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برآورد دوز جذبي مؤثر ساليانه ناشي از گازهاي رادون و
تورون در مجاور گسلهاي فعال در شمال شرق ايران
 1گروه فيزيک ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه حكيم سبزواري
 2گروه فيزيک ،دانشگاه پيام نور تهران
(دريافت مقاله -39/17/22 :پذيرش مقاله)32/2/7 :

چكيده
زمينه :گسلهاي فعال در واقع به عنوان مهمترين عامل ورود رادون و تورون به سطح زمين ميباشند .قرار گرفتن مناطق مسكوني بر روي
اين گسلها يكي از داليل اصلي افزايش تراکم اين دو گاز راديواکتيو در آنها است.
مواد و روشها :با استفاده از دستگاه اندازهگيري  RTM1688ميزان غلظت رادون و تورون در  277منزل مسكوني نزديک به گسلهاي
فعال در خراسان شمالي واقع در شمال شرق ايران اندازهگيري شد.
يافتهها :دامنه اندازهگيريهاي رادون از  12بكرل بر متر مكعب تا  111بكرل بر متر مكعب با مقدار متوسط  62/99بكرل بر مترمكعب ثبت
شد .بيشترين دوز جذبي مؤثر ساليانه در نمونهها  2/92ميليسيورت و کمترين مقدار  7/92ميليسيورت با ميانگين  2/116ميليسيورت
محاسبه شد .دامنة مقادير تورون از صفر تا  197بكرل بر متر مكعب با مقدار متوسط  922/91بكرل بر متر مكعب ثبت شد .بيشترين دوز
جذبي مؤثر ساليانة تورون  21/16ميليسيورت و کمترين مقدار آن صفر با مقدار ميانگين  1/27ميليسيورت محاسبه شد.
نتيجهگيري :نتايج نشان ميدهد که در نواحي نزديک به گسلهاي فعال شمال شرق ايران؛ تراکم گاز تورون ،دو تا سه برابر حد مجاز
است .همچنين مشخص شد که درصدي از مناطق مسكوني مورد مطالعه که در معرض دوز جذبي مؤثر ساليانه بيشتر از حد مجاز قرار
دارند ،براي رادون برابر  27درصد و براي تورون برابر با  29درصد ميباشد .تراکم باالي رادون و تورون در منازل مسكوني منطقه ،بيانگر
نقش مؤثر گسلهاي فعال در توليد گازهاست و ميتواند احتمال ابتال به بيماريهاي ريوي را افزايش دهد.
واژگان کليدي :رادون ،تورون ،گسل فعال ،دوزجذبي مؤثر ساليانه
* سبزوار ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک
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مقدمه
ایجاد سرطان ریه پس از دخانیات در انسان ميباشند

زیست محیطي آن نادیده گرفته ميشود .با بررسي

( .)1-3به همین دلیل ،مطالعه و اندازهگیری این دو گاز در

مطالعات اخیر در حدود  17درصد دوز ناشي از استنشاق

محیط زندگي افراد از اهمیت ویژهای برخوردار است

گازهای رادیواکتیوته ،مربوط به تورون و دختر هستههای

( 4و  .)5میزان تراکم رادون و تورون در مناطق مسکوني

آن است ( .)15در این تحقیق تراکم گاز رادون و تورون

به عوامل مختلفي مانند ساختار زمینشناسي منطقه ،جنس

در 455منطقه مسکوني در مجاورت گسلهای شمال شرق

خاک ،شرایط آب و هوا ،نوع مصالح ساختماني مورد

ایران ،مورد مطالعه و اندازهگیری قرار گرفت .سپس با

استفاده در ساختوساز منازل ،شکل هندسي منازل و

استفاده از روابط دوز مؤثر سالیانه ،مقادیر دوز این دو گاز

سبک زندگي افراد بستگي دارد ( .)5-7از زمان پیدایش

محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد.

زمین ،اورانیوم و توریم بهصورت نسبتاً یکنواخت در
اعماق زمین توزیع شدهاند .رادون و تورون که ناشي از

مواد و روشها

واپاشي اورانیوم و تورون بهصورت گاز به سطح زمین نفوذ

در این تحقیق ،منطقه مورد اندازهگیری ،مطابق شکل (،)1

کرده و به دلیل سنگینتر بودن از هوا در مجاورت سطح

در شمال شرق ایران ميباشد که شامل زمینهای مسطحي

زمین انباشت ميشوند ( 8و  .)9نتایج سایر محققان نشان

است که شمال و جنوب آن را مناطق کوهستاني فراگرفته

ميدهد که مقادیر رادون و تورون و مقادیر دوز جذبي در

است .جنس خاک دشتها ،آبرفتي مخروط افکنه و از نوع

بخشي از ایاالت هند از جمله کانامانا ،چاتراپور ،ماتیخالو

مارن قرمز و ماسهسنگ ميباشد .گسلهای فعالي در حوزه

تراکم رادون از  44Bqm-3تا  98Bqm-3و تورون از

شمال شرق ایران وجود دارند؛ که از جمله ميتوان به

 44Bqm-3تا  489Bqm-3تغییر داشته است؛ در بخشهایي

گسلهای معروف مشهدطرقي ،زورم ،سلطان محمدرضا،

از شمال ژاپن مقادیر رادون از  34Bqm-3تا 453Bqm-3

حسین آباد و گرهزو اشاره کرد.

