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در شبیه سازی پخش رادیونوکلئیدهای خروجي از  CAP88-PCو  PC-CREAMمقایسه نتایج کدهای 

 دودکش راکتور تهران در شرایط کاری عادی و ارزیابي دز ناشي از آن 

 

  (1) ، حسن زاده، مصطفی (1) احسانبوستانی،  ، (1)آهنگری شاهدهی، روح اهلل 

 

 ایای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 1

 چکيده:

در زمان کارکرد عادی راکتور، مقداری مواد رادیواکتیو از دودکش راکتور خارج که موجب پرتوگیری مردم اطراف راکتور می شوووودز از ای رو 

شودز از  سبات پرتوگیری مردم انجام  سازی و محا شبیه  شاریافته در محیط اطراف  ست که میزان و نحوه پخش رادیونوکلئیدهای انت ضروری ا

شرایط عادی کارکرد  مهمترین کدها سازی مدل پخش رادیونوکلیدها در  شبیه  سازی مدل  CAP88-PCو  PC-CREAMجهت  شبیه  شدز  میبا

سه قرار گرفتز  ستی آزمایی مورد مقای سط دو کد مذکور انجام و نتایج جهت را سبات دز برای راکتور تهران، تو پخش رادیونوکلیدهای و محا

 یانگر پرتوگیری کمتر از حد مجاز مردم و همچ ین انطباق این دو کد می باشدز مقایسه نتایج بدست آمده از دو کد، ب

  PC-CREAM  ،CAP88-PC، سازی، پرتوگیریراکتور تهران، مواد رادیو اکتیو، مدل پخش، شبیه: :کلمات کليدي 
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Abstract: 

At normal operation, nuclear reactor releases some of the radioactive materials from the stack into the atmosphere, 

which irradiates the people around it. Therefore, in order to assess the safety of nuclear reactors during normal 

operation, it is necessary to simulate the rate and distribution of released radionuclides in the environment and to 

calculate the exposure of people around the reactor site. There are different codes to simulate the radionuclide 

distribution model in normal conditions, most notably the PC-CREAM and CAP88-PC codes. In this research, the 
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simulation of the radionuclide diffusion model and the doses of the Tehran reactor were carried out by these two 

codes and their results were compared for verification. Comparing the results of the calculations obtained from the 

output of the two codes indicates that the exposure is less than the permissible limit, as well as the compatibility of 

the two codes in the above calculations. 

 

Keywords: Tehran Reactor, Radioactive Materials, Distribution Model, Simulation, Exposure, PC-CREAM, 

CAP88-PC 

 

 :مقدمه

در شرایط عادی راکتور،  هست د که ه گام کارکردای یکی از م ابع پرتوزایی ساخته دست بشر راکتورهای هسته

مردم  بیولوژیکیم ظور حفاظت رو بهک  دز از اینزیست میمقداری از مواد پرتوزا توسط سیستم تهویه راکتور وارد محیط

اطراف راکتور در برابر رادیونوکلیدهای انتشاریافته، ش اسایی م بع انتشار مواد و نحوه عملکرد، جابجایی، توزیع و رفتار 

دهای خروجی در اجزای اکوسیستم جهت تخمین میزان دز دریافتی توسط مردم اطراف سایت راکتور ضروری رادیونوکلی

سازی نحوه پخش مواد رادیواکتیو خروجی از دودکش در شرایط  عادی کارکرد راکتور، کدهای جهت شبیهز [1] است

ای دنیا جهت ول توسط اکثر مراکز هستهطور معممحاسباتی مختلفی وجود داردز مهمترین این کدهای محاسباتی که به

می باشدز  CAP88-PCو   PC-CREAMگیرد کدهایمحاسبات پخش مواد و ارزیابی دز ناشی از آن مورد استفاده قرار می

م بع انتشار، شرایط جوی،  مورد نیاز شامل خصوصیاتاین کدهای محاسباتی کامپیوتری با داشتن پارامترهای ورودی 

با استفاده از مدل پخش جوی قادر خواه د بود، مقدار غلظت مواد رادیواکتیو در فواصل میزان رادیونوکلیدهای خروجی و 

سازی مدل پخش غلظت مواد رادیواکتیو، دز دریافتی افراد که مختلف راکتور را محاسبه نمای دز سپس با توجه نتایج شبیه

سازی پخش رادیونوکلیدهای خروجی از یک گرددز از آنجاکه شبیهباشد محاسبه میمواد رادیواکتیو می ناشی از انتشار

ای می ای در شرایط عادی کاری و محاسبات دز ناشی از آن یکی از مباحث مهم در ایم ی راکتورهای هستهراکتور هسته

طورکه می دانید همان ی مردم اطراف ضروری استزباشد، استفاده از کدهای محاسباتی مذکور جهت ارزیابی دز دریافت

