
 

 

 

 

 

 

 معاونت امور  بهداشتی استان آذربایجان غربی 

 

بهداشت واحد  عناوین برنامه های

 پرتوها

 بهداشت پرتو های با منشاء طبیعی -1

 بهداشت پرتو ها با منشاء مصنوعی -2

 



  

IONIZINGN&ONIONIZING 

RADIATION 

 

 

 

بهداشت مواجهه با پرتو های منتشره از منابع  

 مولد اشعه   مصنوعی

Artificial  
radiation  

 

 

 

بهداشت مواجهه با پرتو های متتشره از منابع  

 مولد اشعه طبیعی

Natural Radiation  





 تشعشعات وسالمت محیط وکار  
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بهداشت پرتوهای منتشره ار  
 منابع  طبیعی 

منابع موجود در   

 هوا،خاک ،آب

 ازبهداشت  پرتوهای منتشره  
 منابع  مصنوعی

بهداشت کاربری  
 در تولید نیرو 

بهداشت کاربری 
 پزشکی

 کاربردهای پزشکی تشخیصی
 کاربردهای پزشکی درمانی

 رادیو تراپی 

 پزشکی هسته ای

 

بهداشت کاربری  
 های صنعتی 

بهداشت کاربری  
 در کشاورزی 

بهداشت کاربری 
در تحقیقات و 

 فناوری



 بهداشت مواجهه با پرتوهای منتشره از

Natural Radiation       منابع طبیعی  

بهداشت مواجهه با پرتو های 

منابع کیهانی و خور  از  منتشره

  شیدی

برنامه ملی           

SANWISE              

بهداشت مواجهه با پرتو های 

از منتشره   

 منابع داخلی 

بهداشت مواجهه با پرتو 

خاکی های منتشره از منابع 

 ،آبی وهوا

 برنامه ملی 

RADON HEALTH 

http://www.kids.esdb.bg/solar.html


 پرتوهای محیط پیرامون
توجهی از آن توسط الیه ازن و سایر الیه  بخش قابل

 های اتمسفر جذب 

که از خورشید به  پرتوهای

 زمین 

  کیهانی 

 

ناشی از مواد رادیو اکتیو ی  تبدیل به گاز رادون میشود  طبیعی 

 در خاک وجود دارد 

 زمینی 

اندکی مواد  به مقدار بسیار  40پتاسیم  14کربن 210پولونیوم

 رادیو اکتیو به صورت طبیعی 

 درون بدن 

  پرتو تشخیصی  گرافی ساده 

 

 

 مصنوعی 

 پرتو درمانی   درمان سرطان

که در نیروگاه یا  کارگرانی

 پزشکی صنعتی 

 مواجهه شغلی 

کاربردهای تحقیقاتی در 

نظامی  آزمایشگاه و کاربرد  

 سایر موارد 



 



 (طبیعی و مصنوعی)پرتوگیری عموم مردم از تعشعشعات یونیزان 
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   پزشکی

 پزشکی هسته ای 

http://www.heimer.com/go/index.html


 افزایش پرتو گیری با افزایش ارتفاع

 میکرو سیورت 0.03فردی که در ساحل 

 

کیلومتر از  2فردی که در شهری با ارتفاع 

 میکرو سیورت  0/1سطح دریا 

 

 میکرو سیورت  1درباالی کوه   

  

  5کیلومتر  10ارتفاع 

 
 میکرو سیورت  10کیلومتر  15و



 انواع تشعشعات

 

 یونیزان•

 

 غیریونیزان•



 پرتوهای یونیزان



بهداشت مواجهه با تشعشعات منتشره از 

 کاربری های پزشکی 

  بهداشت مواجهه با تشعشعات منتشره از کاربری های

 پرتو درمانی 

 بهداشت مواجهه باتشعشعات منتشره  ازکاربری های 

 پرتو تشخیصی 



IONIZINGN 
RADIATION 

 14 علی گورانی  

x-ray 

e- 



http://www.kids.esdb.bg/biomass.html
http://www.kids.esdb.bg/biomass.html
http://www.kids.esdb.bg/biomass.html


 پرتو های یونیزان         

 شتاب دهنده   
 
 
 
  

 (چشمه ) منبع 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.beai.org/images/elektatop.jpg&imgrefurl=http://sueperla.blogspot.com/2007/04/radiation-therapy.html&h=960&w=1280&sz=71&hl=fa&start=5&tbnid=fBrySJkD4nz0LM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=Radiation+Therapy+&gbv=2&hl=fa&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.kingestate.com/images/domaine/estate/3805-soil.jpg&imgrefurl=http://www.kingestate.com/learn/organicfarming/vineyards.php&h=320&w=520&sz=90&hl=fa&start=30&um=1&tbnid=HJBvng2VHmZh_M:&tbnh=81&tbnw=131&prev=/images?q=+SOIL&start=20&ndsp=20&um=1&hl=fa&lr=&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.carrborocitizen.com/main/wp-content/uploads/2007/08/soil080907.jpg&imgrefurl=http://www.carrborocitizen.com/main/2007/08/09/&h=600&w=800&sz=47&hl=fa&start=84&um=1&tbnid=txZweyYkThWuXM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=+SOIL&start=80&ndsp=20&um=1&hl=fa&lr=&sa=N


 x ray 



 طیف موج الکترو مغناطیسی  

آلفا  اشعه ذره    

 

 یونیزان 

 

 

باال فرکانس  

 انرژی باال

 

 

 

 

 

طیف موج الکترو 

 مغناطیسی 

 

 

 

 

 

 

