت تولیود ارزن قیموت، ها سوال باع  شد چین در آسوتانه شوکوفایی اقتصوادی،

 کوره شومالی نیوز (.1389:8خلیلی فر و ولودخانی،) فتدیبعقب  شیها کارخانهتعطیلی  واسطه به

 باهودفنتیجه فعالیت جاسوسان آمریکایی که  80دهه را در اواخر  یانگ پیونگدر  و باگسترش 

بوورای قطووع  اروپووایی و آمریکووایی، یهووا دولتبووه پووذیرش شوورای   مجبووور کووردن ایوون کشووور

 ازپو   3بیولووژیکی یها سوالحو  2سومیوتروریواژه ب .داننود یم شده انجام یا هسته یها شیآزما

 یا بورایکوبودجوه سواالنه آمر که طوری به به خود گرفت، یا تازه یسپتامبر رنگ و بو 11حادثه 

ن یوه در اکو یا لات گسوتردهیتبل برابر شد.ها ده باره یک به کارانه جنایتاعمال  گونه اینمبارزه با 

ده و بوه خطور افتوادن سوالمت یون پدیومردم از ا روزافزوننه صورت گرفته، موجب وحشت یزم

از بمب اتوم بووده و  تر ارزاناستفاده و تولید یک سالح بیولوژیکی بسیار  .جوامع شده است یروان

 موجودات زنده )اعم از گیاهوان، پا،بدون هیچ اثر تخریبی بر اماکن و مساکن و بدون گذاشتن رد

و به این سبب بمب اتمی فقرا نامیده  آورد درمیرا در گستره وسیعی از پای  (ها انسانو  واناتیح

ن عوامل یه استفاده از اک ییها تیموانع و محدود باوجود .(1396:40سرلک و خردمند،) شود یم

مختلف شوده  های گروهو  ها دولتن عوامل توس  یمانع از استفاده گسترده و روزافزون او  دارند

 یار عمومکاد افیار زیموجب فشار بس ها سالحن یاربرد اکاز  یناش بدنامیننگ و  یاز طرف است و

خوود را از دسوت  یگاه مردمویپا ها دولتن یحتی ممکن است ا شده و ها آن کنندگان استفادهبر 

عوامول  عنوان بوه لوژیوکویب عوامل از موارد نیز یدر برخ .(1390:17و رستمی، این کاظم)بدهند 

نیوز  ،کشوور کیو پوروری دامو  یکشواورز نکشاند یبه نابود یبرا ی،وانیو ح یاهیگ زای بیماری

. بوا شوود لیوتحم هدف یشورهاکبه  ناپذیری جبران یاقتصاد یها انیز تا کرد استفاده توان یم

بوه اهمیوت  ،یا کتابخانوهبا استفاده از منوابع سعی شده این مقاله  در، شده بیانتوجه به مطالب 

کشوورهای  و عوامل بیولوژیک موجود در حمالت نحوه شناخت هرچه بیشتر پدیده بیوتروریسم،

و راهکار مقابله با آن در کشور عزیزموان ایوران  گذشته یها دههدر  رژیم اشلالگر قدسآمریکا و 

اقشوار بوه پیشوینه حموالت بیولووژیکی،  وجوهبا ت لذا .شودپرداخته  ،ها آندر صورت استفاده از 

 یروهواین تنها نوه کنند کهدرک باید  جهت حفظ هرچه بیشتر امنیت خود جامعهمختلف مردم 

عموق فاجعوه و متوجوه  ونیز در معرض خطر جدی این تهدیدات قورار دارنود  ها آننظامی بلکه 

در مقابول اثورات و ایجواد امنیوت دفواع  رو ازایون شووند.ایون خطور بوزر   روزافوزونگسترش 

 گیرشناسوی همهنیازمند کسب آگاهی نسوبت بوه اصوول اساسوی  بالقوه یک حمله، کننده ناتوان

 .استدر جنگ بیولوژیک  مورداستفادهعوامل 

                                                           
1
- Bioterorism 

2
-Biological Weapone 
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 پیشینه تحقیق

و عملکورد  کواربرد هوای روش بیولوژیوک، افزارهای جنگبرای آشنایی با تاریخچه و سیر تکاملی 

 علیوه سرژیم اشلالگر قد استفاده از این عوامل توس  کشورهای آمریکا و های روشانواع  ،ها آن

در کشوور عزیزموان ایوران و  مخصوصواً بقیه کشورها و اصول کلی مقابله با تهدیدات بیولوژیوک،

به دلیل کمبوود این تحقیق  در است. شده انجاماین مطالعه ، ها آنمقابله با هر یک از  کارهای راه

 افزارهوای جنگ ،(bioterorism) منوابع، بوا اسوتفاده از کلیود واژگوان بیوتروریسوماطالعوات و 

به مطالعه مقاالت مرتب  داخلی و  ،ها آنکلمات معادل فارسی  ( وbiologic weapon)بیولوژیک 

تخصصوی در ایون  یهوا کتابخبری متعدد و  -و نشریات علمی ها نامه پژوهش ،ها رساله خارجی،

شوده ارائوه  یبنود جمع صوورت بهته شده و این اطالعات در حوزه نظامی پرداخ مخصوصاًرابطه 

 .گردیده است

کشوری کوه بورای  که استنمونه بارزی از آن  جنایات بیوتروریستی آمریکا در یک قرن گذشته

بوه شوهروندان خوود رحوم  خود، یالملل نیبتعهدات  رغم بهبیولوژیک  یها سالحپیشرفته کردن 

بورای  توانود یمتا چه اندازه  ،کند ینم پوشی چشمبیماران نیز  از زنان، کودکان وحتی  و کند ینم

همانطورکه در طی جنگ سرد هزاران شوهروند آمریکوایی قربوانی  .دیگر کشورها خطرناک باشد

توا  1962 های سوالطوی  یا در و اند شدهمرکز انرژی اتمی و دیگر مراکز دولتی  در یها شیآزما

عمدی در معورض عوامول شویمیایی و بیولوژیوک  طور بهآمریکایی  میالدی هزاران سرباز 1973

و  زخم سویاه بواکتری باسویلوس گلووبیجی،"ای کووالی"بواکتری  گاز سارین، مانند گاز اعصاب،

توب  جنوون گواوی، ،C تیوهپات مانند ایودز، هایی بیماریظهور  و همچنین قرار گرفتند طاعون

مطالوب  دییوتأالزم جهوت  یها نشانهخستگی مزمن از دیگر  و سندرم فارس خلیجسندرم  السا،

وجوود دارد کوه  بواره دراینمتعوددی  های نامه پایانمقاالت و  (.1: 1387آزاد،است )ذکرشده باال 

بیولوژیوک، از  افزارهوای جنگبیوتروریسم و -1 :شود یماشاره  ها آنخالصه به بعضی از  صورت به

 :(1395باللوی موود،و )( 1395،بیودگلیزارع )مطالعه مروری کالسویک  کی گذشته تا به امروز:

دوران جنوگ  و دوم جهوانی اول، یها جنگبیولوژیک در جریان  افزارهای جنگروزافزون  توسعه

نشووان از اهمیوت اسووتراتژیک قوودرت بازدارنوودگی  یهمگوو سورد و حتووی در آغوواز هوزاره سوووم،

داشته و دارنود کوه هودف  ها فرقهو  ها دولتبعضی  یجوی برتریبرای  زا بیماری ها میکروارگانیسم

بیوتروریسوم، -2. اسوتامور پزشکی و مسئولین  متصدیان ویژه بهاین مقاله افزایش آگاهی مردم 

حموالت دشومن در اسوتفاده از  امروزه :(1396،یمقسم ،انیهاد) یعمومتهدیدی برای سالمت 

و تجربیات ناموفق نظامی باعو  گورایش کشوورهای متخاصوم بوه  شود ینمابزار نظامی خالصه 

 .اسوت و....... ها روسیوو  ها قارچ ،ها باکترینوین شده است که از آن جمله استفاده از  یها وهیش
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 (1395)معماریوانی، (1395 ،نانوسنسورها )قراتپه وسیله بهعوامل بیوتروریسم  زودهنگامتشخیص -3

علوم در طوی چنود دهوه اخیور شواهد  جهوان :(1395)دراجوی، (1395)تجویدی، (1395،الهی)

علوم با مطالعات عمیق و جوامع بوه  در زمینه بشر یها افتهی و چشمگیری بوده یها شرفتیپ

نوانو وردهای نووین ایون دسوتا ازجملوهنجر شده است که وردهای جدیدی در جهان علم مادست

و سریع این عوامل  حساس قیم،تتوسعه ابزار جدیدی که قادر به آنالیز مس رو ازاین است. فناوری

تهدیوودات امنیووت  تووأثیرات-4 تشووخیص ایجوواد کنود. هووای روشجهشووی بوه  توانوود یموو باشود،

بوا توجوه بوه موقعیوت  :(1396()ابراهیمیوان،1396بر امن ملی ایران )موجوودی، محیطی زیست

 در اطوراف، اشولالگر قودس نظیور آمریکوا و رژیوم هایی قودرتحضوور  جلرافی کشورمان و نیز

کشور در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی و همچنوین عودم توانوایی برخوی  پذیری آسیب

یوک دغدغوه مهوم بورای  عنوان بوه تمام قلمرو خوود، در اعمال حاکمیت بر ها هیهمسا ،ها دولت

های مقابلوه بوا آن بوا  بیوتروریسم و راهتهدیدات امنیتی -5 جمهوری اسالمی تبدیل کرده است.

