Review Article

Paramedical Sciences and Military Health
Volume 13, Number 1, Spring 2018

Modern Warfare Defense (Chemical, Microbial and Nuclear):
A Classical Review Article
Mozhgan Mohajeri Irvani1*, Fateme Naghibi2, Morteza Motaharinia3
1

Department of Anesthesiology, Faculty of Paramedicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Nursing Department, Hajar Hospital, Tehran, Iran
3 Medical Engineering Department, Hajar Hospital, Tehran, Iran

Abstract
Introduction: Due to the increasing risk of unconventional mass destruction weapon or
genocide, the importance role of defense in modern wars and the awareness of corps on
defense time have been discussed in the present study. Nowadays, the use of biological,
chemical, and nuclear agents is considered as a significant issue to harm the community
for political and social success of the governmental or terrorist groups. Regarding the social
networks and communications, the psychological impacts of this issue are greater than past.
Therefore, it is essential to know the way of dealing with these factors (chemical, microbial,
nuclear). The present article aimed to review the way of identifying the chemical, microbial
or nuclear factors and coping strategies that have been presented by domestic and foreign
organizations.
Methods and Materials: This study is a review article that has been performed by searching
keywords in various data bases such as Science Direct, Google Scholar, and PubMed.
Results: The basic principles of defense of these attacks are the ability to quickly provide
health services. Knowing the type of attacks can contribute us to confront them. Therefore, it is
essential to have plans that can restrain the crisis in different situations.
Discussion and Conclusion: This review article tried to identify chemical, bacterial, and
nuclear factors and mention the ways of dealing with them.
Keywords: Warfare Defense, New Wars, Chemical, Microbial and Nuclear Factors
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پدافند جنگهای نوین (ش م ه) :یک مطالعه مروری کالسیک
مژگان مهاجری ایروانی ،*1فاطمه نقیبی ،2مرتضی مطهری نیا3

 1گروه بیهوشی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
 2بخش پرستاری ،بیمارستان هاجر (س) ،تهران ،ایران
 3بخش مهندسی پزشکی ،بیمارستان هاجر (س) ،تهران ،ایران

چكيده
مقدمه :در این مقاله با توجه به خطر روز افزون سالحهای غیر متعارف کشتار جمعی به بیان اهمیت نقش پدافند جنگهای
نوین و آگاه سازی یگانها جهت مقابله به موقع پرداخته شده است .امروزه استفاده از عوامل شیمیایی ،بیولوژیک و هستهای
(ش م ه) به منظور آسیب رساندن از نظر جسمی و روحی-روانی به جامعه برای موفقیتهای سیاسی و یا اجتماعی دولتها
و گروههای تروریستی یک موضوع بسیار مهم تلقی میشود .چون حتی اگر در حد وسیع استفاده نشود ،تأثیر ابعاد روحی
روانی این موضوع با توجه به شبکهها و ارتباطات امروزی بسیار بیشتر از گذشته است .لذا شناخت راههای مقابله با این عوامل
و آمادگی سریع برای مقابله با چنین پیشامدهایی امری ضروری به نظر میرسد.مقاله حاضر از نوع مروری و هدف آن بررسی و
شناسایی عوامل ش م ه و روشهای مقابله با آنها بوده که تا کنون از سوی سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی ارائهشدهاند.
مواد و روشها :این تحقیق مقالهای مروری است که با جستجوی کلمات کلیدی در پایگاههای دادهای مختلف مانند
 Google Scholar ،Science Directو  Pub Medانجام شده است.
یافتهها :اصول اساسی دفاع و پدافند در برابر این حمالت ،توانایی ارائه خدمات بهداشتی به سرعت است .دانستن نوع حمالت
میتواند به ما در مقابله با آنها کمک کند .بنابراین ،ضروری است که برنامههایی داشته باشیم که باعث مدیریت بحران در
شرایط مختلف شوند.
بحث و نتیجهگیری :در این مقاله ،تالش گردید تا عوامل شیمیایی ،باکتریایی و هستهای را شناسایی کرده و راههای مقابله
با آنها بیان شود.
کلمات کلیدی :پدافند ،جنگ نوین ،شمیایی ،میکروبی ،هستهای
مقدمه

شدند .یکی سالحهای متعارف که شامل سالحهای معمول همچون

انسانها در طول تاریخ ابزار و مواد مختلفی را برای آسودگی و

نیزه ،شمشیر و اسلحه بود و یکی سالحهای غیر متعارف که برای

راحتی در زندگی خود کشف کرده و یا ساختهاند .اما از آنجا که

کشتار جمعی و کنترل از راه دور بودند از جمله سالحهای شیمیایی،

انسانها جنبه سلطه طلبی و توسعه قلمرو را نیز برای خود داشتهاند

میکروبی و هستهای (.)1

به ابزار و موادی که ساخته یا کشف کرده بودند ،بعد نظامی بخشیدند

استفاده از سالحهای ش م ه تحت تعبیر جنگهای نوین بیان میشوند.

و بدین صورت کاربرد دو گانه ابزار در طول تاریخ شکل گرفت.

