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ــد  ــتاد پدافن ــه س ــور در جلس ــا حض ــی ب ــر آقای ــد باق محم
ضمــن  خداآفریــن،  و  جلفــا  شهرســتان های  غیرعامــل 
ــوی،  ــد پرت ــرارگاه پدافن ــای ق ــداف و مأموریت ه تشــریح اه
ــوادث  ــه ح ــر هرگون ــودن در براب ــاده ب ــت: آم ــار داش اظه
ــا  ــناریوهای رزمایش ب ــا و س ــه طرح ه ــتلزم تهی ــوی مس پرت

ــت. ــف اس ــات مختل موضوع

بــرای آماده ســازی و تهیــه ایــن طرح هــا و ســناریوها، 
ــتان ها را  ــوی شهرس ــرزای پرت ــز خط ــش مراک ــد و پای رص
ــد  ــی بای ــایعه پراکن ــی و ش ــای اجتماع ــاد تنش ه ــدون ایج ب

ــم. ــام دهی ــب انج ــورت مرت ــه ص ب

ــه  ــانی ب ــاع رس ــوزش و اط ــدات، آم ــش تهدی ــد و پای رص
ــد  ــرارگاه پدافن ــای ق ــه مأموریت ه ــی از جمل ــکار عموم اف

ــت. ــوی اس پرت

ــد  ــرارگاه پدافن ــروری ق ــات ض ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب آقای
ــدازی آن تأکیــد کــرد: رســالت اصلــی  پرتــوی بعــد از راه ان
ــت از  ــاخت ها و صیان ــازی زیرس ــون س ــرارگاه مص ــن ق ای
جــان انسان هاســت، لــذا فعالیــت و تشــکیل منظــم جلســات 
قــرارگاه پدافنــد پرتــوی و کارگروه هــای تخصصــی مربوطــه 

ضــروری اســت.

فرمانــدار جلفــا نیــز اظهــار داشــت: قــرارگاه پدافنــد پرتــوی 
ــرد  ــا رویک ــه ب ــی منطق ــتم دفاع ــاماندهی سیس ــت س در جه
کاهــش خطــر و مصــون ســازی زیرســاخت های پرتــوی راه 

ــت. ــدازی شده اس ان

صــادق احمــدی بــا بیــان اینکــه برنامــه ریــزی بــرای 
مدیریــت حــوادث یــک امــر ضــروری و انــکار ناپذیر اســت، 
ــت و همــکاری  ــر همبســتگی، انســجام، دق ــزود: عــاوه ب اف
دســتگاه های مســئول بــا یکدیگــر، سیســتم بهداشــت و 
ــرارگاه،  ــا ق ــگ ب ــکاری تنگاتن ــن هم ــد ضم ــز بای ــان نی درم
آمادگــی خــود را بــرای مدیریــت حــوادث احتمالــی افزایــش 
دهــد و کارگروه هــای تخصصــی قــرارگاه جلســات خــود را 

ــد. ــکیل دهن ــم تش ــورت منظ بص

و  ماهیــت صدمــات  گفــت:  نیــز  فرمانــدار خداآفریــن 
ــاب  ــته ا ی ایج ــوی و هس ــوادث پرت ــی از ح ــیب های ناش آس
می کنــد کــه ســازمان های لشــکری و کشــوری در ارائــه 

ــد. ــش کنن ــای نق ــارکت و ایف ــخ، مش پاس

علــی امیــری راد افــزود: الزمــه مدیریــت یکپارچــه  پاســخ بــه 
ــا  بحــران، هســته آن اســت کــه بتــوان در مواقــع ضــروری ب

عوامــل قــرارگاه پرتــوی ارتبــاط ســریع برقــرار کــرد.
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جلسه قرارگاه طرح شهید سلیمانی

مدیـرکل پدافـند غیرعامـل 
استان آذربایجان رشقی در 

دیدار با وحید جاللی، معاون 
هامهنگی امور بودجه سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی

اســتان  غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل  آقایــی،  محمدباقــر 

ــاون  ــی، مع ــد جال ــا وحی ــدار ب ــرقی در دی ــان ش آذربایج

هماهنگــی امــور بودجــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

بــر نحــوه تخصیــص اعتبــارات دســتگاه های اجرایــی اســتان 

ــن  ــل ای ــد غیرعام ــوزه پدافن ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک اش

ــدت و  ــان م ــدت، می ــاه م ــزی کوت ــه ری ــا برنام ــارات ب اعتب

بلنــد مــدت بــه همــراه اولویــت بنــدی انجــام خواهــد شــد. 

ــر  ــن ســازمان خب ــا ای ــی از تعامــل و همــکاری بیشــتر ب آقای

ــاد  ــن دو نه ــکاری ای ــل و هم ــری، تعام ــت: همفک داد و گف

ــل مســمر  ــد غیرعام ــتان در حــوزه پدافن ــرای اس ــد ب می توان

ثمــر باشــد.

ــی  ــق و هماهنگ ــزی دقی ــا برنامه ری ــوان ب ــزود: می ت وی اف

کامــل در مــدت زمــان مشــخص نیازهــای دســتگاه های 

ــود. ــن نم ــوزه را تأمی ــن ح ــتان در ای ــی اس اجرای

ــی، معــاون هماهنگــی امــور بودجــه ســازمان  در ادامــه جال

نیــز ضمــن تأییــد ســخنان مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل گفــت: 

ــار  ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان همیشــه در کن

ایــن اداره کل بــوده و خواهــد بــود.

شناســنامه  یــک  می تــوان  ســازمان  ایــن  همــکاری  بــا 

ــرای  ــل ب ــد غیرعام ــات پدافن ــوص الزام ــتاندارد در خص اس

ــق  ــزی دقی ــه ری ــک برنام ــا ی دســتگاه های اســتان ایجــاد و ب

ــید. ــدف رس ــه ه ب

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

علیــار راســتگو در جلســه قــرارگاه طــرح شــهید ســلیمانی بــا 

تأکیــد بــر اینکــه نبایــد ایــن وضعیــت آبــی کرونایــی موجــب 

ــت:  ــار داش ــود، اظه ــهروندان ش ــن ش ــگاری در بی ــادی ان ع

ــد از هــر  ــودن شــرایط بیمــاری بای ــه شــکننده ب ــا توجــه ب ب

ــه  ــرد و فاصل ــوددداری ک ــات غیرضــروری خ ــه اجتماع گون

اجتماعــی و اســتفاده از ماســک جــدی گرفتــه شــود.

هرگونــه ســهل انــگاری  و بی توجهــی بــه رعایــت شــیوه نامه 

هــای  بهداشــتی، احتمــال افزایــش آمــار ابتــا و مــرگ و میــر 

ناشــی از کرونــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

راســتگو بــا قدردانــی از زحمــات و تاش هــای شــبانه روزی 

ــت و  ــئول در مدیری ــتگاه های مس ــامت و دس ــان س مدافع

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، گفــت: افزایــش میانگیــن رهگیــری 

ــر در اســتان  ــه ۷ نف ــی از حــدود ۴ ب ــان بیمــار کرونای اطرافی

ــگران  ــت تاش ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس ــت خوب ــز موفقی نی

بهداشــت و درمــان و همــکاری اثربخــش مجموعــه ســپاه و 

بســیج حاصــل شــده اســت.

ــار شهرســتان   ــودن آم ــی از مناســب نب ــراز نارضایت ــا اب وی ب

تبریــز در رهگیــری اطرافیــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا، گفت: 

بــا توجــه بــه ســکونت نزدیــک بــه بیــش از ۵۰ درصــد مــردم 

آذربایجــان شــرقی در تبریــز، بایــد شــاهد افزایــش اقدامــات 

مقابلــه ای در راســتای قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری و اجــرای 

دقیــق طــرح شــهید ســلیمانی در اســتان باشــیم.

ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع

شــرقی بــا تأکیــد بــر اســتمرار جــدی رعایــت شــیوه نامه های 

بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی، گفــت: در مقطــع فعلــی 

آن چــه بیــش از تشــکیل اجتماعــات موجــب نگرانــی اســت، 

ــت. ــت اس ــگاری وضعی عادی ان



7

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 53/ بهمن ماه 1399

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

8

شماره 53/ بهمن ماه 1399

مقدمه:
بــا افزایــش مصــرف انــرژي، نگرانــي دربــاره گــرم شــدن زمیــن 
و افزایــش تقاضــاي جهــان ســوم بــه انــرژي افزایــش مي یابــد. 
ــت و  ــن اس ــان و ایم ــل اطمین ــا قاب ــه تنه ــته اي ن ــرژي هس ان
آســیب کمتــري بــه محیــط زیســت وارد مي کنــد بلکــه ارزان تــر 
نیــز تمــام مي شــود. بــاد و انــرژي خورشــیدي 1۵ دهــم درصــد 
ــوع  ــن ن ــد، ای ــد کرده ان ــال 2۰۰۰ تولی ــان را در س ــرژي جه ان
ــر از  ــار خطرناك ت ــوده و پنــج ب ــرژي تولیــدي نســبتًا گــران ب ان
ــه علــت مــرگ و میــر و دیگــر ســانحه هاي  انــرژي هســته اي ب

ضمــن تولیــد آن هــا اســت.
آلودگــي هســته اي زمانــي بــه وجــود مي آیــد کــه فرآورده هــاي 
جانبــي یــک فعــل و انفعــال هســته اي، چــه ســاخته دســت بشــر 
ــاورت  ــا در مج ــت و ی ــط زیس ــي، در محی ــه طبیع ــد و چ باش
ــو  ــاي رادیواکتی ــد. زباله ه ــا گردن ــري ره ــکوني بش ــق مس مناط

موجــب ایجــاد تابش هــاي رادیواکتیــو و همچنیــن گســیل 
ــوند. ــو مي ش ــاي رادیواکتی ــردن فرآورده ه ک

در صورتــي کــه تابــش یونیــزه کننــده وارد جســم یــک موجــود 
ــزه  ــم آن را یونی ــود در جس ــاي موج ــردد، مولکول ه ــده گ زن
ــادي از  ــداد زی ــکل گیري تع ــب ش ــر موج ــن ام ــد. ای مي نمای
ــم  ــي جس ــزاي حیات ــا اج ــه ب ــردد ک ــاي آزاد مي گ رادیکال ه
مــورد نظــر واکنــش نشــان مي دهنــد و بــا شــکل دهي ترکیباتــي 
جدیــد بــه جــاي آن هــا، اثــرات آن هــا را خنثــي مي نمایــد. ایــن 
ــن وجــود هــر  ــا ای ــه ســرطان گــردد. ب ــد منجــر ب ــر مي توان ام
چقــدر صنایــع هســته اي ایمــن باشــند و بــه خوبــي تنظیــم شــده 
ــب  ــم عواق ــت ه ــد و در نهای ــاق مي افت ــوادث اتف ــند، ح باش
شــومي بــراي اکوسیســتم و جمعیــت انســان ها در ســطح 
وســیع خواهــد داشــت. بنابرایــن صنایــع هســته اي از نقطــه نظــر 

