
 : پرتوها  
 ساز وني يپرتوها              

  ساز وني ريغ يپرتوها  

  پرتو يونيزان

رتوهاي يونيزان با عبور از محيط، توليد ذرات باردار منفـي و    پ
ي تواند ماننـد  منابع مولد پرتوهاي يونيزان م   . مثبت مي کنند  

، حاصل از انرژي هسته اي و زباله هاي سـاخت بـشر             Xپرتو  
باشد، يا مي تواند مانند پرتوهاي کيهاني حاصـل از خورشـيد      

تشعـشع ذره  (يا مواد راديواکتيو پوسته زمين که بصورت ذره      
پرتوهـاي  (يا انرژي خالص بـدون جـرم و بـار الکتريکـي             ) اي

نـه طبيعـي داشـته      تـابش مـي شـوند زمي      ) الکترومغناطيسي
  .باشند

 نـشان داده مـي     αاين ذرات که با حرف پوناني      : ذرات آلفا )١
ذره آلفـا   . شود به راحتي ديگر پرتوها از ماده عبور نمي کنـد          

و دو بار الکتريکـي مثبـت اسـت کـه در               ٤داراي جرم اتمي    
ذرات آلفـا   . واقع يک اتـم هليـوم دو بـار يـونيزه شـده اسـت              

ذرات آلفـا   . و سنگين منتشر مي شود    بوسيله عناصر راديواکتي  
قدرت يونسازي زيادي داشته ولي قدرت نفوذ آن در بافت ها           
بسيار کم است و به آساني بوسيله ضـخامتي از چنـد صـفحه        
کاغذ، يک اليه رطوبت و يا اليه شـاخي پوسـت متوقـف مـي        

اين ذرات تنها وقتي خطرناک هستند کـه درون بـدن            . شوند
 دستگاههاي پايش فردي نـسبت بـه   بطور معمول . قرار گيرند 

  .پرتوهاي آلفا حساس نيستند
 نشان داده مي شـوند      βذرات بتا با حرف يوناني      : ذرات بتا )٢

 دارند و براي متوقف     αو قدرت نفوذ بيشتري نسبت به ذرات        
ذرات بتـا   . کردن آنها به چند ميلي متر آلومينيوم نيـاز اسـت          

د کـه نگـاترون   الکترونهايي با بـار مثبـت و منفـي مـي باشـن          
ناميـده مـي    ) الکتـرون مثبـت   (و پـوزيترون    ) الکترون منفي (

  .شوند
١  

  

 مانند نور مرئي امواج γ و Xپرتوهاي :  و گاماXپرتو )٣
راديويي و ميکروويو، امواج الکترومغناطيس مي باشند و بخشي 

با اين وجود در . از طيف الکترومغناطيسي را تشکيل مي دهند
 هم پرتو يونيزان و γ و Xميان موارد ذکر شده فقط پرتوهاي 

 از γ و Xپرتوهاي .  امواج الکترومغناطيس محسوب مي شوندهم
بيشترين فرکانس در بين همه امواج الکترومغناطيس برخوردارند 
و بنابراين داراي کوتاهترين طول موج هستند از اين رو بيشترين 

  .مقدار انرژي را حمل مي کنند

، با شتاب الکترونها در ولتاژ باال و برخورد به Xپرتوهاي 
عدد اتمي باال توليد مي  دف فلزي، ترجيحا با يک ه
   باشديقدرت نفوذ آن از پرتو گاما کمتر م. شوند

 X پرتوهاي گاما از فعل و انفعاالت درون هسته اتم و پرتوهاي 
  از فعل و انفعاالت خارج هسته اتم منشا مي گيرند
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  ٣  ۴  ۵  

  آثار بيولوژيك پرتوهاي يونيزان
استانداردهاي حفاظت پرتوي بيان مي دارد كه هيچگاه     

نمي توان تابش تشعشعي را بـه صـفر رسـاند ولـيكن             
استانداردها به منظور جلوگيري از تابش غير ضـروري و        

  .حدود دز دريافتي افراد وضع شده اندپايين آوردن 
   اثرات شيميائي تشعشع-١

اثرات شيميائي اشعه ايكس ناشي از قدرت يونيزاسيون اتم ها 
چون . و شكستن اتصاالت شيميائي مولكول هاست

ساختمانهاي بسياري از مواد شيميائي بدن معلوم نيست، لذا 
 نيز آگاهي از نتايج جذب اشعه ايكس در مواد شيميائي بدن

) H2O(ولي قسمت عمده بدن انسان از آب . محدود مي باشد
تشكيل شده است و اثر اشعه ايكس بر آب توليد اكسيژن، 

تركيب . هيدروژن، راديكال هاي هيدروكسيل  آزاد مي باشد
مجدد اين مواد ممكن است منجر به تشكيل هيدروژن 

و يا اجزاء مختلف آب تجزيه شده ممكن ) H2O2(پراكسايد 
. ت با مواد شيميائي ديگر تركيب و مواد جديدي ايجاد شوداس

مواد شيميائي جديد براي بدن ممكن است بيگانه و يا مضر 
وقتي . باشد كه هيدروژن پراكسايد نمونه اي از اين مثال است

