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٣روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

:پيشگفتار

بـراي كـه مبحـث پرتـوزايي رادن مـي باشـد      كشور در درتأليفي كتاب حاضر نخستين اثر 
و با تمركز بيشتر بر جنبه هـايشجويان عالقه مند به اين موضوع نپژوهشگران و داآشنايي 
.به رشتة تحرير درآمده استفني آن 

در جهـانبه عنوان دومين عامل ايجاد سـرطان ريـه    مصرف دخانياتبعد از رادن استنشاق 
وانـدازه گيـري    ه هـاي ماهيـت رفتـار آن، شـيو   و شـناخت  بنـابراين   .شناخته شـده اسـت  

عـالوه بـر ايـن،. از اهميت فراواني برخوردار است فضاهاي بستههاي كاهش آن در  روش
طبيعـي، آبچشـمه هـاي   باال در كشور، طبيعي با پرتوزايي  مانند مناطقمكان هايي وجود 

كـه هـر يـك بـه تنهـايي فضـاهاي مشـابه  معادن اورانيومي و غير اورانيومي، انواع غارها و 
مطالعـات وسبب گرديده است كه  ،د در بردارندة غلظت هاي بااليي از رادن باشندنتوان مي

.داشته باشدد و كماكان نيز ادامه در اين زمينه صورت پذيردر كشور فراواني پژوهش هاي 



نام بخش ۴

گسترة تحقيقات در زمينة رادن در جهان بسيار وسيع مي باشد بطوري كه  ارائة همة آنها در
در اين كتاب مجموعـه اي از تحقيقـات مهـم پژوهشـگران. يك اثر تأليفي ميسر نمي باشد

اسـت كـه شـده سـعي   گرديـده و جهان و در كنار آن برخي از تحقيقات داخل كشور ارائه 
.پژوهش در اختيار محققين قرار داده شود بويژه از ديدگاه فني براي اوليهدانش 

اين كتاب، آشـنايي بـا مبـاني فيزيـك هسـته اي، فيزيـك پرتـوي، مطالبكامل براي درك 
.دزسنجي پرتوها و همچنين فيزيك بهداشت ضروري مي باشد ،آشكارسازي
دانـش رادندر زمينة جايگاه كشور  ،دهة اخير سهتالش پژوهشگران در  همت وبه يقين به 

است و اين كتاب تنها بخش كوچكي از ايـن تـالش را بـه تصـوير يافتهچشمگيري ارتقاء 
ن دانشگاهيفارغ التحصيال تمامي اساتيد، همكاران و بر خود الزم مي دانم از . كشيده است

كتاب قرار دارد صميمانه قدرداني نمايم كـه قطعـاً نتـايجاين كه نام آنها در فهرست مراجع 
.بوده است اثربخشنگارش اين كتاب تكميل پژوهش آنها در 

و با ارائـة نظـرات شودمفيد واقع عالقه مند محققين و دانشجويان  براي كتاباميدوارم اين 
.در بهبود آثار بعدي ياري نماينداينجانب را و پيشنهادات خود 

سيد مهدي حسيني پويا
خورشيدي 1393پاييز 

 پيشگفتار
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 ٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

  اولاولفصل فصل 

  رادنمباني 
  

 مقدمه. 1.1

دو گاز بي اثر آلفا زا مي باشند كـه در طبيعـت وجـود      (220Rn)و تورون  (222Rn)  رادن
و بـارش   به ساختار زمين و شرائط جوي نظير فشاربسيار د و سطح غلظت آنها بستگي ندار
از ميـان   بطـوري كـه   ،طبيعي در پوسته زمين مـي باشـد  منشأ هر دو از زنجيره تالشي . دارد

اين عناصـر پرتـوزا   . دنگرد آزاد مي شكاف ها و خلل و فرج صخره ها عبور كرده و در جو
ـ پس از خارج شدن از سطح زمين بالفاصله در اثر جابجايي هوا پراكنده و رقيق مـي گرد  د ن

توانند  ضور داشته باشند ميحمحل هاي مسكوني هر فضاي بسته اي از جمله و چنانچه در 
   .مخاطرات پرتوي ايجاد نمايند نفوذ كرده و آنقدر تجمع پيدا نمايند كه آن به فضاي دروني

تورون سهم عمده اي از پرتوگيري افـراد جامعـه را بـه     استنشاق دختران كوتاه عمر رادن و
  ميزان متوسط دز ساليانه   UNSCEARكه طبق برآورد بطوري خود اختصاص داده است
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ــران آن   ــر استنشــاق رادن و دخت ــرد در اث ــر ف ــورون  mSv 15/1ه ــراي ت          mSv10/0و ب
در دهه هاي اخير مدارك مستدل گسترده اي ارائه گرديده است كه حكايـت از   .)1(مي باشد

ارتباط ايجاد سرطان ريه با پرتوگيري حاصل از استنشاق غلظت هاي باالي رادن و تـورون  
   برخـي از دختـران آنهـا     MeV 5دليل اين مسئله وجود آلفاهاي با انرژي بـيش از   .)2(دارد
خود را در مسـير تنفسـي ريـه آزاد نمـوده و سـبب ايجـاد        كه تمامي انرژي يونسازي است

در گذشته تصور مـي گرديـد كـه بـروز مخـاطرات      . آسيب سلولي و سرطان ريه مي گردند
مربوط به رادن و تورون تنها منحصر به فضاهاي بسته اي چون معادن اورانيوم مي باشد، اما 

االي آنها در منازل مسكوني و مطالعات بعدي نشان داده است كه امكان وجود غلظت هاي ب
    بيشـترعواملي كـه سـبب افـزايش غلظـت ايـن گازهـا در          .محل هاي كار نيز وجـود دارد 

گردد عبارتند از وجود چشمه هاي طبيعـي حـاوي راديـوم در محـل      هاي مذكور مي مكان
زاي و يا مصـالح بكـار رفتـه در اجـ    ) نظير رامسر در ايران(مانند مناطق پرتوزاي طبيعي باال 

چنـين  . باشـند  توريومساختماني كه حاوي درصد قابل توجهي از عناصر زنجيره اورانيوم يا 
عواملي سبب گرديده كه برخي از كشورها مطالعاتي را در سطح ملي بـراي  پـي بـردن بـه      
وضعيت خود در خصوص غلظت وتغييرات رادن و تورون در مكانهاي مختلـف بـه انجـام    

  .)1(برسانند
مطالعات مربوط به بررسي وضعيت رادن از سالهاي گذشته در كشور ما نيـز آغـاز گرديـده    

اما وسعت كشور ما و . )3(است شدهاست و مكانهاي متعددي نيز در اين خصوص شناسايي 
هايي كه ممكن است در آنها پتانسيل بااليي از غلظت هاي رادن وتورون وجـود   تعدد مكان

دن اورانيـوم ، غارهـاي طبيعـي، چشـمه هـاي آب گـرم و منـاطق        داشته باشد از جمله معا
پرتوزاي طبيعي باال، ايجاب مي نمايد كه مطالعـات گسـترده تـري در ايـن حـوزه صـورت       

 مباني رادن



 ١١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

   نيازمنـد تجهيـزات مناسـب، دقيـق، كـم حجـم و ارزان بـراي         چنين تحقيقاتي قطعاً. پذيرد
  .اندازه گيري خواهد بود

و رفتارهـاي    =s 6/55 (T1/2( ل نيمـه عمـر كوتـاه آن   به دليـ  نبحث تورو از طرف ديگر
بسـيار   ،محيطي خاص از جمله وابستگي غلظت محصوالت آن به فاصـله از منبـع پرتـوزا   

رسـد كـه    به حدي نمي عموماًدر فضاي بسته تورون تراكم گاز . مي باشد متفاوت از رادن
  . )4(نمايداز طريق محصوالت تالشي آن دز قابل توجهي ايجاد 

قائل بوده انـد و  از ديد سالمت  تورون، اهميت كمي براي محققين در گذشته به دليل آنكه
پيچيده بودن تكنيك هاي اندازه گيري آن و فقـدان توجـه بـه آن در نشـريات گذشـته       نيز

ICRP ن وجـود داشـته  ، يك فاصله عميق بين دانش موجود در زمينه تورون نسبت به راد
ها، دز حاصل از پرتوزايي تورون قابل مقايسه  در برخي مكانه ست كا در حالياين . است

 و برخي كشورها نظير ايتاليـا، ژاپـن  نواحي و حتي بيشتر از رادن مي باشد كه اين مورد در 
لذا اهميت و توجه رو به افزايشـي  . قرار گرفته استمورد بررسي مشاهده گرديده و   دئسو

رزيابي اين گاز پرتوزا جهت تخمـين پتانسـيل   روش هاي دقيق و معتبر او در مورد تورون 
اهميـت  . اسـت   بـه وجـود آمـده    در دو دهه اخيـر  خطرات بهداشتي ناشي از استنشاق آن

پيامدهاي شغلي در حال حاضـر   و ر فيزيك بهداشت، آثار پرتويظو زنجيره آن از ن تورون
پرتوگيري حاصل از آن پايين  خطر با توجه به نيمه عمر كوتاه آن اگرچه.شفاف نمي باشد 

رسد، با اين وجود، ترديدهاي اندكي در مورد اهميت تحقيق بصـورت تفصـيلي    به نظر مي
و محصوالت تالشي كوتاه عمر آن نسبت به رادن براي مردم  به منظور ارزيابي سهم تورون

  .)5(د وجود دارطبيعي پرتوزايي  نظرعادي، محل هاي كار و محيط زندگي از 

  ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي  .2.1
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به غير از زنجيره هاي توليد مصـنوعي  (ويژگي مشترك تمامي زنجيره هاي پرتوزائي طبيعي 
بدون بو، رنـگ و مـزه    ،اين گاز نادر. باشد در آنها مي رادنحضور ايزوتوپ هاي ) نپتونيوم

بـه شـكل   واگرچه به سختي بصورت تركيـب شـيميايي وجـود دارد، بـا ايـن حـال        است 
 'Clathrate'يا درساختار شـبكه هـاي هيـدرژن دار بـا نـام التـين         RnF4تركيباتي چون 

بصورت عنصر ميهمان بدون پيوند هاي واالنسي و به شكل ملكولي مي تواند وجود داشـته  
و از  شـده ، ژل سيليكا و يا مواد مشابه جـذب   *به سهولت بر روي زغال چوب رادن. باشد

بـراي رهـا    .شـود از ساير گازها استفاده مي آن اين خاصيت براي جمع آوري و جداسازي 
  .بكار رود ºC 350از زغال چوب الزم است دماي رادنشدن 

       گـاز هـاي طبيعـي اسـت كـه      وحالليـت در مايعـات از جملـه آب     رادنويژگي مهم ديگر 
در اجزاي ساختماني غنـي   همچنين. شودمي تواند به فواصل دور از منبع توليد خود منتقل 

  . ايجاد گردد در يك فضاي بسته در هوا  رادناز  بااليي غلظتممكن است  عناصر مادراز 

  پرتوي هايويژگي. 3.1
ترتيب از زنجيره هـاي   به (220Rn)ديگر آن تورون مهم وايزوتوپ آلفازاي  (222Rn) رادن

نشـان   2-1 و 1-1 هـاي  كه در شكل شوندتوريوم حاصل مي  وطبيعي معروف به اورانيوم 
و دختران آنها براي آشـكار سـازي    رادنپرتوي ايزوتوپ هاي  هاياز ويژگي. داده شده اند

رادن اهميـت  . مي باشند نيز اثرات بيولوژيكي عامل بروزاستفاده مي گردد و اين ويژگي ها 
چشـمه و   اطـراف  محـيط  ،به غلظت، خواص فيزيكي به عنوان منبع پرتوزاي محيطي اصوالً

  .بستگي دارد )يعني راديوم(عمر متوسط ايزوتوپ مادر آن 

                                                            
* Charcoal 

 مباني رادن



 ١٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

و اي ثانيـه   96/3بدليل نيمـه عمـر كوتـاه    كه است  (219Rn) آكتينيونايزوتوپ ديگر رادن 
به نـدرت در جـو وجـود دارد و سـهم آن      معموالًدر محيط، ) ~%711/0(فراواني ناچيز آن 

  .نظر مي گردد درپرتوزائي طبيعي ناچيز بوده و از آن صرف
در مورد تورون نيز نيمه عمر آن در حدود يك دقيقه مي باشـد و ضـخامت كمـي از مـواد     

كـه طـول    با در نظر گرفتن اين. شود محسوبمي تواند به عنوان چشمه تورون ساختماني 
         عامــل غالــب در پرتــوزائي طبيعــي رادن اســت،بــار كمتــر از رادن  77تــورون  *)6(پخــش

در مورد رادن عالوه بر تالشي، ميزان تهويه نيز در فضاهاي بسته عامل كاهش آن . مي باشد
تورون بي تأثير است و در اين حالت ميـزان  عامل براي اين كه  در حالي شمرده مي گردد،

سهم ) UNSCEAR )1بر اساس داده هاي . خطر پرتوي تورون قابل صرف نظر نمي باشد
  . مي باشد% 2/0و براي تورون % 40رادن از ميزان پرتوزائي طبيعي 

. استثانيه  6/55با نيمه عمر كوتاه   232-واپاشي از هستة توريومزنجيرة تورون محصول 
 .ي برخوردار استتركماهميت  اززمين برخالف رادن بستر تورون از  خروجبه اين دليل، 

نسبت به رادن، غلظت آنها در آن به دليل نيمه عمرهاي طوالني تر محصوالت واپاشي  اما
فضاهاي بسته يا محيط هاي كار قابل مقايسه مي باشند، بطوري كه در غلظت هاي يكسان 

برابر  4/13ك فضاي بسته، پتانسيل انرژي آلفاي محصوالت تورون رادن و تورون در ي
بنابراين در تعيين و ارزيابي  پرتوگيري از هسته هاي پرتوزاي  .خواهد بودمحصوالت رادن 

  .طبيعي، اندازه گيري هاي صحيح تورون و محصوالت واپاشي آن ضرورت دارد
در مورد تورون به انضمام محصوالت تالشي آن از مباحـث   همچنين به دالئل زير، پژوهش

   .)5(مي باشدمحققين جالب و مورد توجه 

                                                            
ثابت پخـش در عمـر    تورون در هوا مي باشد و برابر است با جذر حاصل ضرب /طول پخش نشانگر ميزان نفوذ رادون  *

 .)را ببينيد 6مرجع شمارة ( تورون/ميانگين رادون



  نام بخش

 
 

١۴ 

   ن و زنجيره هاي آنها  به عنوان ردياب هوابرد در مطالعات هواشناسـي واز تورون و راد
بـودن  به علـت كوتـاه   . استفاده مي شودنيز مكانيزم هاي انتقال جرم و فرايندهاي جوي 
براي اين گاز پرتوزا كاربردهاي انحصاري در مطالعات نزديـك سـطح    نيمه عمرتورون،

انـدازه گيـري همزمـان    نكته با ارزش در خصوص  .يافت شده است) تا چند متر(زمين 
آن اسـت كـه        )  6/10 (212Pb hومحصـول آن    )~ s55(كوتـاه  تورون بـا نيمـه عمـر    

بطور خاص در محـيط هـاي پرتـوزاي     عات جوي وكاربردهاي جالبي در مطال مي توان
 .نمودمحصور نظير معادن اورانيوم را ارائه 

 يـون  كوتاه عمر آن، هدايت الكتريكي اتمسفر را از طريق توليد جفت ةتورون و زنجير- 
 .ردب باال مي هاي حاصل از پرتوهاي بتا ، آلفا و گاما

   ــا، شــاخص مهمــي از ــره آنه ــورون و رادن و زنجي ــوا در نســبت ت ــان ه          شــرائط جري
 .محيط هاي پرتوزا نظير معادن اورانيوم زيرزميني مي باشد

  در برخي از مكانهاي سربسته نظير معادن گرانيت ، مكانهايي كه مواد ساختماني آن غني
 دز دريـافتي حاصـل از تـورون قابـل     خطراز توريوم مي باشد و خاك برخي از نواحي، 

 .پوشي نمي باشد چشم

يا  / يون و شكل هايايزوتوپ هاي محصول رادن و تورون فلزات سنگيني مي باشند كه به 
همچنين مي توانند به ذرات گرد . اتم هاي آزاد بوده و از نظر شيميايي بسيار فعال مي باشند

ميزان . و غبار در هوا چسبيده وآئروسل هاي پرتوزا به ابعاد كمتر از ميكرون تشكيل دهند
كسر دختران هوابرد رادن و تورون بصورت غير چسبيده باقي مي مانند كه به آن متغيري از 

  در لوله تنفسي نشسته  ،استنشاقپس از اين ميزان مي تواند .  گويندمي *هوابرد متصل نشده

                                                            
*  airborne-unattached fraction  

 مباني رادن



 ١۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

تالشي آلفا .  MeVبه همراه نيمه عمر و انرژي آلفا بر حسب  238Uدياگرام تالشي سري : 1-1شكل 
 .نشان داده شده است افقيوتالشي بتا با خط  عموديبا خط 



  نام بخش
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  .  MeVبه همراه نيمه عمر و انرژي آلفا بر حسب  232Thدياگرام تالشي سري : 2-1شكل 
 .نشان داده شده است افقيوتالشي بتا با خط  عموديبا خط تالشي آلفا                

 مباني رادن



 ١٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

كسـر هـوابرد متصـل بـه     توزيع اندازه ذرات در . نمايد گسيلو تمامي آلفاي خود را در آن 
از دختران رادن و تورون نيز به دليل آنكه در نواحي متفاوتي از مسير هوايي قـرار   *آئروسل

   .تواند در ميزان دز مؤثر باشد مي گيرند مي
 (218Po, 214Bi, 214Po, 214Pb)به دو دسته  دختران كوتاه عمر  رادنمحصوالت تالشي 

در . تقسيم مي گردنـد   (210Po, 210Pb, 210Bi)دقيقه و بلند عمر  27با حداكثر نيمه عمر 
تنفسي و پاك شدن كامل ريه، چرخـه تالشـي آنهـا     ةمورد گروه اول با توجه به زمان چرخ

سـال   3/22در مورد گروه دوم بـا توجـه بـه نيمـه عمـر      . شودام مي بطور كامل در ريه انج
210Pb      پيش از شروع زنجيره تالشي از طريق بازدم دفع مـي شـوند و در پرتـودهي ريـه ،

كسـر بزرگـي از    و دارداما در مورد تورون دختران بلند عمر وجـود  . نقش عمده اي ندارند
212Pb  مي تواند از طريق مخاط ريه وارد خـون شـده و   را دارد طوالني ترين نيمه عمر كه

مشخصـه هـاي    1-1جـدول . در ساير ارگانهاي بدن ايجاد صدمات بيولوژيكي عمده نمايـد 
  .تورون را نشان مي دهد/رادنايزوتوپ هاي مادر و دختران  انرژي آلفا و نيمه عمر 

  روابط تعادلي با محصوالت واپاشي . 4.1

      در اين قسمت ابتدا دو كميـت پرتـوزايي و غلظـت پرتـوزايي را بـراي يـادآوري تعريـف        
   :مي نماييم

   پرتوزايي**  : 

صـورت محاسـبه   ه اين واحد زمان و ب، برابر است با تعداد رخداد تالشي در Aپرتوزايي، 
   :مي شود

                                                            
* airborne-attached fraction  

** Activity )در برخي منابع فعاليت يا قدرت هم ترجمه شده است(  



  نام بخش

 
 

١٨ 

)1.1  (                                                   NA             

مي باشد و برابر  خاص يك اتم  ةتالشي در واحد زمان هستاحتمال   (s-1) هك بطوري

T

)2ln(
   كه در آنT   نيمه عمر ايزوتوپ وN است تعداد اتمهاي موجود در نمونه .

  .ثانيه مي باشدو برابر يك تالشي در  (Bq)واحد اندازه گيري پرتوزائي،  بكرل 

 غلظت پرتوزائي*: 

در واحد حجم هوا  )iبا شاخص(پرتوزائي رادن، تورون يا دختران پرتوزاي آنها ميزان 

V

A
C i

i  بكرل بر متر مكعب مي باشد  و واحد آن.  

  ،**رابطة زير بين پرتوزايي دو عنصر مادر و دختر همواره برقرار است

)2.1(
                                            

)1( )(

12

2

11

22 12 te
N

N 





 


  

  . زمان مي باشد tپرتوزايي دختر و 22Nپرتوزايي مادر،   11Nكه در آن 
براي آن كه دو عنصر مادر و دختر در بازة زماني مشخصي به پرتوزايي يكساني برسند الزم 

، فعاليت tmن حالتي در يك زمان در چني. است كه نيمه عمر دختر از مادر كوتاه تر باشد
  مادر و دختر برابر و به ميزان بيشينه مي رسند كه اين زمان برابر است با

)3.1                                             ( 
12

12 /ln





mt  

                                                            
* Activity Concentration  

نوشتة             Introduction to Radiological Physics and Radiation Doseimetryكتاب  6به فصل  **
F. H. Attix  راجعه نماييدم.  

 مباني رادن



 ١٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 كه اين حالت تعادلكاهش مي يابند به شكل برابر سپس پرتوزايي مادر و دختر هر دو 
  :و رابطة زير بين مادر و دختر برقرار است نام دارد گذرا

)4.1                                         (
12

2

11

22








N

N  

  .بصورت گذرا مي باشد 214Pb عنصر مادر و214Bi رابطة تعادلي بين دختر 
چنانچه نيمه عمر دختر بسيار كوچك تر از مادر باشد، پس از طي زمان معين، غلظت مادر 

به اين حالت . و دختر برابر و به بيشينه مقدار خود مي رسد و بدون  كاهش ادامه مي بايد
  . برقرار است 222Rnدختر آن  و 226Raبين مي گويند كه به عنوان مثال پايا  تعادل

PoRn   Ra 218
84

d 18125.0
d 824.3

222
86

,

d 101845.1
y 1602

226
88

1-
2

1/2
1-6

1

2/1









   



  

روز رخ  66با توجه به ثابت هاي واپاشي راديوم و رادن، تعادل بيشينه بين آنها درطي 
                                   .خواهد داد

 نيمه عمر  هستة پرتوزا
 انرژي آلفا

(MeV) 

222 Rn  
218 Po 
214 Pb 
214 Bi  
214 Po 

 
220 Rn 
216 Po 
212Pb  

212 Bi (36%) 
212 Po (64%) 

3.82 days  
3.05 min 
26.8 min 
19.7 min 
164µs  

 
55.6 s 

0.145 s 
10.6 h 

60.6 min  
304 ns  

5.49 
6.00 

- 
- 

7.69 
 

6.29 
6.78 

- 
6.05 
8.78  

 .)6( تورون/مشخصه هاي انرژي آلفا و نيمه عمر ايزوتوپ هاي مادر و دختران رادن: 1-1جدول



  نام بخش

 
 

٢٠ 

در مقايسه با عنصر مادر كه و ثانيه  145/0 برابر 216Poنيمه عمر دختر  در مورد تورون، 
پرتوزايي مادر و دختر همواره با هم بنابراين ، مي باشدبسيار كوتاه است حدود يك دقيقه 

برابر بوده و از اين خاصيت براي طراحي آشكارساز خود تورون با استفاده از آشكارسازي 
216رف صPo  اما با توجه به نيمه عمر بسيار بلند ). فصل چهارم را ببينيد(استفاده مي شود

هيچگاه تعادل ساعت مي باشد، بين دختر اول و دوم  10كه بيش از  212Pbدختر دوم، 
  .برقرار نخواهد شد

  دانستن روابط تعادلي مادر و دختر در تعيين زمان مناسب براي كاليبراسيون تجهيزات 
و اتاقك هاي كاليبراسيون اهميت  تورون و نيز تعيين حجم محفظه/رادن يريگاندازه
  .دارد يفراوان

  كميت ها و يكاهاي اندازه گيري پرتوي . 5.1
از تعاريف ارائه شده بوسيله كميتـه  برگرفته  كتابكميت ها و يكاهاي مورد استفاده در اين 

بـر اسـاس سيسـتم     يكاهاي آن و تمامي مي باشد )8و7( (ICRP)پرتويبين المللي حفاظت 
  .بيان گرديده است  (SI)اندازه گيري جهاني 

  كميت هاي دزسنجي. الف

 دز جذبي: 

در يك جزء d، مقدار ميانگين انرژي داده شده از انواع پرتو هاي يونساز   Dدز جذبي،
  .مي باشد dmحجم  به جرم 

 مباني رادن



 ٢١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

                  
dm

d
D


                                                         )5.1(   

       j.kg-1 1و مقدار آن برابر  (Gy) برابرگري (SI) گيري آن در دستگاهواحد اندازه 
  .مي باشد Gy 01/0مقدار آن برابر  و (rad)واحد قديمي آن راد . است

 : *دز معادل

يك كميت فيزيكي بوده و بيانگر اثرات بيولوژيكي ناشي از يك پرتو  ،دز جذبي 
به عبارت ديگر با وجود آنكه دز . بخصوص بر يك ماده يا سيستم بيولوژيكي زنده نيست

جذبي مقدار انرژي جذبي در واحد جرم را در يك ماده يا بافت بيان مي كند، مقادير 
پرتوهاي مختلف بطور مستقل هميشه  انرژي جذب شده يا دز جذبي ناشي از يكسان از

    بطور كلي اثربخشي . نشان نمي دهند داز خورا بر يك عضو بيولوژيكي  يكساناثرات 
بستگي به نوع و انرژي پرتو تابيده  خاص، پرتواز يك بيولوژيكي مربوط به يك دز معين 

دز ام كميت ديگري بن پرتويكميسيون بين المللي حفاظت . شده و شرائط تابش دارد
پرتوي  فاكتور توزينمعرفي نموده است كه حاصل ضرب دز جذبي يك عضو در  معادل
WR مي باشد.  

             RTRRT DWH ,, .                                                  )6.1(   

 فاكتور توزينچون اثرات احتمالي پرتو بستگي به نوع و كيفيت پرتو دارد، بايستي يك 
 WRپرتوي  فاكتور توزين. گردد معرفيبراي اصالح دز جذب شده در تعيين دز معادل 

بر اساس بررسي داده هاي بيولوژيكي و شرائط مختلف پرتوگيري براي انواع پرتوهاي 
ارائه   2-1 جدولتعيين گرديده و در  پرتوييونساز توسط كميسيون بين المللي حفاظت 

                                                            
*   Equivalent Dose 
  



  نام بخش
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 همانطور كه در اين جدول مشاهده مي گردد، خطرات پرتوي آلفا در صورتي. است شده

كه داخل بدن وارد شده باشد از ساير انواع پرتوهاي يونساز بيشتر بوده كه اين مورد 
استنشاق گاز رادن و تورون به دليل دارا بودن پتانسيل انرژي آلفا مربوط  اهميت خطرات

  .به دختران را از نظر فيزيك بهداشت نشان مي دهد
يك  بطوري كه دارد  نام (Sv)ژول بر كيلوگرم مي باشد و سيورت  دز معادليكاي 

سيورت برابر جذب انرژي يك ژول از يك نوع پرتو بخصوص در واحد جرم بافت بدن 
  .بوده است) (remم ، رِ دز معادليكاي قديمي . مي باشد

 WRمقادير فاكتور توزين پرتو، : 2-1جدول 
  نوع و گسترة انرژي پرتو

ضرائب 
ICRP-60پيشنهادي 

ضرائب 
  ICRP-103پيشنهادي 

 1  1  فوتون ها
  11  الكترون ها و ميون ها

keV10En<5نوترون ها 
  تابع پيوسته
طبق معادلة 
 ICRP-103مندرج در 

keV100En<<keV10  10نوترون ها 
MeV2En<<keV100  20نوترون ها 
MeV20En<<MeV2  10نوترون ها 

MeV20En>5نوترون ها 
  2  5پروتون ها

ذرات آلفا، پاره هاي شكافت، هسته هاي 
  سنگين

20  20 
  

 مباني رادن



 ٢٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

پرتو براي حدود پرتوگيري شغلي در  فاكتور توزينبايستي همواره مد نظر داشت كه 
يا دزهاي ز سوانح باالي د هايسطح حفاظت در برابر اشعه معتبر مي باشد و در حد

  .و قابل استفاده نمي باشد مي نمايد خطاي بزرگي ايجاددرمان 
پرتوهاي يونساز باشد، دز معادل چنانچه يك محيط پرتوي دربرگيرنده تركيبي از انواع 

پرتوي متناظر بصورت  فاكتور توزينبوسيله مجموع حاصل ضرب هريك از انواع آنها در 
   :ذيل حاصل مي گردد

            RTR
R

T DWH ,.                                                       )7.1(  

ضريبي كه توسط . اثرات احتمالي پرتو با نوع بافت و يا عضو تحت تابش تغيير مي نمايد
      ناميده  WT، بافت فاكتور توزين ،توزين مي گردد  Tدر بافت يا عضومعادل آن دز 
  .مي شود
از نظر مقادير اين ضريب را براي اعضاي حساس بدن انسان نسبت به پرتو   3-1جدول

  .نشان مي دهد پرتويكميسيون بين المللي حفاظت 
همانطور كه مالحظه مي گردد ريه از جمله اعضاي بسيار حساس مي باشد كه در اثر 

  .و تورون مي تواند در معرض خطر آسيب قرار گيرد رادناستنشاق گاز 

 دز مؤثر* 

يك  دز معادلبافت ، دز مؤثر بر اساس حاصل ضرب  فاكتور توزينبا توجه به تعريف 
  مربوط به خود محاسبه مي گردد و برابر   WTبافت  فاكتور توزيندر   Tبافت يا عضو

                  .T T
E

E W H                                                        )8.1(  

                                                            
* Effective Dose 



  نام بخش

 
 

٢۴ 

  .مي باشد  Svيكاي دز مؤثر مانند معادل دز ،سيورت 

  كميت هاي رادن سنجي. ب

 پتانسيل انرژي آلفا*: 

است با مجموع        برابر )تورونيا ( بازاي هر اتم براي هر دختر رادن  Epiپتانسيل انرژي آلفا
  .  ) 208Pb يا(  210Pbشده در طي تالشي آن دختر تا  گسيلانرژي هاي آلفاي 

                                                            
* Potential Alpha Energy  

  WTمقادير پيشنهادي فاكتور توزين بافت، : 3-1جدول 
  بافت

  فاكتور توزين بافت 
  ICRP-60بر اساس 

  فاكتور توزين بافت
  ICRP-103بر اساس  

01/001/0  سطح استخوان  
05/004/0  مثانه  
05/012/0  پستان  

12/012/0  رودة بزرگ  
20/008/0  غدد جنسي  

05/004/0  كبد  
12/0  ريه ها  12/0  
05/0  مري  04/0  

12/0  مغز قرمز استخوان  12/0  
01/0  پوست  01/0  

12/0  دهمع  12/0  
05/0  تيروئيد  04/0  
01/0 -  مغز  

  01/0     -  غدد بزاقي
05/0  اندام هاي باقيمانده  12/0   

 11  جمع كل
  

 مباني رادن



 ٢۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

چنانچه مخلوطي از دختران كوتاه عمر رادن يا تورون وجود داشته باشد، پتانسـيل انـرژي   
 برابر  J/m3بر حسب تمامي اتم هاي دختر موجود 
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  .مي باشد انرژي آلفاي آن Epiغلظت هر دختر و  Ciكه در آن مي باشد 

 سطح كار : 

 WL 1ر تعادل پايا، د. سطح كار برابر پتانسيل انرژي آلفا در واحد حجم هوا مي باشد
بكرل بر متر  3700در غلظت ) يا تورون(برابر پتانسيل انرژي دختران كوتاه عمر رادن 

  . )275براي تورون ( استمكعب 
  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  

رادنبه عبارت ديگر براي 
3700

)(
)(

3


BqmC

WLC
Rn
eqRn

p
وبراي تورون   

275

)(
)(

3


BqmC

WLC
Tn
eqTn

p
    

  .مي باشد
  . انرژي آلفا در يك ليتر هوا MeV  105× 3/1 معادل است با WL1 بنابراين براي رادن،

  4- 1جدول، تورون و دختران آنها در  رادنكميتهاي تعريف شده به همراه مقادير آن براي 
  .نشان داده شده است

 غلظت تعادلي* : 

و تورون در فضاي داخلي حتي در شـرائط پايـدار  بـدليل عـواملي چـون تهويـه و        رادن
دل تعادلي امعبنابراين غلظت . نشست بر روي سطوح با دختران خود به تعادل نمي رسند

بـراي  و   EERCآن را بـا  بـراي رادن   مواقـع كه برخي ( Ceqتعادلي  يا ساده تر غلظت 
يـا تـورون در تعـادل بـا      رادنعبارت است از غلظـت  ) نشان مي دهند EETCتورون با 

                                                            
  Working Level 
* Equilibrium-equivalent Concentration   



  نام بخش
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 Cpدختران خود كه داراي همان پتانسيل توليد انرژي آلفا در شـرائط موجـود بـا غلظـت     
  .دنباش

بنابراين طبق تعريف  



4

1i i

pi
eqp

E
CC


بـا توجـه بـه تعـاريف قبلـي و مقـادير       است و  

 :رابطه ذيل حاصل مي شود )4-1( جدول
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   )9.1(                  

ار ناچيزي يميكروثانيه داراي غلظت بس 165بدليل نيمه عمر بسيار كوتاه  214Poايزوتوپ 
  .از رابطه حذف مي شودمي تواند  در هوا بوده و

مقاديرثابت تالشي و پتانسيل انرژي آلفا بازاي هر اتـم و بـازاي هـر بكـرل از دختـران       :4-1جدول
  كوتاه عمر رادن و تورون

 وزاتهستة پر
 پتانسيل انرژي آلفا

,

 مباني رادن



 ٢٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

از تعريف حـذف   معموالًبراي تورون نيز اولين دختر داراي نيمه عمر بسيار كوتاه بوده و 
  :مي گردد و غلظت تعادلي بصورت ذيل تعريف مي شود

 )10.1                                       (  32 086.0914.0 CCC Tn
eq                

         

 فاكتور تعادل*: 

       ناميـده   Fبـه غلظـت واقعـي آن فـاكتور تعـادل       )يـا تـورون  ( رادننسبت غلظت تعادلي 
به معني تعادل كامل بين مادر ودختران و صفر بـه   1بنابراين مقدار فاكتور تعادل . مي شود

  . معني وجود گاز خالص بدون دختران دريك محيط مي باشد

 درجه غير تعادلي: 

نسبت غلظت يك دختر به غلظت واقعي مادر درجه غير تعادلي ناميده مي شـود و رابطـه   
  :بر قرار است زير

       a
i

u
i

a
i

u
ii

i ff
C

C

C

C

C

C
f 

000

                                      )11.1  (  

مربوط به دختـران متصـل بـه ذرات     aمربوط به كسر دختران آزاد و  uدر اينجا شاخص 
 .هوابرد مي باشد

اسـتفاده از آشكارسـاز ، بـه روش هـاي     در تعيين اين كميت ها  عـالوه بـر نـوع    نايقيني 
بـراي تعيـين   . تغييـر نمايـد   ±%80محاسبه بكار رفته نيز مربوط مي گردد كه مي تواند تـا  

  :و دختران آن همواره رابطه ذيل بر قرار مي باشد رادنفاكتور تعادل 

BiPbPoRn
fffF 214214218222 380.0515.0105.0                          )12.1(  

                                                            
*  Eqiulibrium Factor  
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ايـن   .مـي باشـد   رادن i (218Po, 214Pb , 214Bi)درجه غير تعـادلي دختـر    i fبطوريكه 
، سيستم آشكارساز بايستي قـادر بـه ثبـت    رابطه نشان ميدهد كه براي تعيين فاكتور تعادل

ند كه فاكتور تعادل مي توانـد بـه روشـي    ه انشان داد پژوهشگران. همزمان آلفا و بتا باشد
بصـورت ذيـل تعريـف     (Fred) كاهش يافتـه  ر تعادلِفاكتوِنوين از طريق پارامتري به نام 

  :)9(گردد

   )13.1(                                 PoPo
ffF d 214218Re 380.0105.0 ب  

   كه رابطه حاكم بين فاكتور تعادل واقعي و كاهش يافته بصورت ذيل با برقرار  طوريب
  :مي باشد

02.02.2 Re222  dFF
Rn

             (R2=0.996)                )14.1(  

در  % 4همچنين تطابق . مي باشد% 45/0نايقيني تعيين فاكتور تعادل با اين روش كمتر از 
اندازه گيري فاكتور تعادل با استفاده از اين روش به صـورت عملـي بـراي چنـد مكـان      

با دانستن غلظـت   صرفاًطبق اين تعريف . مختلف از مفيد بودن اين پارامتر حكايت دارد
، فـاكتور  )214Pbبدون نياز به در نظر گـرفتن دختـر بتـا زا    ( رادنآلفا زا و خود  دختران

  . تعادل مي تواند تعيين گردد

  :در مورد تورون ، فاكتور تعادل از رابطه ذيل تعيين مي گردد

BiPbRn
ffF 212212220 086.0914.0                                            (15.1) 

 مباني رادن



 ٢٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

212Pb   چنانچـه  . بتا مي باشد و با پلي كربنات نمي تواند آشكارشـود  ةكنند گسيليك
براي فاكتور تعادل در نظر گرفته شـود ، ميـزان نـايقيني در تعيـين فـاكتور        212Biتنها  

  . )8(خواهد بود%  25تا  10تعادل 

 پرتوگيري: 

يـا تـورون بـا     رادنبه  انتگرال زماني بر روي پتانسيل انرژي آلفا بـراي هـر مخلـوطي از    
الزم به يادآوري . مي گوينديا به اختصار پرتوگيري دختران، پرتوگيري پتانسيل انرژي آلفا 

است كه مفهوم واژة پرتوگيري در اينجا با واژه مشابه در بحـث پرتوهـاي فوتـوني كـامالً     
        .متفاوت است

اي مخلـوطي از  به منظور تخمين دز مؤثر يك فرد،  پتانسيل جذب انرژي پرتـو هـاي آلفـ   
يا تورون از طريق استنشاق بايستي در طول يك دوره زماني بصـورت ذيـل    رادندختران 

  .تعيين مي گردد

)16.1                                                (pepp vtvCI    

ميانگين آهنگ حجم هواي تنفسي بـر   νو   teپتانسيل جذب انرژي در زمان   Ipكه در آن
پرتوگيري پتانسيل انرژي آلفا بـوده و يكـاي      Xp. حسب متر مكعب در ساعت مي باشد

  .مي باشد J.m-3.hآن 
در ) سـاعت در مـاه    170(سـاعت در سـال    2000 تقريبـاً را براي اين منظور زمان اشغال 

براي افراد عـادي جامعـه در منـازل    ) ساعت در ماه 580(ساعت  7000 تقريباًمحل كار و 
  .مي توان در نظر گرفتمسكوني 



  نام بخش
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نام داشت و عبارت است از مجموع  *WLM، واحد پيشين پرتوگيري ، سطح كار ماهانه
  . در طول دوره كاري يك ماهه WL 1پرتوگيري از 

  .مي باشد رادنبراي  J.m-3.h3-10 × 54/3 برابر  WLMيك  SIدر سيستم 
كميت هاي تعريف شده را بر حسب هـم نشـان   مقاديريكاهاي قديم و جديد  5-1جدول

  .مي دهد

  پرتوي  برآورد خطرات  .6.1
در يك فضاي بسته، كميـت مـرتبط و مـورد توجـه     و تورون  رادنغلظت دختران پرتوزاي 

 معـادن در محيط هايي مانند آن  بنابراين اندازه گيري. محققين از نقطه نظر سالمتي مي باشد
بويژه در چنين اندازه گيري هايي . منازل مسكوني ، مدارس و نظائر آن، صورت مي گيردو 

در خصوص كاربردي، به گسترش  دانش  پايه -گذشته از جنبه هاي تحقيقاتيمورد تورون، 
  .است منجر شدهاندازه گيري هاي پروتكل  تدوين  به كمك نموده و نتايج اين داده ها  آن 
آنهـا،   واپاشـي ، تورون و محصـوالت  رادنو راهنماييهاي  مرتبط با  و توصيه ها ضوابطدر 

  . مقادير مرجع دز اغلب بر حسب مقادير مرجع پرتودهي بيان مي شوند

                                                            
*  Working Level Month  

  مقادير قديم و جديد برخي از كميت هاي مورد استفاده در اندازه گيري رادن :5-1جدول 

 SIضريب تبديل به يكاي يكاي قديمي پارامتر

  فعاليت
  غلظت

  پرتودهي

 مباني رادن



 ٣١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 يكـاي  را بـه ) Svبرحسـب  (دز مـؤثر   ، (DCF) *تبـديل دز  فاكتوراين دو كميت بوسيله 
  . )5(مي نمايد مرتبط   (J.h.m-3) پرتودهي
يعني محاسـبه دز بـازاي واحـد     دزسنجيمحاسبه اين ضرائب براساس روش  1981تا سال 

و با استفاده از محاسـبه ريسـك بـازاي دز اسـتنتاج      دزسنجي هاي پرتودهي از طريق  مدل
در  .انجام مـي گرفـت    ICRP توسطشده از مطالعات اپيدميولوژي هيروشيما و ناكازاكي  

روش اپيدميولوژي بر اسـاس  مطالعـات بـر روي كـارگران معـادن        رادنبراي  1987سال 
نيز استفاده  دزسنجيكماكان روش  هر چند ،زيرزميني، نسبت به روش قبل ترجيح داده شد

با اين حال براي  .استفاده نكرد دزسنجيديگر  از روش   ICRP،1993در سال  .مي گرديد
        قـراردادي از تقسـيم ضـريب    DCF مقايسه با دزهاي ناشي از سـاير پرتـوگيري هـا، يـك    

بـراي  مقـادير آن  كه  استنتاج گرديد "ريسك به دز مؤثر"به ضريب "پرتوگيريريسك به  "
 بـا        عـادي برابـر   مـردم بـراي  و ) Sv / J.h.m-3 4/1  )mSv/WLM 5پرتوكـاران  برابـر  
Sv / J.h.m-3  1/1 )mSv/WLM 4( مي باشد)7(.    بـر اسـاسICRP-103 )8(   مقـادير

ــر   ــه ترتيــب براب ــراي پرتوكــاران و مــردم عــادي ب ــر حســب يكــاي  9و  12جديــدتر ب ب
mSv/WLM  شده است برآورد .  

