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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.
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مقاله
مروری

پدافند جنگ های نوین )ش م ه(: یک مطالعه مروری کالسیک
مژگان مهاجری ايروانی1*، فاطمه نقیبی۲، مرتضی مطهری نیا۳

1 گروه بیهوشی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی آجا، تهران، ايران
۲ بخش پرستاری، بیمارستان هاجر )س(، تهران، ايران

۳ بخش مهندسی پزشكی، بیمارستان هاجر )س(، تهران، ايران

چكيد ه
مقدمه: در این مقاله با توجه به خطر روز افزون سالح های غیر متعارف كشتار جمعی به بیان اهمیت نقش پدافند جنگ های 

نوین و آگاه سازی یگان ها جهت مقابله به موقع پرداخته شده است. امروزه استفاده از عوامل شیمیایی، بیولوژیك و هسته ای 
)ش م ه( به منظور آسیب رساندن از نظر جسمی و روحی-روانی به جامعه برای موفقیت های سیاسی و یا اجتماعی دولت ها 
و گروه های تروریستی یك موضوع بسیار مهم تلقی می شود. چون حتی اگر در حد وسیع استفاده نشود، تأثیر ابعاد روحی 
روانی این موضوع با توجه به شبكه ها 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 می رسد.مقاله حاضر از نوع مروری و هدف آن بررسی و 
شناسایی عوامل ش م ه و روش های مقابله با آن ها بوده كه تا كنون از سوی سازمان ها و مؤسسات داخلی و خارجی ارائه شده اند.
مانند  پایگاه های داده ای مختلف  با جستجوی كلمات كلیدی در  مقاله ای مروری است كه  این تحقیق  مواد و روش ها: 

Google Scholar ،Science Direct و Pub Med انجام شده است.

يافته ها: اصول اساسی دفاع و پدافند در برابر این حمالت، توانایی ارائه خدمات بهداشتی به سرعت است. دانستن نوع حمالت 

می تواند به ما در مقابله با آن ها كمك كند. بنابراین، ضروری است كه برنامه هایی داشته باشیم كه باعث مدیریت بحران در 
شرایط مختلف شوند.

بحث و نتيجه گيری: در این مقاله، تالش گردید تا عوامل شیمیایی، باكتریایی و هسته ای را شناسایی كرده و راه های مقابله 

با آن ها بیان شود.
کلمات کليدی: پدافند، جنگ نوین، شمیایی، میكروبی، هسته ای

* )نويسنده مسئول( مژگان مهاجری ايروانی، گروه بیهوشی، دانشكده پیراپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی آجا، تهران، ايران
mojgan.mohajeri@yahoo.com :آدرس الكترونیك  

مقدمه
انسان ها در طول تاريخ ابزار و مواد مختلفی را برای آسودگی و 
راحتی در زندگی خود کشف کرده و يا ساخته اند. اما از آنجا که 
انسان ها جنبه سلطه طلبی و توسعه قلمرو را نیز برای خود داشته اند 
به ابزار و موادی که ساخته يا کشف کرده بودند، بعد نظامی بخشیدند 
و بدين صورت کاربرد دو گانه ابزار در طول تاريخ شكل گرفت. 
در اين میان سالح هايی که استفاده می شد به دو دسته کلی تقسیم 

شدند. يكی سالح های متعارف که شامل سالح های معمول همچون 
نیزه، شمشیر و اسلحه بود و يكی سالح های غیر متعارف که برای 
کشتار جمعی و کنترل از راه دور بودند از جمله سالح های شیمیايی، 

میكروبی و هسته ای )1(.
استفاده از سالح های ش م ه تحت تعبیر جنگ های نوين بیان می شوند. 
البته برخی جنگ های نوين را جنگی با تاکتیك ها و روش های نوين 
عملیاتی می دانند که در هر زمان و در شرايط مختلف می تواند رخ 
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دهد و طی آن ممكن است از سالح های متعارف و غیر متعارف 
استفاده گردد. هر کدام از اين تعابیر به يك اصل مهم اشاره می کند 
و آن شناخت عوامل و کسب آمادگی برای واکنش مناسب و به 

موقع می باشد )۲و۳(.
آزادسازی يا انتشار عمدی عوامل شیمیايی، میكروبی و هسته ای در 
قالب جنگ افزارهای نظامی همچون موشك و بمب با هدف آسیب 
و کشتار غیر نظامیان و نظامیان نسبت به جنگ افزارهای کالسیك 
پتانسیل و توان بیشتری را برای دولت ها يا گروه ها ايجاد می کند. 
همچنین متأسفانه به دلیل روند تولید نه چندان پیچیده بعضی از 
اين جنگ افزارها، میزان و امكان دسترسی به آن ها هم بیشتر از پیش 
شده است. اگرچه دولت ها و سازمان های بین المللی در راستای 
کاهش تولید و کنترل اين عوامل اقداماتی را انجام داده اند، اما به 
دلیل مشكالت سیاسی و حفظ منافع در تولید و فروش اين عوامل 
برای کشورها توفیقات قابل توجهی به دست نیامده است )۴-۶(.

