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چکیده
ميانگين پرتوگيري شغلي در پرتونگاري صنعتي یکي از باالترین پرتوگيري ها در ميان كاربردهاي پرتوي است .پرتوگيري هاي
باالتر از  ۱ميلي سيورت در پرتونگاري صنعتي در هر دوره دوماهه دزیمتري فردي یا در هر دوره اي كوتاه تر از آن (براي نمونه
در یك عمليات پاسخ به حادثه) پرتوگيري غيرعادي شناخته مي شود .بررسي انجام شده بر روي تعداد زیادي از موارد گزارش
شده بر پایه پر س شنامه هاي تکميل شده به و سيله پرتونگاران ن شان مي دهد كه در ب سياري از موارد پرتونگاران دز غيرعادي
ثبت شــده خود را (<  )۱ mSvتائيد نمي نمایند .در این پژوهش فراواني دالیلي كه پرتونگاران در رد دز غير عادي ثبت شــده
خود عنوان نموده اند مورد بررســي قرار گرفته و پذیرفتني بودن چنين دالیلي از دیدگاه دســتورالعمل هاي ایمني پرتونگاري و
نيز مقررات موجود مورد تحليل قرار گرفته اســت .در پایان با توجه به نتایج بدســت آمده پيشــنهادهایي براي پيشــگيري از
پرتوگيري هاي غير عادي در پرتونگاري صنعتي ارائه شده است.
كلیدواژه :پرتونگاري صنعتي ،پرتوگيري غيرعادي ،دستورالعمل ایمني ،حادثه
 -1مقدمه
ميانگين پرتوگيري در پرتونگاري صــنعتي یکي از باالترین
ميانگين هاي پرتوگيري شـــغلي در ایران اســـت [ .]6این
نکته در بســياري از كشــورهاي دیگر نيز به همين ترتيب
ا ست .تا كنون چندین پژوهش در زمينه ارزیابي پرتوگيري
شــغلي به انجام رســيده و راه كارهایي نيز براي كاهش آن
پي شنهاد شده ا ست [ 6و  .]2در سال  2166پژوه شي به
وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارزیابي وضعيت
پرتوگيري هاي شغلي در برخي كشورها به انجام رسيد كه
در آن تالش گردید تا دالیل پرتوگيري هاي باال یا حوادث
پرتوي از دیدگاه پرتونگاران و واحد قانوني كشـــورها مورد
برر سي قرار گيرد [ .]9برر سي مورد ا شاره  13ك شور را در
بر مي گرفت و در مجموع  31شـــركت پرتونگاري و ۱92
پرتونگار در مطالعه شــركت نمودند .آنچه از نتایج بدســت
آ مده از م طال عه ان جام شـــده داراي اهم يت اســـت آ مار
پرتوگيري هاي شــغلي ســاالنه باالتر از  1ميلي ســيورت
اســـت .گزارش نشـــان مي دهد كه یك چهارم پرتونگاران
شركت كرده در این پژوهش پرتوگيري ساالنه اي بين  1تا
 21ميلي ســيورت داشــته اند .این نشــان دهنده این نکته

اســـت كه تعداد زیاد پرتوگيري هاي باال تنها در ایران رخ
نميدهد.
در گزارش مورد اشـــاره به دالیل بروز پرتوگيري هاي باال
نيز ا شاره شده ا ست .دو دليل كه بطور م شترک از دیدگاه
وا حد هاي قانوني و پرتون گاران از دال یل اصـــلي بروز
پرتوگيري هاي باال بوده اند عبارتند از:
 بي دقتي در تعيين ناحيه كنترل شده؛-

بکار نبردن درست دزیمتر محيطي.

دالیلي نيز از طرف وا حد هاي قانوني در این زمي نه ارا ئه
شده است كه از نظر پرتونگاران دالیل اصلي نبوده اند .این
دالیل بشرح زیر بوده است.
دالیل اصلي دیگر از نظر واحدهاي قانوني:
 اجرا نکردن سيستم هشدار پيشگيري از ورود بهناحيه با آهنگ دز باال؛
-

آمادگي ناكافي در پاسخ به شرایط حادثه؛

-

بکارنبردن درست هشدار دهنده،

و پرتون گاران ســـه دل يل دیگر را در همين زمي نه عنوان
نموده اند:
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-

بکارنبردن درست كاليماتور؛

-

درست بررسي نکردن سالم بودن تجهيزات پيش
از آغاز كار پرتونگاري؛

-

آ گاهي كم پرتون گار از رو ند اجراي كار در هر
مورد.

