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 و انار هاي شهرستان ساکنان شده جذب رادون گاز انهيسال دوز تخمين
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 چكيده
 و يهر سرطان جمله از ای عمده عوارض نآ با مواجهه که است انسان تماس معرض در طبيعي راديواکتيو منابع ينتر مهم از رادون گاز :زمينه

 بود انار و رفسنجان یها شهرستان ساکنان رادون گاز ساالنه شده  جذب مؤثر دوز يينتع مطالعه،اين   از هدف که دارد همراه به معده

 انتخاب يتصادف صورت به که رفسنجان  شهرستان کشاورزی و شرب آب منبع 96 یرو بر و بوده يتجرب مطالعه اين :ها روش و مواد

 آشكارساز توسط کودکان و بزرگساالن رادون ساالنه جذبي زود و آب در محلول رادون گاز غلظت بود. دهيگرد انجام بودند  شده

  شد. آماری تحليل 49 ويرايش SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده و شد گيری اندازه RAD7 رادون يكيالكترون

 کشاورزی آب و بكرل بر ليتر 90/49±15/2 و 92/9±42/9 شرب آب منابع رادون گاز غلظت مقادير حداکثر و حداقل ها: يافته

 آب مصرف از ناشي کودکان، و بزرگساالن رادون ساليانه جذبي دوز مقادير بنابراين، .بودبكرل بر ليتر  54/21±88/9 و 25/4±68/9

 آب وميكروسيورت بر سال  95/486±95/92 و 99/1±64/4 و ميكروسيورت بر سال 22/496±94/21 و 46/9±48/4 بين ترتيب به شرب

 .باشند مي ميكروسيورت بر سال 66/929±95/52و 19/19±84/46 و ميكروسيورت بر سال 29/219±99/98 و 96/96±25/42 کشاورزی

مقدار دوز جذبي ساليانه کودکان و بزرگساالن از آب کشاورزی به طور که  گيريم ای نتيجه مي تک نمونه tبا بررسي دقيق توسط آزمون 

  .باشد داری از حد استاندارد باال مي معني

 از مصرفي یها آب رادون گاز سطح کاهش و یآزادساز با توان مي که بود باال نسبتاً منطقه آب در محلول رادون گاز غلظت مقدار :گيري نتيجه

 داد. کاهش را افراد طبيعي پرتوگيری زيادی حد تا گاز نيا خطرات به نسبت مردم شيبخ آگاه و رساني اطالع نيهمچن و مختلف طرق

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

ISMJ 2015;18(5): 960-969 
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 مقدمه

 طبيعي، منابع از انسان پرتوگيري مهم منابع از يکي

222) رادون گاز از پرتوگيري
Rn) آن دختران و 

 ايزوتوپ 02 تعداد تاکنون گاز اين براي باشد. مي

 ترين فراوان و پايدارترين است. شده شناخته

222 رادون رادون، گاز ايزوتوپ
Rn نيمه که باشد مي 

 (.1-8) است روز 38/8 حدود آن عمر

 علمي کميته توسط شده منتشر اطالعات اساس بر

 گاز استنشاق 1متحده، اياالت اتمي تابش اثرات

 پرتوگيري در فاکتور ترين مهم آن دختران و رادون

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

 زياد شده توليد آلفاي ذرات تعداد واپاشي زنجيره

 بافت در نانومتر چند برد علت به ذرات اين است.