 اشعه بتا  ذره 

ایکس  اشعه موج   

گاما  اشعه موج   

بنفش اشعه ماورای   

 

 غیر یونیزان 

 

 

 

پایین فرکانس  

انرژی پایین   

 امواج نورانی 

مادون قرمز  اشعه  

 MRI اشعه دستگاههای لیزر اولتراسوندو



 انواع پرتو 
 نوع منابع تولید  قدرت نفوذ خطر اصلی   محافظ بار الکتریکی  جرم اتمی 

4 +2 الیه –کاغذ  

 شاخی پوست

فقط آلودگی 

  داخلی

چند سانتی متر 

 در هوا

   رادیو ایزوتوپ سنگینتر

از اورانیوم    
 آلفا 

1/200 -1 الودگی  لباس  

 داخلی 

 8تقریبا تا 

میلی متر در 

 پوست 

  بتا بیشتر رادیو ایزوتوپ ها 

موادی که  0 1

محتوای 

هیدروژن 

 باالیی دارند 

دهندها  شتاب –نیروگاه ها  متغیر است  کل بدن   نوترون  

 کل بدن  بتن و سرب  0 0

 

چندین متر 

درها و چندین 

سانتی متر در 

 بافتهای بدن 

 بیشتر رادیو ایزوتوپ ها 

 
 گاما 

چندین متر  کل بدن  بتن و سرب  0 0

درها و چندین 

سانتی متر در 

 بافتهای بدن 

 ایکس 





ALARA 

•ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) refers to the 

continual application of the 

optimization principle in the day-

to-day practice. 



  

 زمان تماس رابه موجهه شدنی حداقل 
 

   اصل                ALARA 
 

As              

Low 

As               

 Reasonably  

Achievable      

 

میزان دز دریافتی )هرچه کمتر موجه شدنی  
 موجه بوده و به حداقل ممکن کاهش یابد 



   حفاظت در برابر پرتو گیری خارجی

 به حداقل رساندن زمان پرتوگیری •
 حضور در میدان پرتو باید به حداقل ممکن تقلیل یابد      

 به حداکثر رساندن فاصله از منبع پرتو•
 با افزایش فاصله اهنگ دز متناسب با عکس مجوزر فاصله کاهش میابد      

 ایجاد حفاظ در مقابل منابع پرتو•
پرتوهای ایکس و گاما دارای قدرت نفوذ زیادی در ماده هستند  لذا برای حفاظ گذاری از مواد سنگینن مانند    

 سرب استفاده میکنند پرتوهای الفا چند سانتی متر در هوا عبور میکند



 اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه
 فاصله•
 زمان  •
 حفاظ •



 اصول حفاظت در برابر تشعشعات
 

 فاصله 
 
 زمان 
  
 حفاظ 

 25 علی گورانی  



 

 

Distance 



 قانون عکس و مجذور فاصله



 حفاظ



 حد های مجاز پرتو گیری افراد

 شغلی دز دریافتی 

میلی سیورت   

 در سال 

 مردم 

میلی سیورت در 

 سال

تا  16جوانان 

 سال 18

 6 1 20 دز موثر سالیانه 

دز معادل عدسی 

 چشم 

150 15 50 

 150 50 500 دز معادل اندامها 



 دستگاهای پرتو تشخیصی رادیولوژی

 :فلورسکوپی •

  تیوپ روی میز –تیوپ زیر میز   

 : سی تی اسکن•

 برداری مقطعی از بدن تصویر   

 :   دستگاه مامو گرافی •

 

 :دستگاهای پرتو تشخیصی دندان•

پانورکس با  –پانولوکس ساده     

 تک دندان –( جمجمه)سفالومتری

   :ثابت•

این دستگاهها جهت انجام انواع 

تصویر برداری ها در بخش پرتو 

 تشخیصی بطور ثابت نصب میشود 

 
 :متحرک 

جهت تصویر برداری از 

بیماران در محلهای خارج از 

بخشهای پرتو تشخیصی  

 2دارای سیم باطول بیش از 

 متر



 سی تی اسکن 

 



 ماموگرافی

 

-20کیلو ولتاژ

میلی آمپر  45

300-1500 



 

 

 

C-Arm 

 Fluoroscopy 

Unit 



Intra-Oral Dental X-Ray 

Equipment 

کیلو   65-80

 10-8-ولتاژ

 مبلی امپر

 



Panoramic X-Ray Equipment 

 میلی امپر 12-8کیلو ولتاژ  60-90



Cephalometric X-Ray 

Equipment 



 دستگاههای پرتو درمانی 

 برای درمان بیماریهای بدخیم در )دستگاه ایکس سطحی

 الیه های سطح پوست 

 دستگاه اشعه ایکس عمیق برای درمان بیماریهای بدخیم در

 الیه های عمیق تر 

 دستگاههای کبالت درمانی 

 شتابد هنده خطی 

 



 رادیوتراپی

 

 



 



Radiation Protection Advice & 

Measurements 

 





 پرتوهای غیر یونیزان



 پرتوهای غیر یونساز

 :تعریف

بخشی از پرتوهای الکترو مغناطیس که انرژی هر فتون •

انها برای ایجاد یونش در ماده کافی نباشد  یا به عبارت 

نانومتر و  100دیگر طول موج  آنها در هوا بلند تر از 

هرتز و انرژی آنها کمتر از  10در  3فرکانس آنها کمتر 

 الکترون ولت است 12/4

 



 

