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  19ﻣﻪ  2011ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
)اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ(:
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮق
در ﺗﺎرﯾﺦ  30آورﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق در آﯾﻨﺪه ،وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3و  4از  6/9ﺑﻪ 66
ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎﻋﺖ  03:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13ﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3و ،4ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق
 480وﻟﺖ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖ  4و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮق از ﺧﻂ ﮔﻨﺸﯿﺮﯾﻮﮐﻮ ﺗﻮﻫﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮق ﺗﻮﻫﻮﮐﻮ
) 66وﻟﺖ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺷﻤﺎرۀ  3اﮐﻮﻣﺎ ،ﻣﺠﺪداً ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  06:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  12ﻣﻪ ،واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺷﻤﺎرۀ  2اﮐﻮﻣﺎ،
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮق ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1و  2از اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 1
در ﺳﺎﻋﺖ  02:50ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17ﻣﻪ ﻧﺮخ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﯾﻮﻧﯿﺖ  1از  10ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  6ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ
 102/0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ  88/9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖ  1اداﻣﻪ دارد.
از ﺳﺎﻋﺖ  23:50ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  10ﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  02:14ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  11ﻣﻪ ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻄﺢﺳﻨﺞ آب ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر و ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺨﺰن ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .1ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2 ،1و  3ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ

اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  Bﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺑﺮای ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ  Aروﻧﺪ 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.
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ﺷﮑﻞ  .2ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ

ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ 1
از  13ﻣﻪ  TEPCOﮐﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ ) 1ﻃﺒﻖ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ" ﮐﻪ در  17آورﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ( را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺎظ ﭘﺮﺗﻮی ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ 1
 TEPCOﮔﺰارش داده اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺞ آب راﮐﺘﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ واﻗﻌﯽ آب در
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮصﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ذوب و ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر
) (RPVاﻓﺘﺎدهاﻧﺪ )اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه(.
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 TEPCOﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ آب ﮐﻒ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ" .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  TEPCOﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﻧﺸﺖ آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
راﮐﺘﻮر ) (RPVﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی  ،TEPCOﺑﺮاﺳﺎس دﻣﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻃﺮاف ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
راﮐﺘﻮر ) (RPVآﺳﯿﺐ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻨﮏﮐﺮدن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ آب TEPCO ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در آﯾﻨﺪه ﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺸﺮوط و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ TEPCO .اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  2و  3را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 2
ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺑﺎ ﻧﺮخ  7ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  112/9درﺟﻪ 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.
 14و  18ﻣﻪ 109 ،ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  2از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ )در ﺣﺪود  2/1ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻫﯿﺪرازﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﺗﺰرﯾﻖ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ( .ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،دﻣﺎی
آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  70درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
از ﺳﺎﻋﺖ  00:24اﻟﯽ  00:38ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  ،2ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺎده ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  TEPCOاﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 3
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVاز ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  9/0ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﺎﻋﺖ  02:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16ﻣﻪ ﺗﺰرﯾﻖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  6ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز
ﺷﺪ .از ﺳﺎﻋﺖ  01:35ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺣﺪود  9/3ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
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ﺳﺎﻋﺖ  20:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،دﻣﺎی  RPVدر ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ  113/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و در دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
 114/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،از ﺳﺎﻋﺖ  05:33اﻟﯽ  08:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  15ﻣﻪ ،اﺳﯿﺪ
ﺑﻮرﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر راﮐﺘﻮر ) (RPVﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.
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.
 16ﻣﻪ در ﺣﺪود  106ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﻮﻧﯿﺖ  3از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺳﻮﺧﺖ )از ﺳﺎﻋﺖ  06:00اﻟﯽ  09:32ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16ﻣﻪ( ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه در ﺣﺪود  0/88ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻫﯿﺪرازﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ )از ﺳﺎﻋﺖ  06:10اﻟﯽ  08:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  16ﻣﻪ(.
از ﺳﺎﻋﺖ  07:18ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  8ﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  20:41ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  9ﻣﻪ TEPCO ،آب را از ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  3از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﺳﺎﻋﺖ  09:04ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17ﻣﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل آب از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا آﻏﺎز ﺷﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ  07:30اﻟﯽ  07:40ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 TEPCOﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  8ﻣﻪ ،دﻣﺎی آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸﺎن داد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮره دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه
اﺳﺖ .واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش  TEPCOدر ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات
ﭘﺮﺗﻮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAاز  TEPCOدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺠﺎم داده و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ذﺧﯿﺮه آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ  TEPCOﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮﻧﯿﺖ 4
از ﺳﺎﻋﺖ  07:14اﻟﯽ  11:06ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17ﻣﻪ ،در ﺣﺪود  120ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺘﻦ )ﮐﻼس  (62mاﺳﭙﺮی ﺷﺪ )روش در ﺷﮑﻞ  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( .از ﺳﺎﻋﺖ  07:40اﻟﯽ  09:35ﺑﻪ
وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17ﻣﻪ  0/6ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻫﯿﺪرازﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.
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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  17ﻣﻪ ،دﻣﺎی آب ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5و  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 42/8 :و  31/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد.
از  1ﻣﻪ آب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  6ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ روز اﻧﺘﻘﺎل  60ﺗﺎ
 120ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﺪت زﻣﺎن  3ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه  18ﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ آب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  6در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮزا در ﻫﻤﺎن
ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺣﺪود  10/5ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در  18ﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
دﻣﺎی ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  21:10ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  17ﻣﻪ  31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
داﯾﯿﭽﯽ"
 17ﻣﻪ  TEPCO ،2011ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را اراﺋﻪ داد .ﺧﻼﺻﮥ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻃﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺗﺎرﯾﺦ  17آورﯾﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ اﺻﻠﯽ و اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً،
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 .1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺣﻮزه و  5ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه TEPCO ،دو ﺣﻮزۀ دﯾﮕﺮ )"اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺲ ﻟﺮزهﻫﺎ" و "ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ"( و  3ﻣﺒﺤﺚ دﯾﮕﺮ )"آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ"" ،ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم،
ﻏﯿﺮه ".و "ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ/ﮐﺎر"( را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه ﺗﻌﺪاد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از  63ﺑﻪ  76اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .2ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ  ،1راﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺖ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 .3ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ  ،2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ) ،(SFPاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل
از راه دور در ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3 ،1و  (4در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1اﺟﺮا ﺷﻮد.
 .4ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ  ،3آب اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺗĤﺳﯿﺴﺎت ﻓﺮآوری ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
 .5ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ  ،7ﭘﺲ ﻟﺮزه ،ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬر و ﻣﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮق ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮق اورژاﻧﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺰرﯾﻖ آب(.
 .6ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ  ،8ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ/ﮐﺎر ،ﺑﻬﺒﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﺮگ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  21:50ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13ﻣﻪ  ،2011ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﺮﻋﯽ در ﻃﯽ ﮐﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻤﯽ ﮐﯿﻮرﯾﺘﺴﻮ اﯾﻮاﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺳﺎﻋﺖ  00:33ﺑﻪ
وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  14ﻣﻪ ﻣﺮگ او ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ .آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در ﺟﺴﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺟﺪول  .3ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  -6وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﺎک آﻟﻮده
 TEPCOﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ،اﺳﭙﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ )رزﯾﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ذرات ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و
ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن دوﺑﺎره ذرات ﮔﺮد و ﺧﺎک را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ( را ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﺳﭙﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  8750ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)از ﺳﺎﻋﺖ  00:00اﻟﯽ  05:30ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ(.
آوار ﺑﺮداری
ﺟﻤﻊآوری آوار آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد 18 .ﻣﻪ در ﺣﺪود  3ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ آوار ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪ.
آب آﻟﻮده
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ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺷﮑﻞ  4ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
و روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ آب آﻟﻮده ،ﻃﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰارش  TEPCOدر ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
ﺑﻪ درﯾﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  25آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ)(NISAاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  .4روشﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺨﺶ آب آﻟﻮده