کوه  دهود یمونتایج نشوان  این یبررس :(1394()دهنوی،1394)زرگان، رویکرد پدافند غیرعامل

های امنیت ملّی یعنی حفوظ جوان  ترین مؤلفه بیوتروریسم یک تهدید امنیتی بوده و یکی از مهم

روش دفواع در مقابول  ترین صرفه بهمقرون عنوان  مردم را نشانه گرفته است. پدافند غیرعامل، به

های نووین آشکارسوازی، حفاظوت و  گیوری از فنوون و شویوه عوامل تهدیدکننده سالمت با بهره

پذیری در مقابل تهدیدات زیستی بووده و  ایمنی، رفع و دفع آلودگی بهترین روش کاهش آسیب

قبل، حین و بعود از عنوان چشم تیزبین سیستم حکومتی،  های حفاظتی و امنیتی نیز به سازمان

در کنتورل، مهوار و مقابلوه بوا تهدیودات  انکواری غیرقابلحملوه بیوتروریسوتی نقوش سوازنده و 

کتاب آشنایی -7و همکاران(کرمی  دکترکتاب مجموعه مقاالت بیوتروریسم )-6 .بیولوژیکی دارد

 .ه )سرلک و همکاران(م .شیها تکبا عوامل و 

 مبانی نظری

بیو به معنای حیات و . تروریسمو  بیو :بخش تشکیل شده 2واژه بیوتروریسم از  یطورکل به

و  سرلک (ارعاب و کشتن افراد است ،دیتهد زندگی است و تروریسم به معنای

تهدید و ارعابی است که به حذف فیزیکی فرد منجر  ترور، دیگر عبارت به (.1395:40خردمند،

ی بیولوژیک صورت پذیرد به زا بیماریعوامل و سموم  وسیله بهکه اگر این روش ترور  شود یم

یا یک کشور میلیون نفری  هزارنفریها آن بیوتروریسم گویند که به یک جمعیت گسترده ده

قابل شناسایی و رصد  اصوالًاین عوامل  چون (.1395:178)کرمی و همکاران، رساند یمآسیب 

سموم گیاهی و حیوانی و  ،ها انگل ،ها قارچ ،ها کروبیم باکتری، از ویروس، استفاده نیستند،
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و استفاده بر ضد اهداف صنعتی داخل  ها دام ،انگیاه ،ها انسان علیه ها کروبیمسموم موجود در 

عوامل  طورکلی به(. 83: 1396افتخاری،آورد ) یمخسارات جیران ناپذیری را پدید  کشورها

 :شوند یمتقسیم  زیر های گروهبه ها  آنیی زا بیماریشدت  برحسببیولوژیک 

 آبله، ابوال، زیادی دارند مانند ویروس واگیردارییی و زا بیماریگروهی هستند که قدرت  الف:

 .و طاعون زخم سیاه آنفوالنزای خوکی، هاری، ،کنگو ،4هتب کریم

که  کننده ناتوانانند عوامل م نیستدسته الف  شدت به ها آنهستند که قدرت  یگروه ب:

 آور اشک ،آور تهوعمانند عوامل  شود ینممقطعی فرد را ناتوان کرده ولی باع  کشتن او  صورت به

سم ریسین موجود  ،شود یمها که باع  از بین رفتن توان و قوای فرد تا چند روز نوروویروس و

 (.73: 1396افتخاری،است )نیز جزو این موارد باسیل بوتولیسم  در دانه کرچک و

 احتمالی کاربرد عوامل بیولوژیک: های روش

و  ها راکتتوس   -3 ییهوابمباران  -2 آئروسل توس  هواپیما صورت بهپخش عوامل  -ا

پخش عوامل توس   -5 پخش عوامل توس  حشرات و حیوانات -4 شونده هدایت یها موشک

یا بدون سرنشین مخزن دار،  پاش سممراسالتی، هواپیماهای سبک  یها بسته - 6خرابکاران 

 -7ها  شکالتاشیاء و وسایل مصرفی، بهداشتی و آرایشی، حشرات و جوندگان ناقل و تنقالت و 

 ها نامهدر پاکت  توان یم همچنین .صادراتی یها یبند بستهدسته دوم و  های لباس، آرایشی لوازم

حشرات ، دامی همراه علوفه به یا و قراردادرا  "باسیلوس آنتراسی  "مانند  ها باکتریاسپور 

فرستاد به کشورهای مختلف جهت فلج کردن صنایع آن کشور  طیور را دام و یها یماریبناقل 

 (.21: 1396افتخاری،)

 :شود یمبیوتروریسم  بیشتر عوامل گسترش و شیوعشرایطی که باعث 

صحیح از بین  صورت بهقرار نگرفته و یا  ها سطلبهداشتی درون  صورت بهشهری  یها زباله -(1) 

بعضی داروهای آلوده وارداتی از بقیه  -(2) .استرشد و انتقال میکروب  که عامل اصلینروند 

برای افزایش وارداتی و مراکز تمرین ورزشی از بعضی از مواد خاص  ها سالندر  -(3کشورها )

ت دادن قدرت مانند از دس ناپذیری جبرانکه باع  عوارض  شود یم استفادهعضله ساز  وحجم 

ژنتیکی تلییراتی در آن ایجاد شده که  ازنظرورود مواد غذایی که  -(4) .شود یمباروری 

                                                           
3
 -CCHF 
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پست  -(5. )شود یم ناپذیری جبران یها یماریبگویند که باع  بروز  GMOبه آن  اصطالحاً

-(6) کرد. بندی بستهکنسرو و یا حتی  صورت بهمواد غذایی آلوده به مواد بیولوژیک و سمی 

 .مورد اصابت از یکدیگر یها قسمت نزدیکی میزان و مقدار عامل و سرعت و شرای  مساعد باد،

 پژوهش یشناس روش

تحلیلی بوه -هدف به شیوه کاربردی و از منظر گردآوری توصیفی ازنظرنوع تحقیق در این مقاله 

از منوابع  اسوتفاده با توجه به زیرا است یا کتابخانه ها داده آوری جمعروش  .است مند نظامروش 

 آوری جموعسطح کشور در رابطه با این موضووع تحقیقواتی، ایون روش  یها کتابخانهموجود در 

 .اسوت مند نظامتحلیلی به روش -توصیفی نیز وتحلیل تجزیهو روش شده است  قرارگرفته مدنظر

د بودن به محدو توجهِو با  استجامعه آماری تحقیق کلیه اسناد و مدارک موجود و در دسترس 

شوده و هموه اسوناد و مودارک بوه روش تموام شومار  نظر صورف یریگ نمونوهجامعه آمواری از 

 .است قرارگرفته موردبررسی

 پژوهش یها افتهی

 مشکالت مقابله با عوامل بیولوژیک

در اثور تکریور حووزه بسویار  مرورزمان بوهولی  ،استدر ابتدای انفجار میزان عامل بسیار کم  -1

و هرچوه زموان  شوود یمآثارشان دیر ظاهر  وجود دوره کمون به دلیل -2. پوشاند یموسیعی را 

مهار آن مشکل است زیرا افراد  -3نیز بیشتر است.  گیری همهخطر بروز  نهفتگی بیماری بیشتر،

در منطقوه جابجوا  ،قوراردادرا تحت مراقبوت  ها آنبیمار یا ناقل بدون آنکه بتوان  صورت بهآلوده 

از فردی بوه  پذیری انتقالدارای خصوصیات  -4 .شوند یم زا بیماریترش عوامل شده و باع  گس

 تشوخیص قابل گانوه پنجبوا حوواس  درنتیجوه چون فاقد بو و رنگ هستند، -5فرد دیگر هستند. 

 بوه دلیول -7. شوود یموباع  شیوع بیماری در منطقه وسویعی  ها آنمقدار کمی از  -6 ستندین

موجوب تلفوات بسویار وسویعی  هوا از آنمقودار کموی  دارنود، که قابلیت پوششی بسیار وسیعی

عوامل و جهت  گونه اینکه باع  کاهش اثر  ،عوامل جوی مانند آفتاب ریتأث به دلیل -8 .شود یم

دارند، اغلب کاربرد این عوامل هنگام شوب و یوا بالفاصوله بعود از  ها آنزیادی روی  ریتأثکه باد 

بوه  قابلیوت نفووذ سبکی و آئروسل بودن در هوا، به دلیل -9. خواهد بود پذیر انجامغروب آفتاب 

. ردیپوذ یموانجام  سادگی بهارزان بودن تهیه آن  به دلیل -10 را دارند.هر نوع موضعی یا مکانی 

 وتشویش اذهوان عموومی  با ،ترس از گسترش بیماری در جامعه ءبیماری و القا گیری همه -11

 از منظر بیوتروریسم در حال حاضور -12 .استهمراه امکانات کشور به آن  ها ونیرو شدندرگیر 
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مسوائل  پزشوکی، اقتصوادی، ،زیسوت محی  های زمینهدر نوینی روبرو هستیم که  یکردهایرو با

 اثبات قابل راحتی بهحمالت این  -13.است کشورهازنجیره غذایی  امنیت وصنعت  فساد و فحشا،

 اًیوثانعمومی و حتی پنهان وجوود نودارد و  یخبرهادر  ها نمونهمصداق بارز این  اوالًزیرا  نیست

 -14. شوود یمودر بازه زمانی یوک و یوا حتوی دو سوال انجوام  تدریجی و صورت بهاین تلییرات 

 مورالًبسیار خطرناک باشود  تواند یم حال درعین بسیار مفید باشد، تواند یمکه  میکروارگانیسمی

تولیود  توانود یمومانند نفت و بنزین  هایی هیدروکربنمیکروارگانیسمی وجود دارد که با مصرف 

ایون  وسویله بهانفجاری اسوت کوه  شدت به% 5 در هیدروژنکند اما باید بدانیم غلظت  هیدروژن

یودروژن به مودت چنود سواعت ه و با تجزیه بنزین یا نفت در خودرو یا هواپیما، میکروارگانیسم

 بوه وجووددر انفجار درون باک  و ردیپذ یمرسیده و انفجار صورت  موردنظربه غلظت  تولیدشده

: 1391بیگدلو و ملکوتی خواه،) افتی توان ینمشاهد و مدرکی مبنی بر خرابکاری  گونه هیچآمده 

