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چکیده

بحران پرتوی حادثهای است که در اثر انتشار مواد رادیواکتيو در محيط و آلوده شدن هوا ،آب ،خاک،
ساختمانها و تجهيزات ،زندگی را برای موجودات زندۀ آن محيط خطرساز مینماید .مواد رادیواکتيو
در بحران هستهای کشور ما شامل :مخازن حاوی هگزافلورید اورانيوم ) (UF6موجود در تأسيسات
فرآوری اورانيوم ) ،(UCFهگزافلورید اورانيوم مصرفی در سانتریفيوژهای تأسيسات غنیسازی و
همچنين ميلههای سوخت حاوی قرصهای دیاکسيد اورانيوم ) (UO2با غناهای متفاوت در
راکتورهای توليد برق است .در صورت بروز حادثه ،این ترکيبات اورانيومی به حالت گاز وارد اتمسفر
میشوند و پس از انتشار بهوسيلۀ باد ،به آرامی بر روی زمين نشست میکنند و با پایداری که در
طبيعت دارند ،باعث آلوده شدن محيط زیست به مدت طوالنی و ایجاد بحران پرتوی میگردند.
دارندگان فناوری هستهای بهمنظور کاهش آسيب و مهار بحران پرتوی ،باید سناریویی بر اساس واقعيت
نوشته و سپس بر طبق آن طرحی کامل آماده کنند تا بتوانند در صورت وقوع حادثه ،بحران پرتوی آن
را مدیریت نمایند .در این مقاله اقدامات مدیریتی الزم در یک بحران پرتوی در چهار مرحله :قبل از
بحران ،در شروع بحران ،حين بحران و بعد از بحران پرتوی بررسی شده است.

واژه های کلیدی :آموزش ،اورانيوم ،بحران پرتوی ،رادیواکتيو ،شعاع آلودگی.
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مقدمه
تا حدود پانزده سال آینده ،احتماالً ایران از جرگۀ کشورهای صادرکنندۀ نفت خام خارج
و تمام توليد نفت خام کشور ،صرف مصرف داخلی میگردد .ازاینرو سياستهای
راهبردی کشور به سمت فناوری هستهای پيش میرود .هدف جمهوری اسالمی ایران نيز
از دستیابی به فناوری صلحآميز هستهای ،صرفاً توليد برق و رسيدن به تکنولوژیهای
پيشرفته هستهای در زمينه های پزشکی ،صنعتی و کشاورزی ،برای روشن نمودن راه
آیندگان است .پيشرفتهای صلحآميز هستهای ایران باعث شده آمریکا و همپيمانهای او
منافع خود را درخطر دیده و تحمل تحول فنآوری هستهای جمهوری اسالمی ایران را
نداشته باشند؛ بنابراین با طرح اتهامات واهی در مرداد  5905و با ارایۀ مطالب ساختگی و
انحرافی ،فعاليتهای هستهای ایران را غير صلحآميز جلوه داده و با بهرهگيری از ابزارهای
رسانهای و استفادۀ ابزاری از نهادهای بينالمللی ،سعی در متوقف نمودن برنامۀ هستهای
ایران نمودهاند .بههرحال چرخ صنعت هستهای کشور همچنان در حال گردش و پيشرفت
است و طبيعی است که در این راه پرفراز ،احتمال بروز حوادث هستهای و در پی آن
بحران پرتوی وجود خواهد داشت .لذا الزم است تمامی دستگاههای نظامی و غيرنظامی
استانهای دارندۀ تأسيسات هستهای ،همگام با این فناوری ،دانش هستهای را ارتقا داده و
خود را برای روبهرو شدن با هرگونه بحران پرتوی آماده سازند.
بحران پرتوی حادثهای است که در اثر انتشار مواد رادیواکتيو در محيط و آلوده شدن
هوا ،آب ،خاک ،ساختمانها و تجهيزات ،زندگی را برای موجودات زندۀ آن محيط
خطرساز مینماید .با ایجاد بحران پرتوی ،اثرات جبران ناپذیری بر روی موجودات زنده،
آب ،هوا و خاک برجای میماند .برای روبهرو شدن با چنين بحرانهایی الزم است
متخصصين اینگونه حوادث در قرارگاه پرتوی که هر استان قرار دارد ،قبل از وقوع بحران
در یک تأسيسات هستهای یا کارخانه و یا مکانهایی که احتمال وقوع اعمال تروریستی
وجود دارد ،سناریویی محتمل و بر اساس فرضيههای ممکن بنویسند و سپس طرح پدافند
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هستهای در رابطه با سناریو ارائه شده تدوین گردد .بهطوریکه مشخص شود چه اقدامات
پيشگيری ،چه اقدامات آمادگی ،چه اقدامات مقابلهای و چه اقدامات بازسازی باید انجام
شود( .ماهرالنقش :5933،صص  .)44-14مواد رادیواکتيو و خطرات آن بر سالمتی،
روشهای محافظتی کارکنان تيم های پاسخ در سر صحنۀ یک حادثۀ درگير با مواد
رادیواکتيو ،اقدامات الزم برای محدود کردن پخش آلودگی و روش های مقدماتی مدیریت
مصدومان ،ازجمله مواردی است که فرماندهان در یک بحران پرتوی باید با آن تا حدودی
آشنا باشند .این پژوهش با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقيقات به روش ميدانی ،منابع
کتابخانهای و مقاالت موجود و انجام شبيهسازی بحران با استفاده از نرمافزار ،5hysplit
انجام پذیرفته و نحوۀ برخورد با یک بحران پرتوی و معيارهای الزم برای نوشتن
دستورالعمل کاهش آسيب در چنين بحرانی را تا حدودی نشان میدهد.
الف) اقدامات قبل از بحران پرتوی
 )5تهيۀ نقشۀ جامع منطقهای در آنکه احتمال بروز حادثه و پخش آلودگی وجود دارد.