ﮔﺰارش  TEPCOدرﺑﺎرۀ آﻧﺎﻟﯿﺰ زﻟﺰﻟﻪ
 16ﻣﻪ  TEPCOﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ در ﻃﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻫﻮﮐﻮ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در  11ﻣﺎرس را ﺑﻪ واﺣﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  3 ،2و  5ﻃﯿﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
روی ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر از ﻃﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ) (Ssدر ﻣﺪت  0/2ﺗﺎ  0/3ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻃﯽ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  30درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ،وﻗﻔﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهای را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ و داﯾﯿﻨﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺒﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﺑﻪ  TEPCOدﺳﺘﻮر داد اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی راﮐﺘﻮر،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻏﯿﺮه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
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اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز
از  1آورﯾﻞ آﻫﻨﮓ دز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺶ اﻃﺮاف ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ
 10دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت آﻫﻨﮓ دز در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  15آورﯾﻞ در ﮔﺮاف زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(5
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در  MP7و  MP8و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز در  MP1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از  15آورﯾﻞ آﻫﻨﮓ دز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد.

ﺷﮑﻞ  .5اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ )ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از 1 5آورﯾﻞ ﺗﺎ  19ﻣﻪ 2011

ﺳﺎﻋﺖ  11:08ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  8ﻣﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راﮐﺘﻮر ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ راه دارد
ﺑﺮﯾﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺎز ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  19:17ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  8ﻣﻪ درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ
 20:10ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  8ﻣﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .در اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺑﻪ وﻗﺖ
 UTCﻣﻮرخ  8ﻣﻪ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ  05:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  13ﻣﻪ در ﻧﻘﺎط  MP1ﺗﺎ  MP8و ورودی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾﻮﻧﯿﺖ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
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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 ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ 131-و ﺳﺰﯾﻢ-
 137در ﻫﻮا )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺟﺰاء ﻓﺮار و ذرهای( ،از  29ﻣﺎرس ﺗﺎ  17ﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮑﺴﺎن در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  6aﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  .6aآﻫﻨﮓ دز و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻫﻮا در ورودی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  29ﻣﺎرس ﻟﻐﺎﯾﺖ  17ﻣﻪ

ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-در ﻫﻮا )ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰاء ﻓﺮار و ذرهای( از  14ﺗﺎ  18ﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  6bﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .6bآﻫﻨﮓ دز و ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻫﻮا در ورودی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ از  14ﻟﻐﺎﯾﺖ  18ﻣﻪ

ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺎﯾﺶ آﻫﻨﮓ دز در ﺣﻮزهﻫﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ )اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪۀ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ( در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺎﺑﺘﯽ
در ﻫﻤﮥ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از  13ﻣﺎرس آﻫﻨﮓ دز روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد .ﺷﮑﻞ  7ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در 47
ﺣﻮزه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ دز ) 1600ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .7آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ در  47ﺣﻮزه در ﺳﺎﻋﺖ  09:00ﺑﻪ وﻗﺖ  UTCﻣﻮرخ  18ﻣﻪ 2011

