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 در نیروگاه متسامور ارمنستانبا حوادث هسته ای  مقابله رویکرد پدافند هسته ای با

 316، علي تدين 318، فرزين آقابابايي 311احمد جهانسری

 آذربايجان شرقي استان مدير كل پدافند غیر عامل استانداری – 1 

 دكتری مهندسي هسته ای، مدرس دانشگاه – 2 

 كارشناس ارشد پدافند غیر عامل استانداری استان آذربايجان شرقي -3 
Farzin.babaee2551@gmail.com 

 چکیده:

هدف ما در اين مقاله بررسي میزان مشکالت و خطرات هسته ای ، نیروگاه هسته ای متسامور ارمنستان برای 

ساخت و توسعه سالح های هسته ای و سابقه استفاده از سالح منطقه و به طبع آن پدافند هسته ای است.  

سم شده و راديوتروري ست بر افزايش احتمال كاهای اورانیوم فقیر  شداری ا سالح ها ، جدای از ، ه ربرد اين 

خطر كـــاربرد بمـــب های اتمي، خطر نشت مواد راديواكتیو و خطر نشت يا انفجار نیروگاههای هسته ای نیز 

شکيج ،وجود دارد، لذا تمامي اين موارد شگیری و مبارزه  امعه محققین و جامعه پز را ملزم مي كند تا برای پی

های الزم جهت مقابله با حمالت هـسته ای را كسب كنند . اولین ركن با اين سالح ها همت بگمارند و آمادگي 

ــناخت در مورد آن پديده و نحوه مقابله با آن  آمادگي يک جامعه برای مقابله با هر حادثه ناگهاني، آگاهي و ش

شت ايجاد مي كند و در  شناخت كافي از روش های دفاع ايمني در بین مردم ترس و وح شد . عدم  مـــي با

ـن ترس موجب مي شود جامعه در مقابل دشمن از نظر رواني كامال خلع سالح گردد حادثهوقوع  هنگام از  ، اي

ـوزا ـل پرت ـاندن عوام ـوه برخورد فوری پس از وقوع حادثه و پیشگیری و مواد راديواكتیو ،  اين رو شناس نح

رس از حمله را كاسته و مردم را از عوارض مي تواند ، موجب آمادگي ذهني و رواني مردم شده، تا حد زيادی ت

آماده برخوردهای مناسب در موقع وقوع حمالت هـسته ای كنـد و از شـدت عـوارض ، صـدمات و گسترش 

سوانح و باليا ن  . آلودگي بکاهد ساير  سبت به  سته ای ن ست، به نظر سباز آنجايي خطر حمالت ه تا جديدتر ا

باشد، لذا بر مديران و مسئوالن بهداشتي و درماني است كه به مي رسد اطالعات قاطبه مردم در اين مورد كم 

روش های مختلف، اطالعـات الزم را در اختیـار جامعه قرار دهند تا در صورت وقوع چنین حادثه ای هر كدام 

 از افراد جامعه، خود به عنوان يک امدادگر عمـل كننـد . 

 

 راديوتروريسمكلمات كلیدی: سالح هسته ای، اورانیوم فقیر شده ، 

                                                           
 مدیر كل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی 780
 دكتری مهندسی هسته ای، مدرس دانشگاه 785
 كارشناس ارشد پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی 782

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

 

 . مقدمه1

 انواع راكتورهای هسته ای

شوند كه  سته بندی مي  صلي قدرت و تحقیقاتي د ساس كاربرد آنها به دو گروه ا سته ای بر ا راكتورهای ه

ــته ای پايه ، مطالعات كاربردی  راكتورهای قدرت ، مولد برق بوده و راكتورهای تحقیقاتي برای تحقیقات هس

ــتفاده قرار مي گیرند. از طرفي با توجه به اينکه راكتور تجزيه ای و تولید  ايزوتوپها و راديوايزوتوپها مورد اس

 مي باشد بنابراين: (PWRنیروگاه هسته ای متسامور از نوع راكتور هسته ای راكتور آب فشرده )

