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چکیده:

با پیشرفت علم و تکنولوژی ،سوانح فرآیندی و خصمانه به سوانح طبیعی که جزئی از فرایند زندگی بشر
بــه مشــار میرفتنــد ،اضافــه گردیــده و هــر روزه بــر تعــداد و تنوع آنها افزوده م یشــود که این موضوع بهعنوان
چالشــی اساســی در جهــت نیــل بــه توســعه پایــدار جوامــع انســانی مطــرح میباشــند .در ایــن پژوهش هدف
بررســی متامــی ابعــاد ،مؤلف ههــا و پیامدهــای یــک حب ـران هســتهای و اســتخراج مؤلفههــای آمادگــی و مقابلــه
در برابر حبرانهای هســتهای میباشــد .س ـؤال اصلی این حتقیق آن اســت که چه رابطهای بنی تابآوری و
مدیریت حبرانهای هستهای وجود دارد و گامهای آمادگی در مقابله با این حبرانها چیست؟ با عنایت به
ابعاد و گســردگی حبرانهای هســتهای و تبعات و پیامدهای گســردهتر آن ،با روش مطالعه کتاخبانهای و
تطبیقی بر اساس روش توصیفی نسبت به مقایسه شاخص تابآوری هستهای با دیگر مؤلفههای مدیریت
حبران پرداخته شده و گامهای آمادگی در برابر این حبرانها استخراج شده است.
کلمات کلیدی :حبران هستهای ،تابآوری ،مدیریت حبران
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طی ســالیان اخری مشــخصاً نریوگاههای هســتهای به علت مزایای فراوان خود ب هشــدت مورد اســتقبال واقع
شــدند .اســتفاده از ایــن نریوگاههــا در کنــار مزایــای ب یمشــار ،خماطراتــی نیــز ب ـرای انســانها در پــی دارنــد کــه
میبایســت مدیریــت شــوند و مهچنــن ب ـرای مواجــه احتمالــی بــا آنهــا برنامهریــزی کــرد و جوامــع در معــرض
خطر را تابآور منود .ازاینرو در حال حاضر دیدگاه غالب از مترکز بر روی صرفاً کاهش آسیبپذیری به
افزایش تابآوری در مقابل سوانح تغیری پیدا کرده است .در این میان ،تابآوری بهعنوان:
1-1می ـزان ختریــب و زیانــی کــه یــک سیســتم قــادر اســت جــذب کنــد بــدون آنکــه از حالــت تعــادل خارج
شود؛
 2-2میزان توانایی یک سیستم برای خودسازماندهی در شرایط خمتلف؛
3-3می ـزان توانایــی سیســتم در اجیــاد و افزایــش ظرفیــت یادگــری و تقویــت ســازگاری بــا ش ـرایط تعریــف
میشود.
تهــای هســتهای و پرتویــی و واژگان مرتبــط را توضیــح
در ایــن مطالعــه قصــد دارمی ،حنــوه بــروز س ـوانح و فوری 
دهیــم؛ بــه طبقهبنــدی هتدیــدات بپــردازمی؛ گامهایــی را کــه میبایســت مــردم در معــرض ح ـوادث هســتهای و
پرتویــی قبــل از رخــداد اینگونــه ح ـوادث بردارنــد ،توضیــح داده و در انتهــا الزامــات پدافنــد غریعامــل را در
طراحی و انتخاب ســایت پناهگاههای هســتهای بیان کنیم .امید اســت تا درهنایت بتوانیم به ارتقا ســطح
تابآوری اجتماعات مردم جماور نریوگاههای هستهای کمک مناییم.
با توجه به تعاریف تابآوری و لزوم پیشبینی متهیدات الزم جهت آمادگی و مقابله با عواملی که ناقض
اســتمرار زندگــی عــادی بشــر میباشــند ،پرداخــن بــه چرخــه مدیریــت حب ـران خالــی از لطــف نیســت .چرخه
مدیریت حبران از پیشگریی و کاهش خماطرات شروع میشود ،آمادگی ،مقابله و بازسازی ،مراحل بعدی
چرخه مدیریت حبران هستند .اقدامات اجنام شده در مراحل خمتلف متفاوت است ،در حبث پیشگریی به
دنبال آن هســتیم تا از اجیاد یک حادثه جلوگریی مناییم و کاهش خماطرات شــامل اجنام کارهایی اســت تا
بعد از بروز حادثه ،عوارض کمرتی حاصل شود ،که با پیشگریی متفاوت است .برخی اوقات ،دو مورد
فوق ،با یکدیگر تلفیق میشوند .با استفاده از چرخه مذکور قادر خواهیم بود تا سطح تابآوری را ارتقا
خبشیم (درابک ،هوامتر.)8 :2008 ،
در علم جدید مدیریت حبران ،پیشگریی و کاهش خماطرات از هم جدا شدهاند ،کاهش خماطرات در حوادث
جنگی بیشرت به کار میآید .فاز آمادگی قبل از مقابله صورت میپذیرد و طی آن با آگاهیخبشی و آموزش
به مدیران ،کارکنان و مردم و استقرار سامانههای پدافندغریعامل و مدیریت حبران ،از تبدیل حوادث خمتلف
به حبران جلوگریی خواهد شد و فاز بازتوانی ،بازگشت به شرایط نرمال را تسریع خواهد کرد.
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2. Emergency Response Program
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امهیت پژوهش
تابآوری مفهومی اســت که در دو حیطه میتوان آن را مد نظر قرار داد .یک بعد آن تابآوری ســازمانی
است و دیگری ارتقاء و شناخت خطرپذیری برابر حوادث است که عمدتاً به مردم باز میگردد (پورحیدری،
 .)17 :1393هیچکس و هیچ جایی در این جهان مصون از پیامدهای ناشی از خماطرات و حبرانها نیست.
شــهروندان جامعــه جهانــی ب ـرای دســتیابی بــه امنیــت و رفــاه در جامعــه و ب ـرای مدیریــت خماطرات ،بایســتی با
گزینههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،زیس ـتحمیطی و امنیتــی روبــرو شــوند .یکی از راههای کاســن از
پیامدهای حوادث و حبرانها امهیت دادن به ارتقاء تابآوری اســت ( )Ashley D, Ross 2016:13امهیت
پژوهش در این است که ضمن بررسی اسناد هنادهای بنیاملللی مانند آژانس بنیاملللی انرژی امتی (،)IAEA
آژانس فدرال مدیریت ش ـرایط اضطراری ایاالتمتحده امریکا ( )FEMAو ســایر هنادهای مرتبط با موضوع
مدیریت حبران ،گامهای مقابله با حبرانها استخراج و از گسرتش پیامدهای وقوع اینگونه حوادث و حبرانها
به حنو قابلمالحظهای جلوگریی بعمل آورد.
ارتقــاء تــابآوری در برابــر ح ـوادث و حبرا نهــا هدفــی واال اســت امــا دســتیابی بــه آن کار آســانی نیســت.
واقعیــات جامعــه جهانــی حاکــی از افزایــش آســیبها و خســارات ناشــی از حبرا نهــای رو بــه افزایش اســت
ایــن هزینههــا در حالــی بــه جوامــع اعــم از شــهری و روســتایی حتمیــل م یشــود کــه اکثــر مــردم در تنگنــا ق ـرار
گرفتهاند و دولت نیز در تنگناهای بودجهای و سایر معضالت قرار دارد (پورحیدری .)1393:17 ،بنابراین
الزم اســت پیش از وقوع حبرانهای هســتهای و پرتویی و عدم مواجهه با پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاســی و امنیتی آن به فکر چاره بود و اگر این چارهجویی پیش از وقوع حبران صورت نپذیرد
منتج به نتایج زیانبار و غریقابل جربانی خواهد شد .به مهنی منظور پژوهش حاضر با نگاه دقیق به عناصر
حبرانهای هستهای و پرتویی ضرورت توجه به تابآوری را از منظر پیشگریانه در نظام مدیریت حبران مورد
تأکید قرار داده و به تشریح عناصر مؤثر در این زمینه میپردازد.
در این پژوهش هدف بررسی متامی ابعاد ،مؤلفهها و پیامدهای یک حبران هستهای و استخراج مؤلفههای
آمادگی و مقابله در برابر حبرانهای هستهای میباشد.
اشــلی و مهــکاران در ســال  2017مالحظــات مرتبــط بــا اقدامــات اضط ـراری خــارج از ســایت و پاســخ بــه
ح ـوادث هســتهای را مــورد پژوهــش ق ـرار دادهانــد در ایــن پژوهــش اســناد آژانــس بنیاملللــی انــرژی امتــی 1ماننــد
برنامــه پاســخ اضط ـراری 2اســتفاده شــده و ضمــن بررســی ابعــاد متناظــر بــا پاســخ ملــی بــه ش ـرایط اضط ـراری
هســتهای و پرتویــی عناصــر تأثریگــذار در ایــن طــرح پرداختــه شــده و نتایــج حاصــل را بهعن ـوان یــک الگــو در
اختیــار کشــورهای عضــو آژانــس ق ـرار داده و ضــرورت ســرمایهگذاری در حــوزه تــابآوری را یــادآور شــده
اســت .مســکیتا و مهــکاران در ســال  2017مــدل روانشــناختی ب ـرای ارزیابــی فرهنــگ امینــی در مراکــز
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حتقیقــات هســتهای را مــورد مطالعــه ق ـرار دادهانــد .آن و دیگــر مؤلفــن در ســال  2017کتاب «تابآوری:
مدلــی جدیــد ب ـرای امینــی هســتهای» را بــه رشــته حتریــر در آوردهانــد کــه در حتقیــق پیــش رو نیــز از آن بســیار
هبره برده شــده اســت .ســاکیان و مهکاران در ســال  2016ضمن مطالعه بر روی اس ـراتژیهای اساســی
حفاظــت از عمــوم در یــک نــروگاه هســتهای ،فراتــر از حادثــه بــه مطالعــه مالحظــات خمتلــف در خصــوص
شاخصهای تابآوری نیز پرداختهاند که از نتایج مهه این حتقیقات در این پژوهش استفاده شده است.
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و بــه حلــاظ روش مهبســتگی بــوده و از جممــوع مطالعــات پیشــن هــم
هبره جســته شــده اســت .به اســتناد بلیکی 1تنها س ـؤاالتی که از جنس چرایی هســتند قابلیت طرح فرضیه و
سنجش دارند و در موارد دیگر طرح فرضیه موضوعیت ندارد
سؤال اصلی این حتقیق آن است که چه رابطهای بنی تابآوری و مدیریت حبرانهای هستهای وجود دارد
و گامهای آمادگی در مقابله با این حبرانها چیست؟
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 .11مبانی و مفاهیم نظری