ﺷﮑﻞ  .8aﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه دز در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
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ﺷﮑﻞ  .8bﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه دز ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ 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.
در ﻣﺤﺪودۀ زﻣﺎﻧﯽ  9ﺗﺎ  19ﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﯾﺪ 9) 8/7 ،131 -ﻣﻪ( 44 ،ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 13ﻣﻪ( در ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ
و  4/8ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 16ﻣﻪ( در اﯾﺒﺎراﮐﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  4را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺮای ﺳﺰﯾﻢ 137-ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺪول  5ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺟﺪاول زﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از  9ﻣﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .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 در آن روز ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﺳﺖ.
وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ِژاﭘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺪول زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  .4ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪۀ ﯾﺪ) 131-ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
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ﺟﺪول  .5ﻧﺸﺴﺖ روزاﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪۀ ﺳﺰﯾﻢ) 137-ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎل ورودی ﯾﻮﻧﯿﺖﻫﺎی  1ﺗﺎ  4ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
در ﺷﮑﻞ  9ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ) 137-ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( ،از  2آورﯾﻞ  2011در ﻻﯾﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ آب درﯾﺎ در اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :9ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ ،131-ﺳﺰﯾﻢ 137-و ﺳﺰﯾﻢ) 134-ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺮل ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آب درﯾﺎ در درﯾﭽﻪ ﯾﻮﻧﯿﺖ 2
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از  3ﻣﻪ ﺗﺎ  7ﻣﻪ TEPCO ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻻﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ درﯾﺎ داﺧﻞ ﺣﺼﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮی ) (silt fenceﺟﻠﻮی درﯾﭽﻪ
ﻣﺸﺒﮏ ﯾﻮﻧﯿﺖ  2را ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ درﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺳﻄﺤﯽ در ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ  TEPCOو وزارت آﻣﻮزش،
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ درﯾﺎ را در  23ﻣﺎرس آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری رﺳﻮب ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(S-4
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؛
 6ﻣﻪ وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﻋﺮﯾﺾﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺶ در درﯾﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و
آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﮐﻮﻟﻮژی درﯾﺎﯾﯽ ،آژاﻧﺲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ -زﻣﯿﻨﯽ ژاﭘﻦ ،آژاﻧﺲ ﺷﯿﻼت و
 TEPCOاﻋﻼم ﮐﺮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزای رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ  10ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺪﯾﺪ  TEPCOو وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﮑﻞ  .10ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  TEPCOو وزارت آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ورزش ،ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ از آب درﯾﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ آب درﯾﺎ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﺳﺰﯾﻢ 137-و ﯾﺪ 131-ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ  TEPCO 4اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  11و  12ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ  TEPCO 10در ﺷﮑﻞﻫﺎی  13و  14و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ  TEPCOدر ﺷﮑﻞﻫﺎی  15و  16ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻌﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺮ روز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺷﮑﻞ  .11ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ TEPCO 4

ﺷﮑﻞ  .12ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  1ﺗﺎ TEPCO 4
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ﺷﮑﻞ  .13ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ TEPCO 10

ﺷﮑﻞ  .14ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  5ﺗﺎ TEPCO 10
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ﺷﮑﻞ  .15ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺪ 131-در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  11ﺗﺎ TEPCO 18

ﺷﮑﻞ  .16ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﯾﻢ 137 -در آب درﯾﺎ در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  11ﺗﺎ TEPCO 18
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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 از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ
ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی  10ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪۀ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ
 22آورﯾﻞ  2011ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻪای ژاﭘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪۀ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ ) (EPoEMرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ در  27آورﯾﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی در ﺑﻨﺎدر
 22آورﯾﻞ وزارت اﻣﻼک ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮاﺑﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ژاﭘﻦ ) (MLITراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد (.)http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000048.html

راﻫﻨﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻫﻨﮓ دز ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮ در ﻫﻮا و آب درﯾﺎ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺖ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪر ،ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤﻞ و روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻣﻌﯿﺎر رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و ﮔﺰارش دﻫﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ آﻫﻨﮓ دز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻼک ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮاﺑﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ژاﭘﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎ اﮔﺮ آﻫﻨﮓ دز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ در
ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﮐﺪ * IMDGآﺳﺘﺎﻧﮥ ﮔﺰارشدﻫﯽ  5ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ اﮔﺮ آﻫﻨﮓ دز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه از  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ در راﻫﻨﻤﺎ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ
از  5ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ در ﻫﻮا و آب درﯾﺎ در ﺑﻨﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪر ﯾﺎ وزارت اﻣﻼک ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮاﺑﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ژاﭘﻦ )(MLIT
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ وزارت اﻣﻼک ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮاﺑﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ژاﭘﻦ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد:
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html
*International Maritime Dangerous Goods code

