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Abstract 
Background and Objective: The exposures related to the department of radiology can be considered as 
harmful agent for human. This study was done to assess the partial distribution of the equivalent dose in 
radiology waiting room in Ardabil, Iran. 

Materials and Methods: This descriptive analytical study was done in the radiology department and 
related waiting rooms of 4 teaching hospital and 3 private radiology sonography centers in Ardabil, 
Northwest of Iran, during 2011. The variables including type of radiography, the number and condition, 
staying duration in waiting room were considered for dosimetry. Data were analyzed using SPSS-18 and 
Chi-Square test. 

Results: The lowest radiation dose belong to one specialist radiology sonography center with 
0.2±0.002 µS.h-1V, but for each radiography were determined to be 0.00275±0.004 µS.h-1V. The highest 
radiation dose belong to one specialist radiography sonography center with 0.4±0.045 µS.h-1V and for 
each radiography was 0.016±0.0006 µS.h-1V. Two teaching hospitals accompanied with three privates 
centers showed to have radiation dose-rate higher than 0.3 µS.h-1V (P<0.05). 

Conclusion: This study showed that the increasing radiation-dose rate (higher than 0.3 µS.h-1V) in 
teaching hospitals and private centers can be related to either the unit life or inadepuate of radiological 
protective shield. 
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  چكيده

 توانـد آثـار مضـري بـر     مي جمله راديوگرافي، از مصنوعي پرتوهاي طبيعي مانند پرتوهاي کيهاني و پرتوگيري ناشي از : زمينه و هدف
بخـش   سالن انتظارايکس  پرتومعادل دز توزيع نسبي آهنگ  سنجشاين مطالعه به منظور . وجودات زنده داشته باشدسالمت انسان و ساير م

  .انجام شداردبيل  خصوصي شهر درماني و - آموزشي مراکز راديولوژي
 مرکز سه درماني و - يآموزشچهار مرکز انتظار  يها و سالنراديولوژي  يها بخش يرو تحليلي – توصيفي ين مطالعها: روش بررسي 

 زدحسب آهنـگ  برها  داده. تصادفي بود نوع انتخابي از يها نمونه .انجام شد ١٣٩٠در سال  سونوگرافي شهر اردبيل - تخصصي راديولوژي
اي اين بر معادل پرتو زددامنه ثبت  .دمست آد هب هلند شرکت فلوک ساخت کشور ۴۵۱ مدل ،تالجيديمعادل توسط سروي متراطاقک يونيزان 

مقياس نشـان داده   از درصد ١٠٠و  ١/٠ بين دزيمتراين  صحت کار .بود بر ساعت ميکروسيورت ٥/٠-٥٠٠ محدوده در اطاقک يونيزانمدل 
ـ  نقاط مختلف سالن انتظار در دزيمتري .بودبر ساعت ميکروسيورت  ١/٠ دزيمتراين  دقت کار وشده توسط دستگاه  پرتونگـاري بـا    زمراک

 .شـد مدت زمان انتظار بـراي انجـام راديـوگرافي انجـام      و تعداد اکسپوز شرايط تابش، جمله نوع راديوگرافي، متغيرهايي از گرفتن درنظر
افـزار آمـاري    ها با استفاده از نـرم  داده .محاسبه گرديد معادل پرتو زآهنگ د مطالعه، مجموع نقاط مورد براساس ميانگين مقادير ثبت شده از

SPSS-18  و آزمونChi-Square تجزيه و تحليل شدند.  
هـر   يبـرا  وبـر سـاعت   ميکروسيورت  ٢/٠ مقدار سونوگرافي با -تخصصي راديولوژي  مرکز به يک زآهنگ د کمترين مقدار :ها  يافته

 يخصوصـ  مراکـز  يکـي از سالن انتظار  در زآهنگ د مقداربيشترين  .تعلق داشتبر ساعت ميکروسيورت  ٠٠٢٧٥/٠±٠٠٠٤/٠راديوگرافي 
 در .شدتعيين بر ساعت ميکروسيورت  ٠١٦/٠±٠٠٠٦/٠راديوگرافي  هر يبرا و بر ساعتميکروسيورت  ٤/٠ سونوگرافي با مقدار-راديولوژي
 حـد طبيعـي   در بـر سـاعت  ميکروسـيورت   ٢٥/٠معـادل   زدرماني بـا ميـانگين د   - آموزشي مرکزدو مطالعه  مورد مرکزهفت  مجموع از

)٠٠١/٠P<( ميانگين  يگر همراه با سه مرکز خصوصيد يدرمان يآموزشمرکز  ود ويابيارزبر ساعت ميکروسيورت  ٣/٠ از الترمعادل با زد 
  .)>٠٠٠١/٠P(شدند 

ها  گذاري متناسب بخش فاظحتواند با  ميکروسيورت بر ساعت مي ٣/٠باالتر از  زدکه افزايش آهنگ  اين مطالعه نشان داد: گيري  نتيجه
  .ژی مرتبط باشدوراديولبخش ی اه طول عمرکاري دستگاه و