در راســتای اجیــاد ارتباطــی نزدیــک بــا موضــوع ایــن مطالعــه ،شایســته اســت تــا ابتــدا بــه تعریــف و مفهــوم
تــابآوری و در ادامــه آشــنایی خمتصــری بــا هتدیــدات ،ش ـرایط اضط ـراری هســتهای /پرتــوی و پیامدهــای آن
بپردازمی تا درهنایت بتوانیم پی بربمی که اقدامات مناسب جهت ارتقای تابآوری جامعه حتت تأثری حوادث
مذکور شامل چه مواردی میباشد.
11.1تابآوری
برای تعریف تابآوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دو ستون اصلی:
•وجود چالش و تنش
•نتیجه خوب
تکیه زد .به عبارت سادهتر این دو موضوع در هر تعریفی از تابآوری ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد .هر
تعریفی از تابآوری بدون وجود یکی از این دو خملفه جامعیت الزم را خنواهد داشت .عالوه بر دو مفهوم
ضروری ” شرایط پرتنش” در حوادث پرتوی و ” نتیجه خوب ” در راه رسیدن به تعریفی از تابآوری به سه
بعد زمانی ،آینده ،حال و گذشته نیز بایستی توجه صورت گرید .ازآجناکه تابآوری نقش مقابلهای دارد توان
تابآوری در زمان حال ایفای نقش میکند ،هنگامی که از بروز صدمه و آسیب پیشگریی میکنیم هبرهمند
از قدرت مؤثر در آینده یا آیندهنگری تابآوری هستیم و هنگامیکه از اثرخبشی تابآوری برای بازیابی و
بازتوانی پس از آسیب و صدمات و یا تروما استفاده میکنیم درواقع از تابآوری گذشتهنگر هبره جستهامی.
در ایــن معنــا تــابآوری حمــدود بــه پیشــگریی ،مقابلــه و بازیابــی و احیــاء پــس از ضربــه نیســت.
تــا بــه اینجــا بــه دو خملفــه (ش ـرایط پرتنــش ،نتیجــه خــوب) و ســه وجــه زمانی (حال ،آینده و گذشــته) اشــاره
1. BLaikie Norman
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1. Radiation Exposure
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در هنایــت اینگونــه تــابآوری را تعریــف میکنیــم؛ فــرد ،خان ـواده ،جامعــه ،اقلیــم ،ســامانه و ســازمان تــابآور
بایستی بتواند بر چالشها غلبه کند از موانع عبور کند و صدمات احتمالی را بازسازی ،ترمیم و بازیابی کند و
به اهداف خویش دست پیداکند.که بهصورت خالصه عبارتست «از صرف انرژی در جهت هببود اوضاع».
این اقدامات در شرایط اضطراری هسته /پرتوی شکل خاصی به خود خواهد گرفت و نیازمند آگاهی و
ارتقا سطح اطالعاتی عموم در این حوزه میباشد.
11.2فوریت هستهای و پرتویی
یــک وضعیــت غریعــادی یــا رخــدادی اســت کــه در ابتــدا اجنــام یــک اقــدام واکنشــی س ـریع را جهت کاهش
طزیست
یک خماطره یا عواقب ناسازگار هتدیدکننده امینی و هبداشت فردی ،کیفیت زندگی ،داراییها و حمی 
تهــای هســتهای و پرتویــی و نیــز ش ـرایط اضط ـراری دیگــر
ضــروری م یســازد .منظــور از فوریــت ،متامــی فوری 
نظری آتشسوزی ،انتشار مواد شیمیایی خطرناک ،توفان و زلزله میباشد .خماطره یک فوریت هستهای یا
پرتویی ناشی از یکی از موارد زیر است:
1.1انرژی حاصله از یک واکنش هستهای زجنریهای و یا انرژی حاصل از واپاشی یکی از حمصوالت
آن واکنش هستهای
1
2.2پرتوگریی تابشی
11.3ساحنه پرتویی
هــر واقعــه ناخواســته شــامل نقــص جتهی ـزات ،خطــای کاری یــا ســایر اشــتباهات کــه پیامــد آن از نقطــه نظــر
حفاظت و امینی رادیولوژیک به علت اجیاد پتانسیل برای پرتوگریی غریعادی ،قابلاغماض نباشد .از نگاه
کلی میتوان سوانح پرتویی را به دو گروه هستهای و رادیولوژیکی تقسیم منود.
1 1.3.1سوانح هستهای
این رویدادها میتوانند در تأسیسات زیر به وقوع بپیوندند:
•تأسیسات بزرگ پرتودهی (مراکز پرتودهی صنعتی)
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•رآکتورهای هستهای (حتقیقاتی و نریوگاهی)
•تأسیسات نگهداری سوخت مصرف شده به مقدار زیاد یا مواد مایع یا گازهای رادیواکتیو
1 1.3.2سوانح رادیولوژیکی
م ـوارد زیــر ،ان ـواع ح ـوادث حمتمــل رادیولوژیکــی را کــه ممکن اســت در اثر اســتفادههای خماطرهآمیز از فناوری
هستهای به وجود آید برمیمشرد:
11.3.2.1حوادث راکتوری
ایــن ح ـوادث در مناطقــی کــه دارای راکتــور حتقیقاتــی یــا نریوگاهــی هســتهای هســتند ،احتمــال وقــوع دارنــد.
تهــا
مهمتریــن و بدتریــن حادثــه راکتــوری در کل دنیــا ،حادثــه راکتــور امتــی چرنوبیــل بــوده اســت .ایــن فوری 
معموالً زمانی ممکن است رخ دهند که در سیستم خنککننده راکتور اختاللی اجیاد شود .در این حوادث
احتمال دارد که نهتنها کارکنان مرکز بلکه مردم عادی نیز که در مناطق جماور قرار دارند ،میزان باالیی از
دوز پرتو دریافت کنند .مهچننی گسرتش وسیع آلودگی در حمیط میتواند باعث آلودگی خارجی مردم شود
و یا از طریق استنشاق /بلع رادیونوکلئیدهای رهاشده در هوا ،منجر به آلودگی داخلی آنان گردد .مهچننی
اجیــاد اث ـرات روانــی شــدید در مجعیــت جمــاور یــا دور از حمــل حادثــه ،از عواقــب عمــده ایــن ح ـوادث اســت.
در صــورت وقــوع چنــن حوادثــی ،احتمــال حضــور مصدومــان بــا ان ـواع صدمــات پرتــوی ،مرکــب ،آلودگــی،
سوختگی ،صدمات رایج و مشکالت روانی در بیمارستان وجود دارد.
11.3.2.2حوادث رسیدن به جرم حبرانی
این حوادث در مراکزی احتمال وقوع دارند که در آنها با مقادیر قابلتوجهی از مواد هستهای ویژه ،مانند
اورانیوم غنیشده ،کار میشود که احتمال اجیاد واکنشهای شکافت هستهای در آنها وجود دارد .یکی
از حوادث مشابه ،حادثه  Takaimuraدر ژاپن بوده است .در این حوادث ،کارکنان در معرض قرارگرفته،
می ـزان بســیار باالیــی از پرتــو را دریافــت میکننــد کــه می ـزان پرتوگــری بــه فاصلــه آنــان از حمــل وقــوع واکنــش
بستگی دارد .یکی از خصوصیات مهم این نوع حوادث ،پرتوگریی نوترونی کارکنان و فعال شدن عناصری
ماننــد ســدمی و فســفر در بــدن آنــان اســت کــه میتوانــد باعــث اجیــاد اشــتباه در حــن پایــش پرتــوی و آلــوده
فــرض منــودن آنهــا شــود .در صــورت وقــوع چنــن حوادثــی ،مصدومــان احتمالــی عمدتاً دارای آســیبهای
