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 مقدمه 

 و غذابرای تامين  بشرتاریخ، طول در لذا دارد وجود انسانی هردر غریزی طور به بقاء حفظ و حيات به عالقه

ت دفع تجاوز دشمنان خود های کشاورزی و معادن پرداخته یا به جه گسترش و توسعه مراتع و زمين ژی بهانر

ها  جنگردوران صنعتی دوامع بشری قبل ازهایی که ج سالح منازعات بسياری را پشت سر نهاده است.ها  جنگ

هایی که جوامع بشری  ی و نوع سالحبردند دست ساز و بسيار ساده بود، بين فرآیندهای دانش و فناور بكار می

 مفهوم در پدافنداند، ارتباط نزدیكی وجود داشته است. کرده برای بهره گيری از آنها در جنگ ابداع و اختراع می

 .است خودی اهداف به دستيابی از ممانعت و دشمن آفندی اقدامات تاثيرات کاهش یاو کردن خنثی دفع، کلی،

     اهداف  هیابی ب دشمن و ممانعت از دست ندیاقدامات آف تاثيرات کاهش یا و کردن خنثی ،کلی مفهومدر پدافند

 خودی است. 

 

 مفهوم پدافند غیر عامل  -1

پدافند غير عامل شاخه ای از مدیریت بحران است که اساسا روی مدیریت پيش از بحران متمرکز شده است.  

پدافند غير عامل به نوعی از دفاع اشاره دارد که وابسته به تجهيزات و جنگ افزارهای نظامی نباشد.بر این 

تجهيزات، اسنادو مدارک و ،اساس هر نوع تالش غير نظامی که آسيب پذیری انسان، زیر بناها، ساختمان ها

از منظر پدافند امل تلقی می شود .اماکن ملی را در برابر حمالت دشمن کاهش دهد، به عنوان پدافند غير ع

غير عامل تهدیدات به چند دسته تقسيم می شوند که یكی از مهم ترین بخش های آن تهدیدات زیستی می 

اتات، آب آشاميدنی و محيط که طيف گستردهای ،غذا،نبحوزه شامل :انسان،دام 6دات زیستی در باشد . تهدی

شوند) سند راهبردی پدافند غير عامل زیستی وزارت جهاد از تهدید را در بر می گيرد دسته بندی می 

 (.1931کشاورزی ، 

 

 

 

 



 در بخش کشاورزی پدافند غیر عامل زیستی-2

بخش کشاورزی وظيفه اصلی امنيت غذایی کشور ) توليد و سالمت را به عهده داشته و همواره با چالش ها و 

نياز به ایجاد دیدگاه  ،های جدید تهدید نوین و روشتهدیدات مختلف همراه بوده است . بروز تهدیدهای 

لذا اجرای الزامات و اقدامات پدافند غير عامل می تواند  های ویژه ای برای مدیریت آن آشكار می سازد .

تبعات ناشی از آن را ایفا  نقش اساسی برای کاهش آسيب پذیری و ارتقاءپایداری در برابر تهدیدات و کاهش

بخش کشاورزی، به مجموعه اقدامات پيشگيرانه درحوزه دام و گياه اطالق می  . پدافند غير عامل درنماید

گردد که با اجرای آن می توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسيب پذیری بخش کشاورزی را 

ممكن  و تلفات احتمالی ناشی از تهدید ها را به حداقل ،به این ترتيب می توان ميزان خساراتافزایش داد

تضعيف و  ا استفاده از عوامل زیستی که موجبهرگونه رویداد یا حادثه طبيعی یا غير طبيعی ب کاهش داد.

نابودی سرمایه های انسانی و یا آسيب های اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های ملی زیستی شود 

  ، تهدید زیستی محسوب می شود .

