آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪ ای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻗﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 00:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17آورﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ )اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ(:
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮق
ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ 4
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮق و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﮔﺎه اداﻣﻪ دارد .ﺗﻮان ﭘﻤﭗﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻃﺎقﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب آﻟﻮده ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ
در ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3ﺣﺪود  60000ﺗﻦ آب آﻟﻮده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1و  2اﻧﺘﻘﺎل آب از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ )در ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺳﺎﻋﺖ  00:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  10آورﯾﻞ و در ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﺳﺎﻋﺖ  4:10ﺑﻪ وﻗﺖ UTC
ﻣﻮرخ  9آورﯾﻞ( .اﻧﺘﻘﺎل آب آﻟﻮده از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﺑﻪ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ،در ﺳﺎﻋﺖ  10:35ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  12آورﯾﻞ
ﺷﺮوع وﻟﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺘﯽﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  02:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  06:02ﺑﻪ وﻗﺖ
 UTCﻫﻤﺎﻧﺮوز ﻧﺸﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﻘﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  08:04ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  660ﺗﻦ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  22:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ ﺳﻄﺢ آب درﮐﺎﻧﺎل در ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  85ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻫﺮ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﺰارش  25ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  05:15ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺘﻘﺎل آب آﻟﻮده ﺑﻪ درﯾﺎی آزاد ،در آن ﺳﻤﺖ ﺣﻔﺎظ
ﻣﯿﻠﻪای ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺳﺖ  7ورق ﻓﻮﻻدی ﻧﺼﺐ ﺷﺪ.
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮی ) (Silt fenceﻧﯿﺰ درﮐﺎﻧﺎل ورودی و ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪای ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3 ،2 ،1و  4ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺳﺎﻋﺖ  01:45ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  11آورﯾﻞ ،ﺣﻔﺎظ ﻓﯿﻠﺘﺮی ) (Slit fenceدر اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﻧﺼﺐ ﺷﺪ .ﻧﺼﺐ
ﺣﻔﺎظ ﻣﯿﻠﻪای ورودی در ﺟﻠﻮی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3و  4در ﺳﺎﻋﺖ  04:50ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ و در ﺟﻠﻮی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1و 2
در ﺳﺎﻋﺖ  03:20ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزادﺳﺎزی ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس 3 ،ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻦ ﺣﺎوی ﻣﺎده زﺋﻮﻟﯿﺖ در ﺟﻠﻮی ﺣﻔﺎظﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪای ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎده زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ 1
 6آورﯾﻞ  TEPCOﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﺎﻋﺖ  13:30ﺑﻪ وﻗﺖ
 UTCﻣﻮرخ  6آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ .رﺳﯿﺪن ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎﻋﺖ  16:31ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  6آورﯾﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  08:16ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  11آورﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺳﺎﻋﺖ  14:34ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  11آورﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﻣﺠﺪداً آﻏﺎز ﺷﺪ .در  15آورﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻧﯿﺘﺮوژن اداﻣﻪ دارد.
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ زﻟﺰﻟﻪ
 13آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاز  TEPCOدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
راﮐﺘﻮر ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻزم را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  00:00و  05:45ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﻤﭗﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
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ﺳﺎﻋﺖ  00:00اﻟﯽ  06:45ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ ،ﺟﻤﻊآوری آوار )ﻣﻘﺪاری ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ( ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  02:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ زﻟﺰﻟﻪای ﺑﺎ ﻗﺪرت  5/8ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داد در
اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  23:02ﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ اﻟﯽ  00:55ﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ ،ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻋﺖ  23:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) TEPCO ،(NISAﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺧﻂ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ دﯾﺎﮔﺮام
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ.
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در ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  6ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  03:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ  188/9درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ  118/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای )دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( از ﺳﺎﻋﺖ  07:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ
دﻣﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﺳﺎﻋﺖ  22:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ 13
آورﯾﻞ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 33 :و  36درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺷﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﺪار در ﭼﺎه ﻣﺮﻃﻮب و ﭼﺎه ﺧﺸﮏ اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﻋﺖ  19:10ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  8آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ.
 15آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود از ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  Aو Bﺑﺮای ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ در ﭘﻮﺳﺘﻪ راﮐﺘﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺮاف
زﯾﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧﯿﺖ 2
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ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  7ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ  03:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  141/6درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود از ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای )دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( از ﺳﺎﻋﺖ  07:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ
دﻣﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﺑﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﺳﺎﻋﺖ  22:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ(  31درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧﯿﺖ 3
ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  7ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  03:10ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ ،دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  89/2درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ  119/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای )دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( از ﺳﺎﻋﺖ  07:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ
دﻣﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﺳﺎﻋﺖ  22:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ 13
آورﯾﻞ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 68 :و  59درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد.
از ﺳﺎﻋﺖ  20:56ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ اﺳﭙﺮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  3ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  50ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .از ﺳﺎﻋﺖ  20:56ﺗﺎ  21:32ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ  25ﺗﻦ آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﯿﺖ  3اﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود از ﯾﻮﻧﯿﺖ  3ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از  22ﻣﺎرس ﻓﺸﺎر در  RPVو ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻮﻧﯿﺖ 4
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ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  15:30و  21:57ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  12آورﯾﻞ 195 ،ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﭙﺮی ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  05:08ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15آورﯾﻞ اﺳﭙﺮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ﯾﻮﻧﯿﺖ  4ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﻣﺠﺪداً آﻏﺎز ﺷﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره  95واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) TEPCO ،(NISAﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ 4
را )ﺳﺎﻋﺖ  04:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  12آورﯾﻞ( ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم داد .ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﺎزوی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻣﺎی آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  4ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 8/8E+01 ،2/2E+02 :و  9/3E+01ﺑﮑﺮل ﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ.
ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و 6
ﻫﺮ دو ﯾﻮﻧﯿﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺮد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
دﻣﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  21:20ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13آورﯾﻞ  33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
 10آورﯾﻞ اﺳﭙﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزای روی زﻣﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 550
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻧﻘﺎط  1و  4ﺗﺎ  7در ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ(12 .
آورﯾﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ﻣﺠﺪداً در
ﺗﺎرﯾﺦ  13آورﯾﻞ ،اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺎور ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ  03:00ﺗﺎ  04:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ در ﺣﺪود  3500ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در  1600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و در  15آورﯾﻞ ﺣﺪود
 3/8ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  1900ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﭙﺮی ﺷﺪ )ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی( .ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  03:00و 04:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ در ﺣﺪود  1800ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﭙﺮی ﺷﺪ.

