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 -3امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمي ایران
 -2بخش پزشكي هسته ای دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -3مرکز تحقیقات بیولوژی سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -4معاونت بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -5دانشگاه علوم پزشكي بابل

دریافت ،91/4/11 :اصالح ،91/6/8 :پذیرش91/8/11 :

خالصه
سابقه و هدف :حادثه فوکوشیما نگراني هایي را در رابطه با انتشار مواد رادیواکتیو در جهان و افزایش پرتوگیری ها بدنبال داشته است .هدف از مطالعه حاضر مقایسه سطح
تابش پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران ،قبل و بعد از حادثه مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه به منظور دوزیمتری محیطي از مناطق مختلف شهری و روستایي در  312نقطه شهرستان بابل باا رو
المللي انرژی اتمي انجام شده و با نتایج دوزیمتری قبل از حادثه که با همین رو

اساتاندارد دوزیمتاری نژانان باین

در همین نقاط در سال  2030به منظور بررسي همراهي بین سطح تابش پرتوهای گاماای

زمینه در شهرستان بابل با فراواني سرطان انجام شده بود ،مقایسه شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که میانگین نهنگ دوز تابش زمینه مربوط به پرتوهای گامای محیطي در زمان پن از وقوع حادثه  nSv/hr 36/07±36/67معادل 0/33
 mSv/yمي باشد که با زمان قبل از حادثه  nSv/hr 70/72±32/97معادل  mSv/y 0/53در همین مناطق تفاوت معني داری از خود نشان نمي دهد.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که حادثه فوکوشیما بر سطح پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در شمال ایران اثر قابل توجهي نداشته است.
واژه های کلیدی :حادثه فوکوشیما ،پرتوهای گامای زمینه ،شهرستان بابل.

مقدمه
در یازدهم مارس  2033زلزله عظیمي در شرق ژاپن با قدرت  9در مقیاس

رادیواکتیو بویژه ید  333و سزیم  336در محیط دامن زد .در  24ماه مي

ریشتر رخ داد که از نظر تاریخي چهارمین زلزله بزرگ جهان از سال 3900

 TEPCOگزار

میالدی به بعد بود ( .)3بیش از  20000نفر بدلیل زلزله و سونامي از محل زندگي

ایستگاه  3راکتور کشف شده است .میزان نلودگي در حادثه در سطح  6گزار

خود تخلیه شدند .شرکت برق توکیو ) (TEPCOاز قبل در اطراف نیروگاه

شد .در  33جوالی نلودگي شدیدتری معادل  30سیورت در ساعت در مابین

هسته ای داییچي در فوکوشیما محافظي بتوني به ارتفاع  5/2متر جهت حفاظت

ایستگاههای  2و  3گزار

شد ( .)2نلودگي بوسیله باد به اطراف پخش شد .با

در برابر سونامي ساخته بود اما این حفاظ برای حفاظت در برابر سونامي  33متری

توجه به اینكه حادثه اتمي فوکوشیما در ژاپن از نظر شدت و وسعت بعد از حادثه

کافي نبود که منجر به تخریب قسمتهای وسیعي از راکتور گردید ( .)2انفجارهای

چرنوبیل در مقام دوم قرار دارد ( .)3پخش مواد رادیواکتیو بویژه ید  333و سزیم

هیدروژني در دوازدهم و چهاردهم و سپن شانزدهم مارس به پخش مواد

 336در محیط میتوانست منجر به افزایش دوز محیطي در برخي کشورها گردد.

داد که اکتیویته شدیدی معادل  2سیورت در ساعت در اطراف

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتي به شماره  9033033دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.
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بدیهي است اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه یا مداخله در روشهای اجرایي موجود

زمان قبل از حادثه  nSv/hr 70/72±32/97معادل  mSv/y 0/53در همین

مستلزم تخمی ن دوز ناشي از حادثه بوده که خود نیاز به مقایسه دوز در زمان قبل

مناطق از نظر نماری تفاوت معني داری از خود نشان نمي دهد .نمودار زیر مقایسه

و پن از وقوع نن دارد .بدین منظور جلسه هم اندیشي تشكیل و با توجه به سطح

وضع موجود تابشهای گامای زمینه در شهرستان بابل با زمان قبل از حادثه ( )4را

حادثه و احتمال افزایش سطح پرتو در برخي از کشورهای همسایه از دست

نشان میدهد (نمودار .)3

اندرکاران امر در دانشگاهها خواسته شد تا در صورت وجود اطالعاتي در مورد
سطح پرتوهای زمینه قبل از حادثه ،سنجش سطح پرتو را در دستور کار خود قرار
داده و با میزان قبل از حادثه مقایسه کنند.
خوشبختانه با توجه به اندازه گیری دوز پرتوهای گامای زمینه در شهرستان
بابل ،که به منظور بررسي همراهي بین سطح تابش پرتوهای گامای زمینه در
شهرستان بابل با فراواني سرطان در شهرستان بابل توسط  Monfaredو
همكاران با رو

مشابه ( )4انجام شده بود ،تحقق این امر برای دانشگاه علوم

پزشكي بابل امكانپذیر بود .لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه و تحلیل وضع موجود
تابشهای گامای زمینه در شهرستان بابل با زمان قبل از حادثه مي باشد.