در این نو شتار و ضعيت پرتوگيري هاي شغلي باال در ایران
مورد برر سي قرار گرفته ا ست .با ارزیابي پر س شنامه هایي
كه پس از هر پرتوگيري غيرعادي براي پرتونگاران فرستاده
مي شود ،توضيح ایشان و شركت هاي پرتونگاري در چرائي
پرتوگيري باالي رخ داده از شركت خواسته مي شود .انجام
یك بررســـي فراگير در این زمي نه به وا حد قانوني و نيز
پرتونگاران (و شــركت ها) كمك مي نماید تا با اندیشــيدن
در زمينه هاي بروز یا ثبت چنين مواردي بهتر از بروز آنها
پيشگيري نمایند.
 -2مواد و روش ها
در پرتونگاري صــنعتي ایران دزیمتر خوانش غيرمســتقيم
فردي از نوع ترمولومينســــانس ب کارگرف ته مي شـــود.
پرتونگاران باید همچنين از دزیمترهاي خوانش مســـتقيم
كمکي نيز در این فعاليت اســـتفاده نمایند تا بتوانند هم از
دز دریافتي خود در هر لحظه یا در پایان روز كاري آگاهي
یابند و هم احتمال ا شتباه در تعيين دز دوره اي كه تنها با
تکيه بر دزیمتر خوانش غير مستقيم است كاهش یابد [.]۱
مهمترین دليل به كارگيري دزیمتر خوانش مســـتقيم این
اســـت كه چ نان چه دز در یافتي فرد در طول ان جام كار
پرتونگاري یا در پایان روز كاري باالتر از آســـتانه بررســـي
روزانه گردد (معموال  21تا  91ميکروســـيورت بســـته به
شـــرایط و حجم كار) ،پرتونگار بتواند (و باید) نســـبت به
بررســـي شـــرایط یا رخدادهایي كه ممکن اســـت موجب
دریافت دز باالتر براي وي شده است اقدام نماید .زماني كه
پرتونگار دزیمتر ترمولومينســـانس خود را در پایان دوره
دزیمتري براي خوانش و تعيين دز دوره (دو ما هه) به
شركت خدمات دهنده دزیمتري فردي مي فرستد ،چنانچه
دز دریافتي دوره بيش از  ۱ميلي ســيورت باشــد ،مورد به
واحد قانوني گزارش مي گردد .واحد قانوني براي آگاهي از
دليل چنين پرتوگيري ن سبتا زیادي پر س شنامه پرتوگيري
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غيرعادي را براي شركت پرتونگاري مي فر ستد كه باید به
وســـيله پرتونگار با توضـــيحاتي شـــامل دليل پرتوگيري
غيرعادي و دز ثبت شــده دوره به وســيله دزیمتر خوانش
مســـتقيم وي پر شـــده و پس از تائيد مســـئول فيزیك
بهداشــت و شــخص مســئول شــركت براي واحد قانوني
فرســتاده شــود .در این پژوهشــي ،در یك دوره ســه ســاله
( 6936تـا پـایـان  ،)6939همـه موارد پرتوگيري هـاي
غيرعادي از نظر دالیل عنوان شــده به وســيله پرتونگاران
بررســـي شـــده اند .در مجموع  999مورد پرتونگاري غير
عادي از نظر كامل بودن توضــيحات ،دالیل عنوان شــده و
گزارش نمودن دز دوره ثبت شــده با دزیمتر فردي خوانش
م ستقيم ارزیابي شد و تالش گردید تا م شکالت موجود در
روش كار پرتونگاران از تحليل گزارش ها روشـــن گردد .از
كل پر س شنامه ها  61مورد بدون تو ضيح بازگردانده شده
بود بنابر این تحليل بر روي  969پرســشــنامه كامل انجام
شــد .براي رســيدن به این منظور ،دالیل آورده شــده به
و سيله پرتونگاران در  1گروه د سته بندي شده ا ست كه
عبارتند از:
 -6خرابي تجهيزات (دوربين پرتون گاري ،تجهيزات
جانبي ،دزیمتر)... ،
 -2ا ستفاده از دزیمتر ترمولومين سانس براي بيش از
دو ماه
 -9حجم كار زیاد (در طول دوره دو ماهه)
 -۱كار در ارتفاع
 -1افتادن دزیمتر ترمولومينســانس نزدیك چشــمه
در زمان پرتودهي
 -1گذاشتن دزیمتر ترمولومينسانس نزدیك دوربين
در زمان جابجایي
 -1دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار نيست و وي
دليلي براي آن ندارد
در برخي از پر س شنامه ها پرتونگاران به دو دليل در چرائي
پرتوگيري غير عادي خود اشـــاره نموده بودند كه در این
موارد هر دو دليل در بررسي محاسبه فراواني دالیل در نظر
گرفته شد.
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 -3نتایج و بحث
فراواني دالیل آورده شــده در  969پرســشــنامه پرتوگيري
غيرعادي در جدول  6نمایش داده شـده اسـت .پرتونگاران
در  969مورد پرتوگيري غير عادي  911دل يل را عنوان
نموده اند كه نشــانگر  6/69دليل براي هر مورد پرتوگيري
غيرعادي اســـت .ميانگين "تعداد دليل به ازاي هر مورد"
نزدیك به  6مي تواند به معني اطمينان پرتونگاران از دليل
ارائه شده با شد .از دیگر سو ،این ضریب نزدیك به  6مي
تواند نشـــانه اي از توجه كم پرتونگاران به دالیلي كه مي
توان سته موجب پرتوگيري زیاد ای شان ب شود با شد زیرا در
عمل يات پرتون گاري احت مال آن که ر عا یت نکردن چ ندین