ورت می عامل زیستی مجموعه ای از اقدامات غير مسلحانه برای مواجهه با تهدیدات فوق صدر پدافند غير

گيرد.پدافند غير عامل زیستی به عنوان یكی از ابعاد پدافند غير عامل در قالب قرارگاه پدافندزیستی کشور 

 ،صد و پایش،آشكار سازی ، هشداردهیيل: رساماندهی می گردد و به مجموعه ای از اقدامات از قبمدیریت و 

بازیابی و  ،درمان،يشگيری،امداد و نجات حفاظت و پ ، کنترل، مدیریت بحران،عملياتتشخيص و تصميم و 

باز توانی ،منابع محدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها 

 (.1932، ) سند راهبردی پدافند زیستی کشورمی گردد

 

 رصد و پایش تهدیدها-3

ترین وظيفه غير عامل مطرح نمود، که مسئوليت مستقيم آن متوجه رصد و پایش را  می توان به عنوان اصلی 

، شناخت حوزهاجرای اقدامات در این دو  . در گام اولمی باشد مبادی ذیربط در حوزه های گياهی و دامی

تنگ بوده و مكمل . دفاع غير عامل و مدیریت بحران دارای ارتباط تنگای بخش استتهدیدات پيش رو

از ایجاد دوری ر عامل جلوگيری از ایجاد بحران و ترین هدف دفاع غيبه گونه ای که مهم  ،یكدیگر می باشند

و  کاهش می یابد پذیریميزان آسيب  ،این با رعایت اصول دفاع غير عامل. بنابرشرایط بحران زا می باشد

، که در غير این صورت مدیریت بحران نيز از کارایی الزم است بحران از موفقيت بيشتری برخوردار مدیریت

 برخوردار نخواهد بود.

 

 

 



 تشخیص و شناسایی تهدید -4

در فضای پدافند غير عامل ، مسئله تهدیدات زیستی در فضای کشاورزی بسيار حائز اهميت است . دسته ای 

از تهدیدات زیستی طبيعی هستند که بر اساس تغيير عوامل طبيعی مانند :تاثيرات اقليمی ، گرم شدن و سرد 

جودات زنده (. دسته دیگر تهدیدات مهندسی شده است ، ایجاد شده اند ) جهش در مو و ... شدن ، حررات

که تغيير ساختار سلولی موجودات زنده در راستا و به نفع اهداف تعيين شده بيوتروریسم و اگرو تروریسم 

 سازماندهی شده است .

تالش برای جلوگيری از آنچه که باعث تهدید برای توليد محصوالت کشاورزی می شود و یا باعث کاهش 

ان محصول ، پایين آمدن کيفيت آن و هدر رفتن نيرو و تالش صرف شده در امر توليد می شود را ميز

تشخيص تهدید می نامند .که بعد از تشخيص مرحله شناسایی تهدید شروع می شود . تشخيص تهدید به 

 پيشگيری از حوداث یا داشتن سطح قبول ریسک های مختلف موجود در انجام صورت های مختلفی باعث

همگام با رشد و توسعه سریع بخش کشاورزی،تهدید های ایجاد شده برای این بخش  کار تعریف شده است .

بروز تنها یک حادثه در یكی از حوزه ها ، احتمال بروز زنجيره حوداث و  نيز افزایش یافته است،که گاهی

 .ایجاد حوادث در تمامی حوزه ها را افزایش می دهد 

 

 شناخت منشاء تهدید-5

تهدید ها می توانند ماهيت سخت افزاری یا نرم افزاری داشته باشند . تهدیدات سخت افزاری به منظور مقابله 

ها ی نرم افزاری بر فرسایش قدرت ملی یک کشور تمرکز   اما تهدید با ساختار سياسی صورت می گيرد

ل آنها به سه روش صورت می که نحوه انتقاو خارجی است  لی. منشائ تهدیدات  عمدتا به صورت داخدارد

غده  ،به صورت های  مختلف توسط بذرها ،پياز ها انتقال عمدی : انتقال عوامل تهدید کننده زیستی -1گيرد.

شيالت و...توسط انسان صورت می گيردو اهداف خاصی را طيور،،دام  ،، وسایل و ماشين آالت زراعیها

انسان به علت ناآگاهی، سوء مدیریت و  توسط ر عمدی، عوامل تهدید کننده زیستیانتقال غي -2دنبال می کند.

