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 مالحظاتی در خصوص افزایش دقت در سالیابی به روش ترمولومینسانس 

 فهیمه عباسی     ، احسان صادقی   فر،زاهدی  مصطفی ،  *نیلوفر هاشمیان کربکندی

 ، کاشان، ایران 8731753153، ایدانشکده فیزیک دانشگاه کاشان، گروه فیزیک هسته 

 :  چکیده

ک یکی  لروستای است انجام شد.  روش ترمولومینسانسبه استلکی ز منطقهاکوزه یک سفال متعلق به نمونه یک  سالیابی ،دراین تحقیق

منحنی  گردد. سال قبل باز می 7000قدمت این شهر به باشد که از روستاهای دهستان کوهپایه از بخش مرکزی شهرستان کاشان می

افقی   یناحیه  و مقایسه یکدیگر پرتوهای گاما با  دهی شده باطبیعی پرتو هاینمونهطبیعی و  هایاز نمونه ی ناشی ایدرخشش گرم

میزان آمد. گری به دست  5/189نمونه ها  گاما برای دز به ی نسبتی گرما  حنی پاسخمن اختالف ازاستفاده کل با  معادل  دز شد. تعیین

دقت  کاهش باال باعث  با دمای  تابکاری. گیری شداندازه ترمولومینسانسپرتوهای کیهانی و پرتوهای گاما در این منطقه به روش 

 نمونه گردید.  سندرمحاسبه 

 :  هاواژهکلید

 ، دز معادل، تابکاری سالیابی، ترمولومینسانس، منحنی درخشش

Considerations for increasing the accuracy of thermoluminescence detection 

Niloofar Hashemiyan Korbekandi*, Mostafa Zahedifar, Ehsan Sadeghi, Fahime Abbasi 

Phycsics department, University of Kashan, 8731753153, Kashan, Iran 

Abstract: 

In this research, dating of a pottery sample belonging to a jar from the estalk area was performed by 

thermoluminescence method. Stalk village is one of the villages in the central part of Kashan city, 

the city dates back to 7000 years ago. The thermal glow curve of natural specimens and natural 

specimens irradiated with gamma rays were compared and the horizontal region was determined. 

The total equivalent dose was obtained using the difference of the heat response curve with respect 

to the gamma dose for the sample of 189.5 gray. The amount of cosmic and gamma rays in this 

region were measured by thermoluminescence method. Annealing with high temperature reduced 

the accuracy in calculating the age of the sample. 
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مقدمه .  1  

گراد از خود نور ی سااانتیدرجه  500زیرشاااخه های لومینسااانس اساات که طی آن مواد هنگام حرارت دهی تاترمولومینسااانس یکی از 

فلدساپار موجود در مواد که به عنوان دزیمتر  های معدنی کوارتز و جهت بکارگیری ترمولومینساانس در ساالیابی از دانه  کنند.سااط  می

اولین بار رابرت بویل در  ها قبل برای دانشامندان شاناخته شاده بود.ی ترمولومینساانس از قرن. پدیده[1شاود می  کنند، اساتفادهعمل می

ای متعددی وجود دارند که براثر  درخشایدند اراهه داد. در طبیعت بلورهی بلورهای الماسای که در تاریکی میگزارشای درباره 1663ساال  

کنند. امروزه ثابت شاده اسات که این نور در واق  بر اثر آزاد شادن انرای اسات که درون این بلورها، طی حرارت از خود نور سااط  می

تشاخی   های بسایاری کرد، دانشامندان برای شاناسای پیشارفتاند. از اواخر قرن نوزدهم که علم زمینفرایندهای مختلف ذخیره شاده

دادند.  ها را نیز مد نظر قرار میها، خواص ترمولومینساانس و نو  نور سااط  شاده از آنبندی کانیهای معدنی از یکدیگر و طبقهسان 

ی اسااتفاده از  پیشاانهاد در زمینه  نخسااتین  گیری شااد.های ساافال اولین بار در دانشااگاه برن اندازهشاادت نور ترمولومینسااانس نمونه

اراهه شاد که پس از آن به (  1953) شاناسای توساا دانیلز و همکارانششاناسای و باساتانهای زمینترمولومینساانس برای عمرسانجی نمونه

   توساا گروگلردر ابتدا  های سافالی با اساتفاده از روش ترمولومینساانس ساالیابی نمونه.  [2سارعت کارهای وسایعی در این زمینه انجام شاد 

گروه پژوهشاگران دانشاگاه آکسافورد به سارپرساتی )آتکین( با    1960ی طی دهه  .[4و3 ( صاورت گرفت1960پف )و ن  کندی ( ،1960)

