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هشتمین کنفرانس ملی انجمن فرماندهی و کنترل ( )C4Iايران
تهران ،دانشگاه علوم و فنون هوايی شهید ستاری ،آذرماه 9313

نقش فرماندهی و کنترل در دفاع اتمی بارویکرد پدافند غیر عامل پرتویی
دکترامیرحسین کشاورز
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 -1دانشگاه علوم تحقیقات تهران ,حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

هم به اين سالح خطرناك دست يافتند  .آمريكا در سال 1811با يك بمب
اورانیومی(به نام پسر بد ) ) (bad boyباقدرت 11/1تن  T.N.Tبه
هیروشیما حمله
کردکه  115555نفرراکشت وسه روز بعد بايك بمب پلوتونیومی(به نام
مردچاق ) (Fat Manباقدرت 11تن  T.N.Tبه ناکازاکی حمله کرد که
تلفات آن  91555نفربودند  .جدا از خطر انفجار بمبهای اتمی  ،خطر نشت
يا انفجار نیروگاه های هسته ای نیز وجود دارد  .بطور مثال  :حادثه نیروگاه
اتمی ‹‹ويندسكال›› انگلستان در  1811باوسعت آلودگی  155کیلومتر
مربع باتعدادی بیمار وکشته و حادثه نیروگاه هسته ای ‹ تری مايل آيلند›
امريكا در  1898با وسعت آلودگی چند صد کیلومتر مربع که هیچ گاه
اسرار وآمار تلفات آن را فاش نكردند .حادثه نیروگاه هسته ای ‹‹ چرنوبیل
›› روسیه در  1891که حدود  195555نفر را آلوده و بیمارکرد وتعداد
زيادی ازآنان راکشت.کمبود آگاهی های عمومی در اين زمینه موجب می
شود که برخی نكات ايمنی و پیش بینی های الزم رعايت نشود .عالوه بر
اين ،به دلیل عدم شناخت کافی از روشهای دفاع و ايمنی در بین مردم
ترس و نگرانی اغراق آمیزی به وجود می آيد.

چکیده
پیش از سال  1981که پديده راديواکتیو کشف شد تمام منابع تولید
پرتوهای راديواکتیو طبیعی بودند سال 1891اولین موادپرتوزای مصنوعی
جهت مصارف تحقیقاتی ساخته شدند  .و درجنگ جهانی دوم بصورت بمب
هسته ای مورد استفاده قرار گرفتند .جدا از خطر انفجار هسته ای  ،خطر
نشت يا حوادث نیروگاه های هسته ای نیز وجود دارد  .انفجار اتمی
هیروشیما و ناکازاکی در  1811حادثه نیروگاه ويندسكال انگلستان
در 1811با وسعت آلودگی  155 km2حادثه هسته ای تری مايل آيلند
مريكا در 1898حادثه نیروگاه هسته ای چرنوبیل روسیه در  1891با
 195555نفرآلوده وتعداد زيادی کشته از اين دست است.تقريباً 85ثانیه
پس ازانفجار اتمی ،بیشترين خطرات که ناشی از تشعشع حرارتی و احتمال
ريزش اجسام سنگین است  ،تمام می شود و تا شروع بارش اتمی می
توانید به مأموريت خود ادامه دهید ٪15.انرژی  ،به موج انفجار که بسیار
شديد تر از موج انفجار ديگر مواد منفجره است ،تبديل می شود و بیشترين
تاثیر را بر روی ساختمان ها و تأسیسات می گذارد 91٪ .انرژی به
تشعشعات حرارتی تبديل شده که هرچیزی را از انسان گرفته تا ديگر
تاسیسات تبخیر می کند ٪11 .انرژی باقیمانده به تشعشعات هسته ای
تبديل می شودکه درصورت برخورد به بدن ،سلول ها را تخريب و موجب
ايجاد بیماری های شديد می شود .کمبود آگاهی های عمومی موجب می
شود که برخی نكات ايمنی و پیش بینی های الزم در اين مواقع رعايت
نشود.در اين مقاله اقدامات ضروری مقابله با تهديدات هسته ای در سه
مرحله :لحظه انفجار ،بعد از انفجار و مرحله کاهش آلودگی وخروج از
منطقه آلوده بیان و راهكار مناسب تشريح می شود

انفجار هسته اي
يك انفجار اتمی عوارض و اثراتی را با خود به همراه خواهد داشت اين
اثرات که بسیار مخرب بوده و امنیت و سالمت جوامع شهری و غیر شهری
را بر هم می زنند در برگیرنده جزئیات ذيل هستند:
 - 1نور سفید خیره کننده:
اولین عارضه پیش آمده از انفجار اتمی نور سفید خیره کننده ای
است که همه جا را روشن می کند (چیزی شبیه به نور رعد وبرق ،
ولی چندين برابر قوی تر ) اين نور از تمام پرتوهای مرئی و نامرئی
تشكیل شده که موقع نگاه کردن به آن سريعاً افراد را نابینا می کند.
دسته بندی طیف امواج الكترومغناطیسی ساطع شده از انفجار اتمی
در شكل  1به نمايش گذاسته شده است.

واژه هاي کلیدي  :انفجار هسته ای -دفاع اتمی -راديواکتیو -تشعشعات

هسته ای -پدافند پرتويی
مقدمه

پديده راديواکتیو در سال  1981توسط ‹‹ هنری بكرل›› کشف شد .تاقبل
ازآن تمام منابع تولید پرتوهای راديواکتیو طبیعی بودند(مثل پرتوهای
کیهانی و سنگهای راديواکتیو ضعیف و )...در سال  1891اولین
موادپرتوزای مصنوعی جهت مصارف تحقیقاتی ساخته شدند  ،ولی
متاْسفانه سران کش ورهای قدرتمند از اين پديده عظیم استفاده بسیار
نابجايی کردند .آلمان هادر آغاز جنگ دوم جهانی برای تولید بمب اتمی
تالش می کردند .متفقین وبخصوص انگلیسی ها متوجه اين منظور شدند
ومخازن آب سنگین )(D2O
که به عنوان کند کننده ) (Moderatorنوترون در رآکتور هسته ای مصرف
دارد را در سوئد و نروژ نابود کردند ومانع دستیابی آلمانها به بمب اتمی
شدند  .آمريكايی ها باالخره در سال  1811در مرکز محرمانه ‹‹ لوس
آالموس ›› موفق به ساخت بمب اتمی شدند و به تبع آن انگلیسی ها ،
فرانسوی ها وچندی بعد چینی ها وهندی ها ،پاکستانی ها و اسرائیلی ها
 - 1دکتری تخصصی مهندسی انرژی هسته ای ,مرکز علمی کاربردی سازمان آتش نشانی
و خدمات ايمنی شهرداری تهران e-mail: amkeshavarzir@gmail.com