تورون به علـت فقـدان مطالعـات اپيـدميولوژيك      واپاشيچنين روشي را  براي محصوالت 
هـاي   بـر اسـاس مـدل   . قابل استفاده مي باشد دزسنجينمي توان بكار برد و لذا تنها روش 

  DCFمقـادير معرفـي شـده بـراي      مختلفي كه توسـط مراجـع متعـدد ارائـه شـده اسـت،       
 ICRPمقـادير پيشـنهادي   .  )5(متغير مي باشـند  52/0تا  35/0از  محصوالت تالشي تورون

  .)7(در نظر گرفته شده است 4/0براي منازل  و 5/0براي محل هاي كار 

                                                            
* Dose Conversion Factor  
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هايي كه نمي تواند به عنـوان   و اندازه گيري دزسنجيبا توجه به تعدد معيارها و مدل هاي 
شاخص عمومي بكار برده شود و همچنين عدم دانش كافي در خصـوص انتشـار تـورون ،    

 وپروتكل هاي اندازه گيري، كاليبراسيون و كنترل كيفي در اين مقوله همچنان داراي نقصان 
بـر  كماكان و بعالوه تخمين هاي ريسك  ،بودهپيچيدگي هاي بيشتري داراي  رادننسبت به 

  .اساس مدل هاي قديمي و پارامترهاي مرتبط با آن مي باشد
  

  

  

  

  

  

 مباني رادن



 ٣٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

  فصل دومفصل دوم

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن
  

  

  

  مقدمه .1.2
طبيعت و رفتار محصوالت تالشي رادن و تورون در مقايسه با خود آنها كـه گازهـاي نـادر    

يـا  /مي باشند بسيار پيچيده تر مي باشد و قويـاً تحـت تـاثير بـرهم كـنش هـاي فيزيكـي و       
  . شيميايي اجزا و عناصر موجود در هوا قرار دارند

بعـد از  . هوابرد مـي باشـد   شكل گيري ذرات آئروسل پرتوزا فرآيند خاصي از انعقاد ذرات
آنكه اين محصوالت متولد مي گردند بر اساس خواص فيزيكـي و شـيميايي حـاملين آنهـا،     
حاالت متعددي از جمله يك يا چنـد مـورد از مـوارد ذيـل مـي توانـد در مـورد آنهـا رخ         

  :)11و10(دهد



  نام بخش
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  ،*خنثي شدن -
 ،**خوشه ايتبديل شدن به حالت  -

 پراكندگي، -

 اتصال به ذرات آئروسل هوابرد يا جدا شدن از آنها ، -

نظير ديوار، سقف، كف ويا حتي سـطح  (روي هر سطحي در فضاهاي داخلي  تجمع -
 ،) مبلمان

 تالشي، -

و تورون عبارتند از دختران باردار يا خنثي در هر  رادندختران هوابرد آزاد طبق تعريف 
ي كه به ذرات آئروسل متصل نشده باشند و بصورت آزاد در هوا شكل فيزيكي يا شيمياي

 - يا هسته) در شكل بسيار ريز(طبق اين تعريف محصوالت واكنش شيميايي  .معلق باشند
  . مشمول تعريف دختران هوابرد آزاد مي باشند) درشكل خوشه(هاي ملكولي 

  واپاشيرفتار محصوالت . 2.2

  خنثي شدن . الف
و تورون در هوا فرآيندي پيچيده مي باشد كه  رادنخنثي شدن محصوالت باردار مثبت 

اما عواملي چون پتانسيل يونيزاسيون محصول دختر و . بخوبي شناخته نشده است
ملكول هاي گاز، غلظت ايزوتوپ مادر در محيط گازي، رطوبت نسبي هوا ، غلظت و 

  . )12(اين پديده مؤثر مي باشد طبيعت يونهاي منفي معلق در هوا يقيناً در

                                                            
* Naturalization   

** Clustering   ياNucleating  
 Deposition  

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ٣۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

براي خنثي شدن محصوالت دختر توصيف شده است كه عبارتند  حالتبطور معمول سه 
بوسيله راديكال هاي   *تركيب مجدد با يونهاي كوچك با بار منفي، جمع آوري الكترون از

OH  حاالت ساز و كار هر يك از اين . خنثيهوابرد معلق در هوا و تبادل بار با اتم هاي
  .بطور خالصه شامل موارد زير مي باشند

 تركيب مجدد با يونهاي كوچك با بار منفي: 

 **در اثر عبور ذرات باردار سنگين مثل آلفـا يـا پـس زنـي     معموالًيونهاي كوچك منفي 
از (بـاال   پرتـوزايي و غلظـت هـاي   % 20اين اثر در رطوبت كمتر از . آنها بوجود مي آيد

 .از رادن و تورون مشاهده مي شود )به باال kBq.m-3 ةمرتب

  جمع آوري الكترون بوسيله راديكال هايOH معلق در هوا: 

پذيرنده بسـيار   eV83/1كه با ميزان الكترون دوستي  (OH)راديكال هاي هيدروكسيل 
. يا الكـل بوجـود مـي آينـد    /خوب الكترون مي باشند،  در اثر پرتودهي ملكولهاي آب و

ن و تورون در هوا كه حاوي بخار آب باشد مي تواند باعث ايجـاد  بنابراين آلفا زايي راد
  .اين راديكالها گردد

  هوابرد خنثيتبادل بار با اتم هاي: 

و تـورون، برداشـتن مسـتقيم     رادنديگر خنثي شدن محصوالت دختـر مثبـت    سازوكار
الكترون ها از ملكولهاي خنثي در اثر تصادم مي باشد كه البته احتمـال وقـوع آن بـدليل    

اين پديده بطور عمده بستگي بـه  . پتانسيل يونش باالي محصوالت دختر پايين مي باشد
يـا  /و) SO2يا   NO, NO2, NH3مثل(پتانسيل يونيزاسيون هوا، مقدار گازهاي ردياب 

   .)10(ارهاي آلي موجود در هوا داردبخ

                                                            
* electron-scavenging  

** Recoil  
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  شكل گيري خوشه.  ب
اين پديده اشاره به فرآيند شكل گيري اوليه يـك ذره از فـاز گـازي را دارد و بـر عكـس      

ماننـد  (در اين پديده تركيبي از يون دختـر پرتـوزا   .فرآيند تبخير، شكلي از تغليظ مي باشد
218Po+  بعالوهPoO2

به عنوان مكاني براي تغليظ گاز عمل نموده و ملكولهاي قطبـي  ) +
در ايـن پديـده بخـار آب    . در اطراف آن به شكل كمپلكس پايدار ايجاد خوشه مي نمايند

اين پديده با استفاده از تئوري ترموديناميكي تشكيل قطره مايع مي تواند . نقش مهمي دارد
خوشـه اي مـي توانـد از طريـق اجـزاي هـوابرد         ةبـروز پديـد  همچنـين  . )13(تفسير گردد

H2SO4 ،HNO3 ،CO2     تـا  5×10-6و گازهاي آلي صورت گيرد و زمـان آن از مرتبـه    
  .)10(ثانيه مي باشد 5×5-10

 پراكندگي . ج

   ) نـانومتر  10كمتـر از  (تورون از مرتبـه انـدازه ملكـولي    /رادناز آنجا كه ذرات آزاد دختر 
در شرائط محيطي واقعي تحت تأثير حركت ملكولهاي هوا قـرار مـي گيرنـد و     مي باشند،

  . )14(تئوري جنبشي گازها  در مورد آنها  مي تواند بكاربرده شود
و اندازه ذره، ميـزان  ) g.cm-1.s-1 4-10х83/1(هوا )ويسكوزيته(گرانروي براساس ميزان 

تـورون  /بـراي دختـران پرتـوزاي رادن    1/0cm2s-1تـا  01/0پراكندگي ذره مقاديري بـين  
كنش آنهـا   چنانچه ذرات دختر به شكل باردار باشند احتمال برهم. )10(محاسبه شده است

در نتيجه براي هـر محصـول   . افزايش يافته و بنابراين ميزان پراكندگي آنها كاهش مي يابد
ضـريب پراكنـدگي   تورون لزوماً نمي توان يك عدد منحصر به فرد بـه عنـوان   /دختر رادن

  .تعريف نمود

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ٣٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  شكل گيري آئروسل ها . د
تورون، اتصال آنها بـه ذرات  /رادنمحصوالت دختر مهم يكي از رفتارهاي طبيعي جنبشي 
آئروسل ها ذراتي هسـتند كـه منشـأ محيطـي يـا زيسـتي       . آئروسل معلق در هوا مي باشد

ـ               ايـن ذرات در  . دداشته و در هـر دو محـيط بـاز يـا فضـاهاي درونـي بسـته وجـود دارن
محيط هاي باز بطور گسترده در گرد و غبار خاك، نمك هاي دريـايي، محصـوالت قابـل    

ها و اتومبيل هـا، آتـش سـوزي     احتراق، انتشار گاز از منابع ثابت و متحرك نظير نيروگاه
         يافـت  ...) قـارچ هـا، بـاكتري هـا و    (جنگل ها، مـواد فـرار و همچنـين مـواد بيولـوژيكي     

   .)13(ي شودم
غلظت آئروسل هاي فضاهاي دروني بطور عمـده بـه غلظـت آنهـا در فضـاهاي بيرونـي،       

مـواد اسـپري ماننـد    حضـور  آهنگ تهويه و منابع دروني نظير دود سيگار، پخـت و پـز و   
. آئروسل ممكن است از حد ملكول تا چند ميكرومتر را دربرگيرد ة قطرانداز. بستگي دارد

اتصال به آئروسل فرآيندي است كه بـه موجـب آن يـك اتـم يـا خوشـه ملكـولي دختـر         
تورون كه بصورت آزاد در هوا شبيه ملكول هاي گاز در حركت مي باشـد، بـه يـك    /رادن
ارائـه شـده    1994ر سـال  دنخسـتين بـار   تئوري اين فرآيند . آئروسل متصل مي گردد ةذر

 .)14(است

مي باشد و انرژي الزم براي اتصال  keV  128تا 100كه انرژي پس زني آلفا بين از آنجا
اين امكان وجود دارد  مي باشد،الكترون ولت تورون به آئروسل ها از مرتبه /دختر رادن

انرژي الزم براي آئروسل ها  تورون متصل به/كه در اثر اين پديده، كسري از دختران رادن
. به حالت آزاد در هوا معلق گردند جدا شدن از محل اتصال را كسب نموده و مجدداً

مكانيزم پس زني بستگي به توان توقف ذره در آئروسل و اندازه آن دارد و اين  كسر براي 
  .)10(مي باشد 8/0تورون متصل به آئروسل ها به هنگام تالشي آلفا برابر /دختران رادن 
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 تجمع روي سطوح. ه

محصوالت تالشي هوابرد رادن و تورون چه به شكل آزاد وچه بصورت متصل بـه ذرات  
بطـور  ) بويزه مـواد هـادي الكتريكـي مثـل فلـزات     (آئروسل، تمايل دارند روي هر سطح 

مستقيم تجمع نمايند كه در اين حالت غيرقابل استنشاق گرديده و خطر ايجاد سرطان ريه 
بكاربرده مي شود و از اين ويژگـي در   plate-outطالح براي اين پديده غالبا اص. ندارند

ميـزان تجمـع   . تورون استفاده مـي شـود  /طراحي برخي انواع آشكارسازهاي دختران رادن
محصوالت بطور عمده به نسبت مجموع سطوح موجود در يك فضـاي بسـته بـه حجـم     

ـ  . فضاي مذكور بستگي دارد ان هـوا بـه   اما برخي پارمترهاي ديگر از جمله الگوهـاي جري
داخل فضاي بسته ، ميدان هاي الكتريكـي اتفـاقي در اثـر برخـي ادوات درون اتـاق و يـا       

د و نبارهاي الكتروستاتيكي روي سطوح مي توانـد در افـزايش تجمـع بسـيار مـؤثر باشـ      
براي اين محصوالت تالشي، بسيار مشـكل   بنابراين ارائه مقاديري به عنوان سرعت تجمع

و بـراي  cm.s-1  5/0تـا   05/0 ازعي براي دختران آزاد ايـن مقـدار   اما بطور نو. مي باشد
  .)10(صدم برابر اين مقادير مي باشد دختران متصل به آئروسل ها يك

  خروج بوسيله تهويه.  و
تهويه فرآيندي است كه در طي آن هواي داخلـي يـك فضـاي درونـي بـا هـواي خـارج        
بصورت برگشت ناپذيرجايگزين شود و اين جابجايي مي تواند از راههـاي طبيعـي نظيـر    
نفوذ ازشكاف هاي ديواره ها يا در و پنجره ها و يا مصنوعي نظير هواكش يا سيستم هاي 

كي از پارامترهـاي مـؤثر در رقيـق شـدن  ميـزان      ميزان تهويه ي. مكنده هوا صورت پذيرد
تهويه اگرچه در مورد تورون به دليـل كوتـاه   . دختران پرتوزا و تعيين غلظت آنها مي باشد

    بودن نيمه عمر آن تأثير چنداني ندارد، اما در ميـزان غلظـت دختـران بلنـد عمـرآن مـؤثر       

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ٣٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

    نـدگي دختـران آزاد هـوابرد    تهويه همچنين يكي از عوامل مهـم در ميـزان پراك  . مي باشد
مؤثر حفاظتي در كـاهش رادن تجمـع يافتـه در     روش هاي گي يكي از ژاين وي .مي باشد

  .خواهد شدو بحث مي باشد كه در فصل پنجم بررسي نيز منازل 

  بستهدر فضاهاي  محصوات واپاشيغلظت . 3.2
و تورون  بر خـالف   رادننشان داده شد كه طبيعت و رفتار دختران هوابرد  قسمت قبليدر 

 -عناصر مادر كه متأثر از تركيب و مشخصه هاي هوا نمي باشند، به دليل انواع متعدد بـرهم 
اين فرآيندها ها بصورت طـرح وار  . كنش ها با هواي محيط اطراف بسيار پيچيده مي باشند

 نـد براي ذرات آزاد و متصل بـه آئروسـل هـا سـه فرآي    . نشان داده شده است 1-2در شكل 
  :به صورت ممكن است 

 تجمع روي سطوح داخل فضا، 

 خارج شدن از محيط دروني در اثر تهويه، 

 تالشي به دختر بعدي 

عالوه بر اين موارد براي دختران آزاد، اتصال بـه ذرات آئروسـل مجـاور    . به وقوع بپيوندند
   .رخ دهدممكن است پس زني در اثر تالشي آلفا نيز  ،وبراي دختران متصل به آئروسل ها

بـراي  ابتـدا   و تورون در يـك فضـاي بسـته    رادنروش تئوري پيش بيني رفتار محصوالت 
هـاي   سپس با استفاده از همان اصول را براي سـاير مكـان   گرديد ومعادن اورانيوم تعريف 

اين تئوري براساس استفاده از ثابـت هـايي   . )15( عميم داده شدبسته نظير منازل يا محل كارت
دادن پديده هاي ذكـر شـده شـامل تجمـع دختـران آزاد و متصـل بـه        مربوط به آهنگ رخ 

در اين تئوري فـرض بـر   . آئروسل روي سطوح، اتصال به آئروسل وتهويه تعريف مي گردد
نتايج نهـايي ايـن   . ثابت بودن آهنگ تهويه و مخلوط شدن كامل هواي درون اتاق مي باشد

  .ارائه شده است  3-3تا  1-3تئوري در روابط 
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  :پارامترهاي اين معادالت بصورت ذيل تعريف مي گردد
:Ci دختر   غلظتi ام،   
:u نشانگر دختر آزاد،   

)١.٢( 

)٢.٢( 

 هواي بيروني با تبادل

 تجمع بر روي سطوح

 آزاد شدن رادن

 تجمع بر روي سطوح
  ذرة آئروسل

  اتصال  پس زني

  واپاشي

  سطح ديوار

  يا
  اتم  يا

  اتم دختر

 هواي بيرونيبا  تبادل 

 هواي بيرونيبا  تبادل 

  )10(و تورون در يك فضاي بسته  رادنفرآيندهاي پايه  مؤثر در غلظت پرتوزايي دختران : 1-2شكل

)٣.٢( 

  گي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادنويژ



 ۴١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

:a نشانگر دختر متصل به آئروسل،   
:v نشانگر تهويه،  
:d نشانگر تجمع روي سطوح،  

:pi-1 ضريب پس زني يا احتمال جدا شدن از محل اتصال دختر i    ام دراثـر تالشـي دختـر   
i-1 و براي بتا صفر مي باشد 8/0اين ضريب براي پرتوزايي آلفا (ام(،  

:λ بل وقوع بر حسب آهنگ فرآيندهاي قا(h-1).  
تمامي پارامترهاي معادالت مذكور وابسته به زمان بوده و از يك محيط بسته تا محيط ديگـر  

 -قابل اندازه كامال متفاوت مي باشند و ممكن است براي يك محل سكونت يا كار مستقيماً
  . گيري نباشد

ــط     ــا توس ــه آنه ــادير پاي ــين مق ــا و همچن ــرات آنه ــدوده تغيي ــا مح ــري ام ــريات معتب نش
و يا برخي مطالعات محققين تعيـين گرديـده و در جـدول      UNSCARE   ،ICRPچون

  .)15و  14(ارائه شده است 2-1

  

بازه تغييرات مقادير آهنگ تخليه، اتصال به آئروسل، تجمع ذرات آزاد و متصـل  : 1-2جدول  
  )10(آئروسل ها  به

 پارامتر 
  (h-1) مقادير نوعي

  حد مبنا  گسترة تغييرات
  تهويه

  اتصال آئروسل
  تجمع ذرات متصل نشده

  ذرات متصل شدهتجمع 
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.  غلظت محصوالت هوابرد برابر مجموع غلظت در حالت آزاد و متصل به آئروسل مي باشد
در يك فضاي بسته بدون تهويه ، مجموع غلظت دختران هوابرد و دختران تجمع يافتـه بـر   

همواره كمتر مي باشـد و بـا افـزايش يكـي از     ) رادن يا تورون(روي سطوح از غلظت مادر 
اع ديگر كاسته مي شود و عامل تعيين كننده در اين حالـت غلظـت   انواع آنها ، از غلظت انو

  .نحوه اين تغييرات را نشان مي دهد 2-2شكل . آئروسل ها مي باشد

  تورون ويژگي هاي رفتاري. 4.2
محيطي نيز بستگي تورون به شرايط /رادنتورون عالوه بر غلظت گاز / رادندز ناشي از گاز 

عواملي مانند . تورون بستگي دارد ةغلظت گاز تورون به شدت به فاصله از چشم. دارد
بر روي سطوح در مقدار فاكتور  رادندختران گازهاي تورون و  تجمعهوا و  ةآهنگ تهوي

همچنين پارامترهاي هواسنجي نيز بر غلظت گازهاي . باشندمي تعادل بسيار تعيين كننده

غلظت دختران رادن و تورون در وضعيت هاي  گوناگون بر حسـب  نمادين تغييرات چگونگي : 2-2شكل
  تغييرات غلظت آئروسل ها 

ون
ور
يا ت

دن 
ر را

دخت
ت 

غلظ
 

 غلظت رادن يا تورون

 تجمع يافته+ متصل نشده + شدهمتصل 

 متصل نشده

 تجمع يافته

 متصل شده

 آئروسلغلظت 

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ۴٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

نشيني بر روي سطوح باعث كاهش غلظت گازهاي تورون و ته .ثيرگذارندأت رادنورون و ت
نشيني بر روي مجراهاي تنفسي شود و در نتيجه مقدار تهو دختران هوابرد آنها مي رادن

  .يابدكاهش مي
خود اين گازها و تورون وجود دارد، به واسطه  رادنكه در مورد گازهاي  خطرات پرتوي

 رادنمحصوالت واپاشي . باشدآنها مي يپرتوزانيست بلكه ناشي از محصوالت واپاشي 
عمر كوتاه اين محصوالت با توجه به نيمه). كمتر از ساعت(كوتاهي دارند  عمر نسبتاًنيمه

عمر نيمهيابند و به دليل تجمع ميتوليد و مادر، اين محصوالت به سرعت  ةنسبت به هست
، در هستند كمي برخوردار ةها كه از تهوي هايي مانند زيرزمين در محيط رادن بزرگ نسبتاً

عمر كوتاه آن به سرعت واپاشي اما تورون با توجه به نيمه. شودغلظتهاي باال انباشته مي
همواره با محصوالت واپاشي  رادنگاز .يابدكند و با گذشت زمان در محيط تجمع نميمي
با استفاده از  .يا كسري از آن قرار گيرد كامل و در حالت تعادلمي تواند و بوده د همراه خو

در  رادنرا از روي غلظت گاز  رادنتوان غلظت محصوالت واپاشي گاز اين ويژگي مي
مادر  ةاما محصوالت واپاشي گاز تورون نسبت به هست. تخمين زدشرائط محيطي معين 

دارند و در نتيجه تعادل ميان گاز تورون و محصوالت آن ) h10 مثالً( طوالني عمرخود نيمه
توان غلظت به اين دليل در مورد تورون نمي. باشدپذير نميمعمول امكان فضاهاي بستةدر 

در نزديكي منشاء گاز  .محصوالت واپاشي را از روي غلظت خود گاز تورون به دست آورد
باشد، اما با تورون، غلظت گاز تورون بسيار باال و غلظت محصوالت واپاشي آن پايين مي

دورتر شدن از منشاء، غلظت گاز تورون بتدريج كاهش و غلظت محصوالت واپاشي كه از 
  .يابداند، افزايش ميتهويه به نقاط دورتر از منبع منتقل شدهگردش هوا يا طريق 
عمر بسيار كوتاه تنها قادر است مسافت كوتاهي را قبل از ن به علت داشتن نيمهتورو

با . تورون مصالح ساختماني است ةدر محيطهاي داخلي منشاء عمد. واپاشي طي كند
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استفاده شده در سطوح يك اتاق مانند ديوارها، گاز  در مصالح 224Raمادر  ةواپاشي هست
آل براي ديواري با ضخامتي بيشتر در يك شرايط ايده. شودتورون وارد هواي داخل اتاق مي

 زير ةاز رابط(E) ، تصاعد تورون از ديوار Lm)(از طول نفوذ تورون در مصالح ساختماني 
     :)4(شودمحاسبه مي

   )4.2 (                                                  mB LE                                                

 : شودتخلخل ميفضاهاي مكسري از تورون توليدي در مواد كه وارد (*آزاد شدنكسر( 
تا  002/0متغير از ( 01/0در مصالح ساختماني براي تورون بطور نوعي  به عنوان مثال

  .)14(مي باشد) 3/0تا  005/0متغير از ( 05/0و براي رادن ) 03/0

Bα : 224جرمي پرتوزايي غلظتRa )براي تورون ( 226ياRa )ندر مصالح  ) براي راد
 Bq.kg-1بر حسب  ساختمانيدر مصالح مقادير نوعي آن به عنوان مثال . است ساختماني

برابر ) 228Thبا اندازه گيري مادر (  226Ra، و براي )1200تا  5متغير از ( 224Ra 60براي 
  .  )14(گزارش شده اند) 200تا  5متغير از ( 50

 :مصالح ساختماني چگالي،  
1/2( / )m mL D  : طول نفوذ تورون در ماده وmD  مادهآن ضريب نفوذ تورون در     

  .مي باشد
كه براي  باشد در حاليمي cm 5/1 - mm 7/0طول نفوذ تورون در مصالح نوعي حدود 

با توجه به تاثير فاكتورهاي بسيار مانند حركت هوا، . است m 1-cm 6در حدود  رادن
ساز اگر تنها . سازي رفتار تورون در محيط داخلي بسيار پيچيده است مدل ،...گراديان دما و

                                                            
* Emanation fraction 

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ۴۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

تصاعد تورون از ديوارهاي اتاق، نفوذ باشد، غلظت تورون به صورت نمايي با  و كار
  ):3-2شكل (يابدهش ميي زير كاافزايش فاصله از ديوار طبق رابطه

 )5.2 (                                0exp( ) exp( )x
a aa

E x x
C C

L LD
   


   

)1/2 كه در آن )a aL D l  برابر با طول نفوذ تورون در هوا وaD  برابر با ضريب نفوذ
هاي هاي تجربي در خانه گيريبا استفاده از اندازه aD مؤثرمقدار . تورون در هوا است

2چوبي ژاپن  1( . )m s4-10 × 4/5 مقدارِ بزرگ . تخمين زده شده استaD دهد نشان مي
انتقال ديگري نيز در توزيع تورون در هواي داخل اتاق  ساز و كارهايكه عالوه بر نفوذ، 

كه نشان  cm 20اين مقدار ضريب نفوذ برابر است با طول نفوذي به مقدار . نقش دارند
غلظت تورون % 1يك متري از ديوارهاي اتاق، غلظت تورون در حدود  ةدهد در فاصلمي

ترين سهم را در كه عمده 212Pbدختر تورون  براياما اين مورد . دباشدر سطح ديوار مي
بخوبي در هواي ) h 6/10(عمر طوالني به دليل نيمه 212Pb. ثر دارد، صادق نيستؤدز م

شود و در نتيجه تغييرات فضايي زيادي در فاكتور تعادل تورون ديده داخل اتاق پخش مي
نقطه،  گيري فاكتور تعادل تورون و دختران آن در يك توان با اندازهشود و در عمل نميمي

و دختران آن و در نتيجه فاكتور  رادناما غلظت . دز و ريسك مربوط به آنها را محاسبه كرد
   .كامالً معني دار است و مي توان بر اساس آن دزسنجي انجام دادتعادل 

از طرف ديگر . گاز تورون در تابستان بيشتر و در زمستان كمتر است مؤثرضريب نفوذ 
به عنوان مثال در يك . از فصلي به فصل ديگر ممكن است متفاوت باشدهوا  ةآهنگ تهوي

ناحيه ممكن است در فصل تابستان پنجرة منازل در بيشتر اوقات شبانه روز باز باشد و 
اما چنانچه در منطقه اي از سيستم هاي . استتابستان بيشتر از زمستان  بنابراين تهويه

استفاده شود، به دليل الزام به بسته بودن پنجره ها  )اسپيليت(سرمايش گازي -گرمايش
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ماهيت و  از طرف ديگر،. و زمستان چندان تفاوتي نداشته باشد در تابستان هآهنگ تهوي
بيروني ديوارهاي محيط داخلي نيز تاثير بسياري بر نرخ تصاعد گاز تورون  ةساختار الي

  .دارد
بندي و متصل نشده تقسيم توان به دو گروه متصل شدهدختران هوابرد تورون را نيز مي

ه تشكيل و ب) s 1عمر كمتر از با نيمه( 216Poبالفاصله بعد از واپاشي تورون، اتمهاي . كرد
هاي هوا واكنش داده و خوشه سرعت با بخار آب و مقادير ناچيز گازهاي موجود در

اين ذرات، دختران متصل نشدة تورون . دهندتشكيل مي nm 5- 5/0كوچكي در حدود 
ذرات تشكيل شده تحرك و ضريب نفوذ بااليي دارند و در نتيجه بسرعت . شوندخوانده مي
. دهندچسبند و ذرات متصل شده را تشكيل ميموجود در محيط اتاق مي آئروسلبه ذرات 

هاي دختران تورون به شكل  آئروسل، بيشترين 216Poعمر بسيار كوتاه توجه به نيمه با

  از چشمه قرار دارد  Z=7 cmاز تورون در فاصلة % 95تقريباً 

Z

 كاهش غلظت رادن با افزايش فاصله از چشمه: 3-2شكل 

 تورونسطح رها ساز 

150 cm

100 cm

50 cm

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ۴٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

212Pb 212براي نمونه مقدار كسر متصل نشدة . متصل شده خواهند بودPb  2در حدود %
  .ذكر شده است

دز دريافتي ريه . باشدتنفس محصوالت واپاشي مي ةها به واسطدز دريافت شده توسط ريه
از ، متفاوت از دز دريافتي آن رادنمحصوالت واپاشي  غلظتاستنشاق مقدار معيني از از 

باشد، زيرا محصوالت واپاشي ناشي از محصوالت واپاشي تورون مي همان ميزان سطح كار
تمام دز خود را ريه، از فيزيكي و بيولوژيكي ، قبل از زدوده شدن min 30عمر با نيمه رادن
عمر طوالني محصوالت واپاشي تورون، قسمتي كه با توجه به نيمه كنند در حاليمي منتقل

زدوده  از ريهكنند،  منتقلاز اين محصوالت قبل از اينكه تمام انرژي پتانسيل آلفاي خود را 
برآورد گرديده  طبق آن چهتورون،  رادن و غلظتدر نتيجه در مقادير يكسان از  .شوندمي

 .باشدمي رادندز ناشي از تورون حدود يك سوم دز ناشي از  است

گيري تورون در ذكر شد، اندازه رادنميان تورون و  ةبا توجه به مواردي كه در مقايس
اما مطالعات . به تعداد محدودي انجام شده استدر گذشته محيطهاي داخلي و خارجي 

دهد كه تورون به دو دليل، نقش بسيار مهمي را در تخمين ريسك ناشي از ير نشان مياخ
  .كندپرتوگيري ايفا مي

در نتيجه . باشندبه حضور تورون نيز حساس مي رادنگيري برخي از سيستمهاي اندازه .1
 .محاسبه شده در اين آشكارسازها متاثر از حضور تورون خواهد بود رادنغلظت 

به مقدار قابل توجهي در ممكن است دهد كه تورون از طرفي مطالعات نشان مي  .2
 .داشته باشدحضور مستقل  طوربه هاي بسته  محيطبرخي 

 كافي نيست ، استفاده از كميت غلظت آنها به تنهاييبراي مقايسه ريسك دز رادن و تورون
كه تخمين ريسك ناشي  رادنبرخالف  . و غلظت دختران آنها نيز بايد در نظر گرفته شود

پذير است، در مورد تورون  و اپيدميولوژي امكان دزسنجياز آن و دخترانش از طريق 
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با استفاده  UNSCEAR 2000در . باشدممكن مي دزسنجيارزيابي ريسك تنها از طريق 
براي ) DCFTn/EETC(تعادلي  غلظتبه ازاي واحد  مؤثر، دز دزسنجياز روش 

3دختران تورون مقدار 1( . . )nSv Bq h m 40  نو براي دخترانراد )DCFRn/EERC (
3 1( . . )nSv Bq h m  9 دختران  يغلظت تعادلياد آوري مي گردد كه . گزارش شده است

  :شوندصورت زير تعريف ميترتيب ببه  رادنتورون و 
)6.2(           6 216 212 2127 10 ( ) 0.913 ( ) 0.087 ( )EETC C Po C Pb C Bi     

)7.2(             218 214 2140.105 ( ) 0.516 ( ) 0.380 ( )EERC C Po C Pb C Bi      

C  3با واحد )پرانتز مقابل(مربوطه  ايزوتوپ غلظتبرابر با.Bq m باشدمي .  
ثير أكه ت 216Poدر مقايسه با % (91 با 212Pbشود، مشاهده مي )6.2( ةرابطاز طور كه  همان

. سهم بسزايي در دز و ريسك مربوط به آن دارد) ناچيزي در دز و ريسك ناشي از آن دارد
برابر با  DCFRnبه  DCFTnباشد كه نسبت همچنين ذكر اين نكته نيز حائز اهميت مي

برابرِ  پرتوگيري از غلظتهاي تعادليِ به اين معني كه براي مدت زمانِ برابرِ. است 4/4
چهار برابر دز  بيش از، دز و در نتيجه ريسك ناشي از دختران تورون رادندختران تورون و 

   .است رادنو ريسك ناشي از دختران 
راجع به آن منتشر گرديده است، در اي كه اطالعات و تحقيقات گسترده رادنبرخالف 

هاي در دهه. اندكي وجود دارد ةمورد غلظت تورون و دختران آن اطالعات منتشر شد
ها تنها در مناطقي كه  گيريمدت رايج بوده است و اندازه گيري كوتاهگذشته نيز اندازه

هاي  گيرياندازه عالوه بر اين، در. گرفته استاحتمال حضور تورون بااليي دارند، انجام مي
با توجه به داليل . آشكارساز از ديوارهاي اتاقها اغلب ذكر نشده است ةانجام شده، فاصل

مدت و ريسك ناشي از آن همراه با ذكر شده، استفاده از اين اطالعات براي تخمين دز بلند

  رادنويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد 



 ۴٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

آشكارسازهاي غيرفعال و دقيق،  ةتوسع ةاما در سالهاي اخير بواسط. مشكالتي خواهد بود
بخصوص (ميزان اعداد و ارقامي كه در رابطه با غلظت گاز تورون و دختران هوابرد آن 

از اطالعات مربوط به برخي . يابدروز افزايش ميبهشود، روزارائه مي) درمحيطهاي خانگي
از ساالنه در اثر پرتوگيري  مؤثردز .خالصه شده است 2- 2هاي اخير در جدول گيرياندازه
از طريق  UNSCEAR 2000براي جمعيت يك منطقه، بر اساس گزارش  رادنخود 
  :شودزير محاسبه مي ةرابط

 )8.2(                                              0.4 7000 9Rn RnE C     

RnC : نغلظت ميانگين محاسباتي3با واحد  راد( . )Bq m  
با واحد  9ضريب  .باشدمي 4/0در محيطهاي داخلي برابر با  رادنمقدار فاكتور تعادل 

3 1( . . )nSv Bq m h   عدد  . باشدميبه غلظت تعادلي  مؤثرضريب تبديل دزh 7000  نيز با
   .در نظر گرفته شده استسكونت در منازل زمان % 80فرض 

  نام كشور
  )تعداد فضاهاي بسته(

 )سال اندازه گيري(

  غلظت تورون
 (Bq m-3) 

  )كمينه – بيشينه(ميانگين 

غلظت تعادلي محصوالت 
  تورون

 (Bq m-3) 
  )كمينه –بيشينه(ميانگين 

  0.89 (n/a-5.82)  (n/a-731) 40 (450) (2007) كُره
    (924-5) 53  (93) (2008) كانادا

    (714-1) 98  (72) (2007) مجارستان
  (4.9-0.3) 1.6  (865-10) 153  (193) (2004) چين
  (3.8-0.05>) 0.47  (174-1>) 22 (205) (2010) ايرلند

  (945-2) 160 (137) (2006) صربستان

 

  ) 4( هاي طوالني مدت اخير گاز تورون و دختران آن در مناطق مسكونيي گيرخالصه اي از اندازه: 2-2جدول 

)n/a  :نامشخص(  



  نام بخش

 
 

۵٠ 

زير  ةبر اساس رابطنيز  منازلتورون در خود از در اثر پرتوگيري ساليانه  مؤثردز بنابراين 
  :گرددمحاسبه مي

)9.2 (                                     0.02 7000 40Tn TnE C     
  

CTn  مقدار فاكتور تعادل براي تورون  02/0غلظت ميانگين تورون در محيطهاي داخلي و
  . باشندمي

به جاي حاصل ضرب هاي غلظت رادن يا تورون در فاكتورهاي ط اخير ابدر روچنانچه 
در ، دز مؤثر حاصل از استنشاق دختران  آنها استفاده شودآنها غلظت هاي تعادلي از  ،تعادل
  .بدست آيداز اين روابط  تواندنيز مي ريه 

  
  
  
  
  
  

  

  

  ويژگي ها ورفتار محصوالت هوابرد رادن



 ۵١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

  سومسومفصل فصل 

رادن و  تكنيك هاي اندازه گيري
   كاليبراسيون تجهيزات

  مقدمه. 1.3
و تورون و محصوالت تالشي آن همواره بر اسـاس آشـكار سـازي نـوع      رادناندازه گيري 

آلفـا ، بتـا و    ممكن اسـت اين هسته هاي پرتوزا . مي شود گسيلمي باشد كه از آنها پرتوي 
 -تمامي اين پرتوها در برخورد با ماده موجب آثار گوناگوني نظير نقـص . نمايند گسيلگاما 

در نتيجه هر ابزار يـا  . مي گردند هاي موضعي، جريان ها يا پالسهاي الكتريكي و شدت نور
سيستم آشكارساز موجود كه بتواند به شكل مستقل يا تلفيقي براي ثبـت ايـن آثـار اسـتفاده     

سـازگاري  . هاي مذكور مناسب مي باشدهستة پرتوزااندازه گيري شود بصورت بالقوه براي 
رفتار پيچيـده دختـران هـوابرد     نيزو تورون و رادنسيستم مذكور براي طبيعت گازي شكل 

  .بايد به عنوان نكات اصولي در نظر گرفته شوند معلقآنها بصورت ذرات 



  نام بخش

 
 

۵٢ 

اتاقك هاي يونش، شمارنده هاي تناسبي، الكترت هاي باردار شده ، ديودهاي نيمـه هـادي،   
و مايع و همچنين كلكتورهاي كربني فعـال شـده، آشكاسـازهاي     فسفرهاي سنتيالتور جامد

، رادنيش اپاز مشهورترين تكنيك هاي مورد استفاده در  *گرماليانو  ردپاي هسته اي جامد
  .آنها مي باشند واپاشي تورون و محصوالت

، زمـان نمونـه   نظـر انتخاب اين تكنيك ها يا روش ها به كاربردهاي خاص، اطالعات مورد 
  .برداري و حساسيت مورد نياز بستگي دارد

ارائه آنها واپاشي ، تورون و محصوالت رادندر اين فصل خالصه اي از اصول اندازه گيري 
  .شده است

  طبقه بندي روش هاي آشكارسازي .2.3
و تـورون و دختـران آنهـا ،            رادنگستردگي انواع سيستم هاي آشكارساز براي اندازه گيري 

. معيار واحدي براي اين طبقه بندي وجود نـدارد  يقيناًو  طبقه بندي آنها را پيچيده مي سازد
بـراي تميـز   نيز مـي توانـد   چندين مشخصه ديگر  ،نوع پرتوي كه آشكار مي گرددعالوه بر 

ايـن طبقـه بنـدي شـامل      مهمتـرين . در نظر گرفته شونددادن بين تكنيك هاي اندازه گيري 
  :دنموارد ذيل مي باش

  و دخترمادرايزوتوپ طبقه بندي بر اساس ثبت  -
 طبقه بندي بر اساس توان تفكيك زماني -

 فعال يا غير فعال بودن روش آشكارسازيطبقه بندي بر اساس  -

  مادر و دخترايزوتوپ طبقه بندي بر اساس ثبت  . الف

                                                            
* Thermoluminescense 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۵٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

و تورون بر خالف دختران كوتاه عمرشـان كـه جامـد هـاي معـدني فعـال شـيميايي         رادن 
بنابراين تشخيص بين اصول اندازه گيـري ايـن دو و   . هاي نادر پرتوزا مي باشندهستند، گاز
  .تالشي آنها مفيد مي باشدمحصوالت 

  نآشكارسازي گازهايو تورون راد  
و تورون  رادناين مسئله بايستي همواره در ذهن فرض باشد كه اندازه گيري غلظت هاي 

تنها مي تواند اطالعاتي در مورد حد باالي پتانسيل پرتوگيري آلفا بدليل حضـور دختـران   
و تورون ساده تر از هر دختـر   رادنه گيري غلظت بطوركلي انداز. آنها در هوا فراهم آورد

به طريقي طراحي شـده باشـد كـه     يدابزار مورد نظر با. مربوط به آن بطور انفرادي ميباشد
چه بصـورت ذرات هـوابرد آزاد و چـه متصـل بـه      (تنها گاز نادر و نه محصوالت تالشي 

هاي اندازه گيـري بـر   بيشتر تكنيك  .به حجم حساس آشكار ساز وارد شوند) آئروسل ها
جمع آوري گاز روي  نيز وجود دارد كه مبناي آن ديگر روشي اهمين اساس مي باشند، ام

دختران جمع شده در آن بوسيله تكنيـك  فعال شده و اندازه گيري ميزان غلظت  زغاليك 
  . طيف نگاري گاما مي باشد

وجـود دارد آشـكار    رادنكه بـراي   با استفاده از همان روش هايي تورون مي تواند اصوالً
مي شود كـه تعيـين مسـتقيم غلظـت آن     كه نيمه عمر نسبتا كوتاه آن باعث  شود، در حالي

  .شودبسيار دشوار باشد مگر آنكه  بالفاصله بعد از شكل گيري،  اندازه گيري 
كوچك تر باشد، حذف سهم تورون بواسطه  رادناندازه گيري  صرفاًدر شرائطي كه هدف 

كـه   هنگـامي  .امكان پذير اسـت در يك محيط،  رادننسبت به مقدار طول پخش آن بودن 
به علت آنكه هـر   رادناندازه گيري خود تورون باشد، حل مسئله اجتناب از غلظت  هدف

مـي شـود، كـار را    تـورون  خـود   منجر به حذفروش مورد استفاده براي چنين تفكيكي 



  نام بخش

 
 

۵۴ 

روش هاي اندازه گيري مورد استفاده براي تـورون   معموالًامروزه . پيچيده تر خواهد نمود
  :مبناي ذيل مي باشدازسه بر يكي 

به شـيوه اي  ) دوتايي(تلفيقي از فيلتر هاي مختلف در يك سيستم آشكارساز چندگانه  - 1
  .آشكارسازهاي مورد استفاده حاصل گردد خوانشكه غلظت تورون از تفاوت 

 .  216Poشده از تورون و گسيل خيري بين آلفاهاي أهمزماني ت - 2

به دليل نيمه عمر بسيار كوتـاه آن تعـادل پرتـوزايي     216Poو  220Rnانتظار ميرود كه بين 
 -كه تفكيك بين جفت شمارش هاي حاصل ازآنها و پـالس  وجود داشته باشد بطوريپايا 

با استفاده از چنين ايده اي و با استفاده از يك سلول . زماني تصادفي ممكن باشد هاي هم
  .مي توان تورون را اندازه گيري نمود المپ تكثير نوريسنتيالتور در مقابل يك 

ويژگي منحصـر بـه فـرد آن دارا    ( 212Poآلفاي آخرين دختر تورون، تفكيكي سنجش  - 3
  .)مي باشدبين دختران آلفازاي تورون، رادن و خود آنها آلفا  گسيل باالترين انرژي بودن

  نآشكارسازي دخترانو تورون راد  
و تورون حائز اهميت مي باشـد، زيـرا اجـازه مـي دهـد كـه        رادناندازه گيري دختران 

تمامي سيستم هاي آشكارساز  تقريباً. پتانسيل غلظت انرژي آلفا بطور مستقيم تعيين شود
و تورون بر اساس خواص تجمع آنهـا بـر    رادناندازه گيري دختران مورد استفاده براي 

وجود اين محصـوالت تالشـي بصـورت تجمـع يافتـه بـر روي       . روي سطوح مي باشد
ساده تر با آنها، امكان جابجـايي نمونـه،    باعث كاركردن ،سطوح، فيلترها يا آشكارسازها

  . خأل و موارد نظير آن مي گرددايجاد 
از روي يـك   دادن آنيك روش ساده عبارت است از مكش حجم هواي معـين و عبـور  

 روي تالشي هاي پرتـوزا از بطوري كه فيلتر در طي يك دوره زماني از پيش تنظيم شده 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۵۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

. نمونه برداري، بعد از نمونه برداري و يا هر دو شمارش گـردد زمان تواند در طي ب فيلتر
پرتـوزائي فيلتـر بعـد از نمونـه      با شمارش دو، سه يا حتي به دفعـات بيشـتر  اين هدف 

غلظت هـاي محصـوالت    مي شود و نسبت حاصلبرداري دربازه هاي زماني بهينه شده 
  . دشوقابل قبول در هواي نمونه برداري شده  برآورد مي  و تورون با دقت كامالً رادن

بـر روي آن  دختران هوابرد كه  فيلتر مي باشديك طيف نگاري آلفاي انجام روش ديگر 
يـا تـورون   /و رادناندازه گيري تفكيكي از محصوالت تالشي هوابرد  .تجمع كرده باشند

