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 ای و پرتوی پدافند هسته 



ِهقذه 

 ِاصَل ٍ هباًی پای 

کاسبشدّا 

 آسیب ّاخطشات ٍ 

 ایکلیات ِ  پذافٌذ پشتَی ٍ ّست

ای ِ  بذًِ کاس پذافٌذ پشتَی ٍ ّست

 ایپذافٌذ پشتَی ٍ اقذاهات ِ  ّست

 فهرست مطالب



 اًَاع ًیشٍّبی طجیعی

 ثلٌذ ثشد ثب ضعیف ثسیبس جبرثِ ًیشٍی ،جشم دٍ ثیي ًیشٍی :گرانشی•
 

 دافعِ یب جبرثِ ،ًیشٍیثبسداس جسن دٍ ثیي ًیشٍی :الکترومغناطیسی•
 ثلٌذ ثشد ثب قَی ًسجتب

 

 ثشد کَتبُ قَی ًیشٍی ،ثتب ٍاپبشی هسئَل ًیشٍی :ضعیف ای هسته•
 

 ثسیبس جبرثِ ًیشٍی ،پشٍتًَْب ٍ ًَتشًٍْب ثیي ًیشٍی :قوی ای هسته•
 شذُ شٌبختِ ًیشٍی تشیي قَی قَی،



  ِپایهاار ٍ  )سهاتاار اتهن ٍ ّههاِن اًهَاز ایشٍتهَ       )تعاریف اٍلیه
 ((ًاپایاار

 هعزفی اًَاز پزتَّا ٍ هکاًیشم گهیل آى ّا 

کویاْا ٍ یکاّای اًااسُ گیزی پزتَّا 

آشکارساسی پزتَّا 

حاٍد پزتَگیزی ٍ اسااًااردّای بیي الوللی 

 و مبانی پایه پرتوی اصول 
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 هسته و نيزوي هسته اي

 .هتطكل از پرٍتَى ّب بب ببر هثبت ٍ ًَترٍى ّبي خٌثي است هسته•
 .ّوَارُ بيي پرٍتَى ّب ٍجَد دارد دافعه الكتزواستاتيكيك ًيرٍي •

 
 
 

 
 

چِ عبهلي سبب هي ضَد كِ ًَكلئَى ّب  در ّستِ در كٌبر ّن ببقي  
 هسته اينيزوي بوبًٌذ؟  
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 نيزوي هسته اي

 .يك ًيرٍي بسيبر قَي از ًَع ًيرٍي جبربِ است•
 

 .ٍجَد دارد( p ٍn)بيي ًَكلئَى ّب•
 

 . ٍ هستقل از ببر الكتريكي است( در حذٍد ابعبد ّستِ)كَتبُ برد •
 :بٌببرايي 

فقط زهبًي بيي دٍ ًَكلئَى ًيرٍي ّستِ اي ٍجَد دارد كِ فبصلة      

 .ببضذ( كوتر از قطر ّستِ)آى ّب از ّن بسيبر كن 



 

  ٍ ًاپایذاسًذ ضذیذاً ّای اتن ّستِ داسای کِ ّستٌذ ػٌاصشی سادیَاکتیَ، ػٌاصش

  تجضیِ، حیي دس ػٌاصش ایي .ضًَذ تبذیل پایذاستشی ّستِ بِ داسد توایل آًْا ّستِ

 .کٌٌذ هی آصاد اًشطی خَد اص ٍ دٌّذ هی اًجام پشتَصائی خَد اص
 

  ساختِ هؼلَم سا پشتَّا ایي هاّیت هیالدی1899 سال دس تَاًست اًگلیسی سادسفَسد

 :ًوایذ بٌذی طبقِ صیش صَست بِ سا ّا آى ٍ
 

 ّلیَم اتن ّای ّستِ اص ضذُ تطكیل :(α) آلفا اضؼِ•

   است هٌفی ّای الكتشٍى ضاهل :(β) بتا اضؼِ•

  ًفَر قذست کِ کَتاُ خیلی هَج طَل با الكتشٍهغٌاطیسی تطؼطغ :(ϒ) گاها اضؼِ•

 .یابذ هی افضایص تشتیب بِ ّا آى

 8 



 :تاسیخچِ
 

 (1896)ّاًشی بكشل -کطف سادیَاکتیَیتِ
 (1898)پیش ٍ هاسی کَسی -جذاساصی سادیَم
 (1911)سادسفَسد -کطف ّستِ اتن

