
 فلسفه حفاظت در برابر اشعه

 ّ لْاًیي ّضغ طشیك اص پشتْعاص ُای دعتگاٍ پشتْصا هْاد صیاًثاس اثشات تشاتش دس صیغت هذیظ ّ اًغاى دفاظت
 دس دفاظت ؽْد. هی ًاهیذٍ بهداشت فیسیک ػلن ُا آى سػایت تش ًظاست ّ کٌتشل ُوچٌیي ّ هشتْطَ همشاسات

 تش پشتُْا تیْلْژیکی اثشات تاتش دس سا آیٌذٍ ُای ًغل ّ صیغت هذیظ اًغاى، کَ اعت ای دشفَ ّالغ دس اؽؼَ تشاتش
 .داسد ػِذٍ تش تِذاؽت فیضیک داًؼ دس ؽذٍ تذّیي ػلوی افْل اعاط

 ػذم لیکي تاؽذ هی فشد تَ هٌذقش تؼضا ّ هفیذ ستغیا هختلف اهْس دس یًْغاص پشتُْای کاستشد کَ ایي ّجْد تا
 ُوشاٍ تَ آیٌذٍ ُای ًغل دتی ّ صیغت هذیظ هشدم، کاسکٌاى، تشای جذی خطشات هیتْاًذ ایوٌی ًکات سػایت
 پیؼ عال یکقذ اص تیؼ دس پشتْصا هْاد ؽٌاخت پغاص ّ تالفافلَ پشتُْا ایٌگًَْ تالمٍْ خطشات . تاؽذ داؽتَ
 .اعت گشدیذ کؾف

 دس هشتْطَ ُای سٌُوْد یًْغاص، پشتُْای گیشی اًذاصٍ دس تْاًایی ّ خطشات ؽٌاعایی صهیٌَ دس ؾشفتپی تا
 اؽؼَ تشاتش دس دفاظت اص ُذف کلی طْسی تَ ًِادٍ، تْعؼَ ّ گغتشػ تَ سّ دفاظتی الذاهات خقْؿ
 تشّی آى اثشات اص ًاؽی خطشات تیؾتش ُشچَ کاُؼ ّ گًْاگْى صهیٌَ دس پشتُْا کاستشد هضایای اص اعتفادٍ
 .تاؽذ هی آیٌذٍ ُای ًغل ّ صیغت هذیظ هشدم، کاسکٌاى،

 ُا دعتگاٍ ایي کاستشد گغتشػ تا ُوشاٍ پیؼ عال فذ دذّد دس پشتْصا هْاد ّ پشتْعاص ُای دعتگاٍ کؾف اص پظ
 ّ ُاَ کویت تْعظ اًغاى تشّی اثشات ایي تشسعی ّ گشدیذ ؽٌاعایی ًیض یًْغاص پشتُْای صیاًثاس اثشات هْاد، ّ

 کَ طْسی تَ گشفت لشاس هذًظش تیؾتش سّص تَ سّص ای ُغتَ تکٌْلْژی ّ ػلْم پیؾشفت تا ّ ػلوی هختلف هجاهغ
 هٌظْس تذیي 8291 عال دس اؽؼَ تاتش دس دفاظت الوللی تیي کویغیْى یؼٌی هجاهغ ایي هِوتشیي اص یکی
 خْد تَ لاًًْی جٌثَ جِاى عطخ دس غیْىکوی ایي ُای تْفیَ ّ سٌُوْدُا دَُ چٌذ گزؽت تا گشدیذ. سیضی پایَ

 ُای عیاعت تَ ػٌایت تا ّ صیغت هذیظ هشدم، کاسکٌاى، دفاظت هٌظْس تَ کؾْسُا اص تغیاسی ًِایتا . گشفت
 هلی عطخ دس ّ ًوْدًذ دًثال سا الولی تیي ُای عاصهاى دیگش ّ کویغیْى ایي پیؾٌِادات ّ سٌُوْدُا خْد هلی

 .دادًذ لاًًْی جٌثَ آى تَ
 ایي ًاهَ آییي ُوچٌیي سعیذ تقْیة تَ 1=:8 هاٍ فشّسدیي دس ایشاى اؽؼَ تشاتش دس دفاظت لاًْى ساعتا ایي دس

 آى، ًاهَ آییي ّ اؽؼَ دستشاتش دفاظت لاًْى اجشای جِت دس سعیذ. ّصیشاى ُیات تقْیة تَ 2=:8 دسعال لاًْى
 الصم ؽشایظ اعتاًذاسد ایي دس گشدیذ. تائیذ ّ تِیَ 8:31 دسعال کؾْس اؽؼَ تشاتش دس دفاظت پایَ اعتاًذاسدُای