كه به شكل آزاد يا متصل به آئروسل ها مي باشند، مي تواند با عبـور دادن هـوا ابتـدا از    
درون يك لوله بلند، صفحات موازي يا توري با اندازه سوراخ بسيار ريـز و سـپس يـك    

در اين وضعيت دختران هوابرد آزاد به دليل پخش شدگي بـاالي آنهـا   . فيلتر انجام گردد
    تجمـع   قبل از رسـيدن بـه پشـت فيلتـر غالبـاً     ) لوله، صفحات يا توري( بر روي سطوح

محصوالت متصل به آئروسل ها بدون برخورد با مانع بـر روي فيلتـر جمـع    . مي نمايند
اين روش اجازه مي دهد كه  با استفاده از پرتوزايي سـطوح و فيلتـر ،توزيـع    . مي شوند

امتر بدليل آنكه داراي الگويي شبيه به اثـرات  اين پار. نوع ذرات هوابرد امكان پذير گردد
ريـه   دزسنجيمحصوالت دختر درمسير تنفسي است داراي جذابيت زيادي در ارتباط با 

  .انسان مي باشد

  طبقه بندي بر اساس توان تفكيك زماني . ب

 نمونه برداري آني*  
در  ،از يك مكـان  معموالًاز هم و  جدادر اين تكنيك، پرتوزايي نمونه هاي هوا بصورت  

بدسـت آمـده    ةنتيجـ . جمع آوري و تجزيه و تحليل مي شوند ،طول يك بازه زماني كوتاه
ايـن تكنيـك بـراي بـرآورد     . نماينده مقدار لحظه اي نمونه در زمان جمع آوري مي باشـد 

                                                            
* Grab- Sampling  



  نام بخش

 
 

۵۶ 

مفيد بوده و نيز مي تواند براي دنبـال نمـودن تغييـرات زمـاني      هستة پرتوزاسريع غلظت 
 -در يك مكان مفروض و بيشتر به عنوان يك اقدام تكميلـي در كنـار سـاير روش    غلظت

  .هاي اندازه گيري مورد استفاده واقع شود

 اندازه گيري پيوسته  
طراحي شده  پرتوزاهستة اين تكنيك براي ارائه اطالعات در مورد تغييرات زماني غلظت  

نتيجه شمارش مذكور بطور پيوسته مشخص مي گردد و بطور نرمـال در كـل دوره    .است
كـه   براي مطالعات تحقيقاتي جـائي اين روش در اصل . زماني اندازه گيري ثبت مي گردد

و بـه عنـوان آزمـون     ،مورد كاوش قـرار ميگيـرد  ) مثل آهنگ تخليه(اثر يك پارامتر معين 
  .تكنيك هاي مكمل مورد استفاده قرار ميگيرد

 اندازه گيري مجموع زماني*  
در اين حالت، چند اندازه گيري متوسط غلظت بصورت جداگانه در طول يك بازه زماني 

ايـن  . گيـرد  پرتودهي كه مي تواند از چند روز تا چند ماه يا حتي يك سال باشد انجام مي
بـا هـدف بـرآورد دز سـاليانه در مقيـاس       هستة پرتوزاتكنيك براي تعيين متوسط غلظت 

  .يا استان مورد استفاده قرارمي گيرد گسترده در يك منطقه معين بزرگ مثل كشور

  طبقه بندي بر اساس فعال يا غير فعال بودن آشكارساز . ج
اين طبقه بندي هرچند كه تعريف واضحي ندارد و توافقي نيز در تعريف اين  طبقه بنـدي  

بنابراين فعال يا غيرفعال بودن يك سيستم . مي شوداما بطور گسترده استفاده ، وجود ندارد
  : )6(ل باشدشايد مشهورترين تعريف بصورت ذي .بستگي به تعريف آن خواهد داشت

                                                            
* Time Integrated 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۵٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

از  داخلـي  خارجي يـا  فعال است اگر نياز به منبع تغذيه رادن يك سيستم آشكارساز
غير فعال است چنانچه نياز به منبـع تغذيـه خـارجي يـا     و  ،داشته باشدباتري جمله 

 .داخلي نداشته باشد

بنابراين بر مبناي اين تعريف هر ابزاري كه براي عملكـرد آن نيـاز بـه پمـپ و تجهيـزات      
باشد مستقل از نوع آشكارساز بكاررفتـه در آن، يـك سيسـتم    ) باترينيازمند (الكترونيكي 
يعني چنانچه در يك ابزار از آشكارساز ردپاي هسته اي استفاده شود و متصل . فعال است

  .اين تعريف يك آشكارساز فعال محسوب مي گردد به پمپ باشد طبق
تعريف ديگر مي تواند بر ايـن مبنـا باشـد كـه چنانچـه برخـورد پرتوبـا حجـم حسـاس          

كـه   آشكارساز منجر به توليد پـالس سـيگنال گـردد يـك سيسـتم فعـال اسـت در حـالي        
  غير فعال مواردي مي باشند كه در اثـر برخـورد پرتـو هـيچ پالسـي ايجـاد        هايآشكارساز

ردپـاي  اثـر  و  گرماليـان ماننـد  ( كنش پرتو حداقل در طي پرتودهي نمي نمايد وآثار برهم
  .دائمي باشد )هسته اي

فعال و غيرفعال وجود دارد كه بر مبناي آن چنانچه يك روش همچنين تعريف ديگري از 
سيستم پردازش داده ها باشد و نتايج قرائت را بتوان بطـور مسـتقيم و   ه آشكارساز مجهز ب

ن روش آشكارسـازي  آني مشاهده نمود، آن را فعال مـي نامنـد و در غيـر ايـن صـورت آ     
  .غيرفعال محسوب خواهد شد

بر اسـاس تكنيـك هـاي     رادننايقيني دربرآورد دز ساليانه از پرتوگيري محصوالت دختر 
   يا بيشتر % 33مربوط به اندازه گيري در يك دوره سه ماهه تا % 13مختلف، مي تواند از 

سيسـتم هـاي انـدازه گيـري     . )16(مربوط به يك زمان نمونه برداري يك ساعته تغيير نمايد
كه حمـل   بزرگ  ابعادنويزپذير بوده و در  آن غالباًدنبال كه به  فعال هستند معموالًپيوسته 

و همواره براي كنترل و اسـتفاده از آن   ،مي شوندساخته  چندان ساده نيستو نقل آنها نيز 
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و  گرماليـان در مقابـل، آشكارسـازهاي غيرفعـال نظيـر     . نياز به يك كارشناس وجـود دارد 
امكـان   گرماليـان مزيـت   .مي باشندمنحصر به خود ردپاي هسته اي هريك داراي مزاياي 

هـا،   انجام اندازه گيري مستقيم دز جذبي مي باشد اما بـه دليـل حساسـيت آن بـه فوتـون     
وتورون يا دختران آنها از پرتوهـاي زمينـه ضـروري     رادنتفكيك سيگنال القا شده در اثر 

آنهـا نسـبت بـه     در مورد روش ردپاي هسته اي، با توجـه بـه عـدم حساسـيت     .مي باشد
هـاي خاصـي    كبا تكنيـ حتي  وجود ندارد، و گرماليانپرتوهاي فوتوني، مشكالت روش 

امـا  . مي توان طيف نگاري غيرفعال آلفا و تفكيـك دختـران آلفـازا را بـا آن بدسـت آورد     
دم عوامل متعددي در دقت اندازه گيري با اين روش مي تواننـد تأثيرگـذار باشـند كـه عـ     

  .بتواند منجر به يك اندازه گيري غيردقيق گردد هاآنهر يك از توجه به 
گيري غلظت براي اندازه. محيطي تابعي از زمان و شرايط آب و هوايي است رادنغلظت 

هاي  گيريبراي اندازه معموالً. شوداز هر دو روش فعال و غيرفعال استفاده مي رادنگاز 
مدت از روشهاي غيرفعال  بلند هايگيريمدت از روشهاي فعال و براي اندازه كوتاه

 بررسي هايهاي غيرفعال براي تخمين پرتوگيري در بلند مدت و  روش. شوداستفاده مي
و دختران  ،و دختران آن ذرات آلفا رادنگاز . باشندآماري در مقياس وسيع مناسب مي

212Pb ،214Bi ،210Pb  210وBi ،β  و به همراه آنγ  در مورد دختران . كنندميگسيل
تورون نيز چنين ويژگي هايي از نظر گوناگوني نوع پرتو گسيل شده مي توان مشاهده 

 . گيري كردتابش آنها اندازه گيريتوان با اندازهو يا دختران آن را مي رادنگاز . نمود
اي، جذب، سنتيالسيون جامد، سنتيالسيون هاي مختلفي مانند امولوسيون هسته روش
گيري بتا، آشكارسازهاي حالت جامد، الكترومتر يا اشعه گاما، اندازه طيف نگاريمايع، 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۵٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

براي و الكترت  گرماليانيونيزاسيون، آشكارساز سد سطحي، فسفر  ةالكترسكوپ، محفظ
  . شودتفاده مياس چنين اهدافي

  روشهاي غيرفعال. 3.3

  زغال چوبتكنيك . الف
- توان براي اندازهرا دارد و از آن مي رادنزغال چوب فعال قابليت جذب و نگهداري گاز 

گيري اي براي اندازهزغال چوب روش بسيار ساده ةمحفظ. استفاده كرد رادنگيري گاز 
محفظه در محل ) روز 3تا  1 معموالً( در طول مدت زمانياست كه  رادنغلظت ميانگين 
بستري از  غالباً. باشديكي از مزيتهاي اين روش سادگي ساختار آن مي .مربوطه قرار دارد

   و ارتفاع cm 7در داخل يك محفظه به قطر  cm 5/1زغال چوب فعال به ضخامت 
cm 5/2 اي وجود دارد كه با يك دريچهدر قسمت فوقاني اين محفظه . گيردقرار مي

براي . شودبه آرامي از ميان آن وارد محفظه مي رادنتوري ريز پوشيده شده است و گاز 
آشكارساز به مدت يك هفته . شودجذب بخار آب از يك ماده جاذب آب نيز استفاده مي

قل و با سپس آشكارساز به آزمايشگاه منت. گيرددر محيط در معرض پرتوگيري قرار مي
  . )17(شودگاما شمارش ميپرتو استفاده از سيستم آشكارسازي 

  (SSNTDs)حالت جامد  ردپاي هسته اي  آشكارسازهاي . ب
آشكارسازهاي ردپاي هسته اي در اصل مواد عايق الكتريكي جامد شامل معدني، بلورها و 

يـا نـوترون از   ) از حد پروتون به بـاال (در اثر عبور ذرات باردار پالستيك ها مي باشند كه 
تخريب هايي در مقياس اتمي ايجاد مـي گـردد و بـه آن ردپـاي      ،آنها در طول مسير عبور

فرآيندهاي شيميايي يا الكتروشيميايي بـر روي ردپاهـاي نهـان،     اعمالبا . مي گويند *نهان

                                                            
* Latent Track 
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بوسيله ميكروسكپ نوري يا چشم غيـر مسـلح    اندازه آنها به حدي مي گردد كه به ترتيب
كـه   پالستيك هاي پليمري براي ذرات آلفا مناسبترين انتخاب مي باشند چرا. رؤيت شوند

   .)6(ارزان و داراي حساسيت زيادي مي باشند بادوام، ساده، پايدار،
    ،  CN-85)و (LR115 شـامل نيتـرات سـلولز    عمومـاً آشكارسـازهاي پليمـري مشـهور    

      ) لگـزان و مـاكروفول  (و پلـي كربنـات هـا       (CR-39)دي گليكـول كربنـات  -پلي آليل
دو مورد اول نسبت به پلي كربنات ها حساس تر هستند امـا در مـورد نيتـرات     .مي باشند

ميكرومتر مي تواند باشد و چون حداكثر انـرژي   13سلولز حداكثر ضخامت مورد استفاده 
مگاالكترون ولت است، استفاده از آن براي آشكارسازي  4قابل آشكارسازي آلفا توسط آن 

همچنين شمارش ردپاهـاي روي آن پردردسـر و   . و تورون مشكل مي باشد رادندختران 
   .محوشدگي بعد از يك هفته از زمان پرتودهي رخ مي دهد ةو پديد بودهپيچيده 

محــدوده انــرژي آشكارســازي وســيعي دارد امــا حساســيت و ميــزان  CR-39در مــورد 
از جمله مزاياي ديگر اين . ردپاهاي زمينه از يك نمونه تا نمونه ديگر بسيار متفاوت است

ي سطح آن بنشينند تمـام انـرژي   و تورون بر رو رادننوع پليمرآنست كه چنانچه دختران 
در مقابل پلي كربنـات هـا داراي   . آلفاي آنها در پليمر بر جاي مانده و قابل ثبت مي باشند

محو شدگي اندك، حساسيت يكسان و شكل پذير مي باشند و ويژگي منحصر به فرد آنها 
دختـران   فقط قادر به ثبت) هواcm 4 معموالً(آنست كه  در فاصله اي معين از سطح آنها 

  كـوچكتر    CR-39محدوده انرژي آشكار سازي آنها نسـبت بـه  . و تورون مي باشد رادن
كـه بـراي نـوع     شـده اسـت  نشان داده اخير  هاي اما پژوهش .)MeV 3~ ()18(مي باشد 
هـم      ايـن بـازه را   محلول جديد خورش و بهينه سـازي شـرائط خـورش،     اعماللگزان با 
  .)19(داد افزايش  مگاالكترون ولت 2/5تا  8/0به مي توان 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۶١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  :مزيت آشكارسازهاي ردپاي هسته اي عبارتند از
  حساس بودن نسبت به آلفا و عدم حساسيت به بتا و گاما - 1
 عدم تأثير شرائط محيطي مثل نور و رطوبت بر روي آن  - 2

 ارزان بودن و سادگي قرائت آن  - 3

 دائمي بودن اثرات پرتو روي آن  - 4

 انتخاب دلخواه انرژي آشكارسازي ذرات ورودي در آن  - 5

و  رادناين مزيت ها باعث جذابيت استفاده از ايـن نـوع آشكارسـازها در انـدازه گيـري      
  .تورون  مي گردد

  
 شكل گيري ردپاها  

  )6( توصيف گسست زنجيره پليمر در اثر عبور ذره باردار سنگين: 1-3شكل 



  نام بخش

 
 

۶٢ 

       يونسـاز بـا مـاده برخـورد مـي كنـد، بخشـي يـا همـه انـرژي آن بـه             ةكه يـك ذر  زماني
رسد و دگرگوني هـاي   ، مي(dE/dx)هاي محيط مذكور با اتالف انرژي خطي،  الكترون

اين دگرگوني ها در مورد پليمر مي تواند بـه صـورت    .ساختاري موضعي ايجاد مي گردد
نظـر شـيميايي بسـيار واكـنش پـذير      يا تشكيل اجزايي كه از /گسستگي زنجيره ملكولي و

 ةتوصـيفي طـرح وار از يـك زنجيـر     1-3شـكل  . در طول مسير ذره بـروز نمايـد   هستند
ردپاهـاي نهـان بـه    . گسسته در پليمرها در اثر عبور ذرات باردار سنگين را نشان مي دهد

ي يا تنها تحت بزرگنمايي ميكروسكوپ هاي الكترونيك) نانومتر 10تا  1(دليل اندازه شان 
  . )2-3شكل ( معادل آنها قابل رؤيت هستند

در مورد ذره آلفا و ساير ذرات باردار سنگين، آهنگ اتـالف انـرژي در طـول مسـير ذره      
درون ماده با افزايش عمق نفوذ افزايش مي يابد و در عمق خاصي به حداكثر ميزان خـود  

فزايش ناگهاني در انتهـاي  اين ا. فت مي نمايد و به صفر مي رسدرسيده و بطور ناگهاني اُ
رد تعريـف  گونه ذرات در هر ماده ب بنابراين براي اين. مسير ذره، قله براگ ناميده مي شود

منحني هاي  3-3شكل . مي گردد كه به عواملي چون انرژي ذره و عدد اتمي بستگي دارد
در پلي كربنات نشـان   MeV 5تا  5/0آهنگ اتالف انرژي ذره آلفا را در انرژي هاي بين 

مكان هايي كه قله براگ آلفا در پليمر رخ مي دهد بيشترين تخريب پليمر در آن . مي دهد
 صورت گرفته است و چون اين مكان ها بر حسب انرژي در عمـق هـاي مختلـف اتفـاق     

  .مي افتد، شاخص مناسبي براي تفكيك انرژي ذره ورودي مي باشد
رد ذره كمتر باشـد، ايـن مـاده مـي توانـد بـه عنـوان        از بچنانچه ضخامت ماده مورد نظر 

 9بـه عنـوان مثـال ميـانگين تقريبـي      . تضعيف كننده انرژي ذره مذكور در نظر گرفته شود

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۶٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 كاهش دهـد در حـالي   MeV 1ميليمتر ستون هوا مي تواند انرژي ذرات آلفا را به ميزان 
  .استميكرومتر  6برابر  تقريباًكه براي فويل آلومينيوم اين مقدار 

با دماي مناسب تحـت   *"ماده خورش" تركيب شيميايي  اصطالحاً اگر آشكارساز در يك
انـدازه ايـن ردپاهـا بـه حـد چنـد ميكرومتـر مـي رسـد و بوسـيله            ،خورش قـرار گيـرد  

  .)3-3شكل ( پ معمولي قابل رؤيت مي گرددوميكروسك
  HF) يا(HNO3  ييا اسيدNaOH) يا    (KOH ييقليا تركيب يك ،خورش ةماد 

يا  الكتروشيميايي  و (CE)بزرگنمايي مي تواند بوسيله روش خورش شيميايي  .مي باشد
(ECE) پذيرد صورت.  

داراي ردپاي نهاني در معرض محلولهاي شيميايي خورنده  ةاي از مادهنگامي كه قطعه
 ةهاي شيميايي در ناحي گيرد، واكنشقرار مي) KOHو  NaOH مانند محلولهاي آبي(

چنين محلولي، محلول ). 3-3شكل ( باشندردپاي نهان نسبت به ساير نواحي شديدتر مي

                                                            
* Etchant 

نمايش يك پروفايل فوتوميكروگراف از دو ردپاي عميق همراه با دو حفره خورش يافته كه : 2-3شكل 
كانالهاي ردپا . بوجود آمده اند  CR-39در اثر يونهاي اورانيوم در يك پالستيك از نوع 

 )20( مخروطي شكل مي باشند و دهانه ردپاها به صورت يكنواخت مي باشد
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اين . شوندردپاهاي نهاني ظاهر مي ،با انجام فرايند خورش. شودمي ناميدهخورش 
  .)20(ظاهر شده با ميكروسكوپ قابل مشاهده خواهند شد ردپاهاي

  

  

 سطح اوليه

 از خورشبعد سطح 

 خورش نديفرا از بعد و قبل جادشدهياي ردپاتغييرات تدريجي ضخامت فيلم و ايجاد : 4-3شكل 
  .ييايميش

  .)21(لگزان پلي كربناتعمق فيلم اتالف انرژي ذره آلفا با انرژي هاي مختلف در : 3-3شكل 

 (µm) طول مسير ذره

انرژي آلفا

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۶۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 *بحراني ةليستي از محلولهاي خورش شيميايي رايج براي آَشكارسازهاي مختلف و زاوي
نشان داده  2-3 و 1-3جداول خورش و برخي از مشخصات آشكارسازهاي مختلف در 

  .شده است
و ابعاد  شكل هاتوان به فراواني آنها در مي SSNTDهاي آشكارسازهاي  از مزيت

شاره ا γو اشعه  βعدم حساسيت به ذرات  و مختلف، قابليت استفاده در مناطق مختلف
                                                            

  .منظور از زاوية بحراني زاوية بين شعاع پرتو برخورد كننده نسبت به سطح فيلم است كه كمتر از آن ردپايي ايجاد نخواهد شد *

 زاوية بحراني

سبك ترين ذرة 
قابل 

 آشكارسازي

  طبقه بندي مادة آشكارساز شرائط عمومي خورش

 

F e 
KOH , 160 C,6min; 

10% HF , 23 C,30Sec. Olivine 

  /معدني
Ca  3  بلوري 485%H PO ,500 C,1min.

 
Zircon 

Ar(100MeV) KOH , 210 C,10min . Quartz 
'4 30 Ne(20MeV)  48%HF,23 C,3Sec 40min.  Mica 

~ 50 Ne(20MeV) 48%HF,23 C,3Sec. Sodalime glass شيشه 
1 5 F(20MeV) 48%HF,23 C,3Sec. Phosphate glass 

~ 2 3 He(0.3MeV) 6N , NaOH,60 C,60min.
Polycarbonate 

Plastics (Lexan, 
Makrofol, Milar)

 پالستيك
~ 4 8 H(0.5MeV)

3 6N
NaOH,50 C,40min . 

Cellulose Nitrate 
(Daicell, LR-115, 

CA-80-15) 

~ 10 H(1.0MeV)  6N , 
NaOH,70 C,1 4hrs.  

Allyldiglycol 
Polycarbonate 

(CR-39) 
 

 )22( تعدادي از آشكارسازهاي ردپاي هسته اي رايجآشكارسازي  ه هايمشخص: 1- 3جدول
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اين آشكارسازها در مدت زمان پرتوگيري به منبع قدرت، نگهداري و تعمير نياز . كرد
باشد و براي مقياس وسيع و فرايند فرآوري آنها تقريبا كم هزينه مي آنهااستفاده از . ندارند

   .باشندبسيار مناسب مي
پليمرهاي گوناگوني به عنوان آشكارسازهاي ردپاي هسته اي تا كنون معرفي گشته اند كه 

برخي از . وندشي و پالستيكي طبقه بندي ميابلوري، شيشه /در سه گروه معدني
. ارائه گرديده است 1-3مهمترين هاي آنها به همراه ويژگي هاي آشكارسازي در جدول 

پليمر آليل دي گليكول  ةبر پاي CR-39ترين آشكارساز حالت جامد  رايجدر اين ميان 
برابر  100داراي حساسيتي بيش از  اn(C12H18O7) كربنات دي اتيلن با فرمول ملكولي

اما به دليل ساختار خاص پليمري آن انعطاف پذيري اندكي . نوع پلي كربنات مي باشد
 (SR-86)نوع خاصي از اين آشكارساز كه داراي تركيبات سولفونيت پيوندي است . دارد

. شددر آشكارسازي آلفا و ذرات باردار سنگين مي با بيشترداراي حساسيتي سه برابر 
   . ارائه شده است 2- 3گي هاي ظاهري در جدول ژتركيب پيوندي اين پليمرها به همراه وي

  

 CR-39 مشخصه ها

12 18 7C H O  
PET 

10 8 4C H O  
PC 

16 14 3C H O  
CN 

6 8 9 2C H O N  
چگالي

3(gm / cm )  1.30  1.39  1.20  1.33 1.60  

500 ضخامت m  100 200 m   75 250 m   100 1000 m   
 ضعيف خوب خوب خوب يكنواختي

سطحنماي   

هموار، بدون 
حفره هاي 

 زمينه

هموار، بدون حفره هاي 
 زمينه

 هاي هموار، بدون حفره
 زمينه

هموار، زمينة 
 نسبتاً باال

CN=Cellulose nitrate, PC=Polycarbonate, PET=Polyethylene terphtalate, 
CR-39=Allyl diglycol carbonate 

 )22( آشكارسازهاي ردپاي هسته اي رايجمشخصات فيزيكي تعدادي از : 2- 3جدول

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۶٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 خورش شيميايي  
تا  25خورش شيميايي با قرار دادن پليمر در يك حمام كه دماي آن بطور كنترل شده از 

معروفترين محلول خورش، حالل . سانتي گراد تنظيم مي گردد انجام مي شود درجه 70
در كاربردهاي خاص به منظور . مي باشد 8تا  2با موالريته  KOH يا NaOHآبي 

  . نيز مي تواند افزوده گردد (C2H5OH) افزايش حساسيت پالستيك، اتيل الكل 
به انرژي، بار، جرم و زاويه مزيت اصلي خورش شيميايي امكان دريافت اطالعات مربوط 

ي حاصل از خورش هاي ردپا كانال. برخورد ذره با استفاده از آناليز هندسي ردپا مي باشد
  .)20( مخروطي شكل مي باشند و دهانه ردپاها به صورت يكنواخت مي باشد شيميايي
كه يك پليمر با محلول خورش مواجه مي شود، سطح پليمر با سرعت خورش  هنگامي

طور كه در  همان. است برداشته مي شود VTخورش ردپا  كه كمتر از سرعت VB *توده
ثابت و   VBو  VT شكل ديده مي شود شكل گيري ردپا با فرض اينكه هر دو سرعت 

بعد از يك . شود باشد، بسادگي با بكارگيري اصل هويگنس توضيح داده مي **همسانگرد
 -نسبت به سطح اوليه خورده مي VB.tزان ، سطح جديد پالستيك به ميtزمان فرضي 

  . شود
چنانچه زاويه برخورد . خورش شيميايي در مسير ذره يك شكل مخروطي ايجاد مي نمايد

، شرط ظاهر شدن ردپا آنست كه مؤلفه )5-3شكل ( باشد θ آشكارسازنسبت به سطح 
  : يعني ، عمودي سرعت خورش ردپا از سرعت خورش توده بيشتر باشد

)1.3                                  (>VB  θ  VT.Sin  

                                                            
* Bulk Velocity  

** Isotropic 



  نام بخش

 
 

۶٨ 

تعريف مي گردد  به عنوان زاويه بحراني  VT)  VB =Sin-1(θ /بنابراين زاويه اي برابر
بستگي به نوع پالستيك و شرائط خورش  VB سرعت .كه كمتر ازآن ردپا ظاهر نمي شود

به مشخصه هاي  VTكه  دارد درحالي) نوع خورش، درصد الكل، دما و غيره(

                                                            
  Critical Angle 

 θ  اوليهسطح 

  مسير ذره

VB.t  

θ

θc   

θc    VB.t  VT.t  VT.t  

 .)6(نمايش سرعت هاي خورش توده و ردپا و زاويه بحراني :الف5-3شكل 

 

  .)6(نمايش سه فاز مخروطي، گذرا و نيم كروي در خورش شيميايي: ب5-3شكل 

 فاز مخروطي

 گذرافاز 

 كرويفاز 

 سطح اوليه

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ۶٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

به عنوان  VT/VBنسبت . داردنيز بستگي ) بار، جرم و آهنگ اتالف انرژي(برخوردي ذره 
  ).الف5-3شكل ( شدت سيگنال يا پاسخ آشكارساز شناخته مي شود 

كه در اين سه فاز  .شكل ردپا با طوالني شدن زمان خورش در سه فاز گستره مي گردد
بنابراين شكل . ، و نيم كرويراعبارتند از مخروطي، گذنشان داده شده اند  ب5-3شكل 

كه فرآيند  فاز مخروطي زماني. توقف خورش شيميايي بستگي دارد ةنهايي به لحظ
در اين . محل آسيب مي رسد خاتمه مي يابد و فاز گذرا آغاز مي گردد دنبالةخورش به 

كه  هنگامي. مرحله انتهاي ردپا دايره اي شكل مي شود و سطح ردپا بيضوي شكل است
كه خورش وجود  اين سطح نيز دايروي مي گردد فاز نيم كروي آغاز مي گردد و تا زماني

  .دارد به همين صورت ادامه مي يابد

 خورش الكتروشيميايي 

قطر به ميزان  ةآن انداز ةكه بوسيل خورش الكتروشيميايي يك تكنيك خورش مي باشد
با نوري ابزارهايي نظير ميكروسكوپ  ةكه بوسيل افزايش مي يابد بطوري چشمگيري
ساليد پروژكتور، قرائتگرهاي ميكروفيش يا اسكنرها براحتي قابل شمارش ا، 10بزرگنمايي

براي ذرات باردار سبك نظير پروتون و  عموماًخورش الكتروشيميايي . يا آناليز مي گردند
چنانچه دانسيته  عموماً(محصوالت آلفازاي آن  تورون و/  رادنآلفا و بويژه براي شمارش 

مهمترين  در مقابل. بسيار مفيد خواهد بود )سانتي متر مربع باشدردپا در  1000كمتر از 
 ةنظير انرژي و زاوي عيوب اين روش خورش، از دست رفتن اطالعات مربوط به ذره

علت افزايش پرتوهاي زمينه مربوط به . دنبرخورد و باال بودن ردپاهاي زمينه مي باش
شبيه پرتوهاي  هايي به شكلد نقائص ذاتي روي پليمر مي باشد كه در طي اين فرآين

  .و قابل تفكيك از پرتوهاي اصلي نمي باشند گشتهپديدار فرودي 
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٧٠ 

يك ولتاژ متناوب باال در ميان آشكارساز پالستيكي در طي  اعمالخورش الكتروشيميايي 
      kHzبا فركانس چند  kV/cmاين ميدان از مرتبه چند ده . استخورش شيميايي 

فيلم پرتوديده در ميان دو حجم جداگانه الكتروليتي، طرف پرتوديده در تماس . مي باشد
آب و درصد اندكي (طرف پرتونديده در تماس با الكتروليت ساده  با محلول خورش و

دو الكترود . ن يك عايق عمل مي نمايددر حقيقت اليه فيلم به عنوا. ، قرار مي گيرد)اسيد
صورت غوطه ور در اين دو محلول قرار مي گيرند و دو سر آن ولتاژ باالي متناوب ب

  . )6-3شكل ( مي گردد اعمال
اولين مرحله در اين نوع خورش شكل گيري مخروط اوليه در اثر حضور ماده خورش 

به محض شكل گيري اين مخروط، ولتاژ الكتريكي در نوك مخروط سوزني شكل . است
 آثار همزمان شيميايي و الكتريكي  به دليلو  مي شود آشكارسازبسيار باالتر از ساير نقاط 

     

 .)19( اتاقك خورش الكتروشيميايي طرح وار يك ساختار: 6-3شكل 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٧١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 
 شكل(رخ مي دهد  *در اين نقاط ، پديده درختي شدن) ايجاد شكست هاي الكتريكي(
3 -7 .(  

و تاكنون مدلي كه به شكل كمي اين  كماكان مبهم بودهمباني ايجاد پديده الكتروشيميايي 
زئيات عوامل ايجاد اين به دليل عدم شناخت ج. نتايج را توصيف نمايد ارائه نشده است

با اين وجود مطالعات بر روي برخي از عوامل مؤثر در اين روش . فرآيند مذكور مي باشد
  .خورش كه در ذيل به آن اشاره مي گردد انجام گرديده است

 نوع و غلظت ماده خورش 

                                                            
* Treeing 

 .)6(فرآيند درختي شدن و شكل گيري ردپا در خورش الكتروشيميايي: 7-3شكل 

 سطح اوليه

 خورشسطح 
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٧٢ 

يـا     NaOHمثـل  (ماده خورش معمـول در خـورش الكتروشـيميايي يـك قليـاي سـاده       
KOH  (  اضـافه  . مي باشد كه داراي خواص خورندگي پليمر در محل آسيب مـي باشـند

اجـزاي   ،باعث مي گـردد كـه تحـرك يونهـا افـزايش يافتـه      ) متانول يا اتانول(كردن الكل 
 .محدوده واكنش شيميايي حذف نمايدرا حل نموده و از  ملكولي حاصل از خورش پليمر

بطـور نـوعي حـدود نيمـي از وزن مـاده      . يابـد مي در نتيجه حساسيت بطور بارز افزايش 
مقادير درصد خيلي كم يا خيلي زياد باعث از بـين  . خورش بايستي از تركيبات الكل باشد

   .رفتن خاصيت خورندگي محلول خورش مي گردد
مين در محلول خورش باعث آ كه وجود اتيلن دي نشان دادند )21( 2005محققين در سال 

 ايجاد برخي ويژگي هاي مفيد از جمله گسترش محدوده انرژي آشكارسازي و همچنـين 

بـراي  مـي تـوان   از اين ويژگـي  . امكان طيف نگاري در نوع پلي كربنات لگزان مي گردد
تورون اسـتفاده  / رادندختران آلفازاي  طيف نگاريطراحي سيستمي جهت اندازه گيري و 

 .)19(نمود

 زمان و سرعت خورش 

طوري انتخـاب گـردد كـه ردپاهـاي      ددر يك فرآيند خورش مناسب، سرعت خورش باي
نهان مربوط به پايين ترين و باالترين انرژي هـاي آلفـاي مـورد نظـر بـراي آشكارسـازي       

چنانچـه زمـان خـورش كوتـاه و سـرعت      . دشـون قابل رؤيت و شـمارش   پديدار،بتوانند 
خورش توده باال باشد، ردپاهاي نهان پرانرژي، ظاهر وكم انـرژي هـا  محـو مـي شـوند،      

ردپاهاي كم انرژي  ،كم باشدنيز برعكس چنانچه زمان خورش طوالني و سرعت خورش 
 در اندازه هاي بزرگ ظاهر شده و پرانرژي ها در فرآيند خورش شركت نخواهند نمود يـا 

همچنـين زمـان   . بسيار ريز ظاهر شده و قابل تفكيك از ردپاهاي كم انرژي نخواهند شـد 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٧٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

بنابراين انتخـاب  . باشد) ساعت 8(يك روز كاري  تر از حد ساعاتمكخورش بهتر است 
بسـتگي بـه غلظـت الكـل و      بهينه زمان وسرعت خورش حائز اهميت است و خود قويـاً 

  .ميدان و فركانس خواهد داشتقلياي ماده خورش و همچنين دما و شدت 
 دماي خورش 

افزايش دماي خورش منجر به افزايش انرژي جنبشي يونها در محلول خـورش مـي شـود    
دماهاي بكار رفته . كه خود باعث تحرك بيشتر يونها و در نتيجه خورش قوي تر مي شود

درجه  25ر از زيرا كنترل دماهاي پايين ت. درجه سانتي گراد مي باشد 70تا  25بين  معموالً
  .نيز پالستيك از شكل عادي خود خارج مي گردد 70دشوار است و در دماهاي باالتر از 

 شدت ميدان الكتريكي 

. در بزرگ نمودن اندازه ردپـا بـه ميـزان دلخـواه دارد     اساسيوجود ميدان الكتريكي نقش 
ازي بهبـود  افزايش ولتاژ بكاررفته به معني خورش بيشتر است و بنابراين بازدهي آشكارس

حال محدوديت هايي نيز در افـزايش ولتـاژ وجـود دارد از جملـه ايجـاد       با اين. مي يابد
و بـيش   سوراخ شدگي روي سطح فويل كه باعث اتصال كوتـاه شـدن ميـدان الكتريكـي    

براي ممانعت از چنين رخدادي مي توان در طي فرآيند . و توقف خورش مي گردد *باري
از طـرف پرتـو   ) در صـورت وجـود  (هاي سطح فـيلم را  خورش الكتروشيميايي، روكش 

به اين ترتيب بازة انـرژي آشكارسـازي بـدون هـر گونـه      . )19(نديدة فيلم باقي نگه داشت
همچنين افزايش شدت ميـدان مـي توانـد منجـر بـه      . سوراخ شدگي فيلم افزايش مي يابد

  .است  kV.cm-1 40تا  20ميزان معمول شدت ميدان بين . افزايش دانسيته ردپاها گردد
 نوع پالستيك 

                                                            
* Over-Loading  
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شده را تعيين مي نمايد كه عامل  اعمالنوع پالستيك در حقيقت ساختار عايق در ميدان   
چنانچه فويل بكاررفته ضخيم تـر باشـد، احتمـال سـوراخ شـدگي      . استتعيين كننده اي 

يك . اتصال كوتاه كمتر مي شود اما شدت ميدان هم ضعيف تر مي شودسطح آن و پديده 
داراي حساسيت و پاسخ خوب باشد، يعنـي سـرعت خـورش ردپـا       دپالستيك خوب باي

ـ   . بطور بارز از سرعت خورش توده بيشتر باشد يكنواخـت   دهمچنين فويـل بكاررفتـه باي
ث افزايش ردپاهاي زمينه باشد، چراكه وجود عوامل غير يكنواخت بر روي سطح فيلم باع

بعالوه هرچقدر پالستيك بكاررفته شفاف تر باشد شمارش ردپاها بـا سـهولت   . مي گردد
  .بيشتر انجام مي گردد

 فركانس 

اثر فركانس در خورش الكتروشيميايي بصورت بزرگ نمودن ردپاهاي ايجاد شده از نـوع  
ـ  افزايش فركـانس بـر روي ردپاهـاي ذرات بـا    . درختي شكل مي باشد ثيري أردار سـبك ت

و بـراي هـر سيسـتم     مقدار نوعي اين فركانس از مرتبه چنـد كيلـوهرتز مـي باشـد    . ندارد
  .آشكارسازي ردپاي هسته اي بهينه گردد

 خورش الكتروشيميايي تكنيك هاي جنبي در  
با توجه به اينكه در طول فرآيند خورش ضخامت سطح فويل به تدريج نازك مـي شـود،   

بنـابراين  . شده افزايش نيابد اعمالكاهش يابد تا ميدان  دشدت ولتاژ نيز باي به موازات آن
 -دو يا سه مرحله اي با ولتاژهاي پله اي و نزولي مي معموالًفرآيندهاي خورش بكاررفته 

بـه  بكار رود كه در اينجـا  ممكن است متفاوت ديگري نيز  فرآيندهايعالوه براين، . باشند
  .مي شود برخي از آنها اشاره

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٧۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  *پيش خورش -

 خورش شيميايي و برداشتن ضخامت معيني از سطح پالستيك اعمالپيش خورش 
پيش خورش باعث مي گردد . مي باشد متناوبولتاژ  اعمالبعد از پرتودهي و پيش از 

كه خش هاي سطحي روي پالستيك تميز گرديده و ردپاهاي زمينه كاهش يابند و 
ن زمان مناسب، امكان جداسازي ردپاهاي كم انرژي مهمتر از آن در صورت بكاربست

از پرانرژي با حذف كم انرژي ها فراهم آيد و لذا يكي از راههاي طيف نگاري آلفا 
  .مي باشد

- ECE مرحله اي چند 

هـر مرحلـه مقـادير    كـه در   ECEمرحلـه   چنداين تكنيك عبارت است از بكارگيري 
در اينجـا   .مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد     ) و يـا هـر دو  (متفاوتي از ولتاژ يا فركانس 

به عنوان مثال برخالف تكنيك پيش خورش، هدف حفظ ردپاهاي كم انرژي مي باشد 
درخت هاي كوچـك در اطـراف    دفركانس پايين در مرحله اول باعث ايجا بكارگيري

بنابراين پهناي انرژي قابل . جلوگيري مي نمايد ه و از حذف آنهاشدردپاهاي نهان آنها 
  .شكارسازي گسترش يافته و همزمان كارائي آشكارسازي نيز افزايش مي يابدآ
   *پس خورش -

اين تكنيك عبارت است از بكارگيري روش خورش شيميايي بعـد از اتمـام خـورش    
، بـراي مـدت زمـان     ECEالكتروشيميايي بطوريكه فويل ها بعد از پايان يافتن زمـان  

اين كار باعـث مـي گـردد كـه شـكل ردپاهـا       . مانند معين در محلول خورش باقي مي
حالت منظم تر و دايره اي شكل يافته و لكه هايي در مركز هر ردپا ايجاد شود كـه در  

                                                            
* Pre-etching  
* Post-etching  
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٧۶ 

مـورد   تفكيـك كننـده  شمارش ردپاهاي روي هم افتاده به عنوان يك شاخص خـوب  
  .استفاده واقع شود

 AEOIاتاقك نفوذي گاز رادن . ج

در نشان داده شده است،  8- 3كه ساختار ان در شكل  AEOIاتاقك نفوذي گاز رادن   

 .)23(محيطي مورد استفاده قرار گرفته است سنجش هايايران طراحي و بطور وسيع در 

اندازه گيري رادن توسط اين اتاقك بر مبناي آشكارسازي ردپاي هسته اي از نوع لگزان 
اين اتاقك كه شامل  .مي باشد كه بصورت يك قطعه فيلم در انتهاي اتاقك قرار مي گيرد

  ، ارتفاع آن mm 6/64باشد، داراي قطر داخلي ظرف اي پالستيكي مييك ظرف استوانه
درب ). 8-3شكل ( باشدمي cm3249حجم داخلي آن ، mm 3/86با احتساب درب 

از يك فيلتر . باشددزيمتر شامل يك قسمت مشبك براي عبور هوا به داخل اتاقك مي
شود كه روي و تورون استفاده مي رادنگالس براي جلوگيري از نفوذ دختران فايبر

  )24برگرفته از مرجع (به همراه اجزاي آن AEOIاتاقك نفوذي  شكل طرح وار: 8-3شكل

درپوش و توري 

فيلنر كاغذي 

 فيلم پلي كربنات

 نگهدارندة فيلم

 اتاقك جمع آوري رادن

  ريل ويژة قرارگرفتن
 نگهدارند فيلم

  بصورت يكپارچه AEOIاتاقك نفوذي 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٧٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

براي قرار گرفتن آشكارساز داخل اتاقك نيز از يك . گيردنگهدارنده فيلتر قرار مي
توان آشكارساز را تا ارتفاع نگهدارنده پالستيكي استفاده شده است كه توسط آن مي

واملي مانند حساسيت آشكارسازي دزيمتر با ع. باالتر از ته اتاقك قرار داد cm 4حداكثر 
نوع آشكارساز، شرايط خورش، جنس، قطر دهانه و همچنين محل آشكارساز داخل 

  .كنداتاقك تغيير مي
بنابراين رادن پس از نفوذ به درون اتاقك، شروع به واپاشي نموده و آلفاهاي ناشي از 

به سطح ، هواو تضعيف در رادن و يا محصوالت واپاشي به دنبال عبور از داخل اتاقك 
ثبت حساسيت اين آشكارساز نسبت به ضريب  .شوندفيلم برخورد نموده و ثبت مي 

تحت ) ب5-3قسمت (جريان عبوري در طي يك فرآيند كاليبراسيون درهوا رادن غلظت 
  .)24(شده است  گزارش trackcm-2(Bq.l-1day)-1  55/13برابرشرائط خورش ويژه 

 دزسنجيكه براي رادن مي باشد از اتاقكهاي نفوذي  نوعينيز ) 9- 3شكل ( kfkدزيمتر 
به  *ماكروفول كربناتاين دزيمتر مجهز به يك فيلم آشكارساز پلي. )25(شوداستفاده مي
هوا از ميان يك فيلتر فايبر گالس به داخل اين . است cm 1/2و قطر  µm 300ضخامت 

 رادنآلفاي ناشي از واپاشي گاز  شود و فيلم آشكارساز تحت تابش ذراتدزيمتر وارد مي
حساسيت اين آشكارساز . گيرددر داخل محفظه قرار مي 214Poو  218Poو دختران 

بطور نوعي رادننسبت به   12 1. . .tracks cm Bql day
  5/22 باشدمي.  