 کطف ًَتشٍى
   1939سال -ضكافت 

   1945سال-اًفجاس بوب اتوی 
 صٌؼت ّستِ ای

 تَسؼِ صٌؼت ّستِ ای
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 پزتوها

پزتوهاي غيز 

 يونساس
 پزتوهاي يونساس

 انواع پزتوها



 پشتَّبی یًَسبص ٍ غیش یًَسبص
  هَلذ –چشوِ ّب 

 ...پشتَّبی آلفب، ثتب، پَصیتشٍى ٍ : پشتَّبی یًَسبص هستقین •
 .پشتَّبی ایکس ٍ گبهب ٍ ًَتشٍى: پشتَّبی یًَسبص غیشهستقین •
 .RFاهَاج هغٌبطیسی، اهَاج : پشتَّبی غیشیًَسبص •
 
  ٍ ( ... ٍ پتبسین ٍ سادین اٍساًیَم،)طجیؼی پشتَصای هَاد شبهل :پشتَصا هَاد•

  استفبدُ هَسد هَاد ای، ّستِ ًیشٍگبّْبی پسوبًذّبی) هصٌَػی پشتَصای هَاد یب
 .(...ٍ ای ّستِ پضشکی دس

  یب ٍ ای ّستِ سآکتَسّبی ًظیش دستگبّْبیی : پشتَصا ّبی هبشیي•
  پضشکی دسهبى یب (X، CT سادیَگشافی) تشخیص آالت هبشیي

 .(سادیَتشاپی)



 
 

 :بوجود آمده نيز متنوع است  یباتوجه به نوع پرتو ، آسيب ها
 

 حفبظ ثذٍى سبلن پَست دس ٍ ًذاسًذ سا هحبفع لجبس اص ػجَس ییتَاًب آلفب یپشتَّب•
  پشتَ  ًَع ایي ، کٌٌذ ایجبد ـیخبسج آسیت  تَاًٌذ یًو ثٌبثشایي شًَذیه هْبس ٍ جزة

 آسیت سجت آى هستوش تَلیذ ثب شذُ ثذى ٍاسد آلفب هَلذ رسات کِ است هضش یصهبً
 . شًَذ سشطبى ایجبد ٍ یسلَل هضهي

 

  سبًتی چٌذ شـقط ثب ـیهؼوَل هحبفع پَشش حذاقل ٍ داسًذ یثیشتش یاًشط ثتب رسات•
 پشتَ ثب ـیهَضؼ یّب تبثش ایٌصَست غیش دس  ، است الصم آى کشدى هتَقف یثشا هتش
 اص یًبش ــیسَختگ ثِ کِ گشدًذ یه ( دٍم دسجِ یسَختگ) پَست دس یسَختگ سجت ثتب

 ًیض ثتب هَلذ رسات ثب یداخل یآلَدگ ، است هؼشٍف ( Radiation Burn) یپشتَگیش
  . است خطشًبك

 

 پشتَّب ایي یخبسج تبثش ،ّستٌذ یصیبد یاًشط یداسا (Xاشؼِ ) گبهب یپشتَّب •
  اص یًبش حبد ػَاسض توبم َلئهس پشتَّب، ایي ٍاقغ دس ٍ کٌذ یه ایجبد یٍسیؼ ضبیؼبت
  .ثبشٌذ یه یپشتَگیش



 اًَاع تبثشْبی یًَسبص

 رسات آلفب

 تَسط یک ثشگ کبغز هتَقف هیشًَذ

 رسات ثتب
 تَسط الیِ ای اص لجبس هتَقف هیشًَذ

 پشتَّبی گبهب
 تَسط چٌذیي ایٌچ اص ثتي

 ٍ یب یک ایٌچ اص سشة هتَقف هیشًَذ

 هٌجغ تبثش
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 حفاظت دس بشابش تابص

