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  میزان پرتو گاماي محیطی در فضاهاي باز و بسته استان کرمانشاه در فصول مختلف سال 
)90 -1389(  

  *1پرست ؛ عباس حق1؛ وهاب دهلقی1؛ محمدتقی عیوضی1خسرو چوپانی
  

  چکیده
ها  این تابش برآورد. دهد ثیر قرار میأطور طبیعی در محیط زیست وجود داشته و موجودات زنده را تحت ت تابش زمینه به :زمینه

در این . شوند از آن جهت مهم است که این پرتوها در برخورد با موجودات زنده موجب صدمات ژنتیکی و سوماتیکی می
ثر ساکنان این ؤگیري شد و دز م پژوهش میزان پرتو گاماي محیطی در شهرهاي استان کرمانشاه در فصول مختلف سال اندازه

  .مناطق محاسبه گردید
منظور شش  بدین. صورت گرفت RDS-120مدل  RADOSگیري آهنگ دز توسط آشکارساز گایگر مولرمارك  زهاندا :ها روش

در شهرهاي دیگر یک . گیري در فضاهاي باز و هفت ایستگاه در فضاهاي بسته شهر کرمانشاه انتخاب گردید ایستگاه اندازه
  . ایستگاه در فضاي باز مرکز هر شهر مشخص شد

و میانگین گاماي محیطی در  nSv/h 6/118و  96/99ترتیب  آهنگ دز شهر کرمانشاه در فضاهاي باز و بسته بهمیانگین  :ها یافته
گیالنغرب   و ذهاب سرپل ،قصرشیرین ،روانسر پاوه، ،جوانرود هرسین، ،صحنه اسالم آبادغرب، ،سنقرفضاهاي باز شهرهاي 

ثر ؤترین دز م بیشترین و کم .برآورد شد nSv/h7/71  و 2/76، 82، 7/95، 7/95، 106، 5/108، 7/115، 5/120، 143ترتیب به
  .باشد می) mSv/y 44/0(و گیالنغرب ) mSv/y 88/0(ترتیب مربوط به سنقر  هسالیانه ب

آباد غرب، صحنه، گیالنغرب، سرپل ذهاب،  شده ساکنان شهرهاي کرمانشاه، اسالم ثر سالیانه محاسبهؤدز م :گیري نتیجه
تر بوده و تنها شهر  کم )mSv/y) 76/0 پاوه، روانسر و جوانرود در فضاهاي باز نسبت به میانگین جهانی هرسین، قصرشیرین،

 .بیشتر است درصد 16میزان  سنقر به

  ثر، گاماي محیطیؤتابش زمینه، آهنگ دز گاما، دز م :ها واژهکلید
  »14/5/1393 :پذیرش   18/1/1393 :دریافت«          

  ندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهگروه فیزیک پزشکی و مه. 1
  08314276477: ، دورنگار09183334998: تلفن ،کرمانشاه، بلوار پرستار، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی: دار مکاتبات عهده*

Email: abbas.haghparast@gmail.com  

  
  مقدمه

موجودات زنده از بدو پیـدایش همـواره در معـرض    
که این پرتوها  جایی از آن .اند اي طبیعی بوده پرتوهاي زمینه

هـاي   با بافتبرخورد  توانند در باشند می حامل انرژي می
 و متعاقـب آن زومی شـده  مـو هاي کرو آسیب، سبب بدن

یکـی و سـوماتیکی را   هـاي ژنت  گیري بیمـاري  زمینه شکل
طور  هطبیعی ب أهاي محیطی با منش تابش .)1(فراهم آورند 

عمده ناشی از پرتوهایی است که از طرف فضا به سـمت  
هاي  شده از سنگ د و پرتوهاي ساطعشونجو زمین گسیل 

نظیر عناصر رادیواکتیو رادیواکتیو موجود در پوسته زمین 
و پتاســیم U238اورانیـوم   ، ســريTh232سـري تـوریم   