  الكترت . د
اهداف براي مي باشد كه محفظه يون الكترت نوع ديگري از آشكارسازهاي غير فعال، 

اين  .)26(مي باشدهزينه و سبك  كمبويژه در مقياس هاي بزرگ  رادنگيري اندازه

                                                            
* Makrofol 
 Electret 



  نام بخش

 
 

٧٨ 

نوع  .و خارجي طراحي شده استدر محيطهاي داخلي  رادنگيري براي اندازهآشكارساز 
نشان  10- 3از آن در شكل  هايينام دارد كه نمونه  E-PERMتجاري اين آشكارساز 

  . داده شده است
ميدان  كه هم به عنوان منبع) الكترت( ي بارداريك ديسك تفلون در اين روش

. باشد درون يك اتاقك يونش قرار مي گيردمي و هم به عنوان حسگر الكترواستاتيكي 
ت آلفاي آن هواي درون چنانچه رادن به داخل اتاقك يونش وارد شود، در اثر گسيل ذرا

د كه از ميزان بار جمع آوري شده بر روي الكترت شواتاقك يونيزه مي شود و باعث مي 
   . رادن مي باشدغلظت اين مقدار كاهش، متناسب با ميزان ). 11- 3شكل (كاسته شود 

در نمونه هاي اوليه، اين آشكارساز تنها حساس به رادن بوده است، اما با تعبيه نمودن 
الكترت . فيلترهاي مناسب در نمونه هاي اخير امكان ثبت تورون نيز فراهم شده است

  .)26(د باشد و به همين دليل پاسخ آن نياز به تصحيح دارنسب به اشعه گاما نيز حساس مي

  .)25( و اجزاي آن KfKتصوير مقطعي از دزيمتر :  9-3شكل

 

 حلقه نگهدارنده ورودي هوا فيلتر فايبرگالس

  آشكارساز حالت جامد
 كننده مايالربه همراه تضعيف 

 بدنة نيم كرة پالستيك هادي

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٧٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  
  

  
  

  .)26( ميلي ليتر 210به حجم   E-PERMساختار طرح وار آشكارساز الكترت مدل :  11-3شكل 

 ورودي فيلتر شده

 الكترت

 فعال سازی  مهرۀ سوپاپ

 فنر 

 پيچ سوپاپ

 محفظة جمع آوري هوا

 .)26(در حجم هاي گوناگون  آشكارساز الكترت رادن هاي هنمونير تصو: 10-3شكل 
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  (TLDs)*گرماليانآشكارسازهاي . ه
باعث  هابلور برخيبا عبور از  انونيزة يذرطبق مدل باند انرژي در شبكه هاي بلوري، 

رانده شده و به  در باند ظرفيت از الكترونها از موقعيت عادي خود تعداديشود كه مي
.    گيرندمي  ايجو سپس در مراكز دام قرار گرفته در باند ممنوعه اليه رسانايي مهاجرت 

نيز به مراكز بازتركيب در باند ممنوعه مهاجرت  ظرفيت ةدر اليحفره هاي بر جاي مانده 
دام را فراهم ز ها ا ها، انرژي الزم براي فرار الكترونبلوردهي اين حرارت. مي نمايند

مقدار . شودانتشار نور مي و بازتركيب  نموده و منجر به بازتركيب با حفره ها در مراكز
آشكارسازهاي . كندبرخورد مي بلوراست كه به  ونيزاني ةنور منتشره متناسب با انرژي ذر

به اين دليل . باشندعالوه بر ذرات آلفا، نسبت به تابش بتا و گاما نيز حساس مي گرماليان
شود كه يكي از آنها با فويل استفاده مي گرماليان دزسنجگيري ذرات آلفا، از دو اندازه براي

شود، تا مانع از ورود ذرات آلفا به آشكارساز شود، اما تابشهاي بتا و گاما وارد پوشيده مي
 300خوانش از در سيستم دزسنج هاي گرماليان  برحسب نوع خود . شوندآشكارساز مي

كه فقط در (اول  TLDسهم تابش آلفا با كسر انرژي. شوندارت داده ميحر C 400°تا  
در معرض تابش (دوم  TLDاز مقدار متناظر آن براي) معرض تابش بتا و گاما بوده است

  .)18(باشدمي رادنگاز  شود كه متناسب با پرتوزاييمحاسبه مي) آلفا، بتا و گاما بوده است

  سنجش رادن روشهاي فعال. 4.3

روش هاي فعال گوناگون اندازه گيري رادن در مقاالت متعددي توسط پژوهشگران معرفي 
 - اما شمار محدودي از آنها به مرحلة تجاري سازي رسيده اند و بنابراين سيستم. شده اند

                                                            
* Thermoluminescence  

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٨١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

. هاي شمارش گر فعال رادن در مقايسه با گاما از تنوع كمتري در جهان برخوردار هستند
قسمت ضمن اشاره به ساز و كار كلي روش هاي فعال، به مشخصه هاي مهم برخي  در اين

  .از مشهورترين انواع سيستم هاي فعال تجاري شده پرداخته خواهد شد

 *اتاقك يونش. الف

ميدان  ،باشد كه درون آن بين دو الكتروداي شكل ميخازني استوانه اتاقك يونش در واقع
به داخل اين ميدان، واپاشي اتمهاي  رادنگاز  حاويبا ورود هواي . الكتريكي برقرار است

شود و به اين ترتيب بين دو الكترود هواي داخل محفظه مي يونشبه  منجر رادندختران 
 زماني ةبعد از گذشت يك باز. گيري استاين جريان قابل اندازه. شودجريان برقرار مي

. شودو دختران آن در داخل محفظه يك تعادل گذرا برقرار مي رادن، بين ساعتي 3- 4
گيري در حدود پاييني دارند، مدت زمان اندازه رادنگيري در مناطقي كه سطح براي نمونه

min 60 -30 باشدمي .  
ور يكي  از سيستم هاي آشكارساز كه بر اساس اتاقك يونش عمل مي كند نوع مشه

. نشان داده شده است 12-3مي باشد كه تصوير آن در شكل  (AlphaGuard)آلفاگارد 
فايبرگالس  درون اين سيستم يك اتاقك يونش قرار دارد كه رادن پس از عبور از فيلتر

در عين حال آلفاگارد . نصب شده در ورودي، بصورت طبيعي به درون آن نفوذ مي نمايد
آلفاگارد قادر . مجهز به پمپ هاي ويژه براي اندازه گيري رادن آب و خاك نيز مي باشد

  .مي باشد  MBq/m3 2به ثبت غلظت رادن تا 

  سلول سنتيالسيون . ب

                                                            
* Ionization Chamber 
 Scintillation Cell  



  نام بخش

 
 

٨٢ 

محفظه اي استوانه اي شكل است كه مادة سنتيالتور بر روي  عموماًسلول سنتيالسيون 
تمام نواحي داخلي سلول سنتيالسيون به غير از . جدارة داخلي آن اندود شده مي باشد

شفاف بوده و در يك قائدة آن قرار يك پنجره كه از جنس كوارتز، شيشه، و يا پالستيك 
  . )13-3شكل ( پوشيده شده است ZnS(Ag)اي از ، با اليهمي گيرد

شود و فوتونهاي ناشي از از ميان يك فيلتر وارد سلول مي رادنگاز  در بردارندةهواي 
توسط يك  ZnS(Ag)و دختران آن با سنتيالتور  رادنبرخورد ذرات آلفاي منتشره از 

در تماس با سلول است،  ة شفافكه از طرف پنجر) PM(*المپ تكثير كنندة نوري
سيستم شمارش و فاكتورهاي  بازدهيبا در نظر گرفتن  رادنغلظت . ودششمارش مي

خيرهاي شمارش محاسبه أگيري و تدر مدت نمونه رادنتئوري مربوط به تجمع دختران 
  .شودمي

 گيري و قبل از رسيدن به حالت تعادل گذرا، پرتوزاييدر سه ساعت اول بعد از نمونه
گيري ساعت بعد از نمونه 2- 3 معموالًشمارش  .يابدداخل سلول به تدريج افزايش مي

                                                            
* photomultiplier 

 بر اساس اتاقك يونش تصوير آشكارساز آلفاگارد: 12-3شكل

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٨٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

است و حجم اكثر سلولهاي  70-%80سلول لوكاس در حدود  بازدهي. شودانجام مي
 غلظتحد پايين . باشدسنتيالسيون در حدود صد الي چند صد سانتيمتر مكعب مي

Bq.3در حدود ي آنآشكارساز m5/0 باز همبا افزايش مدت زمان شمارش  كه است 
  ).27( يابدكاهش مي

 رادنهواي حاوي گاز . از سنتيالتور مايع استفاده نمود بر حسب كاربردهمچنين مي توان 
-ميپذير است، عبور داده در آن در دماهاي پايين انحالل رادنكه  آلياز ميان يك حالل 

. شودوارد ظرفي كه حاوي سنتيالتور مايع است، مي رادنسپس محلول حاوي . شود
بسيار رايج  آليهاي  در محلول رادناستفاده از سنتيالسيون مايع به دليل حالليت باالي 

  .باشدمي
تكنيك سنتيالسيون در اندازه گيري رادن به عنوان يـك روش كارآمـد و دقيـق بصـورت     

 (PRASSI)در اينجا مي توان از دو سيستم مشهور پراسـي  . سترش يافته استگ تجاري
  . نام برد (PYLON)و پايلون 

 ساختار طرح وار يك سلول سنتيالسيون لوكاس: 13-3شكل 

   اتصال فشاري سريع
 )ورودي و خروجي(

سطح داخلي اندود شده 
 Zn(Ag)با سنتيالتور 

  پنجرة شيشه اي
  )المپ تكثير نوري متصل مي شوداين قسمت مستقيماً به (
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براي آزمايش هاي مربوط به اندازه گيري رادن كه از تكنيك جمع آوري دختران اسـتفاده  
بـي جريـان عبـوري    داست بطـوري كـه   هوا ضروري  مي نمايند، همواره استفاده از پمپ
در بسياري از سيستم هـاي   .و پايدار باشدثابت ، دقيق  دهواي ايجاد شده توسط پمپ باي

عالوه بر پمپ داخلي كه روي سيستم اندازه گيري وجود دارد، امكان اسـتفاده   رادنفعال 
در هر صورت ويژگـي پايـداري و دقـت عملكـرد     . از پمپ هاي خارجي نيز وجود دارد

  .پمپ ضروري است

 سيستم پراسي  

اين سيستم داراي يـك    .نشان داده شده است 14-3يك نمونه از سيستم پراسي در شكل 
حساس بـه   ZnS(Ag)ليتري مي باشد كه ديواره آن با يك اليه ماده سنتيالتور  2 محفظة

همچنين اين سيستم مجهز به يك پمپ مكنـده داخلـي   . پرتو هاي آلفا پوشانده شده است
هوا را از محيط پس از عبـور از يـك فيلتـر     l.min-1 15/0±3مي باشد كه با آهنگ ثابت 

حساسـيت ايـن سيسـتم ميـزان     . مي نمايد محفظه هدايتفايبرگالس در ورودي به درون 

محل قرار گرفتن فيلتر 
 ورودي هوا

 (PRASSI)سيستم اندازه گيري رادن مدل پراسي : 14-3شكل 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٨۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

Bq.m-3 4    ن در يك زمان اندازه گيـري پيوسـتهايـن  . مـي باشـد   هسـاعت  يـك از گاز راد
طـي   را در kBq.m-3 10 حـدود  سيستم قادر است  افزايش ناگهاني غلظت گاز رادن تـا 

در مدت زمـان    اگرمقدار واقعي آن اندازه گيري نمايد و همچنين %  95دقيقه به ميزان  30
 2 اتاقـك يك ساعت پس از پايان اندازه گيري ، هواي عاري از رادن بـه آن وارد گـردد ،   
كـه   شود ليتري كامال از ايزوتوپ هاي آلفا زا تخليه و سيستم آماده اندازه گيري مجدد مي

نحوه اندازه گيري . بزرگي در اندازه گيري هاي پيوسته مربوط به رادن مي باشداين مزيت 
 دقيقـه اي مـي باشـد كـه در      5اين سيستم بصورت شمارش يا غلظت در بازه هاي ثابت 

دقيقه اي بصورت جدول يا هيسـتوگرام در خروجـي بـه     15بازه هاي قابل تنظيم حداقل 
اساس شروع تالشي رادن و تعادل آن بـا  دختـران   اين اندازه گيري بر . نمايش در مي آيد

مـي باشـد كـه محاسـبات آن      اتاقـك خود با توجه به حجم و آهنگ عبور جريان هـوا از  
  .مي پذيرد توسط پردازشگر مركزي آن صورت

   سيستم پايلون  مدلAB-5 : 

براي قرائت نـور   المپ تكثير نوريحاوي يك ) 15-3شكل ( AB-5سيستم پايلون مدل 
 . مـي باشـد   شده از سلول هاي لوكاس متصل به آن به دو صورت پيوسـته و آنـي    گسيل

هـاي نـيم    اتاقـك در حقيقـت  )  5-7شـكل  ( 110Aسلول ها ي سنتيالتور لوكاس مدل 
مي باشند كه داراي يك ورودي و يك خروجي هوا در   ZnS(Ag)ليتري پوشش يافته با

و بوسيله يك پمپ خروجي يـا پمـپ   طرف و پنجره خروج نور در طرف ديگر بوده  يك
داخلي سيستم پايلون، هوا از داخل  آن عبور داده مي شود و آلفـاي حاصـل از مجموعـه    

بازه هاي زماني شـمارش  و نمـايش آن   . تورون و دختران آنها را شمارش مي نمايد/رادن
  .در اين سيستم انتخابي و از يك ثانيه تا چند روز مي تواند باشد



  نام بخش

 
 

٨۶ 

كـه برحسـب    AB-5چشمه و پاسخ مونيتور  پرتوزاييبا توجه به . تعادل پايدار مي باشد
شــمارش در واحــد زمــان مــي باشــد و همچنــين بــازدهي درج شــده روي آن ضــريب  

   .تعيين مي گردد پايش گركاليبراسيون 

 محل قرار گرفتن سلول لوكاس

 AB-5سيستم پايلون مدل : 15-3شكل 

سمت راست سلول لوكاس با ورودي و خروجي و سمت چپ : 16-3شكل  
 .مي باشد 3150Aچشمه استاندارد 

 اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات تكنيك هاي



 ٨٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

) 16-3شـكل (  3150Aپـايلون مـدل    ةبوسـيله چشـم   AB-5سيستم پايش گر پـايلون  
به ابعاد هندسي سلولهاي لوكاس و با همان ساختار امـا   دقيقاًاين چشمه . كاليبره مي شود

 پرتـوزايي خروجي هوا و كامال مسدود مي باشـد و حـاوي مقـدار    /بدون دريچه ورودي 
رادن و دختران بعدي در  با  بسته درون آن  اي مي باشد كه در فض 226-معيني از راديوم

  .تعادل پايا مي باشد

  آشكارسازهاي فعال حالت جامد . ج
و تورون و  رادنگيري غلظت گازهاي براي اندازهنيز از آشكارسازهاي الكترونيكي   

و  رادنتوان غلظت با استفاده از اين تجهيزات مي. نموداستفاده  انوتيم دختران آنها
عملكرد اين . تورون و همچنين غلظت هر كدام از دختران منفرد را گزارش كرد

. باشدبا ماده  ، بتا يا آلفاگاماهر يك از انواع  كنش بر پايه برهم ممكن استآشكارسازها 
اين آشكارساز . شوداستفاده مي Geو  Si بلورهادي مانند براي اين منظور از مواد نيمه

 باشد، اما با توجه به اينو دختران نسبت به زمان مي رادنگزارش غلظت داراي قابليت 
  .باشداين آشكارسازها نياز به يك منبع قدرت دارند، استفاده از آنها محدود مي  كه

      كه در آن از سيستم شمارندة حالت جامد استفاده  گرينمونة تجاري مشهور پايش
شكل ( استسيلسيومي يك آشكارساز حالت جامد  داراي نام دارد كه RAD7د وشمي
ليتري است كه در مركز آن يك  7/0اين پايش گر داراي يك سلول نيم كروي ). 17- 3

ولت قرار  2500تا  2000آشكارساز آلفاي تخت، سيليكوني يون اندود با اتصال ولتاژ 
و تورون  رادنبه ترتيب  216Poو پيك  218Poدر اين روش با استفاده از پيك . دارد
با قدرت  MeV 10 -0قابليت توليد طيف انرژي RAD7آشكارساز. شوندگيري مياندازه

براي متمايز كردن ذرات آلفاي منتشره از دختران تورون و ( MeV 05/0 پذيريتفكيك
- م پنجرهبه اس(انرژي  گسترةها، هشت ، براي آناليز دادهRAD7 سيستم در. را دارد) رادن



  نام بخش

 
 

٨٨ 

A-H (نگيري براي اندازه. تعيين شده استپنجره راد ،A  ذرات آلفاي براي ثبت
 ذرات آلفاي واپاشي Bو براي تخمين تورون پنجره  218Po(MeV 6.00)واپاشي

(6.78 MeV)216Po در ورودي. كندآوري ميرا جمعRAD7  از يك فيلتر استفاده
 .گيري شودداخل سيستم شود و فقط غلظت گاز اندازهشود تا مانع از ورود دختران به مي

گيري، در زمان اندازه%) 10در حدود (همچنين براي ثابت نگاه داشتن رطوبت نسبي 
در . شودعبور داده مي (CaSO4)كننده خشك ةهواي ورودي از داخل ستوني از ماد

  .يابدرطوبتهاي نسبي باال، حساسيت آشكارساز كاهش مي

  رادنكاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري . 5.3
كاليبراسيون در اندازه گيري رادن به معني مقايسة بين مقدار تئوري و مقدار نشان داده   

اين نسبت بصورت يك فاكتور . شده بوسيلة يك سيستم تحت شرائط آزمون مي باشد

 بر اساس آشكارساز نيمه هادي RAD7تصوير نمونة سيستم پايش گر : 17-3شكل 

 اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات تكنيك هاي



 ٨٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

در ارتباط با استاندارد  رادنكاليبراسيون غلظت پرتوزايي . كاليبراسيون توصيف مي شود
  .اوليه يا يك استاندارد ثانويه به اجرا در مي آيد

عملكرد يك سنجش گر در اندازه گيري يك كميت فيزيكي از آنجا كه اطمينان از صحت  
نيز اين مورد بايد  رادنكاليبراسيون آن حاصل مي شود، در مورد تجهيزات اندازه گيري با 

براي چنين هدفي . صورت پذيردو يا سنجش دز حاصل از آن  رادنبراي سنجش غلظت 
تورون را شناخت و سپس بر اساس ماهيت آنها و نيز /رادنابتدا بايد انواع چشمه هاي مولد 

  . را تعريف نمودآن تجهيز ، شيوة كاليبراسيون رادنابزار اندازه گيري  ساختار
چشمه هاي رادن و تورون اصوالً بر اساس تركيب عناصر مادر مانند راديوم و توريوم كه   

قرار در دسترس يا بصورت مايع  وقرار داشته باشند، به شكل جامد  بر روي يك مادة زمينه
محصور قرار گرفته اين چشمه در يك فضاي عناصر مادر موجود در كه آن  بر اساس. دارند

شيوه كاليبراسيون باشد، يا آن كه رادن متصاعد شده از آن در يك فضاي آزاد منتشر شود، 
  .  متفاوت خواهد بود

  كاليبراسيون با چشمه هاي آزاد. الف
متصاعد شده از آن مي تواند آزادنه در  رادندر حالتي كه چشمه در فضاي باز باشد،  

تورون آزاد شده در فضاي بسته اي با حجم معين /رادنفضاي اطراف قرار گيرد و چنانچه 
رها شود، پس از طي زمان مشخص و رسيدن به تعادل با دختران خود، مي تواند به عنوان 

داخل محفظة  تواندمي گيريين حالت دستگاه اندازهادر. استفاده شود رادنمنبع 
  .محفظه متصل شودآن به و پمپ كاليبراسيون قرار گيرد، يا اين كه بوسيله يك مدار بسته 



  نام بخش

 
 

٩٠ 

اين نحوه كاليبراسيون را براي دو سيستم پراسي و پايلون با و بدون استفاده  18-3شكل  
 اًصرفدر هر دو حالت چنانچه هدف، كاليبراسيون دستگاه . از پمپ خارجي نشان مي دهد

به سلول سنتيالتور، فيلتر فايبرگالس مناسب براي  رادنبراي رادن باشد بايد قبل از ورود 
بديهي است . جذب دختران جريان يافته از درون محفظة كاليبراسيون وجود داشته باشد

 ، در فاصله كوتاهي از فعالرادنكه در اين روش كاليبراسيون، به دليل جذب دختران 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 

  الف

 ب

    226Raچينش كاليبراسيون با يك چشمة آزاد  :  18-3شكل  
 .)19( سيستم پراسي) با پمپ خارجي و ب AB-5سيستم پايلون ) الف 



 ٩١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

نيز پس از طي زمان . شدن پمپ، شرائط تعادلي درون محفظة كاليبراسيون برهم مي خورد
مشخص ديگر، دختران حاصل از رادن درون سلول سنتيالتور نيز واپاشي نموده و به 

روش ديگر  .تدريج بر سطح سلول نشسته و باعث ايجاد خطا در اندازه گيري مي گردند
اين نوع كاليبراسيون، قرار دادن دستگاه اندازه گيري درون محفظة كاليبراسيون است، در 

در . حجم آن به قدر كافي بزرگ باشد تا دستگاه بتواند درون آن قرار گيرد به شرط آن كه
حد تعادلي الزم است تورون به /رادناين روش يك بازة زماني اوليه براي رسيدن غلظت 

بديهي . تا اندازه گيري صحيح بتواند صورت گيرد) براي رادن ساعت 5حدود ( طي شود
 - كدام از اين روش ها براي كاليبراسيون سيستم هاي غير فعال مناسب نمي است كه هيچ

براي  الزمشدن زمان  سپريه پمپ دارد و در حالت دوم نيز زيرا حالت اول نياز ب. باشند
رسيدن محفظه به حالت پايدار سبب ايجاد خطاي پاسخ جمع شده در آشكارساز غير 

 ندرو رادنمگر آن كه حجم اتاقك كاليبراسيون بسيار بزرگ باشد و  .فعال خواهد گرديد
همچنين طراحي اتاقك بايد طوري باشد كه با باز . آن در تعادل پايا با دختران خود باشد

غير فعال درون آن، غلظت رادن  آشكارسازو بسته شدن درب ورودي آن براي قرار دادن 
 هاي شمارش آني بسيار مناسب  براي كاليبراسيون سيستماين روش اما . تغييري ننمايد

  .مي باشند

  عبوري -اسيون با چشمه هاي جريانكاليبر . ب
و تورون آزاد شده از مادر، در يك محفظة بستة ويژه اي آزاد و  رادندر حالتي كه 

از ميان چشمه تورون از آن نياز به عبور جريان هوا /رادنمحبوس شود، و براي استخراج 
با حالت قبل شامل  تفاوت اين چشمه. باشد، به اين نوع، چشمة جريان عبوري مي گويند

  :موارد زير مي باشند



  نام بخش

 
 

٩٢ 

    متصاعد شده از عنصر مادر، درون حجم فشردة كوچك چند اليه اي رها  رادن - 1
لذا امكان قرار دادن دستگاه درون اين . مي شود و بصورت محبوس باقي مي ماند

 .نداردمحفظه وجود 

مشخص در هر زمان قابل استخراج  غلظتپيوسته با جريان و تورون بصورت  رادن - 2
 .باشند -مي

 ،داده هايي در خصوص دختران توليد شده وجود ندارد، چرا كه در خروجي چشمه - 3
 .فيلتر وجود خواهد داشت

ابل كنترل و قبوده تورون با نيمه عمر و آهنگ جريان عبوري در ارتباط /رادنغلظت  - 4
 .مي باشد

استخراج شده  تورون/رادناين نوع چشمه بصورت مدار باز استفاده مي شود و براي  - 5
 .از چشمه، بازگشتي وجود ندارد

در اين نوع چشمه ها، ابتدا هوا از . را نشان مي دهد ها يك نمونه اين چشمه 19- 3شكل 
موجود در  رادندرون يك جاذب رطوبت مانند سلول سيليكاژل عبور مي كند و همزمان 

دختران  عبور داده مي شود تا فايبرگالس يك فيلتر ازسپس . ن مي شودآهوا نيز جذب 
در نتيجه هواي وارد شده به . ندگردتورون موجود در هوا نيز در آن جذب مي /رادن

سپس بر اساس آهنگ جريان هوا، . چشمه عاري از هرگونه عامل خطاي محيطي مي باشد
در اين . تورون و دختران تجمع يافته درون چشمه به تدريج از آن تخليه مي شوند/رادن

ر حالت به دليل قرارگرفتن فيلتر فايبرگالس ديگري در خروجي چشمه، عناصر دخت
رادن يا تورون با غلظت مشخص از چشمه خارج و وارد  صرفاًجذب شده و در نتيجه 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٩٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

در اين روش كاليبراسيون، كماكان امكان كاليبره كردن  .سيستم شمارش گر مي شود
  . هاي غيرفعال وجود نداردسازآشكار

به پمپ باشد، در عمل سيستم هاي غيرفعال با چنانچه در يك روش كاليبراسيون نياز 
چنانچه حال . نمي باشندبا آن روش قادر به كاليبره شدن  چشمه هاي جريان عبوري

عبوري را بتوان به درون يك محفظه - تورون استخراج شده از يك چشمة جريان/رادن
 د 6.3 اين روش به تفصيل در قسمت.  امكان پذير مي شود هدفهدايت نمود، اين 

  .توضيح داده خواهد شد
   رادنآزمايشگاههاي معتبر جهاني . 6.3

  (NIST)موسسة ملي استاندارد و فن آوري آمريكا . الف
نام داشته است، از  NBSكه پيشتر  (NIST) *موسسة ملي استاندارد و فن آوري آمريكا

به تدوين استاندارد، توليد مواد مرجع استاندارد و ) زمان فعاليت كوري ها( 1913سال 

                                                            
* National Institue of Standard and Technology 

 خروجي هوا

 فيلتر خروجي

 شير خروجي

 چشمه

 TH-1025مدل   PYLON نوع جريان عبوري 228-چشمه توريوم:  19-3شكل 

 ورودي هوا



  نام بخش

 
 

٩۴ 

اهميت توليد . است مودهنمياقدام  226-و راديوم 222- رادنكاليبراسيون چشمه هاي 
و يا راديوم كاربردهاي وسيعي در  رادنمواد مرجع از آن جهت بوده است كه چشمه هاي 

درمان داشته اند، اما به تدريج استفاده هاي كلينيكي از آن رو به افول نهاده و در عوض 
ليت اين مواد مرجع استاندارد از زمان آغاز فعا. تحقيقات محيطي رادن گسترش يافته است

مركز تاكنون توليد و توسعه يافته است و غالباً به شكل آمپول هايي شيشه اي يا برنجي 

 استاندارد / نمونه برداريمسير چندگانة 

 N2جريان توليد رادنمحل نمونه برداري

لوله هاي   نيتروژن
  پخش با فيلتر 

 گالس

حباب ساز آب 
براي مرطوب 
 سازي ازت

محلول 
استاندارد 

 226-راديوم
براي توليد 
مقادير معين 

 222-رادن

  دام 
براي حذف بخار 

  اسيد 
مانند (

Ascarite(  

نمونة گازحباب 

  با نمونة رادن N2جريان 

براي  H2جريان 
  تقليل مس

 هيدرژن

كوره

لولة كوارتز حاوي 
  مس تقليل يافته

 تنزيب
  كشنده

  خشك كننده) هاي(دام  )آب(
  Mg(ClO4)2]مانند [

 براي حذف بخار آب 

 جريان خالص گاز

 اتاقك يونش پالسي اندازه گيري فشار

به پمپ خأل و دريچة تخليه
  منبع تغذيه ولتاژ باال
/ پيش تقويت كننده
تقويت كننده و 
 تجهيزات شمارش

سيستم خالص سازي

و سيستم شمارشاتاقك 

 NISTفرآيند طرح وار نمونه برداري و خالص سازي رادن در مركز : 20-3شكل

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٩۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

توليد شده و تجمع يافته در اين  رادن. حاوي اين عناصر در اين مركز نگهداري مي شود
  نشان داده شده است  20-3 كه بصورت طرح وار در شكلطي فرآيندي  هاآمپول
براي سيستم شمارنده اتاقك يونش، چهار سازي گرديده و پس از شمارش بوسيلة  خالص

  ).21- 3تصوير (مي گيرد اهداف اندازه گيري يا كاليبراسيون مورد استفاده قرار
در بخش  222- و رادن 226-در طي دو دهة گذشته، استانداردهاي پرتوزايي براي راديوم

اين توسعه . ، حفظ، توسعه و بهبود يافته استNISTپرتوهاي يونساز آزمايشگاههاي 
به دليل ) مزوتوريوم( 228-و راديوم 226-همچنين شامل استانداردهاي محلول راديوم

نياز به استانداردهاي . محلول در آب بوده است رادناهميت آنها در اندازه گيري هاي 
      استنتاج  (Clean Water Act)پاك  در اصل از مقررات قانون آبِ 228- راديوم

همراه با تجهيزات جانبي  NISTاندازه گيري و كاليبراسيون استاندارد اولية مركز  آزمايشگاه: 21-3شكل 
  به عنوان مبناي اندازه گيري چهار اتاقك يونشمربوط به 
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قرار دارد، داراي  232-گسيلندة بتا كه در زنجيرة واپاشي توريوم اين ايزوتوپِ. مي شود
استاندارد اين ايزوتوپ به دليل لزوم جداسازي شيميايي و تهية . استسال  8/5نيمه عمر

 زيرا در ابتدا بايد راديوم از. شكل تعادلي پيچيده با محصوالت واپاشي سخت مي باشد
 228- خالص فوراً با محصوالت دختر شامل اكتينيوم 228-توريوم جدا شود، اما راديوم

  .آلوده مي شود) سال 9/1نيمه عمر (  228-و توريوم) ساعت 1/6نيمه عمر (
يكا در زمينة رادن از جمله در طول دهة گذشته با ساير مراكز آمر NISTآزمايشگاههاي 

و آزمايشگاههاي اندازه گيري محيطي بخش انرژي  (EPA)آژانس حفاظت محيط 
(DOE) به منظور انتقال استاندارد ثانويه ملي خود همكاري گسترده داشته است .

استانداردهاي ملي آمريكا براي راديوم كماكان بر اساس استانداردهاي معرفي شده توسط 
  .مي باشد 1912 ماري كوري در

 (PTB)فدرالفيزيكي آلمان -مؤسسة تكنيكي .ب

يكي مراكز شناخته شدة  ) PTBيا به اختصار ( *فدرالفيزيكي آلمان -مؤسسة تكنيكي
كه به عنوان مرجع اصلي رديابي آزمايشگاه هاي  معتبر جهاني در بحث رادن مي باشد

  .ه در اروپا نيز محسوب مي گرددژساير كشورها بوي
 257/21±033/0به حجم داخلي  راهرويي، اتاق PTBمحفظة مرجع رادن در مركز 

ديوارة خارجي، سقف و كف محفظه، فوالد ضد زنگ ). 22- 3شكل (مترمكعب مي باشد 
تغييرات دمايي سريع  تاظرفيت گرمايي كوچك است  داراي mm7/0به ضخامت 

ناب از باردار شدن كه بر رفتار عالوه بر اين به منظور اجت. بتواند صورت پذيردضروري 

                                                            
* Physikalisch-Technische Bundesansta  
 Walk-in room 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٩٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

. مي شوند و محصوالت واپاشي رادن تأثيرگذار است، ديواره ها به زمين متصل هاآئروسل
) polyurethane(بين ديوارة داخلي و خارجي، اليه اي اسفنجي جامدي از پلي يورتان 

شده است بطوري  در نظر گرفتهسانتي متر با هدف عايق سازي محفظه  10به ضخامت 
  .  مي گردد =2/0kكه ضريب انتقال حرارت ديواره 

و محصوالت واپاشي آن بر حسب پارامترهاي محيطي چون دما،  رادنبراي اندازه گيري   
تهوية هوا داخل محفظه نصب شده است تا  -رطوبت و فشار هوا، يك سيستم سرمايشي

هواي درون اين . دفمند تغيير نمايدهوا بصورت هكه مشخصه هاي فيزيكي اجازه دهد 
     يك سيستم چرخشي عمل مي نمايد، بطوري كه بازة دماي آن بين ه شكلمحفظه ب

°C 40-   تا°C60 + عالوه . پوشش داده شده است% 95تا % 10و رطوبت نسبي هوا از
بر اين محفظة بزرگ، محفظه هاي با حجم كوچك نيز براي كاليبراسيون سيستم هاي 

  . در اين مركز در دسترس مي باشند رادنگيري  اندازه

 050/0مترمكعب در سمت راست و  21به حجم  PTBاتاق مرجع كاليبراسيون رادن در : 22-3شكل 
 .مترمكعب در سمت چپ
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آئروسل مرجع به همراه ويژگي هاي تا حد ممكن ايده آلي چون كروي مولد وجود يك 
خنثي و غير سمي بودن الزم است تا پارامترهاي محيطي كامالً  pHشكل بودن آنها، 

دد توليد مي گر) wax Carnauba (اين آئروسل مبنا توسط موم كارنايوبا  .تنظيم شوند
غلظت آئروسل به صورت تابعي از (و با كمك طيف نگاري اندازة آئروسل ) 23- 3شكل( 

يك سيستم حرارت دهي  بوسيلةموم كارنايوبا . اندازه گيري مي شود) قطر آئروديناميكي
نقطة تنظيمي، از يك ظرف كوچك با سطح مقطع بيضوي و اتاقك تغليظ  3يا  2با 

تاقك تغليظ از طريق يك لولة شيشه اي كوارتز كه ظرف و ا .ضميمة آن، تبخير مي شود
همچنين گاز به . از ميان آن هوا، نيتروژن يا هليوم جريان مي يابد به هم متصل شده اند

  .دلخواه مي تواند بطور مستقيم از ميان ظرف آئروسل پمپ شود

  ).آن مي باشدبخش كنترلي تصوير زمينه (  PTBسيستم مولد آئروسل در : 23-3شكل 
اين سيستم بر اساس موم كارنايوبا عمل مي نمايد كه در بخش جلويي تصوير 

  ).نشان داده شده است

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ٩٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

بطور خاص امكان استفاده از . توزيع مقدار قطر و غلظت آئروسل مي تواند تنظيم گردد
قطرهاي متفاوت، يعني سطوح يا حجم هايي در غلظت هاي برابر، اجازه مي دهد تا سازو 

  . كار جذب يون هاي پرتوزا روي آئروسل هاي موم كارنايوبا مورد بررسي قرار گيرند
اجازه مي دهد تا شرائط آب و به همراه تجهيزات جانبي آن محفظة كاليبراسيون طراحي 

بازة شرائط متغير محيطي قابل انتخاب در مركز  .هوايي با تنوع فراوان شبيه سازي شوند
PTB ارائه شده است 3-3 در جدول.  

  نفرآيند كاليبراسيون براي غلظت پرتوزاييتورون / راد 

يا در محفظة كاليبراسيون رادن، يا در بشكه هاي فوالدي  PTBمركز فرآيند در اين 
كاليبراسيون با يك استاندارد اوليه هنگامي كه . به اجرا در مي آيد يكوچك مخصوص

بر . مي شود (BMC)منجر به قابليت بهترين تخمين انجام مي شود، اين كاليبراسيون 
، اين مركز تنها آزمايشگاه موجود در جهان براي اندازه گيري در هر PTB اعالماساس 

  .  مي باشداوليه و ثانويه دو سطح 
بوسيلة يك اتمسفر  Cكاليبراسيون با يك استاندارد اوليه از طريق تعيين غلظت پرتوزايي 

تقسيم بر حجم  Aمرجع، يعني با كمك يك استاندارد پرتوزايي رادن با پرتوزايي 
سيستم تحت آزمون وارد حجم . ، صورت مي پذيردC = A / V يا   Vاسيون كاليبر

مقدار غلظت . بكار رفته است استاندارد پرتوزايي رادنمرجعي مي شود كه در آن 
ساعته اندازه گيري مي شود و فاكتور  24پرتوزايي آن توسط اين سيستم به شكل ميانگين 

استاندارد پرتوزايي . كاليبراسيون با استفاده از روابط و تعاريف بيان شده تعيين مي گردد
دمايي پايين  كه دررادن، يك استاندارد اوليه است كه در آن گاز رادن روي يك ديسك 

جذب مي شود و پرتوزايي مطلقاً با يك طيف نگار  (deep-frozen) مي شودداشته  نگه
   .آلفا اندازه گيري مي شود
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كاليبراسيون با يك استاندارد ثانويه از طريق تعيين غلظت پرتوزايي بوسيلة يك سيستم 
ساعتة مقدار غلظت پرتوزايي دو  24ميانگين . اندازه گيري مرجع صورت مي پذيرد

اين داده ها براي فاكتور كاليبراسيون نمايشگر . يك زمان مبنا مقايسه مي شوندسيستم در 
  .تحت آزمون استفاده مي شود

، سيستم تحت آزمون نيز به يك استاندارد ثانويه )اوليه يا ثانويه(با يك چنين كاليبراسيوني 
. رار گيردمورد استفاده قديگر تبديل مي شود و مي تواند در يك آزمايشگاه ملي يا محلي 

عدم قطعيت نسبي يك كاليبراسيون با يك استاندارد ثانويه، بسته به غلظت پرتوزايي رادن، 

 PTBپارامترهاي قابل تنظيم در آزمايشگاه هاي رادن مركز  :  3- 3جدول

-40°C - 60°C دما 

 رطوبت 0.95 – 0.10

30 nm - 300 nm 
ميانگين آئروسلقطر ديناميكي   

 

106 m-3 - 1013 m-3 غلظت آئروسل 

10 Bq/m3 - 100 kBq/m3 نغلظت پرتوزايي راد 

10 Bq/m3 - 100 kBq/m3 
غلظت پرتوزايي محصوالت واپاشي 

 رادن

 فاكتور تعادل 1.0 – 0.1

 كسر متصل نشده 0.9 – 0.01

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١٠١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

عدم قطعيت نسبي يك . قرار مي گيرد) 2با ضريب پوششي % (8تا % 5/2بين بازة 
   .مي باشد 2با ضريب پوششي % 2كاليبراسيون با يك استاندارد اوليه رادن تا

به دليل نيمه عمر غلظت پرتوزايي  از نظر اندازه گيري تورون برايكاليبراسيون يك تجهيز 
استاندارد اولية غلظت پرتوزايي  2010از سال  .مي باشد يخاص داراي پيچيدگيكوتاه آن 

برقرار شده  PTBدر  – (TEM)تورون  گسيليدمان اندازه گيري به همراه چتورون 
  . است

پرتوزايي تورون منتقل شده در حجم، از طيف نگاري كسر براي  ،در فرآيند اندازه گيري
با بهبود  تواندمي پرتوزاييعدم قطعيت اندازه گيري براي غلظت  .شودگاما استفاده مي

  .كاهش يابد) 2با ضريب پوششي % ( 5يكنواختي اتمسفر در حجم مرجع تا حدود 

  ن و تورون پرتوزاييفرآيند كاليبراسيون براي غلظتمحصوالت راد  
نطور كه پيشتر بيان گرديد، عمده سهم دز حاصل از استنشاق رادن مربوط به دختران هما

آلفازاي آن مي باشد كه از طريق آئروسل ها در طي تنفس وارد ريه مي شوند و آلفاهاي 
بنابراين عالوه بر اهميت . گسيل شده از رادن خود چندان سهمي در دز نخواهند داشت

فاكتور تعادل نيز ضروري مي باشد تا بتوان غلظت تعيين غلظت رادن، محاسبه 
  . محصوالت دختر و در پي آن دز ريه را  با دقت بيشتر تعيين نمود

امكان تعيين فاكتور تعادل بوسيلة كسر دختران متصل نشده به آئروسل ها  PTBدر مركز 
بت امكان با تنظيم ميزان ورود آئروسل ها به همراه شرائط محيطي قابل انتخاب دما و رطو

  . پذير مي باشد و عددي بين صفر و يك خواهد بود
نمونه برداري با كمك ابزاري اجرا مي گردد كه اجازه مي دهد تا محصوالت واپاشي 

از يك جريان حجمي قابل رديابي . منتقل شده بوسيلة هوا در مركز اتاق جمع گردند
، و "سيم توري"تعريف شده براي جداسازي كسر آزاد محصوالت دختر بوسيلة يك 
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توري و فيلتر به . استفاده مي شود "لترفي"كسر متصل شده به آئروسل ها بوسيلة يك 
. مطابقت داشته باشند PTBاستاندارد  پرتوزاييانتخاب مي شوند كه با هندسه و اي هگون

چنين اقدامي باعث مي شود كه از وقوع عدم قطعيت هاي مرتبط با عوامل هندسي در 
ان آزاد و براي تعيين كسر دختر. طي كاليبراسيون محصوالت رادن ممانعت به عمل آيد

زيرا برخي . متصل شده به آئروسل ها از طيف نگاري همزمان گاما و آلفا استفاده مي شود
نشان داده شده  24-3اين شيوه در شكل . از محصوالت دختر رادن گامازا نيز مي باشند

     براي گاما استفاده  HPGeبراي آلفا و  *PIPSاست كه در آن آشكارساز سدسطحي 
    يقه پس از نمونه برداري، ابتدا سيم توري وارد سيستم اندازه گيري يك دق. مي شود

 8تا  7عدم قطعيت اين روش بين . مي شود و در مرحلة بعد فيلتر در آن قرار مي گيرد
  .مي باشد 2با ضريب پوششي درصد 

، يك ميدان متناظر شامل يك PTBبراي اندازه گيري محصوالت واپاشي تورون در 
كه در آن پارامترهاي محيطي ) 25-3شكل(مترمكعب وجود دارد  6به حجم اتاقك آزمون 

مشابه آنچه در كاليبراسيون . دما، رطوبت و آئروسل ها مي توانند تنظيم و كنترل شوند
  . رادن مادر بيان گرديد، توليد آئروسل ها بوسيلة موم كارنايوبا مي باشد

توزيع يافته درون  228-توليد تورون و محصوالت واپاشي آن بوسيلة چند چشمة توريوم
 همچنين يكنواختي پارامترهاي محيطي نام برده شده بوسيلة يك. قك صورت مي پذيرداتا

  نكته اي كه بايد براي اين اتاقك در نظر داشت. سيستم تهوية خاص صورت مي گيرد
 آنست كه همواره بايد يك سازگاري بين ضرورت آهنگ باالي چرخش به دليل نيمه عمر

گرسرعت پايين جريان به دليل امكان جداشدن پايين تورون از يك طرف، و از طرف دي

                                                            
* Passivated  Implanted Planar Silicon 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١٠٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

در ساير موارد روش سنجش كسر . ذرات آئروسل از روي سطوح اتاقك برقرار باشد
روسل هاي متصل شده و آزاد شبيه مورد رادن مي باشد و از همان تكنيك سيم توري و ئآ

  .فيلتر استفاده مي شود

  (HPA) آژانس حفاظت بهداشت انگلستان . ج
كه زير مجموعة مركز بهداشت عمومي  (HPA) *بهداشت انگلستانآژانس حفاظت 

خدمات كاليبراسيون  يكي از مراكز معتبر جهاني در خصوصمي باشد   (PHE)انگلستان
آلمان كه در بند ب به آن اشاره گرديد رديابي  PTBبه مركز  آناستاندارد كه  استرادن 