پرتوی بهصورت پرتوگریی کل بدن بوده و احتمال وجود آلودگی یا صدمات رایج در آنها کم میباشد.
11.3.2.3حوادث اجیادشده با چشمههای رادیواکتیو گمشده /دزدیدهشده
احتمــال وقــوع ایــن ح ـوادث در مراکــز نگهــداری یــا کار بــا چشــمههای رادیواکتیــو پوش ـشدار ،وجود دارد.
ازمجلــه ایــن ح ـوادث م یت ـوان بــه حادثــه برزیــل اشــاره منــود .می ـزان خطــر و اث ـرات ناشــی از پرتوگــری بــا ایــن
چشــمهها به اکتیویته چشــمه و مدتزمان متاس بســتگی دارد .مهچننی این احتمال وجود دارد که کســانی
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که از ماهیت این چشــمهها آگاه نیســتند ،اقدام به شکســن آنها منایند که احتمال گســرش آلودگی در
حد وسیع و حتت تأثری قرار گرفنت مجعیت زیادی وجود دارد .این حوادث بسته به ماهیت خود میتوانند
باعــث پرتوگــری کل بــدن ،ســوختگی ،آلودگــی و اث ـرات روانــی عمــده گردنــد .در مورد این ح ـوادث ،برنامه
بیمارستان باید احتمال ورود تعداد زیادی از مصدومان را مدنظر قرار دهد.
11.3.2.4حوادث ناشی از استفاده یا سوءاستفاده از چشمههای صنعتی خطرناک
ایــن ح ـوادث زمانــی رخ میدهنــد کــه دســتورالعملهای مناســب رادیوگرافــی صنعتــی اج ـرا من یشــوند و در
مکانهایی به وقوع میپیوندد که از چشمههای رادیواکتیو بهمنظور رادیوگرافی صنعتی استفاده میگردد.
ازمجلــه ایــن ح ـوادث میت ـوان بــه حادثــه گیــان اشــاره منــود .هرچنــد بــه علــت ملــس ایــن چشــمهها ،اغلــب
مصدومــان دارای آســیب جــدی پرتــوی در دســتان خــود میباشــند ولــی احتمــال حضــور مصدومــان دچــار
پرتوگــری کل بــدن در بیمارســتان وجــود دارد و برخــی از مصدومــان نیــز دچــار آســیب پرتــوی موضعــی در
نواحی لگن یا سینه خواهند بود.
11.3.2.5حوادث منجر به پرتوگریی بیشازحد جماز
این حوادث در مراکز پزشکی رخ داده و معموالً به دلیل اشتباه در حماسبه اکتیویته یک چشمه رادیواکتیو
درمانی ،عملکرد نامناســب یک ماشــن اشــعه  Xو یا جتویز دوزهای رادیونوکلئید با اکتیویته باالتر از حد
جماز در طی تشخیص و درمان است .ازمجله این حوادث میتوان به حادثه پاناما اشاره منود .این حوادث
میتواننــد منجــر بــه پرتوگــری کل بــدن ،پرتوگــری موضعــی و حتــی آلودگــی شــوند و برنامــه بیمارســتان بایــد
احتمال پذیرش چند مصدوم پرتوی را مدنظر قرار دهد.
11.3.2.6حوادث محلونقل و آزمایشگاهی توأم با مواد رادیواکتیو
با توجه به محلونقل دهها حمموله رادیواکتیو ازمجله رادیوداروها ،چشــمههای رادیواکتیو و غریه در طی هر
ســال ،در سرتاســر کشــور ،احتمال وقوع چننی حوادثی وجود داشــته و ممکن اســت مردم عادی نیز حتت
تأثری این حوادث قرار گریند ،البته با توجه به بستهبندی استاندارد این مواد و رعایت نکات احتیاطی در
حنی انتقال آنها ،وقوع چننی حوادثی بسیار نادر است .در این حوادث احتمال تروماهای رایج ،آلودگی
و آسیبهای مرکب وجود دارد .در حوادث آزمایشگاهی نیز احتمال پرتوگریی شدید و یا آلودگی وجود
دارد .ازمجله این حوادث میتوان به حادثه شتابدهنده پروتونی در روسیه اشاره کرد.
11.3.2.7حوادث پرتویی ناشی از استفاده تروریستی -نظامی از مواد رادیواکتیو
اســتفاده تروریســتی -نظامی از مواد رادیواکتیو در هر جایی ممکن اســت به وقوع پیوندد و معموالً به ســه
صورت خواهد بود .در برخی از موارد ،چشمههای پوششدار بهعنوان یک وسیله تروریستی مورد استفاده
ق ـرار میگرینــد .در ایــن حالــت ،ممکــن اســت تعــداد زیــادی از مــردم ب هطــور ناآگاهانــه حتــت پرتوگریی کم یا
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زیاد قرار گرفته و عمدتاً دارای آسیبهای پرتوی موضعی خواهند بود ،ولی آلودگی وجود خنواهد داشت.
در این حالت ،بســته به حمل اســتفاده از چشــمه ،برنامه بیمارســتان باید احتمال پذیرش چند نفر تا تعداد
زیادی از مصدومان پرتودیده را مدنظر قرار دهد.
در برخی از موارد دیگر ،تروریس ـتها ممکن اســت از مواد رادیواکتیو مهراه با ابزار انفجاری اســتفاده کنند
(مبب کثیف) و یا اینکه بدون ابزار انفجاری ،مواد رادیواکتیو را در جاهای خمتلف پخش کنند .هرچند در
این حالتها ،میزان پرتوگریی افراد در حد پاینی خواهد بود ،ولی احتمال آلودگی مصدومان وجود داشته
و حتی ممکن است زخمها و آسیبهای رایج آلوده به مواد رادیواکتیو وجود داشته باشد.
11.3.2.8آلوده شدن هوا ،حمصوالت غذایی و آب
ایــن م ـوارد معمــوالً اث ـرات حاصــل از برخــی ح ـوادث ذکــر شــده در بندهــای قبلــی بــوده و عمدت ـاً ح ـوادث
راکتــوری و ح ـوادث تروریســتی /نظامــی هســتند .در ایــن حالــت ،مصدومــان تنهــا دارای آلودگــی خارجی و
داخلی هستند و میزان پرتوگریی در حد پاینی خواهد بود.
سوانح پرتویی دارای ویژگیهای زیر میباشند:
•پرتوها با حواس پنجگانه درک منیشوند.
•مــرز مشــخصی ب ـرای متــام حــاالت انتشــار آن متصــور نیســت و میتوانــد قلمروهــای ملــی و بنیاملللــی را
درنوردد.
•اثرات خمرب حوادث هستهای به حلظات اولیه خالصه منیگردد و بر روی شخص پرتو دیده ،نسلهای
آینده و حمیطزیست اثرات طوالنیمدت برجای میگذارد.
•شرایط جوی و حمیطی در گسرتش آن تأثری دارند.
•به اعمال سرعت و دقت در عملیات فوریت پرتوی در زمان وقوع و پس از حادثه نیاز دارد.
•وجود نریوی متخصص و جتهیزات خاص جهت مقابله ضروری است.
•انســانها و حمیطزیســت در صــورت رویارویــی بــا یکــی از م ـوارد زیــر ممکــن اســت مقادیــر متناهــی پرتــو
دریافت کنند:
•تابش مستقیم پرتو
•استنشاق مواد پرتوزای معلق در هوا
•پرتوگریی غریمستقیم از زمنی و سطوح آلوده
•آلودگی پوست یا لباس
•بلع مواد پرتوزا یا غذای آلوده
آگاهی از موارد زیر در خصوص ماده پرتوزا به پاسخدهندگان به شرایط اضطراری کمک میکند با فهم
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جدول  :4-1دستهبندی تهدیدات

