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 ادون در منازل و سایر اماکن مسکونی رادیواکتیو رگاز 

Radon in Homes and Other Dwellings 

  رادون چیست؟ 

بو است که از تجزیه  رنگ و بی راودن یک گاز رادیو اکتیور بی 

اورانیومی که به طور طبیعی در سنگ و صخره، خاک، و آبهای زیر  

 .شودآزاد می زمینی وجود دارد 

 

گاز رادون هنگامی که در فضای خارج از ساختمان آزاد شود، در  

تواند شود و خطر چندانی ندارد. اما این گاز میترکیب با هوا رقیق می

های دیگر انباشته شود و سالمتی شما را با ها و ساختماندر درون خانه

 خط مواجه نماید.

 

. شودزیر ساختمان وارد آن می گاز رادون به طور عمده از طریق خاک 

تواند از خالل شکافهای موجود در شالوده ساختمان، این گاز می

های اتصالهای ساختمانی و نیز از طریق فضای موجود پیرامون لوله 

های فاضالب و فضای پیرامون چهارچوب  خدمات آب و گاز، لوله 

 . شودها ساختمان ها واردپنجره

 گذارد؟ ی من تأثیر می گاز رادون چگونه بر سالمت

تواند باعث قرار گرفتن در معرض گاز رادون در دراز مدت می 

درصد از مرگهای ناشی از سرطان ریه در  16حدود . سرطان ریه شود

کانادا بر اثر قرار گرفتن در معرض گاز رادون درون ساختمان روی  

سیگاری  ی سرطان ریه در افراد غیر گاز رادون علت عمده . دهندمی

اگر  . ها استاست و دومین عامل عمده برای سرطان ریه در سیگاری 

اید و در معرض میزان باالیی از گاز  کشیدهکشید یا قبالً میسیگار می

به  1رادون باشید، احتمال ابتالی شما به سرطان ریه در طول عمرتان 

 . است 20به  1ها احتمال این خطر برای غیر سیگاری . است 3

 

های گاز کشد، نشانها که گسترش سرطان ریه مدتی طول می از آنج

تنها راه پی بردن به وجود این گاز در . شوندرادون بالفاصله آشکار نمی 

اگر میزان باالیی . محل سکونتتان این است که منزلتان را آزمایش کنید

انجام ( Remediation)بایست ترمیم از این گاز وجود داشته باشد، می 

اصطالحی است که برای توصیف  ( Remediation)یم ترم. دهید

فرایندهای گوناگون مورد استفاده برای کاهش میزان گاز رادون در  

 . رودها و سایر ساختمانها به کار میخانه 

 دهد؟ چه چیزی خطر مرا افزایش می 

خطر ابتال به سرطان ریه بستگی دارد به تراکم گاز رادون در هوا و  

اما حتا مقدار اندک رادون هم با . در معرض آنمدت زمان قرار گرفتن 

بایست از طریق ترمیم، مقدار سرطان ریه ارتباط دارد، بنا بر این می

 . این گاز در خانه و ساختمان تا حد ممکن کاهش داده شود

 شود؟ گیری می گاز رادون چگونه اندازه 

گاز رادون موجود در هوا با واحدی به نام بکورل بر متر مکعب  

(Bq/m3 ) شود،  که مقدار رادیواکتیو تجزیه شده در هر گیری می اندازه

برای سنجش گاز رادون درون ساختمان هم . دهدثانیه را نشان می

انجام  ( روز  7تا  2)و هم کوتاه مدت ( ماه 3)های دراز مدت آزمایش

 . شودمی

 