  راديولوژي سالن انتظار ، معادل زد ، راديوگرافي :ها  کليد واژه
  ___________________________________________________________    
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  مقدمه
 سـالمت انسـانی از   طرح موضوعاتی پیرامون فیزیک بهداشـت و 

 آغاز سیستم بدن انسان از آن بر اثرات زیانبار مواجهه با پرتوها و نظر
عــالم  درمـانی در  هـاي تصــویربرداري تشخیصـی و   پیـدایش سیسـتم  

شناسـی   بحث روي آسـیب  نظر ره جایگاه مناسبی را ازپزشکی هموا
  .پرتوگیري به خود اختصاص داده است سلولی و

 مقدار اثرات بیولوژیکی بجامانده به لحاظ کمیت و پرتوگیري و
زیسـتی   وقوع رفتارهاي فیزیکـی، شـیمیایی و  . آن قابل محاسبه است

عبـور  تواند متعاقـب جـذب یـا     سلول می با هر پرتو برخورد ناشی از
  ).1( ها را دربرگرفته است اي باشد که سلول ماده از پرتو

رادیـوتراپی پرتـوگیري هـم بـه لحـاظ       رادیولـوژي و در مشاغل 
 مقـدار  ).2( ارتباط با جمعیت انسـانی اهمیـت دارد   هم در محیطی و



  بخش راديولوژي سالن انتظاراشعه ايکس معادل  زتوزيع نسبي آهنگ د سنجش/  ١٠٤
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اثبـات شـدنی    محیط زیست انسـان قابـل ذکـر و    پرتوگیري زمینه در
دریا  ارتفاع از سطح تواند از نظر یمحیطی م دزو میزان  مقدار .است

همچنـین اثـرات زیسـتی     موقعیت جغرافیـایی واقـع متغیـر باشـد و     و
این  رب). 3( باشد ها مکان تواند متفاوت با سایر برجاي مانده ازآن می

کنتـرل   اهمیـت بررسـی و   اساس پرتوگیري از نوع طبیعی آن کمتـر 
 توهـاي یـونیزان  اثـرات زیسـتی از جانـب پر    شتریبکه  در حالی .دارد

مراجعین بخـش پرتونگـاري    .)1( باشند یم یمورد استفاده در پزشک
  ).4( شود یم را شامل ها درصد باالیی بیمارستان

 هاي آموزشی و میزان مواجهه پرتوکاران بیمارستان يا در مطالعه
 مراکزي که بیش از حد مجـاز و همدان  هاي دندانپزشکی شهر مطب

تعیین  ؛نشان دادند را پرتو دزآهنگ  )میکروسیورت بر ساعت 25/0(
هـاي آموزشـی    واحدهاي رادیولوژي بیمارسـتان  هیچیک از در .شد

هاي  اتاق از درصد38 در اما؛ نبوده است حد مجاز پرتوگیري بیش از
الزم بـه   .)5( بـود  پرتونگاري دندانپزشکان مواجهه بیش ازحد مجاز

ي افـراد واقـع در   معادل مجاز دریـافتی بـرا   زدذکراست که حداکثر 
 میکروسـیورت بـر   12/0 د ازیـ اتاق انتظار طبق اسـتاندارد جهـانی نبا  

  .)6( ساعت تجاوزکند
ــرل کیفــی مانیتورینــگ محیطــی و اي مطالعــهدر  ــزات  کنت تجهی

انجــام شــد و هــاي بــزرگ نیجریــه  بیمارســتانز یکــی ا در پرتوکــار
اسـکتر  کشف پرتوهـاي   مانیتوري براي نمایش و دزیمتر بااستفاده از

سـال از   22-26بـا گذشـت   هـاي رادیـوگرافی    از دسـتگاه ) پراکنده(
نقـاط مختلـف    معادل در زهاي مرتبط با آهنگ د دادهتاریخ نصب، 

تست کنترل کیفی با استانداردهاي . ددست آم هبا اشعه ب حین کار در
ICRP پرتوهـاي رادیولـوژیکی   برابر انجمن حفاظت در و (NCRP) 

ه بـر ایــن تجهیــزات ایمنـی از نظــر ســطح   مطابقـت نداشــت و عــالو 
حفاظتی براي عموم افراد و همچنین افراد پرتوکـار درحـد مطلـوب    

  ).7(نبود 
پـایش   سطح عمومی با تاکید بـر  ریافتی درد زدسازي  طرح بهینه

فـردي را   پرتوگیري هر زددارد که میانگین  مداوم پرتوگیري درنظر
کـاهش   را ونیزان داردمیزان مواجهـه بـا پرتوهـاي یـ     که درصدي از