و تورون از  55Bqm-3تا  373Bqm-3متغییر بوده است

شکل  )1نقشه بعضي از گسلهای شمال شرق ایران

منطقه از لحاظ شرایط آب و هوایي در حالت مطبوع و

بودند .سبک زندگي افراد و شکل هندسي منازل در تمام

معتدل بود .تمام منازل از سیستم تهویة طبیعي برخوردار

مناطق مسکوني مورد سنجش ،تقریباً یکسان بودند.
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اندازهگیری دو گاز رادون و تورون از اوایل اردیبهشت

دوز جذبي ساالنه این دو گاز از اهمیت ویژهای برخوردار

شروع و تا اواخر خرداد به اتمام رسید .در این تحقیق

است ( .)14-45از روابط زیر برای محاسبه دوز ساالنه

برای اندازهگیری تورون به روش فعال پیوسته از دستگاه

مؤثر برحسب تراکم رادون و تورون استفاده شد:

 RTM1688استفاده نمودهایم که اساس کار آن به

( )1دوز سالیانة مؤثر رادون

صورت زیر است:
غلظت گاز تورون براساس محصوالت دختر هستههای
دارای نیمه عمر کوتاه اندازهگیری ميشود که بعد از
واپاشي تورون ،در درون اتاقک اندازهگیری ،تولید





( )4دوز سالیانة مؤثر تورون







 CRn Bqm3  0.46  7000h  9ns Bqhm3







 CTh Bqm 3  0.09  7000h  40ns Bqhm 3

عمر  5/145ثانیه ،به یک هسته باردار مثبت با نیمهعمر

گاز رادون و تورون در داخل منزل مسکوني است.

کوتاه تبدیل ميشود ( .)14-14این یونها تحت تأثیر

همچنین مقدار متوسط ضرایب تعادل برای رادون و تورون

یک میدان الکتریکي بر روی سطح یک آشکارساز نیمه

و دختر هستههایشان برابر با  5/44و  5/59است (.)41

رسانا جمع شده و بعد از واپاشي ،شمارش آنها معرف
غلظت گاز تورون است ( .)15دستگاه در وسط اتاق و

نتايج اندازهگيري رادون و تورون

در ارتفاع  18سانتيمتر از کف آن قرار گرفت .برای هر

نتایج اندازهگیری تراکم رادون و تورون نشان ميدهد

اندازهگیری یک ساعت زمان صرف شد.

که حدود  45درصد از منازل دارای تراکم رادون بیشتر

با در نظر گرفتن نقشه گسلهای فعال منطقه و مقایسه

از حد مجاز  155 Bqm-3بودند و تقریباً  55درصد از

با نقشه جغرافیایي استان ،مکانهای مسکوني مناسب

منازل مسکوني غلظت تورون بیشتر از حد مجاز

انتخاب شد .اندازهگیریها در  455مکان مشخص که

 455Bqm-3داشتند .مقدار متوسط گاز رادون و تورون

اغلب نزدیک یک یا دو گسل فعال قرار داشتند ،انجام

در همه مکانها به ترتیب  75/43Bqm-3و

گرفت .مقادیر دو گاز رادون و تورون به صورت هم

 345/48Bqm-3بود .در اکثر مناطق نزدیک به دو یا چند

زمان و در سه بازة زماني صبح و ظهر و شب اندازهگیری

گسل مانند روستاهای چپانلو ،اسپیدان ،گرماب ،هنامه،

شد .مقدار متوسط سه اندازهگیری به عنوان تراکم گاز

گرهزو و مشهد طرقي تراکم گاز رادون و تورون نسبت

رادون و تورون هر مکان در نظر گرفته شد .مقدار

به سایر مکانها بیشتر بود .فراواني تعداد نمونهها در

متوسط دادهها به صورت نمودار با نرمافزار اورجین

همین مقادیر بازهبندی شده دوز جذبي مؤثر سالیانه

( )OriginLabرسم شدهاند.

رادون و تورون در جدول ( )1درج شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که

محاسبه دوز جذبي ساليانه مؤثر ناشي از رادون و تورون

بیشترین دوز جذبي مؤثر سالیانه رادون  5/45mSvو

تراکم بیش از حد مجاز رادون و تورون در محیطهای

کمترین آن  5/35mSvميباشد 85 .درصد از منازل دوز

مسکوني باعث افزایش ریسک ابتال به انواع سرطانها به

رادون کمتر از حد مجاز و 45درصد در معرض دوز

ویژه سرطان ریه در انسان ميشوند؛ لذا محاسبه مقادیر

رادون بیشتر از حد مجاز بودند .بیشترین دوز جذبي
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مؤثر سالیانة تورون  41/17mSvو کمترین مقدار آن

کمتر از حد مجاز و  54/5درصد در معرض دوز بیشتر

صفر بهدست آمد 45/5 .درصد از منازل دوز تورون

از حد مجاز بودند.