سنجش میزان دقیق تراکم گاز رادون در خانه و ساختمان، انجام برای 

انجام آزمایش بلند مدت آسان است و  . شودآزمایش بلندمدت توصیه می 

گیری بده این اندازه-انجام-های گازسنج خودتوانید با استفاده از بستهمی

ها حاوی آشکارسازهای کوچک دیواری گاز  این بسته. را انجام دهید

ماه  12تا  6) ماه یا بیشتر  3ها را به مدت توانید آنستند که می رادون ه

های  سایر گونه. در خانه یا ساختمان کار بگذارید( شودتوصیه می 

توان برای آزمایشهای کوتاه مدت استفاده کنید، اما گازسنج رادون را می 

تواند نوسان ساعته می  24از آنجا که سطح گاز رادون در یک دوره  

توصیه ( روزه   7تا  2)داشته باشد، آزمایشهای خیلی کوتاه مدت زیادی 

 .شوندنمی

 هایی در مورد سطح گاز رادون وجود دارد؟ چه راهنمایی 

 200 راهنمای کنونی سازمان بهداشت کانادا در مورد گاز رادون میزان

Bq/m3   ی گاز رادون در یک محل مسکونی اگر تراکم ساالنه . است

کند که باشد، سازمان بهداشت کانادا توصیه می  Bq/m3 200 بیش از 

هایی است  محل مسکونی به معنی خانه و سایر مکان. ترمیم انجام شود

شود که توصیه می . گذرانندساعت یا بیشتر در آنجا وقت می 4که افراد  

برای آگاهی بیشتر، از وبسایت . ترمیم شوند های باالتر زودترتراکم

Health Canada – Radon  دیدن کنید :

-risks-canada/services/health-www.canada.ca/en/health

on.htmlsafety/radiation/rad . 

 سی گاز رادون وجود دارد؟ آیا در بی 

های داخلی و شمالی  میزان باالی گاز رادون به طور معمول در ناحیه 

 . شودسی یافت می استان بی

 

برداری یک بررسی تازه از تراکم گاز رادون در سطح  نتایج نمونه

درصد   30تا  6کشور توسط سازمان بهداشت کانادا نشان داد که بین 

های بهداشت مناطق شمالی و داخلی تراکم گاز رادون های  حوزه خانه 

اگر چه به طور کلی در مناطق شمالی . اندداشته  Bq/m3 200بیش از 

دون بیشتری وجود دارد، اما این امکان هم هست که و داخلی گاز را 

های استان هم میزان گاز رادون های واقع در سایر بخش برخی خانه 

 .باالیی داشته باشند

 ام را آزمایش کنم؟ آیا باید خانه 

کنیم که سطح گاز رادون منزلشان را آزمایش  ما همگان را تشویق می

 .کنند

 

ی دیگر تفاوت زیادی دارد، حتا  خانهمیزان گاز رادون از یک خانه به 

این امر بدان دلیل است که تراکم گاز . اگر در یک محله واقع شده باشند

شناسی آن در هر ساختمان به چندین عامل بستگی دارد، از جمله زمین

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/radon.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-risks-safety/radiation/radon.html


، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 

به  . ی خانههایی مانند شیوه تهویهناحیه، نوع ساختمان خانه و ویژگی 

تر ساختمان، از جمله در  های پایینطور کلی، تراکم رادون در طبقه 

 . طبقه زیرزمین، باالتر است

 

تنها راه اطمینان کامل از میزان  گاز رادون در محل سکونتتان این است  

به کسانی که در شهرهای داخلی و شمالی  . که منزلتان را آزمایش کنید

گاز هایشان را برای شود که خانه ی اکید میکنند توصیهسی زندگی میبی

 .رادون آزمایش کنند

 ام را آزمایش کنم؟ چگونه خانه 

استفاده از توان با آزمایش گاز رادون آسان و به نسبت ارزان است و می 

ترین در پایین. آن را انجام داد« بده-انجام-خودت»های گازسنج بسته

برد، ساعت کسی در آن به سر می   4ی منزل که روزانه بیش از طبقه 

 . ازمدت رادون بگذاریدیک آشکارساز در

 

هنگامی . شودی آشکارساز نوشته می های خاص بر روی بسته راهنمایی

  1ماهه تا  3ال در یک دوره به طور ایده)که آزمایش به انجام رسید 

، آشکارساز را برای تجزیه  (های زمستان را هم شامل شود ساله، که ماه 

ایشگاه نتایج آزمایش را آنگاه آزم. و تحلیل به یک آزمایشگاه ارسال کنید

. کندی آزمایش، تهیه میبه شکل میانگین تراکم رادون در طول دوره 

راهنمای سازمان بهداشت    Bq/m3 200 سپس این رقم را با سطح 

از آنجا که هیچ سطحی از رادون بی خطر محسوب  .  کانادا مقایسه کنید

میزان توصیه شده در شود، حتا اگر سطح رادون نزدیک یا کمتر از نمی

شود که اقدام به  راهنمای بهداشت کانادا باشد هم به افراد توصیه می 

تا $ 30ی دستگاه آزمایشگر و تحلیل نتایج حدود هزینه. ترمیم نمایند

 . است$ 50

 توانم تهیه کنم؟ دستگاه آزمایش رادون را از کجا می

سایت مرکز های آزمایش رادون از وب برای مشاهده فهرستی از دستگاه

www.bccdc.ca/resource-سی دیدن کنید  کنترل بیماری بی

orms/Guidegallery/Documents/Guidelines%20and%20F

lines%20and%20Manuals/EH/RPS/Radon%20Testing%

20in%20Cda.pdf  (کیلوبایت 247اف دی پی ) یا در کتاب اطالعات

«  home inspection services»تان، زیر عنوان تلفن محل زندگی

 .نگاه کنید

 

