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 اصول و مقدمات

و در  آيـد  میواژه پدافگد به معگاي دفاع بوده و در مقابل آفگد به معگی ،جو  و حمله 

مفهو  كلی، دفع، خگثی كردن و يا كا،  تاثیرات اقدامات آفگدي دشـم  و ممانعـ  از   

( Active defense) به دو بخ  پدافگد عامـل دستیابی به ا،داف خودي اس . پدافگد 

شود. پدافگد عامل به مفهو  مقابله  ( تقسیم میPassive Defense)غیرعامل و پدافگد 

افزار،ـاي   كـارگیري جگـگ   يی و مقابله مستقیم با دشـم  و بـه  با مهاجم يا رويارو  مینظا

ا،  اثـرات  دفع حمله و خگثی كردن اقـدامات آفگـدي يـا كـ    مگظور  بهمگاسب و موجود 

بر روي ا،داف مـورد نظـر    كارانه خرابعملیات خصمانه ،وايی، زمیگی، دريايی، نفوذي و 

 باشد. می

گیري كـار  بـه گـردد كـه مسـتلز      به مجموعه اقـداماتی اطـالق مـی    غیرعاملپدافگد 

تـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه تجهیـزات و        نبوده و با اجراي آن مـی افزار  جگگ

و تلفـات انسـانی جلـوگیري نمـوده و يـا        میو غیرنظا  میو حساس نظاتاسیسات حیاتی 

 میزان اي  خسارات و تلفات را به حداقل ممك  كا،  داد.  

،ـاي مـورد نیـاز     پذيري زيرساخ   و كا،  آسیبسازي  ايم ،دف پدافگد غیرعامل، 

یرعامـل،  مرد  اس  تا بتدريج شرايطی را براي امگی  ايجاد نمايد. اصول اولیه پدافگـد غ 

ساده و تقريباً ثاب  بوده ولی كاربرد ايـ  اصـول در مـوارد مختلـف تفـاوت داشـته و در       

 شوند.   مواردي پیچیده و مشكل می

بر روي نوع و شدت تهديـدات علیـه نظـا     شدت  به اي تحوالت اخیر جهانی و مگطقه

رو،ـاي  و واحـد،اي نی  ،ـا  ارگـان ران تأثیر گذاشته اس . كلیه اي مقدس جمهوري اسالمی

   راستا نیاز به تطبی  خود با شرايط جديد و تغییر نگرش سازمانی برآمـده از اي مسلح در

نیـز بـا توجـه بـه تغییـرات        میظـا پهو،ی تهديدات خوا،گد داش . حوزه پزشكی ن آيگده
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خود  ي،ا آموزش  امر مستثگی نبوده و الز  اس  در اي ازالملل  بی آمده در ساختار  پی 

 د .تجديد نظر نماي

گیرند كه طی آن دشـمگان     تهديدات در گروه تهديدات زيستی قرار میاي گرو،ی از

بـراي   -اعـم از طبیعـی و سـگتتیك    - زيسـتی  ،ـاي  كگگد با استفاده از فرآورده سعی می

مشكالتی فرا،م و زمیگه را بـراي تفـوق و برتـري خـود آمـاده       ،ا ، جوامع و مل ،ا دول 

مسلح در دفـاع از دسـتاورد،اي انقـالب     ،اي ز جمله نیروسازند. وظیفه كل اركان نظا  ا

پـی  رو   گگونه تهديدات اس . نوشـتار اي  برابر در میاسالمی، آمادگی كامل پزشكی و نظا

     آمادگی در حوزه غیرعامل را در دس  ارائه دارد.اي نیز بخشی از

 

  غیرعاملآشنایی با اصول پدافند 

 افپای  بازدارندگی 

 معگاي سلب میل حمله دشم  اس . بازدارندگی به 

 پذیري  كاه  آسیب

در راسـتاي  اقدامات پیشگیرانه در جهـ  كـا،  آسـیب بـه مراكـز اساسـی كشـور        

 اس . بحرانجلوگیري از بروز 

 ضروري هاي تداوم فعالیت

پراكگـدگی، احـداث   مسـتمر،   يشگیرانه نظیر پدافگد ،وايی عامل، مانور،ااقدامات پی

  و ...هديدات پگا،گاه، آشگايی با ت
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 ارتقاء پایداري ملی

پـی  رو   ي،ـا  بحـران كشور را در برابـر   ي،ا دستگاه  و تما ،ا زيرساخ يعگی بتوان 

و حكوم  بتواند تعـادل خـود را    دگنمايمقاوم   ،ا دستگاهكه تما   طوري پايدار نموده به

 .حفظ كگد

 

 غیرعاملتاری چه و سوابق جهانی پدافند 

اصـول   ،ـا  انساناي اولیه در جهان كه با وقوع جگگ ،مراه بود، ، تمدنگیري  شكلبا 

را به صورت جوش  و سپر بـراي حفاظـ  انفـرادي، بـرب و بـارو و       غیرعاملاولیه پدافگد 

رواب دادند. وجـود   اي براي تأمی  امگی  گرو،ی به صورت گسترده ،قالع محكم و مرتفع

بــراي پیشــگیري از حمــالت  تحكممســ ،ــاي جــاد دروازهاي  خگــدق در اطــراف شــهر،ا و

 گیرانه دشم  در تما  نقاط جهان امري رايج بود. غافل

قبـل از مـیالد    در غیرعامـل اقدامات جهـانی در زمیگـه پدافگـد    تري   يكی از برجسته

گرچه نتوانسـ  از     ديوار در جگگ بی  چی  و بربرياناي ساخ  ديوار چی  بود. ،مسیح

 كاسـ . بربريـان   ،ـا  آن ،ـاي  ، اما از شمار يورش،جو  آنان به طور كامل جلوگیري كگد

،ون كه راه خود را به چی  مسدود يافتگد به غرب روي آورده، به اروپا سـرازير شـدند و   

 .چی  موجب مصون ماندن چی  و فرو افتادن رو  گرديدديوار تالیا رسیدند و لذا اي به

لسـتان، كانـادا و غیـره    در كشور،ايی مانگد آمريكا، شوروي ساب ، آلمان، فرانسـه، انگ 

حتی كشوري مانگد سوئیس، كه در طول ،ر دو جگگ جهانی بی طرفـی خـود را حفـظ    

ی از ،ـاي  روي آوردند. در ادامه به گوشـه  غیرعاملبه پدافگد  اي كرده بود، با شتاب فزايگده

گرفتـه توسـط    صـورت  زيسـتی در حـوزه تهديـدات    غیرعامـل اقدامات پدافگـد   تري  مهم

 .شود می  حوزه اشاره اي در كشور،اي پیشرو
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،ـاي محلـی    االت متحده آمريكا نمايگدگان كگگره، پزشكان فعال و آژانساي  در كشور

زخـم تگفسـی در يـك مگطقـه، ،رچـه       پس از اعال  خطر ابـتالء بـه سـیاه    تاكید نمودند

ـ   بیوتیكی )سیپروفلوكساسـی  و داكسـی   تر نسب  به توزيع مواد آنتی سريع ی  سـیلی ( ب

مستلز  تاسیس مركـز ملـی    ،  پیشگهاد به پزشكان در آمريكااي فراد اقدا  گردد.تك ا تك

انـدازي شـد و در    گگـره راه كوسـیله   به 3333كه در سال  بودنگهداري دارو در حجم باال 

امكان تهیـ  دارو   3113در سال زخم  سیاهحاوي اسپور  ،اي نامه ،طراري واقعهشرايط اض

رفته ذخیـره   ،م ودگی بودند را تسهیل كرد. رويرض آلنفر كه در مع 13111براي حدود 

میلیون قرص ضد میكروبی بود. مركز ملی نگهداري دارو  31/1دارو در سطح ملی حدود 

در مقابله با عامل آنتراكس در كشور آمريكـا   غیرعاملدر حجم باال يكی از عوامل پدافگد 

 .بوده اس 

االت متحـده در اثـر   ايـ  ارس،میالدي، درس  قبل از جگـگ خلـیج فـ    3331در سال 

آن كشور را علیه   مینفر از نیرو،اي نظا 111/311نگرانی از احتمال حمالت آنتراسیس، 

، مـوقعی كـه اعءـاء كمسـیون تحقیـ       3331واكسیگه كرد. مجـددا در سـال   زخم  سیاه

زخـم در   سـیاه ( از تالش عراق جه  توسعه و آزماي  سـالح  UNSCOM) سازمان ملل

يـك برنامـ     3331،ـا اوب گرفـ . در سـال     نگرانـی  خبـر يافتگـد،   جريان جگگ كويـ  

در آمريكـا آغـاز شـد.     میبـراي كلیـ  نیرو،ـاي نظـا    زخـم   سـیاه واكسیگاسیون بـر علیـه   

از  ،زيسـتی و كـادر درمـانی بـر علیـه عوامـل تهديـدات        میواكسیگاسیون نیرو،ـاي نظـا  

 .باشد می ،ا ردر بسیاري از كشوشده گرفته كار هب غیرعاملرا،كار،اي پدافگد 

داده  خاصی نشـان مگدي  عالقه  موضوع اي در میان كشور،اي ،مسايه نیز پاكستان به

نمايد.  میمرد  توجه  میبه موضوع آموزش عمو ،جاد سازمانی بدي  مگظوراي اس  و ضم 

كه جزوات آموزشی با متون ساده و روان در مـورد نحـوه مقابلـه بـا انفجـارات       اي گونه به

 .گر تهديد،ا در بی  مرد  و مراكز آموزش انتشار يافته اس و دي اي ،سته
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 امنیت ملی  

امگی  ملی حالتی اس  كه ملتی فارغ از تهديد از دسـ    ،الملل بی در فر،گگ روابط 

 .برد میاز جمعی ، دارايی و يا خاك خود به سر  دادن تما  يا بخشی

گد و در كگـار ،ـم   اي بیرون ،ا و جگگل ،ا بر آن شدند تا از دل كوه ،ا انسانكه  می،گگا

 تـرس از  .به امگیـ  را بیشـتر احسـاس كردنـد     زندگی كگگد، نیاز جمعی دستهبه صورت 

تاثیرات روانی فراوانی در عملكرد افراد جامعه خوا،ـد   ،زيستیآلودگی با عوامل تهديدات 

د كـه  داش  و متعاقباً افراد جامعه خواستار رفع سريع آن از طرف دول  حاكم خوا،گد بو

 زيسـتی تهديـدات  وسـیله   بـه امگی  ملی كشور يا دولتمردان كشـور   ،در چگی  شرايطی

 تاسیسـات  در انفجـاري ، 3333 آوريـل  . درخوا،ـد گرفـ    مـورد حملـه دشـمگان قـرار    

 باسـیلوس  اسـپور،اي  از ابـري  سوردلوسـك روسـیه،   شـهر  در واقـع  33 شـماره  مینظـا 

 ابـر  ،ناحیـه  در موجود باد ؛درآورد رك ح به شهر باالي در را زخم سیاه عامل آنتراسیس

 ابـتالي  باعث ترتیب بدي  و كشاند جگوب به شهر حومه در تاسیسات مقر از را زخم ه سیا

از جهـ   در آن زمـان   نفر از افراد مگطقه جگوبی مركز تحقیقات شد. 11و مرگ  نفر 33

 3333ل مصرف گوش  آلوده ذكر شد امـا در سـا    میعل  اپید ،حفظ نظم و امگی  ملی

پخـ    بـه  ،ارتـ   زيسـتی  ي،ـا  سـالح مركز تولید  تاسیساتمشخص شد كه اشكال در 

 شدن اسپور،اي باسیلوس آنتراسیس مگجر شده اس  .

 .باشد میملی  نیز از جگس تهديدات بر،م زنگده امگی  میبیوتروريس ،اي فعالی 

 هاي امنیت ملی: ویژگی

    نسبی بودن امگی (3

   ذ،گی بودن امگی  (3

 ير بودن امگی :  تجزيه ناپذ (1
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 امنیت ملی: هاي مؤلفه

   ( حفظ جان مرد 3

   ( حفظ تمامی  ارضی3

   ( حفظ سیستم اقتصادي1

 (حفظ استقالل و حاكمی  كشور0

 

 دفاعی يها طرحدر  غیرعاملنق  و اهمیت پدافند 

دفـاع در مقابـل    ،ـاي  يكی از مؤثرتري  و پايـدارتري  روش عگوان  به غیرعاملپدافگد 

اره مدنظر اكثر كشور،اي جهان قرار داشته اس  و حتی كشور،ايی مانگد تهديدات، ،مو

  موضوع بـه صـورت   اي به میآمريكا و شوروي ساب  با وجود برخورداري از توان باالي نظا

 .  اند توجه داشته اي ويهه

 

 كشور غیرعاملپدافند  انداز چشم

 ده معظم كل قوا:كشور با تكیه بر تدابیر فرمان غیرعاملپدافگد اف  بیس  ساله 

در مسـوولی  و مـرد  نسـب  بـه رعايـ  اصـول        میداراي عز  ملی و باور عمـو  (3

 .غیرعاملپدافگد 

 .شده نهاديگهو يافته  توسعهجامع،  غیرعاملبرخوردار از اصول پدافگد  (3

پـذيري   مگی و پايداري و به حداقل رساندن آسیباي در تأمی  حداكثر يتوانمگد (1

 ل تهديدات دشم .مرتبط در مقاب ،اي زيرساخ 

فاي نقـ  اساسـی در حراسـ  و حفـظ اسـتقالل، تمامیـ  ارضـی و        اي قادر به (0

 ملی در چرخه نظا  دفاعی و امگیتی كشور. ،اي سرمايه
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،ـاي جغرافیـايی،    برخوردار از آماي  سـرزمیگی مگاسـب و متكـی بـه ويهگـی      (1

ع و مختلـف بـا رعايـ  توزيـ     ،ـاي  در حـوزه  غیرعامـل جمعیتی، فر،گگی و اصول دفـاع  

 م  جغرافیا.اي در عرصه ،ا و فعالی  ،ا پراكگدگی موزون سرمايه

و برخــوردار از پشــتوانه تحقیقــاتی و   میدر تولیــد دانــ  فگــی بــو يدگــتوانم (1

با تأثیر بازدارندگی باال و با موقعی  ممتـاز در سـطح    غیرعاملپهو،شی در زمیگه پدافگد 

 مگطقه.

امع در سـطح كشـور بـا قابلیـ      داراي پشتوانه فر،گگی و حقوقی و قـانونی جـ   (3

 تأمی  و اجراي الزامات و ضوابط مربوط.

ور با قابلیـ   كش غیرعاملبرخوردار از نظا  يكپارچه، ،ما،گگ و كارآمد پدافگد  (1

،ـاي   برنده با دول  در زمیگه اعمال تدابیر دفاعی امگیتی در بخـ   تعامل سازنده و پی 

 مختلف.

ناشـی از   بحـران و توانمگـد مـديري    افتـه  ي توسعه، شده بهیگهبرخوردار از نظا   (3

 با مشارك  مرد .  میجگگ و دفاع غیر نظا

 .غیرعاملو ام  توسعه ملی با مالحظات پدافگد يافته  توسعهبرخوردار از نظا   (31

دس  يافته به نظا  جـامع )فر،گگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی، علمـی،        (33

 .غیرعاملفگد مختلف پدا ،اي آموزشی، فگی، مهگدسی و...( در حوزه

 غیرعامــلپدافگــد   میبرخــوردار از نظــا  تولیــد مــديري  دانــ  و فگــاوري بــو (33

 با تأثیر بازدارندگی باال و با موقعی  ممتاز در سطح مگطقه.شده  نهاديگهو يافته  توسعه

و  مـی نیرو،اي داوطلـب مرد  ،اي و ظرفی  ،ا ي از توانايیمگد بهرهداراي قابلی   (31

 ناشی از جگگ و دفاع غیر نظامی. بحرانو مديري   لغیرعامبسیج براي پدافگد 

تیكی، جفرافیايی ژئوپلی ،اي ظرفی  میداكثري از تماح يمگد بهرهداراي قابلی   (30

 پهگه جغرافیايی كشور.  میو عوارض طبیعی در تما
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 ام  در برابر تهديدات.رسانی  خدماتنظا   ،اي زيرساخ داراي  (31

مرتبط بـا مـرد  در    ،اي زيرساخ يداري مگی و پااي در تأمی  حداكثر يتوانمگد (31

 هديدات دشم مقابل ت

 

 زیستیكشور در حوزه تهدیدات  غیرعاملمأموریت پدافند 

 باشد: می،اي زير  كشور داراي مأموري  غیرعاملپدافگد 

مگـی زيسـتی مراكـز حیـاتی كشـور در مقابـل       اي و افزاي پذيري  كا،  آسیب (3)

سـازي،   جامع از طريـ  فر،گـگ   میلی و باور عموجاد عز  ماي با تأكید بر زيستیتهديدات 

 ي،ـا  دسـتورالعمل و  را،بـردي، تـدوي  ضـوابط   ريـزي   برنامه، ريزي طرحري، گذا سیاس 

 .  زيستیتهديدات  بحرانتخصصی، افزاي  آستانه تحمل ملی در برابر شرايط 

ـ در شـرايط   میخـدمات عمـو   اداره امور مرد  و تداو  و استمرار (3) ی تهديـد  بحران

 .زيستی

كشوري و لشكري در خصوص اعمال تـدابیر دفـاعی    ،اي تعامل سازنده با بخ  (1)

، دفاع غیر نظامی، نظـارت و  بحرانمديري   غیرعاملامگیتی و نهادسازي دكتري  پدافگد 

 حصول اطمیگان از اجرا.

، ضـوابط،  ،ـا  مشـی  ، خـط ،ـا  بررسی شگاخ  محیط و تدوي  را،برد،ا، سیاس  (0)

 و نظارت بر اجراي آن. غیرعاملدر زمیگه پدافگد  و تخصصی میعمو ي،ا دستورالعمل

 .زيستی ي،ا جگگناشی از  بحرانمديري   (1)
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 غیرعاملاصول پدافند 

 م  در جغرافیاي كشوراي  ،اي انتخاب عرصه (3)

 تعیی  مقیاس بهیگه استقرار جمعی  و فعالی  در فءا (3)

 پراكگدگی در توزيع عملكرد،ا متگاسب با تهديدات و جغرافیا (1)

 قیاس بهیگه از پراكگدگی و توجیه اقتصادي پروژهانتخاب م (0)

 غیرعاملو ابتكار در پدافگد سازي  ارزانو سازي  كوچك (1)

 پشتیبانی وابسته. ،اي سازي سیستم موازي (1)

 حیاتی ،اي سازهسازي  ايم   استحكامات و سازي مقاو  (3)

 استقرار عملكرد،ايابی  مكان (1)

 ،ا دفاعی در صحگه بحرانمديري   (3)

 سازي رئیاستتار و نام( 31)

 كور كردن سیستم اطالعاتی دشم ( 33)

 اختفا با استفاده از عوارض طبیعی( 33)

 ،ا پوش  در ،مه زمیگه( 31)

 فريب، ابتكار عمل و تگوع در كلیه اقدامات( 30)

 حیاتی و مهم ،اي سیستمحفاظ  اطالعات ( 31)

 دومگظوره   ،اي تولید سازه( 31)

 

 زیستیدفاع علیه تهدیدات 

و دفـاعی ،ـر كشـور اسـ  و       می،اي نظـا و  تهديدات به عهده نیراي علیه دفاع عامل

 ي،ـا  سـالح از زمان جگگ جهانی اول به دلیـل اسـتفاده از    ،ا ،مه كشور مینیرو،اي نظا
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ن تهديـدات در سـه   را جه  مقابله با آ میدفاعی مگسجبرنامه  ،ا جگگكشتار جمعی در 

 د،گد. میداشته و انجا  به شرح ذيل مرحله 

 دامات قبل از تهاجم  اق 

   اقدامات در حی  تهاجم 

   اقدامات پس از تهاجم 

 باشد: میشامل اصول زير  زيستیعامل علیه تهديدات پدافگد غیريك برنامه جامع 

  زيستیشگاسايی تهديدات  -3

 ،ا پذيري شگاسايی آسیب -3

 آمادگی -1

 حفاظ  و پیشگیري  -0

 ،شدار و شگاسايی -1

 گیري و يا مسمومی  تشخیص ،مه -1

 يع عاملتشخیص سر -3

 گیري ،مهكگترل و محدود كردن  -1

 درمان -3

 رفع آلودگی -31

 بازيابی -33

طور كلی چهار رك  اساسی در برنامه پدافگد ملی علیه تهديدات نامتعـارف وجـود    هب 

 باشد. میدارد كه شامل موارد زير 

 اطالعات ارزيابی  آگا،ی از تهديد -3

  گده  يآ   تهديدات بیگی پی 

  سیاسی جه  پیشگیري از توسعه ،اي لی فعا  حفاظ  و پیشگیري   -3
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 گونه تسلیحات در جهان   اي

 الز    ،اي پیشگیري 

  ا زيرساخ حفاظ  از، 

 ،ا پاي  مداو  بیماري  پاي  و تشخیص -1

   اطالع از تهاجم 

   شدار سريع، 

 تشخیص سريع 

 اقدامات الز   ريزي  برنامه  واكگ  و بازيابی -0

  ما،گگی اقدامات پزشكی و،

 بهداشتی

 رنامه مراقب  از آسیب جمعی  ب 

 رفع آلودگی 

 

  زیستیتاری چه تهدیدات 

دسـ  تـاريش شـروع شـده اسـ .      دور ،اي از گذشته زيستیاز عوامل  میاستفاده نظا

تـوان بـه دو مـورد كـه      مینمونه عگوان  بهباشد.  می  خصوص متعدد اي شوا،د تاريخی در

. آشـوريان از طريـ  آلـوده كـردن     اشاره كرد باشگد میمربوط به ش  قرن قبل از میالد 

 آب، دشمگان خود را بیمار و در معرض نابودي قرار دادند. ي،ا چاهمخازن و 

مهاجمی  سولونی نیز در ،گگا  محاصره شهر كرسیا از بعءـی سـمو  گیـا،ی بـراي     

 3101اسـتفاده كردنـد. در سـال     ،ـا  آنآلوده كردن مدافعی  و در ،م شكست  مقاوم  

)در كريمه( بود بیماري طاعون  لشكر تاتار مشغول محاصره شهر كافا كه میمیالدي ،گگا

بـه داخـل    ،ـا  در میان آنان شیوع ياف . مهاجمان اجساد قربانیان طاعون را از فراز ديوار
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  عملیات شیوع ياف  مدافعان را مجبور بـه  اي  كردند. طاعونی كه متعاقب میشهر پرتاب 

طاعون در سرتاسر اروپاي  گیري ،مهه باعث بروز رسد ،می  حادث میتسلیم كرد. به نظر 

میالدي ظا،راً سربازان روسـی از ،مـی  تاكتیـك بـر      3331آن روز شده باشد. در سال 

 علیه سوئد استفاده كردند.