بر پرتوگیري تالش  زد به ازاي مقدار مرجع از گرید به عبارت .دهد
 زدنسـبت بــه   پرتـوگیري بــه مقـداري کمتـر    زد مقـدار  تـا اسـت  آن 

  ).8(د دریافتی مراحل قبلی برس
پرتـو  معـادل  دز توزیع نسبی آهنگ  سنجشاین مطالعه به منظور 

 درمـانی و  - آموزشـی  اکـز مر بخش رادیولـوژي  سالن انتظارایکس 
  .انجام شداردبیل  خصوصی شهر

  روش بررسي
و  رادیولـوژي هـاي   روي بخـش  تحلیلـی  – توصـیفی  ین مطالعها

ــانی و - آموزشــیچهــار مرکــز  انتظــار يهــا ســالن  مرکــز ســه درم
در  )کیـ جـدول  ( سونوگرافی شهر اردبیـل  - تخصصی رادیولوژي

  .تصادفی بود عنو انتخابی از هاي نمونه .انجام شد 1390سال 
  

کنترل  پايش وبه منظور اردبيل  شهر مورد مطالعه مراکز:  ۱جدول 
بخش  سالن انتظارپرتو ايکس معادل  زتوزيع نسبي آهنگ د

  ۱۳۹۰در سال  راديولوژي
شماره   نام مرکز

  مرکز
  ۱  ۱درماني شماره راديوگرافي مرکزآموزشي
  ۲  ۲درماني شماره راديوگرافي مرکزآموزشي

  ۳  ۳درماني شماره في مرکزآموزشيراديوگرا
  ۴  ۴درماني شماره  راديوگرافي مرکز آموزشي

  ۵  ۱سونوگرافي شماره تخصصي راديولوژي مرکز
  ۶  ۲سونوگرافي شماره  تخصصي راديولوژي مرکز
  ۷ ۳سونوگرافي شماره  تخصصي راديولوژي مرکز

  
محصـول شـرکت    B-451 یـونیزان مـدل   اقکتا دزیمترا مطالعه ب

 رادیوگرافی و هلند با تنظیم جدول زمانی معین براي هر مرکزفلوك 
-آموزشـی  حـداقل حجـم کـاري مراکـز     براساس تعیین حـداکثر و 

هـر   .سـونوگرافی انجـام گرفـت    - هـاي رادیولـوژي   مطب درمانی و
 دزثبت  ساعت از نظر ک تا پنجی محدوده زمانی در دزیمتريمرحله 

 دزیمتـري مراحـل   یـر در مـدت زمـان متغ   .بـود  معادل تجمعی متغیـر 
شـرایط کـاري    .تعیـین شـد   پرتوکار مراکز براساس نوع شرایط کار

آن  از دزیمتـري بـراي   میزان زمـان موردنیـاز   در پرتو متفاوت مراکز
ــود مرکــز ــوثر ب ــر .م ــتفاده دزیمت ــورد اس ــدازه  م ــت ان ــا دق ــري ب   گی

kev-1 mev 20 نوع اطاقک یونیزان با گستره انرژي قابل کشف از از 
  ).9(بود  واحد را دارادرصد 10اندازه  زان انرژي درمی

مراکز،  نوع پرتوگیري در برآورد میزان پرتوهاي محیطی از يبرا
اتاق اشعه  یا همراهان وي در حضور بیمار و ابتدا در نقاط احتمالی از

مناسبی از درصـد   یتقریب زانیمتا بدین طریق  ؛عمل آمد به دزیمتري
درب اتاق گرافی مشرف به سالن انتظار  ازپرتوهاي عبوري احتمالی 

ــان بخــش   و ــیتعمحــیط کارکن ــرددی ــاق   . ن گ ــراي ات ــدام ب ــن اق ای
معـادل   زپرتونگاري انجام گرفـت وآهنـگ د   رادیوگرافی هر مرکز
پشت  نقاط نزدیک به درب خروجی اتاق اشعه و داخل اتاق اشعه در

م گرفتـه  هاي انجا براي رادیوگرافی درب اتاق مشرف به سالن انتظار
 آن از انجام شده يها گیري براساس اندازه .اتاق اشعه محاسبه شد در

جملـه اتـاق    اتاق اشـعه از  محیط خارج از در دزیمتريادامه  ،نواحی
معادل سالن انتظـار   زسالن انتظار،آهنگ د نقاط مختلفز یو نکنترل 

معـادل محیطـی    زمیـانگین آهنـگ د   مقدارن یهمچن .محاسبه گردید
) کارکنـان و  همـراه بیمـار   بیمـار، (بخش  اي افراد حاضر دربخش بر

  .محاسبه شد
نقطــه  بـا تنظـیم اطالعــاتی از متغیرهـاي سـن، جـنس،      دزیمتـري 

شـرایط   ، نـوع رادیـوگرافی،  دزپایـان ثبـت    ساعت شروع و ،دزیمتر
  .انجام شدنوع رادیوگرافی  تعداد اکسپوز براي هرو  تابش

