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ي گاما در  تابش زمینه دز و ) 220Rn(، تورون)222Rn(گیري میزان  رادون بررسی و اندازه

 شهر اردبیل منطقه جنوب هاي سطحی  خاك

  مفتاحی، معین؛   بهرامی سامانیعلی ، ؛پور  تقی، پریسا؛   صفت نیکو ،محمد ؛ ،ذوالفقار پورفرهاد 

  اي هستهفیزیک بخش ، ایه علوم پدانشکده دانشگاه محقق اردبیلی، ، ردبیلا 1
  پژوهشگاه چرخه سوختاي،  سازمان انرژي اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ،تهران 2

  

  چکیده

 80در عمق  RAD7استفاده از دستگاه کان واقع در جنوب شهر اردبیل رادون متري با پانزده م از در این پژوهش      

یک ناحیه رگه   Arc GIS 9.3انجام گرفته با نرم افزار برازش . صورت گرفته استسانتی متري خاك 

کمترین . را نشان می دهد Bq m-31800±81600 اندازه گیري اي در شمال دریاچه شورابیل با بیشنه

میزان رادون،  دازه گیري نا متوسط همچنین  اندازه گیري شد و Bq m-3 430±12700مقدار رادون 

 s h-1µو Bq m-3  35993،  Bq m-31343 به ترتیب مورد مطالعهدر منطقه  ي  سطحیو دز گاما تورون

  .بدست آمد مکان 15براي  15/0

  ي گاما، دزیمتر RAD7دز گاما، دستگاه  ، تورون،متري ، رادونرادون: کلید واژه

  

  مقدمه

و بی رنگ  رادون گازي رادیواکتیو. باشد می 86و عدد اتمی  Rnرادون یک عنصر گازي شکل با نماد شیمیایی       

توان آن را دید، بوئید و یا مزه کرد و به طور طبیعی طی زنجیره  درجه سانتیگراد است که نمی -62ه میعان و با نقط

این گاز ششمین گاز از گروه گازهاي نجیب است که با هیچ ماده یا عنصري . شود واپاشی اورانیوم و توریوم آزاد می

ایزوتوپ  27عنصر رادیواکتیو رادون داراي . ]1[زها در دماي اتاق استترین گا دهد و یکی از سنگین واکنش نمی

هاي واپاشی، با نیمه عمرهاي  باشد و همه آنها ناپایدار هستند و با زنجیره می  226Rnو  220Rnمختلف در بین 

اي ه ها فقط سه ایزوتوپ با نام ي این ایزوتوپ از بین همه. شوند هاي پایدار تبدیل می مختلف به حالت

بندي  رادون و رادیوم از نظر طبقه .]2[شوند در طبیعت یافت می) 222Rn(و رادون) 220Rn(، تورون)219Rn(اکتینون

 .]3[رادون عامل تقریباً نیمی از تابش دریافت شده از منابع طبیعی است. زا  در دسته نخست قرار دارند مواد سرطان

به ویژه ( چنین، در حین تنفس، رادون و محصوالت واپاشی آنهم. شود این عنصر از طریق آب و غذا وارد بدن می

آلفاي . ]4[شوند ها می اند وارد ریه که به ذرات غبار موجود در هوا چسبیده) نانومتر 2محصوالت خیلی ریز کمتر از 

منجر به آسیب دستگاه گوارش و هاي گسیل شده از محصوالت واپاشی آن،  ناشی از واپاشی رادون و سایر تابش
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همچنین آب مورد استفاده در مصارف خانگی در میزان رادون موجود در هواي داخل منازل . شود تنفس انسان می

میکرو سیورت در نوسان بود که  17/0تا  1/0مکان اندازه گیري شده از  15گاما در میزان تابش زمینه . ]5[نقش دارد

ون محل بیشینه گاز راد بر بیشینه آن منطبق ،مورد مطالعهمنطقه در در برازش انجام گرفته براي استخراج نقشه رادون 

و  226Raعمدتاً به علت وجود مقادیر خیلی باالي  محل شایددر این  نسبتاً باالعلت تابش زمینه  .بدست آمد

شینه و مرتفع بودن محل رگه نسبت شد و به دلیل رگه اي بودن ناحیه بیدر زیر بستر زمین بامحصوالت واپاشی آن 

دومین  شاید ،حیط اطراف و سخره هاي رسوبی در قسمت جنوبی رگه که مشرف به دریاچه شورابیل می باشدبه م

ناشی  يخاك ها همچنین شاید به خاطر وجود . باال باشددلیل میزان تابش باال، رسوبات تراورتین با غلظت توریوم 