ــود. ســامت عمومــي ناایمــن خواهنــد ب

رادیواکتیو
رادیواکتیویتــه اولیــن بــار در ســال 1896 توســط دانشــمند 
ــه  ــي ک ــرل Henri Becquerel  در زمان ــري بک ــوي، هن فرانس
ــبیه  ــت ش ــزي اس ــنت چی ــنت )فسفرس ــواد فسفرس ــر روي م ب
ــوري  ــاري ک ــد. م ــف ش ــرد کش ــق مي ک ــنت( تحقی فلوئورس
تحقیــق خــود را بــا جســتجوي کاربردهــاي پزشــکي رادیواکتیــو 
ادامــه داد و قــدرت تشعشــع ترکیبــات اورانیــم را انــدازه گرفــت 
و تحقیــق خــود را بــه عناصــر دیگــر از جملــه توریــم، گســترش 
داد. انــرژي هســته اي نخســتین بــار بــه وســیله »انریکــو فرمــي« 
ــیکاگو  ــگاه ش ــگاه هاي دانش ــي از آزمایش ــال 193۴ در یک در س
تولیــد شــد. در 2۰ دســامبر 19۵1 بــراي نخســتین بــار در یــک 
پایــگاه آزمایشــگاهي بــا نــام I-EBR از رآکتــور هســته اي بــراي 
ــووات( اســتفاده  ــرژي الکتریکــي )در حــدود 1۰۰ کیل ــد ان تولی
شــد. ســرانجام در 2۷ ژوئــن 19۵۴ نخســتین نیــروگاه هســته اي 

جهــان کــه بــه شــبکه بــرق متصــل گردیــد در اتحــاد جماهیــر 
ــي در  ــروگاه توان ــن نی ــید. ای ــرداري رس ــره ب ــه به ــوروي ب ش
ــروگاه  ــن نی ــرد. در 19۵6 اولی ــد مي ک ــگاوات تولی ــدود ۵ م ح
تجــاري هســته اي جهــان در انگلســتان بــه بهــره بــرداري رســید 

ــرد. ــد مي ک ــگاوات تولی ــي در حــدود ۵۰ م ــه توان ک

منابع رادیو اکتیویته
ــه دلیــل اشــعه اي کــه از آســمان ها،  ــه طــور طبیعــي ب محیــط ب
ــر  ــادي نظی ــاي ع ــم و از فعالیت ه ــاي درون جس ــن، اتم ه زمی
ــو  ــي دارد، رادیواکتی ــت م ــت دریاف ــیلي و فاح ــوخت فس س
ــي )1۰  ــعه کیهان ــامل اش ــي ش ــي پرتوزای ــع طبیع ــد. مناب مي باش
ــاك  ــا و خ ــا از صخره ه ــعه گام ــعات(، اش ــد کل تشعش درص
)چهــارده درصــد کــه بــا وضعیــت زمیــن شناســي منطقــه بســیار 
متغیــر اســت(، گاز رادون و تــورن داخــل ســاختمان ها )۵2 
درصــد کــه بســته بــه منابــع موجــود در منطقــه متغیــر اســت( و 
ــذا و شــرب )12  ــق غ ــا از طری ــه در بافت ه ــع یافت ــعه تجم اش
ــط  ــرل اشــعه در محی ــل کنت ــم قاب ــع مه درصــد( مي باشــد. مناب
آن هایــي هســتند کــه از آزمایــش ســاح هاي هســته اي و 
صنایــع هســته اي ناشــي مي شــوند. ولــي ضایعــات بــا اکتیویتــه 
بــاال فقــط توســط صنایــع هســته اي تولیــد مي شــوند. ضایعــات 
ــاي  ــه در نیروگاه ه ــادي ک ــن زی ــط و پایی ــه متوس ــا اکتیویت ب
رادیوایزوتــوپ،  صنایــع  دفاعــي،  تأسیســات  هســته اي، 
آزمایشــگاه ها و بیمارســتان ها تولیــد مي شــوند نیــز وجــود 
دارد. بعضــي از ضایعــات مایــع و گازي شــکل بــا اکتیویتــه پایین 
ناشــي از آزمایشــگاه ها و بیمارســتان ها مســتقیمًا در محیــط 
ــه آالت،  ــر شیش ــد نظی ــات جام ــي ضایع ــوند. ول ــه مي ش تخلی
ــد و  ــکیل مي دهن ــور را تش ــزاء رآکت ــه اج ــا، ک ــه، لجن ه البس
ضایعــات زیــاد مایــع رادیواکتیویتــه، مدیریــت بســیار دقیقــي را 

مي طلبنــد.

انواع تشعشع و پرتوها
ایــن تشعشــعات شــامل  تشعشــعات و مــواد رادیواکتیــو: 
ــا و  ــس و گام ــعة ایک ــد اش ــي مانن ــعات الکترومغناطیس تشعش
تشعشــعات اتمــي نظیــر اشــعه ایکــس، الکترون هــا، پروتون هــا 
ــي از  ــو ایزوتوپ های ــام رادیواکتی ــد. اجس ــا مي باش و نوترون ه
ــد  ــرار ندارن ــادل ق ــت تع ــه در حال ــند ک ــر مي باش ــک عنص ی
ــع  ــون و تشعش ــد نوکلئ ــا چن ــک ی ــع ی ــا دف ــذب ی ــا ج و ب
انــرژي اضافــي، بحالــت تعــادل درمي آینــد. عناصــر رادیواکتیــو 
ممکــن اســت بــا شکســته شــدن نیــز بــه عناصــري بــا حالــت 
پایدارتــر تبدیــل شــوند. اجســام رادیواکتیــو ســه نــوع اشــعه بتــا، 
ــت  ــروزه خاصی ــازند. ام ــر مي س ــود منتش ــا از خ ــس و گام ایک
رادیواکتیویتــه را بــا ایجــاد عــدم تعــادل در هســته هاي پایدارتــر 

مقاالت علمیمقاالت علمی

اثرات زیست محیطی تشعشعات رادیواکتیو

تهیه و تنظیم: پویا پورپیغمرب)کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(
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شماره 53/ بهمن ماه 1399
ــعه  ــد اش ــع تولی ــد. مناب ــت مي کنن ــز درس ــي نی ــور مصنوع بط
رادیواکتیــو مي تواننــد طبیعــي یــا مصنوعــي باشــند. رادیواکتیویته 
ــع طبیعــي بوجــود  ــي و دیگــر مناب طبیعــي از تشعشــعات کیهان
ــواد  ــا م ــه ب ــا، در مقایس ــوء آن ه ــار س ــزان و آث ــه می ــد ک مي آی
ــز  ــاني، ناچی ــاي انس ــي از فعالیت ه ــي، ناش ــو مصنوع رادیواکتی
ــه  ــیوم 99 از جمل ــیم 9۰ و تکنس ــزیم 13۷ و استرنس ــت. س اس
عوامــل رادیواکتیویتــه هســتند کــه بیشــترین خطــرات هســته اي 
ــواد  ــایر م ــه س ــر چ ــد اگ ــم نموده ان ــي فراه ــع آب ــراي مناب را ب
رادیواکتیــو و رادیوایزوتوپ هــاي آن هــا در مقایســه بــا منابــع و 

سرچشــمه اصلیشــان کــم اســت.

اورانیوم و نیروگاه هسته اي
انــرژي هســته اي از دو منشــاء هســته اتم هــاي ســنگین و 
ــمه  ــبک سرچش ــاي س ــته اتم ه ــت هس ــا گداخ ــي ی همجوش
ــا فیســیون فرآینــدي اســت کــه  مي گیــرد. شــکافت هســته اي ی
ــوم عــاوه  ــرل اســت. شــکافت اورانی ــل کنت بســیار ســخت قاب
بــر آزاد ســازي انــرژي یــا گســیل چنــد نوتــرون همــراه اســت، 
در واقــع مي تــوان هســته یــک اتــم را بــا یــک نوتــرون بــه دو 
جــز کوچک تــر تقســیم کــرد. همجوشــي یــا گداخــت هســته اي 
ــکافت  ــس ش ــد عک ــوان فراین ــه عن ــوان ب ــون را مي ت ــا فوزی ی
هســته اي قلمــداد کــرد، یعنــي فراینــدي کــه در آن دســت کــم 
ــواد  ــک از م ــر ی ــته اي از ه ــش هس ــوالت واکن ــي از محص یک
ــته اي در  ــت هس ــد. گداخ ــر باش ــر جرم ت ــه پ ــش زاي اولی واکن
مــواردي کــه جــرم کل هســته هاي محصــول از جــرم کل مــواد 
واکنــش زا کمتــر باشــد منجــر بــه رهایــي انــرژي خواهــد شــد. 
ازنظــر زیســت محیطــي روش گداخــت هســته اي بــه دلیــل کــم 
بــودن ضایعــات پرتــوزا، حمــل و نقــل آســان و کاهــش احتمــال 
بــروز حادثــه مناســب تر اســت. یــک گــرم از مــاده تولیــد شــده 
در رآکتورهــاي هســته اي معــادل ۴۵ بشــکه نفــت انــرژي تولیــد 

مي کنــد.
بــراي انجــام فعالیت هــاي هســته اي نیازمنــد اورانیــوم بــه 
عنــوان ســوخت مي باشــند. اورانیــوم در طبیعــت بــه ســه شــکل 
اورانیــوم 238 کــه تقریبــا 3.99 درصــد از کل اورانیــوم طبیعــي 
ــه حــدود ۷.۰ درصــد کل  ــوم 23۵ ک ــامل مي شــود، اورانی را ش
اورانیــوم و اورانیــوم 23۴ کــه حــدود ۰.۰۰۵ درصــد را تشــکیل 
مي دهــد وجــود دارد. اورانیــوم 23۵ تنهــا مــاده شــکافت پذیــر 
ــه طــور طبیعــي وجــود دارد و وجــودش از نظــر  ــه ب اســت ک

تولیــد انــرژي ضــروري اســت.