 بود خواهند قادر زيادشان انرژي و زنده موجودات

 باعث و کرده نابود را نظر مورد بافت هاي سلول

 (.6و  5) گردند سرطان

 در موجود اورانيوم رادون، گاز توليد منبع ترين مهم

 توليد رادون گاز از بخشي باشد. مي سنگ و خاک

 و گردد مي هوا وارد مستقيماً زمين قاعما در شده

 هاي آب سفره وارد تواند مي آن از ديگري بخش

 دو از ،آب در شده حل رادون گاز شود. زيرزميني

 شده آزاد رادون گاز استنشاق و آب آشاميدن طريق

 گاز اين استنشاق .گردد مي بدن وارد هوا، در آن از

 حمام، جمله از بسته هاي محيط در معموالً

 گاز ن،يبنابرا باشد. ساز مشکل تواند مي دستشويي

 بسته فضاي وارد تواند مي آب در محلول رادون

 و شود ريه وارد تنفس طريق از نهايتاً و گردد خانه

 ديگر به خون در شدن حل طريق از کمتري ميزان به

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

                                                 
1

United Nations Scientific Committee on The Effects of 
Atomic Radiations 

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

 تخريب باعث و چسبيده ها شش و ريه هاي سلول

 بهداشت سازمان گزارش بنابر شود. يم ها آن

 از پس ريه سرطان عامل دومين رادون گاز ،0يجهان

 شامل رادون مسموميت عالئم ساير است. سيگار

 سرفه سينه، قفسه درد مشکل، تنفس مداوم، سرفه

 يحاد تنفسي هاي عفونت و صدا خشونت ،يخون

 از باشند. مي برونشيت يا الريه ذات جمله از مزمن

 باعث رادون گاز حاوي آب آشاميدن ديگر سوي

 تجمع معده ناحيه در عمدتاً رادون گاز تا گردد مي

 آسيب باعث آلفا ذرات کردن ساطع طريق از و يابد

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

 طبيعي شرايط تحت که دهند مي نشان تحقيقات

 جذب ساالنه راديواکتيو دوز از درصد 72 از بيش

 از ناشي بدن مختلف هاي اندام توسط شده

 باشد مي کننده يونيزه تشعشعات طبيعي هاي چشمه

 پرتوگيري از ناشي درصد 54 حدود مقدار اين از که

 راه از عمدتاً که باشند مي آن دختران و رادون گاز

 غلظت گردد. مي بدن وارد آب آشاميدن يا و تنفس

بکرل  122تا  1  از زيرزميني هاي آب در رادون گاز

 بهداشت سازمان اعالم بنابر باشد. مي متغير بر ليتر

 از ناشي ثرؤم دوز سطح پيشنهادي مجاز حد ،يجهان

ميکروسيورت  122 حدود در آشاميدني آب مصرف

3 از ناشي دوز شامل که باشد مي بر سال
H ،4

K ،
222

Rn اعالم بنابر طرفي از باشد. مي آن دختران و 

 حد ،8تشعشع برابر در حفاظت المللي بين کميسيون

 صورت به چه رادون گاز از ناشي مؤثر دوز مجاز

 هوا در موجود گاز صورت به چه و آب در محلول

 ساختماني، مصالح قبيل از مختلف منابع از ناشي

                                                 
2

World Health Organization 
3

International Commission on Radiological Protection 
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 منابع ديگر و زمين سطح از شده خارج رادون گاز