شرده ) ستPWRراكتور آب ف صنعتي در نیروگاههای ه سته ای  ستین انواع راكتورهای ه ه ای در ( يکي از نخ

كار   (PSI 2655جهان است كه از انرژی هسته ای استفاده مي كند اين راكتورها معموال در فشارهای آبي باال )

ست راكتور احتیاج به مبادله كنهای گرمايي  صورت بخار نی ستمها ب سی مي كنند و از آنجايیکه آب درون اين 

تخمین زده مي شود. اين نوع   %33وع راكتور حول )مبدل حرارتي( جهت تولید انرژی دارد لذا بازده كل اين ن

 راكتورها هم اكنون در زيردريايي ها نیز بکار برده مي شود.

 عبارتند از: PWRبرخي از سیستمهای معروف راكتور 

سي  VVER: راكتور  VVERراكتور  شركت رو سط  شرده  تو سبک ، آب ف سته ای از نوع آب  راكتورهای ه

Gidropress  طراحي و ساخته مي شوند كه شبیه راكتورPWR  است اما تفاوتهايي دارند كه ريشه در فناوری

شرق دارد. اين راكتوها در دهه  صر به فرد  1135بلوک  سته های منح شدند و از د شوروی ابداع  شور  در ك

 ضلعي بهره مي برند.  6سوخت 

ــتند كه محدوده تو ــامل مدلهای مختلفي هس مگاوات   1355تا  355ان خروجي آنها از اين نوع راكتورها ش

شهر  سته ای بو شده در نیروگاه ه ستفاده  ست كه مدل راكتور ا  1555با ظرفیت تولید  VVER-1555الکتريکي ا

سر جهان از راكتور  سرا شورهای مختلفي در  ست.ك شامل   VVERمگاوات الکتريکي ا ستفاده مي كنند كه  ا

 روسیه  هستند. ايران، ارمنستان، چین، مجارستان، هند،

شرده عبارتند   VVERويژگیهای متمايز :  VVERويژگیهای راكتور  سه با انواع ديگر راكتورهای آب ف در مقاي

 از:

 

 مولد بخار افقي -1

 سوخت هسته ای شش ضلعي -2

 دارای ظرفیت باالی فشار در مايع خنک كننده در راكتور -3

 وارد قلب راكتور مي شوند)در آب غوطه ور مي شوند( PSI 2655میله های سوخت راكتور در فشار  -1
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سال است تعمیرات اساسي در اواسط عمر،  35طول عمر مفید با احتساب ايمني كامل اين راكتورها برابر  -8

ــود  ــور مي ش ــوخت و میله های كنترل تص از جمله جايگزيني كامل قطعات حیاتي از قبیل كانالهای س

 مي باشند. VVERكشور روسیه از نوع بسیاری از راكتورهای قدرت در 

 . میله های كنترل در راكتور هسته ای2

میله های كنترل برای تنظیم توزيع قدرت يکنواخت در راكتور، مورد استفاده قرار مي گیرند. مهمترين وظیفه 

ــوخت قرار مي گیرند، برای خاموش و يا متوقف كردن فرآيند  ــکافتمیله های كنترل كه بین میله های س  ش

 هسته ای در زمانهايي كه الزم است ، انجام مي گیرد.

جنس میله های كنترل از موادی ساخته شده اند )كادمیوم، اينديوم ،نقره ، هافمیوم، و ...( كه مي توانند خیلي 

 سريع با جذب نوترون ها ، واكنش های هسته ای را متوقف كنند.

 دارد:در راكتورهای هسته ای دو نوع كنترل وجود 

 كنترل آرام : برای جلوگیری از به وجود آمدن قدرت زياد و برقراری قدرت متعادل -1

 كنترل سريع: برای كاهش سريع قدرت راكتور و يا خاموش كردن راكتور در مواقع اضطراری -2

 

 . نیروگاه هسته ای متسامور ارمنستان3

كیلومتری غرب ايروان پايتخت ارمنستان  36 میالدی در 1135نیروگاه هسته ای متسامور ارمنستان در سال 

