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انسان ها همیشه در معرض تهدید قرار دارند، اما  نوع و شددت و عدعف تهدیددها    
.متفاوت بوده و هستند

تهدید همیشه در مقابل امنیت قابل طرح است و آن نیز به صدورت ههندی وهدور   
شاید بتوان گفت اهمیت تهدیدها به ههنی بودن آن اسدت و ا  آن ههدت  . می یابد

یر مهم و اساسی است که ههن و قلب ها را تسخیر نموده و افکار و اراده را تحت تأث
.قرار می دهد



تعریف تهدید
  اسد  هد    تابعی ا  نیت ها، انگیزه ها، قابلیت ها و الگوهای به کارگرفته شده توسط دشمنتهدیدد

.  ممکن اس  خطرات مختلفی برای زیرساخ  های گوناگون هشور هدف داشت  باشد

 ا  عوامل محیطی بدرالف  الواسدتم مدا و الدار     برایند وضعیتی باشد ه  در آن، تهدید می تواند
.داردو احتمال آشفتگی، خطر یا زیان برای ما وجود کنترل عمل نمایند

 ،بد   و نقط  آغاز شکل گیری نگرانی از خطرها و پیامدهای تحقد  تهدیدد ن د    ادراکی ههنی تهدید  
.منافع و ارزش هاس  و عاملی مؤثر در تصمیم گیری و هنش ها و واهنش هاس 

 ی ب  شرایطی اطالق می شود ه  ان دان و فادای زی د  و فعا ید  وی، در معدرط مخداطرات      تهدیدات
.گیرداستقرار و فعا ی  مناسب قرار برهم الوردن نظم و سیستم همچون نابودی یا 



ری تهدید  مات ارثگذا فند غیرعامل رد گرب اقدا ذر زمانپدا

      با توج  ب  نوع تهدید در هر عصری، بشدر بد  تناسدب آن، بدرای دفداع از خدود

.اقدامات پدافند غیرعامل انجام داده اس 

   ازه می توان گف  ه  تهدید، مشخص هننده اقدامات پدافند غیرعامدل در هدر بد

.زمانی می باشد ه  در ادام  بیان می شود



سوریهواقع در شمال شرقی تل بری شهر قدیمی 

ها ب  طدور  پ اند زیرا نقاط مرتفع و خصوصا تها شکل گرفت های او ی  در سرتاسر دنیا بر روی تپ گاهسکون 

اشدند و همچندین   توان تند فواصل بیشتری را دید داشت  بط یعی قابل دفاع بودند و ساهنین این شهرها می

. بیایدهرد تا از تپ  باالها و دشمن باید انرژی زیادی را صرف میدر هنگام حمل  دشمنان دارای ت لط بر آن



دژ اربیل در عراق
و همچون تیرو کمان و دستیابی بشدر بده سدن    هایی با گذشت  مان و االتراع سفح 

ادور الشت، بشر برای دفاع بیشتر ا  الود عفوه بر ساالت شهر در باالی بلنددی، دورتد  
. دشهر را نیز مصالحی ا  سن  و گل دیوار کشید که در این  مان مفهوم دژ متولد ش



روتنبرگ در آلمان
به . ا بودههایی همچون شمشیر، نیزه، تیر و کمان و ا  این قبیل سفحاین دیوارها برای دفاع در برابر سفح

هدای  یکدان هدا و   بودند تا نیدزه همین دلیل نیا ی نبود که این دیوارها عخیم باشند ولی بایستی بلند می
هدایی همچنین این دیوارها در فواصل معین و معموال منظمدی دارای بدر   .  رتاب شده ا  آن عبور نکنند

بودند که در هنگام حمله دشمن، سربا های الودی ا  باالی آن تیر، سن  و غیره سدمت دشدمن شدلی    
. شدندداد نیز بنا میهایی که دیوار تغییر ههت میها در مکاناین بر . کردندمی