لذا در اين مقاله سعی شده است به بیان شناسايی عوامل و راهكارهايی 
پرداخته شود که ترتیب و به موقع عمل کردن به آن ها اهمیت زيادی 
دارد. بنابراين بايد خصوصیات اين عوامل را شناخت تا در صورت 
مواجهه ابتدا نوع آن را تشخیص داده و طول مدت اثر، عوارض 
جانبی، نحوه ورود به بدن و عالئمی که در صورت تماس بر روی 
مناسب  اقدامات  تا  داده شود  انسان می گذارد، سريعًا تشخیص 
انجام شود. اقدامات مناسب می تواند شامل پوشیدن لباس مناسب، 
گذاشتن ماسك مناسب، تزريق آمپول در صورت نیاز و... باشد. 
اهمیت شناخت عوامل ش م ه زمانی مشخص می شود که به عنوان 
مثال يك همه گیری بیماری عفونی در منطقه ای رخ دهد، در اين 
صورت ممكن است در ساعات و روزهای اول بروز بیماری، همه 
توان امكاناتی و نیرويی صرف اقدامات تشخیصی و درمانی شود، 
حال آنكه منشا بیماری ناشناخته است و اطالعی از بومی بودن و 
يا سوابق بیماری در آن منطقه نیست. لذا ترس و اضطراب موجود 
مانع از مديريت صحیح و به موقع بحران می شود. همچنین شناخت 
طبقه بندی های رايج برای بیان شدت بیماری زا بودن و آسانی انتشار 
عوامل ش م ه خود به مقابله و اطالع رسانی به موقع در برابر اين 

عوامل کمك می کند )۷و۸(.
همان طور که گفته شد از حدود ۶۰۰ سال قبل از میالد، يونانی ها 
منبع آب شهری که محاصره کرده بودند را با توکسین مشتق شده 

از گیاهی مسموم کردن و يا آلمانی ها در جنگ جهانی اول علوفه 
دامهايی که برای متفقین ارسال می شده را آلوده می کردند. اما گاهی 
اوقات در زمانی که عماًل جنگی علیه کشور و يا منطقه ای رخ نداده، 
تشخیص اينكه حمله ش م ه رخ داده و يا يك پديده طبیعی اتفاق 
افتاده است، توسط دو سؤال مشخص می شود. نخست آنكه آيا 
منبع انتشار بیماری نقطه ای بوده (point source) و ديگری اينكه 
آيا همزمان همه افراد منطقه درگیر شده اند يا خیر. در اين حالت 
معموالً با رسم يك نمودار منحنی شكل می توان تشخیص داد که 
آيا حمله ای عمدی رخ داده است. هر چه نمودار که بر اساس تعداد 
قربانیان و زمان رسم شده است فشرده تر باشد احتمال عمدی بودن 

حادثه افزايش می يابد )9-11(.

مواد و روش ها
در اين مطالعه پس از جستجو در بانك های اطالعاتی سعی شده 
است اطالعاتی که معموالً به صورت روتین در مراجع ذکر شده 
است بیان شود تا در حد امكان و قابل انجام توسط پرسنل درمان 
يگانها باشد. لذا ابتدا به توضیحاتی در مورد شناسايی هر يك از 

عوامل پرداخته می شود.

نتايج
شناسايی و دسته بندی عوامل ش م ه: برای شناسايی و تشخیص 
يك حمله ش م ه توسط حواس پنجگانه می توان به طور کلی 

موارد زير را بیان کرد:
ديدن نور سفید خیره کننده ناشی از انفجارات هسته ای  ●

مشاهده لكه های غیر عادی بر روی بدن و تجهیزات  ●
ديدن اجساد و الشه حیوانات که به طور مشكوک و يا ظاهراً   ●

بی دلیل مرده اند
مشاهده شلیك گلوله های توپ، خمپاره، موشك و بمبارانهای   ●

غیر معمولی و ناشناخته
راکتها و  بمبها،  انفجار  از  ديدن دودهای غیر عادی حاصل   ●

گلوله های توپ
مشاهده ذرات پخش شده معلق در هوا  ●

ديدن قطرات مايع به صورت غیر عادی روی برگ گیاهان و   ●
درختان
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ديدن تابلوهای خطر ش م ه  ●
شنیدن صدای آژير ش م ه  ●

اعالم خطر توسط تیمهای پدافند ش م ه  ●
شنیدن صدا و عالئم قراردادی در رابطه با اعالم خطر ش م ه  ●

دريافت پیام های تلفنی و يا بی سیم که حاکی از حمالت ش م   ●
ه در فاصله نزديك يا در همان منطقه باشد

دستور فرماندهی  ●
از نظر حس بويايی )بويیدن(  ●

احساس بوهای مشكوک و غیر عادی مثل بوی سیر، سبزی   ●
تازه، سیب، بادام تلخ و بوی تخم مرغ گنديده

از نظر حس چشايی  ●
احساس تغییرات غیر عادی در طعم و مزه غذا و آب  ●

از نظر حس المسه )از طريق پوست و مخاط سطحی(  ●
احساس سوزش و آبريزی غیر عادی و ظاهراً بی دلیل در مخاط   ●
بینی، چشُم مجاری دستگاه تنفس و سوزش و خارش در روی 