طبقه

توصیف

I

تأسیساتی همچون نیروگاههای هستهای قدرت که در صورت رخداد برخی وقایع (وقایع با احتمال بسیار

پایین) در درون محدوده سایت ،اثرات قطعی شدید بهداشتی را در ناحیه بیرون سایت پدید میآورند.
تأسیساتی همچون برخی از انواع رآکتورهای تحقیقاتی که در صورت رخداد برخی وقایع در درون

II

محدوده سایت ،منجر به دریافت دز توسط مردم حاضر در خارج از سایت شده و اقدامات حفاظتی سریع
را برای آنها متضمن مینماید .درواقع در این دسته از تأسیسات ،بر خالف تأسیسات طبقه یک ،اثرات
قطعی شدید بهداشتی برای مردم پیشبینی نمیشود.

III

تأسیساتی همچون تأسیسات تابشدهی صنعتی که در صورت رخداد برخی وقایع در درون محدوده

سایت ،به ایجاد آلودگی منجر شده و انجام اقدامات حفاظتی سریع را در درون سایت ضروری میسازد.
فعالیتهایی که میتوانند به فوریتهای هستهای یا پرتویی منجر شده و بهواسطه آن انجام اقدامات حفاظتی

IV

سریع در محلی غیرقابلپیشبینی ،الزامی گردد .بهعنوان نمونه ،فعالیتهای غیرمجازی که بر روی چشمههای
خطرناک حاصل شده از طریق قاچاق صورت میپذیرد ،جزو این دسته فعالیتها هستند .انتقال و یا کار با

چشمههای خطرناک سیار مانند چشمههای رادیوگرافی صنعتی ،ژنراتورهای رادیوترمال یا ماهوارههایی که
مجهز به برف اتمی هستند نیز شامل این دسته از فعالیتها و البته از نوع مجاز آن میباشند.

فعالیتهایی که بهطور طبیعی در آنها کار با چشمههای تابش یونساز مطرح نبوده ولی به دلیل رخداد

V

وقایعی در تأسیسات واقعشده در طبقات  Iیا ( IIدر همان کشور یا کشورهای مجاور) ،محصوالت این

فعالیتها را با یک احتمال بسیار قوی ،دچار آلودگی رادیواکتیو نموده و بدین ترتیب اعمال محدودیتهای
سریع بر روی این محصوالت را الزامی مینماید .بهعنوان نمونه ،اعمال محدودیتهای غذایی بر روی
کارخانهها تولید مواد غذایی و یا تصفیهخانههای آب آشامیدنی.

()EPR-METHOD, 2003
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تهــا را برحســب می ـزان تأث ـرات و
آژانــس بنیاملللــی انــرژی امتــی ،هتدیــدات پیــش روی تأسیســات و فعالی 
پیامدها ،در پنج دسته طبقهبندی منوده است .جدول زیر این دستهها را توصیف میکند.