سته ای از نوع  ست. اين نیروگاه دارای دو راكتور ه شده ا ساخته  سامور در يک محیط زلزله خیز  شهر مت در 

VVER -115   ــد كه از معدود ــابه نیروگاه اتمي چرنوبیل، مي باش ــیار مش ــي ، و دارای تکنولوژی بس روس

دون ساختار مهار اولیه ايمني ساخته شده است. )تنها ايمني موجود نیروگاههای هسته ای موجود است كه ب

ندارد(.   Containmentهمان اپراتورهای انساني با میله های كنترل و اسیدبوريک و... هستند يعني ديواره و 

 از اين نیروگاه به تنهايي تامین شده است. 2518درصد برق مصرفي كشور ارمنستان در سال 13حدود 

سامور   ست كه واحد مت شکیل يافته ا ستان از دو واحد راكتور ت سامور  ارمن سته ای مت با مدل   - 1نیروگاه ه

ــاخت  ــال  215دارای قدرت  VVER-115/V235س فعالیت خود را آغاز كرده  1136مگاوات الکتريکي و در س

سامور   ست و  واحد مت سال مگاو 155دارای قدرت   VVER-115/V235 ساخت مدل با  -2ا وارد  1131ات در 

 تن اورانیوم غني شده مصرف مي كند. 13اين نیروگاه سالیانه  مدار تولید شده است.

 

 موقعیت استراتژيکي نیروگاه هسته ای متسامور ارمنستان با كشورهای همسايه:

ــتان   ــامور ارمنس ــته ای متس كیلومتر با  31كیلومتر با مرز ايران ،  115كیلومتر با مرزتركیه ،   16نیروگاه هس

 مشاهده مي شود:  -1كیلومتر با كشور گرجستان،  فاصله دارد. كه در شکل  12كشور آذربايجان ،  
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 [1]  .  موقعیت همسايگي استراتژيک ايران با نیروگاه هسته ای ارمنستان1شکل 

 . مشکالت و خطرات احتمالي هسته ای ، نیروگاه متسامور ارمنستان1

 .سیستمهای ايمني هسته ای برای كنترل  و توزيع قدرت يکنواخت در نیروگاهنبود  -1

درصد از طريق هوايي از كشور روسیه تامین مي شود. كه  3/6سوخت اتمي اين نیروگاه ، اورانیوم با غنای  -2

سته ای بايد شمار مي آيد و از نظر انجمن ايمني ه سته ای هوايي به   اين روش خود به عنوان يک بمب ه

 سوخت با غنای باال از طريق زمیني به نیروگاهها انتقال يابد.

ــتان بوده و خواهان تعطیل كردن نیروگاه  -3 ــور ارمنس ــر به تامین انرژی برق برای كش اتحاديه اروپا حاض

متسامور بعلت به پايان رسیدن عمر مفید نیروگاه، مي باشد كه برای جبران خسارت تعطیلي صد میلیون 

 ي كند اما كشور ارمنستان خواهان پرداخت يک  میلیارد يورو است.يورو پرداخت م
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له  -1 ــامور را جز مج گاه متس له خود نیرو قا تازه ترين م ته ای در  ــ يه آژانس بین المللي هس حاد ايمني ات

 خطرناكترين نیروگاههای جهان طبقه بندی كرده است.

ــ -8 ــلي در طراحي اين راكتور، طول عمر باال و ايمني بس ــکل اص یار پايین يعني فقدان محفظه خارجي مش

Containment ، .راكتور مي باشد 

 .قرار گرفتن بر روی كمربند بزرگ زلزله خیز جهان موسوم به كمربند آلپا -6

 

 

شتری 3/6اين نیروگاه به دنبال زمین لرزه  -3 سال  ري شد اما بعدها به دلیل نیاز  1116تا   1188از   تعطیل 

 مجددا راه اندازی گرديد. برق كشور ارمنستان را تامین مي كند % 13كه اكنون  شديد به انرژی

ساز: -8 سان باعث اثرات بیولوژيکي زيانباری  اثرات بیولوژيکي پرتوهای يون ساز با بدن ان برخورد پرتوهای يون

