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 و واحدهای سنجش کمیت ها ، یکاها
 تشعشع



 هدف

 در مبحث حفاظت در برابر اشعه، به منظور ارزیابی خطرات بالقوه   
ناشی از پرتوها  و نیز برآورد میزان آسیب بیولوژیکی  ناشی از پرتوها،    

 :  شناخت کمیت های و یکاهای آن امری ضروری است
 

پرتوسنجی  کمیت هایی که میدان پرتو را توصیف می  نمایند را کمیت های
 (.مانند پرتودهی)می نامند 

    
کمیت هاییکه  میزان مشخصی از پرتو را اندازه گیری می نمایند 

 ...(.دز جذبی ، دز معادل ، دز مؤثر و)کمیت های دز سنجی نامیده می شوند 

 



 کلیات

  انرژی 
  پرتودهی وآهنگ پرتودهی 
دز جذبی 
  دز معادل،آهنگ دز معادل و ضریب توزین پرتو 
  دز مؤثر و ضریب توزین بافت 

 



 انرژی





 :سنجش اشعه

Exposure  (پرتودهی) 
Absorbed dose  (دوز جذب شده) 



 (اکسپوژر)پرتودهی

   پرتودهی که با عالمت(X ) نشان داده می شود کمیتی است برای
سنجش میزان فوتون های ایکس و گاما و سه نکته در تعریف آن حائز 

 :اهمیت است
 
فقط برای فوتون ها تعریف می گردد. 
در هوا بکار برده می شود. 
 کل بارهای هم عالمت تولید شده را اندازه گیری می نماید. 

 
  یکای جدید پرتودهی کولن بر کیلوگرم(C/Kg)  و یکای قدیم  آن

 .می باشد( R)رونتگن 

 







Kerma (kinetic energy released per unit 

mass)  

نام یک کمیت پرکاربرد در فیزیک پزشکی و مباحث محافظت پرتوی است 
به تمام ذرات  بنا به تعریف، کرما به مجموع انرژی جنبشی اولیه منتقل شده

همانند فوتون و )که توسط ذرات غیرباردار ( همانند الکترون)بارداری گویند 
در یک ( همانند بدن انسان)در واحد جرم درون یک ماده ( نوترون و گاما

 نقطه از فضا در آن ماده تولید شده باشد
 اگر این سنجش در هوا انجام گیرد در این صورت به این کمیتAir Kerma 

 گویند
 واحدSI  این کمیت ژول بر کیلوگرم است که با نام اختصاصی گری شناخته

 می گردد
 یونیزه کننده مستقیم و )بر خالف کرما، دوز جذبی برای تمام انواع ذرات

بر خالف . تعریف شده، ولو اینکه واحد هر دو کمیت گری است( غیرمستقیم
 است  کرما، دوز جذبی در یک نقطه تعریف نشده

 



  Absorbed doseدز جذبی





 :تفاوت

 



 (Dose Equivalent)دز معادل

 دز معادل که با(DE)   نشان داده می شود کمیتی است که دز جذب
شده در بافت را با توجه به اثرات بیولوژیکی آن اندازه گیری می کند   

یکسان، اثرات بیولوژیکی کلیه پرتوهای   Doseبه عبارت دیگر در یک 
یونساز، هرگز یکسان نخواهد بود، بلکه اثرات برحسب نوع پرتو شدت و 

 ضعف می یابند

  یکای جدید دز معادل مانند دز جذبی  ژول بر کیلوگرم ماده می باشد
 می باشد   (SV)که نام ویژه آن سیورت

یکای قدیم دز معادل رم(Rem)  می باشد 

DE═D)Rad(*)QF( 

1Sv=102 rem  =►1rem=10-2 Sv 

 

 



QF=quality factor 



20 

Harold Gray 1905-1965 



ABSORBED DOSE 

Absorbed energy per mass unit 

 

1 Gy (gray)=1 J/kg=100rad 



 Effective Doseدز موثر

  دز مؤثر که با(E)   نشان داده می شود کمیتی است که در محاسبه دز
جذب شده در بافت ، عالوه برنقش اثرات بیولوژیکی پرتوهای مختلف  ، 

در ارتباط با وقوع آثارات آماری ، نظیر )نقش بافت های مختلف بدن  را 
 در نظر می گیرد( سرطان ها

                                     

 ED rem = ED rem X WF  

 WF: weighting factor 

یکاهای دز مؤثر همانند دز معادل  سیورت و رم  می باشد. 
 