پدا فند غیرعامل و امنیت

 .2 2طبقهبندی تهدیدات ()Threat Category

مهدیار حقی | بررسی نقش تابآوری در مدیرت بحران هستهای و پرتویی

درست وضعیت ،برنامهریزی مناسبی جهت کاهش اثرات خطرناک پرتوها در پیش بگریند:
•نوع کاربری ماده
•نوع پرتوزایی
•نوع رادیو ایزوتوپ (گاما ،بتا و )...
•میزان پرتوزایی (اولیه و در زمان کار)
•حالت فیزیکی و شیمیایی
•باز یا بسته بودن چشمه پرتوزا
•حمل بهکارگریی ماده رادیواکتیو
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جدول زیر منونههایی از طبقهبندی هتدیدات در تأسیسات خمتلف را نشان میدهد:
طبقه

جدول  :4-2نمونههایی از طبقهبندی تهدیدات
توصیف

رآکتورهای با سطح قدرت بیشتر از  100مگاوات (رآکتورهای قدرت ،زیردریاییهای هستهای و
رآکتورهایتحقیقاتی)

I

تأسیسات استخرهای سوختهای مصرفی با پتانسیل انتشار  0/Ebq 1از سزیم ( 137معادل با موجودی

مهدیار حقی | بررسی نقش تابآوری در مدیرت بحران هستهای و پرتویی
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مواد پرتوزا در قلب یک راکتور هستهای با قدرت  3000مگاوات.

تأسیساتی که پتانسیل انتشار مواد پرتوزا در آنها بهگونهای باشد که اثرات قطعی شدید بهداشتی را در
خارج از محدوده سایت فراهم آورند)

II

III

راکتورهایی با سطح قدرت بیشتر از  2مگاوات و کمتر از  100مگاوات (رآکتورهای قدرت ،زیردریاییهای
هستهای و رآکتورهای تحقیقاتی)

تأسیساتی که در آنها به دلیل بر کنار رفتن یا از دست رفتن حفاظ ،تابش مستقیم خارجی با نرخ بیشتر از
 mGy/h 100را در فاصله یک متری ایجاد نمایند.
راکتورهایی با قدرت  2مگاوات یا کمتر از آن.

IV

استفاده کنندگان از چشمههای سیار خطرناک که به دلیل از دست رفتن حفاظ ،تابش مستقیم خارجی با نرخ
بیشتر از  mGy/h 10را در فاصله یک متری ایجاد نمایند.
ماهوارههای حامل چشمههای خطرناک.

()EPR-METHOD, 2003

تهــای پرتــوی
فوریتهایــی کــه بــر اســاس طبقهبنــدی هتدیــدات ،در طبقــه  lvق ـرار میگرینــد بهعن ـوان فوری 
شناخته میشوند و میتوانند در هر مکانی اتفاق بیافتند .فوریتهای پرتوی شامل موارد زیر میباشند:
•چشــمههای خطرناک کنرتل نشــده (مرتوک یا رها شــده ،گمشــده ،مســروقه یا پیدا شــده)  -منظور از
چشــمه خطرنــاک ،چشــمهای اســت کــه در صورتیکــه حتــت کنــرل نباشــد بتوانــد پرتودهــی کافی برای
اجیاد اثرات قطعی زیانبار هبداشتی به وجود آورد.
•اســتفاده نادرســت از چشــمههای خطرنــاک صنعتــی و پزشــکی (ب ـرای منونــه ،آنهایــی کــه در رادیوگرافــی
استفاده میگردند)
•پرتوگرییهای و آلودگی مردم از منشأهای ناشناخته
•بازگشت ناخواسته یک ماهواره در بر دارنده مواد رادیواکتیو
•پرتوگرییهای وخیم و بیشازحد جماز ()serious overexposures
•هتدیدات و یا فعالیتهای بدخواهانه (تروریستی)
•فوریتهای ناشی از انتقال مواد پرتوزا
آن دســته از فوریتهایــی کــه در طبقهبنــدی اســتاندارد هتدیــدات ( )Threat categoryبــر حســب درون
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ســایتی ( )on-Siteیا برون ســایتی ( ،)off-siteدر طبقه  l، llیا  lllقرار میگریند ،بهعنوان فوریتهای
هستهای شناخته میشوند .فوریتهای هستهای میتوانند در تأسیسات زیر اتفاق بیافتند:
•تأسیسات عظیم پرتودهی (مانند پرتو دهندههای صنعتی)
•رآکتورهای هستهای (حتقیقاتی ،قدرت وزیر دریایی یا فضایی)
•تأسیسات نگهداری از مقادیر بسیار باالی سوختهای مصرفشده یا مواد رادیواکتیو مایع یا گاز
•تأسیسات چرخه سوخت (مانند تأسیسات فرآوری سوخت)
•تأسیسات صنعتی مهچون کارخانهها تولید رادیو داروها
•تأسیسات حتقیقاتی یا پزشکی دارای چشمههای رادیواکتیو قوی و ثابتشده مانند تأسیسات رادیوتراپی
 .33حوزهها و زونهای اضطراری ()Emergency areas and Zones
برای بیشــر فوریتها ،پاســخ اضطراری در دو ناحیه شــامل حوزه درون ســایت ( )on-site areaو حوزه
بریون سایت ( )off-site areaصورت میپذیرد:
3 3.1حوزه درون سایت ()on-site area
درواقع آن ناحیه از اطراف تأسیســات اســت که توســط دیوار یا نرده در حوزه اســتحفاظی یا مالکیت آن
تأسیسات قرار گرفته است .این ناحیه مهچننی میتواند ناحیه حتت کنرتل اطراف یک چشمه رادیوگرافی یا
ناحیه آلوده شده ،تلقی گردد .در حقیقت ،این ناحیه حتت کنرتل کامل و سریع آن تأسیسات یا سازمان
هبرهبردار (اپراتور – هبرهبردار) قرار دارد.
تهــای ناشــی از انتقــال م ـواد رادیواکتیــو و یــا فوریتهایــی کــه از چشــمههای کنــرل نشــده و یــا
ب ـرای فوری 
آلودگ یهــای موضعــی ناشــی م یشــوند ،تعیــن ناحیــه درون ســایت ( )on-siteدر آغــاز ش ـرایط اضط ـراری
امکانپذیــر منیباشــد .بنابرایــن در چنــن ش ـرایطی ،پاس ـخدهندگان اولیــه بــه حادثــه و یــا هبرهبــردار ،در مهان
حلظــه پاســخ اولیــه بــه ایــن رخدادهــا ،یــک ناحیــه امنیتــی کــه درون یــک کمربنــد داخلی و خارجی واقعشــده
اســت را در اطراف حمل ســاحنه برپا منوده و آن را بهعنوان ناحیه درون ســایت تعریف میمنایند .این ناحیه
حتت کنرتل کامل آنها میباشد.
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تصویر  :5-1مناطق تعینی شده توسط مقابلهکنندگان اولیه با حادثه
3 3.2حوزه بریون سایت ()off-site area
این ناحیه ،فراتر از ناحیهای اســت که در کنرتل هبرهبردار تأسیســات یا پاس ـخدهندگان اولیه اســت .برای
تأسیســاتی کــه پتانســیل انتشــار زیــاد م ـواد رادیواکتیــو در خــارج از ســایت را دارا بــوده و یــا پتانســیل اجیــاد
پرتوگرییهای شــدید را دارا باشــند (طبقات هتدید  Iو  ،)IIســطح برنام هریزی اضطراری ،وابســتگی زیادی