باعو   جاًیتودرخاموش و نرم است و  صورت به ها تیشخصمناسب برای حذف  یا وهیش -15 (.1

در ماجرای کشته شودن  مرالً ،و نارضایتی اذهان عمومی را در پی ندارد شود یمکشته شدن فرد 

تروریسوتی بوودن مواجرا فواش  گاه هیچ اعترافات مهدی هاشمی نبود، اگر ربانی املشی، اهلل آیت

او  یهوا لباس مشوخص شود، و یا در ماجرای یاسر عرفات نیز، چند سال بعد از فووت او شد ینم

 (.3: 1391بیگدلو و ملکوتی خواه،است ) رادیواکتیوآلوده به مواد 

 صول مبارزه با بیوتروریسما

 مخزن یا منبع عفونت شکستن حلقه اول یا کنترل( 1

اشخاص مشکوک به  قرار دادننظر  و تحتعبارت است از محدود نمودن تحرک  قرنطینه: الف:

 ب: .اند قرارگرفتهعوامل بیولوژیک  ریتأثبیماری در مدت دوره کمون از زمانی که تحت 

 قرارگرفتهعوامل بیولوژیک  ریتأثایزوالسیون: عبارت است از مجزا نمودن شخصی که تحت 

 -(( 1)) بر دو نوع است: ونیزوالسیا است. انتقال قابلبیماری  که هنگامیاست، از سایرین، 

در  قرارگرفتهعوامل بیولوژیک  ریتأثایزوالسیون جمعی: عبارت است از بستری نمودن فرد تحت 

عوامل  ریتأثداشتن فرد تحت  دورنگهایزوالسیون فردی: عبارت است از  -(( 2)) ها بیمارستان

نظارت پزشکی: عبارت است از پیدا  پ:متر  2حداقل  بافاصلهاز دیگران  قرارگرفتهبیولوژیک 

 در حقیقت مبارزه با منابع پراکنده است. که آننمودن موارد بیماری در اجتماع و از بین بردن 

تا چنانچه درجایی از  قرار دادهسازمان بهداری، مناطق مشکوک را تحت نظر  مرال عنوان به

وس  نفت یا د.د.ت عامل بیماری را از ماالریا وجود داشته باشد، ت مرال عنوان بهعوامل بیولوژیک 
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 در طول ،اند قرارگرفتهعوامل بیولوژیک  ریتأثافرادی که تحت  درمان دارویی: ت: بین ببرد.

 موردنظر، باید تحت نظر پزشک از داروهای باشند یم و ایزوالسیونزمانی که در قرنطینه 

 (.97: 1396شهپری، کنند )استفاده 

فضوالت  لباس، آب، غذا، هوا، وسیله انتقال یا حامل عفونت: شکستن حلقه دوم که همان( 2

قادرند عوامل  کنند یمزندگی  جامعهو حشراتی که در محی   و بخصوص و حیوانیشخصی 

از  توان یمزیر  های روشرا به انسان منتقل کنند که به  افزارها جنگبیولوژیک ناشی از انفجار 

 نداشتن تماس نزدیک با یکدیگر ب( از شلوغی زیاد واجتناب  الف( این انتقال جلوگیری کرد:

دفع فضوالت با موازین  داشتن تهویه مناسب برای محل زندگی ت( پ( دفن سریع اجساد

بودن مواد غذایی  از سالماطمینان  ناشی از حیوانات ج( یها یماریبکنترل صحیح  بهداشتی ث(

 افراد به رعایت بهداشت فردی و تشویقتمرین  چ(

شخص مستعد یا غیر مصون کسی  :شکستن حلقه سوم یا کنترل شخص مستعد به بیماری( 3

بیولوژیک مقاومت  از عواملناشی  های و ویروس ها کروبیماست که نسبت به عامل عفونی یا 

افراد باید اصول زیر را رعایت  گونه این .گردد یمورود این عوامل به بدن بیمار  در اثرنداشته و 

الف( واکسیناسیون ب( رعایت بهداشت فردی پ( استفاده از دارو جهت پیشگیری ت(  بنمایند:

 (.28: 1392طاهری،) زا بیماریورزش جهت افزایش مقاومت بدن ث( اجتناب از منابع مشکوک 

 مقابله با آن یها راهمنتقل شود و  تواند یمعوامل بیولوژیک  عنوان بهکه  هایی بیماری

: و شووامل شووود یموبوودن  از راه استنشوواق وارد هوا یموواریبایوون  تنفساای: یهااا یماار یب -(1) 

بایود  هوا آنبوا که بورای مبوارزه  است و مخملکمننژیت  ، آنفوالنزا، سل، سرخک،سرماخوردگی

کنتورل ( تیشخصوبهداشوت پ(  واکسیناسویونب(  مطبووع هی( تهوالف موارد زیر را انجام داد:

 کردن ضدعفونیبرای  کش میکروب استفاده از بخارج(  از تماس مستقیم ( اجتنابث گردوخاک

بیمااری   -(2) یکروبویمبورای از بوین بوردن عوامول  مواوراءبنفشاستفاده از آفتاب و اشعه چ( 

ماننود اسوهال و  شوود یموهستند که از طریق دستگاه گوارش وارد بودن  هایی بیماری :یا روده

آب  هی( تصوفالوف بایود مووارد زیور را انجوام داد: ها آنغذایی که جهت مبارزه با  یها تیمسموم

و  وسوایلرفوع آلوودگی ( اجسوادتتودفین سوریع پ( آلودگی مناطق آلوده  ( رفعب آشامیدنی

 جوات میوهو  ها سوبزیکوردن  ضدعفونیج(  زباله و مدفوع به طریق بهداشتی ( دفعث تجهیزات

 :بنادپایان بیماری ناشای از   -(3) (.42: 1381حواتمی،) ییغذانظارت بر بهداشت مواد چ(  خام
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آنوفل عامل  پشه مانند: شوند یموارد بدن  بندپایانهستند که عامل بیماری توس   هایی بیماری

کنه عامل بیماری توب راجعوه و مگو  کوه عامول  شپش عامل بیماری تیفوس، بیماری ماالریا،

 تبایود اقوداما هوا آنکه جهت مبارزه با  استو حصبه  و با اسهال باسیلی، بیماری اسهال خونی،

از گزیوده شودن توسو   گیوری پیشب(  کنترل منبوع و مخوزن بیمواریالف(  زیر را انجام داد:

جهت از بین بردن ناقول  استفاده از سموم کشندهت(  موقع خواب بند پشهحشرات و استفاده از 

مواس مسوتقیم در حوین تهستند کوه از راه  هایی بیماری :مقاربتی یها یماریب -(4) .ها یماریب

بایود  هوا آنو ایدز که جهت مبارزه بوا  ارکیخ ، یسفل مانند سوزاک، شود یممقاربت وارد بدن 

مخصوص جهت جلووگیری  وسایلدارو و  ( مصرفب مبارزه با بیمارالف(  موارد زیر را انجام داد:

 تووان یمواریوال است که  روسیو مولد بیماری، عامل .بیماری آبله: -(5) تی.مقارب یها یماریباز 

یوا کشوت بافوت در آزمایشوگاه تهیوه کورد و اگور ایون  مرغ تخمآن را به مقدار زیادی در جنین 

یی خوود را سوالیان متموادی حفوظ زا بیمواری اثر سرد نگهداری شود،-ویروس به روش خشک 

ورود بیماری قسمت فوقوانی دسوتگاه تنفسوی و پوسوت اسوت کوه دارای دوره  یها راه .کند یم

 سوردرد، ،کسوالت که پ  از یک دوره کوتاه آلودگی خونی با عالئم تب، استروزه  12-9کمون 

تجربیوات  ترین موفق. خوشبختانه واکسن آبله یکی از شود یمدیده  حالی بیدرد پشت و شکم و 

ممکون اسوت  مودت کموی بعود از آلوودگی تجوویز گوردد، پزشکی است و اگور در شده شناخته

 آمیز موفقیوتفرد را محافظت کند و همچنین پیشگیری شیمیایی یا میسوتازون نیوز  ای تااندازه

چون تهیه واکسن آن سواده اسوت، ویوروس آن  عوامل بیولوژیک، عنوان بهدر استفاده آن  .است

عملیوات  در راحتی بوه ران از بقیوه افوراد،بوا جداسوازی بیموا تووان یمو  ابدی یمانتشار  کندی به

در فورم معموول  بیماری طاعون: -(6) (.22: 1394حسینی دوست،شود ) یماستفاده خرابکاری 

و در  شوود یموکک از جونده آلوده به انسوان منتقول  وسیله به بیماری که طاعون خیارکی است،

. عامول مولود شود یمقطرات از انسانی به انسان دیگر منتقل  وسیله بهمستقیم  طور بهفرم ریوی 

یی خود را تا چندین سوال زا بیماری ذخیره شود، خوبی به اگر ،استطاعون که پاستور الپستی  

و نسبت به عوامل محیطی مقاوم است و یک ساعت تابش نور خورشوید را تحمول  کند یمحفظ 

درجوه  45توا   2-خشوکی زیواد بورای آن کشونده اسوت. تلییورات دموای بوین  یولو ،کند یم

 معمووالً. طواعون ریووی ردیگ ینمهوای سرد و گرم قرار  ریتأثرا تحمل کرده و تحت  گراد سانتی

 کوه درحالی است، اثر بیو اغلب کشنده است و واکسیناسیون بر روی آن  کند یمایجاد  الریه ذات

یووک سووالح بیولوژیووک کووه  عنوان بووه. اسووتفاده از طوواعون اسووت مووؤثربوور طوواعون خیووارکی 

هموراه بوا  محوی  مقواوم اسوت، شورای و نسوبت بوه  است زا عفونت شدت بهمیکروارگانیسمی 

 (.7: 1384)توکلی و همکاران، بسیار زیادی همراه است ومیر مر 
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این بیماری نوعی سپتمسیک حاد حیوانات اهلی است که توس  باسیل  :زخم سیاهبیماری  -(7)