ONIONIZING 
RADIATION 

 •u 



 کاربرد  پرتوهای غیر یونساز

 اثرات کاربرد نوع پرتو 

معالجه  -استریل کردن لوازم پزشکی  Dتهیه ویتامین  (UV)ماوراء بنفش

امراض پوستی صنعت چاپ و تکثیر حشره کش برقی  

 رنگرزی الکترونیک

-باعث ایجاد گرما  

 التهاب پوست

فیزیوتراپی المپهای مادون قرمز  فرهای مادون قرمز    IR مادون قرمز 

 دستگاهای کنترل از راه دور   آشکار سازهای شعله

 –باعث ایجاد گرما 

سوختگی و تیره شدن 

 اب مروارید -پوست

میکرو ویو و 

 MW/RFرادیوئی 
فرهای میکروویو  مخابرات ماشینهای صنعتی  رادار  

 رایو تلویزیون  پزشکی ام ار ای  تلفن همراه

در  -باعث ایجاد گرما 

 بافتها میشود

FLF   باعث ایجاد گرما  در  انتقال و توزیع برق  وسایل برقی

 بافتها میشود

سونو گرافی  دستگاهای سونار  پزشکی و سایل   USمافوق صوت 

 صنعتی  ضخامت سنج 

باعث ایجاد گرما  در 

 بافتها میشود



 

   بهداشت پرتو های مصنوعی

 برنامه ملی بهداشت میدان های الکتر و مغناطیس •

NATION   EMF   PROGRAME 

 



 



 
بسیاري از وسایل منزل مانند سشوار و ماشین لباسشویي امواج 

الكترومغناطیسي مضري از خود ساطع مي كند كه شدت آن مي تواند 

حتي از شدت امواج الكترومغناطیسي منتشر شده در زیر دكل هاي برق 

 .  فشار قوي بیشتر باشد

توجه داشت تمام وسایل برقي خاموش تا زماني كه دو شاخه آن ها به 

پریز متصل است، از خود امواج الكتریكي ساطع مي كنند ولي وقتي 

روشن مي شود عالوه بر امواج الكتریكي، امواج الكترومغناطیسي نیز 

 .منتشر مي كند

چنانچه این وسایل داراي الكتروموتور باشد، امواج الكترومغناطیسي  

 استآن ها بسیار زیاد



 کارگاه تشعشعات ، مردم، سالمت محیط وکار 



 بهداشت مواجهه با پرتوهای منتشره از

Natural Radiation       منابع طبیعی  

بهداشت مواجهه با پرتو های 

منابع کیهانی و خور  از  منتشره

  شیدی

برنامه ملی           

SANWISE              

بهداشت مواجهه با پرتو های 

از منتشره   

 منابع داخلی 

بهداشت مواجهه با پرتو 

خاکی های منتشره از منابع 

 ،آبی وهوا

 برنامه ملی 

RADON HEALTH 

http://www.kids.esdb.bg/solar.html


 
 

 ماوراءبنفش 



 برنامه ملی مواجهه خردمندانه با نور خورشید

 

 

 اشعه ماورابنفش        

   UV  RAY    

  



 چگونگی نفوذ نور خورشید از اتمسفر و رسیدن به زمین 
 با توجه به طول موجهای تشعشعات ماورای بنفش

 53 علی گورانی  



 ( ماوراء بنفش) UVپرتوهاي 
 فرآیند پرتوگیري از اشعه ماوراء بنفش در دنیا معمول است ولي در كشور ما این مسئله به

فصل سال در معرض تابش نور خورشید قرار داریم  ٤صورت حاد درآمده است، چون ما در 

در حالي كه در اروپا یك برنامه . و متاسفانه هیچ فرهنگ سازي هم در این زمینه نشده است

 .  منسجم براي حفاظت در برابر اشعه ماوراء بنفش تدوین شده است

نوع پرتو  ٣UV  تحت عنوانA ،B  وC  وجود دارد كه نوعC  داراي بیشترین میزان انرژي

خوشبختانه اتمسفر مانند یك فیلتر عمل و پرتوهاي پرانرژي را حذف مي كند به عنوان . است

تا نزدیكي سطح زمین  Bبه طور كامل حذف مي شود، دامنه انتشار پرتو نوع  Cمثال پرتو 

 .به سطح زمین مي رسد Aمانند كوه هاي مرتفع یا هواپیماهاي در حال پرواز است اما پرتو 

  در گندزدایي از پرتوهايUV البته باید توجه داشت دستگاه هاي مولد . استفاده زیادي مي شود

 (  آّ ب و فاضالب) .تولید كند UVcاین پرتو باید فقط 

 در بعضي مهدهاي كودك نیز ازUV  موادغذاییبراي گندزدایي استفاده مي شود 

 (تشخیص اسکناس ) کاربری در پوینترها و اسکنر ها 

 کاربرددر المپهای فشرده 

 کاربرد نظامی 

 کاربرد در دستگاههای برنزه کننده پوست 

 کاربرد درمانی 

 



 

SUNWISE  
 مواجهه خردمندانه با نور خورشید

 55 علی گورانی  



  SUNWISE اهمیت برنامه ملی  

o  بیشترین سرطانها در کشور سرطان پوست است 

 

o15/5  دصد سرطانهای کشور را سرطانهای پوست تشکیل

 میدهد

o نفر در کشور به سرطان پوست  9000تا  7000سالیانه

 مبتال میشوند 

o جزء کشورهائی هستیم که  مردم پیر یوستی زود رس دارند 

 



 نقش تابش آفتاب در ایجاد سرطان پوست

 