البته برخی جنگهای نوین را جنگی با تاکتیکها و روشهای نوین

در این میان سالحهایی که استفاده میشد به دو دسته کلی تقسیم

عملیاتی میدانند که در هر زمان و در شرایط مختلف میتواند رخ

* (نویسنده مسئول) مژگان مهاجری ایروانی ،گروه بیهوشی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکmojgan.mohajeri@yahoo.com :
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دهد و طی آن ممکن است از سالحهای متعارف و غیر متعارف

از گیاهی مسموم کردن و یا آلمانیها در جنگ جهانی اول علوفه

استفاده گردد .هر کدام از این تعابیر به یک اصل مهم اشاره میکند

دامهایی که برای متفقین ارسال میشده را آلوده میکردند .اما گاهی

و آن شناخت عوامل و کسب آمادگی برای واکنش مناسب و به

اوقات در زمانی که عم ً
ال جنگی علیه کشور و یا منطقهای رخ نداده،

موقع میباشد (2و.)3

تشخیص اینکه حمله ش م ه رخ داده و یا یک پدیده طبیعی اتفاق

آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل شیمیایی ،میکروبی و هستهای در

افتاده است ،توسط دو سؤال مشخص میشود .نخست آنکه آیا

قالب جنگافزارهای نظامی همچون موشک و بمب با هدف آسیب

منبع انتشار بیماری نقطهای بوده ) (point sourceو دیگری اینکه

و کشتار غیر نظامیان و نظامیان نسبت به جنگافزارهای کالسیک

آیا همزمان همه افراد منطقه درگیر شدهاند یا خیر .در این حالت

پتانسیل و توان بیشتری را برای دولتها یا گروهها ایجاد میکند.

معموالً با رسم یک نمودار منحنی شکل میتوان تشخیص داد که

همچنین متأسفانه به دلیل روند تولید نه چندان پیچیده بعضی از

آیا حملهای عمدی رخ داده است .هر چه نمودار که بر اساس تعداد

این جنگافزارها ،میزان و امکان دسترسی به آنها هم بیشتر از پیش

قربانیان و زمان رسم شده است فشردهتر باشد احتمال عمدی بودن

شده است .اگرچه دولتها و سازمانهای بین المللی در راستای

حادثه افزایش مییابد (.)9-11

کاهش تولید و کنترل این عوامل اقداماتی را انجام دادهاند ،اما به
دلیل مشکالت سیاسی و حفظ منافع در تولید و فروش این عوامل
برای کشورها توفیقات قابل توجهی به دست نیامده است (.)4-6

مواد و روشها
در این مطالعه پس از جستجو در بانکهای اطالعاتی سعی شده

لذا در این مقاله سعی شده است به بیان شناسایی عوامل و راهکارهایی

است اطالعاتی که معموالً به صورت روتین در مراجع ذکر شده

پرداخته شود که ترتیب و به موقع عمل کردن به آنها اهمیت زیادی

است بیان شود تا در حد امکان و قابل انجام توسط پرسنل درمان

دارد .بنابراین باید خصوصیات این عوامل را شناخت تا در صورت

یگانها باشد .لذا ابتدا به توضیحاتی در مورد شناسایی هر یک از

مواجهه ابتدا نوع آن را تشخیص داده و طول مدت اثر ،عوارض

عوامل پرداخته میشود.

جانبی ،نحوه ورود به بدن و عالئمی که در صورت تماس بر روی

انسان میگذارد ،سریع ًا تشخیص داده شود تا اقدامات مناسب

نتایج

انجام شود .اقدامات مناسب میتواند شامل پوشیدن لباس مناسب،

شناسایی و دستهبندی عوامل ش م ه :برای شناسایی و تشخیص

گذاشتن ماسک مناسب ،تزریق آمپول در صورت نیاز و ...باشد.

یک حمله ش م ه توسط حواس پنجگانه میتوان به طور کلی

اهمیت شناخت عوامل ش م ه زمانی مشخص میشود که به عنوان

موارد زیر را بیان کرد:

مثال یک همهگیری بیماری عفونی در منطقهای رخ دهد ،در این

●

دیدن نور سفید خیره کننده ناشی از انفجارات هستهای

صورت ممکن است در ساعات و روزهای اول بروز بیماری ،همه

●

مشاهده لکههای غیر عادی بر روی بدن و تجهیزات

توان امکاناتی و نیرویی صرف اقدامات تشخیصی و درمانی شود،

●

بیدلیل مردهاند

حال آنکه منشا بیماری ناشناخته است و اطالعی از بومی بودن و
یا سوابق بیماری در آن منطقه نیست .لذا ترس و اضطراب موجود

●

مشاهده شلیک گلولههای توپ ،خمپاره ،موشک و بمبارانهای
غیر معمولی و ناشناخته

مانع از مدیریت صحیح و به موقع بحران میشود .همچنین شناخت
طبقهبندیهای رایج برای بیان شدت بیماریزا بودن و آسانی انتشار

دیدن اجساد و الشه حیوانات که به طور مشکوک و یا ظاهرا ً

●

دیدن دودهای غیر عادی حاصل از انفجار بمبها ،راکتها و
گلولههای توپ

عوامل ش م ه خود به مقابله و اطالعرسانی به موقع در برابر این
عوامل کمک میکند (7و.)8

●

مشاهده ذرات پخش شده معلق در هوا

همانطور که گفته شد از حدود  600سال قبل از میالد ،یونانیها

●

دیدن قطرات مایع به صورت غیر عادی روی برگ گیاهان و

منبع آب شهری که محاصره کرده بودند را با توکسین مشتق شده

درختان
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مهمترین آنها عبارتاند از

●

دیدن تابلوهای خطر ش م ه

●

شنیدن صدای آژیر ش م ه

عوامل آتشزا که ترکیباتی هستند که بر اثر واکنش سوختن حرارت

●

اعالم خطر توسط تیمهای پدافند ش م ه

زیادی ایجاد میکنند و باعث انهدام ساختمانها ،انبار مهمات و

●

شنیدن صدا و عالئم قراردادی در رابطه با اعالم خطر ش م ه

تجهیزات نظامی میشوند .مهمترین آنها عبارتاند

●

دریافت پیامهای تلفنی و یا بیسیم که حاکی از حمالت ش م

عوامل ضد گیاه که همان ترکیبات علفکشها میباشند و به دو

ه در فاصله نزدیک یا در همان منطقه باشد

صورت انتخابی و غیر انتخابی در دسترس هستند.

