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 حمالت بیولوژیک و نحوه مقابله با آن
 

 ّ تبسیخچَ ثیْتشّسیغن ػجبست اص عْء اعتفبدٍ اص ػبهل هیکشّثی یب فشآّسدٍ ُبی آى ُب هی ثبؽذ

آى ًیض ثَ  ثیؼ اص عیقذ عبل لجل اص هیالد هغیر ثش هی گشدد صهبًی کَ  سّهی ُب چبُِبی اعشاف 

ؽِش سا تْعظ الؽَ ُبی زیْاًبت هشدٍ آلْدٍ هی کشدًذ تب عشثبصاى دؽوي اص آًِب ًْؽیذٍ، ثیوبس ّ یب 

.  تلف ؽًْذ

عجت تشط ّ کؾتبس دس خبهؼَ هیگشدد ّ اص « غیش ػوذ»ّ « ػوذ»      ثیْتشّسیغن دس دّ ثخؼ 

هقبدیك ثبسص آى دس ُش دّ ثخؼ هی تْاى ثَ گغتشػ ثیوبسي ُبي فؼت الؼالج، ًْپذیذ هبًٌذ ایذص ّ 

ثبصپذیذ هبًٌذ ّثب ّ عبػْى ، ضبیؼبت پْعتی ّ آعیت ُبی سّاًی اؽبسٍ کشد کَ الؾبس هختلف یک 

خبهؼَ سا تست تبثیش لشاس هی دُذ ّ ثوٌظْس دفبع دس همبثل اثشات ًبتْى کٌٌذٍ ی آى ،  هی ثبیغتی 

.  آگبُی ثَ  افْل اعبعی ُوَ گیشؽٌبعی ، کٌتشل ، دسهبى ّ سیؾَ کٌی ایي ػْاهل افضایؼ یبثذ 

عالزِبی ثیْلْژیک  ثب اًفدبسُب ّ آتؼ عْصی ُب ّ فذاُبی هِیت ُوشاٍ ًیغت  ثشای زول ایي هْاد  

ّ ًیض ثشای ثَ کبسگیشی ایي . ُْاپیوبُبی غْل پیکش ّ خت ُبی هبفْق فْت ًیبص ًخْاُذ ثْد

ُوَ چیض ثَ . تغلیسبت ُیچ ًیبصی ثَ افشاد هتخقـ ، ثبسگزاسی ثوت ُب ّ هْؽک ُبی زغبط ًیغت

ایي ػْاهل ثیوبسی صا اص ساُِبی هختلفی . آساهی ّ ثذّى تخشیت عبختوبى ُب ّ تبعیغبت سّی هی دُذ

پخؼ یک ثبکتشی خغشًبک دس هیبى افشاد کَ ثشای دس خْاهغ ُذف هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشًذ 

عیغتن ثِذاؽتی یک خبهؼَ ًبؽٌبختَ اعت ّ دس ًتیدَ دسهبًی ُن ثشای آى پیؼ ثیٌی ًؾذٍ ّ یب اًتؾبس 

دادى یک ّیشّط کؾٌذٍ ّ ثَ عشػت اًتؾبس یبثٌذٍ دس هیبى کْدکبى، آلْدٍ کشدى هٌبثغ آثی یک کؾْس 

کَ هیضاى ثیوبسی صائی ثب ثغتَ ُبیی چٌذ دٍ کیلْیی اص اسگبًیغن ُبی خغشًبک ّ ثَ ؽذت تکثیش ؽًْذٍ 

آًِب  دس آصهبیؾگبُِب دس ثشاثش داسُّب ّ عوْم همبّم عبصی ؽذٍ اًذ  تب ثشازتی دس هسیظ غیش فؼبل 

اًتؾبس ػْاهل  ثیوبسی صا دس ُْا ، آة ، هْاد غزائی  ، اًْاع . ًؾًْذ ّ زذاکثش صیبى سا ّاسد ًوبیٌذ