پوست

عوامل شيميايی: عوامی شیمیايی را به سه دسته تقسیم بندی می کنند.
از نظر فیزيكی )جامد، مايع، گاز(  -1

از عوامل اشك آور،  بر بدن که عبارت اند  اثرگذاری  از نظر   -۲
تهوع آور، خفه کننده، خون و تاول زا که هر کدام از اين عوامل 

به نحوی در بدن تأثیر می گذارند.
از نظر نوع استفاده که به معنای اين است که عمل به کار رفته   -۳
تا چه حد باعث ناتوان ساختن يا از بین رفتن فرد می شود که 

عبارت اند از:
الف( عوامل شیمیايی سمی يا کشنده که بنا به خاصیت سمی خود 
باعث از بین رفتن افراد می شوند و عبارت اند از عوامل خفه 

کننده، خون، اعصاب، تاول زا
ب( عوامل ناتوان کننده که باعث ناتوان ساختن افراد از نظر جسمی 
و فكری به طور موقت يا دائم می شوند که به مرور زمان افراد 
با استفاده از کمكهای اولیه به حالت عادی برمی گردند. مانند 

LSD.BZ اشك آور و تهوع آور
پ( عوامل دودزا که به طور تاکتیكی به منظور از بین بردن ديد 
دشمن، نشانه گذاری هدف و عالمت دادن استفاده می شود که 

HC-WP-PWP , RP مهم ترين آن ها عبارت اند از
عوامل آتش زا که ترکیباتی هستند که بر اثر واکنش سوختن حرارت 
زيادی ايجاد می کنند و باعث انهدام ساختمانها، انبار مهمات و 

TH-PTV تجهیزات نظامی می شوند. مهم ترين آن ها عبارت اند از
عوامل ضد گیاه که همان ترکیبات علف کش ها می باشند و به دو 

صورت انتخابی و غیر انتخابی در دسترس هستند.
کنترل  اين عوامل صرفًا جهت آموزش،  از  عوامل اشك آور که 
اغتشاشات، جنگ های خیابانی و بیرون کشیدن نیروها از داخل 

سنگرها استفاده می شود
عوامل تهوع آور که اين عوامل باعث تحريك دستگاه تنفسی می شوند 
و کلیه خصوصیات عوامل اشك آور را دارند که مهم ترين آن ها 

(DM) عبارت اند از آدامزيت
طبقه بندی انواع عوامل شیمیايی در جدول 1 نشان داده شده است.
نحوه استفاده و پخش عوامل شیمیايی: عوامل شیمیايی درون مهمات 
انواع سالح ها تعبیه شده و توسط همان سالح ها پرتاب می شوند. 
برای مثال به صورت بمب، موشك، خمپاره، گلوله های توپ و...  

که در محیط معموالً به صورت گاز يا آئروسل پخش می شوند.
برای بیان خصوصیات عوامل شیمیايی می توان به موارد زير اشاره 

کرد:
قابلیت نفوذ به داخل سنگرها و پناهگاه ها  ●

از هوا سنگین تر بوده و در داخل سنگرها و شیارها باقی می مانند  ●
تا مدتی بعد از پخش دارای اثر بوده و می توانند باعث آسیب   ●

شوند
باعث ايجاد رعب و وحشت در بین نیروهای مقابل می شوند   ●

در حالی که براحتی می توان با آن ها مقابله نمود.
شرايط جوی تأثیری بر آن ها می گذارد.  ●

فیزيكی  مواد شيميايی: خصوصیات  پايداری  در  مؤثر  عوامل 
عامل )جامد، مايع، گاز(ُ  عوامل گازی دارای مدت پايداری کمتری 

می باشند.
شرايط جوی، درجه حرارت و سرعت باد از عوامل مؤثر در   ●

پايداری آن ها می باشد.
نوع پرتاب و يا نحوه پخش )راکت، بمب، گلوله توپ و...(  ●

وضعیت زمین و هدف )داخل شیار، خط رأس جغرافیايی و...(  ●
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نوع عامل )تاول زل، اعصاب، خون و...(  ●
نوع مهمات )زمانی، ضربتی و...(  ●

عوامل بیولوژيك  ●

حمالت بیولوژيك همه ساله در کشور رخ می دهد از آنجا که هر 
بیماريهای عفونی خاص خود  به صورت طبیعی مستعد  منطقه 
می باشد و همچنین بعضی از بیماريها به صورت اپیدمی معموالً 

جدول 1- تقسيم بندی انواع عوامل شيميايی
 خصوصيات (ماندگاري در محيط) وضعيت در محيط و محل تاثير (راه نفوز به بدن) انواع انواعنام كلي عامل

