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یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران

بررسی سطح پرتوزایی طبیعی (فضای بسته) ناشی از پرتوهای  γدر استان همدان
نیما رستمپور1و ،*2تینوش الماسی ،1محمد محمدی ،2حمیدرضا خسروی3و ،4سید مهدی حسینی پویا4و ،5بهمن گلزار
6
خجسته
 -1گروه فیزیکپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران -2 .گروه فیزیکپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،همدان ،ایران -3 .پژوهش��کده علوم هس��تهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هس��تهای ،تهران ،ایران -4 .امور
حفاظت در برابر پرتو ،مرکز نظام ایمنی هستهای کشور ،تهران ،ایران  -5پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و
فنون هستهای ،تهران ،ایران -6 .گروه بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

()* n_rostampour@resident.mui.ac.ir

چکیده
مقدمه :بشر همواره تحت تابش پرتوهای یونیزان محیطی قرار دارد و بنابراین اندازهگیری تابش زمینه طبیعی از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت .این تابشها در برخورد با بدن انسان اثرهای زیانباری را به جای میگذارند که شدت
این آس��یبها به میزان تابشها بس��تگی دارد .در این مطالعه میزان دز معادل زمینه طبیعی ناشی از پرتوهای گاما در
فضای بسته استان همدان با استفاده از دو روش سرویمتر  110-RDSو  TLDاندازهگیری شد.
مواد و روشها :برای تعیین آهنگ دز در فضای بسته در هر کدام از شهرستانهای استان همدان چهار ایستگاه
در امتداد چهار جهت جغرافیایی اصلی و یک نقطه نیز در مرکز شهرس��تان انتخاب ش��د .با توجه به تعداد خانوار هر
شهرستان ،در هر یک از مناطق پنجگانه تعدادی منزل به صورت تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از سرویمتر -RDS
 110و دزیمترهای ترمولومینسانس  ،Dy:CaSO4آهنگ دز طبیعی زمینه در فضای بسته اندازهگیری شد .به منظور
دزیمتری با تراشههای  TLDنیز ،بچهای  TLDدر داخل منزل و به صورت آویزان از سقف به مدت  2ماه متوالی قرار
داده شدند و میزان پرتوگیری آنها پس از خوانش توسط دستگاه  TLD Readerتعیین گردید.
نتایج :میانگین دز معادل س��االنه در اس��تان همدان ،با روشهای سرویمتر  110-RDSو  TLDبه ترتیب برابر با
 1/20±0/070 mSvو  1/76±0/08 mSvب��ود .در هر دو روش بیش��ترین و کمترین میزان تابش زمینه طبیعی (فضای
بسته) به ترتیب مربوط به شهرستانهای رزن و اسدآباد بود.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه ،میانگین دز زمینه طبیعی س��االنه ناش��ی از
پرتوهای  γاز میانگین توصیه ش��ده در گزارش ) UNSCEAR (mSv 5/0تجاوز نموده اس��ت و به همین دلیل نیاز به
مطالعات بیش��تر به منظور اندازهگیری پرتوزایی طبیعی داخلی (تنفس و خوراکی) و در نتیجه تعیین پرتوزایی طبیعی
کل در استان ضروری میباشد.
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پرتو گاما ،دز معادل ،تابش زمینه ،پرتوزایی طبیعیRDS ،