 صهاى
 

 فاصلِ
 

 حفاظ

≈
1

𝑅2
 

≈ 

𝑰 = 𝑰𝟎𝒆
−𝝁𝒙 

≈
𝟏

𝒕
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 کویت هَسد اًذاصُ گیشی

 
 آٌّگ گسیل پشتَ اص هٌجغ

  
 

 یًَیضاسیَى دس َّا

 
 

 اًشطی جزة شذُ دس ٍاحذ هبدُ
 
 

 دٍص جزثی ثب تَجِ ثِ ًَع هبدُ

 واحدهای تابش

For most  types of radiation  1 R  1 rad   1 rem 

 

 ًبم

 
 اکتیَیتِ

 
 

 پشتَگیشی
 
 

 دٍص جزثی
 
 

 دٍص هؼبدل

 ٍاحذ

 
 (Ci) کَسی 

 

 
 (R) سًٍتگي 

   
 
 ساد

 

 
 سم



 کاربزدهای اوزصی هسته ای
، پششکی اسکهاوًاع رادیًگزافی ایکس، سی تی )تشخیصی ي درماوی: کاربزدهای پششکی•

 ...(ي هسته ای، رادیًتزاپی 
 
 
 
 ...ي هسته ای، پیل های اتمی قذرت بزق رآکتًرهای : در ویزيگاهها ویزيتًلیذ •

 
 
 
 

 ...ي کىتزل کیفی ها، حسگزها، اوًاع ردیاب : کاربزدهای صىعتی •

 

 



 (ادامه)کاربزدهای اوزصی هسته ای 
 ...تحقیقات در سمیىه های پششکی، شیمی، بیًلًصی،باستان شىاسی، ي: کاربزدهای تحقیقاتی•

 بهبًد کمی ي کیفی در رشذ ي باريری ي یا وگهذاری مًاد غذایی،: کاربزدهای کشايرسی•
 ...کىتزل آفات ي         

 
 

 
 باسداروذگی، پذافىذ عامل ي غیزعامل ي جىگ رياوی: دفاع ملی•

 
 

 



 :  طجیعی

 ...، طَفبى، صلضلِ، سًَبهی ٍ فشایٌذی، سیل•
 

 :  غیشطجیعی

ِ ای•  (ّبی ًبهتعبسف  سالح) تْذیذات سخت ّست

 ّبی هتعبسف  ای ثب استفبدُ اص سالح حولِ ًظبهی ثِ تبسیسبت ّستِ•

 تسلیحبت حبٍی اٍساًیَم تْی شذُ •

 ...(ثوت کثیف، آلَدگی تعوذی ٍ )ای ٍ پشتَی  تشٍسیسن ّستِ•

 ...خشاثکبسی، سبیجشی، هفقَد شذى ٍ •

 هعبّذات •

ِ ای ٍ پشتَی    تْذیذّبی ّست

 سخت

 سخت ًیوِ

 ًشم



هشاکض  
 حیاتی

 سزاسزی سطح تاثیشگزاسی

هزاکش 
 حهاس

سطح  
 هٌطقِ ای تاثیشگزاسی

 هحلی سطح  تاثیزگذاری هزاکش هْن

 سطوح تاثيزگذاري حوسه هسته اي

 دس حَصُ ّستِ ای، سطح تبثیشگزاسی هی تَاًذ فشاهلی  ٍ فشاسشصهیٌی ثبشذ  



 سطَح هْاست ٍ آهادگی

انجام 

ماموریت و 

حفاظت 

 مطمئن

انجام 

ماموریت در 

محیط آلوده 

 توان زندگی باحفاظت

 افضایص آهادگی ٍ قابلیت



 پاسخگىیی سریع•

 امذاد و نجات •

 بهبىد•

 بازسازی•

 تىسعه مجذد •

 هشذار•

 مصىنیت•

 ارزیابی مقذماتی•

 آغاز بسیج  •

 پیش بینی•

 پیشگیری•

 آمادگی  •

 مرحله 

 قبل از بحران 

 مرحله 

 شروع بحران

 مرحله 

 حین بحران 

 مرحله

 پس از بحران   



 بدنه کار دفاع جنگ نوین 

قشاسگاُ هشکضی پشتَی، ضیویایی ٍ  •
 صیستی

 کویتِ ّای استاًی ٍ هحلی•

 20بیص اص  )دستگاُ ّای هشتبط •
 (                                  دستگاُ

ساصهاى پذافٌذ 
 غیشػاهل

 استص، سپاُ، ًاجا•

 یگاى ّای جٌگ ًَیي•

 داًطكذُ ٍ پظٍّطكذُ •

 ًیشٍّای هسلح



ِ ای دس سطَح هختلف پیگیشی اقذاهات پذافٌذ پشتَی ٍ  ّست
 .هی گشدد

سطح ساّبشدی 

سطح ػولیاتی 

سطح تاکتیكی 

... 