 شيميايي

سمي كشنده

ها (تاول زا)خردل
TQ, HD, HN مايع  روغني به رنگ زرد و سياه بوي سير 

 پايدار حدود سه ساعت
 چشم، پوست و مجاري تنفسي

ها آرسنيك
 زا)(تاول

LPD, ED, MD اي رنگ بوي شبيه گل شمعدانيمايع قهوه 
 پايدار در حدود چند ثانيه

 چشم، پوست و مجاري تنفسي

زا)گزندها (تاول
جامد خاكستري با جالي فلزي، بوي تند و نا مطبوع CXگزند 

 پايدار حدود يك ساعت
 چشم، پوست و مجاري تنفسي

 خون
ترند و در صورتي است. از هوا سنگيناثر آنها خيلي سريع  گاز

 چشم و دستگاه تنفسي شوند.كه مقدار آنها زياد باشد، موجب مرگ فوري مي

 SAآرسين 
 گاز بي رنگ

 ناپايدار آني
 چشم و دستگاه تنفسي

سيانيد هيدروژن 
AC 

 رنگ، بوي شبيه بادام تلخمايع بي
 ناپايدار آني

 پوست و مجاري تنفسي

كلريد سيانوژن 
CK 

 رنگ، بوي شبيه هلومايع  و گاز بي
 ناپايدار آني

 چشم و مجاري تنفسي

 اعصاب
تر از هوا هستند. آنها موادي غير پايدار بوده و اثري سنگين رنگ.  بوي سيب، ميوه، شكالت و كافورمايع و گاز بي

 مجاري تنفسي، چشم و پوست سريع دارند.

 Gسري 

GA 
 ايگاز و مايع مايل به قهوه

 ناپايدار آني

 چشم، پوست و مجاري تنفسي

GB 
 بورنگ و بيمايع بي

 چشم و مجاري تنفسي

GD 
 رنگمايع بي

 چشم و مجاري تنفسي

 Vسري 
 رنگمايع بي

 ناپايدار آني
 چشم و مجاري تنفسي

 خفه كننده
ترند. معموال بر روي پوست اثر سو ندارند و از هوا سنگين گاز

در صورتي كه غلظت آنها زياد نباشد، موجب مرگ آني 
 مجاري تنفسي شوند.نمي

 CGفسژن 
 رنگ، بوي سبزي تازهگاز بي

 ماند.ساعت مي 12تا  2در محيط ناپايدار است و  
 چشم و مجاري تنفسي

 DPدي فسژن 
 علوفه تازهرنگ، بوي مايع بي

 ماند.ساعت مي 12تا  2در محيط ناپايدار است و  
 چشم و مجاري تنفسي

آور و مانند اشكناتوان كننده
LSD, BZآور تهوع

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

 ***HC-WPو  rp-pwpدودزاي نظامي
منظور از بين بردن ديد دشمن، نشانه گذاري هدف و به 

 شود.عالمت دادن استفاده مي

 *** *** ضد گياه
شامل تركيبات علف كشها مي باشد كه به دو صورت 

 انتخابي و غير انتخابي وجود دارند

شعله ها و 
 *** *** هاآتش

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

 شوند.مهمات و تجهيزات نظامي مي
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توسط اتباع غیر قانونی برخی کشورهای همسايه که دارای سیستم 
ضعیف بهداشت هستند، وارد می شود. بنابراين اين نوع حمالت 
را به صورت غیر عمدی و يا شايد عمدی شاهد هستیم. برای مثال 
هر ساله با موجی از آنفوالنزا در کشور روبرو می شويم. اواخر 
پايیز امسال آنفوالنزا نوع H1N1 ابتدا در کرمان آغاز و در استانهای 
ديگر مشاهده شد و يا بیماری حصبه که در يكی از شهرهای استان 
سیستان و بلوچستان به صورت همه گیری امسال بروز کرد. لذا 
توضیحات و اقداماتی که در ادامه ذکر می شود برای انواع حمالت 

بیولوژيك به صورت عمدی و غیر عمدی کارآيی دارد.
اصول اساسی کنترل حمالت بیولوژيكی بر توانايی سريع در ارائه 
خدمات بهداشتی درمانی است. آگاهی از نوع و نحوه حمله بیولوژيك 
امكان مقابله با آن را فراهم می نمايد. تشخیص اولیه وقوع حمله 
بیولوژيكی آسان نمی باشد زيرا عوامل بیولوژيك بر خالف عوامل 
شیمیايی فاقد رنگ، بو و مشخصات ظاهری قابل تشخیص می باشند 
به طوری که افراد متوجه آلودگی نمی شوند و گاهی اوقات گسترش 
بیماری و قدرت انتشار آن به حدی سريع است که فرصت تشخیص 
برای کسی باقی نمی ماند.در صورتی که امكان تشخیص سريع و 
به موقع حمالت بیولوژيك وجود داشته باشد، با طراحی روش 
مناسب درمانی می توان از شیوع بیماری عفونی جلوگیری کرد. 
تقريبًا تمامی کشورهای جهان به نوعی در حال کسب آمادگی برای 
مقالع با حمالت بیولوژيكی شده اند. برخی از کشورها لیست کامل از 
عوامل بیولوژيك را تهیه و برای مقابله با آن ها برنامه ريزی کرده اند. 
اولین برنامه برای کسب آمادگی مقابله با سالح های بیولوژيك تهیه 

واکسن و ذخیره آنتی بیوتیك علیه انهاست.

