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 چکيده:
قسمت  اعظمی از منابع رادیواکتیو موجود در خاک ناشی از پتاسیم، اورانیوم، توریوم و درصد کمی رادیوم و پرتوهای کیهانی است. 

بخش مرکزی ایران انتخاب شد و  مقدار عناصر پرتوزای نمونه از بخش شمالی ایران و یک  نمونه باستانی از یکدر این پژوهش 

میزان  GR-200گیری شده و همچنین با استفاده از دزیمترهای  موجود در خاک این مناطق به کمک طیف سنجی گاما اندازه
گیری جهت انجام سالیابی این اندازه .شد گیریش ترمولومینسانس اندازهپرتوهای کیهانی و پرتوهای گاما در این دو منطقه به رو

 گیرد.آثار باستانی کشف شده از این مناطق مورد استفاده قرار می

 پرتوهای کیهانی، عناصر پرتوزا سالیابی، ، دز ساالنه،ترمولومینسانس :کلمات کليدي 

 

 مقدمه :

های اجتناب ناپذیر زندگی انسان در روی زمین است. آگاهی از از ویژگیساز قرار گرفتن انسان در برابر تشعشعات یون

میزان تابش پرتوزایی در محیط برای ارزیابی اثرات تابش بر انسااان مهم اساات. دو عامل اصااتی در تشااعشااعات ط یعی 

 .[1] های رادیواکتیو که در پوسته زمین در همه جا وجود دارندهای کیهانی و هستهع ارتند از: تابش

های موجود در جو شااود، این پرتوهای کیهانی با هسااتهزمین به طور مداوم توسااط پرتوهای کیهانی در ف ااا بم اران می

باشاااند. همچنین خاک به عتت دارا بودن منابع کنند که پرتوزا میای را تولید میاندرکنش کرده و محصاااوالت ثانویه

 [.1آید ]ازمنابع پرتوزا در محیط به شمار می دیوم رادیواکتیو مانند پتاسیم،توریوم،اورانیوم و روبی

باشاااند به روش در این پژوهش مقدار دز سااااالنه خاک دو منطقه از ایران که ناشااای از دو من ع رادیواکتیو فو  می

شر مازندران و در بخش مرکزی منطقه  شور منطقه به شمالی ک ست. در بخش  شده ا سه  س ه و مقای سانس محا ترمولومین
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سترک  سی قرار گرفتها صفهان مورد برر شاخها سانس یکی از زیر ست که طی آن مواد اند. ترمولومین سانس ا های لومین

 [.2کنند ]خود نور ساطع میگراد ازدرجه سانتی500دهی تاهنگام حرارت

سانس قادرند انرژی صیت لومین سامی با خا ست اج شده ا خود شود درها منتقل میاز محیط به آنای را کهامروزه ثابت 

[. ترمولومینسانس قابتیت ساطع کردن نور 3با ساطع کردن نور، انرژی ذخیره شده را آزاد کنند ] پس از مدتیکنند وذخیره

شخصدرجه حرارتدادن نمونه در اثر حرارتبر ست در نمونههای م ساز ا ست که ق ال تحت تابش پرتوهای یون هایی ا

  های موجود در خاک است.ی انرژی آزادشده در کانیدهندهاز سفال نشان انس ساطع شدهنور ترمولومینساند. قرار گرفته

این انرژی از دو من ع به خاک منتقل می شاااود، یکی مواد پرتوزای موجود در خاک سااافال یا در محیط اطراا آن مانند 

هانی ] های کی یدیم و دیگری پرتو  یا روب تاسااایم  ته م[. 4اورانیوم، توریم، پ که برای مواد از جم هایی  کاربرد همترین 

های دزیمتری و عمرسااانجی می هدف یان باشاااد. از ترمولومینساااانس وجود دارد، برای  طه مساااتقیمی م که راب جا  آن

وسیعی براى یافتن تاریخچه تشکیل مواد با استفاده از این  وددارد، تحقیقاتجترمولومینسانس و پرتوهاى ط یعی محیط و