  . مي شود
وجود دارد كه غلظت رادن   m343 ون به حجم كاليبراسيراهرويي در اين مركز يك اتاق 

همچنين دما، رطوبت، فشار و غلظت . استقابل تنظيم  kBq/m3 8تا  2در آن بين 

                                                            
* Health Protection Agency 

طيف نگاري هم زمان آلفا و گاما براي  تعيين كسر دختران آزاد و متصل به آئروسل : 24-3شكل 
و آشكارساز  (HPGE)آشكارساز ژرمانيوم  كه بوسيلة ها براي تعيين فاكتور تعادل

  .شود مي انجام (PIPS)سدسطحي 

نمونه اتاقك خأل



  نام بخش
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و براي % 10ميزان دقت اندازه گيري براي سنجش رادن . مي باشندآئروسل ها قابل كنترل 
  .  محاسبه شده است% ) 95با سطح اطمينان % (20فاكتور تعادل 

وجود دارد كه غلظت رادن در آن   m32/0 در اين مركز همچنين اتاقك ديگري به حجم 
     قابل تنظيم بوده و براي اهداف كاليبراسيون سريع استفاده  kBq/m3 70تا  40بين 

% ) 95با سطح اطمينان % (20ن ميزان دقت اندازه گيري براي سنجش راد. مي شود
ساليانه  در دوره هاياين مركز برگزار كنندة آزمون هاي مقايسه اي  .محاسبه شده است

   . باشد مي

  

سمت چپ نماي بيروني و سمت ( PTBدر مركز محصوالت تورون اندازه گيري اتاقك : 25-3شكل 
  )مي باشد راست نماي داخلي به انضمام تجهيزات اندازه گيري درون آن

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١٠۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  (NIRS)مؤسسه ملي علوم پرتوي ژاپن  . د

 يكي از مراكز معتبر جهاني در خصوص (NIRS) *مؤسسه ملي علوم پرتوي ژاپن  
تورون و نيز برگزاركنندگان آزمون هاي مقايسه اي در سطح /كاليبراسيون تجهيزات رادن

رادن به  راهرويياين مركز مجهز به يك اتاق . بين المللي بصورت دوره اي مي باشد
 - بطوري كه شمار زيادي تجهيزات اندازه) 26- 3شكل (مي باشد  m3 25حجم داخلي 

  . زمون هاي مقايسه اي در آن جاي گيرندمي توانند همزمان در طي آ گيري 
از طريق روش هاي آزمون خاص در اين اتاق  يكنواختي توزيع فضايي غلظت رادن

غلظت رادن درون اين اتاق در سه سطح تعريف شدة . مناسبي مورد بررسي قرار مي گيرد
لظت ها و نيز ساير غ  1000و  500، 100كم، متوسط و باال به ترتيب با سطوح پرتوزايي 

  . قابل تنظيم مي باشند kBq h m-3 بر حسب   )در صورت نياز(
درون اتاق جريان به  l/min  5/0سراميكي با آهنگ 226-گاز رادن از يك چشمة راديوم 

شده، قدرت چشمه هاي مورد استفاده به ترتيب  اعالمبر اساس سه غلظت . مي يابد
براي غلظت هاي متوسط و   MBq  50/18براي غلظت هاي پايين و MBq  17/6برابر

  . باال در نظر گرفته شده است
دما و رطوبت توسط يك سيستم تهويه كنترل مي شود به اين صورت كه هواي بيرون 

فيلترهايي در ورودي و خروجي اين سيستم تعبيه . بصورت چرخشي وارد اتاق مي نمايد
                واپاشي متصل نشدة رادن شده است تا مانع ورود ذرات آئروسل بزرگ و نيز محصوالت 

قابل % 90تا  30و  K 303-278دما و رطوبت به ترتيب در بازه هاي . به داخل اتاق شود
   .فشار هواي درون اتاق نيز همواره در مقادير منفي حفظ مي شود. تنظيم مي باشند

 سيستم اتاقك تورون  
                                                            

* National Institute of Radiological Science 
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براي ) 27-3شكل (ليتر  150، يك اتاقك فوالدي ضدزنگ به حجم NIRSدر مركز 

غلظ تورون بطور پيوسته در هر يك ساعت . اندازه گيري غلظت تورون استفاده مي شود
تضمين كيفيت .  اندازه گيري ميشود RAD7توسط يك سيستم شمارندة الكتروستاتيكي 

غلظت هاي تورون اندازه گيري شده، با استفاده از روش نمونه برداري آني در طي  
 صورت  AB-5آزمون هاي مياني بوسيلة سيستم سلول سنتيالتور لوكاس پايلون مدل 

رطوبت هوا نيز به شيوة تنظيم نسبت هواي خشك و مرطوب كه در محفظة . مي پذيرد
هواي . اتاقك با هم مخلوط و سپس وارد اتاقك مي شود، تنظيم و كنترل مي گردد بيرون

  . مرطوب شده نيز به شيوة حباب سازي هوا از طريق آب يون زدايي شده بدست مي آيد
 7/1ميليمتر و وزن  70به قطر  تقريباًقطعة توري فانوسي هريك  60چشمة تورون نيز از 

ميانگين . مي باشد kBq kg−1517 آن 232-توريومگرم تشكيل شده است كه پرتوزايي 
بر حسب          4131و 2061به ترتيب  232- و تورويوم 238-پرتوزايي اورانيوم

kBq kg−1 نشان داده  28- 3مراحل كاليبراسيون تورون در اين مركز در طرح شكل. است
  .شده است

 NIRSاتاقك كاليبراسيون تورون در مركز : 27-3شكل 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١٠٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  
 (AEOI) ايران رادنآزمايشگاه مرجع  . ه

به منظور كاليبراسيون عبوري  -در حال حاضر در ايران از روش كاليبراسيون جريان
در ايران توسعه داده  ل هاي اخيرسادر  تكنيكاين . استفاده مي شوداكثريت تجهيزات 
ساختار طرح وار  29-3شكل  .در كاليبراسيون رادن گرديد ي كارآمدشد و منجر به روش

اين   .استانداردهاي مرجع به همراه تجهيزات جانبي اين آزمايشگاه را نشان مي دهد
از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موفق به  2013آزمايشگاه در سال 

براي آزمايشگاه هاي آزمون و  ISO-17025اخذ تأييد صالحيت بر طبق استاندارد 
  .كاليبراسيون گرديده است

 NIRSشكل طرح وار كنترل سيستم پرتودهي تورون در مركز : 28-3شكل 

هوای
 اتاق

خروج هوای 
 اضافی

 سيليکاژل

 اتاقک
 مخلوط کننده

 ّآب

سيستم کنترل 
 رطوبت

 پمپ خأل
سلول

 سنتيالتور

نمونه برداری
 سيستم کاليبراسيون آنی

 چرخش هوا

 چشمه تورون

 اتاقک پرتودهی

 ١۵٠ظرف استوانه ای 
 ليتری فوالد ضدزنگ

 فن

 سيستم پايش سيستم پرتودهی

 پايش گر محيطی

دما

 رطوبت نسبی

نشان گر 
 خأل

 نگهدارندۀ
 فيلتر در مسير

 شار سنج
 ) فلومتر(

 پمپ شير
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استاندارد مرجع اين آزمايشگاه دو چشة جريان عبوري رادن و تورون قابل رديابي يه 
تواند با اين  مي AB-5همچنين شمارندة پايلون . مي باشد  NISTاستاندارد ثانوية مركز

به . قرار گيردچشمه كاليبره گرديده و بصورت سيستم استاندارد سطح سوم مورد استفاده 
است كه حاوي  (glove-box)عالوه اين آزمايشگاه مجهز به يك اتاقك دستكش دار 

در يك   kBq.m-3 30خاك معدني اورانيوم دار با توان ايجاد غلظت رادن در حدود 
  .  درون آن مي باشد m3 75/0حجم فضاي حدود 

در اين مركز از سيستم كاليبراسيون جريان عبوري استفاده مي شود كه شيوة اجرايي آن در 
در اين روش محفظه اي به حجم  .داده شده است بصورت طرح وار نشان 30- 3شكل 

       ليتر از بدنة شفاف عايق از پلكسي گالس به عنوان اتاقك كاليبراسيون استفاده  50
درب فوقاني مي باشد كه بصورت كامالً درزگيري شده بر اين محفظه داراي . مي شود

محفظه بصورت كامالً  ةتعدادي دلخواه از شيرهاي خروجي بر بدن. روي آن بسته مي شود

 ايرانتورون -آزمايشگاه مرجع كاليبراسيون رادنساختار طرح وار : 29-3شكل 

 كاليبراسيونمحفظة 

 چشمه هاي استاندارد

شمارنده پايلون 

 پمپ بيروني

 مسير فلومتر

بورد كنترل 
الكترونيكي 
ونمايشگر 
 دماو فشار

 ليتري 50محفظة كاليبراسيون 

 چشمة مرجع تورون

 چشمة مرجع رادن

 شيرهاي كنترل

 داخليپمپ 

 خروجينمونة شير 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



١٠٩روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

برداري آني از آن استفاده -درزبندي شده قرار مي گيرد تا بتوان براي مواردي چون نمونه
تحت كاليبراسيون داراي گر علت شفاف بودن بدنه آنست كه چنانچه سنجش. نمود

در طي زمان كاليبراسيون هم صفحه نمايش بود، عدد ثبت شده بر روي آن توسط اپراتور
.)27( قابل رهگيري باشد

صورت مي باشد كه ابتدا هواي درون محفظه به اين 30- 3شيوة كاليبراسيون مطابق شكل 
سپس جريان هوا با آهنگ .در حالت درب بسته بوسيلة يك پمپ كامالً تخليه مي شود

تورون خالص به درون محفظة/رادنكنترل شده ابتدا از ميان چشمه عبور كرده و سپس 
درون محفظه يك فن كوچك قرار دارد تا با چرخش خود. كاليبراسيون هدايت مي شود

.تجمع يافته را بصورت يكنواخت در كل حجم پخش نمايد رادنبا يك آهنگ بهينه، 
كه(در فضاي دروني محفظه به حجم آن  يك وضعيت پايداربه  رادنزمان رسيدن غلظت 
31-3شكل . بستگي دارد) كه قابل تنظيم است( و آهنگ عبور هوا ) در اينجا ثابت است

تغییرات غلظت درون محفظۀ کالیبراسیون بر حسب آهنگ جریان هواي عبوري را نشان 

می دهد. همان طور که مالحظه می گردد، هر چقدر آهنگ جریان هوا بیشتر باشد غلظت 

پایدار رادن در سطح کمتري و در بازة زمانی  کوتاه تري به وقوع می پیوندد.

شکل 3- 31 مقادیر غلظت تعادلی رادن را در محفظۀ کالیبراسیون در مقایسه با مقادیر 

استخراج شدة رادن از چشمه نشان می دهد. نزدیکی این مقادیر به یکدیگر نشان از 

مناسب بودن این روش کالیبراسیون دارد.
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درون محفظة كاليبراسيون، با استفاده از روش  رادنبه منظور بررسي يكنواختي غلظت 

نمونه برداري آني از شيرهاي متصل به محفظه استفاده گرديده است كه انحراف معيار 
عالوه بر اين، سرعت رسيدن غلظت . گزارش شده است% 5ها از آن كمتر از خوانش 

نشانگر آنست كه از اين محفظه ) دقيقه 150 تقريباً(به مقدار تعادلي درون محفظه  رادن
مي توان استفاده  براي كاليبراسيون آشكارسازهاي غيرفعال با قرار دادن آنها درون آن نيز

سيستم هاي فعالي چون پراسي و پايلون همزمان كاليبراسيون  از طرف ديگر براي. نمود
هر دو سيستم مي توانند بصورت مدار بسته از . نيز مي توان از اين شيوه استفاده نمود

همچنين سيستم هاي فعال در . طريق شيرهاي محفظه به آن متصل شده و كاليبره شوند
ارد مي توانند مانند نوع غيرفعال درون ليتر و يا نيمه فعال مثل آلفاگ 50ابعاد كوچكتر از 

  . شود اعمالمحفظه قرار گرفته و فرآيند كاليبراسيون بر روي آنها 

 
 

 )28( شكل طرح وار روش كاليبراسيون جريان عبوري: 30-3شكل 

 چشمة جريان عبوري

 هوا محفظة كاليبراسيون

 پمپ
نمونه آشكارسازي كه از 
درون نمونه آشكارسازي كه  .بيرون متصل مي شود

 . محفظه قرار مي گيرد

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١١١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

براي تورون بكار رود، به دليل نيمه عمر خيلي بخواهد چنانچه اين روش كاليبراسيون 
) ليتردر حد چند (، الزم است حجم محفظه بسيار كوچك تر رادنورون در مقابل تكوتاه 

  .انتخاب شود

 عبوري-عدم قطعيت در شيوة كاليبراسيون جريان  
آن  ذاتي يكي از راه هاي اطمينان بخشي در يك روش كاليبراسيون، بررسي عدم قطعيت

  :در اين شيوة كاليبراسيون، عمدة منابع ايجاد عدم قطعيت شامل. مي باشد

 نوسان در آهنگ جريان عبوري هوا،  - 1

 دقت در تعيين اولية پرتوزايي چشمه،  - 2

  ،گر تحت كاليبراسيون خطاي ذاتي سنجش - 3

روش اين  *"توان بهترين تخمين"دو مورد اول  ها،خطا اين مجموعاز . مي باشند
  :اين پارامتر طبق معادلة زير بدست مي آيد. مي شود  استخراج

)2.3                               (
2

3
)(

2


















fAf

A
ABMC flowmeter

o
Source

o   

  كه در آن 
 Source:  ،عدم قطعيت كاليبراسيون چشمه  

oA: ،آهنگ پرتوزايي چشمه  

flowmeter :،انحراف معيار نوسانات فلومتر  

f : با توجه به توزيع مربعي اين  3عدد ( آهنگ جريان هواي بكار رفته مي باشد
  .تغييرات در نظر گرفته شده است

                                                            
* Best Measurement Capability (BMC) 
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orRadonmonitگر با عدم قطعيت ذاتي  حال چنانچه يك سنجش
2  ،با اين شيوه كاليبره شود

  :عدم قطعيت كل برابر با

)3.3                                (  orRadonmonit
n

BMCU 21
2   

 
 تعداد تكرار خوانش ها بوسيلة آن در طول فرآيند  nبدست مي آيد كه در آن

  .اليبراسيون مي باشدك
عدم قطعيت سه نوع سنجشگر آلفاگارد، پراسي و پايلون را با اين روش در  4-3جدول 

در اين جدول منظور از عدم قطعيت با  .مقايسه با كاليبراسيون معمول آن نشان مي دهد
روش كاليبراسيون استاندارد، ميزاني از نايقيني است كه در كاليبراسيون آن توسط سازنده 

  با يك چشمة جريان عبوري است قطعيت كاليبراسيون سيستم  اعالم شده است و يا عدم 

نمودار تغييرات غلظت رادن درون محفظة كاليبراسيون در روش كاليبراسيون : 31- 3شكل 
 .)29( جريان عبوري بر اساس تغييرات فلومتر

 )دقيقه(زمان 

ي 
وزاي

پرت
ت 

غلظ
(m

Bq
/l

)
 

0.8 l/min

1.0 l/min

1.5 l/min

2.0 l/min

2.2 l/min

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١١٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  )مي باشد% 95سطح اطمينان ( )28( مقايسه عدم قطعيت بين روش هاي كاليبراسيون:   4- 3جدول

  پايش گر رادن
عدم قطعيت با روش 
كاليبراسيون جريان 

  (%)عبوري 

عدم قطعيت با روش 
كاليبراسيون استاندارد 

(%)  
  * 00/6  07/9  آلفاگارد

  ** AB5 75/8  17/8 -پايلون
  ** 16/8  57/8  پراسي

  .صورت گرفته است NISTكاليبراسيون با چشمة قابل رديابي مستقيم به مركز  *
  .انجام شده است Rn-1025كاليبراسيون با چشمة پايلون  **

همانطور كه مالحظه مي گردد، روش كاليبراسيون . كه بطور مستقيم انجام شده باشد
 .جريان عبوري داراي عدم قطعينتي نزديك به شرائط استاندارد مي باشد

 آزمون مقايسه اي بين المللي  
 - سنجي اندازه گيري كميت ها در آزمايشگاه اعتباربراي معموالً از جمله روش هايي كه 

با  ياهاي آزمون و كاليبراسيون مورد استفاده قرار مي گيرند، انجام آزمون هاي مقايسه
  .  مي باشدجهاني هاي مرجع  آزمايشگاه

 دربرخي از آزمايشگاه هاي جهاني كاليبراسيون رادن اقدام به برگزاري چنين آزمون هايي 
به عنوان . ژاپن اشاره نمود NIRSمي نمايند كه از جملة آنها مي توان به سطح جهاني 

در  .)29( در چهارمين دوره اين آزمون ها شركت نمود ميالدي 2011نمونه ايران در سال 
كم، ( اين آزمون پاسخ آشكارسازهاي شركت داده شده براي سه سطح غلظت رادن 

طبق ) هر يك در دو سطح غلظت(و نيز به همين ترتيب براي تورون ) متوسط و باال
  . مورد مقايسه قرار گرفته اند 5-3جدول 

% 1كه كمتر از  Bq m-3 11تا  9غلظت رادن بيرون از اتاقك هاي كاليبراسيون بين  
و بوسيلة يك دستگاه آلفاگارد بطور  مي باشدمتغير  استغلظت هاي رادن درون اتاقك 



  نام بخش

 
 

١١۴ 

اطمينان غلظت هاي محيطي رادن در نتايج آزمون تا از عدم تأثير  منظم پايش شده است
  .حاصل گردد

همچنين در طول انجام پرتودهي هاي اصلي در اين آزمون، مقادير لحظه اي رادن توسط 
  . مي شود كاليبره شده است پايش PTBي توسط اديگر آلفاگارد كه بصورت دورهپايشگر 

در اين اتاقك ها و . صورت مي گيرد RAD7تورون اين فرآيند بوسيلة سيستم  مورددر 
در طي آزمون هيچگونه آئروسلي تزريق نمي شود، و انحراف معيار در تغييرات دمايي و 

  . مي باشد% 5/2و   oC1/0رطوبت به ترتيب حداكثر 
 

  

  راُدن
زمان 

پرتودهی 
(h) 

 غلظت راُدن
kBqm-3 

  غلظت مجموع راُدن
kBq m-3 h  

      دما    
  ℃ 

  رطوبت نسبی
% 

L 100 1.02±0.06 102±6 21.6±0.1 57.8±0.3 

M  50 8.82±0.22 441±11 21.6±0.1 57.9±0.2 

H 100 8.75±0.27 875±27 21.8±0.1 57.4±0.3 

 تورون
زمان 

پرتودهی 
(h) 

 غلظت تورون
  kBqm-3 

  غلظت مجموع تورون
kBq m-3 h 

  دما 
     ℃       

  رطوبت نسبی
% 

L1 21.0 5.9±0.7 123±15 32.5±0.6 27.2±2.3 

L2 21.0 5.7±0.7 119±15 30.9±0.6 27.9±1.1 

M1 32.0 16.1±1.2 517±40 32.6±0.4 31.3±2.4 

M2 27.0 19.5±1.3 525±36 31.9±0.3 37.1±1.4 

H1 20.5 48.6±2.1 996±43  31.8±0.4 44.2±0.6 

H2 22.0 45.3±2.1 996±46 31.9±0.5 43.6±0.6 

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 

  2011در سال  NIRSمركز  كاليبراسيون درشرائط محيطي نمونه مقادير مرجع و : 5-3جدول 



 ١١۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  
تفكيك كنندة رادن  AEOIاتاقك نفوذي آشكارساز  براي انجام آزمون هاي مقايسه اي از

تعدادي از اين . گرديده است و تورون كه در فصل چهارم شرح داده خواهد شد استفاده
در آزمون تحت عبوري كاليبره گرديده و  - آشكارسازها مطابق با روش كاليبراسيون جريان

  .)29(شركت داده شده اند 24كد آزمايشگاه 
. اختالف پاسخ هاي بدست آمده را با مقادير مرجع آزمون نشان مي دهد 6- 3 جدول

همان طور كه مالحظه مي گردد، اين اختالف در غلظت هاي كم، متوسط و باال به ترتيب 
اي آزمون، آشكارساز و مي باشد كه با در نظر داشتن مجموع خطاه %3و  %5، %1برابر 

  . كاليبراسيون نتيجه بسيار خوبي را حاصل نموده است
       %13و  %27همچنين در مورد تورون در دو غلظت متوسط و باال اين مقادير برابر 

هاي شركت كنندة ديگر، داراي ميزان اختالف  كه در مقايسه با اكثر آزمايشگاه دنمي باش
  .پذيرفتني مي باشند

ميانگين مقادير 
انحراف از مرجع 

 ايران

ميانگين مقادير 
كل انحراف از مرجع 
 شركت كنندگان

تعداد 
شركت 
 كنندگان

 
 سطح غلظت

يزوتوپا
 

1%  2/14%  كم 35 

%5 رادن  4/11%  متوسط 32 

3%  8/10%  باال 30 

27%  3/28%  متوسط 10 
 تورون

13%  7/26%  باال 11 

نسبت به مقادير تورون ايران در آزمون مقايسه اي /پاسخ آشكارسازهاي رادنانحراف مقايسة : 6- 3جدول
   مقادير انحراف قدر مطلق( )29(نتايج ميانگين ساير شركت كنندگان و مقايسه با NIRS مرجع

 )مي باشند



  نام بخش

 
 

١١۶ 

  سنجش رادن در آب و خاك. 7.3

  اندازه گيري رادن در آب. الف
 ،در روش فعـال . براي اندازه گيري رادن در آب دو روش فعال و غيـر فعـال وجـود دارد   

پس از تجمع در يك ظـرف  آزاد مي شود، از نمونة آب يك منبع  كهرادن محلول در آب 
) ماننـد آلفاگـارد يـا پـايلون    (سربستة كوچك از طريق پمپ به يك سيستم شمارندة فعال 

هدايت شده و پس از شمارش بخشي از آلفاهاي آن مجدداً به طي يك چرخـة بسـته بـه    
را نشان مي دهـد كـه    نمونة طرح وار اين شيوه 32-3شكل . ظرف محلول وارد مي شود

   .)30( صورت عملي در سنجش هاي ميداني استفاده شده استدر ايران نيز ب
نكتة مهم در اين روش دقت در كاليبراسيون شمارندة فعـال بـر حسـب تغييـرات غلظـت      

  . رادن محلول در آب است
طرح وار سيستم كاليبراسيون شمارندة فعال را برحسب رادن محلول  بصورت 33-3شكل 

 ايمنيظرف  ظرف آزاد سازي گاز

 پمپ هوا
 (ZnS)سلول سنتيالتور  نمونه آب

شماره ها ( )30( اندازه گيري فعال رادن محلول در آب روش: 32-3شكل 
 ).مسير گردش هوا مي باشند

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١١٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

مرجع جريان عبوري در اين شيوة كاليبراسيون، رادن از يك چشمة . در آب نشان مي دهد
با توجه . از طريق پمپ به درون مخزن آب در غلظتي معين تزريق مي شود) مانند پايلون(

مي شود  در آب حل به دماي آب، نرخ آزاد سازي رادن و نيمه عمر رادن،  بخشي از رادن
حـال چنانچـه آب درون   . و پس از طي يك زمان معين، غلظت رادن در آن ثابت مي شود

در يـك  ) كه از نظر غلظت رادن در اين حالت به عنوان آب مرجع مي باشد(  اوليهمخزن 
چرخة بسته به مخزن دومي منتقل شود، رادن متصاعد شده از مخزن دوم را مي توان طبق 

در يك چرخة بسته با شمارندة فعال تحـت كاليبراسـيون شـمارش نمـوده و      33-3شكل 
   .پاسخ آن را براي تعيين ضريب تبديل استفاده نمود

 :)31(لت كلي از رابطة زير تعيين مي شـود ادر اين روش غلظت رادن محلول در آب در ح

)4.3                     (
1000

0CK
V

VV
C

C
Sample

SampleSystem
Air

Water
















  

  كه در آن

WaterC  ن در نمونة آبغلظت راد(Bq/l)،  

AirC  نغلظت راد(Bq/m3)  نعدد نشـان داده شـده   (در سيستم پس از خارج كردن راد
  ، )توسط آلفاگارد

0C  ن در سيستم پيش از وارد كردن نمونة آبغلظت راد(Bq/m3)،  

SystemV  حجم داخلي سيستم(ml)،  

SampleV  حجم نمونه آب(ml)،  
K  ن كه مقداربراي دماي  24/0ثابت توزيع راد◦C25 مي باشد. 



  نام بخش

 
 

١١٨ 

  
        براي اندازه گيري هـاي فصـلي رادن محلـول در آب نيـاز بـه آشكارسـازهاي غيرفعـال         

مـي تـوان    هدفبراي اين . يك نمونه از اين طرح را نشان مي دهد 34-3شكل. مي باشد
كـه بـه منظـور سـنجش رادن در هـوا       8-3شكل  AEOIاتاقك نفوذي  ورودي درپوش

 .)30( روش غير فعال اندازه گيري رادن در آب با استفاده از اتاقك نفوذي رادن: 34-3شكل 

 آب جاري

 فوم

  SSNTDآشكارساز 
  اتاقك نفوذي
 رادن آزاد شده از سطح آب

 رادن محلول  در آب سيستم فعال سنجشيك كاليبراسيون  براي مدار طرح وار: 33-3شكل
 ).31برگرفته از مرجع شمارة (

 اب  رادنبح

 پمپ هوا چشمه

 فلومتر

 2مخزن 

 1مخزن 

 شير كنترل

ابزار فعال كاليبره 

  سطح زمين

  پمپ
 آب

 دماسنج

 هواي خروجي

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١١٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

بصورت معكوس روي آب قرار داد بطوري كه تنها رادن متصـاعد   مي باشد را برداشته و 
شده از آب به درون اتاقك آشكارساز نفوذ نمايد و ذرات آلفاي گسيل شده از آن بر روي 

شدن اتاقك در آب، اتاقـك   غرقبراي جلوگيري از . فيلم آشكارساز انتهايي آن ثبت گردد
  .بايد بصورت عمودي بر يك فوم شناور قرار گيرد
مـي تـوان اسـتفاده نمـود، بـا ايـن        33-3براي كاليبراسيون اين سيستم، از چيدمان شـكل  

  ). 35-3شكل (قرار گيرند  2تفاوت كه اتاقك هاي غيرفعال بايد بصورت شناور در مخزن 
كي از مشكالت اين روش استفاده از آن در مناطقي است كه تغييراتي ناگهاني سطح آب ي
و يا جريان هاي سريع هوا وجود دارد، بطوري كه هـر يـك از ايـن    ) سيالب هاي فصلي(

  .دعوامل مي تواند سبب واژگوني آن و يا نفوذ آب به درون اتاقك آشكارساز گرد
  
  

  فعال سنجش رادن محلول  در آبغير مدار طرح وار كاليبراسيون يك سيستم : 35-3شكل
 ).31برگرفته از مرجع شمارة (

 حباب  رادن

 پمپ هوا چشمه

 فلومتر

 2مخزن 
 1مخزن 

 دماسنج

 شير كنترل

 فعال كاليبره شوندهغير ابزار 

  سطح زمين

  پمپ
 آب

 هواي خروجي



  نام بخش

 
 

١٢٠ 

  اندازه گيري رادن در خاك. ب
از آن جايي كه يكي از علل مهم افزايش رادن در فضـاهاي بسـته مربـوط بـه بـاال بـودن       
. غلظت رادن در خاك مي باشد، شيوة اندازه گيري آن مورد توجـه محققـين بـوده اسـت    

  .)32(شود اندازه گيري رادن در خاك نيز مي تواند به دو شيوة فعال و غير فعال انجام 
 80در عمـق   36-3پروب ويژه اي مطابق طرح شكل  معموالًدر روش اندازه گيري فعال، 

سانتي متري قرار مي گيرد و با كمك فشار هوا و پمـپ، رادن موجـود در خـاك بـه بـاال      
  . هدايت مي شود) مانند آلفاگارد(كشيده شده و به سمت يك شمارندة فعال 

 80به عمق  ابتدا يك چاهك، نشان داده شده است 37-3شكل كه در   در روش غيرفعال
  سپس يك لولة ته بسته بصورت معكوس. ايجاد مي شود سانتي متر در محل اندازه گيري

  

 .)32( رادن در خاك با استفاده از شمارندة آلفاگاردفعال نحوة اندازه گيري : 36-3شكل 

خاک

پمپ  خروج

80cm  

 تكنيك هاي اندازه گيري رادن و كاليبراسيون تجهيزات 



 ١٢١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

   
ك تنها از طريق ورودي درون چاهك قرار مي گيرد، بطوري كه رادن متصاعد شده از خا

 AEOIتورون  - تفكيك گر رادننفوذي اتاقك سپس . آن بتواند وارد فضاي چاهك شود
رادن متصاعد چاهك قرار مي گيرد تا عمق صورت وارونه در انتهاي لولة تعبيه شده در ب

  . شده از خاك را بالفاصله ثبت نمايد
 فصل چهارمشيوه توصيف شده در در اين روش امكان تفكيك رادن از تورون مطابق با 

  .وجود خواهد داشت
  
   

  

  )32( شكل طرح وار روش غيرفعال اندازه گيري رادن در خاك: 37-3شكل 
 ).اتاقك نفوذي بصورت معكوس در چاهك قرار مي گيرد(

1m 
  80 cm



  نام بخش

 
 

١٢٢ 

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

  فصل چهارمفصل چهارم
  تورون سنجشجداسازي و روش هاي 

  

  مقدمه. 1.4
 فضاهاي بسته دربويژه تورون و دخترانش  غلظتگيري تاكنون چندين روش براي اندازه

با كمي تغيير  رادنگيري اندازهشيوة همان  ،ها در بيشتر اين روش. توسعه داده شده است
زيرا . مي باشندهمراه نيز  ذاتيخطاهاي  ي ازابا مجموعه همواره كه استفاده شده است

توزيع  در حالي كهباشد، و دختران آن در بيشتر شرايط يكنواخت مي رادنتوزيع فضايي 
عالوه . عمر بسيار كوتاه آن به شدت به فاصله از منبع بستگي داردفضايي تورون بدليل نيمه

 212Po(T1/2=10.6 hr)و  212Bi(T1/2=60.6 hr) عمر تورون، بر اين، دختران بلند
توان پرتوزايي دختران تورون را با در نتيجه نمي. نيستندمادر خود هرگز در تعادل با هستة 

استفاده از پرتوزايي خود گاز تورون و فاكتور تعادل به دست آورد، در صورتي كه براي 
  .توان از اين روش استفاده كردمي رادن



  نام بخش

 
 

١٢۴ 

 دتوانبه دو گروه اصلي مينيز مانند رادن گيري تورون اندازهآشكارسازي و هاي  تكنيك
گيري تورون و دختران آن بستگي به بلند مدت و يا انتخاب روش اندازه. دنگردتقسيم 

هاي كوتاه مدت روشهاي  گيريبراي اندازههمانند رادن، . گيري داردكوتاه مدت بودن اندازه
لند مدت روشهاي غيرفعال هاي ب گيريدر صورتي كه براي اندازه ،نددار يتفعال ارجح

  .باشندتر مي مناسب

  در اندازه گيري تورون روشهاي فعال. 2.4
 را آشكار رادنتوانند هم تورون و هم گيري فعال تورون بسته به نياز ميهاي اندازه روش
ي آلفاي ثبت شده در تجهيزات فعال هااين روشها بر اساس توالي زماني سيگنال. نمايند

تفاوت در توالي . باشنداستوار مي يونش هاياتاقكهاي سنتيالسيون لوكاس و  مانند سلول
و  رادن ةآنها در زنجير ةعمر ذرات منتشر كنندزماني ذرات آلفا به دليل تفاوت در نيمه

 كندبالفاصله بعد از تورون واپاشي مي ms 150عمر با نيمه 216Po عنصر .باشدتورون مي
يك ة توان به صورت الكترونيكي به وسيلاين دو واپاشي را مي هاي ناشي از پالس و

 - در دستگاه اين پالس هاشناسايي و ثبت . ثبت كرد *همزماني تأخيريآشكارساز به عنوان 
 امكان رادنتورون و  ةهاي فعال، تخمين غلظت تورون را در حضور ساير ذرات زنجير

سيگنالهاي مربوط به  تفريقخيري و أت زمانيهم همچنين با تصحيح تكنيك . سازدپذير مي
  . توان محاسبه كردرا نيز مي رادني تورون، غلظت زنجيره

 و تورون به روش الكترواستاتيكي بر روي رادندر برخي تجهيزات ديگر، دختران باردار 
نگاري آلفا، دختران تورون شوند و با روش طيفمي آورييك آشكارساز سد سطحي جمع

 انرژي براي مثال سيگنال پيك مربوط به ذره آلفا با. شودتمييز داده مي رادناز دختران 
                                                            

* Delayed coincidence  

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١٢۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

MeV 78/6 216كه ناشي ازPo در . متناسب با غلظت گاز تورون است باشد، مستقيماًمي
وند و در شآوري ميي پمپ بر روي فيلتري جمعروشي ديگر، دختران هوابرد به وسيله

با استفاده از يك ) ترجيحا در خأل(ذرات آلفا  طيف نگاريگيري از هوا، پايان نمونه
در اين . شودانجام مي  PIPS نوعي آشكارساز سيليكوني تختآشكارساز سد سطحي و يا 

توان غلظت هاي زماني متفاوت مي ها در توالي ها و شمارش گيريروش با انجام نمونه
  .گيري كردو تورون را در هوا اندازه رادندختران 

 لوكاسسنتيالتور گيري غلظت تورون با استفاده از سلول اندازه (LSC)  
، شمارش ذرات از )رادنيعني بدون حضور ( هايي كه فقط تورون حضور دارد در محيط

يك  گيري،در اين روش بالفاصله بعد از نمونه. كندواپاشي تورون پيروي مي ةزنجير
عمر تورون نيز از نيمه 216Poعمربا توجه به اينكه نيمه. شوددقيقه شمارش انجام مي

   .شودزير محاسبه مي ةتر است، غلظت تورون از رابط كوتاه

)1.4                                         (
' '
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'
0N زمينهبرابر با شمارش پس،   
'
1N گيريبرابر با شمارش بعد از نمونه،  

TnsSضريب كاليبراسيون براي تعادل cpm.(Bq.m-3)-1 220Rn/216Po  و  

Tnk  ضريب تصحيح براي زمان شمارش(T=1 min) زير  ةاست كه از طريق رابط
  .)33( شودمحاسبه مي
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 روش شمارش دوگانه* 

سپس با يك . شودگيري يك دقيقه شمارش انجام ميدر اين روش بالفاصله بعد از نمونه
از  رادنغلظت . گيردميانجام  min10 زماني  ةاي، شمارش ديگري با بازدقيقه پنجخير أت

هاي مربوط  ، شمارشرادنبا مشخص بودن غلظت  آنگاه. شودشمارش دوم محاسبه مي
 ةها در باز مابقي شمارش. شودزماني شمارش اول تعيين مي ةو دختران آن در باز رادنبه 

بااليي ندارد، اين روش دقت . باشدزماني شمارش اول مربوط به تورون و دختران آن مي
  .گيري استزماني اندازه ةكوتاه بودن باز آنمهمترين مزيت  اما
 روش شمارش تاخيري**  

سه  خير تقريباًأآوري شده در داخل سلول لوكاس بعد از يك تجمع ةدر اين روش نمون
موجود در  رادنساعته، يعني زماني كه تمام تورون موجود واپاشي كرده است و گاز 

زماني شمارش  ةباز. شودداخل سلول در تعادل با دختران خود است، دوباره شمارش مي
  :شودزير محاسبه مي ةاز رابط رادنغلظت گاز . باشدمي min 10در حدود 

)3.4(  
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nR : نغظت3،در داخل سلول با واحد راد( . )Bq m،  

V : 3حجم سلول با واحد( )m،  

E :گر  شمارش بازدهي %،  
C :ي زماني شمارششمارش حاصل در بازه،  
t :ي شمارش گيري تا لحظهنمونه ةلحظخير از أمدت زمان ت(min)،  

                                                            
* Two Counting Method (TCM)  

** Delayed Counting Method(DCM)  

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١٢٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

T :ي زماني شمارش بازه(min)،  

R : نثابت واپاشي1 راد(min )،  
خير سه ساعتي أهاي واپاشي محاسبه شده بعد از ت ثابت از، 967/6×  10-5 ثابت عددي

  .حاصل مي شود
هاي محيطي معمول محدود است، زيرا حد  گيرياستفاده از سلول لوكاس براي اندازه

مانند (پرتوگيري باال  ةزمين براي مناطقي با پس معموالًو  استباالآن  *پاييني آشكارسازي
  .)27(شودكاليبراسيون از آن استفاده مي هاي و آزمايش) معادن اورانيوم
و  رادنگيري غلظت هاي خود هاي سنتيالسيون را مي توان براي اندازه همچنين سلول

عمر  گيري با در نظر گرفتن اختالف نيمهاين تكنيك دو اندازه در. تورون استفاده نمود
در اين مدت . است min 15گيري كل مدت زمان اندازه. شودو تورون انجام مي رادن

اين . گيري ها بهينه شده استشود و ترتيب زماني اندازهگيري انجام ميزمان دو اندازه
- تورون و اندازه/رادنروش حساسيت بااليي ندارد، اما براي آزمايش آشكارسازهاي ديگر 

شده ي بهينهنمودار جدول زمان. و تورون مناسب و كاربردي است رادنگيري نرخ تصاعد 
  .)34( نشان داده شده است 1 -4ها در شكل  گيرياندازه

 روش دو فيلتري  
شود كه در ورودي و خروجي آن، فيلتر در اين روش از يك سيلندر كوچك استفاده مي

توسط يك پمپ، هوا از ميان فيلتر ورودي به داخل سيلندر . فايبر گالس تعبيه شده است
 آزادفيلتر ورودي تمام ذرات . شودفيلتر انتهاي سيلندر خارج ميشود و از ميان كشيده مي
 رادن پرتوزايكند و تنها، گازهاي و تورون را از هواي ورودي حذف مي رادنو دختران 

  محصوالت واپاشي را كه تمام فيلتر خروجي . شوندو تورون به همراه هوا وارد سيلندر مي

                                                            
* Minimum Detection Level (MDL)  
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در . كندآوري مياند، جمعتشكيل شدهدر آن از سيلندر  پرتوزادر مدت زمان عبور گاز 
عمر واپاشي گاز مورد زمان گذار گاز از درون سيلندر در مقايسه با نيمه ،اين روش

را در طول  رادنتوان غلظت تورون و به اين ترتيب مي. شودنظركوچك در نظر گرفته مي
 پرتوزاگيري كه بسته به غلظت و نوع گاز در پايان نمونه. سيلندر يكنواخت در نظر گرفت

شود ممكن است در ده دقيقه تا چند ساعت انجام گيرد، فيلتر خروجي از سيستم جدا مي
از  در يك ساعت اوليه بعد رادندختران . شودزماني مختلف شمارش مي ةو در دو وقف

هاي شمارش در يك بنابراين يكي از بازه. اي در شمارش دارندگيري سهم عمدهنمونه
ي شمارش دوم بعد از گذشت چهار ساعت، يعني زماني بازه. ساعت اول بايد انجام شود

اند و دختران تورون ماكزيمم پرتوزايي را دارند، انجام واپاشي كرده رادنكه تمام دختران 
   .شودمي

و انحراف نسبي  تورون و رادني غلظتهاي ريگ اندازهي برا شدهي ساز نهيبهي زمان نمودار : 1-4شكل
  )به متن مراجه نماييد( )34(

 اندازه گيري دومين اولين اندازه گيري

ي 
نسب

ار 
معي

ف 
حرا

ان
(%)
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 ١٢٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 گيري پرتو گامااندازه 

گيرد و به گيري انجام مييك نمونه ،شدهچوب فعالمحفظه زغال بوسيلةدر اين روش 
، پيك گاماي مربوط به (HPGe)فوق خاص  دنبال آن با استفاده از آشكارساز ژرمانيوم

212Pb اين پيك . شودگيري ميندازهاKeV 239  گاما در طيف بسيار واضح و قابل
 212Biبه  h 64/10عمر با نيمه βكردن ذره  گسيلبا  212Pb عنصر .تشخيص است

  .كندمنتشر مي KeV632/238مواقع پرتو گاما با انرژي% 3/43كند و در واپاشي مي
شامل گيري غلظت تورون و دختران آن در هوا، نگاري گاما در اندازهمعايب روش طيف

  .مي باشند ي آنباال ةو هزين ة گامازميناثر پرتو پايين،  بازدهي

    و آناليز زماني همزماني تأخيريروش* 

عمر كوتاه براساس نيمه (DC-TA) و آناليز زماني همزماني تأخيريروش عملكرد 
216Po )ms 145( ن يريگفعال اندازه زاتيتجهن روش با استفاده از يدر ا .باشديمراد 

و تورون به صورت  رادن يگازها، غلظت )ة يونشون، محفظيالسيسلول سنتمانند (
 فهرست كي **زمان ةكننداسيمق ابزارك يبا استفاده از  .شوديم يريگهمزمان اندازه

 با شود و سپسيثبت م رادن يريگزات فعال اندازهيتجه يديتول يهاپالساز  يزمان
 تيدرنها .شوديمختلف پردازش م يهان پالسيب يتم، اختالف زمانيك الگورياستفاده از 

-يتورون م يها يكه برابر با واپاش( 216Po يآلفا يها يتعداد واپاش جه به صورتينت
ت و يها و احتساب حجم آشكارساز، حساسن دادهيبا استفاده از ا .شوديگزارش م )باشد

 رادن غلظت ،تفريق با و ،شودي، غلظت تورون محاسبه ميريگمدت زمان اندازه
  .)5(گردديم زمشخصين

                                                            
* Delayed coincidence and time analysis technique  

** Timer-scaler device  
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  تكنيك شمارش ذراتβ  
 مولر-گايگردر اين روش غلظت دختران تورون با استفاده از پرتوزايي بتا با شمارشگر 

 عنصر .تورون متناسب است يانقطه با پرتوزايي 216Poشمارش . شودگيري مياندازه
216Po باشدكوتاه همواره در تعادل با هسته مادر خود ميعمر بسيار به دليل داشتن نيمه.  