نشانه های وقوع عمليات بيولوژيک
افزايش سريع شیوع بیماری در جمعیت سالم  ●

زياد شدن تعداد سربازان بیمار  ●
ظهور بیماری های غیر عادی در تعدادی از افراد تحت مراقبت   ●

با عالئم تب، اختالالت تنفسی و گوارشی
مراجعه تعداد زيادی از بیماران به درمانگاههای محلی  ●

بروز مرگ و میر زياد در منطقه  ●
برخی مواقع اخطارهای قبلی عملیات و حمله بیولوژيكی  ●

شیوع عالئم غیر معمولی نوعی عفونت  ●

باکتريايی،  جمله  از  بیولوژيك  عوامل  بهداشت  جهانی  سازمان 
ويروسی و قارچی را بر اساس سهولت انتقال، شدت ابتال، مرگ و 
میر و احتمال دسترسی به اين عوامل به سه دسته B ،A و C تقسیم 
کرده است. در گروه اول، بیماری به آسانی از فردی به فرد ديگر 
منتقل شده و مرگ و میر بااليی به دنبال دارد. عوامل سیاه زخم، 
بوتولیسم، طاعون و آبله از جمله اين عوامل هستند. گروه B به 
آسانی کمتری منتقل می شود و مرگ و میر پايینتری نیز به همراه 
دارد. عوامل تب Q، مشمشه، آنسفالیت ونزوپاليی، وبا، بیماريهای 
 C ناشی از توکسینهای ريسین و... از جمله اين عوامل هستند. گروه
شامل عوامل بیماری زای نوپديدی است که با استفاده از فناوری های 
مهندسی ژنتیك جهت تولید و انتشار انبوه و مقاوم سازی با انواع 
واکسنها و پادزيستها تغییر يافته اند. اين دسته دارای قابلیت انتشار 
در سطح وسیع و کشندگی زياد می باشند. از موارد موجود می توان 
به تب های هموراژيك منتقله به وسیله کنه و تب زرد اشاره نمود. 
طبقه بندی انواع عوامل بیولوژيك در جدول ۲ نشان داده شده است.
عوامل مؤثر در پايداری عوامل بيولوژيک: وضعیت و شرايط 
منطقه، بعضی از بیماريها به صورت بومی در بعضی مناطق بیشتر 
است و يا پتانسیل پسترش بیشتری دارد. همچنین وضعیت فصول و 
آب و هوا از آنجا اهمیت می يابد که برای مثال ويروسهای آنفوالنزا 
در فصول سرد سال بیشتر منتشر شده و همه گیری ايجاد می کنند. 
سطح بهداشت منطقه و دسترسی به آنتی بیوتیكها و واکسنها و 
وسايل پوششی همچون ماسك نیز از عوامل مؤثر در پايداری يك 

عامل بیولوژيك در يك منطقه میباشند.
عوامل هسته ای: اولین استفاده از عوامل هسته ای بر ضد بشر، 
بمباران جنگنده های نیروهای آمريكايی در ژاپن در جنگ جهانی 
ثبت گرديده است. البته بعدها در جنگ خلیج فارس در عراق نیز 
نیروهای آمريكايی از گلوله های آلوده شده به اورانیوم ضعیف شده 
استفاده کردند. همچنین گزارشهايی از آلوده شدن افراد عادی که 
در زمین های نزديك منابع اورانیوم مشغول کار بوده اند، وجود 
داشته است. از جمله آسیبهای عوامل هسته ای به موجودات زنده 
می توان به صدمات پوستی و ايجاد سوختگی، صدمات چشمی، 
ايجاد تغییرات زيان آور در کار سلولها و تخريب کروموزومها و 
بروز اختالالت ژنتیك در نسلها اشاره کرد. لذا توجه به نكات 
تشخیصی برای مقابله به موقع با اين عوامل بسیار حائز اهمیت 
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است. مناطقی که تحت تأثیر اين عوامل قرار می گیرند نیز از نظر 
منابع آب و گیاهی و در کل هر موجود زنده ای به شدت آلوده شده 
و استفاده از آن ها بسته به میزان استفاده باعث مسمومیت و عالئم 
شديد و در نهايت مرگ می شوند. در کل سالح های اتمی به دلیل 
اثرات و ويژگی های منحصر به فرد سیاسی و اجتماعی زير هنوز 

تولید و ذخیره سازی می شوند.
ايجاد خسارتهای سنگین جانی و مالی  ●

غیر قابل استفاده کردن و آلودگی محیط  ●
تهديد طرف مقابل و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل برای   ●

قبول خواسته ها
تغییر توازن قدرت در جنگ  ●

وسعت شعاع تخريب و خسارات  ●
استفاده سريع در هر شرايط  ●

نفوذ اثرات تخريبی آن در تاسیسات  ●

جدول 2- انواع عوامل ميکروبی

نام گروه 
 بيولوژيك

 نام بيماري نام ارگانيسم/ توكسين

A 

 سياه زخم باسيلوس آنتراسيس

 بوتوليسم توكسين كالستريديوم بوتولينيوم

 طاعون پرسينيا پستيس

 آبله واريوال ماژور

 توالرمي فرانسيال نوالرنسيس

 ها (ها ( ويروس ابوال و ويروس ماربورگ)، آرنا ويروسفالوي ويروس
 ويروس السا و ويروس ماچوپو)