دن های بیشتر و کشف مواد منفجره و مجهز شبا  یشرفت

عده  و قلدیوارهایهای انفجاری، دیگر حتی ها به گلولهتوپ

شهرها توانستند ا عملکرد مناسبی نداشتند و نمینیز ها 

فاده توان گفت با کشف مواد منفجره و اسدت می. دفاع کنند

ها، دیگر عمر چنین استحکامات شدهری  ها در سفحا  آن

بزرگ ها آنقدرشعاع تخریب این سفح. نیز به  ایان رسید

رد و شد ا  شهرها با استحکامات دفاع کد بود که دیگر نمی

قدل  بنابراین دفاع ا  شهرها دیگر به بیرون ا  شدهرها منت 

جدام  هایی با شکل چندعدلعی ان شد و این کار توسط قلعه

. شد که حتی حدود هشت مایل الدار  ا  شدهر بودندد   می

اعی نکته هالب توهه این بود که حتی بدون دیوارهای دفد 

محصور کننده شهر، با  هم مردم دوست داشدتند کده در   

تدر ا   شهر بمانند و ا  شهر بیرون نروند  یدرا شدهر امدن   

.  حاشیه شهر و مناطق با  اطرا  آن بود



ا انگیزه و اشتیاق و ماندن در شهر در هنگام هجوم و حمله دشمن، تد 
-مدی . قبل ا  وهور هوا یما، بمباران هوایی و سفح اتمی ادامه داشت
فاودت  توان گفت در عصر اتم، اولین بار بود که انگیزه برای دفاع و ح

ا  هان، عمف مردم را به الرو  ا  شهر مجبور کرد و انگیزه ماندن در 
 یرا  مانی که . تر ا  شهر دادشهر های الود را به الرو  هر چه سریع

  ای چندصد هزار نفر را کشت و کل یتوان در ثانیهبا ی  سفح می
اه شهر را به طور کامل نابود کرد، شهرها دیگر شبیه بده ید   ناهگد   

اسدتا،  در همدین ر . نبودند و بیشتر شبیه ی  هد  کامف ناامن بودند
هایی که باعث بوهود آمدن و ساالت اتوبدان در شدهرها   یکی ا  علت

.شد، تسهیل تخلیه اعطراری شهرها در  مان بحران بود





تهدیدشناسی
 گشتن ، با شاخ  شاخ فناوری های نوینگ ترش تهدیدها و ترهیب شدن آن ها با 

. و وسیع شدن آن ها همزمان اس 

 بای دتی نگاهی عمومی بد  تهدیدد داشد  و در حدوزد تهدیدد شناسدی،       نمی توان

.داش نگاهی تخصصی

      مهندسی تهدید شناسیِ تخصصی، م حثدی مهدم و اساسدی بد  شدمار مدی رود و

.  مح وب می شودکلید ورود به مباحث  دافند غیرعامل



فند غیرعامل   ت   ،   آسیب پذریی    و     پدا ری مثل )تهدیدا (ث    پایدا
  دیگدرش  صفر و سم( سرِ آن)یک سم  پیکان . در این مثلث، سم  پیکان ها نشان دهندد تأثیر متقابل هریک از موارد بر هم اس 

دو عنصدر  با توج  ب  آن می توان فهمید ه  پدافند چگوند  بایدد بدا   . این مثلث ب  شکل نمودار مفهومی طراحی شده اس . صد اس 
انی و شدناخ   آسیب پذیری و تهدیدات مقابل   هند تا بتواند ب  پایداری برسد و در این رهگذر، ب  چ  نوعی از ابزار، دانش، نیروی ان 

.احتیاج اس 

 دارد و در شکل دیده می شود، بین تهدیدات و آسیب پذیری تقابل وجودهمان طوره
از طدرف دیگدر، پدافندد تدالش مدی هندد بد  ندوعی         . این دو بر هم اثدر مدی گذارندد   

پیکدانی  آسیب پذیری را هاهش بدهد و با تهدیدات هم مقابل  هند؛ بنابراین، پدافندد 
.دوطرف  ب   سم  تهدیدات و آسیب  پذیری دارد

