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 چکيده:
های پرتوزای طبیعی ومصتتتیودی خا  ا  و  وج و وخ خااو  و از طرری اربتتت  ا  هبرا   و و مواخجذاری  ذو  یاها  هستتت  

س ع اخمی س   ا  ووع و  وو ج ا س   رخو .  یاها  ا ضررب او قال ارای   های م فاوتی خا  ذو  ه ها از های پرتوزا خااو  وتعیین 

و خ  وبوو  وی اوری   شتتت   خا مور واوخی  ای ار واخاا استتتت. خا ارن پژوهی می ا  پرتوزاری خ  وبوو  استتتوواهبیت ورژ 
شهر ااا  ا  تاالو این ضالو  ساز فوقفا شکاا س فاخ  از   ضررب او قال مواخ  الص ژاماویومی او از البللی میقا ج اا ا  یری و 

 مواسب  ش   است. پرتوزا از اسوو ا   یا  وی

 ج ضررب او قالج اسووج وی HPGe: هس   پرتوزاج  شکااسازکلمات کليدي 
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Abstract: 
Natural and artificial radionuclides exist in soil and water and are absorbed by plants with root with water and food. 

Plants, depending on the type and species, have different talents in the absorption of radioactive nuclei, and 

determining the transfer factor for them is of particular importance. In this study, specific activities of radionuclides 

have been measured in ten sediments and ten reeds samples, collected from the entrance to the Arak wastewater 

treatment plant in the international Megan wetlands, using a super pure germanium detector and a transfer factor of 

radionuclides from the sediment to the reed has been calculated.  
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 مقدمه:

ا تتر از ها واشتتی از پرتوزاری طبیعی و مصتتیودی  واپذرر طبیع ی . اکثر ارن پرتوستتازج دیا تتر   اریهای رو تاای

بری میفراری  س  های ا شی . ه سریاا شامر  س   زمین  شا  های پرتوزای طبیعیِ مو وخ خا پو  و Th232ج U235های واپا

U238    های پرتوزای میفرخ هستت  ها و ورژ و خ  را  پرتوزایK40    یری ها از اا  ای شتتکرهستت  [. ارن ورژ 1هستت ی 
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ش   با  زمین هبواا  و وخ خا سوو و را میطق   غرافیاریج مقاخرر م فاوتی از  وخ و سیگج ا س   ا  ووع  [. 2او   خاخ و ا

[. خا مواخ توارم ارن 3تخبین زخ  شتت   استتت    mgkg7/2-1 ین خا  الت طبیعیمق اا میاوگین اوااویوم خا پوستت   زم

ست    mgkg6/9-1مق اا  س   زمین 4ار واخ  رخر   ا صر از وظر فراواوی خا پو ب بین دی سیم وی  ا  دیوا  ه [. مق اا پ ا

ست  او از  %8/2 ش   ا س  [. امروز  خا و یج  فعالیت5 یری  سواوح ه بری و  مق اا پرتوزاری مویطی خچاا ای های ا

ضالو ایاار ماهیت  وخ می . رخختغییر می شامر  الری  یفا سازما  تواو   ش .  شیبیاری و ااخرواک یو اا های  یع یج 

شهر ااا  پس از  بعو و ضالو  ساوِ   فا شهریج پ ضالو  صفی  فا کی .واوخ اا ا  تاالو میقا  ه ارت می وای و ت

شیررن ا  ارن وا ی   سبی اا ارای  و  شرارط میا سارردوامر مویطیج  شوای  ا   رخر    ک  ا  هبرا   ش    اادث کم 

و وخ  واخ  است. از  وجا ک  امکا  خااخ خا  ری   از ارن  و  هت مصااف  یع ی و کباوازی اش  وی خا    میطق  ا 

ور و هبچیین می ا  او قال ارن مواخ از شتت   خا    مهای اوری  مواخ استت فاخ  اراا  یرخ می ا   الری  ی استتواان و وی

ست. تاالو این سی اراا  رف   ا سوو ا   یا  وی اهبیت زراخی خااخ وا  ارن خلیر مواخ ارا البللی میقا  خااای اهبیت ا

