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 17:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  28آورﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ )اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ(:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
 17ﻣﺎرس وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ژاﭘﻦ ) (METIاﻋﻼم ﮐﺮد " TEPCOﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  63اﻗﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ در دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  6ﺗﺎ  9ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف " ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻓﺮاد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان" اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ ژاﭘﻦ ) (METIﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ژاﭘﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺧﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ
 13آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاز  TEPCOدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی راﮐﺘﻮر ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
داﯾﯿﭽﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻻزم را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاز TEPCO
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ  8ﺟﻮﻻی  2011اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  02:00ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ ،ﺟﻤﻊآوری آوار )ﻣﻌﺎدل  3ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ( ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  25آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود ﺳﻔﯿﺪ از ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2و  3ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ
 25آورﯾﻞ ﺧﺮوج دود ﺳﻔﯿﺪ از ﯾﻮﻧﯿﺖ  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 TEPCOﺑﺮآورد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﯿﺐ ﻗﻠﺐ را ﮔﺰارش داده اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  27آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﯿﺐ ﻗﻠﺐ در ﺳﺎﻋﺖ  07:35ﻣﻮرخ  15ﻣﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ) ﻣﻘﺎدﯾﺮ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد( :ﯾﻮﻧﯿﺖ  55 -1درﺻﺪ ) 70درﺻﺪ( ،ﯾﻮﻧﯿﺖ  35 -2درﺻﺪ ) 30درﺻﺪ( ،ﯾﻮﻧﯿﺖ  30 -3درﺻﺪ ) 25درﺻﺪ(.
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮق
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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.
ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر
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 .دﯾﺎﮔﺮام اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .1ﻧﺼﺐ ﺧﻄﻮط ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر

وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 1
ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  26آورﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  5/9ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .از ﺳﺎﻋﺖ  01:02ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
راﮐﺘﻮر ) (RPVاز  6ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  14ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻗﻠﺐ
راﮐﺘﻮر ﻻزم اﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ﺗﺰرﯾﻖ  10/0ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
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اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ  107/3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ  98/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1اداﻣﻪ دارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  Bﺑﺮای ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ
) (NISAاﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ راﮐﺘﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ  2اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ  22:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  23آورﯾﻞ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺑﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ،دﻣﺎی
اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ را  20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  02:35اﻟﯽ  04:24ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  26آورﯾﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ و ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻮارد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﺑﻮت ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  .2ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ راﮐﺘﻮر ،ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
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وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 2
ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  7ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  119/9درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
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.
ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ) 135ﺗﻦ( ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ از  19ﺗﺎ  25آورﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  17000ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎده اﻧﻌﻘﺎدی )ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﯾﻊ( در  18آورﯾﻞ و ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  7000ﻟﯿﺘﺮ در  19آورﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﺑﻞ
ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯿﺖ  2اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  01:08ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  19آورﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب راﮐﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا آﻏﺎز ﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 3
ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  6/8ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ ،دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  86/0درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ  109/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ  22:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  23آورﯾﻞ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  3ﺑﻪ روش ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ،دﻣﺎی
اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ را  47درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  03:25ﺗﺎ  05:02ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  26آورﯾﻞ  47/5ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  3ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺳﯿﺎل ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﺧﺖ ) (fuel pool coolant clean-up systemﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻄﻮح آﻫﻨﮓ دز )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ اﺗﻤﺴﻔﺮی ﭘﻮﺷﺶ ) (CAMSﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه
) ( (B) (S/Cﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎ در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه  100ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در  18 ،17و  19آورﯾﻞ  2011اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ.
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.
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 4
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 27آورﯾﻞ ،اﺳﭙﺮی  85ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ )ﮐﻼس  (62mاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
)روش در ﺷﮑﻞ  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ﺷﮑﻞ  .3اﺳﭙﺮی آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ

وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و 6
ﻫﺮ دو ﯾﻮﻧﯿﺖ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺮد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ  21:00ﺑﻪ
وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  26آورﯾﻞ دﻣﺎی آب راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺮ دو ﯾﻮﻧﯿﺖ در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮی ﮐﻤﺘﺮ از  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
دﻣﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  23:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  25آورﯾﻞ  32درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  .1ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  -6وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﺎک آﻟﻮده
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﭙﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 25 .آورﯾﻞ اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  ،5ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﻗﺪﯾﻤﯽ و ورزﺷﮕﺎه ) 3800ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  04:30ﺗﺎ  08:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  26آورﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺧﺰﻧﺪه
ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  5000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻗﯿﺎﻧﻮس ﯾﻮﻧﯿﺖ  3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