   .]6[باشداز فرسایش سنگ بسترهاي محلی 

  روش کار

عالوه بر آشکارسازي  دستگاهی است که RAD7(Radon Detector) حالت جامد رادونآشکارساز       

که در  RAD7مکانیزم آشکارسازي رادون توسط . تواند دختران آنها را نیز شناسایی کند همزمان رادون و تورون می

   .آمده است 2و  1هاي  در شکلاین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته 

  

  

  

  

  

  

گیر، فیلتر دختران رادون و  پمپ بیرونی، رطوبت: عبارتند از RAD7ي دستگاه  اصلی تشکیل دهندهاجزاي       

در مرکز دستگاه یک آشکارساز . باشد مبتنی بر آشکارسازي ذرات آلفا می RAD7سیستم . فیلتر گرد و غبار

ولت بین آشکارساز و سطح   2500تا  2000ي  یک اختالف پتانسیل به اندازههمچنین . سیلیکونی قرار گرفته است

کند، هسته پلونیوم  واپاشی می RAD7زمانی که یک هسته گاز رادون در درون دستگاه . رساناي نیمکره وجود دارد

بدین ترتیب . کنند باشند و با گسیل آلفا واپاشی می عمرهاي کوتاهی می هاي پلونیوم داراي نیمه هسته. کند را تولید می

هاي متفاوت ذرات آلفا قابل  هاي مختلف رادون با انرژي ایندي پیچیده، ایزوتوپدر طی فر RAD7در سیستم 

هاي  به منظور سنجش ایزوتوپ .کالیبراسیون دستگاه نیز توسط شرکت سازنده انجام شده است. شمارش هستند

شکیل ت بره شده استیکال 18/4/92که در تاریخ   RAD7اي مطابق شکل زیر را توسط دستگاه  رادون، مجموعه

صورت گرفته  4و  3 هاي مطابق شکل RAD7گیري رادون در هوا و خاك توسط دستگاه  مدار اندازه. دهیم می

  :است

 

 RAD7مکانیزم آشکارسازي رادون توسط دستگاه :  1شکل 

 

 گیري رادون، تورون و گاما در طبیعت اندازه:  2شکل 
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همچنین براي سنجش دز گاما، از دزیمتر       

Fluke 451 و تاریخ  یمه ااستفاده کرد

کالیبره  137Csتوسط چشمه و  درصد 10ز ي این دستگاه کمتر اگیر خطاي اندازه .می باشد 27/5/92کالبیراسون آن 

میزان  دیم تا به حالت پایدار برسد و سپسدا دزیمتر را به مدت یک ساعت در محل مورد نظر قرار می. شده است

  .کردیم نشان داده شده در نمایشگر را یادداشت می دز دریافتی 

  نتایج

ده از روش استاندارد پیشنهادي توسط سازمان استفاقطه از سطح شهر اردبیل با ن 15در این پژوهش، در       

رطوبت محیط به طور میانگین  .]8و  7[حفاظت محیط زیست آمریکا فرآیند سنجش رادون و تورون را انجام دادیم

الزم به ذکر  .درصد رساندیم  10را به زیر  RAD7درصد بود که البته قبل از انجام هر آزمایش، رطوبت دستگاه  60

اثرات  تاهر کدام از نقاط مورد نظر انجام دادیم   cm80دون و تورون در خاك را در عمق است که سنجش را

 .به حداقل برسدو تورون از خاك  در میزان آزاد سازي گاز رادون... شرایط محیط از جمله بارش، دماي هوا، باد و 

نتایج بدست آمده  .انحراف معیار براي غلظت هاي مختلف رادون و تورون را نیز به روش محاسباتی حساب کردیم

  :آمده است 1در جدول 

  مکان مورد آزمایش 15گیري غلظت رادون و تورون و میزان دز گاما براي  نتایج اندازه: 1جدول 

  N  مکان  ردیف
 
E 
 

 ارتفاع

  )متر(

 دما

C  

   رطوبت

  )درصد(

  

(µs/h) 

  رادون

)Bq/m3( 

  تورون

)Bq/m3( 

  763±280 75800±2000  15/0  61  28  258/1369  29159/48  21858/38  کنار هتل شورابیل  1

  509±110  17800±460  14/0  38  26  019/1423  29578/48  19928/38  زمین کشاورزي  2

  1780±400  18700 ±900  13/0  41  26  700/1434  29591/48  0021/38  باالي تپه  3

  4060±450  16700±600  16/0  44  26  602/1411  29621/48  20175/38  پشت دانشگاه محقق  4