ورندد، از  اگر تهدیدات و آسیب پذیری ها، ن    ب  پدافند غیرعامل طیفی را ب  وجود آ
، بداالی ایدن خدط   . ب  وجود می آیدد الط  ایداری برخورد این پیکان ها خطی ب  نام 

و هرچ  طیف ب  سم  تهدیدد . محدودد پایداری اس  و پایین آن، محدودد ناپایداری
س ایدن  آسیب پذیری پایین تر برود، حوزد پایداری بیشتر خواهد شد و چنانچ  بدرعک 

.اتفاق بیفتد، حوزد ناپایداری بیشتر خواهد گش 
   هندد،  اگر اقدامات پدافند غیرعامل نتواند با دو عنصر تهدید و آسدیب پدذیری مقابلد  

ایدار در این صورت، هشور ب  سم  حوزد ناپ. محدودد پایداری ب  شدت هاهش می یابد
.شدو ب  بیانی، ب   سم  بحران، فروپاشی، ب  هم ریختگی و ناامنی هشیده خواهد



 ۀ ممکدن  با اقدامات پدافند غیرعامل، تالش می شود تأثیرات آسیب پذیری ها در هشور ب  همیند

. هاهش یابد

 گوند  ای  هار بایدد بد  این . اصلی در این زمین ، مقابل  با تهدید یا مدیری  تهدید اس رویکرد   

. باشد ه  تأثیر تهدید بر هشور ب   حداقل برسد

 ی غیرعامل مقو   ای نوین و چا ش برانگیز ب   شمار نمی رود؛ امدا در عدین حدال، مفهدوم    پدافند

.بدیع دارد و با پیچیدگی های ب یاری همراه اس 





ت طبیعی خواص تهدیدا
 اس ب  بیان دیگر، فعل وانفعاالت درونی آن ها ط یعی . منشأ تهدیدات ط یعی، ط یع  اس.

 ندارددر تهدیدات ط یعی، اراده و هین  وجود.

ب  صورت تقری ا ثاب  ه تند.

 اس نوع تهدید ط یعی شناسایی شده ه  منشأ و خاصی  تمامی آن ها ثاب  ۴۷تاهنون.

 ررسی هرده خاصی  ب  دانشمندان و محققان فرص  می دهد تا ماهی  این فعل وانفعاالت را بشناسند، اثرشان بر سازه را باین
را عمل سپس آن ها را ب  استاندارد ت دیل نموده و با بهدره منددی از داندش، دسدتو    . و بعد، با آزمون و خطا با آن ها مقابل  هنند

مقابل  با آن ها را تو ید نمایند



ت انسان ساخت خواص تهدیدا

 باشدتفکر آدمی ب  تهدیداتی گفت  می شود ه  رخدادهای آن ها ناشی از.

در آن ها وجود دارد، کینه، اراده و فناوری شمنید.

 اسد   ی ، دانش و تکنولدوژ فناوریعنصر محرك در تهدیدات غیرط یعی، بیشتر

.می گردده  نقطۀ برتری مح وب 

 ه تند ویا و دینامی  ب یار.



وب ، دانش و تکنولوژی است کده نقطدم برتدری محسد    عنصر محرك در تهدیدات غیرطبیعی، بیشتر فناوری

ید  هدم   گفتنی است که در مباحث نظامی اگر فناوری ثابت فرض شود، استراتژی، دکتدرین و تکن . می گردد

. عناصر مؤثر و مهمی در ار یابی تهدید تلقی می گردند

 ها عوامدل  دورانی که سفح سرد تکنولوژیِ دفاع بوده است، مسائلی ا  قبیل استراتژی، دکترین  و تاکتیدر  

راتژی و ولی وقتی در هن  ها فناوری تغییر مدی کندد، دیگدر اسدت    . تعیین کننده و برترسا  آن تهدید بوده اند

رابر شمشیر،  س وقتی که فناوری تو خانه در ب. دکترین رن  می با د و به نوعی تابع تغییرات فناوری می گردد

.  شودسپر، تیر و کمان مطرح می شود، استراتژی و تاکتی  های ر م  یاده با سفح انفرادی سرد منسوخ می

حوری است، عامل فناوری در مقایسه با عوامل استراتژی، دکترین و تاکتی ، تأثیرگذار و بسیار مبه طورکلی.