پدا فند غیرعامل و امنیت

بــه مســافت از تأسیســات مربوطــه خواهــد داشــت .ب ـرای ایــن تأسیســات ،ایــن برنام هریــزی میتواند برای دو
منطقه (زون) برنام هریزی اضطراری که در شکل زیر دیده میشوند ،مطرح گردد:
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33.2.1منطقه اقدام پیشگریانه ()PAZ
این منطقه ،ناحیهای از پیش تعینی شده در اطراف تأسیسات واقعشده در طبقه هتدید  Iمیباشد که برای
آن ،اقدامات حفاظتی سریع ،از قبل برنام هریزیشده و هنگام اعالن شرایط اضطراری عمومی (General
 ،)Emergencyبهطور سریع در آن ناحیه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .هدف اصلی این انتخاب،
کاهش ریسک شدید هبداشتی ،با اجنام اقدامات حفاظتی در این منطقه ،قبل یا بالفاصله بعد از انتشار
مواد پرتوزا میباشد.
33.2.2منطقه برنامهریزی اقدامات حفاظتی سریع ()UPZ
این منطقه ،ناحیهای از پیش تعی 
نیشــده در اطراف تأسیســات متعلق به طبقه هتدید  Iیا  IIبوده که برای
آن متهیدات خاصی در نظر گرفته شــده اســت؛ بهگونهای که بتوان ب هســرعت ،در صورت رخداد ش ـرایط
اضط ـراری ،اقدامــات حفاظتــی فــوری را بــر مبنــای دادههــای پایــش حمیطــی و ارزیابــی ش ـرایط تأسیســات،
در آن بــه اج ـرا گذاشــت .درصورت یکــه می ـزان دز در ایــن منطقــه ازآنچــه در اســتانداردهای بنیاملللــی ب ـرای
مداخله مشــخص شــده ،جتاوز مناید ،اقدامات حفاظتی س ـریع در این منطقه به اجرا گذاشــته خواهد شــد.
این مناطق بهطورکلی هبرت اســت بهصورت حوزههای دایرهای شــکل در اطراف تأسیســات باشــند و حدود

مهدیار حقی | بررسی نقش تابآوری در مدیرت بحران هستهای و پرتویی

تصویر  :5-2حوزههای و زونهای اضطراری ()INES2017
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آنها با جغرافیای حملی (مانند خیابانها و رودخانهها) تعریف شــود تا بهموقع پاســخ مناســب به ش ـرایط
اضط ـراری تشــخیص داده شــود .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حــوزه این مناطق در مرزهای کشــور
متوقــف من یشــود و ممکــن اســت بــه کشــورهای مهســایه نیــز وارد گــردد .انــدازه ایــن مناطق میتوانــد بر مبنای
آنالیز پتانســیل عواقب حادثه تعینی گردد .مطالعات صورت گرفته درگذشــته و بررســی تارخیچه س ـوانح نیز
میتواند در تعینی اندازههای کلی این مناطق به کار گرفته شوند.
 .44سیستم طبقهبندی شرایط اضطراری
رســیدن بــه آمادگــی در نریوگاههــای هســتهای شــامل هتیــه سیســتمی ب ـرای آگاهســازی عمومــی در رابطــه بــا
وقوع مشکل در نریوگاه میباشد .سطح طبقهبندی شرایط اضطراری از طریق چهار طبقهبندی زیر اعالم
تهــا ،آنها را به ترتیب
م یگــردد نظــام امینــی هســتهای آمریــکا ( )NRCبرحســب افزایــش درجــه امهیت فوری 
در چهار رده طبقهبندی منوده است:
1
4 4.1واقعه غریعادی
کمامهیتتریــن ایــن طبقــات اســت .ایــن واقعــه هیــچ هتدیــدی بــه عمــوم یــا کارکنــان نــروگاه وارد منیکند ولی
مسئولنی شرایط اضطراری در جریان قرار میگریند .هیچ اقدام عمومی الزم نیست.
2
4 4.2هشدار
وقتــی صــادر م یشــود کــه واقع ـهای رخ داده باشــد کــه ســطح امینــی نــروگاه را پایــن بیــاورد ولــی سیســتمهای
پشــتیبانی نریوگاه هنوز فعال باشــند .آژانسهای ش ـرایط اضطراری در جریان قرارگرفته و پیوســته مطلع نگاه
داشته میشوند ،ولی اقدامی از سوی عموم الزم نیست.
3
4 4.3فوریت ناحیه سایت
وقتــی اعــام م یشــود کــه واقع ـهای در رابطــه بــا یــک مشــکل عمــده در سیســتمهای امنیتــی نــروگاه رخ داده
باشــد و تــا حــدی پیــش رفتــه باشــد کــه نشــت مقــداری م ـواد رادیواکتیــو در ه ـوا یــا آب حمتمــل باشــد ولــی
مقدار آن در خارج سایت از حدود مشخص شده در توصیههای اقدامات حفاظتی آژانس حفاظت از
حمی 
طزیست ( )PAGsفراتر نرفته باشد .در این حالت نیز اقدامی از سوی عموم الزم نیست.
4
4 4.4فوریت مهگانی
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه نیــز مربــوط بــه این مورد بوده و درهنایت به ارائه راهکارهایی جهت تابآوری در
برابر این سطح از شرایط اضطراری خواهیم پرداخت.
فوریــت مهگانــی جدیتریــن ایــن چهــار طبقــه اســت و زمانی اعالم م یشــود که واقع ـهای در نریوگاه منجر به
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1. General emergencies at facilities
2. Site area Emergencies
3. Facility Emergencies