، 0) باشد ميميکروسيورت بر سال  8222 تا 1222

 (.10و  11

 و يهاشم ران،يا در گرفته انجام مطالعات در

 گاز غلظت وستهيپ يريگ اندازه دنبال به همکاران

 زمان مدت در رچيس جوشان گرم آب چشمه رادون

ميکروسيورت بر  62±8 متوسط مقدار ساعته 04

 رادون گاز استنشاق انهيسال يجذب دوز يبرا را سال

 که يا مطالعه در نيهمچن (.18) آوردند دست به

 و (Duggal) دوگال توسط هند کشور در اخيراًًً

 دستگاه توسط روستا 65 آب يرو بر همکاران

RAD7 83/48و  30/3 ريمقاد است، دهيگرد انجام 

 ساليانه جذبي دوز يبرا ميکروسيورت بر سال

 ،ينهمچن (.14) است آمده دست به بزرگساالن

 لهستان در همکاران و (Kozlowska) لووسکازکو

 1122و  8 در محدوده يجذب دوز ريمقاد زين

 و چاه آب يريگ اندازه در را ميکروسيورت بر سال

 .(15) اند آورده دست به چشمه

 گاز يباال غلظت مخرب و ميمستق ريثأت به توجه با

 از آنان يآگاه عدم و افراد يسالمت يرو بر رادون

 طيمح در رادون گاز غلظت يريگ اندازه مسئله، نيا

 جامعه سالمت و بهداشت در يخاص تياهم از

 دوز نيتخم مطالعه نيا از هدف است. برخوردار

 يها شهرستان ساکنان انهيسال شده جذب مؤثر

 ييراهکارها و شنهاداتيپ ارائه و انار و رفسنجان

 .بود آن کاهش جهت
 

 ها روش و مواد

 نيب فاصله در که بوده يتجرب کار کي ،مطالعه اين

 بنابر است. گرفته انجام 1881 و 1882 يها سال

 رفسنجان شهرستان ران،يا آمار مرکز 1882 سال آمار

 که باشد مي نفر 082222 حدود در جمعيتي داراي

 روستايي مناطق در شهرستان جمعيت از درصد 45

 رفسنجان شهرستان شرب آب .(16) کنند مي زندگي

 نيتأم رفسنجان و بردسير رزمينييز يها سفره از

 از شيب جمعيتي داراي زين انار شهرستان .گردد يم

 چاه 4 از آن شرب آب که باشد مي نفر 85222

 در واقع انار دشت در محلي( )چاه شده حفاري

 شود. مي تأمين بندرعباس جاده نزديکي در و غرب

 دبي متوسط و متر 022 ها چاه اين متوسط عمق

 .باشد مي ثانيه در ليتر 05 ها آن

 و منطقه آب يها چاه عيتوز نحوه و تعداد اساس بر

 ساختار و فعال يها گسل وجود نيهمچن

 نظر مورد منطقه قيتحق نيا در منطقه، يشناس نيزم

 ن(يماب يف منطقه و انار )رفسنجان، هيناح سه به

 يتصادف مدل صورت به هيناح هر از و ديگرد ميتقس

 منبع 86 تعداد مجموع در و شد يبردار نمونه ساده

 نيا از يمساو طور به کشاورزي و شرب آب

 (.1 )شکل دند.يگرد انتخاب ينواح

 

 
 

 تحقيق مورد هاي چاه تقريبي مکان (1 شکل

 

 از آب در محلول رادون گاز غلظت گيري اندازه يبرا

 شرکت ساخت RAD7 رادون الکترونيکي آشکارساز

DURRIGE همراه استاندارد دستورالعمل اساس بر و 
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 وسيله به ابتدا گيري اندازه براي (.17) شد استفاده دستگاه

 دستگاه مخصوص يليتر ميلي 052 اي شيشه بطري

 غلظت گيري اندازه براي و شده برداشته آب ي نمونه

 پس شد. يم منتقل دستگاه محل به آب در محلول رادون

 دستگاه بسته، سيکل يک از استفاده با و برداري نمونه از

 سازي حباب آب، حاوي بطري در دقيقه 5 زمان مدت در

 درصد 84 باًيتقر يساز حباب زمان مدت در .نمايد مي

 خاموش پمپ قهيدق 5 از بعد شود. يم جدا آب از رادون

 به دنيرس يبرا قهيدق 5 زمان مدت به دستگاه و شود يم

 تعادل حالت به دنيرس از بعد ماند. يم منتظر تعادل حالت

 آشکارساز به دهيچسب رادون دختران و هوا آب، انيم

 5 مرحله 4 در رادون گاز غلظت يريگ اندازه ستم،يس

  .(0 )شکل شود يم شروع يا قهيدق
 

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 

و  (13) آب در محلول رادون گاز گيري الف( شماتيک سيکل اندازه (0شکل 

 (.02و  18) RAD7گيري در آزمايشگاه توسط دستگاه  ب( چيدمان اندازه

222 گاز گيري، اندازه زمان مدت در
Rn اتاقک درون 

 سپس شوند. مي توليد آلفا ذرات و کرده واپاشي

 مربوط انرژي به توجه با را آلفا ذره هر آشکارساز،

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

  (.17) نمايد مي مشخص را رادون غلظت

 