843

پايدار

+1

 +βبتامثبت

 11دقیقه

0

 nنوترون

پايدار

+1

 Pپروتون

پايدار

+1

 Dدوترون

ناپايدار

+1

 Tتريتیوم

بدون بار

 υنوترينو

پايدار

0

 Xايكس

پايدار

0

 γگاما

پايداريا ناپايدار( )-βباشد

+20

پاره های شكافتf1

پايداريا ناپايدار( )-βباشد

+22

پاره های شكافتf2

شکل -1طیف امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از انفجار اتمی

 - 2گرماي فوق العاده زیاد :

 - 5باران اتمی :

يك بمب اتمی معمولی می تواند در موقع انفجار چندين میلیون
درجه گرما ايجاد کند (چند برابر گرمای خورشید ) اين گرمای فوق
العاده زياد می تواند همه چیز را به خاکستر سفید تبديل کند  ،تمام
اشیاء را سوزانده و تمام فلرات را ذوب می کند و تا مسافت چند
کیلومتر دورتر درانسان ايجاد سوختگی های بسیار شديد می کند .

چنانچه در هنگام انفجار اتمی  ،منطقه ابری باشد  ،تشعشعات
راديواکتیو درون ابرها ذخیره می شوند و اگر اين ابر در سرزمین
ديگری ببارد ،تمام قطرات آب باران حاوی راديواکتیو بوده و آن مكان
را هم آلوده می کند  .بارش محلی در  11ساعت اول و توسط باد
انتشار می يابد .بارش حد واسطه در طول چند هفته در مدار
جغرافیايی محل انفجار و بارش فراگیر در تمام کره زمین پخش می
شود .اين نوع بارش مدتهای طوالنی باقی مانده و اثرات مخرب آن،
بصورت آلودگی داخلی اتفاق می افتد.

 - 3موج انفجار فوق العاده قوي :

اين موج بصورت يك طوفان بسیار بسیار قوی با سرعتی معادل m/s
 3400حرکت کرده که فشار هوای آن به چند صد اتمسفر می رسد .
اين موج انفجار طوفانی ،همه اشیاء و اجسام را تا مسافت چند
کیلومتر به هوا پرتاب می کند .

 - 6خاکستر اتمی :

 - 4تشعشعات رادیواکتیو :

تمام ذرات گرد و خاکی که بعد از انفجار اتمی به هوا می رود و يا
روی زمین می نشیند حاوی مقادير زيادی راديواکتیو می باشند ؛ که
اگر اين ذرات گرد وغبار روی هر شی يا جانداری بنشیند آنها را آلوده
می کند و باع بروز بیماريهای متعدد در انسان و حیوانات و گیاهان
می شود .

اين تشعشعات فوق العااده خطرنااك و مارو آور  ،باه محاا ايجااد
انفجار در همه جهات پخش شده و تا مدتهای طوالنی در محیط بااقی
می مانند و در همه چیز ذخیره می شوند  ،خاك و هوا را آلوده کارده
و يا وارد بادن موجاودات زناده از جملاه انساانها شاده و باعا باروز
بیماريهای مرو آور يا سرطانهای مختلف می شاود.شاكل1وجادول1
انواع تشعشعات هسته ای را نمايش کشیده است.

 - 7زمستان اتمی :
خاکسترها وذرات گرد و غبار ايجاد شده از انفجارات  ،درهواپراکنده
شده و نور خورشید را به خارج از جو زمین منعكس می کنند،
بطوريكه تقريباً وضعیت تاريكی برقرار خواهد شد و در نتیجه کره
زمین سرد می شود  .اولین تأثیر زمستان اتمی بر روی گیاهان
وکشاورزی خواهد بود و بعد ازآن مرو سريع پرندگان و افزايش بیش
از حد حشرات است.
گسترش یک انفجار هسته اي
وقتی يك سالح اتمی معادل  15هازار تان مااده منفجاره  T.N.Tدر هاوا
منفجر شود  ،مراحل گسترش انفجار به صورت زيار اسات ؛ ( الزم باه ذکار
است در حال حاضر بمب های اتمی موجود تا  115میلیون تان  T.N.Tياا
بیشتر قدرت دارند .
در لحظه انفجار کاه جارم بحرانای ) (Critical massفارا مای رساد
ناگهان درجه حرارت به چند میلیون درجاه مای رساد و تشعشاعات رادياو
اکتیو ساطع می شوند  .پس از چند میكرو ثانیه گوی آتشینی تشكیل مای
شود که شديدتر از خورشید است و نور آن تا فاصله km 100قابال رييات
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است  .فشار هوای اطاراف آن باه  500000 atmمای رساد  ،تشعشاعات
حرارتی نیز خیلی شاديدتر اسات  .در ثانیاه هاای اول وقتای از دور نظااره
کنیم ظاهراً انفجار در سكوت مطلق توسعه می ياباد  ،زيارا صادای انفجاار
کمی ديرتر شنیده می شود .پس از چند صدم ثانیه قطر گاوی آتشاین باه
 155متر و درجه حرارت به  1الی  9هزار درجه سانتی گراد خواهد رسید .
پس از  15الی  95ثانیه گوی آتشین  955متار قطار پیادا کارده و اماواج
ضربه ای انفجار ،تشكیل می شوند  .بعد از  1الی  1دقیقه پس از باال رفاتن
و سرد شدن  ،گوی ،شكل ابر قارچی به خود می گیرد که قطر آن حدود 1
تا  9کیلومتر و قطر ستون آن  955الی  155متر است و ارتفااع آن باه 11
کیلومتر می رسد  .باالخره باد و جريانهاای ناشای از انفجاار ابار را پراکناده
کرده و در هوا نفوذ می کند به نقل از کتاب صدای انسان  ،خااطرات دکتار
ناگای ساکن ناکازاکی که وی در مواجه شدن با ابر قارچی گفته باود  :زنام
بصورت مشتی استخوان سوخته سفید درآمده بود که در ويرانه هاای خاناه
ام همه را جمع کردم همه آنها روی هم به اندازه يك بسته کوچاك پساتی
وزن نداشت  .دکتر ناگای نیز چند روز بعد از نوشاتن ايان مطالاب در اثار
عوارض تشعشعات راديو اکتیو در گذشت ابر فارچی تشكیل شده در منطقه
ناکازاکی را در شكل  9مشاهده می کنید .
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مقابله با انفجارات هسته اي
در لحظااه انفجااار هسااته ای بااا توجااه بااه مخاااطرات بوجااود آمااده باي اد
راهكارهااای مناساابی را در نظاار داشاات و باارای آنهااا اقاادام مناسااب را
تدارك ديد.ايان اقادامات در ساه مرحلاه لحظاه انفجاار ،بعاد از انفجاار ،و
بعد از کم شدن آلاودگی ياا خاارج شادن از منطقاه آلاوده تقسایم بنادی
می شوند