  178±120  21400±900  10/0  40  22  328/1428  29426/48  21120/38  جنگل دانشگاه محقق  5

  329±150  22800±900  15/0  43  23  821/1383  29291/48  21742/38  بین شورابیل و کتابخانه  6

  2560±370  58100±1300  15/0  23  30  638/1402  28945/48  22307/38  میدان جانبازان  7

  2120±250  12700±430  15/0  21  34  370/1367  28616/48  24740/38  کنار رودخانه بالیقلو  8

  915±250  54900±1400  14/0  82  16  780/1383  27242/48  21614/38  ضلع غربی شورابیل  9

  206±100  20700±700  16/0  82  16  441/1370  29213/48  22785/38  پارك الله  10

 در هوا و خاك و تورون گیري رادون مدار اندازه: 4شکل 

 

 در خاك و تورون گیري رادون مدار اندازه: 3شکل 
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  2340±360  34600±1000  16/0  74  18  55/1367  28597/48  20863/38  شورابیل، پیست کارتینگ  11

  794±220  15900±700  15/0  79  25  641/1389  27217/48  20724/38  شورابیل، پشت آالچیق  12

  790±250  81600±1800  17/0  90  15  147/1392  29273/48  22000/38  نیروي انتظامی  13

  2480±350  14600±600  15/0  40  25  365/1380  29423/48  21973/38  میدان پلیس  14

  329±150  73600±1600  17/0  91  13  140/1392  29373/48  22010/38  سمت راست نیروي انتظامی  15

  

  
در  Arc GIS 9.3هاي مختلف رادون توسط  حسب غلظتتقسیم بندي منطقه مورد مطالعه بر: 5شکل 

  .استمقیاس برحسب برکرل بر متر مکعب . منطقه مورد آزمایش

از اندازه یج بدست آمده ، نتاKriging interpolationو به روش  Arc GIS 9.3با استفاده از نرم افزار       

هواره اي منطقه مورد مطالعه به صورت گرافیکی ما ویرگیري ها براي میزان رادون، تورون و دز گاما را بر روي تص

مشاهده می کنیم که مکان  7و  5در شکل . ]9[آمده است 7و  6،  5برازش نمودیم که نتایج حاصل در شکل هاي 

  .بستگی داردمکه نشان از یک ه. ها منطبق بر هم و ناحیه اي بر شمال شرقی دریاچه شورابیل می باشدبیشینه 
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در  Arc GIS 9.3توسط  تورونهاي مختلف  بندي منطقه مورد مطالعه برحسب غلظتتقسیم : 6شکل 

 .مقیاس برحسب برکرل بر متر مکعب است. منطقه مورد آزمایش

  
در منطقه  Arc GIS 9.3توسط  گامامختلف  مقادیرتقسیم بندي منطقه مورد مطالعه برحسب : 7شکل 

 .است برحسب میکرو سیورت بر ساعت مقیاس. مورد آزمایش

 
 ،ز گاماي سطحیآمده با نتایج براش رادون و د 6ل مقایسه برازش صورت گرفته براي گاز تورون که در شک      

براي  که در هنگام آزمایش رطوبت داخل دستگاه می باشدآن همبستگی ضعیفی را نشان می دهد که یکی از دالیل 

در نرم افزار   Krigingاز روش در روش برازش . درصد در حال نوسان بود 8الی  5بین پانزده اندازه گیري 
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ArGIS  ها، میزان خطاي کمتري  نسبت به سایر روش درصد بود و 10کمتر از خطاي آن  چون شده استاستفاده

  .آمد در این برازش بدست می

  گیري بحث و نتیجه

هاي زیر زمینی  نیوم، نفت و آبلرزه، اکتشاف اورا بینی زمین آگاهی از میزان گازهاي رادون و تورون در پیش     

و  ن داده است که غلظت گاز رادون محلول در آبهاي زیر زمینیشناسی نشا تحقیقات زمین .اهمیت بسزایی دارد

گیري میزان رادون  اندازه ،بر این اساس. دهد اي از خود نشان می پیش از زلزله تغییر قابل مالحظه هاي سطحی خاك

توان براي  می این پژوهش ایجاز نت. ته با زمان از اهمیت زیادي برخوردار استبه طور پیوس موجود در طبیعت

هایی با  اي یا امکان نزدیکی به گسل فعال در قسمت لرزه هاي زمین و بررسی فعالیت شناسی مطالعه ساختار زمین

  .سطح نامتعارف رادون، تورون و گاما در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد
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