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 :دهيچک
سته 21در این کار غلظت گاز رادون در  سرب ستگاه)  محل  سکونی( با های مترو پارکینگشامل ای شهرداری و چند منزل م های 

 bq/m350 ها زیرگیری شده است. مقادیر به دست آمده تقریبا در تمامی محلاندازه 1688RTM-2سنج مدلدستگاه رادوناستفاده از 

ست آمد که کامال زیر حد مجاز سکونی مقادیر باالی غلظت گاز رادون در میbq/m3 100 به د شد. تنها در زیرزمین چند منزل م با
شد و لذا پرتوزایی  bq/m3 500حد  شاهده  ساختمانی این منازلم صالح  ساز ،برخی از م شکار شد گیری اندازه  HPGe به کمک آ

ها موقعیت توان دلیل احتمالی باال بودن گاز رادون را در این محلمصااالح ساااختمانی مشاااهده شااد و می که پرتوزایی کمی از این
 .ها دانستمکانی آن

 

 (HPGe آشکارساز، 1688RTM-2ه دستگا گاز رادون،)   :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

های گاز ی. شااود و از وملهنمایش داده می Rnاساات که با نماد  86رادون یکی از عناصاار ودول تناوبی با عدد اتمی 

. گاز باشااادروز می 3/8عمر با نیمهRn222ترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ دارد که فراوان 27اثر و پرتوزا اسااات. رادون بی

ست U238واپاشی ی زنجیرهاز محصوالت  Ra226 . آیدبه ووود می Ra226رادون از واپاشی  چگالی این گاز هشت . ]1[ا

غلظت اندکی در هوای آزاد دارد ولی هنگامی که در یک . گاز رادون ]2[و گازی بدون رنگ و بو اسااتبرابر هوا اساات 

عامل اصاالی  (،k40وU238 ،Th232)منابد پرتوزای طبیعی .]3[یابدکند، غلظت آن افزایش میمحیط سااربسااته تجمد پیدا 

سته،  95شوند و از کل پرتوگیری انسان پرتوگیری انسان محسوب می  5درصد مربوط به داخل ساختمان و فضای سرب

صد مربوط به هوای آزاد و  ست 1در صد مربوط به آب ا سان در معرض آن قرار  55 .]4[در صد از تابش طبیعی که ان در
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باشد و این پرتوزایی ناشی از این است که وایی که گاز رادون یک گاز پرتوزا میاز آنناشی از گاز رادون است.  گیردمی

آسیب به  این گاز از سری محصوالت واپاشی اورانیوم است، تنفس طوالنی مدت گاز رادون در یک محیط بسته منجر به

منشاء تولید گاز رادون اورانیوم و توریم مووود در سنگ و . ]5[شودسرطان ریه می و در نهایت باعث بروزشود ریه می

. بنابراین منابد تولید گاز رادون به ]6[دبسااته به نوخ خاک و زمین شااناساای منطقه تفاوت دار که های منطقه اسااتخاک

ت به این صور داخل آن استفضای داخلی ساختمان، خاک و سنگ اطراف ساختمان و مصالح ساختمانی به کار رفته 

گاز رادون متصاعد  .]7[کنندکنند و گاز رادون را متصاعد میها و خاک واپاشی میکه اورانیوم و توریم مووود در سنگ

سنگ ساختمان و اطراف آن، از طریق ترکوخاک شده از  ضای ها و درزهای کف  ساختمان به  ف های دیوارها و کف 

ساختمان راه پیدا می سته، غلظت گاز رادون از کند. رفته رفته و با داخلی  سرب ضای  افزایش میزان غلظت گاز رادون در ف

سیب می سان آ سالمتی ان ساندحد مجاز فراتر رفته و به  ست آمریکا .]8-10[ر میزان  1(EPA)سازمان حفاظت از محیط زی

ساختمان، سازما 148 غلظت مجاز گاز رادون را برای محیط داخلی  ست و  شت بکرل بر متر مکعب تعیین کرده ا ن بهدا

در های سااربسااته، در محیطغلظت گاز رادون  ]11[بکرل بر متر مکعب تعیین کرده اساات 100مقدار  WHO) 2(وهانی

در  1393گیری غلظت گاز رادون در سااال اندازه .گیری شااده اسااتبساایاری از شااهرهای وهان و از ومله ایران اندازه

صل  شترین غلظت گاز رادون مربوط به ف ستان امام تهران انجام گرفت. بی صول مختلف در بیمار طبقات مختلف و در ف

با استفاده از  گیری غلظت گاز رادون هوای شهر رامسراندازه .]12[ب استبکرل بر متر مکع 82/15زمستان و مقدار آن 

