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بـا   یـارویی رو یبـرا  یسـت با می یاتعمل این

ــ ”داد رخــ ــر ســالمت قطع ــرات ب  یــزو ن “یدشــد یاث

براسـاس   پرتـویی،  هـای  ی مربوط به آسـ  “یاحتمال”

 .یردانجام گ المللی بین یاستانداردها

 رویــارویهــای  و کــنش یحفــاظت عملیــات

 یـن ا یپرشتاب آغاز شوند وگرنه سـودمند  یستبا می

ــا تــأخ ــد،صــورت پذ یراقــدامات اگــر ب بــه طــور  یرن

ــمگ ــته یریچش ــی کاس ــردد م ــداد   .گ ــان رخ در زم

زمـان بـر   هـای   یـابی ارز یبـرا  یزمـان  یچهای،  هسته

زمـان بـر موجـود     ینـدهای فرا یگـر و د ها ییگردهما

موج  در معرض قـرار   ناخواستههای  یرو تأخ یستن

اقـدامات بـه    ینخواهد شد و چنانچه ا یتدادن جمع

از  نـد توان مـی  یرنـد صورت سامان داده شده انجـام گ 

حالت، از اثـرات   ینو در بدتراثرات بر سالمت پرتوها 

 .کرد یریجلوگ ها، بر سالمت آن یقطعو  یدشد

آژانـ   اقدامات براسـاس دسـتورالعمل    این

 یـر شـامل مـوارد ز   (IAEA) المللی انـرژی اتمـی   بین

 :دباشن می

آلـــوده و منبـــع  ی منطقـــه یجداســـاز/ 2

  یعمد یراز مصرف غ یریو جلوگ یواکتیوراد

 یهتخل/ 1

 گیری پناه /0

 یاظت تنفسحف /2

 افراد یرفع آلودگ/ 2

 یشگیریپ جهت یدارپایُد  یزتجو/ 5

به عنوان  یدارپایُد  شد که کاربرد یادآور باید
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 یتنفس رادیواکتیویُد  یهفقط فرد را بر عل ،یشگیریپ

اسـت   یازرو ن ینکند و از ا می بلع شده محافظت یاو 

 یریاز پرتوگ یشگیریپ یاقدامات متقابل برا یگرکه د

 یـــدهانوکلئا یـــوراد یگـــرو مقابلـــه بـــا د نـــییروب

 .یردگ صورت

بـا   یاروییرو یبه سه اقدام متقابل برا اکنون

کـه  KI  قـرص  یزتـوأم بـا تجـو    ،رادیواکتیویُد  اثرات

 اسـت  ییو کنترل مواد غـذا  گیری پناه یه،شامل تخل

آل  یـده د کـه پاسـخ ا  گـرد  مـی  یدباز تأک .یمپرداز می

 .باشد می قابلاقدامات مت یناز ا یبیشامل ترک

 