جدول  )1فراواني تعداد نمونههاي تراکم گاز را دون و تورون در منازل مسكوني مورد بررسي.
گاز تورون

گاز رادون
تراکم درون منازل (بکرل بر متر مکعب)

5-55

55-155

155-455

5-145

145-455

455-855

محدوده دوز جذبي مؤثر سالیانه( میلي سیورت)

5-1/5

1/5-3

3-4

5-3

3-4

4-44

تعداد منازل مسکوني در طبقه بندی دوز

58

154

45

43

48

159

مقادیر رادون و تورون با نتایج پژوهشها در بخشي از

ریوی ناشي از گازهای رادیواکتیو برای رادون در

ایاالت هند از جمله کانامانا ،چاتراپور ،ماتیخالو،

محدودة  5میليسیورت و برای تورون در محدودة 4

باداپوتي ،کالیابالي و یاموناگار مقایسه شد و نتایج

میليسیورت است ،دوز جذبي باالتر از آن ،احتمال ابتال

بهدست آمده تطابق خوبي با هم داشتند (.)1-9

به بیماری سرطان ریه را افزایش ميدهد (.)4

با توجه به ساختار زمینشناسي منطقه که بیشتر از

نتيجهگيري

سنگهای آهکي و خاک آبرفتي مخروط افکنه از جنس

با محاسبه دوز جذبي مؤثر سالیانه ناشي از رادون و

ماسه سنگ بود ،میزان نفوذپذیری را برای گازهای

تورون مشخص شد که تورون در مقایسه با رادون نقش

رادیواکتیو به سطح افزایش داده و گسلهای فعال منطقه

مخربتری در ابتال به بیماریهای ریوی در مناطق

نیز در افزایش تراکم این دو گاز در سطح زمین نقش

شمال شرق ایران ایفا ميکند .با در نظر گرفتن دوز

بسیار مؤثری را ایفا کردهاند .که با پژوهشهای متعددی

جذبي سالیانه مؤثر هر دو گاز در این مناطق ،توصیه

که در نقاط زلزلهخیز ایران همچون بردسیر انجام گرفته

ميشود که جهت کاهش این گاز رادیواکتیو در منازل

همخواني دارد ( .)41در بیشتر اندازهگیریهای انجام

مسکوني توصیههای ساده و عملي نظیر استفاده از

شده بر روی گازهای رادیواکتیو در کشورهایي مانند

سیستمهای تهویه و فن انجام شود.

تورون در فصول مختلف تغییرات اندکي نسبت به هم

پيشنهاد

داشتهاند .بر همین اساس ميتوان نتایج حاصل از این

چون این اندازهگیری در فصل مشخصي انجام شده

اندازهگیری را برای تمام فصول سال تقریباً یکسان در

تخمیني از دوز معادل سالیانه است .در این تحقیق میزان

نظر گرفت.

رطوبت ،دما و شکل منازل که در سنجش تراکم گازها

تراکم باالی رادون و تورون در منازل مسکوني منطقه،

مؤثر است کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بنابراین

بیانگر نقش مؤثر گسلهای فعال در تولید گازهاست.

پیشنهاد ميشود این اندازهگیریها در تمام فصول و در

در بسیاری از نمونهها میزان تراکم گاز تورون نسبت به

شرایط یکسان انجام شود.

رادون بیشتر بوده و در بعضي مناطق دو تا سه برابر حد

این پژوهش تحت حمایت مالي هیچ سازمان یا

مجاز ثبت شده است که به ساختار زمین شناختي منطقه

مؤسسهای نیست.

چین ،هند ،روسیه و مجارستان میزان تراکم رادون و
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Abstract
Background: Active faults are actually the most important factor in the entry of radon and thoron to the
surface of Earth. The location of residential areas on these faults is one of the main reasons for increasing
the concentration of these radioactive gases in them.
Materials and Methods: By using RTM1688, the concentration of Radon and Thoron was measured in
200 houses in rural residential areas placed on the active faults in Northern Khorasan in the north-east of
Iran. Results: Radon measurements range was registered from 12Bqm-3 and 188 Bqm-3 with an average of
75.43 Bqm-3. The highest annual effective dose in samples was 5.45 mSv and the lowest was 0.35 mSv with
an average of 2.187mSv. The range of Thoron was registered between 0.0 Bqm-3 and 840Bqm-3 with an
average of 325.48 Bqm-3. The highest annual effective dose in samples was 21.17 mSv and the lowest was
0 mSv with an average of 8.20 mSv.
Conclusion: The results show that in close areas to active faults of north-east of Iran the concentration of
Thoron and Radon is two to three times more than the safe level. It was found that 20 percent of residential
areas are subject to annual effective dose greater than the limit for radon and 54 percent for Thoron. The
high concentration of Thoron and Radon in these areas show that the active faults play the main role of
producing of these gases which may increase of lung diseases.
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