مواد و روشها
در این مطالعه مقطعي به منظور دوزیمتری تمامي  43مرکز بهداشتي

نمودار  .1مقایسه وضع موجود تابشهای گامای زمینه در
شهرستان بابل با زمان قبل از حادثه

درماني شهری و روستایي و  339خانه بهداشت روستایي در سطح شهرستان بابل
(جمعا  312مرکز و خانه بهداشتي) وارد مطالعه شدند .علت انتخاب مراکز و

بحث و نتیجه گیری

خانه های بهداشت پوشش حدود  91درصدی جمعیت مورد مطالعه بود .سپن

نتایج دوزیمتری نشان میدهند که میانگین نهنگ دوز تابش زمینه مربوط به

دوزیمتری پرتوهای زمینه در هر مرکز و خانه بهداشت با استفاده از دوزیمتر

پرتوهای گامای محیطي در زمان پن از وقوع حادثه  mSv/y 0/33و در زمان

محیطي  Graetz X5CPlusساخت کشور نلمان کالیبره شده توسط سازمان

قبل از حادثه  mSv/y 0/53مي باشد .سازمان بهداشت جهاني در گزار

انرژی اتمي ایران و بر اساس پروتكل دوزیمتری محیطي استاندارد توصیه شده

 2032خود بدون ذکر نام کشورها به نگراني ناشي از افزایش سطح پرتوها بدنبال

توسط کمیسیون بین المللي حفاظت در برابر پرتوها ( )5( )ICRPکه توسط سایر

حادثه فوکوشیما اشاره کرده است ( .)32در  25مارس  2033وزارت محیط زیست

محققین نیز جهت تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته است ( )7-33انجام

نلم ان گزارشي از نشكارسازی مقادیری از ید رادیواکتیو را در سه منطقه از نلمان

شد .جهت اطمینان از دقت و صحت دوزیمتری ،نتایج دوزیمتری قبل از ننالیز

منتشر کرد ( .)33همانگونه که نتایج نشان میدهند تفاوت میزان متوسط نهنگ

نماری بر اساس دوز میانگین نرمالیزه شدند .دوزیمتری برای هر خانه یا مرکز

دوز قبل و بعد از حادثه در منطقه مورد اندازه گیری معني دار نیست .میزان افزایش

بهداشتي  3بار انجام شده که میانگین نتایج به عنوان دوز میانگین برای هر مرکز

دوز محیط بعد از یک حادثه به عوامل جوی و محیطي متعددی بستگي دارد (.)32

ثبت گردید.

بنظر میرسد بروز حادثه فوکوشیما بر سطح پرتوهای گامای زمینه در شهرستان

سال

با توجه به اندازه گیری دوز پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل در

بابل در شمال ایران اثر قابل توجهي نداشته باشد .از محدودیتهای مطالعه حاضر

مطالعه قبلي که در سال  2030به منظور بررسي همراهي بین سطح تابش

میتوان به عدم لحاظ دوز مربوط به مواد رادیواکتیو با نیمه عمر کوتاه مانند سزیم

پرتوهای گامای زمینه در شهرستان بابل با فراواني سرطان در شهرستان بابل

 334ا شاره کرد .انجام مطالعات در سطح سایر نقاط کشور و جمع بندی نتایج به

انجام شده بود ( ، )4نتایج بدست نمده با نتایج مطالعه قبل از نظر نماری مقایسه

شكل کشوری پیشنهاد میشود.

گردید.

تقدیر و تشکر
یافته ها

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي بابل به جهت

نتایج دوزیمتری در  312نقطه اندازه گیری در شهرستان بابل نشان داد که

حمایت مالي پروژه و از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بابل به جهت

میانگین نهنگ دوز تابش زمینه مربوط به پرتوهای گامای محیطي در زمان پن از

همكاری در انجا م دوزیمتری و از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمي

وقوع حادثه  nSv/hr 36/07±36/67معادل  mSv/y 0/33مي باشد که با

ایران به جهت ارائه مشاوره علمي ارزشمند قدرداني و تشكر میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Fukushima nuclear accident has produced concerns about radioactive
distribution and subsequent exposure to ionizing radiation. The aim of the present study was the comparison
between local gamma rays level before and after accident in Babol in north of Iran.
METHODS: In this cross sectional study, the environmental dosimetry was performed in 182 local health centers in
Babol according to International Atomic Energy Agency standard protocol and the results were compared with
similar previous survey in similar areas which was done at 2010 for determining of association between local
external gamma rays and frequency of cancer in Babol, Iran.
FINDINGS: Results showed that there was no significant increase in local gamma ray level before (60.62±12.96
nSv/hr =0.53 mSv/y) and after (37.06±17.76 nSv/hr =0.33 mSv/y) accident in Babol in the areas under the study.
CONCLUSION: The results of this study showed that Fukushima nuclear accident has not significantly changed
the local gamma rays level in Babol in northern Iran.
KEY WORDS: Fukushima nuclear accident, Local gamma rays, Babol.
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