 ها يافته
 يها نمونه آب در محلول رادون گاز غلظت جينتا

 (Bq/lit) تريل بر بکرل حسب بر شده گيري اندازه

 دوز مقدار همچنين اند. شده آورده 1 جدول در

 استفاده با توان مي را آشاميدن از ناشي ساالنه مؤثر

 (.01و  11) نمود محاسبه زير رابطه از

E=K.C.KM.t 

 آب آشاميدن از ناشي ساالنه مؤثر دوز مقدار E که

 K رابطه اين در باشد. ميسيورت بر سال  حسب بر

222 آشاميدني دوز تبديل فاکتور
Rn (  3-12 

 وسال  12بيشتر از  بزرگساالن برايسيورت بر سال 
 12زير  کودکان براي سيورت بر سال 0×3-12

 ،بکرل بر ليتر حسب بر رادون گاز غلظت C ،سال(

KM براي روز بر ليتر 0 )متوسط آب مصرف ميزان 

 زمان tو کودکان( براي ليتر 5/1 و بزرگساالن

 باشد. مي روز 865 يعني سال کل در مصرف

 گاز استنشاق از ناشي ساالنه مؤثر دوز همچنين

 گرفتن: نظر در با توان مي را آب از شده آزاد رادون

 7222 حدود خانه: در فرد هر حضور زمان -الف

 به هوا در رادون گاز نسبت -ب سال، در ساعت

 به 4 حدود در خانگي: آب در محلول رادون گاز

 آن دختران و رادون گاز بين تعادل فاکتور -ج ،12

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

nSv/Bqhm
 براي مقدار اين که آورد دست به 38

 5/0 حدود خانگي آب در بکرل بر ليتر 12 غلظت
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 محاسبات نيا نتايج باشد. مي ميکروسيورت بر سال

 1 جدول در سال بر ورتيکروسيم حسب بر زين

 اند. شده آورده

 
 

جذبي ناشي از آشاميدن و های خانگي و کشاورزی و مقدار متوسط ساالنه دوز  ( غلظت گاز رادون محلول در آب نمونه4 جدول

 استنشاق گاز رادون در کودکان و بزرگساالن
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 بزرگساالن کودکان   بزرگساالن کودکان 

1 80/2  10/2  88/4  61/1  16/8  17/1  1 25/11  15/0  61/143  80/03  03/123  27/01  

0 85/0  81/2  62/81  04/10  20/08  80/3  0 27/4  43/1  30/54  82/18  84/88  52/14  

8 01/0  37/2  70/08  72/11  65/01  58/3  8 28/11  13/0  06/148  80/08  38/127  86/01  

4 78/2  81/2  81/8  17/4  00/7  24/8  4 65/15  88/0  48/012  41/88  87/158  71/03  

5 46/8  08/0  54/107  88/08  21/88  35/01  5 35/17  25/8  23/042  20/41  88/174  38/08  

6 86/2  45/2  88/10  25/6  47/8  41/4  6 83/14  78/0  41/188  70/86  38/152  75/06  

7 18/1  35/2  05/15  48/11  11/11  88/3  7 38/18  02/8  50/067  24/48  80/184  86/81  

3 16/6  56/1  35/30  83/02  86/62  03/15  3 30/01  45/8  47/088  42/46  38/018  31/88  

8 82/18  45/0  85/136  85/80  00/186  21/04  8 51/04  37/8  66/808  25/50  02/042  88/87  