گرفتـه شـد. پیـزادو در قـرن      كـار  بـه  زيسـتی سـالح  عگوان  بهدر موارد متعددي آبله 

ه را در میان بومیان آمريكايی توزيع كرده و آلوده به عامل آبل ي،ا لباسپانزد،م میالدي 

انگلستان نیز ،می  عمل را با توزيع پتو،اي آلوده در میان بومیان وفادار بـه فرانسـه در   

 تكرار كرد.  3313تا  3310 ي،ا جگگ

 "313واحـد   "ژاپ  شـهر مگچـوري بـود كـه تحـ  عگـوان        زيستیافزار  جگگمركز 

تح  سرپرستی يك ژنرال ژاپگـی بـه فعالیـ      3301  تحقیقات تا سال اي شهرت داش .

  تحقیقات اي گكه دراي نكته در خور توجه. سال در آت  سوخ  ،مانخود ادامه داد و در 

گرفتگـد. متعاقـب    مـی مدل آزمايشگا،ی مورد استفاده قرار عگوان  بهاسراي جگگی چیگی 

عون در شـهر  طـا  گیـري  ،مـه چیگـی،   ،ـاي  ژاپگی برفراز شهر ،اي مشكوك ،واپیماپرواز 

 ،ـاي    كشور اتفاق افتاد كه احتماال بر اثـر ريخـت  كـك   اي  ديگر ،اي مگچوري و قسم 

 مزبور بوده اس .  ،اي آلوده به طاعون توسط ،واپیما

مـیالدي   3303آمريكـا در سـال     میمیكروبی تهـاج  ي،ا سالحبرنامه گسترده تولید 

آلمـان و ژاپـ     زيسـتی جگـگ   ي،ـا    اقـدا  در پاسـش بـه برنامـه    اي شروع گرديد. ظا،راً

آمريكا در مگطقه فورت دتريـك كـه در آن    زيستی ي،ا سالح ،اي سازماند،ی شد. برنامه

مـیالدي كـه بـه دسـتور      3313بود متمركز شده و تا سـال   میزمان فرودگاه كوچك نظا

در آن ادامـه داشـ . آمريكـا ادعـا نمـود بـی         زيستینیكسون تعطیل شد تولید عوامل 

و مهمات مربوطـه را   زيستی ي،ا سالحذخیره  ،اي انبار  میتما 3333و  3333 ،اي سال

میكروبـی تولیـد    ي،ـا  سـالح كه آمريكا جهـ    زيستینابود نموده اس . در میان عوامل 
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تــوان باســیلوس آنتراســیس، توكســی  بوتولیگیــو ، فرانسیســال توالرنســیس،  مــینمــود 

 Bی، بروسال سوئیس و انتروتوكسـی   كوكسیال بورنتی، عامل آنسفالی  ويروسی ونزوئالي

 استافیلوكوك را نا  برد.

را امءاء كردند آمريكا، انگلستان و اتحاد جما،یر شوروي كگوانسیونی  3333در سال 

میكروبـی و توكسـیگی    ي،ـا  سالح سازي گونه تحقی ، تولید و ذخیرهكه به موجب آن ،ر

مشهور شـد. از آن پـس    زيستی ي،ا سالح  كگوانسیون بعداً به كگوانسیون اي ممگوع شد.

نامـه ،رگونـه     عهداي   كگوانسیون پیوستگد.اي  جهان به در كشور 301بی  از تدريج  به

ا،ـداف آفگـدي و نیـز تحقیقـات محـوري      مگظـور   بـه  زيسـتی و انبار عوامل  سازي ذخیره

مربوطـه،   ،ـاي  نامـه    كگوانسـیون و توافـ   ايـ  رغـم   علینمايد.  می  ،دف را مگع اي حول

توسط بسیاري از كشور،ا ادامه يافتـه اسـ .    زيستی ي،ا سالححقیقات در مورد كاربرد ت

قابـل انكـاري گويـاي اسـتفاده از      روقوع بعءی حوادث در گوشه و كگار جهان به نحو غی

 "بـاران زرد  "تـوان بـه حادثـه     مـی  ،ا   رسوايیاي يكی ازعگوان  به،ستگد.  زيستیعوامل 

 ی آسیا اتفاق افتاد.  اشاره نمود كه در جگوب شرق

در لگدن و يـا   3330وسیله سوء قصد در سال عگوان  به "ريسی   "استفاده از عوامل 

ديگر  ،اي شوروي ساب  از نمونه ،اي در يكی از شهرزخم  سیاه ،اي انتشار تصادفی اسپور

 ،ستگد.

   ،ستگد كه الئوس و كـامبوب اي حاكی از 3331شوا،د و قراي  مربوط به اواخر د،ه 

مختلـف پراكگـده    ي،ـا  رنـگ ی را بـا  ،ـاي  ی كـه آئروسـل  ،اي و ،واپیما ،ا توسط ،لیكوپتر

حیوانـات   میمذكور، تما ،اي كردند، مورد حمله قرار گرفتگد. پس از آلودگی با آئروسل می

ايـ  حمـالت تحـ      ف گرديدند.دچار گیجی و بیماري شدند و تعدادي نیز تل ،ا انسانو 

  عوامل، واقعاً عوامـل  اي شدند و پس از مدتی مشخص شد كه قلمداد "باران زرد "عگوان

 .اند بوده زيستی
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سـتگاه مگتظـر   اي  يك ناراضی بلغـاري سـاك  لگـدن در حـالی كـه در      3331در سال 

يك سوزن كه  ،  حملهاي نوك تیزي مورد حمله قرار گرف . در خالل ءبود با شیاتوبوس 

ه عءله ساق پاي او فرو رفته و عامل به آمپول كوچك محتوي عامل ريسی  متصل بود ب

ريسی  به او تزري  شد و شخص مذكور چگد روز بعد جان سپرد. در مطالعـاتی كـه روي   

نمونه اتوپسی او انجا  شد معلو  گرديد كه آلوده به ريسی  شده بود. بعداً مشـخص شـد   

ـ   فگاوري  ترور دخال  داشته و اي كه پلیس مخفی بلغارستان در ه اتحـاد  آن نیز مربـوط ب

 جما،یر شوروي )ساب ( بوده اس .

عراق در اختیار بازرسان سـازمان   زيستیی در مورد تسلیحات اطالعات 3331در سال 

انجـا  داده و   زيسـتی  ي،ـا  سـالح ملل متحد قـرار گرفـ . عـراق كار،ـاي زيـادي روي      

ولیـد  آنتراكس، بوتولیگو ، كلستريديو  پرفرنهنس، آفال توكسی ، زنگ گگد  و ريسی  را ت

سیلوس سـوبتی لـیس، كالسـتريديو     آزمايشات صحرايی در مورد باچگی   ،مكرده بود. 

مختلفـی   ي،ا سالحدر مهمات و  زيستیتولیگو  و آفال توكسی  انجا  داده بود. عوامل بو

 اسپري كگگده آزماي  شدند. ،اي ،وايی و تانك ،اي بمب، چون راك 

روند افزايشی داشـته و   زيستی ي،ا الحستهديدات ناشی از  ،در خالل دو د،ه گذشته

اتحـاد   زيسـتی وسـیع   ،ـاي  درگیر نیز افزاي  يافته اس . برنامـه  ،اي ظا،راً تعداد كشور

گك تح  كگترل قرار گرفته اس . يلتسی  اعالن كرد كـه تمـا    اي جما،یر شوروي)ساب (

 ،ـا  فعالی   اي روسیه را متوقف كرده ولی معلو  نیس  كه زيستی ي،ا سالح ،اي فعالی 

متواري روسـیه   زيستیواقعاً در چه وضعی ،ستگد. اطالعاتی كه توسط بعءی از محققان 

 زيسـتی  ي،ـا  سـالح تحقیقاتی وسیعی در زمیگـه   ،اي افشاشده حاكی از برقراري فعالی 

. از طـرف ديگـر   انـد  گك وارد عرصه مهگدسی ژنتیك و تولید صگعتی نیز شـده اي اس  كه

را ناديـده انگاشـ .    ،ـا  آنتـوان   مـی كـه ن  شـود  مـی مل آبله ابراز ی در مورد عا،اي نگرانی
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ويروس آبله تگها در دو مركز آتالنتاي آمريكـا و مسـكو نگهـداري     می،رچگد، به طور رس

 .  ويروس مگحصرا در ،می  دو مركز نگهداري شوداي ، اما معلو  نیس  كه واقعاًشود می

 

 در سطح جهان زیستی يها سالحتوزیع و گستره 
 

 اي، شیمیایی و میكروبی هاي هسته مقایسه قدرت ت ریبی سالح 0-1جدول شماره 

 احتمال تعداد كشتار كالهك جنگی یلروش تحو ردیف

 311-11 كیلوگر  گاز ساري  111داراي  موشك نوع اسكاد  .3

 موشك نوع اسكاد  .3
كیلوگر  اسپور  11داراي 

 آنتراكس
111/11-111/311 

 بمب اتم  .1
كیلوت  تی  3321قدرتی معادل 

 ان تی
111/31-111/11 

 بمب ،یدروژنی  .0
تی ان  مگا ت  31قدرتی معادل 

 تی
111/131-111/311/3 

 111-011 كیلوگر  گاز ساري  111/3 اسپري با ،واپیما  .1

 اسپري با ،واپیما  .1
كیلوگر  اسپور  311داراي 

 آنتراكس
111/031-111/011/3 

 

توانـد بـر اسـاس عوامـل      مـی رات واقعـی    محاسبات فرضی اس  و میزان تاثیاي البته

 .ر متغیر باشدابسی ،جغرافیايی و پراكگدگی جمعی  و عوامل ديگر

تحقیـ  و توسـعه    ،ـاي  رژيم صهیونیستی يكی از بزرگتـري  و خطرنـاكتري  كـانون   

 .و جديد اس  كالسیك زيستی ي،ا سالح
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عوامل جديد و عوامل متداول كالسیك به  ،نوي  زيستی ،اي با توسعه علو  و فگاوري

عوامـل بسـیار    3131رسـد تـا سـال     مـی خطرناكتري تغییر چهره داده اس  و بـه نظـر   

 شود.و بیوتروريسم جهان  زيستی ي،ا سالح ،اي خطرناكتري وارد زرادخانه

 

  عراقزیستی برنامه جنگ 

را با توكسی  بوتولیگو ، پگجاه بمـب را بـا    R400عراق صد بمب  3331در دسامبر  

ـ  بـر  رده و آماده استفاده داش . عـالوه شانزده بمب را با آفال توكسی  پر كآنتراكس و   ، اي

سیزده كال،ك مخصوص موشك الحسی )اسـكاد( بـا توكسـی  بوتولیگـو ، ده فرونـد بـا       

 آنتراكس و ده فروند با آفال توكسی  پر و تكمیل شده بود.

 1عامـل قـارچی،   عامل باكتريـايی، يـك    1دانشمگدان عراقی بر روي پتانسیل بالقوه 

، خطـر  روي دو گونه باكتريايی بـی بر  عالوه بهويروس بیماريزا و چهار توكسی  كار كردند. 

مـدل يـا الگـو در    عگـوان   بـه  نیـز يعگی باسیلوس سوبتیلیس و باسـیلوس تورنهيگسـیس   

 كار شد.زيستی و عملیات سازي  شبیه

اق در ايـ  سـالها   عـر زيستی ي ،ا سالحمركز تحقی  و توسعه  تري  مهممركز سلمان 

راكس خـود را از مراكـز بانـك میكروبـی فرانسـه و      ي كاربردي آنتـ ،ا سويه ،ا عراقیود. ب

ید وقتی قابلی  اي  عامل بـه اثبـات رسـ    3311اياالت متحده تهیه كرده بودند. در سال 

كردن ايـ  عامـل آغـاز شـد و ،میگطـور فعالیـ  در        میي نظا،ا مرحله بعد يعگی بررسی

ي تحقیقاتی در مركز سـلمان،  ،ا د در مقیاس باالي آن به كمال رسید. يافتهرابطه با تولی

در عـراق و واجـد دو   ياختـه   تـك سپس در مركز الحكم )بزرگتري  مركز تولید پـروتوی   

لیتري( براي تولید در مقیاس باالي ايـ    3011عدد فرمانتور  3لیتري و  3111فرمانتور 

در  3313عامل آنتراكس بـاالخره در سـال    ف .به كار رزيستی عامل و كاربرد در جگگ 

اسپور يا سلول روي   313لیتر محلول واجد  1111مقیاس زياد و به طور تخمی  حدود 
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لیتر از اي  مقـدار بـراي پـر كـردن سـر،اي       1111، تولید گرديد. حدود لیتر میلیدر ،ر 

   انبار گرديد. مورد استفاده واقع شد و بقیه ،م در مركز الحكمزيستی ي ،ا سالحجگگی 

، دانشمگدان عراقی حاضر در مركز بیماري پا و د،ان عراق بـه نـا    3331با آغاز سال 

 آغاز نمودند.زيستی ويروس بیماريزا را براي كاربرد در سالح  1مركز المگال تحقی  روي 

از عوامل مورد تحقیـ    و ويروس تب زردگگو ككريمه ويروس عامل تب خونريزي د،گده 

 . بودند ،ا اقیو بررسی عر

 تهديـدات  عامـل عگوان  بهدر راستاي كاربرد  ،ا عراقیي بیماريزايی كه ،ا بقیه ويروس

، روتـاويروس انسـانی و   33كار كردند عبارت بودند از انتروويـروس   ،ا آنروي  برزيستی 

 را ،ا تحقی  فراوان كردند و اي  ويروس ،ا بر روي اي  ويروس ،ا عراقیويروس آبله شتر. 

شده با ويروس در مقیاس باال تولیـد   ي تلقیح،ا مرغ نكوباتور،اي بزرگ مخصوص تخمدر ا

 نمودند.

حداقل بر روي چهار نوع توكسی  كار نمودند. امراي عراقی نیروي زيـادي را   ،ا عراقی

سـی  و تريكوتسـگها در ايـ     يرسمو  آفالتوكسی  سم بوتولیگـو ،   با ساخ  سالح براي

محققی  عراقـی موفـ  بـه تولیـد آفالتوكسـی  از       3311سال  در ،زيگه نمودند. ،ا سال

محققی  عراقی چگـدي  مزرعـه    آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس پارازيتیكوس شدند.

 فوق آلوده نمودند. ،اي برنج را با آسپرژيلوس

 دسـ   بـه از ايـاالت متحـده    ،ا عراقیعامل بوتولیسم يعگی كلستريديو  بوتولیگیو  را 

 آوردند. 
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0تجهیپات حفاظت فردي )
PPE ) 

بسته به نوع تهديدات محیط فعالی  و نوع تجهیزات رفع آلودگی كه در حی  يـك  

گیرنـد، انـواع مختلـف و اشـكال      مـی عملیات در اختیار كاركگان واحد رفع آلودگی قـرار  

ات حفاظ  فردي مگاسب وجود دارنـد. حفاظـ  از دسـتگاه تگفسـی     گوناگونی از تجهیز

 باشد، بسیار حیاتی و الز  اس .  میزيستی افراد، از آنجا كه اولی  راه ورود عامل 

ي شـیمیايی، میكروبـی و   ،ـا  جگـگ ،ـاي   و پـوتی   ،ـا  دسـتك  ، ،ا لباس، ،ا ماسك

 ،شـوند  سل مگتقل میكه توسط آئروزيستی توانگد در مقابل عوامل  می (3NBC)اي  ،سته

آورنـد. امـروزه بـراي آنكـه نیرو،ـا بتوانگـد كـارآيی خـود را در         وجود  بهحفاظ  موثري 

ي محـافظ سـبك و تجهیـزات پیشـرفته     ،ا لباس،اي آلوده حفظ نمايگد مجهز به  محیط

،مه در جه  دستیابی به توان مقابله بـا   ،ي فوق،ا سیستمشوند. پیشرف  در  تگفسی می

باشـد.   الزامات و نیاز،ـاي دكتـري  دفـاعی مـی    سازي  آيگده و برآورده تهديد،اي مختلف

اسـ  كـه امـروزه در نیرو،ـاي مسـلح و       M40ي سـري  ،ـا  ماسك ،مبگاي اي  بهبود،ا

،ايی كـه بـراي حفاظـ      گیرد. فگاوري بسیاري از كشور،اي جهان مورد استفاده قرار می

 به طور ،مزمان برآورده سازند: روند، بايد بتوانگد ا،داف زير را نیز می كار بهفردي 

 

 د.نحفاظ  الز  در برابر خطرات فعلی را فرا،م آور -3

 روش حفاظ  در مقابل تهديد،اي آيگده را مدنظر قرار د،گد. -3

ي حفاظ  فردي بر كـارآيی نیرو،ـاي مسـلح،    ،ا سیستمبا كا،  تاثیرات سوء  -1

 د.،اي عملیاتی را به حداقل برسانگ كا،  كارآيی ماموري 

 ،اي لجستیكی را تا حد امكان كا،  د،گد. فعالی  -0

 

                                                           
1
 personal protective equipment (PPE) 

2
 Nuclear, Biological, Chemical 
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 (  PPEسطح بندي تجهیپات حفاظت فردي )

 Aسطح 

و  زيسـتی محافظـ  فـرد در برابـر عوامـل تهديـدات      بـر   عـالوه اي  نوع تجهیـزات  

كگگـده تگفسـی و پوسـتی در     ز حفاظ  را در برابر عوامـل آلـوده  شیمیايی، سطح بااليی ا

 انـد  ي آئروسلی قرار گرفته،ا املی مانگد مايعات سمی، يا فرآوردهافرادي كه در معرض عو

( در داخـل خـود   SCBA1كگگد و داراي يك دستگاه تـگفس مسـتقل و كامـل )    میايجاد 

ناپـذير نسـب  بـه گـاز و نیـز      جموعه توسـط يـك لبـاس يكسـره و نفوذ    باشگد. اي  م می

 حصور شده اس .میكروبی و شیمیايی م ي مقاو  به عوامل،ا و چكمه ،ا دستك 

 Bسطح 

كگگد و  میي ريوي ايجاد ،ا آسیباي  نوع تجهیزات فقط، حفاظ  بااليی را در برابر 

ناپذير نسب  به موادي كه در محیط به صورت مايع پاشیده شامل يك لباس يكسره نفوذ

و  ،ـا  دسـتك  پـذير اسـ (، تجهیـزات تگفسـی مسـتقل،      شوند )نسب  بـه گـاز نفوذ   می

 باشگد. میعوامل میكروبی و شیمیايی  ي مقاو  به،ا چكمه

 Cسطح 

اي  نوع تجهیزات، فرد را در مقابل عوامل تگفسی و برخی عوامل پاشیدنی محافظ  

رخ  ، روكفشی و يك دستگاه تگفسـی تمـا   نموده و شامل يك روك  سراسري، دستك 

ت بـا قـدر   1HEPA،وا با فیلتـر  كگگده  كگگده و تقوي  )دستگاه تگفس تصفیه 0PAPRيا 

 .بسیار باالي تفكیك ذرات( ،ستگد

                                                           
3
 Self-Contained Breathing Apparatus 

4
 Powered Air-Purifying Respirators 

5
 high-efficiency particulate air 
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 اصول كنترل آلودگی و انت اب تجهیپات حفاظت فردي

،ـاي تخصصـی كـه وارد مگطقـه آلـوده       اطمیگان حاصل كگید كه ايمگی افـراد تـیم  

( بـر اسـاس   PPEگردد، وسايل حفاظ  فردي مگاسب ) میشوند به طور كامل رعاي   می

و كاركگان بهداش  و درمان نیز  اند نتخاب شدها ،ا آني رفع آلودگی براي ،ا دستورالعمل

 در محل حءور دارند.

خطـر جـانبی مانگـد انفجـار،     گونـه   ،ـی  به محض ايگكه اطمیگان حاصل شـد كـه   

 PPEي شیمیايی يا پرتوي وجود نـدارد و پـس از مشـخص شـدن مـوارد زيـر،       ،ا آسیب

 مگاسب بايد انتخاب و به كار گرفته شود:

 نوع آلودگی بیولوژيك 

 یر،اي ورود و اقام  افراد تیم در محل آلودهمس 

 شرايط محیطی 

 

چگانچه تهديد موجود از نوع ذرات ريز معل  در ،وا باشد ضروري اس  افراد تـیم از  

( اسـتفاده  PAPR)رخ  تمـا  ي تگفسی ،ا دستگاه( يا SCBAي تگفسی مستقل )،ا دستگاه

 كگگد تا ريه به طور كامل محافظ  شود.