 تورون/رادنروش هاي غيرفعال در تفكيك . 3.4

  ن ةدهندكروي تمييز - نيم آشكارسازو تورون راد  
اند  كه از اي را طراحي كردهوسيله رادنتورون و  ةگيري جداگانبراي اندازهمحقين ژاپني 

-هوا از ميان دريچه). 75و  mm120(با قطرهاي مختلف تشكيل شده است  ةركُدو نيم

 ةاز طريق يك روزنسپس شود و مي آنبزرگتر وجود دارد وارد  ةكرهايي كه بر روي نيم
  . )2- 4شكل ( )35(شودكوچكتر مي ةركُكوچك وارد نيم

براي  µm 300كربنات به ضخامت ها يك فيلم آشكارساز پليدر هر يك از اين محفظه
ها تمامي دريچه. قرار داده شده است رادنآشكارسازي ذرات آلفاي ناشي از گاز تورون و 

به منظور . و تورون با فيلتر فايبرگالس پوشيده شده است رادنبراي متوقف كردن دختران 
ن و كه عمدتاً ناشي از گاز تورو MeV 0/4-5/2(آشكارسازي ذرات آلفا با انرژي بيشتر 

بزرگتر وجود دارد با شرايط خورش  ةفيلمي كه در داخل محفظ.) باشددختران آن مي
فيلم ديگر . گيردتحت خورش قرار مي h 3و به مدت  و الكتروشيميايي خاصشيميايي 

 MeV 7/2 -8/0كوچكتر قرار دارد، براي آشكارسازي ذرات آلفا با انرژي  ةكه در محفظ
تحت  min 30به مدت ) باشدو دختران آن مي رادنناشي از گاز  اين ذرات عمدتاً(

كوچكي كه  ةروزن. گيردتحت خورش الكتروشيميايي قرار مي h 3خورش شيميايي و 

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 
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به نيم كرة كوچك نفوذ گاز تورون  با ايجاد تأخير زماني ازكره قرار دارد بين دو نيم
  .)شودكوچكتر مي ةركُاز گاز تورون وارد نيم% 22/0تنها ( ممانعت به عمل مي آورد

كره بزرگتر حضور دارد براي تبديل به غلظت تورون برابر تبديل فيلمي كه در نيمضريب 
2با  1 1. ( . . )tracks cm Bq lit d  20/2 ± 7/12 ةركُو ضريب تبديل فيلم موجود در نيم 

  .)34(گزارش شده اند  5/39 ± 3/5 نيز برابر با رادنكوچكتر براي تبديل به غلظت 
تحقيق ديگر انجام گرفته ، جداسـازي رادن و دو دختـر آلفـا زاي آن در حضـور تـورون      

انجام  2002در سال  پژوهشگران اسپانياييمي باشد كه بوسيله ) بدون اندازه گيري تورون(
 cm 5/1به شعاع نيم كروي  اتاقكاز نفوذ طبيعي هوا درون  اين حالتدر . )9(گرفته است

كه در تمـاس   Dو   Cماكروفول دو فيلم طرحدر اين . )3-4شكل ( استفاده گرديده است
از طريـق    218Poو  214Po يعنـي  براي ثبت دو دختر آلفـازاي رادن هستند مستقيم با هوا 

از طريـق اخـتالف نفـوذ رادن و      Bو  Aفيلم  و ،الكتروشيميايي اختالف شرائط خورش
   .مي روند بكار آنهابراي تفكيك تورون در عبور از فيلتر غشايي 

 .)35(و تورون رادنآشكارساز نيم كروي تمييز دهندة : 2-4شكل 

 صفحة فلزي روزنه دار
 فيلم هاي پلي كربنات

 فوالد ضد زنگ

 فوالد ضد زنگ
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 -دلخواه از دو فـيلم نصـب   يبا تركيب نيم كُرهبراي اندازه گيري تفكيكي، از دو در نهايت 
  .بطور همزمان استفاده مي شود) B+Dو  A+Cمثالً (شده بر روي آن 

    آشكارسازA-PREM  
نشان  4- 4كه نمونه اي از تصوير آن در شكل  A-PREMعملكرد آشكارساز غيرفعال 

اتاقك هاي در آشكارسازهاي ردپاي هسته اي نيز بر اساس استفاده از داده شده است 
فضاهاي هاي  گيريتوان در اندازهرا مي A-PREM آشكارساز .استوار است ينفوذ
آن قابليت فعال و  گيريسيستم نمونه. و يا در محل كار استفاده كرد فردي دزسنجي بسته،

 و گيري، حمل و نقل آسانهاي زماني اندازهاين قابليت كنترل بازه. غيرفعال شدن دارد
اين آشكارساز از جنس . نمايدپذير ميمدت اين آشكارسازها را امكانبلند نگهداري

ورودي  ةدر دريچ. تشكيل شده است ينفوذ ةباشد و از دو محفظپالستيك هادي مي

اتاقك نيم كروي نفوذي هوا بـراي انـدازه گيـري رادن و دختـران آلفـازاي آن در حضـور       :  3-4شكل 
ــورون ــت عنــوان         FzK( ت ــوذي  اوليــه تح ــازندة اتاقــك نف ــام مركــز س مخفــف ن

Forschungzentrum Karlsruhe 9()در آلمان مي باشد(.  

 FzKاتاقك نفوذي  قالب

  فيلتر غشائي

  آشكارساز
 C  ياD 

  آشكارساز
 A  ياB 

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 
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و در ديگري ) و يا ستون هوا( ءاز يك غشا) NTD-Rn(  هامحفظهيكي از اين 
)NTD-Rn/Th (غشائي كه براي اين محفظه استفاده . تنها از فيلتر استفاده شده است

باشد، ولي درصد زيادي از گاز تورون را حذف نفوذپذير مي رادنشود نسبت به گاز مي
  .)36(شوددر اين محفظه آشكارسازي مي رادنبه اين ترتيب تنها گاز . كندمي

اي به نفوذ استوانه از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است؛ محفظه A-PREMساختار 
هايي براي قرار دادن فيلم  همراه يك پيستون توخالي متحرك و يك سرپوش با جايگاه

.CR-39 گرفتن باشد و با قرار حجم داخل محفظه با تغيير مكان پيستون قابل تغيير مي
ترين موقعيت، حجم محفظه به ترتيب بيشترين مقدار و صفر پيستون در باالترين و پايين

  ).را ببينيد 4- 4شكل ( خواهد بود
- كه پيستون به سمت بيرون كشيده مي هنگامي. عملكرد اين پيستون همانند سرنگ است

محفظه خارج  و با فشار پيستون هوا كامال از شدهبه داخل محفظه كشيده نيز شود، هوا 
 -گيري پرتوگيريبراي اندازه A-PREMتوان از با استفاده از اين ويژگي مي. گرددمي
در مناطق مختلفي حضور داشته است، استفاده ممكن است يك شخص كه  ةپراكند هاي
سازي نسبت حساسيت به توان به آن اشاره كرد، قابليب بهينهمزيت ديگري كه مي. كرد

با  رادنبه عنوان مثال حساسيت به گاز . باشدبا تغيير حجم محفظه مي ادنرگاز تورون و 
  .يابدكاهش حجم محفظه كاهش مي

 ةورودي محفظه به انداز ةبه جاي استفاده از غشاء، دريچ A-PREMجديد  ةدر نمون
يك روزنه كوچك شده است تا بدين وسيله، مانع از ورود گاز تورون به داخل محفظه 

  .)5-4شكل ( )36(شود



  نام بخش
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  NTD-Rn/Tn: تصوير سمت چپ. با يك روزنه كوچك NTD-Rn: تصوير سمت راست: 5-4شكل
 .استاندارد با دريچة

ي اجزا:  چپ رسمتيتصو. ستونيپ حركت تيقابل شينما:  راست رسمتيتصو: 4-4شكل
  . A_PREMمختلف

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١٣۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

    آشكارسازRaduet  
گيري دختران تورون براي اندازه Raduetبا نام تجاري آشكارساز تفكيك كنندة تورون 

امل دو محفظه است كه هر كدام از اين اين آشكارساز ش. )6-4شكل (مي شود استفاده 
. باشندمي CR-39فيلم  ةها براي آشكارسازي ذرات آلفاي منتشر شده، در برگيرندمحفظه

اي كه ميان درپوش و پايين دهبراحتي از ميان شكاف هواي غيرقابل مشاه رادنگاز 
شكاف هواي موجود همانند يك سد . كندمحفظه وجود دارد، به داخل محفظه نفوذ مي

به داخل محفظه ) رادندر مقايسه با (عمر كوتاه نفوذي مانع از ورود گاز تورون با نيمه
در  mm 6ديگر، شش سوراخ با قطر  ةبراي ورود گاز تورون به داخل محفظ. شودمي

و ديگري  رادنها تنها گاز به اين ترتيب يكي از اين محفظه. اطراف آن تعبيه شده است
است كه در اين دو محفظه  نكتة مهم آن. كندرا با هم آشكارسازي مي رادنگاز تورون و 

  .)37(د شوجلوگيري ميآنها و تورون به داخل  رادناز ورود دختران 

 AEOIاتاقك نفوذي  .1

طراحي شده در ايران  AEOIبه منظور اندازه گيري و تفكيك تورون، اتاقك نفوذي رادن 
توضيح داده شد را مي توان با دو روش مختلف شامل اتاقك نفوذي دو  فصل سومكه در 

  .فيلمي تأخيري و روش اتاقك نفوذي دو فيلتري با فيلم بيروني مورد استفاده قرار داد

  خيريأفيلمي تروش اتاقك نفوذي دو  

و تورون با اتاقك نفوذي، در داخل اتاقك دو فيلم  رادنگيري مجزاي براي اندازه
ها در كف اتاقك قرار  يكي از فيلم. شوندآشكارساز در ارتفاعهاي مختلف قرار داده مي

فيلم . گيردقرار مي) از پايين اتاقك cm 4(ي ارتفاع اتاقك گيرد و فيلم ديگر در نيمهمي
 ةبه نيم رادنگيرد كه داراي چندين روزنه براي نفوذ گاز اي قرار ميمياني بر روي پايه
  . )7-4شكل ( )38(باشدپاييني اتاقك مي



  نام بخش
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  اسفنج هادي الكتريكي

  ميليمتر: واحد
  اسفنج هادي الكتريكي

  اسفنج هادي الكتريكي

  نماي فوقاني

  نماي جانبي

  نماي مقطعي

  Raduetشكار ساز ساختار و نمونة تصويري آ شكل طرح وار: 6-4شكل
 

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١٣٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

شوند و ردپاهاي ذرات و تورون با عبور از فيلتر ورودي وارد اتاقك نفوذي مي رادنگاز 
-از طريق روزنه رادنشوند، سپس گاز آلفاي منتشره از آنها بر روي فيلم بااليي ثبت مي

گاز تورون . شوداتاقك ميپاييني  ةفيلم بااليي وارد نيم اطراف نگهدارندةهاي موجود در 
-عمر كوتاه و وجود موانعي در مسير نفوذ آن، از جمله ستون هوا و روزنهنيمه ةبه واسط

بااليي  ةدر نيم شود و تماماًپاييني اتاقك نمي ة، وارد نيمنگهدارندههاي ريز موجود در 
و تورون هر دو حضور داشته باشند  رادناگراين اتاقك در محيطي كه گاز  .كندواپاشي مي
و تورون و  رادنردپاهاي ثبت شده بر روي فيلم بااليي ناشي از هر دو گاز  قرار گيرد،

دختران آنها خواهد بود، اما ردپاهاي ثبت شده بر روي فيلم پايين تنها ناشي از ذرات 
باشدن و دخترانش ميآلفاي منتشره از راد.  

دست آمده در دو فيلم باال و پايين و غلظت ميانگين تورون و  ردپاهاي به ةروابط دانسيت
  :شوندبه صورت زير بيان مي رادن

)4.4                               (tKCtKCT TnATnRnARnA      

)5.4                               (tKCtKCT TnBTnRnBRnB                                     

AT : بعد از كم كردن ردپاي (تعداد ردپاهاي ثبت شده در فيلم پاييني به ازاي واحد سطح
  ، (tracks.cm-2) )زمينه

BT : بعد از كم كردن ردپاي (تعداد ردپاهاي ثبت شده در فيلم بااليي به ازاي واحد سطح
  ،(tracks.cm-2)) زمينه

RnC : نغلظت ميانگين گاز1 راد( . )Bql،  

TnC : 1غلظت ميانگين گاز تورون( . )Bql،  



  نام بخش

 
 

١٣٨ 

,RnA TnAk k : نبه ترتيب برابر با حساسيت فيلم پاييني نسبت به تورون وبر حسب راد 

 2 1 1. ( . . )tracks cm Bq l day  

  
,RnB TnBk k : نبه ترتيب برابر با حساسيت فيلم بااليي نسبت به تورون وبر حسب راد 

  12 1. . .tracks cm Bq l day
 

  
t :مدت زمان پرتوگيري(day-1)    

مانند ستون هواي داخل اتاقك و (با توجه به ساختار اتاقك نفوذي و موانع موجود 
پاييني اتاقك،  ةدر مقابل نفوذ تورون به نيم) فيلم نگهدارندةهاي كوچك بر روي روزنه
بسيار ناچيز است  رادنپاييني اتاقك در مقايسه با نفوذ گاز  ةنفوذ گاز تورون به نيم عمالً

0TnAkيا  شودو حساسيت فيلم پايين نسبت به تورون صفر در نظر گرفته مي   با در
  :آيداز رابطه به دست مي رادننظر گرفتن فرض باال، غلظت 

  گيري مجزاي رادون و تورونشماتيك اتاقك نفوذي دو فيلمي براي اندازه: 7-4شكل 

 درپوش اتاقك و توري ورودي

 1فيلتر فايبرگالس 

 1فيلم پلي كربنات 

 1نگهدارندة فيلم پلي كربنات 

 2فيلتر فايبرگالس 

 دو اتاقكجداكنندة 

 2فيلم پلي كربنات 

 2نگهدارندة فيلم پلي كربنات 

 بدنة اتاقك نفوذي

 ريل حركت نگهدارنده ها

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١٣٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

)6.4 (                                                  A
Rn

RnA

T
C

k H



                                                                     

  :شودزير محاسبه مي ة، غلظت تورون از رابط)9-4(در رابطه  رادنبا جايگذاري غلظت 

)7.4  (                           
Rn RnBB

Tn
TnB TnB

C kT
C

k H k


 

  
و تورون در آشكارساز دو فيلمي طراحي شده، از  رادنبا استفاده از روابط فوق، غلظت 

  :شودطريق روابط زير محاسبه مي

)8.4(
                                                    1.60

A
Rn

T
C

H



  

)9.4                                (
2.06

0.056 0.056
RnB

Tn

CT
C

H


 


  

  

 212بيروني روش اتاقك نفوذي دو فيلتري و آشكارساز Po  
. ضروري مي باشد 212Poي به پيشينة آشكارسازي اشارها پيش از معرفي اين روش ابتدا

آلفا گسيل شده توسط رادن تورون و دختران آنها، ايزوتوپ  هايدر ميان تمامي انرژي
212Po آلفاي با بيشترين ميزان انرژي يعني ،MeV 8/8 بنابراين . را گسيل مي نمايد

ي قرار گيرد كه اي، فيلتر تضعيف كنندهاچنانچه در مقابل يك آشكارساز ردپاي هسته
 -تمامي آلفاها تا اين انرژي را حذف نمايد، امكان ثبت اين ايزوتوپ به تنهايي فراهم مي

 CR-39اذب هاي آلومينيوم و مايالر بر روي فيلم هاي اين روش با استفاده از ج. شود
  .)39( )8-4شكل ( ه استمعرفي گرديد

مواد گوناگوني با ضخامت هاي مختلف مي تواند به عنوان جاذب آلفا و نيز تضعيف 
  . ارائه شده است 1- 4استفاده شود كه نمونه هايي از آن در جدول  MeV8/8كنندة آلفاي 

  



  نام بخش

 
 

١۴٠ 

  )MeV 78/8 )40آلفايف ذرات يمواد مختلف جهت تضع يمناسب براجاذب هاي ضخامت : 1-4جدول 

Δxmax(µm)  
(0.5-8.78MeV) 

Δxmin(µm)  
(1-8.78 MeV) 

 چگالي تركيب اتمي

(g/cm3) 
  جاذب

74.05 72.14 H-8, C-5, O-2 1.2 

كربنات لگزان، پلي 
  ماكروفول

(ICRU-219) 

75.24 73.26 H-6, C-4, O-2 1.17  

 
پلكسي گالس 

  آكريليك
 

65.9 64.14 H-8,C-10,O-4 1.4 
 مايالر، ملينكس

(ICRU-222) 

47.87 46.39 Al 2.7 
 

  فويل آلومينيوم
 

  
212همزمان دخترتورون يريگاندازه يبرا Po  نو گازدختر تورون اين ، آشكارساز راد

در اتاقك نفوذي دو فيلتري، فيلمِ داخل  .شودينصب م يلتريدو ف ياتاقك نفوذ بيرون از
تغييراتي  بارا ايدة اشاره شده گيري تورون، براي اندازه. كندن را ثبت ميراد صرفاًاتاقك 

ت آلفاي منتشره ذرا. )9-4شكل ( در مورد اين اتاقك هاي نفوذي مي توان استفاده نمود
ي فيلتري كه بر روي فيلم بيروني وجود دارد بوسيله MeV 78/8با انرژي   212Poاز

ب با ين ترتيبه ا. شودشوند و ردپاها بر روي فيلم بيرون از اتاقك ثبت ميتضعيف مي
توان يم ين، به سادگگاز تورون و راد حاويط يد در محين آشكارساز جديقرار دادن ا
 .كرد يريگو دختر تورون را همزمان و جداگانه اندازه رادنمقدار گاز 

در  µm 250و ضخامت  cm 1/2 × 1/2كربنات به ابعاد در اين آشكارساز، فيلم پلي
كربنات ديگر به شود و يك فيلم پليداخل قاب پالستيكي ساده و مسطحي قرار داده مي

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۴١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

تضعيف كننده بر روي فيلم آشكارساز  ةبه عنوان يك الي µm 72 بهينه شدةضخامت 
 ةتواند از اين اليمي  MeV 78/8آلفا با انرژي  ةبطوريكه فقط ذر. شودقرار داده مي

ي كه اين زمان. كربنات ردپا بر جاي بگذاردكننده عبور كرده و بر روي سطح پليتضعيف
شوند نشين ميگيرد، دختران تورون بر روي سطح آن تهآشكارساز در معرض هوا قرار مي

  .)40( گرددكربنات ثبت ميبر روي پلي 212Poآلفاي و ردپاهاي ناشي از 
با يك  212Poغلظت . ضخامت الزم براي مواد بررسي شده در حدود ميكرومتر است

 ةمعادل با غلظت هست)  212Biموجود در واپاشيبا توجه به انشعاب ( اي%64ضريب 
 ةنيز در تعادل كامل با هست 212Biاست وبا در نظر گرفتن اينكه 212Bi مادر مستقيم خود 

براي محاسبه . باشدمي 212Biمعادل با غلظت  212Pbاست، غلظت  212Pbمادر خود 
  :شوداستفاده مي) 6.2(ة غلظت تعادلي از رابط

   )MeV 8/8 )39ا انرژي آلفا ها تبر اساس حذف همة  212Po آشكارساز ثبت : 8- 4شكل 
  )ضخامت فيلم هاي پروپيلن و مايالر به عنوان جاذب اين آلفاها بهينه شده است(

 گيره

 فيلم پروپيلن

 فيلم مايالر

 صفحات فلزي



  نام بخش
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در . باشدمي 212Pbشود، بيشترين ضريب متعلق به طور كه در رابطه مشاهده مي همان
  :شودبه صورت زير خالصه مي) 6.2(ة رابط نتيجه

)10.4  (                                
2120.913 ( )EETC C Pb  

  :تعادل كامل در زنجيره با فرض
212 212 212100

( ) ( ) ( ) ( )
64

C Pb C Bi C Po    

)11.4                      ()()
64

100
(913.0 212PoCEETC 

  
  :شودزير استفاده مي ةغلظت تورون از رابط ةبراي محاسب

)12.4   (                                           
Tn

Tn

EETC
F

C


  
مقدار ميانگين . باشدمتغير مي  2/0تا  002/0ة در منازل مسكوني در باز TnFمقدار 

  .)37(در نظر گرفته شده است 03/0هندسي فاكتور تعادل در منازل مسكوني

 )212Po )40براساس ثبت  و دختر تورون به صورت همزمان همزمان رادن يآشكارساز: 9-4شكل 

 (µm 72)فيلم پلي كربتات لگزان جاذب 

 (µm 250) آشكارسازفيلم پلي كربتات لگزان 

  نگهدارندة فيلم و جاذب

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۴٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  طيف نگاري غير فعال آلفا با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي. 4.4
رادن و تورون مربوط به دختران كوتاه عمر آنهـا مـي باشـد،    از آنجا كه اثرات مخاطره آميز 

همواره تالش بر استفاده از روش هايي بوده است كـه غلظـت هـاي آنهـا هـر يـك بطـور        
جداگانه قابل تعيين باشد، بويژه آنكه پارامتر مهم فاكتور تعادل در تعيين دقيق غلظـت رادن  

غالـب  . باحث مهم ايـن حـوزه مـي باشـد    بنابراين طيف نگاري آلفا از م. نقش اساسي دارد
روش هاي طيف نگـاري آلفـا  مبتنـي بـر اسـتفاده از آشكارسـازهاي نيمـه هـادي از نـوع          

اگرچه اين نوع آشكارسازها داراي توان تفكيك انـرژي بسـيار خـوبي    . سدسطحي مي باشد
ـ  ويز در هستند اما در بكارگيري آنها محدوديت هايي نيز چون لزوم استفاده از خأل ، عامل ن

بعالوه در يـك  . اندازه گيري بويژه در غلظت هاي كم و هزينه بسيار باال همواره وجود دارد
آلفاي حاصل از دختـران آنهـا    چناچه خأل وجود نداشته باشد، محيط حاوي رادن و تورون،

مي توانند از هر نقطه اي از هوا يا سطوح  اطراف به سطح آشـكار سـاز برخـورد نمـوده و     
متفاوتي را در آن ثبت نمايد كه باعث روي هم افتادگي قله ها در طيـف مـورد    انرژي هاي
چنين محدوديت هايي بعالوه كاربرد هاي خـاص سـبب گرديـده كـه محققـين      . نظر گردد

همواره بدنبال يافتن روش هاي طيف نگاري با استفاده از ساير تكنيك هـاي آشكارسـازي   
    .نيز باشند

همواره از موضـوعات مـورد   نيز از آشكارساز ردپاي هسته اي   طيف نگاري آلفا با استفاده
تورون /توجه محققين بوده است بويژه آنكه چنين هدفي براي تفكيك دختران آلفا زاي رادن

  .و محاسبات مربوط به فاكتور تعادل ضروري مي باشد
ايجـاد  گزارش نموده اند كه مي توان با توجه به قطـر ردپاهـاي    1982پژوهشگران در سال 

شده توسط ذرات آلفا با انرژي هاي گوناگون بر روي پلي كربنـات، طيـف نگـاري آلفـا بـا      
در ايـن روش بـا توجـه بـه محلـول      . )41(استفاده از آشكارساز ردپاهاي هسته اي انجـام داد 



  نام بخش

 
 

١۴۴ 

مي باشـد شـرائط خـورش بـه نحـوي        (PEW)خورش كه تركيبي از پتاس، اتانول و آب
بتوان بـر اسـاس انـدازه ردپاهـا ، انـرژي       *باريكه سازتفاده از تنظيم گشته است تا بدون اس

بـراي   تقريباًزمان خورش . آلفاي فرودي يك چشمه چسبيده به سطح فيلم را تشخيص داد
   دقيقه در نظر گرفته شـده اسـت تـا ردپاهـاي در عمـق مربـوط بـه         700تا  350هر فيلم از 

به دليـل سـرعت كـم محلـول خـورش در      اين  زمان طوالني . انرژي هاي باال آشكار گردد
حاصـل   11-4و  10-4طيف ارائه شـده در شـكل   . روش خورش الكتروشيميايي مي باشد

بكارگيري اين روش مي باشد كه تفكيك خوبي را در سه انرژي مختلف مربوط به  عناصـر  
241Am  ،244Cm  239وPu  در اين روش عالوه بر طوالني بودن زمان .  را نشان مي دهد

خورش توضيحي در خصوص محدوده انرژي قابل كاربرد ارائه نشده است، چنان كـه  هـر   
. مگاالكترون ولت مـي باشـند   8/5تا  5سه ايزوتوپ آلفاي شمارش شده در محدوده انرژي 

  . يده استگزارش گرد%  20تا  10همچنين بازدهي اين روش در حدود 
كه  طي  تحقيقي با هدف طيف نگاري آلفا بوسيله پلي كربنات انجام گرديد  1989در سال 

بطور متناوب بر روي يك   (ECE)و الكتروشيميايي   (CE)آن از روش خورش شيميايي 
اسـتفاده    MeV  5تـا  5/0فيلم براي گسترده نمودن محدوده آشكار سازي پلي كربنـات از  

و قطرهاي بزرگ ردپاهـا در   CEدر اين تحقيق از خاصيت خورش سريعتر در  .شده است
ECE  7(ولـي زمـان  كـل خـورش طـوالني مـي باشـد        . بطور تركيبي استفاده شده است 
  .)42(نشان داده شده است 12-4تحقيق مذكور در شكل  نتايج). ساعت

آلفاهاي تك انـرژي  . ي در اين خصوص صورت گرفته استادر ايران نيز تحقيقات گسترده
بـا تغييـر     241Amدر اين تحقيقـات بـا اسـتفاده از تضـعيف آلفاهـاي حاصـل از چشـمة        

                                                            
* Collimator 

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۴۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

  

  

خالص در قسمت  Pu 239طيف انرژي . طيف نگاري آلفا با استفاده از قطر ردپاها 11-4شكل
 . )41( خالص در قسمت پاييني شكل بصورت هاشور نشان داده شده اند 241Amفوقاني و 

ش
مار

ش
  

 (µm) قطر ردپا

239Pu  
241Am  

244Cm  

ردپاها در قسمت بااليي شكل و يك طيف طيف نگاري آلفا با استفاده از تفاوت قطر : 10-4شكل
  .)41(نگار نيمه هادي در قسمت پاييني شكل

 (µm) قطر ردپا

 (MeV)انرژي آلفا 

ش
مار

ش
  

ش 
مار

ش
)

واه
دلخ

ي 
يكا

(  
239Pu  241Am  244Cm  
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١۴۶ 

  
  حاصل  باريكه سازبا تغيير طول . حاصل مي گردد 13- 4مطابق شكل  باريكه سازطول 

ميليمتر تغيير نمايد انرژي هاي آلفاي تكي از  6تا  44از  باريكه سازچنانچه طول . مي گردد
وسيله شمارش يك زمان پرتودهي در هر انرژي ب. حاصل خواهند گرديد MeV 2/5تا  8/0

  . آشكارساز سد سطحي بجاي فيلم پلي كربنات با همان هندسه پرتودهي تعيين مي گردد
محققين تركيبي از محلول خورش  كه تركيبي از پتـاس ، اتـانول،  متـانول و     1997در سال 

مي باشد معرفي نمودند و نشان دادند كه استفاده از ايـن تركيـب سـبب     PEMW بنام آب
گسترده شدن محـدوده آشـكار سـازي انـرژي آلفـا وهمچنـين افـزايش سـرعت خـورش          

   .)ECE )42و  CE طيف آلفا در انرژي هاي مختلف با بكارگيري روش استفاده متناوب  از 12-4شكل

 (h)زمان پيش خورش شيميايي 

 (h)زمان پيش خورش شيميايي 

دپا
ر ر

قط
 

(µ
m

)
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ي ر

گال
چ
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E

 
شده

زه 
مالي

نر
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 ١۴٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

ست كه محلول اول براي آشكارسـازي محـدوده   ا اين در حالي. روي پلي كربنات مي گردد
همچنين با بكـارگيري دو  . مناسب مي باشند MeV 4تا 1و دومي   MeV 5/4تا  3انرژي 

     محلـول مـين بـه عنـوان يـك      آ و استفاده از محلول اتيلن دي ECEو  CEمرحله فرآيند 
 -بدسـت  MeV 5تا 1انرژي آشكارسازي را از  ةنيز مي توان افزايش محدود شپيش خور

  .)44( آورد
تركيب جديدي از محلول خورش الكتروشيميايي ارائـه    2005در پژوهش ديگري در سال  

بكاربردنـد كـه توسـط آن امكـان      (PEdMW)مين، متانول و آب آ شامل پتاس، اتيلن دي
   را فـراهم   MeV 7/4تـا  5/0تفكيك قطر ردپاها بر روي پلي كربنـات در محـدوده انـرژي    

منحني تغيير قطر نسبت به انرژي را  با محلول مذكور در مقايسـه بـا    14-4شكل . مي آورد
ـ    معمـوالً ماده اي است كه  مينآ دياتيلن . نشان مي دهد  PEWمحلول  -يشبـه عنـوان پ
استفاده مـي شـود و حضـور آن در محلـول خـورش در فرآينـد        CEيا در فرآيند  خورش
ECE دقيقـه و    70باعث  كـاهش زمـان خـورش بـه      ،ضمن افزايش سرعت هاي خورش

قطر هاي ايجاد شده . امكان ظاهر شدن ردپاهاى عمقي مربوط به انرژي هاي  باال مي گردد
        در انرژي هاي آلفاي محـدوده انـرژي مـذكور همزمـان بـر روي فـيلم هـا قابـل مشـاهده          

ه بـا توجـه بـه    هدف اصلي از اين تحقيق افزايش سرعت خورش بوده اسـت كـ  . مي باشند

  روش پرتودهي براي ايجاد آلفاهاي تك انرژي: 13-4شكل

 فيلم پلي كربنات لگزان 

 )كُليماتور(باريكه ساز 

 گر  ستون هواي تضعيف 

  241Amچشمة آلفازاي 

 فاصلة متغير چشمه تا آشكارساز 
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خواص محلول خورش، همزمان امكان قدرت تفكيك انرژي خـوبي را نيـز بـراي  آلفـا بـا      
توزيـع قطـر    ةتوجه به تفاوت در قطر رد پاهاى ايجاد شده فراهم آورده است، اما بـه نحـو  

اين به اين معني اسـت كـه بـراي بررسـي امكـان      . ردپاها در اين تحقيق اشاره نشده است 
وت قطر ردپاها  براي جداسازي انرژي آلفا ، بايستي توزيع قطر ردپاها در هـر  استفاده از تفا

  .)21( انرژي معين گردد
با توجه به تحقيقات اشاره شده در اين قسمت ، مالحظه مـي گـردد كـه در مبحـث طيـف      

 -آنها با استفاده از آشكارساز پلـي تورون و دختران /نگاري آلفا بويژه با هدف تفكيك رادن
  :كربنات حداقل يكي از مشكالت ذيل همچنان باقي مانده است

  .زمانهاي خورش طوالني مدت مي باشد -
 .وجود دارد نظائر آني جنبي چون خورش شيميايي ، اليه برداري و هابه فرآيند نياز -

 .مي نمايد پهناي بازه انرژي آشكارسازي كافي نمي باشد و در نواحي مرزي افت -

  .         تورون صورت نپذيرفته است/جداسازي همزمان دختران آلفا زاي رادن -

  تفكيك زنجيرة دختران آلفازاي راديوم با طيف نگاري غير فعال آلفا 

و تورون را از عناصر مادرو نيز از يكديگر تفكيك  رادنبراي آن كه بتوان دختران آلفازاي 
نمود، بايد بتوان بازة آشكارساز ردپاي هسته اي را از آنچه پيشتر توسط محققين انجام 

  ). راببينيد 1.1جدول ( گرديده بود افزايش داد 
در يك تحقيق صورت گرفته در ايران با معرفي محلول خورش الكتروشيميايي با تركيب 

 HVزمان /و تغييراتي در اندازهاتانول، متانول، آب و اتيلن ديامين، پتاس،  شاملجديد 
اين هدف برآورده گرديده است، بطوري كه با اين روش امكان تفكيك آلفاهاي با انرژي 

. نشان مي دهدبا بكارگيري اين شرائط خورش  اختالف قطر اين ردپا ها را 15-4شكل 

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۴٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

ميكرومتر  50تا  MeV 8/0ميكرومتر مربوط به آلفاهاي  330اين اختالف قطر از حدود 
  .گسترده شده است MeV2/5براي آلفاهاي 

به همراه دختران آلفازاي خـود كـه    226-طيف نمونة رسوب يافتة راديوم 16-4در شكل 
با اين شرائط خورش الكتروشيميايي از طريق قطر ردپاها بدست آمده است را همزمان بـا  

در ايـن  شـكل ارتفـاع قلـه     . طيف سنجي به روش آشكارساز سد سطحي نشان مي دهـد 
ن تداخل با طيف مجـاور يعنـي رادن   راديوم نسبت به ساير دختران بيشتر است كه علت آ

تصـحيح   'de-convolution'چنانچه اين تـداخل بوسـيله روش هـايي نظيـر     . مي باشد
يكسان مي گردد كه نشان از تعـادل   تقريباًگردد، ارتفاع قله هاي هر چهار ايزوتوپ آلفا زا 

  .تقريبي پرتوزايي نمونه رسوب مورد آزمايش مي باشد

 .)PEW )21و  PEdMWتفاوت قطر ردپاها با محلول :  14-4شكل 
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  پلي كربنات لگزان

  )در هوا(آشكار ساز سدسطحي 

 .)44( آشكارساز سدسطحي و مقايسه بااز طريق قطر ردپاها  226Raآلفازاي  محصوالتطيف :  16-4شكل

   

        ↔ 
330 µm 

0.8 MeV 2.0 MeV 3.0 MeV

4.0 MeV 4.5 MeV 5.2 MeV

تصاوير قطر ردپاهاي ظاهر شده بر روي فيلم هاي پلي كربنات كـه بـا آلفاهـاي    : 15-4شكل
تك انرژي پرتودهي شده اند و تحت شرائط بهبود يافته، خورش الكتروشيميايي بر روي آنها 

 ..)انرژي هاي باال مربوط به زمينه مي باشد ردپاهاي بزرگ در( )44( اعمال شده است

 توروننجش روش هاي جداسازي و س



 ١۵١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 با آشكاساز ردپاي هسته اي تورون/رادندختران  كاملتفكيك گر  .2

ايـن سيسـتم شـامل    . طراحي شده را نشان مـي دهـد   طيف نگارسطح مقطع  17-4شكل 
  ، كاهش دهنده هاي انرژي ، فيلتر جمع آوري دختـران  و فـيلم پلـي كربنـات     باريكه ساز

  . )45(بصورت مجموعه اي واحد به يك پمپ مكنده متصل مي گرددمي باشد كه 
 - طيف ةميليمتر كه در اطراف بدن 1به قطر (F) تورون از شش روزنه / رادنهواي حاوي 

به درون ) كه توسط يك فلومتر همواره قابل مشاهده است(قرار دارد با آهنگ ثابت  نگار
       (H)و تورون بر روي فيلتر فايبرگالس رادنمحصوالت دختر . آن كشيده مي شود

مي نشينند و بصورت همسانگرد شروع به پرتوزايي مي نمايند و ايزوتوپ هاي 
شده از اين  گسيلبخشي از آلفا هاي . از فيلتر مذكور عبور مي نمايند) تورون/رادن(مادر

دختران از كاهش دهنده هاي انرژي مقابل خود عبور كرده و پس از تضعيف به مقدار بازه 
، بصورت عمودي يا نزديك به حالت  (C)انرژي قابل آشكارسازي توسط پلي كربنات

كاهش دهنده هاي انرژي به ترتيب . عمود به سطح فيلم پلي كربنات برخورد مي نمايند
و  (E)، فويل هاي آلومينيومي (G)فيلتر و فويل آلومينيومي ،اييهوستون شامل فاصله 

  فاصله هوايي بين فيلتر و فويل ضروري. مي باشند (D)باريكه سازستون هواي داخل 
 دبه سهولت از روي فيلتر عبور نمايد ، اما ميزان اين فضا باي دمي باشد، زيرا هوا باي
از اين دختران قبل از رسيدن به سطح  زيرا امكان دارد كه هر يك. حداقل ممكن باشد

  . فيلتر و در طول اين فاصله تالشي نمايند
. مذكور جابجابي در طيف انرژي را در بر خواهد شد ةصورت تضعيف درفاصل در اين

ميليمتر در نظر گرفته شد و با اين ميزان فضا حداكثر جابجايي  2بنابراين ميزان اين فاصله 
  .خواهد شد keV 50حداكثر   MeV  5تا 1انرژي يك بازة در 



  نام بخش
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موقعيت مكاني فويلهاي آلومينيومي و جهت مكش هوا باعث مي گردد كه هيچ يك از 
 خروجينفوذ نمايند و باعث برهم خوردن شكل  باريكه سازايزوتوپ ها نتوانند درون 

عدد يكي در مركز و شش عدد ديگر در  7ها به تعداد ساز موازي. دنگرد طيف نگار
به منظور به حداكثر . مقابل شش روزنه ورود هوا قرار مي گيرند دقيقاًاطراف آن و 

د باي (K)در نگهدارنده فيلتر  (J)رساندن جمع آوري دختران آلفازا، مسير مكش هوا 
روي فيلتر  يكه سازبارمقابل فضاي  دقيقاًطوري طراحي گردد كه ايزوتوپ هاي دختر 

به متن (ساختار تفكيك گر كامل رادن، تورون و دختران آلفا زا به همراه تصوير نمونه :  17-4شكل 
  .)45( )مراجعه كنيد

A-  ،درپوش نگهدارندة فيلمO-Ring-B ،C - ،فيلمD-  ،ستون هواي داخل كليماتورE -  فويل
فيلتر فايبر گالس براي جمع آوري دختران  - Hفاصلة عبور هوا،  - G روزنه ورودي هوا، - Fآلومينيومي، 

  درپوش نگهدارندة فيلتر-Kهدايت كنندة مسير جريان هوا، -O-Ring-I ،Jآلفازا، 

  اتصال به 
 پمپ مكنده

  
  اتصال به 

 مكندهپمپ 

 تفكيك گر

 تقسيم كنندة هوا

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۵٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

     ها قرار گرفته اند وباريكه سازدر مقابل  دقيقاًبنابراين مسيرهاي هدايت هوا . بنشينند
O-ring (I)  جلوگيري  طيف نگاراز نفوذ هوا از خارج از مسير هواي اصلي به درون 
روي سطح  (A)فيلم  ةاز نفوذ هوا از طريق نگهدارند O-ring (B)همچنين . مي كند

  .پلي كربنات جلوگيري مي نمايد  فيلم
بنابراين انتظار ميرود كه با يك طراحي مناسب در ابعاد و نوع كاهش دهنده هاي انرژي و 

آلفاي حاصل از دختران تجمع يافته بـر روي   ، بخشي ازباريكه سازهمچنين ابعاد هندسي 
فـيلم  و با قدرت تفكيك و بـازدهي مناسـب بـه سـطح      MeV 2/5تا  8/0فيلتر با انرژي 
  .برخورد نمايند ردپاي هسته اي
مختلف فويل هاي آلومينيومي، بازه هاي انرژي كاهش يافته و حدود انرژي ضخامت هاي 

با توجه به ويژگي هاي فـيلم ردپـاي   هر يك از دختران پس از عبور از كاهش دهنده ها  
 15چنانچه ضخامت فويل آلومينيومي  به عنوان مثال. ي شودهسته اي بكار رفته محاسبه م

        تـورون در محـدوده انـرژي قابـل ثبـت      /رادنتمـامي دختـران    ،ميكرومتر انتخـاب گـردد  
ميكرومتر فويـل آلومينيـوم در كنـار     15بنابراين  ). 2-4جدول ( پلي كربنات قرار ميگيرند

  . سب كاهش دهنده انرژي مي باشدانتخاب منا باريكه سازميليمتر ستون هواي  11
باريكه ديگر به دليل پراكندگي زواياي برخورد آلفاها به سطح فيلم، بسته به قطر از طرف 

تغييرات  18-4شكل. ، طيف انرژي آلفاي رسيده به سطح فيلم داراي پهنا مي باشدساز
 -هكه از طريق شبي باريكه سازقدرت تفكيك انرژي را روي سطح فيلم با تغييرات قطر 

با در  باريكه سازقطعاً ابعاد بهينة . سازي با كد فلوكا بدست آمده است را نشان مي دهد
  .نظر گرفتن چنين شكلي و جدول بطور همزمان تعيين خواهد شد

طراحي شده  در  تفكيـك  همزمـان  دختـران      طيف نگاربه منظور بررسي توان  عملكرد   
وتـورون مربـوط بـه     رادنران حاصل از تصاعد و سـپس تالشـي   تورون، دخت/رادنآلفازاي 



  نام بخش
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        اثــر ضــخامت هــاي مختلــف آلومينيــوم در تضــعيف انــرژي آلفــاي دختــران: 2-4جــدول
  )19( تورون محاسبه شده بوسيله كد فلوكا/رادن

ميليمتر ستون هوا و ضخامت  11انرژي كاهش يافته آلفا بعد از 
 (MeV) هاي مختلف زير از فويل هاي آلومينيومي 

انرژي 
آلفاي 
 اوليه

(MeV)
 
 

دختران 
 آلفازاي
220Rn 

  

  دختران
 آلفازاي 
222Rn 

  21  
µm 

18 
µm 

15 
µm 

12 
µm  

9 
µm 

- - 1.0 1.7 2.5 6.0 212Bi 218Po 
- 1.5 2.2 2.9 3.6 6.7 216Po - 

2.2 2.9 3.5 4.1 4.8 7.7 - 214Po 
3.8 4.4 4.9 - - 8.8 212Po - 

  

مطابق طرح  چينش يك آزمايشبا ، نمونه خاك معدني يكزنجيره اورانيوم و توريوم 
يك فن  محفظه اي مجهز بهداخل خاك  نمونة .را مي توان بررسي نمود 19-4شكل

و تورون از طريق  رادنبا روشن شدن پمپ ، هواي حاوي دختران  .قرار مي گيردكوچك 

  .)45(است شدهكه بوسيله كد فلوكا محاسبه  باريكه سازمنحني توزيع انرژي بر حسب تغيير قطر : 18-4شكل 
 

داد
تع

 
دة 

ه ش
اليز

نرم
 

دپا 
ر

 

 )كليماتور(ساز  باريكهقطر 

 انرژي آلفا
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 ١۵۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 ةلوله هاي رابط پالستيكي وارد يك تقسيم كننده جريان هوا گرديده و از طريق شش لول
، طيف حاصل از اين آزمايش 20- 4شكل. مي شوند طيف نگاررابط با طول مساوي وارد 

 212Poو  212Biحظه مي گردد باستثناي طور كه در اين شكل مال همان. را نشان مي دهد
مي باشند و قله آن روي هم قرار مي گيرد، تمامي  MeV 6كه هر دو داراي انرژي آلفاي 

كامال از هم جدا  216Poو   212Po  ،214Poو تورون شامل  رادنايزوتوپ هاي آلفا زاي 
  . گرديده اند

منحني هاي توزيع ارائه شده در شكل معيار غلظت واقعي دختران درون اتاقك نمي باشد 
زيرا . مذكور مي باشد طيف نگارجهت نشان دادن توانايي تفكيك پيك ها توسط  صرفاًو 

  . خارج از اتاقك قرار داشته و از طريق لوله هاي رابط به آن متصل شده است طيف نگار
. درون اتاقك قرارداده شود طيف نگارغلظت باشد الزم است چنانچه هدف اندازه گيري 

زيرا ممكن است در طول . اين مسئله بويژه براي ايزوتوپ هاي كوتاه عمر بارزتر است
تالشي نموده و با غلظت كمتري وارد آن  طيف نگارلوله رابط در فاصله رسيدن به 

  .گردند

طرح مورد آزمايش براي بررسي توانمندي طيف نگار در ثبت همزمان دختران : 19-4شكل
  .)19( تورون در يك ميدان مختلط/رادن

 طيف نگار

 محفظه
 پمپ

 فلومتر

 شير كنترل فشارسنج



  نام بخش
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  يك فضاي بستهدختران تورون در  محاسبة غلظت. 5.4
در قسمت هاي قبلي مثال هايي از روش هاي فعال و غيرفعال براي سنجش و تفكيك  

 مربوط به ميزان تصاعد تورون و ابعاد ديوارها حال چنانچه پارامترهاي. تورون بيان گرديد
ي سادة زير نيز مي توان ادر يك فضاي بسته مشخص باشد، با استفاده از روابط نمونه

  : محاسبه نموددر آن فضا غلظت تورون را 
- در اين روش نرخ تصاعد گاز تورون از ديوارها با استفاده از سلول سنتيالسيون اندازه - 1

 ةق رابطاز طري Bq.m-3با واحد  EETCشودو بر اساس مطالعات تئوري، گيري مي
 .شودزير محاسبه مي

 

)13.4(                                              13.35 TEETC E SV  

 )46( تورون مي باشد/كه نشان دهنده جداسازي دختران رادن طيق نگارطيف بدست آمده از :  20-4شكل
  ).اين طيف بر مبناي انرژي هاي كاهش يافته بدست آمده است(

 (MeV) انرژي آلفا

ها 
دپا
ش ر

مار
ش
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 ١۵٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

TE 2نرخ تصاعد با واحد 1. .Bq m s  ،S  سازندمي آزادمساحت ديوارهايي كه گاز تورون 
  :باال از فرضيات زير استفاده شده است ةبراي رابط. باشدحجم اتاق مي Vو 

 .باشدمي h-1 50برابر با  آئروسل ذرات متصل به 212Pbضريب  -

 .است h-15/0هوا در اتاق برابر با  يةآهنگ تهو -

موجود در هواي خارج  212Pbاست و ميزان  212Pb  ،h-12/0نشيني ذرات نرخ ته -
  .از اتاق ناچيز است

با  TEشود وگيري ميآشكارسازهاي غيرفعال اندازهغلظت گاز تورون با استفاده از  - 2
بهترين . شودميحاصل اي مناسب، استفاده از غلظت تورون محاسبه شده در نقطه

 50گيري نرخ تصاعد با استفاده از آشكارساز غيرفعال در حدود موقعيت براي اندازه
 .باشدسانتيمتري از ديوار مي

)14.4 (                                 500.0174T TnE C  

. شوندآوري ميو تورون موجود در محيط همزمان بر روي فيلتر جمع رادندختران  - 3
همراه با يك فويل آلومينيومي به  CR-39گيري، آشكارساز بعد از نمونهشش ساعت 

و  212Biذرات آلفاي ناشي از . شودبر روي فيلتر قرار داده مي µm 15ضخامت 
212Pb  براي مدتh 24 شوندبر روي آشكارساز ثبت مي .EETC زير  ةاز طريق رابط

 :شودمحاسبه مي

)15.4(                                            4.47 / ( )net bcEETC N A I f 

netN باشدچگالي ردپاي خالص مي .A فيلتر،  مؤثرسطحbcI  تعداد ذرات آلفاي ناشي
  .باشدشدت جريان مي fكه بر روي آشكارساز ثبت شده است و  212Pbاز 



  نام بخش
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 212Pb متصل شدةنشيني كسر نرخ ته CR-39ي با استفاده از يك آشكارساز ساده - 4
زير  ةاز رابط Tگيري ميانگين در طول مدت زمان اندازه EETC. شودگيري مياندازه

 :شودمحاسبه مي

)16.4(                                                      23.7 / ( )net aEETC N T 

a  212 متصل شدةكسر  تجمعبرابر با نرخPb  هاي مسكوني در  كه براي محيطاست
mm.1حدود s 053/0 46( گزارش شده است(.  