آب آﻟﻮده
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ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﮔﺰارش  TEPCOدر ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺑﻪ درﯾﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  25آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ژاﭘﻦ) (NISAاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  70000ﺗﻦ آب آﻟﻮده ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﮐﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و 3
راﮐﺪ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻫﺮ ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮔﺰارش  25ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺸﺖ آب ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﻧﺼﺐ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺷﻦ ﭘﺮ ﺷﺪه از زﺋﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از زﺋﻮﻟﯿﺖ و
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺎری ﺷﺪن اﯾﻦ آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺨﺶ ﺳﯿﺎل ﭘﺮﺗﻮزاTEPCO ،
ورقﻫﺎی آﻫﻨﯽ در ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  ،2ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮی ) (Silt fenceدر ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  62 ،4ﮐﯿﺴﻪ
ﺑﺰرگ ﺷﻦ اﻃﺮاف اﺳﮑﻠﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه و  10ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻦ ﺣﺎوی ﻣﺎدۀ ﺟﺎذب )زﺋﻮﻟﯿﺖ( در ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ 4
ﻗﺮار داده اﺳﺖ TEPCO .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در اﺳﮑﻠﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮﯾﺎن آب و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎذب را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﮑﻞ  5ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮی و ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  02:00اﻟﯽ  06:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  19آورﯾﻞ ،آب راﮐﺪ ﮐﻒ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ) 4ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در
ﺳﻄﺢ آب در  30ﻣﺎرس( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ ) 6ﺣﺪود  100ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( ﺑﻪ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  5ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ آب آﻟﻮده ،ﻃﺒﻖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  25آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ)(NISAاز ﮔﺰارش  TEPCOدر ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺑﻪ درﯾﺎ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .5روشﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ آب آﻟﻮده
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ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺨﻠﯿﻪ در درﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺘﯽ ﺷﻔﺖ ﮐﺎﺑﻞ

در ﺧﺒﺮ  25آورﯾﻞ ،واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه در  21آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOدرﺧﺼﻮص
آب آﻟﻮده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ را اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﻫﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  4/3ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪۀ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 5/4×106 :ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﯾﺪ 1/8×106 ،131 -ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺳﺰﯾﻢ-
 134و  1/8 ×106ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺳﺰﯾﻢ 137 -ﮐﻪ  4/7 ×1015ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزای رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز
اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  1ﻟﻐﺎﯾﺖ  28آورﯾﻞ در ﮔﺮاف زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از  1آورﯾﻞ آﻫﻨﮓ دز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺶ اﻃﺮاف ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در  MP7و  MP8و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در  MP1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از  1آورﯾﻞ آﻫﻨﮓ دز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد.
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ﺷﮑﻞ  .6اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ )ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  1آورﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﺑﻪ وﻗﺖ UTC

ﻣﻮرخ  28آورﯾﻞ 2011

ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮا
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻫﻮا و آﻫﻨﮓ دز در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ورودی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  29ﻣﺎرس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ،ﮐﺴﺮ ﻓﺮار و ﺑﺼﻮرت ذره ﯾﺪ و ﺳﺰﯾﻢ ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-و ﺳﺰﯾﻢ، 137-از
 29ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  26آورﯾﻞ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط و در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺷﮑﻞ  7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .7آﻫﻨﮓ دز و ﻏﻠﻈﺖ در ﻫﻮا در ورودی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  29ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  26آورﯾﻞ

ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزهﻫﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻫﻤﮥ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از  13ﻣﺎرس آﻫﻨﮓ دز روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
دارد .ﺷﮑﻞ  8آﻫﻨﮓ دز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه را در  27آورﯾﻞ )ﺳﺎﻋﺖ  23:00ﺑﻪ وﻗﺖ  (UTCدر  47ﺣﻮزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
آﻫﻨﮓ دز ) 1700ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزه اﯾﺒﺎراﮐﯽ  100ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت
ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .8آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  23:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ 27آورﯾﻞ  2011در  47ﺣﻮزه

ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ و اﻃﺮاف آن در  28آورﯾﻞ در ﺷﮑﻞ  9ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .9ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎرج از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در ﺣﻮزهﻫﺎ
وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ ﯾﺪ 131-و ﺳﺰﯾﻢ 137-را در  47ﺣﻮزه ژاﭘﻦ ﮔﺰارش
داده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  24ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪاول  2و  3ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  20ﺗﺎ  28آورﯾﻞ ﻣﻘﺪار آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ 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.
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ﺟﺪول  .2ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪۀ ﯾﺪ) 131-ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﺟﺪول  .3ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪۀ ﺳﺰﯾﻢ) 137-ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ
14

ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
در ﺷﮑﻞ  10ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ) 137-ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( ،از  2ﺗﺎ  26آورﯾﻞ  ،2011در
آب درﯾﺎ در اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .10ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 137-و ﺳﺰﯾﻢ) 134-ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺮل ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در آب درﯾﺎ در اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ 2

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 ،1
ﺷﮑﻞ  .(11ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و  6داﯾﯿﭽﯽ در  30ﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
دارد )ﻧﻘﻄﻪ  ،2ﺷﮑﻞ .(10
در ﺳﺎﯾﺖ داﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ در دو ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﺷﻤﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک داﯾﯿﻨﯽ )ﻧﻘﻄﻪ  ،3ﺷﮑﻞ  (11و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻮاﺳﺎوا در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﻨﯽ )ﻧﻘﻄﻪ  ،4ﺷﮑﻞ  .(11ﻣﺤﻞ ﭘﺎﯾﺶ دوم در  16ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﭽﯽ در ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﯿﺮوﻧﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  TEPCOﻗﺮار دارد.
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از  23ﻣﺎرس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ  4ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 TEPCOدر  6ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ در درﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ )ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ  .(TEPCO 10اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮ
روی ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  3 .(11ﻧﻘﻄﻪ از
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﭽﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای داﯾﯿﻨﯽ و ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻮاﺳﺎوا واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  6 ،5و  7ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(11ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ  7و  8ﺗﺎ  TEPCO 10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  2و  4آورﯾﻞ ﭘﺎﯾﺶ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
 6ﻧﻘﻄﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ )وﻟﯽ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻧﺸﺪهاﻧﺪ( ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آنﻫﺎ از  17آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖTEPCO .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  2ﻧﻘﻄﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ در  25آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮑﻞ  10ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﯾﺪ  TEPCOو وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ژاﭘﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

16

ﺷﮑﻞ  .11ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  TEPCOو وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ از آب درﯾﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ آب درﯾﺎ )(TEPCO
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﺳﺰﯾﻢ 137-و ﯾﺪ 131-ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ  TEPCO 4اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  12و  13ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ  TEPCO 10در ﺷﮑﻞﻫﺎی  14و  15و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ  TEPCOدر ﺷﮑﻞﻫﺎی  16و  17ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .12ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ TEPCO 4

ﺷﮑﻞ .13ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ TEPCO 4
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ﺷﮑﻞ .14ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ TEPCO 10

ﺷﮑﻞ  .15ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ TEPCO 10
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ﺷﮑﻞ .16ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ TEPCO