كه تركيبات پيچيده شيميائي بدن تحت تابش اشعه قرار مي 
د ناشناخته گيرند، راديكال هاي متعدد و مواد شيميائي جدي

  محصول آن خواهد بود 

   اثرات اشعه بر سلول ها و بافت ها- ٢
كليه سلول هائي كه در معرض تابش اشـعه قـرار مـي گيرنـد               
آسيب نمي بينند ولي در بعضي از آنها كروموزوم ها شكسته و            

آسـيب  . واكوئل هائي در هسته يا سيتوپالسم ايجاد مـي شـود          
 مـستقيم يـا غيـر       هاي حاصل ممكن اسـت در نتيجـه اثـرات         

  .مستقيم اشعه باشد
  اثر مستقيم وقتي است كه فوتون اشعه :ف ـ اثر مستقيمال
xشكسته مانند .  روي ساختمان سلول مستقيماً تأثير نمايد  

 

  
  .هاكروموزوم ره شيميائي تشكيل دهندهشدن قسمتي از زنجي

 شكسته شدن قسمتي از زنجيره شيميائي :ب ـ اثر غير مستقيم
دهنده كروموزوم ها ممكن است در اثر راديكال هاي تشكيل 

حاصل از تأثير اشعه بر آب سلولي يا ساير مواد شيميائي ديگر به 
اين يك اثر غير مستقيم است كه در اثر راديكال . وقوع بپيوندد

  .هاي آزاد توليد شده، ايجاد مي گردد
  اشعه تجمعي اثرات   -٣

. است مهم بسيار ايكس اشعه جذب مكرر مقادير عيتجم ثراتا
 به واكنش مقدار گيرند، مي قرار تابش تحت بافتها كه هنگامي

 بافتي واكنش برحسب. دارد اشعه مقدار به بستگي زيادي مقدار
 ولي گيرد مي صورت مختلف درجات به ديده آسيب بافتهاي ترميم
 اصلي حالت به بافتها و گرفت نخواهد صورت آنها در كامل ترميم
 ناپذير ترميم هاي آسيب از مقاديري چون گردند، برنمي خود اوليه

 اثرات همان ناپذير ترميم هاي آسيب اين است؛ شده حاصل
 ديگر مشابه آسيبهاي به شدن افزوده با كه باشد مي اشعه تجمعي

   نمايند مي ايجاد را اي مالحظه قابل عوارض درنهايت

  ژنتيك اثرات -٤ 
 ها سلول انواع از بسياري در هائي موتاسيون ندتوا مي ايكس اشعه

. آورد بوجود تناسلي هاي ارگان تناسلي هاي سلول جمله از
 اطالعات يا ژنتيكي كد حاصل كه ژرمينال هاي سلول موتاسيون

 برخوردار خاصي اهميت از است جديد انسانهاي ساختن براي ارثي
  .باشد مي
 موجود آن كه يوقت زنده، موجودات سوماتيكي هاي آسيب در

 سلول بر وارده آسيب ولي. گردد مي حذف اجتماع از بميرد، مبتال
 سرايت آينده هاي نسل به تواند مي زنان يا و مردان ژرمينال هاي

  گردد منتقل و

  
  :ساز وني يها پرتو از يناش شکالتم
           کاتاراکت_١
           يجنس يسلولها يرو اثرات_٢
   تخمدانها و ها ضهيب يرو اثر_٣
      نيجن يرو اثرات _٤
  يتناسل دستگاه يرو اثرات _٥

 ريز موارد يريپرتوگ برابر در افراد حفاظت يبرا
  :شود گرفته کار به ديبا

  )زمان عامل( يريپرتوگ زمان رساندن حداقل به -١
  )فاصله عامل (پرتو منبع  از فاصله رساندن حداکثر به -٢
  )حفاظ عامل (پرتو منبع مقابل در الزم حفاظ جاديا -٣
 وني يپرتوها با ينوع به که يافراد به الزم يها آموزش دادن -٤

 بهداشت و پرتوهابا تماس خطراتو اثرات نهيزمدر اند تماسدرساز
  پرتوها برابر در حفاظت و
 يا بگونه مناسب يحفاظت يها پوشش و ها لباس از استفاده -٥

  .نشود رو روبه پرتوزا منبع با يحفاظت لهيوس بدون هرگز فرد که
 نظر در با يپرتوده لکنتر يها روش: پرتوها نگيتوريمان -٦

 يافتيدر از است بهتر اغلب شوداما يم ميتنظ يکار طيشرا گرفتن
 به توانند يم ها روش نيا شود کنترل دوره کي طول در کارکنان

  :شامل که رديگ صورت مدت دراز در نيروت کنترل کي عنوان
  پرتوها ريمقاد منظم نگيتوريمان -الف
 فيلم مثل يبيج دزيمتر لهيوس به يفرد يتوهايمان از استفاده -ب
  بج
 زانيوني يپرتوها خطرات از يريشگيپ امر در کامل دقت يبرا -٧
 گرفته قرار مواد نگونهيا با مواجهه در شاغل فرد نکهيا به توجه و
 يخون کم مشاهده. شود انجام خون مکرر شاتيآزما ديبا ريخ اي

 تکرار ماه شش هر ديبا که است نيشاغل يبرا يخوب يراهنما
 .شود