با دردست داشتن اطالعات جامع هواشناسی و همچنين ميزان ترکيبات خطرآفرین موجود
در تأسيسات فرآوری اورانيوم و تأسيسات غنیسازی و تعيين شعاع آلوده با استفاده از
نرمافزار شبيهساز ،میتوان حدود منطقۀ در معرض آلودگی را مشخص کرد و سپس با در
نظر گرفتن تمامی محدودۀ عمليات ،اقدام به تهيۀ نقشه نمود .راههای مواصالتی
اصلی ،فرعی و محلی ،عوارض طبيعی و مصنوعی ،مناطق مسکونی ،کليۀ اماکن دولتی و
خصوصی ،شهرکهای صنعتی ،کارخانه جات ،دامداریها ،مرغداریها ،باغات ،مزارع
کشاورزی ،بيمارستانها ،مکان قرارگاه بحران هستهای ،محل اسکان آسيبدیدگان ،کمپهای
نيروهای متخصص پرتوی ،جایگاه نيروهای امدادرسان ،مسير عبور آبهای جاری و همچنين
 - 5نرمافزار شبيهسازی آلودگیهای هستهای و شيميایی است و میتواند کارهایی از قبيل :تخمين و پيشبينی محل،
زمان و نحوهی پخش و نشست آلودگیها توسط ميزان سرعت باد باهدف واکنش سریع در مواقع اضطراری و
جلوگيری از وقوع فاجعه ،مدلسازی پخش مواد پرتوزا در شعاعهای بيشتر از صد کيلومتری را انجام دهد.

85

دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت و فرماندهی نظامی ,سال چهاردهم ،شماره  ،64بهار و تابستان 5931

انشعابات این آبها و مسير عبور برق ،گاز و آب شهری باید پيشبينیشده باشد (بدریان:5935،
صص.)954-933 .
 )5تهيه و توزیع قرص ید
سوخت نيروگاههای هستهای در کشور ما از ایزوتوپهای طبيعی اورانيوم است و در
صورت بروز حادثه ،عناصر رادیواکتيو حاصل از شکافت هستۀ اورانيوم وارد محيط
میشوند (نصيری :5909،صص  .)7-54در یک انفجار اتمی و یا انفجار راکتور هستهای،
ید  595یکی از عناصری است که بر اثر شکافت هستهای به مقدار زیادی توليد میگردد.
عمدهترین خطر مربوط به حوادث نيروگاههای هستهای ،بروز سرطان تيروئيد در کودکان
است که میتوان با تجویز قرص ید در ساعتهای اوليه پس از بروز حادثه ،از آن
پيشگيری نمود .تجویز زودهنگام قرص ید دارای اهميت ویژه است؛ زیرا شش ساعت
پس از تماس ،تجویز ید کم تأثير خواهد بود (دلشاد.)5935 ،
 )3فراهم نمودن نيروی متخصص برای انجام عمليات پرتوی در موقع بحران
در مدیریت بحران پرتوی یکی از راههای کاهش آسيب ،پيشبينی نيروی متخصص برای انجام
عملياتهای پرتوی است .قبل از ایجاد بحران و با توجه به سناریوی آن ،تعداد این نيروها باید
مشخص شود .وظایف این نيروها ،تعيين شعاع آلودگی و ميزان دز پرتو با استفاده از روشهای
آشکارسازی و دزیمتری در منطقۀ آلوده ،اعالم گزارش محرمانۀ عمليات به فرمانده و سپس
پاکسازی و دفع آلودگی پرتوی است .در یک بحران پرتوی ،افراد ناآشنا نسبت به پرتو قادر به
فعاليت نيستند؛ بنابراین نياز است گروههای متخصص و آموزشدیده در بحرانهای پرتوی که
در کشور ما شامل نيروهای نظامی با رستۀ جنگ نوین و نيروهای فيزیک بهداشت سازمان
انرژی اتمی هستند ،در بحران حاضر شوند( .نادراالصل :5909،صص.)66 - 97 .
 )9پيشبينیهای مخابراتی الزم و تهيۀ تجهيزات کافی و مناسب برای خبررسانی
کسب اخبار نحوۀ کنترل بحران ،تبادل اخبار و اطالعات منطقۀ عمليات ،تماس بين
گروههای پاسخ و خبررسانی درست وقایع توسط رسانهها ،نياز به تجهيزات مدرن و
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مناسب مخابراتی دارد .تبادل سریع و بهموقع اخبار محرمانۀ تيمهای کشف و سنجش با
مدیر بحران ،نيازمند شبکۀ مخابراتی قوی و بدون نقص است؛ بنابراین پيشبينی چنين
سيستم مخابراتی ،همراه با تهيۀ تجهيزات مخابراتی کارشناسی شده ،در مرحلۀ قبل از
بحران الزم است .در کل ،وظایف مخابرات در یک بحران پرتوی عبارت است از :اصالح
و آماده به کار نمودن شبکۀ اصلی مخابرات ،فراهم کردن زمينۀ دسترسی آسان و سریع به
اینترنت و فيبر نوری ،ایجاد سيستمی با ارتباط امن ،ایجاد سيستم پيامک خاص مدیریت
بحران ،برقراری ارتباطات متنوع مانند بیسيم ،تلفن ،موبایل و پيشبينی و تهيۀ تجهيزات
مورد نياز در بحران.