محیطـی  گاماي  لذا .)3و  2( قسمتی از این پرتوها هستند
در فصول مختلف سال متفـاوت بـوده و بـه    از این منابع 

هاي پوسته زمین و موقعیت زمین  عواملی نظیر جنس الیه
مصـنوعی   أپرتوهاي با منش). 5و  4( در فضا بستگی دارد

اسـت  اي بشر اعم از نظامی و غیرنظامی ه ناشی از فعالیت
که سبب آزاد شدن رادیونوکلئیدهاي پرتـوزا بـه محـیط    

 شـود  میزیست شده و باعث باال رفتن آهنگ دز محیطی 
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دهنـد   له مطالعات مختلف نشان میأرغم این مس علی). 6(
پرتوگیري انسان ناشی از پرتوهـاي   درصد 80که بیش از 

لـذا بـرآورد میـزان     ،)7-9( استطبیعی  أمحیطی با منش
شده ساکنان مناطق  هاي زمینه و محاسبه دز دریافت تابش

دقیق از پرتوگیري سالیانه انسـان   مختلف، برآوردي نسبتاً
تحقیقی توسـط بحرینـی    1388در سال  .دهد ه مییرا ارا

منظور مقایسه آهنـگ دز در   طوسی و مهران یاراحمدي به
گرفـت، بـا   فضاي باز و بسته اسـتان کردسـتان صـورت    
با  RDS-110استفاده از یک دستگاه دزیمتر محیطی مارك 

مدت یک ساعت در فاصله یک متري  به µSv/h05/0دقت 
ها انجام  گیري از سطح زمین و در پنج نقطه هر شهر اندازه

شد، میانگین آهنـگ دز در فضـاي بـاز و بسـته اسـتان      
در  .)10(تعیین گردید  nSv/h138و  nSv/h 111ترتیب  به
و همکاران   H. Abadatمیالدي تحقیقی توسط 2014 الس

در منطقه چیتاگونگ بنگالدش جهت ارزیابی پرتـوگیري  
نقطه و در  21ها در  گیري اندازه. مردم این منطقه انجام شد

مـدت   گیري به هر نقطه در دو زمان مختلف، دو بار اندازه
یک دقیقه با استفاده از یک دستگاه دزیمتر محیطی گایگر 

. صورت گرفت mR/h001/0با دقت  ALERTلر مارك مو

ثر ؤب تبدیل، دز میگیري و استفاده از ضرا پس از میانگین
  ).11(تعیین گردید  µSv/h22/0ساکنان این منطقه 

استان کرمانشاه،  در مناطق غربی کشور خصوصاً
هاي  توجهی در زمینه برآورد تابش تحقیق منسجم و قابل

انجام نشده، لذا نظر به زمینه در فصول مختلف سال 
ها در زمینه بهداشت پرتوي  اهمیت برآورد این تابش

جامعه و آگاهی از تأثیر فصول بر میزان پرتوهاي محیطی، 
ضرورت دارد که تحقیق مذکور در راستاي اهداف فوق 

اهمیت این موضوع در زمان وقوع حوادث . انجام شود
چرنوبیل  اي نظیر حادثه فوکوشیماي ژاپن و ناگوار هسته

هاي پرتوي  اوکراین جهت برآورد افزایش آلودگی
در تحقیق ). 12(یابد  طور مضاعف افزایش می هاحتمالی، ب

حاضر میزان گاماي محیطی در فضاهاي باز و بسته شهر 
کرمانشاه و فضاهاي باز شهرهاي سنقر، صحنه، هرسین، 

ذهاب، قصرشیرین،  آباد غرب، گیالنغرب، سرپل اسالم
 گیري نرود و روانسر در چهار فصل سال اندازهپاوه، جوا

 تصویر. شدثر سالیانه ساکنان این مناطق محاسبه ؤدز م و
موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه را بر روي کشور  1

  . دهد ایران و کره زمین نشان می
 

  

  نقشه جغرافیایی استان کرمانشاه و موقعیت آن بر روي کشور و کره زمین - 1تصویر 
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  ها مواد و روش
دز توسط آشکارسازي از نوع گایگر  گیري آهنگ اندازه