زيسـتی  جلوگیري از مواجهه غیر ضـروري افـراد بـا عامـل      ،گی،دف از كگترل آلود

،ـاي   اس . اي  فرآيگد شامل كگترل ورود و خروب و حءور افراد در صحگه و تمـا  روش 

 زدايی از افراد تیم و تجهیزات اس . آلودگی

از اصول فوق اس  و بايد پی  از ورود اولی  نفـر از   میرك  بسیار مهزدايی  آلودگی

 صحگه انجا  شود. افراد تیم به

اولوي  بـه شـرح   ترتیب  زدايی به آلودگیبه طور خالصه حداقل استاندارد در مراحل 

 زير اس :

 شسته شود. میسطح خارجی لباس افراد با اسپري نمودن آب و صابون به آرا .3
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 پس از انجا  عملیات استاندارد بايد لباس افراد را خارب ساخ . .3

 با آب و صابون بشويگد.اي  افراد بايد تما  بدن خود را  .1

را كـه از صـحگه    ،ـا  ي حاوي نمونـه ،ا بايد تما  تجهیزات و سطح بیرونی كیسه .0

 كرد.زدايی  آلودگی اند آوري شده حادثه جمع

 تلقی شده و مگهد  شوند. مواد خطرناكعگوان  بهبايد تما  وسايل و مواد آلوده  .1

 ل وجود آن رد شود.آلودگی احتمالی باقیمانده در محل بايد شگاسايی و احتما .1

 

 عوامل مؤثر در انت اب تجهیپات حفاظت فردي

،ـايی را بـه دنبـال دارد. افـراد      محدودي  PPEاستفاده و پوشیدن ،ر يك از انواع 

 را تمري  كگگد. ،ا لباسمسوول بايد به طور متوالی و مرتب، پوشیدن اي  

 :كگد میتوان عملیاتی را به داليل زير محدود  PPEاستفاده از 

 كگد. میمحدودي  در حرك  ايجاد  .3

 د،د. میقدرت تحرك فرد را كا،   .3

 آورد. میوجود  بهدر شگیدن دستورات اختالل  .1

 سازد. میرا با مشكل مواجه  سیم( دستی)بی استفاده از راديو .0

 سازد. میمیدان ديد را محدود  .1

 كگد. میاحساس گرماي شديد ايجاد  .1

 شود میباعث افزاي  وزن  .3

 آورد. میوجود  بهفراد استرس روانی در ا .1

 كگد. میكگگدگان وحش  ايجاد  در استفاده -

 كگد. میبه دلیل داشت  ظا،ر ترسگاك، در حادثه ديدگان ترس ايجاد  -

 سازند. میمیزان دسترسی به ،وا را محدود  SCBAمخازن  .3
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ضرورت انجا  تمري  پیوسته و مگظم را پی  از استفاده واقعـی از   ،تما  موارد فوق

 كگد. میيادآوري  ا، لباس

 ها ماسك 

 كـه  درصـورتی مشـكوك، اسـتفاده از ماسـك     زيسـتی در موارد مواجهـه بـا عوامـل    

در دسترس نباشـگد،   (1BSC) مگی زيستیاي ي كگترلی مهگدسی مانگد ،ود،اي،ا سیستم

 ،اسـتفاده شـود   (BSC) مگـی زيسـتی  اي طور ،مزمان به ،مـراه ،ـود   كه بايد به يا مواقعی

  سیستم تگفسی از ورود آئروسل الز  اس . ماسك بايد در صـورت  براي محافظماسك 

كگتـرل گـردد.    ،ازه صـورت انـد  عفونی و از نظر مگاسـب بـودن   امكان قبل از استفاده ضد

مگاسب باشد و طريقه استفاده صـحیح  بايد ،مچگی  نوع ماسك براي آزماي  مورد نظر 

بـر حفاظـ     عالوه  میي نظا،ا ماسكاز آن آموزش داده شده باشد. الز  به ذكر اس  كه 

اي دسـتگاه   غبـار ،سـته  شـیمیايی و گردو  ،دستگاه تگفسـی در مقابـل عوامـل میكروبـی    

نمايگـد. ايـ     گوارش، بیگايی و پوس  صورت را ،م در مقابل عوامل فـوق محافظـ  مـی   

 براي ايگكه براي فرد مفید باشگد بايستی حداقل صورت )حد پیشانی تا چانـه(  ،ا ماسك

  در  میي نظـا ،ـا  ماسـك ند و مجاري ورودي و خروجی آن نیز جدا باشد. امـروزه  را بپوشا

د كـه  شـون  مشخص مـی  میكه ،ر كدا  با عالئگردد  ،اي مختلف ساخته و تولید می ازهاند

شود كه اي  عالئـم بیشـتر در سـم  قطعـه      معموالً از اعداد يا حروف التی  استفاده می

فـرد ،مـراه ،ـر     ،یفی  ماسك و حفاظ  بیشترجه  باال بردن ك گردد. صورتی درب می

كـ  وجـود دارد. ،ـر ماسـك از      كماسك متعلقاتی مانگد روپوش ماسك و قوطی لگز پـا 

 (.3-1شكل ،اي مختلف زير تشكیل شده اس  ) قسم 

 دريچه ورودي ،وا  -1     سیستم آبگوش -3    سیستم صوتی -3

  ،اي سربگد -1     میلگز،اي چش -1    ،وا دريچه خروجی -0

                                                           
6
 biological safety cabinet, class I or class II 
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 زیستی: شكل ظاهري یك ماسك م صوص تهدیدات 1-3 شكل

 

،واي تگفسی از طري  فیلتر آئروسل، فیلتـر كـرب  و دريچـه تـگفس      ،در ،ر ماسك

،ا وارد ماسك شـده و   شود. ،واي بازد  نیز از ريه وارد فءاي ماسك شده و استگشاق می

  راحتـی و حـداكثر   شـود. جهـ   از طري  دريچه يك طرفه خروجی از ماسك خارب مـی 

 نبايد بی  از ش  اونس وزن داشته باشگد. ،ا ماسكاي   ،تاثیر
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 فیلتر ماسك

باشد كه در صورت عد  وجود آن، ماسـك   فیلتر يكی از قطعات اصلی در ماسك می

باشـد.   فیلتـر كـرب  مـی    ، می،اي اصلی ماسك نظـا  كارآئی نخوا،د داش . يكی از قسم 

ساعته نیرو،ا )در برابر عوامل  30حفاظتی الز ، حفاظ   براي برآورده ساخت  استاندارد

 شده بايد مورد استفاده قرار گیرد.   مقادير بسیار زيادي از كرب  فعالگوناگون( 

وسـپور،اي  اند ،ـايی نظیـر   ئی با باكتري،ا جه  بررسی میزان نفوذ باكتري، آزماي 

 ،ـاي فیزيكـی   به آئروسـل  ،اي مربوط و ارويگیا ،ربیكوال، با آزماي  باسیلوس سوبتیلیس

شود. الز  به يـادآوري اسـ     شكل كافوی  مقايسه می اي نظیر قطرات روغ  و ذرات میله

ازه ذرات بسـتگی دارد. ،مچگـی  بـه    انـد  به شكل و به میزان زياديكه كارآيی يك فیلتر 

 بستگی دارد. نیز ساختماننوع سیستم گردش ،وا و میزان تاثیر آن در حرك  ،وا در 

 فیلترها انواع

 NBCاي  ي مورد اسـتفاده در برابـر عوامـل شـیمیايی، میكروبـی و ،سـته      ،ا ماسك

،ـاي حـاوي    ،ا را داشته و فـرد را در مقابـل آئروسـل    ، قدرت جذب آئروسل(1-1)شكل 

و پیشـرف  در ايـ    زيسـتی  د. بـه دلیـل اسـتفاده از عوامـل     گكگ حفظ میزيستی عوامل 

و حفاظ  از مجاري تگفسـی و   میاال بردن توان رزپیشرف  آموزش و بمگظور  به، ،ا سالح

د،گـد ،مانگـد    اي كه انجا  می گوارشی، فیلتر،اي مختلفی ساخته شده كه بگا به وظیفه

 شوند.   فیلتر،اي مورد استفاده در مقابل عوامل شیمیايی به سه دسته تقسیم می

نی طوسـی و سـبز زيتـو   چـون   ،ـم ي مختلفـی  ،ا رنگفیلتر،اي عملیاتی كه با  -3

 شوند. مشخص می

زرد و غیره موجود اسـ  و فقـط در   ، ي مشكی،ا رنگفیلتر،اي آموزشی كه به  -3

 مقابل عوامل آموزشی مقاو  اس .
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كا،  ،ـواي تگفسـی   مگظور  بهبه رنگ سفید موجود اس  و  كه فیلتر تمريگی -3

ی و شـیمیاي زيسـتی  شـود. ايـ  فیلتـر در برابـر عوامـل       برده مـی  كار به،ا  ورودي به ريه

 شود. برده می كار بهكاربردي نداشته و فقط جه  تمري  و آموزش گونه  ،ی 

 
 NBCظاهري فیلتر یك ماسك  ساختمان: 3-3شكل 

 

  M40 ي سريها ماسك

ي سـري  ،ـا  ماسك، NBCي مورد استفاده در برابر عوامل ،ا ماسكيكی از بهتري  

M40 ـا  ماسـك گیـرد. ايـ     می دنیا مورد استفاده قرار میباشگد كه در نیرو،اي نظا می، 

و امـواب  زيسـتی  ، صورت و دستگاه تگفسی در مقابل عوامل شیمیايی، ،ا چشماز خوبی  به

،اي اي   ويهگید. گكگ میدان جگگ محافظ  می ،اي ديگر ِْ آلودگیچگی   ،مراديواكتیو و 

 NBCيك ماسك برتر در حفاظ  فرد در مقابـل عوامـل   عگوان  به ماسك كه سبب شده

 د:گباش د به شرح ذيل میوشگاخته ش

 كگد تري را ايجاد می ر محافظ  باال، میدان ديد گستردهب عالوه -3

 پذير ،ستگد در دما،اي باال انعطاف -3

 بیشتر اس  ،ا آنچرخه عمر  -1

 در مقابل اوزون و شرايط متفاوت آب و ،وايی پايدارند -0



         30   زیستیكنترل و محافظت در مواجهه با عامل فصل دوم: 

 

 

ي ،ـا  ماسك. مثالً اند براي كاربرد،اي متفاوتی ساخته شده M40ي سري ،ا ماسك

M42A2  ا تانكو ،ا  پوش زرهبراي خدمه، ،M45     بـراي خدمـه بالگرد،ـا وM40A1 

براي تعیی  قابل  شوند. ي فرماند،ی آماد نیروي زمیگی تهیه می،ا پايگاهبراي تامی  نیاز 

،ـاي   رفته اس  از سیستم تسـ  ارزيـاب   كار بهاسكی كه مدتی يا نبودن ماستفاده بودن 

ي غیرقابـل  ،ا ماسكتواند براي تشخیص  شود. اي  سیستم می ستفاده میا M41محافظ 

 رود.   كار بهاستفاده 

 

 ماسك چند منظوره

نوع ديگري از ماسك كه اخیراً بر روي آن مطالعات زيـادي انجـا  شـده اسـ  و در     

خوا،د شد و نیرو،اي دريايی، زمیگـی و   M40ي سري ،ا ماسكآيگده نزديك جايگزي  

باشـد.   ماسك چگد مگظـوره نیرو،ـاي مشـترك مـی     ،تفاده از آن را دارند،وائی قدرت اس

ويهگی اي  ماسك افزاي  حوزه ديد، كا،  مشكالت تگفسی و بهبود قابلیـ    تري  مهم

د و بـه  ستم فیلتـر متفـاوتی دار  مگفرد و سی میعدسی چش ،سازگاري اس . ماسك جديد

 ،شـود و در نتیجـه   مـاس مـی  اي طراحی شده اس  كه به راحتی با چهـره كـاربر م   گونه

 33قطعه بـه   11رفته در اي  ماسك از كار بهد،د. تعداد قطعات  حفاظ  را بهتر انجا  می

باشد كـه بتوانـد زمـان     مجهز به نشانگر زمان عمر می ،قطعه كا،  يافته و فیلتر ماسك

تـر   آسـان  ،ا ماسك،مچگی  براي ايگكه تعمیر اي   الز  براي تعويض فیلتر را نشان د،د.

ي متفـاوت تشـكیل شـده و بـا مسـلح كـردن قطعـات يـا         ،ـا  رنگتما  قطعات از  ،گردد

 توان تشخیص داد. می ،ا رنگنشانگر،اي رنگی به راحتی زمان تعويض قطعات را از روي 

 

 شرایط تعویض فیلتر

باعث عـد  كـارآيی   و تواند روي فیلتر،ا تاثیر گذاشته  عوامل و شرايط گوناگونی می

دق  به اي  شرايط الز  و ضروري اس  و ،گگا  برخورد با يكی از عوامل و د. لذا نآن شو
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شـود بايـد فیلتر،ـا را تعـويض نمـود. ايـ  شـرايط         شرايطی كه باعث خرابی فیلتر،ا می

 :انداز عبارت

 و شیمیايی  زيستی ساع  استفاده از فیلتر،ا در مقابل عوامل  30 -3

 تماس فیلتر با آب -3

 متر میلیيدگی و يا فرورفتگی بی  از ش  مشا،ده شكستگی، بر -1

 شگیدن صداي ذرات آزاد در فیلتر   -0

در صورتی كه نوع فیلتر مشخص نباشد ) عملیاتی يـا آموزشـی بـودن فیلتر،ـا      -1

 مشخص نباشد(

 پگج سال در انبار مانده باشد -1

   مانده باشدش  ماه در ،واي آزاد بدون درپوش  -3

 

،اي زير را مورد بازديـد قـرار داده و از    ايستی قسم ،ر فرد پس از تحويل ماسك ب

فیلتـر، لگـز چشـمی، سـوپاپ ورودي و خروجـی،       :سالم بودن آن اطمیگان حاصل نمايـد 

،اي قطعـه   سالم بودن درب قمقمه و لوله آبگوش و صاف بودن لبه سوپاپ كال،ك بیگی،

 صورتی.

ـ  ،به دلیل ايگكه كارآئی ماسك بر روي صورتچگی   ،م ازه و انـد  ه شـكل و بستگی ب

را  آنگـرفت  ماسـك،   تحويـل  بلگدي و كوتا،ی صورت فرد دارد لذا بايستی فرد پـس از  

ازه صــورت  نبــود آن را تعــويض و انــد  كــه صــورتیازه نمايــد و در انــد يكبــار پوشــیده و

 ازه صورت خود را تحويل بگیرد.اند ماسك

شـامل چهـار    گـذاري  ماسـك در پايان اي  بخ  ذكر اي  نكته ضـروري اسـ  كـه    

 :باشد زير می مرحله

 حبس نفس  -3

 پوشیدن ماسك -3
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   كیف حامل ببست  در -1

 ادامه ماموري    -0

 ي محافظ ها لباس 

شـود،   به دستگاه تـگفس مـی  زيستی يكی ديگر از تجهیزاتی كه مانع از ورود عوامل 

روبی افزار،اي شیمیايی و میك مخصوص جگگ ،ا لباسباشد كه اي   ي محافظ می،ا لباس

كـه   ،ـا  لبـاس گردنـد. در تولیـد ايـ      بوده و باعث حفاظ  در مقابل عوامل میكروبی می

 شـده  غال فعـال ذشده يا حباب  غال فعالذباشگد از فگاوري فو   میوزن  سبكيكپارچه و 

تجهیزات تگفسـی   مراه، به IIAPيكپارچه موسو  به   از لباس اي استفاده شده اس . نمونه

 .شود میمشا،ده  0-1 شكلدر تی به كمك نوعی كوله پش

 
 IIAPمحافظ یكپارچه موسوم به  يها لباساي از  : نمونه4-3 شكل
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 دستگاه خودكار تنفس مصنوعی 

ي اولیـه پشـتیبانی حیـات را تشـكیل     ،ـا  سیسـتم از  مـی تگفس مصگوعی بخ  مه

ي خودكـار تـگفس مصـگوعی مختلفـی     ،ـا  دستگاه،اي دنیا  ارت ، اي  راستاد،د. در  می

كه تگفس عـادي  زيستی براي مجروحی  شیمیايی و  ،ا آناند كه از  ی و تولید كردهطراح

 ي،ـا  دسـتگاه بـدون اسـتفاده از ايـ      كگگـد.  اسـتفاده مـی   ه اس ،دچار مشكل شد ،ا آن

)كـا،    ايس  قلبـی و يـا ،یپوكسـی    ،، خطر كا،  فعالی  تگفسی و در نتیجهخودكار

به صورت ماژوالر طراحی شده  ،ا دستگاهاي   يابد. ،اي بدن( افزاي  می اكسیهن در باف 

ي حفاظـ   ،ـا  سیسـتم باشگد و بايستی در كگـار   ي حفاظ  پزشكی می،ا سیستم ءو جز

ي محـافظ تولیـد و طراحـی شـوند تـا بـه       ،ا لباسغیر پزشكی )فیزيكی( مانگد ماسك و 

 كمـك  ،ـا  بیمارسـتان ي امداد صحرايی تا ،ا پايگاهدر مسیر زيستی ي ،ا جگگمجروحی  

 1/1ه شـده كـه وزن آن حـداكثر    ي قابل تگفس مصگوعی ساخت،ا دستگاهنمايگد. امروزه 

ي ،ـا  سـازمان  ، میدر نیرو،ـاي نظـا  را  ،ا آنتوان  باشد و می گر  و بسیار كوچك میكیلو

 .برد كار به میامگیتی و نیرو،اي غیر نظا

 

 محافظت افراد مجروح 

و وسـايل حفاظـ  فـردي     ،ـا  اسلبـ ديدگانی كه قادر نیستگد از  مجروحان و آسیب

اند  ،اي حفاظتی خاصی كه به اي  مگظور ساخته شده استفاده نمايگد، بايستی در پوش 

،ـاي   و شیمیايی مصون بمانگد. ،مچگی  استفاده از پگكـه زيستی قرار بگیرند تا از عوامل 

به تی زيسنموده و از رسیدن مواد شیمیايی و جاد اي تواند افزاي  فشار متقابل كوچك می

   فرد مصدو  را خگك نمايد.چگی   ،مفرد مصدو  جلوگیري و 
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 حفاظت جمعی 

و  ،ـا  لبـاس چـون   ،ـم ،ر چگد اقدامات حفاظتی فـردي )پزشـكی و غیـر پزشـكی(     

و شیمیايی را شديداً كـا،  د،گـد ولـی كـاربرد     زيستی د تاثیر عوامل گتوان می ،ا ماسك

بوده و يا عملكرد بـااليی از نیرو،ـا مـورد    زياد  خدماتینیرو،ا كه تعداد  میگگادر ، ،ا آن

كـرده   يـك مگطقـه را درگیـر    میافراد غیر نظا ،انتظار باشد و يا ايگكه حمله بیوتروريستی

يابد. در چگی  شرايطی بايد از تجهیزات حفاظ  جمعـی اسـتفاده كـرد.     باشد كا،  می

و ضـعف  خسـتگی  چـون   ،ـم ي حفاظ  جمعی در برابر عوارضـی  ،ا سیستم، براي  عالوه

ي حفاظـ   ،ـا  سیسـتم تواند را،برد مگاسبی محسوب شـود. مزيـ     جسمانی نیرو،ا می

 :  انداز عبارتجمعی 

 توانگد كارآيی نیرو،ا را در حد مطلوب حفظ كگگد.   می ،ا سیستماي   -3

 محافظ  كگگد.  زيستی در برابر عوامل شیمیايی و  میتوانگد از خودرو،اي رز می -3

 كگگد.   ،اي آلوده حفظ می در محیط،ا را  كارآيی كشتی -1

عیـب و   توانگد خـدمات پزشـكی را بـی    می ،ا بیمارستان، ،ا سیستمبه كمك اي   -0

 نقص ارائه د،گد.  

 ،مچگان موثر عمل كگگد.  توانگد  میو ،واپیما،ا  می،اي نظا فرودگاه -1

 د.  به كار خود ادامه د،گتوانگد  میاختاللی گونه  ،ی مراكز فرماند،ی بدون  -1

ي حفاظـ  جمعـی بايـد بتوانگـد حمـالت را سـريع       ،ـا  سیستم ،در بهتري  شرايط

 د.  گنماي بیگی پی تشخیص داده و تهديد،اي احتمالی را 

 

 ي مجهپ به سیستم تهویه ها پناهگاه 

انـد انـواع    آلـوده شـده  زيسـتی  براي حفاظـ  جمعـی در مگـاطقی كـه بـه عوامـل       

ا فیلتر،اي مخصوص مجهز شده و داراي فشار ي مگاسب كه به سیستم تهويه ي،ا پگا،گاه
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 ،ـا  پگا،گـاه حفظ كگگد. در اي  زيستی قادرند افراد را از آلودگی تگفسی  ،باشگد مثب  می

شود. ذكر اي  نكته  تگها فیلتر،اي مخصوصی مانع ورود عوامل آلوده به داخل پگا،گاه می

 د. ونشرفع آلودگی  بايستی مهم اس  كه افراد آلوده قبل از ورود به داخل پگا،گاه حتماً

،ـاي   توان شـیار،ا و ورودي  ي مگاسب و مجهز، می،ا پگا،گاهو  ،ا ساختماندر نبود 

تعبیـه   ،ا آني معمولی را مسدود كرد و يك سیستم تهويه مگاسب در ،ا ساختمان،وايی 

چون در مگاط  آلوده به عوامل بیولوژيك، ادامه عملیات مستلز  پاكسـازي اسـ .    ؛نمود

ي امـ  انجـا  گیـرد.    ،ـا  سـاختمان الز  اس  مراحل درمانی مگحصراً در پگا،گاه و يا  لذا

تري  و موثرتري  محل براي حفاظـ  بیمـاران و درمـان     مگاسب ،پگا،گاه يا شیلتر مجهز

مگتقله از طري  تگفسی اسـ . بیمـارانی كـه    زيستی در يك مگطقه آلوده به عوامل  ،ا آن

حتمال انتقال عوامل عفـونی بـه ديگـر افـراد وجـود دارد      اند و ا دچار عفون  تگفسی شده

،اي پرستاري تح  مراقبـ  و درمـان قـرار     بايستی در ،مان داخل پگا،گاه توسط روش

از عوامـل  كگگـده   ي مجهز به فیلتر جلـوگیري ،ا پگا،گاهذكر اس  كه اگر ه بگیرند. الز  ب

ي بلگد ،ا جايگاهروي تپه و میكروبی وجود نداشته باشد در شرايط عادي بهتر اس  افراد 

 مستقر شوند.

