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 چکیده

ای است که در اثر انتشار مواد رادیواکتيو در محيط و آلوده شدن هوا، آب، خاک، بحران پرتوی حادثه

نماید. مواد رادیواکتيو آن محيط خطرساز می ۀموجودات زندها و تجهيزات، زندگی را برای ساختمان
موجود در تأسيسات  (UF6) اورانيوم هگزافلورید ای کشور ما شامل: مخازن حاویدر بحران هسته

و  سازیتأسيسات غنی، هگزافلورید اورانيوم مصرفی در سانتریفيوژهای (UCF)فرآوری اورانيوم 
در  با غناهای متفاوت (UO2) اورانيوماکسيد دی هایهای سوخت حاوی قرصميلههمچنين 

ارد اتمسفر و ، این ترکيبات اورانيومی به حالت گازراکتورهای توليد برق است. در صورت بروز حادثه
ر کنند و با پایداری که دباد، به آرامی بر روی زمين نشست می ۀوسيلو پس از انتشار به شوندیم

. گردندزیست به مدت طوالنی و ایجاد بحران پرتوی می ن محيططبيعت دارند، باعث آلوده شد
کاهش آسيب و مهار بحران پرتوی، باید سناریویی بر اساس واقعيت  منظوربهای دارندگان فناوری هسته

نوشته و سپس بر طبق آن طرحی کامل آماده کنند تا بتوانند در صورت وقوع حادثه، بحران پرتوی آن 
ر این مقاله اقدامات مدیریتی الزم در یک بحران پرتوی در چهار مرحله: قبل از را مدیریت نمایند. د

 .ه استبحران، در شروع بحران، حين بحران و بعد از بحران پرتوی بررسی شد

 .پرتوی، رادیواکتيو، شعاع آلودگیآموزش، اورانيوم، بحران  :یدیکلواژه های 
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 مقدمه

نفت خام خارج  کنندۀکشورهای صادر ایران از جرگۀ احتماالًتا حدود پانزده سال آینده،  

های سياست رونیازاگردد. و تمام توليد نفت خام کشور، صرف مصرف داخلی می

رود. هدف جمهوری اسالمی ایران نيز ای پيش میراهبردی کشور به سمت فناوری هسته

های لوژیه تکنوای، صرفاً توليد برق و رسيدن بآميز هستهیابی به فناوری صلحاز دست

های پزشکی، صنعتی و کشاورزی، برای روشن نمودن راه ای در زمينهپيشرفته هسته

 های اوپيمانای ایران باعث شده آمریکا و همآميز هستههای صلحآیندگان است. پيشرفت

ای جمهوری اسالمی ایران را آوری هستهدیده و تحمل تحول فن درخطرمنافع خود را 

مطالب ساختگی و  و با ارایۀ 5905ات واهی در مرداد بنابراین با طرح اتهام؛ نداشته باشند

های گيری از ابزارهرهجلوه داده و با ب زيآمصلح ريغای ایران را های هستهانحرافی، فعاليت

ای ههست لمللی، سعی در متوقف نمودن برنامۀاهای بينابزاری از نهاد ۀاستفادای و رسانه

ای کشور همچنان در حال گردش و پيشرفت چرخ صنعت هسته هرحالبهد. انایران نموده

ای و در پی آن ، احتمال بروز حوادث هستهپرفرازاست و طبيعی است که در این راه 

نظامی امی و غيرهای نظبحران پرتوی وجود خواهد داشت. لذا الزم است تمامی دستگاه

 ای را ارتقا داده واین فناوری، دانش هسته با همگامای، تأسيسات هسته های دارندۀاستان

 شدن با هرگونه بحران پرتوی آماده سازند. روروبهخود را برای 

ای است که در اثر انتشار مواد رادیواکتيو در محيط و آلوده شدن بحران پرتوی حادثه

آن محيط  يزات، زندگی را برای موجودات زندۀها و تجههوا، آب، خاک، ساختمان

ری بر روی موجودات زنده، ناپذی نماید. با ایجاد بحران پرتوی، اثرات جبرانمی خطرساز

هایی الزم است شدن با چنين بحران روروبهماند. برای و خاک برجای می آب، هوا

حوادث در قرارگاه پرتوی که هر استان قرار دارد، قبل از وقوع بحران  گونهنیامتخصصين 

هایی که احتمال وقوع اعمال تروریستی ای یا کارخانه و یا مکاندر یک تأسيسات هسته

های ممکن بنویسند و سپس طرح پدافند وجود دارد، سناریویی محتمل و بر اساس فرضيه



 های پرتویمدیریت و کنترل بحران

85 

 

مشخص شود چه اقدامات  کهیطوربهتدوین گردد. ای در رابطه با سناریو ارائه شده هسته

ای و چه اقدامات بازسازی باید انجام پيشگيری، چه اقدامات آمادگی، چه اقدامات مقابله

 سالمتی، بر آن خطرات و رادیواکتيو (. مواد44-14 صص :5933شود. )ماهرالنقش،

 مواد با ردرگي حادثۀ یک صحنۀ سر در پاسخ های تيم محافظتی کارکنان هایروش

 مدیریت مقدماتی های و روش آلودگی پخش کردن برای محدود رادیواکتيو، اقدامات الزم

مواردی است که فرماندهان در یک بحران پرتوی باید با آن تا حدودی  ازجملهمصدومان، 

ابع از تحقيقات به روش ميدانی، من آمدهدستبهآشنا باشند. این پژوهش با توجه به نتایج 

 ،hysplit 5افزارسازی بحران با استفاده از نرمای و مقاالت موجود و انجام شبيهکتابخانه