ﺷﮑﻞ  .17ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ TEPCO
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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 و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 28ﻣﺎرس ﻧﻘﺎط  9و  10ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از درﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺎط  9 ،8و  10ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﻘﺎط 8
ﺗﺎ  10از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣﺪود  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در  4آورﯾﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد )ﻧﻘﺎط  Aو
.(B
 25آورﯾﻞ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  S-1و  S-2در ﺷﻤﺎل ﻧﻘﺎط  Aو  Bو ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  S-3و  S-4در ﺟﻨﻮب ﻧﻘﺎط  9و  10ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺷﮑﻞ  11ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از  5ﻧﻘﻄﻪ در درﯾﺎ در ﺣﻮزه اﯾﺒﺎراﮐﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(18
ﭘﺎﯾﺶ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در درﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 (1اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻫﻮا در ﺑﺎﻻی درﯾﺎ؛
 (2آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﻻی درﯾﺎ،
 (3آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ؛
 (4آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب درﯾﺎ ﮐﻪ از  10ﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﮐﻒ درﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﻧﺘﺎﯾﺞ آب درﯾﺎ ) وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ(
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی  1ﺗﺎ  10ﺑﻌﺪ از  2آورﯾﻞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری وزارت
آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در درﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  TEPCOدر درﯾﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ 131 -و ﺳﺰﯾﻢ 137 -در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎط ،1 ،A
 7 ،5 ،3و  9در  21آورﯾﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎط  6 ،2و  S-4در  25آورﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺎط  8 ،4و
 ،10ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -ﺑﯿﻦ  10/5و  40ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ  ،10ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ 131 -ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  21/5ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .18ﻧﻘﺎط ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ در ﺣﻮزه اﯾﺒﺎراﮐﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪۀ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ
 22آورﯾﻞ  2011ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻪای ژاﭘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪۀ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ ) (EPoEMرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ "ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه" اﺳﺖ EPoEM .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ،
اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آﺗﯽ در ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در
اﻃﺮاف ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

22

 EPoEMﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :آﻫﻨﮓ دز آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ دز ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻫﻨﮓ دز
ﺟﻮی و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ ،131 -ﺳﺰﯾﻢ 134 -و ﺳﺰﯾﻢ137 -؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮاﺑﯽ ﭘﺮﺗﻮ ،ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻼت
و ﭘﺎﯾﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ.
 EPoEMﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ژاﭘﻦ ) ،(JAEAداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ وزارت دﻓﺎع؛ ﭘﻠﯿﺲ -ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﺎ؛
ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ؛ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺟﻤﻊآوری و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪای ژاﭘﻦ ) (NSCJﻧﺘﺎﯾﺞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪای ژاﭘﻦ ﺑﺎ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ) (METIو دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ در  27آورﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ ) (MHLWدر  27آورﯾﻞ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  129ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  21و  24ﺗﺎ  27آورﯾﻞ از  10ﺣﻮزه )ﭼﯿﺒﺎ ،ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ،ﮔﻮﻧﻤﺎ ،اﯾﺒﺎراﮐﯽ ،ﮐﺎﻧﺎﮔﺎوا ،ﻣﯿﺎﮔﯽ ،ﻧﯿﮕﺎﺗﺎ ،ﺳﺎﯾﺘﺎﻣﺎ ،ﺗﻮﭼﯿﮕﯽ و
ﯾﺎﻣﺎﮔﺎﺗﺎ( اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ  125ﻧﻤﻮﻧﻪ از  129ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻗﺎرچ ،ﻣﯿﻮه )ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ( ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﺷﯿﺮ
ﺗﺎزه و ﺷﯿﺮ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و/ﯾﺎ ﺳﺰﯾﻢ 137-آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻦ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ در  2ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺎج ﮐﻪ در  24و  25آورﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬای
درﯾﺎﯾﯽ )ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻫﯽ( ﮐﻪ در  26آورﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺳﺰﯾﻢ/134 -ﺳﺰﯾﻢ 137 -از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ژاﭘﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  19ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﺷﯿﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .19ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﯽ درﯾﺎﯾﯽ در  25آورﯾﻞ )ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﺷﯿﻼت ژاﭘﻦ(

