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 در. طول و عرض جغرافیايي محل اندازهگیري تغییر ميكند، میزان پرتوهاي كیهاني بسته به عوامل مختلف از جمله ارتفاع از سطح دريا:چكیده
 در مرحلهي اول از دزيمتر گاما براي. میزان پرتوگیري كاركنان پرواز در چند پرواز داخلي ايران در دو مرحله اندازهگیري شده است،اين پژوهش
 عسلويه و- شیراز، عسلويه- پرواز رفت و برگشت در مسیرهاي رشت6 ثبت آهنگ دز گاما و دزيمتر نوترون براي ثبت آهنگ دز نوترون در
0/04  و0/15  به ترتیب،) پا19000(  شیراز با كمترين ارتفاع داالن پرواز- دز گاما و نوترون در مسیر عسلويه. مشهد استفاده شد-شیراز
1/09  و2/52  پا به ترتیب برابر با35000  عسلويه با ارتفاع داالن پرواز-میکروسیورت اندازهگیري شد در حالي كه اين مقادير در مسیر رشت
 تعدادي از كاركنان پرواز به مدت يک سال به دزيمترهاي ترمولومینسانس و دزيمترهاي پليكربنات، در مرحلهي دوم.میکروسیورت تعیین گرديد
 با1/16  تا0/5  گسترهي دز ساالنهي گاماي كاركنان پرواز بین، از اين طريق. گاما و نوترون مجهز گرديدند،براي اندازهگیري دز ساالنهي به ترتیب
. میليسیورت در سال اندازهگیري شد0/61  با میانگین0/77  تا0/37  میليسیورت در سال و گسترهي دز ساالنهي نوترون اين افراد بین0/9 میانگین
 دز ساالنهي كاركنان پرواز در كشور، به عنوان مثال،نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي پیشین انجام شده در ديگر كشورها قابل مقايسه ميباشد
 طول و عرض جغرافیايي مبدأ و مقصد پرواز و، میلي سیورت گزارش شده است و در كشور كانادا بسته به شرايط پرواز (ارتفاع2 انگلستان در حدود
. میليسیورت تخمین زده شده است5  تا1 ) پرتوگیري ساالنه بین...
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Abstract: The amount of cosmic rays varies widely with the altitude, latitude and longitude in each
region. In this study, the radiation doses due to the cosmic rays were estimated in two steps: in the first
step, the neutron and gamma components of the radiation dose were measured for a roundtrip flight on 3
flight routes (Shiraz-Asaluye, Asaluye-Rasht and Shiraz-Mashhad) using a gamma-tracer photon detector
and a Thyac 190N, neutron detector. The minimum values of the measured gamma and neutron doses of
0.15 and 0.04μSv were measured on the Asaluyeh-Shiraz route at the lowest altitude of 19000 ft, while
for Rasht-Asaluyeh route at an altitude of 35000ft those values were found to be 2.52 and 1.09mSv,
respectively. In the second step, a number of aircrew members were equipped with thermoluminescence
dosimeters (TLD cards) for evaluating the gamma dose and polycarbonate dosimeters (SSNTD) for
assessing the neutron dose for one year. The measured value of the annual effective dose received by the
crew ranged between 0.5mSv/y and 1.16mSv/y, with an average of 0.9mSv/y for the gamma component
and between 0.37mSv/y and 0.77mSv/y with an average of 0.61mSv/y for the neutron component. The
results of this investigation are comparable with the investigations that have been conducted in other
countries. For instance in UK, the reported annual effective dose of aircrew is about 2mSv, and in
Canada, it is estimated to be between 1 to 5mSv, depending on the flight situations (such as the latitude
and longitude of the cities, the flight altitude, etc).
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 .1مقدمه
پرتوهاي كیهاني ،عموماً از فعالیتهاي خورشیدي ،انفجارات ابر

 .2بخش تجربی
اين پژوهش در دو مرحله انجام گرفت .در مرحلهي اول ،دز گاما

نواخترها ،شتاب گرفتن پالسارها (ستارهي نوتروني كه با سرعت

و نوترون پرتوهاي كیهاني در  6پرواز داخلي به ترتیب توسط

زياد ميچرخد و امواج الکترومغناطیسي گسیل ميكند) به وجود

آشکارساز گاما-تريسر و آشکارساز نوترون Thyac 190N

ميآيند .اين پرتوها به دو مؤلفهي خورشیدي و كهکشاني تقسیم

اندازهگیري شد .در مرحلهي دوم چندين نفر از كاركنان پرواز

ميشوند .فعالیتهاي خورشیدي عمدتاً پروتونهاي پرانرژي

به مدت يک سال به دزيمترهاي فردي ترمولومینسانس و

تولید ميكند.

