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پس از حادثه  ،یاهسته یهاروگاهین یمنیا آن بر ریتأثاصل دفاع عمقی و  در دیجد کردیرو

  مایفوکوش
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 چکيده:

صول و قواعد ا سته یهاروگاهیدر ن یمنیا سب تجرب یاه مربوط  اتیتجرب نیترمهم ازجمله. رندیگیو تکامل قرار م رییمورد تغ یجهان اتیبا ک

 نیشد. بنابرا یاهسته یمنیژاپن بود که باعث بروز نقاط ضعف موجود در قواعد ا یچییدا مایحادثه فوکوش ر،یاخ یهادر سال یاهسته یمنیبه ا

توسدددژ نژان   یدیجد یمدارک و اسدددتانداردها جهیدرنتانجام شدددد و  یفراوان یهایابیو ارز لیتحل ،یحوادث نیاز وقوع چن یریجلوگ یبرا

شرایژ "و  "افتهیتوسعهطراحی  شرایژ"م یهامف نیو همچن یدر سطوح اصل دفاع عمق رییتغ مقاله، نی. در ادیارائه گرد یاتم یانرژ یالمللنیب

 است. شدهانیبفوکوشیما است  از حادثه شدهبرگرفتهی هادرسی نوعبهکه  "شدهحذف عمالً

 . شدهحذف عمالً، شرایژ افتهیتوسعهی حادثه فوکوشیما، شرایژ طراحی هادرسای، دفاع عمقی، های هستهایمنی نیروگاه :کلمات کليدي 
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Abstract: 

The safety principles of nuclear power plants are changing and evolving with global experiences. One of the most 

important nuclear safety experiences in recent years is the Fukushima Daiichi nuclear accident in Japan which 

identified the weaknesses of the safety rules. So, to prevent such incidents, a lot of analyzes and evaluations were 

carried out and new standards were presented as results by International Atomic Energy Agency (IAEA). In this paper, 

changes in levels of Defense in Depth, concepts of “Design Extension Condition” and “Practically Eliminated” were 

investigated as lessons learned from Fukushima accident. 
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 :مقدمه

سال  سال  SSR 2/1 یمنی، مدرک الزامات ا2012در  شر و در   ازجمله  مورد بازبینی قرار گرفت.  همین مدرک 2016منت

 افتهیتوسعه یطراح ژیدر نظر گرفتن شرا ،یقبل یمنیمدرک نسبت به مدرک الزامات ا نیدر ا جادشدهیا راتییتغ نیترمهم

 در نظر گرفته شددود و دیمهار حوادث شددد یبرا یداتیتمه دیبا ی، در طراحاین اسدداس. بر بود 1 روگاهین پاکت طراحی در

شد که رو یاگونهبه دیبا یطراح شت مواد راد ییدادهایبا عمالً  شوند،یم یجزئ ایو  یکل صورتبه ویواکتیکه منجر به ن

شند. 2شدهحذف سته روگاهیکه از حادثه ن ییهادرس با ش یاه شد، باعث تقو یچییدا مایفوکو الزامات  یبرخ تیگرفته 

مدرک  یمنیا قاومت ن نی. ا]1[دشددد SSR 2/1(Rev.1)در  به م مات مربوط  گاهیالزا  ،یرونیب یعیدر برابر خطرات طب رو

صل دفاع عمق سطوح ا ستقالل  سیار نیتأم ،یا ضطرار تجهیزات   ستمیس نانیاطم تیابلو ق حملقابلمنبع نب  ،یبرق ا

شت حرارت  ستخر بردا صرفی هاسوختاز راکتور و ا شندیمی م صل ،یطورکلبه. ]1[با  یمنیا رویکرد در رییتغ نیتریا

سته یهاروگاهین صل دفاع عمق راتییتغ به مربوط یاه  طوربهشوند که در ادامه این تغییرات یم ی نیروگاههاحالتو  یا

 .شوندیممختصر بیان 

 فوکوشيما:هاي پساآموزه

و در  ،یونامسو  یشترری ۹زلزله  ی، در پ2011مارس  11 خیتار درکه است  یمجموعه حوادث مایفوکوش یاتم یهاادثهح