برخورد با یک بحران پرتوی و معيارهای الزم برای نوشتن  نحوۀانجام پذیرفته و 

 دهد.دستورالعمل کاهش آسيب در چنين بحرانی را تا حدودی نشان می

 قبل از بحران پرتوی اقدامات الف(

 .احتمال بروز حادثه و پخش آلودگی وجود دارد کهآن درای تهيۀ نقشۀ جامع منطقه (5

چنين ميزان ترکيبات خطرآفرین موجود دست داشتن اطالعات جامع هواشناسی و همبا در 

سازی و تعيين شعاع آلوده با استفاده از در تأسيسات فرآوری اورانيوم و تأسيسات غنی

در معرض آلودگی را مشخص کرد و سپس با در  منطقۀتوان حدود ساز، میافزار شبيهنرم

        های مواصالتی نقشه نمود. راه تهيۀعمليات، اقدام به  ۀنظر گرفتن تمامی محدود

و  یدولت اماکن کليۀ مسکونی، مناطق مصنوعی، و طبيعی عوارض محلی، و اصلی، فرعی

ها، باغات، مزارع ها، مرغداریهای صنعتی، کارخانه جات، دامداریخصوصی، شهرک

های دیدگان، کمپکان آسيبای، محل اسها، مکان قرارگاه بحران هستهبيمارستانکشاورزی، 

های جاری و همچنين نيروهای متخصص پرتوی، جایگاه نيروهای امدادرسان، مسير عبور آب

                                                 
 بينی محل،پيش و تخمينقبيل:  از کارهایی تواندای و شيميایی است و میهسته هایآلودگی سازیشبيه افزارنرم - 5

 و اضطراری مواقع در سریع واکنش باهدف باد سرعت ميزان توسط هاآلودگی نشست و پخش ینحوه و زمان
 انجام دهد. را از صد کيلومتری بيشتر هایشعاع در پرتوزا مواد پخش سازیمدل فاجعه، از وقوع جلوگيری
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 :5935یان،باشد )بدر شدهینيبشيپها و مسير عبور برق، گاز و آب شهری باید انشعابات این آب

 (.954-933 صص.

 تهيه و توزیع قرص ید (5

 در و است اورانيوم طبيعی هایایزوتوپ ما از ای در کشورهسته هاینيروگاه سوخت

 محيط رادیواکتيو حاصل از شکافت هستۀ اورانيوم وارد عناصر حادثه، بروز صورت

ای، (. در یک انفجار اتمی و یا انفجار راکتور هسته7-54 صص :5909شوند )نصيری،می

گردد. توليد میای به مقدار زیادی یکی از عناصری است که بر اثر شکافت هسته 595ید 

 کودکان در تيروئيد سرطان ای، بروزهسته هاینيروگاه حوادث به مربوط خطر ترینعمده

آن  حادثه، از بروز از پس اوليه هایساعت در ید قرص تجویز با توانمی که است

 ساعت شش زیرا است؛ ویژه اهميت دارای قرص ید زودهنگام تجویز نمود. پيشگيری

 (.5935، شاددلخواهد بود ) تأثير کم ید تجویز تماس، از پس

 فراهم نمودن نيروی متخصص برای انجام عمليات پرتوی در موقع بحران (3

جام بينی نيروی متخصص برای انهای کاهش آسيب، پيشدر مدیریت بحران پرتوی یکی از راه

وها باید نير های پرتوی است. قبل از ایجاد بحران و با توجه به سناریوی آن، تعداد اینعمليات

های وشر مشخص شود. وظایف این نيروها، تعيين شعاع آلودگی و ميزان دز پرتو با استفاده از

آشکارسازی و دزیمتری در منطقۀ آلوده، اعالم گزارش محرمانۀ عمليات به فرمانده و سپس 

ر به دپاکسازی و دفع آلودگی پرتوی است. در یک بحران پرتوی، افراد ناآشنا نسبت به پرتو قا

که  رتویهای پدیده در بحرانهای متخصص و آموزشبنابراین نياز است گروه؛ فعاليت نيستند

نوین و نيروهای فيزیک بهداشت سازمان  در کشور ما شامل نيروهای نظامی با رستۀ جنگ

 (.66 - 97 صص. :5909انرژی اتمی هستند، در بحران حاضر شوند. )نادراالصل،

 نیرسامخابراتی الزم و تهيۀ تجهيزات کافی و مناسب برای خبرهای بينیپيش (9

عمليات، تماس بين  منطقۀکنترل بحران، تبادل اخبار و اطالعات  نحوۀکسب اخبار 

ها، نياز به تجهيزات مدرن و رسانی درست وقایع توسط رسانههای پاسخ و خبرگروه
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ش با سنجهای کشف و تيم مانۀاخبار محر موقعبهریع و مناسب مخابراتی دارد. تبادل س

ينی چنين ببنابراین پيش؛ مخابراتی قوی و بدون نقص است مدیر بحران، نيازمند شبکۀ

بل از ق مرحلۀتجهيزات مخابراتی کارشناسی شده، در  تهيۀسيستم مخابراتی، همراه با 

بحران الزم است. در کل، وظایف مخابرات در یک بحران پرتوی عبارت است از: اصالح 

ه دسترسی آسان و سریع ب ۀاصلی مخابرات، فراهم کردن زمين ۀنمودن شبک کار به آمادهو 

اینترنت و فيبر نوری، ایجاد سيستمی با ارتباط امن، ایجاد سيستم پيامک خاص مدیریت 

تجهيزات  هيۀتبينی و سيم، تلفن، موبایل و پيشبی مانندبحران، برقراری ارتباطات متنوع 

 مورد نياز در بحران.

