(سوم تا نهم آبان هفته پدافند غیر عامل)

بیوتسوزیسم :

ثیَتشٍسیؼن یکی اص اًَاع حوالت تشٍسیؼتی اػت کِ ثب اًتـبس هغشضبًِ ػَاهل ثیَلَطیکی هی تَاًذ ػبهل
ًبثَدی ٍ ٍیشاًگشی هیبى اًؼبى ،حیَاى ،گیبُ ٍ هحیظ صیؼت ثبؿذ .
ایي ػَاهل کِ هؼوَال دس عجیؼت یبفت هی ؿًَذ دس صَستی کِ تَػظ اًؼبى دس ػبختبس آى افضایؾ قذست،
پبیذاسی ٍ هقبٍهت دس ثشاثش دسهبى ایجبد ؿَد ٍ ثِ سٍؽ ّبی هختلف کِ ػبهل اًتـبس آى هحؼَة هی ؿَد ثِ
فشد ،هٌغقِ یب هَقؼیت خبصی اسػبل ؿَد ثِ ػٌَاى یک ػالح تشٍسیؼتی اص آى یبد خَاّذ ؿذ .ػلت جزاة ثَدى
ایي ؿبخِ ی تشٍسیؼتی ًیض ًبؿی اص ّضیٌِ ّبی ًؼجتب اسصاى ،تْیِ آػبى ،احش گزاسی فَسی ٍ ّوچٌیي گؼتشؽ
ػشیغ ٍ ٍحـت صای آى هیبى هشدم هی ثبؿذ.
اهشٍصُ کـَسّبیی کِ عؼن خشاثی ٍ خؼبست ًبؿی اص جٌگ سا چـیذُاًذ جْت حفظ ػشهبیِّبی هلی ٍ هٌبثغ
حیبتی خَد تَجِ خبف ٍ ٍیظُ ای ثِ دفبع غیشػبهل ًوَدُ ٍ دس ساّجشد دفبػی خَد جبیگبُ ٍاالیی ثشای آى قبیل
ؿذُاًذ ،لزا یکی اص هجبحج هْن دس ػلَم ًظبهی ،پذافٌذ غیش ػبهل اػت.
پدافند غیسعامل :

هجوَػِ اقذاهبتی کِ اًجبم هی ؿَد تب دس صَست ثشٍص جٌگ ،خؼبسات احتوبلی ثِ حذاقل هیضاى خَد ثشػذ.
ثِ ثیبى دیگش ّش اقذام غیش هؼلحبًِ ای کِ هَجت کبّؾ آػیت پزیشی ًیشٍی اًؼبًی ،ػبختوبًْب ،تبػیؼبت،
تجْیضات ،اػٌبد ٍ ؿشیبى ّبی کـَس دس هقبثل ػولیبت خصوبًِ ٍ هخشة دؿوي گشدد ،پذافٌذ غیش ػبهل هی
گَیٌذ.
دس پذافٌذ ػبهل هخل ػیؼتن ّبی ضذ َّایی ٍ َّاپیوبّبی سّگیش ،فقظ ًیشٍّبی هؼلح هؼئَلیت داسًذ دس حبلی
کِ دس پذافٌذ غیش ػبهل توبم ًْبدّبً ،یشٍّب ،ػبصهبى ّب ،صٌبیغ ٍ حتی هشدم ػبدی هی تَاًٌذ ًقؾ هَحشی ثش
ػْذُ ثگیشًذ.

پدافند غیسعامل سایبسی :