 پدافند پرتوی و هسته ایسطح اقدامات 



 پیش گیری
 حفاظت

 بازیابی

 ارزیابی تهدایدات

 گزارش اعالمی

 پشتیبانی دیپلماتیک

 رصد و کنترل

تولید عدم  

 همکاری بین المللی کاهش تهدید

 ممانعت از تولید غیرقانونی

 همفکری اطالعاتی 

 و اشتراک آگاهی
 پشتیبانی عملی  

 پایش روند تحقیق و توسعه

 دفاع در برابر تروریسم

 طراحی مدیریت نتیجه

 تمرین و آموزش مدیریت ریسک

 مقدورات رفع آلودگی

 اقدامات کاهش خطرات

 دفاع غیرعامل 

 برای حفاظت

 حفاظت فردی و جمعی

 سنجش، شناسایی،

 انتقال امن و تحویل 

 تمرین و آموزش عملیاتی

 دفاع عامل برای مقاله با تهدید
 معاهدات

سٍیِ ٍ  
خط  

 :هطی
 
سطح  

 راهبردی

 



 رپتىیاقذامات پذافنذ 
کان و   رقنطینواس

 دهیو پناه حفاظت 

هشذار و 
کار نجاتادماد و  رسانیاطالع   اپیصو سازی آش

 تخلیو

بهذا
شت 

 ردمانو 

 اجسادت و ضایعات دمریی 

 عمىمیمنابع تأمیه 

 آلىدگیرفع 

پیص 
بینی 

 آلىدگیانتشار 

 رتددو کنترل امنیت 

 تتهذیذارصذ 

 آمىزش رزمایص

 عملیاتیسطح  



هعبًٍت اطالع رسبًي ٍ  هعبًٍت بْذاضت ٍ درهبى
 هذيريت افكبر عوَهي

هعبًٍت اطالعبت ٍ عوليبت  هعبًٍت هردم يبري
 تخصصي

ادارُ  صٌعت، تجْيسات ٍ  هعبًٍت آهَزش، پژٍّص
 فٌبٍري

   قرارگبّْبي استبًي هركس اقذام كلي

 فرهبًذُ قرارگبُ پرتَئي

 جبًطيي فرهبًذُ قرارگبُ پرتَئي

  رئيس دفتر قرارگبُ هعبًٍت ّوبٌّگ كٌٌذُ ٍ برًبهِ ريسي

 هطبٍريي  هركس فرهبًذّي ٍ كٌترل

  ضَراي ّوبٌّگي

 قرارگاه پدافند پرتوی ساختار



 قرارگاه استانی  ساختار
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

ز   ( ) ت و    ه   ان  ز  ف ش  ز  و    س  و   ه  ه        ه ا و   عا ا     ست ا زا   ز    ي     ي وا ه ف    پ ا ه  ان  ز  ف ها   ه  و ز گ ر ي   ا ول س    ا    

 



 سازماندهی کارگروه ها

ف
دی

س
 

 سبصهبى ّبی ّوکبس سبصهبى هسئَل ًبم کبسگشٍُ

 سپاُ سصذ ٍ پایص 1
، استص ٍ (اداسُ َّاضٌاسی ) اًشطی اتوی، ٍصاست  ساُ ٍ ضْشساصی 

 ساصهاى هحیط صیست

 اًشطی اتوی، ضْشداسی ٍ ساصهاى هحیط صیست سپاُ سفغ آلَدگی 2

 ًیشٍی اًتظاهی اهٌیت ػبَس ٍ هشٍس 3
ٍ ( ساصهاى بٌادس ٍ دسیاًَسدی) ٍصاست  ساُ ٍ ضْشساصی  -ٍاجا -سپاُ