 یلهتخ

ــه، ــا تخلی ــتجمع ییجابج ــا ی ــ ی از  یبخش

ممکن اسـت   یا شده آلوده که  منطقه یکاز  یتجمع

 یـن ا .گـردد  می یفتعر ،آلوده شود یواکتیوبا مواد راد

ــتجمع ــامانده  ی ــورت س ــه ص ــا یب ــده راهنم  ییش

 یک یبرا یمنطقه را به صورت فور یکشوند که  می

 یسـت با نمـی  .دهفته( ترک کنـ  یکزمان محدود )تا 

معمـوالً   .طـول بیانجامـد  هفته به  یک از یشب یهتخل

در  .یردپذ نمی انجامای  در زمان گذر ابر هسته یهتخل

به  یانهم یبه عنوان اقدام یپناهگاه ساز ی،زمان ینچن

را در  یـه از مـوارد، تخل  یدر بعضـ  .شـود  می کار برده

 یشوند و بخش کم می آزاد یواکتیوکه مواد راد یزمان

تـوان بـا   که ب رتیدر صو ،سازد میرا دچار  یتجمع از

 .شود می انجام ،را جابجا کردها  آن یمنیا

ــدف ــهتخلاز  ه ــه، پ ی ی ــگیریمنطق از  یش

 یریو پرتوگ یواکتیوو تنف  ابر راد یرونیب یریپرتوگ

 یننشسته بر زم یونوکلئایدهایبرخاسته از راد یرونیب

 .باشد می

اند فرد را توان است که بتو ینا یدارا تخلیه

)چنانچـه   یـافتی دوز در یزانتمام م یحت یااز اکثر و 

 یـک  یواکتیومواد راد آزادسازیاز  یشپ ی در هنگامه

 .دهد یی( رهایردرخداد انجام گ

یُـد   کاسـتن برخـورد بـا مـواد     یبـرا  تخلیه

 ینا آزادسازیکه اندازه و زمان  یدر موارد رادیواکتیو

پـ  از   ینهمچنـ  .سودمند است یست،ن یمواد قطع

تواند برخورد بـا   می یهتخل یواکتیو،مواد راد آزادسازی

 یـز را ن یننشسته بـر زمـ   یدهاینوکلئا یواکتیویتهراد

 .کاهش دهد

  یهپا یمنیا المللی بین یاستانداردها براساس

IAEA ــتانه ــداخل ی ، آس ــهبه یت ــکژنر ی ین  23 ی

 یرپـذ  راد( دوز مـؤثر برگشـت   2)معـادل   یگـر  یلیم

موقـت   یـه ته، جهـت انجـام تخل  هفحداکثر طی یک 

 یدر هنگام یهتخل یگر،به زبان د .شده است یشنهادپ

ـ  دوز یـک عمل بتوانـد   ینشود که ا می انجام از  یشب

بـا   یسهدر مقا یهتخل یاتعمل .آستانه را برگشت دهد

 یامـدهای پ ،رادیواکتیـو یُـد   و منع برداشت گیری پناه

ــد ــ یدترش ــاع ی،روان ــاد یاجتم ــود را یو اقتص  از خ
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 .گذارد می یجا بر

 

 گیری پناه

مانـدن در   یجهت دار برا یکنش ،گیری پناه

بسـته و خـامون   هـای   و پنجرهها  درون خانه با درب

کوتـاه )چنـد    یزمـان  یبـرا  یهتهوهای  یستمکردن س

 .باشد می ساعت تا دو روز(

 یریخطـر پرتـوگ   کـاهش  ،گیـری  پناه هدف

 یزن و یواکتیوبرخاسته از گذر ابر راد یو تنفس یرونیب

 .است ینزم ینشسته بر رو یواکتیومواد راد

ذرات را تـا   یتواند دوزاژ تنفس می گیری پناه

 یـل به دل یوهش ینا یحدود دو فاکتور کاهش دهد ول

خـود را   یو درون، سـودمند  یرونب یتبادل آرام هوا

 .دهد می بعد از چند ساعت از دست

 سازی آزاداز  یشرا ممکن است پ گیری پناه

احتمـاالً تـوأم    یابه عنوان تنها اقدام  واکتیو،یمواد راد

ای فوکوشـیما دای ایشـی و   هـای هسـته  ژاپـن، منـاط  اطـراف نیروگـاه     1322ای سال  ( پ  از رخداد هسته4تصویر 
 .کیلومتری تخلیه شدند 23و  13فوکوشیما دای اینی، به ترتی  تا شعاع 
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به انجـام   یشگیرانهپ یهو تخل یدارپایُد  با یشگیریبا پ