 دیدۀ پرتویرسان آموزشبينی امکانات، تجهيزات و نيروی امدادپيش (6

د و ترکيبات شيميایی خطرناک ثانویه، مانن تشعشع زاای در بحران پرتوی، وجود ذرات هسته

 هایناشی از آزاد شدن ترکيب هگزافلورید اورانيوم موجود در کارخانه دیفلورا دروژنيهگاز 

های جدی به مردم منطقۀ آلوده و همچنين سازی اورانيوم در محيط، آسيبغنیو فرآوری 

 نيبه هم(. 63-11 صص :5906کند )بدریان،های پاسخ حاضر در منطقۀ بحران وارد میگروه

لباس محافظ، ماسک، ) یفردمنظور الزم است قبل از وقوع بحران، تجهيزات حفاظت 

عاع شهای اکسيژن و ...(، تجهيزات رصد و پایش و تعيين های فردی، کپسولآشکارساز

بينی، بررسی و فراهم گردد. تعداد نفرات نيروهای و تجهيزات دفع آلودگی پيش یآلودگ

 های الزم را درو آموزش شده مشخصبينی منطقۀ آلوده، های پاسخ با توجه به پيشگروه

های پرتوزا را رسانی در محيطۀ حفاظت شخصی و جمعی ببينند و نيز نحوۀ امدادزمين

 هالل رسان جمعيتنيروهای امداددرمان،  و باشند. وزارت بهداشت فراگرفته و تمرین کرده

های استان و همچنين بيمارستان اورژانس پرتوی، اورژانس، کادر بيمارستان کارکناناحمر، 

زم در مورد درمان مصدومين پرتوی و شيميایی و چگونگی دفع آلودگی های الباید آموزش

(. نيروهای 5903غبيشاوی،باشند )از مصدومين آلوده به ذرات رادیواکتيو دیده و تمرین کرده 

نشانی و نيروهای نظامی و انتظامی که قرار است در منطقۀ بحران پرتوی حاضر شده و آتش
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های الزم را در مورد د را انجام دهند، الزم است آموزشوظایف محولۀ از قبل ابالغ شدۀ خو

ان عامل کشور و مدیریت بحرهای پرتوی و شيميایی فراگيرند. سازمان پدافند غيرحفاظت

ات ها، تجهيززا وظيفه دارند عالوه بر هماهنگ نمودن این دستگاهپرتوی، در هر منطقۀ بحران

و دزیمترهای فردی و نيز تجهيزات و و امکانات حفاظت فردی از جمله لباس، ماسک 

های اضطراری دفع آلودگی از نيروهای امکانات حفاظت جمعی مانند اورژانس پرتوی، کمپ

ل از بينی و قبهای پاسخ را پيشرسان و سایر نيازهای کارشناسی شده و اساسی گروهامداد

 (.5933وقوع بحران تهيه نمایند )ابوالحسنی، 

 و چگونگی تخليۀ مناطق آلوده رسانی مردمنحوۀ اطالع (1

اضطراری بعد از تعيين شعاع آلودگی و  انی به مردم در بدو حادثه و تخليۀخبررس

رسانی با رعایت مسائل امنيتی و روانی، توسط شود. خبرآلوده انجام می منطقۀبندی سطح

گيرد. شده از سوی مدیریت بحران صورت میهای مخابراتی صادرها و پيامکرسانه

 ۀدیدآموزش تی کشف و سنجش آلودگی، نيروهایهای پاسخ شامل نيروهای عملياروهگ

احمر، اورژانس، نيروهای نظامی و انتظامی و شرکت هالل نشانی، جمعيتآتش

 ،برای اسکان موقت شدهنييتعز پيش های ادیده را به مکان اتوبوسرانی، مردم آسيب

 (.5939نمایند )شيخی، همراهی و راهنمایی می

 رسان و ارایۀ برنامۀ مناسب و مصوبهای امدادبينی نحوۀ تعامل با سازمانپيش (4

ی های نظامها و یگانبرای مهار بهتر بحران پرتوی، تدابيری باید اتخاذ شود که سازمان

مختلف در یک استان یا کشور، با تمامی امکانات و تجهيزاتشان وارد صحنۀ بحران شوند. 

ندۀ های دارهای نظامی و غيرنظامی استانپدافند غيرعامل کشور وظيفه دارد تمامی دستگاه

ی را نسبت به بحران پرتوی آگاه نموده و نحوۀ برخورد با حوادث پرتوی اتأسيسات هسته

ها آموزش دهد و وظایفشان را معين نماید. هر دستگاه در وقت بحران را به این سازمان

های ناشی از ایجاد حوادث پرتوی، با توجه به استعدادها و وظيفه دارد برای مقابله با بحران

، موردنظر در منطقۀ جادشدهیاای ناریو در مورد تأسيسات هستههایش پس از نوشتن ستوانایی
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طرحی را کارشناسی، تهيه و در اختيار قرارگاه پرتوی آن منطقه قرار دهد. در قرارگاه پرتوی، 

 های مربوطها بررسی و موارد ضعف برای اصالح به دستگاهنقاط ضعف و قوت این طرح

شود. بعد از رفع کامل عيوب و ایجاد هماهنگی و همبستگی در تمامی ارجاع داده می

ها، وظایف هر سازمان در بحران پرتوی مشخص و به هر این طرح ۀددهنارائههای سازمان

 گردد.ها ابالغ مییک از آن

ند کنند، موظفهایی که وظایف خود را از قرارگاه پدافند پرتوی کشور دریافت میسازمان

های و دیدن آموزش ازيموردناین وظایف، بعد از تهيۀ تجهيزات  درآوردنبرای بهتر به اجرا 