شکل  -3قارچ اتمی بمباران ناگاساکی ژاپن در 1۴45حدود  1۱کیلومتر به
هوا فوران کرد( .مرد چاق-پلوتونیومی)

اقدامات ضروري در لحظه انفجار اتمی
چشم در برابار پرتاو گاماا حسااس نیسات ،اماا در برابار ناوترون حسااس
اساات و تعااداد  3*109آن باعاا آب مرواريااد ماای شااود ،از ايناارو در
لحظه انفجاار اتمای هرگاز نباياد باه محال انفجاار و ناور سافید آن نگااه
نكنید چاون شابكیه را مای ساوزاند  ،چشامانتان را بساته و باازوان خاود
را جلوی آنها بگیرياد  .جاان پنااه ياا حفاات وقتای مابثر و باا ارزش اسات
کااه در يااك يااا دو قاادمی شااما باشااد البتااه دوياادن بااه ساامت آن اص االً
منطقی نیسات  ،پاس خیلای ساريع پشات باه محال انفجاار روی زماین
بخوابید و به زماین بچسابید و گرناه هماراه ماوج انفجاار باه هاوا پرتااب
شده و در کمتر از يك ثانیه خواهید سوخت.
پشت تپه ها  ،پشت ديوارها  ،داخل شیار هاا  ،کناار جادولها  ،داخال
جويها و گودالها  ،زير پل ها و يا داخل تونلها  ،پشت کیوساك هاا و اتاقاك
هاو…،محل های مناسبی جهت پناه گرفتن موقت می باشند  ،زيارا بخاش
اعظمی از موج گرما و تشعشع را بخود می گیرند .حتی يك میز يا صاندلی
يا يك تكه چوب يا لباس ياچندکتاب و…می تواند مقداری از اثرات گرما و
تشعشع اولیه را کم کند .هر چه محل پناه گرفتن شما از سطح زمین پائین
تر باشد ايمن تر است  .چند لحظه در همین وضعیت باقی بمانیاد تاا ماوج
انفجار و تشعشعات گرمايی عبور کنند  ،بعد سريعاً بلند شاده و خیلای زود
آنجا را ترك کنید .

عالئم بیماري پرتو
اشعه راديو اکتیو چیازی نیسات کاه قابال ديادن باشاد و ياا باويی نادارد
کاه آنارا حاس کنیااد و ياا عالئام خاصای کااه ساريع ًا متوجاه آن شااويد ،
فقااط بعااد از ماادتی عالئاام آن در موجااودات زنااده آشااكار ماای شااود  .در
انسااان نیااز پااس از ماادتی ساارطانهای مختلفاای مثاال ساارطان پوساات
،خااون ،ريااه  ،نااای  ،معااده ،روده و…آشااكارمی شااود  .بطااور مثااال :
چنانچااه میاازان دريافاات پرتوهااای راديواکتیااو بااه باادن کاام باشااد (بااین
 155الاای  155رونااتَگن ) ) (Roentgenفاارد در هفتااه هااای دوم و
سااوم دچااار آب مرواريااد چشاام  ،رياازش مااو ،کاام اشااتهايی،کوفتگی
عمومی،گلااودرد ،عاادم عالقااه بااه کااار ،رنااگ پرياادگی  ،خااونريزی
زيرپوسااتی  ،اسااهال ،الغااری و رشااد سااريع بیماريهااای عفااونی ماای
گاردد.جادول 1بیمااری هاای حاصاال از مواجاه باا پرتاو برحساب میاازان
دوز را ارائه می دهد .
جدول -2اثرات دوزهاي تابش حاد بر تمام بدن انسان
دز
dose
()rem

