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 درس های گرفته شده از حادثه فوکوشیما

ید امیر حسام دادخواه حقیقیس  

، تهران 4دانش آموز پایه یازدهم،مدرسه عالمه حلی  

 سوال اصلی تحقیق 

 آیا معیار های ایمنی در نیروگاه فوکوشیما مظابق استاندارد های بین المللی بود؟

 روش انجام تحقیق 

است. پژوهش توصیفیو از نظر روش گردآوری داده ها  مطالعه موردی بوده استاین پژوهش از نظر هدف   

 بحث و نتیجه گیری 

ای منبع عظیم و مدرن برای تامین نیازهای فزاینده جامعه صنعتی به انرژی در بسیاری از کشورها بوده و علیرغم امروزه انرژی هسته 

المللی انرژی شود. براساس آخرین آمار آژانس بین المللی مواجه میپیشرو، روز به روز با اقبال بیشتر جامعه بینموانع سیاسی و فنی 

گیگاوات انرژی  375کشور مختلف جهان مستقر بوده و  30باشد که در عدد می 441ای فعال دنیا اتمی، تعداد راکتورهای هسته

 نمایند..الکتریسته تولید می

ای را در سیستم در میان کشورهای جهان، ژاپن بیشترین تعداد پیشامدهای هسته. رآکتور هسته ای دارد 55است که ژاپن کشوری 

اما در این میان فوکوشیما مهمترین و شدیدترین آنها بوده است.  ,ای داشته استحادثه هسته  5ای با  رتبه بندی اندازه حوادث هسته 

مایل آیلند و چرنوبیل( که ناشی از خطای انسانی و ضعف طراحی راکتورها بود، حادثه ای مهم ) تری برخالف دو حادثه هسته

ریشتر در سواحل شمال شرقی ژاپن به همراه سونامی   9در مقیاس  »توهوکو«  لرزه  زمین   فوکوشیما بوسیله بالیای طبیعی شروع شد.

صدمات شدیدی وارد کرد که منجر  « ایچی –دای مایفوکوشای » به نیروگاه هسته 2011مارچ  11متر در بعد از ظهر  12با ارتفاع 

ای نیروگاه فوکوشیما به طور اتوماتیک از به انتشار مواد رادیو اکتیو در محیط زیست شد. اگرچه با وقوع زمین لرزه، راکتورهای هسته

وقوع یک انفجار  باا تبخیر شد و های خنک کننده راکتورها، آب موجود در راکتورهفعالیت خارج شد، ولی به دلیل قطع برق پمپ

 . شد زیست محیط در رادیواکتیو مواد از زیادی مقدار اشاعه و سرایت سبب نهایت در مساله این. شد ذوب  هیدروژنی هسته راکتور
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 وقوع با تا از رآکتورها، 3 رآکتورها خاموش و کامالً سرد بودند.عدد از  2خالی از سوخت بود و ررآکتو6یکی از در زمان وقوع زلزله، 

 .های آب و خنک کردن رآکتورها روشن شدنداضطراری برای فعال نمودن پمپ ژنراتورهای و شدند خاموش خودکار طوربه  زلزله

  که   متری  14  امواج  برابر  در  ولی  شد؛می  ظتمحاف  کرد،می  کفایت  متری 7سونامی    با  مقابله  برای  که  دریایی،  سدی  با  نیروگاهمحوطه  

 ارتفاعی در که ژنراتورها و شد غرق  آب در کامالً  نیروگاهمحوطه  جهنتی در. بودند استفاده بی شدند، آغاز زلزله از بعد دقیقه 15

ین رآکتورها واقع شده بودند، همگی به زیر آب رفتند. ارتباط با شبکه پایدر طبقه  تابلوهای برق  و داشتند قرار دریا سطح از ترپایین

. رفت باالتر مجاز حد از رآکتورها دمای سپس. شد متوقف رآکتورها کردن خنک کار ها،مپپ  افتادن کار از با نتیجه در و قطع برق 