سازمان در یک بحران پرتوی، رزمایش و مانورهای اختصاصی آن سازمان را در  الزم هر

چندین مرحله انجام دهند تا به توانایی خود در موقع بحران آگاه شوند. بعد از اجرای این 

 آوردیدرمزا، رزمایشی کلی را به اجرا در یک منطقۀ بحران یپدافند پرتومرحله، قرارگاه 

های منطقۀ بحران را در و تمامی سازمان شدهنوشتهی واقعيت که سناریوی آن بر مبنا

ها مشخص و برای اصالح به ها نقاط ضعف و قوت سازمان. در این رزمایشرديگیبرم

تداخل گردد. قرارگاه پرتوی هر منطقه باید از مواردی همچون سازمان مربوط ابالغ می

و بر ایجاد همکاری، همبستگی و  کاری جلوگيری کردهها و یا دوبارهبين سازمان یکار

ورزد. در طی برگزاری چندین رزمایش، این  ديتأکها ارتباطات مفيد و مؤثر بين آن

خواهند آورد. سپس  آمدهدستبهها آمادگی الزم را برای مقابله با بحران پرتوی سازمان

زمان ط ساتوس شدهانجامهای طرح کامل و جامع پدافند پرتوی هر منطقه بر اساس رزمایش

 زایهای مربوط در هر منطقۀ بحرانپدافند غيرعامل کشور، تدوین و به هریک از سازمان

 (.5939گردد )شيخی، پرتوی ابالغ می

های مناستتب برای دفع   کانو انتخاب م یدفع آلودگپاکستتازی و های تهيۀ دستتتگاه (7

 هآلود اشيایفاضالب و 

در محيط، در صورت استنشاق یا گوارش از طریق مواد  شدهپخشتشعشع ذرات رادیواکتيو 

بدن موجودات زنده و از  هایبافت در بيولوژیکی هایآسيب ایجاد باعث غذایی و یا آب،
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 انرژی تمام یا و شود مقداریباعث می مواد، هایاتم با پرتوها برخورد شود.می جمله انسان

 جادشدهیا یونيزاسيون محل آلوده نماید. در یونيزاسيون و تحریک ایجاد و افتهیانتقالها آن

 هایلسلو حساس هایلمولکو و ساختارها به آسيب ایجاد باعث مستقيم طوربه تواندمی

(. بعد از مرحلۀ کشف و سنجش مواد 11-47 صص :5974توکلی،گردد )بدن موجود زنده 

ازی بندی منطقۀ آلوده، بالفاصله مرحلۀ پاکسرادیواکتيو، تعيين شعاع آلودگی منطقه و سطح

جایی وسایل، تجهيزات، موجودات زندۀ شود. در این هنگام جابهو دفع آلودگی آغاز می

روج افراد آلوده از های دامی، علوفۀ دام، هر نوع از مواد غذایی و حتی خدامی، فرآورده

جایی ابتدا باید دفع آلودگی و بعد از منطقۀ منطقۀ آلوده ممنوع است. افراد آلوده قبل از جابه

آلوده خارج شوند. مواد غذایی آلوده و یا گياهان آلوده را باید در مکان خاصی دفن نمود. 

هيزات حفاظت پاسخ، تج یهاگروهپاکسازی و دفع آلودگی، همۀ مصدومين، افراد آلوده، 

 .رديگیبرمها، خودروها، گياهان، خاک و آب را در فردی و جمعی، ساختمان

ها، تجهيزات دستگاه تهيۀقرارگاه پدافند پرتوی، قبل از وقوع بحران وظيفه دارد نسبت به  

ای و مواد پاکسازی و دفع آلودگی اقدام و به دليل حجم باالی این عمليات، نيروهای ویژه

ه ای کهای الزم را برای این افراد برگزار نماید. تجهيزات آلودهکند و آموزش را استخدام

های حفاظت فردی، ضایعات اورژانس ارزش پاکسازی و دفع آلودگی را ندارند، لباس

های دفع آلودگی نباید در محيط رها شوند؛ بلکه باید در حمام آلودۀهای پرتوی و آب

وده نيز باید ابتدا فيلتر و مواد رادیواکتيو آن جدا و های آلهای خاص دفن شوند. آبمحل

زمينی قرار ندارند، تخليه شوند. ذکر این نکته های زیرهایی که در مسير آبسپس در مکان

انگاری در عمليات پاکسازی و دفع آلودگی مناطق آلوده، الزم است که در صورت سهل

 (.5939شيخی، آمد )ود خواهد اجتماعی شدیدی برای جامعه به وج –تهدیدات سياسی 

 سازی اورانيومموجود در تأسيسات فرآوری و غنی (UF6)کنترل مقدار ترکيب هگزافلورید اورانيوم  (0

توان تدابيری پيش از وقوع بحران توان از وقوع بحران جلوگيری نمود، میگرچه نمی

های کاستن از شدت بحران، به حداقل رساندن انجام داد و از شدت آن کاست. یکی از راه



 های پرتویمدیریت و کنترل بحران

08 

 

سازی اورانيوم است. چنانچه اورانيوم در تأسيسات فرآوری و غنی ذخایر هگزافلورید

عد سازی انجام شود و بهای غنیورانيوم با توجه به نياز کارخانهميزان توليد هگزافلورید ا

