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تخمين دوز ساليانه گاز رادون جذب شده ساکنان شهرستانهاي انار و
رفسنجان بر پايه اندازهگيري غلظت رادون محلول در آب
احمد اسدی محمدآبادی  ،*4مجتبي رحيمي  ،2ليال جباریکوپايي
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 4گروه فيزيک ،دانشكده علوم ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 2گروه فيزيک ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ايران
 9گروه آمار ،دانشكده علوم رياضي ،دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ايران

چكيده
زمينه :گاز رادون از مهمترين منابع راديواکتيو طبيعي در معرض تماس انسان است که مواجهه با آن عوارض عمدهای از جمله سرطان ريه و
معده به همراه دارد که هدف از اين مطالعه ،تعيين دوز مؤثر جذب شده ساالنه گاز رادون ساکنان شهرستانهای رفسنجان و انار بود
مواد و روشها :اين مطالعه تجربي بوده و بر روی  96منبع آب شرب و کشاورزی شهرستان رفسنجان که به صورت تصادفي انتخاب
شده بودند انجام گرديده بود .غلظت گاز رادون محلول در آب و دوز جذبي ساالنه رادون بزرگساالن و کودکان توسط آشكارساز
الكترونيكي رادون  RAD7اندازهگيری شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  49تحليل آماری شد.
يافتهها :حداقل و حداکثر مقادير غلظت گاز رادون منابع آب شرب  9/92±9/42و  49/90±2/15بكرل بر ليتر و آب کشاورزی
 9/68±4/25و  21/54±9/88بكرل بر ليتر بود .بنابراين ،مقادير دوز جذبي ساليانه رادون بزرگساالن و کودکان ،ناشي از مصرف آب
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(دريافت مقاله -99/1/22 :پذيرش مقاله)99/8/6 :

شرب به ترتيب بين  9/46±4/48و  496/22±21/94ميكروسيورت بر سال و  1/99±4/64و  486/95±92/95ميكروسيورت بر سال و آب
کشاورزی  96/96±42/25و  219/29±98/99ميكروسيورت بر سال و  19/19±46/84و 929/66±52/95ميكروسيورت بر سال ميباشند.
معنيداری از حد استاندارد باال ميباشد.
نتيجهگيري :مقدار غلظت گاز رادون محلول در آب منطقه نسبتاً باال بود که ميتوان با آزادسازی و کاهش سطح گاز رادون آبهای مصرفي از
طرق مختلف و همچنين اطالع رساني و آگاهبخشي مردم نسبت به خطرات اين گاز تا حد زيادی پرتوگيری طبيعي افراد را کاهش داد.

واژگان

کليدی :گاز رادون ،دوز جذب شده ،منابع آب ،رفسنجان ،انار ،آشكارساز RAD7

* رفسنجان ،ابتدای بزرگراه واليت ،دانشگاه پيام نور ،دانشكده علوم ،گروه فيزيک
E-mail: asady_esf@yahoo.com
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با بررسي دقيق توسط آزمون  tتک نمونهای نتيجه ميگيريم که مقدار دوز جذبي ساليانه کودکان و بزرگساالن از آب کشاورزی به طور

اسدی محمدآبادی و همكاران

تخمين دوز ساليانه گاز رادون جذب شده بر پايه اندازهگيری غلظت رادون محلول در آب964 /

مقدمه

ريه ،ذرات آلفا از خود ساطع مي کند .اين ذرات به

يکي از منابع مهم پرتوگيري انسان از منابع طبيعي،

سلول هاي ريه و شش ها چسبيده و باعث تخريب

پرتوگيري از گاز رادون ( )222Rnو دختران آن
مي باشد .براي اين گاز تاکنون تعداد  02ايزوتوپ
شناخته شده است .پايدارترين و فراوان ترين
ايزوتوپ گاز رادون ،رادون Rn

222

مي باشد که نيمه

آن ها مي شود .بنابر گزارش سازمان بهداشت
جهاني ،0گاز رادون دومين عامل سرطان ريه پس از
سيگار است .ساير عالئم مسموميت رادون شامل
سرفه مداوم ،تنفس مشکل ،درد قفسه سينه ،سرفه