در چهار فصل RDS-120 مدل  RADOSمولر با مارك 
 1389در مهر ماه سال  این دستگاه .شده است سال انجام

، SSDL (Secondary standard dosimetry laboratory) توسط
اي  وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزي و پزشکی هسته

در نتیجه از پایایی خوبی در طول  ،رج کالیبره شدهک
این آشکارساز ساخت . بودگیري برخوردار  مدت اندازه

قادر به نمایش  Mev3-kev50 کشور فنالند و در محدوده
بوده و گاماي محیطی  Sv/h10-µSv/h05/0آهنگ دزي از 

گیري  اندازه µrem/hیا  µSv/hرا برحسب واحدهاي 
ار آشکارساز در فاصله یک متري از جهت استقر. نماید می

تعداد . اي آلومینیومی استفاده گردید پایه سطح زمین از سه
گیري، در فضاهاي باز شهر کرمانشاه  هاي اندازه ایستگاه

شش ایستگاه و در فضاهاي بسته این شهر هفت ایستگاه، 
با پراکندگی جغرافیایی مناسب و در امتداد جهات اصلی 

 دیگردلیل کمی وسعت  به. دجغرافیایی انتخاب ش
گیري در  فقط یک ایستگاه اندازه ،ي مورد مطالعهشهرها

با توجه به مطالعات . مرکز شهر در نظر گرفته شد
ها در ماههاي میانی هرفصل،  گیري اندازه ،گرفته صورت

بعدازظهر  2صبح تا  10گیري در ساعات بین  زمان اندازه
ستگاه نیم ساعت گیري در هر ای و طول مدت زمان اندازه

گیري ده  در هر اندازهبه این ترتیب . در نظر گرفته شد
شده در چهار فصل،  و میانگین اعداد ثبت شدعدد ثبت 

میزان آهنگ گاماي محیطی در آن مکان را تشکیل داد 
و استفاده  SPSS 16افزار آماري  گیري از نرم با بهره). 13(

ن آهنگ ، میانگی(ANOVA)از آزمون آنالیز واریانس 
دست آمده از شهرهاي مختلف و در فصول  هدزهاي ب

از آزمون توکی . مختلف سال با هم مقایسه شدند
)Tukey(  براي مقایسه دوگانه هر دو نقطه یا هر دو فصل

  .با همدیگر استفاده شد
 ها یافته

میانگین آهنگ دز در فضاهاي بسته شهر کرمانشاه 
nSv/h 118  و در فضاهاي بازnSv/h 9/99 جدول ( بود

هاي آهنگ دز در شهرهاي استان  مقایسه میانگین). 1
دهد که شهر گیالنغرب با آهنگ دز  کرمانشاه نشان می

nSv/h 7/71 ترین پرتوزایی طبیعی و شهر سنقر  داراي کم
باشد  داراي بیشترین پرتوزایی می nSv/h143با آهنگ دز 

 ). 1جدول (

مربوط به دهد بیشترین آهنگ دز  ها نشان می یافته
و کمترین آهنگ دز مربوط به  )nSv/h 8/104(فصل پاییز 

  ).1جدول (است ) nSv/h7/97 ( فصل زمستان
 از طرفی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس

)001/0P<( میانگین آهنگ دز در فصول مختلف سال با ،
داري با یکدیگر ااختالف معن درصد 95سطح اطمینان 

ل بر میزان گاماي محیطی منتفی ثیر فصوأنداشته و فرض ت
میانگین فصلی  )>001/0P( درصد 95با اطمینان . شود می

گاماي محیطی در شهرهاي استان کرمانشاه با هم برابر 
که میانگین گاماي محیطی در شهر کرمانشاه  طوري هنبوده ب

گیالنغرب و ، آباد غرب اسالم ،با شهرهاي سنقر
تر از  با خطاي کم که ذهاب متفاوت بوده در حالی سرپل