HC-WP-PWP , RP

از TH-PTV

عوامل اشکآور که از این عوامل صرف ًا جهت آموزش ،کنترل

●

دستور فرماندهی

●

از نظر حس بویایی (بوییدن)

اغتشاشات ،جنگهای خیابانی و بیرون کشیدن نیروها از داخل

●

احساس بوهای مشکوک و غیر عادی مثل بوی سیر ،سبزی

سنگرها استفاده میشود

تازه ،سیب ،بادام تلخ و بوی تخم مرغ گندیده

عوامل تهوعآور که این عوامل باعث تحریک دستگاه تنفسی میشوند

●

از نظر حس چشایی

و کلیه خصوصیات عوامل اشکآور را دارند که مهمترین آنها

●

احساس تغییرات غیر عادی در طعم و مزه غذا و آب

عبارتاند از آدامزیت

●

از نظر حس المسه (از طریق پوست و مخاط سطحی)

طبقهبندی انواع عوامل شیمیایی در جدول  1نشان داده شده است.

●

)(DM

احساس سوزش و آبریزی غیر عادی و ظاهرا ً بیدلیل در مخاط

نحوه استفاده و پخش عوامل شیمیایی :عوامل شیمیایی درون مهمات

چشم مجاری دستگاه تنفس و سوزش و خارش در روی
بینی،
ُ

انواع سالحها تعبیه شده و توسط همان سالحها پرتاب میشوند.

پوست

عوامل شیمیایی :عوامی شیمیایی را به سه دسته تقسیمبندی میکنند.

برای مثال به صورت بمب ،موشک ،خمپاره ،گلولههای توپ و...
که در محیط معموالً به صورت گاز یا آئروسل پخش میشوند.

برای بیان خصوصیات عوامل شیمیایی میتوان به موارد زیر اشاره

 -1از نظر فیزیکی (جامد ،مایع ،گاز)

کرد:

 -2از نظر اثرگذاری بر بدن که عبارتاند از عوامل اشکآور،

●

قابلیت نفوذ به داخل سنگرها و پناهگاهها

تهوعآور ،خفه کننده ،خون و تاولزا که هر کدام از این عوامل

●

از هوا سنگینتر بوده و در داخل سنگرها و شیارها باقی میمانند

به نحوی در بدن تأثیر میگذارند.

●

تا مدتی بعد از پخش دارای اثر بوده و میتوانند باعث آسیب
شوند

 -3از نظر نوع استفاده که به معنای این است که عمل به کار رفته
تا چه حد باعث ناتوان ساختن یا از بین رفتن فرد میشود که

●

در حالی که براحتی میتوان با آنها مقابله نمود.

عبارتاند از:
الف) عوامل شیمیایی سمی یا کشنده که بنا به خاصیت سمی خود

باعث ایجاد رعب و وحشت در بین نیروهای مقابل میشوند

●

شرایط جوی تأثیری بر آنها میگذارد.

باعث از بین رفتن افراد میشوند و عبارتاند از عوامل خفه
کننده ،خون ،اعصاب ،تاولزا

عوامل مؤثر در پایداری مواد شیمیایی :خصوصیات فیزیکی

ب) عوامل ناتوان کننده که باعث ناتوان ساختن افراد از نظر جسمی

عامل (جامد ،مایع ،گاز) ُ عوامل گازی دارای مدت پایداری کمتری

با استفاده از کمکهای اولیه به حالت عادی برمیگردند .مانند

شرایط جوی ،درجه حرارت و سرعت باد از عوامل مؤثر در

و فکری به طور موقت یا دائم میشوند که به مرور زمان افراد

میباشند.
●

پایداری آنها میباشد.

اشکآور و تهوعآور LSD.BZ

پ) عوامل دودزا که به طور تاکتیکی به منظور از بین بردن دید

●

نوع پرتاب و یا نحوه پخش (راکت ،بمب ،گلوله توپ و)...

دشمن ،نشانهگذاری هدف و عالمت دادن استفاده میشود که

●

وضعیت زمین و هدف (داخل شیار ،خط رأس جغرافیایی و)...

مژگان مهاجری ایروانی و همکاران
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جدول  -1تقسیم بندی انواع عوامل شیمیایی
ﻧﺎم ﻛﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ

اﻧﻮاع

وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ )راه ﻧﻔﻮز ﺑﻪ ﺑﺪن(

اﻧﻮاع

ﺧﺮدلﻫﺎ )ﺗﺎول زا(
آرﺳﻨﻴﻚﻫﺎ
)ﺗﺎولزا(
ﮔﺰﻧﺪﻫﺎ )ﺗﺎولزا(

 TQ, HD, HNﻣﺎﻳﻊ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﺳﻴﺎه ﺑﻮي ﺳﻴﺮ
ﭼﺸﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
 LPD, ED, MDﻣﺎﻳﻊ ﻗﻬﻮهاي رﻧﮓ ﺑﻮي ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻞ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻲ
ﭼﺸﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔﺰﻧﺪ  CXﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺟﻼي ﻓﻠﺰي ،ﺑﻮي ﺗﻨﺪ و ﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮع
ﭼﺸﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔﺎز

ﺧﻮن
آرﺳﻴﻦ

ﭼﺸﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔﺎز ﺑﻲ رﻧﮓ

SA

ﭼﺸﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲرﻧﮓ ،ﺑﻮي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ

ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
AC

ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﺑﻲرﻧﮓ ،ﺑﻮي ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻠﻮ

ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮژن
CK

ﺳﻤﻲ ﻛﺸﻨﺪه

اﻋﺼﺎب

ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﺑﻲرﻧﮓ .ﺑﻮي ﺳﻴﺐ ،ﻣﻴﻮه ،ﺷﻜﻼت و ﻛﺎﻓﻮر
ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ،ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ
GA

ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺳﺮي

G

ﺳﺮي

V

GB

GD

ﺧﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪه
ﻓﺴﮋن

CG

دي ﻓﺴﮋن

DP

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻚآور و
ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻬﻮعآور

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت )ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻣﺤﻴﻂ(

ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﺎﻳﺪار در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ .از ﻫﻮا ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻓﻮري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻧﻲ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻧﻲ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻧﻲ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ از ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮادي ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و اﺛﺮي
ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ.

ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهاي
ﭼﺸﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲرﻧﮓ و ﺑﻲﺑﻮ
ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻧﻲ

ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲرﻧﮓ
ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲرﻧﮓ
ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔﺎز

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار آﻧﻲ
از ﻫﻮا ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ اﺛﺮ ﺳﻮ ﻧﺪارﻧﺪ و
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آﻧﻲ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﮔﺎز ﺑﻲرﻧﮓ ،ﺑﻮي ﺳﺒﺰي ﺗﺎزه
ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻲرﻧﮓ ،ﺑﻮي ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه
ﭼﺸﻢ و ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ

در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و  2ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و  2ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ

ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ،ﻛﻨﺘﺮل اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ،ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺮون
ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻴﺮوﻫﺎ از داﺧﻞ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ

***

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دﻳﺪ دﺷﻤﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻫﺪف و
ﻋﻼﻣﺖ دادن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺿﺪ ﮔﻴﺎه

***

***

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻠﻒ ﻛﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎ و
آﺗﺶﻫﺎ

***

***

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺣﺮارت زﻳﺎدي
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺶ زدن و اﻧﻬﺪام ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،اﻧﺒﺎر
ﻣﻬﻤﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

LSD, BZ

دودزاي ﻧﻈﺎﻣﻲ  rp-pwpو

HC-WP

●

نوع عامل (تاول زل ،اعصاب ،خون و)...

حمالت بیولوژیک همه ساله در کشور رخ میدهد از آنجا که هر

●

نوع مهمات (زمانی ،ضربتی و)...

منطقه به صورت طبیعی مستعد بیماریهای عفونی خاص خود

●

عوامل بیولوژیک

میباشد و همچنین بعضی از بیماریها به صورت اپیدمی معموالً
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توسط اتباع غیر قانونی برخی کشورهای همسایه که دارای سیستم

سازمان جهانی بهداشت عوامل بیولوژیک از جمله باکتریایی،

ضعیف بهداشت هستند ،وارد میشود .بنابراین این نوع حمالت

ویروسی و قارچی را بر اساس سهولت انتقال ،شدت ابتال ،مرگ و

را به صورت غیر عمدی و یا شاید عمدی شاهد هستیم .برای مثال

میر و احتمال دسترسی به این عوامل به سه دسته  B ،Aو  Cتقسیم

هر ساله با موجی از آنفوالنزا در کشور روبرو میشویم .اواخر

کرده است .در گروه اول ،بیماری به آسانی از فردی به فرد دیگر

پاییز امسال آنفوالنزا نوع  H1N1ابتدا در کرمان آغاز و در استانهای

منتقل شده و مرگ و میر باالیی به دنبال دارد .عوامل سیاه زخم،

دیگر مشاهده شد و یا بیماری حصبه که در یکی از شهرهای استان

بوتولیسم ،طاعون و آبله از جمله این عوامل هستند .گروه  Bبه

سیستان و بلوچستان به صورت همهگیری امسال بروز کرد .لذا

آسانی کمتری منتقل میشود و مرگ و میر پایینتری نیز به همراه

توضیحات و اقداماتی که در ادامه ذکر میشود برای انواع حمالت

دارد .عوامل تب  ،Qمشمشه ،آنسفالیت ونزوپالیی ،وبا ،بیماریهای

بیولوژیک به صورت عمدی و غیر عمدی کارآیی دارد.

ناشی از توکسینهای ریسین و ...از جمله این عوامل هستند .گروه C

اصول اساسی کنترل حمالت بیولوژیکی بر توانایی سریع در ارائه

شامل عوامل بیماریزای نوپدیدی است که با استفاده از فناوریهای

خدمات بهداشتی درمانی است .آگاهی از نوع و نحوه حمله بیولوژیک

مهندسی ژنتیک جهت تولید و انتشار انبوه و مقاوم سازی با انواع

امکان مقابله با آن را فراهم مینماید .تشخیص اولیه وقوع حمله

واکسنها و پادزیستها تغییر یافتهاند .این دسته دارای قابلیت انتشار

بیولوژیکی آسان نمیباشد زیرا عوامل بیولوژیک بر خالف عوامل

در سطح وسیع و کشندگی زیاد میباشند .از موارد موجود میتوان

شیمیایی فاقد رنگ ،بو و مشخصات ظاهری قابل تشخیص میباشند

به تبهای هموراژیک منتقله به وسیله کنه و تب زرد اشاره نمود.

به طوری که افراد متوجه آلودگی نمیشوند و گاهی اوقات گسترش

طبقهبندی انواع عوامل بیولوژیک در جدول  2نشان داده شده است.