کیلوولـت   آمپرثانیـه و  هـا میلـی   گیـري  انـدازه  متغیرهاي واقعی در



  ١٠٥ /ان و همکار حامد زند  
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 زتعیین آهنگ د با محاسبه و دزیمتريحاصل کار  .بودندتابش اشعه 
پرتونگـاري بـا    مرکـز  براي محیط سالن انتظار بخش هـر  معادل پرتو
ها با استفاده  داده .انجام گرفت) ورت بر ساعتیکروسیم( ثبت مقادیر

تجزیه و تحلیل  Chi-Squareو آزمون  SPSS-18 افزار آماري از نرم
  .شدند

  ها يافته
نقاط  اتاق اشعه در مرکز از فاصله سالن انتظار معادل و زآهنگ د

 زد اخـتالف مقـدار   داري از معنـی  يآمارارتباط  ،دزیمتريمختلف 
ــف از معــادل ثبــت شــده در ــاق اشــعه را نشــان  فواصــل مختل داد ات

)0001/0P<( .تناسب بین مقدار و یهماهنگ شـده و  معادل ثبـت  زد 
  .آمده است 2جدول  تابش اشعه در مرکز فاصله از

 مراکـز  در رادیوگرافی براي انتظار زمان و تابش شرایط اختالف
 زد آهنـگ  دار معنـی  ارتبـاط  بـه  گذاشتن  صحه بر عالوه پرتونگاري

 بر مبنی شواهد ،اشعه تابش مرکز از انتظار سالن موثر فاصله و معادل
 رادیـوگرافی  براي گرفته صورت تابشمقدار و تابش شرایط تفاوت

 گـذاري  حفاظ و معادل زد آهنگ میزان در که را مختلف مراکز در
 آمـاري  مقـادیر  .سـازد  مـی  آشـکار  ؛اسـت  مـرتبط  هـا  بخش مطلوب
 3 جدول در رادیوگرافی زمان مدت و اشعه تابش متغیرهاي برحسب

  .آمده است
 یطمحــ و تـابش  شـرایط  اخـتالف  بـر  عـالوه  پرتونگـاري  مراکـز 

 بـه  را بیمـار  افـراد  از فـرد  بـه  منحصر گروه یا طبقه ،)فاصله( فیزیکی
 مـورد  در گیري تصمیم امر در عامل این که دهند می اختصاص خود

  شهر اردبيل مطالعه مورد مرکزهفت به تفکيک  معادلدز  آهنگ ميانگين گيري اندازه مقادير:  ۲ جدول
  ۱۳۹۰در سال  اتاق اشعه از فاصله موثر بخش راديولوژي در سالن انتظار نقاط مختلف از در

 )متر( اشعه اتاق از فاصله
 انتظار سالن اشعه اتاق مراکزپرتونگاري )ميکروسيورت بر ساعت( معادلدز  آهنگ

 ۱شماره مطب ۰۴۵/۰±۴/۰ ۲۱۳/۰±۱/۱ ۳
 ۲شماره مطب ۰۵/۰±۳۵/۰ ۱۸/۰±۴/۴ ۳
 ۳شماره مطب ۰۰۲/۰±۲/۰ ۱/۰±۱/۱ ۴
 ۱دولتي بيمارستان راديولوژي ۰۵/۰±۲۵/۰ ۱۸/۰±۱۵/۲ ۴
 ۲دولتي بيمارستان راديولوژي ۰۱/۰±۲۸/۰ ۱/۰±۱ ۵
 ۳دولتي بيمارستان راديولوژي ۰۳۴/۰±۳/۰ ۱/۰±۱ ۵
 ۴دولتي بيمارستان راديولوژي ۰۰۲۱/۰±۲/۰ ۰۵/۰±۲۵/۰ ۵

  
  

  شهر اردبيل مطالعه مورد مرکزهفت تفکيک  به راديوگرافي انجام در تابش شرايط توزيع:  ۳ جدول
  ۱۳۹۰در سال  راديوگرافي انجام زمان مدت زمان با

 راديوگرافي زمان مدت
 آمپر ميلي لوولتيک هيثان يليم مراکزپرتونگاري تابش پارامترهاي

 ۱شماره مطب ۴۱/۱۴۵±۱۶/۲۳۲ ۴۵/۱۱±۶۴/۹۴ ۱۹/۷±۵۶/۳۱۶۶ ۴۴/۱۷۸±۴۸۶/۲۲۹
 ۲شماره مطب ۶۰۴/۱۸۷±۱۳/۲۳۵ ۱۵۶/۷±۹۴/۵۸ ۱۱۳/۶±۸۹/۲۷۸۴ ۱۰۱/۷۵±۴۸۶/۱۱۷
 ۳شماره مطب ۹۹/۷۸±۱/۸۹ ۷۲۳/۶±۰۶/۶۱ ۹۴۸/۸±۵۸/۸۱۰۲ ۳۵/۱۰۹±۵۰۶/۱۲۷