 

 



WF: weighting factor 
ضریب توزین بافت ، ضریبی است که نوع بافت تابش 

 دیده را جهت محاسبه دز مؤثر در نظر می گیرد



Rolf Sievert (1896-1966) 



Effective dose: 

 

Unit: 1 Sv (sievert) 

 

 

1sv=100rem 

 



 
 قانون حفاظت در برابر اشعه ایران

 قانون حفاظت در برابر اشعه با توجه به توصیه هایICRP 26شماره 

 . در مجلس شورای اسالمی تصویب شد 1368تهیه و در فروردین ماه   

 آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه در اردیبهشت ماه سال 

 .در هیئت وزیران تصویب شد 1369

 استانداردهای پایه حفاظت دربرابر اشعه باتوجه به توصیه هایICRP  

 (Basic Safety Standards)وبراساس استاندارد های پایه ایمنی 60شماره 

 1380تهیه و در تیرماه IAEA Basic Safety Series 115, 1996مندرج در  

 تصویب شد( سازمان انرژی اتمی ایران)در واحد قانونی  

 



  اثرات پرتوهای یونساز

 

 تقسیم میشوند احتمالیو  قطعیاثرات پرتوهای یونساز به دو دسته اثرات 

 

 

 اثرات قطعی( الف

dose 

Severity of 

effect 

threshold 



 اثرات احتمالی( ب
 

 (سرطان)اثرات احتمالی در تمام سطوح پرتوگیری اتفاق می افتند 

اثرات احتمالی دارای سطح آستانه نیستند. 

احتمال وقوع این اثرات متناسب با میزان دز دریافتی است. 

  هیچگونه سطح ایمن دز برای پرتوگیری های احتمالی وجود ندارد، گرچه

 .با کنترل پرتوگیری ها، میزان خطر دریافتی کاهش می یابد



Ionizing Radiation 

We live with 

1-3 mSv/y 
Can kill 

4000 mSv 

Is there a safe point? 

If not, how to deal with the problem? 



 هدف حفاظت در برابر اشعه

 :استاندارد ها هدف 
 
جلوگیری از بروز اثرات قطعی پرتوها 
 محدود کردن ریسک اثرات احتمالی پرتوها 

 



The need for protection 

applies to all dose levels 

 It is generally assumed that even very small 

doses of ionizing radiation can potentially 

be harmful (linear no threshold hypothesis) 

 

 Therefore, persons must be protected from 

ionizing radiation at all dose levels 



Who should be protected? 

 Patient 

 Members of his/her family 

 Worker 

 General public 



How should the people be 

protected? 

Justify the exposure 

Optimize protection 

Dose limitations 



 :توجیه پذیری فعالیت پرتوی
(Justify the exposure) 

 
 هرگونه فعالیت در رابطه با مواد پرتوزا، قابل توجیه باشد  .

به عبارت دیگر سود حاصل از فعالیت پرتوی برای جامعه 
 بیش از ضرر آن باشد

  ،در زمینه پزشکی چون درمان بر پایه تشخیص است
در رادیوتراپی  : مثال . آزمایشات پرتوی توجیه شده است

که موجب افزایش امید به زندگی افراد می شود و فرد  
 بیشتر زندگی می کند

 

 



فعالیت های پرتوی زیر در صورتی که با افزایش مواد پرتوزا یا 
 :پرتوزا کردن محصوالت همراه باشد، قابل توجیه نیست

 

  ،فعالیت های پرتوی در زمینه های موادغذایی، آشامیدنی
آرایشی و یا اجناس یا هر محصول مشابهی که به واسطه 

آن مواد پرتوزا بتوانند از طریق تنفس، بلع و جذب پوستی  
 .وارد بدن انسان شوند

 فعالیت پرتوی در زمینه استفاده غیرضروری پرتوها و یا
مواد پرتوزا در اجناس و محصوالت، نظیر اسباب بازی ها، 

 جواهر یا زینت آالت 



 :Optimize protectionبهینه سازی
 

در صورت رعایت اصل اول، باید تمهیداتی بیندیشیم که 

 میزان پرتو گیری افراد کمترین مقدار ممکن باشد     

  

 اصل ALARA: 

As Low As Reasonably Achevable 

 



   ALARAاصل 
( As Low As Reasonably Achievable) 

 با توجه به غیرآستانه ای بودن اثرات احتمالی پرتوهای یونساز، اصول حفاظت

 سطح پرتوگیری با حداقل ممکن در برابر اشعه نیازمند تدوین و آماده نمودن

 .آن می باشد

 قبل از شروع به فعالیت با پرتو، برآورد سود و زیان ناشی از کار با آن ضروری

 .است

 کار با پرتو زمانی قابل توجیه است که سود آن بیش از مضرات ناشی از کار با

 .آن باشد

 برآورد سود و زیان با در نظر گرفتن کلیه موازین و عوامل اقتصادی و اجتماعی

 صورت می پذیرد



اصل ALARA یا   

 هر چه کمتر موجه شدنی 

 به معنی آن است که بایستی

 میزان دز دریافتی موجه بوده 

 .و به حداقل ممکن، کاهش یابد

 

 



 :)  ( Dose  limitsحد دوز   
 
 بیان می کند که هر مرکزی که توجیه پذیر بود باید حد دوزی

 را رعایت کند 

 : پرتو گیری در سه فیلد می باشد 

شغلی 
پزشکی 
مردم 



MPD (Maximum Permissible Dose) 

  حداکثر دز مجاز مقدار اشعه ای است که اگر فردی آن را
تظار میرود که در  ندریافت دارد، با اطالعات ودانش امروزی، ا

تمام طول عمر خود، دچار هیچگونه ضایعه جسمانی قابل  
 (اثرات بدنی قطعی و آماری زودرس و دیررس )آشکار نشود 