بیماری و قدرت انتشار آن به حدی سریع است که فرصت تشخیص

عوامل مؤثر در پایداری عوامل بیولوژیک :وضعیت و شرایط

برای کسی باقی نمیماند.در صورتی که امکان تشخیص سریع و

منطقه ،بعضی از بیماریها به صورت بومی در بعضی مناطق بیشتر

بهموقع حمالت بیولوژیک وجود داشته باشد ،با طراحی روش

است و یا پتانسیل پسترش بیشتری دارد .همچنین وضعیت فصول و

مناسب درمانی میتوان از شیوع بیماری عفونی جلوگیری کرد.

آب و هوا از آنجا اهمیت مییابد که برای مثال ویروسهای آنفوالنزا

تقریب ًا تمامی کشورهای جهان به نوعی در حال کسب آمادگی برای

در فصول سرد سال بیشتر منتشر شده و همهگیری ایجاد میکنند.

مقالع با حمالت بیولوژیکی شدهاند .برخی از کشورها لیست کامل از

سطح بهداشت منطقه و دسترسی به آنتی بیوتیکها و واکسنها و

عوامل بیولوژیک را تهیه و برای مقابله با آنها برنامهریزی کردهاند.

وسایل پوششی همچون ماسک نیز از عوامل مؤثر در پایداری یک

اولین برنامه برای کسب آمادگی مقابله با سالحهای بیولوژیک تهیه

عامل بیولوژیک در یک منطقه میباشند.

واکسن و ذخیره آنتی بیوتیک علیه انهاست.

عوامل هستهای :اولین استفاده از عوامل هستهای بر ضد بشر،

نشانههای وقوع عملیات بیولوژیک

بمباران جنگندههای نیروهای آمریکایی در ژاپن در جنگ جهانی
ثبت گردیده است .البته بعدها در جنگ خلیج فارس در عراق نیز

●

افزایش سریع شیوع بیماری در جمعیت سالم

نیروهای آمریکایی از گلولههای آلوده شده به اورانیوم ضعیف شده

●

زیاد شدن تعداد سربازان بیمار

استفاده کردند .همچنین گزارشهایی از آلوده شدن افراد عادی که

●

ظهور بیماریهای غیر عادی در تعدادی از افراد تحت مراقبت

در زمینهای نزدیک منابع اورانیوم مشغول کار بودهاند ،وجود

با عالئم تب ،اختالالت تنفسی و گوارشی

داشته است .از جمله آسیبهای عوامل هستهای به موجودات زنده

●

مراجعه تعداد زیادی از بیماران به درمانگاههای محلی

میتوان به صدمات پوستی و ایجاد سوختگی ،صدمات چشمی،

●

بروز مرگ و میر زیاد در منطقه

ایجاد تغییرات زیان آور در کار سلولها و تخریب کروموزومها و

●

برخی مواقع اخطارهای قبلی عملیات و حمله بیولوژیکی

بروز اختالالت ژنتیک در نسلها اشاره کرد .لذا توجه به نکات

●

شیوع عالئم غیر معمولی نوعی عفونت

تشخیصی برای مقابله به موقع با این عوامل بسیار حائز اهمیت

مژگان مهاجری ایروانی و همکاران

پدافند جنگهای نوین (ش م ه) :یک مطالعه مروری کالسیک
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ﻧﺎم ﮔﺮوه
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﻧﺎم ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ /ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري

ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس آﻧﺘﺮاﺳﻴﺲ

ﺳﻴﺎه زﺧﻢ

ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻛﻼﺳﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم

ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﺴﻢ

ﭘﺮﺳﻴﻨﻴﺎ ﭘﺴﺘﻴﺲ

ﻃﺎﻋﻮن

وارﻳﻮﻻ ﻣﺎژور

آﺑﻠﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻴﻼ ﻧﻮﻻرﻧﺴﻴﺲ

ﺗﻮﻻرﻣﻲ

ﻓﻼوي وﻳﺮوسﻫﺎ ) وﻳﺮوس اﺑﻮﻻ و وﻳﺮوس ﻣﺎرﺑﻮرگ( ،آرﻧﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ )
وﻳﺮوس ﻻﺳﺎ و وﻳﺮوس ﻣﺎﭼﻮﭘﻮ(

ﺗﺒﻬﺎي ﻫﻤﻮرازﻳﻚ وﻳﺮوﺳﻲ

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮوﺳﻼ

ﺑﺮوﺳﻠﻮز

اﭘﺴﻴﻠﻮن ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ،ﻛﻼﺳﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ

آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻋﺮوﻗﻲ -ﻋﺼﺒﻲ

A

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ،ﺷﻴﮕﻼ ،اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻮﻳﻪ
ﺑﻮرﺧﻮﻟﺪرﻳﺎ ﻣﺎﻟﺘﻲ

ﻣﺸﻤﺸﻪ

ﺑﻮرﺧﻮﻟﺪرﻳﺎ ﭘﺴﻮدوﻣﺎﻟﺘﻲ

ﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪوز

ﻛﻼﻣﻴﺪﻳﺎ ﭘﺴﻴﺘﺎﺳﻲ

ﭘﺴﻴﺘﺎﻛﻮزﻳﺲ

ﻛﻮﻛﺴﻴﻼ ﺑﻮرﻧﺘﻲ

ﺗﺐ ﻛﻴﻮ

ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ رﻳﺴﻦ از داﻧﻪ ﻛﺮﭼﻚ )(RisinCommunis

آﮔﻠﻮﺗﻨﻴﺎﺳﻴﻮن ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و رﺳﻮب
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﺳﺮم

اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  Bاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﺳﻨﺪرم ﺷﻮك ﺳﻤﻲ

رﻳﻜﺘﺰﻳﺎ ﭘﺮووازﻛﻲ

ﺗﻴﻔﻮس

وﻳﺮوسﻫﺎي آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻏﺮﺑﻲ و وﻧﺰوﺋﻼﻳﻲ

آﺳﻔﺎﻟﻴﺖﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ

وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ،ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﭘﺎروم

ﻣﺴﻤﻮﻳﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻠﻪ از راه آب

ﻧﻴﭙﺎ وﻳﺮوس

آﻧﺴﻔﺎﻟﻴﺖ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ

ﻫﺎﻧﺘﺎ وﻳﺮوس

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ

وﻳﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا )ﺳﻮﻳﻪ (H1N1

آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا

B

C

O157:H7

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﻏﺬا

وﻳﺮوس

اﻳﺪز

HIV

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ

وﻳﺮوس ﺳﺎرس

است .مناطقی که تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرند نیز از نظر

●

غیر قابل استفاده کردن و آلودگی محیط

منابع آب و گیاهی و در کل هر موجود زندهای به شدت آلوده شده

●

تهدید طرف مقابل و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل برای
قبول خواستهها

و استفاده از آنها بسته به میزان استفاده باعث مسمومیت و عالئم
شدید و در نهایت مرگ میشوند .در کل سالحهای اتمی به دلیل

●

تغییر توازن قدرت در جنگ

اثرات و ویژگیهای منحصر به فرد سیاسی و اجتماعی زیر هنوز

●

وسعت شعاع تخریب و خسارات

تولید و ذخیره سازی میشوند.

●

استفاده سریع در هر شرایط

●

نفوذ اثرات تخریبی آن در تاسیسات

●

ایجاد خسارتهای سنگین جانی و مالی
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منطقه انفجار بمبهای هستهای به پنج قسمت تقسیم میشود:

●

اجتناب از خوردن آب و مواد غذایی آلوده

 -1منطقه تبخیر  -2منطقه تخریب کلی  -3منطقه آسیب شدید

●

در صورت امکان دور شدن از منطقه آلوده در خالف جهت
باد

گرمایی  -4منطقه آسیب شدید انفجاری  -5منطقه آسیب شدید
باد و آتش .در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون

●

خودداری از فعالیت زیاد و غیر ضروری تا حد امکان

درجه سانتیگراد به وجود میآید و هر چیزی ،از فلز گرفته تا انسان
و حیوان در این دما بخار میگردد .آثار زیانبار این انفجار حتی تا

حداقل مهارتهای انفرادی ش م ه :مهارتهایی را که باید یک فرد

شعاع  50کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی

برای حضور در منطقه آلوده کسب نماید ،حداقل مهارتهای انفرادی

زیادی است میتواند میلیونها دالر تجهیزات الکترونیکی پیشرفته

گویند که آشنایی با « باعث میشود یک فرد آموزش دیده بدون

نظیر ماهوارهها و یا سیستمهای مخابراتی را به آهن پاره تبدیل کند

کاهش استعداد رزمی خود و یا حداقل کاهش ،ماموریت محوله را

و همه آنها را از کار بیاندازد .اینها همه آثار ظاهری و فوری بمبهای

انجام دهد .این مهارتها شامل موارد زیر است.

هستهای میباشد .پس از انفجار تا سالهای طوالنی تشعشعات

 .1نحوه تشخیص یک منطقه آلوده ش م ه :هر فرد باید قادر باشد

زیان بار رادیواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده در محلهای

اعالم خطرهای گوناگون سمعی و بصری ش م ه را تشخیص

نزدیک به انفجار میشود .پرتو رادیواکتیو از پرتوهای آلفا ،بتا ،گاما

بدهد تا بتواند ضمن انجام اعمال حفاظتی به ماموریت خود

و تابش نوترونی تشکیل شده است .نوع آلفای آن بسیار خطرناک

ادامه دهد.

است ولی توان نفوذ اندکی دارد .این پرتو در بافت زنده تنها کمتر

 .2روش صحیح ماسک گذاری :یک فرد آموزش دیده باید بتواند

از  100میکرون نفوذ میکند ،اما برای آن ویرانگر است .پرتوی

به دنبال احساس خطر ش م ه در کمتر از  9ثانیه ماسک خود

گاما از دیوار و سنگ نیز عبور میکند .هر  9میلی متر سرب یا هر

را به طور صحیح و دقیق بپوشد.

 25متر هوا ،شدت تابش آن را نصف میکند .این پرتو با توجه به

 .3استفاده از لباسهای حفاظتی :هر فرد آموزش دیده باید قادر

فرکانس بسیار باال ،انرژی زیادی دارد که اگر به بدن انسان برخورد

به استفاده صحیح از لباسهای حفاظتی بوده ،عالوه بر آن باید

کند ،از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث

ضمن تمرین ،این توانایی را پیدا کند که در حالی که تجهیزات

تخریب  DNAشده و سرانجام زیمنه را برای پیدایش انواع سرطانها،

حفاظتی خود را میپوشد ماموریت اصلی خود را انجام دهد

سندرمها و نقایص غیر قابل درمان دیگر فراهم میکند و حتی این

و باید بداند که نوع تجهیزات حفاظتی بستگی به ماموریت

نقایص به نسلهای آینده نیز منتقل خواهند شد .برای جلوگیری از

اصلی او دارد.

نفوذ تابش گاما به حدود  10سانتیمتر دیواره سربی نیاز میباشد.

 .4تشخیص عوامل شیمیایی :فرد آموزش دیده باید قادر باشد

راههای مقابله با عوامل ش م ه :اقدامات عمومی در مناطق آلوده

با مشاهده اولین مسمویت به نوع عامل پی برده و اقدامات

که به محض مشاهده یکی از عالئم حمله ش م ه باید انجام داد.

حفاظتی ویژه آن را انجام دهد.