در جهـ  حفاظـ  جمعـی از افـراد در مقابـل عوامـل        ،ا پگا،گاهامروزه در ساخ  

ي قابـل حمـل حفاظـ     ،ـا  سیسـتم ،اي خوبی كسب شـده و انـواع    پیشرف  ،بیولوژيك

و چـادر  زيسـتی  جمعی، سیستم حفاظ  جمعی آماده، محفظه مقـاو  در برابـر عوامـل    

تـري    سیستم فیلتراسیون در كم ،ا پگا،گاهتولید گرديده اس . در تما   محافظ طراحی و

كگـد،   مـی  تبـديل زيسـتی  را به يـك مگطقـه عـاري از آلـودگی      ،ا آنزمان فءاي داخل 

 كه نیازي به استفاده از تجهیزات خاص مثل ماسك محافظ نیس .   طوري به
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 زیستیهاي  ناهگاهپتهویه  

باشـد.   تهويـه مـی   ،وگیري از تجمع ذرات در ،ـوا ،اي معمول براي جل يكی از روش

توان با باز كـردن يـك پگجـره و ورود     يا يك اتاق می ساختمانبراي ايجاد تهويه در يك 

يا اطاق و خروب آن از طرف ديگر اقدا  كرد. ،ـر چگـد تهويـه از     ساختمان،وا به داخل 

شـود، ولـی بـه     ب می،ا در ،وا محسو اثرتري  روش براي كگترل بیوآئروسل ماي  طري  ك

شود و ذرات موجود در ،ـوا   با ،واي خارب مخلوط می ساختماندلیل ايگكه ،واي داخل 

طراف مگطقه مسـكونی حملـه   در اذكر اس  كه اگر  هباشد. الز  ب يابد موثر می كا،  می

چـرا كـه باعـث افـزاي       ،ز كـرد ،ـا را بـا   پگجـره نبايد ،رگز  ،بیوتروريستی صورت گرفته

،اي كگتـرل   شود. در اي  صورت بايستی از ساير روش می ساختمانداخل  آلودگی بیشتر

فیزيكــی و سـازي   مانگـد اسـتفاده از اشــعه مـاوراي بـگف ، جـدا     زيسـتی  ،ـاي   آئروسـل 

 فیلتراسیون استفاده كرد. 

 

 زیستیهاي  پناهگاهفیلتراسیون 

 فیلتـر كـردن ،ـوا يكـی از مـوثرتري       ،،اي قبل اشاره شـد  كه در قسم طور  ،مان

در حفاظـ  فـردي و جمعـی    زيسـتی  براي جلوگیري از انتقال تگفسـی عوامـل    ،ا روش

به انواع فیلتر،ا مجهز بـوده و مـانع از ورود عوامـل     ،ا ماسك ،باشد. در حفاظ  فردي می

انـواع   ،شـود. در حفاظـ  جمعـی    به شكل آئروسل به دستگاه تگفس انسـان مـی  زيستی 

توان  را می میو اماك  عمو ،ا بیمارستانو  NBC، شیلتر،ا، چادر،اي مخصوص ،ا پگا،گاه

 كرد تا ،واي ورودي به داخل اي  اماك  را فیلتراسیون نمايد. مجهزبه انواع فیلتر،ا 

 HEPA باشـد فیلتـر   مـوثر و كـارا مـی   زيسـتی  يكی از فیلتر،ا كه در مقابل عوامل 

(High Efficiency Particulate Absorbing)  سـازي  باشـد كـه قـدرت جـدا     مـی 

شـود، ولـی    اسـتفاده مـی  زيسـتی  از اي  فیلتـر در ،ود،ـاي    .ذرات پاتوژن را دارد میتما
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مـورد اسـتفاده قـرار     ،ـا  سـاختمان ي تهويه ،ا سیستمدر  ،ا آنبودن قیم   گران دلیل به

 گیرد. نمی

 
 HEPAاي از فیلتر  : نمونه5-3 شكل

 

اقـدامات وسـیعی را   آمد كردن فیلتر،ا و عمل فیلتراسیون ،اي دنیا برروي كار ارت 

. در اند اند و امروزه انواع فیلتر،اي ذرات، گاز و تركیبی را طراحی و تولید كرده انجا  داده

، ،ـا  باشـد كـه قـدرت جـذب آئروسـل      مـی ي بهتري  فیلتـر، فیلتـر  زيستی مقابل عوامل 

میكروارگانیسم و حتی ذرات راديو اكتیو را دارد. در پايـان ايـ  بخـ  بايـد اشـاره كـرد       

 آيی يك فیلتراسیون به عواملی از جمله موارد زير بستگی دارد:كار

 شدهازه و شكل ذرات فیلتراند -3

   ساختماننوع سیستم گردش ،وا و میزان تاثیر آن در حرك  ،وا در داخل  -3

 فیلتر انتخاب شده )نايلونی، پشم شیشه و غیره(عگوان  بهاي كه  ماده -1

 ازه تخلخل سطحی فیلتر،ا  اند -0

 وله كردن افراد آلوده ایپ

افراد آلوده، بايسـتی افـراد آلـوده بـه      توسطزيستی از پخ  عوامل  جلوگیري براي

،ـاي   ،ـاي ايزولـه تحـ  مراقبـ  قـرار داد. محفظـه       ،اي تگفسی را در داخل اتاق عفون 
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،اي توبركلوزيس كه داراي فشار مگفـی   كه داراي فشار مثب  ،ستگد يا بخ شده  ايزوله

،ـاي بـا    بايستی ايجاد كـرد. در مـورد محفظـه    ،ا پگا،گاهيا در  ،ا بیمارستان باشگد در می

جهـ  تصـفیه و خـالص كـردن ،ـواي داخـل        HEPAفشار مثب  بايستی از فیلتر،ـاي  

،م تصفیه شده و ،م عـاري از میكـروب    ،،واي خروجی ،با اي  كار. محفظه استفاده كرد

یرنـد. در داخـل مگـاط  بسـته و     گ لـذا افـراد در معـرض آلـودگی قـرار نمـی      ، گـردد  می

استفاده كرد و  UVتوان براي جلوگیري و انتشار میكروب از پرتوافشانی  می ،ا بیمارستان

 . نمود،واي داخل اماك  بسته را ضد عفونی 

 زیستیتهدیدات  يها پناهگاهانواع 

به ،ر محیط فیزيكی كه از افراد تجهیزات و تاسیسات در برابـر اثـرات زيانبـار يـك     

بسته به نـوع تهديـدات و    ،ا پگا،گاهگردد.  میالق طديد خاص حفاظ  نمايد پگا،گاه اته

 شوند.  میبگدي  موضوعات مورد حفاظ  طراحی و طبقه

 (اي )شیمیایی، میكروبی و هسته 0درجه يها پناهگاه -0

ي ،ـا  سـالح ، اثرات حرارت و تشعشع ،ا سالحدر مقابل اثرات مختلف  ،ا پگا،گاهاي  

ازه كافی و الز  داراي مقاوم  اند به زيستیو عوامل   میفوذ گاز،اي شیمیايی سو ن  میات

بسیار قوي و مدفون در اعمـاق زمـی     ،اي . احداث چگی  فءا،ايی نیاز به سازهباشگد می

داشته كه با توجه به حساسی  موضوع عملكردي و ا،داف مـورد نظـر آن، قابـل توجیـه     

گیـري   تی و مراكز ثقل فرماند،ی و تصـمیم ر مراكز حیاگاه د،  پگااي باشد. كاربرد،اي می

 قابل اجرا اس . 

 

 

 عمومی( يها پناهگاه) 1درجه يها پناهگاه -1

ي متعارف مقاو  بوده ولـی در مقابـل   ،ا سالحدر مقابل اثرات مختلف  ،ا پگا،گاهاي  

راه   تـري  الوصـول  . ارزانتـري  و سـهل  باشـگد  میو شیمیايی مقاو  ن میات ي،ا سالحاثرات 
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 ،اي ي بلگد و با جداره،ا ساختماندستیابی به چگی  فءا،ايی، استفاده از طبقات زيري  

 باشد.   میشده  حفاظ 

 )پناهگاه موقت( 3درجه يها پناهگاه -3

متعـارف قابلیـ  مقاومـ      ي،ـا  سـالح فقط در مقابل موب و تـرك    ،ا پگا،گاهاي  

تـوان از فءـا،اي طبقـات     مـی  نسبی خوا،گد داش . براي دستیابی به چگـی  شـرايطی  

از ديوار،ـاي   ،ـا  و با اعمال تمهیدات الز  براي مسلح كـردن جـداره   ،ا ساختمان،مكف 

 موب گیر و مقاو  در مقابل ترك  استفاده نمود.

 

 چند منظوره يها پناهگاه -4

عـد    .پـذيرد  مـی ام  معموالً در زمان جگگ و اضـطرار انجـا     ي،ا پگا،گاهطراحی 

،ا در زمـان صـلح بـال اسـتفاده      اهگ   پگاهاي  رد ثانويه باعث خوا،د شد كهعملك بیگی پی 

زمیگـی، مـوزه،   زير ،اي مگظوره مانگد مترو، فروشگاهام  چگد ،اي بمانگد. با طراحی سازه

جويی شده و از متروكـه   صرفه ،ا پگا،گاهكتابخانه و مركز اسگاد زيرزمیگی و ... در ساخ  

 وا،د شد.جلوگیري خ ،ا پگا،گاهماندن 

غشــايی و  ي،ــا پگا،گــاه ،و میكروبــی، بهتــري  مثــال زيســتیدر بحــث تهديــدات 

ی از ،ـاي    عوامل دارند. در زيـر مثـال  اي باشد كه بهتري  حفاظ  را در برابر كانتیگري می

 آورده شده اس .  ،ا پگا،گاه  نوع اي انواع

 غشايی  ي،ا پگا،گاهNBC 

 غشايی  ي،ا پگا،گاهNBC نوع صحرايی 

 ،گاهپگاCBRN نوع غشايی 

 غشايی  ي،ا پگا،گاهNBC نوع داخلی 

 ي،ا پگا،گاه NBC نوع كانتیگري 

 زيستی -گا،گاه حفاظتی شیمیايیپ M8E1 



         40   زیستیكنترل و محافظت در مواجهه با عامل فصل دوم: 

 

 

 دفگیساخته  پی  ي،ا پگا،گاه 

 ها پناهگاهالپامات طراحی در 

)عملكـرد و رفتـار مگاسـب در     اي ات استحكا  سازهظاحداثی بايد مالح ي،ا پگا،گاه

ـ رگـذاري  مقابل اعمال با نامـه و   ی يـ  آ  ی(، ،مچگـی  طراحـی معمـاري بـر مبگـاي     بحران

مگظوره پـارامتر چگـد   ،ـا  پگا،گاهخاص را رعاي  نمايگد. اگر در طراحی  ي،ا دستورالعمل

از  به غیـر  ديگري رداريب توان در شرايط عادي از آن بهره میرعاي  گردد،  يبودن كاربر

شـود كـه   يـابی   مكان اي بايد به گونه ،،ا گا،گاهپپگا،گاه نیز كرد. در مورد موقعی  مكانی 

در معیار،ـاي  و بدون ،ی  مانعی میسر باشـد.  راحتی  به ،ا آنامكان انتقال افراد به داخل 

شرايط و ملزومـات طراحـی در رابطـه بـا      ،ريزي برنامهبر مالحظات  طراحی پگا،گاه عالوه

 د بررسی شود.و معماري نیز باي اي الكتريكی، مكانیكی، سازه ،اي جگبه

 
 ي م تلف آن با همها مكاناز طراحی یك پناهگاه و ارتباط  اي : نمونه 6-3شكل
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  سومفصل   

 مدیریت  

 زیستیتهدیدات 
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 بحرانمدیریت 

و بیوتروريسم بر اساس برنامه ملـی تگظـیم   زيستی تهديدات  بحرانبرنامه مديري  

ي درگیـر در  ،ـا  سـازمان نامه ملی سبب روشـ  شـدن نقـ     گردد كه داشت  اي  بر می

كه در برنامه مقابلـه بـا تهديـدات     با توجه به اي  اس .زيستی تهديدات  بحرانمديري  

ي بســیار متعــددي مانگــد اورژانــس، سیســتم بهداشــ  و درمــان، ،ــا ســازمان ،زيســتی

، بحـران  ، سـازمان مـديري   غیرعامـل ، پلیس، ،الل احمـر، سـازمان پدافگـد    نشانی آت 

ي ،ـا  سـازمان سـاير   ،،ا و بر اساس نوع و محل حادثـه  نیرو،اي امگیتی، بسیج، شهرداري

 ،ی و كشـاورزي و غیـره نیـز شـرك  دارنـد     كتخصصی مانگد آب و برق و سازمان دامپزش

 ،،مـه نیـرو بـا وظـايف مختلـف      بگابراي  ايجاد ،ما،گگی و مديري  واحد در حءور اي 

مـديري  نخوا،ـد گرديـد بلكـه      ،بحـران   صورت نـه تگهـا   در غیر اي ؛بسیار حیاتی اس 

 مشكالت بسیاري بروز خوا،د نمود.

،ـاي متفـاوتی را بـر اسـاس شـرح       ، كشور،اي مختلـف مـدل  مشكلبراي حل اي  

طراحـی نمـوده و بـا برگـزاري     زيسـتی   بحـران ي مسوول و مرتبط در ،ا سازمانوظايف 

ـ   اي با  ملی و يا مگطقهدر سطح   مانور،اي مختلف ه آزمـاي   كشور،اي ،مسـايه اقـدا  ب

،ـا و پـس از آن بـا برگـزاري      شده نموده و در طی اي  مانور طراحی بحرانمدل مديري  

جلسات تخصصی و حءور اساتید و كارشگاسان ف  بـه بررسـی و رفـع نـواقص احتمـالی      

 نمايگد. ن اقدا  میآنهايی و اجراي  بحرانجه  طراحی برنامه مديري  

،ـاي   برنامه ،از تجربیات كشور،اي ديگرگیري  بهرهضم  بررسی و  در كشور ما نیز 

ارائه شده اس  و با زيستی ي ،ا بحراني مربوطه براي مديري  ،ا سازمانمختلفی توسط 

 ،نقـ  ايفـا نمايگـد    ،ـا  بحـران توانگـد در ايـ     ي موجود كه مـی ،ا سازمانتوجه به تگوع 

وراي امگی  ملی و رئیس جمهور بـه  ذيصالح مانگد ش مراجعپیشگهادات مربوطه از طرف 

بـه   زيستیمراكز ذيربط ارسال شده اس . ولیك  با توجه به تغییر مداو  چهره تهديدات 
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،اي زيستی الز  اس  ضم  تدوي  برنامه ملی  دلیل رشد و توسعه شديد علو  و فگاوري

و مـورد  آن نیـز طراحـی   بـا  گاسب تم بحرانبرنامه مديري   ،مقابله با تهديدات بیولوژيك

 اس : میموارد زير الزا ، توجه بهجه  اجراي اي  امر آزماي  و ارزيابی قرار گیرد.

 و بیوتروريسم زيستیتهديدات غیرعامل پدافگد  و زيستیتدوي  برنامه ملی دفاع  -

 زيستیمشخص شدن متولی اصلی برنامه دفاع  -

 ه عملیاتي مسوول در برنامه و نق  ،ر كدا  در عرص،ا سازمانمشخص شدن  -

،ـاي عملیـاتی ،ـر سـازمان و تعريـف دقیـ  شـرح وظـايف          تگظیم دستورالعمل -

تخصصـی مقابلـه بـا تهديـدات      ينیرو،ـا تجهیزات، آموزش و تربی  ، تخصصی، امكانات

 بیولوژيك

سـطح نیرو،ـاي غیـر     در دو زيسـتی دفـاع   بحـران مشخص شدن برنامه مديري   -

 و نظامی مینظا

تحوالت، اخبار و حـوادث   میجه  رصد دائزيستی ث تشكیل بانك اطالعات حواد -

 شگاسايی تهديداتمگظور  بهجهان زيستی 

ط  حیـاتی،  ادر مگـ زيسـتی  ايجاد سیستم و توسعه سیستم ،شدار آنی تهديدات  -

 حساس و مهم كشور

ي سیار تشـخیص عوامـل   ،ا آزمايشگاهي مرجع ملی، استانی، و ،ا آزمايشگاهايجاد  -

 بیولوژيك

 امی  و تهیه تجهیزات و اقال  مورد نیاز برنامهتاسیس، ت -

 تهديدات زيستیغیرعامل تقوي  اصول پدافگد  -

،ـاي   ،اي مقابلـه بـا آن و جگبـه    آموزش نیرو،ا در مورد تهديدات زيستی و روش -

 تخصصی وظايف ،ر نیرو

 .،ا آن پیوسته و بررسی ينجا  مانور،اا -
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،ـاي بیشـتر جهـ      و انجا  ،ما،گگی بحرانرفع نواقص برنامه عملیاتی مديري   -

 .مقابله با تهديد واقعی

بهداش  و سـالم  فـردي و اجتمـاعی،     كه سبب افزاي  میكلی ،رگونه اقداطور هب

و  ،ــا بحــراندر مقابــل پــذيري  اســتمرار خــدمات بهداشــ  و درمــان و كــا،  آســیب

  سـالم   در نظـا  غیرعاملپدافگد  ،و جگگ گردد ،ا بحرانمگاسب در طی رسانی  خدمات

كـه در ادامـه بـه     - اسـ   غیرعاملتگها شامل اصول اساسی پدافگد    اقدامات نهاي  اس .

بلكه شامل ،مه اقدمات علمی، تحقیقاتی و فگی اسـ    - اشاره خوا،د شد ،ا آنبرخی از 

،ـاي   كايی در عرصهتا،اي علو  و فگاوري، خود صهتوانمگدي و اقتدار ملی در عر كه سبب

اقتـدار و توانمگـدي ،ـر كشـوري نتیجـه       درمان و بـازتوانی اسـ .   شخیص،تپیشگیري، 

،اي بهداشـ  و درمـان سـبب     در عرصه  میو فگی اس . پیشرف  عل  می،اي عل پیشرف 

گـردد. توسـعه    مـی  ،ـا  بحـران ،ا در نتیجـه سـوانح و حـوادث و     كا،  صدمات و آسیب

وادث در حـ ري پذي در كا،  آسیب میمگی فردي و جمعی و حفاظ ، نق  مهاي فر،گگ

 ساز مانگد جگگ دارد. و باليا حتی در سوانح انسان

بـه دلیـل توسـعه     ،ژاپ  كشـوري بـا بیشـتري  میـزان وقـوع زلزلـه       ،مثالعگوان  به

كمتـري  میـزان تلفـات را در     ،تاسیسـات  سـازي  مقـاو  مگی فردي و جمعـی و  اي فر،گگ

مگی و نهاديگه اي سازي گگد،گده ا،می  فر،   امر نشاناي مقايسه با كشور،اي ديگر دارد.

 كردن آن در بی  مديران و مرد  اس .

اصول عگوان  بهشده ،اي ذكر س  كه با معرفی شاخصا  اي ل اساسی و مهمأولی سو

در تقوي  ساختار و نظـا  بهداشـ  و درمـان و اسـتمرار      ،ا آنا ،مه يآ ، غیرعامل پدافگد

 غیرعامـل چه اصولی از پدافگـد  تر  طور مشخص نق  دارند و به بحرانت در شرايط خدما

كادر،ـاي     نهاد مهـم بايـد مـد نظـر مـديران، مسـوولی ،      اي  پذيري جه  كا،  آسیب

 مرتبط باشد. دپرستاران و ساير افرا، انكپزش، اجرايی، متخصصی 
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  سووال الز  به اشاره مجدد اس  كه ،دف از اجـراي اصـول پدافگـد    اي در پاسش به

 ،نیرو،ـاي انسـانی  و به تاسیسات، تجهیزات، پذيري  یب،ا و آس كا،  خسارت ،غیرعامل

ي طبیعی و تهاجم دشم  جهـ  اسـتمرار ارائـه خـدمات بهداشـ  و      ،ا بحران  در نتیج

كـه بتوانـد    میحال ،ر اقدا درمان و ساير وظايف محوله به نظا  سالم  يك كشور اس .

،ـاي پدافگـد    اصـول و روش آن را توان    ،دف مهم ياري نمايد میاي ما را در دستیابی به

 دانس . غیرعامل

   تمهیدات ابتدا بايد اقدا  به شگاسايی موارد زير نمود:اي براي اجراي

 شگاسايی تهديدات 

 بگدي تهديدات لوي وا 

 كا،  تهديدات 

  ا پذيري آسیبشگاسايی، 

   ،ا پذيري آسیبكا، 

 

 شناسایی تهدیدات

 ،غیرعامـل مچگـی  در پدافگـد   برنامه دفـاعی ،ـر كشـور و ،    گا  در تري  مهمشايد 

 سازي براي آمادهريزي  برنامهتوان  نمی شگاسايی تهديدات اس . بدون شگاسايی تهديدات

چـه طبیعـی و    - بحـران صورت بروز  نظا  بهداش  و درمان نیز در و يا مقابله انجا  داد.

 بیگـی  پـی  با تهديدات مختلفی مواجه اس  و بايد بتواند بـه نحـوي    - چه رخداد جگگ

و استمرار خدمات و انجا  وظـايف   بحرانگردد كه آمادگی الز  جه  برخورد و مديري  

با بروز حوادث و سوانح طبیعی مانگـد سـیل و زلزلـه،     ،مثالعگوان  به خود را داشته باشد.