کاربردهای انرژی هستهای
ــه  ــن اســت ک ــم ســوخت هســته اي ای ــاي مه یکــي از مزیت ه
ــت  ــکات زیس ــدد مش ــواع متع ــروز ان ــع ب ــوخت مان ــن س ای

ــال  ــیلي زغ ــوخت هاي فس ــر س ــر اث ــه ب ــود ک ــي مي ش محیط
ــود. ــاد مي ش ــت و گاز ایج ــنگ، نف س

کاربــرد انــرژي هســته اي در پزشــکي بــه دو بخــش تشــخیص و 
درمــان تقســیم مي شــود. در حــال حاضــر، عــاوه بــر اســتفاده 
از روش هــاي تصویربــرداري، درمــان بیماري هــاي ســرطاني بــا 
ــور  ــه ط ــود. ب ــام مي ش ــز انج ــي نی ــا و پرتودرمان ــو داروه رادی
کلــي، در پزشــکي هســته اي از مــواد رادیوایزوتــوپ بــراي 
شناســایي، تشــخیص و درمــان بیماري هــا در ســطح ســلولي و 
مولکولــي اســتفاده مي شــود. انــرژي هســته اي در سترون ســازي 
وســایل یکبــار مصــرف پزشــکي بــا اســتفاده از پرتوهــاي 
ــا  ــه داروه ــواد اولی ــه م ــي ک ــن در صورت ــو و همچنی رادیواکتی
ــي  ــکي آلودگ ــتریل پزش ــوالت اس ــا محص ــتي ی ــواد بهداش و م
داشــته باشــند، ایــن آلودگــي بــا کمــک مــواد رادیواکتیــو قابــل 
انــدازه گیــري اســت و بــرای اندازه گیــري آلودگــي ســبزیجات 
اســتفاده مي شــود.  بهداشــت  بخــش  بســته بندي شــده در 
انــرژي هســته اي در کشــاورزي از طریــق روش هــاي هســته اي 
ــه  ــج، جــو و پنب ــدم، برن ــل گن ــي مث ــذر گیاهان ــذر، ب اصــاح ب
ــاي  ــر بیماري ه ــه در براب ــوند ک ــر داده مي ش ــوي تغیی ــه نح ب
ــا  ــن ب ــند. همچنی ــاوم باش ــي و ... مق ــرما، خوابیدگ ــي، س قارچ
ــا  ــند ب ــان شورپس ــال گیاه ــذر و نه ــن روش ب ــتفاده از ای اس
ــب  ــرایط نامناس ــول در ش ــت محص ــرورش و برداش ــدف پ ه
ــد  ــي تولی ــدن اراض ــي ش ــش بیابان ــري از افزای ــراي جلوگی و ب
ــاورزي  ــته اي در کش ــرژي هس ــتفاده ان ــوارد اس ــود. از م مي ش
ــرل  ــا در کشــاورزي، کنت ــوان از موتاســیون هســته اي ژن ه مي ت
ــه زدن  ــري از جوان ــته اي، جلوگی ــا تشعشــعات هس ــرات ب حش
ســیب زمینــي بــا اشــعه گامــا و انبــار کــردن میوه هــا نــام بــرد. 
ــخیص و  ــروري در تش ــکي و دامپ ــته اي در دامپزش ــرژي هس ان
ــژاد دام در  ــل دام، اصــاح ن ــد مث ــان بیماري هــاي دام، تولی درم
جهــت بازدهــي بیشــتر مثــل اصــاح نــژاد گاوهــا بــه صورتــي 
کــه گوشــت قابــل اســتفاده آن هــا بــه حداکثــر برســد، اســتفاده 
مي شــود. درخصــوص بهداشــت و ایمن ســازي خــوراك دام از 
پرتوهــاي رادیواکتیــو، مي تــوان بهــره جســت. در بخــش صنایــع 
ــي، بهداشــتي و  ــوان در تعییــن کیفیــت مــواد غذای غذایــي مي ت
ــتفاده از  ــا اس ــرد. ب ــتفاده ک ــته اي اس ــاوري هس ــامیدني از فن آش
ــم  ــمي ک ــدار عناصــر س ــن مق ــي تعیی ــتم هاي جــذب اتم سیس
ــي  ــواد غذای ــي، تشــخیص پرتودیدگــي م ــواد غذای مقــدار در م
امــکان پذیــر اســت. پرتودهــي مناســب بــه مــواد غذایــي موجب 
پاســتوریزه و اســتریلیزه شــدن و افزایــش زمــان مانــدگاري آن ها 
ــل  ــوان مح ــته اي مي ت ــاي هس ــري روش ه ــا بکارگی ــود. ب مي ش
ــي را کشــف  ــاي آب زیرزمین ــف و حوزه ه ــادن مختل ــق مع دقی

ــک  ــا کم ــه م ــنگ ها ب ــا از س ــو گام ــور پرت ــي عب ــرد. توانای ک
مي کنــد منابعــي ماننــد نفــت و گاز را شناســایي کنیــم. از مــواد 
هســته اي ماننــد ســزیم 13۷ بــراي شناســایي چگالــي آســفالت، 
هســته اي  تکنیک هــاي  مي کنیــم.  اســتفاده  بتــن  و  خــاك 
همچنیــن بــراي شناســایي حوزه هــاي آب زیــر زمینــي، هدایــت 
ــت و  ــرل نش ــف و کنت ــي، کش ــر زمین ــطحي و زی ــاي س آب ه
ایمنــي ســدها مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد. در شــیرین کــردن 
آب هــاي شــور نیــز انــرژي هســته اي کاربــرد دارد. یــک حســگر 
دود از آمرســیوم-2۴1 کــه یــک منبــع واپاشــي آلفاســت تشــکیل 
شــده اســت. ترتیــوم و فســفر بــه هنــگام دود شــروع بــه اعــام 
خطــر مي کننــد و مزیــت ایــن نــوع حســگرها قابلیــت دیــد در 

تاریکــي اســت.

ضایعات هسته اي 
از دیــدگاه آژانــس بیــن المللــي انــرژي اتمــي مــوادي کــه شــامل 
مــواد رادیواکتیــو یــا مــواد آلــوده شــده بــا رادیواکتیــو در مقــدار 
ــوع  ــر ن ــراز حــد اجــازه مي باشــند. ه ــه باالت ــا ســطح اکتیویت ی
ــته اي  ــاي هس ــر واکنش ه ــوم در اث ــد اورانی ــنگین مانن ــز س فل
ــوالً  ــل شــود. معم ــي تبدی ــا پســماند اتم ــه ی ــه زبال ــد ب مي توان
منظــور از زبالــه اتمــي باقیمانــده ســوخت رآکتــور اتمــي اســت. 
فلــز اورانیــوم پــس از آنکــه مــورد شــکافت اتمــي قــرار گرفــت 
ــه  ــا ب ــي از آن ه ــه برخ ــود ک ــري مي ش ــواد دیگ ــه م ــل ب تبدی
شــدت پرتــوزا هســتند. خــواه ایــن شــکافت در رآکتــور اتمــي 
انجــام شــود، خــواه در بمــب اتــم و خــواه در آزمایشــگاه باشــد. 
ــه  ــون در آن ب ــوم و کریپت ــواد کــه عناصــري چــون رادی ــن م ای
ــوزا هســتند.  ــال و پرت ــد بســیار فع ــراوان وجــود دارن ــدار ف مق
ــاي  ــد پیامده ــه مي توان ــد ثانی ــراي چن ــا ب ــس آن ه ــي لم حت
ــزاران  ــا ه ــه ت ــا ک ــن زباله ه ــن ای ــار آورد. دف ــه ب ــاري ب مرگب
ســال بــه شــدت پرتــوزا و کشــنده هســتند تابــع مقــررات بســیار 

ســخت و بســیار پیچیــده اي اســت. 

آلودگي ناشي از مواد رادیواکتیو در دریا 
ــت و  ــط زیس ــاي محی ــر از آالینده ه ــي دیگ ــوزا یک ــواد پرت م
ــل  ــل و نق ــي، حم ــاح هاي اتم ــش س ــند. آزمای ــا مي باش آب ه
ــتي هاي  ــوادث کش ــوانح و ح ــاك و س ــو خطرن ــواد رادیواکتی م
ــفر  ــوي اتمس ــاران رادیواکتی ــا، ب ــواد در دریاه ــن م ــل ای حام
راه هــاي ورود ایــن مــواد بــه آب هــا هســتند. ایــن مــواد، نیمــه 
ــت.  ــدت اس ــا در دراز م ــرات آن ه ــته و اث ــي داش ــر طوالن عم
ــا  ــو در دری ــواد رادیواکتی ــک م ــر اکولوژی ــن اث شناســایي و تعیی
مشــکل اســت زیــرا صدمــه حاصلــه بــر روي موجــودات زنــده 
مدتــي پــس از تمــاس بــا تشعشــعات بــروز مي کنــد و صدمــات 
ــي  ــل ردیاب ــدي قاب ــل هاي بع ــا نس ــنده ت ــر حدکش ــي زی ژنتیک

ــتعد و  ــراد مس ــي از اف ــه برخ ــه ب ــال صدم ــه هرح ــد ب نمي باش
ــر  ــاب ه ــل اجتن ــب غیرقاب ــي از عواق ــاالت ژنتیک ــاد اخت ایج
ســطح تمــاس یــا تشعشــع اســت چــه ایــن منبــع طبیعــي باشــد 
ــوزاد  ــات در ن ــت و انحراف ــان. معلولی ــت انس ــاخته دس ــا س ی
ــراي  ــي و ایجــاد خطــر ب ــان، تجمــع در زنجیره هــاي غذای ماهی

ــد.  ــن گونه ان ــي از ای ــر نمونه های ــامت بش س

آلودگي ناشي از مواد رادیواکتیو در خشکي ها
پاییــن مقاومــت و پایایــي عناصــر ســنگین در خــاك نســبت بــه 
ســایر آالینده هــا بســیار طوالنــي بــوده و آلودگــي خــاك توســط 
فلــزات ســنگین تقریبــًا دایمــي اســت. وقتــي تعــادل میــان اجــزا 
و عناصــر تشــکیل دهنــده خــاك بــه دلیــل افــراط یــا دخالــت 
انســاني بــر هــم بخــورد، بایــد منتظــر بــروز اختــاالت بســیاري 
بــود. عناصــر کمیــاب و ســنگین از جملــه آالینده هایــي هســتند 
کــه بــا اضافــه شــدن بــه خــاك از طــرق مختلف بــه ویــژه تخلیه 
فاضاب هــا، روي ســطوح کمپلکــس جــذب کننــده خــاك قــرار 
ــپس  ــه س ــردد ک ــاك گ ــیمیایي خ ــي ش ــث آلودگ ــه و باع گرفت
وارد زنجیــره غذایــي انســان و دام مي شــوند و مخاطــرات 
ــد.  ــار مي آورن ــه ب ــت ب ــط زیس ــواري را در محی ــتي ناگ بهداش
بــارش عناصــر ســنگین و رادیواکتیــو از جــو بــه زمیــن شــامل 
ذوب  اتومبیل هــا،  اگــزوز  فســیلي،  ســوخت هاي  احتــراق 
فلــزات، صنایــع شــیمیایي، ســوزاندن زباله هــا و ضایعــات، 
ــش  ــوري و آت ــوانح رآکت ــل از س ــاي حاص ــو ایزوتوپ ه رادی
ــزرگ، تنهــا یکــي از راه هــاي آلودگــي شــیمیایي  ســوزي هاي ب
ــال،  ــادن فع ــده، مع ــع آالین ــان مناب ــروزه از می ــاك اســت. ام خ
ــاورزي  ــموم کش ــا و س ــیلي و کوده مصــرف ســوخت هاي فس
ــه ایــن عناصــر  از جملــه مهمتریــن عوامــل آلودگــي بیوســفر ب