 ۱دولتي بيمارستان راديولوژي ۲۹۱/۶۶±۲۳/۳۸۱ ۴۸۵/۵±۶۲/۶۳ ۵۳۷/۳۴±۵۳ ۴۱۵/۳۵±۴۵/۴۳
 ۲دولتي بيمارستان راديولوژي ۴۷۱/۱۴۳±۷۰/۲۸۱ ۰۴۶/۹±۷۵/۵۲ ۸۶/۵۰±۲۶۲/۵۲ ۵۶/۵۵±۴۸۹/۵۸
 ۳دولتي بيمارستان راديولوژي ۵۲۹/۷۶±۵۶/۲۶۷ ۸۵۲/۸±۸۸/۵۸ ۱۴۹/۶۰±۷۶/۹۰ ۸۲/۲۱۸±۳۶۲/۳۷۸
 ۴دولتي بيمارستان راديولوژي ۱۴۸/۲۸±۱۵/۱۷۶ ۲۲۶/۴±۲۳/۴۵ ۷۰۳/۲±۸۵/۱۸ ۶۲/۱۹۴±۵۸۹/۳۲۶

  
  

  کننده مراجعه افراد سني ميانگين درخواستي، راديوگرافي هر ازاي در اکسپوزها تعداد به مربوط هاي دادهمقايسه :  ۴ جدول
  دزيمتري حين در راديوگرافي هاي درخواست تعداد و

 گاريمراکزپرتون )سال( بيماران سني ميانگين اکسپوزها تعداد درخواست تعداد
 ۱شماره مطب ۰۷/۱۶±۳/۲۹ ۰۵۵/۲±۱۹/۲ ۳۲
 ۲شماره مطب ۳۸۹/۱۲±۹۸/۲۸ ۹۴۴۵/۰±۴۶/۱ ۴۸
 ۳شماره مطب ۱۰۷/۱۲±۳۵/۳۶ ۷۶۸/۰±۴۵/۱ ۳۱
 ۱دولتي بيمارستان راديولوژي ۰۶۲/۲۱±۹۴/۴۹ ۲۹۲/۰±۰۹/۱ ۶۵
 ۲دولتي بيمارستان راديولوژي ۵۹۰/۱۵±۹۹/۲۷ ۶۱۴/۰±۶۸/۱ ۱۵۳
 ۳دولتي بيمارستان راديولوژي ۸۲۳/۲۴±۱۲/۴۰ ۴۷۸/۱±۰۶/۲ ۱۷
 ۴دولتي بيمارستان راديولوژي ۸۱/۰±۸۱۳/۰ ۵۵۳/۱±۹۲/۱ ۱۳

  



  بخش راديولوژي سالن انتظاراشعه ايکس معادل  زتوزيع نسبي آهنگ د سنجش/  ١٠٦

  )۴۵پي در پي ( ۱شماره /  ۱۵دوره /  ۱۳۹۲بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 مراکز سایر همچنین و مراکز بین در مطلوب معادل زد سطح برآورد
 بـا  مـرتبط  گیـري  اندازه مقادیر .بود خواهد مفید و موثر نشده مطالعه

  .است آمده 4 جدول در دفه متغیرهاي
کنتـرل میـزان پرتـوگیري     نظـر  هـا از  بندي حفاظـت بخـش   درجه

آن مراکـز طبـق    معـادل ثبـت شـده در    دزمحیطی برحسـب آهنـگ   
  .ن شدییتع زیر يها اولویت

  شماره مرکز  الويت
  ۳سونوگرافي شماره  تخصصي راديولوژي مرکز  اول
  ۴درماني شماره  راديوگرافي مرکز آموزشي  دوم
  ۲ درماني شماره راديوگرافي مرکزآموزشي  ومس

  ۱ درماني شماره راديوگرافي مرکزآموزشي  چهارم
  ۲سونوگرافي شماره  تخصصي راديولوژي مرکز  پنجم
  ۳ درماني شماره راديوگرافي مرکزآموزشي  ششم
    ۱ سونوگرافي شماره تخصصي راديولوژي مرکز  هفتم
  بحث

مرکـز  بخـش رادیولـوژي    ثبت شده براي سالن انتظار دزآهنگ 
 نسبت بـه مرکـز شـماره   ) میکروسیورت بر ساعت 25/0(ک یشماره 

این  .داشت یکم یلیاختالف خ) میکروسیورت بر ساعت 28/0( دو
 مقایسه با مرکز در دو شماره مرکزست که تعداد مراجعین ا حالی در

محاسـبه   دز آنچه که موجب نزدیکـی مقـدار   .شتر بودیک بیشماره 
ــ  ــین ای ــودهی   ؛گردیــد مرکــز ن دوشــده ب اخــتالف در شــرایط پرت
شرایط کاري براي رادیوگرافی بـه   که يبه طور. بود ها رادیوگرافی

