
 

              
 

1 

 

 بیست و هفتمین 
 ای ایرانکنفرانس هسته

 زی( مشهد)مجا نشگاه فردوسیدا  -1399اسفند   14الی  11

 

 مدیریت پسماند پرتوزا: اهداف، مدیریت یکپارچه وبهینه سازی هزینه مدیریت 
 

 علی مالکی
 

 ایران  ـتهران ، ایعلوم . فنون هسته  پژوهشگاه ای،استادیار، مدیر عامل شرکت پسمانداری هسته 
 

   ه:چکید

کارآمد، استفاده مسئوالنه و استفاده پایدار تعریف شده است. در ای بر پایه سه اصل بنیادی استفاده توسعه انرژی هسته 

ای، باید بر  برداری از صنعت هستهمین منافع و سودمندی بهرهأشود که تلفه استفاده کارآمد، بر دو نکته تصریح میؤم

نفعان ن ارتباط بین ذیای تفوق داشته باشد و ساختار شفاف با امکاهای ناشی از استفاده از انرژی هستهخطرات و هزینه

زیست ای، بر حفاظت از مردم و محیطبرداری حاکم باشد. در بخش استفاده مسئوالنه از صنعت هسته باید در این بهره

کید شده  أای تساز و تعهد بلندمدت بر استفاده مسئوالنه در توسعه انرژی هستهدر برابر خطرات ناشی از پرتوهای یون

 ای، بر بهبود مستمر و کارایی منابع تمرکز شده است.  ه پایدار از انرژی هستهاست و در چارچوب استفاد

های ناشی از استفاده از  ای، بر خطرات و هزینهبرداری از صنعت هستهلفه استفاده کارآمد، منافع و سودمندی بهرهؤدر م

های مدیریت پسماند  این حوزه، هزینه ذکر درها و خطرات قابلبرداری باید ارجحیت داشته باشد که یکی از هزینهبهره

بهینهپرتوزا می تولید پسماند و  تباشد. کاهش  تولیدکننده پسماند پرتوزا و ایجاد أسازی مدیریت پسماند در  سیسات 

ای بوده و در راستای موازنه سیسات ایمن و اقتصادی جهت دفن پسماند پرتوزا، از جمله اهداف مدیریت پسماند هستهأت

ها و رویکردها برای ایجاد اعتماد در میان  نین روشچباشد. هم ای میبرداری از صنعت هستهدمندی در بهرهمنافع و سو

سازی شفافیت در استفاده از انرژی ثر از مدیریت پسماند پرتوزا باید در چارچوب فراهم أثر و متؤهای منفعان و بخشذی

 ای درنظر گرفته شود.  هسته

ای، بر حفاظت از مردم و محیط زیست در برابر خطرات ناشی از پرتوهای مسئوالنه از صنعت هسته در بخش استفاده  

های مدیریت  سازی روشکید شده است. پیادهأای تساز و تعهد بلندمدت بر استفاده مسئوالنه در توسعه انرژی هسته یون

از جمله اهداف مدیریت یکپارچه پسماند پرتوزا  باشد زیست میظت از مردم و محیطاکننده حفمینأپسماند پرتوزا که ت

 باشد.  کننده ایمنی و مدیریت بلندمدت پسماند پرتوزا نیز از مظاهر تعهد بلندمدت میمینأهای تحلباشد. توسعه راهمی

گردند، در  ها میبرداری بهینه از آنهای مدیریت پسماند پرتوزا که باعث حفاظت از منابع و بهرهها و برنامه ارتقاء روش

انرژی هسته از  پایدار  توسعه مستمر روشچپذیرد. هم ای صورت میچارچوب استفاده  فناورینین  های مدیریت  ها و 

 باشد. ای میپسماند پرتوزا، متضمن بهره برداری کارا از منابع در چارچوب استفاده پایدار از انرژی هسته

کننده مین أتواند تپسماند، فرآوری و نگهداری پسماند پرتوزا و نهایتاً دفن آنها میمدیریت یکپارچه پسماند پرتوزا از تولید  

نفعان مدیریت  اهداف مدیریت ایمن، اقتصادی، شفاف و کارآمد پسماند پرتوزا باشد و ضرورت گفتگو و تعامل در بین ذی

رچه در مدیریت پسماند و تعیین مراحل  رسد. ایجاد ساختار متمرکز مدیریت و نظارت یکپاپسماند نیز بدیهی به نظر می

 مین نماید. أتواند نقش اهداف مدیریت پسماند پرتوزا را تپیوسته مدیریت پسماند، میهمو نقاط کنترلی در فرایند به
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