
 
 

  

  
  

از زمانِ انتشارِ ویرایشِ پیشینِ ایـن  . جلوست روبه یشهتی همفعالی تابشی سازيِ ي ایمن پیشه
هـاي محاسـباتی،    ساز، روش ساز و غیریون هاي یون تابشسازيِ  هاي ایمن روش ،کتاب تاکنون

ویرایشِ در  این تغییرات .اند کرده ییرتغبسیار  شدنِ استانداردهاي ایمنی براورده هاي مالكو 
  .گنجانیده شده است هداشتب اي بر فیزیک مقدمهچهارمِ کتابِ 

شان  ، از همان زمانِ پیدایش)ICRP( کمیسیونِ جهانیِ حفاظت در برابر اشعههاي  توصیه
 کـه  را سازي هاي یون سازيِ تابش استانداردهاي ایمنهاي علمیِ  ، پایه).م 1926( .ه 1305در 

تـدریج   هـا معمـولن بـه    ایـن توصـیه   .انـد  ل دادهانـد شـک   وضع کرده کشورها واحدهاي قانونیِ
در اسـاس  .) م 2006. (ه 1385هـاي سـالِ    ، توصـیه ایـن  بـا وجـود  . انـد  تـر شـده   گیرانه سخت
هـاي   اصلی این است که توصـیه  تفاوت. بودند.) م 1990. (ه 1369هایی هستند که در  همان
این تشـابه عجیـب   . اندوخته شده است. ه 1369که از  ست اي افزوده دانشِي  پایهبر. ه 1385

دیـده  هیچ پیامد تابشیِ مضـرّي کـه در اسـتانداردهاي پیشـین     در این مدت نیست، چراکه 
ـ  نشده پرتوکـاران  باشد در میانِ جمعی هـاي نـوین کماکـان فشـار      توصـیه . بـود  رخ نـداده ت

تـا   هـا  ي پرتوگیري همهحتمن  رد پرهیز شود، و این کهمو آورند که از هر نوع پرتودهیِ بی می
، )با احتسـابِ عوامـلِ اقتصـادي و اجتمـاعی    (کند  اش هست و عقل حکم می جایی که امکان
بـاقی   ICRPهـاي   ي توصیه به این ترتیب، یک پرسشِ منطقی درباره .ه شودتپایین نگاه داش

گیرد که دکتـر الـوین    اي قرار می هدر حوز این پرسش“ است؟ بسایمنی  مقدار  چه”: ماند می
آن را ) Oak Ridge(ریـج   گـاه ملـیِ اُك   مدیرِ پیشـینِ آزمـایش  ) Alvin Weinberg(برگ  وین
اي علمی دارند، اما تنها با علـم پاسـخ    مسائلِ فراعلمی پایه. نامد می) transscience( علمیفرا

. شـود  یـر  تعبتواند  اربردش میست ذهنی که تنها باتوجه به ک ایمنی مفهومی. شوند داده نمی
 .ی اتخـاذ شـود  عموم سالمت چارچوبِ کلّیِو ایمنی باید در  بهداشتبه   هاي مربوط سیاست

هـا و تهدیـدهاي    ت عمـومی، هـر اجتمـاعی همـواره بـا بیمـاري      سالمدانیم، از دیدگاه  ما می
ي کنتـرلِ ایـن تهدیـدهاي بهداشـتی از همـان آغـازِ        هزینـه  .اي بسیار مواجه است بهداشتی

مشـخص  چون جامعه منابعی محدود دارد، بایـد  . شود تشکیلِ هر اجتماعی بر آن تحمیل می
  .دارد ولویتتهدیدهاي بهداشتیِ واقعی یا متصور ا این فراوانیک از  شود کنترلِ کدام

 گفتار پیش



  بهداشت اي بر فیزیک مقدمه    
 

ی  یکی از روش ـ     کـردنِ  ها براي کمـ یِ   القوه شـانسِ وقـوعِ خطـري ب ریسـک ارزیـابیِ کمـ 
)quantitative risk assessment (سازيِ تابشی، معمـولن بـا    ي ایمن در حوزه .شود نامیده می

اي،  ي فنیِ بزرگ مانند یک نیروگاه هسـته  خرابیِ یک سامانه) 1: (دو نوع خطر سروکار داریم
یِ  ارزیـا یـک  نتـایجِ  . هاي سطحِ پایین پیامدهاي درازمدت تابش) 2(و  اغلـب   ریسـک بیِ کمـ