نکته موجب باال رفتن دز دوره فرد گردد زیاد ا ست .از نظر
فراواني دالیل ارائه شـــده ،همانگونه كه دیده مي شـــود
"افتادن دزیمتر ترمولومينســانس نزدیك چشــمه در زمان
پرتودهي" و "كار در ارتفاع" بترتيب از فراواني نخســـت و
دوم برخوردار مي با شند .پس از این دو ،عوامل "گذا شتن
دزیمتر ترمولومينســــانس نزدیــك دوربين در زمــان
جابجایي" "،دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار ني ست و
وي دليلي براي آن ندارد" و "حجم كار زیاد" از بيشــترین
ســهم در ميان دالیل پرتوگيري هاي غير عادي ،البته بنابر
گفته پرتونگاران و تائيد مســئولين فيزیك بهداشــت آنها،
برخوردارند.

جدول  :1فراوانی دالیل پرتوگیري هاي غیر عادي بنابر ادعاي پرتونگاران
دلیل

تعداد مورد ادعا شده

درصد فراوانی از كل ()%

خرابي تجهيزات

61

۱/2

استفاده از دزیمتر ترمولومينسانس براي بيش از دو ماه

3

2/۱

حجم كار زیاد

11

61/2

كار در ارتفاع

91

22/9

افتادن دزیمتر ترمولومينسانس نزدیك چشمه در زمان پرتودهي

91

29/6

گذاشـــتن دزیمتر ترمولومينســـانس نزد یك دوربين در ز مان
جابجایي

19

61/۱

دز ثبت شده مورد پذیرش پرتونگار ني ست و وي دليلي براي آن
ندارد

19

61/9

گذ شته از مو ضوع فراواني دالیل ارائه شده ،مو ضوعي كه
نيازمند توجه بي شتر ا ست نوع دليل و امکان پي شگيري از
آن ا ست .در اینجا به برر سي هر یك از دالیل ارائه شده از
این دیدگاه پرداخته شده است.
افتادن دزیمتر ترمولومينســـانس نزدیك چشـــمه در زمان
پرتودهي :هرچند ارائه این دليل براي پرتوگيري غيرعادي
در نزدیك به یك چهارم از كل موارد بيانگر واقعي نبودن
پرتوگيري ها در بســياري از موارد اســت اما با دو پرســش
مهم در این زمينه روبرو مي شــویم .نخســت آنکه چرا باید
دزیمتر فردي پرتونگار به آســاني از لباس وي جدا شــده و
در نزدیکي چشــمه پرتونگاري بيافتد در حالي كه دز زمان
تنظيم نوک پرتودهي پرتونگار در حركت نبوده یا در حال
باال یا پایين رفتن از موانع نيســـت .و اینکه آیا گيره بج
دزیمتر فردي وي نياز به تعمير یا تعویض دارد .اگر چنين
با شد بنظر مي ر سد كه كنترل كيفي بج دزیمترها نيز باید
به فهرســـت كنترل هاي مورد ن ياز در پرتونگاري افزوده