 .اعت ؽذٍ تیٌی پیؼ یًْغاص پشتُْای ّ اؽؼَ تشاتش دس صیغت هذیظ ّ آیٌذٍ ُای ًغل ّ هشدم دفاظت تشای
 :یونساز پرتوهای اثرات
 :ؽًْذ هی تٌذی تمغین ادتوالی اثشات ّ لطؼی اثشات دعتَ دّ تَ یًْغاص پشتُْای اثشات

 :قطعی اثرات■ 

 اص صیادی تؼذاد سفتي اصتیي عثة کَ ؽْد هی پذیذاس لطؼی اثشات تاؽذ صیاد ًغثتا دسیافتی دص هیضاى کَ ٌُگاهی
 گشدد. هٌجش ًیض دیذٍ آعیة ُای اًذام ػولکشد سفتي تیي اص تَ اعت هوکي اهش ایي گشدد. هی تافتی ُای علْل

 عطخ اص تاالتش دس آًکَ دال ًوایذ ًوی صتشّ لطؼی اثشات آى، اص تش پاییي کَ داسد ّجْد دص آعتاًَ یک ُوْاسٍ
 عطخ صیش دس دص ًگِذاؽتي پاییي تا یاتذ. هی افضایؼ لطؼی اثشات ؽذت پشتْگیشی، هیضاى افضایؼ تا آعتاًَ،

 .گشدد هی تضویي لطؼی اثشات تشاتش دس ایوٌی ّ آعتاًَ،دفاظت
 :احتمالی اثرات■ 

 ادتوال ُا پشتْگیشی گًَْ ایي خطشًاک ػْالة اص یکی ٌذ.افت هی اتفاق پشتْگیشی عطْح توام دس ادتوالی اثشات
 دس اثشات ایٌگًَْ تشّص ؽْد. آؽکاس اعت هوکي اّلیَ پشتْگیشی اص تؼذ عال چٌذ هؼوْال کَ تاؽذ هی عشطاى تشّص
 آى ّلْع ادتوال دص، افضایؼ تا لیکي ًیافتذ، اتفاق ُشگض کَ اعت هوکي ُن ّ اعت هذتول ُن ؽخـ یک

 .اعت تؼیذ هؼیي ؽخـ یک دس همذاس کن دصُای تشای ُا پشتْگیشی گًَْ ایي اثشات تشّص ؽْد. هی تیؾتش
 :اعت اعتْاس صیش اعاعی افل عَ تش سادیْلْژیکی دفاظتی عیغتن

 تَ تاؽذ، هی تْجیَ لاتل پشتْ، هٌاتغ تا ساتطَ دس فؼالیت گًَْ ُش: پرتوگیری فعالیت عنوان توجیه الف(
 .ًثاؽذ آى ضشس اص تیؼ جاهؼَ تشای پشتْ ؼالیتف اص دافل عْد دیگش ػثاستی

 ّ تشعذ هوکي همذاس کوتشیي تَ پشتْ هٌاتغ اص پشتْگیشی ادتوال: اشعه برابر در حفاظت نمودن بهینه ب(
 ّ هْجَ اجتواػی ّ التقادی هْاصیي گشفتي ًظش دس تا ّ ؽذٍ فشف ُضیٌَ تشاتش دس دفاظتی الذاهات اًجام
 .تاؽذ پزیش اهکاى

 پشتْگیشی اص ًاؽی خطش کٌتشل ّ دص دذّد سػایت تا کٌتشل، لاتل پشتْ هٌاتغ اص افشاد پشتْگیشی: دز حد رعایت ج(
 :تاؽذ هی ریل ؽشح تَ افشاد پشتْگیشی هجاص دذّد اعت. تالمٍْ
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 تا 61 جوانان گیری پرتو عادی مردم پرتوگیری کارکنان شغلی پرتوگیری دریافتی دز

 سال 61

 سیُرت میلی6  سیُرت میلی1  سیُرت میلی02 الوً سا مُثر دز
 

 اص تؼذ یکغال دسعت =812 دس تکشل تْعظ آى پشتْصایی ّ هیالدی >812 دس سًّتگي تْعظ ایکظ اؽؼَ کؾف
 تاتؼ اهشّصٍ عاخت فشاُن سا تکٌْلْژی ّ ػلْم دس یًْیضاى اؽؼَ تاتؼ اص تشداسی تِشٍ تشای سا صهیٌَ آى کؾف
 :داسد کاستشد تخؼ عَ دس پضؽکی همافذ تشای یًْیضاى

