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پرسنل و کارگران از آثار مخرب پرتوهاي یونساز درحین کار با منابع پرتوزا که در دو سطح نحوه حفاظت: چکیده
.برابر پرتوگیري خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفتحفاظت درژیکی پرتوهاي یونساز واثرات بیولو

کلمات کلیدي

از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی اطالق می شودکه بتوانند در مواد بیولوژیکی یونسازي : پرتوهاي یونساز
مانند آلفا ، بتا، گاما، نوترون.نمایند

).هسته اتم هلیم( .داخل هسته اتم در کنار هم قرار گرفته اندشامل دو پروتون و دو نوترون که ذره اي است : آلفا

بتاي منفی مانند ذره الکترون وبتاي مثبت پوزیترون . که ممکن است داراي بار مثبت یا منفی باشدذره ایست:بتا
.نامیده می شود

هسته اتم شده وباعث ذره اي است بی بار در داخل هسته اتم که به دلیل بی بار بودن به راحتی جذب: نوترون 
.تحریک هسته اتم می گردد

با این تفاوت که گاما منشأ هسته اي دارد ولی ایکس .جزء امواج الکترومغناطیسی هستند: پرتوهاي گاما و ایکس
.استمنشأ الکترونیداراي 

از منابع داخل ( داخلی پرتوگیري می تواند . عمل یا شرایط قراردادن ویا قرار گرفتن در معرض پرتو تابش: پرتوگیري
.باشد ) از منابع خارج بدن(ویا خارجی ) بدن

این پرتوگیري ها ناشی از فعالیت هاي صنعتی نظیر رادیوگرافی صنعتی ، پژوهشهاي علمی، آنالیزها، : پرتوگیري شغلی
.پرتودهی موادغذایی و غیره می باشد

.اتفاق می افتد) ساعت یا روزدقیقه ، مثالً در یک( کوتاه در مدت زمان پرتوگیري از پرتوهاي یونساز: پرتوگیري حاد 

).براي مثال ماهها یا سالها(پرتوگیري از پرتوهاي یونساز براي مدت طوالنی: پرتوگیري مزمن

یک . دز جذب شده در بدن  از پرتوهاي یونساز را با واحدي به نام سیورت بیان می کنندبیولوژیکیاثرات: سیورت 
.یک ژول در واحد جرم می باشدسیورت معادل 

بعنوان . به بافت یا ارگانی اطالق می گردد که عنصر رادیواکتیو وارد شده به بدن در آن جذب می شود: بافت هدف 
.استخوان می باشدSr-90مثال بافت هدف جهت ید ، تیروئید و براي 

.و یا عنصر است که داراي الکترون تزویج نشده استمولکولیک بخشی از : رادیکال آزاد

یعنی پرتوگیري در حین . می شناسند) حداقل موجه شدنی(در مبحث ایمنی پرتوي آن را به اصل : ALARAاصل
.کار بایستی حداقل بوده و قابل توجیه باشد

مقدمه



ژي هسته اي براي تولید برق و همچنین استفاده از انراستفاده از عناصر پرتوزا در پزشکی ، داروسازي، کشاورزي و 
مزایاي بی نظیر آن در مقایسه با انرژیهاي فسیلی ،جوامع را ناگزیر در مسیر استفاده ازاین منابع واین انرژي قرارداده 

پرتوها آسیب سلولهاي بدن در مواجه با این. اما استفاده ازاین منابع همواره با مخاطراتی نیز همراه بوده است. است
آسیب پذیري متفاوتی از و این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم سلولهاي اعضاي مختلف بدن. پذیرند

. خود نشان میدهند

و غیر اي یونساز ردم در برابر اثرات زیانبار پرتوهگروههایی از مشت علمی است که با حفاظت افراد وبهدافیزیک
ین علم نیزبیش از پیش ، نقش و اهمیت اتوسعه روزافزون استفاده از منابع پرتوزا در صنعتبا .یونساز سروکار دارد

:دنجنبه هاي علمی و فنی فیزیک بهداشت عمدتاً به موارد زیر مربوط می شو. آشکارتر می گردد

اندازه گیریهاي فیزیکی و انواع گوناگون تابشها وموادپرتوزا- 
زیست شناختیهايري و آسیبتعیین ارتباطهاي کمی میان پرتوگی- 
حمل ونقل مواد پرتوزا در محیط- 
.طراحی دستگاهها، فرایندهاو محیطها به نحوي که از لحاظ پرتوشناختی ایمن باشند- 