گیری بکرل بر متر مکعب و کمترین مقدار گاز رادون اندازه 161ام گرفت. بیشترین غلظت گاز رادون انج RAD7دستگاه 

گیری غلظت گاز رادون در معادن زیرزمینی ساارب و روی اندازه. ]13[بکرل بر متر مکعب برآورد شااده اساات 16شااده 

 انگررکا رکا محلرادون در  زگا غلظت میانگین انجام گرفت. RAD7با اسااتفاده از دسااتگاه  1394اسااتان یزد در سااال 

 متر بر لبکر  19/75ن،معداز  رجخا محیطو  حتاسترا محلو در  219/9 ،انگررکا مدو آ فتر محلدر  ، 3/2068

ست یگیرازهندا مکعب س. ]14[شده ا ش یریپرتوگ یبرر شهر تهران در  یوتراپین در کارکنان مراکز رادواز گاز راد ینا

بکرل بر مترمکعب و حداقل غلظت گاز  398/52گیری شااده حداکثر غلظت گاز رادون اندازه. انجام گرفت 1394 سااال

 .]15[گیری شده استبکرل بر مترمکعب اندازه 22/14رادون 

 : روش کار

دسااتگاه در  .شااودمی شاامار که تعداد ذرات گیری رادیومتری اساات، به این معنی اندازه یکرادون  گازتعیین غلظت  

صوالت غلظت گاز رادون از طریق  1688RTM-2سنج مدلرادون شی رادون در مح صر، که دراثر واپا کوتاه عمر این عن

                                                 
United States Environmental Protection Agency 1-  

2-  World Health Organization 
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ستگاه رادون داخل اتاقک صله پس گیری میشوند، اندازهتولید می 1688RTM-2سنج مدلد شود، به این ترتیب که بالفا

شااوند )چون تعدادی از مانده برای مدت بساایارکوتاهی دارای بارخالم مثبت میباقی  PO-218 هایازگساایل آلفا، اتم

شااوند( و لذا توسااط میدان الکتریکی روی سااطح های گساایل شااده پراکنده میها توسااط آلفایهای اتمی آنالکترون

سب با غلظت گاز آوری شده متناومد PO-218های شوند. تعداد یونآوری شده و شمرده میرسانا ومدساز نیمهآشکار

گیری غلظت گاز رادون در این پروژه با اندازه. اساات RTM-1688-2ساانج مدل رادون در داخل اتاقک دسااتگاه رادون

 پارکینگ و چند منزل مسکونی در شهر اصفهان  5ایستگاه مترو و  8در  1688RTM-2استفاده از دستگاه رادون سنج مدل

در مکانی که میزان غلظت گاز رادون بیشااتر از حد مجاز بود، از مصااالح  ی بعدی پروژهدر مرحله انجام شااده اساات.

روز در ظروف مخصااوم مارینلی  28به مدت  ها،سااازی نمونهو بعد از آماده شاادبرداری ساااختمانی به کار رفته نمونه

سته شدداری نگه سپس نمونهتا تعادل پرتوزا بین ه شود.  ساز های مادر و دختر برقرار  شکار داده قرار  HPGeها در آ

بسته، محور، تهباشد که هممی P4 GMX 4-76آشکارساز فوق خالم ژرمانیومی مدل یک HPGeآشکارساز که  شودمی

شه گرد و از نوخ ست n گو ساز  .ا شکار ستفاده از آ صر پرتوزای  HPGeبا ا گیری اندازه k40وU238 ،Th232غلظت عنا

 بودن غلظت گاز رادون ناشی از پرتوزایی مصالح ساختمانی به کار رفته است یا خیر؟. شود تا مشخم شود آیا باالمی

 : جينتا.

پارکینگ و چند منزل  5ایستگاه مترو و  8غلظت گاز رادون در  RTM-1688-2سنج مدل دستگاه رادونبا استفاده از 

در بعضی از منازل با  آورده شده است. 2و  1و نتایج آن در ودول شده است  گیریدازهمسکونی در شهر اصفهان ان

گیری شده است و در منزل چهارم و پنجم تنها زیرزمین ها نیز اندازهتر غلظت گاز رادون در زیرزمین خانهبافت قدیمی

شود در زیرزمین منزل سوم، غلظت گاز رادون باالتر از طور که مشاهده میمنزل، مورد بررسی قرار گرفته است. همان

برداری شده است. سپس غلظت است، بنابراین مصالح ساختمانی به کار رفته در زیرزمین این منزل نمونهحد مجاز 

غلظت عناصر  بیانگرA گردآوری شده است. در این ودول  3عناصر پرتوزا محاسبه شده است و نتایج آن در ودول 

شود به این طریق که با ها محاسبه میر آندختعناصر از طریق  Th 232وU 238باشد که غلظت عناصر پرتوزا پرتوزا می