 تبهاي همورازيك ويروسي

B 

 بروسلوز گونه هاي بروسال

 عصبي - آسيبهاي عروقي اپسيلون توكسين، كالستريديوم پرفرنژنس

 مسموميت هاي منتقله از راه غذا O157:H7هاي سالمونال، شيگال، اشرشيا كولي سويه گونه

 مشمشه بورخولدريا مالتي

 ميلوئيدوز پسودومالتي بورخولدريا

 پسيتاكوزيس كالميديا پسيتاسي

 تب كيو كوكسيال بورنتي

 )RisinCommunisتوكسين ريسن از دانه كرچك (
هاي قرمز و رسوب آگلوتنياسيون گلبول
 هاي سرمپروتئين

 مسموميت، سندرم شوك سمي استافيلوكوكوس اورئوس Bانتروتوكسين 

 تيفوس ريكتزيا پرووازكي

 هاي ويروسيآسفاليت هاي آنسفاليت شرقي، غربي و ونزوئالييويروس

 هاي منطقله از راه آبمسمويت ويبريو كلرا، كريپتوسپوريديوم پاروم

C 

 آنسفاليت، عفونت حاد تنفسي نيپا ويروس

 عفونت تنفسي شديد هانتا ويروس

 آنفوالنزا )H1N1ويروس آنفوالنزا (سويه 

 ايدز HIVويروس 

 عفونت تنفسي شديد ويروس سارس
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منطقه انفجار بمب های هسته ای به پنج قسمت تقسیم می شود: 
1- منطقه تبخیر ۲- منطقه تخريب کلی ۳- منطقه آسیب شديد 
گرمايی ۴- منطقه آسیب شديد انفجاری ۵- منطقه آسیب شديد 
باد و آتش. در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون 
درجه سانتیگراد به وجود می آيد و هر چیزی، از فلز گرفته تا انسان 
و حیوان در اين دما بخار می گردد. آثار زيانبار اين انفجار حتی تا 
شعاع ۵۰ کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی 
زيادی است می تواند میلیونها دالر تجهیزات الكترونیكی پیشرفته 
نظیر ماهواره ها و يا سیستمهای مخابراتی را به آهن پاره تبديل کند 
و همه آن ها را از کار بیاندازد. اينها همه آثار ظاهری و فوری بمبهای 
تا سالهای طوالنی تشعشعات  انفجار  از  هسته ای می باشد. پس 
زيان بار راديواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده در محلهای 
نزديك به انفجار می شود. پرتو راديواکتیو از پرتوهای آلفا، بتا، گاما 
و تابش نوترونی تشكیل شده است. نوع آلفای آن بسیار خطرناک 
است ولی توان نفوذ اندکی دارد. اين پرتو در بافت زنده تنها کمتر 
از 1۰۰ میكرون نفوذ می کند، اما برای آن ويرانگر است. پرتوی 
گاما از ديوار و سنگ نیز عبور می کند. هر 9 میلی متر سرب يا هر 
۲۵ متر هوا، شدت تابش آن را نصف می کند. اين پرتو با توجه به 
فرکانس بسیار باال، انرژی زيادی دارد که اگر به بدن انسان برخورد 
کند، از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث 
تخريب DNA شده و سرانجام زيمنه را برای پیدايش انواع سرطانها، 
سندرمها و نقايص غیر قابل درمان ديگر فراهم می کند و حتی اين 
نقايص به نسلهای آينده نیز منتقل خواهند شد. برای جلوگیری از 

نفوذ تابش گاما به حدود 1۰ سانتیمتر ديواره سربی نیاز می باشد.
راههای مقابله با عوامل ش م ه: اقدامات عمومی در مناطق آلوده 

که به محض مشاهده يكی از عالئم حمله ش م ه بايد انجام داد.
حبس نفس و پوشیدن ماسك در کمتر از 9 ثانیه )در صورت   ●

عدم دسترسی به ماسك از يك پارچه خیس استفاده شود(
حتی االمكان پوشانیدن تمام سطح بدن  ●

استفاده از لباسهايی که بافت ريز و نايلونی داشته باشند مانند   ●
بادگیر

اعالم خطر برای ديگران  ●
در صورت امكان رفتن به ارتفاعات و بلنديها  ●

خودداری ازتماس با سطوح و اجسام آلوده  ●

اجتناب از خوردن آب و مواد غذايی آلوده  ●
در صورت امكان دور شدن از منطقه آلوده در خالف جهت   ●

باد
خودداری از فعالیت زياد و غیر ضروری تا حد امكان  ●

حداقل مهارتهای انفرادی ش م ه: مهارتهايی را که بايد يك فرد 
برای حضور در منطقه آلوده کسب نمايد، حداقل مهارتهای انفرادی 
گويند که آشنايی با » باعث می شود يك فرد آموزش ديده بدون 
کاهش استعداد رزمی خود و يا حداقل کاهش، ماموريت محوله را 