های مختلف نمونه سااازی، توانسااتند سااالیابی  ی روشتعیین قدمت ساافال، آجر، کاشاای و اراهه  انجام دادن صاادها مورد سااالیابی و

ی ناچیز مورد نیاز )در درصاد( و با میزان نمونه  10تا 5 خطای پایین )بین ترمولومینساانس را به عنوان روشای دقیق و مطم،ن، با درصاد

های این پژوهشاگران باعث شاد که ساالیابی ترمولومینساانس . کوشاش[5 گرم(، برای ساالیابی مطلق اشایاس سافالی اراهه دهندحد میلی

با توجه به این نکته که سااخت سافال تقریبا در  .[6 شاناسای شاودشاناسای و زمینهای پژوهشای در باساتانناپذیر از روشجزهی جدایی

شاناسای پی  توان به اهمیت ساالیابی ترمولومینساانس برای باساتانتمام دنیا از چندین هزاره قبل از میالد مسای  متداول بوده اسات، می

درون کوره که بیش از  طور کلی هر نو  خاک پخته شاده فشاانی، سان  چخماو و بههای آتشبرد. سافال، آجر، کاشای، رساوبات، سان 

ی ساالیابی آن  های این روش محدودهیکی از مزیت گراد حرارت دیده باشاد، برای ساالیابی با این روش مناساس هساتند.درجه ساانتی 400

زمانی  ی  هزار سااال را سااالیابی کرد، ولی روش سااالیابی ترمولومینسااانس محدوده 50توان تا حدود  می 14معمول کربن اساات. با روش

 که در ساالیابی چو  بادر صاورتی  ؛های این روش تعیین زمان دقیق پخت سافال اساتگیرد. از دیگر برتریهزارساال را دربرمی  200تا

شانا  قداد ساالیابی آن را دارد، یا سااخت شا  و ای باشاد که باساتانها قبل از واقعه، قط  درخت ممکن اسات مدت14روش کربن

ها پس از قط  درخت واق  شاده باشاد. از دیگر مزایای این روش مدت زمان نسابتا کوتاه  کن اسات حتی ساالاساتفاده از چو  در بنا مم

ی مراحل  . الزم به ذکر اسات که کلیه[1 توان قدمت یک نمونه را مشاخ  کردالزم برای آزمایش ساالیابی اسات که در حدود یک ماه می

ها را آزاد کند و در نتیجه قدمت نمونه کمتر از  ی درون بلورتواند انرای ذخیره شااده  نور معمولی میباید زیر نور قرمز انجام شااود، زیرا  

 :[8شود استفاده می 1ی برای تعیین قدمت نمونه از رابطه  .[7 آید دستهمیزان واقعی آن ب

 
                                         (1 ) 
                                   

 

 انرای مثثر پرتوهاای گااماا ومقادار   γDمقادار انرای مثثر پرتو بتاا،    𝛽D  مقادار انرای مثثر پرتوهاای آلفاا ،   𝛼D   ،دز معاادل ED کاه در آن

CD   مقدار انرای پرتوهای کیهانی منتقل شاده به جسام و اارایسk، 𝛽C   وγC برای به .باشاندو اارایس تداحی ر رطوبت می بازدهی نسابی

اثرات نسابی پرتوهای مختلف ممکن اسات باعث    دسات آوردن مقدار انرای ذخیره شاده در نمونه طی زمان دز معادل راباید محاسابه کرد.

این اثرات نساابی حذف  شااود که های مختلف تالش میتخمین عمر نمونه گردد براین اسااا  بااسااتفاده از روشبروز خطای بزرگ در  

زایی آنها ، شادت نور ترمولومینساانس سااط  شاده از نمونه هایی که تحت تاثیر به دلیل طبیعت خاص پرتوهای آلفا و چگالی یونگردد.  

هایی اسات که های یکساان ،بسایار کمتر از شادت نور ترمولومینساانس سااط  شاده از نمونهاند، در شارایا انرایپرتوهای آلفا قرار گرفته

شاود.باتقسایم دز گیری مینمونه در برابر پرتوهای آلفا جداگانه اندازهاند.به همین دلیل حسااسایتفقا تحت تاثیر پرتوهای بتا قرار گرفته
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مانند توریم، اورانیوم و روبیدیم   پرتوزای موجود در سفال  عناصاربرای تعیین غلظت  آید.  دسات میبه  kمعادل بتا بر دز معادل آلفا ااریس 

از روش شامارش تعداد ذرات آلفای سااط  شاده از نمونه اساتفاده  برای ساالیابی ترمولومینساانس دارای اهمیت اسااسای هساتندکه 

توان غلظت عناصار پرتوزا در محیا اطراف  . با قرار دادن دزیمترهای محیطی در خاک اطراف سافال می( 𝛽Dو   𝛼D)محاسابات  شاودمی