های حاوی هگزافلورید اورانيوم از توليد بدون انبارداری در کارخانه، کپسول مرحلۀاز 

هایی دور از مناطق مسکونی، خارج شوند و در مکان (UCF)تأسيسات فرآوری اورانيوم 

زا ورت بروز حادثه به سمت مناطق بحرانطوری که جهت وزش باد این ترکيبات را در ص

نراند، انبار شوند و یا این مخازن حاوی هگزافلورید اورانيوم مستقيم به مصرف 

توان ادعا (، در این صورت می5903،ابندهیپرمهر ، بخشوفابرسد )سازی های غنیکارخانه

سته نيوم کاسازی اورانمود تا حد زیادی از شدت بحران پرتوی تأسيسات فرآوری و غنی

ها ، در صورتی که قرارگاه پدافند پرتوی استانذکرشدهشده است. با در نظر گرفتن مطالب 

قبل از وقوع بحران، بر عملکرد این تأسيسات نظارت کامل داشته باشند و ميزان توليد و 

توان ادعا نمود مصرف ترکيب هگزافلورید اورانيوم را در دستور کار خود قرار دهند، می

 شده است. دود زیادی از بحران پرتوی در این مناطق کاستهتا ح

 ایها در محدودۀ تأسيسات هستهبرداری از پروژهجلوگيری از ساخت و یا بهره (3

مواد رادیواکتيو آزاد شده در بحران پرتوی، بعد از مدتی شروع به نشست بر روی زمين، 

های آلوده به نماید. اقامت و کار در این مکانآلوده می منطقۀهای تجهيزات و ساختمان

دليل داشتن مضرات شيميایی و تشعشعات رادیواکتيو ناشی از واپاشی و یا شکافت 

های اورانيوم، باعث ایجاد مسموميت و انواع امراض از جمله سرطان، در بدن ایزوتوپ

(. از 361-343 .صص :5975 ،سمبرگردد )موجودات زنده اعم از انسان و حيوان می

ملی و افزایش جمعيت همراه است و از طرفی  جایی که ساخت اماکن با صرف سرمایۀآن

باعث گسترش سيستم خدمات عمومی از جمله انشعابات برق، آب و فاضالب، گاز و 

گردد، در صورت ایجاد بحران و آلوده شدن این خدمات عمومی از طرف دولت می

ن و اناپذیری برای انسهای جبرانهای ملی، آسيبها، عالوه بر از بين رفتن سرمایهمکان
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برداری از محيط زیست آن منطقه به بار خواهد آمد. پس بهتر آن است که از ساخت و یا بهره

 (.943-934 صص. :5935آید )بدریان، به عملها در محدودۀ این تأسيسات جلوگيری پروژه

 پرورش وآموزشها و ، رسانهيماصداوسآموزش مردم از طریق  (54

ها ای نظامشان آگاه بوده و در راستای این ارزشهستههای مردم باید به اهداف و ارزش

ت های آن حمایحرکت پيوسته داشته باشند تا در مواقع لزوم و یا بحران، از نظام و ارزش

 در یک رادیواکتيو دشمن در ایجاد بحران پرتوی، پخش مواد نمایند. یکی از اهداف مهم

 نحوۀ افراد جامعه، واکنش ونگیاغتشاش است. چگ و وحشت ایجاد منظوربه وسيع ناحيۀ

 هارسانه توسط کشيدن واقعه تصویر به و چگونگی امنيتی و امدادی نيروهای عملکرد

 بسيار پرتوی یک حادثۀ اثرات روانی که دارد وجود است. این احتمال اهميت حایز بسيار

 باعث تنهانهپرتوی  آگاهی مردم نسبت به بحران .فيزیکی آن بروز نماید صدمات از بيشتر

ای مساعد را برای همکاری مردم و گردد؛ بلکه زمينهوحشت و سرخوردگی آنان نمی

 از: اندعبارتهای آگاه نمودن مردم  آورد. روشدولت فراهم خواهد 

 ای کشور.درمان و سازمان فنی و حرفه و های آگاه، مانند وزارت بهداشتاز طریق دستگاه 

 ها.نشگاهطریق مدارس، مساجد و دا از 

 ها.ریق اینترنت، مجالت و روزنامهاز ط 

  يماصداوساز طریق. 

 .از طریق پيامک 

ها و ها، کنگرههایش قبل از ایجاد یک بحران پرتوی، با برگزاری همایشدولت و دستگاه

توانند با های دخيل در مهار بحران، میها و سازمانسمينارهایی با مشارکت مردم و دانشگاه

مطرح نمودن مشکالت و معضالت یک بحران پرتوی آشنا شوند و با طلب نمودن راه حل، 

 (.5939ی، شيخکند ) ینیآفرنقشمحافل، در باال بردن سطح پدافند پرتوی،  گونهنیااز طریق 

 موردنظرهای دیده و نحوۀ انتقال این افراد به محلسازی طرح اسکان افراد آسيبآماده (55

در مناطق مسکونی و آلوده شدن این مناطق به مواد  تشعشع زاانتشار مواد شيميایی و 
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دن، ناپذیر این مواد بر روی برادیواکتيو، سکونت را برای انسان، با توجه به اثرات جبران

 نظر ازاند، سازد. مردم این مناطق که محل سکونت خود را از دست دادهممکن میغير

گيرند. چنانچه مدیریت بحران، محل سکونت موقت قرار می فشارتحت شدتبهروانی 

ياسی س –افراد قرار ندهد، زمينه را برای ایجاد تهدید اجتماعی  ونهگنیامناسبی در اختيار 