  مـی و ،مچگی  مگابع كشـاورزي و دا  ،ا انسان،اي جدي به تاسیسات، تجهیزات و  آسیب

 گردد. وارد می
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و درمـانی   ی،ا خسارت به مراكز اصلی و يا فرعی خدمات بهداشت   آسیبيا از جمله

گـردد. در صـورت    به مرد  میرسانی  خدماتاس  كه خود سبب از ،م گسیخت  زنجیره 

تگها قادر بـه ارائـه خـدمات     هداش  و درمان در چگی  شرايطی نهسیستم ب ،مادگیآعد  

 گردد. تشديد می بحرانروي انسانی نیس  بلكه با آسیب ديدن تاسیسات، تجهیزات و نی

الز  اســ  در طراحــی، تاســیس و احــداث و  غیرعامــلپدافگــد  گــا  اول پــس در

 مـی مد نظر قرار گیرند. اگر مطالعات عل تهديداتنوع و  بهداش  و درمان مراكزنگهداري 

 اسـ   كرده اثباترا  زيستیو حمله زلزله ، ی مانگد سیلات تهديد بروز ،و اطالعات امگیتی 

جلـوگیري كـرده و    پـذير  آسـیب ي ،ـا  مكـان بايد از ساخ  مراكز بهداشتی و درمانی در 

،ـاي آن جهـ  مقاومـ  در چگـی       سازه سازي مقاو المقدور از اصول مهگدسی در  تیح

 حوادثی استفاده شود. 

 

 ارزیابی ریسك )خطر(

 ريسك عبارت اس  از احتمال بروز سه مولفه:

 :Threatتهديد  -3

تواند با ،ـدف   خارجی نسب  به مجموعه كه در شرايطی می ،اي الی حوادث يا فع 

 ار باشد.ذقرار دادن نقاط ضعف موجود در مجموعه تاثیرگ

 :Vulnerabilitiyپذيري  آسیب -3

 تواند مورد تهديد واقع شود. نقاط ضعف درون مجموعه مورد بررسی كه می 

 :  Impact تاثیر -1

 تهديدات بر نقاط ضعف.مدت تاثیر مدت و بلگد عواقب كوتاه

، بخـ  تهديـدات   سهبراي محاسبه میزان خطر الز  اس  اطالعات دقی   ،بگابراي 

 و تاثیرات ناشی از آن را به دق  گردآوري و مورد ارزيابی قرار داد.پذيري  آسیب
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خالصـه   ي فـوق در فرمـول زيـر   ،ـا  توان بر اساس مولفه ريسك را می ،ان سادهببه ز

 پذیري+تاثیر بریسك=تهدید+آسی :كرد

و يـا  پـذيري   آسـیب اي با میزان تهديدات،  اي  فرمول بدي  معگی اس  كه مجموعه

شـدت   بهاي با ريسك باال قلمداد نمـود. بـراي محاسـ    توان مجموعه باال را میتاثیرپذيري 

 .در ،م ضرب كرد را اي  عوامل  میريسك الز  اس  میزان ك

 تاثیر× پذيري آسیب×ريسك=تهديد 

 

Risk = Threat × Vulnerability × Consequences   
 

د،د ولـی   اس  كه تاثیر را افزاي  میپذيري  آسیباگرچه تركیب احتمال تهديد و 

افـزاي  دو   ،آن. بگـابراي   بستگی دارد به وقوع حادثه و میزان تـاثیر پذيري  میزان آسیب

بـا   در مقايسـه پـذيري   ريسـك افـزاي  جـدي    سـبب پذيري  آسیبمولفه اصلی تهديد و 

،سـتگد كـه   پـذيري   آسیب،ايی با میزان كم يا متوسط دو مولفه اصلی تهديد و  مجموعه

توان میزان ريسك يك مجموعه  باشگد و در صورتی می داراي ريسك پايی  و متوسط می

 را به صفر رساند كه حداقل يكی از اي  دو مولفه مهم صفر گردد.

 

 
 پذیري بر ریسكري پذی هاي تهدید و آسیب : تاثیر مولفه0-6 شكل
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 محاسبه میپان ریسك

الز  اسـ    ،براي ايگكه بتوان از اي  مـدل جهـ  محاسـبه ريسـك اسـتفاده نمـود      

گذاري( مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    و تاثیرپذيري  آسیب ،،اي موثر در آن) تهديد فاكتور

امـل  بگدي ايـ  عو  ي  روش آن اس  كه میزان و يا ردهرتبه نمود.  میرا ك ،ا آنبه نحوي 

 مثال:  عگوان  به .بگدي و رقم داده شود درجه ،بر اساس شدت

 = باالتري  میزان خطر1

 =متوسط3

 =كم3

 = فقدان خطر1

( خوا،ـد  1×1×1) 33يـا  پـذيري   ريسكمیزان ريسك بی  صفر تا حداكثر  ،بگابراي 

 بود.

یرد گ ريسك را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می ،ارزيابی

بگدي  تقسیم  یمرا به صورت سه دسته ارزيابی غیر رسمی، ارزيابی كیفی و ارزيابی ك آن و

 كگد. می

 

 ها پذیري آسیبشناسایی 

در  .مشـخص گـردد   ،اي سیستم پذيري آسیب پس از شگاسايی تهديدات الز  اس 

كـه   ،اي مختلفی براي ارزيـابی ريسـك يـا خطـر وجـود دارد      روش، نظا  سالم  كشور

   :انداز تعبار

اي در تشـديد   تاثیرات عمـده  ،،ا جگگو  ،ا بحران،اي روحی و روانی ناشی از  آسیب

 .شده اسـ   امري شگاخته ،دارد و جگگ روانی دشم  جه  تشديد تاثیر تهديدات بحران

نظـا  سـالم  بايـد برنامـه الز  و اقـدامات مشـخص جهـ          ،غیرعاملدر برنامه پدافگد 
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،ـاي سیسـتم    از فعالیـ   مـی بخـ  مه  ،لمثـا عگـوان   بـه .   آسیب صورت گیرداي كا، 

 رسانی اس .  آموزش نیرو،اي انسانی و اطالع ،بهداش  و درمان

 ،بحـران شايد تصور گردد كه وظیفه اصلی سیسـتم بهداشـ  و درمـان در شـرايط     

ديـدگان و مـرد  عـادي اسـ  ولـیك  در       ستمرار خدمات به مصدومی  و حادثهحفظ و ا

،اي پدافگد  باشد و با اتخاذ روش ،اي آن مد نظر می تمرار تما  فعالی اس ،آل دهاي  شرايط

   امر دس  ياف .اي توان به می غیرعامل

 

 نیروهاي انسانیپذیري  كاه  آسیب 

نق  حیاتی در ارائه خـدمات را   ،نیروي انسانی متخصص سیستم بهداش  و درمان

در واقـع در برنامـه    .برخوردار اس اي  العاده   نیرو،ا از ا،می  فوقاي دارند. حفظ سالم 

  نیرو،ا و حفظ سـالم  آنـان جهـ  اسـتمرار     اي  پذيري آسیبكا،   ،غیرعاملپدافگد 

 بسیار مهم اس . رسانی  خدمات
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 غیرعاملاقدامات اجرایی پدافند 

يكی از اصول مهـم دفـاع    ،مگاسب و پراكگدگی در مراكز حیاتی و حساسيابی  مكان

مراكز حیاتی بهداش  و درمان  س .،ا آن ،اي ناشی از خسارت م كردنكجه  غیرعامل 

در  ،پـذيري  ايگد كه ضم  كا،  تهديـدات و آسـیب  م  اصل استفاده ناي بايد به نحوي از

،ـاي     امـر بخصـوص نهـاد   ايـ   موفـ  باشـگد.   ،كه به عهده دارندرسانی  خدماتاستمرار 

ی حساس و موارد مشـابه را  كت پزشجهیزاتتخصصی مانگد انتقال خون، صگايع دارويی و 

  گردد. شامل می

 

 و استحكام سازي  مقاوم -0

از نیاز،اي اساسی تاسیسات اصلی فرماند،ی و كگترل در نظا  سالم  و بخصـوص  

درمانی اس . البته بر اسـاس ويهگـی    - ،ا و مراكز بهداشتی ،اي پزشكی، اورژانس فوري 

بر اقدامات فـوق نیازمگـد اقـدامات     یسات عالوه  تاساي ، ي صحرايی و نظامی،ا بیمارستان

 باشگد. سخ  نیز می میجه  مقاوم  در تهاجمات نظا غیرعاملويهه دفاع 

 

 و مردمنیروها جاد پناهگاه مناسب براي ای -1

ي مگاسـب بـر   ،ـا  پگا،گـاه تما  مراكز تجمع بايد واجـد   ،مگیاي  بر اساس معیار،اي

،ـاي الز  و   ضم  داشت  اسـتاندارد  ،ا پگا،گاه  اي باشگد. و مراجعی  نیرو،ا اساس تعداد 

توانگد به طور دومگطوره تهیه گردنـد تـا در زمـان صـلح نیـز       مقاو  در برابر تهديدات می

چون مترو،ا را به نحـوي    میعمو خدمات مراكز ،بسیاري از كشور،ا كاربرد داشته باشگد.

ي مسـتحكم اسـتفاده   ،ـا  گا،گـاه پعگـوان   بـه نیز  بحراندر شرايط از آن كگگد كه  می اجرا

 كگگد. 
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 داشتن تجهیپات و منابع جایگپین -3

آسـیب بـه مگـابع آب،     ،گـردد  تهديداتی كه سـبب قطـع خـدمات مـی     تري  مهماز 

 - سوخ ، برق، گاز، مخابرات و ساير تاسیسات حیاتی نظا  سـالم  و مراكـز بهداشـتی   

،ـاي مگاسـب      اس  جـايگزي  نظا  سالم  الز غیرعاملدرمانی اس . در برنامه پدافگد 

 ،ـا  آناتما  يكـی از  يا قطع و ، احی و لحاظ گردد تا در صورت آسیبطر ،  مگابعاي  براي

بـر و     تمهیدات ممك  اسـ  ،زيگـه  اي  طراحی و اجراي از مگبع جايگزي  استفاده شود.

 و تـوان پايـداري   ،ا انسانغیر اقتصادي به نظر رسد در حالی كه امگی  ملی، حفظ جان 

 ،  نوع اقـدامات اي اري درذگ ارزشمگد اس  كه ،ر مقدار سرمايه در مقابل تهديدات چگان

 .اس  امري مفید و معقول

 

 هاي مناسب در مناطق حساس جاد پوش ای  -4

جـاد  اي ، تاسیسـات حیـاتی و حسـاس   پـذيري   يكی از اقدامات مهم در كا،  آسیب

،ـاي   وعی با روشگو يا مص یعی،اي طب تواند شامل پوش  س  كه می،ا آنپوش  براي 

 متگوع موجود اس .

 

 اعالم خبر و یا هشدار سریع -5

داشـت  مگـابع    ،عوامل كا،  آسیب در سیستم بهداش  و درمان تري  مهميكی از 

،اي بهداشتی و سالمتی اس . شبكه بهداشـ  نظـا     سريع درياف  خبر حوادث و آسیب

ی و پـاي  مـداو    تاعـ ،ـاي اطال  ت  بانكباشد. داشم  اي سالم  بايد نسب  به مخاطرات

ز  اس  نظـا  سـالم  داراي   البگابراي   كگد. ،ا جلوگیري می از شیوع بیماري ،،ا بیماري

،اي مختلف و جـايگزي  بـا    وري فوري اطالعات به روشآ،اي متعدد ارتباطی، گرد شبكه

كـه بـا اعـزا     ،اي ثاب  و سیار  ،ا و داشت  آزمايشگاه پاي  بیماري كمتري  آسیب باشد.
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در صـورت     برنامه اس .اي اقدا  به انجا  آزمايشات مورد نیاز نمايگد از نیاز،اي ،به محل

 .طلبد اقدامات ويهه خود را می ،زيستیمانگد پخ  عوامل  ،وقوع تهديدات نامتعارف

 

 حفاظت   -6

،ـاي پدافگـد    جـزو برنامـه   ،  از تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساسوحفاظ  مدا

ي اسـ .  كـار  ب،اي احتمالی توسط دشم  و اقدامات خـرا  جه  كا،  آسیب ملغیرعا

  امـور توصـیه   ايـ  ،اي نـوي  بـراي     فیزيكی با استفاده از فگاوريظتوسعه اقدامات حفا

،ـا و مراكـز    مگـی زيسـتی و امگیـ  زيسـتی در آزمايشـگاه     ي،اي ا توسعه روش گردد. می

میايی سـروكار دارنـد از ا،میـ  خاصـی     ،اي بیمار، زيستی و شـی  كه با نمونه یاتتحقیق

 برخوردار اس .

 

 حریق ءسیستم اطفا -7

 حري  در تاسیسات و مراكز بهداشتی ءكار اطفا ماده بهآي مجهز و ،ا سیستمداشت  

بايد به نحوي باشگد كـه ضـم     ،ا سیستم  اي درمانی از ا،می  خاصی برخوردار اس . -

 ،ه مهـم تـ قه مـورد نظـر را داشـته باشـگد. نك    توان پوش  مگط ،،ا آناطمیگان از كارايی 

و برگزاري مانور،اي مستمر جه  آزماي   ،ا سیستم  اي جه  استفاده از نیرو،اآموزش 

 باشد. نیرو،ا میكارگیري آن توسط  حري  و توان به ءاطفاكارايی سیستم 

 

 نیروهاآموزش و تربیت  -8

كشور و سـازمانی اسـ .    ،ر غیرعاملتري  بخ  برنامه پدافگد  جزو حیاتی ،آموزش

،ـاي مختلـف نظـا      بخـ   ينیرو،ـا و  ،اي تخصصـی  آموزش مديران اصلی، میانی، رده

شگاسـی، شـگاخ    ، تهديدغیرعامـل سالم  يك كشور جه  آشـگايی بـا اصـول پدافگـد     
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ملـی و   سـازي  در فر،گـگ   مـی نق  مه ،مگی فردي و جمعیاي  ،اي و روشپذيري  آسیب

ـ   .داردمگی و پايداري ملی اي  ي،اي ارتقا اجرايی شدن برنامه  و   آمـوزش بايـد مسـتمر   اي

  آمـوزش بـه   ايـ  توسـعه  اي در سـطوح مختلـف باشـد.    ،مراه با اجـراي مانور،ـاي دوره  

تواند در تربی   ی میكی و پیراپزشك،اي مختلف پزش آموختگان رشته دانشجويان و دان 

بـا   ،  برنامـه ايـ   در ايـد. فـا نم اي نق  مهمـی  ،گده مديران و كاركگان نظا  سالم يآ  نسل

ي ،ـا  بحراندر  غیرعاملی آشگا به موضوعات پدافگد ك،اي پزش تربی  متخصصی  فوري 

   شرايط نمود.اي  رسانی در را آماده خدم  ،ا آن توان میطبیعی 

 

 تربیت مت صصین طب دفاعی -9

ي ا وجود رشته ،،اي آن و آسیب میبا توجه به تهديدات جدي ناشی از تهاجمات نظا

،ـا ضـروري اسـ .     گونـه آسـیب  اي   با انی جه  مقابله كو تربی  پزش میبه نا  طب نظا

اي گرانبهاسـ  كـه    سـرمايه  ،تجربیات گسترده پزشكان مجرب ما در طول دفاع مقـدس 

  طري  آمادگی الز  در بخ  بهداش  و درمـان  اي  بايد به نسل جديد مگتقل گردد و از

 ور مستمر ادامه يابد. ط تهديدات به اي  با جه  مقابله 

اس  كـه   اي توانمگدي ،،اي ناشی از جگگ توان متخصصی  داخلی در درمان آسیب

 گردد. میپذيري  سبب افزاي  اقتدار ملی و كا،  آسیب

 

 توسعه بهداشت فردي و عمومی -01

در سـالم   پـذيري   ،ـا و افـزاي  آسـیب    يكی از تهديداتی كه سبب توسعه بیماري

  رعاي  بهداش  فردي، جمعی و محیطی اسـ . در صـورت فقـدان    عد ،گردد جامعه می

فر،گگ بهداش  فردي و جمعی و ،مچگی  مگابع بهداشـتی آب و غـذا، دفـع بهداشـتی     

 ،ـا  بحـران میـر در اثـر وقـوع     و ،اي عفـونی و مـرگ   ،د توسعه بیماريالب شاضزباله و فا
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گاسـب تهیـه و تـامی  آب و    ،ـاي م  نیازمگد توسعه زيرساخ  ،امر اي  با باشیم. مقابله  می

ی و ،مزمـان  بحرانـ ،اي مگاسـب جـايگزي  بـراي شـرايط      غذاي بهداشتی و اتخاذ روش

توانـد سـبب    ي جدي مانگد جگگ مـی ،ا بحران توسعه فر،گگ بهداشتی در جامعه اس .

قطع برق و گاز و سوخ  و ارتباطات مخابراتی  ،در ضم  ؛كاستی آب و مواد غذايی گردد

، نگهداري و تهیه آب و غذاي بهداشتی گردد نقل و حملمشكالتی در وز برتواند سبب  می

پیشـگیري از وقـوع چگـی      ،اي مختلف خوا،د شـد.  سبب توسعه بیماري ،كه در نتیجه

در  غیرعامـل ي مسوول و اجراي اقدامات پدافگد ،ا سازماناي نیازمگد آمادگی ،مه  فاجعه

كه در صورت بروز سوانح و قطع يـا  به نحوي  ؛حوزه مورد نظر اس پذيري  كا،  آسیب

،اي جـايگزي  بـراي تـامی      سرع  از روش هكا،  انتقال مواد اساسی مورد نیاز مرد  ب

 آن استفاده و فعال گردد.

 

 هاي سازمانی همكاري -00

 ،ي مختلفـی اسـ   ،ـا  سـازمان   كه سالم  جامعـه در گـرو ،مكـاري    اي با توجه به

تگهايی انتظار داش  كه با اجـراي اصـول    امعه بهز سیستم بهداش  و درمان جتوان ا نمی

ي اساسـی  ،ـا  سازمانا گردد. يسبب امگی  جامعه در مقابل حوادث و بال غیرعاملدافگد پ

ي تابعـه  ،ا سازماندر سالم  جامعه دارند شامل وزارت جهاد كشاورزي و  میكه نق  مه

و ديگـر   ازيسـ  واكسـ  و سـر    اتموسسـ  موسسه شیالت، ی،كآن مانگد سازمان دامپزش

د، وزارت نیرو بـا تـامی  انـرژي و آب مـورد     نعهده دار هنهاد،ا كه تامی  غذاي جامعه را ب

وزارت نف  با تامی  سوخ  مورد نیاز جامعه، وزارت ارتباطات و مخابرات كه  نیاز جامعه،

در  مـی كگـد، صـدا و سـیما كـه نقـ  مه      فـا مـی  اي نق  حیاتی در شبكه ارتباطی كشـور 

سـازمان محـیط زيسـ  و مگـابع      ،كگـد  فـا مـی  اي  را بحرانامعه در شرايط رسانی ج اطالع

 .باشگد می ،اي دولتی و خصوصی و ساير نهادمعدن و تجارت  ،طبیعی، وزارت صگع 
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 غیرعاملهاي خصوصی در پدافند  نق  نهاد -01

ي بـزرگ  ،ـا  بحـران تگهايی قـادر بـه مقابلـه بـا      ،ا بدون كمك مرد  به امروزه دول 

رسانی امـداد و نجـات و    نهاد در اقدامات كمك ،اي مرد  ،ا و بگیاد نق  انجم و نیستگد 

روز در حال افزاي  اس . نظـا  بهداشـ  و درمـان يـك كشـور زمـانی        هياري روز ب مرد 

  ايـ  خود موف  باشد كه به نحو مطلوب بتوانـد  غیرعاملتواند در توسعه برنامه پدافگد  می

اسـتفاده   ،ـا  بحـران به نحو مگاسـب جهـ  مقابلـه بـا      ،ا آنرا مديري  و از  میمگابع مرد

 غیرعامـل ضم  توسعه فر،گگ پدافگد  ،توانگد با حءور در بی  مرد  می ،ا   نهاداي نمايد.

   جامعه گردند.پذيري  سبب كا،  آسیب

 

 و فنی   میتحقیقات عل -03

اقتدار ملی سبب كـا،  تهديـدات و افـزاي      ،در مقدمه اشاره گرديد ،مچگان كه

كـه در   مـی ،ـاي عل  حاصل توسعه علم و فگاوري اس . ،مه تالش ،گردد. اقتدار امگی  می

سـبب كـا،     ،گیرد ی و علو  پايه بهداش  و درمان صورت میگ،اي بالی كشور در عرصه

كفايی در امور بهداش  و درمان اس  كه نقـ   ی و خودكنیاز ما به اقال  و تجهیزات پزش

 و احتمال اعمال تحريم دارد. بحران در پايداري ملی در شرايط میمه

 

 المللی هاي بین همكاري -04

قـرار   پـذير  آسیبو در محاصره كشور،اي  غرب آسیا خیز بحرانكشور ما در مگطقه 

،ـاي   ،ـا نیـاز بـه ،مكـاري     پـذيري  آسیبجه  كا،  تهديدات و  ، اي بگابر .گرفته اس 

زاي  میـزان بهداشـ  و   و افـزاي  ثبـات ،سـتیم. افـ     ،ـا  بحراناي جه  كا،   مگطقه

زيـرا   ؛،ا در كشور اس  سبب كا،  بروز و شیوع بیماري ،سالم  در كشور،اي ،مسايه

،ـا و مگـابع كشـاورزي كشـور      ، دا ،ـا  انسان،ايی در  گیري ،مهچگدگاه شا،د بروز از ،ر 
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تقويـ  نظـا  بهداشـ  و    بـر   عـالوه  ، اي بگابر .سوي مرز،اس  آن ،ا آن ء،ستیم كه مگشا

ر كشور بايد تالش خود را از نظر سیاسی، فر،گگـی و اجتمـاعی جهـ  افـزاي      درمان د

 بهداش  و سالم  در مگطقه افزاي  د،یم.