یک محصول ، فرآورده و یا حتی یک گياه ، دام یا آبزی و یا حتی عدم مطالعه جوانب آن از راه وارد کردن 

ستقل ساز ، خود را مانتقال طبيعی غير عمدی: در روش غير عمدی ، عامل خطر  -9 ...وارد کشور می شود .

روش های انتقال خود مهم ترین انواع از انسان و توسط باد، حيوانات ، حشرات ، پرندگان و ...منتقل می کند.

به خود که توسط باد ، آب ،ناقلين ) حشرات ، پرندگان ،حيوانات، انسان ، تجهيزات  کشاورزی،گياهان انگل ، 

 انتشار ژن و...(صورت می پذیرد.



 چاره اندیشی ایجاد مرکز تولید فکر و-6

و دیگر گشودن  به طور کلی اتاق فكر دو کارکرد یا نقش کليدی دارند: یكی فكر سازی برای مفهوم آفرینی

با تهدید و حصول موقعيت  سازمان مربوط به منظورحل بحران یا مواجهه به و مشكالت مبتال گره های مسائل

 پدافند غير عامل در مرحله وقوع بحران است .بهتر یا بهبود وضع موجود ، که کارکرد اخير مراکز فكر مدنظر 

 بحران مدیریت-7

آن و تالش برای نگهداشتن کشور در  آنچه هنگام بروز بحران حائز اهميت است مدیریت بحران و رفع

در  مدیریت بحران مجموعه اقدامات و کارهایی است کهموقعيت مناسب و مطلوب و حتی برتر می باشد .

 با بهره گيری از منابع موجود وضعيت را کنترل نماید . شرایط بحران بتواند

 مصون سازی -8

زیستی مربوطه است که باید با دانش موجود آنچه حائز اهميت است ، ایمن سازی  سازمان  نسبت به عوامل  

و تحقيقاتی در زمينه عامل های  وهشیژازجمله مراکز پ گروه های مختلف تخصصی و یا بهره گيری از

شود ،  و مدیریتی بخش کشاورزی اطالع رسانیو به شيوه  مناسبی به عوامل عرصه ای اقدام نمود  بيولوزیكی

ی متوجه یدتا در حمالت بعدی بخش کشاورزی آمادگی مناسبی برای مقابله داشته ویا حمله تهدیدی جد

 سازمان نكنند . 

 راهبرد های پیشنهادی مقابله با تهدیدات زیستی -9

و کنترل آن ها ، نياز به بر نامه ریزی و داشتن برای پيش گيری از آسيب های ناشی از تهدیدات زیستی 

راهبرد مناسب و به تبع آن بر نامه های اجرایی قابل حصول در راستا اهداف و راهبرد های مربوط است . به 

 طور خالصه به برخی از راهبرد ها در زیر اشاره می گردد :

 ایجاد ساختار و نظام جامع مقابله با تهدیدات .-1

 عه نظام مراقبت بيولوژیک .ایجاد و توس-2

 به کارگيری سامانه ها ی نوین رصد و پایش تهدیدات حوزه کشاورزی .-9



 تقویت و توسعه آزمایشگاه های مرجع منطقه ای و ملی .-5

 ارتقاء و توسعه  سيستم های قرنطينه ای مرزی و ممانعت از خروج منابع ژنتيكی .-6

 گيران در خصوص اهميت تهدیدات زیستی. ایجادحساسيت در بين مسئوالن  و تصميم -7

 .حفاظت از گونه های نادر  گياهی ، دامی ،شيالتی  و فراموش شده  -8

 تقویت و توسعه زیر ساخت های الزم جهت کسب وضعيت تهدیدات بالقوه در کشورهای همسایه . -3

 لوم پيشرفته دنيا .شناخت بالقوه تهدیدکننده بيماری زا محصوالت استراتژیک با بهره گيری از ع-11
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