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 

نظر گرفته شود. طرح انتقال این افراد  وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد این افراد در

آلوده به محل اسکان نيز باید از قبل تدوین و تيم خاصی برای انجام این کار در  منطقۀاز 

 (.943-934 .صص :5934بدریان،شود )نظر گرفته 

 ساخت اورژانس پرتوی مجهز به امکانات دفع آلودگی (53

پرتوی قرار دارد. این مکان نجات جان مصدومين حادثه در اولویت اول یک بحران  

 ها توجه ویژه نمود: شرایط خاصی را نياز دارد که در موقع احداث ساختمان باید به آن

  قرار نداشته باشد؛ آلوده و یا محل حادثه منطقۀدر جهت وزش باد از سوی 

 منطقۀ آلوده باشد.ترین مکان به نزدیک 

  امکانات دفع آلودگی پرتوی باشد. یتمامبهمجهز 

  ای مجرب باشد.هسته یدۀدآموزشمجهز به کادر 

  (.5939شيخی، باشد )دارای سيستم مناسب دفع پساب پرتوی 

 مکان مناسب تشکيل قرارگاه رافع (59

ترین و همچنين مسئولين پدافند پرتوی، باید در نزدیک 5قرارگاه رافع فرماندهیدر موقع بحران، 

ترین مکان نسبت به منطقۀ آلوده قرار گيرند تا بتوانند از نزدیک به مدیریت بحران و امن

 ای و کشوری مانند فرودگاه دسترسی داشته باشند.امکانات خدماتی منطقه یتمامبهپرداخته و 

                                                 
مصوبات سازمان پدافند غيرعامل، در استانداری هر استان، قرارگاهی در سه حوزه: پدافند شيميایی، پدافند  بر اساس.  1

هنگ در این سه حوزه و هما شدهنييتعهای از پيش است که در مواقع بحران و با برنامه شدهليتشکپرتویی و پدافند زیستی 
   نماید.می فهيوظنجاماهای نظامی استان های دولتی و یگاننمودن سازمان
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 ب( اقدامات در شروع بحران پرتوی

رای است. ب افتهیشیافزا شدتبهدشمن  حملۀدر این مرحله تهدید قطعی شده و احتمال 

 بحران، نياز است منطقۀدر  ربطیذهای دستگاه موقعبهمنظور حضور  بهباش ایجاد آماده

قبل از بحران انجام گيرد. انجام این اقدامات در شروع بحران،  مرحلۀاقداماتی برگرفته از 

گردد کادر مدیریت بحران پرتوی با اطمينان، شمن کاسته و باعث میاز جنگ روانی د

عمليات شوند. از جمله کارهایی که در راستای اقدامات  صحنۀآرامش و دقت کافی وارد 

 توان در این مرحله انجام داد، موارد زیر است:قبل از بحران، می مرحلۀدر  ذکرشده

 ست باش دستگاه آماده  شده يينتعاز پيش  هایان و اجرای برنامههای نظامی و غيرنظامی ا

 در موقع بحران.

 انتقال این افراد به  نحوۀدیده و بررستتی های استتکان افراد آستتيب ستتازی مکانآماده

 .موردنظرهای محل

 اجتماعی. –های سياسیهای روحی و یا جنجالرسانی به مردم، بدون ایجاد آسيباطالع 

 های دخيل در بحران پرتوی.و ارگانها آموزش مداوم پدافند پرتوی نيروهای یگان 

  وپرورشآموزشها و ابرات، رسانه، مخيماصداوسآموزش مداوم مردم از طریق. 

 شدهيينتعپرتوی در مکان از پيش  فعال نمودن قرارگاه عملياتی پدافند. 

  شدهيينتعپرتوی به مناطق از پيش اعزام سازمان رزم متخصص. 

 افراد دخيل در بحران. يازن موردت امکانات و تجهيزا تهيۀ 

  های دفع آلودگی.کردن دستگاه کاربهآمادهتهيه و 

 ی رزمایش و تمرین در چندین مرحله.اجرا 

 توی.فعال نمودن اورژانس پر 

 ج( اقدامات در حين بحران پرتوی

 درهای حاوی هگزافلورید اورانيومانفجار راکتور و یا سيلن براثراین مرحله زمانی است که 

سازی اورانيوم، مواد رادیواکتيو به محيط اطراف منتشر در تأسيسات فرآوری و غنی
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و جهت وزش باد، باعث ایجاد آلودگی در مناطق مختلف  سرعتبهگردد و با توجه می

 از: اندعبارتشود. اقدامات الزم برای مهار بحران در این مرحله می

 هاو راهنمایی مردم از طریق رسانه یرساناطالع (5

های مخابراتی ها مانند رادیو، تلویزیون و پيامکهشدار به مردم باید از طریق رسانه

 وسایل روی را پرتوی ۀهشداردهند عالئمتوان پرسرعت انجام پذیرد. عالوه بر آن می

 از یکی. نمود نصب پاسخ و یا در مناطق مختلف در معرض آلودگی نيروهای نقليۀ

 کاهش ها برایاز طریق رسانه که است هایی فعاليت مدیریت بحران، مهم هایقسمت

 هاشود. حساسيت می انجام بحران نمودن کنترلو  ها آن ۀدوبار اعتماد جلب مردم، وحشت

 مواد دیگر ناشی از از حوادث بيشتر بسيار احتماالً مواد رادیواکتيو، با درگير حادثۀ یک به