12 42/8  11/1  78/45  88/14  80/88  33/12  12 86/00  55/8  74/822  75/47  10/018  78/84  

11 51/5  63/1  12/74  58/00  88/58  46/16  11 23/01  03/8  50/038  11/44  53/026  14/80  

10 64/2  67/2  67/3  21/8  81/6  57/6  10 85/8  10/0  38/188  51/03  51/87  77/02  

18 32/0  25/1  66/87  10/14  44/07  08/12  18 10/16  87/0  31/016  85/88  87/157  11/08  

14 87/3  87/1  64/102  52/06  82/37  81/18  14 81/13  15/8  84/054  87/40  80/135  37/82  

15 46/8  25/0  08/107  57/07  72/80  28/02  15 11/18  01/0  88/176  70/08  43/103  66/01  

16 88/7  73/1  46/127  84/08  08/73  44/17  16 63/8  05/1  48/48  31/16  26/86  05/10  

17 23/8  28/1  40/41  35/18  13/82  28/12  17 68/3  37/1  37/116  15/05  15/35  88/13  

13 42/8  11/1  78/45  88/14  80/88  33/12  13 37/5  72/1  84/73  36/00  50/57  66/16  

 

 گاز ساالنه شده جذب دوز مقادير ،4 و 8 هاي شکل در

 از مداوم استفاده صورت در کودکان و بزرگساالن رادون

 اند. شده آورده کشاورزي و شرب آب تأمين هاي چاه آب

 فراواني درصد هاي منحني ،6 و 5 هاي شکل در همچنين

 دوز مقادير حسب بر شده گيري اندازه هاي نمونه

 از يناش کودکان و بزرگساالن براي ساالنه شده  جذب

 کشاورزي و آشاميدني آب هاي چاه آب از مداوم استفاده

 اند. شده آورده

 
 

 از ناشي کودکان و بزرگساالن رادون گاز ساالنه شده جذب دوز مقادير (8 شکل

 شرب. آب منابع آب از مداوم استفاده
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 از ناشي کودکان و بزرگساالن رادون گاز ساالنه شده جذب دوز مقادير( 4 شکل

 کشاورزي آب هاي چاه آب از مداوم استفاده
 

 
 

 دوز مقادير حسب بر شده گيري اندازه هاي نمونه فراواني درصد منحني (5 شکل

 منابع آب از مداوم استفاده از ناشي کودکان و بزرگساالن براي ساالنه شده جذب

 شرب آب

 
 دوز مقادير حسب بر شده گيري اندازه هاي نمونه فراواني درصد منحني (6 شکل

 آب از مداوم استفاده از ناشي کودکان و بزرگساالن براي ساالنه شده جذب

 کشاورزي هاي چاه

 هاي شکل و 1 جدول در شده آورده نتايج به توجه با

 محلول رادون گاز غلظت گفت توان مي 6 و 5 ،4 ،8

 آب هاي چاه اکثر و شرب آب منابع از بعضي آب در

 مورد که بکرل بر ليتر11 مجاز حد از بيش کشاورزي

 4متحده االتيا ستيز طيمح حفاظت سازمان قبول

 منابع اين از مستقيماً که فرادي(. ا00) باشد مي است،

 دوز کنند، مي استفاده مجاز حد از بيشتر غلظت با آبي

 122 مجاز حد از بيشتر رادون گاز ساالنه

 بهداشت سازمان تأييد مورد که ميکروسيورت بر سال

 تواند مي موضوع اين و نمايند مي جذب است يجهان

 افزايش شدت به را معده و ريه سرطان به ابتال احتمال

 گاز غلظت مقادير که است مشخص 1 جدول از دهد.