 هاهْگشافی ػول، اتاق آسم عی ، اعکي تی عی فلْسعکپی، ؽاهل تخققی – عادٍ تؾخیقی سادیْلْژی■ 

 آًژیْگشافی ّ
 )تشاپی تشاکی – تؾخیقی ) ُا سادیْتشاپی■ 
 )تؾخیقی،دسهاًی ) ای ُغتَ پضؽکی■ 

 سادیْلْژی، هشاکض دس پشتْعاص( دعتگاٍ ّ تغتَ چؾوَ تاص، )چؾوَ هختلف ُای ؽیٍْ تَ کَ یًْغاص پشتُْای
 سّی تش خاسجی پشتْگیشی تا سا صیاًثاسی اثشات گیشد هی لشاس اعتفادٍ هْسد ّ تْلیذ ای ُغتَ طة ّ سادیْتشاپی

 ساتَ آى تْاى هی ّ تْدٍ هشتثظ دفاظ ّ فافلَ صهاى، ػاهل تا )خاسجی( پشتْگیشی خطشات ایي کٌذ؛ هی ایجاد اًغاى
 .تشد تیي اص دتی یا تملیل هوکي دذالل

 دس هادٍ دضْس صهاى تا ّ ؽشّع پشتْگیشی ؽْد فشد تذى ّاسد ًذْی ُش تَ پشتْصا هادٍ چٌاًچَ داخلی پشتْگیشی دس
 اّساًیْم، ّجْد ) آلْدٍ آب ّ غزایی هْاد خْسدى ُای ساٍ اص ػوذتا داخلی پشتْگیشی داؽت. خْاُذ اداهَ تذى

 پشتْ تا هشتثظ هْعغات کاسکٌاى دس ّ آلْدگی )ساٍ الْدٍ ُْای اعتٌؾاق ،صیشصهیٌی( ُای آب دس سادّى ّ سادیْم،
 ایجاد تاػث دسهاًی( یا تؾخیقی اُذاف تشای سادیْداسُّا تجْیض )ؽاهل ایاتشّژیٌیک جزب ّ پْعتی جزب ُا(،

 خقْفیات پشتْ، عویت تَ تذى دس پشتْصا ػٌافش سفتاس ًیض خقْؿ ایي دس ؽْد. هی افشاد تذى دس ػْاسك
 تیْلْژیکی ّ فیضیکی ػوش ًیوَ پشتْصا ُغتَ اص تاتؾی پشتْ ًْع تذى، دس کشدٍ ًؾت پشتْصایی همذاس یویایی،ؽ

 .کٌذ هی تؼییي سا ّاسدٍ آعیة هیضاى ّ داؽتَ تغتگی ؽخـ خْد عي ّ تالیٌی ّضؼیت پشتْصا، ػٌقش
  

 :اعت الصم صیش افْل دسهاى یا ّ تؾخیـ ُذف تا پشتْ فؼالیت اًجام جِت
 )دافلَ عْد تشاتش دس پشتْ فؼالیت صیاى )عٌجؼ پزیشی تْجیَ•  
 پشتْکاساى کلیَ آهْصػ•  
 ؽغلی گیشی پشتْ دص•  
 )آیٌذٍ ّ فؼلی ًغل عالهت گشفتي ًظش دس تذشاًی، جٌغی ّ عٌی گشٍّ تؼییي ) ػادی هشدم دس پشتْگیشی•  
 ای دّسٍ آصهایؾات اًجام اهکاى•  
 فشدی هًْیتْسیٌگ ّ اظتیدف ّعایل اص اعتفادٍ ّ تاهیي•  
 ایوٌی ّ دفاظتی ُای دعتْسالؼول ّ همشسات اجشای•  
 دص تؼییي ُای تشًاهَ دس کاسکٌاى ّ هْعغات ُوکاسی•  
 فْست تَ آى دفغ دس هٌاعة الذام ّ هْعغَ دفتش دس پایَ اعتاًذاسدُای تا هغایش ؽشایظ دُی گضاسػ ّ ثثت•  

 هکتْب
 )فشد تشکٌاسی ًَ )ّ تاسداسی فْست دس صى پشعٌل کاسی ّضؼیت تغییش•  
   ُا آى عي گشفتي ًظش دس تا افشاد تشدد ّ ًظاست( تذت -ؽذٍ )کٌتشل کاس ًْادی تٌذی تمغین سػایت•  
 اص تؼذ عال 3: ّ فشد عالگی >3 تا آى تایگاًی ّ افشاد پشعٌلی پشًّذٍ دس ؽغلی پشتْگیشی عْاتك دفع•  