شی درپدیده آغاز گردیده و  سانس براى اهداا زمین گزار سنگمورد امکان کاربرد روش ترمولومین سی و  سی شنا شنا

 تاااااااااااااااااااااااریااااااااااااااااااااااخاااااااااااااااااااااای بااااااااااااااااااااااه

گروه پژوهشگران دانشگاه آکسفورد به سرپرستی  1960طی دهه  .[3] است( ارائه شده 1935وسیته دانیتز و همکارانش ) 

شی و ارائه روش 1آتکین سفال، آجر، کا سط  سنجش دز دریافتی تو صدها مورد  سازی، های مختتف نمونهبا انجام دادن 

صد خطای پایین)حدود  شی دقیق و مطمئن، با در سانس را به عنوان رو ستند روش ترمولومین صد( و با  10تا  5توان در

 . ]5[یای سفالی ارائه دهند استفاده از مقدار ناچیزی نمونه)در حدود چند میتی گرم( برای اش

 

 روش کار :

صفهان و  ستان ا سترک ا ستای ا سفال و مقداری از خاک اطراا آن از بخش مرکزی ایران، رو در این پژوهش یک قطعه 

جهت انجام سالیابی به  یک قطعه آجر و مقداری از خاک اطراا آن از بخش شمالی، شهرستان بهشهر واقع در مازندران

روستای استرک یکی از روستاهای دهستان کوهپایه از بخش مرکزی شهرستان کاشان  انتخاب شد. روش ترمولومینسانس

شد که می شهر به با ستانگردد و سال ق ل باز می 7000قدمت این  شهر شهر از  ستان به ستان شهر ایران  مازندرانهای ا

 [.6باشد ]سال می 10000و قدمت آن بالغ بر  است

 

                                                 
1 M. J. Aitken 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ده است تعیین در طول سالیانی که دفن بونمونه کل توسط جهت انجام سالیابی به روش ترمولومینسانس باید دز دریافتی 

عناصر پرتوزا  برای تعیین غتظت .کندتعیین می فتی نمونه در هر سال، سن نمونه رابه دز دریا این دزنس ت شود، سپس 

ستفاده کرد ]توان از روشدر محیط و خاک می شیمیایی مختتف ا شیوه7های فیزیکی و  تحقیق مورد  ای که ما در این[. 

ن دزیمترها برای ایم، روش حساس و بسیار دقیق استفاده از دزیمترهای محیطی ترمولومینسانس است. ایاستفاده قرار داده

رتوهای کیهانی توانند مستقیما مقدار انرژی عناصر پرتوزای محیط و نیز میزان پشوند و میمدتی معین در محل نصب می

 گیری کنند.موجود در محل را به دقت اندازه

 [:8شود ]افتی ساالنه توسط خاک منطقه از رابطه زیر محاس ه میآهنگ دز دری      

 (1( 𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝑘�̇�𝛼 + 𝐶𝛽�̇�𝛽 + 𝐶𝛾�̇�𝛾 + �̇�𝐶 

  kبه ترتیب، آهنگ دز پرتوهای آلفا، بتا، گاما و پرتوهای کیهانی می باشد. دراین رابطه  �̇�𝛼 ،�̇�𝛽 ،�̇�𝛾 ،�̇�𝐶 در این رابطه

 [:9شود ]بازدهی نس ی می باشد که به صورت زیر تعریف می

 

 (2       )  𝑘 =
Termoluminescence per unit dose of α−radiation 

Termoluminescence per unit dose of β−radiation
 

𝑘باتوجه به اندازه ذرات مورد استفاده در این کار  =  باشد.می  0.1

 Harshaw TLD reader مدل TLD دستگاه با ها نمونه قرائت. شد انجام گاما چشمه با هانمونه همه پرتودهی      

℃ دمایی آهنگ درجه سانتیگراد، با 450 تا 50 دمای از 4500

s
 گرفت. انجام 2 

و زان دز پرتوی گاما گیری دز محیطی کافیسااات میبا توجه به میزان عمق نفوذ پرتوهای آلفا و بتا و گاما، برای اندازه     