و  63/8±10/2 بين شرب آب مينأت منابع رادون

 رادون گاز غلظت مقادير و بکرل بر ليتر 45/0±82/18

و  63/8±05/1 بين کشاورزي آب هاي چاه

 مقادير بنابراين باشند. مي بکرل بر ليتر 37/8±51/04

ناشي از  بزرگساالن رادون گاز ساليانه جذبي دوز

هاي  ب شرب و آب چاهمصرف مستقيم و دائم آ

و  16/8±17/1کشاورزي به ترتيب بين 

ميکروسيورت بر سال و  21/04±00/186

ميکروسيورت بر  02/042±88/87و  05/10±26/86

باشند. همچنين مقادير دوز جذبي ساليانه  سال مي

ب کشاورزي مصرف آب خانگي و آکودکان ناشي از 

 85/136±85/80و  88/4±61/1ترتيب بين به 

و  48/48±31/16ميکروسيورت بر سال و 

. باشند ميکروسيورت بر سال مي 25/50±66/808

 از درصد 7 از بيش که دهد مي نشان وضوح به 5 شکل

 مستقيماً که کودکاني از درصد 03 نزديک و بزرگساالن

 در ،کنند مي استفاده دائم طور به شرب آب منابع از

 وضوح به نيز 6شکل  دارند. قرار جدي خطر معرض

                                                 
4
 Environmental Protection Agency 
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 درصد 70 از بيش پرتوگيري ميزان که دهد مي نشان

 و دائم طور به که کودکاني درصد 38 و بزرگساالن

 از باالتر کنند مي استفاده کشاورزي چاه آب از مستقيم

 آب استعمال که شود گفته ديبا البته است. مجاز حد

 است زيناچ اريبس کودکان توسط يکشاورز يها چاه

 يکشاورز يها نيزم و مزارع در شاغل افراد که چرا

 tآزمون  ،تر براي بررسي دقيق هستند. بزرگسال غالباً

اي به طور جداگانه براي بزرگساالن و  تک نمونه

کودکان از دو منبع آب شرب و کشاورزي انجام شد 

 آورده شده است. 0که مقادير آن در جدول 

 
 t( نتايج آزمون 2جدول

 بزگساالن کودکان 

 

ب
شر

ب 
آ

 
گي

خان
 

زی
ور

شا
 ک

ب
آ

 

ب
شر

ب 
آ

 
گي

خان
 

زی
ور

شا
 ک

ب
آ

 

 8865/2 2 1 2255/2 (pداري ) مقدار معني

 237/8- 608/4 238/6- 388/0 (tآماره آزمون )

     

 