بدون شک مهمترین عامل ایجاد سرطان پوست در ایران •

تابش اشعه خورشید به پوست بدن  بخصوص سرو 

 .صورت است 

افرادی که در برابر آفتاب کار میکنند مانند کشاورزان ، •

...  کارگران ساختمانی و جاده سازی،ماهیگیران و 

بیشتر در خطر ( بخصوص در مناطق کوهستانی و دریا )

 .ابتال به سرطان پوست میباشند

در بین رانندگان ابتال به سرطان پوست در قسمت های چپ •

سر و صورت آنها که بیشتر در معرض تابش آفتاب قرار 

 .دارد بیشتر دیده میشود

 



 سرطان های پوست 
 

         

                    

                             

http://www.worldwidewounds.com/2002/march/Naylor/images/Fig-1-Melanoma-Back.jpg
http://web.med.unsw.edu.au/pathmus/_vti_bin/shtml.dll/f0322093.htm/map


 آفتاب سوختگی پوست 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20071102034250/www.merckmedicus.com/ppdocs/us/hcp/content/white/chapters/images/A02997-f17-08.jpg&imgrefurl=http://www.merckmedicus.com/ppdocs/us/hcp/content/white/chapters/white-ch-017-s002.htm&h=687&w=803&sz=156&hl=en&start=598&um=1&tbnid=DFRZ52UNx8z2cM:&tbnh=122&tbnw=143&prev=/images?q=sunburn&start=580&ndsp=20&um=1&hl=en&sa=N


 پیر پوستی زود رس

 



 آسیب های چشمی

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.romanoffvision.com/Images/PterygiumB30.jpg&imgrefurl=http://www.romanoffvision.com/eyeinfo-PingueculumAndPterygium.asp&h=233&w=300&sz=22&hl=fa&start=3&um=1&tbnid=mYoLs6wUDU0yYM:&tbnh=90&tbnw=116&prev=/images?q=Pterygium&um=1&hl=fa&lr=


نكته مهم در عرصه حفاظت در برابر پرتوهاي مضر آن است كه مردم باید یاد •

بعد از ظهر در معرض آفتاب قرار  ٤صبح تا  ١٠بگیرند تا حد امكان در ساعات 

 نگیرند یا حداقل در سایه باشند؛

حضور در فضاهاي . درصد پرتوگیري دارد ٥٠هرچند در سایه هم بدن به میزان 

اما به عنوان . درصد پرتوگیري دارد، مناسب است ١٠پوشیده نیز چون بدن فقط 

درصد از حالت عادي بیشتر است؛ به همین  ٢٥مثال در ساحل دریا پرتوگیري 

دلیل سوختگي پوست در این مناطق در صورتي كه حفاظت نشود، بسیار سریع 

 .  سانتي متري سطح آب نیز نفوذ مي كند ٤٠حتي تا UV.اتفاق مي افتد

بار در طول عمرش  ٥براساس جدیدترین یافته هاي علمي، اگر پوست انساني فقط  

بر اثر آفتاب بسوزد، در زمره افراد داراي ریسك باالي ابتال به بیماري هاي شدید 

 .پوستي قرار خواهد گرفت
 

  حفاظت

 



 

 

 

  فصل در اشعه UV شدید تابش میزان

 طبق كه است دقیقه 10 تنها تابستان

 ساعت از حدودا   شده انجام بررسي هاي

  فصل در روز هر دقیقه 14:40 تا 14:30

 تابش میزان دقیقه 10 این در .است تابستان

 ساعات مابقي در و 10 تا 7 بین UV اشعه

 .است 4 تا 2 بین نیز

 

http://khabarkhooneh.com/fa-IR/key/تابستان/1/
http://khabarkhooneh.com/fa-IR/key/تابستان/1/


 بهداشت و حفاظت در برابر اشعه ماورای بنفش 

 تا حد امکان درمقابل نور آفتاب لباس به پوشیم•

 از لباس تیره استفاده •

 لباس از جنس نخی  کتانو ترکیبی از پلی استر و کتان •

یک -دقیقه قبل از بیرون   30spe(    20فاکتور حفاظتی ) کرم ضد آفتاب •

 لب ها  –هردو ساعت تکرار  -الیه روی پوست

قاب  فاکتور ) و عینك  سانتی متر  7/5نقاب  استفاده از لباس هاي پوشیده، كاله•

ز جمله راهكارهاي حفاظتي در این زمینه است حتي در اروپا (ا400حفاظتی تا 

 .استفاده از عینك یك الزام قانوني است

 از غذا   Dویتامین •

 از شیشه منعکس کننده در منازل •

 (درصد منعکس 80برف )در روز برفی اشعه بیشتر •

 

 



 حفاظت

 وضعیت پرتوگیری  شاخص یووی اقدام حفاظتی

کرم ضد افتاب–عینک  2کمتر از     کم 

کرم ضد افتاب–کاله عینک    3-5  متوسط 

کرم ضد افتاب–عینک -چتر -کاله   6-7  زیاد 

کرم ضد افتاب–عینک -چتر -کاله  7-10  خیلی زیاد 

 

بعد اظهر از سر  10تا4در ساعت 

عینک -چتر -پناه خارج نشوید کاله

کرم ضد افتاب–  

 بیش از حد 11



 

 

  Tanning bedS     برنزه کننده ها     

 

 

A tanning bed or sunbed is a device emitting 

% UVA and 95typically ( ultraviolet radiation

UVB 5%, +/-3%) used to produce a cosmetic 

.tan 

Because of several alleged adverse effects 

World Health on human health, the 

does not recommend the use  Organization

of UV tanning devices for cosmetic reasons 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_tanning
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization




 برنامه ملی بهداشت رادون
  NATION  RADON PROGRAME              

                                                

 
 

 

 

http://206.170.189.143/CGS/minerals/images/Radon_Element_d2x.gif


 High Background Radiation Areas Around the 

World      

    Numbers given are in mSv/year 



RADON   ؟ 
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گاز . رادون از تجزیه رادیو اکتیو طبیعی اورانیوم تولید می شود که در سنگها و خاک یافت می شود

رادون به سادگی از زمین وارد هوا می شود که در آنجا در میان . رادون در آب هم یافت می شود

بازمانده های رادون در حین . فرآورده های تخریبی فرار موسوم به بازمانده های رادون متالشی می شود

 .تجزیه، ذرات رادیواکتیو آنها منتشر می کنند و به بخارات، غبار و سایر ذرات در هوا ملحق می شوند

 

وقتی نفس می کشیم ، پس مانده های رادون روی سلولهای جدا مجاری تنفسی قرار می گیرند که در اینجا 

آسیب برسانند و احتماال سبب بروز سرطان ریه  DNAذرات آلفا می توانند به مولکول وراثتی 

 .  می شوند

.  در بسیاری از کشورها آب شرب از منابع زیرزمینی از قبیل چشمه ها، چاه ها و گودال ها بدست می آیند

این منابع آب به طور طبیعی دارای غلظت بیشتری از رادون نسبت به آبهای سطحی حاصل از 

تا این زمان، در مطالعات همه گیر شناسی ارتباطی بین . رودخانه ها، دریاچه ها و جویبارها هستند

 .رادون در آب آشامیدنی و سرطان دستگاه گوارش و سایر دستگاه های بدن یافت نشده است

 

 



 :تاثیرات رادون روی سالمتی

 
.  در بسیاری از کشورها، رادون دومین عامل مهم ابتال به سرطان ریه بعد از سیگار است•

. درصد تخمین زده می شود ١۴تا  ٣نسبت موارد ابتال به سرطان های ریه ناشی از رادون از 

اثرات مهم این گاز روی سالمت در معدن کاران اورانیوم دیده شده است که در تماس با مقادیر 

اما مطالعات در اروپا، امریکای شمالی و چین تایید کرده است که . زیادی از رادون قرار دارند

نیز خطراتی برای سالمتی دارد و  –مانند آنچه در خانه ها یافت می شود  –غلظت کمتر رادون 

 .اساسا در بروز سرطان های ریه در سراسر جهان تاثیرگذار است

 

درصد بیشتر  ١۶افزایش غلظت رادون، خطر بروز سرطان ریه ( Bq/m٣)١٠٠در ازای هر 

واکنش خطی است یعنی خطر ابتال به سرطان ریه به طور نسبی با  –ارتباط دوز . می شود

رادون در افراد سیگاری بیشتر عامل بروز سرطان . افزایش تماس با رادون، بیشتر می شود

 .است
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 :رادون در منازل

 

غلظت رادون در یک خانه به نکات . برای اکثر مردم، بیشترین میزان تماس با رادون از خانه ناشی می شود▪ 

 :زیر بستگی دارد

 

 مقدار اورانیوم در سنگ ها و خاک های زیر ساختمانی( ١

 

 راه های موجود برای نفوذ رادون به درون خانه( ٢

 

میزان تبادل بین هوای داخل و خارج که به ساخت منزل، عادات وسایل تهویه ای ساکنان و درزگیری ( ٣

 .پنجره ها بستگی دارد

 

 :رادون از راه های زیر وارد خانه ها می شود

 

 دیوار –ترک خوردگی های موجود در اتصاالت بتونی سقف ۵

 

 شکاف های موجود در سقف( ۶

 

 منافذ کوچک در دیوارهای بلوکی توخالی( ۷

 

 کارتل ها و فاضالب ها( ۸

 

 .مقدار رادون معموال در زیرزمین ها، سردابه ها و سایر مناطق سازه ای در تماس با خاک بیشتر است( ۹

 



Radon is another air pollution 

 problem 
 

mrem /y361    متوسط دوز دریافتی سالیانه هرنفر 

    640 mrem /y 
میلی رونتگن در سال بیشتر از افراد غیر  280"   تقریبا)  

 (  سیگاری 
 

میزان جذب پرتوهاي مضر درافراد سیگاری  

 در افراد سیگاري بسیار بیشتر است

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bfs.de/en/ion/radon/radon_lunge_icon.jpg&imgrefurl=http://www.bfs.de/en/ion/radon&h=182&w=250&sz=41&hl=fa&start=43&tbnid=SkCI6yoxYHmJ4M:&tbnh=81&tbnw=111&prev=/images?q=Radon+in+Homes+and+Buildings+&start=40&gbv=2&ndsp=20&hl=fa&sa=N


 حفرههای که ممکن است البه الی دیوار ها- 1

 فضاهای  خالی سوراخها -2 

 دیوار های سنگی  -3

 کف چوبی  -4

 ترک های دیوار -5

 اتصاالت ساختمانی  -6

 کف بتنی -7

 سقف-8



 نمودار خطر بهداشتی رادون 

http://www.epa.gov/radon/healthrisks.html
http://www.heimer.com/go/index.html


 :کاهش گاز رادون در منازل● 

 بهبود تهویه منزل1.