100 -0

200-100

600-200

1000-600

استفراغ

هیچ

 %1تا
%15

 %155در
 955رم

%155

%155

هیچ

 9ساعت

 1ساعت

 1ساعت

 95دفیفه

دوره
زمان

1000
5000-

مقابله بعد از انفجار هسته اي
بعد از انفجار هسته ای دقت کنید که تمام محیط و اشیاء اطراف شما آلوده
به راديواکتیو هستند پس هیچ وسیله ای را با خود از محل بیرون نیاورياد ،
زيرا موجب گسترش آلودگی در مناطق ديگر می شويد ( اين مطلاب را باه
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ديگران نیز يادآوری کنید ) .حتی ذرات گرد و غبار روی لباسها و بدن شاما
هم کامالً آلوده هستند (خاکستر اتمی)  ،پس لباس خود را تكاان ندهیاد و
هنگامیكه آنها را تعويا می کنید کامالً مواظب باشاید کاه وارد دهاان ياا
مجاری تنفسی شما يا ديگران نشود  .هیچگونه آشامیدنی ويا خوراکی را تاا
خارج شدن از منطقه و کم شدن آلودگی محل مصرف نكنید  .اين مواد باه
راحتی ذرات پرتودار را به درون بدن برده و شما را بیمار می کنند .از تماام
قسمتهای باز بدن خود کامالً محافظت کنید زيرا تا مدتها در معرض تاابش
پرتوهای مرو آور هسته ای آلفا  ، αبتا  ، βگاما  ، γپروتون و نوترون و ..
هستید  ،حتی يك کاله و يا دستمال و لباس اضافی نیز بسایار مابثر اسات
از زخمها و يا سوختگی های خود شديداً مراقبت کنید و روی آنها را ساريعاً
بپوشانید  ،زيرا يكی ازراههای سريع انتقال پرتوهاای راديواکتیاو باه بادن و
بروز آلودگی داخلی) (Internal Contaminationهستند  .برای جلوگیری
از استنشاق خاکهای آلوده باه راديواکتیاو در صاورت موجاود باودن حتمااً
ماسك گذاری کنید و در غیر اينصورت از دستمال يا پارچه خشاك جلاوی
دهان وبینی استفاده کنید .دست به چشمان خود نمالید و در اسرع وقت باا
مقداری آب سالم چشم ها و دهان وبینی خود را بشوئید و باا پارچاه هاای
تمیز خشك کنید  ،اين کار کمك مبثری به از بین بردن پرتوگیری داخلای
بدن شما می کند  .درون منطقه آلوده لباسهای خود را بیرون نیاورياد زيارا
با اين کار جذب پرتاو هاا را باه بادن خاود ساريعتر مای کنیاد .پوشایدن
لباسهای کامال سفید بسایار مابثر و مفیاد اسات  ،زيارا بخاش اعظمای از
پرتوهای راديواکتیو را منعكس می کنند.
] به نقل از کتاب صدای انسان  ،خاطرات دکتر ناگای ,ناکازاکی :بخش تیره
کیمونوی زنان هیروشیما کامالً سوخته و مانناد فلازی دار روی بادن آنهاا
نقش بسته است ,ولی با کمال تعجب قسمتهای سفید لباس آنهاا و پوسات
زير آن سالم مانده است .نگارنده چند روز بعد از نوشتن اين مطالاب در اثار
عوارض تشعشعات راديو اکتیو در گذشت [
بهتاارين مكااان ماناادن ،محلاای سااقف دار اساات کااه شااما را از رياازش
خاکسااترهای اتماای و تشعشااعات راديواکتیااو حفااي کنااد  ،حتاای يااك
تكه پارچه برزنتی سفید و ياا ياك چتار سافید ياا ياك ملحفاه شاما را از
آلوده شادن باه خاکساترهای اتمای حفاي مای کناد .هیچگااه باه محال
انفجااار نزديااك نشااويد و هاار چااه ماای توانیااد از آن محاال دور شااويد ،
زيرا مقدار دوز ) (doseاشاعه درياافتی بادن شاما کمتار مای شاود  .باه
تابلوهااا و عالئاام مخصااوص منطقااه آلااوده توجااه کاارده و در اياان مكانهااا
حتی برای مادت کوتااهی هام توقاف نكنیاد .باه توصایه هاا و دساتورات
راديااو و يااا گروههااای تخصصاای کااامالً گااوش فاارا دهیااد  ،زياارا آنهااا از
مناطقی که تحات تاأثیر باارش اتمای و ياا خطارات احتماالی ديگار قارار
دارنااد خباار داده و روشااهای مناسااب را آمااوزش ماای دهنااد .در شااكل 1
برچسب های درجه خطر پكیج های هسته ای را مشاهده می کنید.

شکل  -4برچسب پکیج هاي حاوي منابع هسته اي خطرناک

مقابلهههه بعهههد از کهههاهش آلهههودگی یهههاخروج از منطقهههه
آلوده )(Contaminated area

بعد از کم شادن آلاودگی ياا خاارج شادن از منطقاه آلاوده کلیاه لباساها
را بااا احتیااار بیاارون آورده ودرون يااك کیسااه پالسااتیكی ريختااه و ساار
آناارا ببنديااد  .مااواد آلااوده را نسااوزانید زياارا اياان کااار فقااط مااواد
راديواکتیااااو را بوساااایله آئروساااال )( (Aerosolدود و خاکسااااتر) در
محایط پخااش خواهاد کاارد .ماواد آلااوده باه راديواکتیااو را دفان نكنیااد ،
زياارا ممكاان اساات در محلاای کااامالً ناصااحیح دفاان شااده و در اثاار اياان
خطااا اشخاصاای را آلااوده کنیااد (مااواد دفاان شااده حتاای باار روی
گیاهان،حشاارات و حیوانااات هاام اثاار بساایار خطرناااکی دارد ) .کلیااه
قساامتهای باادن بخصااوص قساامتهای مااودار باادن را رفااع آلااودگی
) (Decontaminationنماااوده و بهتااار آن اسااات کاااه موهاااا را کوتااااه
کنیااد و آنهااا را درون ظااروف سربسااته بريزيااد  .آباای کااه بااا آن خااود را
رفااع آلااودگی نمااوده اياد را نبايااد درمعاارض تماااس بااا موجااودات زنااده
قرار دهیاد  ،حتای گیاهاان وحیواناات را باا ايان کاار آلاوده مای کنیاد .
شااكل  1تحااوه رفااع آلااودگی نیروهااای اماادادی و مااردم را بااه تصااوير
کشیده است.