ت رویکرداهی نوین تهدیدا

رویکردهای نوین
انسان  )تهدیدات 

(ساالت عمدی

تهدیدات  
سخت

تهدیدات  
 فناوری پای

تهدیات 
مردم محور





ت سخت تهدیدا
در ی  . ..اگر استقفل، حاکمیت، تمامیت ارعی، همعیت، منابع، تأسیسات و

کشدور دیگدر یدا اتحداد و ائتففدی ا       نیروهای نظدامی  کشور، مورد هجوم 
دااللی قرار گیرد، امنیت ملیگروه های معارض مسلح کشورهای الارهی یا 

استآن کشور در معرض تهدید سخت واقع شده 

ام اهدا  این نوع تهدید عمدتاً تصر  سر مین، ساقط کردن حاکمیت، انهد
تاستأسیسات و واردکردن السارت به منافع و منابع حیاتی ی  کشور 

 و « سدخت  افزارانده  »، عیندی،  روش های فیزیکدی تهدیدات سخت متکی به
 ور و ۀ استفاده ا  شیوبر و همچنین با تکیه الشونت آمیزهمراه با رفتارهای 

. هستنداهبار

    شاالصه های تخریب، آتش سو ی، کشتار و انفجار، در ایدن ندوع تهدیددات
ت وهور کاملی دارند؛ مانند بمباران، موش  باران، حمفت تو خانه ای، حمف

... .المپاره ای و



تهدیات مردم محور

وع درواقع ن. به تهدیداتی اطفق می شود که در آن ها، مردم هد  مستقیم باشند

مردم کشور هد  را هدیدی ا  تهدید است که در مدل ها و سناریوهای مختلف، 

.می دهدروبه روی حکومت الودش قرار 

شدتر  در این نوع تهدیدات، انفجار، کشتار، آتش سو ی و تخریب وهود ندارد و بی

.می شودافراد مطرح آسیب های روحی و روانی و نرم افزاری سیستم هادر حو ۀ 



هن  مردم  
محور

جنگ نرم

جنگ  
روای  ها و 
ایده ها

جنگ بی 
قاعده

جنگ  
اقتصادی

جنگ ضد 
امنیتی





هدف

سالح
هان بسیار پن

و مرموز

تفاوتهای جنگ
سخت و نرم











قدرت رنم 
 یدن بد   ب  منظور رستوانایی تاثیرگذاری در رفتار دیگران در  غ  نام  قدرت یعنی

.خواست  خود
 در رفتار دیگران برای حصول نتایج د خواه اسقابلیت نفوه بطور خاص، قدرت .
 و بد  « دیگدران شکلی دهی بده تدر هیحدات     توانایی » قدرت نرم ع ارت   از ،

جذب قدرت نرم، توانایی ه ب آن چیزی اس  ه  می خواهید از طری » تع یری دیگر 
. «پاداش بدس  آوریدهردن ن  از طری  اج ار و یا 

 هذبقدرت ترتیب قدرت نرم یعنی بدین
  ر شدکوه و الید  ،  یباییهم س  وج  برای قدرت نرم وجود دارد ه  ع ارتندد از  دست

. الواهی



تعریف جنگ رنم از دیدگاه قدرت رنم 
بعتاد مختفتف   استتفاده از ا باید جنگ نرم را کنیم اگر بخواهیم از مفهوم قدرت نرم برای تعریف جنگ نرم استفاده 

دف کشتور هت  متقاعد سادا  سسسقدرت نرم که قابل تصور بوده و کشورهای اعمال کننده قدرت از آنها بترای  
قتوقی و قتانونی،   استفاده می کنند تعریف کنیم که ابعاد آن عبارتند از بعد سیاسی، فرهنگتی، عفمتی، فنتاوری،     