:بخش با عناوینله اخیر تالش گردیده است تا در دودر مقا

اثرات بیولوژیکی پرتوهاي یونساز) الف

پرتوگیري خارجیحفاظت در برابر) ب  

پرواضح است که . یک نگرش کلی از آنچه که در مقوله حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز رخ می دهد ارائه نماید
هسته اي و مفاهیم دقیق تر وعمیق تر در خصوص موضوع نیاز به واکاوي مفاهیم اساسی تري در زمینه فیزیک 

.را دارد که دراین مجال به آن پرداخته نمی شودپرتوهافیزیک 

ت بیولوژیکی پرتوهاي یونساز اثرا

قبل از ورود به این مبحث بایستی مشخص گردد که دلیل صدمات وارده به بافت در مقابل پرتوهاي یونساز چیست؟
.واقعیت این است که این پرتوها یا بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم به بافت زنده آسیب می رسانند

: تأثیر مستقیم

این موضوع . می شوندDNAپس از ورود به بافت ،  مستقیما ً باعث ایجاد یونش وبر انگیختگی مولکولهاي پرتوها 
چون این جهشهاي نقطه اي به .منجربه ممانعت از انتقال صحیح اطالعات اصلی موجود در ژن به نسل بعد می گردد

ه از اثرات زیست شناختی تابشی که از انتقال می یابند، واضح است که براي آن دستسلولهاي نسلهاي متوالی 
که این نمایدممکن است تغییري در بار ژن ایجاد کوچک نیزتابشیدز هشهاي نقطه اي حاصل می شوند، هرج

مطالعه  اثرات  مستقیم تابش بر روي بافت زنده . منتقل می شونداز نسلی به نسل بعدتغییرات نیز به طور پیوسته



به میلی سیورت، احتمال جهش به شدت پایین است 250پایین تابشی تا که در دزهايیوانات مشخص کرده است ح
.میلی سیورت شروع می گردد250همین دلیل آستانه بررسی هااز دز تابشی باالتر از 

:تأثیر غیر مستقیم

آزاد در سلول واکنش آب با پرتوهاي یونساز موجب تشکیل رادیکالهاي . قسمت عمده بدن ما را آب تشکیل داده است
:هنگامی که آب خالص تحت تابش قرار گیرد خواهیم داشت.د که از لحاظ شیمیایی سمی هستندنمی گرد

H2O + gH2O+ +  e-

H2O+ H+ +  OH

.ولی الکترون موجود بوسیله یکی از مولکولهاي خنثاي آب جذب می شود

H2O + e-H2O-

:زیر تجزیه خواهد شدو رادیکال حاصل مستقیماً به صورت 

H2O- H + OH-

نتیجه اي را به دنبال ندارند، زیرا تمامی مایعات بدن از پیش حاوي مقادیر زیادي از این دو یون OH-و+Hیونهاي 
با رادیکالهاي متناسب با خود ویا با سایر مولکولهاي موجود در محلول ایجاد واکنش HوOHرادیکالهاي آزاد. هستند 

به قدري نزدیک به هم تشکیل می شوند که OHولی چنانچه مقدار تابش پرتو زیاد باشد رادیکالهاي آزاد.  دنماینمی 
.کسید هیدروژن تولید کنندمی توانند با یکدیگر ترکیب شوند و پراHقبل از بازترکیب با رادیکالهاي آزاد 

OH + OH  H2O2

پایداري است و چون یک عامل اکسید کننده  قوي است، به مولکولها و سلولهایی که پراکسید هیدروژن ترکیب نسبتاً
.در مجاورت آن قرار دارند به شدت آسیب می رساند

که پرتوهاي یونساز نه بصورت مستقیم بلکه با ایجاد مواد دیگري حتی سلولهایی را می شوددر مبحث اخیر مشخص 
.  که مستقیماً در معرض تابش نبوده اند را نیز تهدید می کند

:اثرات تابش

اثرات بدنی به اثراتی . اثرات بیولوژیکی پرتوهاي یونساز به دو دسته اثرات بدنی و اثرات ژنتیکی تقسیم می شوند
ولی اثرات ). دندر زمان حیات وي پدیدار میگرد( د نه می شود که توسط شخص پرتودیده احساس وتحمل می گردگفت

اما سئوالی که در این مبحث وجود دارد این است که چگونه . شوندژنتیکی تا زمان نسلهاي بعدي شخص نمایان نمی 
د را تفسیر نمود؟ندر بدن انسان ایجاد می شومی توان اثرات پرتوهاي یونساز را در پرتوگیري حاد ویا مزمن که