 .نــوع گرافــی انجــام شــده بســتگی دارد متغیرهــایی همچــون ســن و
سال  99/27±59/15ه دو میانگین سنی مراجعین به رادیوگرافی شمار

افی انجام شـده  نوع گر. بودسال  94/49±06/21ک یو مرکز شماره 
جریـان فیالمـان کاتـدي تیـوپ،      پیک ولتـاژ، عوامل براساس اعمال 

  .گردد دفعات پرتودهی تعیین می مدت زمان اعمال تابش و
رایط پرتـودهی پـایینی   ک شـ یـ شـماره   بخش رادیولوژي مرکـز 

بـه ازاي گرافـی    یدفعات پرتـوده  ومرکز شماره دو داشت نسبت به 
 کیـ  شـماره  مرکـز  اکسـپوز ن مدت زمـا  .داشت يانجام شده کمتر
مراجعین به تعداد که  يوجود با. شماره دو کمتر بود نسبت به مرکز

تـوان   بنـابراین مـی  . ک کمتر از مرکـز شـماره دو بـود   یمرکز شماره 
ــی در اشــاره کــرد کــه ســهم هــر  ــزایش آهنــگ  گراف  بخــش دزاف

  .کم است کیه شمار نسبت به مرکز مرکز شماره دو يولوژیراد
تعـداد   جـذبی سـالن انتظـار،    دزافـزایش احتمـالی    عامل مهم در
  .ک استیشماره  نسبت به مرکزمرکز شماره دو  باالي مراجعین

ــار بخــش از   ــالن انتظ ــله س ــانگین فاص ــاق    می ــا ات ــو ی ــز پرت مرک
  .شماره دو کم بود نسبت به مرکزک یمرکز شماره  رادیوگرافی در
رافی رادیـوگ  جذبی محاسبه شـده بـراي سـالن انتظـار     آهنگ دز

اتـاق کنتـرل    مقـادیر ثبـت شـده در    بایک و دو تقریباً  شماره کزامر
 اسـتاندارد  و) 5(همـدان   هـاي شـهر   هاي رادیولوژي بیمارستان بخش
امـا آنچـه کـه مشـخص نیسـت تعـداد       سازگاري داشت؛ ) 6( جهانی

هـاي آموزشـی    بیمارستان ورد آزمایش درز مشرایط اکسپو دفعات و
  .دهد را نشان می آهنگ دز مجاز همدان است که مقدار

ک و دو را یـ راکـز شـماره   شرایط کاري مابین ممرکز شماره سه 
مرکز ها با شرایط کاري  و شرایط پرتودهی براي رادیوگرافی داشت

 گانمیزان مراجعـه کننـد  . شتنزدیکی دا اختالف کم وک یشماره 
 .ک و دو بودیکمتر از دو مرکز شماره مراتب مرکز شماره سه به  به
باال بود و ها  میانگین دفعات اکسپوز براي گرافیمرکز شماره سه،  در

آهنـگ  . سال قرار داشتند 12/40±82/24 مراجعین در محدوده سنی
 کـز ازمان آزمون از مقـادیر ثبـت شـده بـراي مر     محاسبه شده در دز

مرکـز   محاسـبه شـده   دزآهنـگ   مقـدار  .ک و دو باالتر بودیشماره 
میانگین فاصله فضـاي  . بود) ت بر ساعتمیکروسیور 3/0(شماره سه 

شـماره دو   مرکـز  آن در اتـاق اشـعه بـا مقـدار     مرکـز  سالن انتظـار از 
 با آن مرکز و یثبت شده مقدار نزدیک دزاما آهنگ ؛ کند برابري می

شماره ز در مرکز دافزایش آهنگ  يبرا .استحتی باالي آن مقدار 
بـاال بـودن   ر یـ نظ يمـوارد تـوان بـه    یمـ سه نسبت به مرکز شماره دو 

هـاي   هـا متناسـب بـا نـوع گرافـی      شرایط پرتودهی براي رادیوگرافی
هـاي   کـم بـودن درخواسـت   ن و یانسال بودن مـراجع یم ،انجام گرفته

رادیوگرافی  دزرسد اندازه آهنگ  نظر می به .اشاره نمودرادیوگرافی 
بایستی نزدیک بـه  ک و دو یشماره  کزانسبت به مرمرکز شماره سه 

سـطح حفاظـت    یسـت یرا بایـ ز. باشـد  تـر  یا حتی تاحـدي پـایین   هم و
مراجعین به بخش به لحاظ پرتوگیري متناسب با طراحـی   کارکنان و

شرایط کاري بخش  نوع رادیوگرافی وبا توجه به مطلوب آن بخش 
نـوزادان   يبـرا  پرتونگـاري کـه   چهـار  در مرکز شماره .گرددتعیین 