تواند در نظا  بهداش  و درمان يـك جامعـه    می غیرعاملكه زمانی پدافگد   اي خاتمه

عگصـري كلیـدي   عگـوان   بـه ،ـاي بهداشـتی و درمـانی آن     نهاديگه گردد كه در سیاسـ  

 و مورد توجه قرار گیرد.ده ششگاخته 

 

 زیستیحین و بعد از حوادث ، ملپومات مورد نیاز قبل -الف

وجود داشته كه انتشار عمدي زيستی ،میشه اي  نگرانی در میان كارشگاسان دفاع 

در پی خوا،د  میچه عواقب وخی ،ا دفاع شهر در میان جمعی  فشرده و بیزيستی عوامل 

  ،ـاي  نیـرو   نگرانـی   اسـباب  تگهـا زيسـتی    ي،ـا  سالح، یراخ دو سه د،ه قبل از تا داش .

 در ترور و ايجـاد رعـب    وسیلهعگوان  به ،ا سالح  اي  امروزه اما آمدند. به حساب می مینظا

 بـر   متأسـفانه  ،گذرد می  زمان  چه ،ر مورد توجه قرارگرفته و نیز میان مرد  كوچه و بازار

زيسـتی  ي ،ـا  سـالح اي كـه در خصـوص    گردد. نكته می  افزوده تهديد و  نگرانی  اي   دامگه

توان در مقیاس استراتهيك، تاكتیكی و حتی  را می ،ا آنباشد اي  اس  كه  میقابل توجه 

امكـان   ،ي بیولوژيك،ا سالحفرد  اما با توجه به خصوصیات مگحصربهبرد.  كار بهتروريستی 

زيسـتی  عیار  حمله تما  ا حمالت تاكتیكی به يكتبديل شدن ،ر حمله بیوتروريستی و ي

و تهديـدات   فرا،م اس . البته تسلط و كـارآيی شـبكه دفـاع بیوتروريسـم     بحرانو ايجاد 

 ي محدود جلوگیري نمايد.،ا تواند از گسترش آلودگی می زيستی
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 زيستیتهديدات  بحرانضروري مديري   ،اي ديدگاه

  مسـوولی   ،ا، شورك از  بعءی در میالدي، 3113پس از واقعه يازد،م سپتامبر سال 

  ي،ـا  بحـران  بـا   مقابله  براي را خود  امكانات ،مركزي  دول   ي،ا  كمك از  استفاده با  محلی

 و  تـوجیهی   جلسـات  ، اورژانـس  مراكـز   بـراي  و  كـرده   د،ـی   سازمانبیوتروريسم   احتمالی

  امدادرسـانان  از  یگرو،  متوجه مراكز  اي   ويهه  توجه اند. كرده برگزار  بازآموزي  ،اي كالس

  محـل   بـه   ديگـران  از  قبل معموالً و  شده  حساب  امدادي  نیروي  داران  طاليه ءجز  كه  شده

  اسـ    ممك  باشگد  الز   ي،ا آموزش و  تجهیزات فاقد  اي  گروه  چگانچه رسگد. می  حادثه

  كـه  می،گگـا  و  داده  دسـ   از  به سرع  را  مگاسب  ي،ا  فرص ،  حادثه  يك  وقوع  موقع در

 .بزنگد  حاصل  بی  اقدامات  به  دس  ، اس  موجود  درمانی  بازد،ی  كمتري 

ي بسیج ،ا نیرو و  جر   كشف  اداره ، شورش ضد  نیروي ،نظامی  ،اي نیرو  مثل  مراكزي

 نیز را  الز   ،اي مانور و ،ا تمري  ، الز  ي،ا آموزش از  پس و  شده  ،ما،گگ  قبل از  بايستی

زيسـتی    حملـه   اولیـه   سـاعات  در  سـريع   اقـدا    ،ـاي  نیرو  آنكه از بعد معموالً د،گد.  انجا 

 سـريعاً   بايسـتی   كـه  رسد میزيستی   دفاع  متخصصی   به  نوب  دادند  انجا  را  شان  وظیفه

  ي،ـا   پروتكل جا  در ،می  كگگد.  مشخص را  رفته كار به  عوامل يا  عامل و  شده كار به  دس 

 .گیرند می  انجا   آلوده  وسايل و ،ا محیط  زدايی  عفون  و  شده  معرفی نیز  مگاسب  درمانی

 و میعمـو   ،ـاي  ،مكـاري   جلـب  در  مـی مه  نقـ    ،عفـونی   ي،ا بیماري  متخصصی 

  تحريـك  در بايـد   ،مـواره   البته . داش  خوا،گد  عهده بر  ديده  آسیب افراد  به  رسانی  كمك

  وقتـی   كه  اس   ضروري نیز  نكته  اي  ذكر نمود.  رعاي  را  اعتدال  جانب میعمو  تاحساسا

  اسـ    ممكـ    د،ـیم   ( نشـان  علگـی   )به صـورت   زيادي  حساسی   موضوعات  بعءی  روي

  .گیرد قرار  اقدامات  جريان در  مستقیم غیر  به صورت  كه  سازيم قادر را  دشم 

زيسـتی    عوامل  خصوصیات ، كش   روش  به مربوط  تكگیكی  یاتزيج  ايگكه ديگر  نكته

  مگـع  بايد ،ا آن  به  دسترسی از  مرد   عمو  و  شده  علگی نبايد المقدور  حتی ،ا آن و كاربرد
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  دلیـل  ،ـر   بـه  يـا  و  شغلی  اقتءاي  به  كه  افرادي  ،ا براي كشور  بعءی در  اكگون  ،م شوند.

 .شود می صادر  مخصوص  نامه  اجازه كگگد، یم كار ،ا میكروب  روي ديگر

 گیرند. در  انجا   حادثه  وقوع  اول  ساع  چگد در  فوق  اقدامات  ،مه تا شود  تالش بايد

  گسـترده   ،اي نیاز  پاسخگوي قطعاً  تخصصی و  میعمو  امكانات ،ا و فرص   شرايطی  چگی 

  ايـ   دارند را نیاز  بیشتري   كه  افرادي تاد وش  هیديشاند  بايد تدابیري  ،بگابراي  بود. نخوا،د

  .نمايگد  درياف  را  امكانات

 افـراد  تعـداد  شـديد   افزاي   باعث  اس   ممك   زده  بحران  مگطقه بر  حاكم  روانی جوّ

  ا،میـ   بـی   اسـ    ممكـ   امر بدو در  مشكل  اي . گردد  مراقب   نیازمگد به و  ديده  آسیب

  گردد. می ،ويدا بیشتر  آن آثار گذرد می  زمان  چه ر،  ولی كگد  جلوه

 بـر  و  نكـرده  كارخوبی  به  توزيع و  وانتقال نقل  سیستم ، میعمو  ي،ا بحران در معموال

  رويخـوبی   به و  كرده  بررسی را  ضعف نقاط  اي  شود می  توصیه افزايگد. می  اوضاع  وخام 

 در باشـگد  قـادر  بايد ،ا سیستم  اي  میتما  كه  باشیم  داشته  توجه . كگیم  ريزي برنامه ،ا آن

 و ،ـا  ريـزي   برنامـه   اي  میتما در برآيگد. خود  وظايف  عهده ازخوبی  به  طبیعی غیر شرايط

 باشگد.  گیري تصمیم محور  بايستی  عفونی  ي،ا بیماري  مختلف متخصصی  ،ا  ،ما،گگی

 ،ـا   روزنامـه  و  تلويزيـون  ،راديـو   مثل  جمعی ارتباط  وسايل  فعال برخورد و  ،وشیاري

 و  اطمیگان ايجاد  ضم  تواند می ،ا دستگاه  اي   مسووالنه . برخورد اس   ا،می  حايز بسیار

 نمايگـد.   مگتقـل  ،ـا  آن  بـه  نیـز  را  الز   توجیهی  ي،ا آموزش ، جامعه آحاد  بی  در  آرام 

 برقـرار  ارتبـاط   رسـانی د امدا  مراكز و  یتخصص مراكز با  فعال طور به  جمعی ارتباط  وسايل

  مواقـع  رسانگد. در اي  می  زده  بحران  مگطقه در  ساك   مرد   را به  مقطعی  اطالعات و  كرده

كـامالً   ،ـا  نظر  نقطه  اي  از  جامعه  اطالع  كه دارد وجود  مفیدي  اجرايی  ،اي  توصیه  ،میشه

 . اس   ضروري

  آلـوده   خودشـان  ، قربانیـان   به  كمك  حی  در  ممك  اس امدادگران و كادر درمانی 

 -  روحـی  شديد  ضايعات دچار ، فاجعه  ،اي  صحگه با  واسطه  بدون  تماس اثر در يا و گردند
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  بحـران  از  ناشی  اضطراب پر  نواحی در  نبايستی ، د،گده  سرويس كادر  بگابراي  گردند.  روانی

،  بهداشـ    مسـوولی   ، امـدادي  عگاصـر  دشـو  مـی  تأكید ند.شو  سپرده  فراموشی  بهزيستی 

  رسـانی   خـدمات و  صورت شیف  كار كرده هببايد غیره  و ،ا نانش آت  ، عفونی  متخصصی 

 .يابد  ادامه  دايم طور به

  شگاسايی  طري  از  عفونی  عوامل انتشار  قطع ، عمومی  بهداش   ديدگاه از  اول  اولوي 

 در  كـه  گیرنـد   انجا   اقداماتی بايد  بعدي  مرحله در . اس   عفون   ،اي ونكان  كردن نابود و

  .گردد  جلوگیري بیشتر  آلودگی از و  آمده در  كگترل  تح  شرايط ،،ا آن  نتیجه

  خـدماتی   سیسـتم   بـه  و   شگاسايی  بالفاصله بايد  آلودگی  به  مشكوك يا و  آلوده افراد

  دريافـ    سیسـتم  از  خـارب  مراكـز  از لزوماً  درمان  مراحل از  یبعء  گردند. چگانچه  تحويل

 و ،ـا   حركـ   از تـا  گیرد  صورت مراكز  اي  میتما با  الز   ي،ا  قبالً ،ما،گگی بايد گردد می

  توجـه  شـود.   جلـوگیري  شـهر   افراد آلوده در سـطح   خطرآفري  و مورد  بی  توانتقاال نقل

  آن  آخري   ،تروريستی  حمله  اولی   كه نمايد  تءمی  تواند نمی  ،یچكس  كه  باشیم  داشته

 . گرف  خوا،د  صورت كجا و  كی  بعدي  حمله  اي  كه يا و بود خوا،د نیز

 

 آگاهی از بیوتروریسم 

برخالف حمالت شیمیايی يا انفجاري، تشخیص يك حمله بیولوژيكی ممكـ  اسـ    

ركاران انـد  رود دسـ   یاشاره شد انتظـار مـ   طول انجامد. ،مانطور كه قبالً هب تا چگد ،فته

نق  اصلی را در تشخیص و پاسش به يك رويداد بیوتروريستی ايفـا  ، مقد  بهداشتی خط

 نمايگد. اي  حمالت ممك  اس  از طرق ديگر نیز شگاسايی گردند.

پزشكی، تشخیص يـك   -یدرمان ينیرو،ا،اي تأيیدي شامل تشخیص توسط  روش 

، اذعـان حملـه بیوتروريسـتی در زمـان     ،ـا  بیماريي نظارت بر ا، سیستمحمله از طري  

ي اطالعـاتی و  ،ـا  ،ـا، تأيیـد حملـه توسـط سـرويس      رويداد واقعه توسـط بیوتروريسـ   
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،ـاي آزمايشـگا،ی    ،ـا يـا بررسـی    تشخیص عامل از طري  حسگر ي حكومتی و،ا آژانس

 باشگد.   می

 و  بـالیگی   ،ـاي  مهـارت   كـه   پزشـكی  كـادر سـاير   و  پرسـتاران  ، پزشـكان  از  بسیاري

 د،گـد.   تشـخیص  رازيسـتی    حملـه   يـك  توانگد می اند كرده  كسب اپیدمیولوژيك الز  را

  يـك   تشـخیص  بـا  انـد  پراكگـده   شـهري   كالن  مگطقه  يك در  وسیعی طور به  كه  پزشكانی

  ي،ـا   بـه اپیدمیولوژيسـ    سـريعاً  را  موضـوع  بايـد  ، معمـول رغی  ،ـاي  ويهگـی  بـا   بیماري

  ركاراناند  دس   ،خصوص  اي  در د،گد.  گزارش  عفون   كگترل  متخصصان يا و  بیمارستانی

  علـو    اساسـی   اصـول   جملـه  از  يی،ـا  آمـوزش  بايد  اورژانس كادر و  پزشكی  اولیه  سطوح

 دارنـد  را تهديـد  خطـر   بیشتري   كه  عواملی مورد در  بالیگی  اطالعات و  شگاسی  گیري ،مه

 .باشگد  آموخته

  ،ـاي   دوره وجـود  ، يكسـان   عالئـم  با  بیماران از  موجی  ناگهانی ظهور مانگد  اطالعاتی

  طبیعـی  غیـر   فصـلی  و  جغرافیـايی  نظـر  از  كـه   يی،ا بیماري  مشا،ده ، غیرمعمول بالیگی

 شمار  مرگ بر  مبگی  گزارشاتی و  خاص و رويداد  حادثه  يك با آشكار ارتباط وجود ،ستگد،

 شوند. می  محسوب  ارزشی با شوا،د  ،حیوانات از میظیع

  حملـه   يـك  شايعه وقوع  میعمو  ترس و  وحش  ايجاد  براي  اس   ،ا ممك   تروريس 

ي مشـكوكی نیـز   ،ا در اي  صورت ممك  اس  حتی نمونه. نمايگد را اعالن  بیوتروريستی

ا بـه ايـ  وسـیله بـه     در نقاط مختلف پخ  و يا براي بعءی مراكز عمده پس  كگگـد تـ  

  قابـل   بـه آسـانی    كـه  باشـد   بـه نحـوي   ادعـا  مـورد  نمونه دام  زنگد. اگر  می،راس عمو

 بیشـتر  يا  ساع  30حدود  در  زمانی  به  اس   ممك  پودر و غیره( باشد )مانگد  آوري  جمع

بـه   شـده  باشد. چگانچـه نمونـه كشـف    شگاسی نیازقطعی و اعالن نظر كار  تشخیص  براي

 خوا،د شد.  روبرو  يی،ا  و محدودي   مشكالت با  آن  تشخیص باشد،  آئروسل  شكل

مرحله با ا،میتـی   ،ا آزمايشگاه رفته به كمككار بهاحتمالی زيستی   عوامل  تشخیص

  ،ـاي  روش وزيسـتی    ،ـاي  كاوشگر يا ،ا امروزه حسگر طلبد. اي را می اس  كه توجه ويهه
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  آنجـايی كـه   د،گـد. از  را در اي  امر مهم يـاري مـی   ،ا ، میكروبیولوژيس  سريع  مولكولی

در میان جمعیـ  پخـ      پگهانی  حمله  طري  از  كهزيستی   عامل  يك  شگاسايی در تأخیر

  شـود، تشـخیص   انتقـال   طري  از  ثانويه  ابتالي و موارد  پراكگدگی  به مگجر تواند شده می

آزمايشـگاه   . چگانچـه  اسـ   برخوردار  خاصی  ا،می  از  ،عامل  آزمايشگا،ی  صحیح و  سريع

 آغـاز   ، درمـان  بیمـاري   ،ـاي   نشـانه  و  عالئم بروز از  قبل كگد، تأيید رازيستی وجود عامل 

  كاركگان  ،مچگی  و خطر معرض در افراد ساير  نیز بايد براي  محافظتی  گردد. اقدامات می

  .انجا  شود  بهداشتی  مراقب 

 

 بروز حمالت بیولوژیك ی پی  ازمواد غذای پای  آب و

، براي  باور بود كه كگترل و مديري  ،ا گیري و ،مه طغیاننگرش سگتی به مديري  

، سعی گیري ،مهيعگی فرو نشاندن آت ؛ به اي  معگی كه مديران پس از بروز گیري  ،مه

ايـ    ضرر ناشی از آن را محدود سازند. ولی امروزه نگرش بـه  میكگگد تا با كگترل اپید می

و  ،ـا  طـرح اي از  واژه عوض شده اس  و براسـاس معگـاي اخیـر، ،مـواره بايـد مجموعـه      

ي اجرايی ،ا سیستم،اي عملیاتی براي مواجهه با خطرات احتمالی آيگده در داخل  برنامه

را  ،ـا  گیـري  ،مـه تگظیم شود و مديران بايد قبل از بروز، آمادگی مديري  و رويارويی بـا  

 مورد توجه قرار گیرند:گیري  ،مهدارد موارد زير قبل از بروز كسب كگگد؛ لذا ضرورت 

 بخشی برونو بخشی  دروني ،ا ،ما،گگی -

 ي مرتبط  ،ا بیماري طغیانتشكیل تیم ارزيابی، مديري  و كگترل  -

 و آموزشرسانی  اطالع -

 و تامی  تجهیزات، مگابع و ابزار مورد نیاز بیگی پی  -

 محیطی،اي بهداش   نظارت و بازرسی -

 د،ی گزارشو سازي  مستگد -
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 مراقبت از آلودگی منابع آب  

 وزيستی  ي،ا سالح مهم بسیار ا،داف از يكی ،شرب غیر و شرب آب مخازن و مگابع

 آب مگـابع  بـه  دشـم   عگاصـر  يـا  و ،ا تروريس  د،یم اجازه باشگد. نبايد میبیوتروريسم 

ـ  روستا،ا و شهر،ا در آب عمگاب از بايد .دكگگ آلوده را آن و كرده پیدا دسترسی  ينحـو  هب

 آب ي،ـا  نمونـه  روزانـه  كگترل مراقب ، اي  مهم بسیار بعد كگیم. يك ،وشیارانه مراقب 

 اس .  یتبیوتروريس ي،ا فعالی  وزيستی عوامل  با عمدي ي،ا آلودگی به نسب 

 

 
 : حفاظت از م ازن آب شرب و غیر شرب1-6شكل
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 بـروز  ،گگـا   در آب آلـودگی  احتمال تعیی  محیطی بررسی يك براي مهم اقدامات

 :از عبارتس  آب از ي مگتقله،ا بیماري

 میكروارگانیسم يا آلودگی نوع تعیی  -

 آلودگی مگبع تعیی  -

 انتقـال  در آب مجـدد  آلـودگی  احتمـال  ارزيـابی  و آلـودگی  انتقـال  نحوه تعیی  -

  نقطه مصرف وسازي  ذخیره

 آلودگی بردن  بی از در تصفیه فرآيگد،اي ارزيابی -

 اصالحی مداخالت اجراي و شگاسايی -

 نهايی گزارش ارائه -

 

 نظارت بر تهیه كنندگان و توزیع كنندگان مواد غذایی

 گگـاه  بـی  افـراد  علیه بر زا بیماري عوامل ي،ا حامل عگوان به اس  ممك  غذايی مواد

 بـه  راحتـی  بـه  كـه  را آلـوده  ي،ـا  گوشـ   و ،ـا  خشك رشی روزه داستان هروند. ،م كار به

 بـر  نیـز  برفكی تب يا و گاوي جگون .شگويم می شوند، می ارسالكگگده  مصرف ي،ا كشور

 توزيـع  تولیـد و  مراكز بر ناظر ي،ا سازمان و ،ا اداره كاركگان كلیه اس . براي ،ا نازب سر

 بعـد بیوتروريسـم(   را )از خـود  حرفه با مگاسب ي،ا آموزش رسد می بگظر كه غذايی مواد

 كاركگان نوآموزي و بازآموزي ي،ا شود. برنامه برگزار ويهه آموزشی ي،ا بايد كالس ندارند

 از مراقبـ   اداره كارمگـدان  چگانچه یرند.قرار گ الز  ي،ا حماي  توجه و مورد بايد شاغل

 آنـان  عهـده  بـر  ا،میتی با كار كه بدانگد و ويهه قرار گیرند ي،ا آموزش تح  غذايی مواد

 و دق  با را خود احتماال وظايف ،شوند می نظارت نیز ديگر ي،ا نارگا توسط حتی و اس 

خشك( بـه   وتر  صورت )به غذايی ي،ا محموله داد. ورود خوا،گد انجا  بیشتري حساسی 

 از بايـد  غـذايی  مـواد  گمركـی  ي،ا آزمايشگاهگردد.  دنبال حساسی  با بايد كشور داخل
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 تجهیـزات  و ديـده  آمـوزش  انیانسـ  نیـروي  از حیـث  و شـده  خـارب  غیر كاربردي حال 

 شوند.  حماي  آزمايشگا،ی

 (13تـا   10،ـاي   مـابی  سـال  )سـال   0ران در اي به گزارش وزارت بهداش  و درمان

 بـا  مـی رژي و غـذائی  ي،ا مكمل و بهداشتی و آرايشی غذائی، مواد سالم  و ايمگی ارتقاي

 محصـول  نـوع  13503 بـراي  ساخ  پروانه صدور به مگجر ،مذكور مواد تولید بر نظارت

  ايـ  ورود بر نظارت و غذائی  مكمل 366 و بهداشتی و آرايشی محصول 2332 خوراكی،

آرايشـی   فـرآورده  قلـم  7773 غـذائی،  محصـول  قلم 1365 ثب  به مگجر كه محصوالت

 و بـرداري  بهـره  و تأسـیس  مجـوز  31تـدوي   غذائی و ،مچگی  مكمل 343 و بهداشتی

 راسـتاي  در و آشـامیدنی  غـذائی  مـواد  ايمگـی  ي مـدير  سیستم ژنريك طرح 47 انتشار

 مبگـی  بـر  بهداشـتی  و غـذائی  محصوالت تولید خطوط در سالم  و ايمگی نظا  استقرار

 اس . شدهHACCP ,ISO22000 مانگد تولید استاندارد،اي جهانی

، از لحـاظ بهداشـتی   اخیر ،اي نظارت بر مواد غذايی و آرايشی در سال ،اي مكانیسم

بـه نظـر    ،وجـود اي   با . جهانی اس  ،اي انه بوده و طب  اصول استانداردگیر بسیار سخ 

 ،  سیستم وجود دارد. با پیشرف  علو  مختلف زيسـتی اي رسد امكان نفوذ دشمگان از می

در سطح جامعـه   زيستیامكان بررسی مواد مذكور از ديدگاه عاملی براي انتشار تهديدات 

 نیز بايد تح  نظارت قرار بگیرد.