اهب هَضَع هْوی کِ صیش هجوَػِ ی هجبحج هشثَط ثِ
پذافٌذ غیش ػبهل قشاس هی گیشد ٍ ثب تَجِ ثِ ػشػت
تغیشات تکٌَلَطی ٍ کبسثشدّبی ػولی آى دس صًذگی
اًؼبى اهشٍص ًقؾ ٍیظُ ثبصی هی کٌذ "دفبع ػبیجشی
" اػت.
اهشٍص ػشصِی ػبیجشی پٌجویي ػشصِی ًجشد ،پغ
اص صهیي ،دسیبَّ ،ا ٍ فضبػتٍ .اطُی «جٌگ ػبیجشی»
هحصَل ٍسٍد ػشصِی ػبیجش ثِ ػشصِّبی ًجشد اػت.
دس ًجشد ػبیجشی اػبػبً ًَع ًجشد هحتَایی ًیؼت.
سٍیکشد ،سٍیکشد اص دػتشع خبسد کشدى ػشٍیغّب
ٍ اص کبس اًذاختي اسائِ دٌّذگبى خذهبت ایٌتشًت ٍ صیش
ػبختّبػت.
ثب تَجِ ثِ اّویت فٌبٍسی اعالػبت دس ػصش حبضش ٍ
سؿذ ػشیغ ٍ دس ػیي حبل ًبهتَاصى ػبختبس آی تی ،
ایي ثؼتش ثِ یکی اص ًقبط ثبلقَُ آػیت پزیش ٍ خغشًبک
دس جْبى ثذل ؿذُ اػت؛ کِ ضشٍست تَجِ ٍ پشداخت ػشیغ ٍ دس ػیي حبل ًظبم هٌذ ،هؼقَل ٍ ّذفوٌذ ثِ هٌظَس
هصَى ػبصی ایي ثؼتش اص تْذیذات هَجَد دس جْت حفظ اهٌیت هلی ٍ حشین ؿخصی ؿْشًٍذاى دس فضبی جٌگ
ٍ هخبصوبت اهشٍص ثیي الوللی سا هی علجذ.
عوامل بیولوژیکی:

ػَاهل ثیَلَطیکی؛ هَجَدات صًذُ یب هَاد ػوی ّؼتٌذ کِ هی تَاًذ ثِ کـتي یب ًبتَاى ػبختي هشدم ،احـبم،
هحصَالت کـبٍسصی ،گیبّی ٍ هحیظ صیؼت هٌجش ؿَد .حولِ ثیَلَطیکی اًتـبس ػوذی هیکشٍة ّب ٍ یب دیگش
هَاد ٍ ػَاهل ثیَلَطیکی اػت کِ هی تَاًذ ػبهل ثیوبسی ٍ ًبثَدی ثبؿذ.
ػِ گشٍُ اص ػَاهل ثیَلَطیکی کِ ثِ احتوبل صیبد هی تَاى اص آى ثِ ػٌَاى ػالح اػتفبدُ ؿَد ،ثبکتشی ّبٍ ،یشٍع
ّب ٍ ػوَم ًبم داسًذ .ثؼیبسی اص ایي ػَاهل دس ؿشایظ دؿَاسی سؿذ پیذا هی کٌٌذ ٍ ًگْذاسی اص آى ًیض ثِ دلیل
حفظ ؿشایظ ٍیظُ ثِ ّویي ػختی اػت.
تؼذاد صیبدی اص ػَاهل ثیَلَطیکی ٌّگبم دس هؼشض قشاس گشفتي ًَس خَسؿیذ یب دیگش فبکتَس ّبی هحیغی ثِ
ػشػت احش خَد سا اص دػت هی دٌّذ ،دس حبلی کِ گشٍُ دیگشی اص آًْب هبًٌذ ػیبُ صخن صًذگی عَالًی تش ٍ
هقبٍهت ثیـتشی دس ثشاثش هحیظ ًبپبیذاس ثیشًٍی داسًذ.

عًامل بیًلًژیکی را می تًان با پخش کزدن آن در ًَا ،آلًدٌ کزدن حیًاوات ي
َمچىیه اس طزیق بیماری َای مشتزک دام ي اوسان ،آلًدٌ کزدن آب ي غذا بٍ طًر
گستزدٌ ای پزاکىذٌ کزد: .
ذزات معلق دز ىوا:

ػَاهل ثیَلَطیکی پخؾ دس َّا ،ثب تـکیل قغشات سیض هی تَاًذ کیلَهتش ّب اص ًقغِ ای ثِ ًقغِ ی دیگش حشکت
کٌٌذ کِ ثب اػتٌـبق آى ثیوبسی ثِ اًؼبى یب حیَاى ًفَر هی کٌذ .
حیوانات:

ثشخی اص ثیوبسی ّب تَػظ حـشات ٍ دیگش حیَاًبت گؼتشؽ هی یبثٌذ ،هبًٌذ فلغ ،هَؽ ،هگغ ،پـِ ٍ احـبم
ثیوبس ٍ ًبقل.
محصوالت غرایی و آلودگی آب:

گشٍّی اص اسگبًیؼن ّبی ثیوبسی صا ٍ ػوَم هوکي اػت دس هٌبثغ آة ٍ غزا ٍجَد داؿتِ ثبؿٌذ ّش چٌذ کِ
ثؼیبسی اص ایي ػَاهل ثب جَؿبًیذُ ؿذى ثِ هذت یک دقیقِ ًبثَد ٍ یب غیش فؼبل هی ؿًَذ اهب ثشخی دیگش ًیبص ثِ
دػتَسالؼول ّبی سػوی ٍ خبف داسًذ .
فسد بو فسد:

گؼتشؽ ػبهل ّب ػفًَی اص فشدی ثِ فشد دیگش ثؼیبس ؿبیغ هی ثبؿذ ،ثیوبسی ّبیی اص قجیل آثلِ ،عبػَى ٍ ٍیشٍع
الػب کِ اًؼبى ّب هٌجغ اصلی گؼتشؽ آى هی ثبؿٌذ.
نتیجو:

تْذیذات ػالح ّبی کـتبس جوؼی ثِ خصَف ػَاهل ؿیویبیی ،ثیَلَطیک ٍ ّؼتِ ای ثِ ػٌَاى تْذیذی دس
ػشصِ جٌگ ًبّوغشاص تْذیذی جذی ٍ قبثل تأهل اػت .هتأػفبًِ ثب ٍجَد هؼبّذات ثیي الوللی هٌغ تَػؼِ ٍ
اػتفبدُ اص ایي ػالح ّب ًِ تٌْب ؿبّذ تَػؼِ تحقیقبت دس ایي صهیٌِ ّؼتین ثلکِ اًَاع جذیذی دس جٌگ ّب ثِ کبس
گشفتِ هی ؿًَذ کِ جذیذ تشیي آًْب دس ػشاق ،افغبًؼتبى ٍ ثش ػلیِ هجبّذیي فلؼغیٌی دس غضُ ثَدُ اػت .ثِ
ّویي دلیل دس جْبى ثشًبهِ هٌؼجوی جْت هقبثلِ ثب ایي ػالح ّب ٍ دػتَسالؼول ّبی خبف ثشای سدُ ّبی
هختلف ًیشٍّبی ًظبهی ،اًتظبهی ٍ اهذادی ٍجَد داسد کِ دس آهَصؽ ّب ،سصهبیؾ ّب ٍ حَادث اػتفبدُ ؿذُ ٍ ثِ
عَس هذاٍم ثِ سٍص ػبصی ٍ چبح هی گشدًذ.
تْذیذات ثیَلَطیک ٍ ثیَتشٍسیؼن اص جولِ تْذیذات هْن ٍ ثحج ثش اًگیضی اػت کِ ثِ دلیل ػبثقِ تبسیخی،
کـت بس ػظین ػَاهل ػفًَی ٍ ػوی جضء هْوتشیي تْذیذات جبهؼِ ثـشی اػت ٍ ػبالًِ ؿبّذ ؿیَع اًَاع
ثیوبسی ّبی ػفًَی جذیذ هَػَم ثِ ًَپذیذ دس جْبى ّؼتین  .پغ اص ٍاقؼِ  11ػپتبهجش ّ ٍ 1111وچٌیي
پخؾ پبکت ّبی ػیبُ صخن دس اهشیکب ٍ ػپغ اقصی ًقبط جْبى تَجِ ثِ تْذیذات ثیَلَطیک ٍ ثیَتشٍسیؼن دس
جْبى چٌبى افضایؾ پیذا کشدُ اػت کِ فقظ کـَس اهشیکب دس دُ ػبل گزؿتِ ثبلغ ثش  01هیلیبسد دالس جْت
تقَیت ػیؼتن پذافٌذ غیش ػبهل تْذیذات صیؼتی خَد ّضیٌِ ًوَدُ ٍ توبم هشاکض تحقیقبتی ًظبهی ،دفبػی ٍ
داًـگبُ ّب ٍ هشاکض تحقیبتی پیؾ سفتِ اهشیکب دس گیش ثشًبهِ تقَیت ثٌیِ پذافٌذ غیشػبهل دس هقبثلِ ثب تْذیذات
صیؼتی ّؼتٌذ .ثب تَجِ ثِ هَاضغ هؼتقل ًظبم جوَْسی اػالهی ایشاى ایي تْذیذات ثش ػلیِ کـَس هب هضبػف
اػت ٍ ثٌبثشایي ًیبص ثِ ثحج دس هَسد پذافٌذ غیشػبهل ٍ تْذیذات ثیَلَطیک ثشای کـَس جضء ضشٍسیبت اػت.

دوزه ىای پدافند و دفاع