رو، در این کدهای محاسباتی، مقایسه نتایج محاسبات آنها در شرایط یکسان استز از این اعتبارس جیهای یکی از روش

سازی مدل پخش رادیونوکلیدهای خروجی از دودکش راکتور تهران در شرایط عادی و محاسبات دز ناشی از تحقیق شبیه

دست آمده از دو کد مذکور در فواصل مختلف از راکتور مورد مقایسه و هوسط دو کد مذکور انجام گرفتز نتایج بآن ت

 ارزیابی قرار گرفتز
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 :روش کارمواد و 

 (NRPBاشووعه  توسووط کمیته ملی حفاظت در برابر سووازی مدل پخش مواد، م ظور شووبیهبه  PC-CREAM کد کامپیوتری

اسووام مدل پخش مواد در این کد، مدل پخش   .می باشوود (IAEA  آژانس بین المللی انرژی اتمیطراحی و مورد تایید 

تمام مسوویرهای ز در این کد [2]آید دسووت میباشوود که توسووط آن غلظت پخش مواد در فواصوول مختلف بهگوسووی می

ه می شووودز در این کد برای از آن محاسووب و دز دریافتی ناشوویسووازی شووبیه رادیواکتیومختلف پرتوگیری انسووان از مواد 

  ز[3] شوداستفاده می  ICRP72و از ضرایب تبدیل دز استاندارد  ICRP 60های استاندارد محاسبات دز موثر، از توصیه

ی وتریمدل کامپ ( ب ا شده استزEPA  یطیآژانس حفاظت محبر اسام قوانین و استانداردهای  CAP88-PCکد کامپیوتری 

 یوابسوووته به آن اسوووت که برا یهاو برنامه یاطالعات یهابانک ،یوتریکامپ یهااز برنامه یشوووامل گروه کد مذکور،

شبیهرودز یکار مهب سازی مدل پخش مواد در محیطشبیه سباتی،  سازی پخش غلظت رادیونوکلیدهای هدف این کد محا

سام معادله پخش شاریافته در محیط برا س پلوم انت شی از آن  سکیدز و ر ی و برآوردگو ستانداردنا  CFR 40 مطابق با ا

المللی حفاظت در برابر اشووعه کمیته بین سووکیدز و ر یمجموعه کامل فاکتورها ،یافزاربسووته نرم نیدر ا اسووتز 61.93

 ICRP) ز[4] ستموجود ا 

رسوود با مدل پخش غلظت این مواد در محیط مرتبط در محیط به انسووان می پرتوزاکه در اثر پخش مواد  میزان پرتوگیری

ستز شبیه ا شود، میاز دودکش راکتور رها  پرتوزاشرایطی که گاز حاوی مواد  در سازی مدل پخش مواد پرتوزاجهت 

ل پخش تاثیر خروجی در مد هایو سرعت گاز انتشار از جمله ارتفاع، قطرع وان م بع راکتور به کلیه مشخصات دودکش

ع وان پارامترهای م بع انتشار به کد وارد شودز مشخصات دودکش راکتور تهران مورد استفاده گذار خواه د بود و باید به

 ز]5[ نمایش داده شده است 1در این تحقیق در جدول 
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 پارامترهای م بع انتشار و شرایط جوی سایت راکتور تهران (1 جدول

 کميت مقدار

  ارتفاع دودکش متر 57

  قطر دودکش متر 5/2

مترمکعب بر دقیقه 500  فلوی گاز خروجی دودکش 

 ساالنه بارش میزان متر بر سالسانتی 23

 ساالنه دمای متوسط درجه سانتیگراد 18

 وارونگی الیه ارتفاع متر 1300

5 g/m3 مطلق رطوبت 

ع وان پارامترهای هواش اسی م طقه به فرکانس نیز باید بهبر این، شرایط جوی و شرایط باد نظیر سرعت، جهت و عالوه 

و مشخصات توزیع سرعت و  1کد محاسباتی داده شودز پارامترهای م بع انتشار و شرایط جوی سایت راکتور در جدول 

 1کل اطراف سایت راکتور تهران که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته در شجهت جغرافیای در  16فرکانس باد در 

 ز]6و  5[ نشان داده شده است
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 جهت جغرافیای در اطراف سایت راکتور تهران 16توزیع سرعت و فرکانس باد در ( 1 شکل 

صیات  صو شامل ابعاد و خ شار که  شده از م بع انت صیات مواد رادیواکتیو خارج  صو اطالعات مربوط به نوع، میزان و خ

ع وان پارامترهای نحوه نشست یا مدل پخش آنها موثر خواهد بود که باید بهروی باشد نیز بر شیمیایی رادیونوکلیدها می