پليكربنات براي اندازهگیري دز ،به ترتیب گاما و نوترون مجهز
شدند.

پرتوهاي كیهاني كهکشاني اولیه ،پروتون ،ذرات آلفا و ذرات
سنگین (از كربن تا آهن) را شامل ميشوند ] 1و  .[2پرتوهاي

دزيمتر فردي مورد استفاده حاوي يک كارت دزيمتر TLD

كیهاني اولیه پس از ورود به جو زمین با مولکولهاي اتمسفر وارد

با  3تراشه از نوع ( LiF:Mg,Ti (TLD-700يک تراشه از نوع

برهمكنشهاي هستهاي ميشوند .در نتیجهي اين برهمكنشها

( LiF:Mg,Ti(TLD-600به ضخامت  ،0/38mmبا آرايش

ذرات و پرتوهاي ثانويه (از جمله نوترون و گاما) تولید ميشود.

( )7776و يک قطعه فیلم پليكربنات از نوع لگزان به فرمول

مقدار اين پرتوهاي ثانويه در ارتفاعهاي مختلف متفاوت است و

 C16H14O3بود .ديگر مشخصات تراشهها به شرح زير است:
2

با افزايش ارتفاع افزايش مييابد .خلبانان و ساير كاركنان پرواز به

تراشهي اول ،صافي پالستیکي  ABS242mg/cmو مس

واسطهي شغلشان بیشتر از افراد عادي و مسافران در معرض اين

،91mg/cm2

پرتوها قرار دارند .كمیسیون بینالمللي حفاظت راديولوژيکي

تراشهي دوم ،صافي

) (ICRPدر نشريهي شمارهي  60و  103خود توصیه نموده است

،)107mg/cm2 ABS+893mg/cm2 PTFE( PTFE/ABS1000mg/cm2

كه پرتوگیري كاركنان پرواز از پرتوهاي كیهاني ،هر جا كه الزم

تراشهي سوم ،صافي (aluminized mylar )0/06mm

باشد ،از طريق كنترل زمان و مسیر پرواز آنها كنترل شود ] 3و

تراشهي چهارم ،صافي پالستیکي ABS300mg/cm2

.[4
تاكنون پژوهشهاي زيادي براي اندازهگیري پرتوگیري

در مرحلهي اول طرح ،اندازهگیري دز گاما در طي  6پرواز

خلبانان و كاركنان پرواز با استفاده از آشکارسازهاي پرتوي

در مسیرهاي رفت و برگشت رشت -عسلويه ،شیراز -عسلويه و

مختلف و تخمین دز با استفاده از نرمافزارهاي محاسباتي در

شیراز -مشهد انجام شد .براي اين منظور دستگاه گاما -تريسر

كشورهاي گوناگون انجام شده است ] 5تا .[12

براي اندازهگیري دز گاما در مکان مناسبي در كابین خلبان ثابت

مقادير محاسبه شده و اندازهگیري شدهي دز مؤثر كاركنان

گرديد و آهنگ دز نوترون به وسیلهي دستگاه Thyac-190N

پرواز در مسیرها و تاريخهاي مختلف توسط كار گروه دزيمتري

در هر دقیقه يادداشت گرديد .تغییرات ارتفاع پرواز نیز در اين

اروپا( )1در سال  2004به چاپ رسیده است ] .[13مقايسهي نتايج

فواصل زماني ثبت شد.