ّ دٍ ُب  هْسد دیگش اص هْاد کٌغشّ ؽذٍ ، اعجبة ثبصی ، پبکت ًبهَ ، ُذایبی پغتی،زؾشات ًبلل، خْى 

 دسفذ ػْاهل ثیْتشّسیغن دس کل دًیب خٌجَ صئًْْص 70هقبدیك زوالت ثیْلْژیک هی ثبؽذ، الجتَ 

.  داسد (ثیوبسی ُبی هؾتشک اًغبى ّ دام)

لزا دفبع ُوَ خبًجَ دس همبثل تِذیذُبی ػوذ یب غیشػوذ ثیْلْژیک ثشای ُش کؾْسی یک الذام هلی ّ ثَ 

تدشثَ . خقْؿ ثشاي عبصهبى ُب ّ ًِبدُبی هشتجظ ثب ایي هْضْع، یك ّظیفَ ي اعبعي ّ هِن اعت 

ی ایشاى اعالهی دس ُؾت عبل دفبع همذط ّ کبسثشد اًْاع ثوت ُبی ؽیویبیی تْعظ دّلت ّلت ػشاق 

ػلیَ هشدم ثیذفبع ّ ًیشُّبی ًظبهی اص یکغشف ّ زوالت تشّسیغتی هبًٌذ اؽبػَ ی عبػْى ّ عیبٍ 

صخن دس کؾْسُبی هتؼذد ّ ُوچٌیي هْج خِبًی ثَ ّخْد آهذٍ اص ثیْتشّسیغن دس دًیب ضشّست افضایؼ 

عغر آگبُی ُبی ػوْهی اص اًْاع زوالت تشّسیغتی ّ ساٍ ُبی همبثلَ ثب آى ّ ُن چٌیي ثبالثشدى عغر 

داًؼ ّ تدشثیبت کبسؽٌبعبى ّ هتخققبى ًِبدُب ّ عبصهبى ُبی ثِذاؽتی، آهْصؽی ّ ًظبهی سا 

. ایدبة هی ًوبیذ 

ثشداسی اص ًؼوت ُبي خذادادی رُي داًؾوٌذاى سا ثشای صًذگی ثِتش ّ   زشکت ثَ عوت تؼبلی ّ ثِشٍ 

اعتؼوب سگشاى  سا ثشای کغت عْد ثیؾتش، هتْخَ هٌبثغ هلل هختلف، دس القی ًمبط خِبى ًوْدٍ اعت  

:   لزا آیب  اکٌْى صهبى آى سعیذٍ کَ ایي عْاالت  هغشذ گشدد کَ 

ُب ّ  ثشداسی اص هْخْدات ّ رخبیش صیغتی کْیش، خٌگل، دسیب ّ کٍْ آیب اهکبى داسد کَ سّصی ثِشٍ 

زتي هْخْدات هیکشّعکْپی عشصهیي خْدهبى، ًیبص ثَ اخز هدْص اص دیگشاى داؽتَ ثبؽذ؟ ّ یب هٌبثغ 

عجیؼی هب تْعظ ػْاهلی هْسد تِذیذ لشاس گیشد کَ سیؾَ، دس عشصهیي هب داؽتَ ّ اص دیبس دیگشی 

کٌتشل گشدد؟ عالهت هشدم هب چغْس؟ ثب تِذیذات ًْیي ػْاهل داسای هٌؾبء داخلی، ّلی دعتکبسی 

خوؼیت تب عبل % 50ژًتیکی ؽذٍ، ایي عالهت ثَ خغش ًخْاُذ افتبد؟ تْلیذ ّ تأهیي  غزا، ثب افضایؼ 



 ـ کَ ایشاى ًیض ثب ثسشاى ُبی هختلف آى سّثشّ خْاُذ ؽذ ـ چگًَْ فْست خْاُذ پزیشفت؟ ّ 2030