درصـد از   33، ،ـاي آمريكـا   مركـز كگتـرل بیمـاري    وجـه بـه ايگكـه طبـ  آمـار     با ت

و  میي عمـو ،ـا  در سـرويس  شـده  عرضـه بـه مگبـع مـواد غـذايی      ،ي غذايی،ا مسمومی 

شـده در   مگبع غذاي تهیهاز  ،ا درصد از اي  مسمومی  31مرتبط شده و تگها  ،ا نارستور

داش  محیطی از مراكز تهیـه، توزيـع،   ي به،ا گردد. لذا نظارت و بازرسی میمگازل ايجاد 

بهداش  تجهیزات و ، )كگترل بهداش  فردي  میعرضه و فروش مواد غذايی و اماك  عمو

يـك ابـزار اصـلی و     عگـوان  به( شده عرضهو بهداش  مواد غذايی  ساختمانابزار، بهداش  

 گردند. میي مگتقله از غذا محسوب ،ا بیماري طغیانمهم در پیشگیري از بروز 
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 آب و مواد غذایی سازي ستانداردا

 امروزه كه موضوعاتی اس  از يكی و مواد غذايی آب از طري  زيستی  عوامل انتقال

شوند.  می گرفته كار به مخفیانه در عملیات عموماً عوامل اي  اس . گرفته قرار توجه مورد

 پس از و هكرد مقاوم  معده اسیدي سد برابر در بدن به ورود پس از عوامل اي  از بعءی

 ،ـا  آن از بعءـی  و نمايگد می)گاستروآنتري ( ايجاد اي  روده واي  معده ي،ا عفون  جذب،

 و ،ا میكروارگانیسم اكثر ايگكه به توجه بدن ،ستگد. با در ديگري ،دف و اثر نقطه داراي

 بـراي تهیـه   كـه  غـذايی  مواد بگابراي  ،ستگد، حساس حرارت به نسب  ،ا توكسی  حتی

 ا،ـداف  بـراي  و دارنـد  توجـه قـرار   مـورد  كمتـر  گردند می استفاده كافی ارتحر از ،ا آن

باشـگد.   می آل ايده ،ستگد، مصرف آماده كه مستقیماً غذا،ايی و آب معموالً بیوتروريستی

 ديربـاز  زيـادي اسـ . از   بسـیار  ا،میـ   داراي كارانه خراب عملیات اجراي محل انتخاب

 مصـرف  طري  از دشم  نیرو،اي تا شدند می آلوده طاعون قربانیان وسیله هب آب ي،ا چاه

 مراقب  رو اس . از اي  بوده توجه قابل آب انحصاري نق  اي  و گردند و بیمار آلوده ،آن

 ،جو  مورد آب اگر اس . حیاتی شهري بسیار آب توزيع شبكه و مگابع ، مخازن،،ا چاه از

،ـدف   جمعیـ   میـان  در سـريع  خیلی بیماريزا عوامل انتشار دقرار گیر تهديداتی چگی 

اسـ .   صـادق  نیـز  آب گـدي ب بسته كارخانجات مورد در موضوع گرف . اي  خوا،د صورت

 مراكـز  از نمايگد می را تأمی  مرد  سفید و قرمز گوش  كه نیز طیور و دا  ي،ا كشتارگاه

 گردند. می انه محسوبكار بخرا عملیات براي مهم و خاص

انتشـار   ،ـاي  راه از يكـی  ،گوشـ  و مـرغ   یـد خطـوط تول  نمودن عوامل روي اسپري

 كه باشد می نظر مورد ي،ا گلوگاه از ديگر يكی ،وارداتی غذايی مواد نهايتاً اس  و آلودگی

 كگترلـی  ،ـاي  روش چه ،ر كه گف  توان می كلی طور بهگردد.  ويهه توجه آن به بايستی

  بیشتر اس . يكار بخرا و نفوذ امكان باشگد،تر  بهداشتیغیر وتر  صگعتیغیر تر، ابتدايی
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را بـه   زيسـتی توان بـروز تهديـد بـا عوامـل      میآب و مواد غذايی  سازي با استاندارد

 حداقل رساند:

 عمدي آب آلودگی از پیشگیري و كگترل -3

  سالم غذاي تأمی  و بیگی پی  -3

 غذايى مواد كگگدگان توزيع و كگگدگان تهیه بر نظارت -1

 راكز حساس تولید آب و مواد غذايیكگترل و حفاظ  دقی  از م -0

 كگترل واردات آب و مواد غذايی-1

ي كگترل بهداشـ  آب و  ،ا آزمايشگاه،اي تشخیصی سريع در  گیري روشكار به -1

 مواد غذايی

 آموزش كارشگاسان بخ  كگترل آب و مواد غذايی -3

 

 مورد نیاز  هاي آنتی بیوتیك بینی پی 

 بیگـی  پـی  ، زيسـتی در مقابله بـا تهديـدات    املغیرعملزومات پدافگد  تري  مهماز 

باشـد كـه    دار براي نگهداري دارو،اي ضد میكروبـی در حجـم بـاال مـی     يخچال ،اي انبار

ضروري براي افراد مقیم در يك حوزه جغرافیـايی كشـور    ،اي بیوتیك توانايی تأمی  آنتی

كشور، امكان تولید و  یمبه استراتهي نظا ،بیوتیك ته باشد. مقدار و نوع ذخیره آنتیرا داش

 باشد.   میمحرمانه  صورت بهتجهیزات نگهداري ،ر كشور ارتباط دارد و معموالً 

پزشكان را ملز  به استفاده از  3333االت متحده آمريكا در سال اي نمايگدگان كگگره

تگفسـی  زخـم   سـیاه لی  در ،گگا  اعال  خطر ابتالء بـه  كياس سیپروفلوكساسی  و داكسی

دول  آمريكا ملز  به تأسـیس مركـز ملـی نگهـداري دارو      ،  اقدا اي  راستاي كردند و در

شـده در مركـز ملـی نگهـداري دارو در شـرايط       بیگی پی انبار داروي آنتی بیوتیك  شد.

امكـان تهیـ  دارو بـراي    ، 3113در سال زخم  سیاهحاوي اسپور  ،اي اضطراري واقعه نامه
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ند را تسـهیل كـرد. در كـل كشـور آمريكـا      نفر كه در معرض آلودگی بود 13111حدود 

 میلیون قرص ضد میكروبی بود.  31/1رفته ذخیره دارو در سطح ملی حدود  ،م روي

 

 پوالسیونای شرایط الزم براي بینی پی 

 ،ديگـر  عبـارت  به س .،ا آن بودن مسري بیولوژيك، عوامل مهم خصوصیات از يكی

ـ  شوند ادهد انتشار مگطقه يك در آنكه پس اززيستی  عوامل  انتقـال  بـا  و خـود  خـودي  هب

 عوامل از ناشی بیماران ايزوالسیون، اي  اوضاع با كگگد. می آلوده را مختلف افراد ،مستقیم

 مـدت  درزيسـتی   از عوامـل  ناشیگیري  ،مه اس . ،رگونه ضروري بسیار و مهمزيستی 

زوالسـیون  نحـو  اي  و چگـونگی  بايد بیولوژي بخ  شد، خوا،د خارب كگترل از عمال میك

 چـرا  نظیـر:  سواالتی كگد. تدوي  و بررسی را كبیولوژي تك از ناشی مصدومی  و بیماران

 ظرفیـ   و چیسـ   بیمـاران  ايزوالسـیون  شـرايط  گیرد، بیماران صورت ايزوالسیون بايد

 .باشگد داشته جواب كاربردي بايد ،اس  چقدر ايزوله بیمارستانی ي،ا تخ 

 
 زیستیلوده به عوامل پوالسیون بیمار آای  :3-6شكل
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 زیستی  مصدومین نیاز مورد بیمارستانى ت ت برآورد

 ،مچـون  عمـدتًا  بیوتروريسـم،  وزيسـتی   عوامـل  از ناشـی  بیمـاران  و مصـدومی  

 از گـا،ی  عالئـم  ايـ   تهـی . مگداشـ   خوا،گد اختصاصی م غیرئعال ،عفونی ي،ا بیماري

ـ  مگحصـر  و خصوصـیاتی ويـهه   و نكـرده  تبعیـ   میبـو  ي،ـا  بیماري الگوي دارنـد.   فـرد  هب

حـداقل   كدا  ،ر بايد بود خوا،گد مصدومی  و مجروحی  اي  پذيراي كه يی،ا نابیمارست

 بیوتروريسم وزيستی  ي،ا سالح از ناشی مصدومی  زيرا ؛باشگد مجهز ايزوله بخ  يك به

 معمـوال  مواقـع  اي  در آنكه ضم  ؛نمود بستري بیماران ساير نتوان ،مراه اس  ممك  را

 طلـب  را بیشـتري  امكانـات  و يافته افزاي اي  كگگده نگران طور بهزيستی  بیماران دادتع

 ي،ـا  تخـ   و كـه امكانـات   اسـ   ايـ   گیـرد  انجـا   بايـد  كـه  ضـروري  كار يك كگد. می

پـذيرش   بـراي  ،ـا  آن آمـادگی  میزان و شگاسايی بزرگ، شهر،اي در )ايزوله( بیمارستانی

 و موجـود  امكانـات  بـی   نسـبتی  چـه  بیگـیم ب كـل  در تـا  شود تعیی زيستی  مصدومی 

  اس . برقرار ،ا نیازمگدي

 

  زیستیتهدیدات  هاي شرایط الزم آزمایشگاه بینی پی 

كه در ،گگا  كـار كـردن بـا    اي  و خطرات بالقوهزيستی  تهديدات ي عوامل،ا ويهگی

مگـی  اي آزمايشگاه وجود دارد، ضرورت در نظـر گـرفت  شـرايط خـاص    نیرو،ا براي  ،ا آن

تشـخیص    ا،ـداف   میكروبیولـوژي بـراي    ي،ـا  آزمايشگاه معموالً نمايد. میرا مطرح  كاري

  آزمايشـگاه   طراحی از مقصود .اند شده  طراحی  آموزشی يا و  تحقیقی متداول، ،اي بیماري

  كـردن   و ايمـ   زا بیماري  عوامل با  كاركگان  تماس از  جلوگیري  براي  محیطی ايجاد  ،ايم 

 چهـار   ،بیولوژيـك  مـواد  خطـر   كگترل  براي باشد. می  بیولوژيكی  خطرات  مقابل در محیط

 شوند.  می  مشخص چهار تا  يك  ايمگی  سطوح  صورت  به  كه شده  گرفته نظر در  سطح
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 یك  سطح  ایمنیآزمایشگاه با سطح 

 را  مشخصی و  شده  شگاسايی كامالً  عوامل آنجا در  كه گیرد میربدر را  يی،ا آزمايشگاه  

 طـور   بـه  د،گد. می قرار  بررسی مورد نیستگد، ارتباط در  سالم  ي،ا انسان در  بیماري با  كه

  براي  يی،ا  دستشويی حد در  يی،ا آزمايشگاه  چگی  در  مورد استفاده  ايمگی  وسايل  معمول

  يـ  ا در  عـادي   دسترسـی   بـراي  ، كلـی   ،ـاي  و تگهـا محـدودي     بوده ،ا دس   شستشوي

 بـا  ،ـا  آزمايشـگاه   ايـ   در ،ـا  با میكروارگانیسم . كار اس   شده  گرفته نظر در ،ا آزمايشگاه

 از  مگاسـب   مثـال   يك گیرد. می  صورت استاندارد  میكروبیولوژيكی  ،اي  تكگیك از  استفاده

  وبمیكـر   ،ـاي  كالس  براي  استفاده مورد  ،آموزشی  آزمايشگاه  يك  سطح  ايمگی  آزمايشگاه

 .باشد می  لیسانس  دوره  دانشجويان  شگاسی

 

 دو  سطح  ایمنیآزمایشگاه با سطح 

 متوسـط  طـور   به  كه عواملی با آنجا در  كه  اس   محیطی دو  سطح  ايمگی  آزمايشگاه

  ايمگـی   ي،ـا  آزمايشگاه با ،ا آزمايشگاه  اي  شود. می كار محیط خطرناكگد و ،ا انسان  براي

 ،ـا   پاتوژن با كار  براي  آزمايشگاه ينیرو،ا ايگجا در  كه  معگی  اي   به دارند،  فرق  يك  سطح

 باشـد.  مـی  محـدود  كـار   ،ـاي  محـیط   به  دسترسی و اند ديده آموزشی  تخصصی  صورت  به

 شوند زا بیماري  ،اي  میكروارگانیسم  شدن  آئروسل  باعث  اس   ممك   كه  زيادي  ،اي روش

 از يـا  و شوند می  ،داي (Biosafety Cabinet II) دو  سطح  ام  ي،ا محفظه  داخل در

واقـع    اسـتفاده  مـورد   آزمايشـگاه نیرو،ا   محافظ   براي  فیزيكیكگگده  مهار  سايرتجهیزات

 .گردد می
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 سه  سطح  ایمنیآزمایشگاه با سطح 

  ژيكیآئرومیكروبیولـو  ،ـاي  راه توسـط   كـه   عـواملی  آنجا از در  كه  اس   آزمايشگا،ی

 ،ـا  آزمايشگاه  اي  در شود. می  استفاده شوند،  كشگده و  جدي  ي،ا بیماري  باعث توانگد می

زا  بیمـاري   ،ـاي   میكروارگانیسـم  بـا  كار  براينیرو،ا   ،مه ،دو  سطح  ي،ا آزمايشگاه ،مانگد

 در زا ونـ  عف  عوامل  اي   براي  استفاده مورد  ،اي روش میتما اند. ديده را  الز   ،اي تخصص

 شـود.  مـی   انجا   فیزيكیكگگده  مهار  ابزار،اي ساير  طري  از يا و دو  سطح  ام  ،اي محفظه

  بـه   عمو   دسترسی  عد  و  مگفی  ،واي  جريان  كگترلمگظور  به ،ا ساختمان  اي   ،مچگی 

 ،ـا  آن  ،ـواي  ، اطـراف   ،ـاي  محیط و  میعمو  محافظ مگظور  به ،ستگد،  قفل  میداي طور

  سـطح   ايمگـی   ي،ا آزمايشگاه در  معی   ،اي پاتوژن از  استفاده  صورت در گردد. می  تصفیه

  محوطـه   از تـرك   قبـل  و باشد نیاز مورد نیز  سو   كالس  ايمگی  ،ود،اي  اس   ممك   سه

  .كگگد  عوض را خود  ي،ا لباس بايد  آزمايشگاه  كاركگان  ،ساختمان

 

 چهار  سطح  یایمنآزمایشگاه با سطح 

 بسـیار   پتانسیل  كه  ،ايی ارگانیسم  مطالعه  براي و  بوده  كگترلی  سطح  باالتري   داراي

 ،ـا  سـاختمان   اي  در كار  براي باشگد. می  ضروري دارند، ،ا  بیوآئروسل تهديد نظر از  بااليی

 را  تخصصـی   ،ـاي  مهـارت  ، سـه  و دو  ايمگـی   سطوح با  آشگايی  به نیازبر  عالوه بايدنیرو،ا 

  ،ـاي  قسـم   سـاير  از درصـد  صـد   صورت  به چهار  سطح  ايمگی  ي،ا آزمايشگاه. فراگیرند

 در كـار  باشـگد.  جدا ،ا ساختمان ساير از كالً  اس   ممك   و حتی باشد می مجزا  ساختمان

  ايـ  كـه   مگـر  خوا،د بـود،  محدود  سه  كالس   ام  ،اي محفظه  به مگحصراً  نواحی  چگی 

  صـورت   ايـ   در  كـه  شـود   آسیب دچار  مثب  فشار  تهويه مخصوص  ي،ا لباس از  قسمتی

  بـراي  ،ـا  آزمايشـگاه   ايـ    ،مچگـی   شـد.  خوا،ـد   اسـتفاده  دو  كـالس   ام  ،اي محفظه،

  بـه  ،ـا  آزمايشگاه اند. شده  طراحی  خاصی  صورت  به ،ا میكروارگانیسم انتشار از  جلوگیري
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 از  خروب از  قبل  كه كگگد،  ت  بر را  اي ويهه  ي،ا لباس بايدنیرو،ا  و  دهبو محصور  كامل طور

 شستشو  به  ساختمان  ترك از  قبل نیزنیرو،ا  شوند. می  و استريل  پاك محصور  ،اي محیط

 شـود  می وارد يا و  شده  خارب ،ا آزمايشگاه  اي  از  كه  ،وايی  تما   معمول طور  به نیازمگدند.

  داراي ،ـا  سـاختمان   ايـ  . گـردد  مـی   اسـتريل   كـ   میكـروب  مواد و  لتراسیونفی توسط

  .باشگد می ،ا  بیوآئروسل  كگترل  براي  تجهیزات  بیشتري 

 

 برآورد تجهیپات و اقالم غیر دارویی -الف

ــپس      ــده و س ــه گردي ــاز تهی ــورد نی ــزار م ــزات و اب ــتی از تجهی ــد فهرس ــدا باي ابت

  و ذخیره كافی و دسترسی سريع و آسان بـه تجهیـزات و   ي الز  براي تامی،ا بیگی پی 

چـراغ الكلـی،     انبـر،   برداري مواد غـذايی،  ظروف استريل جه  نمونه :شاملر مگابع و ابزا

پـاش و   لم  يا كلدباكس، كیسه يش، پمـ  سـم  آب، كی  كلرسگج، كبرداري  نمونهشیشه 

ئولی (، وسـايل  االمید، ك،ا كلري ،لواز  يدكی مورد نیاز، سمو  مورد نیاز، مواد گگدزدا )پر

و  بل نمـودن، صـافی، ماسـك و ابـزار پلمـ     سطل، آبگردان(، وسايل ح و ابزار گگدزدايی )

ـ    ... وسیله نقلیه مگاسب و  وجـود نیايـد. ضـمگاً    هصورت پذيرفته تا خللی در انجـا  امـور ب

و درمـانی شـهري    -شـامل مراكـز بهداشـتی    تـر   جه  ارائه پاسش سريع، سـطوح پـايی   

 .ي بهداش  را نیز به مواد مورد نیاز تجهیز نمود،ا روستايی و خانه

 زیستینظام سالمت كشور در مواجهه با تهدیدات پذیري  آسیب-ب

  ،ـاي  سـال   بـی    بحران دركگگده  مداخله  ي،ا سازمان مورد در  شده  انجا   ي،ا  بررسی

ـ ارا  بـراي   كـه  دارنـد  تأكیـد   حقیقـ    بـر ايـ     مـیالدي در انگلسـتان   3313تا  3311   هئ

  ي،ـا  سـازمان  ، حادثـه   قربانیـان و بازمانـدگان   از  اجتماعی -روانی  و  درمانی  ،اي حماي 

  ي،ا سال در  افتاده  اتفاق  ي،ا بحران در ،ديگر  عبارت  به اند. نداشته را  الز   آمادگی  مسوول

حمـايتی و درمـانی     برنامـه  و  طـرح   يـك   ارائـه   به قادر  مسوول  ي،ا سازمان  ،بررسی مورد
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  مداخلـه   توانمگـدي   عـد   مورد در  شده  انجا   نبودند. بررسی  حادثه  بازماندگان مگاسب از

 انـد   نتوانسته  عمده  دلیل چگد  به ،ا سازمان  كه د،د می  نشان  بحران در ،ا سازمانمگاسب 

  نسب   مرد   عمو   آن كه  اول  لیلد كگگد. ايفا مؤثري طور به  بحران  ،گگا   به را خود  نق 

  پیامد،اي  طري  از و  داشته كیاند  اطالعات و  آگا،یزيستی   ي،ا تهديد  ويهه به و  بحران  به

  داليـل   به نیز  بحران در  مسوول  ي،ا سازمان،  آنكه  دو  برند. می  پی رويداد  وقوع  به  حادثه

  بـه  شده ندارنـد.  بیگی پی حد انتظار و به میزان در  را خود  نق   ايفاي  آمادگی، متعدد

  بـی    كـه   اسـ    آن از  حاكی  بحران  وقوع   ،گگا   به ،ا سازمان و افراد  ديگر، نگرش  عبارت

  فاصـله  ، بحـران  رويداد از  قبل  شده  انجا   ي،ا  تمري  و  با آموزش  بحران در  الز   ي،ا  اقدا 

  حقیقـ   در  شـده  انجـا    ،اي تمري  و  آموزش رسد به نظر میدارد. بگابراي   وجود  زيادي

 و  مـرد    ديگر ايـ  كـه   آيد. نمی  حساب  به  بحران در  سازمان مؤثر  كارآيی  براي تءمیگی

 .وجود نـدارد   بحران در مؤثر  ي،ا را،برد  ارائه  براي  دانشی  ،ی   كه باورند  اي  بر ،ا سازمان

 ،زيسـتی آسیب نظا  سالم  ،ر كشور در شرايط تهديـدات   رسد كه بیشتري  میبه نظر 

 باشد. می بحراناز ابعاد روانی 

  درون اگـر زيسـتی    عوامـل   بـه   آلـوده   ي،ـا  انسـان  و  حیوانات  بقاياي و  آلوده اشیاي

  پزشـكی   سیسـتم   عهده بر ،ا آن  نابودي و  دفع  مسوولی  باشگد  پزشكی  خدمات  مجموعه

 مسـتقیماً  يا و دارند كار و سر مواد  اي  گونه با  به نوعی  كه  افرادي  ،مه  حال به ،ر  .اس 

  خطـرات   بـه   نسـب    بايسـتی  ،سـتگد   شده ،الك  حیوانات  نابودي يا  قربانیان  دف  درگیر