آید و غلظت عنصر ها به دست میدر نمونه Th 232وU 238ها، غلظت عناصر پرتوزای دختر آن عناصری غلظت محاسبه

K40 شود.                  به صورت مستقیم محاسبه می 
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 هادر پارکینگ گیری شده به صورت میانگین: مقادیر اندازه1ودول

 bq/m3 غلظت گاز رادون هاپارکینگ شماره

 21 پارکینگ میدان امام علی 1

 9/8 پارکینگ حکیم 2

 14/25 پارکینگ هشت بهشت 3

 13/5 پارکینگ نیکبخت 4

 20 پارکینگ زیر خیابان خراسانی 5

 

 های مترو و منازل مسکونیگیری شده به صورت میانگین در ایستگاه: مقادیر اندازه 2ودول
 غلظت گاز رادون نام ایستگاه ردیف

bq/m3 

 bq/m3 اول طبقه bq/m3 زیرزمین منازل مسکونی رديف

 منزل اول:خیابان 9 7 ایستگاه سی و سه پل 1

 بازارچه

52 16 

منزل دوم: خیابان  10 13/3 ایستگاه انقالب      2

 خواوه عمید

92            11 

سوم: خیابان منزل  11  21/6 ایستگاه امام حسین 3

 الله

508 209 

منزل چهارم: خیابان  12 7 ایستگاه آزادی 4

 الله

95 - 

 - 63 منزل پنجم:خیابان الله 13 10/3 ایستگاه شهدا 5  

منزل ششم: خمینی  14  14/6 ایستگاه مرکزی کاوه 6

 شهر

- 11 

ایستگاه شهید  7

 علیخانی

منزل هفتم: خمینی  15  9/3

 شهر

- 52 

منزل ششم: سپاهان  16  10/75 دکتر شریعتیایستگاه  8

 شهر

89 41 
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 هدر مصالح ساختمانی نمونه برداری شد𝐵𝑞/𝑘𝑔 برحسب  (A) گیری غلظت عناصر پرتوزا: اندازه 3ودول 

 

 

 

𝑏𝑞بر حسب  گیری شدهنقاط اندازهها و : غلظت گاز رادون در زیرزمین1شکل

𝑚3 
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های هسته

 دختر

های هسته

 مادر

1/89 15/108 36/85 8/0071 21123 0/3560 0/02511 93/351  Pb214  U238  

13/45 15/44 13/45 1/9297 6167 0/306 0/01819 19/583 TL208  Th232  

- 240/20 128/45 - 8365 0/1066 0/00742 1460 - K40  

 EPAحد مجاز
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 : بحث ونتيجه گيري 

به استثنای  به دست آمده مقادیرآید این است که تمامی ها و از این اعداد به دست میگیریی مهمی که از این اندازهنتیجه

 هادر این مکانتوان گفت از لحاظ آلودگی گاز رادون بکرل بر متر مکعب است و لذا می 100زیر مقدار مجاز  منزل سوم،

به نسبت  ،هاآن ها، غلظت گاز رادون در زیرزمینهای انجام شده در خانهگیریاندازهدر  هیچ مشکل خاصی ووود ندارد.

گیری کاهش به طرز چشم گذارد و غلظت گاز رادونبر غلظت گاز رادون اثر می محیط . تهویهها استباالتر از مابقی مکان

بکرل بر  121به  گاز رادونغلظت گیری مجدد، ی هوا و اندازهبعد از تهویه )خیابان الله(. مثال در منزل سومکندمی

مصالح ساختمانی به کار رفته در زیرزمین منزل مشهود است،  3طور که در ودول همان کند.مترمکعب کاهش پیدا می

توان گفت که با تووه به نتایج فوق، غلظت باالی گاز رادون در زیرزمین منزل سوم بنابراین میسوم پرتوزا نیستند. 

خانه باشد، بلکه با تووه به این که در منازل دیگر این منطقه نیز غلظت گاز رادون  اینتواند ناشی از مصالح ساختمانی نمی

گاز رادون  هاآن خاک منطقه غلظت باالیی از اورانیوم و توریم داشته باشد که با واپاشی این امکان ووود دارد که باال است،

شود مبتنی بر شمار  گیری که توسط دستگاه انجام میالزم به توضیح است که هر اندازه در اینجا .شوددر هوا متصاعد می

رادون، تعداد ذرات گاز باشند و لذا در مقادیر کم غلظت تعداد ذرات آلفای گسیل شده از عناصر دختر گاز رادون می

درصد  30بکرل بر مترمکعب تا  50یر زیرتواند برای مقادها میگیریشمار  شده کم هستند لذا خطای آماری این اندازه

 .باشد
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