  
  

  

  

  

  

  

 تورونروش هاي جداسازي و سنجش 



 ١۵٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

  پنجمپنجمفصل فصل 

  كاهندهو اقدامات سنجش هاي محيطي 
  

  

  

  مقدمه. 1.5
ميزان غلظت طبيعي رادن در فضاهاي باز بطور ميانگين  UNSCEARبر اساس داده هاي 

Bq.m-3 10  و براي فضاهاي بستهBq.m-3 40 كه در آنها  هاييبراي مكان. مي باشد
مطالعاتي كه در برخي كشورها انجام . منابع رادن وجود دارد اين ميزان بسيار متغير مي باشد

نيز  kBq.m-3 100بيش از  بهحتي كه اين مقدار مي تواند  مي دهدشده است نشان 
  .افزايش يابد

تا    10بر اساس داده هاي اندازه گيري شده غلظت رادن در معادن زير زميني غير اورانيوم از 
Bq.m-3 10٫000 تا  100دن اورانيومي از او در معBq.m-3 500٫000  مي تواند تغيير



  نام بخش
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 n.J.m-3 50٫000تا  5تواند منجر به پتانسيل انرژي آلفاي  چنين غلظت هايي مي. نمايد
  .براي معادن اورانيومي گردد μ.J.m-3 1000تا   1/0اورانيوم و براي معادن غير 

 چندتا  Bq/m3بنابراين غلظت رادن در هوا در فضاهاي دروني مي تواند از چند 
kBq/m3 نتغييرات بزرگ در شار  ازغلظت  اتتغييرگسترة اين . تغيير نمايدآزاد شده  راد

 در  تفاوت هاي وسيعيا  ،از اليه هاي زيرين خاك و مصالح ساختماني چه منابعاز 
  .)5( .سرچشمه مي گيرد و تهوية رادن مؤثر هستند ورودكه بر  سازه ايهاي  مشخصه

شب ها و  معموالً. غلظت رادن در فضاهاي دروني ثابت نيست و قوياً با زمان تغيير مي كند
 در  عموماًهمچنين . ه زمان روشنايي روز بيشتر استساعات اولية سپيده دم نسبت ب

مطالعاتي . مي گويند تغييرات فصلي رادنزمستان ها بيشتر از تابستان ها مي باشد كه به آن 
فاكتورهاي تصحيح  كه براي بررسي اين تغييرات انجام مي گردد مي تواند براي تعيين

 - اندازه داده هايبكار رود كه از آن مي توان در استنتاج اندازه گيري هاي ساليانه از  فصلي
عالوه بر اين عواملي چون عادات سكونت و تغييرات . گيري هاي چند ماهه استفاده نمود
هرچقدر زمان اندازه گيري كوتاه تر باشد تغييرات بيشتر . آب و هوايي نيز مؤثر مي باشند

تغييرات غلظت رادن بصورت هفتگي خيلي به عنوان مثال براين ممكن است بنا. خواهد بود
يعني از چند ماه (بنابراين اندازه گيري هاي  بلند مدت . بيشتر از تغييرات سه ماهة آن باشد

يعني نمونه برداري هاي تا چند (در مقايسه با اندازه گيري هاي كوتاه مدت ) تا يك سال
ماهه  12بدينسان اندازه گيري هاي ميانگين . ي برخوردار هستنداز نوسانات كمتر)  هفته اي

به عنوان  برآوردي بهينه از غلظت رادن در نظر گرفته مي شوند، اگر چه  اندازه گيري هاي 
سه ماهه با در نظر گرفتن ضرائب تصحيح فصلي نيز اغلب براي چنين برآورد هايي بطور 

  .   )47(دنگسترده مورد استفاده قرار مي گير

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ١۶١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  *معرف جمعيتي) يايا منطقه(طراحي يك برنامة رادن سنجي ملي . 2.5 
ميانگين غلظت رادن ساليانه در يك يك روش تئوري قابل اعتماد وجود ندارد كه بتوان 

   و براي دست يافتن به آن حتماً الزم است كه نمود،ارزيابي  با آنفضاي بستة خاص 
عالوه بر اين اگرچه رادن در خاك يكي از منابع مهم توليد . اندازه گيري صورت پذيرد

رادن مي باشد، اما هيچ رابطة مطمئن يا همبستگي تعريف شده اي بين رادن در خاك و 
. غلظت رادن در فضاي دروني وجود ندارد و اين به هيچ عنوان غير معمول نمي باشد

ها بر اساس نمونه اي معني دار از  اندازه گيريمعموالً لي رادن، بنابراين در يك برنامة م
در نتيجه يك .  منازل براي برآورد توزيع غلظت رادن در فضاهاي بسته صورت مي گيرند

سنجش چنين رادن سنجي هاي سراسري معرف جمعيتي، اولين قدم در يك برنامة ملي 
  . دنرادن مي باش

در حالت دوم . ل بر هر دو نوع معرف و غير معرف باشدرادن سنجي ها مي تواند مشتم
به عنوان مثال . ممكن است غلظت رادن كشوري بصورت بيش تخمين محاسبه شود

براي مجموعه فضاهاي بسته  انهاندازه گيري رادن بصورت داوطلب هنگامي كه در يك كشور
بيشتر داوطلبان افرادي  صورت گيرد، اين بيش تخميني در برآورد رادن رخ خواهد داد، زيرا

هستند كه گمان مي كنند در محل زندگي خود در معرض رادن بيشتري قرار دارند و اين 
. منجر به گرايش برنامه ملي رادن به يك نتيجه گيري رادن بيش از حد واقعي خواهد شد
 بنابراين در طرح ريزي يك اندازه گيري رادن در سطح كشوري طوري بايد برنامه ريزي

  . )47(دقيق نمود كه نمونه گيري ها معرف جمعيت باشند
اطالعات مربوط به بررسي هاي رادن به شكل معرف جمعيتي از روي اندازه گيري هاي 

البته بايد در نظر . صورت گرفته براي چند صد يا چند هزار نمونة ساختمان بدست مي آيند

                                                            
* Population Representative  
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داشت كه در اين مقياس اطالعات جزئي در خصوص توزيع جغرافيايي غلظت رادن در 
فضاهاي دروني در سرتاسر يك منطقه حاصل نمي شود  و براي اين هدف الزم است شمار 

اطالعات جزئي از توزيع جغرافيايي غلظت رادن . بيشتري از اندازه گيري ها صورت پذيرند
رادن آنها غلظت فراهم مي آورد تا مناطق مستعدي كه در فضاهاي بسته اين امكان را 

  . بيش از مقادير توزيع كشوري مي باشند شناسايي شونداحتماالً 
در سال هاي اخير اندازه گيري هاي معرف جمعيتي توسط برخي از كشورها بر مبناي 

ر اساس ساير تقسيمات و مرزبندي هاي و يا ب تقسيم بندي هاي شبكه اي مستطيل شكل
 سپس داده هاي بدست آمده بوسيلة روش هاي آماري . كشوري صورت گرفته است

نتايج توزيع غلظت رادن  1- 5شكل . پيچيده اي به توزيع رادن كشوري منجر مي شود
منازل كه طي برنامه هاي رادن سنجي ملي برخي از كشورهاي اروپايي بدست آمده است را 

   .نشان مي دهدر غالب يك نقشه د
 -بايد توجه داشت در بكارگيري هر نوع روشي انتخابي ضروري است نمونه حالدر هر 

برداري طوري باشد كه اطالعات بدست آمده معرف جمعيت واحد جغرافيايي مربوطه 
  . چنانچه تعداد نمونه گيري كم باشد مي تواند تاثير فراواني در نتايج كل بگذارد. گردد

در اين قسمت عناصر اصلي در يك برنامة رادن سنجي ملي براي بررسي غلظت رادن در 
فضاهاي بسته كه منجر به يك توزيع معرف جمعيت مي گردد بطور خالصه مورد بررسي 

  .    قرار مي گيرد

  طرح نمونه گيري. الف
ز منازل طرح نمونه گيري مي تواند بر اساس فهرستي از ساكنين يك منطقه يا فهرستي ا

منزل ارتباط مي يابد تا  ويژگي هايغلظت رادن در يك منزل بيشتر با . آن منطقه باشد

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ١۶٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

ن در طبقات اول منازل در منطقة اروپا كه اطالعات تا سال دميانگين حسابي غلظت را: 1- 5شكل 
بوده و  km2  10×10اندازة هر سلول اندازه گيري . ميالدي جمع آوري شده است 2009

  . )48( رج بر روي شكل بر حسب متر مي باشددمقياس من
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از غلظت يك منزل  د كه تمامي ساكنيننمو بطور منطقي فرض توانمي ساكنين آن، و
انتخاب آن بستگي به در دسترس بودن . پرتوگيري مي نمايند در آن به ميزان يكسانيرادن 

. فهرست كاملي از هر يك دارد كه واحد هاي نمونه بتوانند بطور تصادفي انتخاب شوند
   .)47(غالباً داشتن يك فهرست كامل از ساكنين آسان تر از منازل مي باشد

اصوالً به منظور بدست آمدن نمونه اي كه معرف پرتوگيري جمعيت باشد، كافي است كه 
در يك ) يا ساكنين(از منازل  كاملياز ميان فهرست ) يا ساكنين(از منازل  تصادفينمونة 

. دشوناميده مي سادهاين حالت، نمونه گيري تصادفي . كشور مشخص انتخاب شود
كليدي براي دو عنصر ) افراد(و فهرست كامل منزل ) ساكنين(انتخاب تصادفي منزل 

هرگونه عاملي كه باعث شود ويژگي تصادفي بودن نمونه . انتخاب يك نمونه باشد
برداري از بين برود، مانند داوطلبانه شركت كردن افراد در نمونه برداري، يا برعكس 

ت به شركت در فرآيند نمونه برداري، مي تواند يك خودداري جمعيت زيادي از افراد نسب
به داليل عملي، فهرستي كامل از يك پارامتر . انحراف عمده در نتيجه گيري ايجاد نمايد

فهرست شماره تلفن ها، يا فهرستي از منازل كاركنان يك  مانند(كه جانشين منازل باشد 
    ) توزيع شده اند در سطح كشور يا شركت خصوصي كه در تمام كشور ة خاصادار

در چنين حالتي ارزيابي دقيقي از توزيع اين پارامتر جانشين بايد . مي تواند مفيد باشد
بصورت انجام شود تا انحرافي در نتايج بدست آمده نسبت به حالتي كه فهرست منازل 

جمعيتي معرف  هايدر حالت بررسيهمچنين . مي رود، بوجود نيايد به كارتصادفي ساده 
  . اندازة نمونه بايد به حدي باشد كه احتمال غير معرف شدن بررسي را كاهش دهدنيز 

     يك نمونه برداري تصادفي ساده اصوالً راحت ترين مسير براي بررسي هاي معرف 
فهرست نسبتاً كاملي از تمام  در مقابل عنصر كليدي دوم يعني. مي باشدجمعيتي 
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عالوه بر اين يك. يافتني نباشد اني دستساختمان ها در يك كشور ممكن است به آس
انتخاب شده بطور احتمالي در منازل/نمونة تصادفي ساده داللت بر اين دارد كه افراد

نفري در 1000براي مثال يك نمونة تصادفي . حضور دارندبسياري از شهرهاي مختلف 
نانچه نمونهچ. را در نظر بگيريدهزار شهر  5000ميليون جمعيت ساكن در  30كشوري با 

5000از مجموع  در صدها شهرنفرات انتخابي احتماالً برداري كامالً تصادفي بوده باشد، 
شهر اين كشور طوري توزيع شده اند كه در هر شهر فقط چند نفر از انتخاب ها قرار

غير آسان يا تواند مي ديده آموزش پرسنل با مستقيم تماسگاهي  از آنجا كه .مي گيرند
در چنين مواردي با افراد انتخاب شده مي توان از طريق پست بطور ممكن باشد،غير 

.مؤثر تماس برقرار نمود
اين در( هدف جمعيتبه منظور كنترل توزيع واحد هاي نمونه گيري، مي توان  همچنين

*چينه نام به زير گروه ها يا بخش هاي كوچك تري به را) ساكنين يا منازل تمامي حالت

اندازة با متناسب نمونه آن يافتن تخصيص و چينه هر در برداري نمونه تا نمود تقسيم
اي منطقه تقسيمات يا ياستان تقسيمات توانند مي ها چينه مثالً( پذيرد صورت ها چينه
).باشند كشور يك

مثال عنوان به. (شود مي استفاده سطحي چند برداري نمونه يك از اغلب اين، بر عالوه
نمونه ابتدا شود، مي انتخاب خاص بطور ساكنين با خانه به خانه تماس روش كه هنگامي
خانوارها از سطح بعدي برداري نمونه سپس و گيرد مي صورت شهري سطح در برداري

به  بستگي نياز مورد نمونة اندازة ). گردد مي انجام شهري برداري نمونه آن درون منازل/ 

* Stratum
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طرح هاي ملي رادن سنجي در برخي از كشورهاي اروپايي مشخصه هاي آماري در: 1-5جدول   
)از مهران طاهري براي گردآوري داده هاي اين جدول با قدرداني(  

نام
كشور

وجمعيت
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منازل
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١۶٧روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

نمونه اندازة حالتي، هر در. دارد...  و كشور جمعيت ها، چينه تعداد دقت، چون وامليع
ممكن باالتر خيلي شمار تا منزل هزار چند از نوعي بطور سراسري هاي سنجي رادن در

مثالي از مشخصات تعداد منازل انتخابي در برنامةبه عنوان  1-5جدول . كند تغيير است
رادن سنجي ملي برخي از كشورهاي اروپايي در كنار ساير اطالعات از جمله جمعيت،

.نشان مي دهد را ...بازة زماني اجراي طرح و 
در بايد آشكارسازها باشد، تجمعييك  پرتوگيري بيانگر آمده بدست نتايج كه آن براي
هم كنار در دارد وجود سكونت آنها در كه خواب يا نشيمن هاي اتاق چون هايي مكان
در اطالعاتي آوردن بدست منظور به باشد، طبقه يك از بيش منزلي چنانچه. گيرند قرار

بايد طبقه هر در اتاق يك حداقل ديگر، طبقة به طبقه يك از رادن تغييرات خصوص
- اندازه نتايج باشد، پايين شغالا با زيرزميني طبقه ترين پايين اگر حال اين با. شود پايش
زيرا شود، استفاده جمعيت پرتوگيري برآورد عنوان به نبايد زيرزمين رادن غلظت گيري
.باشد مي) بيشتر معموالً و( طبقات ساير از متفاوت عموماً زيرزمين در رادن غلظت
اتاق در ديگري و نشيمن اتاق در آشكارساز يك معموالً باشد طبقه يك منزل چنانچه

خواب نصب مي شود تا عالوه بر اين كه تغييرات رادن از يك نقطه تا نقطه ديگر منزل را
نشان دهد، نيز اگر يك آشكارساز يا داده هاي آن به دليلي از دست رفت، داده هاي

.آشكارساز ديگر به عنوان نمونه اندازه گيري شده از آن مكان حفظ شود
بنابراين مكان. بطور كامالً همگن درون يك اتاق توزيع مي شوند تقريباًاتم هاي رادن 

قرارگيري آشكارسازهاي رادن مي تواند متعدد باشد، مثالً روي گنجه يا قفسة كتاب، به
شرط آن كه نزديك منبع گرمايي نباشد، زيرا گرما بر برخي از آشكارسازها تأثيرگذار

د برخي آشكارسازها كه داراي حساسيتي غيرقابل چشم پوشيهمچنين در مور. است
به منظور عدم تأثيرگذاري تورون در اندازه گيري رادن، بايد دقت ،نسبت به تورون هستند

 .نمود كه آشكارساز خيلي نزديك به ديوارها قرار نگيرد



نام بخش ١۶٨

با در نظر گرفتن تغييرات غلظت رادن، به منظور عدم انحراف در برآورد ميانگين ساالنة
يك دورة. ماه باشد 12آن، طول زمان اندازه گيري هاي غلظت رادن ترجيحاً بايد در كل 

دوازده ماهة تكي از پرتوگيري مي تواند استفاده شود، اما دوره هاي متوالي كوتاه تر نيز
بديهي. ة متوالي شش ماهه، يا چها دورة متوالي سه ماهه پذيرفتني مي باشندمانند دو دور

بر پاسخ (ageing)يا زمان گذري  (fading)است كه عواملي چون محوشدگي 
.كه در دوره هاي كوتاه تر استفاده شده اند كمتر تأثير دارند رادنآشكارسازهاي 

ه و نيروي كار بيشتري در مقايسه بااستفاده از دوره هاي شش يا سه ماهه با صرف هزين
ماهه همراه است، اما در عوض امكان ثبت مقادير متوسط فصلي وجود 12دوره هاي 

همچنين با استفاده از فاكتورهاي تصحيح فصلي اين امكان وجود دارد تا. خواهد داشت
ا بربتوان از مقادير اندازه گيري شده طي دوره هاي سه و شش ماهه، نتايج يك ساله ر

مبناي تغييرات فصلي در طول يك سال اما با عدم قطعيت بيشتر نسبت به يك دورة
به دليل آن كه فاكتورهاي تصحيح فصلي از كشوري.  ماهه استنتاج نمود 12اندازه گيري 

و حتي در(به كشور ديگر و يا ناحيه اي با ناحية ديگر درون يك كشور متفاوت است 
، بنابراين بايد)فصلي خاص بطور معكوس رفتار كند يك ناحيه خاص ممكن است در

.)47(همواره فاكتور تصحيح هر منطقه در همان جا استفاده شود

مسائل اجرايي، پروتكل ها و پرسشنامه ها. ب
براي تماس مؤثر با آنها هاييبا هدف جلب رضايت مالكان منازل، وجود پروتكل

چنانچه مالك منزلي از پذيرش آشكارساز در منزل خود خودداري كند،. ضرورت دارد
اطالعاتي بايد گردآوري شود تا تصديق نمايد آيا موارد عدم پذيرش مربوط به طبقه بندي
خاصي از منازل يا ساكنيني است كه همبستگي آنها با سطوحي از رادن منجر به انحراف
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.تايج شود؟ چنين اطالعاتي از مالكان منازلي كه مشاركت را پذيرفته اند حاصل مي شوندن
.در اينگونه پروتكل ها مشخصه هاي ملي بايد در نظر گرفته شوند

چنانچه تماس با مالكان از طريق ايميل انجام مي شود، احتمال پذيرش افزايش مي يابد،
بايد عصرها، شب ها و يا اواخر هفته باشد تا در حالي كه تماس تلفني يا خانه به خانه

در. امكان تماس با مالكاني كه در طول روز خارج از منزل هستند موفقيت آميز گردد
ماهه، تماس هاي دوره اي با مالكان جهت اطمينان از وجود 12موارد اندازه گيري هاي 

با وجود در. باشد آشكارسازها و در صورت لزوم جايگزيني موارد مفقود شده مفيد مي
اتفاق مالكان و حتي بيشتر كامالً ممكن است% 50نظرگرفتن تمامي موارد، عدم پذيرش 

دارايبايد نمونه هاي پذيرش شده در نهايت آنچه مهم است آن است كه . بيفتد
.مشخصه هاي معرف جمعيت باشند

يزي نشدة آشكارسازبراي اجتناب يا كاهش پرتوگيري هاي از قبل برنامه ر هاييپروتكل
طبق اين. وجود داشته باشد كه دورة پرتودهي كوتاه است بايد هاييبويژه در زمان

پروتكل ها، آشكارسازها پس از آماده سازي و پيش از توزيع در منازل بايد در بسته هاي
.ناخواسته نيز جلوگيري گردد هايضد نفوذ رادن و حرارت قرارگيرند تا از پرتوگيري

اما در يك طرح. پس از جمع آوري از منازل نيز بايد بالفاصله خوانده شوندهمچنين 
ملي رادن ممكن است اين زمان طوالني باشدو لذا آشكارسازهاي جمع آوري شده از
منازل مجدداً بايد در بسته هاي ضد نفوذ رادن و حرارت  و بطور موقت در اتاق هايي با

.نگهداري شوندنش آنها خواغلظت رادن خيلي پايين تا زمان 
يكي از اهداف اجراي يك برنامة رادن سنجي ملي تعيين مشخصه هاي منازل و

كه مي تواند بخشي از تغييرات سطوح غلظت رادناست پارامترهايي نظير عادات زندگي 
را
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- فراهم گردد تا از طريق آن به جمعبراي اين هدف پرسشنامه هايي بايد . توضيح دهدرا 
اين پرسشنامه ها بسته به اين كه. آوري اطالعات بر روي چنين پارامترهايي اقدام گردد

چه كساني آن را تكميل مي نمايند؛ يعني افراد آموزش ديده براي مصاحبه با مالكان يا
اما بايد. شندداراي اطالعات جزئي و جامع با توانندميخود مالكان منازل، كم و بيش 

)نظير آنهايي كه مربوط به عادات زندگي است(چنين اطالعاتي  عموماًتوجه داشت كه 
مواردي هستند كه داراي سهمي كوچك از عوامل مؤثر در تغييرات غلظت معرفتنها 

در مقايسه با ساير بيشتريتأثير  سازهطراحي يك چگونگي  در حالي كهرادن مي باشند، 
به بيان ديگر يك پرسشنامة خوب بايد داراي اطالعات كامل. خواهد داشتاطالعات 

خشتي، آجري، بتني،(سازه اي باشد؛ تعداد طبقات منزل، سال ساخت، نوع مصالح 
....هويه، سيستم گرمايش و سرمايش وت، سيستم ...)اسكلت فلزي و 

عدم پذيرش هدف مهم ديگر از پرسشنامه بويژه در مواردي كه با شمار زيادي از
آشكارسازها توسط مالكان مواجه مي گرديم، جمع آوري اطالعات روي يك واحد نمونه

مي باشد كه با مقايسة آن با مقادير جمعيت هدف متناظر آن) منازل يا سكنه(برداري 
.)47(تأييد نمود اثبات و بتوان معرف بودن آن را

آناليز داده ها. ج
-گرديد، با وجود تمامي تالش ها، كسر بزرگ غير قابل چشمطور كه قبالً نيز بيان  همان

زنندپوشي از صاحبان منازل از پذيرش شركت در يك برنامة رادن سنجي سر باز مي
مشخصه هاي ةبطوري كه يك بررسي معرف واقعي از نمونه هاي نهايي بصورت مقايس

با كل) داشته باشدبويژه آنهايي كه مي تواند با سطوح غلظت رادن همبستگي (نمونه 
اين بررسي در مواردي. جمعيتي كه از طريق سرشماري بدست مي آيد،  بايد اجرا گردد
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استفادهمورد  گردد يك رادن سنجي معرف بررسي انجام شده بايد جايگزينكه در آنها 
.ضرورت دارد قرار مي گيرد و انجام آن

امترهايي از توزيع غلظت رادن دربه منظور بدست آوردن برآوردهايي كه معرف پار
.فضاي بسته باشد، تحليل نتايج اندازه گيري بايد در طرح نمونه برداري درنظر گرفته شود
بطور خاص، اين احتمال براي هر يك از منازل كه در نمونه و چينه ها قرار دارند بايد به

است كه در آن ساده ترين حالت، نمونه برداري تصادفي ساده. شكل مناسب لحاظ شود
به دليل آن كه احتمال قرار گرفتن در نمونه براي تمامي منازل نمونه برداري شده يكسان

به عنوان مثال در. است، تمامي نتايج مي توانند با هم و بدون هيچ اثر وزني تحليل شوند
جمع ميانگين غلظت رادن براي هر منزل دقيقاًاين حالت، مقدار ميانگين غلظت رادن 

-در حالت طرح. ونه برداري شده تقسيم بر تعداد منازل نمونه برداري شده مي باشدنم
هاي نمونه برداري پيچيده تر،  مثل حالت چينه اي، اين پارامترها بايد براي هر چينه بطور

.جداگانه محاسبه شود و به شكلي مناسب با در نظر داشتن اندازة چينه ها تلفيق گردند
، يعني لگاريتم غلظت رادن اندازهنرمال -غلظت رادن به يك شكل لُگ *توزيع تناوبي

اين به دليل اثر تلفيقي.  داردگرايش گيري شده كه به شكل نرمال توزيع شده باشد 
بنابراين توصيف پارامترهاي. استچندين پارامتر مؤثر در غلظت رادن در فضاهاي بسته 

1-5ة معادل(نرمال  –در يك توزيع خالص لُگ . نرمال مفيد مي باشد -تخمين توزيع لُگ
و) GM(، پارامترهاي توصيف كنندة اين توزيع عبارتند از ميانگين هندسي )را ببينيد

:كه به اين صورت تعريف مي شوند) GSD(انحراف استاندارد هندسي 

)1.5                       (yy eGSDeGM                 

* Frequencey Distribution
 log-Normal 
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به ترتيب ميانگين حسابي و σyو x ، µyلگاريتم طبيعي غلظت رادن   y=ln(x)كه در آن 
، و%4/95،  %3/68، )گوسي(در يك توزيع نرمال . باشندمي yانحراف معيار مقادير 

- در يك توزيع لُگ. انحراف استاندارد قرار مي گيرند  3و 1، 2مقادير درون % 7/99
=1k، 2، 3كه GSDkتقسيم و ضرب در   GMنرمال،  درصد يكساني از مقادير درون 

قرارGM×GSD2و GM/GSD2از مقادير درون  %4/95به عنوان مثال . مي باشند
.مي گيرد

:)47(ودشمي  زير حاصل رابطةبا )AM(و ميانگين حسابيGM ،GSDرابطة بين 

)2.5(22

)ln(
)ln(

22
y

y

eeAM
GSD

GM


 


)RL(، درصد منازلي كه نسبت به سطح مبنا GSDو  GMبا فرض مشخص بودن 
فزوني مي يابند، مي تواند به سادگي از طريق جداول آماري مساحت زير منحني نرمال

:كه از فرمول زير حاصل مي شود، برآورد گردد kاستاندارد، با 

)3.5(
)ln(

)ln()ln(

GSD

GMRL
k




و GMنرمال تقريب زده شود و  –به شرط آن كه توزيع كامالً توسط يك تابع لُگ 
GSD به شكل صحيح برآورد شوند، تخمين هاي بدست آمده از فرمول هاي فوق بسيار

نرمال، تعداد منازلي كه سطح رادن آنها از مقدار –مفيد مي باشد، زيرا به دليل شكل لُگ 
مبنا فزوني يافته باشند مي توانند به طور مستقيم در يك برنامة سنجش كشوري مشاهده

.گردده كوچك تر باشد اعتبار اين روش بيشتر و بيشتر مي هر چقدر اندازة نمون. شوند
بهترين. نرمال بودن توزيع غلظت هاي اندازه گيري شده مهم مي باشد -بررسي لُگ

روش رسم مقادير اندازه گيري شده روي يك منحني احتمال نرمال است كه داده هاي

 محيطي و اقدامات كاهندهسنجش هاي 
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اين امكان وجود دارد كه معموالً. نرمال بصورت يك خط راست ظاهر خواهد شد –لُگ 
منشأ بيروني دارند، در عموماًبه دليل حضور برخي مؤلفه هاي افزايندة غلظت رادن كه 

چنانچه اين مؤلفه ها به شكل مقاديري ثابت باشند،. نرمال انحراف ايجاد شود –خط لُگ 
نرمال به خط راست نزديك شده و –زه گيري شده، منحني لُگ با تفريق آن از مقادير اندا

يك نمونه 2- 5شكل . نرمال بودن نتايج اندازه گيري بررسي مي گردد –به اين ترتيب لُگ
.نرمال وسپس تصحيح آن را نشان مي دهد –انحراف از توزيع لُگاز 

اشكل سمت چپ توزيع غلظت رادن در فضاهاي دروني كشور انگلستان بدر 
GM=14.9 Bq.m-3  وGSD=2.2  خط پيوسته بهترين خط راست برازش(مي باشد

افزودني معرف شكل سمت راست توزيع تصحيح شده با يك مؤلفة ). را نشان مي دهد
برابر Bq.m-3 1/4يعني غلظت هاي كمتر يا مساوي(غلظت رادن بيروني است 

Bq.m-3 1/4 در نظر گرفته شده است و اين مقدار از تمام غلظت ها تفريق شده است(،
.مي باشد GSD=3.6و GM=8.8 Bq.m-3اين منحني

درصد تراكم درصد تراكم

دن
ت را

غلظ ت 
غلظ

دن
ة را

شد
ح 
حي
تص

 

نرمال غلظت رادن در منازل انگلستان و شكل سمت-منحني  سمت چپ توزيع لگ: 2-5شكل 
به متن مراجعه( )47(راست همان منحني ولي با تصحيح يك مؤلفة افزودني مي باشد

)كنيد
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3.5 .اي بستههدر فضان روش هاي كاهش راد  
همانطور كه در فصول گذشته بيان گرديد، غلظت رادن مي تواند در منازل مسكوني افزايش 

اين مورد . يابد، بطوري كه در بلند مدت قادر به ايجاد مخاطرات زيست شناختي گردد
با ) را ببينيد 4.5قسمت ( بويژه در مناطق با پرتوزايي طبيعي باال مانند رامسر در ايران 

در اينجا اشاره به . ر تعداد منازل بيشتري ممكن است به وقوع بپيوندداحتمال بيشتر و د
  .اصول علمي برخي روش هاي كاهش غلظت رادن در منازل سودمند خواهد بود

     در ابتدا مناسب است بدانيم كه رادن چگونه در فضاي بستة يك منزل مسكوني نفوذ 
ايش رادن در يك منطقة جغرافيايي، همانطور كه خواهيم ديد يكي از علل افز. مي نمايد

     وجود غلظت باالي رادن در خاك مي باشد، و چنانچه بنايي بر روي آن احداث شود، رادن 
مهمترين اين  3-5شكل . مختلف به فضاهاي بستة درون آن نفوذ كند راه هايمي تواند از 

 و  مطابق با اين شكل راه هاي نفوذ رادن مي تواند از ترَك ها. منافذ را نشان مي دهد
و ديوارهايي كه در ..) مثل سراميك، موزائيك و(اتاق  اجزاي جامدموجود در  شكاف هاي

زيرزمين در مجاورت زمين قرار دارند به عالوة ديوارهاي معمولي خانه، حفره هاي  ةطبق
 تي بتني به يكديگر، حديوارها، محل هاي اتصال بلوك هاي خشتي، آجري و يا  درون

حفره هاي موجود در خود اين بلوك ها، درزهاي اطراف لوله ها در سرويس هاي بهداشتي 
   .و حمام ها و محل هاي اتصال كف اتاق با ديوارها باشند

اما . منزل را نشان مي دهد موارد اشاره شده، موارد عمومي نفوذ رادن در فضاهاي بستة يك
بر اساس اقليم جغرافيايي يك منطقه و سبك طراحي خانه در آن جا، راه هاي نفوذ ديگري 

به عنوان مثال مي توان از چاه هاي فاضالب كه به سطح . نيز مي تواند وجود داشته باشد
خاك منتهي مي شوند و مسيرهاي فرعي جمع آوري فاضالب ساختمان كه به آن چاه 
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و  دوش هاي آب حمام ها نام برد كه در ، پيلوت*فاضالب منتهي شوند، فضاهاي گربه رو
.به آن اشاره شده است 4- 5 طرح شكل

روش هاي كاهش رادن در منازل از دو جنبة ساختمان هاي موجود، و ساختمان هايي كه
قطعاً تخريب ساختماني كه در آن غلظت. مي باشد در آينده ساخته خواهند شد قابل بحث

بر اساس آن كه منشأ اين افزايش مصالح. و غيرمنطقي است بررادن باال است، هزينه
اشاره شده باشد مي توان غلظت رادن را بطور هايساختماني و يا نفوذ رادن از راه

افزايش تهوية ساختمان و نيز استفاده ازنخست اول، قدم  حالتدر . چشمگيري كاهش داد
در فضايرادن  آزاد شدنبر روي ديوارها مي باشد تا از ) چون رنگ(محافظ  هاياليه

* Crawl Space

برخي از راههاي نفوذ رادن به فضاهاي بسته يك خانه: 3-5شكل 

 ِترک های کف ١
  محل های اتصال سازه ای ٢
  شکاف در کف معلق ٣
  ِترک های درون ديوارها ۵
  شکاف های اطراف لوله های آب و فاضالب ۶
 حفره های درون ديوارها ٧
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اگر چه اين روش در كاهش پرتو گاماي حاصل از. ممانعت به عمل آورددروني 
در فرض دوم با برخي از اقداماتي. ايزوتوپ هاي موجود در مصالح تأثير گذار نخواهد بود

مي توان از نفوذ...) چون تعبيه چاه رادن، درزگيري و (بيان خواهد شد  ورپيش در  كه
.رادن به فضاي دروني يك ساختمان موجود تا حد زيادي جلوگيري نمود

در خصوص ساختمان هايي كه در آينده ساخته خواهند شد، تدابير گوناگوني انديشيده
با توجه به گوناگوني مسيرهاي نفوذ رادن،. شده است كه در مورد آن بحث خواهد شد

راهكارهايي نيز به منظور كاستن يا حذف غلظت رادن و يا به عبارت ديگر كنترل رادن
 :اين موارد عبارتند از . ر اين جا به آن اشاره مي نماييمده است كه دشپيشنهاد 

A . رك در صفحات بتنت  
B. فضاهاي پشت ديوارهاي خشتي كه بر روي پي با بلوكه هاي

  .حفره دار بدون پوشش تكيه دارد
C .رك هادر بالك هاي بتني منافذ و ت  
D .ديوار -محل هاي اتصال كف  
E .سطح خاك در چاه هاي روباز و فضاهاي گربه رو  
F .سفال زهكشي اگر به يك چاه روباز منتهي شود  
G .اتصال مالت  
H .منافذ لوله ها كه ضعيف درزگيري شده باشند  
I .بخش بااليي ديوارهاي بلوكي  
J .و سنگ مصالح ساختماني نظير آجر، خشت، بتن  

K . ن نيست(چاه آببطور معمول يك منبع اصلي راد(  

.مثالي از مسيرهاي خاص نفوذ رادن به فضاي بستة يك خانه در يك اقليم خاص 4-5شكل 
معماري خاص در پي ساختمان استفاده مي شود و در منزل از شومينه ،در اين اقليم

مي آيد و چاه ها نيز زهكشيهمچنين آب شستشو از چاه بدست . استفاده شده است
.شده است

سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده
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سازه هاي مقاوم در برابر رادن - 1
استفاده از شالودة يكپارچه -
درزگيري راههاي ورودي -
تهوية ساختمان -
پي -تخلية هواي زير -

رادن چاه - 2

سازه هاي مقاوم در برابر رادن .الف

  استفاده از شالودة يكپارچه
مقاوم در برابر رادن، سازه اي است كه در آن مجموعه اي از اقدامات فنينظور از سازة م

يا بعد از آن انجام مي گيرد تا كمترين ميزان از رادن بتواند در مرحلة طراحي، ساخت و
يكي از مشخصه هاي چنين سازه هايي استفاده از. در فضاهاي بستة درون آن نفوذ كند

آن هيچگونه نقاط اتصالي منجر به نشت رادن وجوديكپارچه است كه در ) پي(شالوده 
قرار مي گيرد) مانند ورق هاي پلي اتيلني(اليه اي ضد نفوذ رادن  ،در زير شالوده. ندارد

.نشان داده شده است 5- 5كه نمونة آن در شكل 

اليه اي ،پيدر زير . پي ريزي شالودة يكپارچه در يك سازة مقاوم در برابر رادن: 5-5شكل 
.ضد نفوذ رادن مانند ورق هاي پلي اتيلني قرار مي گيرد

ورقة يك پارچه ضد نفوذ رادن

پي ساختمان
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  درزگيري راههاي ورودي
اين روش هم. يكي از راه هاي كاهش رادن درزگيري نقاط اتصال ساختمان مي باشد

براي ساختمان هاي موجود و هم در مراحل اجراي يكدر برخي موارد تواند  مي
نمونه اي از اجراي اين روش را نشان 6-5شكل . بكار برده شودبطور كامل ساختمان 
روش مي توان از پلي استر مسلح و يا اليه هاي قير ناماز مواد بكار رفته در اين . مي دهد

.برد

   ساختمانتهويه
هـوا. مجموعه اقدامات براي كنترل ورود و خروج هـوا در يـك سـاختمان اسـت    تهويه 

مي تواند رادن را از سطح زمـين بـا خـود بـه داخـل يـك خانـه) بويژه وقتي گرم باشد(
د و در مقابل تهويه مي تواند با كاهش اثر انباشـته شـدن رادن و رقيـق سـازي آن،كشانب

بايـد در نظـر داشـت كـه در مقايسـه بـا سـايرامـا  . موجب كاهش غلظـت رادن گـردد  
در ساختمان هايي عموماًروش هاي كاهش رادن، تهويه كمترين تأثير را دارد بطوري كه 

200بين يعني ( سطوح اقدام است  و نزديك به محدودة نبودهكه غلظت رادن چندان باال 
و يا در مكان هايي كه تهويـه بـه همـراه سـاير روش هـاي) بكرل بر متر مكعب 300تا 

.ار مي روند، مؤثر مي باشدكاهندة رادن بك
ن مثـال بـازادر بحث رادن، تهويه زماني مؤثرتر است كـه دائمـي باشـد، يعنـي بـه عنـو      

موقتي پنجره ها كه منجر به تهوية مضاعف مي گردد، به تنهـايي ايـدة خـوبينگهداشتن 
مـي توانـد ،نيست و حتي چنانچه اين اقدام در مورد پنجره هاي طبقات باالتر بكـار رود 

.به همراه داشته باشدرا با خود نتيجة معكوس افزايش رادن 
:دي نمودهويه را مي توان بصورت زير تقسيم بنتمهمترين اقدامات در 

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ١٧٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  
ورودي هـاي   درزگيـري كامـل  و بر روي بام برداشتن كالهك دودكش هاي شومينه  -

و نيـز افـزودن تهويـة مضـاعف در     ) در موارد عدم اسـتفاده (ساختمان  در داخلآنها 
 يافته درون فضاي دودكش بايد تخليه گـردد تغليظ زيرا رادن (دودكش داخل فضاي 

  .)تا موجب افزايش رادن داخل ساختمان نگردد
حرارت خود را به درون دودكش انتقال ) مثل بخاري(چنانچه سيستم هاي گرمايشي  -

است هواي تازه از نقطه اي ديگر در ساختمان وارد شود تا اشتعال به  مي دهند، الزم
كانال هاي هـوا بـراي   تهويه هاي مضاعف نظير بكارگيري . شكل كامل صورت گيرد

يك آجرحفره دار در بخش بيرونـي ديـوار حـائز اهميـت      نصبسيستم گرمايشي يا 
اسـت كـه از هـواي درون    ي بهترين حالت اسـتفاده از يـك سيسـتم گرمايشـ     .است

   .ساختمان براي تغذية خود استفاده ننمايد
اين سيستم ها ).  7-5شكل( بر روي پنجره ها *آهسته-تهويهسيستم هاي استفاده از  -