 

 جلوگیری از نفوذ رادون از زیرزمین به درون اتاق های مسکونی( ٢

 

 افزایش سیستم تهویه زیر کار( ٣

 

 نصب یک سیستم کارتل رادون در زیرزمین( ۴

 

 درزگیری سقف ها و دیوارها( ۵

 

 .نصب یک سیستم تهویه یا فشار ساز مثبت( ۶



 بهداشت کاربری آنتن های  تلفن همراه     

 
نظامند  کردن بهداشت محیط کار با آنتن )   •

 (BTS    های
 



 آنتن های ثابت تلفن همراه     

(BTS) 



 BTSمنتشره از آنتن های  مخروط پرتو های

 متر  50 -300 

3
0

-
15 

ر 
مت

 





 
 
 
 
 
 
 
 امواج منتشره از آنتن در پايین ، باال و پشت آنتن بسیار ناچیز بوده و چگالی انرژی در اين نواحی

 .غیرقابل توجه است
 از آنتن به سمت جلو ساطع می شوند(چتری شکل)امواج منتشره واگر بوده و به شکل يك مخروط. 
 درجه نسبت به محور عمودی دکل قرار گرفته باشد امواج منتشره   5-10درصورتیکه آنتن با زاويه

 .متری از دکل به سطح زمین برخورد نمايند 50-300تمايل دارند در فاصله 

 

 BTSمنتشره از آنتن های  مخروط پرتو های



 

For determining compliance, 
exposure is averaged over the 
approximate projected area of the 
body.

Power decreases as the distance 
from the antenna increases.

 چگالی توان دریافتی ازآنتن های

 BTS 



چکالی سنجی انرژیهای منتشره 

    از آنتن های تلفن همراه







 

 اصول نصب و بهره برداری از آنتن های تلفن همراه  
 

 حصول اطمینان از مقدار چگالی انرژی منتشره از آنتن  -1

 (  که بایستی برابر استاندارد های مربوطه باشد)

 

 حصول اطمینان از ایمنی نصب -2

  

 حصول اطمینان از استحکام سازه  -3

 

 حصول اطمینان از بهداشت  حرفه ای پرسنل    -4

 



 استانداردهاي ایستگاه هاي ثابت تلفن همراه

 

 کارگاه تشعشعات ، مردم، سالمت محیط وکار 



 خطرات تلفن همراه



 گیاهان و حیواناتنتایج عجیب آزمایش تأثیر تلفن همراه بر 

    بر پایه تحقیقات انجام یافته، بوته گوجه فرنگي در همان ده دقیقه اول كه

از خود هورموني ترشح ( بدون مکالمه )در کنار یک تلفن همراه، قرار گرفته 

معروف است « استرس»مي کند؛ این هورمون نزد بیولوژیست  ها، به هورمون 

 .و گیا  هان به محض آسیب دیدن، آن را ترشح مي کنند

 

   یاک خرگاوش را . دادناد در سوئد روي یک خرگوش آزماایش جاالبي انجاام

مادت هام  در ایان. کناار یاک موبایال گذاشاتند کاه آن موبایال هماواره روشان باود

 ماه خون و سلول هاي خرگاوش را باراي 2پس از  .تغذیه کاملي به آن مي دادند
آزمایش به آزمایشگاه بردند و نتیجه جالب توجهي را اعالم کردند؛ آن خرگاوش 

  .این وضعیت بیشتر از یک سال زنده نمي ماند با ادامه
 

 



 ....نتایج عجیب آزمایش ادامه 

    همانطوري که در عکس هاایي کاه باا اساتفاده از 

دوربین هاي حساس حرارتي گرفته شده اسات، مي بینیاد 

روشان در حاال  یک تخم مار  را در مقابال دو موبایال

صحبت کردن گذاشاته اند و پاس از گذشات یاک سااعت 

 .بود تقریبا  نیمي از آن سفت شده

 دقیقه 5دقیقه                             20         دقیقه 40     بعد از یک ساعت



نصب مي شود، قیمت خانه هایي  BTS در جاهایي که آنتن هاي در آلمان

، 2004در سال . درصد کاهش مي یابد 25که در معرض آن هستند تا 

گرهارد )آلمان  دانشمند آلماني نامه اي را به نخست وزیر وقت 500

 بدین مضمون نوشتند که چرا شما اجازه مي دهید که آنتن هاي( شرودر

BTS در نزدیکي خانه شهروندان نصب شود.  

ولی . شده استنبودن این امواج اثبات  سرطان زا

 غیر گرماییو  گرماییسایرتاثیرات آن مثل تاثیرات 

 .آن در انسان نیز مشاهده شده است



 خطرات بهداشتی تلفن همراه برای انسان
 (2005)میلیارد کاربر تلفن همراه در دنیا وجود دارد 2بیش از 

  تاثیرات گرمایی -1-1

تاثیرات گرمایی امواج موبایل اثبات شده است ، لیکن بعضی از 
 .بافتهای بدن به دلیل اینکه رگهای خونی کمتری دارند حساسترند

  

 

 اسکن مغز انسان در هنگام استفاده از موبایل



 ...ادامه تاثیرات غیر گرمایی 

 سرطان -1-2-4

   سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات علمی انجام یافته

اعالم نموده است که ایجاد سرطان به دلیل استفاده از موبایل و یا در 

 .مواجهه با ایستگاههای آنتن موبایل بسیار بعید است

 

   یک تحقیق گسترده در دانمارک در خصوص  2006در سال

نفر شهروند  420000)ارتباط سرطان و استفاده از موبایل 

نشان داد که ارتباط معنی داری بین استفاده از موبایل و ( دانمارکی

 .سرطان وجود ندارد
   



 