خروجی از دودکش  مهم به کد وارد شووودز اطالعات مربوط به نوع و میزان رادیونوکلیدهای رادیونوکلیدهای انتشوواریافته

آنالیز ایم ی راکتور  راکتور تهران در شوورایط عادی کارکرد راکتور طی یک سووال طبق گزارش محیطی و همچ ین گزارش

 ز]6و  5[ نمایش داده شده است 2تهران در جدول 
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 راکتور در یک سال شده از م بع انتشار دودکشنوع و میزان مواد رادیواکتیو خارج  (2 جدول

 رادیونوکليد ميزان انتشار )بکرل بر سال( رادیونوکليد ميزان انتشار )بکرل بر سال(

1210×55/5 Cs-137 1210×48/1 Kr-87 

1210×88/8 Ce-144 1210×48/1 Kr-88 

1210×37/3 Ar-41 1210×55/5 Co-58 

810×44/3 I-133 810×77/7 Co-60 

610×51/8 I-131 
710×22/2 Sr-90 

810×22/2 Cs-134 

 

 

 :نتایج

با توجه به میزان و نوع رادیونوکلئیدها خروجی از دودکش راکتور تهران در مدت یک سال و همچ ین اعمال پارامترهای 

ورودی گفته شووده در باال  شوورایط جوی، اطالعات باد، مشووخصووات دودکش راکتور و ززز(، نحوه پخش غلظت مواد 

سط  صل مختلف از دودکش راکتور تو شبیهرادیواکتیو در محیط در فوا سان  شرایط یک سازی گردیدز با دو کد مذکور در 

توجه به میزان غلظت محاسووبه شووده در فواصوول مختلف و اعمال ضوورایب تبدیل دز موجود در کدهای مذکور، دز موثر 

در فواصوول مختلف از  CAP88-PCو  PC-CREAM  دسووت آمدز نتایج محاسووبات دز موثر با اسووتفاده از کدهناشووی از آن ب

ستفاده از دو کد 3ور در جدول دودکش راکت  نشان داده شده استز همچ ین نمودار مقایسه نتایج محاسبات دز موثر با ا

 نمایش داده شده استز 2مذکور در شکل 
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 CAP88-PCو  PC-CREAM  نتایج محاسبات دز موثر با استفاده از کد (3  جدول

 (µSv/y)دز موثر 

 فاصله از منبع انتشار )متر(
 CAP88-PC PC-CREAM  اختالفدرصد 

3/4 10-3×39/1 10-3×33/1 250 

4/13 10-4×90/8 10-4×70/7 500 

1/8 10-4×85/1 10-4×00/2 1400 

5/4 10-4×31/1 10-4×25/1 2400 

6/1 10-5×10/6 10-5×20/6 3400 

 

 
 CAP88-PC و  PC-CREAM مختلف از راکتور با استفاده از دو کد ( دز موثر در فواصل2شکل  

نشان داده شده است، هر دو نمودار دارای روند مشابهی هست دز به طوری که با توجه به انتشار  2گونه که در شکل همان

این مواد رادیواکتیو در هوا در جهات مختلف، با افزایش فاصوووله از م بع انتشوووار  دودکش راکتور( مقدار غلظت مواد 

یابدز همچین این دو نمودار با انحراف معیار قابل قبولی ن دز دریافتی افراد کاهش میاکتیو در هوا و به تبع آن میزارادیو
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درصد می  13متری بیشترین اختالف آنها نسبت به هم حدود  500اند به طوری که در فاصله نسبت به هم تشکیل شده

 باشدز

 :گيرينتيجه بحث و

سط دو کد شده تو شبیه، CAP88-PCو  PC-CREAM نتایج ارائه  سازی و تعیین نحوه پخش بیانگر انطباق این دو کد در 

مواد رادیواکتیو و همچ ین محاسووبات دز موثر می باشوود که بیانگر اعتبار کدهای فوق در محاسووبات مذکور می باشوودز 

شان می همچ ین صل مختلف از راکتور تهران ن سبات دز موثر در فوا سازی مدل پخش و محا شبیه  ر دهد که مقادینتایج 

های انتشاریافته از طریق دز موثر محاسبه شده در تمام فواصل اطراف راکتور، کمتر از حد دز مجاز ناشی از رادیونوکلید

تر از باشد که بسیار پایینمی میکروسیورت بر سال 39/1×10-3باشدز زیرا حداکثر مقدار پرتوگیری  محاسبه شده هوا  می

که مقدار  NRC (10CFR PART 20 (  یالمللنیستاندارد بتشاریافته از طریق هوا طبق اهای انحد دز مجاز برای رادیونوکلید

 ز[7]میلی سیورت در سال می باشد  5/0آن 
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