داراي روزنه هاي كوچكي براي عبور طبيعي جريان هوا مي باشند ك در نتيجه يـك  
                                                            

* Trickle Vent  

 نمونه هايي از روش درزگيري محل هاي شكاف ديوار ها در برابر نفوذ رادن: 6-5شكل 

 محل هاي درزگيري شده



نام بخش ١٨٠

بـدون تهوية آهستة طبيعي را در مواردي كه الزم است تمامي پنجره ها بسته باشـند 
نوع تهويه بيشتر در كشورهاي اروپـايي اسـتفادهاين . مي آورد فراهم باز كردن آنها 

.مي شود
رنـد، بـريچنانچه در طبقات باالي يك ساختمان پنجره ها در حالت باز قـرار مـي گ   -

پوشـانيدن و .طبقات پايين بايد فـن نصـب گـردد    روي پنجره ها يا داخل ديوارهاي
نسـبت بـه ، كانال ها و اطراف لوله هـا درزگيري دريچه هاي اتاق هاي زير شيرواني

.مكش هوا
از بهتر است تعداد اندكي( طبقات باالتر و درهايدرزگيري شكاف اطراف پنجره ها  -

.)شكاف ها باقي بمانند
در منازلي كه غلظت رادن باال اسـت، نبايـد فـن هـاي آشـپزخانه و سـرويس هـاي -

در زمان هـايآن در صورت لزوم به روشن ماندن . دبهداشتي بطور دائم روشن بمان
 .ديگر ضروري مي باشداضافي ، وجود يك سيستم تهوية تر طوالني

هوا بصورت. كه بر روي چارچوب يك پنجره تعبيه شده است تهوية آهستة طبيعي: 7-5 شكل
.ها جابجا مي شود هطبيعي و تدريجي از طريق روزن

 اقدامات كاهندهسنجش هاي محيطي و 



 ١٨١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

در ) شكل پاييني(و تهوية نامناسب ) شكل فوقاني(اجراي يك سيستم تهوية خوب : 8-5شكل 
  .خانه همان

A . برخي از درزهاي اطراف درها و پنجره ها
 - از پنجره. بصورت آزاد نگهداشته شده است

هاي طبقة هم كف براي تهويه استفاده شده 
  .است

B . در پنجره هاي طبقة هم كف از سيستم تهوية
  .استفاده شده است) 6-5شكل (تدريجي 

C . ًاز دو شومينه در فصلي كه استفاده نمي شود كامال
  .پوشيده شده استطرف 

D . رك هاي اطراف پنجره ها در طبقة اولتمامي ت

خانه با اجراي تهوية خوب

A .ة هم كف كامالً درزگيري شده پنجره هاي طبق
  .است

B .درزگيري نشده است اولپنجره هاي طبقة  بدر.  
C . در سرويس بهداشتي از فن اضافي در زمان هاي

  .طوالني استفاده مي شود
D .   شومينه ها بصورت غير محدود شده استفاده

  .مي شود و در موارد غير ضروري باز مي باشد
E . لوله ها و سيفون ها درزگيري ضعيف در اطراف

  در بام ساختمان

نا مناسبخانه با اجراي تهوية 



نام بخش ١٨٢

در يـك سـاختمانسيستم تهوية خوب و بد اجراي يك يك هاي  ويژگيبطور خالصه 
.نشان داده شده است 8-5در شكل 

 پي -تخلية هواي زير
آن ةفضـاي بسـت  ساختمان مي تواند به درون يك از آنجا كه رادن تجمع يافته در زير پي 

تخليـة. نفوذ كند، تخلية اين هوا مي تواند تأثير به سـزايي در كـاهش رادن داشـته باشـد    
.مي تواند صورت گيرد پيش روچنين هوايي به روش هاي گوناگون 

صـورتبايـد   )دنچنانچـه بسـته باشـ   (فضاهاي گربه رو و پيلـوت  هواي تجمع يافته در 
نمونه اي از  9-5شكل . تخليه شوند پمپ هاي هوابوسيلة طبيعي يا با روش فعال يعني 

.اين اجرا را نشان مي دهد
يز هم در مراحل ساخت و هم در برخي مـواردپي ن در فضاهاي زير *استفاده از چاهك 

ن تجمـع يافتـه در فضـاي زيـر پـيدرا .براي ساختمان هاي موجود اهميت فراوان دارد
 .اسـتفاده از پمـپ بـه فضـاي آزاد منتقـل شـود      و يـا بـا    مي تواند چه بصـورت طبيعـي  

* Sump

در يك ساختمان براي زير پيفضاي طبيعي نمونه اي از چگونگي تهوية :  9-5شكل
كاهش رادن نفوذي از كف

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



١٨٣روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

5

هـم بصـورت داخـل سـاختماني و هـم خـارجنمونـه اي از اجـراي آن را    10-5شكل 
.نشان مي دهدساختماني 

در زير پي و خـارج نمـودن هـوا بـه روش فعـال و يـا غيـر فعـال زه كشيروش ديگر 
در اين شيوه، لوله هايي كه بر روي آن روزنه هاي متعدد قرار دارد در زير پـي. مي باشد

چناچه غلظـت رادن زيـر. قرار مي گيرد) كه ميتواند كل وسعت ساختمان را در بر گيرد(
تمـامي مسـيرهايبكرل بر متر مكعب باشد مـي تـوان از طريـق طبيعـي و اتصـال       200

در غلظت هاي بـاالتراما . را تخليه نمودجمع آوري شده رادن  ،دودكش يكبه  زه كشي
.مثالي از اين اجرا مي باشد 11-5شكل . نياز به پمپ نيز وجود خواهد داشت

شكل(داخل ساختمان چگونگي تهوية فضاي زير پي با لوله كشي نمونه اي از : ١٠-۵ شکل
mm110قطر لوله ها حدود  )  شكل و تصوير چپ(و خارج ساختمان ) راست

يك طرف لوله كشي به فضاي باز. گيرد است و در مسير لوله تا بام يك فن قرار مي
  .زير پي ختم مي شود

پمپ

فضاي خالي



نام بخش ١٨۴

همچنين مي توان از روش فشار مثبت استفاده كرد كه در آن هوا بوسيلة يك پمپ دمنده
در اثر اين فشـار مثبـت از طريـقبه اليه هاي زير پي تزريق مي شود و رادن تجمع يافته 

 ).12-5شكل(پراكنده مي شود به اطراف خارج و لوله ها 

استفاده از فشار مثبت با پمپ براي تخلية هواي زير پي: 12-5شكل 

د هواوور

هواخروج 

زير كف زه كشياز طريق زير پي  تخلية هواي تجمع يافته درروش : 11-5شكل 

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



١٨۵روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

چاه رادن .ب
د، منحصر به يك سـاختمان مـي باشـد و بـاشمجموعه اقداماتي كه در قسمت قبل بيان 

استفاده از چاه رادن روشي است كه. هدف كاهش غلظت رادن مي تواند در آن بكار رود
در كنار هم مي باشـد كـه مربوط به مجتمع هايي متشكل از چندين ساختمان قرار گرفته

.دوشدر اينجا به آن اشاره مي 
چنانچه زمين يـك منطقـه. نشان داده شده است 13-5اساس عملكرد يك چاه در شكل 

حالـتنسبت به رادن نفوذ پذير باشد، به عنوان مثال در مكـان هـايي كـه جـنس زمـين      
30تـا   20شـعاع   ن مي تواند رادن تجمع يافتـه در يـك   دشنزار باشد، نصب يك چاه را

يك چاه رادن قابـل اسـتفاده بـرايبنابراين . متري را به داخل خود كشيده و خارج نمايد
.است شدهگزارش % 90تا  80چندين ساختمان مي تواند باشد و اثر بخشي آن بين 

پايين تـر از پـي( متر  5تا  4عمق چاه بين . را نشان ميدهد ساختار يك چاه 14-5شكل 
ن موجود در اطراف چاه به دليل مكـش حاصـل ازراد. در نظر گرفته مي شود) ساختمان

وات دارد، از طريق لولة وسـط چـاه بـه بيـرون هـدايت 370تا  150پمپ كه تواني بين 
بخش انتهايي آن روزنه هـاييدر سانتي متر است كه  40تا  15 قطراين لوله به  .مي شود

بخش عميق .به منظور تسهيل بيشتر در فرآيند جمع آوري و مكش رادن تعبيه شده است
مي باشد و انتهاي لولـة وسـط در ارتفـاع نـيم )Ballast( باالستيا چاه از ماسة شسته 

ماننـد پالسـتيكي روي آن قـرار سـپس يـك اليـة فيبـر     .متري از كف چاه قرار مي گيرد
ايـن. مي گيرد تا از تداخل الية فوقاني و ماسة شستة انتهايي چاه ممانعت به عمـل آورد 

ي شـود تـا از جريـان هـوامـ يا لجن پر ، گل و الي الية فوقاني با خاك اندازة گرين كم
در اطراف پمپ مكنده نيز حلقه اي قرار ميگيرد تا عـالوه بـر .درون چاه جلوگيري نمايد



نام بخش ١٨۶

جلوگيري از نفوذ رطوبت به داخل پمپ، بتواند صداي حاصل از كاركرد آن به بيـرون را
.به حداقل برساند

ساختار يك چاه رادن به همراه اجزاي آن: 14-5شكل 

لولة خروج
درپوش
رينگ

w 300-150فن 
cm 40-15لولة 

شن  يا  گل و الي
ورقة پالستيكي

0.5mماسه به ارتفاع 

0.5mماسه به ارتفاع 

پي

كف زيرزمين

پنجره زيرزمين

كف طبقة هم كف

سطح زمين

.زير زمين يك منطقة مسكوني چگونگي عملكرد روش چاه رادن براي تخلية رادن در اليه هاي: 13-5 شكل

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



١٨٧روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

آنها قابل بررسـي يحال با توجه به هريك از روش هاي اشاره شدة فوق ميزان اثر بخش
اثر بخشي به كيفيت اجراي هر يك از روش ها نيز بستگي دارد و بنابرايناين . مي باشند

. بيان مي شود و از كشوري به كشور ديگر متفاوت گـزارش شـده اسـت    ايبصورت بازه
يي كه در آن از فن استفاده مـي شـود، درنشان مي دهد كه روش ها 15-5نمودار شكل 

.كاهش غلظت هاي باالي رادن مؤثرتر خواهند بود
روش هاي بيان شده حالت كلي دارد و در نهايت متخصصين در هر كشوري بـر اسـاس

. خود بايد ضوابط مناسب فني در جهت كـاهش رادن در منـازل را تـدوين نماينـد    اقليم 
حتي در يك كشور با اقليم هاي آب و هوايي گوناگون، ضوابط متعددي نيـز مـي توانـد

.*در ايران نيز خوشبختانه اين مهم انجام گرفته است. تهيه شده باشد

مجموعة استانداردها و - راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات  - ضوابط فني حفاظت از ساختمان ها در برابر نفوذ رادن*
).1391چاپ اول ( 626- ض:شماره نشر  - آيين نامه هاي ساختماني ايران

شيوة كاهش رادن غلظت رادن

باال موفقيت
موفقيت نسبي

درزگيري شكاف هاي
 اصلي

بهبود تهوية

افزايش تهوية طبيعي
 زير كف

افزايش تهوية
زير كف با فن
فشار مثبت

غير فعال) زيرپي(چاهك 
فعال) زيرپي(چاهك 

در غلظت هاي مختلف ميزان تأثير هر يك از روش هاي كاهش رادن: 15-5شكل 



نام بخش ١٨٨

در ايران محيطيبرخي رادن سنجي هاي . 4.5
در فصول قبل اشاره گرديد كه رادن مي تواند در فضاهاي بسته اي چـون غارهـاي طبيعـي،

در سـرزمين وسـيعي چـون. معادن اورانيوم و گرانيت و نيز چشمه هاي آب مشاهده گردد
ايران نيز به دليل آن كه اين نوع مكان ها  به فراواني در آن وجود دارند، مي توان پيش بيني

نقاط آن بـويژه آن جـا كـه افـراد جمعيـت متمركـز شـده انـد، پتانسـيلنمود كه برخي از 
عالوه بر اين منطقه رامسر بـه دليـل موقعيـت خـاص. پرتوگيري از رادن وجود داشته باشد

يكي از مناطق پرتوزايي طبيعي باالي مشهوربه عنوان زمين شناسي آن، در دهه هاي گذشته 
خي از محالت آن به دليل اسـتفاده از مصـالحدر جهان شناخته شده است بطوري كه در بر

.مقادير بااليي گزارش شده اند با، پرتوگيري رادن در منازل مسكوني نيز محليساختماني 
ةبنابراين تحقيقات بر روي اندازه گيري هاي محيطي رادن همواره از موضوعات مورد عالق

اما تا تاريخ نگـارش. وده استمحققين كشور و حتي ساير كشورها بويژه در منطقه رامسر ب
بـه مرحلـة اجـرااين كتاب هيچگونه طرح منسجمي براي بررسي رادن در كل منازل كشور 

شهرهايمنازل مسكوني است و عمدة تحقيقات در اين حوزه بصورت پراكنده در  نرسيده 
.ه استشدچشمه هاي آب گرم انجام   مختلف، غارها يا 

مثـال  منظور آشنايي با نحوة انجام اين گونـه تحقيقـات، بـه چنـد    در اينجا مناسب است به 
.اشاره نماييم كه نتايج آن نيز مستند شده است ژوهش هاپاز اين  اي نمونه

پرتوزايي طبيعي باالمنطقة  درپرتوگيري . الف
يـتعمي باشد كـه در موق در غرب استان مازندران رامسر يكي از شهرهاي شمال كشور 

54درجه و  36جغرافيايي و عرض  ،دقيقه 40درجه و  50جغرافيايي جغرافيايي به طول 

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



١٨٩روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

در منطقـة. كيلومتري رشت قرار گرفته است 116كيلومتري تنكابن و  30در فاصلة  دقيقه
بـا 226-چشمة آب گرم وجود دارد كه برخي از آنهـا حـاوي راديـوم    50رامسر بيش از 

مـي تواننـد خـاكرسوب هاي برجاي مانـده  طوري كه غلظت هاي متفاوت مي باشند ب
يـافتن دقيـق علـل وجـود. منطقه را آلوده نموده و منجر به افزايش پرتـوزايي آن شـوند  

در منابع آب اين منطقه نياز به مطالعات زمين شناسي و شاخه هاي مرتبط با 226-راديوم
.مي باشند آن به شكل گسترده دارد و كماكان بصورت پراكنده در حال انجام

، ميـزان شمسي انجام گرديد 70در تحقيق نسبتاً جامعي كه طي سال هاي نيمه دوم دهة 
منـزل تخمـين 500پرتوگيري مردم منطقه با توجه به اندازه گيري غلظت رادن در حدود 

در منـاطقي كـه .زده شده است كه در اينجـا بـه نتـايج ايـن تحقيـق اشـاره مـي نمـاييم        
تقريبـاً ، )محله و چپرسـر  تالشمانند ( مي دهندايي باالي رادن را نشان پرتوز پژوهش ها

در اين پژوهش رامسر و مناطق اطـراف آن بـه. خانه ها تحت پوشش قرارگرفته اند% 90
:)49(گذاري مي شوند دوازده ناحية زير نام

منـاطق ليمـاك، شسـتا، هـريس، چـابكرود، آسيابسـر، گـالش محلـه،( ناحيه تنكابن  -1
،)گانكسر، راجوب، جاده ميرزا كوچك خان

)محالت اطراف فرودگاه، پمپ بنزين، شهرك باغ ملي( منطقة قائميه  -2
سادات محله، -3
كتالم، -4
محله، تالش  -5
چپرسر، -6
رمك، -7



نام بخش ١٩٠

،)خيابان طالقانيبلوار آزادي، بلوار باهنر، چهارصد دستگاه، لمتر، (لمتر محله  -8
نارنجين، ابريشم محله، كوي ارشاد، مصـلي، خيابـان رجـايي، غريـب تمحال(لپاسر  -9

)محله و روستاي ليماكش
،)ميانالت، واچكالء، استل كنار، باموسي و گاورمك (منطقة ييالقي جواهرده  -10
بن، كوي رجايي، دريا پشته، رضي محله، آخوند محله، دوست كول(جاده چابكسر  -11

خيابان هاي عباس مفرد، عباسپور، بهشتي،  شهدا و مصطفي خميني، الت محلـه، اشـكنه
،)محله فتوك تالشكوه و 

.منطقه سفيد تمشك -12
براي بررسي ميزان پرتوگيري مردم، ابتدا الزم است كه غلظت رادن در هوا انـدازه گيـري

تخمـين پرتـوگيري در اثـر شود و آنگاه با اسـتفاده از داده هـاي بدسـت آمـده، مقـادير     
بـا اسـتفادهمنـاطق  در تمامي در اين پژوهش نيز تعيين غلظت . شوداستنشاق آن حاصل 

بـا روش فعـالبرخي نقـاط انتخـابي    در به منظور صحت سنجي نتايجفعال و غيرروش 
و بـراي AEOIاتاقـك نفـوذي    در روش غيرفعـال از آشكارسـاز  .  صورت گرفته است

اسـتفاده فصـل سـوم  در  منـدرج  شرح به  AB-5روش فعال از سيستم شمارش پايلون 
.ده استش

نتايج تفكيكي بدست آمده از اندازه گيري رادن در دو فصل پاييز و زمسـتان 2-5جدول 
-به همراه تعداد اتاق ها و منازلي كه در آنها آشكارساز قرارگرفته است، در مناطق دوازده

محلـه، تالشمطابق آنچه مشاهده مي گردد، پنج منطقة . گانة اشاره شده را نشان مي دهد
بكـرل 200و  100چپرسر، رمك، سادات محله و قائميه با ميانگين غلظت هاي بـيش از  

بر مترمكعب به ترتيب در پاييز و زمستان از ميان ساير منـاطق، شـاهد بـاالترين ميـانگين

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



١٩١روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

رامحله است كه احتماالً علت آن  تالشرين ميزان مربوط به تبيش. غلظت ها بوده اند

.ال در نظر گرفتچشمة آب گرم با پرتوزايي با تعداديمي توان وجود 
كلي مي توان نتيجه گيري نمود كه در غالب ساختمان ها، غلظت رادن در به شكل

يادآوري مي گردد كه تغيير غلظت رادن در فصول. زمستان بيش از پاييز مي باشد
ةتهوي و مختلف به عوامل متعددي چون تغييرات در منشأ توليد رادن، نوع ساختمان

.بستگي دارند.... نظير بارش، جريان فصلي هوا، رطوبت و و شرائط محيطي  اتاق ها
گروه. شوددو نوع ساختمان يافت مي عموماً در مناطق با غلظت باالي رادن در رامسر، 

هستنددوم آنهايي گروه اول ساختمان هايي هستند كه از بلوك و آجر ساخته شده اند و 

)49(وازده منطقة رامسردر منازل در دو فصل پاييز و زمستان در مقادير غلظت رادن د: 2-5جدول 

فصول

نواحي

زمستانپاييز

تعداد
اتاق

تعداد
منازل

ميانگين غلظت
(Bq.m-3)

بيشينه غلظت
(Bq.m-3)

تعداد
اتاق

تعداد
منازل

ميانگين غلظت
(Bq.m-3)

بيشينه غلظت
(Bq.m-3)

  116318  52 52 64276 55 55چابكسر
  107256  18 18 66193 22 22كتالم

  137382  20 20 70164 20 20جواهرده
  134438  36 36 72179 37 37تنكابن
  124319  25 25 78278 27 27لمتر
  1781064  24 24 86717 34 34لپاسر

تمشك   173598  20 20 88319 19 19سفيد
محله   2971950  98 98 2471293 107 107سادات

  308649  14 14 299934 15 15قائميه
  4101428  49 54 3973396 52 60چپرسر
  4972551  27 30 5413219 34 37رمك

محله   697931080  53 88 225518097 54 92تالش



  نام بخش

 
 

١٩٢ 

در گذشته خاك و سنگ بكار رفتـه در ايـن مصـالح    . از سنگ و خشت بنا گرديده اندكه 
          محلـه تهيـه    تـالش غالباً از معادن سـنگي اطـراف منطقـه ماننـد معـدن خـاك سـفيد يـا         

بوجود  226-اين سنگ ها مي توانند از رسوبات آبهاي گرم حاوي راديوم. است شدهمي 
 در  226-مقـادير غلظـت راديـوم    4-5و  3-5 جـدول هـاي  به عنوان نمونـه  . آمده باشند

كه در پـژوهش ديگـري   هاي خاك و مصالح ساختماني رامسر و مناطق اطراف آن  نمونه
  .شان مي دهدرا نبدست آمده اند 

چنانچه در يك ساختمان از چنين مصالحي استفاده شده باشد و يا بناي ساختمان بر روي 
     خاكي باشد كه داراي غلظت فراواني از هسـته هـاي پرتـوزاي فـوق باشـد، ايـن عوامـل        

در . ن سـاختمان باشـد  آمي تواند سبب بروز غلظت هاي باالي رادن در فضاهاي درونـي  
در حالـت دوم،  . نه هايي از هر دو حالت يافت شـده اسـت  منطقه رامسر و اطراف آن نمو

چنانچه ساختمان بيش از يك طبقه باشد، غلظت رادن در طبقات فوقاني به تدريج كاهش 
محلـة   تـالش سـاختمان دو طبقـه در    5يك نمونه از اين اندازه گيري ها كـه در  . مي يابد

   نتـايج نشـان   .  مشـاهده نمـود   5-5رامسر اندازه گيري شده است را مي توان در جـدول  
كاهش برابر  10مي دهد كه تغييرات در غلظت رادن از طبقه اي به طبقة ديگر مي تواند تا 

  . يابد
توزيع تناوبي مقادير ميانگين ساليانة غلظت رادن در شهر تنكابن در فاصلة  16-5شكل

ية پرتوهاي طبيعي اگرچه اين شهر در ناح. كيلومتري منطقة رامسر را نشان مي دهد 30
مي باشند،  Bq.m-3 300از منازل داراي غلظتي كمتر از % 90باال قرار ندارد و بيش از 

اما نزديكي اين منطقه با رامسر باعث گرديده است كه تعداد اندكي از منازل كه با مصالح 
 چشمه ها و نهرهاي طبيعي، وجود ساخته شده و سازه اي قديمي دارند و نيز محلي

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ١٩٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

التري از حد طبيعي رادن در يك فضاي بستة مسكوني را به همراه داشته غلظت هاي با
  .)51(باشند

  )50(در خاك منطقة رامسر 226Raمقادير نمونه اي غلظت : 3-5 جدول
  

  

  

  

  

  

  

  

  )50(منطقة رامسر مصالح ساختماني در  226Raمقادير نمونه اي غلظت : 4-5جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  226-غلظت راديوم  تعداد نمونه  مكان اندازه گيري
(Bq.kg-1) 

  9/53  2/8  5  لمتر
  0/5700  4/93  3  رمك
  5/110  1/88  5  قائميه

  0/127  0/2  4  سادات محله
  9/20  2/3  6  سفيد تمشك

  6/25  0/2  5  لپاسر
  1/114  3/7  11  چپرسر

  )8/3  0/1(×104  6  خاك سفيد
  )9/1  1/1(×104  15  تالش محله

  226-غلظت راديوم  نوع مصالح
(Bq.kg-1) 

  5/24 5/2  سيمان
  5/21 8/2  شن

  1/98 9/4  ) غير بومي(خشت 
  0/148 8/4  )محلي(خشت 

  0/228 4/5  بتن ساختماني
  0/461 5/11  سنگ معمولي

  )421  3( ×103  سنگ در تالش محله
  2/20 31/1  گچ

  4/19 3/2   آسفالت
  0/138 5/7  آهك



  نام بخش

 
 

١٩۴ 

  

  )50(ساختمان در منطقة رامسر 5مقادير مقايسه اي غلظت رادن در طبقات مختلف : 5-5جدول 
  ساختمان و

           
  فصول
  طبقات

1  2  3  4  5  

  زمستان  پاييز  زمستان  پاييز  زمستان  پاييز  زمستان  پاييز  زمستان  پاييز

  1444  629  157  191  337  443  664  843  1414  1614  طبقه اول
  565  620  79  83  296  324  350  347  192  168  طبقه دوم

  

  
منطقـة رامسـر بـا    ده نقطة انتخـابي از  در ميزان رادن در خاك در تحقيق جداگانة ديگري، 
        نتــايج 6-5جــدول  .انــدازه گيــري شــده اســت فصــل ســومروش شــرح داده شــده در 
به همراه مختصات جغرافيايي نقاط اندازه گيري عال و غيرفعال اندازه گيري به دو روش ف

   .)32( نشان داده شده است 6-5 در جدول

 )51( توزيع تناوبي غلظت ميانگين ساليانة رادن در برخي منازل شهر تنكابن: 16-5شكل 

زل
 منا

داد
تع

 

 (Bq.m-3)غلظت رادن 

 محيطي و اقدامات كاهندهسنجش هاي 



 ١٩۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

    ال بودن طبيعي ميزان غلظت رادن در برخي از نقاط را بوضوح نشان با ،نتايج جدول
     نتايج را به دو روش فعال و غير فعال نشان همبستگي  17- 5نمودار شكل . مي دهد

 - در غلظت. است پيش بينيميزان همبستگي باال در غلظت هاي پايين كامالً قابل . هددمي
باال نيز با وجود اندكي انحراف كه عمدتاً به خاطر افزايش تعداد ردپاها و در نتيجه هاي 
اما ميزان همبستگي كماكان  و بروز خطا در شمارش آنها مي شود، افتادگي هم  روي

   .اندازه گيري داردمناسب در روش نشان از دقت 
در مناطق با پرتوزايي طبيعي باال مانند رامسر، در برخي فضاهاي بيروني مانند اطراف 
چشمه هاي آب گرم نيز امكان افزايش سطح غلظت رادن در مقايسه با سطوح طبيعي 

      نشان  AB-5اندازه گيري هاي انجام گرفته با سيستم شمارش پايلون . وجود دارد
كه سطح غلظت رادن در فضاهاي باز اين منطقه در منطقة تالش محله بطور  دهدمي

 40تا  10بين (بوده است كه در مقايسه با مقادير طبيعي  Bq.m-3  65ميانگين در حدود 
اين ميزان در برخي نقاط بطور خاص تا . مقدار باالتري مي باشد) بكرل بر متر مكعب

دو روش فعال و غير فعال در مناطق  ادر خاك ب دن و تورونمقادير غلظت را: 6-5جدول 
  .)32(انتخابي رامسر

  غلظت رادن
 )روش فعال(

  غلظت رادن
 )فعالغير روش (

  تورونغلظت 
 )فعالغير روش (

دما   عرضرطوبت
 جغرافيايي

  طول
 جغرافيايي



  نام بخش

 
 

١٩۶ 

مي باشد كه  Bq.m-3 240و در نزديكي چشمه هاي آب گرم تا  Bq.m-3 600حدود 
 .)49(كاهش يافته است Bq.m-3  140با دور شدن از آن به حدود 

آبي  نظير چشمه هاي طي پژوهش ديگر، مقادير بااليي از رادن محلول در برخي منابع 
آب گرم يا حوضچه هاي پروش ماهي در مناطق اطراف شهرهاي رامسر و تنكابن 

و از روش فعال انجام اين پژوهش در دو فصل پاييز و زمستان  .)51(است مشاهده گرديده
.  استفاده شده است فصل سوماندازه گيري غلظت رادن در آب به شرح مندرج در 

نتخابي، عالوه بر روش فعال، از روش غير فعال توصيف شده همچنين در برخي نقاط ا
 -مكان هاي تقريبي اين نقاط اندازه 18-5شكل . نيز استفاده گرديده است سوم فصلدر 

  .)51(د گيري را به همراه نام محلي آنها نشان مي ده
، نمي تـوان بـه   محسوب نشودبه عنوان آب آشاميدني منبع آب  اگراصوالً رادن در آب را 

غلظت رادن  اگرآمريكا  EPAبر اساس استاندارد . عنوان منبع خطر پرتوي در نظر گرفت

 )32(ل و غيرفعال در نتايج اندازه گيري رادن در خاك منطقة رامسر همبستگي روش هاي فعا: 17-5شكل 

  غلظت رادن با روش فعال

عال
ر ف

 غي
ش
 رو

ن با
راد

ت 
غلظ

  
 

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ١٩٧  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 )51( مكان هاي اندازه گيري رادن محلول در آب برخي از منابع آبي شهر تنكابن: 18-5شكل 
  .مراجعه كنيد 7-5به جدول  ).شكل سمت چپ(و رامسر ) شكل سمت راست(

A . ،هتل رامسرB . مادرشاه(آب گرم هتل( ،C . ،آب گرم سادات سرD .،رودخانه تالش محلهE . 
آب . Iآب گرم اشگر، . H آب گرم سادات شهر،. Gچشمه خاك سفيد، . Fچشمة تالش محله، 

. Mچشمة فلك ده، . Lچشمة دوهزار، . Kاستخر پرورش ماهي در كنارجويبار، . Jگرم سنگ بنه، 
استخر پرورش ماهي . Oاستخر پرورش ماهي اكبرآباد، . N   حيه،استخر پرورش ماهي ميان نا

استخر پرورش ماهي . Rچشمة كل پشته،. Qاستخر پرورش ماهي خرم آباد، . P شيريج محله،
  برامسر

  



  نام بخش

 
 

١٩٨ 

بكـرل در ليتـر باشـد، اقـدامات حفـاظتي بايـد در        150محلول در آب آشاميدني بيش از 
اما آنچه در مورد منابع آبـي غيـر آشـاميدني حـاوي رادن بـا      . خصوص آن صورت پذيرد

 كـه استنشـاق آن    اسـت غلظت باال مطرح اسـت، حضـور رادن آزاد شـده در اطـراف آن     
  .باشدپوشيده داراي ريسك پرتوگيري باشد بويژه اگر فضاي اطراف حالت سر تواندمي
تلفيقــي از استنشــاق رادن  و محصــوالت از رادن پيرامونشــان ميــزان پرتــوگيري مــردم   

برآورد دقيق الزم است تا فـاكتور   براي. در فضاهاي دروني و بيروني مي باشدآن واپاشي 
غيرعملي بودن تعيين آن در اما با توجه به . مشخص باشدبراي هر محل تعادل بطور دقيق 

 EEC مقياس هاي وسيع، در اندازه گيري با روش غيرفعال توصـيه مـي شـود از مقـادير    
ي تـوان  م حال با توجه به مقادير بدست آمده . استفاده شود معتبر مراجع توسط پيشنهادي

يكي از شيوه هاي اين تخمـين اسـتفاده از   . تخميني از دز را در منطقة رامسر برآورد نمود
  :)49(روابط زير مي باشد

  
در  رادنبــه ترتيــب دز حاصــل از استنشــاق محصــوالت دختــر   Einو  Eoutدر آن كــه 

دز  Ei&outغلظت هاي رادن اندازه گيري شـدة مـرتبط،    CRnفضاهاي بيروني و دروني، 
سـاير  . دز كـل مـي باشـد    Eحاصل از استنشاق رادن در فضـاهاي بيرونـي و درونـي و    

  . مي باشند UNSCEARضرائب با استناد به مقادير توصيه شدة 

)4.5( 
{  }  
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 ١٩٩  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

  

مقـدار ميـانگين   در نظر گرفتن و  2-5جدول غلظت رادن در منازل در با توجه به مقادير 
، در محله هاي Bq.m-3  65در منطقة تالش محله برابر  غلظت رادن در فضاهاي بيروني

، و Bq.m-3  40  برابـر ) مانند چپرسر و رمك(ديگري كه غلظت رادن باالتر بوده است 
پرتوگيري مردم مقادير دز ساالنة  ، Bq.m-3  10در سايرمناطق با سطح رادن طبيعي برابر 

محاسبه مي شـود كـه در جـدول    ) 4.5(رامسر از رابطة مناطق دوازده گانة هر يك از در 
  . )49(ارائه شده است) 8.5(

تقسـيم شـود تـا     4بايد بر عدد ) 5.4(وري مي شود كه مقادير محاسبه شده از رابطة آياد
بايد با هم جمـع و  ) 8.5(همچنين مقادير فصلي در جدول . مقادير دز فصلي حاصل شود

  .ضرب شود تا مقادير دز ساليانه حاصل شود 2در 

در چند منطقة رامسـر و تنكـابن    (Bq.l-1)نتايج اندازه گيري غلظت رادن محلول در آب   7-5جدول 
  )رجوع كنيد 18-5به شكل براي مكان ها ( )51( با روش فعال و غيرفعال

 مكان
زمستان پاييز

روش غير فعال روش غيرفعال  روش فعال  روش فعال 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 



  نام بخش
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  غارهاي طبيعي ايران برخي سطوح رادن در . ب
غارهاي طبيعي از جمله فضاهاي بسته اي محسوب مي شوند كه امكان افـزايش سـطوح   

سراسـر   غلظت رادن در آنها وجود دارد، و بنابراين از مكان هاي مورد توجه محققـين در 
  اهميت اين مسئله از نظـر خطـرات پرتـوي بـه بازديدكننـدگان از ايـن        .جهان بوده است

 )49(ميانگين دز دريافتي مردم در مناطق دوازده گانة اندازه گيري شدة رامسر : 8-5جدول 

  فصول
  
  

  نواحي

  ساليانه  زمستان  پاييز

  ميانگين دز مؤثر
(mSv)  

  ميانگين دز مؤثر
(mSv)  

  دز كل
(mSv) 

  48/2  79/0  45/0  چابكسر
  38/2  73/0  46/0  كتالم

  82/2  92/0  49/0  جواهرده
  78/2  90/0  49/0  تنكابن
  76/2  84/0  54/0  لمتر
  54/3  18/1  59/0  لپاسر

  52/3  15/1  61/0  سفيد تمشك
  14/7  97/1  6/1  سادات محله

  96/7  00/2  98/1  قائميه
  10/11  85/2  7/2  چپرسر
  06/14  37/3  66/3  رمك

  74/71  00/21  87/14  تالش محله
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 ٢٠١  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

چنانچـه جنبـة توريسـتي    ( افرادي كه بطور دائم در اين مكان ها قرار دارندنيز و  هامكان
  . گرددبر مي )داشته باشد

 1385رادن در غارهـاي توريسـتي كشـور از سـال     طرح اندازه گيري غلظت در ايران نيز 
هـر دو پـژوهش پـيش رو،    در . شودكه براي نمونه به دو مورد اشاره مي آغاز شده است

و بـراي مطالعـات    AEOIروش پاية اندازه گيري براساس اتاقك هاي نفوذي غير فعال 
   .استفاده شده است) فصل سوم(پايلون  AB-5تكميلي از سيستم شمارش فعال 

  ن در غار علي صدر همدانسطوح راد   

همدان قرار گرفتـه اسـت، يكـي از غارهـاي آبـي مهـم جهـان         استانغار علي صدر كه   
  . ، و بنابراين از نظر گردشگري و تردد افراد حائز اهميت استمحسوب مي گردد

، مقـادير رادن فصـلي در   صورت گرفته اسـت  2008و  2007سال هاي  درمطالعه كه  طي
بـر اسـاس ايـن    . ارائه شده است 19-5شكل   اين غار بررسي شده است كه نتايج آن در 

حـداكثر  و  Bq.m-3 1500ميانگين غلظت رادن در يك بـازة يـك سـاله برابـر     مطالعات، 
. مـي رسـد  نيـز   Bq.m-3 4000به ميـزان حـدود   در برخي نقاط غلظت رادن در اين غار 

   .)52(بدست آمده است mSv29/0گاماي ساليانة آن مقدار همچنين ميزان دز 

  ن درغار كتله خور زنجانسطوح راد  
نندة كشور يكي از غارهاي پربازديد ك و زنجان قرار دارد استانغار توريستي كتله خور در 

 گرديـده و نقشه بـرداري  كيلومتر از مسيرهاي اين غار شناسايي  11تا كنون بيش از . است
   .در نظر گرفته شده استعموم  بازديدكيلومتر آن براي  5/2است كه بيش از 

ميالدي، يك تـيم تحقيقـاتي بـه منظـور آمـاده سـازي و نصـب         2008مي  27در تاريخ   
ت در غار حضور داشتند كه با افزايش ناگهاني مقادير غلظت رادن در هوا بـر روي  تجهيزا



  نام بخش
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اين رخداد دقـايقي پـيش از وقـوع    . سيستم هاي اندازه گيري فعال خود مواجه مي شوند
   . ريشتر در حوالي زنجان ثبت مي شود 3/5يك زلزلة نسبتاً شديد به قدرت 

 از موضـوعات مـورد توجـه برخـي    در خصوص اثرات افزايش رادن پـيش از زلزلـه كـه    
از آنجا كـه وقـوع   . رت گرفته استتحقيقات گسترده اي صومحققين مي باشد، پيشتر نيز 

وقوع چنين رخدادهايي در زمان انـدازه گيـري رادن   زمين لرزه قابل پيش بيني نمي باشد، 

 پاييز زمستان

 بهار تابستان

   اندازه گيري غلظت رادن در فصول مختلف سال در غار غلي صدر: 19-5شكل 
 )با قدرداني از مهران طاهري(

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ٢٠٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

منجـر  پژوهشـگران  وتجربـة   افـزايش دانـش   كه مي تواند به  فرصت گرانبهايي مي باشد
   .گردد

 Bq.m-3 5470اندازه گيري غلظت رادن در يك سال بطور ميـانگين در ايـن غـار برابـر     
 غيرفعال درو روش فصلي  كه بصورت اندازه گيري هامقايسة اين . گزارش گرديده است

نتايج زلزله زلزله انجام گرفته است با مقدار آن در زمان بعد از رخداد سال بازة زماني يك 
رادن كه به هنگام وقوع زلزله، غلظـت   مي دهدنشان اين نتايج . جالبي را حاصل مي نمايد

نكتـه   .اين نتايج را نشان مي دهـد  20-5نمودار شكل . )53( چهار برابر افزايش يافته است
كيلـومتري غـار    100مسـافت  دوري قابل بررسي در اين نتايج آن است كه با وجود ديگر 

بـه  وقوع زلزله اي در مقياس متوسـط، افـزايش رادن كماكـان    نسبت به كانون زلزله و نيز 
  .است هنگام زلزله رخ داده
نشـان داده   21-5 در شـكل  در زمان زلزله و يكسال پـس از آن  رادن نقشه توزيع غلظت 

مقايسة مقادير رادن به هنگام زلزله با مقادير متوسط غلظت رادن در غار كتله خور : 20-5شكل 
 )با قدرداني از مهران طاهري(در طول يك سال 

ماه ميالدی

ُدن
را

ط 
وس
 مت
ت
لظ
غ

 

زمان زلزله
بازۀ يک ساله
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و يك سال پس ) شكل فوقاني(مقايسة غلظت رادن در غار كتله خور در زمان زلزله : 21-5شكل 
 .)با قدرداني از مهران طاهري( )شكل پاييني(از زلزله 

 سنجش هاي محيطي و اقدامات كاهنده



 ٢٠۵  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

همان طور كه مالحظه مي گردد، در اين غار به دليل عدم تهويـه سـريع هـوا،    . شده است
  . باشد غلظت رادن نسبت به مقادير طبيعي آن در يك فضاي بسته باال مي

بايد خاطر نشـان نمـود كـه بـاال     هر دو غار طبيعي مسائل مربوط به رادن در در خصوص 
، ها براي بازديدكنندگان چندان خطر پرتوي محسوب نمي شـود  بودن غلظت رادن در آن

چرا كه زمان حضور آنها در يك مقطع زماني خيلي كوتاه در طول زندگي مي باشد كه بـه  
صـوص افـراد   در خ. خواهد يافـت كاهش  نيزهمين ميزان مخاطرات ناشي از استنشاق آن 

بـين   تقسـيم زمـان كـار   و حضور آنها بصورت فصـلي  شاغل در اين مكان ها نيز چنانچه 
ين باشد، مـي توانـد بطـور چشـمگيري از بـروز اينگونـه مخـاطرات        چندين نفر از شاغل

    غلظـت رادن ماننـد طراحـي    اقـدامات كـاهش دهنـدة     سـاير  بكـارگيري . جلوگيري نمود
معموالً به دليل بزرگي فضاي غار و نيز از دست رفتن جاذبة توريستي تهويه هاي مناسب 

  .مؤثر نمي باشدچندان نصب تجهيزات مربوطه در اين گونه فضاها  به با توجهآن 
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 مراجع



 ٢١٣  روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

ژگانوا  

 
 Energy Imparted انرژي داده شده

 Walk-in room اتاق راهرويي

 Ionization Chamber اتاقك يونش

 Potential alpha energy انرژي پتانسيل آلفا

 Radioisotope ايزوتوپ پرتوزا

 Aerosol آئروسل

 Range برد

 Collimator )موازي ساز(باربكه ساز 

  Over-Loading بيش باري

 Radiation پرتو

 Exposure پرتودهي

 Radioactivity پرتوزايي

 Radiological پرتوي

 Post-etching پس خورش

 Recoil پس زني

 Pre-etching پيش خورش

 Electron-scavenging تبادل الكتروني

 Deposition )نشست(تجمع 

 Secular Eqiulibrium تعادل پايا

 Transient Eqiulibrium تعادل گذرا

 Thoron تورون

 Frequencey Distribution توزيع تناوبي



  نام بخش

 
 

٢١۴ 

 Weighting توزين

 Ventilation تهويه

 Trickle Ventilation تهويه پيوسته

 Flow-through جريان عبوري

 Radon well  رادن چاه

 Sump اهكچ

   Naturalization خنثي شدن

 Etching خورش

 Clustering خوشه

 Thoron daughter توروندختر 

 Radon daughter دختر رادن

 Treeing درختي شدن

 Dose دز

 Absorbed Dose دز جذب شده

 Equivalent Dose دز معادل

 Effective Dose دز مؤثر

 Dosimeter دزسنج

 Dosimetry دزسنجي

 Radon رادن

 Track ردپا

 Latent track ردپاي نهان

 Critical Angle زاوية بحراني

 Charcoal زغال چوب

 واژگان



٢١۵روش هاي اندازه گيري و سنجش هاي محيطي -رادن

 Ageingزمان گذري

 Bulk Velocityسرعت خورش توده

 Working Level سطح كار

 Working Level Month سطح كار ماهانه

 Scintillation Cell سلول سنتيالتور

 Foundation پي - شالوده

 Concentration غلظت

  Equilibrium-Equivalent Concentration غلظت تعادلي

 Passive غير فعال

  Dose Conversion Factor فاكتور تبديل دز

 Crawl Space فضاي گربه رو

 Active فعال

 Activity فعاليت

 Calibration كاليبراسيون

 Emanation fraction كسر آزاد شدن

 Airborne-attached fraction كسر هوابرد متصل شده

 Airborne-unattached fractionكسر هوابرد متصل نشده

 Thermoluminescense گرماليان

 Log-Normal نرمال -لگ

 Etchant مادة خورش

 Progeny)واپاشي(محصول 

 Time Integrated مجموع زماني

 Chamber اتاقك -محفظه 

 Fadingمحو شدگي



نام بخش ٢١۶

 Diffusion نفوذي

  Grab- Samplingبرداري آني نمونه

 Half-Life نيمه عمر

 Decay واپاشي

 Radionuclide هستة پرتوزا

 Coincidence همزماني

 Delayed coincidence همزماني تأخيري

 Isotropic همسانگرد

 Ionization يونش

 واژگان