 : های زیر نیز موجودندهای آزمایشگر در نشانی بسته

 BC Lung Association)سی بی آگاهی از رادون انجمن رّیه  •

RadonAware )-  1-800-665-5864 یا با ایمیل :

radonaware@bc.lung.ca  . 

 Northern Health)سی  ره بهداشت مناطق شمالی بی ااد •

Authority )-  250-565-2150 663-800-1، تلفن رایگان-

 . radon@northernhealth.caیا ایمیل   7867

 Donna)ی یادبود دانا اشمیت انجمن پیشگیری از سرطان رّیه  •

Schmidt Memorial Lung Cancer Prevention 

Society .) یا ایمیل   227داخلی  250-365-0344تلفن

dschmidt@golder.com .های آزمایشگر محدود به  بسته : توجه

 .ناحیه کوتنای هستند

 

توانید یک متخصص رسمی سنجش گاز رادون را استخدام همچنین می

سازمان بهداشت کانادا . کنید تا به خانه شما بیاید و آزمایش را انجام دهد

 Canadian National Radon)ی ملی تخصصی رادون کانادا برنامه

Proficiency Program  ) برای آگاهی بیشتر . شناسدرا به رسمیت می

 . nrpp.ca-https://c: این وبسایت را ببینید

ان باالی گاز رادون است  ام دارای میز اگر آزمایش نشان دهد که خانه 
 توانم بکنم؟ چه می 

توانید چندین کار تان میبرای کاهش چشمگیر میزان گاز رادون در خانه 

 :انجام دهید

ی با نصب یک دستگاه  هواکش کوچک، سطح زیرین شالوده  •

زیرزمین را تهویه کنید تا گاز رادون موجود در زیر پی سیمانی 

خانه یا ساختمان شود، به بیرون ساختمان را قبل از آنکه وارد  

 .تخلیه کند

های طبیعی یا گردش هوای دستگاه ) تهویه یا جریان هوای  •

کانالها یا فضاهای تنگ و باریک، زیرزمین ( سرمایشی/گرمایشی

و سایر جاهای زیرزمین و طبقات پایین خانه یا ساختمان را با باز 

 .بهسازی کنیدی سقفی ها یا استفاده از پنکهکردن پنجره

ها و های کف زیرزمین و دیوارها و پیرامون لوله درزها و روزنه  •

 .مجاری فاضالب را ببندید

ی مشاوره دادن و انجام  کارشناسان رسمی کاهش گاز رادون آماده

برای یافتن یک کارشناس رادون در محلتان، از . های الزم هستندترمیم

 Canadian National Radon Proficiencyوبسایت سازمان 

NRPP)-Program (C  به نشانیnrpp.ca/-https://c  یا از وبسایت

Canadian Association of Radon Scientists and 

Technologists  به نشانیwww.carst.ca پس از تکمیل . دیدن کنید

یک بار دیگر آزمایش رادون بایست انجام شود تا اطمینان یابید ترمیم، 

 . که میزان گاز کاهش یافته است

 برای آگاهی بیشتر 

برای آگاهی بیشتر، لطفاً با مسئول بهداشت زیست محیطی اداره بهداشت  

: محلتان به طریق زیر تماس بگیرید

-health-s-bc-www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about

-health-authorities/regional-system/partners/health-care

oritiesauth . 

 

 :برای آگاهی بیشتر، از این مراکز دیدن کنید

 :BC Lung Association)آگاهی از رادون : سیانجمن رّیه بی •

RadonAware  )www.radonaware.ca 

 BC)سی، خدمات بهداشت زیست محیطی مرکز کنترل بیماری بی •

Centre for Disease Control, Environmental Health 

Services )-your-info/health-www.bccdc.ca/health

environment 

 National)مرکز همکاری ملی برای بهداشت زیست محیطی  •

Collaborating Centre for Environmental Health: 

NCCEH )https://ncceh.ca/ 
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