وسط خاک منطقه، گیری دز محیطی دریافتی ت[. در این پژوهش به منظور اندازه10گیری شود ]پرتوها کیهانی محیط اندازه

فاده از برنامه ی تابکاری ها با استبکار برده شد. ابتدا برای کالی ره کردن تراشه GR-200(، LiF:Mg,Cu,Pهای )تراشه

فاده از یک چشمه با استدرجه سانتیگراد تابکاری شده و  240ده دقیقه در دمای  تراشه به مدت 5[ 11از ق ل تعیین شده ]

مان برنامه هسپس این چهار تراشه یک بار دیگر با  میکرو گری بر ساعت کالی ره شدند. 69/222با آهنگ دز  137سزیم 

روز )معادل  5ت ر دادیم و به مدهای پالستیکی مشکی رنگ قرابندی و درون بستهها را بستهق تی تابکاری شدند. تراشه

سانتیمتری خاک منطقه 119 شهساعت( در عمق چند شگاه بها مجدداً ی مورد مطالعه، قرار گرفتند. پس از آن ترا ه آزمای

 ان شده است.بی 1در جدول  قرائت شد. نتایج قرائت TLDمنتقل شده و میزان دز دریافتی از خاک منطقه توسط دستگاه 
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 قرار گرفته در منطقه. GR-200نتایج قرائت چیپ های  (1جدول شماره )

 منطقه

 استرک

   10 9 8 شماره چیپ

   97/18 68/19 00/16 (µCپاسخ)

 منطقه

 بهشهر

 5 4 3 2 1 شماره چیپ

 16/85 58/73 09/56 91/68 14/70 (n𝐶پاسخ)

لفا و بتا آمنجر به سااااطع شااادن پرتوی  گیری میزان پرتوزایی مواد رادیو اکتیو موجود در خاک منطقه کهجهت اندازه

شد. نتایج این طیفشوند، با همکاری بخش حفاظت دربرابر پرتوها از روش طیفمی ستفاده  جی ها در سنسنجی گاما ا

 ذکر شده است. 2جدول 

 

 .. نتایج طیف سنجی گاما ی خاک منطقه2جدول 

باااه 

یل  دل

[ با توجه به اینکه نمونه خاک برداشته شده از 10گیری شد ]اهمیت وجود رطوبت در خاک، درصد وزنی رطوبت اندازه

ای ساعت در کوره 12نمونه به مدت منطقه در شرایط مناسب نگهداری شده بودند، ابتدا نمونه مرطوب وزن شد وسپس 

س ت اختالا وزن نمونه در حالت  100با دمای  شد. ن شود و مجددا وزن  شک  سانتیگراد قرار گرفت تا کامال خ درجه 

گیری ها و محاس ات در جدول مرطوب و خشک به وزن نمونه خشک، درصد وزنی رطوبت در نمونه است. نتایج اندازه

 بیان شده است. 3

 

 میزان پرتوزایی مواد رادیواکتیو موجود درخاک. . 3جدول 

 درصد وزنی رطوبت % (gاختالا وزن) (gوزن نمونه مرطوب) (gوزن نمونه خشک) 

 09/3 06/1 38/35 32/34 بهشهر

 23/2 55/0 22/25 67/24 استرک

 

 ()استرک(Bq/Kg)اکتیویته جرمی ()بهشهر(Bq/Kgاکتیویته جرمی) ماده رادیواکتیو

Ra226 14/51 07/24 

Th232 57/61 74/14 

K40 92/787 31/209 
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 نتايج :

انرژی هر واپاشاای،  با داشااتن اکتیویته وبرای محاساا ه دز آلفا و بتای نمونه باتوجه به طوالنی بودن نیمه عمر این مواد، 

 [:8آیند ]میزان دز آلفا و بتای نمونه خاک از طریق رابطه زیر بدست می

 (3) 

3.15ثانیه است. باتوجه به اینکه هر سال  1این رابطه بیانگر دز آلفا و بتای نمونه به ازای  × ثانیه است، دز ساالنه  107