یط پرتودهی متناسب با طیف به لحاظ شرا آمد؛ یعمل م به وکودکان
ثبـت  دزآهنگ  .بودمتفاوت مراکز  با سایر ،نوع رادیوگرافی سنی و

میکروسـیورت بـر    2/0(مرکـز شـماره چهـار     شده براي سالن انتظار
بـدین  . بـود  پـایین مراکـز   شرایط کاري نسبت بـه سـایر   .بود) ساعت

بیماران بخش با توجه  ترتیب سطح حفاظتی مطلوب براي کارکنان و
 . بـود هـاي دیگـر بـاال    به شرایط کاري آن بخش نسبت به بیمارسـتان 

رادیـوگرافی را   و باالترین حجم کـار  هفتشماره رادیولوژي مرکز 
. داشـت  شـماره پـنج و شـش    تخصصـی رادیولـوژي   نسبت به مراکز

، فاصله سـالن  هفتمرکز شماره رغم باالبودن تعداد مراجعین به  علی
مرکز شماره مشابه با اً مرکز اتاق اشعه و محدوده سنی تقریب زا انتظار
؛ گرافی انجام گرفته ازاي هر در يدفعات پرتودهی کمتر وبود  شش

که آهنـگ  آن با وجود  .داشت يتر سطح حفاظتی مطلوبو  داشت
ــز ود ــماره جـــذبی در مرکـ ــار شـ ــاز بـــیش از چهـ ــد مجـ  2/0( حـ

هـا،   بـه نـوع رادیـوگرافی   اما با توجه نبود؛ ) میکروسیورت بر ساعت
نسـبت  شماره هفت  مرکز میزان مراجعین به بخش، شرایط پرتودهی

رعایت کنترل  نظرتضمین کیفی بخش و پرتونگاري از به سایر مراکز
میکروسـیورت بـر    4/0(مرکـز شـماره پـنج     .حفاظتی ارجحیت دارد



  ١٠٧ /ان و همکار حامد زند  

  )۴۵پي در پي ( ۱شماره /  ۱۵دوره /  ۱۳۹۲بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

میکروسـیورت   35/0( شماره شـش مرکز  با فاصله یکسان از) ساعت
رغـم بـار    این اختالف علی. باالیی را نشان داد دزهنگ آ )بر ساعت
مرکز پایین نسبت به  اًمیانگین سنی مراجعین نسبت یکسان واً کار تقریب

 .بوددو  شماره
ــ ــه پس ــزان  1388در ســال  )10(ان و همکــاران یانیدر مطالع  دزمی

دیوارهاي اتاق  جذبی به صورت تعیین ضخامت الیه جاذب اشعه در
بخش  با توجه به بارکارز یتبر یو درمان یآموزش راکزمرادیوگرافی 

توصـیه شـده برحسـب     کـار  میزان باربه طوري که  .شد يریگ اندازه
د اعالم شده توسط ندارااست بوده و بر مبناي هفته ساعت در آمپر میلی

NCRP      براي بار کار دستگاه رادیوگرافی بـا ارزیـابی و مقایسـه بـین
همچنـین   و فعلی توصیه شده بار کاربه باتوجه  ضخامت الیه جاذب

 فعلی براي بخش رادیوگرافی در نظر گرفته شد کار محاسبه شده بار
. بررسـی شـد   مناسـب  ريگـذا  نظر حفـاظ  تجهیز مطلوب بخش از و

شـده در نـواحی مختلـف     محاسـبه  دزآهنگ  به مقدار مستقیم اشاره
 بیاي متفاوت ارزیا اجراي کنترل کیفی بخش به گونه و نشدهبخش 
با مقایسه استانداردهاي اعالم شده در نشریات انجمـن   ).10( دیگرد

گیري شـده در سـاختمان    ملی حفاظت در برابر پرتو و بار کار اندازه
مجاز و محـدود   دزرادیوگرافی مشخص شد که باتوجه به استاندارد 

براي پرتوگیري در بخش رادیوگرافی، ضخامت درنظر گرفته شـده  
  ).10(ر برابر پرتو بایستی افزایش یابد گذاري د براي حفاظ

هـاي   بخش عایت استانداردها درر) 4( و ساالررحیمی در مطالعه 
مازندران  هاي دانشگاه علوم پزشکی پرتونگاري تشخیصی بیمارستان

 نظـر  هـاي رادیـوگرافی از   کنترل دسـتگاه . بررسی شد 1382در سال 
کـه  مدنظر بـود   ونشتی پرت میزان ارتباط آن با تجهیز مناسب بخش و

ز بـیش  درمـانی د -رادیوگرافی مراکز آموزشیهاي  اتاق برخی ازدر 
نسـبت بـه   ) 4( و سـاالر رحیمـی  مطالعه  .دیگزارش گرد ازحد مجاز