انجام دهد. اين مهارتها شامل موارد زير است.
نحوه تشخیص يك منطقه آلوده ش م ه: هر فرد بايد قادر باشد   .1
اعالم خطرهای گوناگون سمعی و بصری ش م ه را تشخیص 
بدهد تا بتواند ضمن انجام اعمال حفاظتی به ماموريت خود 

ادامه دهد.
روش صحیح ماسك گذاری: يك فرد آموزش ديده بايد بتواند   .۲
به دنبال احساس خطر ش م ه در کمتر از 9 ثانیه ماسك خود 

را به طور صحیح و دقیق بپوشد.
استفاده از لباسهای حفاظتی: هر فرد آموزش ديده بايد قادر   .۳
به استفاده صحیح از لباسهای حفاظتی بوده، عالوه بر آن بايد 
ضمن تمرين، اين توانايی را پیدا کند که در حالی که تجهیزات 
حفاظتی خود را می پوشد ماموريت اصلی خود را انجام دهد 
و بايد بداند که نوع تجهیزات حفاظتی بستگی به ماموريت 

اصلی او دارد.
تشخیص عوامل شیمیايی: فرد آموزش ديده بايد قادر باشد   .۴
با مشاهده اولین مسمويت به نوع عامل پی برده و اقدامات 

حفاظتی ويژه آن را انجام دهد.
رفع آلودگی انفرادی: به دلیل اهمیت رفع آلودگی و ضرورت   .۵
اينكه رفع آلودگی نبايد به تاخیر بیافتد، الزم است هر فرد 
آموزش ديده رفع آولدگی انفرادی و همچنین عبور از ايستگاه 

رفع آلودگی را به نحو احسن فرا گیرد.
رفع نیازهای شخصی: يك فرد آموزش ديده بايد قادر باشد   .۶
در حالی که تجهیزات حفاظتی را پوشیده است براحتی آب 

بنوشد، قضای حاجت نموده و استراحت کند.
اقدامات ويژه ش م ه: يك فرد آموزش ديده بايد بتواند در   .۷
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صورت مواجه شدن خودش و يا ديگران با عوامل ش م ه 
اقدامات ويژه را برای کم يا برطرف کردن آسیب وارده انجام 
دهد. بدين جهت برای مثال بايستی نحوه تنفس مصنوعی و 

استفاده از آمپول آتروپین و امیل نیتريت را فراگرفته باشد.
عبور از منطق آلوده: هر فرد آموزش ديده بايد قادر باشد از   .۸
منطقه آلوده ش م ه عبور نموده و ماموريت محوله خويش را 

به انجام رساند.
نگهداری از تجهیزات انفرادی: هر فرد بايد نحوه نگهداری از   .9
تجهیزات انفرادی ش م ه را بداند تا در صورت نیاز مجهز به 

وسايلی سالم و قابل استفاده باشد.

نحوه عبور از منطقه آلوده: در صورت مواجه شدن با منطقه آلوده 
شیمیايی، میكروبی يا هسته ای در صورت امكان از ورود به منطقه 
آلوده خودداری نموده و منطقه را دور بزنید. در صورتیكه عبور از 
منطقه آلوده بنا به دستور فرماندهی الزامی بوده، بايد اقدامات زير 

را به دقت انجام دهید.
ماسك خود را بپوشید.  .1

لباس حفاظتی خود را بپوشید )لباس، کفش، دستكش، ماسك   .۲
و روپوش(

ناحیه گردن، گوش و روی دستهای خود را پماد حفاظتی ش   .۳
م ه بمالید.

حتی االمكان از فعالیت غیر ضروری خودداری نمايید.  .۴
از رفتن به داخل گودالها و شیارها خودداری کنید.  .۵

به اشیا آلوده دست نزنید.  .۶
از برخورد با شاخ و برگ درختان و يا علفهای روی زمین   .۷

اجتناب نمايید.
حتی االمكان از نشستن و خوابیدن بر روی زمین آلوده خودداری   .۸

کنید.
آب و مواد غذايی در باز را استفاده ننموده و حتی االمكان آن ها   .9
را دور بريزيد و از غذاهای سر بسته مانند کنسرو و کمپوت 

استفاده نمايید.
سريعًا ماموريت محوله را به اتمام رسانده و از منطقه آلود ه   .1۰

خارج شويد.
در صورت نداشتن لباس حفاظتی اعمال زير را انجام دهید.

تمام دکمه های لباس خود را ببنديد.  ●
يقه لباس را باال بكشید.  ●

سر آستین و پاچه شلوار را کش بیاندازيد.  ●
گردن، زير بغل، آرنج، باسن، کشاله ران و زير زانو را محافظت   ●

نمايید.