شکل  -5نحوه رفع آلودگی نیروهاي امدادي و مردم

پرتوهای راديواکتیاو مای توانناد از طرياق آب آلاوده وارد بادن مااهی هاا
و از طرياق علوفااه آلااوده وارد گوشاات دامهااا و بخصااوص شاایر آنهااا شااده
و پس از بیماار کاردن آنهاا موجاب باروز اخاتالالت خطرنااك در انساانی
کاه از اياان مااواد غااذايی مصاارف ماای کنااد شااود  .ممانعاات از چاارای دام
هااا در مراتااع آلااوده و تغذيااه آنهااا بااا علوفااه و خااوراك سااالم بااه ماادت
حااداقل دو تااا سااه هفتااه قباال از کشتاربساایار ضااروری اساات .ماای تااوان
بااا کمااك متخصصااین بااه غااذای دام هااا مااوادی بااا ايزوتوپهااای مقاااوم
اضااافه کاارد تااا از میاازان جااذب راديواکتیااو باادن و شاایر دامهااا کاسااته
شااود  .ساابزيجات بخااش اعظاام مااواد راديواکتیااو محاایط را جااذب ماای
کننااد و بااا مصاارف آن توسااط دامهااا و يااا حتاای انسااانها اياان مااواد
خطرناااك وارد باادن انسااانها ماای شااود  .بعااد از انفجااار نیروگاااه اتماای
چرنوپیل روسیه ماردم شامال اروپاا تاا مادتها شایر و سابزی هاای خاود
را مصاارف نماایکردنااد و بعااد از حادثااه نیروگاااه وينديسااكال انگلسااتان
مردم دهكاده هاای اطاراف ،حادود دو میلیاون لیتار شایر گرفتاه شاده از
حیوانات خاود را باه درياا ريختناد .اولاین بااران هاا بعاد از انفجاار اتمای
يا نشات راديواکتیاو از نیروگااه هاا  ،خطرنااك اسات حتای از ياك قطاره
آن هاام دوری کنیااد .از قرصااهای يااد پاياادار اسااتفاده کنیااد  ،زياارا از
جااذب“يااد راديواکتیااو“در غااده تیروئیااد و در نتیجااه پرتااوگیری داخلاای
جلااوگیری ماای کنااد.يكاای از راههااای مناسااب جمااع آوری ذرات گاارد
وغبااار از روی لباااس و اشاایاء اسااتفاده از جاااروی برقاای بااا کیسااه هااای
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نام پرتو

فاکتور وزنی)(Wr

 Xاشعه ايكس يا  ɣگاما

1

 βبتا

1

 Nنوترون کند شده

1-1

 Nنوترون سريع

1-15

Ra

Pu
I

 αآلفا

15

بافت
نوعپروتون
P
يون های سنگین
بیضه ها

15
0/25

پستان

0/15

مغز استخوان

0/12

ريه

0/12

تیروئید

0/3

بافت های ديگر

0/3

عنصر

در بدن
µc

µc/cm

µc/cm

5×10

-4

-11

5×10

7×10

کلیه

تقسیم بندي منطقه انرژي سالحهاي اتمی

تابش رادیواکتیو و هسته اي
پااس از يااك انفجارهسااته ای ،نساابت کماای از کاال اناارژی هااای آزاد
شده بصاورت پرتاو هاای يونسااز تظااهر مای کنناد ( البتاه ايان موضاوع
در ماورد بمبهااای نااوترونی کاه تقريبااً  %95از اناارژی خاود را بااه صااورت
تابش راديو اکتیو آزاد می کنند ،استثناء است. ).
در اثر انفجار،مقادير زيادی از پرتوهای گاماو ، xذرات آلفا ،بتا ،ناوترون
و پوزيترون به اطراف انتشار می يابد .ذرات آلفا سنگین بوده ،برد محادودی
دارند بنابر اين ،يك ورق کاغذ يا پوست انسان برای توقف آنها کافی اسات و
هیچ خطری در پی ندارد؛ ولی بلعیدن باا استنشااق آنهاا سابب ورود ذرات
مولد تشعشع آلفا به بدن و ايجااد ياك خطار باالقوه بارای ايجااد سارطان
خواهد شد.
پرتوهای بتا،قابلیت نفوز بیشاتری دارد و باه پوشاش محاافي مناساب
جهت کاهش اثرات آن نیاز است .جدول 1میزان برد انواع پرتو ها در آب و
هوا و جدول 9انواع بر هم کنش نوترون با ماده در بازه های مختلاف انارژی
را نشان می دهد .

جدول -3راهنماهاي تراکم پرتوزایی

3

-3

6×10-5

9×10-9

تیروئید

بر اثار ياك انفجاار اتمای ،انارژی حاصال از انفجاار باه  9قسامت تقسایم
می شود:
 % 15 - 1انرژی آن به ماوج انفجاار کاه بسایار شاديد تار از ماوج
انفجااار ديگاار مااواد منفجااره اساات ،تبااديل ماای شااود و
بیشااترين تاااثیر را باار روی ساااختمانها و تأسیسااات ماای
گذارد.
 % 91 - 2انرژی باه تشعشاعات حرارتای تباديل شاده کاه اثارات
مرگبار خود را روی تمامی موجودات زنده می گذارد.
 % 11 - 3اناارژی باقیمانااده ی اياان بمااب هااا بااه تشعشااعات
هساااته ای تباااديل مااای گاااردد .در صاااورت اصاااابت ايااان
تشعشااعات بااه باادن ،ساالولهای باادن تخرياب شااده و موجااب
ايجاد بیماری در بدن می شود
در ضمن حفاظت بدن در برابار ايان تشعشاعات بسیاردشواراسات .در
بمبهای جديد هسته ای برای اينكه از اتالف انرژی که بماب صارف کنادن
گودال می کند جلوگیری شود ،سیستمی بكار برده شده که بماب پایش از
رسیدن به زمین منفجر شود.

با توجه به ماهیت و نوع تشعشع و میزان آلودگی ناشای از آن  ،میازان اثار
تابش روی بافت های مختلف بدن متفاوت است فلذا يك ضريب ياا فااکتور
وزنی برای هر نوع اشعه تعريف می شود که در واقع شادت اثار اشاعه روی
هر موضع است .همچنین هر بافات بادن در برابار تشعشاع تااثیر پاذيری
خاصی را داراست برای مثال تاثیر آلفا در بدن خیلی خطرنااك اسات(155
برابر گاما و اشعه ) xزيرا دو يون مثبت داردو حجام هساته آن نیاز بسایار
بزرو است که در ورود به بدن آنها را باه سالولها داده و خاود خنثای مای
شود ،پرتو گیری هیچ گونه احساس جسمانی ندارد ( بجاز در شادت هاای
زياد) محل تجمع برخی مواد راديو اکتیو وارد شده به بدن باه صاورت زيار
بیان شده است :
 - 1پلوتونی اوم  – puاسترانس ایوم  – Srرادي اوم  Raدر اسااتخوان
تجمع می کنند ( پلوتونیوم شديدا سمی است)
 - 2اورانیوم  Uدر کلیه ها تجمع می کند و سمی نیز می باشد
 - 3تريتیوم  ( Tآب سنگین راديو اکتیو ) در سراسار بادن پخاش
می شود.
 - 4يد راديو اکتیو در تیروئید تجمع می کند
جدول 9راهنمای تاراکم پرتاوزدايی و جاداول  1و  1بترتیاب فااکتور
وزنی و ضريب حساسیت يا جذب پرتو توسط بافت ها را نشان می دهند .