 و  درنـگ   بدون  بايستی  میكروبی  حمله  قربانیان اجساد يابگد.  آگا،ی ،ا آن  بالفعل و  بالقوه

  تجزيـه   باعـث  روز چگـد  از  پـس   قربانیـان  اجسـاد   دف . گردند  دف   ويهه  راتمقر  مطاب 

  بـدون   ،ـاي  باكتري و ،ا ويروس ،ا، توكسی  خطر نتیجتاً و  شده ،ا آن  شیمیايی  میكروبی

  آلوده اشیاي و  وسايل  كه د،گد می  نشان موجود  قراي  و شوا،د .نمايد می  مرتفع را اسپور

 ،ـاي  مكانیسـم  شـوند.  مـی   آلـودگی   رفـع   سـوزاندن   طريـ   تگها ازاسپورزا   ،اي  باكتري با
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زدايی سیستم پزشكی بـا تجهیـزات مكـانیزه در     شخص در زمیگه دف  اجساد و آلودگیم

 باشد. میالز  و ضروري  ،ا بیمارستان

  كمـك   به  متخصص  پزشك نفر  يك  كه افتد می  اتفاق  اغلب  زيستی بحران شرايط در

  تهیـه  د.گباشـ   داشـته   عهده بر را  مجروح صد،ا  درمان و  مراقب   مسوولی ، امدادگر چگد

 از  مراقبـ    نحـوه  و مـؤثر   دارو،ـاي  ، آن  بـالیگی   عالئـم  و  بیمـاري   به  راجع  كلی  اطالعات

  نقیصه تواند می  اجرايی  در واحد،اي ،ا آن  توزيع و  عملیاتی  بروشور،اي  به صورت  بیماران

قابلی  تهیه سريع بروشور با تیـراژ   .نمايد  جبران  زيادي حد تا را  متخصص  پزشك مبودك

 رسد. میو مراكز درمانی ضروري به نظر  ،ا بیمارستانفراوان در 

  كـه  كگـد   عمـل  بايـد   به نحوي  احوال و  اوضاع  چگی  در  درمان و  بهداش   مديري 

 بتوانـد   كـه  باشـد   وضعی در  درمانی -  بهداشتی  سیستم اگر ببرد.  بی  از را  ،راس و  ترس

  دوره ، بیمـاري   عامـل   بـه  مربـوط   اطالعات تواند می د،د  را تشخیص  بیماري  سريعاً عامل

  اطمیگـان  و اعتماد  طري   اي  از و د،د قرار  مگطقه در حاضر افراد اختیار در را ...و  كمون

  عامـل   تشـخیص   چگانچـه  .آورد  فـرا،م  را ،ـا  آن  آرامـ    موجبات نتیجتاً و  جلب را  آنان

  بـه   نسـب   ) نظـامی  غیـر  و مینظـا  (حاضـر   جمعی  و نباشد میسر  مدت كوتاه درزيستی 

 شـوند  ابـراز   به نحوي  اس   ممك   روانی ،اي لعملا سعك نگردند،  توجیه موجود  وضعی 

  .رود فراتر  بیماري خود آثار از  آن  مخرب و سوء آثار  كه

 صـورت  بـه  زيسـتی ي عوامـل تهديـدات   ،ا واكس  از  بسیاريپیشرفته  ،اي در كشور

  ،اي تكگسی  و مینظا كاركگان  حفاظ   براي فقط اساساً شوند و میگرفته ن كار به  میعمو

اسـتفاده از   .شـوند  مـی گرفتـه   كار بهی بیمارستانو مشاغل پرخطر  ،ا آزمايشگاه در  شاغل

شـاغل در   ،ـاي  گاسـیون مشـاغل پرخطـر از جملـه تكگسـی      اجبـاري واكسی  ،اي برنامه

 باشد. میضروري  زيستی ي،ا بحرانمراكز درگیر در  ،اي آزمايشگاه
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 زیستیو ابعاد روانی تهدید  يا هنااستراتژي رس -ج

ي ،ا سالحي كشتار جمعی و مخصوصاً ،ا سالح استفاده از شكی نیس  كه به ،گگا 

عیار در سطح جامعه مواجه خوا،یم بود. آحاد جامعـه   بحران تما با وقوع يك  ،بیولوژيك

افـراد عـادي   بر  عالوهشدگی دارند.  قرار داشته و احساس غرق استرس و بحراندر شرايط 

پـذير خوا،گـد بـود. در    نیز در درجـات مختلـف تاثیر   درمانیاعءاي سیستم  ،تح  تاثیر

 ،ي كمـك كگگـده  ،ـا  سازماني اجتماعی معلو  شده كه متاسفانه ،ا بحرانبررسی برخی 

ــته و   ــاي نقــ  نداش ــراي ايف ــادگی الز  را ب ــزاي  شــرايط اســترس  آم ــث اف ــ  باع اي

 ديده شده اس .  گیرندگان و افراد آسیب كمك

بر چهار پايه: تسكی ، آمادگی براي مقابله،  بحراندر چگی  شرايطی اركان مديري  

ار خوا،ـد بـود. ارتبـاط    پاسش مگاسب و باالخره بهبـودي و بـازتوانی اسـتو    ارائهواكگ  و 

 مـی العـاده مه  بحران از ا،می  فـوق در مديري  كگگده  صحیح و فعال بی  عگاصر مداخله

را تحـ  تـاثیر    بحرانو ابعاد روانی  اي رسانهاستراتهي  تواند موفقی  میبرخوردار بوده و  

مـل را  بايد سعی كگگد كه پیوسته ابتكار ع بحراندر كگگده  ي مداخله،ا سازمانقرار د،د. 

از  ،شـده  ارائـه  و اطالعـات  آورنـد كـه خـدمات   وجـود   بـه در دس  داشـته و شـرايطی را   

چون اعتبار، پـذيرش، دسترسـی و اسـتمرار برخـوردار باشـگد. رسـانه        میي مه،ا ويهگی

را در   مـی يك پل ارتباطی بی  عمـو  جامعـه و مسـوولی  بهداشـتی نقـ  مه     عگوان  به

بـه ا،میـ     ،ـا  بديهی اسـ  واقـف بـودن رسـانه    . كگد میايفا  طغیانشگاسايی و كگترل 

 .نمايد می طغیانكمك شايانی به ،داي  و مديري   ،رسانی اطالعموضوع آموزش و 

 و بیوتروريسـم بايـد  زيسـتی  در شرايط دفاع  بحرانتر اي  كه مديري   از ،مه مهم 

وند، شـ  مـی يی كه در شـرايط طبیعـی انجـا     ،ا و تمري  ،ا در خالل مانور بحرانپی  از 

 ،تـا از نظـر روانـی    نقاط ضعف خود را برطرف كرده و كـارايی خـود را نشـان داده باشـد    

   .قابل قبول عمو  قرار گیرد ،زيستیدر زمان وقوع تهديدات  بحرانتصمیمات مديري  
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  دشـم  تـالش   شوند، می  گرفته كار بهزيستی   ي،ا سالح و تهديد  كه  يی،ا بحران در

 افراد در  وحش  و  ترس ، گسترده كشتار  به  نسب   مرد  و  د دول تهدي و  ارعاب با كگد می

 .يابد  دس  خود  ا،داف  به  روانی جگگ  ايجاد   طري  از و ايجاد نموده

  اسـترس  از  ناشـی   ي،ـا  آسـیب  رود مـی  كار بهزيستی   ي،ا سالح  كه  يی،ا جگگ در 

  ،ـايی  اضـطراب  از  ناشـی   ضعیتیو  چگی  بود. خوا،د ديگر چیز ،ر از  بی   شگاختی روان

  بیولـوژيكی   عوامـل  از  زيـادي  تعـداد كگگده  غافلگیر و آمیز ابها   ما،ی   دنبال  به  كه  اس 

  فقـدان  شـود.  می پديدار  رز   هگحص در  نیستی و  مرگ از  ترس  صورت  به و شود می آشكار

  جملـه  از ،تمركـز  در  شـكال ا و  ،یجـانی   ي،ـا  برانگیختگـی  ، شايعه  رواب امگی ، و  ،وي 

 باشگد. می  بیگی پی   قابلزيستی   بحران در  كه  اس   شگاختی روان  ،اي نشانه

 

 عملیات روانی

جگگ روانی، عملیات روانی و اقدامات روانی با توجه به ابزار، محیط و زمان تعـاريف  

موجـب نگرانـی   وجـه نبايـد    نوع تگوع در ارائه تعريـف بـه ،ـی      اي گوناگونی دارند؛ ولی

خوانگده شود. جگگ روانی، كه امروزه جـاي خـود را بـه عملیـات روانـی داده، مجموعـه       

عملیات مگسجم و ،دفمگد اس  كه براي دستیابی به ا،داف ملـی از قبیـل برانـدازي يـا     

از ابـزار   میگد. در عملیـات نظـا  يآ به اجرا در می يك دول  میتار سیاسی و نظاتغییر ساخ

در حالی كه شـگف  آفريگـی    ؛شود میاستفاده  ،ا انسانمی  و جسم سخ  براي تصرف ز

بـه تسـخیر در    ،ا انسان  اس  كه به كمك ابزار نر  اراده، فكر و روح اي عملیات روانی در

يـك دولـ ، سـازمان يـا گـروه، بـا        . اقدا  روانی فعالی  يا فعالیتهـايی اسـ  كـه   آيد می

یر گذاشـت  بـر شـرايط سیاسـی، اقتصـادي،      روانشگاختی، براي تأث ،اي كارگیري شیوه به

 د،د. میطرف مقابل انجا   میفر،گگی يا نظا



         79   زیستیمدیریت تهدیدات فصل سوم: 

 

 

 سالمت روان

و درمانی به شـكل يكگواخـ  و مـداو  و در     می، عملیات نظازيستیطی يك جگگ 

مگـاظر وحشـتگاكی اتفـاق     ،زيسـتی گیرد. ،مچگی  طـی جگـگ    میشرايط سخ  انجا  

تحـ  فشـار،    میامـدادگران و نیرو،ـاي نظـا    افتد كه در چگی  شرايطی جسم و روان می

كمـك بـه    ،،اي اولیـه روانشگاسـی   گیرد. كمك میحتی تا بی  از توان مقاوم  وي قرار 

در  می،اي عادي و خصوصـاً عملیـات نظـا    حفظ قدرت روانی و جسمانی در انجا  فعالی 

 نمايد. می بحران،اي دشوار و رويارويی با  وضعی 

 

 زیستیز مقابله با تهدیدات زایی ناشی ا تن خستگی و 

ناراحتی موقـ  روحـی و نـاتوانی در عملكـرد      و زيستیخستگی مقابله با تهديدات 

به دلیل تـگ  مسـتمر بـی  از حـد تحمـل كـادر درمـانی         بحراندر شرايط  ،ا آموزش

چه معموالً وجود دارد اما الزامـاً شاخصـه   گی جسمانی يا كمبود خواب اگرباشد. خست می

باشد. تما  نیرو،اي مسلح و كادر درمانی مراكز مقابلـه بـا تهديـدات     میخستگی جگگ ن

مـدت دچـار خسـتگی جگـگ      رد تح  شرايط حاد و استرس طـوالنی ، احتمال دازيستی

شوند. حتی ممك  اس  به صورت مصدو  خستگی جگگی، قادر به انجا  مأموري  خـود  

 براي چگد ساع  يا چگد روز نباشگد.

 باشد: میشرح زير  شامل عملكرد ناكارآمد بهشی ،اي تگ تري  واكگ  شايع

 تفكر آ،سته )يا افزاي  زمان واكگ ( .3

 عد  توانايی افتراق مسائل مهم از ساير مسايل .3

 گیري، مشكل در تمركز مشكل در تصمیم، مشكل در شروع اقدامات .1

نشـده   تـوان طغیـان كگتـرل    مـی ي كمتر شايع نسب  بـه حـوادث   ،ا از واكگ  .0

يه كردن، جیغ كشیدن يا خگده را نا  برد. برخی نیز به طور معكوس احساسات مانگد: گر



81        عمومی(فاهیم مزیستی ) تهدیدات با مقابله و شناسایی 

 

 

كگگـد.   مـی شوند و خودشان را از بقیه جدا  مینمايگد و در خود فرو رفته، ساك   میعمل 

ي ،ا ي گرو،ی نمود. امكان دارد واكگ ،ا اي  افراد را بايد ترغیب به مشارك  در فعالی 

نمايد. )ممك  اس  شخص به طور غیر قابل كگترلـی  نشده، به تگهايی يا توأ  بروز  كگترل

بـه زمـی  نشسـته و     ،ـا  گريه نمايد و سپس به فاصله يك دقیقه بخگدد و يـا مثـل بچـه   

توانـد آرا  بگیـرد.    مـی قرار اسـ  و ن  بی امدادگر ،در اي  حال  .كلمات نامفهو  ادا نمايد(

ديد كگـد كـه در   در درون خود احساس ترسی ش و ممك  اس  بی ،دف به اطراف بدود

 رفتار وي مشخص باشد.

، ممكـ  اسـ  امـدادگر    زيسـتی در جه  خالصی از خطر آلودگی به تهديدات  .1

كه مگجر بـه تلفـات    بحران( و تیرگی شعور شود. در حی  panicدچار حمله اضطرابی )

د. ممكـ  اسـ    گخودي شده، احتمال دارد كادر درمانی قادر به شگیدن و يا ديدن نباشـ 

ي وي چگان مختل شود كه قادر به فكر كردن يا اجراي فرامی  سـاده نباشـد   توانايی مغز

قدرت قءاوت وي مختل شده و قادر به فهم نتايج حاصل از رفتـار   ،چرا كه در اي  حال 

خود نیس . ممك  اس  قادر به حرك  نباشگد )حال  انجماد( به طوري كه به نظر فلـج  

 بیايد و ممك  اس  غ  كگد.

مشابه عالئـم ضـربه مغـزي داشـته       میتواند عالئ می، تگ  زياد در ساير حاالت .1

زده بیايد و يا در حالی كه سرگردان اس  در محل پیـدا   ، به نظر به مثالعگوان  بهباشد. 

شود. احتمال دارد به نظر گیج بیايد و قادر به تشخیص زمـان و مكـان نباشـد و حافظـه     

   خود را به صورت نسبی و يا كامل از دس  بد،د.

قـرار دارد، اغلـب    زيستیتهديدات  بحرانفردي كه تح  انواع استرس شديد و  .3

يی در رابطـه بـا فاجعـه    ،ـا  شود. اي  افراد ممك  اس  كابوس میدچار اختالل در خواب 

فرزنـدان يـا   ، افراد نزديك و مورد عالقه آنان )مثل ،مسر، پـدر و مـادر   ،ببیگگد كه در آن

يی كه فرد بالفاصله پـس از  ،ا وجه داشته باشید كابوس. تاند ،مكاران نزديك( كشته شده



         80   زیستیمدیریت تهدیدات فصل سوم: 

 

 

شدت و تعـداد   ،شود. با گذش  زمان میبیگد، به خودي خود طبیعی محسوب  میفاجعه 

 يابد. میكا،   ،ا كابوس

ي ،ـا  در موارد شديد حتی در ،گگا  بیداري ،م امكان دارد امدادگران به صحگه .1

،ـاي   وبـاره اتفـاق افتـاده اسـ  و واكـگ      بار فكر كگگد و احساس نمايگـد د  حادثه فاجعه

آمـده،   ي كوتاه پـی  ،ا بار،ا و بار،ا نشان د،گد. در چگی  مواردي در فرص را زا  استرس

از فرد بخوا،ید در مورد احساسات و تجربیات خودش حتی بار،ا و بار،ـا صـحب  كگـد.    

صـحب  داد   ي مكرري براي،ا بايد به شخص موقعی  ار نبايد به اجبار صورت گیرد.ك اي 

خصوصی و با حءـور يـك نفـر     ،ا و حی  صحب  وي را ترغیب نمود. بهتر اس  صحب 

 شود. میانجا  گیرد. به اي  فرآيگد تهويه گفته 

 

 زیستی بحراندر  آموزش ورسانی  اطالع اصول

يك ابزار مگاسب جهـ  كـا،  اثـرات زيانبـار ناشـی از       عگوان بهموثر رسانی  اطالع

جگبـه حیـاتی در مـديري  موفـ  يـك       زيسـتی تهديـدات  تقله از ي مگ،ا بیماري طغیان

،اي ،دف به شرح ذيل قـرار   در اختیار گروه ،ا آموزشاغلب اي  اطالعات و . دارد طغیان

 گیرند: می

 هاي ت صصی و كارشناسان بهداشتی مرتبط مسئولین و سایر گروه -

ـ مستقیم تحت تاثیر  طور بهویژه افرادي كه  عموم مردم )به - قـرار   انطغی

 گیرند( می

 آموزش متصدیان و شاغلین مراكپ و اماكن حساس. -

 ها رسانه -

  صصی و كارشناسان بهداشتی مرتبطهاي ت مسئولین و سایر گروه -
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توانـد مـا را در راسـتاي اطمیگـان از      می،اي تخصصی  آگا،ی مسوولی  و ساير گروه

نیرو،ـا  ك نمايد. آموزش و اقدامات كگترلی الز  كم زيستی طغیانصح  و دق  بررسی 

مـدت در   ي آموزشی كوتـاه ،ا بهداشتی مرتبط و انجا  مانور،اي عملیاتی با برگزاري دوره

سطح آگـا،ی   ي مختلف در سال، ضم  ارتقاء ،ا در رده زيستیتهديدات ارتباط با كگترل 

 بر اجراي عملیات كگترل را فـرا،م  میامكان نظارت عل ،ي مربوطه،ا كاردان كارشگاسان و

 .سازند می

قـرار   طغیـان مستقیم تحـت تـاثیر    طور بهویژه افرادي كه  عموم مردم )به

 گیرند(: می

دسـتیابی بـه اطالعـات     ،بیماري طغیانعمو  مرد  در بروز يك سازي  ،دف از آگاه

و نحـوه برخـورد   گی آلود جلوگیري از انتشار، آموزش در خصوص طغیانصحیح در مورد 

،اي رعايـ  بهداشـ  فـردي و     ي الز  در خصوص راه،ا توصیه و ارائه ،ا آنو استفاده از 

رسـانی   اطـالع  ،ـا  طغیـان كا،  خطـر انتقـال فـرد بـه فـرد بیمـاري اسـ . در برخـی         

 كگد.   میكمك قابل توجهی به يافت  موارد بیماري  میعمو

كلـی شـامل    طـور  بـه اي  بستگی به امكانات محلی و مگطقـه رسانی  اطالعي ،ا روش

ي چهره بـه چهـره   ،ا آموزشايد، راديو، صدا و سیما يا جلسات عمومی، مواردي مانگد جر

در معـابر و امـاك     میدرمانی و ارسال پیا  از طري  تابلو،ـاي عمـو   -در مراكز بهداشتی 

 .اس  میعمو

 واكسیناسیون هاي توسعه برنامه -د

  جگـگ   تهديـدات   علیـه  بـر   مدت  طوالنی  حفاظ   وسیله تگها  ،مگی دائم بدناي ايجاد

  ،ـاي  واكسـ    اكگـون  ،م . س ،ا آن  خالل در  چه و  حمالت  گونه اي  از  قبل  چه  ،بیولوژيك

 يـا   تهیـه   حـال  در ديگـر   برخـی  و  بوده موجود بازار درزيستی   عوامل از  بعءی  به مربوط
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 و  مینظـا   كاركگـان   حفاظـ    بـراي  ،ـا اساسـاً   واكسـ    ايـ   از  بسـیاري  ،ستگد.  آزماي 

 .اند شده  ساخته  تحقیقاتی  ي،ا آزمايشگاه در  شاغل  ،اي سی تكگ

 قـرار  حماي  و تشوي  مورد كشور سراسر درسازي  ي واكس ،ا پروژه و ،ا برنامه بايد

 شـده ن ديـر  شـديم  نیازمگـد  )مثل آبله( نوع واكس  يك به روزي كه صورتی در تا گیرند

 بـا  تگهـا  امـر  باشـیم. ايـ    داشته تكیه لیداخ ي،ا استعداد و مگابع بايد به . بگابراي باشد

 را افـرادي  و مؤسسـات  و مراكز بايد اس . بخ  بیولوژي میسر مدت طوالنی ريزي برنامه

 و ارتبـاط  ايجاد در صدد بتدريج و كرده شگاسايی ،ستگد فعالسازي  واكس  زمیگه در كه

مراكـز   از مـؤثر  يـ  حما و زمـان  نیازمگـد  نیز كار اي  .باشگدسازي  واكس  ي،ا پروژه ارائه

 .اس  تحقیقاتی

 

 داروئى( )پیشگیرى كموپروفیالكسى

 در اسـ   ضـروري  بسـیار زيسـتی   حمالت از پیشگیري در كه میمه وسايل از يكی

 باشد. بـراي  می تماس( از بعدو  تماس از )قبل پروفیالكسی ويهه ي،ا داشت  برنامه دس 

 از كدا  ،ر به مربوط پروفیالكسی فمختل ي،ا در رژيم موجود دارويی عگاصر بايد كار اي 

 پروفیالكسـی  بـه  مربوط اقال  دارويی شوند. تهیه لیس  صورت به مشهورزيستی  عوامل

 ثانیـاً حـداقل   و نشود سپري ،ا آن مصرف تاريش اوالً كه شوند ذخیره و تهیه نحوي هب بايد

 نیرو،ـاي  و  یمنظـا  - عملیاتی كادرباشگد.  میلیونی يك مثالً جمعی  يك نیاز جوابگويی

 داده احتمـال  و شـوند  مـی  گسـیل  ويهه ي،ا ماموري  به كه يی،ا آنخصوص  هب  میانتظا

 از ،محتمل تهديد نوع  بهتوجه با بايد قرار گیرندزيستی  ي،ا افزار جگگ ،دف كه شود می

 نمايگد. استفاده دارويی پروفیالكسی ويهه ي،ا برنامه
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