بر اساس اطالعات منتشر شده توسط کميته علمي

مزمن از جمله ذات الريه يا برونشيت مي باشند .از

اثرات تابش اتمي اياالت متحده 1،استنشاق گاز

سوي ديگر آشاميدن آب حاوي گاز رادون باعث

رادون و دختران آن مهم ترين فاکتور در پرتوگيري

مي گردد تا گاز رادون عمدتاً در ناحيه معده تجمع

انسان از منابع راديواکتيو طبيعي مي باشند ( .)4در

يابد و از طريق ساطع کردن ذرات آلفا باعث آسيب

زنجيره واپاشي تعداد ذرات آلفاي توليد شده زياد

بافت هاي مختلف در اين ناحيه شود (.)7-12

است .اين ذرات به علت برد چند نانومتر در بافت

تحقيقات نشان مي دهند که تحت شرايط طبيعي

موجودات زنده و انرژي زيادشان قادر خواهند بود

بيش از  72درصد از دوز راديواکتيو ساالنه جذب

سلول هاي بافت مورد نظر را نابود کرده و باعث

شده توسط اندام هاي مختلف بدن ناشي از

سرطان گردند ( 5و .)6

چشمه هاي طبيعي تشعشعات يونيزه کننده مي باشد

مهم ترين منبع توليد گاز رادون ،اورانيوم موجود در

که از اين مقدار حدود  54درصد ناشي از پرتوگيري

خاک و سنگ مي باشد .بخشي از گاز رادون توليد

گاز رادون و دختران آن مي باشند که عمدتاً از راه

شده در اعماق زمين مستقيماً وارد هوا مي گردد و

تنفس و يا آشاميدن آب وارد بدن مي گردد .غلظت

بخش ديگري از آن مي تواند وارد سفره آب هاي
زيرزميني شود .گاز رادون حل شده در آب ،از دو
طريق آشاميدن آب و استنشاق گاز رادون آزاد شده
از آن در هوا ،وارد بدن مي گردد .استنشاق اين گاز
معموالً در محيط هاي بسته از جمله حمام،
دستشويي مي تواند مشکل ساز باشد .بنابراين ،گاز

گاز رادون در آب هاي زيرزميني از  1تا  122بکرل
بر ليتر متغير مي باشد .بنابر اعالم سازمان بهداشت
جهاني ،حد مجاز پيشنهادي سطح دوز مؤثر ناشي از
مصرف آب آشاميدني در حدود  122ميکروسيورت
3

4

بر سال مي باشد که شامل دوز ناشي از ، K ، H
Rn

222

و دختران آن مي باشد .از طرفي بنابر اعالم
8

خانه گردد و نهايتاً از طريق تنفس وارد ريه شود و

مجاز دوز مؤثر ناشي از گاز رادون چه به صورت

به ميزان کمتري از طريق حل شدن در خون به ديگر

محلول در آب و چه به صورت گاز موجود در هوا

ارگان هاي بدن منتقل شود .اين گاز درون شش ها و

ناشي از منابع مختلف از قبيل مصالح ساختماني،

United Nations Scientific Committee on The Effects of
Atomic Radiations

http://bpums.ac.ir

World Health Organization
International Commission on Radiological Protection

2
3
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رادون محلول در آب مي تواند وارد فضاي بسته

کميسيون بين المللي حفاظت در برابر تشعشع  ،حد

1
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عمر آن حدود  8/38روز است (.)1-8

خوني ،خشونت صدا و عفونت هاي تنفسي حادي

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4991

/ 962طب جنوب

 1222تا  8222ميکروسيورت بر سال مي باشد (،0

 45درصد از جمعيت شهرستان در مناطق روستايي

 11و .)10

زندگي مي کنند ( .)16آب شرب شهرستان رفسنجان

در مطالعات انجام گرفته در ايران ،هاشمي و

از سفره هاي زيرزميني بردسير و رفسنجان تأمين

همکاران به دنبال اندازه گيري پيوسته غلظت گاز

مي گردد .شهرستان انار نيز داراي جمعيتي بيش از

رادون چشمه آب گرم جوشان سيرچ در مدت زمان

 85222نفر مي باشد که آب شرب آن از  4چاه

 04ساعته مقدار متوسط  62±8ميکروسيورت بر

حفاري شده (چاه محلي) در دشت انار واقع در

سال را براي دوز جذبي ساليانه استنشاق گاز رادون

غرب و در نزديکي جاده بندرعباس تأمين مي شود.

