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صمود القوى النووية وأمانها يف وجه
الظواهر البالغة الشدَّة
بقلم مات فيرش

القوى النووية تُشيَّد لتدوم .ولكن
مع تزايُد احتمال وقوع الظواهر
العاملية البالغة الشدَّة — من الكوارث الطبيعية
واشتداد أنماط الطقس املدفوعة ُّ
بتغي املناخ والتأثري
املحتمل لذلك يف محطات القوى النووية ،إىل الزيادة
يف األمراض ا ُملعدية التي يمكن أن تؤثر يف القوى
العاملة لتلك املحطات — ستكون القوى العاملة
القابلة للتكيف يف محطات القوى النووية والتصاميم
املتينة رضورية لإلبقاء عىل الصمود واإلسهام يف مسار
منخفض الكربون نحو املستقبل.

محطات

وقالت لوريتا ستانكيفيشيت ،محللة نُظم الطاقة
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية« :إذا ما أراد العالم
تخفيف آثار ُّ
تغي املناخ يف غضون العرشين إىل الثالثني
ً
عاما ً القادمة ،ال بد أن يبدأ قطاع الطاقة تح ُّوال جوهريًّا
نحو نظام إمدادات طاقة منخفض الكربون .ولكن
للقيام بذلك ،يحتاج القطاع أيضا ً إىل أن يكون قادرا ً
عىل الصمود والتكيُّف مع الظواهر البالغة الشدَّة
والتغريات يف البيئة .وسجّ ل القوى النووية من حيث
صمودها وأمانها يجعلها يف وضع جيد ملساعدة
املجتمع العاملي عىل التغلب عىل هذه التحديات».

الجوائح
ُّ
للتحقق من الصمود مؤخرا ً خالل جائحة
ظهر اختبار
كوفيد 19-غري املسبوقة.
فمع انتشار فريوس كوفيد 19-يف كل ركن من أركان
العالم يف الجزء األول من عام  ،2020انقلبت املجتمعات
واالقتصادات رأسا ً عىل عقب .واعتُمدت العديد من القيود،
بما يف ذلك اإلغالق ،للسيطرة عىل انتشار الفريوس.
(الصورة)G. Desipris/Pexels :
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وقال غريغ رزينتكوفسكي ،مدير شعبة أمان املنشآت
النووية يف الوكالة« :عىل الرغم من هذه القيود العاملية،
استمر تشغيل محطات القوى النووية حول العالم عىل
نحو مأمونَّ .
ونفذ املشغلون بسالسة خططا ً للطوارئ،
بما يف ذلك مجموعة متنوعة من تدابري الطوارئ،
للحفاظ عىل العمليات التشغيلية وسالمة املوظفني.
واتخذ املشغلون االحتياطات الالزمة َّ
ونفذوا التغيريات
ٍ
بعناية ،مع االستمرار يف ضمان
التشغيلية والتنظيمية
أمان محطات القوى النووية وأمنها».
وعىل الرغم من عدم قيام أي بلد باإلبالغ عن اإلغالق
القرسي ملحطة قوى نووية بسبب تأثريات كوفيد،19-
َّ
تعي اختصار مدة بعض فرتات إيقاف التشغيل
املجدولة ألغراض الصيانة أو تأجيلها ،بموافقة الجهات
الرقابية ،كجزء من تدابري الصحة الوقائية التي ق َّلصت
ّ
مؤقتا ً األعمال غري الحرجة ،وفقا ً لتقارير املشغلني.
وثمة أيضا ً مخاوف من أن اضطرابات سلسلة اإلمداد
املرتتبة عن الجائحة ،مثل الخدمات املتأخرة واإلغالق
املؤقت للمُصنِّعني ،قد تتسبب بتأخريات يف البنية
الجديدة ومشاريع التجديد الرئيسية.
وقال دوهي هان ،مدير شعبة القوى النووية يف
الوكالة« :يبقى أن نرى مدى تأثري هذه االضطرابات
َ
املدخالت التي
املرتبطة بالجائحة يف الصناعة .وتزوِّدنا
ما برحنا َّ
نتلقاها برؤية حاسمة بشأن تأثري الجائحة
يف الصناعة النووية وستساعد املشغلني والرقابيني عىل
حد سواء عىل التع ُّلم من تجارب بعضهم البعض».
ولم تُثبت القوى النووية صمودها أثناء الجائحة
فحسب ،بل أظهرت أيضا ً أنها مأمونة ومناسبة تماما ً
لتلبية احتياجات الطاقة املتغرية .ومنذ بداية الجائحة،
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زادت حصة القوى النووية يف بعض البلدان ،ومنها
الربازيل والهند وكوريا الجنوبية .ويف اململكة املتحدة،
عىل سبيل املثال ،اضطلعت القوى النووية بدور بارز
يف الح ِّد بقدر كبري من كمية حرق الفحم لغايات توليد
الكهرباء؛ وسمح انخفاض الطلب عىل الكهرباء الناجم
عن الجائحة للمملكة املتحدة بإغالق محطات الفحم
بشكل مؤقت لصالح زيادة استخدام القوى النووية.