 رادیواکتيو مواد از ناشی پرتوگيری اهميت و ميزان است. اطالعاتی نظير خطرناک

 کردن دفع چگونگی و آلودگی از جلوگيری برای الزم محيط، اقدامات در شدهپخش

 ها و عموم مردم رسانه اختيار باید در برای مهار بحران، شدهانجامهای آلودگی و پيشرفت

 (.5939)شيخی،  گيرد قرار

 های دخيل در بحرانشدۀ دستگاههای از پيش تعييناجرایی کردن کليۀ برنامه (3

حران های دخيل در بدستگاه کليۀقرارگاه رافع استان به  فرماندهیدر این هنگام با دستور 

 مشخصریزی و ها از قبل برنامهها که وظایف آنهای پاسخ تحت امر این دستگاهو گروه

 گردد.است، عمليات آغاز می شده

 دیده در بحراناجرای عمليات امداد و نجات افراد آسيب (9

های الزم داده و چندین بار نيز تمرین این عمليات از قبل طراحی گردیده، آموزش برنامۀ

، دستور انجام عمليات را به تیمأموردریافت  محضبه هر گروهشده است. سرتيم 

دیده در بحران،  و نجات افراد آسيب کند. عمليات امدادنيروهای تحت امر خود ابالغ می

 مشخصهای احمر استان و تيمهالل درمان، جمعيتو  های وزارت بهداشتتوسط تيم
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دیده با رعایت نکات ایمنی پذیرد. افراد آسيباز طرف قرارگاه رافع استان انجام می شده

 شوند. نسبت به پرتو، برای درمان به اورژانس پرتوی منتقل می

 شاشو اغت مرج و هرج هرگونهل شدید منطقۀ آلوده توسط نيروی انتظامی و جلوگيری از کنتر (6

ریزی شده وظایف نيروی انتظامی از قبل از بحران، ابالغ و توسط این نيرو تمرین و برنامه

قرارگاه، در محل حاضر  فرماندهیاطالع از حادثه و طبق دستور  محضبهاست. این نيرو 

نجام و عالوه بر ا نمایدآلوده می منطقۀشده و با رعایت نکات ایمنی پرتوی اقدام به حصار 

تا پایان عمليات دفع آلودگی از خروج  خود، با توجه به آلوده بودن منطقه مأموریت روزانۀ

ارگاه رافع، قر فرماندهی شاورزی، آب، غذا و ... بدون اجازۀهرگونه لوازم، محصوالت ک

 آورد.ممانعت به عمل می

 شروع به فعاليت سازمان رزم متخصص پرتوی در موقع بحران(1

این سازمان رزم از سه گروه رصد و پایش، تعيين شعاع آلودگی و گروه دفع آلودگی 

يش از پ برنامۀقرارگاه رافع و طبق  فرماندهیشود. این سه گروه با دستور تشکيل می

 کنند.های مربوط را آغاز میعمليات، شدهنييتع

های پایش زمينی، پایش هوایی، پایش از نفرات، پایش، خود شامل: تيم -گروه رصد

برداری است که پس از قرار نگاری از محيط و تيم نمونهپایش از تجهيزات، تيم طيف

ایش و پ ، اقدام به رصدشدههيتههای ، با استفاده از آشکارسازموردنظر منطقۀگرفتن در 

تابش و تعيين  مقدار بحران پرتوی، ارزیابی در کنندهمهم و نگران موارد از نمایند. یکیمی

ابعاد  گردد.می توسط تيم تعيين شعاع آلودگی محصور حادثه منطقۀاست.  شعاع آلودگی

باید  عملياتی، دستورالعمل است. در متغير به جهت و سرعت وزش باد بسته آلوده منطقۀ

 توسط این تيم، از قبل آلوده منطقۀحدود  تعيين تابش مواد رادیواکتيو برای دز مقدار

 پاک یا ناحيۀانفجار است.  منطقۀ شعاع از آلوده بيش ناحيۀ شعاع باشد. حداقل شدهنيمع

 .گرددتعيين می است مقدار دز زمينه حدود در ميزان دز تابش که اینقطه در نيز سرد

 لسلهسستفاده از روش دزیمتری به دست آمد، نتایج آن طبق شعاع آلودگی با ا کهیهنگام
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کنترل تيم  تحت حادثه صحنۀ گردد. از زمانی کهقرارگاه اعالم می فرماندهیبه  مراتب

 گرفت، رصد و پایش و تيم تعيين شعاع آلودگی سازمان رزم متخصص پرتوی قرار

 انجام را تریاژ و نجات و امداد جستجو، های فعاليت گسترده طوربه پاسخ هایگروه

یابد. بعد  ادامه داخل سمت به شده شروع آلوده منطقۀ بيرونیلبۀ  از دهند. جستجو بایدمی

آلوده و تعيين شعاع آلودگی، تيم دفع آلودگی طبق برنامه شروع به پاکسازی  منطقۀاز اعالم 

نماید و مداوم گزارش و اماکن می و عمليات دفع آلودگی از نفرات، تجهيزات، زمين

)نادراالصل، گردد قرارگاه اعالم می فرماندهیعملکرد این تيم طبق سلسله مراتب به 

 (.90 - 63 صص :5909

 تخليۀ سریع مردم از مناطق آلوده(4

آغاز  انسانی تخليۀآلوده، عمليات  منطقۀمشخص نمودن شعاع آلودگی و تعيين  محضه ب

 دیگر وجود و رادیواکتيو مادۀ حالت فيزیکی و مقدار نوع، به ودهآل منطقۀ تخليۀشود. می

های غيرقابل سمت مکان به افراد بتوانند در ابتدای بحران دارد. اگر بستگی شرایط تأثيرگذار

حادثه از غبارهای رادیواکتيو در امان  ۀکنند، در ساعات اولي حرکت نفوذ مواد رادیواکتيو

 حفاظت از مردم انتخاب مناسب برای یک های ایمنمحل در یريپناه گخواهند ماند. 