گردد  ، مشاهده مي0با توجه به نتايج آماري در جدول

کودکان و بزرگساالن از که مقدار دوز جذبي ساليانه 

داري از حد استاندارد باال  آب کشاورزي به طور معني

که مقدار دوز جذبي  ، در صورتي(p<25/2) باشد مي

بزرگساالن که از منابع آب شرب ساليانه کودکان و 

کنند از حد استاندارد باالتر  خانگي استفاده مي

 .(p>25/2) باشد نمي
 

 بحث
 يجذب دوز ريمقادحداقل و حداکثر  ق،يتحق نيا در

 مصرف از يناش و کودکان بزرگساالن رادون گاز انهيسال

 به يکشاورز يها چاه آب و شرب آب دائم و ميمستق

 نيا البته باشد. مي 66/808±25/50و  16/8±17/1 ترتيب

 يطيمح طيشرا تحت نيهمچن و گريد فصول در محدوده

 آمده دست به جينتا د.ينما رييتغ يحدود تا تواند يم گريد

 دوز ريمقاد که دهد يم نشان ايدن نقاط ريسا در و رانيا در

 يليم چند از آب در محلول رادون گاز انهيسال يجذب

 سال بر ورتيس يليم 1222 از شيب تا سال بر ورتيس

 (.08و  15، 14) دارد يهمخوان ما جينتا با که است ريمتغ

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

 نيهم در يريمقاد زين( 15) همکاران و کوزلووسکا

 جينتا اند. آورده دست به انهيسال يجذب دوز يبرا محدوده

 از مستقيم و دائم طور به که يافراد داد نشان قيتحق نيا

 از که يافراد از بيشتر کنند مي استفاده کشاورزي چاه آب

 معرض در کنند مي استفاده دائم طور به شرب آب منابع

 که اين احتمال خوشبختانه اما دارند. قرار جدي خطر

 آب آمدن بيرون از بعد بالفاصله و مستمر طور به فردي

 استفاده آب اين از ،ها چاه اين طريق از زمين اعماق از

 به ها آب اين کيفي سطح معموالً رايز باشد. مي کم نمايد

 آشاميدن براي رهيغ و امالح وجود تلخي، شوري، دليل

 نوشد.  مي آب اين از اجبار صورت در فرد و است پايين

 طريق از زمين از شده خارج آب کيفيت اگر است بديهي

 مستمر طور به آب اين استعمال باشد، مناسب ها چاه

 داشته همراه به منطقه در خطرناکي پيامدهاي تواند مي

  مطالعه مورد منطقه در خوشبختانه که باشد

 نيست. ونهگاين

 که دهند مي نشان مشابه تحقيقات و تحقيق اين نتايج

 بايد آن خطرات کاهش و رادون گاز مشکل رفع براي

 شود انديشيده ربطيذ يها سازمان توسط جدي تمهيدات

 و روستا در ساکن افراد )خصوصاً اي منطقه هيچ مردم که

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

 براي واقع در ننمايند. استفاده خانگي مصارف و آشاميدن

 منابع در آب بايد مصرف از قبل معضل، اين حل
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 آزاد آن رادون گاز تا گردد هوادهي و ذخيره استانداردي

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

 امر، اين کنار در باشد.  گيري مي اندازه رادون، گاز غلظت

 گاز خطرات به نسبت مردم شيبخ آگاه و رساني اطالع

 را مردم طبيعي پرتوگيري زيادي حد تا تواند مي نيز رادون

  دهد. کاهش

 يهمکار عدم به توان يم حاضر مطالعه هاي محدوديت از

 عدم ،يبردار نمونه جهت مناطق ساکنان از يبرخ

 از تر مهم و RAD7 دستگاه از استفاده و آسان يدسترس

 چند اي و گريد فصول در يبردار نمونه تکرار عدم همه

 نمود اشاره گر،يد يها زمان در فصل کي در يبردار نمونه

  رد.يبگ انجام يآت قاتيتحق در است ديام که

 

 يقدردان و سپاس

 در که قيتحق مورد منطقه کشاورزان و نيساکن از نيمحقق

 و نيقدردا اند داشته را يهمکار تينها پژوهش نيا انجام

 .نمايند مي تشکر

References: __________________________________________________________ 
 

1.Beir V. Health effects of exposure to radon. 

Committee on health risks of exposure to 

radon, Board on radiation effects research, 

Commission on life sciences, National 

Research Council 1999. 

2.International Commission on Radiological 

Protection. ICRP publication 103. Ann ICRP, 

2007; 37. 

3.Mortazavi SMJ, Ghiassi-Nejad M, Karam PA, 

et al. Cancer incidence in areas with elevated 

levels of  natural radiation. Int J Low Radiat 

2006; 2: 20-7. 
4.UNSCEAR; United Nations Scientific 

Committee on the Effects of Atomic 

Radiations. The General Assembly with 

Scientific Annex. New York: United Nation 

Publication 2008. 

5.Rahimi M, Asadi A. Significance of 

Information and measurement of radon 

concentration in the environment and 

investigate ways of reducing the absorbed dose 

caused in Iran. 16th National Conference on 

Environmental Health Iran. Tabriz University 

of Medical Sciences 2013. (Persian) 
6.Chauhan V, Howland M, Mendenhall A, et al. 