به دست آوردند ( .)18همچنين در مطالعهاي که

عمق متوسط اين چاه ها  022متر و متوسط دبي

اخيراً در کشور هند توسط دوگال ( )Duggalو

آن ها  05ليتر در ثانيه مي باشد.

همکاران بر روي آب  65روستا توسط دستگاه

بر اساس تعداد و نحوه توزيع چاه هاي آب منطقه و

 RAD7انجام گرديده است ،مقادير  3/30و 48/83

همچنين

ساختار

ميکروسيورت بر سال براي دوز جذبي ساليانه

زمين شناسي منطقه ،در اين تحقيق منطقه مورد نظر

بزرگساالن به دست آمده است ( .)14همچنين،

به سه ناحيه (رفسنجان ،انار و منطقه فيمابين)

کوزلووسکا ( )Kozlowskaو همکاران در لهستان

تقسيم گرديد و از هر ناحيه به صورت مدل تصادفي

نيز مقادير دوز جذبي در محدوده  8و 1122

ساده نمونه برداري شد و در مجموع تعداد  86منبع

ميکروسيورت بر سال را در اندازه گيري آب چاه و

آب شرب و کشاورزي به طور مساوي از اين

چشمه به دست آورده اند (.)15

نواحي انتخاب گرديدند( .شکل .)1

وجود

گسل هاي

فعال

و

با توجه به تأثير مستقيم و مخرب غلظت باالي گاز
رادون بر روي سالمتي افراد و عدم آگاهي آنان از
اين مسئله ،اندازه گيري غلظت گاز رادون در محيط
از اهميت خاصي در بهداشت و سالمت جامعه
برخوردار است .هدف از اين مطالعه تخمين دوز
مؤثر جذب شده ساليانه ساکنان شهرستان هاي
رفسنجان و انار و ارائه پيشنهادات و راهکارهايي
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گاز رادون خارج شده از سطح زمين و ديگر منابع

داراي جمعيتي در حدود  082222نفر مي باشد که

جهت کاهش آن بود.

اين مطالعه ،يک کار تجربي بوده که در فاصله بين

براي اندازهگيري غلظت گاز رادون محلول در آب از

سال هاي  1882و  1881انجام گرفته است .بنابر

آشکارساز الکترونيکي رادون  RAD7ساخت شرکت

آمار سال  1882مرکز آمار ايران ،شهرستان رفسنجان

 DURRIGEو بر اساس دستورالعمل استاندارد همراه

http://bpums.ac.ir
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مواد و روشها

شکل  )1مکان تقريبي چاه هاي مورد تحقيق

اسدی محمدآبادی و همكاران

تخمين دوز ساليانه گاز رادون جذب شده بر پايه اندازهگيری غلظت رادون محلول در آب969 /
222

دستگاه استفاده شد ( .)17براي اندازهگيري ابتدا به وسيله

در مدت زمان اندازه گيري ،گاز Rn

بطري شيشهاي  052ميليليتري مخصوص دستگاه

واپاشي کرده و ذرات آلفا توليد مي شوند .سپس

نمونهي آب برداشته شده و براي اندازهگيري غلظت

آشکارساز ،هر ذره آلفا را با توجه به انرژي مربوط

رادون محلول در آب به محل دستگاه منتقل ميشد .پس

به آن ثبت مي کند و از روي تعداد ذرات ثبت شده

از نمونهبرداري و با استفاده از يک سيکل بسته ،دستگاه

غلظت رادون را مشخص مي نمايد (.)17

درون اتاقک

در مدت زمان  5دقيقه در بطري حاوي آب ،حبابسازي
مينمايد .در مدت زمان حبابسازي تقريباً  84درصد
رادون از آب جدا ميشود .بعد از  5دقيقه پمپ خاموش
ميشود و دستگاه به مدت زمان  5دقيقه براي رسيدن به
حالت تعادل منتظر ميماند .بعد از رسيدن به حالت تعادل
ميان آب ،هوا و دختران رادون چسبيده به آشکارساز
سيستم ،اندازهگيري غلظت گاز رادون در  4مرحله 5
دقيقهاي شروع ميشود (شکل .)0