ه طور دارد ب مي شود كه ممکن است بعدها عاليم كلینیکي را نشان دهد اين تاثیرات به عوامل زيادی بستگي

مثال اينکه چه قسمتي از بدن در معرض تابش قرار بگیرد دارای اهمیت خاصي است. ضايعات آنها به دو دسته 

 تقسیم بندی مي شود:

 اثرات جسمي ، كه در خود شخصي كه مورد تابش قرار گرفته ظاهر مي شود. -1

سلوله -2 ضايعات وارده به  سلهای بعدی به علت  شهای ژنتیکي و... در اثرات ژنتیکي، در ن شي، جه ای زاي

 شخص مورد تابش ظاهر مي شود.

سیب ازنظر باروری سمي تابش عبارتند از: آ سان -اثرات ج ستي -ايجاد آب مرواريد در ان ر اثر ب -ضايعات پو

 اثر بر سیستم عصبي -استخوانها و دستگاه تنفسي

 سلولي مرگ -شکست كروموزومي -اثرات ژنتیکي تابش عبارتند از: جهش ژني

 

 . آثار منطقه ای حادثه هسته ای در نیروگاه متسامور ارمنستان8

سامور آثار يک حادثه احتمالي در راكتور  سي عواقب انفجار راكتور چرنوبیلمت ستان را مي توان با برر ه ب ارمن

سان ساختار يک ست كه ارزيابي خطرات به موقعیت  تا حدودی برآورد نمود علت  البته اين نکته حائز اهمیت ا

جغرافیايي و شرايط اقلیمي مانند جهت و سرعت وزش با، بارش باران يا برف و... بستگي دارد زيرا اين عوامل 

 در انتشار آلودگي های هسته ای نقش تعیین كننده ای را ايفا مي كنند.

ــده  ــر ش های معتبر منتش تطبق گزارش  يه آژانس بین المللي انرژی اتمي ، از  ید میزان مواد راديواكتیو اي

شده در حادثه چرنوبیل شیما  155 ،آزاد شده در هیرو شي از بمب اتمي منفجر  355و برابر مواد راديواكتیو نا

شده در بمباران ناكازاكي  شر  شدبرابر مواد راديواكتیو منت صر  155در انفجار چرنوبیل بیش از  .مي با مواد عن
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شدندر شتند و خیلي زود پرتوزايي خود را  .اديو اكتیو وارد منطقه  صر نیمه عمر كوتاهي دا البته اكثر اين عنا

   .از دست دادند

سیوم كه از اين میان  ستران شدند و به  و كريپتون، توريوم،  سزيم،يد، ا صری بودند كه آزاد  خطرناكترين عنا

شتنددقیقه  35سال،  15، ال س35 ،سال  21 روز، 8 ترتیب نیمه عمری برابر با به همین دلیل ايزوتوپهای  .دا

 .هستند هنوز در منطقه اروپای شرقي موجودو كريپتون استرانسیوم و سزيوم 

زيم سشده و لوسمي يا سرطان خون  باعث بیماریهمانطور كه يد باعث سرطان تیروئید میشود، استرانسیوم 

و به علت نیمه عمر باال در طبیعت باقي  ندعناصر پراكنده شد بیشتر از همهعناصری بودند كه هم و كريپتون 

سزيم و كريپتون( اين عن مي مانند. صر ) ضای بدن را تحت تأثیر قرار میده ا د و كار كبد و طحال را نبقیه اع

سیار .دنمختل میکن ستند  تعداد زيادی از نوزدان منطقه چرنوبیل دچار معلولیت های ب سعت  .وخیمي ه و

در  چرنوبیل  در اثر حادثه اتميو قســمتهايي از قاره اروپا در بالروس، روســیه و اوكراين  آلوده شــدهاطق من

كیلومتر در شــمال نیروگاه را  685اين منطقه مســاحتي به شــعاع  .هزار كیلومتر مربع مي باشــد 285حدود 

 .تشکیل میدهد

 

 

 

 ه ای. پدافند غیر عامل برای كاهش خسارات يک حادثه احتمالي هست6

سطحي و زير زمیني به  سته ای به كمک جريان باد و آب های  شده در يک حادثه ه صر راديواكتیو آزاد  عنا