تمواس بوا  درنتیجوهو انسوان  کند یمبسیار مقاومی  یها ها که تولید  شود یمایجاد  زخم سیاه

. نحووه شوود یموو پشم مبوتال  پوست آلوده، گردوخاکحیوان یا فراورده حیوانی آلوده یا تنف  

کووچکی  یهوا یدمیواپ توانود یمواز راه پوست است ولی تنف  و بلع نیز  معموالًانتقال بیماری 

 یک سالح بیولوژیوک،، عنوان به ها آندر هنگام استفاده از  زخم سیاه یها ها غلظت  .ایجاد کند

اگور  هوا بیوتیک آنتیبوا  درموان .شوود یممر   % باع 80 تا 70انسان و حیوانات اهلی بین  در

مقودار  علیوهکوافی  اندازه بهکنونی  یها واکسن باشند. مؤثراست  ممکن چندین هفته ادامه یابد،

 بوه دلیول زخم سویاه یهوا ها نیسوتند و  مؤثر ،اند شدهکه از راه هوا منتقل  هاییزیاد ارگانیزم

: 1389خلیلی فور و ولودخانی،کند ) یمانتقال از طریق هوا مناطق و نفرات بسیار زیادی را آلوده 

 هوا آناغلب نتیجه آلودگی منابع آب در کشورهایی که سطح بهداشوت  :حصبهبیماری  -(8) (.8

و عامول آن  شوود ینمودیوده  معمووالًو در کشورهای پیشورفته  کند یمشیوع پیدا  ،پایین است

و این عفونوت  رود یماز بین  کلرزنیکردن آب مانند  ضدعفونیکه با اعمال  استسالمونال تایفی 

هفته است که بوا کسوالت و  2تا  1. دوره کمون بیماری شود یماز راه دستگاه گوارش وارد بدن 

بروورات و توب بواال هموراه  و ناراحتی شوکم، حالی بیکه با  افتد میسردرد و تب تدریجی اتفاق 

یوک  عنوان بوه% اسوت. اسوتفاده از حصوبه 10بدون درمان آن حدود  ومیر مر است که میزان 

و اسوتریلیزه کوردن آن راه  ضدعفونیکه  شود یمسالح بیولوژیک باع  آلودگی منابع آب و غذا 

 (.17: 1390کاظم نیا و رستمی،است )مقابله با آن  یمناسبی برا

 اننوین عوامل بیولوژیک در ایر آشکارساز های دستگاه

 و ها با روش کشورمان ایران درون ،ها آنبا توجه به شناخت تهدیدات بیولوژیک و اثرات 

 ها آنبیشتر  و پخشآشکارسازی و یا حتی از نفوذ  این عوامل را شناسایی، توان یمیی ها دستگاه

که  اند شدهبیولوژیک عملیاتی  آشکارسازسیستم  3حال حاضر  در شد: آشنا جلوگیری کرد،

 از: اند عبارت

عوامل  برداری نمونهکیت  -(3) یحفاظتداالن  -(2) کیولوژیب آشکارسازسیستم یکپارچه  -(1)

 بیولوژیک

است که نسل اول آن قادر است  خودکار نیمهسیستم مدوالر و  کی بیولوژیک، آشکارسازسیستم 

پیشرفته آن قادر  یها طرحردیابی کند و  زمان همدقیقه چهار عامل بیولوژیک را  45در کمتر از 

. روش کار آن به این صوورت اسوت باشند یمقه دقی 30عامل بیولوژیک در کمتر از  8به ردیابی 
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 ذرات بیولوژیک، جرمی بیولوژیک و ردیاب سنجی طیف ذرات فرابنفش، گیری اندازهکه از طریق 

. ردیواب کنود یموشناسوایی  میکورون اسوت را 10توا  1کوه قطرشوان بوین  معلق بیولوژیک را

مبتنی بر پادتن بوده و توانایی تشخیص عوامل بیولوژیک خاص را دارد که  دستگاهی بیولوژیک،

مخزن معرف پوادتن  پردازش سیال، یها ماژول سیستم آن شامل تجهیزات پردازش الکترونیک،

 ردیوابیو یک حسگر پتانسیومتری برای تشخیص عوامل بیولوژیک است که عوامول بیولوژیوک 

جرموی نیوز عوامول  سنج طیف. کند یمرا در هوا مشخص  ها آنشده را شناسایی و غلظت نسبی 

را مبنوای فسوفو لیپیودها یوا دیگور  هوا آنبیولوژیک را آشوکار و بیولوژیوک بوودن  تهدیدکننده

ذرات  کنود یمومشوخص  مورالًکوه  کنود یم بندی دسته قطبی شده در طیف جرمی، یها یچرب

سیسوتم حسوگر  کیو گرم مربت یا منفی. داالن حفاظتی، یها یباکترشامل ویروس هستند یا 

دقیقوه ردیوابی و  25در کمتر از  زمان هم طور بهعامل بیولوژیک را  8 تواند یماست که  یا شبکه

ذرات فرابنفش  گیر اندازه کی ذرات معلق، کننده آوری جمعشناسایی کند که شامل یک سیستم 

نیز شوامل نوارهوای  برداری نمونه یها تیکی است. نوارهای سنجش ایمونو کروماتوگراف وسیله به

 کنود یموآشوکار  عاًیسورمحیطوی را  یها نمونوهاسوت کوه  قیموت ارزانو  بارمصرف یکسنجش 

 .(58: 1390قمیشلویی،)

 اشغالگر قدس میرژ سمیترور

موجوود در  یها نوشوتهافراد )مطابق با  ریسا برتر ازبا نژاد  یخود را قوم اصطالح به که ،هودی قوم

بوه  یجهوان یدولتو جادیو ا سایر نژادهابردن  نیاز ب ها آن( که هدف دانند یم شده تحریفتورات 

 رتمنودانقد نیز ازجملوه یاریبس انیکه حام دانستند یم هودیبخش قوم  تیو هدا یناج یرهبر

کوه  شوده ریزی برنامهاز قبل  یاهداف ،دیدند میدر کنار خود  زیرا ن و... عرصه تجارت مانند راکفلر

ابوتال  درنتیجوهو  ها آناستفاده از محصوالت  ها آن جهیکه نت ی، کشاورزیاقتصاد یباع  وابستگ

 یدر کشوورها مخصوصواًمختلف موردم  یها نسلتوده و  انیدر م خطرناک اریبس یها یماریب به

اهداف شوم خود اعموال  نیبه ا دنیجهت رس ها آن(. 123: 1395،یکرمداشتند )را در سر  ریفق

 -1اشواره کورد:  تووان یمو ریودر ز هوا آناز  یکه بوه تعوداد شدند یممرتکب  یضد انسان اریبس

 یریجلووگ یو حت یبه گوشت و مواد لبن کروبیم واردکردن ،ها برنجبذرها و  یکیژنت کاری دست

 بوا یکردن و نازا کردن زنان در سون بوارور نابارورو  ها آن یمردان با انجام عمل بر رو یاز بارور

 جوادیدر بواال باعو  ا شوده مطرحهموه مووارد  که بهتر، یزندگ فرزند کمتر، شعار که نیاتکا به ا

و  یکرمووشووود ) یموودر زنووان  نهیاز نوووع پروسووتات در مووردان و سوورطان سوو ییها سوورطان

انبوار "آن را اصوطالحاًانبار و مخزن بذر و دانه اسوال بارد کوه  جادیا -2(. 178: 1395همکاران،
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شوده اسوت. الزم بوه ذکور اسوت مجموع  یاتیوم عمل 2007که در سوال  نامند یم "امتیروز ق

 اسوت"یشومال انوسیواق" یکینزد و درقطب شمال واقع  کیلومتری 1100بارد در  راسوالیالجزا

انبوار و محول  تورین بزر  عنوان بوهکوه درون آن قورار دارد  "دسوبرگن  دسیاسوپ" رهیکه جز

کوه در  دانسوت یموابتدا کشور نروژ آن را متعلق به خوود  و در استدانه  بذر و یجهان ینگهدار

 یبانی. با واسوطه پشوتدیمجبور به ترک آن گرد المللی بینتوافقنامه  کیم بر اساس  1925سال 

 ردیانبار بزر  قرار گ نیدر انحصار ا یستیبا ایدن یبذرهاانبار غالت و  یتمام بزر ، یها شرکت

 یها شوورکت نیووا کووه در انحصووار یا داده کیووژنت رییووو تل نابودشووده یغووالت و بووذرها هیوو بق

 دیو...باو نگنتایسو سوئیسویشورکت  رد،یوب ییکوایمانند شورکت آمر است چندملیتی آسای غول

 یبوذرها ییایمیشو هایورود کود با ،ها آن شرفتهیپ اصطالح به فنّاوری نیآن شود. در ا نیگزیجا

 ،هوا آن داران سرمایه ویژه بهو  توسعه درحال هایکشور یکشاورزان بوم ی، تمامیتجار شده اصالح

 یدفاع مکانیسمبذرها،  نیا یژگیاز و رایز شدند یموابسته  ییکایآمر غالباً یخارج یها شرکت به

کشوت خوود، محصوالتشوان  یبود که در مراحول بعود دمجد گیری بذردر مقابل  ها آنو مقاوم 

را توسو  کشواورزان را طلوب  بوذرها نیوا شتریب دیبه خر ازین هرسالهو  دیگرد یمکمتر و کمتر 

 ینژاد یسالح یاشلالگر قدس مشلول طراح میرژ -3(. 178: 1395و همکاران، ی)کرم کرد یم

بور  یبرسواند، ولو یجود بیآس ها آنبه  و یاببرد  نیرا از ب ها عرب تواند یمسالح  نیاست، که ا

شواخص  یها ژن و تعیین یپزشک های از پیشرفت گیری بهرهبا  ها آنندارد.  تأثیری انیهودی روی