 کاس خاتوَ
 دفع ّ هٌاعة هذاخلَ ّ اّسژاًظ هًْیتْسیٌگ عیغتن ایجاد ّ اّسژاًظ پشتْگیشی تشای ػولیاتی سیضی تشًاهَ•  

 .کٌٌذ هی ؽشکت هذاخلَ ػولیات دس کَ کاسکٌاًی دمْق
 )اػضاء دس هؼادل دص ّ هْثش )دص دص دذ مشساته سػایت•  
  

 :غیریونساز پرتوهای معرفی
 Hz 83 اص کوتش ُا آى فشکاًظ ّ nm 833 اص تلٌذتش ُْا دس آًِا هْج طْل کَ ُغتٌذ پشتُْایی غیشیًْغاص پشتُْای

 .اعت ev 89/; اص کوتش آًِا کْاًتْهی اًشژی ّ>8 × : 
  

 یونساز غیر پرتوهای بندی طبقه
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 کاربرد طول موج Hz بسامد برحسب نوع پرتو

 uv 5.7 ×12 11 -3×12 17 122 – 122 nm ماَرای بىفش
استریل کردن – حشري کش  – D تامیه َیتامیه

 ٌای برقی – صىعت چاپ َ تکثیر

 Vs وُر مرئی
3..7×12 11 – 5.7×12 

11 
122 – 5.2 nm - 

 IR 3×12 11 – 3..7×12 11 5.2 – 12 6 مادَن قرمس
فیسیُتراپی – دستگاٌٍای کىترل از راي دَر – 

 آشکار سازٌای اشعً

 Mw 3×12 . – 3×12 11 1 – 1222 nm میکرَ َیُ
ماشیىٍای صىعتی – مخابرات – رادار – رادیُ َ 

 تلُیسیُن

 تلفه ٌمراي – MRI پسشکی RF 3×12 7 - 3×12 . 1 – 1222 nm رادیُئی

 - LF 3×12 1 - 3×12 7 1 – 12 km بسامذ پائیه

 - VLF 322 – 3×12 1 1 – 1222 km بسامذ بسیار کم

 اوتقال َ تُزیع برق – کلیً َسایل برقی ELF <322 >1222 km بسامذ بً شذت کم

 - US <02 مافُق صُت
سُوُگرافی – سُوار – پسشکی – َسایل صىعتی 

 – ضخامت سىجی

  
 اثشات اغلة کٌذ هی ایجاد گشها آًِا دس صًذٍ ُای تافت تْعظ غیشیًْغاص الکتشّهغٌاطیغی پشتُْای جزب

 ًیض اثشاتی کَ اعت رکش تَ الصم تاؽذ هی پذیذٍ ُویي ًتیجَ پشتُْا ایي تا پشتْگیشی اص دافل تیْلْژیکی
 ًاؽی اثشات ایي اص تشخی آّسد. ؽواس تَ تافت دس ؽذٍ ایجاد گشهای ًتیجَ سا آًِا تْاى ًوی کَ اًذ ؽذٍ هؾاُذٍ

 .اعت ًؾذٍ ؽٌاختَ ٌُْص دیگش تشخی عاصّکاس ّ ُغتٌذ ؽیویایی ُای ّاکٌؼ اص
  

  BTS :کٌٌذٍ تمْیت ُای آًتي خقْؿ دس هطالثی
 ُای ایغتگاٍ ّالغ دس کٌذ هی تشلشاس سا عین تی استثاط یک BTS کٌٌذٍ تمْیت ُای آًتي ّعیلَ تَ ُوشاٍ تلفي

 تْاًذ هی ُا آى فمذاى یا کوثْد کَ اًذ ُایی ّاعطَ ؽًْذ هی ًقة صهیي تشسّی کَ هخاتشاتی فشعتذٍ ّ گیشًذٍ
 .   کٌذ اؽکال دچاس سا عین تی استثاط یک هثاًی

 ICNIRP اعتاًذاسد طثك دُذ. هی پْؽؼ سا هشتغ کیلْهتش 933 تا یک دذّد دس فضایی اعتاًذاسد طْس تَ آًتي دس
 .اعت گشم کیلْ تش ّات 9 هتْعظ تطْس الکتشّهغٌاطیغی جهْ هؼشك دس گشفتي لشاس هجاص هیضاى
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