سند صل دورتری از محل حادثه مي ر شان مي   .فوا سازی ما در اين پروژه ن شبیه  نتايج تحقیقات عددی و 

سازی   دهد شبیه  ستفاده از نرم افزار  ستفاده از داده های جريان های هوا و ا و تحلیل عددی   MCNPبا ا

بروز يک حادثه هسته ای در  ساله سرعت انتشار مواد راديواكتیو در صورت 35در يک دوره  Fortranبرنامه 

ساعت و  18 ه و در كمترازساعت وارد كشورمان شد 6.8  كتیو در عرض كمتر ازاراديو مواد عناصر، متسامور 

شهر پر جمعیت تبريز و  25 شود. 12ساعت و  16دقیقه به  ستان اردبیل مي  شکل  دقیقه وارد ا الگوی  .2 در 

 .انتشارمواد پرتو زا در همسايگي راكتور متسامور بر حسب زمان نشان داده شده است

سته  ستان به عنوان يک تهديد جدی ه سامور ارمن شور به اكنون كه نیروگاه مت شمال غرب ك ای برای منطقه 

ستماتیک غلظت راديو ايزوتوپ های شمار مي آيد ،  سی ستي جهت اندازه گیری  ستین اقدام پدافندی باي نخ

شوند سیس و راه اندازی  سته ای پايگاههای پايش پرتوی در نقاط مختلف منطقه تا شکافت ه صل از  در   .حا

سخت صي و  ص سیل های تخ ست پتان ستا الزم ا سايي و برای اقدامات  اين را شنا شگاههای منطقه  افزاری دان

شوند سامان دهي  سیج و  سازمان انرژی اتمي ايران نه تنها مي ا .پدافندی ب ين پايگاهها تحت نظارت فني 

به در  ــورت بروز حوادث غیر مترق که در ص ند بل ها را اعالم كن ظت راديوايزوتوپ نه افزايش غل ند هرگو توان

شور ن سته ای ك سات ه سی شوندتا اقدام پدافندی بعدی  .یز مي توانند به عنوان پايگاههای معین وارد عمل 
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نهايتا آموزش عمومي . آموزش نیروهای امدادی مردمي يا نظامي جهت مقابله با حوادث هســته ای مي باشــد

 برای آحاد جامعه مي تواند در كاهش خسارات محتمله بسیار موثر باشد.

 

 

 
 [2]اديو اكتیو از يک حادثه احتمالي در متسامور بر حسب زمان لگوی انتشار مواد ر. ا2شکل

 

 . مدل پیشنهادی، پدافند غیرعامل مبتني بر مديريت دانش3

 هدف اصــلي اين مدل، ايجاد قابلیتهای مديريت دانش ســازماني برای تســهیل خلق، تبادل، اشــتراک، طبقه

ــتكارگیری دانش برای پدافند غیرعامل  بندی، نگهداری و به های حفاظت فیزيکي،  و اين مدل درحوزه .اس

 :ارايه شده است ، برداری سايبری، انساني و بهره

ستراتژيهای دانش نقش مهمي ايفا میکند در اين  .مديريت دانش درموفقیت پدافند غیرعامل از طريق ايجاد ا

ستفاده از پدافند غیرعامل و مد شهای ا سیهای به عمل آمده در مورد رو لهای علمي مديريت زمینه طي برر

ه ب دانش، مدل تركیبي پدافند غیرعامل مبتني بر مديريت دانش با توجه به شرايط سازمانهای ايراني ارايه شد

 صورتیکه:

 .ايجاد و استقرار سیستمهای مربوط به هر نهاد و آموزش هر يک از اين نهاد ها -1 

 .استفاده از تجارب مديريتي پدافند غیرعاملي در زمینه هسته ای از كشورهای ديگر  -2

 .حفظ دانش و تجارب از سازمانهای نزديک مربوطه به پدافند غیرعاملي  -3

 .جلوگیری از اتالف هزينه، زمان، دوباره كاری، ببا تعیین سطح امنیت مناسب -1
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 ير مي باشند:اقدامات پدافند غیر عامل شامل موارد ز