ُّ
تغي املناخ
تماما ً مثلما كان صمود القوى العاملة يف محطة قوى
نووية رضوريًّا ملواصلة العمليات التشغيلية دون
عوائق أثناء الجائحة الراهنةَّ ،
فإن صمودها نفسها
والتصاميم املتينة ملحطات القوى النووية أمران
رضوريان يف وجه الظواهر الجوية القاسية ،بما يف ذلك
تلك الناجمة عن ُّ
تغي املناخ.
ويؤدي ُّ
تغي املناخ ،الناجم عن زيادة متوسط درجة
الحرارة العاملية ،إىل تغيري شدة وتواتُر الظواهر
الجوية ،مثل درجات الحرارة القصوى ،وفرتات هطول
األمطار الغزيرة ،والرياح العاتية ،واالرتفاع الكبري
يف مستوى سطح البحر .ومن املتوقع أن تستمر هذه
التغيريات يف الزيادة يف األجل القريب إىل البعيد.
وقال رزينتكوفسكي« :يف حني أن ارتفاع درجات
حرارة املاء والهواء قد يشكل تحديات الستمرارية
تشغيل املفاعل من خالل الحد من قدرته عىل التربيد،
فإن الفيضانات والرياح العاتية هي التي قد تؤثر
يف أمان املفاعل بما تش ّكله من تهديدات عىل تصميم
املنشأة .وأحد التحديات املاثلة بسبب ُّ
تغي املناخ هو
أنه ،مع استمرار ُ
تفاقمه وجعله للظروف أكثر ش َّد ًة،
تصبح املالحظات السابقة والنماذج التنبؤية أقل
موثوقية .وبالتايل ،بنبغي لنا أن نبدأ يف ُّ
توقع هذه
الظواهر وإعادة تقييم املخاطر ذات الصلة بصورة
دورية بما يكفل بقاء تدابري الوقاية من الحوادث
والتخفيف من حدتها كافية».

الظواهر الطبيعية
قد تتأثر محطات القوى أيضا ً بالظواهر الطبيعية
البالغة الشدَّة ،مثل الزالزل واألعاصري والنشاط
الربكاني والعواصف الجليدية والفيضانات .ويف
حاالت نادرة ،يمكن أن تكون هذه الظواهر من
الشدَّة بما يكفي لتجاوز القدرة التصميمية ملحطة
قوى نووية ما.
ومثال عىل ذلك هو الحادث الذي وقع يف محطة
فوكوشيما داييتيش للقوى النووية يف اليابان يف
 11آذار/مارس  ،2011والذي نجم عن تسونامي
يف أعقاب زلزال مدمّ ر .ويف حني ترضرت محطة
القوى النووية بسب ما جرى وما ترتب عنه من
انفجارات الهيدروجني ،لم تحدث وفيات جراء
الحادث.
ويف أعقاب حادث فوكوشيما داييتيش ،اتُّخذت
خطوات ملموسة لزيادة تعزيز األمان يف محطات
القوى النووية القائمة وتحسني تصاميم املحطات
الجديدة ضد الظواهر البالغة الشدَّة .وتشمل هذه
التدابري ،عىل سبيل املثال ،خيارات التربيد البديلة،
واملولدات االحتياطية املؤهلة بيئيًّا ،والدروع واألختام
للحماية من الرياح ،والحواجز وغريها من السدود
لحماية املواقع من الفيضانات.
كما تتناول معايري األمان الصادرة عن الوكالة جميع
أنواع الظواهر الخارجية التي قد تؤثر يف موقع نووي
أو أمان املنشآت النووية ،بما يف ذلك تقييم املوقع
وتصميمه وتقييم األمان .وتعكس هذه املعايري الحالة
الراهنة للممارسة وتُستخدم لضمان األمان طوال
عمر محطة القوى النووية .وتقدّم الوكالة أيضا ً
ٍ
إرشادات من خالل سلسلة الطاقة النووية الصادرة
عنها واملنشورات التقنية األخرى مثل Adapting the
( Energy Sector to Climate Changeتكييف
قطاع الطاقة مع ُّ
تغي املناخ).
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