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﺎدر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ دز در ﻫﻮای ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪر و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری آب در ﺗﻮﮐﯿﻮ وﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ
اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ  14آورﯾﻞ و  6ﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آب درﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﮐﯿﻮ ) 3ﺑﮑﺮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺰﯾﻢ (137-ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻦ
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 14آورﯾﻞ و  2ﻣﻪ ،ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﺑﻨﺪر ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺗﻮ در ﻫﺮ دو ﺑﻨﺪر در ﺣﺪود  100ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ  250ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﮐﻪ از  9ﻣﻪ و ﻃﯽ  6روز در ﺑﻨﺪر ﺗﻮﮐﯿﻮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻫﻨﮓ دز ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در ﻣﺤﺪوده  0/05ﺗﺎ  0/06ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه  0/1ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا
وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ژاﭘﻦ ) (MHLWﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻏﺬا را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ .1اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا در  18و  19ﻣﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  176ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  6و  9ﺗﺎ  19ﻣﻪ در  12ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭼﯿﺒﺎ ،ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ،
ﮔﻮﻧﻤﺎ ،اﯾﺒﺎراﮐﯽ ،ﮐﺎﻧﺎﮔﺎوا ،ﮐﯿﻮﺗﻮ ،ﻧﺎﮔﺎﻧﻮ ،ﻧﯿﮕﺎﺗﺎ ،ﺳﺎﯾﺘﺎﻣﺎ ،ﺗﻮﭼﯿﮕﯽ ،ﺗﻮﮐﯿﻮ و ﯾﺎﻣﺎﮔﺎﺗﺎ( اﺳﺖ 176 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﯿﻮه ،ﺑﺮگ
ﭼﺎی ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه ،ﺷﯿﺮ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﯾﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ
 169ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺰﯾﻢ 134-و ﺳﺰﯾﻢ 137-آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ژاﭘﻦ اﺳﺖ .در  7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﮐﻪ در  16و  17ﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ و دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮگ ﭼﺎی ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه در ﺣﻮزه ﺗﻮﭼﯿﮕﯽ ﮐﻪ در  17ﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺳﺰﯾﻢ ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index.html

1

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
 18ﻣﻪ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ روز ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺷﻠﻐﻢ و
ﮐﻠﻢ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.2
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه ،ﺷﻠﻐﻢ ،ﻗﺎرچ ﺷﯿﺘﺎﮐﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﻔﻨﺎج( ،ﮔﻞ ﮐﻠﻢ و ﻗﺎرچ ﺷﯿﺘﺎﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.
در ﺣﻮزه اﯾﺒﺎراﮐﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻔﻨﺎج ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﯿﺘﺎﯾﺒﺎراﮐﯽ و ﺗﺎﮐﺎﻫﺎﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/dl/Instructions0518.pdf

ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
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2

در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻣﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ واﻗﻊ در ﺣﻮزه ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺮدم
از  5ﻣﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﺷﻤﺎرۀ  37را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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".
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 Zonesﺷﮑﻞ  ،(19در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ 22
آورﯾﻞ 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.

 22آورﯾﻞ )ﺟﻤﻌﻪ( دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ؛ وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت؛
وزارت ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﺷﯿﻼت؛ وزارت ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎر و رﻓﺎه و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
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واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ژاﭘﻦ ) (NISAﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ""ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه"در دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ و ﺷﻬﺮ ﮐﺎواﻣﺎﺗﺎ از  15ﻣﻪ
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در  16ﻣﻪ  10ﺧﺎﻧﻮار از دﻫﮑﺪه ﻟﯿﺘﺎﺗﻪ و  8ﺧﺎﻧﻮار از ﺷﻬﺮ ﮐﺎواﻣﺎﺗﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  .17ﻧﻮاﺣﯽ اﻗﺪام ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺴﺘﻪای
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻪای "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺴﺘﻪای" را ﺑﺎ  9اﻗﺪام ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﺟﺮا ﺷﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:
 .1اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ داﯾﯿﭽﯽ
 .2اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ
 .3اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )(Deliberate evacuation area
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 .4اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺲ
 .5ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎنآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
 .6اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺰارع و ﺻﻨﺎﯾﻊ
 .7ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
 .8ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮه
 .9اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺟﻮﻻی و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
در ﻓﺎز ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
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