َ ًْػی ثشای پبعخ َ دًجبل  ساٍ  عئْاالت فشاّاى دیگشی کَ ثبیذ ث .  زل ُبی اعبعی ثْد گْیي آى ُب ث

: هِوتشیي ػْاهلی کَ تب کٌْى دس ثیْتشّسیغن اص آًِب اعتفبدٍ ؽذٍ ػجبستٌذ اص 

ؽبسثي یب عیبٍ صخن • 

ثْتْلیغن • 

آثلَ • 

عبػْى • 

تت خًْشیضی دٌُذٍ کشیوَ کٌگْ  • 

     افْل اعبعی دس کٌتشل زوالت ثیْلْژیکی ّثیْتشّسیغتی هٌْط ثَ  تْاًبیی عشیغ اسائَ خذهبت 

ثِذاؽتی دسهبًی اعت آگبُی اص ًْع ّ ًسٍْ زولَ ثیْلْژیک، اهکبى همبثلَ ثب آى سا فشاُن هی ًوبیذ اص 

ایي سّ تِیَ ثشًبهَ ُبی خبهؼی کَ دس ؽشایظ هختلف لبدس ثَ پبعخگْیی ثبؽذ ّ ثتْاًذ ثسشاى سا هِبس 

. کٌذ ثغیبسزبئض اُویت اعت 

     ثشای دفبع دس ثشاثش ػْاهل ثیْلْژیک هذل ُب ّ عشذ ُبی هتؼذد اسائَ ؽذٍ اعت هِوتشیي الذاهبت 

:  ػجبستٌذ اص 

تؾخیـ عشیغ زولَ ثیْلْژیک -    1

ؽٌبعبیی ػبهل ثَ کبس سفتَ -    2

     تؾخیـ اّلیَ ّلْع زولَ ثیْتشّسیغتی آعبى ًوی ثبؽذ صیشا ػْاهل ثیْلْژیک ثش خالف ػْاهل 

ؽیویبیی فبلذ سًگ ، ثْ ّ هؾخقبت ظبُشی لبثل تؾخیـ هی ثبؽٌذ ثَ عْسی کَ افشاد هتْخَ آلْدگی 

ًوی ؽًْذ ّ گغتشػ ثیوبسی ّ لذست اًتؾبس آى ثَ زذی عشیغ اعت کَ فشفت تؾخیـ ثشای کغی 

ثبلی ًوی هبًذ دس فْستی کَ اهکبى تؾخیـ عشیغ ّ ثَ هْلغ زوالت ثیْلْژیک یب ثیْتشّسیغتی 

ّخْد داؽتَ ثبؽذ ثب عشازی سّػ هٌبعت دسهبًی هی تْاى اص ؽیْع ثیوبسی ػفًْی خلْگیشی کشد 

ثشخی اص داًؾوٌذاى ػمیذٍ داسًذ دس زبل زبضش اهکبى هِبس زوالت ثیْلْژیک یب ثیْتشّسیغتی ّخْد 

ًذاسد ّ ایي زوالت هی تْاًذ ثغیبس صیبى ثبس ثبؽذ ثب ایي ُوَ تمشیجًب توبهی کؾْسُبی خِبى ثَ ًْػی 

دس زبل کغت آهبدگی ثشای همبثلَ ثب زوالت ثیْلْژیکی ؽذٍ اًذ ثشخی اص کؾْسُب لیغت کبهل اص 

ػْاهل ثیْلْژیک سا تِیَ ّ ثشای همبثلَ ثب آى ُب ثشًبهَ سیضی کشدٍ اًذ اّلیي ثشًبهَ ثشای کغت 

.  آهبدگی همبثلَ ثب عالذ ُبی ثیْلْژیک تِیَ ّاکغي کبسا ّ رخیشٍ آًتی ثیْتیک ػلیَ آى ُب هی ثبؽذ 