 و منجر به نشت وستیبه وقوع پ ویبرق توک یرویمتعلق به شرکت ن مایفوکوش یاهسته روگاهین تجهیزات ازکارافتادناثر 

های ای در نیروگاهمواد رادیواکتیو به محیژ شد. تحلیل این حادثه منجر به بازنگری در برخی اصول ایمنی هسته گسترده

شد. درس ازجملهای و هسته صل دفاع عمقی  سی هاییبازنگری در ا سا صل دفاع عمقی که از این حادثه برای تق ا ویت ا

 :]2[و  ]1[گرفته شد، به شرح زیر است

                                                           
1 Plant Design Envelope 

2 Practically Eliminated 
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  .تقل در بین تمهیدات ایمنی برای سطوح مختلف دفاع عمقیمس یاثربخشتقویت  .1

ضمین اینکه خرابی دیتأک .2 شترکبر ت شترک 1های با علت م صان  ژهیوبه)2و حالت م رویدادهای بیرونی(، باعث نق

 در تمهیدات ایمنی در چندین سطح از دفاع عمقی نشوند.

 دفاع عمقی. 4سطح  خصوصبهبینی و مهار حوادث در سطوح مختلف نیاز به تقویت پیش .3

 شوند.رادیواکتیو میوسیع مواد  رویدادهایی که منجر به نشتبرای « شدهحذف عمالً»بیان مفهوم  .4

 توجه بیشتر به اهمیت ارزیابی عوامل انسانی و عوامل سازمانی در دفاع عمقی. .5

 .بلندمدتدفاع عمقی برای شرایژ اضطراری  5ت مربوط به سطح فراهم کردن تمهیدا .6

 های دارای چند واحد.حوادث در نیروگاه .7

 سير تکاملی اصل دفاع عمقی تا حادثه فوکوشيما:

بالقوه مکانیکی  یهایخراباست. هدف از اعمال اصل دفاع عمقی جبران  یاهستهاصل دفاع عمقی از اصول بنیادی ایمنی 

سری الیه سانی از طریق برقراری یک  صارهای او ان شامل ح صل دفاع یمنی فیزهای دفاعی  ست. هدف نهایی ا یکی ا

ای ایمنی حصارهعمقی اجتناب از رها شدن مواد رادیواکتیو به محیژ است. برای حصول این هدف، اصل دفاع عمقی از 

خاطرات را مدر برابر  ستیزژیمحهمچنین اصل دفاع عمقی تمهیدات الزم برای حفاظت از مردم و ، کندیمنیز حفاظت 

 : ]3[عمقی بر دو اساس استوار است اصل دفاع کرده است. ینیبشیپنبودن حصارهای ایمنی  مؤثردر زمان 

 3اصل پیشگیری از حوادث .1

  4اصل مهار حوادث .2

اولین اقدام دستیابی به ایمنی است که این  عنوانبهدر اصل دفاع عمقی روی پیشگیری از حوادث  دیتأکدرواقع بیشترین 

، در حوادثِ منجر به صدمه زیاد به قلب، شدیدتر است. اما ممکن است به هر دلیلی اصل پیشگیری دچار شکست دیتأک

چه  مهارکنندهکند تا امکانات است. اصل مهار حوادث الزام می شدهینیبشیپشود که برای این حالت، اصل مهار حوادث 

                                                           
1 Common Cause Failure (CCF) 

2 Common Mode Failure (CMF) 

3 Prevention 

4 Mitigation 
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.در ادامه ]4[مواد رادیواکتیو جلوگیری شود مالحظهقابلدر داخل و چه در بیرون سایت در دسترس باشند تا از رهاسازی 

پ  از وقوع حادثه  کنید.مشددداهده می بعد از حادثه چرنوبیل اصدددل دفاع عمقی رای مختلف هاسدددطح(، 1)در جدول

سطوح جدید شامل حوادث فراطراحی ح افزایش پیدا کرد که سطح به پنج سطچرنوبیل، سطوح اصل دفاع عمقی از سه 