  (. γDو CD)محاسابات  باشادنمونه را به دسات آورد که حامل مقدار انرای عناصار پرتوزای محیا و پرتوهای کیهانی موجود در محل می

اثر وجود رطوبت    شاود.نمونه موجس کاهش تاثیر پرتوهای یون زا روی نمونه میدرصاد تخلخل یکی از مشاخداات سافال اسات. جذ  آ  

در   ی قدمتمعادله .[1   ( γCو  𝛽C شود )در نمونه به دلیل ناچیز بودن دز آلفا فقا به صورت ارایبی برای دزهای بتا و گاما نمایان می

 فدل دوم کتا  سالیابی ترمولومینسانس اثر آیتکن به طور مفدل توای  داده شده و به اثبات رسیده است.

 روش کار .  2

با   ساازی، ساط  سافال را کنار گذاشاته وآماده  مرحلهردی سایلک تهیه شاد.  ی کوزه از منطقهنمونهبرااساا  روش ریز دانه، در این تحقیق 

انجام   زدودن آلودگی ناشاای از دز بتا. این کار به دلیل  ی داخلی نمونه برداشااته شاادامخدااوص مقداری پودر از الیه هاسااتفاده از مته 

به دلیل اینکه پیک ترمولومینسااانس کربنات و کوارتز باهم همپوشااانی دارد و ساابس    های کربناتبرای زدودن ترکیسشااود. سااپس  می

پس از    .تا در هنگام رسام پاساخ ترمولومینساانس شااهد پیک کربنات نباشایم  ر اااافه شاددبه پو %5، اساید اساتیک  گرددایجاد خطا می

و گردد تا اثر اساید از بین رفته می  به نمونه شاساته شاده افزوده ده شاد و در این مرحله  آ  مقطراچند روز با آ  یونیزه شاده شاساتشاو د

بار با آ  یونیزه شاده و اتانول شاساته و محلول نهایی یک شاس در نمونه در محیا تاریک نگهداری شاد. در مرحله بعد مخلو  را چند  

وشاو داده تا هم اثر آ  مقطر از بین برود و هم اینکه  را بااساتون شاساتخشاک شاده    ینمونهقرار گرفت. در ادامه  C 50˚ کوره در دمای

و رساو  حاصال از این مرحله را کنار گذاشاته و   کردهاگر مواد آلی باقی مانده اسات حذف شاوند.ساپس ته مانده ی مواد را بااساتون حل 

های اسااتیل قالس مانده به حال خود رها شااد. پس از آن رسااو  حاصاال را با مقداری اسااتون مخلو  کرده و محلول را درمحلول باقی

 ماند. بهها باقی میف قالسصاورت رساو  در ک نمونه نهایی به.  قرارگرفتند C50˚ها به مدت یک روز در در کوره در دمای  ریخته و قالس

ثابت نگه    ± g 0001/0    ترازو با دقت یک از اساتفاده  پرتودهی با  ها به منظورنمونه رم. جشاودقالس الیکوت گفته می  رساو  و مجمو 

ی پرتودهی همهاسااتفاده شااد.  گراد  درجه سااانتی  ± 1/0ت  داشااته شااد. برای گرمادهی پودر بدساات آمده از یک کوره الکتریکی با دق

های پرتودهی شاده با یک انجام شاد. قراهت نمونهدر پژوهشاگاه علوم و فنون هساته ای تهران   60کبالت  ی  هچشام از اساتفاده  ها بانمونه

.  انجام گرفت S/ ˚C2درجه ساانتی گراد با آهن  دمایی   450تا   50از دمای    Harshaw TLD reader 4500  دلم TLDدساتگاه  

زیرا در صاورت وجود قله های پایدار در نمونه ی مورد نظر ،   نمونه را مشاخ  نمود  گرمایی  در ابتدا باید پایداری،  انجام ساالیابیجهت 

سانجی قابل اساتفاده خواهد بود. در آزمایشاگاه برای بررسای پایداری گرمایی و قبل از سانجش دز روش ترمولومینساانس برای قدمت

پااساااخ لاذا باایاد    هاا از نظر دماایی تعیین گردد.ی پاایاداری نموناهشاااود تاا نااحیاهیاا افقی بودن انجاام میدرابتادا تسااات پالتو    ،معاادل

 .اند، قراهت شوندی گاما پرتودهی شدهها که با چشمهو همچنین پاسخ ترمولومینسانس این نمونه  های طبیعیترمولومینسانس نمونه