 )6پيشبينی امکانات ،تجهيزات و نيروی امدادرسان آموزشدیدۀ پرتوی
در بحران پرتوی ،وجود ذرات هستهای تشعشع زا و ترکيبات شيميایی خطرناک ثانویه ،مانند
گاز هيدروژن فلوراید ناشی از آزاد شدن ترکيب هگزافلورید اورانيوم موجود در کارخانههای
فرآوری و غنیسازی اورانيوم در محيط ،آسيبهای جدی به مردم منطقۀ آلوده و همچنين
گروههای پاسخ حاضر در منطقۀ بحران وارد میکند (بدریان :5906،صص  .)63-11به همين
منظور الزم است قبل از وقوع بحران ،تجهيزات حفاظت فردی (لباس محافظ ،ماسک،
آشکارسازهای فردی ،کپسولهای اکسيژن و  ،)...تجهيزات رصد و پایش و تعيين شعاع
آلودگی و تجهيزات دفع آلودگی پيشبينی ،بررسی و فراهم گردد .تعداد نفرات نيروهای
گروههای پاسخ با توجه به پيشبينی منطقۀ آلوده ،مشخص شده و آموزشهای الزم را در
زمينۀ حفاظت شخصی و جمعی ببينند و نيز نحوۀ امدادرسانی در محيطهای پرتوزا را
فراگرفته و تمرین کرده باشند .وزارت بهداشت و درمان ،نيروهای امدادرسان جمعيت هالل
احمر ،کارکنان اورژانس ،کادر بيمارستانهای استان و همچنين بيمارستان اورژانس پرتوی،
باید آموزشهای الزم در مورد درمان مصدومين پرتوی و شيميایی و چگونگی دفع آلودگی
از مصدومين آلوده به ذرات رادیواکتيو دیده و تمرین کرده باشند (غبيشاوی .)5903،نيروهای
آتشنشانی و نيروهای نظامی و انتظامی که قرار است در منطقۀ بحران پرتوی حاضر شده و
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وظایف محولۀ از قبل ابالغ شدۀ خود را انجام دهند ،الزم است آموزشهای الزم را در مورد
حفاظتهای پرتوی و شيميایی فراگيرند .سازمان پدافند غيرعامل کشور و مدیریت بحران
پرتوی ،در هر منطقۀ بحرانزا وظيفه دارند عالوه بر هماهنگ نمودن این دستگاهها ،تجهيزات
و امکانات حفاظت فردی از جمله لباس ،ماسک و دزیمترهای فردی و نيز تجهيزات و
امکانات حفاظت جمعی مانند اورژانس پرتوی ،کمپهای اضطراری دفع آلودگی از نيروهای
امدادرسان و سایر نيازهای کارشناسی شده و اساسی گروههای پاسخ را پيشبينی و قبل از
وقوع بحران تهيه نمایند (ابوالحسنی.)5933 ،
 )1نحوۀ اطالعرسانی مردم و چگونگی تخليۀ مناطق آلوده
خبررسانی به مردم در بدو حادثه و تخليۀ اضطراری بعد از تعيين شعاع آلودگی و
سطحبندی منطقۀ آلوده انجام میشود .خبررسانی با رعایت مسائل امنيتی و روانی ،توسط
رسانهها و پيامکهای مخابراتی صادرشده از سوی مدیریت بحران صورت میگيرد.
گروههای پاسخ شامل نيروهای عملياتی کشف و سنجش آلودگی ،نيروهای آموزشدیدۀ
آتشنشانی ،جمعيت هالل احمر ،اورژانس ،نيروهای نظامی و انتظامی و شرکت
اتوبوسرانی ،مردم آسيب دیده را به مکانهای از پيش تعيينشده برای اسکان موقت،
همراهی و راهنمایی مینمایند (شيخی.)5939 ،
 )4پيشبينی نحوۀ تعامل با سازمانهای امدادرسان و ارایۀ برنامۀ مناسب و مصوب
برای مهار بهتر بحران پرتوی ،تدابيری باید اتخاذ شود که سازمانها و یگانهای نظامی
مختلف در یک استان یا کشور ،با تمامی امکانات و تجهيزاتشان وارد صحنۀ بحران شوند.
پدافند غيرعامل کشور وظيفه دارد تمامی دستگاههای نظامی و غيرنظامی استانهای دارندۀ
تأسيسات هستهای را نسبت به بحران پرتوی آگاه نموده و نحوۀ برخورد با حوادث پرتوی
در وقت بحران را به این سازمانها آموزش دهد و وظایفشان را معين نماید .هر دستگاه
وظيفه دارد برای مقابله با بحرانهای ناشی از ایجاد حوادث پرتوی ،با توجه به استعدادها و
تواناییهایش پس از نوشتن سناریو در مورد تأسيسات هستهای ایجادشده در منطقۀ موردنظر،
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طرحی را کارشناسی ،تهيه و در اختيار قرارگاه پرتوی آن منطقه قرار دهد .در قرارگاه پرتوی،
نقاط ضعف و قوت این طرحها بررسی و موارد ضعف برای اصالح به دستگاههای مربوط
ارجاع داده میشود .بعد از رفع کامل عيوب و ایجاد هماهنگی و همبستگی در تمامی
سازمانهای ارائهدهندۀ این طرحها ،وظایف هر سازمان در بحران پرتوی مشخص و به هر
یک از آنها ابالغ میگردد.