دانشمندان بر این باورند که در دزهاي پایین ، سلولهاي بدن می توانند بسیاري از صدمات وارد شده به بدن  توسط 
به ) احتمال ایجاد سلولهاي سرطانی( تاثیر پرتو،در دزهاي پایین مطابق نمودار. بازسازي نماینددوبارهپرتوها را 



میلی سیورت در ساعت، مکانیسم دفاعی سلولها 100دزهاي بیشتر از در.ت خطی با افزایش دز افزایش می یابدصور
این درحالی .در این حالت شیب اثرات بصورت غیر خطی افزایش می یابد. شانسی براي بازسازي تمام صدمات ندارند

. سیورت اتفاق می افتد5/8ر در پرتوگیریهاي حاد باالتر از است که دز مرگ آو

نمودار پاسخ دز

اثرات اثرات بدنی  پرتوهاي یونساز را به دو دسته ICRPپرتوهاي یونساز موسوم به حفاظت در برابر بین المللی کمیته 
. تقسیم کرده استاثرات قطعیو تصادفی

و بدون درنظر گرفتن هر آستانه اي اطالق می اثرات تصادفی پرتوها به عوارض احتمالی پرتوها مستقل ازشدت پرتو
.بنابراین مطابق تعریف اخیر براي هر شدت پرتویی هرچند جزئی اثرات احتمالی در نظر گرفته شده است. گردد

بدیهی است در . ن آن تغییر می کند اطالق می گردداثرات قطعی به عوارضی از پرتو که بر اثر شدت ونوع پرتو میزا
.وان آستانه اي را مد نظر قرار داداین خصوص می ت

در برابر پرتوگیري خارجیحفاظت 

یز روشهاي مناسب جهت جلوگیري از پرتوگیري و ندر خصوصدر مبحث حفاظت در برابر پرتوگیري از منابع خارجی 
:ه ترتیب زیر معرفی می گردندبر اساس میزان اثرگذاري آنها  بر حسب اولویت و اهمیت ب

رساندن خطربه حداقل )1
نصب موانع فیزیکی)2
خطرنصب تجهیزات اعالم)3
کاهش ریسک خطاي انسانی)4
توسعه دستورالعملها)5

)
 (



آموزش ، ایجاد انگیزه و نظارت بر پرسنل)6
پذیرفتن خطرات باقیمانده)7

.در ادامه موارد ذکر شده به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد

به حداقل رساندن خطر) 1

:حداقل رساندن خطر پرتوگیري خارجی وجود داردسه روش متداول براي به

کاهش زمان پرتوگیري- 
افزایش فاصله از چشمه پرتوزا- 
به کار بردن حفاظ مناسب- 

:بطور اجمالی به روشهاي فوق اشاره می گردد

:ريروشهاي کاهش زمان پرتوگی) 1- 1

میزان پرتوگیري آنها نیز کاهش می چقدر مدت زمان حضور کارگران در میدان پرتوي کمتر باشدپر واضح است که هر 
.می کنندتتبعین کار براي تحقق این موضوع وکاهش زمان پرتوگیري از روشهاي زیر در حی. یابد

.، جهت کاهش زمان انجام کاردر نظر گرفتن ارگونومی ونور مناسب ودسترسی بهتر -

.قبل از شروع کارازاطمینان از وجود،تکمیل و سالم بودن وسایل وامکانات مورد نی-

کاهش می توان زمان انجام کار رابا توجه به تجارب قبلی ( توي دان پردر میستفاده از پرسنل باتجربه جهت کار ا-
.)داد

).ري را کاهش داد با این روش وباتقسیم کار بین افرادمی توان میزان پرتوگی(هی وتقسیم کارکار گرو-

).ح کار و دوباره کاري می گردده باعث کاهش دقت و عدم انجام صحیک( ش از حد عدم سرعت وتعجیل بی-

د دي در چه زمانی وبراي چه کاري بایب مشخص می شود چه فرر، به این ترتیف و برنامه انجام کاتنظیم شرح وظای-
).دان پرتوي خودداري می گردددر محل حاضر گردد واز حضور بی دلیل افراد در می

بدنیت ذهنی وعدم مشغولی-

:ش فاصله از چشمه پرتوزاافزای) 2- 1

اگر چشمه پرتو زا نقطه اي باشد، آهنگ . افتخواهد یري کاهش هر چقدر فاصله از چشمه پرتوزا بیشتر باشد پرتوگی
.ابدبصورت عکس مجذور فاصله کاهش می یدز در اطراف آن