 بسیج

4 
 خَد آهَصش ٍ دسهاى ٍ اًتقال کاسگشٍُ
 اهذادی

 ّالل احوش ٍ ٍاحذّای بْذاسی ًیشٍّای هسلح ٍ بسیج ٍصاست بْذاضت

5 
کاسگشٍُ اطفای حشیق، هذیشیت اجساد ٍ 

 ضایؼات ٍ پسواًذاسی
 ضْشداسی ّا

آتص ًطاًی ّا، ّالل احوش، ساصهاى هذیشیت بحشاى، ًاجا، ٍصاست 
 بْذاضت ٍ بسیج

 ّالل احوش جستجَ، ًجات، تخلیِ ٍ اسكاى هَقت 6
ساصهاى بٌادس ٍ ) ّالل احوش، آجا، سپاُ، ٍصاست  ساُ ٍ ضْشساصی  

 ٍ بسیج( دسیاًَسدی

 ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی، ٍصاست صٌؼت، ٍصاست ًیشٍ، ٍصاست ًفت ضْشداسی خذهات ٍ تأسیسات صیش بٌایی 7

 آهَصش ٍ پشٍسش، ّالل احوش، ٍصاست بْذاضت، ٍ ٍصاست اسضاد ٍ بسیح صذا ٍ سیوا اطالع سساًی ٍ هذیشیت افكاس ػوَهی 8

 ٍصاست استباطات، صذا ٍ سیوا ٍ ًیشٍّای هسلح ٍصاست استباطات استباطات ٍ فٌاٍسی اطالػات 9



 ارتقای آمادگی از طریق آموزش و رزمایص





 رپتىیاقذامات پذافنذ 
کان و   رقنطینواس

 دهیو پناه حفاظت 

هشذار و 
کار نجاتادماد و  رسانیاطالع   اپیصو سازی آش

 تخلیو

بهذا
شت 

 ردمانو 

 اجسادت و ضایعات دمریی 

 عمىمیمنابع تأمیه 

 آلىدگیرفع 

پیص 
بینی 

 آلىدگیانتشار 

 رتددو کنترل امنیت 

 تتهذیذارصذ 

 آمىزش رزمایص



 تجربیات بین المللی پدافند پرتوی  

ز آًجا کِ حَادث پرتَی با ضذت باال عوَها ًیازهٌذ کوکْای بیي الوللی بَدُ ٍ یا ا
ِ هٌظَر حصَل اعویٌاى از کسب  پیاهذّای آى در چٌذ کطَر گسترش هی یابذ ب

قابلیت ّا ٍ ارتقای تَاى هٌذی ّای الزم برای هقابلِ با عَارض ًاضی از سَاًح 
ای ٍ بازگطت هٌاسب بِ ضرایظ عادی، آشاًس بیي الوللی اًرشی اتوی رزهایص  ّستِ

عرح  ConvEx  (Convention Exercises)ّای بیي الوللی پرتَی با عٌَاى 
ٍ بِ ضرح ریل برگسار هی  3تا  1ایي رزهایطْا  در سِ سغح . ریسی ٍ اجرا هی ًوایذ

 .گردًذ
ConveEx-1  برای تست ٍ ارزیابی لیٌکْای اضغراری با ًقاط تواس کطَرّای

 .ساعتِ فعال باضٌذ، عراحی هی گردد24عضَ کِ الزم است بِ صَرت 
ConveEx-2  برای تست بخص ّایی خاظ از سیستن پاسخ بیي الوللی ًظیر

 .دستَرالعوْای کوک بیي الوللی عراحی هی ضَد
ConveEx-3  ٍ در ایي سغح، رزهایص ّای جاهع برای ارزیابی کاهل تَاًایی ّا

پاسخ اضغراری بیي الوللی بِ حَادث پرتَی با ضذت زیاد ٍ پیاهذّای گستردُ 
 .عراحی ٍ اجرا هی گردد

تاکٌَى چٌذیي رزهایص در سغَح هختلف بِ اجرا درآهذُ است ٍ در سغح رزهایص 
 2013ٍ  2008، 2005سِ رزهایص در سال ّای (  ConveEx-3)جاهع پذافٌذ پرتَی

 برگسار ضذُ است

 