سازمان هایی که وظایف خود را از قرارگاه پدافند پرتوی کشور دریافت میکنند ،موظفند
برای بهتر به اجرا درآوردن این وظایف ،بعد از تهيۀ تجهيزات موردنياز و دیدن آموزشهای
الزم هر سازمان در یک بحران پرتوی ،رزمایش و مانورهای اختصاصی آن سازمان را در
چندین مرحله انجام دهند تا به توانایی خود در موقع بحران آگاه شوند .بعد از اجرای این
مرحله ،قرارگاه پدافند پرتوی در یک منطقۀ بحرانزا ،رزمایشی کلی را به اجرا درمیآورد
که سناریوی آن بر مبنای واقعيت نوشتهشده و تمامی سازمانهای منطقۀ بحران را در
برمیگيرد .در این رزمایشها نقاط ضعف و قوت سازمانها مشخص و برای اصالح به
سازمان مربوط ابالغ میگردد .قرارگاه پرتوی هر منطقه باید از مواردی همچون تداخل
کاری بين سازمانها و یا دوبارهکاری جلوگيری کرده و بر ایجاد همکاری ،همبستگی و
ارتباطات مفيد و مؤثر بين آنها تأکيد ورزد .در طی برگزاری چندین رزمایش ،این
سازمانها آمادگی الزم را برای مقابله با بحران پرتوی بهدستآمده خواهند آورد .سپس
طرح کامل و جامع پدافند پرتوی هر منطقه بر اساس رزمایشهای انجامشده توسط سازمان
پدافند غيرعامل کشور ،تدوین و به هریک از سازمانهای مربوط در هر منطقۀ بحرانزای
پرتوی ابالغ میگردد (شيخی.)5939 ،
 )7تهيۀ دستتتگاههای پاکستتازی و دفع آلودگی و انتخاب مکانهای مناستتب برای دفع
فاضالب و اشيای آلوده
تشعشع ذرات رادیواکتيو پخششده در محيط ،در صورت استنشاق یا گوارش از طریق مواد
غذایی و یا آب ،باعث ایجاد آسيبهای بيولوژیکی در بافتهای بدن موجودات زنده و از
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جمله انسان میشود .برخورد پرتوها با اتمهای مواد ،باعث میشود مقداری و یا تمام انرژی
آنها انتقالیافته و ایجاد تحریک و یونيزاسيون در محل آلوده نماید .یونيزاسيون ایجادشده
میتواند بهطور مستقيم باعث ایجاد آسيب به ساختارها و مولکولهای حساس سلولهای
بدن موجود زنده گردد (توکلی :5974،صص  .)11-47بعد از مرحلۀ کشف و سنجش مواد
رادیواکتيو ،تعيين شعاع آلودگی منطقه و سطحبندی منطقۀ آلوده ،بالفاصله مرحلۀ پاکسازی
و دفع آلودگی آغاز میشود .در این هنگام جابهجایی وسایل ،تجهيزات ،موجودات زندۀ
دامی ،فرآوردههای دامی ،علوفۀ دام ،هر نوع از مواد غذایی و حتی خروج افراد آلوده از
منطقۀ آلوده ممنوع است .افراد آلوده قبل از جابهجایی ابتدا باید دفع آلودگی و بعد از منطقۀ
آلوده خارج شوند .مواد غذایی آلوده و یا گياهان آلوده را باید در مکان خاصی دفن نمود.
پاکسازی و دفع آلودگی ،همۀ مصدومين ،افراد آلوده ،گروههای پاسخ ،تجهيزات حفاظت
فردی و جمعی ،ساختمانها ،خودروها ،گياهان ،خاک و آب را در برمیگيرد.
قرارگاه پدافند پرتوی ،قبل از وقوع بحران وظيفه دارد نسبت به تهيۀ دستگاهها ،تجهيزات
و مواد پاکسازی و دفع آلودگی اقدام و به دليل حجم باالی این عمليات ،نيروهای ویژهای
را استخدام کند و آموزش های الزم را برای این افراد برگزار نماید .تجهيزات آلودهای که
ارزش پاکسازی و دفع آلودگی را ندارند ،لباسهای حفاظت فردی ،ضایعات اورژانس
پرتوی و آبهای آلودۀ حمام های دفع آلودگی نباید در محيط رها شوند؛ بلکه باید در
محلهای خاص دفن شوند .آبهای آلوده نيز باید ابتدا فيلتر و مواد رادیواکتيو آن جدا و
سپس در مکانهایی که در مسير آبهای زیرزمينی قرار ندارند ،تخليه شوند .ذکر این نکته
الزم است که در صورت سهلانگاری در عمليات پاکسازی و دفع آلودگی مناطق آلوده،
تهدیدات سياسی – اجتماعی شدیدی برای جامعه به وجود خواهد آمد (شيخی.)5939 ،
 )0کنترل مقدار ترکيب هگزافلورید اورانيوم ) (UF6موجود در تأسيسات فرآوری و غنیسازی اورانيوم
گرچه نمیتوان از وقوع بحران جلوگيری نمود ،میتوان تدابيری پيش از وقوع بحران
انجام داد و از شدت آن کاست .یکی از راههای کاستن از شدت بحران ،به حداقل رساندن
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ذخایر هگزافلورید اورانيوم در تأسيسات فرآوری و غنیسازی اورانيوم است .چنانچه
ميزان توليد هگزافلورید اورانيوم با توجه به نياز کارخانههای غنیسازی انجام شود و بعد
از مرحلۀ توليد بدون انبارداری در کارخانه ،کپسولهای حاوی هگزافلورید اورانيوم از
تأسيسات فرآوری اورانيوم ) (UCFخارج شوند و در مکانهایی دور از مناطق مسکونی،
طوری که جهت وزش باد این ترکيبات را در صورت بروز حادثه به سمت مناطق بحرانزا
نراند ،انبار شوند و یا این مخازن حاوی هگزافلورید اورانيوم مستقيم به مصرف
کارخانههای غنیسازی برسد (وفابخش ،پرمهر یابنده ،)5903،در این صورت میتوان ادعا
نمود تا حد زیادی از شدت بحران پرتوی تأسيسات فرآوری و غنیسازی اورانيوم کاسته
شده است .با در نظر گرفتن مطالب ذکرشده ،در صورتی که قرارگاه پدافند پرتوی استانها
قبل از وقوع بحران ،بر عملکرد این تأسيسات نظارت کامل داشته باشند و ميزان توليد و
مصرف ترکيب هگزافلورید اورانيوم را در دستور کار خود قرار دهند ،میتوان ادعا نمود
تا حدود زیادی از بحران پرتوی در این مناطق کاسته شده است.