 شد.و همچنین مهار پیامدهای رادیولوژیک پ  از نشت مواد رادیواکتیو می

 ]3[سطوح اصل دفاع عمقی بعد از حادثه چرنوبیل (:1)جدول

 ابزارهاي الزم هدف سطح دفاعی

 هاپیشگیری از عملکرد غیرعادی و خرابی 1سطح 
و کیفیت باالی ساخت و  کارانهمحافظهطراحی 

 یبرداربهره

 هاکنترل عملکرد غیرعادی و کشف خرابی 2سطح 
کنترلی، محدودکننده، حفاظتی و  یهاستمیس

 مشخصات نظارتی دیگر

 حادثه یهادستورالعملایمنی و  یهاستمیس کنترل حوادث مبنای طرح 3سطح 

 4سطح 
کنترل حوادث شدید و شرایژ نیروگاه شامل پیشگیری 

 حادثه یامدهایپاز پیشرفت حادثه و مهار کردن 
 اقدامات اضافی و مدیریت حادثه

 5سطح 
مهار کردن پیامدهای رادیولوژیکی مربوط به رهاسازی 

 محصوالت رادیواکتیو توجهقابل
 برنامه اضطراری خارج سایت

 

 عمقی پس از حادثه فوکوشيما:رویکرد جدید در اصل دفاع 

های پسافوکوشیما باعث ایجاد تغییراتی در سطوح اصل دفاع عمقی شد. این تغییرات ذکر شد، نموزه قبالً ننچهبا توجه به 

و « شدهحذف عمالًشرایژ »و « افتهیتوسعهشرایژ طراحی »شامل تقسیم سطح سوم به دو بخش و همچنین ارائه مفاهیم 

 باشند.برای هریک از حوادث می یبرداربهرهابزارهای طراحی و همچنین تمایز در 

 یالمللنیباول، مربوط به نژان   رویکرداست.  شدهاشارهمتفاوت از سطوح اصل دفاع عمقی  ( به دو رویکرد2)در جدول

برخورد ی انرژی اتمی اسدددت که المللنیبی عضدددو نژان  کشدددورها، مربوط به برخی انرژی اتمی بوده و رویکرد دوم 

 به کشور نلمان اشاره کرد. توانیمازجمله این اعضا،  .ی دارنداهستهی با مسائل ایمنی ترمحتاطانه



 

5 
 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه د -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(آزاد اسالمی )واحد بوش انش

تور و پیشگیری از نسیب راک 3که هدف سطح  شودیم( دقت شود، مشاهده 2دیدگاه اول در جدول) 4و 3اگر به سطح 

ول هر چون در دیدگاه ا درواقعاسددت.  ویواکتیرادمهار حادثه و جلوگیری از نشددت وسددیع مواد  عمدتاً 4هدف سددطح 

صی دارد، نژان   شخ شنهاد المللنیبسطحی هدف م ضای خود پی . دیدگاه دوم کندیمی انرژی اتمی دیدگاه اول را به اع

شرایژ طراحی  سترشهمه حوادثی را که در  سطح شوندیممطرح  افتهیگ ست که دهدیمقرار  4، در  ویکرد ر. بدیهی ا

 نسیب قلب را به یک سطح باالتر شیفت داده است. منجر بهحوادث  چراکهاست  ترانهمحتاطدوم 

 :شدهحذف عمالًو شرایط  افتهیتوسعهشرایط طراحی 

 که پ  از حوادث  به این صورت ،دچار تحول شده است بندی حوادثای، طبقهمنی هستهدر ادبیات جدید ای

شرایژ طراحی 2حوادث فراطراحی یجابه، 1مبنای طراحیبر سعه،  ست. 3افتهیتو شده ا در رویکرد جدید  درواقع جایگزین 

و تنها حوادثی فراتر از طراحی نیروگاه هستند که ناچیز بودن فرکان   اندشدهدهیدهمه حوادث ممکن در طراحی نیروگاه 

باشددد که این حوادث به دلیل فرکان  رخداد پایین جزو  شدددهاثباتی ترکیبی یقینی و احتماالتی هاروشرخدادشددان به 

 .رندیگیمقرار  شدهحذف عمالًحوادث 

 

 

 

 

                                                           
1 Design Basis Accidents (DBA) 

2 Beyond Design Basis Accidents (BDBA) 

3 Design Extension Condition (DEC) 

 مایفوکوشاپس کردیبر اساس رو شرایژ نیروگاه یبندطبقه(: 1) شکل
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در  شدهحذف عمالًبعید باشد که  قدرننرادیواکتیو شود، باید  توجهقابلشرایطی که منجر به نشت مقادیر خالصه،  طوربه

تقلیل  "شدددهحذف عمالً"ی به شددرایژ فرا طراح، در رویکرد جدید دفاع عمقی، حوادث گریدعبارتبه نظر گرفته شددود.