:  ًؾبًَ ُبی ّلْع ػولیبت ثیْلْژیک دس یک هٌغمَ ؽبهل 

افضایؼ عشیغ ؽیْع ثیوبسی دس خوؼیت عبلن -    1

ظِْس ثیوبسی ُبی غیش ػبدی دس تؼذادی اص افشاد تست هشالجت ثب ػالئن تت ، اختالالت تٌفغی ّ -    2

گْاسؽی 

هشاخؼَ تؼذاد صیبدی اص ثیوبساى ثَ دسهبًگبٍ ُبی هسلی -    4

ثشّص هشگ ّ هیش صیبد دس هٌغمَ -    5

ثشخی هْالغ اخغبسُبی لجلی ػولیبت ثیْتشّعیت -    6

ؽیْع ػالئن غیش هؼوْلی ًْػی ػفًْت -    7

     اهشّصٍ عیغتن ُبی ُْؽوٌذی تِیَ ؽذٍ کَ اهکبى تؾخیـ ػْاهل ثیْلْژیکی کَ اعالػبت آى لجاًل 

ایي دعتگبٍ . دس اختیبسػ گزاؽتَ ؽذٍ سا داؽتَ ّ هی تْاًذ عشیؼًب آى ُب سا ؽٌبعبیی ّ اػالم خغش کٌذ

هی تْاًذ ثب اعتفبدٍ اص اؽؼَ لیضس هبدّى لشهض اثشُبی آئشّعل سا ؽٌبعبیی کٌذ هؾکل ػوذٍ ای کَ ثش 

عش ساٍ آئشّعل ُبی زبهل ػْاهل ثیْلْژیک لشاس داسد اص ایي ّالؼیت ًؾأت هی گیشد کَ ایي دعتگبٍ 

لبدس ًیغتٌذ ثیي آًشّعل ُبی ًبؽی اصزوالت ثیْلْژیک ّ رسات آلْدٍ ای کَ ثغْس عجیؼی دس فضب 

.  ّخْد داسًذ توبیض لبئل ؽًْذ 

  ًکتَ اعبعی دس همبثلَ ثب عالذ ُبی ثیْلْژیکی آهبدگی سّثشّ ؽذى ثب آى ُب اعت صیشا ُوبى عْس کَ 

.  گفتَ ؽذ پیؾگْیی ػولیبت ثیْتشّیغتی کبسی ثظ دؽْاس اعت 

:  ثشای همبثلَ ثب عالذ ُبی ثیْلْژیک عَ سّػ اعبعی ّخْد داسد 



ایوي عبصی فؼبل ّ یب ثَ ػجبست دیگش ّاکغیٌبعیْى -    1

اعتفبدٍ اصآًتی عشم اختقبفی -    2

پیؾگیشی آًتی ثیْتیکی لجل ّ اًذکی پظ ا صآلْدگی -    3

:  ػْاهل ثیْلْژیک سا هی تْاى ثَ عَ عشیك اص ثیي ثشد  

ایي سّػ هؾتول ثش الذاهبتی اعت کَ ػْاهل ثیْلْژیک سا ثشعشف هی : ػفًْت صدایی هکبًیکی -1

کٌذ ّلی آى سا اص ثیي ًوی ثشد هثل ػجْس آة ّ ُْا اص فیلتش ّ یب ؽغتؾْی پْعت ثذى 

هثل زشاست دادى ّ لشاس دادى دس هؼشك اؽؼَ : ػفًْت صدایی فیضیکی - 2

هْاد ّ تشکیجبت ضذ ػفًْی ؽیویبیی هؼوْاًل ثَ ؽکل هبیغ ، گبص ّ یب : ػفًْت صدایی ؽیویبیی - 3

آًشّعل هی ثبؽٌذ هْاد ػفًْت صدای ؽیویبیی ػجبستٌذ اص فشهبلذُیذ آة اکغیژًَ ، اعیذ اعتیک ّ 

.  هی ثبؽذ ... ُیپْکلشیت ّ

   آلْدگی پْعتی سا ثبیغتی فْسًا ثب آة ّ فبثْى ضذ ػفًْی ًوْد چٌبًچَ همبدیش صیبد ػْاهل 