 )3جلوگيری از ساخت و یا بهرهبرداری از پروژهها در محدودۀ تأسيسات هستهای
مواد رادیواکتيو آزاد شده در بحران پرتوی ،بعد از مدتی شروع به نشست بر روی زمين،
تجهيزات و ساختمانهای منطقۀ آلوده مینماید .اقامت و کار در این مکانهای آلوده به
دليل داشتن مضرات شيميایی و تشعشعات رادیواکتيو ناشی از واپاشی و یا شکافت
ایزوتوپ های اورانيوم ،باعث ایجاد مسموميت و انواع امراض از جمله سرطان ،در بدن
موجودات زنده اعم از انسان و حيوان میگردد (سمبر :5975 ،صص .)361-343 .از
آنجایی که ساخت اماکن با صرف سرمایۀ ملی و افزایش جمعيت همراه است و از طرفی
باعث گسترش سيستم خدمات عمومی از جمله انشعابات برق ،آب و فاضالب ،گاز و
خدمات عمومی از طرف دولت می گردد ،در صورت ایجاد بحران و آلوده شدن این
مکانها ،عالوه بر از بين رفتن سرمایههای ملی ،آسيبهای جبرانناپذیری برای انسان و
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محيط زیست آن منطقه به بار خواهد آمد .پس بهتر آن است که از ساخت و یا بهرهبرداری از
پروژهها در محدودۀ این تأسيسات جلوگيری به عمل آید (بدریان :5935،صص.)943-934 .
 )54آموزش مردم از طریق صداوسيما ،رسانهها و آموزشو پرورش
مردم باید به اهداف و ارزشهای هسته ای نظامشان آگاه بوده و در راستای این ارزشها
حرکت پيوسته داشته باشند تا در مواقع لزوم و یا بحران ،از نظام و ارزشهای آن حمایت
نمایند .یکی از اهداف مهم دشمن در ایجاد بحران پرتوی ،پخش مواد رادیواکتيو در یک
ناحيۀ وسيع بهمنظور ایجاد وحشت و اغتشاش است .چگونگی واکنش افراد جامعه ،نحوۀ
عملکرد نيروهای امدادی و امنيتی و چگونگی به تصویر کشيدن واقعه توسط رسانهها
بسيار حایز اهميت است .این احتمال وجود دارد که اثرات روانی یک حادثۀ پرتوی بسيار
بيشتر از صدمات فيزیکی آن بروز نماید .آگاهی مردم نسبت به بحران پرتوی نهتنها باعث
وحشت و سرخوردگی آنان نمیگردد؛ بلکه زمينهای مساعد را برای همکاری مردم و
دولت فراهم خواهد آورد .روش های آگاه نمودن مردم عبارتاند از:
 از طریق دستگاههای آگاه ،مانند وزارت بهداشت و درمان و سازمان فنی و حرفهای کشور.
 از طریق مدارس ،مساجد و دانشگاهها.
 از طریق اینترنت ،مجالت و روزنامهها.
 از طریق صداوسيما.
 از طریق پيامک.
دولت و دستگاههایش قبل از ایجاد یک بحران پرتوی ،با برگزاری همایشها ،کنگرهها و
سمينارهایی با مشارکت مردم و دانشگاهها و سازمانهای دخيل در مهار بحران ،میتوانند با
مطرح نمودن مشکالت و معضالت یک بحران پرتوی آشنا شوند و با طلب نمودن راه حل،
از طریق اینگونه محافل ،در باال بردن سطح پدافند پرتوی ،نقشآفرینی کند (شيخی.)5939 ،
 )55آمادهسازی طرح اسکان افراد آسيبدیده و نحوۀ انتقال این افراد به محلهای موردنظر
انتشار مواد شيميایی و تشعشع زا در مناطق مسکونی و آلوده شدن این مناطق به مواد
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رادیواکتيو ،سکونت را برای انسان ،با توجه به اثرات جبرانناپذیر این مواد بر روی بدن،
غيرممکن می سازد .مردم این مناطق که محل سکونت خود را از دست دادهاند ،از نظر
روانی بهشدت تحتفشار قرار می گيرند .چنانچه مدیریت بحران ،محل سکونت موقت
مناسبی در اختيار اینگونه افراد قرار ندهد ،زمينه را برای ایجاد تهدید اجتماعی – سياسی
بزرگی فراهم نموده است .در انتخاب محل اسکان ،باید مواردی همچون جهت وزش باد،
امکانات رفاهی مناسب اعم از آب ،برق ،گاز ،تلفن ،بهداشت ،جيره غذایی مناسب و
وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد این افراد در نظر گرفته شود .طرح انتقال این افراد
از منطقۀ آلوده به محل اسکان نيز باید از قبل تدوین و تيم خاصی برای انجام این کار در
نظر گرفته شود (بدریان :5934،صص.)943-934 .
 )53ساخت اورژانس پرتوی مجهز به امکانات دفع آلودگی
نجات جان مصدومين حادثه در اولویت اول یک بحران پرتوی قرار دارد .این مکان
شرایط خاصی را نياز دارد که در موقع احداث ساختمان باید به آن ها توجه ویژه نمود:
 در جهت وزش باد از سوی منطقۀ آلوده و یا محل حادثه قرار نداشته باشد؛
 نزدیکترین مکان به منطقۀ آلوده باشد.
 مجهز بهتمامی امکانات دفع آلودگی پرتوی باشد.
 مجهز به کادر آموزشدیدۀ هستهای مجرب باشد.
 دارای سيستم مناسب دفع پساب پرتوی باشد (شيخی.)5939 ،
 )59مکان مناسب تشکيل قرارگاه رافع
در موقع بحران ،فرماندهی قرارگاه رافع 5و همچنين مسئولين پدافند پرتوی ،باید در نزدیکترین
و امنترین مکان نسبت به منطقۀ آلوده قرار گيرند تا بتوانند از نزدیک به مدیریت بحران
پرداخته و بهتمامی امکانات خدماتی منطقهای و کشوری مانند فرودگاه دسترسی داشته باشند.