انفرادی ش م ه: ماسك نظامی به منظور  آشنايی با تجهيزات 
حفاظت مجاری تنفس و چشمها و صورت از آسیب عوامل شیمیايی، 

میكروبی و گرد و غبار هسته ای بكار برده می شود.
کار ماسك نظامی: ماسك طوری ساخته شده است که اگر درست 
روی صورت قرار گیرد، هوای آلوده ابتدا از فیلتر عبور نموده، بعد 
از تصفیه به پشت لنزهای چشمی رفته، از طريق سوپاپهای کالهك 
بینی وارد کالهك بینی شده و مورد تنفس قرار می گیرد و سپس 

بازدم از طريق سوپاپ خروجی خارج می شود.
روشهای کسب آمادگی مقابله با سالح های بيولوژيک:

ايمن سازی فعال و يا به عبارت ديگر واکسیناسیون  ●
استفاده از آنتی سرم اختصاصی  ●

پیشگیری آنتی بیوتیكی قبل و اندکی پس از آلودگی  ●
عوامل بیولوژيك را می توان به ۳ طريق از بین برد:

عفونت زدايی مكانیكی: اين روش مشتمل بر اقداماتی است که 
عوامل بیولوژيك را برطرف می کند، ولی آن را از بین نمی برد مثل 

عبور آب و هوا از فیلتر يا شستشوی پوست بدن
عفونت زدايی فیزيكی: مانند حرارت دادن و قرار دادن در معرض پرتو
عفونت زدايی شیمیايی: مواد و ترکیبات ضد عفونی شیمیايی معموال 
به شكل مايع، گاز و يا آئروسول می باشند. مواد عفونت زدای شیمیايی 
عبارت اند از فرمالدهید، آب اکسیژنه، اسید استیك، هیپوکاريت و...

آلودگی پوستی را بايستی فورا با آب و صابون ضد عفونی نمود. 
چنانچه مقادير زياد عوامل بیولوزيك پوست را آلوده کرده باشد، 
می توان از محلول هیپوکلريت و يا ساير عفونت زداهای شیمیايی 
برای برطرف کردن عامل استفاده نمود. چشمها را بايد با آب ولرم 

شستشو داد.
برای رفع آلودگی لباسهای پارچه ای و يا ساير تجهیزات محلول 
هیپوکلريك ۵% موثر است. برای رفع آلودگی وسايل مختلف، بايد 
به مدت ۳۰ دقیقه در محلول کلر قرار گیرند و سپس شستشو شوند.
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رفع آلودگی از زمین پر هزينه بوده و در شرايط عادی بايد از اين 
کار اجتناب کرد و چنان چه رفع آلودگی الزم باشد، میتوان از 
هیپوکلريك کلسیم استفاده نمود. در محیط های بدون سقف پرتو 
فرابنفش آفتاب آلودگی های میكروبی را به تدريج رفع خواهد کرد. 
اتاقها و ساير فضاهای سربسته را بهتر است با کمك فرمالدهید به 

صورت مايع و يا گاز ضد عفونی نمود.

بحث و نتيجه گيری
اصول اساسی پدافند حمالت ش م ه، توانايی سريع در ارائه خدمات 
بهداشتی درمانی است. آگاهی از نوع و نحوه اين حمالت امكان 
مقابله با آن ها را فراهم می نمايد. از اين رو تهیه برنامه های جامع 
که در شرايط مختلف قادر به پاسخگويی باشد و بتواند بحران را 

به موقع مهار کند، بسیار حائز اهمیت است.
امروزه سیستمهای هوشمندی توسط دانشمندان با همكاری رشته 
مختلف تهیه شده است که امكان تشخیص عوامل ش م ه به خصوص 
عوامل بیولوژيكی را دارا می باشد. البته بايد اطالعات اين عوامل 
قبال به صورت يك بانك اطالعاتی در اختیار سیستم گذاشته شده 

باشد تا سیستم به صورت اتوماتیك سريعًا نوع عامل، محل و شدت 
حمله را شناسايی و اعالم خطر کند. اين دستگاهها می توانند به 
طور مثال با استفاده از پرتو لیزر و يا مادن قرمز ابرهای آئروسول 
حاصل از حمله را شناسايی کنند. هر چند هرگز نمی توان خطای 
اين سیستمها را به صفر رساند و همیشه بايد عامل انسانی آن ها را 
پشتیبانی کند، اما در نهايت يك سیستم کمكی بسیار مهم خواهد 
بود. همچنین لزوم هماهنگی و همكاری منظم و به موقع بین يگانها 
و وزارت بهداشت و ساير سازمان های مرتبط برای پاسخگويی به 

موقع بسیار حائز اهمیت است.
توانايی  اين بود که  بر  به طور کلی سعی  اين مقاله مروری  در 
شناخت عوامل ش م ه و راهكارهای مقابله با اين عوامل بیان شود. 
لذا در تحقیقات و مقاالت بعدی پیشنهاد می شود بر روی هر يك 
از اين عوامل جداگانه کار شود تا طراحی و طبقه بندی بانك های 
اطالعاتی شناسايی انواع عوامل ش م ه به صورت نرم افزاری و 
سیستماتیك و همچنین تهیه ذخاير آنتی بیوتیكی و واکسن برای 

آن ها امكانپذير شود.
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