شود، صرف نظـر از ایـن کـه     تعیینِ یک تهدید واقعی براي جان یا عضوي از بدن دانسته می
، ارزیـابیِ  در هر حال .باشدکوچک قدر  شود چه حساب می این تهدیدشانسِ وقوعی که براي 

، و در بسیاري از مـوارد  مقادیر ترین محاسباتی است که تقریبن همیشه بدبینانه ریسک کمیِ
ت متفـاوت  قطعی اشان چندین عدم هایی که اندازه را براي فراسنج کاملن غیرحقیقی مقادیري

ـ  براي نمونه، جدا از عدم. کند میرا در خود دارند فرض  هـاي آمـاري، مـا ناچـاریم از      تقطعی
هـاي   دادهانـد یکـی را بـراي خورانـدنِ      میانِ چند مدلِ مختلفی کـه مـنطقن بـاهم یکسـان    

ي فنـیِ الزم بـراي درك    کردنِ زمینـه  یکی از اهداف این ویرایش فراهم .مان برگزینیم آماري
یِ   مـا را در  هـاي تابشـی اسـت تـا      بـراي آسـیب   ریسـک محاسبات و استفاده از ارزیابیِ کمـ
  .اختصاصِ منابعِ محدودمان یاري دهد

بهداشـتی برحسـبِ یکاهـاي     کهـاي فیریـ   به بیانِ کمیت ICRPي  اگرچه از زمانِ توصیه
MKS )ثانیــه ـــ کیلــوگرم مترـــ ِ( دســتگاهSI ي  جــاي یکاهــاي ســنتی در ســامانه بــهcgs 

. شـود  ي کشورها اجرا نمی گذرد، این تغییر هنوز در همه ها می سال) ثانیه ـ گرم مترـ سانتی(
یکاهاي سنتی در به استفاده از دستگاهNRC ( (ايِ امریکا  براي نمونه، کمیسیونِ نظامِ هسته

بـه همـین دلیـل، در ایـن ویـرایش کماکـان از هـر دو دسـتگاه         . دهد مقررات خود ادامه می
  .ایم یم؛ یکی را داخلِ پرانتز گذاشتها استفاده کرده

شان ذکـر   تر از آنی هستند که نام نهادهاي مفید افرادي، که بیش خاطرِ پیش خواهم به می
ام  کارانِ فعلـی  ، و هم گزاري هم به دانشجویانِ پیشین من یک سپاس. گزاري کنم شود، سپاس

و بـراي مـرورِ مـتنِ     14براي تألیف فصلِ ) Thomas Johnson(توماس جانسون به  ؛کارمبده
بـه ایـن    مداد تـا بتـوان   منبراي زمانی که به  )Melissa(همسرم ملیسا  بههاي دیگر، و  فصل

  .مکتاب بپرداز
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ام؛ و از نظر  ست که تاکنون خوانده هایی ترین کتاب این کتاب، از نظرِ نگارش، یکی از ناموزون
ي حفاظـت   اغراق موضوعی نیست که به مقوله بدونِ. ها ترینِ آن پوشش مطالب یکی از جامع

اي  کـم اشـاره   ین کتاب به آن دسـت ، و در امربوط )بهداشت یا همان فیزیک(و ایمنیِ پرتوي 
ساز؛ که پـرداختن   از مقدمات فیزیکی گرفته تا مسائلِ حفاظتیِ پرتوهاي غیریون. نشده باشد

این حجمِ زیاد اطالعـات اسـت کـه    . هاي این حوزه چندان باب نیست به این آخري در کتاب
ی، گـاهی چنـان   این گسیختگ. ي مطالب گسیختگیِ آشکاري پدید آورده است شاید در ارائه

بـا وجـود ایـن،    . ار شـده اسـت  وترتیب بـرهم تلنبـ   نظم ز اطالعات بیاي ا است که گویی توده
تنهـا   بهداشت، نه مرجعِ فیزیک ست که آن را به مشهورترین کتابِ اطالعات کتاب چنان غنی

  .ها تبدیل کرده است ایران، که شاید در تمام دانشگاههاي   در دانشگاه
، و وشـنگ سـپهري  ، همحمـد ابـراهیم ابوکـاظمی   آقایـان  ویرایشِ نخست ایـن کتـاب را   

این ترجمه را . اند و مرکزِ نشرِ دانشگاهی آن را منتشر کرده است ترجمه کرده رضا بینش علی
این گمان با من بود تـا  . اي بد است کردم ترجمه خواندم گمان می در زمانِ دانشجویی که می

آن زمـان بـود کـه در دل از    . رمِ کتاب را براي ترجمـه در دسـت گـرفتم   که ویرایشِ چها این
دانم کـه شـاید    تنها بد نمی ایشان را نه ي اکنون ترجمه! خواستم مترجمین پیشین پوزش می