 
 گری  800ترمولومینسانس نمونه طبیعی به پاسخ   ترمولومینسانس نمونه طبیعی پرتودهی شده با دز گاما  منحنی نسبت پاسخ (:1شکل )
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ی سان سافال باید طبق رابطه  گراد اسات. برای محاسابهدرجه ساانتی  390تا  330ی دمایی پایدار ازناحیه  1 شاکلشاود که در مشااهده می

های آماده شده )بدون تابکاری( و به همان میزان  تعیین گردد. به این منظور چند عدد از الیکوتصورت دقیق قدمت، میزان دز معادل به

دز   _پاساخساپس منحنی      کرده،گری پرتودهی    800تا  0به مدت یک سااعت را با پرتوی گاما از C  600°الیکوت تابکاری شاده در دمای

 باشد.می 2صورت شکل کنیم که بهها را در یک نمودار رسم میآن ینمونه

 

 
 

. خا قرمز رن  مربو  به  گرادی سانتیدرجه600برای دمای تابکاری گری 800  تا  0منحنی پاسخ ترمولومینسانس بر حسس افزایش مقدار دز از  : 2شکل

 . های بدون تابکاری استهای تابکاری شده و خا آبی رن  متعلق به الیکوتالیکوت

ی تعیین قدمت، عمر نمونه انجام محاسبات و قرار دادن دز ساالنه در معادله گری تخمین زده شد. با  1/115به همین ترتیس دز معادل 

 C 500°ی مقدار دز معادل باالست. دلیل این امر، تابکاری در دمای باالی  دهندهآید و این امر نشانبیشتر از مقدار واقعی به دست می 

 در صورتی شود.)رسو ( خالی از الکترون می شود تمامی تله های عمیق کریستالانجام می تابکاری C 600°است. وقتی که دردمای 

های  تلهباید فقا  مقایسه کنیم، طبیعی پرتودهی شده  ینمونه با  ی پرتو داده شده رای تابکاری شدهکه بتوانیم نمونهکه برای این

مثال زمانی که ما به رسو    طبیعی باید دارای شرایا یکسان باشند.  ی تابکاری ونمونه های عمیق هردویعنی تله دزیمتری خالی شود.

کنیم ولی وقتی به رسو  تابکاری  گری را مشاهده می  100بر حسس   دهیم یک سیگنال ااافهگری دز می 100تابکاری نشده مقدار 

گری، مثال در حد   100ای کمتر از دهیم سیگنال ااافهگری دز می  100اند شده در دمای باال که تمامی تله های عمیقش خالی شده

ای بر  گردد.( و در نتیجه موجس افزایش دز معادل می 2)شکل  کنیم که این باعث زیاد شدن فاصله بین دو خاگری دریافت می 70

را برای تابکاری انتخا  کردیم و تمامی مراحل باال را به ترتیس تکرار  C 500°در مرحله بعدی نمونه دمای ی دقیق قدمت، محاسبه

 باشد. می  3دز بدورت شکل _منحنی پاسخ شد. 
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های  . خا قرمز رن  مربو  به الیکوتگرادی سانتیدرجه500برای دمای تابکاری  گری 800 تا  0پاسخ ترمولومینسانس بر حسس افزایش مقدار دز از : 3شکل

 . های بدون تابکاری است تابکاری شده و خا آبی رن  متعلق به الیکوت

  گیری. نتیجه5

  تعیین شدکه با قدمتی که از طریق گروه باستان استلکسفال کشف شده در منطقه  سنبا استفاده از روش سالیابی ترمولومینسانس، 

  ( C600°)  دلیل دمای باالی تابکاریبه  نزدیکی داشت.بسیار اعالم گردید مطابقت  )چیزی حدود دوهزار سال(کاشان شناسی دانشگاه 

های تابکاری شده و بدون تابکاری به صورت ی دو خا مربو  به الیکوتترمولومینسانس بر حسس افزایش دز، فاصلهپاسخ در نمودار 

. لذا  سال به دست آمد( 69914)قدمت سفال  گردید که این امر باعث کاهش دقت در تعیین سن نمونه چشمگیری افزایش یافت 

خواهد  سال محاسبه شد(1815) قدمت سفال  ی دقیق سن نمونهدر محاسبهسزایی نقش به(  C500°)  انتخا  دمای تابکاری مناسس

 داشت.

 ها و ارقام عالیم، نشانه  .5
 𝛽C  وγC                      ارایس تدحی ر رطوبت        

CD                         انرای پرتوهای کیهانی 
 منتقل شده به جسم                          
𝛼D                         انرای مثثر پرتوهای آلفا 

 𝛽D                             انرای مثثر پرتو بتا     

   γD                                          انرای مثثر پرتوهای گاما 

 ED                        دز معادل 

  k                          بازدهی نسبیاریس 
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