پژوهشهاي مختلف كه طي  10سال گذشته انجام شده و به

گاما-تريسر داراي يک سوند حاوي دو آشکارساز

چاپ رسیدهاند ،تفاوتي تا  %13بین مقادير محاسبه و اندازهگیري

گايگر-مولر براي اندازهگیري پیوستهي آهنگ دز گاما است كه

شده به روشهاي مختلف را نشان ميدهد .اين مقدار نايقیني به

قادر به آشکارسازي گاما با نرخ دز  20نانوسیورت تا  10سیورت

علت خطاها و محدوديتهاي اندازهگیري ابزارهاي آشکارسازي،

در ساعت ميباشد .اطالعات مربوط به آهنگ دز گاماي

روشهاي مختلف اندازهگیري ،محاسبه و تقريبهاي به كار رفته،

اندازهگیري و ثبت شده توسط اين ابزار را ميتوان در هر زمان

موقعیت جغرافیايي و میزان فعالیتهاي خورشیدي است ].[13

به كامپیوتر انتقال داد .به اين ترتیب كه با وارد كردن بازهي زماني

در اين پژوهش ،پرتوگیري كاركنان پرواز در مسیرهاي

موردنظر ميتوان در اين بازه نمودار تغییرات دز را مشاهده نمود.

مختلف پروازهاي داخلي ايران با استفاده از دزيمترهاي مختلف

اين آشکارساز ،سبک و قابل حمل است كه ميتوان آن را در

در دو مرحله اندازهگیري و اثر ارتفاع ،مدت زمان پرواز ،عرض

مکانهاي مختلف به كار برد .آشکارساز  Thyac 190-Nيک

جغرافیايي بر میزان پرتوگیري اين افراد بررسي شده است.

آشکارساز قابل حمل نوترون با شمارگر تناسبي  BF3است و
27
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بدنهي آن شامل كندساز نوترون ميباشد .اين آشکارساز قادر به

و آهنگ دز قابل اندازهگیري توسط اين آشکارساز به ترتیب
برابر با ( 0/025eVتا  )15MeVو ( ◦ µSv/hتا  )75Sv/hميباشد.

Shiraz

در مرحلهي دوم طرح ،تعدادي از كاركنان پرواز به مدت

Shiraz
Shiraz to Asaluye
Asaluye to shiraz

Asaluye

يک سال به دزيمترهاي فردي  TLDو پليكربنات مجهز شدند.

Asaluye

)Dose rate (µSv/h

اندازهگیري آهنگ دز و دز كل نوترون ميباشد .گسترهي انرژي

با استفاده از نتايج به دست آمده از خوانش تراشههاي  TLDبه
وسیلهي دستگاه TLDخوان از نوع هارشا مدل  ،4500دز گاما و

)Duration (min

از خوانش دزيمترهاي پليكربنات دز نوترون تعیین شدند.
)Dose rate (µSv/h

 .3یافتهها و بحث
نتايج به دست آمده از اندازهگیريهاي آهنگ دز گاما به وسیلهي
دستگاه گاما-تريسر و مقايسهي تغییرات آن در  6مسیر رفت و

Shiraz-Mashhad

برگشت رشت-عسلويه ،شیراز -عسلويه و شیراز -مشهد در شکل

Mashhad-shiraz

 1نشان داده شده است.
براساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش ،پرتوگیري

)Duration (min

كاركنان پرواز با افزايش ارتفاع افزايش مييابد .شکل  2اثر
افزايش ارتفاع بر آهنگ دز در مسیر رفت و برگشت شیراز-
)Dose rate (µSv/h

مشهد را نشان ميدهد .ارتفاع شهر شیراز و مشهد از سطح دريا به
ترتیب  4900و  3300پا ميباشد .چنانچه از شکل  2پیدا است،

Rasht- Asaluye

رابطهي درجهي  2نسبتاً خوبي بین افزايش دز و ارتفاع وجود

Asaluye-Rasht

دارد (.)R2=0/99

Asaluye

Asaluye

رابطهي آهنگ دز گاما اندازهگیري شده در مسیر عسلويه-

Rasht

Rasht

رشت ،در مدت زماني كه هواپیما در ارتفاع بیشینه در حال پرواز

)Duration (min

است ،با تغییرات عرض جغرافیايي را ميتوان در شکل  3مشاهده

شكل  .1تغییرات آهنگ دز گاما در  6مسیر رفت و برگشت هوايي رشت-

نمود .به علت كاهش ضخامت اتمسفر ضمن دور شدن از استوا و

عسلويه ،شیراز -عسلويه و شیراز -مشهد.