 یا انیود توانود یموکوه  انود کرده جوادیشوده ا کاری دسوت روسیوو ای یباکتر ینژاد عرب، نوع

 یکه قادرند افوراد کند یم لهحم ها عربشاخص  یها ژنبه  فق دهد  رییرا تل زبانیم یها سلول

خواص  یها برناموه نیوقورار دهنود کوه ا ریتوأثرا تحت  نیاز پروتئ یبا ساختمان تیجمع از یک

. شوود یموقرار دارد انجوام  آویو تل یکه در جنوب شرق" وناین  تز" در شهر یقاتیمحرمانه تحق

در  ینژادنود، اموا مووارد کووچک کیوهوردو از  و اعراب انیهودی رایاست ز دهیچیپ اریکار بس نیا

که اگور  استموجود  ها یعراق در خصوصاً وجود ندارد و انیهودی شده که در دایاعراب پ های ژن

اعوراب را آلووده  تووان یمو منوابع آب گسوترش داد، ایودر هوا  ها سمیارگانپخش  قیآن را از طر

 (102: 1383،حسینی شاهساخت )

 عوامل بیولوژیکنقش آمریکا در گسترش روزافزون 

دولت  ،زخم سیاهآلوده با سم باکتری مولد  یها نامهشدن  و گسیلپ  از حمالت یازده سپتامبر 

با تهدیودات  دولتی را برای مقابله یها بودجهاین اتفاق سیل عظیمی از  قرار دادنبهانه  آمریکا با
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 ظواهراًتروریسوتی ماننود القاعوده بوه مراکوز تحقیقواتی خوود ارائوه داد توا  های گروهبیولوژیک 

تنها  در آمریکااز حمالت یازده سپتامبر  شیپ راهکارهایی برای مقابله با این حمالت فراهم کند.

بور وجود داشوت کوه  در آمریکا (4)درجه  کیولوژیبدرجه امنیت  در باالترینپنج آزمایشگاه که 

این تعداد بوه پوانزده  م .2009 در سال که درحالی .کردند یمکار  آور مر ک عوامل بیولوژی روی

 4و  3مرکز تحقیقاتی با درجه امنیوت بیولوژیوک  400از بیش  اکنون هممورد افزایش یافت که 

دولوت مشولول  مودنظر یهوا پروژه بور روی کارکنوان 14000 و حودودفعالیت دارند  در آمریکا

بیولوژیک نسبت بوه  یها سالحنگهداری  ساخت و ازنظربودن  هزینه کمبه دلیل  فعالیت هستند.

 و ارتوشبیشوتر شوده اسوت  ها سوالحآمریکا( به ساخت این ) یجهانتمایل  ،یا هسته یها سالح

 خبر بیشهروندان  نظامی خود، بر شهروندانعالوه  ها سالحاین  و آزمایشآمریکا جهت دستیابی 

. جهوت دهود یمواین عوامل قرار  ریتأثتحت  یشگاهیآزما یها موشغیرنظامی خود را نیز مانند 

بیولوژیکی کشور آمریکا بوه ترتیوب  یها تیفعالو  ها آزمایشآگاهی بیشتر مطابق جدول زیر کل 

 (42: 1381حاتمی،شود ) یمذکر  ها آنبا نوع عامل و طریقه اثرگذاری  همراه سال،

 کشور آمریکا همراه با نوع عامل و طریقه اثرگذاریبیولوژیکی  یها تیفعالو  ها آزمایش :1جدول 

 تأثیرات نوع عامل سال

 سفلی  م 1932سال 

 

آمریکوا  در آالباموای "تاسوگک"منطقوه  پوسوتان سیاه بر رویبیماری 

 کشد یمآزمایش شد تا به قول خودشان مشخص کنند که چقدر طول 

 بمیرد. سفلی ابتال به بیماری  براثرتا انسان 

 م 1940سال 

 

 بیماری ماالریا

 

 

 ریتوأث توا تعدادی از زندانیان زندان شیکاگو به ایون بیمواری آلووده شودند،

میووزان شوویوع و  رایووز داروهووای جدیوود علیووه ایوون بیموواری بررسووی شووود،

 .استاین بیماری باال  ومیر مر 

 

 م 1942سال 

 

 گاز خردل

و اثورات  توأثیراتاین گواز قورار گرفتنود توا  ریتأثتعدادی از سربازان تحت 

 .گوارش بررسی شودآن بر روی پوست و دستگاه  زای سرطانمخرب و 

 م 1944سال 

 

گوووووواز خووووووردل 

 وائویسیت

ضود  یها ماسک آزمودنتعدادی از سربازان خود را جهت  کشور آمریکا

 .قرارداد گازهااین  مخصوص در معرض های اتاقگاز خود در 

سیسوتم اعصواب مرکوزی  بر رویاین عامل را  ریتأثانجام پروژه اف که  فلوراید م 1945سال 

 .کند یمبدن انسان بررسی 

شهر سانفرانسیسکو توس  یک کشتی نیروی دریایی آمریکا موورد آزموایش  بمب باکتریایی م 1951سال 

توس  این بمب باکتریایی قرار گرفت که شهروندان مبتال به یک بیمواری از 

 شدند"شبه پنومونی "نوع 

 سونت لوویی ، یها التیااز این نوع گاز بر روی  ییابرها ارتش آمریکا،گازسووولفیدکادمیوم  م 1953سال 



 1398 پاییز ،49 شماره ،پانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                 91

 

 

 اثرگوذاریو..... پخش کرد که هدف این بود که نحووه پخوش و  لندیمر روی

 بررسی گردد. بر روی مردم ها آن

عواموووووووووول  دارو 1953سال 

 بیولوژیکی

را که آزموایش تولیود "MiKULTRA"با عنوان  CIAپروژه توس  

بر روی کنترل ذهن و تلییور رفتوار بوود را  ها آنذهن و رفتار و کاربرد 

 انجام داد.

 م 1955سال 

 

باکتری خاصی را در ایالوت فلوریودا رهوا کورده و نیوز آزموایش  CIA باکتری خاص

LSD  اداموه  م 1958را نیز بر روی افراد مختلف آغاز کرد که تا سوال

 پیدا کرد.

 م 1956سال 

 

 

پشووه ناقوول بیموواری 

 تب زرد

 دایو( فلورAvonParkپارک ) ( وآوونSavanah)این عامل در ساوانا 

ویروس تب زرد است و باع  آسیب به کبود و  که آن تأثیراترها شد تا 

 بررسی گردد. شود یمتولید یرقان 

پوروژه رفتار انسانی توس  وزارت دفاع بوا عنووان  کاری دستبررسی و  گردان روانداروهای  م 1965سال 
MIKE SEARCH 

 م 1965سال 

این عامل که مواده  ریتأثزندانیان ایالت هولمسبور  در فیالدلفیا تحت  دیوکسین

شوده بوود قورار  مورداسوتفاده در ویتناماصلی سازنده عامل نارنجی که 

 بررسی گردد. سرط نابتال به  ازلحاظ ها آنگرفتند که برسی روی 

 م 1966سال 

 

ارتش در سیستم تهویه مطبوع نیویورک عامل باسیلوس سوابتیلی  را  باسیلوس سابتیلی 

 .است زخم سیاهرها کرد که عامل بیماری 

 م 1969سال 
HIV  میلیوون دالری بورای سواخت ایون عامول را  10کنگره امریکا بودجوه

 تصویب کرد.

 م 1970سال 
تسوولیحات مخووتص 

 نژاد

بیولوژیکی خاصی که فقو  بور روی نژادهوای  یها سالحشروع ساخت 

 زده شد. گذارند یمخاصی اثر 

 

 م 1982سال 

 

 ویروس تب دنگو

شوروی طی حمالت بیولوژیوک بوه کشوورهای پاکسوتان و افلانسوتان 

 شودت بهرا بوه توب دنگوو کوه یوک بیمواری  هوا آنمقوادیر کریوری از 

 خونریزی دهنده است مبتال کرد.

 م 1983سال 
بیولوژیوک در اختیوار عوراق  حاتیتسول آمریکا در جنگ ایران و عراق، تسلیحات بیولوژیک

 .قراردادایران  علیه

 م 1986سال 

 

 

شوده،  کاری دسوت یهوا روسیوجهت سواخت  یا بودجهکشور آمریکا  تسلیحات بیولوژیک

را  اند شودهکوه از طریوق ژنتیکوی مهندسوی  سموم طبیعی و عوواملی

 نباشد. ها آندرمانی پاسخ گوی  حل راهتصویب کرد تا هیچ واکسن یا 

 م 1990سال 
 یها واکسونو اسوپانیایی بوا  پوسوت سیاه ماهه ششتعداد کریری نوزاد  واکسن سرخک

 شده مورد آزمایش قرار گرفتند. کاری دستسرخک 

 م 1994سال 

 ،اعصووواب خوووردل،

یوووونیزه  یپرتووووده

ایجواد  عوامول شده،

 توهم

سوال تعوداد کریوری از  50راکفلر اعالم کرد که در حدود  سناتور آمریکایی

 ،اعصواب عوواملی چوون گازهوای خوردل، ریتوأثسربازان آمریکایی را تحت 

دستیابی بوه نتوایج دلخوواه  جهت یونیزه شده، عوامل ایجاد توهم، یپرتوده

 است. قرار دادهخود 

کوه عوامول بیولوژیوک  افشواء کورد( نیکلسووندولت آمریکا )دکتر گوارس  عوامل بیولوژیک م 1995سال 
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 آزمایش عوامل بیولوژیک جهت آمریکا از کشورهای جهان سوم، سوءاستفاده

موش آزمایشگاهی  عنوان بهجهان سوم  داروسازی آمریکا از کشورهای فقیر و یها یکمپان

در ده آمریکا جهت استفا و دارویغذا  از سازمانتا داروهایی که قرار است  کنند یماستفاده 

که خدمات بهداشتی  در کشورهایی آزمایش کنند. ها آن بر روی خودشان مجوز بگیرند را کشور