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نقص در سیســتمهای امینی شــده باشــد .در چننی وضعیتی ،تشعشــع میتواند به خارج از حمدوده ســایت
س ـرایت کند .مســئولنی حملی و ایالتی اقدامات حفاظتی الزم برای حفاظت ســاکننی مناطق جماور نریوگاه
را اجنام میدهند .سیســتم اخطار و اطالعرســانی به صدا درمیآید .بســته به موقعیت از مردم ســاکن در
نواحی حتت تأثری خواسته میشود که منطقه را ترک منوده و یا در برخی شرایط در نقاطی امن پناه بگریند
(.)John S. Caroll; 2000
در سند  GS-R-2طبقهبندی فوریتها بهصورت زیر پیشنهاد شده است که در آن موارد  1تا  4بهعنوان
تهــای تأسیســات ( )facility emergenciesو مــورد  5بهعن ـوان فوریــت پرتویــی (radiological
فوری 
 )emergenciesدر نظر گرفته میشوند:
1
4 4.4.1فوریتهای مهگانی
این فوریتها بیشرت در تأسیساتی رخ میدهند که در طبقه هتدید  Iیا  IIواقعشده اند و شامل آن دسته
از خماط ـرات حقیقــی یــا قابلتوجهــی از انتشــار م ـواد رادیواکتیــو یــا پرتوگــری اســت کــه اختــاذ واکنشهــای
حفاظتی فوری در خارج از سایت را تضمنی میمناید .بهحمض اعالم این دسته از فوریتها ،اقدامات الزم
میبایســت بالفاصلــه ب ـرای کاهــش عواقــب واقعــه و حمافظــت مجعیــت درون ســایت و درون منطقــه  PAZو
در صورت لزوم در  UPZبه مرحله اجرا گذاشته شود.
2
 4 4.4.2فوریتهای حوزه سایت
این فوریتها بهگونهای هستند که اگر در تأسیسات متعلق به دسته هتدید  Iو  IIبه وجود آیند ،کاهش
اساســی ســطح حمافظت از مجعیت درون ســایت و نزدیک به آن تأسیســات را به وجود میآورند .بهحمض
تهــا ،اقدامــات الزم میبایســت بالفاصلــه ب ـرای کاهــش عواقــب واقعــه و حمافظــت
اعــام ایــن دســته از فوری 
مجعیت درون سایت صورت پذیرد و چنانچه نیاز باشد ،متهیدات الزم جهت اقدامات حفاظتی در خارج
از سایت نیز اجنام گردد.
3
4 4.4.3فوریتهای تأسیسات
فوریتهایی هســتند که اگر در تأسیســات واق عشــده در طبقات  I، IIو  IIIبه وجود آیند ،کاهش ســطح
حمافظتی مردم درون سایت را در پی خواهند داشت .بهحمض اعالم این دسته از فوریتها ،اقدامات الزم
میبایســت بالفاصله برای کاهش عواقب واقعه و حمافظت مجعیت درون ســایت صورت پذیرد .این دســته
از فوریتها هرگز به هتدیدات خارج سایت منجر منیگردند.
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4 4.4.4هشدارها
این فوریتها در صورت رخداد در تأسیســات واقع در طبقات  I، IIو  ،IIIکاهش قابلتوجه یا غری معلوم
ســطح حمافظتــی مــردم عــادی و یــا مجعیــت درون ســایت را بــه وجــود میآورنــد .بهحمــض اعــام ایــن دســته از
تهــا ،اقدامــات الزم میبایســت بالفاصلــه جهــت ارزیابــی و کاهــش عواقــب حادثــه و نیــز ب ـرای افزایــش
فوری 
آمادگی سازمانهای مرتبط با پاسخ اضطراری در داخل و خارج سایت ،صورت پذیرد .هشدارها میتوانند
در صورت گسرتش ،به فوریتهای تأسیسات ،حوزه سایت و یا فوریتهای عمومی تبدیل شوند.
2
4 4.4.5سایر فوریتها مانند فوریتهای چشمههای از کنرتل خارج شده
این فوریتها شامل فوریتهایی نظری گم شدن ،دزدیده شدن یا کنرتل خارج شدن چشمههای خطرناک
رادیواکتیــو اســت .منونههایــی از ایــن فوریتهــا شــامل هتدیــدات تروریســتی بــا م ـواد رادیواکتیــو و یا بازگشــت
(کنرتلشده) یک ماهو ٔاره دربردارنده یک چشمه رادیواکتیو است .این دسته از فوریتها جزو فوریتهای
رادیولوژیکی (پرتویی) حمسوب میگردند.
5 5اقدامات حفاظتی
اجنــام اقدامــات زیــر بســته بــه نــوع حادثــه ،بــا بــاال بــردن ســطح آمادگــی پرســنل حاضــر در ســایت و مجعیت
ســاکن در جماور تأسیســات هســتهای ،عواقب پرتوگریی شــدید را کاهش خواهد داد و ســبب ارتقاء ســطح
تــابآوری هســتهای م یگــردد .ایــن اقدامــات در ادامــه در خبــش گا مهــای آمادگــی ،بهتفصیــل توضیــح داده
خواهند شد.
•ختلیه پرسنل و مجعیت ساکن در اطراف سایت (بسته به ابعاد حادثه و پیامدهای آن)
•هبرهگریی از مواد حمافظ و استقرار در پناهگاه
•توزیع قرص ید
•کنرتل ورودیها و خروجیها
•تعبیه فوری فیلرتهای تنفسی
•محام یا شستشو و تعویض لباس
•استفاده از جتهیزات حفاظت شخصی
 .66امکانات و جایگاههای اضطراری
هبرهگریی از این امکانات و جایگاههای اضطراری که توسط آژانس بنیاملللی انرژی امتی توصیه گردیده و
عناوین آنها در جدول زیر آورده شده است ،بسته به شرایط اضطراری ،شامل دو نوع خمتلف میباشند:
1-1امکانات از پیش در نظرگرفته شده (مانند مراکز قدرت پشتیبانی فنی برای نریوگاههای هستهای قدرت)
2-2امکاناتی که حسب ضرورت در زمان ساحنه برپا میشوند.
1