....وانسانی و اجتماعی و بین المففی 

قدرت زور و اج ار•

نظام پاداش و تن ی •
قدرت سخت

قدرت هذب•

قدرت متقاعد سا ی و اغناء•

قدرت شکلدهی به ترهیحات دیگران•
قدرت نرم



جنگ اقتصادی
 حمل  ب  اقتصاد یک هشور در س  حوزه هلی قابل بررسی اس:

1 )،تهاجم نظامی ب  اهداف اقتصادی و تاثیر بر امنی  ملی هشور مقابل

2 )،تهاجم برای بدس  آوردن منافع اقتصادی در جنگ

3 )یتهاهم با ابزار اقتصادی به  یرساالت های اقتصاد.





آثار و  

پیامدهای  

جنگ  

اقتصادی

تورم

گرانی

االتفس

ناب امانی
اقتصادی



شیوه ها و روشهای دشمن در 

تاستفاده از عناصر داخلی جه

یبی ثبات سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی عموم

تهاتحریم بانک مرکزی و شرکتتحریم نفرخشکاندن درآمد کشو

گران فروشیکم فروشیادینابسامانی اقتص احتکار

اهداف دشمن در 

جدا کردن مردم از نظام



نظ  ی. ز ی کشغ ل:1

فرهنگی. کندیشهوذه کشغ ل:2

کقاص د . ب زک ه کشغ ل:3

کاکزادس ادهیموط ج نه ا کا یاگیرندامهانظ  ی اد اجنگا .
کاکزدس ادهیمهوی ب و ه ا کا یاگیرندات اانرم اد اجنگا .
  م کاکزادس ادهیکساق لب زک ه ا کا یاگیرندات اد اجنگاکقاص د.

؟دشمن شیوه اهی 



وندد رو  معنایش این اس  ه  ما یک اقتصادی داشت  باشیم ه  ر
آسدیب پدذیریش  ب  رشد اقتصدادی در هشدور محفدوم بماندد و     

ادی ؛ یعنی وضع اقتصادی هشدور و نظدام اقتصد   هاهش پیدا هند
بد   جوری باشد ه  در مقابل ترفندهای دشمنان ه  همیشگی و

یددا  و اخدتالل پ همتر آسیب ب یندد  شکلهای مختلف خواهد بود 
.هند



تت   پاهیفناوری هدیدا
تهدیداتی هستند که بر اثر رشد فناوری ها به وهود می آیند .

 تهدیدات، به الاطر هات فناورانه شان، گونده ای الداا ا  تهدیددات بده     این گونه

.شمار می روند

 ن بشدری، اید  سرعت چشمگیر در  یشرفت علدم  در دنیای امرو ، به دلیل

جدزا  تهدیدات رشد و قدرتی درالور توهه یافته اند؛ به گونه ای که در دسته ای م

.تقسیم بندی می گردند



تهدیدات 

فنآوری 

پایه

سایبری

 رتوی

 یستیالکترومغناطیس

شیمیایی
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تهدید سایبری 
دیدد اسد    تهدید سای ری پدیدده ای ج . ، تهدید سای ری  اس نخستین و مهم ترین تهدید فناوری  ایه

هم  مان با تحول فناوری اطفعات و گسدترش ارتباطدات ههدانی ا  طریدق     ه  در ده  های اخیر، 
دهای ، در سراسر جهان ظهور پیدا هرده اس ؛ ب  گون  ای ه  امدروزه چدا ش تهدید   شبکم وسیع اینترنت

د این اهمی  و پیچیددگی ناشدی از ماهید  جدیدد تهدید     . سای ری، هم مهم و هم پیچیده ب  نظر می رسد
.دسای ری و ویژگی ها و نمودهای منحصرب  فردی اس  ه  شناخ  آن را ب یار مهم و ضروری می نمای