جدید حوادث در شکل  یبندطبقهاندیشیده شده است. شدهحذف عمالًالبته تمهیداتی نیز برای وقوع شرایژ  .]1[اندافتهی

  است. شدهدادهنمایش  (1)

 ]1[حادثه فوکوشیما سطوح اصل دفاع عمقی بعد از(: 2)جدول

 هدف 1رویکرد 
ابزارهاي الزم در 

 طراحی
 2رویکرد  يبرداربهرهابزارهاي الزم 

 1سطح 
 عملکرد از پیشگیری

 هاخرابی و غیرعادی

 وکارانه محافظه طراحی

 ساخت در باال تیفیک با

 عملیاتی های سیستم

 سیستمازجمله  عادی،

 کنترل و نظارت های

قوانین عملیاتی و 

ی در برداربهرهی هادستورالعمل

 حالت عادی

 1سطح 

 2سطح 
 غیرعادی عملکرد کنترل

 هاخرابی کشف و

محدودکننده،  یهاستمیس

 سایر و حفاظتی 

 ی نظارتیهاستمیس

ی شرایژ هادستورالعمل

غیرعادی و یا حتی 

 ی شرایژ حادثههادستورالعمل

 2سطح 

 الف 3سطح 
 برمبنای حوادث کنترل

 طرح 
 3سطح  ی شرایژ حادثههادستورالعمل ی ایمنیهاستمیس

 ب 3سطح 

شرایژ طراحی  کنترل

 برای افتهیگسترش

 قلب ذوب از جلوگیری

ی ایمنی برای هاستمیس

شرایژ طراحی 

بدون ذوب  افتهیگسترش

 قلب

 الف 4سطح  حادثه شرایژ یهادستورالعمل

 4سطح 

طراحی  شرایژ کنترل

مهار  برای افتهیگسترش

 شدید حوادث پیامدهای

 برای ایمنی یهاستمیس

 طراحی شرایژ

 ذوب با افتهیگسترش

 قلب/ مرکز پشتیبانی فنی

ی مکمل شرایژ هادستورالعمل

ی هادستورالعملاضطراری / 

 مدیریت بحران شدید

 ب 4سطح 
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 5سطح 

 پیامدهای کردن مهار

 به مربوط رادیولوژیکی

 توجه قابل رهاسازی

 رادیواکتیو محصوالت

تجهیزات واکنش 

اضطراری داخل سایت و 

 خارج سایت

برنامه اضطراری داخل و خارج 

 سایت
 5سطح 

 

 

 اي:ي هستههاروگاهينبرداري ي رویکرد جدید اصل دفاع عمقی در طراحی و بهرهسازادهيپ ريتأث

ست که اهستهی هاروگاهینی ایمنی در هامشخصهی رویکرد جدید باعث تقویت برخی سازادهیپ شده ا  ازجملهی جدید 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هانن

 ی مختلف هاهیالو مقررات مربوط به  هاستمیسبر استقالل  دیتأکتقویت اصل دفاع عمقی با  .1

مانند از بین رفتن محفظه ایمنی،  2کافی برای جلوگیری از اثرات لبه پرتگاهی 1ی ایمنیهاهیحاشددتمرکز بر وجود  .2

رفتن منبع برداشددت حرارت  نیاز بیا  کنندهخنک، از دسددت رفتن سددیسددتم 3منابع الکتریکی نیروگاه قطع تمام

 ]5[4نهایی

 ی ایمنی واحدهای نیروگاهی چندگانههاستمیساستقالل  .3

 ی مربوط به چاه حرارتی نهاییهاستمیستقویت  .4

 افتهیتوسعهبرای شرایژ طراحی  حملقابلمثل دیزل ژنراتورهای  5یردائمیغی تجهیزات نیبشیپ .5