  .بود کرده غیرممکن تقریباً را رسانی،کمک زلزله و سیل که بود حالی در این

های کردند اگرچه سازمانای )اینس( برآورد  المللی هسته در مقیاس بین  4مقامات ژاپنی پس از بررسی حادثه ابتدا میزان آن را سطح  

و  5ای را ابتدا تا سطح کردند که سطح واقعی بحران باالتر از این سطح باشد. دولت ژاپن سطح بحران هستهالمللی فکر میدیگر بین

  .باال برد و فروش مواد خوراکی که در این منطقه روییده بودند را ممنوع کرد 7سپس تا 

 نیروگاه، محوطه کیلومتری 30–50زش ژاپن نشان داد که در مناطق شمالی ژاپن، در فاصله های وزارت علوم و وزارت آموبررسی

و  137-سزیم است بر اساس مقیاس جهانیاست. در این گزارش اشاره شدهای باال رفتهکنندهرادیواکتیو تا سطح نگران  سزیم میزان

 اهمیت  دارای  چرنوبیلآزاد شده در فاجعه   هایایزوتوپآزاد شده به اندازه    1دهد که موادی که از نیروگاه فوکوشیما  نشان می 131-ید

 لودگیآ نیز نیروگاه سایت دو در . نشود استفاده نوزادان غذایتوصیه کردند که تا مدتی از آب شیر برای تهیه  توکیو مقامات. است

  .مشاهده شد پلوتونیمی

گی در این نیروگاه آسیب بیشتری دید و آلود  ها کهراکتوریکی از  هر چهار رآکتور نیروگاه فوکوشیما شماره یک دچار انفجار شد، البته  

 تری به دلیل ذوب شدن میله های سوخت داخل رآکتور و آلودگی محیط به پلوتونیوم، به جای گذاشت.گسترده تر و عمیق

 «ایچی –دای مای» فوکوش دالیل حادثه

عدم موفقیت مالک نیروگاه )شرکت برق توکیو( و تنظیم کننده اصلی )آژانس ایمنی هسته ای و صنعتی( در محافظت از تجهیزات 

 ایمنی حیاتی در کارخانه دربرابر سونامی برخالف شواهد موجود 

 آرام جدا شدند.  انوسیاقدر د خو ییاز مخزن نها قرار گرفتند و استخرها یحرارت تیاز ظرف شیب یمدت طوالن یبرا راکتورهاتا 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B2%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B2%DB%8C%D9%85-%DB%B1%DB%B3%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85
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واکنش هر کدام و کارکنان در مرکز  یکیزیمنابع ف یواحد برا یکند. اپراتورها یم دهیچیپاسخ تصادف را پ  ی،تعامالت چند واحد

 ضد و نقیضی میدادند. یاضطرار

سطح آب و فشار در  تیریمد های روش ها و آموزش یبرا یدر محل ، فاقد آموزش کاف یاپراتورها و کارکنان مرکز واکنش اضطرار 

 بودند.راکتورها 

از دست دادن  نتیجهعدم ارسال دقیق و به موقع اطالعات و دستورالعمل ها مانع پاسخ به حادثه می شود. این خرابی ها تا حدی 

 .سراسر نیروگاه بودسیستم های ارتباطی با محیط های در بر گیرنده حادثه در 

هم به تأخیر عدم شفافیت نقش ها و مسئولیت ها در مرکز واکنش اضطراری در محل و بین مراکز واکنش اضطراری در محل و ستاد 

 .ددر پاسخ دهی منجر ش

 ن یاز بهتر  ینعتو ص  یهسته ا  یمنیآژانس ا  ووی، شرکت برق توک  روگاهیبود. اگر صاحب ن  یریشگیقابل پ   مایحال ، حادثه فوکوش  نیا  با

 روگاهین نیشده بود، ا یطراح شرفتهیپ  یمنیا یکردهایاگر قبالً مطابق با رو .کردند یم یرویپ  یالملل نیب یها و استانداردها وهیش

 .شد یمقاومت م یدر برابر سونام

عقب مانده  یالملل نیب یجنبه مهم از استانداردها دوحداقل از  یخطر سونام یابیارز یبراNISA استفاده شده توسط  یها روش

 است:

 اناهیبزرگ در منطقه اطراف گ یها یبر سونام یبه شواهد مبن یکافناتوجه  .1

 یداد خطر سونام ینشان م ،2008در سال  یمقدمات یها یساز هیشب ، یسونام دیتهد یا انهیرا یمدل ساز کافی نبودن .2

 .دست کم گرفته شده بود

از   یتوان تعداد  یماما  وجود ندارد،   یالملل  نیب  یها و استانداردها  وهیش  نیاز بهتر  NISA  یرویعدم پ  یبرا  یواحد  لیدل  چیه  اگرچه

از صنعت بود.  نیو همچن  یهسته ا یمسئول ارتقا انرژ یفاقد استقالل از هر دو سازمان دولت NISAکرد.  ییرا شناسا یاساس لیدال

 است.  رممکنیغ  این صورتبه  دیحادثه شد کیمعتقد بودند که  یاریبس ین علت ها این بود کهمهمتر البته یکیو 
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چالش   اریبس  یلرزه ها و سونام  نیزم  یخطر برا  قیدق  یابیهستند، ارز  دهیچیپ   اریبس  یا  نهیزم  یکیزیژئوف  یها  دهیآنجا که پد  از

 یچیدا مایفوکوش اهیخطرات گ یابیارز یشود که در روش مورد استفاده برا یآشکار م قابل توجهیاست. اما به طور  زیبرانگ

 وجود دارد. ینقص قابل توجه

 یهسته ا روگاهیاز ن یشده در طول عمر چهار دهه بهره بردار یجمع آور یالملل نیکارشناسان ، بر اساس دانش ب. به گفته 

 ینظارت ینهادها قی، با تشو شرکت برق توکیو،  گرید یدر جا یهسته ا یها روگاهیشدن آن در ن یو عمل یچیدا مایفوکوش

 .ردیبگبه عهده تمام آنها را  ای یتوانست مقدار یژاپن ، م

 :یمحافظت در برابر سونام یبرا اقدامات 

 .روگاهین محوطهبه مناطق باالتر در  یمنابع برق اضطرار ریو سا ی اضطرار  یزلید یانتقال ژنراتورها .1

 .روگاهیو ن یمنابع برق اضطرار نیاتصاالت ضد آب ب جادیا .2

 .یمحافظت در برابر سونام یبرا ییایدر یوارهایگودال ها و د جادیا .3

  .مخصوص ، ضد آب یمحفظه ها ایها خنک کننده در ساختمان یو پمپ ها یبرق اضطرار زاتینصب تجه .4

 .هاروگاهین ییحرارت نها نیتأم یبرا یاضاف رومندیمنابع ن نیو تأم ایآب در نیتأم رساختیبودن ز یاز قو نانیاطم .5

کف ساختمان کارخانه در کف   یبر رو  یاضطرار  یها  یو باتر  یژنراتور اضطرار  زلی، د  یچیدا  مایفوکوش ستگاهیاحداث ا  هنگام

در آن قرار داشتند ، ضد آب نبودند. به  زاتیتجه نیکه ا ییدر محفظه ها هیتهو ینصب شدند تا از زلزله محافظت کنند. مجار

 راکتور آب جوش  کیساده  اریبس کینمودار شمات: 1عکس 

 

 مخزن فشار راکتور

 مخزن فوالدی حاوی هسته راکتور

 مخزن محتویات اولیه

ساختار بتن و فوالد. جز کلید اصلی ایمنی که برای 

تابش در یک حادثه طراحی شده کنترل فشار و مهار 

 است

 مخزن دوم / ساختمان راکتور دوم

ساختار بیرونی در نظر گرفته نشده است که یک نقش 

اولیه در اشعه یا مهار فشار را بازی کند پیش بینی 

 فاجعه

 آب

 سوخت
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را   یآن در برابر شوک لرزه ا یریپذ بیبه مناطق باالتر ، آس یبرق اضطرار زاتیتجه نی، انتقال ا یمنیگفته کارشناسان ا

 شده است.  یمقاومت در برابر زلزله طراح یشود که برا یطراح ییسکو یدهد ، به شرط آنکه رو ینم شیافزا