يافتهها
نتايج غلظت گاز رادون محلول در آب نمونه هاي
اندازه گيري شده بر حسب بکرل بر ليتر ()Bq/lit
در جدول  1آورده شده اند .همچنين مقدار دوز
مؤثر ساالنه ناشي از آشاميدن را مي توان با استفاده
از رابطه زير محاسبه نمود ( 11و .)01
E=K.C.KM.t
که  Eمقدار دوز مؤثر ساالنه ناشي از آشاميدن آب
فاکتور تبديل دوز آشاميدني Rn

222

(

12-3

سيورت بر سال براي بزرگساالن بيشتر از  12سال و
 0×12- 3سيورت بر سال براي کودکان زير 12
سال) C ،غلظت گاز رادون بر حسب بکرل بر ليتر،
(الف)

 KMميزان مصرف آب (متوسط  0ليتر بر روز براي
بزرگساالن و  1/5ليتر براي کودکان) و  tزمان
مصرف در کل سال يعني  865روز مي باشد.
همچنين دوز مؤثر ساالنه ناشي از استنشاق گاز
رادون آزاد شده از آب را مي توان با در نظر گرفتن:
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بر حسب سيورت بر سال مي باشد .در اين رابطه K

الف -زمان حضور هر فرد در خانه :حدود 7222
ساعت در سال ،ب -نسبت گاز رادون در هوا به
 ،12ج -فاکتور تعادل بين گاز رادون و دختران آن
(ب)
شکل  )0الف) شماتيک سيکل اندازه گيري گاز رادون محلول در آب ( )13و
ب) چيدمان اندازه گيري در آزمايشگاه توسط دستگاه  18 ( RAD7و .)02

http://bpums.ac.ir

 2/4:د -فاکتور تبديل در معرض قرار گرفتن رادون:
3

 8nSv/Bqhmبه دست آورد که اين مقدار براي

غلظت  12بکرل بر ليتر در آب خانگي حدود 0/5
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گاز رادون محلول در آب خانگي :در حدود  4به

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4991

/ 961طب جنوب

ميکروسيورت بر سال مي باشد .نتايج اين محاسبات

آورده شده اند.

نيز بر حسب ميکروسيورت بر سال در جدول 1
جدول  )4غلظت گاز رادون محلول در آب نمونههای خانگي و کشاورزی و مقدار متوسط ساالنه دوز جذبي ناشي از آشاميدن و
استنشاق گاز رادون در کودکان و بزرگساالن
آب خانگي