1

 .بر اساس مصوبات سازمان پدافند غيرعامل ،در استانداری هر استان ،قرارگاهی در سه حوزه :پدافند شيميایی ،پدافند

پرتویی و پدافند زیستی تشکيلشده است که در مواقع بحران و با برنامههای از پيش تعيينشده در این سه حوزه و هماهنگ
نمودن سازمانهای دولتی و یگانهای نظامی استان انجاموظيفه مینماید.
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ب) اقدامات در شروع بحران پرتوی
در این مرحله تهدید قطعی شده و احتمال حملۀ دشمن بهشدت افزایشیافته است .برای
ایجاد آمادهباش به منظور حضور بهموقع دستگاههای ذیربط در منطقۀ بحران ،نياز است
اقداماتی برگرفته از مرحلۀ قبل از بحران انجام گيرد .انجام این اقدامات در شروع بحران،
از جنگ روانی دشمن کاسته و باعث میگردد کادر مدیریت بحران پرتوی با اطمينان،
آرامش و دقت کافی وارد صحنۀ عمليات شوند .از جمله کارهایی که در راستای اقدامات
ذکرشده در مرحلۀ قبل از بحران ،میتوان در این مرحله انجام داد ،موارد زیر است:
 آمادهباش دستگاههای نظامی و غيرنظامی استان و اجرای برنامههای از پيش تعيين شده
در موقع بحران.
 آمادهستتازی مکانهای استتکان افراد آستتيبدیده و بررستتی نحوۀ انتقال این افراد به
محلهای موردنظر.
 اطالعرسانی به مردم ،بدون ایجاد آسيبهای روحی و یا جنجالهای سياسی– اجتماعی.
 آموزش مداوم پدافند پرتوی نيروهای یگانها و ارگانهای دخيل در بحران پرتوی.
 آموزش مداوم مردم از طریق صداوسيما ،مخابرات ،رسانهها و آموزشوپرورش.
 فعال نمودن قرارگاه عملياتی پدافند پرتوی در مکان از پيش تعيينشده.
 اعزام سازمان رزم متخصص پرتوی به مناطق از پيش تعيينشده.
 تهيۀ امکانات و تجهيزات مورد نياز افراد دخيل در بحران.
 تهيه و آمادهبهکار کردن دستگاههای دفع آلودگی.
 اجرای رزمایش و تمرین در چندین مرحله.
 فعال نمودن اورژانس پرتوی.
ج) اقدامات در حين بحران پرتوی
این مرحله زمانی است که براثر انفجار راکتور و یا سيلندرهای حاوی هگزافلورید اورانيوم
در تأسيسات فرآوری و غنیسازی اورانيوم ،مواد رادیواکتيو به محيط اطراف منتشر
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میگردد و با توجه بهسرعت و جهت وزش باد ،باعث ایجاد آلودگی در مناطق مختلف
میشود .اقدامات الزم برای مهار بحران در این مرحله عبارتاند از:
 )5اطالعرسانی و راهنمایی مردم از طریق رسانهها
هشدار به مردم باید از طریق رسانهها مانند رادیو ،تلویزیون و پيامکهای مخابراتی
پرسرعت انجام پذیرد .عالوه بر آن میتوان عالئم هشداردهندۀ پرتوی را روی وسایل
نقليۀ نيروهای پاسخ و یا در مناطق مختلف در معرض آلودگی نصب نمود .یکی از
قسمتهای مهم مدیریت بحران ،فعاليت هایی است که از طریق رسانهها برای کاهش
وحشت مردم ،جلب اعتماد دوبارۀ آن ها و کنترل نمودن بحران انجام می شود .حساسيتها
به یک حادثۀ درگير با مواد رادیواکتيو ،احتماالً بسيار بيشتر از حوادث ناشی از دیگر مواد
خطرناک است .اطالعاتی نظير ميزان و اهميت پرتوگيری ناشی از مواد رادیواکتيو
پخششده در محيط ،اقدامات الزم برای جلوگيری از آلودگی و چگونگی دفع کردن
آلودگی و پيشرفتهای انجامشده برای مهار بحران ،باید در اختيار رسانه ها و عموم مردم
قرار گيرد (شيخی.)5939 ،
 )3اجرایی کردن کليۀ برنامههای از پيش تعيينشدۀ دستگاههای دخيل در بحران
در این هنگام با دستور فرماندهی قرارگاه رافع استان به کليۀ دستگاههای دخيل در بحران
و گروههای پاسخ تحت امر این دستگاهها که وظایف آنها از قبل برنامهریزی و مشخص
شده است ،عمليات آغاز میگردد.
 )9اجرای عمليات امداد و نجات افراد آسيبدیده در بحران
برنامۀ این عمليات از قبل طراحی گردیده ،آموزشهای الزم داده و چندین بار نيز تمرین
شده است .سرتيم هر گروه بهمحض دریافت مأموریت ،دستور انجام عمليات را به
نيروهای تحت امر خود ابالغ میکند .عمليات امداد و نجات افراد آسيب دیده در بحران،
توسط تيمهای وزارت بهداشت و درمان ،جمعيت هاللاحمر استان و تيمهای مشخص
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شده از طرف قرارگاه رافع استان انجام میپذیرد .افراد آسيبدیده با رعایت نکات ایمنی
نسبت به پرتو ،برای درمان به اورژانس پرتوی منتقل می شوند.