شـــود .دوم آن که ،چرا پرتون گار پس از آ گاهي از اف تادن
دزیمتر ترمولومينســانس در نزدیکي چشــمه پرتودهي آنرا
براي خوانش به شـــركت خدمات دهنده دزینمتري فردي
نمي فرســتد و به بکارگيري آن تا پایان دوره دوماهه ادامه
مي دهد .این نکته با دستورالعمل هاي ایمني در پرتونگاري
صنعتي همسو نيست.
كار در ارت فاع :این مورد نيز در نزد یك به یك چ هارم از
موارد بعنوان دليل پرتوگيري غير عادي آورده شده ا ست.
هرچند كار در ارتفاع مي تواند دليلي براي دشـــوارتر بودن
شــرایط كاري و حتي كمي پرتوگيري بيشــتر نســبت به
شرایط عادي باشد اما روشن است كه آگاهي و بکار بستن
روش هاي كاهش آهنگ دز در این زمينه (مانند اســتفاده
از كاليماتور) مي توانند ب سيار چاره ساز با شند .بنابر این،
فراواني باالي این دليل ن شانه اي از كمبود آگاهي یا جدي
نگرفتن روش هاي كار ایمن به وسيله پرتونگاران است.
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گذا شتن دزیمتر ترمولومين سانس نزدیك دوربين در زمان
جابجایي :این دليل را شـــاید بتوان بدترین دليل در بين
همه دالیل دانســت .تقریبا در یك مورد از هر شــش مورد
پرتوگيري غيرعادي پرتونگاران به این دليل اســتناد نموده
اند .همه پرتونگاران در زمينه چگونگي نگهداري و جابجایي
درســـت دزیمترهاي فردي خود آموزش دیده اند و نهادن
دزیمتر در كنار دوربين پرتونگاري در زمان جابجایي یا در
محل نگهداري دوربين از نظر دســتورالعمل هاي ایمني در
پرتونگاري كامال نادرست مي باشد.
حجم كار زیاد :این دليل مي تواند بدرســـتي موجب باالتر
رفتن دز دریافتي پرتونگار گردد هر چند مانند آنچه براي
"كار در ارتفاع" گفته شــد روش هاي اجراي ایمن كار مي
تواند از پرتوگيري هاي غير عادي حتي در این زمينه نيز
پي شگيري نماید .بنابر این ،رو شن ا ست كه حجم كار زیاد
مي تواند تنها موجب اندكي افزایش در دز دریافتي پرتونگار
گردد و ارتبــاط دادن پرتوگيري هــاي بيش از  ۱ميلي
ســـيورت در دوره هاي دو ماهه به این دليل نشـــانه اي از
اجرا نکردن درست و كامل اصول ایمني در كار است.
دز ثبت شـــده مورد پذیرش پرتونگار نيســـت و وي دليلي
براي آن نــدارد :در  %61/9از موارد پرتونگــاران ضـــمن
مخالفت با دز ثبت شده بوسيله دزیمتر فردي خود از دليل
آن نا آگاه بوده اند .بنابر این این گروه مي توانســـته به هر
یك از دالیل شــش گانه دیگر یا تركيبي از آنها پرتوگيري
نموده باشـــد اما احتمال واقعي بودن پرتوگيري هاي این
گروه بيشتر از غير واقعي بودن آن است.
 -4نتیجه گیري
با ان جام یك بررســـي فراگير بر روي ت عداد ز یادي از
پرتوگيري هاي غير عادي در كشور بر پایه پرسشنامه هاي
فر ستاده شده براي پرتونگاران كه به و سيله ای شان پر شده
اســــت به ارز یابي دال یل بروز پرتوگيري ها از د ید گاه
پرتون گاران پرداخ ته شـــد .هرچ ند نزد یك به دو پنجم
پرتوگيري هاي غير عادي غير واقعي ادعا شـــده اند (اگر
چنين باشــد موجب خوشــحالي اســت) و دليل آنها افتادن
دزیمتر ترمولومينســـانس پرتونگار در نزدیکي چشـــمه یا
گذاشـــتن دزیمتر در ك نار دوربين پرتون گاري در ز مان
جابجایي ها عنوان شده ا ست ،چنين دالیلي ن شانگر بکار
نبستن اصول كار ایمن در پرتونگاري است و باید به اصالح
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آنها همت گماشـــت .در دیگر ســـو ،بيش از یك ســـوم
پرتوگيري هاي غير عادي ناشـــي از حجم باالي كار یا كار
در ارتفاع قلمداد شــده اند .این تائيد پرتوگيري نيز نشــانه
اي قوي از بهينه بکار نبســـتن اصـــول كار ایمن بوســـيله
پرتونگاران پرتوگيري كرده است .بهرحال بر پایه توضيحات
پرتون گاران ،بدون در نظر گرفتن دقيق بودن دال یل ارا ئه
شــده ،بيش از  %11از پرتوگيري هاي غير عادي ناشــي از
رعایت نکردن در ست و كامل د ستورالعمل هاي ایمني در
پرتونگاري صنعتي بوده ا ست و نياز ا ست تا شركت هاي
پرتون گاري با برگزاري كار گاه هاي آموزش حين خد مت
نســبت به افزایش آگاهي و فرهنگ ایمني پرتونگاران بویژه
براي شرایط كار سخت و بلند مدت اقدام نمایند.
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