سته ای: -1 سته ای احتمال آلودگي تعداد زيادی از مردم با مواد  ارائه مدل اورژانس ه بدنبال وقوع حوادث ه

ستانها  ساير بیمار ست كه  ضروری ا ستانهای نظامي . راديو اكتیو وجود دارد كه باتوجه به محدوديتهای بیمار

شند شته با صدومین را دا صدومین از پخش موادبه گونه  نیز آمادگي پذيرش م  ای كه عالوه بر مداوای بهینه م

ستان  شود. ازآنجا،  از راديو اكتیو در محیط بیمار شکي نیز تا حد امکان جلوگیری  لي كه مد آلودگي كادر پز

ــدومین راديواكتیو ــور وجود ندارد تحقیق كامل و ارائه  در جهت پذيرش مص ــتانهای كش در اورژانس بیمارس

سد كه درغالب ارائه طرح تحقیقاتي قابل چنین مدلي برای اورژ ضروری به نظر میر شور  ستانهای ك انس بیمار

 انجام است.

 

شناخت هرچه  الف( راديوبیولوژی:  مطالعه و تحقیقات در زمینه های مختلف : -2 مطالعه و تحقیق در زمینه 

ـ مولکولي و ار گیريهای حاد ومزمن و آثآثار تخريبي آن درپرتو بیشتر آثار پرتو های يونساز در سطح سلولي 

ها طان ــر مل س ثار ديررس شـــا ــوص آ عات. و زودرس وبخص به روزكردن اطال ثار ژنتیکي و   -ب   آ

شي از پرتو و تخمین دوز پرتويي هنگام  تحقیقات و  بیودزيمتری:  شگاهي در زمینه آثار نا سیهای آزماي برر

  حوادث پرتويي وحمالت هسته ای

سم : ازآنجا كه شت در ج( راديو تروري بین نیروهای مقابل و  يکي از عوامل موفقیت در میدان نبرد ايجاد وح

شد و شور مورد حمله میبا شي از عوامل بیولوژيک   و اين ايجاد ترور نیز در بین مردم ك شت میتواند نا وح

ــت كه بايد مورد توجه قرار گیرد  ــائل مهمي اس ــم از مس ــد لذا راديو تروريس ــته ای باش ــیمیايي و هس ،ش

شايد ساير راديوتروريسم   به علت وحشت فوق العاده ای كه میان مردم ونیرو ها ايجاد میکند بسیار مهمتراز 

شد چون به علت عدم آگاهي كا شديد و عواقب حوادثمل جامعه از موارد با سته ای معموال ترس  بي مورد  ه

شود  ساندن و درمیان جامعه حاكم می شنا شود لذا  سالح می شمن از لحاظ رواني كامال خلع  جامعه در مقابل د

شگیری از عوارض و هعوامل پرتوزا و نحو تا حدزيادی  ، ايجاد آمادگیهای ذهني ورواني وكاربردی برخورد وپی

 وحشت مي كاهد. ترس واز اين 

شبیه به آن د( مطالعه وتحقیق درزمینه آثار سته ای و  سالحهای ه ساني انواع  و نحوه پرتو دهي  و عوارض ان

 وتخريب بیولوژيکي آنها.

 و ماهیت صدمه رساني آنها هسته ایاجزا و انواع پرتو های ناشي از انفجار آشنايي كامل با  -3

ــنايي كامل با  -1 ــته ای آش ــي از انفجار هس ــدمات ناش گرمای فوق العاده، موج انفجار،  مانندانواع ص

 ....سي وطیتشعشعات راديو اكتیو و الکترومغنا

 هسته ای تتشخیص نشانه های حمالآشنايي كامل به  -8
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ســـک ؛اقدامات الزم پس از وقوع انفجار -6 ستفاده از ما ستن دهان و ا سها، ب با  مانند تکان ندادن لبا

ـیله، پوشاندن بدن با حداكثر البسه خصوصا زخم ها تنفسي فیلترهای ـر وس ـتن ه ـراه نداش  ، ، هم

 استفاده از جلیقه های محافظ ....