ــوند. ــوب مي ش محس

آثار آلودگي هسته اي برروي انسان ها
ــواد  ــا م ــرروي انســان ها در تمــاس ب ــار آلودگــي هســته اي ب آث
ــخصي  ــرات ش ــلي و اث ــرات نس ــروه اث ــه دو گ ــو ب رادیواکتی

تقســیم مي شــوند.
الــف- اثــرات نســلي: تغییــر ســرعت موتاســیون ژن هــاي 
تشعشــعات  نســلي  اثــرات  اســاس  جنســي،  ســلول هاي 
رادیواکتیــو اســت. هــر تغییــري در موتاســیون ژن هــا زیــان آور 
اســت. ســازمان ملــي حفاظــت در برابــر تشعشــعات امریــکا، از 
نظــر ژنتیکــي رابطــه میــان دوز و اثــر را خطــي مي دانــد یعنــي 
هــر مقــدار از تشعشــعات مــواد رادیواکتیــو بــراي انســان مضــر 
ــد کــه  ــه طــور کلــي متخصصیــن ژنتیــک عقیــده دارن اســت. ب
بیشــتر بــودن از آســتانه مجــاز اشــعه یونیــزان، بــراي ایجــاد اثــر 
ــر  ــعه ها مض ــن اش ــدار از ای ــر مق ــت و ه ــان آور، الزم نیس زی
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ــتند،  ــل برگشــت هس ــلول غیرقاب ــیب هاي س ــر آس اســت و اکث
ــرض  ــه در مع ــي ک ــدان والدین ــادي روي فرزن ــرات غیرع تغیی
تابــش تشعشــعات رادیواکتیــو قــرار گرفته انــد، در نتیجــه 
آســیب ژنتیکــي اســت و بــه طــور کلــي موتاســیون ها موجــب 
کوتــاه شــدن عمــر، افزایــش حساســیت بــه بیماري هــا، کاهــش 
بــاروري و معمــوالً اثــرات پوشــیده و غیرقابــل تشــخیص 

مي شــوند.
اثــر حــاد تشعشــعات رادیواکتیــو،  اثــرات شــخصي:  ب- 
ــي  ــدت کوتاه ــعه در م ــادي اش ــدار زی ــش مق ــت تاب ــه عل ب
ــي  ــاي اتم ــوب رآکتوره ــي از عی ــوادث ناش ــد ح ــت. مانن اس
ــواد  ــعات م ــه تشعش ــه اینک ــه ب ــا توج ــي. ب ــاي اتم و انفجاره
رادیواکتیــو، مــواد را یونیــزه مي کننــد و بــدن موجــودات زنــده 
ــواد شــیمیایي مختلــف تشــکیل شــده اســت، شــدت  ــز از م نی
آســیب ســلول ها بــه مقــدار انــرژي مجــذوب در مــدت معیــن 
ــتخوان،  ــز اس ــون مغ ــوجي چ ــیت نس ــتگي دارد و حساس بس
ــت.  ــتر اس ــعات بیش ــه تشعش ــبت ب ــا نس ــا و بیضه ه تخمدان ه
آثــار تشعشــات یونیــزه بــه صــورت مســتقیم در ایجــاد وقفــه در 
ــر  ــا تغیی ــي ی ــي شکســت کروموزوم تقســیم ســلول جهــش ژن
ســاختمان و ترکیــب کروموزوم هــاي آســیب دیــده مــرگ 
ــر اجــزاء شــیمیایي  ــه صــورت غیرمســتقیم در تغیی ســلولي و ب
ــش  ــت( نق ــمي اس ــه س ــیژنه ک ــد آب اکس ــًا تولی ــلول )مث س

ــد.  دارن

مدیریت پسماند
خطــر زباله هــاي رادیواکتیــو را مي تــوان تــا حــد بســیار 
ــان  ــًا از می ــن کــه آن را کام ــي ای ــا حت ــادي کاهــش داد و ی زی
بــرد، در صورتــي کــه طــي زمانــي مناســب قبــل از دفــع شــدن 
آن هــا را در جایــي انبــار کــرد. هرگونــه مــاده رادیواکتیــو 
دســت خــوش فرآینــد تحلیــل رادیواکتیــوي مي گــردد تــا ایــن 
ــر  ــک عنصــر غی ــا ی ــو و ی ــر رادیواکتی ــوپ غی ــک ایزوت ــه ی ک
ــت  ــراي دس ــان الزم ب ــرد. زم ــکل گی ــاوت ش ــو متف رادیواکتی
ــه  ــو نســبت ب ــر رادیواکتی ــي غی ــرآورده جانب ــک ف ــه ی ــن ب یافت
ــن  ــان ای ــا آن زم ــت. ت ــاوت اس ــوي متف ــر رادیواکتی ــر عنص ه
ــد،  ــداري گردن ــده نگه ــازي ش ــي جداس ــد در وضعیت ــواد بای م
بــه نحــوي کــه محیــط زیســت در معــرض آن هــا قــرار 
ــزان  ــش دادن می ــت کاه ــي در جه ــاي مختلف ــرد. فرآینده نگی
ــل  ــه عم ــده ب ــره ش ــي ذخی ــاي جانب ــه فرآورده ه رادیواکتیویت
ــاي  ــد زباله ه ــه مي توانن ــي ک ــن مناطق ــده اند. بهتری درآورده ش
جامــد هســته اي را در خــود جــاي دهنــد نمک زارهــا بــه شــکل 
بســترهاي ضخیــم، ســنگ هاي رســي حاصــل از ته نشــیني 
رس تحــت فشــار، صخره هــاي کریســتالي بســیار ســخت نظیــر 

ــع  ــاد، مناب ــاي زی ــده در دم ــود آم ــي بوج ــاي گرانیت صخره ه
ــار  ــت فش ــه تح ــکل گرفت ــي ش ــي و دولومیت ــنگ هاي آهک س
هســتند گرچــه ذخیــره دائــم و دفــع نهایــي زباله هــاي هســته اي 
از نظــر اقتصــادي مقــرون بــه صرفــه اســت، ولــي معایبــي نیــز 
ماننــد عــدم دسترســي بــه اینگونــه مــواد، اگــر پــس از گذشــت 
ــر و پیشــرفته تري احســاس  ــان ضــرورت اجــراي روش بهت زم
ــت  ــراي بازیاف ــواد ب ــه م ــه اینگون ــي ب ــدم دسترس ــود و ع ش
برخــي از مــواد رادیواکتیــو کــه احتمــاالً در آینــده مــورد اســتفاده 

ــت داراســت. ــد گرف ــرار خواهن ــاره بشــر ق دوب

نتیجه گیري
بــه جهــت افزایــش خطــرات و نگراني هــای تدریجــي در مــورد 
ــرد  ــه اي ناشــي از کارب ــاي گلخان ــرات مخــرب انتشــار گازه اث
فراینــد انرژي هــاي فســیلي، واضــح اســت کــه از کاربــرد 
ــت  ــاي زیس ــي از رهیافت ه ــوان یک ــه عن ــته اي ب ــرژي هس ان
محیطــي بــراي مقابلــه بــا افزایــش دمــاي کــره زمیــن و کاهــش 
آلودگــي محیــط زیســت یــاد  شــود. انــرژي هســته اي بــا وجــود 
ــل  ــي در مقاب ــي دارد ول ــرژي تأثیرات ــران ان ــل بح ــه در ح اینک
ــش  ــدي را پی ــودن، معضــات جدی ــر غیراقتصــادي ب ــاوه ب ع
ــته اي  ــرزي هس ــتفاده از ان ــا اس ــت. ب ــرار داده اس ــر ق روي بش
ــه نتایــج بســیار ارزشــمندي در زمینه هــاي پزشــکي،  مي تــوان ب
کشــاورزي، صنعــت و معــدن، صنایــع غذایــي، باســتان شناســي 
ــن  ــم ای ــش روي داری ــت. آنچــه در پی و اکتشــافات دســت یاف
اســت کــه امــکان وقــوع حــوادث هســته اي در آینــده همچنــان 
ــه  ــه ب ــه نتیجــه اش جــز آزاد شــدن رادیواکتیویت ــد ک ــي بمان باق
ــر،  ــوه فراوان ت ــه بالق ــدن رادیواکتیویت ــت. آزاد ش ــط نیس محی
از  کمتــر  برگشــت پذیري  بــا  و  طوالني تــر  و  گســترده تر 
ــع  ــن مناف ــت. بنابرای ــي اس ــاي محیط ــایر مصیبت ه ــرات س اث
نیروگاه هــاي هســته اي در مقابــل هزینه هــاي بالقــوه آن در 
ــي  ــته اي جایگزین ــرژي هس ــود. ان ــي ش ــتي ارزیاب ــده بایس آین
ــد و  ــه مي کن ــرق ارای ــد ب ــراي تولی ــاك و ارزان ب ــر، پ بي خط
ــاد  ــاي ایج ــط و تاکتیک ه ــاني غل ــاع رس ــازه داد اط ــد اج نبای
ــن  ــح از ای ــري صحی ــر بکارگی ــردم ب ــت در م ــب و وحش رع

ــي بگــذارد. ــر منف ــرژي تأثی ان

http://emergency.cdc.gov/radiationداخل شوید در داخل بمانید گوش بزنگ باشید

کرا تیون با رادیوا

خطرات اصلی سالح اتمی چیست؟
یک سالح اتمی می تواند موجب تخریب گسترده، مرگ و جراحت شده و بر منطقھ ای بزرگی تاثیر بگذارد. افراد نزدیک انفجار با این موارد 

مواجھ می شوند:
    •   جراحت یا مرگ (از موج انفجار)

    •   سوختی متوسط بھ شدید (از گرما و آتش)
    •   نابینایی (از نور شدید)

    •   بیماری تشعشع کھ از آن بھ مسمومیت پرتوی یا ARS نیز یاد می شود (ناشی از تشعشعات است)

افرادی کھ در فاصلھ دورتری از انفجار ھستند اما در مسیر باران رادیواکتیو قرار دارند، می توانند این مخاطرات سالمتی را تجربھ کنند:
    •   باران رادیواکتیو روی سطح خارجی بدن یا لباس ھا (آلودگی خارجی) یا در داخل بدن (آلودگی داخلی)

    •   بیماری تشعشع
    •   آلودگی منابع غذا و آب

برای محافظت از خودم چھ کاری باید انجام دھم؟

سالح اتمی چیست؟
سالح اتمی ابزاری است کھ از واکنش ھای ھستھ ای برای ایجاد انفجار استفاده می کند. 