تواو  ا  دیوا  مر ع  رخخ.و ارج ارن پژوهی می هاوی استتت و تغییران خا    اادث تغییران خا زرستتت اوم میطق  می

  فاخ  های اع ی  و را پژوهبگرا  خرگر اراا  یرخ.  مواخ اس

 روش کار:

قا  خا تاالو این یاری  15البللی می یب  خا مخ صتتتان طول و دری  غراف ا  ترت کیلوم ری شتتتبال شتتترق ااا  و 

شبالیخ  142065/34و  826119/49 شرای و  شکر ) ا    ست.  ارخاای ( مواعیت  غرافیاری مور وبوو 1وااع  رخر   ا

 وبا  خاخ  ش   است. 

 
 . مواعیت  غرافیاری وا ی  مواخ مطالع  خا تاالو میقا  1شکر 
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ارخاای ا  اوش وبوو  cm10های مخ لف واوخی پساو و از سطح تا دبی وبوو  اسوو از اسبت 10خا ارن پژوهی 

سازی خاوبگا  های اوری   خا    ووا ی ارخاشت ش . پس از او قال ا  کاا ا  وبوو اا  و ارگ ویوبوو  س 10تصاخفی و 

سادت ا  میظوا از خست اف ن اطوات ا  بالیج خا کوا  اراا خاخ  ش و . پس از  6و ا  م ن  ºC100ااا  توت خمای 

 رمِی  250های ا ا   وان هبگن خا ر . وبوو دبوا خاخ  ت 40 بک ش   اا اس فاخ  از  سیاو کامال پوخا کرخ  از ِمی 

ای ی  رخر و . ا  اس    1 رمیِ وی خا ظروف اس او ااخ مااریلی ایکر 330های اسوو خا ظروف اس او ااخ وگین و وبوو 

ای ی ش و  و پس از  ذشت کامال  و Ra226-Rn222های میظوا  لو یری از  روج  از ااخ  و اراراای تعاخل این هس  

مووا ووع هم (HPGe) الص ژاماویومی  یری اا اس فاخ  از  شکااساز فوقدبر  م . طیف یری ا ها طیف اوز از   50

P  م لGCD-30195BSI  سا ت شرکتBSI  اا ا ان تفکیک اورژیkeV95/1  ارای  ط  امایkeV520/1332  مراوط

سیجی  اما اا چبب  اس او ااخ مخلوط و اازخهی طیف ثبت ش   است. کالیبراسیو  اورژی V3000 و ول اژ کاای Co60ا  

 یریج اف اا مواخ اس فاخ   هت طیفشوخ. ورماا اک یور   مبخص اوجام می Cs137 و Eu152 جAm241  اوی ااخروووکلئی های

lsrmBSI اف اا های ثبت ش   از ورمااش  و ارای تج ر  و تولیر طیفمیMaestro II Gamma Vision 32 موصول 

اا رک الر  خاووی مسی ا   cm10اس فاخ  ش   است.  شکااساز خا رک  فاظ سرای ا  ضخامت  EG&G Ortecشرکت 

ها اا ا  سطح اسیاا پارییی اورژی و الک رو های کماراا خاخ  ش   ک  پرتوهای َورم کیهاوی شامر فوتو  mm2ضخامت 

 شوخ. مواسب  می 1ی اط [. اازخهی مطلی  شکااساز اا اس فاخ  از اا6تقلیر خه   

(1) ε(%) =
Ni

Act × Pn(Ei) × T
 

های پرتوزای مو وخ خا هس  فعالیت ورژ  Actج iEشبااش  الص زرر ال  فوتوپیک م یاظر اا اورژی  iNخا ارن اااط  

زما   Tازای هر واپاشی ار سب خا   و ا  iE ا  بال او باا فوتو   اما اا اورژی i(EnP(ج Bqظرف اس او ااخ ار سب 

 اس فاخ  ش   است. 2ی ورژ  از اااط [. ارای مواسب  فعالیت7ااش    یری از وبوو  ار سب ثاوی  میطیف