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻏﺬا
 27آورﯾﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻔﻨﺎج ﺣﻮزه ﺗﻮﭼﯿﮕﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﺪار
 17ﻣﺤﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﯾﺰو و ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺎﯾﺰو )ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﺰوواﮐﺎﻣﺎﺗﺴﻮ و ﮐﯿﺘﺎﮐﺎﺗﺎ؛ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﺰوﺑﺎﻧﮕﻪ ،آﯾﺰوﻣﯿﺴﺎﺗﻮ ،ﺑﺎﻧﺪاﯾﯽ ،اﯾﻨﺎواﺷﯿﺮو،
ﮐﺎﻧﻪﯾﺎﻣﺎ ،ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺎﯾﺰو ،ﻣﯿﺸﯿﻤﺎ ،ﻧﯿﺸﯿﺎﯾﺰو ،ﺷﯿﻤﻮﮔﻮ ،ﺗﺎداﻣﯽ و ﯾﺎﻧﺎﯾﺰو؛ دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﻫﯿﻨﻮﺋﻪﻣﺎﺗﺎ ،ﮐﯿﺘﺎﺷﯿﻮﺑﺎرا ،ﺷﻮوا و ﯾﻮﮔﺎوا( و ﮔﻞ ﮐﻠﻢ 9
ﻣﺤﻞ )ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮاﮐﺎوا ،ﻫﺎﻧﺎوا ،ﺗﺎﻧﺎﮔﻮرا ،ﯾﺎﺑﻮﮐﯽ و ﯾﺎﻣﺎﺗﺴﻮری؛ دﻫﮑﺪهﻫﺎی اﯾﺰوﻣﯿﺰاﮐﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﺟﯿﻤﺎ ،ﻧﯿﺸﯿﮕﻮ و ﺳﺎﻣﻪﮔﺎوا( ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
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ﺟﺪول  .4ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﮐﻪ از  19ﻣﺎرس  2011اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  27آورﯾﻞ (2011
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ﺟﺪول  .5ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ) 27آورﯾﻞ (2011

ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ  1آورﯾﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
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ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮدم
 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.
 14آورﯾﻞ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد در ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  300ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ 28 ،ﻧﻔﺮ 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.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ﻣﻮرخ  17آورﯾﻞ از  13ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  15آورﯾﻞ ﭘﺎﯾﺶ  154012ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در  11ﺳﺎﯾﺖ 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 .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داد ﻣﻮردی ﺑﺎ ﺗĤﺛﯿﺮ ﺑﺮ روی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎرۀ  111واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﻣﻮرخ  24آورﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
 22آورﯾﻞ  169874ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100000ﺷﻤﺎرش در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 27آورﯾﻞ  TEPCOﮔﺰارش داد دز درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  5ﻣﯿﻠﯽ
ﺳﯿﻮرت در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  3ﻣﺎه ،ﺑﻪ  17/55ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﯾﻮﻧﺴﺎز ،دز ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن در  3ﻣﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ از  5ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  TEPCOﮔﺰارش داد ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻋﺖ ) 11:00ﺑﻪ وﻗﺖ ژاﭘﻦ( ﻣﻮرخ  21آورﯾﻞ دﺑﯿﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ژاﭘﻦ آﻗﺎی اداﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود ﻣﻤﻨﻮع در
اﻃﺮاف ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ورود ﻣﻮﻗﺖ را اﻋﻼم ﮐﺮد .از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ  22آورﯾﻞ )ﺑﻪ
وﻗﺖ ژاﭘﻦ( ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ در ﺷﻌﺎع  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ژاﭘﻦ آﻗﺎی اداﻧﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ دوﺑﺎرۀ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻃﺮاف ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﻨﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد .آﻗﺎی اداﻧﻮ
اﻋﻼم ﮐﺮد ...":وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ در اﻃﺮاف ﻧﯿﺮوﮔﺎه از  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ  8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دورﺗﺮ از ﺷﻌﺎع
 8ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻃﺮاف ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﻨﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ".
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ) (Subject areaﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻋﻼن  11آورﯾﻞ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ "ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ) "(Planned Evacuation Zonesو
"ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺿﻄﺮاری ) ،"(Emergency Evacuation Preparation Zonesدر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ  22آورﯾﻞ
دﺑﯿﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ژاﭘﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد " ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ و رؤﺳﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ".اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:


ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
داﯾﯿﭽﯽ اﺳﺖ " :دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﮐﺎﺗﺴﻮراﺋﻮ ،ﻧﺎﻣﺌﯽ و ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮ ﮐﺎواﻣﺎﺗﺎ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺴﻮﻣﺎ" ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.



ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺿﻄﺮاری ﻧﺎﺣﯿﻪ واﻗﻊ در  20ﺗﺎ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ اﺳﺖ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه( " :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﯿﺮوﻧﻮ و ﻧﺎراﻫﺎ ،دﻫﮑﺪه ﮐﺎواﺋﻮﭼﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎﻣﻮرا و ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺴﻮﻣﺎ" ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ در ﺷﻌﺎع  20ﺗﺎ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﻨﺎهﮔﯿﺮی در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
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