فاصله
)بر حسب متر(dآهنگ دز در فاصله= فاصله

در فاصله ن رت باشد بنابرایومیلی سی200نوان مثال اگر آهنگ دز در فاصله یک متري از یک چشمه نقطه اي معادل بع
.ورت خواهد شدلی سیمی50متري معادل 2

دز با عکس فاصله ي آهنگمنابع پرتوزاي صفحه االبته رابطه فوق براي چشمه هاي نقطه اي کاربرد داشته وبراي 
.ل است که براي برداشتن منابع پرتوزاي نقطه اي از انبرکهاي بلند استفاده می کنندبه همین دلی.ابدکاهش می ی

:به کار بردن حفاظ مناسب) 3- 1

قابل قبول استفاده ازحفاظ مناسب بین منبع پرتو زا و فرد می در برخی موارد تنها راه عملی کاهش پرتوگیري درحد
به تنهافلذا در این قسمت.آن موضوع بسیار پیچیده اي استحفاظ گذاري و محاسبه ضخامت مناسب براي. باشد

.انواع پرتوها بسنده می کنیمذکر حفاظهاي مناسب در مقابل 

:حفاظ گذاري در برابر پرتوهاي بتا) 1- 3- 1

البته ذرات بتا . از به حفاظ گذاري می باشنداین نیبنابر ژي آن می توانند قابل توجه باشند ذرات بتا با توجه به انربرد
. ظه اي نخواهد داشتري قابل مالحپرتوگیفردستفاده از حفاظ مناسب ،به راحتی جذب می شوند و در صورت ا

ري خارجی ناشی کاهش پرتوگیحفاظتی تا حد زیادي باعثشه سربی و حتی لباسهاي معمولی استفاده از عینک، شی
ه اول ماده اي حاوي الی. ظها براي مهار ذرات بتا از دو الیه تشکیل شده اندن حفامناسب تریاما. می گردنداز بتا

ده اي حاوي اتمهاي با عدد اتمی زیاد مانند سرب م و ماده دوم ماپالستیک ولی ضخیاتمهاي با عدداتمی کم مانند 
. کس حاصله از بتابراي تضعیف پرتوهاي ای

.م را مناسب تر می داننداول آلومینیهبراي الی: تذکر

:حفاظ گذاري در مقابل پرتوهاي گاما) 2- 3- 1

بخاطر .ژي خود را ازدست می دهندا انرام عبور از مواد در اثر پرتوهاي یونساز جذب شده ویکس وگاما هنگپرتوهاي ای
وتعداد اتمها در پس هر چقدر الکترونها به ازاء هر اتم . نکه پرتوهاي گاما با الکترونهاي ماده جاذب برخورد می کنندای

). مانند سرب، تنگستن و اورانیم.(بوددند، ماده مناسب تري به عنوان حفاظ خواهنشتر باشواحد سطح در یک ماده بی
:ررابطه زیمی شوند مطابقفنمایی تضعیصورتکس و گاما در عبور از حفاظ بهپرتوهاي ای

I=I0e-µx

ضخامت ماده xو cm-1ف خطی بر حسب ضریب تضعیµشدت بعد از حفاظ ، Iشدت قبل از حفاظ ،I0دررابطه فوق  
.حفاظ بر حسب سانتی متر می باشد

:نوترونیذرات حفاظ گذاري در برابر ) 3- 3- 1



ژي وقتی رخ می دهد که نوترون با هستهبیشنه انتقال انر. نوترونهاي سریع باید کند شوند تابتوان آنها را جذب نمود
مواد هیدروژن دار مانند آب یا پارافین ازاین در حفاظ گذاري در برابر نوترون بایدبنابر. اتم هیدروژن برخورد بکند

نوترون می تواند در اثر جذب در مواد جاذب از بین رفته وایجاد پرتوهاي گاماي آنی پس از کند شدن، . استفاده شود
حفاظ چشمه هاي . تأخیري بکند که این مورد نیز در موقع حفاظ گذاري نوترونی می بایست مد نظر قرار بگیردیاو

: نوترونی عموماً از دوالیه تشکیل می شود

دروژن دارالیه اي از مواد هی) الف

ن مثل سربیه اي از موادي با اتمهاي سنگیال) ب

.آب در آن می تواند به عنوان حفاظ نوترونی معرفی گرددبعنوان مثال بتن به دلیل ساختار فیزیکی خود و نیز وجود 

):کنترل دسترسی(نصب موانع فیزیکی ) 2

رین ساده ت. نصب موانع فیزیکی است،موارد بسیار مؤثر در کاهش پرتوگیرياز به حداقل رساندن منبع خطر، ازپس 
نصب موانع فیزیکی می تواند از ورود افراد به . روش در این موارد ، قفل کردن، محصور کردن وکنترل دسترسی است