05/0 )04/0P= ( با میانگین گاماي محیطی در شهرهاي
جوانرود و قصرشیرین  ،روانسر ،پاوه ،هرسین ،صحنه

از طرف دیگر میانگین گاماي محیطی در . کند برابري می
در فصول مختلف سال با هم ) = 33/0P( سطح استان

  .برابر است
گفت که  توان می) = 001/0P( 05/0تر از  با خطاي کم

ذهاب  سرپل ،میزان گاماي محیطی در شهرهاي گیالنغرب
و صحنه در فصول مختلف سال با یکدیگر متفاوت بوده 

ثیري بر أکه در شهرهاي دیگر پارامتر فصل ت در حالی
 درصد 95همچنین با اطمینان  .میزان گاماي محیطی ندارد

میانگین گاماي محیطی در فضاهاي باز و بسته شهر 
  .با هم برابر نبوده و در فضاهاي بسته بیشتر استکرمانشاه 

میانگین آهنگ دز برخی از شهرهاي استان  1در نمودار 
کرمانشاه و تعدادي از شهرهاي ایران و کشورهاي جهان 

نمودار،  با توجه به این. جهت مقایسه آورده شده است
در ) nSv/h96/99(آهنگ دز فضاهاي باز شهر کرمانشاه 

کردستان هاي یزد، استان مقایسه با آهنگ دز فضاهاي باز
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  .در فصول مختلف سال براي شهرهاي استان کرمانشاه) nSv/h(مقادیر آهنگ دز متوسط  - 1جدول 
  P value  میانگین فصول  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  شهرها
  46/0 96/99±38 7/102±9/35  7/99±3/31 7/93±9/30  8/103±8/50  *کرمانشاه
  14/0 6/118±7/36 7/108±6/43 7/120±9/34 1/121±5/22 8/123±2/41  **کرمانشاه
  18/0 143±1/33 131±9/9 162±8/59 138±2/16 141±2/15  *سنقر

  05/0 5/120±5/42 119±5/49 136±6/24 136±8/43 91±6/36  *اسالم آباد غرب
  46/0 2/76±9/31  84±43 60±5/11 66±1/17 95±7/36  *سرپل ذهاب
  52/0 82±32 85±31 89±34 85±29 69±35  *قصرشیرین
  00/0 7/71±2/25 71±8/21 96±9/29 61±3/17 59±11  *گیالنغرب

  00/0 7/115±2/31 94±32 127±4/29 142±2/9 100±1/23  *صحنه
  06/0 7/95±7/30 92±9/31 114±9/29 78±7/25 99±7/27  *پاوه

  29/0 5/108±4/41 95±3/35 102±1/39 108±2/38 129±8/49  *هرسین
  05/0 106±1/37 83±3/32  99±1/45 121±4/7 121±2/41  *جوانرود
  43/0 7/95±5/43 93±4/25 94±46 82±3/57 114±8/39  *روانسر
  33/0  9/100±7/39  7/97±8/35  8/104±2/40  7/98±8/37  6/102±3/44  کل

  گیري در فضاي بسته صورت گرفته است اندازه **            گیري در فضاي باز صورت گرفته است                     اندازه *
  

 87و  10،  1میزان  ترتیب به به) nSv/h 756(و شهر رامسر
که در مقایسه با آهنگ دز  تر بوده در حالی درصد کم

درصد  65و  5میزان  ترتیب به کشور نروژ و شهر بلگراد به
همچنین آهنگ دز در فضاهاي بسته شهر . بیشتر است

نسبت به آهنگ دز در فضاهاي ) nSv/h 6/118(کرمانشاه 

هاي یزد، کردستان و شهر رامسر  بسته استان
)nSv/h1150 (تر  درصد کم 90و 14، 3میزان  ترتیب به به

که نسبت به آهنگ دز در فضاهاي بسته  بوده در حالی
  13، 8میزان  ترتیب به کشورهاي سوئد، ایتالیا و مالزي به