 )6کنترل شدید منطقۀ آلوده توسط نيروی انتظامی و جلوگيری از هرگونه هرج و مرج و اغتشاش
وظایف نيروی انتظامی از قبل از بحران ،ابالغ و توسط این نيرو تمرین و برنامهریزی شده
است .این نيرو بهمحض اطالع از حادثه و طبق دستور فرماندهی قرارگاه ،در محل حاضر
شده و با رعایت نکات ایمنی پرتوی اقدام به حصار منطقۀ آلوده مینماید و عالوه بر انجام
مأموریت روزانۀ خود ،با توجه به آلوده بودن منطقه تا پایان عمليات دفع آلودگی از خروج
هرگونه لوازم ،محصوالت کشاورزی ،آب ،غذا و  ...بدون اجازۀ فرماندهی قرارگاه رافع،
ممانعت به عمل میآورد.
)1شروع به فعاليت سازمان رزم متخصص پرتوی در موقع بحران
این سازمان رزم از سه گروه رصد و پایش ،تعيين شعاع آلودگی و گروه دفع آلودگی
تشکيل میشود .این سه گروه با دستور فرماندهی قرارگاه رافع و طبق برنامۀ از پيش
تعيينشده ،عملياتهای مربوط را آغاز میکنند.
گروه رصد -پایش ،خود شامل :تيمهای پایش زمينی ،پایش هوایی ،پایش از نفرات،
پایش از تجهيزات ،تيم طيفنگاری از محيط و تيم نمونهبرداری است که پس از قرار
گرفتن در منطقۀ موردنظر ،با استفاده از آشکارسازهای تهيهشده ،اقدام به رصد و پایش
مینمایند .یکی از موارد مهم و نگرانکننده در بحران پرتوی ،ارزیابی مقدار تابش و تعيين
شعاع آلودگی است .منطقۀ حادثه توسط تيم تعيين شعاع آلودگی محصور میگردد .ابعاد
منطقۀ آلوده بسته به جهت و سرعت وزش باد متغير است .در دستورالعمل عملياتی ،باید
مقدار دز تابش مواد رادیواکتيو برای تعيين حدود منطقۀ آلوده توسط این تيم ،از قبل
معينشده باشد .حداقل شعاع ناحيۀ آلوده بيش از شعاع منطقۀ انفجار است .ناحيۀ پاک یا
سرد نيز در نقطهای که ميزان دز تابش در حدود مقدار دز زمينه است تعيين میگردد.

هنگامیکه شعاع آلودگی با استفاده از روش دزیمتری به دست آمد ،نتایج آن طبق سلسله
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مراتب به فرماندهی قرارگاه اعالم میگردد .از زمانی که صحنۀ حادثه تحت کنترل تيم
رصد و پایش و تيم تعيين شعاع آلودگی سازمان رزم متخصص پرتوی قرار گرفت،
گروههای پاسخ بهطور گسترده فعاليت های جستجو ،امداد و نجات و تریاژ را انجام
میدهند .جستجو باید از لبۀ بيرونی منطقۀ آلوده شروع شده به سمت داخل ادامه یابد .بعد
از اعالم منطقۀ آلوده و تعيين شعاع آلودگی ،تيم دفع آلودگی طبق برنامه شروع به پاکسازی
و عمليات دفع آلودگی از نفرات ،تجهيزات ،زمين و اماکن مینماید و مداوم گزارش
عملکرد این تيم طبق سلسله مراتب به فرماندهی قرارگاه اعالم میگردد (نادراالصل،
 :5909صص .)90 - 63
)4تخليۀ سریع مردم از مناطق آلوده
به محض مشخص نمودن شعاع آلودگی و تعيين منطقۀ آلوده ،عمليات تخليۀ انسانی آغاز
میشود .تخليۀ منطقۀ آلوده به نوع ،مقدار و حالت فيزیکی مادۀ رادیواکتيو و وجود دیگر
شرایط تأثيرگذار بستگی دارد .اگر افراد بتوانند در ابتدای بحران به سمت مکانهای غيرقابل
نفوذ مواد رادیواکتيو حرکت کنند ،در ساعات اوليۀ حادثه از غبارهای رادیواکتيو در امان
خواهند ماند .پناه گيری در محلهای ایمن یک انتخاب مناسب برای حفاظت از مردم
است .بعد از اتمام عمليات تعيين شعاع آلوده ،ساکنين این منطقه پس از انجام مراحل دفع
آلودگی ،طبق برنامۀ اسکان دهی از منطقه خارج میشوند.
د) اقدامات بعد از بحران پرتوی
مهمترین اقدام بعد از بحران پرتوی ،اجرا نمودن برنامههای از پيش تعيينشده برای
پاکسازی و بازیابی منطقۀ آلوده بهمنظور دفع آلودگی پرتوی است .این مرحله از بحران
پرتوی ممکن است عمليات گسترده و پرهزینه ای را به همراه داشته باشد .ممکن است
خاک منطقۀ آلوده برداشته و منتقل شود و ساختمانهایی که دفع آلودگی از آنها
مقرونبهصرفه نيست ،بدون اینکه منجر به پخش آلودگی بيشتری شود تخریب شوند.
بعضی از مکانهای منطقۀ آلوده هم ممکن است برای مدت زمان طوالنی قرنطينه شوند.
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در این مرحله از بحران انجام موارد زیر ضرورت دارد:
 اقدامات رسانهای بينالمللی برای دفع حمالت روانی و پردهبرداری از حمالت خصمانۀ دشمن.
 تعيين دقيق مکانهای آلوده و اجرای عمليات دفع آلودگی با دستگاههای از پيش تهيهشده.
 کمک مالی به افراد آسيبدیدۀ شغلی برای جلوگيری از بحران سياسی -اجتماعی.
 در جریان گذاشتن مردم از پيشرفت عمليات دفع آلودگی توسط رسانهها.
 اجرای برنامههای فرهنگی مناسب و جلوگيری از هرگونه تنش.
 کنترل شدید منطقۀ آلوده توسط نيروی انتظامی.
 پاکسازی مناطق آلوده برحسب اولویت.