این انفجار بسیار قوی تر از مواد منفجره متعارف (نظر TNT) است. زمانی کھ یک سالح 
اتمی منفجر می شود، چھار نوع انرژی از خود ساتع می کند: یک موج انفجار، نور شدید، 

گرما و تشعشع. سالح ھای اتمی می توانند بھ صورت بمب یا موشک باشند.

زمانی کھ یک سالح اتمی منفجر می شود، یک توپ آتشین بزرگ ایجاد می شود. 
ھر چیزی در داخل این توپ آتشین، تجخیر شده و باال می رود. این باعث شکل گیری یک 

ابر قارچی شکل می شود. مواد موجود در ابر سرد شده و بھ موادی مشابھ گرد و غبار تبدیل 
می شوند و بھ صورت باران رادیواکتیو بھ زمین باز می گردند. باران رادیواکتیو می تواند با 
باد حرکت کرده و مایل ھا آن طرف تر از محل انفجار 
بر زمین بنشیند. این باران رادیواکتیو است 
و می تواند ھر چیزی کھ رویش 
می بارد را آلوده کند.

سالح اتمی
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مقاالت علمی

آمایش سرزمین
جامعــه بشــری در شــرایط کنونــی جهــان در رابطــه بــا فضــای 
مــورد اســتفاده اش نمی توانــد بــدون مطالعــات الزم مبتنــی 
بــر آینده نگــری و آمایــش ســرزمین تــوأم بــا برنامه ریــزی 
ــه  ــوب ادام ــی مطل ــه زندگ ــده ب ــرای نســل های آین ــژه ب ــه  وی ب
ــه توســعه و  ــاره مقول دهــد. ضــرورت پژوهــش و بررســی درب
آمایــش بــه  مثابــه دو روی یــک ســکه از هــم تفکیــک ناپذیرنــد. 
ایــن موضــوع بــه  ویــژه در بخــش صنعــت در رابطــه بــا انتخــاب 
مکان هــای تولیــد، ایجــاد تعــادالت منطقــه ای، تأمیــن اشــتغال و 
حفــظ و توســعه محیــط زیســت ایجــاب می کنــد کــه به منظــور 
ــرای  ــرزمین ب ــات س ــا و امکان ــری از قابلیت ه ــتفاده حداکث اس
ــد  ــه رون ــا توجــه ب هدف هایــی کــه جامعــه در پیــش رو دارد ب
انفجــاری علــم و دانــش در جهــان متحــول امــروز، آینده نگــری 
ــی و  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی و فن ــف علم ــای مختل بخش ه

فرهنگــی تــوأم بــا آمایــش ســرزمین تهیــه و تنظیــم گــردد.
ــه مفهــوم علمــی  ــا توجــه ب در بررســی ریشــه لغــت آمایــش ب
آن و در جهــت ســازماندهی فضــا، مجموعــه فعالیت هایــی 
ــف  ــی مختل ــی در معان ــه به نوع ــت ک ــد گرف ــورت خواه ص
ــه در  ــور ک ــان ط ــودن هم ــت. آم ــتتر اس ــودن« مس ــدر »آم مص
ــن  ــردن، آمیخت ــتعد ک ــای مس ــت، معن ــده اس ــا آم ــت نامه ه لغ
و... را می دهــد )معیــن، 1363: 91(. امــا در حیطــه برنامه ریــزی، 
ــور  ــه به ط ــد ک ــی دارن ــر اقدام های ــت ب ــرزمین دالل ــش س آمای
ــا  ــود ت ــه می ش ــکار گرفت ــی ب ــش عموم ــط بخ ــترده توس گس
ــت  ــا تح ــکونتگاه ها را در فض ــا و س ــع فعالیت ه ــده توزی آین

ــرار دهــد. ــر ق تأثی
آمایــش  بــا  فضایــی  برنامه ریــزی  ســرزمین،  برنامه ریــزی 
ــه  ــه ب ــزی اســت ک ســرزمین، اســامی مختلــف نوعــی برنامه ری
ــن  ــده در تأمی ــن کنن ــی و تعیی ــل اساس ــوان عام ــرزمین به عن س

درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و 
کاربردهای آن در ایران

تهیه و تنظیم: ساسان بداقلو )کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(

منابع: 
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اهــداف توســعه توجیــه می کنــد. مفهــوم آمایــش کــه در 
انگلیســی آن را Spatial Planning  و در فارســی برخــی آن را 
ــع  ــت از توزی ــارت اس ــد عب ــز می نامن ــی نی ــزی فضای برنامه ری
ــای اقتصــادی،  ــه فعالیت ه ــی کلی ــگ جغرافیای ــوازن و هماهن مت
اجتماعــی و معنــوی در پهنــه ســرزمین نســبت بــه منابــع طبیعــی 

ــانی. و انس
ــن، آب و  ــتفاده درســت از زمی ــرزمین اس ــش س ــور از آمای منظ
ســایر امکانــات بــه انــدازه تــوان آن هاســت. بــه عبــارت دیگــر 
در مکانــی کشــاورزی صــورت پذیــرد کــه تــوازن تولیــد 
فراورده هــای کشــاورزی را داشــته باشــد، در زمینــی خانــه 
ســازی شــود کــه بــرای احــداث ســاختمان مناســب باشــد. در 
مکانــی مغــازه و بــازار ایجــاد شــود کــه تجــارت در آنجــا رونــق 
ــدود و  ــع مح ــک منب ــرزمین ی ــی س ــور کل ــد. به ط ــته باش داش
ــا مدیریــت درســت  ــد ب آســیب پذیر اســت و اســتفاده از آن بای

ــرد. ــع انجــام گی ــه مناب ــن کلی ــا در نظــر گرفت و منطقــی و ب
ــن  ــم رابطــه بی ــد مخــدوم آمایــش ســرزمین را تنظی ــر مجی دکت
انســان، ســرزمین و فعالیت هــای انســان در ســرزمین به منظــور 
ــات انســانی و  ــع امکان ــدار از جمی ــرداری در خــور پای ــره ب به
فضایــی در جهــت بهبــود وضعیــت مــادی و معنــوی اجتمــاع در 

ــد )مخــدوم، 13۷۴: 11(. ــف می کن ــان تعری ــول زم ط
ــا اســتفاده از تعریــف بــکار  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی ب
رفتــه توســط اتحادیــه اروپــا آمایــش ســرزمین را به صــورت زیر 
ــل  ــم کنــش متقاب تعریــف کــرده اســت: آمایــش ســرزمین تنظی
ــور  ــه به منظ ــی اســت ک ــل محیط ــاني و عوام ــل انس ــن عوام بی
ایجــاد ســازمان ســرزمینی عقایــی مبتنــی بــر بهــره گیــری بهینــه 
ــی  ــق افزایــش کارآی از اســتعدادهای انســانی و محیطــی از طری
و بازدهــی اقتصــادی، گســترش عدالــت اجتماعــی، رفــع فقــر و 
محرومیــت و برقــراری تعــادل و تــوازن در برخورداری از ســطح 
معقــول توســعه و رفــاه در نقــاط و مناطــق جغرافیابــی، ایجــاد 
نظــام کاربــری اراضــی متناســب بــا اهــداف توســعه متعــادل و 
ــای اقتصــادی  ــم پیونده ــاد و تحکی ــط زیســت، ابع ــظ محی حف
درون و بــرون منطقــه ای و هماهنــگ ســازی تأثیــرات فضایــی - 
ــق  ــعه مناط ــت های توس ــی و سیاس ــت های بخش ــی سیاس مکان
و محورهــای خاصــی بــا توجــه بــه اصــل وحــدت ســرزمینی، 
ماحظــات امنیتــی و دفاعــی و حفــظ هویــت اســامی- ایرانــی 
ــداز  ــم ان ــداف چش ــد اه ــه بتوان ــد ک ــل می کن ــه ای عم به گون
ــد مــدت توســعه کشــور و مدیریــت یکپارچــه ســرزمین را  بلن

محقــق ســازد.

ویژگی های آمایش
بلنــد مــدت،  بایــد کل گــرا، هدفمنــد،  آمایــش ســرزمین 
ــه اراده و دارای نگــرش  ــر، معطــوف ب آینده نگــر، انعطــاف پذی
ــرا  ــیوه هایی اج ــه ش ــد ب ــرزمین بای ــش س ــد. آمای ــی باش کیف
شــود کــه مشــارکت اقشــار مــردم و نماینــدگان آن هــا را 
تضمیــن کنــد. آمایــش ســرزمین بــا برخــوردی کل گــرا کــه در 
ــد  ــی و چن ــن بخش ــه ای و بی ــن منطق ــل بی ــه مل ــده هم برگیرن
ــن آن هاســت و دارای دیدگاهــی  ــل بی انضباطــی و رابطــه متقاب
کلــی و یکپارچــه می باشــد. هدفمنــدی آمایــش منطقــه ای بایــد 
ــن و  ــه پایی ــاال ب ــزی ب ــه ری ــب دو روش برنام ــر ترکی ــی ب مبتن
پاییــن بــه بــاال باشــد. یعنــی اهــداف آمایــش منطقــه ترکیبــی از 
ــش  ــت آمای ــاال دس ــند ب ــوان س ــی به عن ــش مل ــای آمای هدف ه
ــه  ــد. از آنجــا ک ــه باش ــعه منطق ــداف خــاص توس ــه و اه منطق
ــب  ــق در قل ــای مناط ــاس داده ه ــر اس ــی ب ــش مل ــرح آمای ط
ــکل گیری  ــرای ش ــی ب ــود چارچوب ــه، خ ــکل گرفت ــا ش بخش ه
ــه در  ــب منطق ــن ترتی ــردد. بدی ــور می گ ــق کش ــش مناط آمای
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ــا  ــات و تصمیم گیری ه ــت و برگشــت اطاع ــان رف ــک جری ی
ــی و  ــش مل ــرح آمای ــای ط ــت ها و گزینه ه ــن سیاس در تدوی
ــش  ــارکت دارد. آمای ــه مش ــش منطق ــب آمای ــم و تصوی تنظی
ســرزمین بــه دورنمــای درازمــدت توجــه دارد چــرا کــه 
ــاب  ــای انتخ ــا و گرایش ه ــی گزینه ه ــج منطق ــی نتای بازشناس
شــده در ایــن فراینــد، در کوتــاه مــدت یــا میــان مــدت امــکان 
ــا  ــرات ســاختی ی ــج تعبی ــف نتای ــر نیســت. درك و توصی پذی
تحــول برخــی از عوامــل کــه کــم جنبــش هســتند )جمعیــت، 
منابــع طبیعــی، محیــط زیســت و -( بــه یــک چشــم انــداز بلند 
ــق  ــک اف ــد ی ــر می توان ــورد نظ ــای م ــاز دارد افق ه ــدت نی م