3

131

10

جدول  -5ضریب حساسیت یا جذب بافت ها

فاکتور وزنی پرتوها )(Weight Factor

ماکزیمم تراکم

0.04
0.3

2×10

استخوان

جدول  -4فاکتور وزنی پرتوها

الف  :پرتوگیری خارجی) (External Exposureاز طريق پوست
ب  :پرتااااوگیری داخلاااای) (Internal Contaminationاز طريااااق
تنفس هوا و يا مصرف آب و غذای پرتودار

آب

-4

-12

*مصمومیت شیمیايی خطر مربور به پرتوزايی را تحت الشعاع قرار می دهد.

دو راه کلی براي ورود پرتوهاي رادیواکتیو به بدن وجود دارد:

 RCGدر

239

*U

يكبار مصارف مای باشاد کاه بايساتی باا دقات ايان کاار را انجاام دهایم
.اسااتفاده از پمادهااای ضااد تشعشااع نیااز جهاات جلااوگیری از جااذب
پرتوهای خطرناك بسیار مفید می باشد

هوا

10

1.0

4×10-6

3×10-10

استخوان

Sr

حساسیت/جذب
ضریب 15

 RCGدر

226

0.1

4×10-7

3×10-11

استخوان

عنصر
بحرانی
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جدول -6میزان برد انواع پرتو ها در هوا و در آب
برد در آب

برد متوسط در هوا

دامنه انرژي

بار

تشعشع

25-45µm

3-9cm

3-9mev

+2

α

0-1mm

0-10m

0-3mev

-1

β-

0-1mm

0-10m

0-3mev

+1

β+

0-1m

1-100m

0-10mev

0

N

1mm-1m

1cm-20m

10-200kev

0

χ

1mm-10cm

1cm-100m

1kev-10mev

0

γ

شکل -6گذار یک الکترون از مدار باالتر به پایین و ایجاد پرتو  xمشخصه
جدول -7انواع برهم کنش هاي نوترون با ماده در بازه هاي مختلف انرژي
برهم کنش

بازه انرژي

نوترون

کشسان

E > 10 mev

پر انرژی

کشسان

100 kev---10 mev

سريع

------

100 ev---10 kev

متوسط

جذب

تقريبا 1 kev

کند

جذب

0.025 ev

حرارتی

-------

تقريبا 1ev

فوق حرارتی

شکل  -7ترمز ناگهانی الکترونهاي پرسرعت در هنگام عبور از کنار یک

پرتوهای مختلف هسته ای بدلیل ماهیت خود دارای راههاای ممانعات
از نفوذ خاص خود هستند .چند نمونه ار ساده ترين راه هاای جلاوگیری از
نفوذ تشعشعات در زير بیان شده است :
 - 1پرتو آلفا :
ساااده تاارين راه حفاظاات بااا گاارفتن يااك ورق کاغااذ جلااو آن
است(.برد پرتو آلفاا حاداکثر 8-9ساانتی متار اسات) .الزم باه ذکار
اساات بیشااترين خطاار مربااور بااه اي ان پرتااو آلااودگی داخل ای آن
اساات( 15براباار خطرناااك تاار از پرتااو گامااا) کااه باارای ممانعاات از
آن باياد از ماسااك ياا سیساتم هااای تنفسای اساتفاده کاارده و نیاز
از اسااتعمال مااواد غااذايی و آلااوده بااه اي ان پرتااو بااه داخاال باادن
جلوگیری نمود.
 - 1پرتو بتا (از جنس الكترون سريع است):
ساده تارين راه حفاظات باا گارفتن ياك فويال ( )foilآلومینیاومی
جلو منبع آن است( .بارد پرتاو بتاا  15-5متار اسات)بارای مقابلاه
بااا پرتااو بتااا هرگااز نبايااد ار محااافي هااای سااربی اسااتفاده کاارد
چراکه اين عمال خاود باعا ايجااد تشعشاع  xمای شاود شاكل 1
گذار يك الكترون از مدار بااالتر باه پاايین تار و ايجااد پرتاو ايكاس
را نشااان میدهااد و شااكل  9ترمااز ناگهااانی الكتاارون هااای پاار
سرعت در هنگاام عباور از کناار ياك هساته سانگین را باه تصاوير
کشیده است .

هسته سنگین و ایجاد اشعه .x

 - 9پرتو گاما (درراديوتراپی وراکتورها و بمب اتم):
برای حفاظات در برابار ايان پرتاو راههاای زيار پیشانهاد مای
شود:
الااف  :اسااتفاده از شایلد و محااافي هااای سااربی(کیسااه هااای
دانه سربی)
ب  :فاصله گارفتن از منباع تشعشاع کاه میازان تشعشاع باه
نسبت عكس مجذور فاصله از منبع کم می شود.
پ  :بااا گذشاات زمااان نیااز از شاادت تشعشااع کاسااته ماای
شااود.شااكل  9باارد و بااازه زمااانی پرتوهااای مختلااف را در
نمااوداری نشااان داده اساات شااكل  8باارد حفاظاات ار پرتااو
های مختلف را نمايش داده است.
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شدت تشعشع
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51

استاندارد جديد
(برای پرتوکاران)

 1 mremمیلی رم

استاندارد جديد
(برای عموم مردم)