حركت به سمت قطبها ،انتظار ميرود كه در نواحي با عرض
جغرافیايي بزرگتر میزان دز بیشتري نسبت به نواحي نزديکتر
به خط استوا به وسیلهي كاركنان پرواز دريافت شود .شهرستان

2

شمالي يکي از شهرهاي جنوبي و شهرستان رشت با موقعیت
جغرافیايي  49ºو  35′شرقي و  37ºو  17′شمالي از شهرهاي

Mashhad- Shiraz

شمالي ايران ميباشند .همانطور كه از شکل  3پیدا است ،در
داالن پرواز و در حاليكه هواپیما در يک ارتفاع ثابت پرواز
ميكند ،با حركت به سمت شمال و دور شدن از خط استوا
آهنگ دز به طور خطي افزايش يافته است.

)Altitude (ft

شكل  .2تغییرات آهنگ دز گاما با ارتفاع از سطح دريا در مسیر مشهد -شیراز.

28

)Dose rate (µSv/h

عسلويه در موقعیت جغرافیايي  52ºو  36′شرقي و  27ºو 30′

y=1E-09x -2E-06x+0.087
R2=0.99
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)Dose rate (µSv/h

Asaluye-Rasht

)Dose rate (µSv/h

y=0.044x+0.396
R2=0.987

Shiraz-Mashhad

Flight Time

)Lattitude (N

شكل  .3تغییرات آهنگ دز گاما با تغییر عرض جغرافیايي در ارتفاع داالن
)Dose rate (µSv/h

پرواز ( 24000پا) در مسیر عسلويه -رشت.

نتیجهي اندازهگیري دز نوترون با استفاده از دستگاه
 Thyac 190-Nدر مسیرهاي رفت و برگشت شیراز -مشهد در
شکل  4نشان داده شده است .چنانچه از اين شکل پیدا است،

Mashhad-Shiraz

آهنگ دز نوترون در اين دو مسیر با افزايش ارتفاع افزايش
مييابد ولي نسبت به آهنگ دز گاما داراي نوسان بیشتري است.

Flight Time

در پرواز شیراز -مشهد در ارتفاع پرواز  33000پا ،آهنگ دز

شكل  .4تغییرات آهنگ دز نوترون با زمان پرواز در مسیرهاي شیراز -مشهد

نوترون به طور متوسط بیشتر از آهنگ دز نوترون در پرواز

و برعکس.

مشهد به شیراز در ارتفاع كمتر از  27000پا ميباشد .بنابراين
آهنگ دز نوترون نیز همانند آهنگ دز گاما با ارتفاع از سطح

جدول  .1دز اندازهگیري شدهي گاما و نوترون در پروازهاي مختلف

زمین افزايش مييابد.

مسیر پرواز

جدول  ،1نتايج اندازهگیري دز كاركنان پرواز در  6مسیر

مدت

بیشینه

دز گاما

دز نوترون

دز كل

زمان

ارتفاع

(میکروسیورت)

(میکروسیورت)

(میکروسیورت)

پرواز (پا)

پرواز
(دقیقه)

ذكر شده را نشان ميدهد .با تحلیل اطالعات گاما -تريسر
ميتوان دز كل كاركنان پرواز از پرتوهاي گاماي كیهاني را
برآورد كرد .دستگاه  Thyac 190Nنیز دز كل نوترون را در هر
پرواز ارايه ميدهد و به اين ترتیب ميتوان مجموع دز نوترون و

رشت -عسلويه

100

35000

2/52

1/09±0/09

3/61

عسلويه -رشت

105

34000

2/20

0/99±0/09

3/19

عسلويه -شیراز

35

19000

0/15

0/04±0/01

0/19

شیراز -عسلويه

35

21000

0/21

0/05±0/01

0/26

شیراز -مشهد

88

33000

1/73

0/85±0/09

2/58

مشهد -شیراز

90

27000

1/15

0/58±0/06

1/73

گاما در هر پرواز را به دست آورد.
جدول  ،2دز نوترون و گاماي ساالنهي دريافتي كاركنان