  .ر استدرصد بیشت 23و 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقایسه آهنگ دز در برخی از شهرهاي استان کرمانشاه با شهر هاي دیگر و کشورهاي جهان - 1نمودار 
  .در مناطق آهنگ دز ناشی از تابش هاي کیهانی و گاماي زمینی است**
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همچنین دز مؤثر سالیانه ساکنان شهرهاي کرمانشاه، 
ذهاب،  آباد غرب، صحنه، گیالنغرب، سرپل اسالم

قصرشیرین، هرسین، پاوه، روانسر و جوانرود در فضاهاي 
، 50/0، 47/0، 44/0، 71/0، 74/0، 61/0ترتیب  باز به

برآورد گردیده است  mSv/y65/0و  59/0، 59/0، 66/0
، )mSv/y) 76/0) (16که نسبت به میانگین جهانی 

و  22، 22، 13، 34، 38، 42، 6، 3، 20ترتیب در حدود  به
که در مورد شهر سنقر  تر بوده در حالی کمدرصد  14

)mSv/y88/0(درصد بیشتر است 16میزان  ، به.  
  

  بحث
برابر ضاهاي باز و بسته شهر کرمانشاه آهنگ دز در ف

 6/18آهنگ دز در فضاهاي بسته این شهر، به میزان  .نبود
نظر  به. از آهنگ دز در فضاهاي باز بیشتر است درصد

از جنس مصالح ساختمانی  رسد علت این امر ناشی می
شده در ساختار بناهاي شهر کرمانشاه باشد که  کار برده به

داراي منشأ زمینی بوده، بنابراین حاوي عناصر  عموماً
رادیو اکتیو هستند که باعث پرتوزایی در داخل این بناها 

هاي آماري نشان داد که  از طرفی تحلیل).11( شده است
اي محیطی در این برهه ثیر فصول بر میزان گامأفرض ت

. شود منتفی می) زمان انجام این تحقیق(زمانی خاص 
تواند کمبود بارش و در نتیجه  دلیل احتمالی این امر می

خشکسالی، کمی رطوبت خاك، کاهش منابع آبی استان و 
  . تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود

توجه به ارتفاع نسبی این مناطق از سطح دریا نشانگر 
طور  هقعیت است که شهرهاي با پرتوزایی باالتر باین وا

که با نتایج ) 14(باشند  نسبی داراي ارتفاع بیشتري می
در ) 15( متفاوت استآمده در استان گیالن  دست هب

هاي دیگر نظیر چهارمحال  که با نتایج پژوهشی استان حالی
طور کلی شهرهاي واقع  هب). 3(و بختیاري مطابقت دارد 

آباد  ی استان شامل شهرهاي کرمانشاه، اسالمدر نیمه شرق
دلیل ارتفاع باالتر، داراي  غرب، صحنه، هرسین و سنقر به

آهنگ پرتوزایی طبیعی بیشتري نسبت به شهرهاي واقع در 
نیمه غربی استان یعنی شهرهاي روانسر، گیالنغرب، 

  . باشند ذهاب، قصرشیرین، پاوه و جوانرود می سرپل
 

  گیري نتیجه
هاي زمینه در  دار نبودن اختالف تابشامعن دلیل هب

ثیر أتر شدن میزان ت فصول مختلف سال و براي روشن
فصول و شرایط آب و هوایی  بر میزان گاماي محیطی 

هاي  هاي واقع در اقلیم بهتر است که گاماي محیطی استان
با ) سرد و مرطوب ،گرم و خشک(مختلف آب و هوایی 

طور قاطع  هدر این مورد بیکدیگر مقایسه شده تا بتوان 
هاي آهنگ دز در  همچنین مقایسه میانگین .اظهارنظر نمود

 نمایانگر اینبا میانگین کشوري شهرهاي استان کرمانشاه 
که به جز شهر سنقر تمامی شهرهاي استان کرمانشاه ست ا

دز دریافتی افراد جامعه . کمتر از میانگین کشوري است
.از می باشدناشی از گاماي محیطی در حد مج
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