 ری نیروگاه یی وخیم بر اساس محل قرارگیوهوانبزلزله، سیل و شرایژ  ازجملهطراحی برای خطرات بیرونی  .6

                                                           
1 Safety Margins  

2 Cliff Edge Effects 

3 Station Black Out (SBO) 

4 Loss of Ultimate Heat Sink (LUHS) 

5 Non-Permanent Equipment  
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه د -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(آزاد اسالمی )واحد بوش انش

ی هاروگاهینیز در نی راتیتأثقرار گیرد اما رویکرد جدید  موردتوجهی جدید باید هاروگاهینهمه موارد فوق در طراحی 

 به شرح ذیل هستند: هاننی موجود داشته است که به برخی از اهسته

باز  .1 به اسدددترس تسدددت معرهاروگاهینی جامع و گسدددترده ایمنی در هایابیارزانجام  وف ی موجود که 

 (.ی یقینی و احتماالتیهاروشهستند)پشتیبانی تحلیلی از نیروگاه با استفاده از ترکیبی از 

 یاحتماالتت ارزیابی از مطالعا 2مطالعه جامع در سطح  .2

 ی سیارژنراتورهای موجود به سیستم پمپ نب سیار و دیزل هاروگاهینتجهیز  .3

 استحکام اتاق کنترل اصلی و تجهیزات ارتباطی متعدد برای حفظ ارتباط در شرایژ حوادث .4

  هشداردهندهی ریگاندازهقابلیت اطمینان، استقالل و تنوع وسایل  .5

  1وخیمتدوین سندهای مدیریت حوادث  .6

 ي:ريگجهينت بحث و

ای گرفته هایی که از حوادث هسددتهگیری از درسای و همچنین با بهرههای هسددتهنیروگاه یبرداربهرهبا افزایش تجارب 

گیرند. در این پژوهش سددعی شددد تا ای در معرض تکامل قرار میهای هسددتهشددود، مفاهیم و اصددول ایمنی نیروگاهمی

واقع  یموردبررسای های هستهگاهبندی حوادث و مفاهیم جدید ایمنی نیروجدیدترین تغییرات در اصل دفاع عمقی، طبقه

صل دفاع عمقی تا حادثه فوکوشیما بررسی هادرسدر ابتدا  شود. سیر تکاملی ا سپ   شد و  یی از حادثه فوکوشیما ذکر 

شیما  صل دفاع عمقی بعد از حادثه فوکو سشد و در ادامه تغییرات در ا شرایژ "ی قرار گرفت و مفاهیم جدید موردبرر

ترین تفاوت اصدلیی، طورکلبهمختصدر توضدیح داده شددند.  طوربه "شددهحذف عمالًشدرایژ "و "افتهیتوسدعهطراحی 

و  یفرا طراحدر اصل دفاع عمقی، تقسیم سطح سوم دفاع عمقی به دو زیر سطح و همچنین قرار دادن حوادث  جادشدهیا

شدرایژ نیروگاه نیز حوادث  یبندطبقه. در هسدت شددهحذف عمالًحوادث منجر به نشدت رادیواکتیو در دسدته شدرایژ 

شرایژ طراحی  سته  سعهشدیدتر از حوادث بر مبنای طراحی در د شرایژ نیز باید در پاکت  اندقرارگرفته افتهیتو که این 

طراحی نیروگاه در نظر گرفته شوند. الزم به ذکر است که در سطوح جدید اصل دفاع عمقی، این حوادث در سطح سوم 

 تیتقو یاگونهبهای های هستهنچه گفته شد، در رویکرد جدید اصل دفاع عمقی، ایمنی نیروگاهبر اساس ن گیرند.قرار می

                                                           
1 Severe Accidents Management Guides (SAMGs) 
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه د -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(آزاد اسالمی )واحد بوش انش

نظر قابل صددرف عمالًاسددت که احتمال نشددت مواد رادیواکتیو به محیژ و حتی احتمال وقوع حوادث فراطراحی،  شددده

 است.
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