 توسعۀ امکانات الزم برای دفع آلودگی.
 اسکان موقت افراد آسيبدیده.
از آنجایی که در یک بحران پرتوی ،دستگاههای مختلف دولتی وارد صحنۀ عمليات
میشوند ،موفقيت در کنترل چنين بحرانی به توانمند بودن هر یک از این دستگاهها نسبت
به انجام صحيح وظایف خویش نيازمند است که بهصورت یک دستورالعمل جامع ،قبل
از وقوع بحران تهيهشده و کاربری آن با انجام تمرینات و رزمایشهای مداوم تحقق
پيداکرده است .دستورالعمل تهيه شده عالوه بر اینکه از سردرگمی گروههای پاسخ
جلوگيری می کند ،وحدت و یکپارچگی بين دولت و مردم را به همراه داشته و انواع
تهدیدهای دشمن را خنثی و دفع مینماید.
بحث و نتیجهگیری
بحران پرتوی با سيل و زلزله و آتشسوزی و هرگونه حوادث و بالیای طبيعی متفاوت
است و مسيری کامالً جدا را طی میکند .این بحران نياز به یک سری تمهيدات برنامهریزی
شده در بدو تأسيس تأسيسات هستهای ،از جمله نوشتن سناریوی محتمل بر واقعيت و
آماده کردن طرح جامع مهار بحران پرتوی دارد .بر اساس این طرح که شامل چهار مرحلۀ
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قبل از بحران ،در آغاز بحران ،حين و بعد از بحران پرتوی است ،یک سری تمهيدات
کارشناسی شده در دستور کار دولت قرار میگيرد که در موقع بروز حادثه ،بحران حاصل
مهار میگردد .مهمترین این تمهيدات عبارتاند از:
 .5باال بردن سطح آگاهی مردم و دستگاههای دولت در مناطق دارندۀ تأسيسات هستهای،
ن سبت به مزایا و معایب فنآوری ه ستهای از طریق ر سانهها ،قبل از بحران پرتوی و
به منظور همگام و همدل نمودن مردم و مسئولين با این فنآوری.
 .3کسب مهارت های الزم مردم ،مسئولين و گروههای پاسخ برای مقابله با بحران پرتوی
از طریق آموزشهای تئوری و عملی (رزمایش) در سطوح مختلف قبل ،آغاز و حين
بحران پرتوی.
 .9تهيۀ تجهيزات آشکارسازی ،حفاظتی و دفع آلودگی مناسب و کارشناسی شده قبل از
بحران پرتوی.
 .6تهيۀ طرح استتکان و تأمين معيشتتت مردم آستتيبدیده ،برای جلوگيری از تهدیدات
سياسی -اجتماعی.
با انجام این تمهيدات ،نگرانی مردم و مسئولين برطرف میشود و مردم با اطمينان،
دولت را برای رسيدن به اهداف بلندمدت صلحآميز هستهای یاری مینمایند .الزمۀ پيشرفت
و موفقيت در مهار بحرانهای پرتوی ،هماهنگی و همکاری برنامهریزی شده بين دستگاههای
دولت در یک منطقه است .کنترل خوب یک بحران پرتوی ،بستگی به عملکرد منظم و
هماهنگ کليۀ دستگاههای شرکتکننده ،بر پایۀ اصول تخصص ،تعهد و پشتکار دارد.

66

دوفصلنامه پژوهشهای مدیریت و فرماندهی نظامی ,سال چهاردهم ،شماره  ،64بهار و تابستان 5931

فهرست منابع
ابوالحسنی ،م .ج .)5933( .تجهيزات کشف و سنجش هستهای ،جلد اول ،مجتمع
دانشگاهی اميرالمؤمنين (ع) نزسا.
بدریان ،ر .)5935( .مدیریت بحران در حوادث هستهای ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان.
بدریان ،ر .)5906( .بررسی توليد و انتشار سم HFدر فرآیند غنیسازی اورانيوم ،تهران:
انتشارات مرسل.
پرمهریابنده ،م .)5903( .توليد هگزافلورید اورانيوم و بررسی حوادث ناشی از آن در
چرخۀ سوخت هستهای ،سيویليکا.
توکلی ،م .ب .)5973( .رادیوبيولوژی و حفاظت ،جلد دوم ،اصفهان :انتشارات مانی.
دلشاد ،ح .)5935( .تأثير انفجار نيروگاههای هستهای بر غدۀ تيروئيد و سالمت انسان،
مجلۀ غدد درونریز و متابوليسم ایران ،دانشگاه شهيد بهشتی ،دورۀ چهاردهم ،شماره .4
سمبر ،هت .)5975( .آشنایی با فيزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی ،ترجمۀ ابراهيم
ابوکاظمی ،چاپ اول ،مرکز نشر دانشگاهی تهران.
شيخی ،م .)5939( .پيشبينی نحوۀ انتشار آلودگی ناشی از رخداد حادثه در UCFاصفهان
و ارایۀ دستورالعمل کاهش آسيب دکتر منصور عسگری ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه جامع امام حسين(ع).
غبيشاوی ،و .)5903( .رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هستهای ،طب نظامی ،شماره .1
ماهرالنقش ،ع .)5933( .شبيهسازی بحران ،جلد اول ،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
نادراالصل ،م .)5939( .برخورد با حوادث در بحرانهای پرتوی .جلد اول ،انتشارات سپاه
صاحبالزمان(ع).
نصيری ،پ .)5909( .بررسی اثرات کاربردهای نظامی اورانيوم ضعيف شده بر روی انسان
و محيط زیست" ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

وفابخش ،م .)5903( .محاسبۀ آهنگ دز تابشهای گسيليده از سيلندر مدل 30Bمحتوی
 UF6طبيعی ،مجلۀ علوم و فنون هستهای ،شماره.13
66