●

حبس نفس و پوشیدن ماسک در کمتر از  9ثانیه (در صورت

 .5رفع آلودگی انفرادی :به دلیل اهمیت رفع آلودگی و ضرورت

عدم دسترسی به ماسک از یک پارچه خیس استفاده شود)

اینکه رفع آلودگی نباید به تاخیر بیافتد ،الزم است هر فرد

●

حتی االمکان پوشانیدن تمام سطح بدن

آموزش دیده رفع آولدگی انفرادی و همچنین عبور از ایستگاه

●

استفاده از لباسهایی که بافت ریز و نایلونی داشته باشند مانند

رفع آلودگی را به نحو احسن فرا گیرد.

بادگیر

 .6رفع نیازهای شخصی :یک فرد آموزش دیده باید قادر باشد

●

اعالم خطر برای دیگران

در حالی که تجهیزات حفاظتی را پوشیده است براحتی آب

●

در صورت امکان رفتن به ارتفاعات و بلندیها

بنوشد ،قضای حاجت نموده و استراحت کند.

●

خودداری ازتماس با سطوح و اجسام آلوده

 .7اقدامات ویژه ش م ه :یک فرد آموزش دیده باید بتواند در

مژگان مهاجری ایروانی و همکاران

پدافند جنگهای نوین (ش م ه) :یک مطالعه مروری کالسیک

صورت مواجه شدن خودش و یا دیگران با عوامل ش م ه

●

اقدامات ویژه را برای کم یا برطرف کردن آسیب وارده انجام

●	یقه لباس را باال بکشید.
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تمام دکمههای لباس خود را ببندید.

دهد .بدین جهت برای مثال بایستی نحوه تنفس مصنوعی و

●

سر آستین و پاچه شلوار را کش بیاندازید.

استفاده از آمپول آتروپین و امیل نیتریت را فراگرفته باشد.

●

گردن ،زیر بغل ،آرنج ،باسن ،کشاله ران و زیر زانو را محافظت
نمایید.

 .8عبور از منطق آلوده :هر فرد آموزش دیده باید قادر باشد از
منطقه آلوده ش م ه عبور نموده و ماموریت محوله خویش را
به انجام رساند.
 .9نگهداری از تجهیزات انفرادی :هر فرد باید نحوه نگهداری از

آشنایی با تجهیزات انفرادی ش م ه :ماسک نظامی به منظور
حفاظت مجاری تنفس و چشمها و صورت از آسیب عوامل شیمیایی،

تجهیزات انفرادی ش م ه را بداند تا در صورت نیاز مجهز به

میکروبی و گرد و غبار هستهای بکار برده میشود.

وسایلی سالم و قابل استفاده باشد.

کار ماسک نظامی :ماسک طوری ساخته شده است که اگر درست
روی صورت قرار گیرد ،هوای آلوده ابتدا از فیلتر عبور نموده ،بعد

نحوه عبور از منطقه آلوده :در صورت مواجه شدن با منطقه آلوده

از تصفیه به پشت لنزهای چشمی رفته ،از طریق سوپاپهای کالهک

شیمیایی ،میکروبی یا هستهای در صورت امکان از ورود به منطقه

بینی وارد کالهک بینی شده و مورد تنفس قرار میگیرد و سپس

آلوده خودداری نموده و منطقه را دور بزنید .در صورتیکه عبور از

بازدم از طریق سوپاپ خروجی خارج میشود.

منطقه آلوده بنا به دستور فرماندهی الزامی بوده ،باید اقدامات زیر

روشهای کسب آمادگی مقابله با سالحهای بیولوژیک:

را به دقت انجام دهید.

●

ایمن سازی فعال و یا به عبارت دیگر واکسیناسیون

 .1ماسک خود را بپوشید.

●

استفاده از آنتی سرم اختصاصی

 .2لباس حفاظتی خود را بپوشید (لباس ،کفش ،دستکش ،ماسک

●

پیشگیری آنتی بیوتیکی قبل و اندکی پس از آلودگی

و روپوش)
 .3ناحیه گردن ،گوش و روی دستهای خود را پماد حفاظتی ش
م ه بمالید.

عوامل بیولوژیک را میتوان به  3طریق از بین برد:
عفونت زدایی مکانیکی :این روش مشتمل بر اقداماتی است که
عوامل بیولوژیک را برطرف میکند ،ولی آن را از بین نمیبرد مثل

 .4حتی االمکان از فعالیت غیر ضروری خودداری نمایید.

عبور آب و هوا از فیلتر یا شستشوی پوست بدن

 .5از رفتن به داخل گودالها و شیارها خودداری کنید.

عفونت زدایی فیزیکی :مانند حرارت دادن و قرار دادن در معرض پرتو

 .6به اشیا آلوده دست نزنید.

عفونت زدایی شیمیایی :مواد و ترکیبات ضد عفونی شیمیایی معموال

 .7از برخورد با شاخ و برگ درختان و یا علفهای روی زمین

به شکل مایع ،گاز و یا آئروسول میباشند .مواد عفونت زدای شیمیایی

اجتناب نمایید.
 .8حتی االمکان از نشستن و خوابیدن بر روی زمین آلوده خودداری
کنید.

عبارتاند از فرمالدهید ،آب اکسیژنه ،اسید استیک ،هیپوکاریت و...
آلودگی پوستی را بایستی فورا با آب و صابون ضد عفونی نمود.
چنانچه مقادیر زیاد عوامل بیولوزیک پوست را آلوده کرده باشد،

 .9آب و مواد غذایی در باز را استفاده ننموده و حتی االمکان آنها

میتوان از محلول هیپوکلریت و یا سایر عفونت زداهای شیمیایی

را دور بریزید و از غذاهای سر بسته مانند کنسرو و کمپوت

برای برطرف کردن عامل استفاده نمود .چشمها را باید با آب ولرم

استفاده نمایید.