 اگون تو ید گردید و از آن تاریخ ب  بعد، پیوست  در حال رشد در سطوح گوند 1۹۹۵فناوری سای ر در سال
ه و گردیدد سطوح و الی  های فناوری سای ر وارد فاای امنی  ملی هشدور هدا   تاهنون، 2۰۰۶از سال . اس 

هنگدامی هد  چندین فنداوری و     . حتی در برخی مواقع، در سطوح امنید  بدین ا مللدی داخدل شدده اسد       
بد   . دزیرساختی وارد فاای الی  ب  الیۀ امنی  ملی هشوری گردد، مفهومی ب  نام جنگ بد  وجدود مدی آید    

.  ری استهن  سایبری به معنای به الطرانداالتن امنیت ملی کشور ها در فضای سایبع ارت دیگر، 
ارتدش سدایبری   هشدور هدای زیدادی، ازجملد  دشدمنان مدا،       . امروزه جنگ های سای ری توسع   یافت  اند

.  پای  ریزی هرده اند



45

ت سایبری  مثال اهیی از تهدیدا
؛(انهدامشنود، االتفل و... )در شبکه  های مخابراتی کشور اعم ا  شبکم تلفن ثابت، موبایل واالتفل •

؛ ( آهنشبکه های مترو، بین شهری،  مینی، هوایی و راه)در شبکم حمل ونقل و ترافی  کشور االتفل •

؛ (الرو  نیروگاه ا  مدار)در شبکم برق کشور االتفل •

؛ (انفجار الطوط لوله و  االیشگاه)در شبکم گا  االتفل •

و سرقت در شبکم بانکی و مالی کشور؛ االتفل •

.  در شبکه  های صداوسیمااالتفل •
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رعهص اهی عمده جنگ سایبری 
یرساالت های حیاتی وحساس کشور 

هسته ای

  برق

آب

 گا

  نفت

صنعت

یر ساالت های دفاعی و امنیتی 

یر ساالت های بانکی و مالی و  ولی کشور 

یر ساالت های ارتباطی و رسانه ای کشور 

  یر ساالت های الدمات مردمی 

یر ساالت های درمان و بهداشت و سفمت کشور 



E-Bombبمب الکترومغناطیسی: انهدام نرم 

متر200

کیلومتر( 5تا 3) 

مگا وات100بیش ا  : توان تولیدی 



بمب های گرافیتی
واد معدنی  گرافی  ترهی ی از عنصر هربن اس  ه  یکی از نرم ترین م•

.با رنگ مات اس رسانای ب یار قویشناخت  شده و یک 

گرافیتی•





تاریخچه استفاده ا  سفح های الکترومغناطیسی
متعار 

(1991)هن  اول اللیج فارس 
در عملیات طوفان صحرا، ا یاف گرافیتدی در هالهدک جنگدی موشدک    :1991سال -

از ا یداف  در این حمل ، اتصاالت ناشی. هروز برعلی  تاسی ات برق عراق ب  هار رف 
.ورفیت تولید برق عراق را ا  کار انداالت% 8۵گرافی ، 

.پ   های توزیع و سوییچینگ نیروگاه های تو ید برق:  اهدا  مورد حمله-
و سی دتم هدای تو یدد   ( خاموش هردن)غیرفعال سازی: اقدامات  دافندی عراق-

انتقال برق



ار تاریخچه استفاده ا  سفح های الکترومغناطیسی متع

هن  دوم اللیج فارس•
حمل  با بمب های حاوی ا یاف هربن ب  تجهیزات : 2003مارس -

. توزیع برق عراق

در تجهیزات انتقال نیروی الکتریکیبعداز حمالت آمریکا بر -
.قطع بودرو 30، برق ب  مدت الناصریه