 5,1 mremمیلی رم

 10μSvمیكروسیورت
1 μSvمیكروسیورت

 9میلی رم

5,9میلی رم

52
تابش الکترومغناطسی

1

پاس از انفجاار ،يااك ماوج قااوی الكترومغناطیسای ايجااد ماای گاردد کااه
ماادت کوتاااهی وجااود خواهااد داشاات .اياان مااوج ،از نااوع امااواج راديااويی
است و توساط تماامی آناتن هاا ،بارق گیرهاا ،خطاور تلفان ،هواپیماهاا،
تجهیاازات الكترونیكاای و مخااابراتی و ...جااذب ماای شااود .تمااامی وسااايل
ارتبار جمعای ،مخاابرات ،سیساتمهای حمال و نقال ،شابكه هاای راياناه
و سیساااتمهای نظاااامی و اطاااالع رساااانی از کاااار مااای افتاااد .حتااای
مخااااطرات پزشاااكی نیاااز وجاااود دارد؛ باااه ايااان صاااورت کاااه کلیاااه
دسااتگاههای پزشااكی کااه درآنهااا از وسااايل الكترونیااك اسااتفاده شااده
اساات ،مثاال دسااتگاههای ونتیالتااور و مونیتورينااگ ،اتاقهااای جراحاای و
مراقبتهای ويژه و نیز دستگاههای ضربان ساز از کار خواهد افتاد.

فاصله

5 0 3 4 1
شکل  - ۱برد و حفاظ هاي چند پرتو با بازه هاي مختلف انرژي

نتیجه
يااك انفجااار اتم ای نشااانه هااا ،عااوارض و اثرات ای را بااا خااود بااه همااراه
خواهااد داشاات اياان اثاارات کااه بساایار مخاارب بااوده و امنیاات و سااالمت
جوامع شاهری و غیار شاهری را بار هام مای زنناد در برگیرناده جزئیاات
ذيل هستند:
 1.نور سفید خیره کننده
 2.گرمای فوق العاده زياد
 3.موج انفجار فوق العاده قوی
 4.تشعشعات راديواکتیو
 5.باران اتمی
 6.خاکستر اتمی
 7.زمستان اتمی
مراحل گسترش انفجار بدين صورت است  :در لحظه انفجاار کاه جارم
بحرانی فرا می رسد ناگهان درجه حرارت به چند میلیون درجه می رسد و
تشعشعات راديو اکتیو ساطع می شوند  .پاس از چناد میكارو ثانیاه گاوی
آتشینی تشكیل می شود که شديدتر از خورشید است و ناور آن تاا فاصاله
 100kmقابل رييت است  .فشار هوای اطراف آن باه  500000 atmمای
رسد  ،تشعشعات حرارتی نیز خیلی شديدتر است  .در ثانیه های اول وقتای
از دور نظاره کنیم ظاهراً انفجار در سكوت مطلاق توساعه مای ياباد  ،زيارا
صدای انفجار کمی ديرتر شنیده می¬شود .پس از چناد صادم ثانیاه قطار
گوی آتشین به  155متر و درجه حرارت باه  1الای  9هازار درجاه ساانتی
گراد خواهد رسید  .پس از  15الی  95ثانیه گاوی آتشاین  955متار قطار
پیدا کرده و امواج ضربه ای انفجاار ،تشاكیل مای شاوند  .بعاد از  1الای 1
دقیقه پس از باال رفتن و سرد شادن  ،گاوی ،شاكل ابار قاارچی باه خاود
میگیرد که قطر آن حدود  1تا  9کیلومتر و قطر ساتون آن  955الای 155
متر است و ارتفاع آن به  11کیلومتر مای رساد  .بااالخره بااد و جريانهاای
ناشی از انفجار ابر را پراکنده کرده و در هوا نفوذ می کند.
جدا از خطر انفجار بمب های اتمی،خطر نشت يا انفجار نیروگااه هاای
هسته ای نیز وجود دارد.تقريباً پس از  85ثانیه بیشترين خطارات ناشای از
تشعشع حرارتی و احتمال ريزش اجسام سنگین ،تمام می شود و تا شاروع

شکل  - ۴برد و حفاظ هاي چند پرتو با بازه هاي مختلف انرژي

محاسبه نرخ دوز) (Dose Rateدریافتی :
چنانچه يك فارد در محال حادثاه هساته ای در فاصاله  1متاری از ياك
چشمه راديو اکتیو با شدت ( 115Gbqگیگا بكرل) کار کند  ،اين فرد می
تواند يك ساعت در محل حادثه بماند و بیشتر از ( 95 msvمیلی سایورت
) پرتو دريافت نكند.جداول 9و  8بترتیب میازان دوز و مادت زماان مجااز
حضور در منطقه را برای نیروهای امدادی  ,عموم مردم و پرتوکاران حرفاه
ای را نشان داده است.
() 1
جدول  - ۱استاندارد دوز و زمان مجاز حضور در منطقه آلوده
مقداردوزدریافتی

مدت زمان مجاز حضور در

(توسط دوزیمتر خوانده شده )

منطقه آلوده
دقیقه 11min

+10

دقیقه 1min

+50

چنانچه قادر به حرکت در اطراف
منطقه نیست خارج شود و بدون
بررسی  ،در دفتر ثبت دوز دريافتی را
بیشتر از

+100

+100درج نمايد

جدول  - ۴استاندارد دوز و زمان مجاز براي پرتوکاران و عموم مردم
استاندارد و اپراتور
استاندارد قديم
(برای پرتوکاران)