در به قول خودشان  داروسازی آمریکایی، یها یکمپان از سطح پایینی برخوردار است، ها در آن

را به  ها آنکه به عبارتی  ندینما یمدارو ارسال  ها آنتدابیر انسان دوستانه به  نوعی

 یها یکمپان نیا (.108: 1396شهپری،اند ) کردهداروسازی خود تبدیل  یها شگاهیآزما

بهداشت پایینی  و سطحهندوستان را که دارای جمعیت زیاد  داروسازی کشورهای آفریقایی و

بسیار پایینی از  های هزینه با و دانند یممحل مناسبی برای آزمایش داروهای خود  ،باشند یم

 و آورند یمداوطلبانی را برای آزمایش داروهای جدید خود به دست  بین جمعیت فقیر هند،

او پیشنهاد  به ،ها آزمایشاین انجام  را جهتگاهی تا حدود هزاران برابر درآمد روزانه یک کارگر 

اثر مصرف داروهای  کشور هندوستان را در در ومیر مر نمودار زیر میزان آمار  .دادند یم

 (.178: 1395کرمی و همکاران،دهد ) یمآمریکا نشان  در کشورتولیدی غیرمجاز 

 

 

 

 

 و..... دایووفلور تگووزاس، یهووا التیادر  فووارس خلیجدر جنووگ  مورداسووتفاده

 بر روی زندانیان تگزاس آزمایش شده بود. قبالًبود که  شده ساخته

 به آمریکا پست شد. زخم سیاهحاوی  ییها نامه زخم سیاه م 2001سال 

 هاآربوویروس م 2002سال 

 توورم ،تیومننژ کوه باعو  توورم ملوز، اسوتاسم این ویروس نیول غربوی 

که در اثر نیش پشه کولک  در انسوان اتفواق  شود یمملز و نخاع  یها پرده

در نوواحی  بعودهاکه اولین بار در کشور آمریکوا مشواهده گردیود و  افتد می

تلییور در  به خاطر یول گردید.، مکزیک و ژاپن مشاهده کانادا اقیانوس آرام،

 آمد. به وجود ها آنمانند فلج اطفال در  یعالئم این ویروس،

و  2009 های سال

 م 2010

 

 ویروس دنگو

و با کمک کشور آمریکا ایون ویوروس  "اوکسیتک انگلستان"توس  کمپانی 

در کشور پاکستان رها شد که در افراد معمولی عالمتی شوبیه بوه آنفووالنزا 

 نیز باشد. آفرین مر  تواند یمدر افراد مسن  دارد ولی



 1398 پاییز ،49 شماره ،پانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                 93

 

 

 

 تولیدی درمصرف داروهای غیرمجاز  در اثرهندوستان  در کشور ومیر مرگمیزان آمار   :1نمودار 

 آمریکا

توسط کشورهای آمریکا و  تهدیدات دائمی و خاموش بیوتروریسم در کشور ایران

 رژیم اشغالگر قدس

حمالت بیوتروریستی  یها برنامهدو هدف مهم بیوتروریستی با مقیاس وسیع در  و غذادارو 

باید به آن  تأمل قابل دهیپدیک  عنوان بهولی  بقیه کشورها، اندازه بههم نه  ما در کشور، است

ه.ش،  1390سال  ماه بهمندر  مرال عنوان به (.8: 1389،یولدخان خلیلی فر،داشت )توجه 

ورود  در موردرا  یا ژهیوهشدار  "وزارت بهداشت ایران و دارویمعاون دارویی سازمان غذا "

کرد  و اعالمآلوده به داخل کشور داد  یها هورمونغیرمجاز به دلیل وجود  سازی بدن یها مکمل

مصرف عقیم شوند که این عمل ناشی از  در اثر ها مکملاین  کنندگان مصرفکه ممکن است 

اقتصادی  ای از سودهدر قالب بیوتروریسم در جهت انقراض نسل ایرانی که هدفی فراتر  یا توطئه

وزارت جهاد  "ه.ش  1389سال مهرماه  در را دارد. است ها مکملاین  از فروشناشی 

زمان  در آنبخشی از مناطق کشور  یها دامتب برفکی شایع در میان  در مورد "کشاورزی

: 1395کرمی،بود )هشدار جدی داد که به دلیل ورود دام قاچاق به داخل کشور صورت پذیرفته 

باع  کاهش این موارد بیوتروریسم کشاورزی است. بیوتروریسم کشاورزی،  دیگر ازیکی  (.123

توس   زا بیماریپخش و شیوع عوامل  ،ها آنآلودگی محصوالت  تولید محصوالت گیاهی و دامی،

در  ناامنیایجاد  زیستی، یها چرخهآسیب  طورکلی بهو  ها آناحشام و محصوالت  گیاهان،

. شود یمو مزارع و احشام و طیور  اهانیگ بردن سالمت انسان، سؤالو زیر  غذایی جامعهزنجیره 

است که  تولیدی توس  کشور آمریکا بیوتروریسم کشاورزی استفاده از کودهای تهدید دیگر در

و یا  شوند یمقابلیت عوض کردن ساختار خاک را دارند که باع  کاهش تولیدات گیاهی 

تولید گیاهان به آن وابسته است را از بین برده که سبب  را که رشد و ییها میکروارگانیسم
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 کاری دستاین نوع تهدید  ازنوع دیگری  .شود یم ها بوم زیستکاهش در تولید گیاهان و تخریب 

درون و بین موجودات زنده یک منطقه را تنوع زیستی آن منطقه  یگونان .استدر تنوع زیستی 

 پ  در آن منطقه باالتر، ها ژن تنوع هرچه تنوع زیستی در یک منطقه باالتر باشد، گویند.

انسان در آن  یکار دستباالتر است که هرگونه  ها آفتکیفیت محصول و مقاومت آن در برابر 

شده که اثرات  بوم زیستزیست در موجودات یک  یها چرخهباع  تلییر و تخریب 

 ،به ایرانآزوال   سرخ واردکردن مرال عنوان به (.29: 1392طاهری، دارد )را  ناپذیری جبران

به مرداب گردید. تهدیدی دیگر این است که ها  آن شدن تبدیلو  ی ایرانباع  نابودی شالیزارها

اف "اصطالحاًیا "سازمان دارو و غذای آمریکا"،کند یمبه فرض کشوری از آمریکا گندم وارد 

استاندارد داخلی که محصوالت داخل کشور را بررسی  -1 استدارای دو استاندارد 5"یا ید

 دییتأرا  شود ینماستاندارد خارجی که محصوالتی را که در کشور خودش مصرف -2 کند یم

لوژیکی، ژنتیکی یا اگر این محصوالت گندم دارای مشکالت بیو .کند یمکرده و سپ  صادر 

 دییتأ کشور آمریکاو از روی قصد و نیت شوم توس  سازمان استاندارد خارجی بیماری باشند 

صادر  ها آنکه این گندم به  هاییی مقادیر کریری از افراد کشورآسیب جدی به سالمتنشود، 

 (.3: 1391،خواه یملکوتبیگدلو و کند ) یموارد  شود یم

 در ایرانین در برابر عوامل بیولوژیک پزشکی نو یها حفاظت

عوامل بیولوژیک به عمل  ریتأثحفاظت پزشکی شامل اقداماتی است که برای جلوگیری از 

 در برابرمحافظ  یها واکسن زمینه مطرح هستند عبارت است از: در اینکه  ییها یفناور .دیآ یم

 یتنفس گیر ضربهیکپارچه و  یها لباس استفاده از و همچنینسمی  و اییباکتری عوامل ویروسی،

 در حالوزارت دفاع آمریکا  مرال عنوان به تصفیه جمعی های دستگاهو همچنین  6رسپیراتورها()

 در برابرتمام شهروندان آمریکایی برای محافظت  موردنیازواکسن  نیتأماجرای طرحی برای 

اقدامات  در ادامه به (.1396:40سرلک و خردمند،است ) شده شناخته بیولوژیک یها سالحتمام 

برای حفاظت در برابر بعضی از عوامل  یا در حال انجام در کشورمان، شده انجام پزشکی

 ورم مغزی: یها روسیو در برابراقدامات پزشکی برای حفاظت  -1 :شود یمبیولوژیک اشاره 

ورم ملزی  یها روسیوتهدید  در برابرهدف این برنامه گسترش اقدامات حفاظتی پزشکی 

 یها واکسن از فناوری ،ها واکسنکه برای تهیه این نوع  ( استهاآلفاویروس از خانواده) ونزوئالیی

هدف  چندعاملی برای مقابله با عوامل بیولوژیک: یها واکسن -2 .شود یمنوترکیب استفاده 

                                                           
4
-FDA 

5
-Respirator 
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 چند خطر در برابررویکرد رسانش واکسنی است که بتواند افراد را  و یاتولید واکسن  این برنامه،

مهندسی ژنتیک شده مانند  و یانوترکیب  یها واکسن از فناوری عامل بیولوژیک محافظت نماید.

بیولوژیک  چند عامل علیههمساز که  یها واکسن و یابدون پوشش  DNAبا  ییها واکسن

 :عامل بروسال در برابراقدامات پزشکی برای حفاظت  -3.شود یماستفاده  و کشنده زا بیماری

 زا بیماریاین عامل  در برابر و سلولیاست که باع  ایمنی خونی  ای شده رقیق واکسن زنده و

 شده ساخته های از واکسنواکسن نوع جدیدی  نیا :زخم سیاهنوترکیب  ( واکسنالف .شود یم

برنامه زمانی مصرف آن  .کند یم را تولید زخم سیاهعامل  در برابرمصونیت  طور کامل بهاست که 

 بر ایمنی هومورال، عالوه -1 ساالنه: های و یادآوریماه  18 در طولدوز اولیه  6عبارت است از 

 -3 سایر عوامل احتمالی جلوگیری کنند. اسپور و از تشکیل -2 سلولی نیز ایجاد کنند. یمنیا

با  در آمریکاپژوهشگران دانشگاه میسوری  باشد. شده شناخته خوبی بهترکیب شیمیایی آن 

درست  استدود  و بخار ،یاسپر کف، صورت بهکه  MVتولید محلول ضد میکروبی جدید 

. این محلول را برد یم از بینرا  زخم سیاهاسپوری  یها فرمبیوتروریستی،  از حمالتدقایقی بعد 

 وسایل و نایلونیمقوایی، لوازم پالستیکی  یها جعبه ،ها و نامهکاغذی  یها پاکتروی  توان یم

 (120: 1395کرمی،) سطوح به کار برد.