محدود شدن دسترسی عموم به این مناطق باعث کاهش خطر . منطقه فعالیت پرتوي یا مناطق پر خطر جلوگیري نماید
.پرتو گیري خواهد شد

:خطرنصب تجهیزات اعالم) 3

با استفاده از این . معموالً سامانه هاي پایش پرتوي ثابت ، مجهز به تجهیزات هشدار دهنده نوري و صوتی هستند
البته این تجهیزات به . سامانه ها در صورت تجاوز دز از حد تعیین شده با هشدار و اعالن خطر، پرسنل آگاه می گردند

ؤثر نبوده و متأسفانه افراد کم دقت ویا سهل انگار به راحتی از کنار عالئم هشدار دهنده عبور اندازه موانع فیزیکی م
.می کنند

:     کاهش ریسک خطاي انسانی) 4

این دستورالعملها .یکی از روشهاي مؤثر براي رسیدن به این هدف، تهیه دستورالعملها و برنامه هاي کاري می باشد
. که درك آنها آسان و انجام کار به روشی درست در ساده ترین شکل ممکن بیان شده باشدباید به گونه اي تهیه شوند

این دستورالعملها باید . در واقع باید به گونه اي باشند که انجام صحیح کار آسان و انجام غلط آن سخت ومشکل باشد
ی که در جهت باال روشن ودر جهت مانند کلید روشنای. به گونه اي تنظیم شوند که بوسیله اکثر پرسنل درك شوند

پس باید دقت . مردم ساده ترین راه را براي انجام کار انتخاب می کننداین طبیعی است که . پایین خاموش می شود
.نمود که راه صحیح راحت ترین راه ممکن باشد

در واقع ساختار انجام کار را به روش صحیح ارائه می دهند به همین دستورالعملها:توسعه دستورالعملهاي کاري)5
این دستورالعملها می تواند شامل شرح کار پرسنل ، تجهیزات، . دلیل مرحله به مرحله تهیه شده وبهینه می شوند

:دستورالعملها بنا به دالیل زیر ضروري استدرتوسعه وبازنگري. وسایل و محیط کار باشند



.عمل ها ممکن است نیاز به تغییر براي ساده شدن کار داشته باشنددستورال-

.مواردي که باعث افزایش خطر می شوند از دستورالعمل ها حذف شوند-

.استفاده و بازخورد تجربیات دیگران در دستورالعمل ها انعکاس یابد-

.مکن است رخ دهدتغییر در دستورالعمل ها به دلیل تغییر در حدود مقادیر مجاز پرتوي م-

.ورود تجهیزات جدید و بازنشسته شدن افراد قدیمی و با تجربه -

:آموزش ، ایجاد انگیزه و نظارت )6

ولی بدون آموزش افراد قادر به شناخت خطرات . شاید به نظر برسد که این مورد در کنترل پرتوگیري تاثیري ندارد 
.امکان پذیر نخواهد بود پرتو و میزان خطرات ، ارزیابی ابعاد خطربدون آموزش عالئم خطر ، نوع . نخواهند بود 

:پذیرفتن خطرات باقی مانده)7

ALARA).(د نپس از عمل به تمام موارد فوق پذیرفتن خطرات باقی مانده قابل توجیه و موجه میباش

به عنوان مثال آیا . دیگران شودممکن است باعث افزایش خطر براي مچنین ایمن کردن کامل یک فعالیت براي فرد ه
این توجیه پذیر است که از سه نفر بخواهیم با صرف وقت یک ساعت در ارتفاع ، کاري را انجام دهند که یک نفر در 

در این حالت ریسک خطري که احتماال متوجه یک نفر است به سه نفر بسط داده شده عرض نیم ساعت انجام میدهد؟
.است 

:جه نتی
می استفاده امکانات فنی انجام ترل خطرات بهداشت محیط است که با کنبش جنبه خاصی ازتادربرابرعمل حفاظت 

اگر حذف کانون خطر به کلی . که کانون خطر را به کلی از میان بردارند ی می شوددر محیط صنعتی ، معموالً سع. ردگی
آسیب رسانی آن به انسان جلوگیري می امکان پذیر نباشد ، سعی می کنند آن را محصور کنند وبدین ترتیب از 

،ضمن انجام کارروشهاي پیش گفته تالش می شود تابا،چکدام به طور کامل مقدور نباشددر صورتیکه هی.نمایند
. میزان پرتوگیري افراد کمتر باشد
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