شماره نمونه

غلظت ()Bq/lit

استنشاق

از آشاميدن و

( )μsv/yearناشي

دز جذبي

مقدار متوسط ساالنه

آب کشاورزی

شماره نمونه

غلظت ()Bq/lit

استنشاق

از آشاميدن و

( )μsv/yearناشي

دز جذبي

1

2/80  2/10

4/88  1/61

8/16  1/17

1

11/25  0/15

مقدار متوسط ساالنه

کودکان

بزرگساالن

کودکان

بزرگساالن

143/61  03/80

123/03  01/27

8

0/01  2/37

08/70  11/72

01/65  3/58

8

11/28  0/13

148/06  08/80

4

2/78  2/81

8/81  4/17

7/00  8/24

4

15/65  0/88

012/48  88/41

158/87  03/71

5

8/46  0/08

107/54  08/88

88/21  01/35

5

17/35  8/25

042/23  41/20

174/88  08/38

6

2/86  2/45

10/88  6/25

8/47  4/41

6

14/83  0/78

188/41  86/70

152/38  06/75

7

1/18  2/35

15/05  11/48

11/11  3/88

7

18/38  8/02

067/50  48/24

184/80  81/86

3

6/16  1/56

30/35  02/83

62/86  15/03

3

01/30  8/45

088/47  46/42

018/38  88/31

8

18/82  0/45

136/85  80/85

186/00  04/21

8

04/51  8/37

808/66  50/25

042/02  87/88

12

8/42  1/11

45/78  14/88

88/80  12/33

12

00/86  8/55

822/74  47/75

018/10  84/78

11

5/51  1/63

74/12  00/58

58/88  16/46

11

01/23  8/03

038/50  44/11

026/53  80/14

10

2/64  2/67

3/67  8/21

6/81  6/57

10

8/85  0/10

188/38  03/51

87/51  02/77

18

0/32  1/25

87/66  14/10

07/44  12/08

18

16/10  0/87

016/31  88/85

157/87  08/11

14

3/87  1/87

102/64  06/52

37/82  18/81

14

13/81  8/15

054/84  40/87

135/80  82/37

15

8/46  0/25

107/08  07/57

80/72  02/28

15

18/11  0/01

176/88  08/70

103/43  01/66

16

7/88  1/73

127/46  08/84

73/08  17/44

16

8/63  1/05

48/48  16/31

86/26  10/05

17

8/23  1/28

41/40  18/35

82/13  12/28

17

3/68  1/37

116/37  05/15

35/15  13/88

13

8/42  1/11

45/78  14/88

88/80  12/33

13

5/37  1/72

73/84  00/36

57/50  16/66

در شکلهاي  8و  ،4مقادير دوز جذبشده ساالنه گاز
رادون بزرگساالن و کودکان در صورت استفاده مداوم از
آب چاههاي تأمين آب شرب و کشاورزي آورده شدهاند.
همچنين در شکلهاي  5و  ،6منحنيهاي درصد فراواني
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0

0/85  2/81

81/62  10/04

08/20  3/80

0

4/27  1/43

54/30  18/82

88/84  14/52
127/38  01/86

نمونههاي اندازهگيري شده بر حسب مقادير دوز
جذب شده ساالنه براي بزرگساالن و کودکان ناشي از
آورده شدهاند.
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استفاده مداوم از آب چاههاي آب آشاميدني و کشاورزي

شکل  )8مقادير دوز جذبشده ساالنه گاز رادون بزرگساالن و کودکان ناشي از

اسدی محمدآبادی و همكاران

تخمين دوز ساليانه گاز رادون جذب شده بر پايه اندازهگيری غلظت رادون محلول در آب965 /

با توجه به نتايج آورده شده در جدول  1و شکلهاي
 5 ،4 ،8و  6ميتوان گفت غلظت گاز رادون محلول
در آب بعضي از منابع آب شرب و اکثر چاههاي آب
کشاورزي بيش از حد مجاز 11بکرل بر ليتر که مورد
قبول سازمان حفاظت محيط زيست اياالت متحده

4

است ،ميباشد ( .)00افرادي که مستقيماً از اين منابع
شکل  )4مقادير دوز جذبشده ساالنه گاز رادون بزرگساالن و کودکان ناشي از
استفاده مداوم از آب چاههاي آب کشاورزي

آبي با غلظت بيشتر از حد مجاز استفاده ميکنند ،دوز
ساالنه گاز رادون بيشتر از حد مجاز 122
ميکروسيورت بر سال که مورد تأييد سازمان بهداشت
جهاني است جذب مينمايند و اين موضوع ميتواند
احتمال ابتال به سرطان ريه و معده را به شدت افزايش
دهد .از جدول  1مشخص است که مقادير غلظت گاز
رادون منابع تأمين آب شرب بين  8/63±2/10و
 18/82±0/45بکرل بر ليتر و مقادير غلظت گاز رادون
 04/51±8/37بکرل بر ليتر ميباشند .بنابراين مقادير
دوز جذبي ساليانه گاز رادون بزرگساالن ناشي از
مصرف مستقيم و دائم آب شرب و آب چاههاي

شکل  )5منحني درصد فراواني نمونههاي اندازهگيري شده بر حسب مقادير دوز
جذبشده ساالنه براي بزرگساالن و کودکان ناشي از استفاده مداوم از آب منابع
آب شرب