است که  F1-7 بینوترک یها نیپروتئواکسن شامل  نیا :ضد طاعوننوترکیب  ( واکسنب 

 .آورد یمبیماری طاعون به ارملان  در برابرایمنی کامل را 

 و کاربردهای آن در دفاع بیولوژیک درمانی ژن

برای  ها روسیوموجودات زنده و  یها سلول موردنیازهستند که اطالعات  DNAاجزایی از  ها ژن

عبارت است از تزریق یک یا  درمانی ژن اصول .دارد یمنگه  خوددر خاص را  یها نیپروتئتولید 

به درمان  که طوری به خواص کارکردی سلول، و تلییرهدف بیمار  یها سلولچند ژن به درون 

در دفاع بیولوژیک اشاره  درمانی ژنزیر به معرفی برخی از کاربردهای  در بیمار کمک کند.

انجام داد  ای گونه بهفناوری مذکور را  توان یم: مقاوم در برابر دارو یها ژناستفاده از -1 :شود یم

و  ها روسیو رینظ ،زا بیماریمحافظ را به عوامل تسلیحات بیولوژیک  یها ژنکه موفق شوند 

در برابر  ها آنتوس   شده آلوده یها سلولاین عوامل یا  که طوری به منتقل کنند، ها باکتری

و ژن  سمی برای تخریب زیستی: یها ژنتلییر -2 ژیک مقاوم شوند.داروهای ضد عوامل بیولو

 مقاوم شوند و ها پادتنطوری تلییر داد که در برابر  توان یمساختار پروتئینی سم را  بنابراین

 و ها ژنکارکرد سمی خود را نیز حفظ کنند که با استفاده از فنون انتقال  حال درعین
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 ها ژنتلییر -3 والد برگردانند. یها سمیکروارگانیمرا دوباره به  ها ژن گونه این ،درمانی ژن

تولید  ییها پادتن توان یم واکسیناسیون: اثر ساختن بیبرای  ها سمیکروارگانیمکمک به  منظور به

باع  مر   و یاشده  ها آنمانع از عملکرد  کرد که با سموم بیولوژیک پیوند برقرار کرده و

ساختاری میکروب یا سم  یها یژگیواختصاصی  طور بهحالت  در اینشوند که  ها سمیکروارگانیم

 نیتر اثربخشزء بالقوه ج طور بهکه  ها واکسناستفاده از -4 .کنند یمآن را نابود  شده شناسایی

برای  هستند و میکرو بیولوژیکسموم  و ها سمیکروارگانیمی در برابر سازوکارهای حفاظت

 ها ژنواکسن از  دیتول حقیقی، یها سمیارگانمبنای  بر تولیدشده یها واکسناطمینان از ایمنی 

تلییر گرایش یک سالح -5است  ها سمیکروارگانیماز  و جداشدهخالص  یها نیپروتئیا 

 ریتأثخاصی از بدن انسان  یها سلول بر روی زا بیماریبسیاری از عوامل  :زا بیماریبیولوژیک 

هدف ایجاد  یها سلولسطحی  یها نیپروتئکه این عمل از طریق برقراری پیوند با  گذارد یم

خاصی که روی سطح  یها نیپروتئمذکور از طریق  وندی( پ30: 1392محمد پناه،شود ) یم

 سالح میکروبی، یها نیپروتئاین  یها ژناگر با تلییر  .شود یمباکتری یا ویروس قرار دارد انجام 

به عوامل بیولوژیک  از آلودگیفرد را  توان یم که به عضو دیگری حمله کند، را طوری تلییر داد

بیولوژیک  افزارهای جنگ و در کند یمکبد را آلوده  معموالً ویروسی که  مرال عنوان به نجات داد.

بر اثر  جای بهمنحرف کرد تا  ای گونه به ها آن یها نیپروتئ بر روی ریتأثاز طریق  اگر وجود دارد،

محمد ) فرد را نجات داد. توان یم بگذارد، ریتأثاز بدن  خطرتری کمقسمت  بر روی کبد، روی

 (31: 1392پناه،

 هاو پیشنهاد یریگ جهینت

با سرعت زیادی  ها آنناتوانی در تشخیص و اینکه عملکرد  به دلیللوژیک بیو افزارهای جنگ

بسیار وسیعی  ومیر مر با اثر دهی خاص خود هستند و باع  ایجاد  یها سالح ،نیستهمراه 

ایجاد وحشت در میان اقشار مردم  تر مهممشخص شدن منابع و از همه  و بدون شوند یم

 .شود یمروحی و روانی باع  ایجاد ترس بسیار شدیدی در میان افراد جامعه  ازنظرو  شوند یم

را ارائه کرد  ها آنبا این عوامل بتوان برخورد مناسب با  برای اینکه بتوان در هنگام مواجهه لذا

در  در جامعهمواجهه با بحران  یها راهپیشگیری در نظر گرفت  عنوان بهباید یکسری از موارد را 

و  ید آگاهیبا یستیوتروریحمله ب یکبا وقوع  (1 از: اند عبارت هنگام بروز حمالت بیولوژیک

 یو انتظام ینظام یروهایش شامل آموزش تمام نین افزایه اکابود یش یعموم افراد افوزا یآمادگ

 دیگر بیان بهاست.  ژان اور کارکنانه و یخدمات اول دهندگان ارائه ویژه بهو  کیپزش کارکنانو 

بار نخست  یرا برا یکولوژیحمله ب یکماران مبتال شده در اثر یه بکهستند  یسانکن افراد یا
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راجع به  ینیو اطالعات بال یکولوژیدمید اصول اپین آموزش بای. ادهند یمموورد مشاهده قرار 

آموزش . ، شامل شودکنند یمد را اعمال یزان تهدین میوشتریوه بک یص و درمان عواملیتشخ

رانه یگیپ یها تالشبهبوود  .ود شوودیتجد یا دوره طور به ها مهارتبودن  روز بهن ییتع ید برایبا

تحوت پوشوش قورار گورفتن  یبرا. باشند یکنزد ها داده یواقع آوری جمعن به کد تا حد ممیبا

ا هر نوع داده یبت از مدارس ی، استفاده از داروها، غیشگاهیآزما یها دادهاورژان ،  یها تیزیو

 مورداستفادهرا  یریگیپ یها جنبهد تمام یدارد، با یهمراه یعفون یماریش بیه با افزاک یگرید

ص یاست. تشخ ید ضوروریشود یوریگیار و پنهان پکآش یها یماریبص یتشخ ی. براقرارداد

ن ی. اکند یمل یشتر را تسهیب مواجههاز  یریشگین منبع و پیی، تعیماریب یر در الگوییتل یفور

با استفاده از آمووزش  توان یمباشد.  یکولوژیدمیقات اپیدر تمام تحق یدیلکتوه کود نیامور با

شف ک سرعت بهالت بالقوه را ک، مشیماریب یوق بوه الگوهوایتوجوه دق، یقوو یکیولوژیودمیاپ

 آنچه( 2 .انجام داد ییها تیفعالبدون توجه به منشأ آن  یمواریواهش اثور بک ینمووده و بورا

: وزارت دفاع و ازجمله یمختلفی ها سازمان یستیوتروریدات بیمسلم است در مقابله با تهد

، وزارت بهداشت و یتیو امن یاطالعات یها  یر سرویمسلح، وزارت اطالعات و سا یروهاین

 یررت موجب عدم هماهنگکن یباشند. ا یل میو ... دخ احمر هالل، زیست محی درمان، سازمان 

 های گروهان یم نظر اختالفافراد و  یت بحران، سردرگمیریند شدن مدکان، ین مجریب یافک

ها را  ن بحرانیمقابله با ا یاداره مخصوص برا یکجاد یضرورت ا مسئلهن یه اکشود  یمختلف م

ز از ین یانیو متول شده مطرحشور کرعامل در یراً بح  پدافند غیسازد. اخ یان میش نمایش از پیپ

ن یه به اکند ک یجاب میدات این تهدیت ایده است. اما ماهین گردییآن تع یطرف دولت برا

ارات ین نهاد و دادن اختیمختلف در ا یها جاد معاونتیرده و با اکتر نگاه  یار تخصصیبس مسئله

عاً یه بتوانند سرکرد کجاد یارآمد اکمنسجم و  یتیرینهاد مد یک ها آنبه  ی  بحرانیژه در شرایو

 ید از تمامیه باکها  ها و بخش ن معاونتیرند. اینترل اوضاع را در دست گکوارد عمل شده و 

 ها گزارش، با توجه به ی  عادیتوانند در شرا ی، مشونده انتخاب یر در قضیگدر یها سازمان

 یرده و با انجام مانورهاک یزیر انات موجود برنامهکو بر اساس ام یتیو امن ین اطالعاتیمسئول

 یها ینند و با آمادگکره آماده یو غ یستیوتروریاعم از ب یدیهرگونه تهد یمختلف خود را برا

نترل خود کعاً وارد عمل شده و اوضاع را تحت ی  پ  از وقوع حمله سریدر شرا آمده دست به

از  یریشگی( پ 3.نندکت یریت و مدیره را هدایو غ ی، درمانیدفاع یروهایه نیلکدرآورند تا 

تر از مقابله با  هزینه کمار بهتر و یبس یاطالعات یارهاکبا استفاده از  یستیوتروریوقوع حمالت ب

