
مبانی پدافند غیر عامل
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مرکز مدیریت حوادث وفریت های پزشکی

دبیرخانه کارگروه بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه

رضوی زادگان



پدافند یا دفاع

غیرعامل

هدفاع غیرمسلحان

عامل

دفاع مسلحانه



یا الزم است تهدیدات را جدی بگیریم؟آ





یا می شود از تهدید ها فرصت ساخت؟آ



آیا منابع و فرصت ها همیشه ما را توانمند می سازد؟



تعریف پدافند غیرعامل

:مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب •
 افزایش بازدارندگی
 کاهش آسیب پذیری
تداوم فعالیت های ضروری
ارتقاء پایداری ملی

تسهیل مدیریت بحران

 دشمن می گردد(غیرنظامینظامی و )در مقابل تهدیدات و اقدامات خصمانه



تاریخچه پدافند غیرعامل

با شکل گیری تمدن های اولیه در جهان که با وقوع جنگ همراه بود ، انسان ها اصول •
الع اولیه پدافند غیرعامل را به صورت جوشن و سپر برای حفاظت فردی و برج و بارو و ق

.محکم را برای تامین امنیت گروهی به صورت گسترده ای رواج دادند
وجود خندق در اطراف شهرها و ایجاد دروازه های مستحکم برای پیشگیری از حمالت •

.غافل گیرانه دشمن در تمام نقاط جهان امری رایج بود







انواع تهدیدات



تهدیدات نیمه سخت
(ناتوان ساز) 

امروزه سالح های ناتوان ساز به عنوان یکی از فناوری های نوظهور در عرصه نظامی و •
.انتظامی اهمیت بسیار زیادی پیدا نموده است

هدف سالح های ناتوان ساز فراهم آوردن امکانات الزم برای نیروهای خودی جهت ناتوان •
.سازی ، ارعاب یا بازداری دشمن می باشد

، سالح بمب های الکترومغناطیسی ، بمب های گرافیتی: سالح های ناتوان ساز عبارتند از •
...های بیولوژیك و شیمیایی ، لیزری و 





تهدیدات بیولوژیك
:بیوتروریسم•
م سوء استفاده از عوامل بیولوژیك یا مواد حاصل از آنها را علیه موجودات زنده، بیوتروریس

.گویند
 (آگرو تروریسم ) تروریسم دامی و کشاورزی
 آگرو تروریسم ، مجموعه حمالت تروریستی با هدف کاهش ذخایر غذایی که با تخریب

طبیعی این حمالت با استفاده از آفت های. محصوالت کشاورزی تحقق می یابد ، گفته می شود
و یا مواد بیماری تب برفکی و آنتراکس: مثل سوسك سیب زمینی ، بیماریهای حیوانی مانند 

وسط مثل عامل نارنجی که در جنگ ویتنام ت) شیمیایی که موجب ریختن برگ درخت ها شده 
.صورت می گیرد( آمریکایی ها به کار رفت 



تروریسم شیمیایی
حمله تروریست ها با گاز سارین در مترو توکیو بود که موجب مرگ 1995یکی از شناخته شده ترین آنها در سال •

.دهها نفر و بستری شدن صدها تن گردید

.  پیش بینی چنین حمله ای تقریباً غیرممکن است•

.نگرانی بزرگ دیگر احتمال استفاده این مواد توسط گروههای تروریستی در منابع آبی و غذایی می باشد•

.  ی مخرب باشداز آنجایی که کنترل این نوع تروریسم بسیار مشکل بوده و اثرات آن طوالنی  می باشد ، می تواند خیل•

. شکل گرفتOPCW« سازمان ممانعت از سالح های شیمیایی » 1997در سال •
ن در حقیقت ، اهداف اصلی آن کنترل و ممنوع کردن تدریجی همه سالح های شیمیایی به منظور دور نگه داشت•

.دست تروریست ها از آنهاست

عصبی عوامل–عوامل تنفسی –عوامل تاول زا –بیوتوکسین ها : از عوامل شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره کرد •
عوامل تهوع آور–الکل های سمی –گازهای اشك آور –



تهدیدات صنعتی

والت مراکز صنعتی به مثابه قلب و رگ های یك کشور محسوب می گردند که با تولید کاالها و محص
نق متنوع موجب ثبات اقتصادی جامعه می گردند و در واقع نه فقط از منظر تولید بلکه به جهت رو

اشتغال موجب پویایی و تحکیم خانواده ها و آرامش شهروندان نیز می گردند 
در این میان مراکز تولیدی و مجتمع های صنعتی به عنوان زیرساخت های  حساس همیشه در معرض 

تهدیدات طبیعی و انسان ساز و همچنین تهدیدات از ناحیه دشمنان بوده اند که به انحای مختلف
شاهد این اتفاقات می باشیم که در این میان موضوع ... همچون سیل ، زلزله ، حریق، انفجار و 

تهدیدشناسی و پیشگیری در قالب الزامات پدافندی بیش از پیش ضروری می باشد
ات یعنی در اینجا ذکر این نکته ضروریست که رعایت الزامات پدافندی از باب مقابله با هر دو گروه تهدید

مهم و حائز اهمیت می باشد  ( نظامی و غیرنظامی)و خصمانه ( طبیعی و حوادث)غیرخصمانه





یدمدل های گوناگون رابطه متغییرهای آسیب پذیزی و تهد

















سطوح تاثیر گذاری تخریب زیر ساخت ها















سپاس از شما