ثیْلْژیک پْعت سا آلْدٍ کشدٍ ثبؽذ هی تْاى اص هسلْل ُیپْکلشیت ّ یب عبیش ػفًْت صداُبی ؽیویبیی 

. ثشای ثش عشف کشدى ػبهل اعتفبدٍ ًوْد چؾن ُب سا ثبیذ ثب آة ّلشم ؽغتؾْ داد

هْثش اعت ثشای %  5    ثشای سفغ آلْدگی لجبط ُبی پبسچَ ای ّ عبیش تدِیضات هسلْل ُیپْکلشیک 

.   دلیمَ دس هسلْل کلش لشاس گیشًذ ّ عپظ ؽغتؾْ ؽًْذ 30سفغ آلْدگی ّعبیل هختلف ثبیذ ثَ هذت

    سفغ آلْدگی اص صهیي پش ُضیٌَ ثْدٍ ّ دس ؽشایظ ػبدی ثبیذ اص ایي کبس اختٌبة کشد ّ چٌبى چَ سفغ 

آلْدگی الصم ثبؽذ هی تْاى اص ُیپْکلشثت کلغین اعتفبدٍ کشد دس هسیظ ُبی ثذّى عمف تست تأثیش ّ 

 آفتبة آلْدگی ُب ثَ تذسیح سفغ خْاٌُذ ؽذ ، اتبق ُب ّ عبیش فضبُبی عش ثغتَ سا ثِتش اعت UVاؽؼَ 

. ثب کوک فشهبلذُیذ ثَ فْست هبیغ ّ یب گبص ضذ ػفًْی کشد

الذاهبت کٌتشل ػفًْت دس هْاخَِ ثب ثیوبساى 

سػبیت ازتیبعبت ایضّالعیْى . 1

ؽغت ّؽْی دعت ُب . 2

اعتفبدٍ اص دعتکؼ، هبعک، ػیٌک هسبفظ فْست ّ گبى .  3

تؼییي هسل هٌبعت ثشای ثغتشی کشدى ثیوبساى . 4

زول ّ ًمل ثیوبساى . 5

تویض کشدى، ضذ ػفًْی کشدى ّ اعتشیل ًوْدى اثضاسُب ّ هسیظ . 6

سػبیت همشسات تشخیـ . 7

. هشالجت ُبی پظ اص هشگ. 8

  

 

َ ُبی سّاًی ثیْتشّسیغن  خٌج

َ ُبی ثیْتشّسیغوی هؼوْاًل تشط ّ ّاُوَ ؽذیذی ثش خبهؼَ، ثیوبساى، کبسکٌبى ثِذاؽتی ّ  ثَ دًجبل زول

َ فْست ّزؾت، . ػوْم هشدم هغتْلی هی ؽْد پبعخ ُبی سّاًی هشدم زبدثَ دیذٍ هوکي اعت ث

ػقجبًیت، ًگشاًی ُبی ثی هْسد دس هْسد ػفًْت، تشط اص عشایت ثیوبسی، خیبالت ّاُی، خذا ؽذى 

دس چٌیي هْاسدی هی ثبیغت زتوًب دس هذیشیت . اص اختوبع ّ سّی آّسدى ثَ کبسُبی غیش اخاللی ثبؽذ

ثشًبهَ کوک اص سّاًپضؽکبى، سّاًؾٌبعبى، هذدکبساى اختوبػی، سّزبًیْى ّ گشٍّ ُبی داّعلت 

. گٌدبًذٍ ؽْد

تْاًبیی  کبسکٌبى ثِذاؽتی دس هْاخَِ ثب ثیْتشّسیغن ثبیذ اص آگالُی، خًْغشدی، اػتوبد ثَ ًفظ،

. ثشلشاسی استجبعی هٌبعت ّ لذست تسول ثبالیی ثشخْسداس ثبؽٌذ

 

 

 

 