کشاورزي

ترتيب

به

186/00±04/21

بين

ميکروسيورت

8/16±1/17

و

سال

و

بر

 86/26±10/05و  042/02±87/88ميکروسيورت بر
سال ميباشند .همچنين مقادير دوز جذبي ساليانه
کودکان ناشي از مصرف آب خانگي و آب کشاورزي
به ترتيب بين  4/88±1/61و 136/85±80/85
ميکروسيورت

بر

سال

و

48/48±16/31
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چاههاي

آب کشاورزي بين

8/63±1/05

و

و

 808/66±50/25ميکروسيورت بر سال ميباشند.
بزرگساالن و نزديک  03درصد از کودکاني که مستقيماً
از منابع آب شرب به طور دائم استفاده ميکنند ،در
شکل  )6منحني درصد فراواني نمونههاي اندازهگيري شده بر حسب مقادير دوز

معرض خطر جدي قرار دارند .شکل  6نيز به وضوح

جذبشده ساالنه براي بزرگساالن و کودکان ناشي از استفاده مداوم از آب
چاههاي کشاورزي

http://bpums.ac.ir

Environmental Protection Agency

4

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.004

شکل  5به وضوح نشان ميدهد که بيش از  7درصد از

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4991

/ 966طب جنوب

نشان ميدهد که ميزان پرتوگيري بيش از  70درصد

ترتيب  8/16±1/17و  808/66±50/25ميباشد .البته اين

بزرگساالن و  38درصد کودکاني که به طور دائم و

محدوده در فصول ديگر و همچنين تحت شرايط محيطي

مستقيم از آب چاه کشاورزي استفاده ميکنند باالتر از

ديگر ميتواند تا حدودي تغيير نمايد .نتايج به دست آمده

حد مجاز است .البته بايد گفته شود که استعمال آب

در ايران و در ساير نقاط دنيا نشان ميدهد که مقادير دوز

چاههاي کشاورزي توسط کودکان بسيار ناچيز است

جذبي ساليانه گاز رادون محلول در آب از چند ميلي

چرا که افراد شاغل در مزارع و زمينهاي کشاورزي

سيورت بر سال تا بيش از  1222ميليسيورت بر سال

غالباً بزرگسال هستند .براي بررسي دقيقتر ،آزمون t

متغير است که با نتايج ما همخواني دارد ( 15 ،14و .)08

تک نمونهاي به طور جداگانه براي بزرگساالن و

هاشمي و همکاران ( ،)18دوگال و همکاران ( )14و

کودکان از دو منبع آب شرب و کشاورزي انجام شد

کوزلووسکا و همکاران ( )15نيز مقاديري در همين

که مقادير آن در جدول  0آورده شده است.

محدوده براي دوز جذبي ساليانه به دست آوردهاند .نتايج
اين تحقيق نشان داد افرادي که به طور دائم و مستقيم از

جدول )2نتايج آزمون t

آب چاه کشاورزي استفاده ميکنند بيشتر از افرادي که از
بزگساالن

کودکان
آب شرب خانگي

آب کشاورزی

آب شرب خانگي

آب کشاورزی

آماره آزمون ()t

-8/237

4/608

-6/238

0/388

خطر جدي قرار دارند .اما خوشبختانه احتمال اينکه
فردي به طور مستمر و بالفاصله بعد از بيرون آمدن آب
از اعماق زمين از طريق اين چاهها ،از اين آب استفاده
نمايد کم ميباشد .زيرا معموالً سطح کيفي اين آبها به
دليل شوري ،تلخي ،وجود امالح و غيره براي آشاميدن
پايين است و فرد در صورت اجبار از اين آب مينوشد.

با توجه به نتايج آماري در جدول ،0مشاهده ميگردد

بديهي است اگر کيفيت آب خارج شده از زمين از طريق

که مقدار دوز جذبي ساليانه کودکان و بزرگساالن از

چاهها مناسب باشد ،استعمال اين آب به طور مستمر

آب کشاورزي به طور معنيداري از حد استاندارد باال

ميتواند پيامدهاي خطرناکي در منطقه به همراه داشته

ميباشد ( ،)p>2/25در صورتيکه مقدار دوز جذبي

باشد که خوشبختانه در منطقه مورد مطالعه

ساليانه کودکان و بزرگساالن که از منابع آب شرب

اينگونه نيست.