 .دیرسان

 گیری پناه یواکتیو،مواد راد آزادسازیاز  پ 

 مـؤثر  یشترب یربه عنوان تنها اقدام متقابل در موارد ز

 :باشد می

)ماننـد   اثـر  یبـ  یعمدتاً گازها آزادسازی  ●

 (کوتاه عمرهای  توپیوایزوراد

 همراه یینکه با دوزاژ نسبتاً پا آزادسازی  ●

 .است

 یـدگاه از د یـه کـه تخل  ییهـا  یتموقعدر   ●

ــان ــان یزم ــرا یو مک ــد ش ــد آب و یط)مانن ــوا ب ( ییه

 .یستن یرپذ امکان

و  ینـه کـم بـودن هز   یلهر صورت، به دل در

کـه دوزاژ بـه    یدر هنگـام  یوهش ینا ،گیری پناهخطر 

 یاسـت، روشـ   یـه تخل یتر از حـد بـرا   ییناپ ی اندازه

 .باشد می شده یرفتهپذ

 یـه پا یمنیا المللی بین یاستانداردها براساس

IAEA یبــرا  یــکژنر ینــه تــداخل به ی ، آســتانه 

 13گیری در بین شـعاع   ژاپن، کمربند تعریف شده برای انجام عملیات پناه 1322ای سال  د هسته( پ  از رخدا23تصویر 
 .کیلومتری تعیین شد 03و 
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در  یرپـذ  دوز مـؤثر برگشـت   یگر یلیم 23 ،یریگ پناه