در ساعت)(Hour
 1,1 mremمیلی رم

25 μSvمیكروسیورت

در روز)(Day
 15میلی رم
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بارش اتمی می توانید به مأموريت خود ادامه دهید ٪15 .انرژی انفجاار ،باه
موج انفجار که بسیار شديد تر از ماوج انفجاار ديگار ماواد منفجاره اسات،
تبديل می شود و بیشاترين تااثیر را بار روی سااختمانها و تأسیساات مای
گذارد 91٪به تشعشعات حرارتی تبديل شده که اثرات مرگبار خاود را روی
تمامی موجودات زنده می گذاردو ٪11انرژی باقیمانده به تشعشعات هساته
ای تبديل می گردد .در صورت اصابت ايان تشعشاعات باه بادن ،سالولهای
بدن تخريب شده و موجب ايجاد بیماری در بدن می شود
.پس از انفجار ،يك موج قوی الكترومغناطیسی ايجاد مای گاردد کاه
مدت کوتاهی وجود خواهد داشت .اين موج ،از نوع اماواج رادياويی اسات و
توسط تمامی آنتن ها ،بارق گیرهاا ،خطاور تلفان ،هواپیماهاا ،تجهیازات
الكترونیكی و مخابراتی و ...جذب می شود .تمامی وساايل ارتباار جمعای،
مخابرات ،سیستمهای حمل و نقل ،شبكه های رايانه و سیساتمهای نظاامی
و اطالع رسانی از کار می افتد .حتی مخاطرات پزشكی نیز وجود دارد.اشاعه
راديو اکتیو چیزی نیست که قابل ديدن باشد و يا بويی ندارد که آنرا حاس
کنید و يا عالئم خاصی که ساريعاً متوجاه آن شاويد  ،فقاط بعاد از مادتی
عالئم آن در موجودات زنده آشكار می شود .
در انسان نیز پس از مدتی سرطانهای مختلفای مثال سارطان پوسات
،خون ،ريه  ،نای  ،معده ،روده و…آشكارمی شاود  .بطاور مثاال  :چنانچاه
میزان دريافت پرتوهای راديواکتیو به بادن کام باشاد ( باین 155الای155
رونتَگن ) فرد در هفته های دوم و سوم دچار آب مروارياد چشام  ،ريازش
مو ،کم اشتهايی،کوفتگی عمومی،گلودرد ،عدم عالقه به کار ،رنگ پريادگی
 ،خونريزی زيرپوستی  ،اسهال ،الغری و رشد سريع بیماريهای عفاونی مای
گردد.
با توجه به ماهیت و نوع تشعشع و میزان آلودگی ناشای از آن  ،میازان
اثر تابش روی بافت های مختلف بدن متفااوت اسات فلاذا ياك ضاريب ياا
فاکتور وزنی برای هر نوع اشعه تعريف می شود که در واقع شدت اثر اشاعه
روی هر موضع است .همچنین هر بافت بدن در برابر تشعشع تاثیر پاذيری
خاصی را داراست برای مثال تاثیر آلفا در بدن خیلی خطرنااك اسات(155
برابر گاما و اشعه  ) xزيرا دو يون مثبت داردو حجام هساته آن نیاز بسایار
بزرو که در ورود به بدن آنها را به سالولها داده و خاود خنثای مای شاود
،پرتااو گیاری هایچ گونااه احساااس جساامانی ناادارد(بجااز در شاادت هااای
زياد)پرتوهای مختلف هسته ای بدلیل ماهیت خود دارای راههاای ممانعات
از نفوذ خاص خود هستند .چند نمونه ار ساده ترين راه هاای جلاوگیری از
نفوذ تشعشعات بصورت زير بیان می شود:
 پرتو آلفا :
ساده ترين راه حفاظت با گرفتن ياك ورق کاغاذ جلاو آن اسات(.بارد آن
حداکثر 8-9سانتی متر است)

.1
.1
.1

چشم در برابر پرتو گاما حساس نیست ،اماا در برابار ناوترون حسااس
است و تعداد  3*109نوترون ،باع آب مروارياد مای شاود ،از اينارو در
لحظه انفجار اتمی هرگز نبايد به محل انفجار و ناور سافید آن نگااه نكنیاد
چون شبكیه را می سوزاند  .چشمانتان را بسته و بازوان خود را جلوی آنهاا
بگیريد .
بعد از انفجار هسته ای دقت کنید که تمام محیط و اشیاء اطراف شاما
آلوده به راديواکتیو هستند پس هیچ وسیله ای را با خاود از منطقاه بیارون
نیاوريد  ،زيرا موجب گسترش آلودگی در مناطق ديگر می شويد .
از تمام قسمتهای باز بدن خود کامالً محافظت کنید زيرا تاا مادتها در
معارض تااابش پرتوهاای ماارو آور هساته ای آلفااا  ، αبتاا  ، βگامااا ، γ
پروتون و نوترون و  ...هستید  ،حتی يك کاله و يا دستمال و لباس اضاافی
نیز بسیار مبثر است.
از قرصهای يد پايدار استفاده کنید  ،زيارا از جاذب“ياد راديواکتیاو“در
غده تیروئید و در نتیجه پرتاوگیری داخلای جلاوگیری مای کناد .الزم باه
ياااداوری اساات کااه حفاظاات کلاای ازباادن در براباار اياان تشعشااعات
بسیاردشواراست .در بمبهای جديد هسته ای برای اينكه از اتالف انرژی کاه
بمب صرف کندن گودال می کند جلوگیری شود ،سیستمی بكار برده شاده
که بمب پیش از رسیدن به زمین منفجر شود.
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 پرتو گاما و نوترون (دررادیوتراپی وراکتورها و بمب اتم):

.1

کشاورز ،امیرحسین " ،امداد و نجات در بحران هاي
رادیولوژیکی هسته اي" ،چهارمین کنفرانس فرماندهی و کنترل

 پرتو بتا (از جنس الكترون):
ساده ترين راه حفاظت با گرفتن يك فويل) (foilآلومینیاومی جلاو منباع
آن است( .بردآن  15-5متر است)
نكته  :استفاده ازديوارسربی برای بتا منجر به تولید اشعه  xمی شود
.1

فوالد حفات مناسبی در برابر نوترون است
مواد هیدروکربنی(به دلیل داشتن هیدروژن)جلو نوترون را مای
گیرند
اسید بوريك جذب کننده شديد نوترون است(باا 2000 ppm
بوريك اسید می توان يك راکتور را فورا خاموش کرد)

محافي های ساربی(ذوب شادن سارب در دماای  111درجاه
فارنهايت )
بفاصله گرفتن از منبع تشعشع میزان تشعشع به نسبت عكاس
مجذور فاصله) (1/x2از منبع کم می شود
گذشت زمان نیز از شدت تشعشع کاسته می شود(.مدت زماان
حضور و تعداد نفرات را در صحنه کم کنید)
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