پدافند زیستی

، هشدداردهی ، آشکارسدا ی ،  دایش ، رصدد مجموع  ای از اقدامات از ق یدل  •

، گیریحفاوت و  یش، مدیریت بحران، کنترل، تصمیم و عملیات، تشخیص

دگی رفع آلوو محدودسا ی، با یابی و با توانی منابع، درمان، امداد و نجات

یددات  در برابر تهدیدات زی تی ه  موجب حفاظ  از سرمای  های ملی در برابر تهد

.زی تی و هاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می گردد



BA( Biological Agent):عوامل بیولوژیك

كهآنهاازمشتقهايتوكسينياوهاميكروارگانيسم
وياهگحيوان،انسان،درمرگياوبيماريايجادباعث

.ويندگبيولوژيكعواملراشوندميموادتخريبيا
چها،قارباكتريها،وسيعطيفازبيولوژيكعوامل

انتقالاهركهيافتهتشكيلآنهاتوكسينويروسهاو
وشگيريپيچگونگيشناسايي،وكشفبيماريزايي،

برخوردارخاصيپيچيدگيهايازنيزآنهادرمان
.ميباشند
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جنبه های تاریخی یا کاربرد عوامل بیولوژیك

يچاههامسيح،ميالدازقبلسال300دريونانيها
همردحيواناتاجسادباراخوددشمنانشربآب
ازروميهابعدها.نمودندميآلودهبيماري،از

كشفازقبلحتي.كردنداستفادهتاكتيكهمان
كهدانستندميانسانهابيماريزا،اجرامتئوري

.داردوجودبيماريوبدبوهايبينارتباطي

http://shadine.ir/
http://shadine.ir/


ا  بین روفت باغات  یتدون توسدط مگدس   
کده  80ساقه الوار در شمال کشور در درهه 

احتمال انسان سداالت بدودن ایدن حملده،     
.بسیار فراوان است



میددان درختددان  در بیمدداری اغددا ی  
زاگرس شایع شدده؛ بیمداری اغدا ی از   

ای بلوط و دیگر گوند  هد  آفات مختلف 
جنگلی در دنیا اسد  و صددها هکتدار   
درخ  بلوط را دچار زوال و مرگ مدی  

.سازد
این بیماری در زاگرس ازجملد  پدیدده  
هایی اس  ه  احتمال ان دان سداخ    

.بودن آن می رود



مراکز خطرساز-تهدیدات شیمیایی
مدی  شدهرها  قرارگرفتن مراکز صدنعتی در درون  رویه شهرها و بی بعد سوم در تهدیدات شهری، رشد •

دندد و  رشد و توسعه شهرها و دربرگرفتن  یرساالت های الطرناك شهری که قبف بیرون شدهر بو . باشد
در شهرها مراکدز  رالطدر صدنعتی   در حال حاعر داالل شهر قرار گرفته اند منتج به این شده است که 

.  بوهود آیدبرعلیه مردم 

10که قدبف  کارالانه های نظامی و مهمات سا ی به طور مثال، 
ها، کیلومتر ا  شهرها فاصله داشتند، با توسدعه شدهر  15الی 

فیه تصنمونه های دیگر، . سکونتگاه ها با آنها همجوار شده اند
و کارالانده هدای رنگسدا ی    ، الانه های آب با مخا ن گا  کلر

که به و غیره هستندکارالانه های شیمیایی،  تروشیمی سایر 
ه علت توسعه و رشد شهری در داالل بافت شهری قرار گرفتد 

ون بنابراین، یکی ا  کانون های الطر، این توسدعه نداهمگ  . اند
است که برای مردم تهدیدات هدی را تولید کرده اسدت کده  

ه ای تهدیدات صنعتی و تهدیدات توسعمی توانیم اسم آن را 
.تندمهمترین آنها هسبنامیم که حو ه های شیمیایی و  رتوی 



آلودگی 
هسته ای

انسان

حیوانات

گیاهان

محیط 
زیست 



روی فر ندان والددینی کده در  غیرعادی تغییرات 

ته اندد،  قرار گرفرادیواکتیو معرض تابش تشعشعات 

، بیدان کلدی  بده  . آسیب ژنتیکدی اسدت  درنتیجه 

عمدر، افدزایش   کوتداه شددن   موتاسیون ها موهب 

حساسیت به بیماری ها، کداهش بداروری و معمدوالً    

. می شوندغیرقابل تشخیص  وشیده و آثار 