شستشو داد.

 .10سریع ًا ماموریت محوله را به اتمام رسانده و از منطقه آلود ه
خارج شوید.
در صورت نداشتن لباس حفاظتی اعمال زیر را انجام دهید.

برای رفع آلودگی لباسهای پارچهای و یا سایر تجهیزات محلول
هیپوکلریک  %5موثر است .برای رفع آلودگی وسایل مختلف ،باید
به مدت  30دقیقه در محلول کلر قرار گیرند و سپس شستشو شوند.
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رفع آلودگی از زمین پر هزینه بوده و در شرایط عادی باید از این

باشد تا سیستم به صورت اتوماتیک سریع ًا نوع عامل ،محل و شدت

کار اجتناب کرد و چنان چه رفع آلودگی الزم باشد ،میتوان از

حمله را شناسایی و اعالم خطر کند .این دستگاهها میتوانند به

هیپوکلریک کلسیم استفاده نمود .در محیطهای بدون سقف پرتو

طور مثال با استفاده از پرتو لیزر و یا مادن قرمز ابرهای آئروسول

فرابنفش آفتاب آلودگیهای میکروبی را به تدریج رفع خواهد کرد.

حاصل از حمله را شناسایی کنند .هر چند هرگز نمیتوان خطای

اتاقها و سایر فضاهای سربسته را بهتر است با کمک فرمالدهید به

این سیستمها را به صفر رساند و همیشه باید عامل انسانی آنها را

صورت مایع و یا گاز ضد عفونی نمود.

پشتیبانی کند ،اما در نهایت یک سیستم کمکی بسیار مهم خواهد
بود .همچنین لزوم هماهنگی و همکاری منظم و به موقع بین یگانها

بحث و نتیجهگیری

و وزارت بهداشت و سایر سازمانهای مرتبط برای پاسخگویی به

اصول اساسی پدافند حمالت ش م ه ،توانایی سریع در ارائه خدمات

موقع بسیار حائز اهمیت است.

بهداشتی درمانی است .آگاهی از نوع و نحوه این حمالت امکان

در این مقاله مروری به طور کلی سعی بر این بود که توانایی

مقابله با آنها را فراهم مینماید .از این رو تهیه برنامههای جامع

شناخت عوامل ش م ه و راهکارهای مقابله با این عوامل بیان شود.

که در شرایط مختلف قادر به پاسخگویی باشد و بتواند بحران را

لذا در تحقیقات و مقاالت بعدی پیشنهاد میشود بر روی هر یک

به موقع مهار کند ،بسیار حائز اهمیت است.

از این عوامل جداگانه کار شود تا طراحی و طبقهبندی بانکهای

امروزه سیستمهای هوشمندی توسط دانشمندان با همکاری رشته

اطالعاتی شناسایی انواع عوامل ش م ه به صورت نرم افزاری و

مختلف تهیه شده است که امکان تشخیص عوامل ش م ه به خصوص

سیستماتیک و همچنین تهیه ذخایر آنتی بیوتیکی و واکسن برای

عوامل بیولوژیکی را دارا میباشد .البته باید اطالعات این عوامل

آنها امکانپذیر شود.

قبال به صورت یک بانک اطالعاتی در اختیار سیستم گذاشته شده
References
Toxicon. 2013; 69: 131-42.
Balali-Mood M, Etemad L.Biological Warfare Agents. In:

Macintyre AG, Chrisstopher GW. Weapons of mass
7-

destruction eventa with contaminated casualties: effective

Wexler P, Greim H, Moser V, Wiegand Tj, lafarga JVT ,

planning for health care facilities. Jama . 2000 ; 12 ;283(2):

Peyster A, et al (eds.). Encyclopedia of Toxicology. 3rd ed.

242-9.

Amsterdam : Elsevier ; 2012 . pp: 306 .
Bolouki Z, Akbarein H, Nekouie-Jahromi OA and Bahonar,

Simon JD. Nuclear, biological, and chemical terrorism:
8-

AR. The role of veterinarians in Prevention and Control of
Bioterrorism. the 1st Conference of threats and biosecurity

Ghanjal A, Mottaghi M, Foroutan G. Health Management

Zare-Bigdeli M, Balali M. Bioterrorism and biological

2-

understanding the threat and designing responses. Int J
Emerg Ment Health. 1999; 1(2): 81-9.

]of Iran agriculture. 7-8 Dec. 2008; Tehran. [Persian

1-

3-

defense of war in modern warfare. Annals of Military and
9-

Health Sciences Research. 2005;3: 517-23.

weapons. Birjand medical sciences scientific journal.

Gopalakrishnakone P , Balali-Mood M, Llewellyn L, Singh

2015;1: 182-198.

BR (eds). Biological Toxins and Bioterrorism . New york :

10- Jahani MR, Shirzad H. Public Health issues in Disaster
Preparedness focus on Bioterrorism. Tehran: Jahan jame
]jam press; 2004. [Persian
11- Zowghi E, VandYousefi J, Hajikhani R. Emerging and Re-

4-

Springer; 2015.
Emergency Preparedness and Response, Bioterrorism

5-

Overview. 2007. Centers for Disease Control and Prevention
Available at: http: //emergency.cdc . gov/ bioterrorism / over

Emerging Zoonoses. Tehran, Ghalamestan Honar Press.

view.asp/ . Accessed Nov 1, 2014.

]2003. [Persian

Balali-Mood M, Etemad L.Medical aspects of bio-terrorism.

6-