جدول  .2دز ساالنهي گاما و نوترون دريافتي كاركنان پرواز

پرواز را كه به ترتیب با دزيمترهاي پليكربنات (براي نوترون) و

دز ساالنهي گاما

دز ساالنهي نوترون

دز ساالنهي كل

(میليسیورت)

(میليسیورت)

(میليسیورت)

پرسنل
1

1/10±0/02

0/77

1/87

2

0/50±0/01

0/37

0/87

3

1/16±0/02

0/74

1/90

4

1/08±0/02

0/60

1/68

هواپیما بر روي باند براي رفتن به موقعیت پرواز تا هنگام خاموش

5

0/72±0/01

0/56

1/28

شدن موتور هواپیما بعد از فرود به دست ميآيد.

6

0/86±0/02

0/64

1/50

میانگین

0/90±0/02

0/61

1/51

دزيمترهاي ( TLDبراي گاما) اندازهگیري شدهاند ارايه ميدهد.
جدول  3آهنگ دز متوسط اين  6پرواز را كه از تقسیم دز كل
()2

اندازهگیري شده بر مدت زمان كل پرواز

از ابتداي حركت
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جدول  .3آهنگ دز متوسط براي  6پرواز مختلف و تغییرات آن برحسب

براساس پژوهشهاي انجام شده در كشور كانادا ،پرتوگیري

ارتفاع داالن پرواز
مسیر

ساالنهي متوسط خدمهي پروازهاي هوايي در اين كشور تقريباً

دز كل

ارتفاع بیشینه

مدت زمان كل

آهنگ دز

(میکروسیورت)

(پا)

پرواز

(میکروسیورت بر

بین  1تا  5میليسیورت ميباشد ] 14و  .[15پرتوگیري ساالنهي

(دقیقه)

ساعت)

كاركنان پرواز در كشور بريتانیا در حدود  2میليسیورت ميباشد

رشت -عسلويه

3/61

35000

100

2/17

عسلويه -رشت

3/19

34000

105

1/82

كه قابل قیاس با نتايج اين مقاله ميباشد ].[16
در مورد پرتوگیري از تايشهاي كیهاني در هواپیماها ،براي

عسلويه -شیراز

0/19

19000

35

0/33

شیراز -عسلويه

0/26

21000

35

0/45

مدت زمان پرواز  200ساعت در سال در ارتفاع  12كیلومتري ،دز

شیراز -مشهد

2/58

33000

88

1/76

مؤثر ساالنه حدود  1میليسیورت ميباشد ] .[17اقدام اصلي كه

مشهد -شیراز

1/73

27000

90

1/15

ميتواند صورت گیرد ،ارزيابي و ثبت پرتوگیريهاي شغلي
كاركنان پرواز و كساني است كه پرتوگیري آنها از حدود تعیین

با توجه به نتايج به دست آمده دز كل ساالنهي دريافتي

شده توسط واحد قانوني تجاوز مينمايد .همچنین ممکن است

كاركنان پرواز در مسیرهاي ذكر شده عمدتاً بیش از  1mSvدر

الزم باشد پرتوگیري كاركنان زن كه خودشان اظهار به حاملگي

سال اندازهگیري شده است.

كردهاند مديريت شود ] .[18اطالعات بیشتر در خصوص

با متوسطگیري از نتايج جدول  ،1ميتوان گفت كه كاركنان

پرتوگیري كاركنان پرواز توسط گروه دزيمتري اروپا ،در

پرواز كه پروازهايي در ارتفاعهاي بین  19000تا  35000پا انجام

مدرک شماره  85سال « 1996حفاظت در برابر اشعه» انتشار

ميدهند ،در معرض آهنگ دز متوسط  1/31میکروسیورت بر

يافته است ].[19

ساعت قرار دارند .با فرض زمان پرواز متوسط  1000ساعت در

با توجه به نتايج به دستت آمتده در ايتن پتژوهش ،آهنتگ دز در

سال ،متوسط دز دريافتي ساالنهي كاركنان پرواز 1/31 ،میليسیورت

ارتفاعهاي باالتر پرواز به عوامل متعددي بستگي دارد .از جملهي

در سال تخمین زده ميشود .اين يک تخمین سرانگشتي از دز

اين عوامل ميتتوان بته ارتفتاع و عترض جغرافیتايي اشتاره كترد.