 دارد؟ آیا موبایل تنها در زمان صحبت کردن با آن ضرر
 

فاصله داشته  سانتي متر هم از شما30حتي اگر . حمل کردنش هم ضرر دارد. خیر

 .  باشد امواج الکترومغناطیسی موبایل به بدن برخورد می نماید

کمتر پوشش  وقتي که شما با موبایلتان حرکت مي کنید، جاهایي که آنتن ها آنها را

 مي دهند، گوشي شما سعي بیشتري براي به دست آوردن آنتن مي کند، در واقع

سیگنال هاي بیشتر و قوي تري از خود ساطع مي کند که این موضوع بسیار خطرناک 

  .است

 حتي به افرادي که مشکل قلبي دارند سفارش مي شود که موبایل را دور از خود نگه

 .دارند وآن را در جیب بغلشان نگذارند

یکي از نکات جالب این . متر از موبایل دورتر باشند 2حداقل  خانم هاي باردار باید

،هزار برابر MMSموبایلتان عکس بفرستید یا همان است که زماني که شما با

 .دانشگاه اتریشي اثبات کرده است این موضوع را یک. خطرش بیشتر است



SAR Level  

 

SAR  مخفف specific absorbed radiation  ) تشعشعات

 (Watt/kg)است و واحــد آن( اختصاصی جـذب شـده تــوسط بدن

  .می باشد

وات بر کیلوگرم و امریکا  ٢مجاز را  SAR اتحادیه ي اروپا حداکثر

 واضح هست که هر چه. وات بر کیلوگرم تعیین کرده است 1/6

SAR Level  یک گوشي کمتر باشد براي سالمت کاربر آن گوشي

 .مفیدتر است

 .ربطی به قدرت آنتن دهی گوشی موبایل ندارد SAR levelمقدار 



 ایستگاههای آنتن موبایل

( 2002سال)مطالعات انجام یافته در فرانسه ، اسپانیا ، مصر و استرالیا •

 تاثیراتی از قبیل سردرد ، خواب پریشی و کاهش حافظه 

 متری آنتن های 100را در افرادی که در فاصله     

 .موبایل زندگی می کردند نشان داد    

 

 :استاندارد کشوری 

 از محل نصب دکل    متر 5شعاع فاصله افقی به 



 

3100   0.98 

3300   0.87 

5170   1.49 

6061   0.77 

6101   0.68 

6170   0.61 

6230   0.59 

6236i   1.24 

6600   0.50 

 

6610   0.45 

6682   0.82 

6800   1.20 

7210   0.45 

7270   0.46 

7610   0.55 

8800   0.46 

9300   0.24 

N-Gage   0.37 

N90   0.22  

 برای  SARمیزان 

 گوشی های نوکیا 

 



 راههای کاهش مواجهه با تشعشعات موبایل
 کوتاه کردن زمان مکالمات•

 smsاستفاده از •

 اجتناب از مکالمه در مکانها با آنتن دهی پائین•

تماس با موبایل بهتر است در محیط خارج باشد و در صورت تماس در داخل •
 .در کنار پنجره باشد

 –محل کار )اجتناب از تماس بی مورد و دور نگهداشتن آن از اندامهای بدن•
 (منزل

 محدود نمودن استفاده از موبایل در دوران بارداری•

 ...(شبها ، مکانهای بدون آنتن و)خاموش نمودن موبایل در زمان عدم استفاده •

 مکالمهسانتیمتري گوشي حین  3تا  2دور نگه داشتن  •

 گوشي را كنار قلب نگذارید•

 محدود كردن استفاده كودكان از موبایل •

 
  
 

http://khabarkhooneh.com/fa-IR/key/مکالمه/1/


 



پروژه  ملی گذار کشور از المپ های رشته ای به المپ  

  از منظر بهداشت محیط  cflهای فلورسنت فشرده 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gluehlampe_01_KMJ.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Leuchtstofflampen-chtaube050409.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Compact-Flourescent-Bulb.jpg


سیاست نظام سالمت کشور در گذار از المپهای رشته ای به 

 فلورسنت فشرده   

 پیشگیری از تهدید سالمت مردم در مواجهه با گشترش المپهای فلورسنت  : هدف کلی 

 

 :اهداف اختصاصی

 جلوگیری از پراکندگی فلز سنگین جیوه در محیط  -1

 کاهش پرتو گیری مردم در مواجهه با تشعشعات منتشره از المپهای فلورسنت    -2

 ( حداقل موجهه شدنی ALARA Reasonably   Achievable    AS   Low   Asاعمال اصل     ) 

 

 :استراتژیها 

 :اعمال مقررات بهداشتی  در مراحل

 تولید المپها •

 توزیع المپها •

 مصرف المپها •

 جمع آوری و  بازیافت ویا دفع المپها•

 



100%  

Electricity 

5 Watts  

Light 
[40%] 

8 Watts  

Heat 
[60%] 

100%  

Electricity 

6 Watts  

Light 

[10%] 

54 Watts  

Heat 
[90%] 13 Watt  

CFL 
60 Watt 

Incandescent 

Less Heat, More Light 
More Heat, Less Light 

CFL Benefits 



105 

 
Longer Life 

Change bulbs 

once every 9 

years 

Change bulbs once each 

year 



 مکانیسم تولید نور در المپ های کم مصرف

 
 سرپیچ و کیت ، حباب قسمت 3 از مصرف کم المپ هر

 اتم برق جریان عبور با ها المپ دراین است شده تشکیل

  uvبنفش فرا پرتوهای و تحریک (میلیگرم5) جیوه های

 حاوی ) المپ این داخلی بخش فلورسنت الیه و میشود تولید

   درصد 95 میکند تبدیل مریی نور به پرتورا این ( فسفر

 میکنند تبدیل نور به را انرژی

 