ـ  .مطالعه حاضر اهـداف متفـاوتی داشـت    کـه روش   صـورت  ایـن  هب
اختصاص  نشتی پرتومیزان به ) 4( ساالر رحیمی ودر مطالعه  یبررس
به طور  ما نیز مطالعهول عمر دستگاه رادیوگرافی که به طاما  شت؛ندا

؛ متغیـر بـود   ایـن  متاثر ازخود  دست آمده ههاي ب غیرمستقیم در یافته
دمـاي داروي   )4( سـاالر  رحیمـی و مطالعـه   در یاز طرفـ  .اشاره شـد 

ــوگرافی و و ظهــور ــوت رادی ــزان بررســی  ثب ــتفاده ازمی  رعایــت اس
  .شده بود یبررسز ینتجهیزات حفاظتی مثل عینک سربی 

و همکـاران   یشـهاب  ج مطالعه حاضر،یهمراستا با نتا يا در مطالعه
 ودندانپزشکی واحد ارائه دهنده خدمات  126 جذبی دزآهنگ ) 5(

 گـایگر  دزیمتـر بـه وسـیله    را مـدان مارستان آموزشـی شـهر ه  بیپنج 
مطلوب را سربی  هاي ضخامت الیه ونمودند  یبررس RDS-110مولر

ــ .کردنــدگــزارش  ــاق ضــخامت الیــه ســربی  نیهمچن دیوارهــاي ات
  .مطابقت داشت ICRP استاندارد موجود با مقادیر گرافیرادیو

آهنـگ   با مقادیر) 7(و همکاران  Oluwafisoyeمطالعه هاي  یافته
 نتایج قابـل  مطالعه حاضر داشت؛ ایکسانی ب روش کارکه  ،دز معادل

بـه  . نشان دادي بخش رادیولوژیک  در دزثبت آهنگ  ازتوجهی را 
ک ی از یفیتست کنترل ک و یطیش محیپا نگ ویتوریمانکه  يطور

 يهـا  با استاندارد انجمن هیجریمارستان بزرگ نیب یوگرافیبخش راد
ن یهمچنـ . شـت پرتـو مطابقـت ندا   برابر حفاظت در یالملل نیو ب یمل

 يریپرتـوگ  احتمـال  برابـر  حفاظـت در  و یمنـ یزات مربوط به ایتجه
 از شـتر یمعـادل ب  دزرآهنـگ  یکـه مقاد  يطور به. بوددرحد مطلوب ن

 يها قسمت حدود استاندارد در از يشتریاختالف ب بود و مجاز مقدار
  .وجود داشت یوگرافیمختلف بخش راد

 در NCRPتوسـط  راي افراد غیرپرتوکـار  بجذبی  دزمقدار مجاز 
 3/0 بـــراي متوســـط یکســـاله طبـــق گـــزارش جدیـــد 2007ســـال 

در سـال   گرید یو در گزارش )8(اعالم شد  عتمیکروسیورت بر سا
  ).6( ده استیورت بر ساعت رسیکروسیم 12/0به مقدار  2010

ـ  هاي مقایسه داده وجـود   مـورد مطالعـه   مراکـز  ازدسـت آمـده    هب
ـ  را هـا  بخشي شرایط کار اختالف در میـزان اهمیـت در رعایـت    ه ب

بـاط  ایـن ارت . دهـد  رادیـوگرافی ارتبـاط مـی    مراکزهاي کیفی  کنترل
 نظـر  پرتونگـاري از  مراکـز  درشـده  گیـري   براساس متغیرهاي اندازه

ایکــس هـاي  پرتو برابـر  وب درلـ سـطح حفـاظتی مط   برخـورداري از 
گیـري   معـادل انـدازه   دزاخـتالف   بخشی از ).11( گردد مشخص می

ارجاع  در یپزشک یاز واقعیعدم ننگاري به دلیل پرتو مراکز شده در
ــ  ــه منظــور انجــام رادی ــه طــوري کــه  .اســت وگرافیبیمــار ب ــق ب طب

انجـام   بـراي هـا   درخواسـت  درصـد 33 بـیش از  NCRP يها گزارش
بوده است  يرضروریغبیماران سرپایی  رادیوگرافی یا تهیه کلیشه از

)12.(  
  گيري نتيجه

ــگ     ــزایش آهن ــه اف ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــاالتر از  زدای  3/0ب
 ها و ب بخشگذاري متناس فاظتواند با ح میکروسیورت بر ساعت می

  .ي بخش رادیولوژي مرتبط باشدها طول عمرکاري دستگاه
  تشكر و قدرداني
معاونـت پژوهشــی  مصــوب  یقـات یطــرح تحقایـن مقالــه حاصـل   

 دومـین کنگـره کشـوري در    درو  بـود دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
 ارائـه  یبه صورت سخنران 1390آبان  ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ن مطالعـه  یـ ا يدر اجـرا  يه نحـو بکه  يمه افراده از لهیوس نیبد. شد
  .میینما یم ينمودند؛ سپاسگزار يهمکار
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