ساالنهي دريافتي كاركنان پرواز است كه از متوسطگیري از

بنابراين در مقايسهي نتايج به دست آمده در پژوهشهتاي پیشتین بتا

آهنگ دز در چند پرواز داخلي به دست آمده است .چنانچه از

نتايج اين پژوهش بايد به ارتفاع و عرض جغرافیايي مقصد و مبدا

جدول  1پیدا است ،آهنگ دز در پروازهاي رفت و برگشت

پرواز نیز توجه داشت.

شیراز -عسلويه به علت ارتفاعهاي كم ( 19000و  21000پا)،

جدول  ،4مقادير آهنگ دز اندازهگیتري شتده در پروازهتاي

بسیار پايین است؛ اين عامل ،آهنگ دز متوسط محاسبه شده را

مختلف در اين پژوهش را با نتايج به دست آمده از پژوهشهتاي

كاهش ميدهد .اگر خلبان يا كاركنان پرواز ،كل پرواز ساالنهي

پیشین در مسیرهاي مختلف و كشورهاي مختلف مقايسه ميكنتد.

خود را در ارتفاعهاي بیشتر از  27000تا  35000پا انجام دهند،

تفاوتهاي مشاهده شده در مقادير آهنگ دز در جتدول  4ناشتي

به طور متوسط در معرض آهنگ دز  1/65میکروسیورت بر

از يکسان نبودن ديگر شترايط پترواز مثتل متدت زمتان پترواز در

ساعت قرار ميگیرند و در طول  1000ساعت پرواز ساالنهي خود،

ارتفاع اوج ،سرعت هواپیما ،و عرضهاي جغرافیايي مبدا و مقصد

پرتوگیري نزديک به  1/65میليسیورت خواهند داشت .در قسمت

ميباشد .با اين حال ،موضوعي كه در همهي پژوهشهاي پیشتین

دوم طرح ،با استفاده از دزيمترهاي  TLDو پليكربنات ،دز

به آن اشاره شده افزايش نرخ دز با افزايش ارتفاع و دور شتدن از

ساالنهي دريافتي كاركنان پرواز با پرواز ساالنهي به طور متوسط

خط استوا است.

 1000ساعت در مسیرهاي داخلي ،اندازهگیري شد .با متوسطگیري

از دز ساالنهي متوسط اين افراد ،دز ساالنهي متوسط كاركنان
پرواز  1/5میليسیورت بر سال تخمین زده ميشود.
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جدول  .4آهنگ دز دريافتي پرسنل پرواز در پروازهاي با ارتفاعهاي متفاوت
مسیر پرواز

ارتفاع
اوج

تشكر و قدردانی

آهنگ دز
(میکروسیورت

نويستتندگان ايتتن مقالتته بتتدينوستتیله از همکتتاري پرستتنل محتتترم

مرجع

شركت هواپیمتايي آستمان بته ويتژه رياستت محتترم آن شتركت

بر ساعت)

Houston TX-Austin TX

20000

0/2

][20

)Houston (KIAH)-Austin (KAUS

20000

0/25

][21

Asaluye-Shiraz

19000

0/33

Seattle WA-Portland OR

21000

0/2

][20

)Seattle (KSEA)-Portland (KPDX

21000

0/25

][21

Shiraz-Asaluye

21000

0/45

Mashhad-Shiraz

27000

1/15

Tampa FL-St.Louis MO

31000

2/0

][20

Denver CO-Minneapolis MN

33000

2/4

][20

40º N-60º N

33000

4/6

][22

Shiraz-Mashhad

33000

2/5

Asaluye-Rasht

34000

3/0

Rasht-Asaluye

35000

3/4

جناب آقتاي كاپیتتان نصترفرد و هتمچنتین پرستنل محتترم مركتز
تحقیقتتات تتتابش خصوصتتاً ستتركار ختتانم شتتهرزاد درخشتتان

پژوهش
حاضر

سپاسگزاري مينمايند.

پژوهش

پینوشتها:

حاضر
پژوهش

1. Eurados

حاضر

2. Block Hours
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