ــکاران، 1391: 21(. ــتاره و هم ــد )س ــاله باش ــت س بیس
آمایــش ســرزمین بایــد مبتنــی بــر آینده نگــری باشــد. وضعیــت 
حــال را شــکل دهنــد و نــه بــر اســاس رویدادهــای محتملــی 
ــن  ــد. بدی ــق ده ــا آن تطبی ــود را ب ــه خ ــت جامع ــه الزم اس ک
ــه  ــود، بلک ــه نمی ش ــی پذیرفت ــورت انفعال ــده به ص ــب آین ترتی
ــن  ــت بدی ــر اس ــش انعطاف پذی ــود. آمای ــه می ش ــو انداخت جل
شــکل کــه در کنــار خلــق »برگشــت ناپذیــر«، جامعــه را متعهــد 
می ســازد کــه در صــورت لــزوم بــرای ســازگاری بــا شــرایطی 
کــه نتوانســته پیش بینــی کنــد، قســمتی از آزادی عمــل را بــرای 

خــود محفــوظ بــدارد.
ــم  ــی مفاهی ــت: یعن ــه اراده اس ــوف ب ــرزمین معط ــش س آمای
عملیاتــی و گرایش هــای عمــده را بــرای تحقــق ســازمان 
دهــی مجــدد ســرزمین، تأمیــن معاضــدات ملــی و یکپارچگــی 
ــع،  ــت مناب ــر جه ــق، تغیی ــوازن مناط ــادل و ت ــی و تع فضای
نوســازی روســتایی و غیــره تعریــف می کنــد، در واقــع 
ــعه  ــای توس ــح بقای ــت تصحی ــری جه ــرزمین ام ــش س همای
بخشــی نیســت، بلکــه هــدف آن توســعه فضایــی معطــوف بــه 
آینــده اســت آمایــش ســرزمین برخــاف برنامه ریــزی بخشــی 
ــه  ــد دارد. بیشــتر ب ــا تأکی ــد کمــی پدیده ه ــر بع ــًا ب ــه عمدت ک
شــناخت جغرافیایــی کنونــی فعالیت هــا و هــم نحــوه تصمیــم 
گیــری دربــاره مکان یابــی فعالیت هــای آینــده، کیفیت هــا 
ــداد  ــا و اع ــا کمیت ه ــه ب ــر و کار دارد ن ــا س ــاختار آن ه و س
)ســتاره و همــکاران 1391 22(. برنامه ریــزی بــه معنــای 
دخالــت در وضــع موجــود و در ســاز و کارهــای بــازار جهــت 
ــیک از  ــف کاس ــن تعری ــت. ای ــوب اس ــع مطل ــه وض ــل ب نی
ــر دو پیــش فــرض عمــده اســت. یکــی  برنامه ریــزی متکــی ب
اینکــه شــناخت وضــع موجــود و ترســیم وضــع مطلــوب آتــی 
ــناخت  ــی ش ــزان توانای ــه برنامه ری ــت و دوم اینک ــن اس ممک
ــد. )دل 138۷: مقدمــه  وضــع موجــود و مطلــوب آتــی را دارن

ــم(. مترج

ضرورت های آمایش سرزمین
جهــان در شــرایط کنونــی در رابطــه بــا فضــای مــورد اســتفاده 
ــه  ــی ب ــه متک ــه جانب ــات الزم و هم ــدون مطالع ــد ب نمی توان
آینده نگــری، آمایــش ســرزمین و برنامه ریــزی دراز مــدت 
به ویــژه بــرای نســل های آینــده بــه زندگــی ادامــه دهــد. 
ضــرورت پژوهــش و بررســی دربــاره مقولــه توســعه و آمایــش 
ســرزمین در تمامــی رشــته های علمــی – کاربــردی، کشــاورزی، 
ــات  ــی( از جه ــی صنعت ــهرك ها و نواح ــت )ش ــش صنع در بخ
ــای  ــاب مکان ه ــان، انتخ ــت انس ــا فعالی ــه ب ــون در رابط گوناگ
تولیــد و همچنیــن حفاظــت و توســعه محیــط زیســت ایجــاب 
و  قابلیت هــا  از  اســتفاده  بیشــترین  به منظــور  کــه  می کنــد 
امکانــات ســرزمین بــرای هدف هایــی کــه جامعــه در پیــش رو 
ــان  ــش در جه ــم و دان ــرفت عل ــد پیش ــه رون ــه ب ــا توج دارد ب
متحــول امــروز آمایــش ســرزمین و اســتراتژی توســعه صنعتــی 
و شــهرك های صنعتــی کــه بخــش عمــده آن را به ویــژه از 
لحــاظ ایجــاد اشــتغال تشــکیل می دهنــد تهیــه و تنظیــم نمایــد 

)پــوالد دژ، 1388: 1۵(.
عواملــی کــه باعــث شــده اســت تــا برنامه هــای آمایــش 
ســرزمین در رأس برنامه هــا و طرح هــای کشــور قــرار بگیــرد و 
ــام  ــا ن ــایر برنامه ریزی ه ــر س ــه ای ب ــش مقدم ــوان پی از آن به عن
ــه عبارتــی ضــرورت انجــام چنیــن مطالعاتــی  ــا ب بــرده شــود ی

ــد از: عبارتن
• عدم هماهنگی های الزم بین بخش های اقتصادی 

• بــه فراموشــی ســپرده شــدن شــرایط قومــی فرهنگــی و 
اجتماعــي مناطــق 

• مسائل سیاسی – امنیتی
ــه مســائل زیســت محیطــی و ضــرورت بهــره  • عــدم توجــه ب

ــرداری بهینــه از منابــع طبیعــی ب
• لــزوم ســاماندهی نظــام اســکان جمعیــت و ســازماندهی 

ــتایی  ــهری و روس ــز ش ــی مراک ــله مراتب سلس
ــرایط  ــه ش ــه ب ــزوم توج ــور و ل ــی کش ــت ژئوپلیتیک • موقعی

جهانــی و منطقــه ای )ســتاره و همــکاران، 131: 3۴- 33(.

اهداف برنامه آمایش سرزمین
ــتر  ــرایط بس ــات و ش ــا مطالع ــا ب ــاق طرح ه ــرورت انطب • ض

هزینه هــا در  صرفه جویــی  به منظــور  ســرزمینی 
ــدار  ــعه پای ــد و توس ــر رش ــی ب ــای جغرافیای ــر بنیان ه • تأثی

ــتایی ــهری و روس ــی ش ــی نواح منطق
ــع  ــری و توزی ــر جمعیت پذی ــی ب ــای جغرافیای ــر بنیان ه • تأثی

ــت ــای جمعی ــتقرار کانون ه ــام اس ــای نظ ــت و الگوه جمعی
ــش  ــی در پی ــاوری و ناتوان ــی و فن ــش فن ــبی دان ــف نس • ضع

ــه و...(  ــیل، زلزل ــی )س ــوادث طبیع ــیاری از ح ــق بس ــی دقی بین
• قــرار گرفتــن بیشــتر کانون هــای جمعیــت و فعالیــت در پهنــه 

اراضــی پــر خطــر ماننــد تهــران، خوزســتان
ــم عناصــر مصنوعــی و طبیعــی  ــت حری ــه رعای ــی ب • بی توجه
ســازه ها  آســیب  موجــب  حریم هــا  تداخــل  ضمــن  کــه 
ــری  ــزام دیگ ــرورت و ال ــر ض ــن ام ــه ای ــوری ک ــود به ط می ش
در شــناخت عناصــر جغرافیایــی طبیعــی و کاربســت آن در 
می آیــد. به حســاب  روســتایی  و  شــهری  برنامه ریزی هــای 

• نگرش سیستماتیک بر مطالعات جغرافیایی 
ــای  ــار پدیده ه ــرای مه ــب ب ــای مناس ــتفاده از فناوری ه • اس

ــه ــد ســیل و زلزل ــی مانن طبیع
• بکارگیــری شــرایط بســتر ســرزمینی بــا طــرح ریــزی کالبــدی 

)تناســب زمیــن و کاربــری آن(
ــرات  ــری آن )تأثی ــی و کارب ــط طبیع ــرات محی ــی تأثی • بررس

ــس(  ــط و برعک ــر محی ــتا ب ــهر و روس ش
• همســازی و رعایــت برنامه ریزی هــای کلیــدی در ســطح 
گوناگــون بــا هــدف حفــظ توانایی هــای بالقــوه طبیعــی مناطــق
برنامه ریزی هــای  در  جغرافیایــی  بنیان هــای  بــه  توجــه   •
گوناگــون از حیــث قلیــل خســارت های جانــی، مالــی و 

ضــرورت اســتفاده اصولــی
ــه فیزیکــی در  ــرح برنام ــه ط ــدار و تهی ــه توســعه پای ــزام ب • ال
گروه ســازی و انطبــاق شــرایط جغرافیایــی بــا برنامه هــای 

ــعه. توس
• الزام به حفظ محیط زیست 

• استفاده و تخصیص زمین به انواع کاربری ها 
• شــرایط خــاص جغرافیایــی ایــران و مکان یابــی غیــر اصولــی 

)خــارج از اصلــی توســعه پایــدار( 
ــی،  ــای نفت ــش درآمده ــت و کاه ــد جمعی ــه رش ــد رو ب • رون
توجــه بــه محیــط طبیعــی، شــهر و روســتا و شناســایی نظام منــد 
و علمــی در جهــت حفــظ قابلیت هــای تولیــدی )ســرور، 138۷: 

.)1۰

ابعاد طرح آمایش سرزمین
ــی  ــده و اساس ــش عم ــوان بخ ــرزمین به عن ــش س ــرح آمای ط
و  شــناخت  بــه  اتــکا  بــا  و  آینده نگــری  کل  سیســتم 
فنــی،  )علمــی،  آن  گوناگــون  بخش هــای  قانونمندی هــای 
ــی کار  ــی آمایش ــور کل ــی( و به ط ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــه  ــرزمین دارای س ــش س ــرح آمای ــد. ط ــروع می کن ــود را ش خ
بعــد ســازمانی، ســاختاری و فضایــی اســت کــه کامــًا بــه هــم 
پیوســته اســت و میــان آن هــا بایــد هماهنگــی و تــوازن برقــرار 

باشــد )لطیفــی، 1391: ۴۷(.