شگیری از عوارض غده تروئید(،     -3 سیم )برای پی توزيع داروهای محافظ پرتو مانند قرص الف : يديد پتا

ــي ا ــگیری از عوارض مخاط دهاني ناش ــتین )برای پیش ز پرتو درماني(، ج: فرآورده های ب: آمیفوس

صوص گیاهان دارويي، )داروهای محافظ پرتو،   ستند تركیباتيطبیعي بخ حوادث  از قبل وقتي كه ه

  از ناشي و مرگ آسیب شوند، تجويز هسته ای و اشعه

 تحت در بیماران پرتوگیری از قبل توانند مي تركیبات اين .دهند مي كاهش را يونیزان پرتوهای            

شاغل    كاركنان درماني، پرتو شي حوادث مواقع در جامعه افراد و پرتو با مرتبط م شته كاربرد پرتو از نا  دا

 .باشند(

بدن، سريع اقدامات الزم پس از كم شدن آلودگي يا خروج از منطقه مثل كوتاه كردن مو، شستشوی  -8

ستفاده از  صحیح مواده آلوده، ا ســـها، دفـــع    ..... عوامل يا داروهای محافظ پرتو وبیرون آوردن لبا

 هسته ای نحوه ساختن جان پناه -1

 تمام در يونیزان توجهي از اشعه قابل مقادير حادهسته ای  تابش دچار كه مصدومیني درمان كلي طور و به

 :مي پذيرد  انجام زير مراحل طي در و بیمارستان محل اند از شده بدن سطح

 

سي به توجه با   :الف: ترياژ  و زخمها مثل ديگر ضايعات مبنای بر ترياژ پرتويي، ضايعات نبودن اورژان

 گیرد. صورت بايد حیات ی كننده تهديد صدمات و سوختگیها

 :تشخیصي اقدامات ب: 

ستمیک و ای زمینه های بیماری تعیین و حال شرح گرفتن   -1 صدوم سی  ديابت خوني، كم مثل( م

 )...و

 )تروما داشتن و هوشیاری صورت در( آسیب  مکانیسم و مواجهه ی نحوه مورد در پرسش   -2

 )دارد مستقیم نسبت شده جذب دوز با استفراغ اولین بروز زمان( استفراغ  و اسهال وجود بررسي  -3

 مصدوم وزن مورد در پرسش  -1

 . فیزيکي دوزيمتری انجام  -8

 )هوشیاری سطح خصوصاً( عصبي عملکرد بررسي و هوشیاری سطح رفتن دست از مورد در پرسش -6

 . پرتويي حاد سندرم عالئم وجود بررسي -3

 

 پرتويي مصدوم جهت اولیه آزمايشات  :آزمايشگاهي اقدامات ج: 
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الکترولیت  و مدفوع و ادرار آنالیز بیوشیمي، آزمايشات محیطي، خون الم خوني، های سلول شمارش  :شامل

شد.  اولین مي سرم های  صدومین اين برای بايد كه اقدامي با  برای خون نمونه گرفتن  :شود انجام م

 . است ها تعداد لنفوسیت خصوص به خوني های سلول كامل شمارش

سیت مطلق تعداد صي ها، لنفو صا  میزان درباره دهنده آگاهي شاخص مفیدترين و ترين رايج ترين، اخت

 مقايسه و ها لنفوسیت تعداد پايه سطح تعیین .است شده مبتال آن به بیمار كه است پرتويي های آسیب

ست الزم شده جذب دوز ی محدوده ارزيابي جهت آن، با بعدی مقادير  ساعت 6 هر بايد بیماران اين در .ا

به  .كند پیدا ادامه ساعت 18 تا حداقل بايد تها لنفوسي تعداد مرتب چک  .گرفت اندازه را لنفوسیتها تعداد

 . نشان داده شده است.1طوريکه در جدول 

 

 
 [3]. رابطه شمارش مطلق لنفوسیتي با درجه ی  وخامت پرتوگیری 1جدول 
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