ي ویـرایش چهـارم    با وجود این، ترجمـه . بندي کنم هاي خوب دسته ي ترجمه آن را از جمله
جـایی کـه بـه قـوانین و اسـتانداردها       ویژه آن ب آن، بهکتاب را بازهم الزم دیدم؛ چراکه مطال

فاصـله افتـاده، بسـیار     رهاي اول و آخ سالی که بینِ ویرایش گردد، با گذشت حدود سی بازمی
ي کتاب داشـتم و هنـوز هـم دارم کـه یکـی       دالیلی دیگر هم براي ترجمه. تغییر کرده است

ي نگـارش و ادبیـات مـن بـا      هر حال نحوه که به دیگر این. نازیباییِ چاپِ کتابِ پیشین است
  .ي بعضی خوانندگان جور باشد دیگري متفاوت است و شاید با سلیقه

  توضیحاتی در مورد ادبیات و نگارش کتاب
ست که هر کتابی با موضـوعات فنـی را    اش را بخواهید چند سالی راست. بگذارید کمی بنالم

هـا دیگـر    د مترجمین و مؤلفین این کتـاب رس نظر می به. برم گیرم لذت نمی که در دست می
سـبک  . تر بـود  تر چنین نبود یا کم ، چون پیش“دیگر”گویم  می. دهند اهمیتی به ادبیات نمی

 ي مترجم مقدمه
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 گویی ادبیات تنها مخـتصِ . گیرد تر فاصله می فنی هر روز از ادبیات ما بیش نگارشِ نوشتگانِ
انـد و   شخصیت شـده  روح و بی فنی بی متونِ. نیازند ادیبان و شاعران است و دیگران از آن بی

فنـی   واژگـانِ  بود بخشی به فقرِ البته این کم. برد  اش پی شود از نوشته به نویسنده اصلن نمی
نِ ایـن  تـوجهیِ ادیبـان و نیـز نگارنـدگا     بخشی نیز به بی. اش نیست گردد؛ اما این همه بازمی

ادبیـات بـراي نوشـتنِ    . تان نیسـت تنها براي نوشتنِ شـعر یـا داسـ    ادبیات. گردد می متون باز
مـن در  . هـاي فنـی نیـز هسـت     هاي علمی و فنی، و کتـاب  ها و مقاله هاي اداري، گزارش نامه

کـاش  . (ام در حد سواد خود به نکات ادبی نیز توجـه کـنم   و نگارشِ کتاب سعی کرده  ترجمه
  .)وده شودفنی به زبانِ فارسی، چه ترجمه و چه تألیف گش هاي باب نقد ادبیِ کتاب

  .ها اشاره کنم ي این ترجمه هست که باید به آن از این گذشته، نکات دیگري هم درباره
خواستم بدانم وقتی کـه فـالن دانشـمند بهمـان کـار را       ـ وقتی دانشجو بودم همیشه می

هاي میالدي را به هجـري   ایم، به این خاطر تاریخ کرده داده است ما در ایران چه می انجام می
هاي میالدي و هجري را  ام و تاریخ در این کتاب هم طبقِ عادت چنین کرده. کردم میتبدیل 

  .ام درکنارِ هم ذکر کرده
ـ من در نوشتن به نزدیکیِ گویش به نوشتار معتقـدم و نیـز سـادگی در خوانـدن نـه در      

. نویسد و ممکن اسـت صـدها نفـر آن را بخواننـد     چون یک متن را یک بار کسی می. نوشتن
“ ز”صدا مانند ز، ذ، ض، ظ بـا یـک نمـاد مـثلن      نمونه، به نظرِ من باید تمام حروف همبراي 

سـازي   این اسـتدالل کـه بـا ایـن سـاده     ) اش را نداشتم البته من جسارت انجام. (نوشته شود
کنیم پذیرفته نیست؛ مانند این  امان قطع می هاي بعد را با منابعِ فرهنگیِ گذشته ارتباط نسل
هـاي   نوشـتیم تـا همگـی بتـوانیم کتیبـه      وییم ما کماکان باید به خط میخی مـی است که بگ

دلیـل، زبـانِ فارسـی را یـک زبـانِ       هاي بـی  اصرار بر حفظ این پیچیدگی. باستانی را بخوانیم
دهد و ممکن است در نهایت عقلِ جمعی به فکـر تغییـرِ کامـلِ     منطق در نوشتن جلوه می بی