است. بعد از اتمام عمليات تعيين شعاع آلوده، ساکنين این منطقه پس از انجام مراحل دفع 

 .شونداز منطقه خارج می یاسکان ده برنامۀآلودگی، طبق 

 د( اقدامات بعد از بحران پرتوی

 برای شدهنييتعهای از پيش اجرا نمودن برنامه ترین اقدام بعد از بحران پرتوی،مهم

مرحله از بحران  دفع آلودگی پرتوی است. این منظوربهآلوده  منطقۀ بازیابی و پاکسازی

 است ممکن .باشد ای را به همراه داشته هزینهپر و گسترده عمليات است پرتوی ممکن

ها ع آلودگی از آنهایی که دفساختمان و شود منتقل و برداشته آلوده منطقۀ خاک

شود تخریب شوند.  بيشتری آلودگی پخش به منجر اینکه بدون نيست، صرفهبهمقرون

شوند.  قرنطينه طوالنی زمان مدتبرای  ممکن است آلوده هم منطقۀ هایبعضی از مکان
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 در این مرحله از بحران انجام موارد زیر ضرورت دارد:

 برداری از حمالت خصمانۀ دشمنحمالت روانی و پردهالمللی برای دفع ای بيناقدامات رسانه. 

 شدههيتههای از پيش های آلوده و اجرای عمليات دفع آلودگی با دستگاهتعيين دقيق مکان. 

  یاجتماع -شغلی برای جلوگيری از بحران سياسی دیدۀيبآسکمک مالی به افراد. 

  هارسانهدر جریان گذاشتن مردم از پيشرفت عمليات دفع آلودگی توسط. 

 های فرهنگی مناسب و جلوگيری از هرگونه تنشاجرای برنامه. 

  آلوده توسط نيروی انتظامی منطقۀکنترل شدید. 

  اولویت برحسبپاکسازی مناطق آلوده. 

 امکانات الزم برای دفع آلودگی توسعۀ. 

 دیدهاسکان موقت افراد آسيب. 

ات عملي صحنۀهای مختلف دولتی وارد از آنجایی که در یک بحران پرتوی، دستگاه

ها نسبت شوند، موفقيت در کنترل چنين بحرانی به توانمند بودن هر یک از این دستگاهمی

یک دستورالعمل جامع، قبل  صورتبهبه انجام صحيح وظایف خویش نيازمند است که 

 های مداوم تحققآن با انجام تمرینات و رزمایش و کاربری شدههيتهاز وقوع بحران 

های پاسخ عالوه بر اینکه از سردرگمی گروه شده هيتهاست. دستورالعمل  داکردهيپ

کند، وحدت و یکپارچگی بين دولت و مردم را به همراه داشته و انواع جلوگيری می

 نماید.تهدیدهای دشمن را خنثی و دفع می

 

 گیریبحث و نتیجه

حوادث و بالیای طبيعی متفاوت  هرگونهسوزی و پرتوی با سيل و زلزله و آتشبحران 

ریزی کند. این بحران نياز به یک سری تمهيدات برنامهجدا را طی می کامالًاست و مسيری 

ای، از جمله نوشتن سناریوی محتمل بر واقعيت و شده در بدو تأسيس تأسيسات هسته

 مرحلۀپرتوی دارد. بر اساس این طرح که شامل چهار آماده کردن طرح جامع مهار بحران 
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قبل از بحران، در آغاز بحران، حين و بعد از بحران پرتوی است، یک سری تمهيدات 

گيرد که در موقع بروز حادثه، بحران حاصل کارشناسی شده در دستور کار دولت قرار می

 از: اندعبارتترین این تمهيدات گردد. مهممهار می

ای،  تأسيسات هسته    های دولت در مناطق دارندۀدستگاه  ن سطح آگاهی مردم و باال برد .5

سبت به مزایا و معایب فن  ها، قبل از بحران پرتوی و ای از طریق رسانه آوری هسته ن

 آوری.ن مردم و مسئولين با این فنو همدل نمود همگاممنظور  به

برای مقابله با بحران پرتوی  های پاسخ  های الزم مردم، مسئولين و گروه  کسب مهارت  .3

تلف قبل، آغاز و حين های تئوری و عملی )رزمایش( در سطوح مخاز طریق آموزش

 بحران پرتوی.

از  کارشناسی شده قبل   تجهيزات آشکارسازی، حفاظتی و دفع آلودگی مناسب و     تهيۀ .9

 بحران پرتوی.

تهدیدات  گيری از دیده، برای جلوطرح استتکان و تأمين معيشتتت مردم آستتيب   تهيۀ .6

 اجتماعی. -سياسی

شود و مردم با اطمينان، با انجام این تمهيدات، نگرانی مردم و مسئولين برطرف می 

ت نمایند. الزمۀ پيشرفای یاری میآميز هستهدولت را برای رسيدن به اهداف بلندمدت صلح

های اهتگریزی شده بين دسهای پرتوی، هماهنگی و همکاری برنامهو موفقيت در مهار بحران

دولت در یک منطقه است. کنترل خوب یک بحران پرتوی، بستگی به عملکرد منظم و 

 ، بر پایۀ اصول تخصص، تعهد و پشتکار دارد.کنندهشرکتهای هماهنگ کليۀ دستگاه
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