 در تعیین حداکثر دز مجاز، میزان دانش بشر نسبت به
عوارض پرتوهای یونساز در بدن مطرح است، لذا حداکثر  

مقادیر مجاز اشعه نیز قابل تغییر است همانطور که تا به حال  
 نیز چندین بار تغییر کرده است  



 (:MPD)تعیین حداکثر دز مجاز

 کارکنان با اشعه(Persons Occupationally Exposed) 

 افراد عادی جامعه(Public At Large) 



 (MPD)مجازحداکثر دز 

 

 2حد دوز بطور میانگین برای پرتو کارانRem  یا/y msv20  
 برای دورهای پنج ساله مشخص ( میلی سیورت درهر سال  20)    

 تجاوز کند msv 50یا  5Remدر یک سال هرگز نباید از       
    حد دوز برای مردم عادی بطورمیانگین/y msv1 است 



 :ماکزیمم دوز مجاز برای بافتها و اندامهای مختلف 
  
 

 مردم عادی           کارکنان با پرتو  منطقه مورد تشعشع 

گنادها / مغز قرمز استخوان 
 همه بدن/ 

5 Rem/year 0.5rem/year  

 Rem/year  3rem/year 30 پوست/ استخوان / تیروئید 

 75rem/year  7.5rem/year ساعد/ پا / دست 

 15rem/year  1.5rem/year سایر اندامها



 



تقسیم بندی   مقررات پرتوگیری شغلی
 نواحی کار

ناحیه کنترل شده 

ناحیه تحت نظارت 

 ناحيه كنترل شده

 ناحيه تحت نظارت

بمنظور رعايت حد دز 
 مردمبرای 

پرتوگيري افراد  در شرايط عادي 
از حد دز مردم بیش ممكن است 

 باشد 



ناحیه کنترل   مقررات پرتوگیری شغلی
   شده

هر ناحیه ای که در آن معیارهای حفاظتی ویژه و مقررات ایمنی به 
 دلیل
کنترل پرتوگیری در شرایط عادی کار 
جلوگیری از پخش آلودگی 
جلوگیری یا محدود کردن پتانسیل پرتوگیری 
 .انجام  گیرد و یا مورد نیاز باشد ناحیه کنترل شده نامیده میشود 

 



ناحیه تحت  مقررات پرتوگیری شغلی
 نظارت  

  هر ناحیه خارج از ناحیه کنترل شده که بررسی پرتوگیری
شغلی در آن ضروری باشد، ناحیه تحت نظارت نامیده میشود  
در این ناحیه معموال اجرای مقررات حفاظت و ایمنی ضرورت 

 ندارد

 



 :حفاظت در برابر پرتو 
 

 
 حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی. 1
 

 حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی. 2

  

 
 



 :حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی 
  
 

 DISTANCEفاصله 1.

 

 TIMEزمان 2.

 

  SHIELDINGحفاظ3.

 برای حفاظت افراد در برابر پرتوگیری خارجی  عوامل زیر بکار گرفته
 :می شود 



 :حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی 
  
با افزایش فاصله از منبع نقطه ای پرتو، میزان  : فاصله   

 .تشعشع کاهش می یابد
بیان می کند که میزان  : قانون عکس مجذور فاصله 

تشعشع یک پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع تشعشع  
 .رابطه دارد

متر میزان   2متر به  1مثالً افزایش فاصله از منبع تشعشع از 
 .تشعشع را به یک چهارم میزان اولیه کاهش می دهد

 



Distance 

distance 

d
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Dose-rate    1/(distance)2 

Inverse square law (ISL): 



Inverse square law 
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Patient with iodine-131 

53 

1000 MBq 
I-131 

0     0.5           1                           2 m 

0.5    0.1      0.06             0.03 mSv/h 



54 

Time 

Dose  is proportional to 

the time exposed 

Dose  = Dose-rate x Time 



 صرف زمان کمتر در محیط پرتو



56 

Shielding 

incident  
radiation 

transmitted  
radiation 

Barrier thickness 



:Shielding 





Part 11. Potential exposure 59 

IF YOU ARE BREAST- 
FEEDING, PLEASE  

NOTIFY THE STAFF  



Part 11. Potential exposure 60 

IF YOU THINK THAT  
YOU MIGHT BE  
PREGNANT, NOTIFY  
STAFF BEFORE  
TREATMENT 



The following activities are associated 

with a risk of death that is 1/1000000 

•10 days work in a nuclear medicine department 

• smoking 1.4 cigarette 

• living 2 days in a polluted city 

• traveling 6 min in a canoe 

• 1.5 min mountaineering 

• traveling 480 km in a car 

• traveling 1600 km in an airplane 

• living 2 months together with a smoker 

• drinking 30 cans of diet soda 

:RISKS 



Expected reduction of life 

Unmarried man            3500 days 

Smoking man            2250 days 

Unmarried woman  1600 days 

30% overweight            1300 days 

Cancer                980 days 

Construction work               300 days 

Car accident       207 days 

Accident at home                95 days 

Administrative work     30 days 

Radiological examination              6 days           

:RISKS 