(2) Act =
Net Area

ε × B. R(%) × t × m
× 100 

اازخهی  εسطح زرر پیک تبام اورژی م یاظر اا اورژی  اصج  Net Areaج Bqkg-1فعالیت وبوو  ار سب  Actخا ارن اااط  

زما   t ازای هر واپاشی ار سب خا  جا  iE ارای  سیر اشع   اما اا اورژی 2وسبت اوبعاای B.Rج    اورژی شکااساز خا 

                                                 
1 Marinelli beaker 

2 Branching ratio 
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خا  Ra226ارای تعیین ورژ  فعالیت  [.8ااش    رم وبوو  ار سب کیلو رم می m سیجی از وبوو  ار سب ثاوی  وطیف

 و ارای تعیین ورژ  فعالیت keV31/609اا اورژی Bi214 امای و پرتو  keV93/351اا اورژی  Pb214 هاج از پرتو  امایوبوو 

Th232 از خو  ط  امای Ac228 ج رکی اا اورژیkeV21/911 % و خرگری اا اورژی  6/26و ا  بال واپاشیkeV97/968  و

تعیین  رخر    keV70/1460از  ط  امای هبا  هس   اا اورژی  K40فعالیت اس فاخ  ش   است. ورژ  4/17ا  بال واپاشی %

 Bqkg-1ار سب  400و  40ج 35فعالیت ااخرومج توارم و پ اسیم ا  ترتیب اراار اا [. مق اا میاوگین  هاوی ورژ 8است  

 [. 9ااش   می

واسط  ارب  و  وو  مواخ مع وی مواخ ویاز ارای  ر .  یاها  ا  ساو می ا ج میبعی جیی از مواخ مع وی و ااخروک یو ا 

کیی .  یاها ج ا  خلیر سا  اا مباا  ار ی مواخ های  وخ می قر میاز  ا   رف   و  هت فوتوسی   ا  ارگ اش   وخ اا

ااخرواک یو اا مواخ مع ویج هر خو ووع اا  ذو کرخ  ولی توا  تج ر  ار ی مواخ پرتوزا و جیرپرتوزا اا و ااو  لذا خا  یا  

توا  ضررب او قال ارن مواخ پرتوزا از  ا  ا   یا  اا می 3 فاخ  از اااط  کیی . اا اساا  لوخ  میشوو  و   اوباش   می

 [.10 یری وبوخ  او از 

ضررب او قال (3) =
(Bqkg−1) فعالیت ورژ  هس   پرتوزا  خا  یا     

(Bqkg−1) فعالیت ورژ  هس   پرتوزا خا اسوو
 

 نتایج:

های وی خا   ول ( و ارای وبوو 1های اسوو خا   ول شباا  )وبوو  یری ورژ  فعالیت دیا ر پرتوزا ارای و ارج او از 

های پرتوزا کب ر از    ااالیت  شکااسازی خس گا  اوخ  ورژ  هس  هاری ک  فعالیت( خاج ش   است. ارای وبوو 2شباا  )

 است.وبا  خاخ  ش   است و مق اا   اار فعالیت  شکااسازی خاج ش    <است  خا   اول اا دالمت 
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 های اسووورژ  دیا ر پرتوزا ارای وبوو فعالیت (1جدول )

هاکد نمونه  K40 Cs137 Th232 Ra226 
1IrMS1 58/47±11/439 16/70±0/0 23/78±2/22 02/15±2/22 
IrMS2 42/53±11/432 50/1> 06/79±2/22 50/32±1/22 
IrMS3 70/81±10/382 35/1> 05/14±2/24 55/58±2/26 
IrMS4 15/62±11/411 52/35±0/6 90/00±1/32 36/05±2/24 
IrMS5 11/32±11/417 54/53±0/8 93/50±1/30 55/80±2/24 
IrMS6 65/77±10/383 51/40±0/5 90/23±2/33 25/88±2/24 
IrMS7 76/07±10/394 55/60±0/9 35/2±80/23 00/11±2/24 
IrMS8 53/79±10/447 37/90±0/8 50/15±1/25 21/45±1/14 
IrMS9 13/18±11/420 54/07±0/8 92/57±1/34 70/77±1/22 
IrMS10 70/84±8/360 40/05±0/13 30/65±1/23 15/54±1/22 