آمایش سرزمین و نقش ماحظات دفاعی- امنیتی
رویکــرد آمایشــی بــه ســاماندهی ســازمان دفاعــی یــک کشــور 
ــد  ــلح بای ــای مس ــی نیروه ــازمان فضای ــه س ــود ک ــث می ش باع
به گونــه ای در فضــا اســتقرار یابــد کــه حداکثــر تــوان و قابلیــت 
ــم  ــول کنی ــد قب ــد. بای ــم نمای ــور فراه ــرای کش ــی را ب دفاع
ــایر  ــابه س ــز مش ــران نی ــاع ای ــش دف ــی بخ ــازمان فضای ــه س ک
ــی  ــوع آشــفتگی و آنارشــی فضای بخش هــای توســعه از یــک ن
برخــوردار اســت و منطــق و چارچــوب نظــری و سیســتماتیکی 
پشــت ســر آن قــرار نداشــته اســت. از ایــن رو مشــاهده 
ــدون  ــًا در ســطح فضــا ب ــی غالب ــای نظام ــه واحده ــم ک می کنی
ــکان  ــد م ــد در فراین ــر چن ــده اند. ه ــده ش ــی پراکن ــم منطق نظ
ــته اند  ــت داش ــژه ای دخال ــل وی ــا عوام ــل ی ــا عام ــی آن ه گزین
ــد.  ــت ننموده ان ــک الگــوی نظــری سیســتماتیک تبعی ــی از ی ول
هــدف از آمایــش ســرزمین در رابطــه بــا بخــش دفــاع اســتقرار 
بهینــه واحدهــای نظامــی بــرای تأمیــن حداکثــر قابلیــت دفــاع و 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــور کل ــد. به ط ــیب پذیری می باش ــل آس حداق
ــوان ســاحی  ــی به عن ــش دفاعــی- امنیت ــه شــد نمای آنچــه گفت
محیــط جغرافیایــی - فضایــی کشــور و توزیــع معقول و مناســب 
ــه تهدیــدات و اســتفاده بهینــه  ــا توجــه ب ــات ب یگان هــا و امکان
ــی و  ــات بازدارندگ ــای محیطــی به منظــور ایجــاد ثب از قابلیت ه

ــا تهدیــدات تعریــف شــده اســت. مقابلــه ب

تجربه آمایش سرزمین در ایران
آمایــش ســرزمین به عنــوان برنامــه ای راهبــردی، مهم تریــن 
و پایه ای تریــن جهت گیــری توســعه بلنــد مــدت به منظــور 
ــا از  ــتعدادها و قابلیت ه ــات، اس ــی امکان ــی و بازنمای بازشناس
ــرای  ــر ب ــوی دیگ ــا از س ــا و تنگناه ــو و محدودیت ه ــک س ی
زدودن نارســایی ها و ایجــاد تعامــل مطلــوب بیــن عناصــر 
ســه گانه انســان، فضــا، فعالیــت و چگونگــی جای دهــی و 
ــده دارد  ــه عه ــر ســرزمین را ب ــی و ممکــن آن ب ــان منطق چیدم
ــرزمین در  ــش س ــابقه آمای ــکاران، 1391: 3(. س ــتاره و هم )س
ایــران بــه 13۵3 و زمانــی بــاز می گــردد کــه وظیفــه تهیــه طــرح 
آمایــش ســرزمین از ســوی شــورای اقتصــاد بــه مرکــز مطالعــات 
و تحقیقــات بهــره وری از ســرزمین واگــذار شــده در ســال 13۴۵ 
ــهر  ــت ش ــش جمعی ــئله افزای ــوان مس ــا عن ــی ب ــار گزارش انتش
ــه  ــط مؤسس ــوری توس ــران کش ــون عم ــی پیرام ــران و نکات ته
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران، توجــه 
ــهر  ــکات ش ــه مش ــگاهی را متوج ــل دانش ــئوالن و محاف مس

ــود. ــت نم ــش جمعی ــوص افزای ــران در خص ته

ادامه دارد ........

شماره ۵3/ بهمن ماه 1399
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شماره 53/ بهمن ماه 1399

مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
SonicWall بهره جویی مهاجمان از آسیب پذیری روز-صفر در محصوالت

ــی  ــراری از بهره جوی ــه ای اضط ــار اطاعی ــا انتش SonicWall ب
برخــی  در  صفــر  روز-  آســیب پذیری  یــک  از  مهاجمــان 
محصــوالت ایــن شــرکت بــرای رخنــه بــه ســامانه های داخلــی 
ــواره  ــزات دی ــازنده تجهی ــت. SonicWall س ــر داده اس آن خب
آتــش، محصــوالت موســوم بــه VPN Gateway و راهکارهــای 
امنیــت شــبکه اســت. بــر اســاس اطاعیــه منتشــر شــده، هکرهــا 
ــا بهره جویــی از یــک آســیب پذیری روز- صفــر در محصــول  ب
ــان  ــار SMA – در جری ــه اختص Secure Mobile Access – ب
حملــه ای کــه ایــن شــرکت آن را پیچیــده توصیــف کــرده اقــدام 

ــد. ــی SonicWall کرده ان ــبکه داخل ــه ش ــه ب ــه رخن ب
از  متأثــر  دســتگاه های  بررســی  حــال  در  شــرکت  ایــن 

اســت.  مذکــور  آســیب پذیری 
بــر  کــه   Secure Mobile Access (SMA) Version 1۰.  x
روی تجهیــزات SMA ۴۰۰ ، SMA 21۰ ،SMA 2۰۰ و ۴1۰ 
SMA و محصــوالت مجــازی SMA ۵۰۰ v اجــرا می شــوند 

شــده اند. گــزارش  آســیب پذیر 
نیــز   NetExtender VPN Client Version  1۰.  x پیش تــر 
 SonicWall ،آســیب پذیر اعــام شــده بــود کــه در 6 بهمــن مــاه

ــه خــود آن را از فهرســت محصــوالت  ــا به روزرســانی اطاعی ب
متأثــر حــذف کــرد. SMA دســتگاهی فیزیکــی اســت کــه 
دسترســی VPN را بــه شــبکه های داخلــی فراهــم می کنــد. 
NetExtender VPN Client نیــز نرم افــزاری اســت کــه بــرای 
ــورد  ــش م ــواره آت ــتگاه های دی ــا دس ــاط VPN ب ــراری ارتب برق
ــری 1۰۰  ــیب پذیری در س ــود آس ــرد. وج ــرار می گی ــتفاده ق اس
محصــول SMA همچنــان در حــال بررســی اســت.  در اطاعیــه 
SonicWall برخــی محصــوالت ایــن شــرکت نیــز فاقــد 

آســیب پذیری گــزارش شــده اند.
SonicWall اعــام کــرده کــه مشــتریان می تواننــد بــا فعالســازی 
 multi-factor authentication( چندعاملــی  اصالت ســنجی 
– بــه اختصــار MFA( بــر روی دســتگاه های آســیب پذیر و 
محــدود کــردن دسترســی بــه نشــانی های IP مجــاز، تجهیــزات 
ــود  ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــد. ب ــازی کنن ــود را مقاوم س خ
ــود  ــخه موج ــن نس ــه آخری ــود را ب ــتاگرام خ ــه اینس ــه برنام ک
به روزرســانی نماینــد. بــه نظــر می رســد آســیب پذیری از 
وجــود باگــی در فراینــد پیــش از اصالت ســنجی ناشــی  می شــود 

ــت. ــر اس ــورت از راه دور میس ــی از آن به ص ــه بهره جوی ک

DDoS در جریان حمالت RDP سوءاستفاده از
شــرکت امنیتــیNetscout هشــدار داده کــه مهاجمــان ســایبری 
 Remote Desktop بــا سوءاســتفاده از دســتگاه های بــا پودمــان
Protocol – بــه اختصــار RDP – فعــال از آن هــا بــرای 
ــره  ــات DDoS به ــته حم ــک ناخواس ــط ترافی ــت و بس تقوی
ــه  ــی ک ــه آن های ــرورهای RDP، ک ــی س ــه تمام ــد. ن می گیرن
ــن روش  ــه ای ــال اســت ب ــا فع ــر روی آن ه درگاه UDP/3389 ب
 Netscout ــه ــه گفت ــزارش شــده اند. ب ــیب پذیر گ ــه آس حمل
 UDP مهاجمــان بــا فرســتادن بســته های دســتکاری شــده
ــه  ــداف حمل ــه اه ــاب آن ب ــه ســرورهای RDP موجــب بازت ب
ــا  ــه آن ه ــالی ب ــته ارس ــک ناخواس ــط ترافی ــود و بس DDoS خ
 DDoS می شــوند. تکنیکــی کــه از آن بــا عنــوان عامــل بســط یــا
Amplification Factor یــاد شــده و مهاجمــان را قــادر می کنــد 

 DDoS تــا بــا دسترســی بــه منابــع محــدود حمــات گســترده
ــت  ــر روی اینترن ــترس ب ــل دس ــتم های قاب ــک سیس ــا کم را ب
ــی از RDP، شــرکت  ــن بهره جوی ــد. در خصــوص ای اجــرا کنن
ــه  ــزوده ک ــرده و اف ــام ک ــط را 8۵.9 اع ــل بس Netscout عام

مهاجمــان بــا ارســال بایت هــای انــدك اقــدام بــه ایجــاد 
بســته های حملــه بــا طــول ثابــت 1.26۰ بایــت می کننــد. 
عامــل 8۵.9، پودمــان RDP را در صــدر عوامــل بســط DDoS و 
 DNS ،)1۰۰~ بــا( Jenkins در کنــار آســیب پذیری ســرورهای
ــا ~۵۵۰(  ــا ۵۰۰( NTP )ب ــا 1۷9(، WS-Discovery )3۰۰ ت )ت
ــا  ــان ب ــد. مهاجم ــرار می ده ــا ~۵۰.۰۰۰( ق و Memcached )ب
ــال  ــترده در ح ــور گس ــد، به ط ــک جدی ــن تکنی ــی از ای آگاه
سوءاســتفاده از آن هســتند. پــس از اســتفاده مهاجمــان حرفــه ای 
 RDP ،مجهــز بــه زیرســاخت پیشــرفته از ایــن تکنیــک جدیــد
بــه   Booter/Stresser عنــوان  بــه   Reflection/Amplification

قابلیت هــای ارائــه شــده در بســترهای اجــاره ای DDoS راه 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــتری از مهاجم ــل بیش ــار خی ــه و در اختی یافت
 UDP/3389 ــر روی اســت. بیــش از 33 هــزار ســرور RDP ب
ــردن  ــط ک ــتند. برون خ ــترس هس ــل دس ــت قاب ــتر اینترن در بس
ســرورهای RDP، اســتفاده از پودمــان TCP و محــدود کــردن 
دسترســی بــه RDP از طریــق پودمــان VPN توصیــه می شــود.