نه دارند. از ین زمیدر ا ییار بسزاینقش بس یتیو امن یاطالعات یها  یو سرو است.طبعات آن 

ان که امکر شود یع فراگیسر قدری بهن است کمم یستیوتروریعامل ب یکگاه استفاده از  یطرف
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ز یآن ن کنندگان استفاده یبرا ین شود و صدمات و تلفات به بار آمده حتکرممیمهار آن غ

 که آنن یز عاملین یستیوتروریاز حمالت ب یبرخ ( در4 باشد. غافلگیرکنندهو  بینی پیش غیرقابل

 یها و خسارت یصدمات انسان واردکردن قصد بهباشند نه  یومت مکح ین داخلیشتر از مخالفیب

دن ضعف یشکو به رخ  یتیو امن یاطالعات یها  یردن سروکاستهزاء  منظور بهه ک، بلیاقتصاد

 هر نوع ییشناسا زنند. یم ین اقداماتیدات دست به چنین تهدیشف اکو  یریشگیدر پ ها آن

ن یع ایگزارش سر و یکیولوژی، بییایمیش افزارهای جنگساخت  یبرا یپنهان یزیر برنامه

و  بلندمدتار مدون، یبس ریزی برنامهاحتیاج به  مربوطه متصدیانران و یگ میاطالعات به تصم

برنامه  یکداشتن  ی. برااست اجرا قابلزبده  یاتیعمل یروهایه تنها توس  نکدارد  یقیدق

بعد با توجه به  وهله  موجود داشت و در یاز شرا یاملکد اطالعات درست و یارآمد ابتدا باک

شور و مردم در ک ییاجرا یها ن دستگاهییپا ی( آگاه5 رد.ک ینیب شیرا پ ی  آتیگذشته شرا

ت ین واقعیانگر ایباشند ب یم ییامالً آشناک یها دهیه پدکل و زلزله یمانند س ییها مقابله با بحران

 یتخصص هایسازمان یبرا یه حتک یستیوتروریمانند حمالت ب یداتیه در مقابل تهدک است

د یل و شاکار مشیبس یارکباشند  یناآشنا م یز تا حدودیمانند وزارت دفاع و بهداشت ن

شود  یحاصل نم مدت کوتاهها در  ن بحرانیمقابله با ا یبرا یآمادگ آنجائی که. از استن کرممیغ

 یاطالعات های دستگاه یعنیشتر بر نقطه قوت خود یز خود را بکد تمریما با ینونکلذا در مقطع 

اند گذاشته و  دات مختلف به اثبات رساندهیخود را در مقابله با تهد ییاراکه کشور ک یتیو امن

و  یحمالت از بُعد تبعات گونه ایناز وقوع  یریشگیرا پیم زیشو عملیات گونه اینمانع از انجام 

جامعه پزشکی نیز همیشه  حال درعین واست حالت  ترین ایدئالشور ک یز براین یشناس بیآس

 تیرعا واکسیناسیون، مرال عنوان به باشند. غیرمترقبهباید آماده مواجهه با عوامل و حوادث 

بهداشت فردی، استفاده از دارو جهت، ورزش جهت افزایش مقاومت بدن و اجتناب از منابع 

مناسب جهت پیشگیری از آلودگی در هنگام مواجهه با عوامل  های روش، زا بیماریمشکوک 

در  ها ستیترور یها کیتاکتو  ها روشضمن شناخت انواع  گردد یم شنهادی( پ6.استبیولوژیک 

دقیق صورت پذیرد و  یها پژوهشحمالت تروریستی برای حفاظت از شهروندان مطالعات و 

در کشوری مانند ایران، مطالعه آثار بیوتروریسم، جلوگیری از بروز چنین حمالتی و  مخصوصاً

 همچنین تدوین پیوست امنیتی بسیار ضروری است.

 

  



 1398 پاییز ،49 شماره ،پانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                 99

 

 

 نابعم

 مودیریت ، انتشوارات " .هم .شیهوا تکآشنایی با عوامول و "،داوود خردمند،؛ احمدرضا ،سرلک

 .40ص  ،1396جلد اول، تهران،  ،"مد تبا() یآموزش ریزی برنامهتحقیقات و 

 خبوری دانشوگاه  -نشوریه علموی، "بیولووژیکی–دفواع شویمیایی "، احسانی قمیشلویی، ناصر
 .58ص ، 1390 وریشهر، 37شماره  ،صنعتی مالک اشتر

 انتشوارات  ،مجموعه مقواالت بیوتروریسوم(، 1395) ،اسماعیل سروستان ،شفیعی؛ رضا ،کرمی

 178ص  تهران، ،عج(عصر )موسسه فرهنگی موعود 

 ،فصلنامه ، "بیولوژیک جدید یها سالحنقش مهندسی ژنتیک در تولید "رمضانعلی، طاهری
 .92 زمستان معاونت عملیات سپاه پاسداران، ،29و  28ش ، نظامی دفاع نامتعارف علمی

 فصولنامه علموی نظوامی ، "مقابله با بیوتروریسم )مدیریت بحران("سید رضا،  ،دوست ینیحس
 .94 وریشهر ، معاونت عملیات سپاه پاسداران،22ش ، دفاع نامتعارف

 97بوستان حمید، ص  تهران: ، چاپ اول،بر پدافند زیستی یا مقدمه(، 1396) شهپری، مهدی 

-98-99-108 

 ( 1392محمد پناه، بهنام ،)31-30-29-28ص آمه،  نشر ، تهران:فرگشت و ژنتیک 

 وزارت  ،(1381) ،سومیوتروریمورتب  بوا ب یهوا یمارینترل بکو  یولوژیدمیاپن، یحس ،یحاتم

ت یریز مودکورمانشواه، مرک کیعلووم پزشو دانشوگاهتهران، ، کیبهداشت درمان و آموزش پزش

 .42ص  ،ز نشر صداکرها، م یماریب

 و  در جنوگ یروبیکعوامل م کاربردهایبر  یخیتار یمرور ،(1383) ،محمدحسن ،ینیحس شاه
 .102ص  تهران، ،نیدانشگاه امام حس ،سمیوتروریات بیعمل

 روزناموه مشورقانتشوارات  ،نگاهی ویژه به بیوتروریسم دارویی آمریکوا ،(1395) رضا،، کرمی، 

 .118-119-120-121-122-123ص  تهران،

 اول،  پچوا ،المللوی بین یهوادنهاو  یسموربیوتر، (1396) ضارحمید ،طباطبایی ینبو یرفتخاا

 ص. 21-73-83،یخرسند: انتهر

 مرکوز راتنتشوا: اانتهوراول،  پچوا ،یسموربیوتر ،(1391) علی ،ملکوتی خواه؛ یمهد ،بیگدلو 

 ص. 3 -1 ،یازشیر دصیا سپهبد شهید هشیوپژو  شیزموآ

 یسوموربیوترو  اغوذآب، » ،(1384) ،محمود ،یصومد ؛ضوار ر،پوو افصور ؛ضوارحمید ،توکلی»، 

 .7، ش 1384 ،نظامی طب فصلنامه

 پچوا ،(مقابله ،یپیگیر ،تشخیص) یسموربیوتر ،(1389) منهآ ،لدخانیو ؛میدا سید ،خلیلی فر 

 .8 ص 13،نشگاهیدا دجها راتنتشا: اانتهراول، 



 100                                                    ...    مناسب یو ارائه راهکار لیو اسرائ کایآمر یکشورها یکیولوژیب داتیتهد

 س،بنوآ ان،تهر ،غیرعامل فنداپدو  یسمورتر، (1390) ،ستمیر ،لرضااعبد؛ محمدرضا ،کاظم نیا 

 ص. 17

 ،درسوی، یهوا کتاب فیتألمرکز  معاونت تربیت و آموزش سپاه، ،"بیوتروریسم" عبداهلل، آزاد 

 .1387زمستان  چاپ اول،

  چاپ  (، قرارگاه پدافند زیستی و شیمیایی کشور،96-92کشور )سند راهبردی پدافند زیستی

 .1393پاییز 

 Wheelis M. Biological Warfare at the 1346 Siege of caffa. Emerging 

infectious Diseases.2002;8:971-975 

 Orlandoceniarelli,Silvia Rea,Marianchiara 

Carestia,FabrizioD,Amico,Andrea Malizia,Carlo Belleci,et al.Bioweapons 

and Bioterorism: a review of history and biological aggents.Defence S&T 

Teach Bull.2013;6(2):111-129 

 Centers for Disease control and Prevention (CDC).Investigation of a ricin-

containing envelope at a postal facility-south carolina.MMWR (Morb 

Mortal Wkly Rep) 2013; 52:1129. 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Biological and 

Chemical Terrorism: strategic plan for preparedness and 

response.Recomendations of preparedness of CDC strategic. Planning 

Workgroup.MMWR Recomm Rep2000; 49:1. 

 Center for Diseases Control and Prevention.Bioterorism 

Agents/Diseases,by 

Categoryfile://emergency.cdc.gov/agent/agentlistc.category.asp.September

21,2012 

 Clifford Ho Lane,Anthony 5 Fauci,Microbial bioterorism in Dennis L 

kasper,Anthony S Fauci.Microbial bioterrosim in Dennis L 

Kasper,Anthony Fauci, Stephen.L.Hauser,et al.Harrison,s principles of 

internal medicine.McGraw-Hill.2015.26le 

 AmonSS,Schechter R,Inglesby TV,Henderson DA,Barlett JG,Ascher MS 

TV,et al.Botolinum Toxin as a Biological Weapon:medical and public 

health management.JAMA.2012;285:1059-1070 

 Bradbery S M, Dickers KJ,Rice p,Griffithes GD,Vale JA. Ricin poisoning. 

Toxicol Rev.2003:2265-70 

 Riedel S. Biological Warfare and bioterrorism: a historical review. BUMC 

proceeding.2004;1 

file://///emergency