6

ﺳﻄﺢ  7درﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای و ﭘﺮﺗﻮی) (INESو رﻫﺎﺳﺎزی و ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا)(Source term

در ﺳﺎﻋﺖ  05:17ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  12آورﯾﻞ ،واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻣﺸﺮوط ﺳﻄﺢ  7را در ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای و ﭘﺮﺗﻮی ) (INESﺑﺮای ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ اراﺋﻪ داد .در اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی
7

ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﻮادث ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روﯾﺪاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺳﻄﺢ  5ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ .ﺳﻄﺢ  3ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖ  4ﮐﻪ در  18ﻣﺎرس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻦ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را در ﺧﺼﻮص اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اراﺋﻪ رﺳﻤﯽ رﺗﺒﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ
 NEWSﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAرﻫﺎ ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺣﺪود  1/3 ×1017ﺑﮑﺮل ﯾﺪ 131-و  6/1 ×1015ﺑﮑﺮل
ﺳﺰﯾﻢ137-اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزای رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺳﻄﺢ  7ﻣﻘﯿﺎس INES
اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻘﺪار رﻫﺎ ﺷﺪه در اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ و رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ
ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺨﻠﯿﻪ در درﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺘﯽ ﮔﻮدال ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﺑﻞ

 2آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاﺷﺎره ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOﺗĤﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺑﺎ آﻫﻨﮓ دز ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1000ﻣﯿﻠﯽ
ﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﯾﮏ ﮔﻮدال ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﺑﻞ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ورودی آب درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﻮﻧﯿﺖ
 2وﺟﻮد دارد )ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﻔﺎظ ورودی( .از ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﺣﺪود  20ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در دﯾﻮاره ﮔﻮدال ﮐﺎﺑﻞ ،آب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ورودی آب درﯾﺎ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻌﻘﺎدی )ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﺣﻔﺮهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
اﻃﺮاف ﮔﻮدالﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ و ﻧﺸﺖ در  5آورﯾﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
 2آورﯾﻞ ،ﻏﻠﻈﺖ  5/4ﻣﮕﺎﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﯾﺪ 1/8 ،131-ﻣﮕﺎﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﺳﺰﯾﻢ 134-و  1/8ﻣﮕﺎﺑﮑﺮل
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮای ﺳﺰﯾﻢ 137-در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آب ﺧﺮوﺟﯽ در اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2 .آورﯾﻞ ﻏﻠﻈﺖ
ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب در اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ 0/12 ،0/3 :و  0/12ﻣﮕﺎﺑﮑﺮل ﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ.
ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در  2آورﯾﻞ در زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﺮاف زﯾﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 137-و ﺳﺰﯾﻢ 134-ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ،از  2ﺗﺎ  15آورﯾﻞ ،2011
در آب درﯾﺎ در اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2اﺳﺖ.

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب آﻟﻮده رﻫﺎ ﺷﺪه در درﯾﺎ در ﻃﯽ آن ﭼﻬﺎر روز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﮐﻢ از داﯾﯿﭽﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ
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از  4آورﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  08:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  10آورﯾﻞ ،ﺣﺪود  9070ﺗﻦ آب آﻟﻮده ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  20ﺑﮑﺮل
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ )ﯾﺪ (131-از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ.
از  4ﺗﺎ  9آورﯾﻞ 1343 ،ﺗﻦ آب ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  1/6ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ )ﯾﺪ (131-از ﮔﻮدال زﯾﺮﮔﺬر ﻓﺮﻋﯽ
ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و  6ﺑﻪ درﯾﺎی آزاد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ  TEPCOاﮔﺮ ﻣﺮدم ﻫﺮ روز و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ از ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ دز ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد  0/6ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی
ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ داﯾﯿﭽﯽ و داﯾﯿﻨﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز آﻫﻨﮓ دز در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ داﯾﯿﭽﯽ از  22ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  16آورﯾﻞ در ﮔﺮاف زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .آﻫﻨﮓ دز ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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آﻫﻨﮓ دز در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ داﯾﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  4ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ آن اداﻣﻪ دارد و در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ

ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزهﻫﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ در ﻫﻤﮥ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از  13ﻣﺎرس آﻫﻨﮓ دز روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد .ﮔﺮاف زﯾﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻨﮓ دز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه را در  15آورﯾﻞ در  47ﺣﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزه اﯾﺒﺎراﮐﯽ 139
ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ  2100ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
آﻫﻨﮓ دز در  45ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ ) 50ﺗﺎ  100ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( اﺳﺖ.

 5آورﯾﻞ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺎﻟﺞﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ را
در ﻫﻮای ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دزﯾﻤﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮدی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ 5
ﺗﺎ  15آورﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ در  54ﺷﻬﺮ از  40ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻬﺮ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ آﻫﻨﮓ دز  420ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
11

ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ و اﻃﺮاف آن در  16آورﯾﻞ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻫﻨﮓ دز از 18ﻣﺎرس ﺗﺎ  14آورﯾﻞ ﺑﺮای  4ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در ﻫﺮ ﺣﻮزه
وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ ﯾﺪ 131-و ﺳﺰﯾﻢ 137-را در  47ﺣﻮزه ژاﭘﻦ ﮔﺰارش
داده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻃﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  00:00ﺗﺎ  00:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCروز ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪاول زﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  7ﺗﺎ  16آورﯾﻞ ﻣﻘﺪار آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺟﺪاول ،ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارشدﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖ از روز ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  7ﺗﺎ  16آورﯾﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﻮزه ﻣﯿﺎﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ  11ﻣﺎرس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﻮاردی ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪن ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزا اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن " "-درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ ﯾﺪ 131-در ﺣﻮزهﻫﺎی ژاﭘﻦ )ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
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ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ ﺳﺰﯾﻢ 137-در ﺣﻮزهﻫﺎی ژاﭘﻦ )ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
از  3آورﯾﻞ  TEPCOﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آب درﯾﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2در ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
داﯾﯿﭽﯽ و اﺳﮑﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻧﺎل ورودی را ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .از 12
آورﯾﻞ  TEPCOدو ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ،ﯾﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻧﺎل ورودی داﺧﻞ
ﺗﯿﻐﻪ و دﯾﮕﺮی در ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻧﺎل ورودی( را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ در ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻏﻠﻈﺖ
ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-در ﺟﻠﻮی اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2و اﺳﮑﻠﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ TEPCO
ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ )ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺳﻄﺤﯽ( در ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4داﯾﯿﭽﯽ در  330ﻣﺘﺮی ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد .ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و  6داﯾﯿﭽﯽ در  30ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد.
در ﺳﺎﯾﺖ داﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ در دو ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻤﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک داﯾﯿﻨﯽ ) (TEPCO 3و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻮاﺳﺎﮐﺎ در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﻨﯽ ) .(TEPCO 4ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﺶ دوم در  16ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﭽﯽ در ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﯿﺮوﻧﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  TEPCOﻗﺮار دارد.
از  23ﻣﺎرس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ  4ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
از  2آورﯾﻞ  TEPCOاز  3ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ در درﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ  3ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﭽﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﻨﯽ و ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻮاﺳﺎﮔﯽ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  6 ،5و  7ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در  4آورﯾﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط  9 ،8و
 10ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 6 .ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ  10ﺑﺮ روی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎل -ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ  :1ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  TEPCOاز آب درﯾﺎ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ آب درﯾﺎ )(TEPCO
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از  5آورﯾﻞ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  TEPCOﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪای زﯾﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131 -و ﺳﺰﯾﻢ 137 -در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب درﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOﺟﻤﻊآوری و
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﺑﺮای ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ  1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻤﻊآوری و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن روز در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ درﯾﺎ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ درﯾﺎ را در  23ﻣﺎرس آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﺶ در  8ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎل  -ﺟﻨﻮب
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻧﻘﺎط  1ﺗﺎ  8روی ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ  8ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 28ﻣﺎرس ﻧﻘﺎط  9و  10ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از درﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺎط  9 ،8و  10ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﻧﻘﺎط  8و  10در ﺣﺪود  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
در  4آورﯾﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد )ﻧﻘﺎط  Aو
 Bدر ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ(.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺶ در درﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (1اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻫﻮا در ﺑﺎﻻی درﯾﺎ؛
 (2ﺟﻤﻊآوری و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ؛
 (3آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب درﯾﺎ ﮐﻪ از  10ﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﮐﻒ درﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﻧﻘﺸﻪ  :2ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آب درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ
18

ﻧﺘﺎﯾﺞ آب درﯾﺎ ) وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ(
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:
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ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5 :1و  9آورﯾﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  7 :2آورﯾﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  7 :3آورﯾﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.
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ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  7 :8آورﯾﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮرات واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﺑﻪ TEPCO
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  15آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ
) (NISAاز  TEPCOدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ:
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 (1اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﯾﮕﺮ؛
 (2ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﯽ و ﺣﻠﺰون ﺻﺪفدار( در ﻣﺠﺎورت ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ؛
 (3ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ؛
 (4اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮدم.
اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم در ﺧﺎک
وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎک در  16و  17ﻣﺎرس از دو دﻫﮑﺪه در ﺣﻮزه
ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم 89 -ﺑﯿﻦ  13و  260ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم 90-ﺑﯿﻦ  3/3و  32ﺑﮑﺮل ﺑﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن  4دﻫﮑﺪه دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم 89 -ﺑﯿﻦ  12و  61ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و
اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم 90-ﺑﯿﻦ  1/8و  5/9ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ ) (MHLWدر  14آورﯾﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 50ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از  11ﺗﺎ  14آورﯾﻞ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺷﯿﺮ
ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه  10ﺣﻮزه )ﭼﯿﺒﺎ ،ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ،ﮔﻮﻧﻤﺎ ،اﯾﺒﺎراﮐﯽ ،ﮐﺎﻧﺎﮔﺎوا ،ﻧﺎﮔﺎﻧﻮ ،ﻧﯿﮕﺎﺗﺎ ،ﺳﺎﯾﺘﺎﻣﺎ ،ﺗﻮﭼﯿﮕﯽ و ﯾﺎﻣﺎﮔﺎﺗﺎ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺪ-
 ،131ﺳﺰﯾﻢ 134-و/ﯾﺎ ﺳﺰﯾﻢ 137-آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎرۀ  38وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ ) (MHLWدر  16آورﯾﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه
 24ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ،ﻧﯿﻬﻮﻧﻤﺎﺗﺴﻮ ،داﺗﻪ ،ﻣﻮﺗﻮﻣﯿﺎ ،ﮐﻮﻧﯿﻤﯽ ،دﻫﮑﺪه اﺗﺎﻣﺎ،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮرﯾﯿﺎﻣﺎ ،ﺳﻮﮐﺎﮔﺎوا ،ﺗﺎﻣﻮرا ،ﻣﯿﻬﻮرا ،اﻧﻮ ،ﮐﺎﮔﺎﻣﯿﺸﯽ ،اﯾﺸﯿﮑﺎوا ،آﺳﺎﮐﺎوا ،دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺮاﺗﺎ ،ﮐﺪن ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮاﮐﺎوا ،ﯾﺎﺑﻮﮐﯽ،
دﻫﮑﺪهﻫﺎی اﯾﺰوﻣﯿﺴﺎﮐﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﺷﯿﻤﺎ ،ﺳﺎﯾﮕﻮ ،ﺳﺎﻣﮑﺎوا ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺎﻧﺎوا و اﯾﻮاﮐﯽ.

ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﮐﻪ از  19ﻣﺎرس  2011اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  09:15ﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ  (2011ﻃﺒﻖ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره  38ﻣﻮرخ  16آورﯾﻞ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ )(MHLW
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ و/ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﻞ و/ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻮزه ﺑﺼﻮرت ﻣﻮرب ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ  16آورﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﯾﮏ دﻫﮑﺪه در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪای از اﻋﻤﺎل و ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ  14آورﯾﻞ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم وﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ )ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرخ  14آورﯾﻞ( از  13ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  11آورﯾﻞ ﭘﺎﯾﺶ  145335ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در
 11ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ  102ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100،000ﺷﻤﺎرش در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد .در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﺠﺪد اﯾﻦ  102ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  100،000ﺷﻤﺎرش در دﻗﯿﻘﻪ رﺳﯿﺪ.
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در  3آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داد ﺑﯿﻦ  28و  30ﻣﺎرس ،ﭘﺎﯾﺶ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ  946ﮐﻮدک  0ﺗﺎ  15ﺳﺎل در دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻠﯽ
دوﻟﺖ در دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﮐﺎواﻣﺎﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ژاﭘﻦ ﮐﻪ 0/2
ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش  12آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ) 3 ،(NISAﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  3ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی
ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ .در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ  2ﻧﻔﺮی ﮐﻪ دز ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن
در ﻧﺘﯿﺠﻪ راه رﻓﺘﻦ در آب آﻟﻮده در ﺣﺪود ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮرت ﺑﺮآورد ﺷﺪ ،اﺛﺮی از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ارﯾﺘﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  11:35ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  1آورﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد
در درﯾﺎ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻤﺎرش ﺗﻤﺎم ﺑﺪن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 12 .آورﯾﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
در  14آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد در ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  300ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ 28 ،ﻧﻔﺮ
از آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت دز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دز ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﻘﺪار
راﻫﻨﻤﺎ در ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اورژاﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ 250ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
 11ﻣﺎرس دوﻟﺖ ژاﭘﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد "ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ) " (Planned Evacuation Areaو "ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ
) "(Evacuation Prepared Areaدر ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ "ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه" ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دز ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺮاد
)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل آﯾﻨﺪه( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در ﻃﯽ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﻫﮑﺪه
ﮐﺎﺗﻮراﺋﻮ ،ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﺌﯽ ،دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﺎواﻣﺎﺗﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ.
در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ) (ICRPرا ﺑﺮای ﻗﺮار دادن
آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﺤﺪودۀ  20ﺗﺎ  100ﻣﯿﻠﯽﺳﯿﻮرت در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺮدم در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
"ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ" ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﯽ واﻗﻊ در  20ﺗﺎ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان "ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در "ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ" زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ
)ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ( در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن
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ﺑﺎردار ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮارﺑﺎر ) (FAOو آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
ﻧﺸﺴﺖ  141ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮارﺑﺎر ) (FAOدر  15آورﯾﻞ در ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در رم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و  FAOدر ﻣﻮرد اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای در ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ

ﺳﺎﺑﻘﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﺼﻮرت

ﺧﻼﺻﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ژاﭘﻦ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮارﺑﺎر ) ،(FAOآژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎ از ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮارﺑﺎر ) ،(FAOآژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای ژاﭘﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
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