 المپ کم مصرف هم ضررهایی دارد

 مقدار .است یکی مهتابی المپ با تقریبا آن نور تولید و گیرد می قرار فلورسنت های المپ دسته در مصرف کم المپ

 .کند می وارد ... و پوست چشم، به جدی های آسیب مدت، طوالنی در المپ این بنفش ماورای اشعه زیاد

 دارند، حساس پوستی که افرادی .باشد مضر سالمتی برای می تواند مصرف کم المپ  :کردند اعالم انگلیسی دانشمندان
 .است بیشتر معمولی المپ های از آنها از ناشی پرتو میزان چون می بینند، آسیب المپ ها این از افراد سایر از بیش

  جمله از و پوستی بیماری های به ابتال تسریع موجب مصرف کم المپ های :معتقدند انگلیس پوست انجمن کارشناسان
 .می شوند صرع به مبتال افراد در میگرن و سرگیجه هم چنین و پوست سرطان

  جمله از بسیاری عوارض بروز موجب فلورسنت های المپ از مداوم استفاده که اند داده هشدار متخصصان همچنین
  .شود می پوستی عوارض دیگر و اگزما ، سردرد

 می شدید اگزمای و پوستی قرمز های دانه بروز موجب که است شدید قدری به مواردی در فلورسنت های المپ عوارض
 .شود

 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=199
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=199
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=199
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/cancer/2006/1/4/14812.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/cancer/2006/1/4/14812.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/cancer/2006/1/4/14812.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/cancer/2006/1/4/14812.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/nerves/2008/4/23/65380.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/nerves/2008/4/23/65380.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2006/1/29/15209.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2006/1/29/15209.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2004/4/26/6273.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2004/4/26/6273.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2004/4/26/6273.html


 
 بهترین محل های مورد استفاده از المپ های کم مصرف

 
 انجا در طوالنی مدت افراد که های محل در است بهتر

 در درعوض و نشود استفاده ها المپ این از دارند حضور

 ، ها پارکینگ ، ،راهروها مرور و عبور مکانهای

  نمود استفاده ها المپ نوع این از ها دستشوی

 



این رخداد در صورت عدم  مدیریت صحیح میتواند  

   برای سالمت جامعه تهدیدی مشکل آفرین باشد

 

احتمال پراکندگی بخارات فلز سنگین جیوه •

 وتجمع این فلز در بافتهای مختلف بدن 

احتمال افزایش پرتوگیری مردم از  •

تشعشعات  ماوراءبنفش منتشره از این 

 المپها 



 
 قدامات الزم وقتی که یک المپ کم مصرف میشکندا

 
 دقیقه خارج شوید وبگذارید هوای تازه وارد  15اول پنجره هارا باز کنید بعد از اتاق به مدت

 اتاق شود 

 اگر در منزل ازسیستم گرمایشی مرکزی یا سیتم ترکیبی گرمایش و تهویه مطبوع استفاده میشود

 حتما آن را خاموش کنید و تا چند ساعت بگذارید هوای تازه در اتاق جریان پیدا کند 

 هرگز از جارو برقی یا دستی استفاده نکنیدزیراموجب پخش شدن جیوه به سایر قسمتهای خانه

 میشود 

هرگز لباس ها و پارچه هایی که برای تمیز کردبه کار رفته اند را در ماشین لباس شویی نریزد 

 هرگز زنان باردار و کودکان برای عملیات تمیز کردن المپ های شکسته شده استفاده نکنید 

  بعد از خارج شدن هوای اتاق برای جلوگیری از تماس مستقیم دستکش به دست کنید و تکه

های حباب المپ را به وسیله تکه ای مقوا برداشته و در یک ظرف شیشه ای در دار با درپوش 

 فلزی بریزید

  برای جمع کردن خرده های باقی مانده هم از نوار چسب استفاده کنید سپس سطوح را با

 دستمال یا حوله ای مرطوب پا ک کنید 

  در پایان دست خودر را به خوبی بشویید 

 



 راههای استفاده صحیح از المپ کم مصرف

المپ های کم مصرف با مشخصه تشعشع  پایین فرا بنفش بخرید 

 المپهای کم مصرف با شیشه دوجداره بخرید 

 تا آنجا که میتوانید المپها کم مصرف را در حباب شیشه ای قرار دهید 

 تا آنجا که میتوانید المپهای کم مصرف را دورتر از خود و با فاصله بیشتری

 (متر 3ارتفاع )به کا رببرید 

 هنگام باز کردن یا بستن المپ های کم مصرف را با یک پارچه بگیرید 

 بهتر است نور المپ فلورسنت را با نور زرد المپ معمولی ترکیب کنید تا

ضمن ایجاد روشنایی مطلوب تا حدود زیادی از خطر تابش خالص این نور ها 

 کاسته شود 
 (هزار ساعت10تا 5)پس از پایان عمر المپ هرچند که ظاهر سالم داشته باشد کنار بگذارید 

 استفاده از المپهای کم مصرف رنگی 

 



 پ

  

حوادث  نیرو گاه های 

 تحقیقاتی و

 تولید نیرو 

 های عمدی آلودگی

 ..بمب کثیف  و

dirty bomb , …. 

 حوادث وآلودگی های

 غیر عمدی  و شغلی  

  

  accidence   or    Incidentحوادث هسته ای 



 



Activity of Ir-192 source on  day of 

accident was (37 Ci) 

 م•
Source pigtail 
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on Day 15 after irradiation 

 115 علی گورانی  



on Day 53 after irradiation 
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