 بیان شده است. 4ی آلفا و بتای نمونه خاک تخمین زده شد. نتایج محاس ات در جدول 

 مواد رادیواکتیو موجود درخاک.. میزان پرتوزایی 4جدول 

 Ra226  Th232 K40 ماده رادیواکتیو

 19/5 76/2 25/1 ( )بهشهر(mGy/Yearدز)

 59/1 30/0 59/0 ( )استرک(mGy/Yearدز)

 

زا روی نمونه اسااات. یعنی انرژی منتقل شاااده به خاک رطوبت و جذب آب در خاک موجب کاهش تاثیر پرتوهای یون

س ت به موقعیتی که خاک ست، کمتر خواهد بود. ن کننده در این حالت، حدود  های یونیزهکاهش اثر تابش کامال خشک ا

به همین دلیل  است. γدرصد برای پرتوهای 14 و حدود βدرصد برای پرتوهای 25حدود ، αدرصد برای پرتوهای  50

رطوبت در نمونه به عتت ناچیز اثر وجود نمونه اندازه گیری شااود  باید رطوبت نساا ی و مطتق نمونه ها و محیط اطراا

شااود که این ااارایب به صااورت زیر تعریف بودن دز آلفا، فقط به صااورت ااارای ی برای دزهای بتا و گاما ظاهر می

 [:5]شوند می

 

 

(4) 

 

 (5) 

 

 (6) 

 بدست آمدند. 5(، ارایب مربوط به رطوبت مطابق جدول 5( و)4ها در روابط )با قرار دادن این درصد

1

1 1.25 %
C

W
 



1

1 1.14 %
C

W
 



1

1 1.5 %
C

W
 



.

, ,( / ) ( )D Activity Bq Kg E J    
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 منطقه.. ارایب رطوبت برای نمونه برداشته شده از خاک 5جدول 

C  اریب  C  
مقدار ارایب 

 رطوبت

 22/0 20/0 بهشهر

 98/0 97/0 استرک

 

ی ساعت محاس ه شد و نهایتا دز ساالنه 119ها به ازای و انجام محاس ات، میانگین دز چیپ 1براساس جدول همچنین 

0.80ناشااای از پرتوی گاما و پرتوهای کیهانی برای منطقه بهشاااهر   ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄   و برای منطقه اساااترک

1.27 ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄ .بدست آمد 

با توجه به اطالعات فو  و محاس ات انجام شده، میزان کل دز ساالنه ناشی از مواد پرتوزای موجود در خاک و پرتوهای 

1.28کیهانی در منطقه بهشهر  ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄  2.27و در منطقه استرک ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄ باشد.می 

  

 

 گيري :بحث ونتيجه

محاس ه دز ساالنه دریافتی خاک منطقه بهشهر استان مازندران و استرک استان اصفهان از پرتوهای کیهانی و عناصر پرتوزای 

دز دریافتی توسط  انجام شد.های باستانی بدست آمده از این مناطق جهت استفاده در سالیابی نمونهموجود درخاک 

،که روشی بسیار دقیق برای سنجش  دز  GR-200پرتوهای کیهانی، از روش ترمولومینسانس و با استفاده از دزیمترهای 

محاس ه  %95قت ناشی از پرتوهای کیهانی است، ودز دریافتی از عناصر پرتوزای درون خاک با روش طیف سنجی گاما با د

1.28دز ساالنه منطقه بهشهر شد. درنتیجه محاس ات،  ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄  2.27و منطقه استرک ± 0.01 
𝑚𝐺𝑦

𝑦⁄ 

بدست آمد. با توجه به اینکه دز عناصر پرتوزای موجود در خاک منطقه استرک کمتر از منطقه بهشهر بوده است، به دلیل 

های نمونهاین منطقه بیشتر از های هننموطقه استرک، دز کل ساالنه دریافتی بیشتر بودن مقدار دز پرتوهای کیهانی در من

 باشد.منطقه بهشهر می
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