 

 وی هایورژ  دیا ر پرتوزا ارای وبوو فعالیت (2جدول )

هاکد نمونه  K40 Cs137 Th232 Ra226 
IrMR1 76/13> 58/2> 28/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27/5> 

IrMR2 37/86±3/94 16/4> 10/1> 74/9> 
IrMR3 55/9> 70/3> 83/1> 87/7> 
IrMR4 08/6> 62/3> 62/0> 34/6> 
IrMR5 80/03±3/127 91/0> 80/4> 42/2> 
IrMR6 85/7> 65/31±0/1 91/2> 67/2> 
IrMR7 16/9> 12/2> 26/3> 26/37±1/20 
IrMR8 17/10> 19/85±0/0 10/00±3/15 80/43±0/10 
IrMR9 32/11> 77/1> 22/6> 11/66±1/12 
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IrMR10 81/12> 62/1> 55/92±2/17 91/23±0/10 

های اوری   خا    وا ی  اا ارخاای ا  ویضتتررب او قال مواخ پرتوزا از استتوو مور وبوو  3 خا اخام  اا استت فاخ  از اااط 

 ااائ  ش   است.  (3مواسب  کرخ  ک  خا   ول شباا  )

 ضررب او قال مواخ پرتوزا از اسوو ا   یا  وی (3جدول )

ها ک  وبوو  K40 Cs137 Th232 Ra226 
IrMR1 تتت تتت تتت تتت 
IrMR2 22/0 تتت تتت تتت 
IrMR3 تتت تتت تتت تتت 
IrMR4 تتت تتت تتت تتت 
IrMR5 30/0 تتت تتت تتت 
IrMR6 تتت تتت 24/0 تتت 
IrMR7 84/0 تتت تتت تتت 
IrMR8 72/0 59/0 09/0 تتت 
IrMR9 55/0 تتت تتت تتت 
IrMR10 45/0 75/0 تتت تتت 

 گيري:بحث و نتيجه

های استوو ا  ترتیب خا خا وبوو  Cs137و  K40ج Th232ج Ra226های پرتوزای فعالیت هست  مقاخرر ا  خستت  م   ارای ورژ 

 <42/2 ترتیبهای وی ا و خا وبوو  05/13تا  70/0و  79/447تا  84/360 ج 57/34تا  78/22 ج 58/26تا  45/14 مو وخ 

ااشی .   و ارج ارن مطالع  وبا  می Bqkg-1 ار  سب 31/1تا  <91/0و 03/127تا  <08/6  ج 92/17تا  <0/ 62 ج 37/20تا 

است ک  ایاوگر او قال ارن  لوخ ی ا  واسط   Cs137 خه  ک  اسواان ارن وا ی   لوخ  ا  ورژ  هس   پرتوزای مصیودی می

بوا می س   رراوان  وی از  ااج از مرزهای ک ضررب او قال ه ش .  س   از وبوو اا های وی ک  های پرتوزا ارای    خ

های پرتوزای طبیعی ایب ررن ها ایب ر از   اار ااالیت تبخیص خس گا  اوخ مواسب  ش  ک  ارای هس  مواخ پرتوزای   

ا  ترتیب   S10 تا  S1وو  ااشتت . اا تو   ا  اریک  وبمی 84/0و اراار   IrMR7ضتتررب او قال مراوط ااخروم خا وبوو  

با  میفا ل   وها از خهاو  واوخی زراخ می سردت  و کم میشوخج و شوخ امکا  او قال خه  ک  خا فوا ر خواتر ک  
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کی .  خا میطق  واوخی  و ک  ااخروم خا وقاط و خرک ا  خهاو  ایب ر اسوو می رخخ خا  الیااخروم ا   یا  وی ایب ر می

های تبکیر ش  ج های وسیعی خا اطراف ارک کاهی شوای  ا  و و وخ پ اسیم مولول خا  و وی ااخلیر  تاالو ا  ا 

 ا  و وخ  م   است ک  می واو  میبع  وای ارای مطالع  او قال  لوخ ی ا   یا  وی ااش .  
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