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

ــای  ــی در روتره ــن آســیب پذیری امنیت شــرکت سیســکو چندی
ــت.  ــرده اس ــم ک ــود را ترمی ــه Small Business خ ــوم ب موس
نیــاز  از راه دور و بــدون  ازایــن آســیب پذیری ها  بســیاری 
ــن  ــه ای ــتند. از جمل ــی هس ــل بهره جوی ــنجی قاب ــه اصالت س ب
و   CVE-2۰21-129۰  ،CVE-2۰21-1289 آســیب پذیری ها 

هســتند.  CVE-2۰21-1291
حساســیت  درجــه  آن هــا  بــه  کــه  مذکــور  ضعف هــای 
ــح  ــر اعتبارســنجی ناصحی ــر اث ــص داده شــده، ب ــی تخصی حیات
درخواســت های HTTP، مهاجــم را قــادر می کننــد تــا بــا 
ــرای  ــه اج ــده HTTP ب ــتکاری ش ــت های دس ــال درخواس ارس
ــیب پذیر  ــتگاه آس ــر روی دس ــی root ب ــطح دسترس ــا س ــد ب ک
اقــدام کنــد. ثابت افزارهــای بــا نســخه قبــل از 1.۰.۰1.۰2 نســبت 
ــده اند.   ــزارش ش ــیب پذیر گ ــی آس ــای امنیت ــن ضعف ه ــه ای ب
امنیتــی  مجموعــه  اصاحیه هــای  مایکروســافت  شــرکت 
ــه منتشــر کــرد. ایــن  ــرای مــاه میــادی فوری ــه خــود را ب ماهان
ــا در مجمــوع ۵6 آســیب پذیری را در محصــوالت و  اصاحیه ه
ــت 11  ــه اهمی ــد. درج ــم می کنن ــر ترمی ــزاری زی ــزای نرم اف اج
ــم و دو  ــورد مه ــی، ۴3 م ــیب پذیری ها حیات ــن آس ــورد از ای م
ــم  ــز متوســط اســت. یکــی از آســیب پذیری های ترمی ــورد نی م
ــام  ــر« اع ــا »روز-صف ــه  اصاحیه ه ــن مجموع شــده توســط ای
ــی قبــل مــورد بهره جویــی حداقــل یــک گــروه  شــده و از مدت

ــه اســت. ــرار گرفت از مهاجمــان ق
 CVE-2۰21-1۷32 ــه ــا شناس ــی ب ــیب پذیری، ضعف ــن آس ای
ــن  ــه Win32k در چندی ــت ک ــازی« اس ــع امتی ــوع »ترفی و از ن
 Windows 2۰19 و برخــی نســخ Windows 1۰ نســخه از
ــه  ــا برنام ــم ی ــی از آن، مهاج ــرد. بهره جوی ــر می پذی از آن تأثی
ــد  ــود در ح ــی خ ــطح دسترس ــای س ــه ارتق ــادر ب مخــرب را ق

می کنــد.  Administrator
شــرکت Google بــا انتشــار نســخه 88.۰.۴32۴.1۵۰ یــک 
آســیب پذیری روز- صفــر را در مرورگــر Chrome ترمیــم 
ــال  ــان در ح ــزارش microsoft، مهاجم ــه گ ــت. ب ــرده اس ک
ــن  ــای ای ــذا ارتق ــن آســیب پذیری هســتند و ل ــی از ای بهره جوی

ــود. ــه می ش ــت توصی ــرع وق ــر در اس مرورگ
 CVE-2۰21-211۴8 آســیب پذیری مذکــور کــه بــه آن شناســه
و درجــه حساســیت بــاال تخصیــص داده شــده، ضعفــی از نــوع 

 JavaScript Engine V8 در بخــش Heap Buffer Overflow
ایــن مرورگــر اســت کــه ۵ بهمــن توســط یــک محقــق امنیتــی 
ــال Google از  ــن ح ــود. در عی ــده ب ــزارش ش ــه Google گ ب
ــه دلیــل آن چــه ایــن شــرکت فراهــم  ــه جزییــات بیشــتر ب ارائ
ــت  ــران Chrome جه ــر کارب ــرای اکث ــی ب ــت کاف ــودن فرص ب

ارتقــای مرورگــر یــاد کــرده خــودداری کــرده اســت.
ــن در  ــرکت Microsoft در 9 بهم ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
گزارشــی اعــام کــرد کــه گروهــی از مهاجمــان کــه این شــرکت 
ــام بــرده در حمــات خــود، احتمــاالً  ــا عنــوان ZINC ن از آن ب
از یــک ضعــف امنیتــی در مرورگــر Chrome سوءاســتفاده 

می کننــد.
در دو مــاه اخیــر، شــرکت فورتی نــت بــا انتشــار به روزرســانی، 
ــرده  ــم ک ــود ترمی ــول خ ــد محص ــیب پذیری را در چن 1۰ آس
ــای  ــه گســترده ای از ضعف ه ــانی ها، دامن ــن به روزرس اســت. ای
ــق  ــورت از راه دور«، »تزری ــد به ص ــرای ک ــر »اج ــی نظی امنیت
SQL« و »از کارانــدازی ســرویس« )Denial of Service  - بــه 

ــد. ــرف می کنن ــار DoS( را برط اختص
ــرح  ــانی ها به ش ــن به روزرس ــمول ای ــوالت مش ــت محص فهرس

زیــر اســت:
FortiDeceptor، FortiGate، FortiIsolator، FortiProxy

FortiWeb
ــن  ــط ای ــده توس ــم ش ــیب پذیری های ترمی ــی از آس ــر برخ عم
ــال  ــرای مث ــردد. ب ــال 2۰18 برمی گ ــه س ــانی ها ب ــه روزرس ب
ــه مهاجــم را  ــرد ک ــه CVE-2۰18-13381 اشــاره ک ــوان ب می ت
 ،FortiProxy SSL VPN ــد ــر ض ــه DoS ب ــرای حمل ــه اج ب
 POST ــده ــتکاری ش ــت دس ــک درخواس ــال ی ــا ارس ــا ب تنه
قادرمی کنــد. بهره جویــی از CVE-2۰18-13381 به صــورت 
ــه اصالت ســنجی ممکــن  ــه هــر گون ــاز ب ــدون نی از راه دور و ب

گــزارش شــده اســت.
یــا CVE-2۰18-13383 کــه سوءاســتفاده از آن بــا ارســال 
 JavaScript یــک صفحــه وب حــاوی کدهــای مخــرب 
ــد  ــرای ک ــروز DoS و اج ــکان ب ــه FortiOS SSL VPN ام ب

به صــورت از راه دور را بــرای مهاجــم فراهــم می کنــد.
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند سایربی

کتــاب ارتباطــات، رادار و جنــگ الکترونیــک نوشــته آدریان 
دبلیــو. گراهــام بــه موضوعاتــی از قبیــل مدیریــت تداخــل 
ــزارش  ــک گ ــه ی ــی ارائ ــی، چگونگ ــایت های رادیوی در س

مدیریــت  تداخــل، 
ضمــن  در  فرکانــس 
فعالیت هــای  و  نبــرد 
جنــگ  مختلــف 
الکترونیــک اشــاره دارد.
ــگال  ــش جن ــر و دان هن
حــال  در  روزانــه 
اســت.  گســترش 
ســامانه های  تکیــه 
ــه  ــی ب ــلیحاتی نظام تس
ــمند  ــای هوش فناوری ه
باعــث  پیشــرفته  و 
ــا توجــه  شــده اســت ت
ــک  ــگ الکترونی ــه جن ب
از  یکــی  عنــوان  بــه 
اصلــی  راهکارهــای 
ــای  ــا تهدیده ــه ب مقابل
ســاح های  از  ناشــی 
نویــن بیــش از پیــش 
و  منابــع  و  شــده 
آموزشــی  کتاب هــای 
جنــگال نیــز دســتخوش 
تغییــر و بــه روزرســانی 
شــود. بــه بیــان آدریــان 

دبلیــو. گراهــام در گذشــته ای نــه چنــدان دور اغلــب 
کتاب هــای جنــگ الکترونیــک تنهــا بــه تعریف هــا و 
ــا  ــد، ام ــک می پرداختن ــگ الکترونی ــع جن ــته بندی تواب دس
ــن حــوزه  ــش ای ــزون دان ــر رشــد روز اف در ســال های اخی

آن  ســامانه های  و  فناوری هــا  در  کــه  پیشــرفت هایی  و 
ــه  ــد ک ــی را می طلب ــن کتاب های ــت تدوی ــده اس ــاد ش ایج
ــد. ــگال باش ــگران جن ــای پژوهش ــخگوی نیازمندی ه پاس
و  واگــذاری  فراینــد 
منظــور  بــه  تســهیم 
ایجــاد شــرایط دســتیابی 
بــه  مجــاز  کاربــران 
ــان  ــورد نیازش ــف م طی
ــوری  ــده ط ــی ش طراح
گونــه  هــر  از  کــه 
تداخــل، کــه ممکــن 
اســت باعــث ایجــاد 
یــک نقــص غیــر قابــل 
مأموریــت  در  قبــول 
آن هــا شــود، جلوگیــری 
واگــذاری  گــردد. 
فرآینــدی اســت کــه 
فرکانس هایــی  آن  در 
منفــرد  صــورت  بــه 
ــور  ــه ط ــی ب ــا گروه ی
مســتقیم بــه فرســتنده ها 
ویــژه  شــبکه های  و 
می شــود.  واگــذار 
تســهیم فرآینــدی اســت 
گروهــی  آن  در  کــه 
یــا  فرکانس هــا  از 
ــه  ــی ب ــای طیف باك ه
ــا را  ــا او آن ه ــود ت ــر داده می ش ــف دیگ ــر طی ــک مدی ی
ــذاری و تســهیم  ــد واگ ــر دو فرآین ــرای ه ــد. ب ــذار کن واگ
ــا دیگــر بخش هــای فهرســت فرکانــس  تداخــل نداشــتن ب

اســت. ضــروری  مشــترك  محرمانــه 

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور

معرفی کتاب