پدا فند غیرعامل و امنیت
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1. Alerts
2. Other emergencies such as uncontrolled source emergencies
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 .77حفاظت از ساکنان جماور نریوگاهها
توصی ههــای بنیاملللــی اقدامــات حفاظتــی مقابلــه بــا ش ـرایط اضط ـراری را در حمدودههــای برنامهریــزی ش ـرایط
اضط ـراری ،بــه شــعاعهای  10و  50مایلــی الزامــی ســاخته اســت .ســاکننی حمــدوده برنام هریــزی ش ـرایط
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امکانات و جایگاهها

طبقه تهدید
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جدول  :7-1امکانات و جایگاههای اضطراری توصیه شده از طرف آژانس

پدا فند غیرعامل و امنیت

درهرصورت ،این امکانات و جایگاهها میبایست شرایط زیر را دارا باشند:
1-1بهگونهای طراحیشده باشندکه عملیاتی راکه میبایست درون آنها اجنام شود،کام ً
ال پشتیبانی منایند.
2-2در شرایط اضطراری قابلاستفاده باشند.
3-3یکپارچگی الزم را با ساختارهای فرماندهی ساحنه ( )ICSداشته باشند و کام ً
ال در آن جای گریند.
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اضط ـراری در شــعاع  10مایلــی نــروگاه از طریــق انتشــار بروشــورها ،پیامرســانی از طریــق ســرویسهای
اطالعات تلفنی در مورد تشعشع و اقداماتی که در زمان وقوع شرایط اضطراری باید اجنام شوند بهتناوب
شهــای الزم در رابطــه حنــوه مطلــع شــدن از وقــوع ش ـرایط
اطالعرســانی م یشــوند .ایــن اشــخاص بایــد آموز 
اضطراری ،از طریق سیستمهای هشدار ازمجله آژیرها ،رادیوها و  ...را فراگریند.
مهچنــن اطالعاتــی در رابطــه بــا اقدامــات الزم در زمــان احتمــال وقــوع یــک حادثــه جــدی هســتهایکــه بایســتی
در طول چند ســاعت اجنام ش ـوند و ختلیه منطقه یا پناه گرفنت در نقاط امن نیز به این افراد داده م یشــود .در
حمدودههای برنامهریزی شرایط اضطراری در شعاع  50مایلی نریوگاه ،سازمانهای ایالتی برنامههایی را برای پایش
رادیولوژیکی و حفاظت از ساکننی در برابر استفاده از آب و غذاییکه احتمال آلودگی دارند را هتیه میمنایند.
7 7.1توصیههای عمومی برای حفظ آمادگی در برابر شرایط اضطراری هستهای
شهــای عمومــی ناموفــق خواهــد بــود .در این
اج ـرای برنام ههــای بــرون ســایتی ش ـرایط اضط ـراری بــدون آموز 
خبش توصیههای عمومی که توسط کمیسیون انتظامی هستهای ایاالتمتحده منتشر شده ،آورده شدهاند.
توصیههای زیر برای شرایطی است که اعالم خطر شده است (:)AUKSTAKALINS;2003
•شــنیدن صدای آژیر به معنای این نیســت که باید منطقه را ترک کنید .معنی آژیر آن اســت که بایســتی
س ـریعاً بــه ایســتگاه رادیــو یــا تلویزیونــی ( )EASتوجــه کنیــد تــا ببینیــد آیــا ایــن وضعیــت یــک وضعیــت
اضطراری واقعی است یا تنها یک مانور (مترین) است.
•برای کسب اطالعات بیشرت به رادیو تلویزیون حملی توجه کنید .به صدا درآمدن آژیرهای هشداردهنده
میتوانــد عالمــت وقــوع یــک حادثــه هســتهای باشــد .ایــن آژیرهــا ممکــن اســت در م ـواردی مثــل وقــوع
تندباد ،آتشسوزی وسیع ،سیل ،نشت مواد شیمیایی و  ...نیز استفاده شوند.
•در ش ـرایط اضطراری مربوط به نریوگاه هســتهای ،ممکن اســت از مردم خواســته شــود که در داخل منازل
خود مبانند .اگر چننی مسئلهای رخ داد ،بایستی پنجرهها ،درها ،خروجی دودکشها و دیگر جماری
ارتباط با هوای حمیط مسدود شود و دستگاههای هتویه مطبوع نیز خاموش شوند.
رعایت موارد زیر در صورت رخداد سوانح هستهای و پرتویی بهکاهش آسیبپذیری جامعه در موقعیتهای
خمتلف کمک میکند:
در صورت درخواست ترک حمل
•خونسردی خود را حفظ کرده و از عجله اجتناب کنید.
•به اطالعات مربوط به شرایط اضطراری توجه کنید.
•درها و پنجرههای منزل خود را بسته و قفل منایید.
•هتویه مطبوع و هواکشهای منزل را خاموش کنید.
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•خروجی دودکشها را مسدود کنید.
•در مســرهای اعالم شــده برای ترک منطقه اســتفاده کنید .اگر ترتیب اســکان موقت داده شــده اســت،
اطالعات الزم اعالم میگردد.
اگر درخواست شده که در خانه مبانید:
•در و پنجرهها را بسته و قفل منایید.
•هتویه مطبوع و هواکشها را خاموش کرده و جماری و دودکشها را ببندید.
•به زیرزمنی یا قسمتهای حتتانی ساختمان بروید.
•تا زمان اعالم شرایط امین از سوی مسئولنی در داخل خانه مبانید.
در زمان بازگشت به منزل
•دوش گرفته و کفشها و لباسهایتان را عوض کنید.
•غــده تریوئیــد نســبت بــه جــذب یــد ( )Iodineرادیواکتیــو آســیبپذیر اســت .در صــورت بــروز نشــت
رادیواکتیو از یک نریوگاه ،ممکن است مسئولنی ید پایدار (یدید پتاسیم) در اختیار مردم قرار دهند
که تریوئید را اشباع کرده و از جذب ید رادیواکتیو جلوگریی میمناید .اختاذ چننی اقدامی در حیطه
مسئولیت دولت حملی است.
ختلیه مدارس
درصورت یکــه حادث ـهای رخ دهــد و نشــت رادیولوژیــک صــورت بگــرد یــا احتمــال آن تقویــت شــود ،امینــی
کــودکان در نظــر گرفتــه م یشــود .در صــورت اعــام ش ـرایط اضط ـراری ،دانــش آمــوزان در شــعاع  10مایلی
نریوگاه به نقاط امن انتقال داده خواهند شد .معموالً بهعنوان یک اقدام احتیاطی ،دانش آموزان پیش از
ختلیه عمومی منطقه ،از منطقه خارج میشوند.
حمصوالت کشاورزی
اگــر زمــان اجــازه دهــد ،برداشــت و فــرآوری حمص ـوالت میتوانــد امکانپذیــر باشــد .حفاظــت از حمص ـوالت
برداشــت نشــده دش ـوار اســت .حمص ـوالت برداشــت شــده بایســتی حتیاالمــکان در فضــای سرپوشــیده انبــار
شوند .میوهها و سبزجیاتی که قب ً
ال برداشت نشدهاند را در زمان مصرف خوب بشورید و پوستشان را بکنید.
دام
تــا آجنــا کــه میتوانیــد دا مهــا را در فضــای سرپوشــیده نــگاه داریــد .از حیوانــات شــرده مراقبــت ویــژه به عمل
آورید .غذا و آب کافی در اختیار دامها قرار دهید و از وجود هتویه مناسب برای فضای نگهداری آنها
مطمئن شوید .تا حد امکان از آب و غذای ذخریه شده برای دامها استفاده منایید.
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با توجه به مطالعات اجنام شده در این پژوهش به نظر میرسد در چرخه مدیریت حبران موضوع مقابله به
معنای اجرای اقدامات مقابلهای در خصوص وقوع حبرانهای هستهای و پرتویی چندان کارایی نداشته و
بیشرت تالشها میبایست در خبشهای برنامهریزی و پیشگریی متمرکز گردد .با عنایت به گامهای تعریف
شــده بهمنظــور تــابآوری در برابــر حبرانهــای هســتهای و پرتویــی افزایــش ســطح آگاهــی و اطالع در متامی
سطوح اعم از عموم مردم و سایر جوامع هدف (جوامعی که بیشرت در معرض پیامدهای وقوع حبرانهای
هســتهای قرار گرفتهاند مانند کارکنان نریوگاههای هســتهای ،ســاکنان جماور تأسیســات هســتهای ،نریوهای
نظامی و انتظامی دخیل در امر امنیت و امینی تأسیسات هستهای و پرتویی و سایر افراد درگری در هنگام
حوادث) ضروری است .ساخت و هبرهگریی از مستحدثات امن و در نظر گرفنت متامی الزامات طراحی
در هنگام پیشبینی اماکن امن میتواند به افزایش تابآوری کمک شایانی مناید
بر اساس بررسیهای اجنام شده در این مقاله دولتها و جوامع میبایست در متامی سطوح طرحهایی جهت
آمادگــی و تــابآوری در برابــر س ـوانح هســتهای اندیشــیده باشــند امــا زنــده مانــدن اشــخاص بســتگی به میزان
آمادگ ـیای دارد کــه ب ـرای خــود اجیــاد میکننــد .مردمانــی کــه آماده اجنام اقدامات صحیح قبل ،حنی و بعد از
وقوع محله امتی باشند ،شانس بقای خود را افزایش خواهند داد .انسانهای متأثر از فوریت هستهای/پرتوی،
میتوانند سطح حفاظت خود را با برداشنت یازده گام زیر به میزان قابلمالحظهای افزایش دهند:
•گام  :1شناخت تأثریات انفجارهای هستهای
•گام  :2آگاهی از حقایق مربوط به بارش رادیواکتیو
•گام  :3آشنایی با هشدارهای ساحنه
•گام  :4آشنایی با حنوه استقرار و یافنت پناهگاه
•گام  :5داشنت ذخریه  14روزه جتهیزات ،خوراک و وسایل ضروری
•گام  :6آشنایی با چگونگی مهار آتش
•گام  :7آگاهی از اصول کمکهای اولیه
•گام  :8آشنایی با نظافت اضطراری
•گام  :9آشنایی با حنوه آلودگیزدایی از مواد آلوده به رادیواکتیو
•گام  :10آگاهی از برنامههای مسئولنی و اصول ختلیه منطقه
•گام  :11داشنت برنامه و طرحی برای خود و خانواده
گســازی اقدامات آمادگی و مقابله
در پایان میتوان نتیجه گرفت که عزم جدی مســئولنی در راســتای فرهن 
در برابــر اینگونــه ح ـوادث و مهچنــن برنامهریــزی مــردم در معــرض ریســک ،میتوانــد تــابآوری جوامــع را در
مقابل هتدیدات خصمانه ،فرآیندی و طبیعی هستهای و پرتوی افزایش داده و پیامدهای آن را ختفیف دهد.
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