خانگي استفاده ميکنند از حد استاندارد باالتر

نتايج اين تحقيق و تحقيقات مشابه نشان ميدهند که

نميباشد (.)p<2/25

براي رفع مشکل گاز رادون و کاهش خطرات آن بايد

بحث

که مردم هيچ منطقهاي (خصوصاً افراد ساکن در روستا و

در اين تحقيق ،حداقل و حداکثر مقادير دوز جذبي

عشاير) ،بالفاصله بعد از پمپاژ آب از چاه ،جهت

ساليانه گاز رادون بزرگساالن و کودکان ناشي از مصرف

آشاميدن و مصارف خانگي استفاده ننمايند .در واقع براي

مستقيم و دائم آب شرب و آب چاههاي کشاورزي به

حل اين معضل ،قبل از مصرف بايد آب در منابع

http://bpums.ac.ir
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تمهيدات جدي توسط سازمانهاي ذيربط انديشيده شود
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مقدار معنيداري ()p

2/8865

2

1

2/2255

منابع آب شرب به طور دائم استفاده ميکنند در معرض

968 /تخمين دوز ساليانه گاز رادون جذب شده بر پايه اندازهگيری غلظت رادون محلول در آب

اسدی محمدآبادی و همكاران

همه عدم تکرار نمونهبرداري در فصول ديگر و يا چند

استانداردي ذخيره و هوادهي گردد تا گاز رادون آن آزاد

 اشاره نمود،نمونهبرداري در يک فصل در زمانهاي ديگر

 الزم به ذکر است که تنها راه اطمينان از مقدار مجاز.شود

.که اميد است در تحقيقات آتي انجام بگيرد

، در کنار اين امر. اندازهگيري ميباشد،غلظت گاز رادون
اطالع رساني و آگاهبخشي مردم نسبت به خطرات گاز

سپاس و قدرداني

رادون نيز ميتواند تا حد زيادي پرتوگيري طبيعي مردم را

محققين از ساکنين و کشاورزان منطقه مورد تحقيق که در

.کاهش دهد

انجام اين پژوهش نهايت همکاري را داشتهاند قدرداني و

از محدوديتهاي مطالعه حاضر ميتوان به عدم همکاري

.تشکر مينمايند

 عدم،برخي از ساکنان مناطق جهت نمونهبرداري
 و مهمتر ازRAD7 دسترسي آسان و استفاده از دستگاه
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Abstract
Background: The most important natural radioactive resource to which people are exposed is Radon gas.
Radon gas produced deep in the earth enters into underground waters and dissolves in them. The Radon
gas in water supplied for home uses enters the body by either drinking water or inhaling Radon gas
released into the air and causes stomach and lung cancers. The purpose of this study is determination of
annual effective absorbed dose of Radon gas in Rafsanjan and Anar residents.
Material and Methods: This study is experimental and is done on 36 randomly selected resources of
drinking and agricultural water in Rafsanjan. Measuring the concentration of Radon gas dissolved in water
by the electronic detector RAD7 and statistical analysis of data, the annual absorbed dose of Radon gas by
adults and children continually using water of these sources is estimated.
Results: The minimum and maximum amount of Radon gas concentration in drinking water are 0.32±0.12
Bq/lit and 13.90±2.45 Bq/lit while the minimum and maximum amount of Radon gas in agricultural
resources of water are 3.68±1.25 Bq/lit and 24.51±3.87 Bq/lit, respectively. Therefore, the annual
absorbed dose of Radon gas by adults and children using drinking water is between 3.16±1.17 µSv/year
and 136.22±24.01 µSv/year and 4.33±1.61 µSv/year and 186.95±32.95 µSv/year, also it is between
36.06±12.25µSv/year and 240.20±37.93µSv/year and 49.49±16.81µSv/year and 329.66±52.05 µSv/year
for those using agricultural water
Conclusion: it has been concluded that the amount of Radon gas dissolved in the water of this region is
approximately high; however, different methods of releasing the existing Radon gas of drinking water
along with informing people about the dangers of this gas can decrease the natural exposure caused by
Radon gas.

Key words: Radon Gas, Absorbed dose, Water sources, Rafsanjan, Anar, RAD7 detector
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