اگر با آموزشِ کودکـانِ کـالسِ اولـی    . ر ترکیه اتفاق افتاده استچه که د آن. حروف آن بیفتد
تـان   شـان حـالی   بـودنِ شـما را بـا نگـاه     منطق گونه بی سروکار پیدا کنید خواهید دید که چه

  .کنند می
چه واقعن در ایران هسـت   تر از آن ـ نویسندگانِ کتاب سطحِ ریاضیات خوانندگان را پایین

مـن در مـواردي ایـن    . انـد  جزئیات عملیات ریاضی امسـاك نکـرده  ، و در نوشتنِ  فرض کرده
اي با مشخصات یک دانشجوي فنیِ  ریختنِ تمرکزِ خواننده هم ام تا از به عملیات را حذف کرده
  .ایرانی جلوگیري کنم



      
 

ت را معمـولن بـه یکاهـاي         ـ این کتاب، از آن جا که در امریکا نوشـته شـده اسـت، اولویـ
را هـم ذکـر    SIجـا بالفاصـله یکاهـاي جدیـد و      بختانـه همـه   ند خوشدهد؛ هرچ قدیمی می

المللی رایج اسـت   هاي بین چه در ایران و سازمان من این ترتیب را براي انطباق با آن .کند می
  .ام تغییر داده

تـر از نگارنـدگان    توانم با ادبیاتی به هاي کتاب را من گمان کردم که می ـ بعضی از بخش
البتـه در محتـواي علمـیِ    . ام مشخص کرده(*) ها را با  این بخش. کردمبنویسم؛ پس چنین 

  .ویژه جایی که عدد و رقمی ذکر شده باشد ام؛ به هیچ عنوان تغییري نداده متن به
ام وقتی بـراي نخسـتین بـار در مـتن      را که برگزیده اي هاي فارسی ـ معادلِ انگلیسیِ واژه

ي انگلیسی بـه فارسـی و    نامه مراجعات بعدي نیز واژهبراي . ام آمده است در پاورقی ذکر کرده
  .ام نسبت کاملی تدارك دیده فارسی به انگلیسیِ به

  تقدیر و تشکر
هـا   ي آن از همـه . ام ام کمـک گرفتـه   کاران ي این کتاب از بعضی از دوستان و هم براي ترجمه

  :گزارم بسیار سپاس
  کتاب؛ خاطر بازخوانیِ فصلِ ششمِ ـ آقاي مهران طاهري به

با مـتنِ   ي فصلِ نهم خاطر بازخوانی و مطابقت دقیقِ ترجمه زاده به ـ آقاي منصور جعفري
  اصلی؛

هم را در اختیارم قـرار دادنـد و از آن   دي فصل  ـ آقاي احمد اشراقی که بخشی از ترجمه
  ؛استفاده کردم

  یازدهم؛هاشان در مورد فصلِ  ها و راهنمایی خاطرِ بحث ـ خانمِ ژیال کریمی به
  خاطر بازخوانیِ دقیقِ فصلِ چهاردهم؛ ـ خانمِ دلنواز فرودین به
ي متـون و   شـان در ترجمـه   خـاطرِ کمـک   بـه ) همسـرم (پـورِ بـزاز    ـ خانمِ نگین اسـمعیل 
  ویژه در فصلِ هفتم؛ اصطالحات پزشکی به

  نهاد دادند؛ ي کتاب را به من پیش ـ آقاي محمدرضا کاردان که ترجمه
  هاشان در محلِ کارم؛ کاري خاطرِ هم ي ناظري به ـ خانمِ فیروزه

  هام؛ سردشدن ویژه هنگامِ دل هاشان به خاطرِ تشویق ـ آقاي امیر موافقی به
. هایی که در مـورد ترجمـه بـاهم داشـته و داریـم      خاطرِ بحث وند به ـ آقاي محسن حسن

  .ست اعتنا نظرات ایشان همیشه قابل
  …ي کتاب مرا یاري کردند؛   در ترجمه ي دوستانِ دیگري که به نحوي ـ همه



  بهداشت اي بر فیزیک مقدمه    
 

  و نیز
  !فرساي این متن از دست دادند خاطر تایپِ طاقت شان را به از انگشتانم که سالمت

هـا و   اند و اگر ایرادي در کار هست به پافشـاري  ي این دوستان در کارشان متخصص همه
را در ایـن ترجمـه    گزار خواهم شد از هر کس این ایرادها سپاس. شود لجاجت من مربوط می

  .به من اطالع دهد ayoubbanoushi@yahoo.comببیند و از طریقِ ایمیلِ 
  

  ایوب بنوشی                            
  1394تهران، فروردین 

  
  
  
  
  