 ای کنوانسیون ایمنی هسته     

شود. انتشار بیش از ط زیست دریائی یاد میاز حادثه فوکوشیما به عنوان بزرگترین مورد انتشار بشری مواد رادیو اکتیو به محی

ای در اقیانوس آرام شمالی، های زیر زمینی و آب اقیانوس آرام، باران هستهایزوتوپ رادیو اکتیو به اتمسفر، آلودگی آب 30

ر آب در جریان حادثه فوکوشیما، مقدا. باشندای میآلودگی محصوالت کشاورزی و دریائی همگی ناشی از این حادثه هسته 

زیست  مخرب که بعد از خنک کردن راکتور به دریا بازگردانده شد هزاران تن بود که مسلمًا تاثیرات رادیو اکتیو )آب آلوده(

های دریائی و بادهای اتمسفری  تواند جنبه فرامرزی داشته و از طریق جریانمحیطی به همراه خواهد داشت. این آلودگی می

د. این حادثه یک شوک شدید بر پیکر صنعت برق هسته ای وارد کرد و به میزان اعتماد مردم به سواحل سایر کشورها نیز برس

 به ایمنی این تاسیسات آسیب جدی زد.

   :دو تفکر نسبتاً جدید مورد توجه قرار دارد

  فعال شیاز پ  یمنیا تیریمد .1

 . پذیر انعطاف ایمنی مدیریت .2

 هایسیستم  دوم،  مبحث  در. کند  می بینی پیش را  آن  ایمنی  سیستم  دهد رخ  ای  حادثه  اینکه  از  قبل ایمنی،  مدیریت  بحث  در

علیرغم اینکه  نمایند. عمل بتوانند پذیر انعطاف صورت به خاص شریط با مقابله در که شوندمی طراحی ای گونه به ایمنی

ای ایجاد راکتورهای هسته برای د های جدیای تا به امروز صورت گرفته و طرحهای زیادی در راستای ارتقاء ایمنی هستهتالش

ها  ای وجود ندارد. بررسیشده است ولی حادثه فوکوشیما نشان داد باز هیچ تضمینی برای پیشگیری از وقوع حوادث هسته 

نشان می دهد که راکتورهای حادثه فوکوشیما برای شرایط عادی ایمن بودند ولی الزم بود برای شرایط خاص اضطراری نظیر  

المللی انرژی اتمی، آژانس بین المللیای بینحادثه فوکوشیما براساس اندازه حادثه هسته . زلزله نیز ایمنی داشته باشندسیل و 

همچون چرنوبیل در خطرناکترین سطح ممکن، سطح هفت مبنی بر وقوع حادثه ای که منجر به انتشار مواد رادیو اکتیو همراه 

 باشد.می ،شودمحیط زیست می با تاثیرات منفی گسترده روی سالمتی و

توان گرفت این است که اهمیتی ندارد یک کشور در چه سطح تکنولوژیکی مهمترین درسی که از این حادثه می نتیجه بحث:

گروه تحقیقاتی دانشگاه اوم   ای غیر ممکن است. در تائید این ادعا  قرار دارد، برنامه ریزی برای مقابله تمام عیار با حوادث هسته 
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ای جدی ، حداقل چهار حادثه هسته2055تا    2005ای از سال  ی تی تخمین زده اند که به فرض رشد قابل توجه انرژی هستهآ

  .در آن دوره رخ خواهد داد

ای مطرح نمود الملل هستهالملل محیط زیست و حقوق بینحادثه فوکوشیما سواالت زیادی در خصوص نحوه تعامل حقوق بین

در خصوص موضوعات  مخصوصا ای خود های انرژی هسته ای و سیاستبه فکر بازنگری در حقوق هسته  و برخی کشورها را

ها به حادثه فوکوشیما، در سراسر جهان متفاوت بوده است. این واکنش ها از تعطیلی و ای انداخت. واکنشایمنی هسته 

 تغییرات. اعمال بدون ابقس ایهسته هایسیاست ادامه تا  گرفته ایهای هستهکنارگذاری نیروگاه

 : منابع و مراجع
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