 یـری گ پنـاه  .از دو روز اسـت  یشـتر نه ب ی هنگامه یک

اگر سـطح   .طول انجامداز دو روز به  یشب یستبا نمی

بـاال اسـت،    زاز خانه هنوز بعـد از دو رو  یرونپرتو در ب

 .قرار داد مد  نظر یستبا می را یهتخل یاتعمل

مـورد   یرپـذ  برگشت یکه دوز تنفس یهنگام

 رسـد،  مـی  (22جـدول )  یربه مقـاد  یروئیدانتظار به ت

 یـژه بـه و را  یدارپایُد  با یشگیریپ یاتعمل یستبا می

مـواد   ی بخـش عمـده   ،رادیواکتیـو یُـد   کـه  یزمان در

ــوراد ــده یواکتی ــی آزاد ش ــرد  م ــاز ک ــد را آغ در  .باش

 یبـرا  انتو می یافراد را به آسان یری،گ پناه ی هنگامه

بـه   گیـری  پناه یقت،در حق .کرد یداپیُد  قرص یزتجو

 .شود می توأم KI یزبا تجو طور معمول

 گیـری  پناه یدر نظر داشت که سودمند باید

 ای برخورد با ابر هسـته  یرآن و مس یژگیو به یبستگ

توان تـا   می را یواکتیوبا مواد راد یرونیبرخورد ب .دارد

ام ـا   .بـزر  کـاهش داد  هـای   ده در ساختمان ی ضر

را از  یسـطح حفاظـت کمـ    سبک تـر های  ساختمان

بـه   .دهنـد  مـی  از خود نشان یرونیب یگاما یپرتوها

هـا   اختمانکوتاه، اکثر س آزادسازی یکدر  ی،طور کل

کـاهش   0تـا   1 ی را با ضـر  یتوانند دوزاژ تنفس می

خـاطر نشـان کـرد کـه در      یـد وجود، با ینبا ا .دهند

بعــد از چنــد ، یواکتیــومــواد راد دار ادامــه آزادســازی

در درون سـاختمان   ،غلظـت به صورت آشکار  ساعت

ــزا ــاهش دوزاژ   یشاف ــوان ک ــن رو، از ت ــه و از ای یافت

پـ  از   شـود.  کاسته می گیری تنفسی در هنگام پناه

دوزاژ هـا   در اکثـر سـاختمان   یـز ن ای هسـته  عبور ابر

سـاختمان   یـرون از ب یشـتر ب یتوانـد حتـ   میتنفسی 

در درون ساختمان  ای از ابر هسته یمقدار یراز .باشد

 .افتد می به تله

در  گیری پناهاز آنجا که  ی،فراگرد کل یک در

 ینتـر  مـده به عنوان عیُد  های یوایزوتوپکه راد یزمان

 ییهسـتند، بـه تنهـا    یواکتیـو اجزا  مواد آزادشده راد

 یسـت و ن یروئیـد خطر سرطان ت یهبرعل یاقدام متقابل

بـه عنـوان    یـدار پایُد  یزبا تجو یستبا می اقدام را ینا

 یـه بـر عل  یدارپایُد  کنش، ینبا ا .توأم کرد یشگیریپ

ــد  ــهبرعل یــزن گیــری پنــاهو  یتنفســ رادیواکتیــویُ  ی

  .کنند می مقابله یرونیب یریپرتوگ

 

 ییمواد غذا کنترل

از  یشـگیری پ یی،از کنترل مـواد غـذا   هدف

بـا   ای رخداد هسـته  یکاست که در  ییمصرف غذاها

کامالً آشکار است که  .شوند می آلوده یواکت یومواد راد

ــاتمــاس راه  ینمهمتــر ــد  ب در رخــداد  رادیواکتیــویُ

ین او اوکـر  یهروسـ  یوندر بـالروس، فدراسـ   یلچرنوب

در  ؛اسـت  ه( بـود یرشـ  یـژه آلوده )به و یمصرف غذا

در صورتی که  نشان داد که یلکه رخداد چرنوب یحال

ــود،  ــتفاده ش ــا اس ــودگ از آب انباره ــابع آب  یآل من
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از راه  یواکتیـو مواد راد آزادسازیدر هنگام  یدنیآشام

 .باشد نمی چشمگیر هوا

 یبرا یهپا یحفاظت اقدامی نخست  در مرحله

اقدامات از  ی،از راه گوارش یداخل یا آلودگب یاروییرو

تغییـر  باشـد )ماننـد    مـی  یکشاورز ی  در گسترهالزم 

انبار شده  ی از چرا به مصرف علوفه یواناتحی  تغذیه

 یــاهمــراه بــا قــدغن کــردن مصــرف خواربــار آلــوده 

هـای   شـده در مکـان   یـد تول یکشـاورز هـای   فرآورده

یُد  گوارن با از راه یآلودگ از یشگیریپ یبرا .(دهآلو

به  یدارپایُد  بر کاربرد ییکنترل مواد غذا ،رادیواکتیو

 .دهد می از خود نشان یبرتر یشگیری،عنوان پ

در نظــر داشــت کــه نگهداشــتن  یــدبا ام ــا

ــ   ــرف ش ــوزادان از مص ــان و ن ــزن یرکودک  یدارا ی

 یط،از شـرا  یرو، در بعضـ  یـن از ا .اسـت  ییها یانز

آلوده  یرغ یرشود که امکان پخش ش می ینیب یشپ

ی  در دسترس قراردادن علوفـه کودکان و  در میان

 یندر ا از این رو، .توان فراهم کرد نمی را انبار شده

بـه   یـدار پایُـد   یزتجو ی برنامه سازی پیاده یط،شرا

ــان و شــ  ــتاز اهم یرخوارانکودک ــ ی ــزا  هب  ییس

 یـت جمعهـای   گـروه  یگرد یبرا .شود می برخوردار

 یـک  چنـد روز  یبـرا  ییاز سبد غـذا  یربرداشت ش

کـرد کـه    یدتأک یدبا یباشد ول می دردسر یرون ب

و  یاها به بدن پـ  از رخـداد هسـته    ورود آن یها ( و راه202 یواکتیوراد ید) یواکتیوورود مواد راد یچرخه( 21نمودار 
 یاابرهسته یزنر
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 ی تـوان از برنامـه   مـی  کـه  یستن یبحث یچه یجا

 ی برنامـه  یـک بـه عنـوان    یـدار پایُـد   با یشگیریپ

اقدامات متقابل در  یا ییکنترل مواد غذا یگزینجا

 .استفاده نمود یکشاورز ی گستره
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