Effects of alpha particle radiation on gene 

expression in human pulmonary epithelial 

cells. Int J Hyg Environ Health 2012; 215: 

522-35. 

7.World Health Organization. WHO handbook 

on indoor radon: a public health perspective. 

Geneva World Health Organization 2009. 

8.Stidley CA, Samet JM. A review of ecological 

studies of lung cancer and indoor radon. 

Health Phys 1993; 65: 234-51. 

9.Pisa FE, Barbone F, Betta A. Residential 

radon and risk of lung cancer in an Italian 

alpine area. Arch Environ Health 2001; 56: 

208-15. 
10.Auvinen A, Salonen L, Pekkanen J. Radon 

and Other Natural Radionuclides in Drinking 

Water and Risk of Stomach Cancer: A Case- 

Cohort Study in Finland. Int J Cancer 2005; 

114: 109-13. 
11.Subber ARH, Ali MA, AL-Asadi TM. The 

determination of radon exhalation rate from 

water using active and passive techniques. 

Pelagia Res 2011; 2: 336-46. 

12.Nikolov J, Todorovic N, Forkapic I, et al. 

Radon in drinking water in Novi Sad. World 

Acad Sci Eng Technol 2011; 76: 307-10. 

13.Hashemi SM, Negarestani A. Effective dose 

rate of radon gas in jooshan hot spring of 

Kerman province. J Kerman Univ Med Sci 

2011; 18: 279-85. (Persian) 

14.Duggal V, Mehra R, Rani A. Determination of 

222Rn level in groundwater using a RAD7 

detector in the Bathinda district of Punjab, India. 

Radiat Prot Dosimetry 2013; 156: 239-45. 

15.Kozlowska B, Walencik A, Dorda J, et al. 

Radon in groundwater and dose estimation for 

inhabitants in Spas of the Sudety Mountain area, 

Poland. Appl Radiat Isot 2010; 68: 854-7. 

16.Population and households in the cities of the 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 4991/ آذر و دی 5سال هجدهم/ شماره                                          /طب جنوب                                                  968

 

http://bpums.ac.ir 

country. ( Accessed November 6, 2013, at: 

http://www.amar.org.ir/Portals/2/jamiat_shahr

estan_keshvar3.) 

17.Al-Attiyah, Khalid HH, Inaam H. Kadhim. 

Measurement and study of radioactive radon 

gas concentrations in the selected samples of 

river Hilla/Iraq. J Nat Sci Res 2013; 14: 117-23. 

18.Tabar E, Yakut H. Radon measurements in 

water samples from the thermal spring of 

Yalova basin, Turkey. J Radiat Nucl Chem 

2014; 299: 311-9. 

19.Asadi A, Shamsi AR, Rahimi M, et al. 

Investigation and measurement of radon gas 

concentration in the groundwater of Anar city 

and surrounding zones of Anar fault. The 17th 

Iranian’s Nuclear Conference, Isfahan 2011. 

(Persian) 

20.Asadi A, Rahimi M, Jabbari L. Statistical 

analysis of the effects of geological structure 

of Anar city on the concentration of radon gas 

dissolved in the agricultural wells and drinking 

water sources. The 19th Iranian’s Nuclear 

Conference, Mashhad, 2013. (Persian) 

21.Jobbagy V, Kavasi N, Somlai J. 

Radiochemical characterization of spring 

waters in Balaton Upland, Hungary, estimation 

of radiation dose to members of public. 

Microchem J 2010; 94: 159-65. 

22.A Citizen's Guide to Radon - Environmental 

Protection Agency. (Accessed May 2012, at: 

www.epa.gov/radon) 

23.Al-Khateeb HM, Al-Qudah AA, Alzoubi FY, 

et al. Radon concentration and radon effective 

dose rate in dwellings of some villages in the 

district of Ajloun, Jordan. Appl Radiat Isot 

2012; 70: 1579-82. 

 

 
  

http://www.amar.org.ir/Portals/2/jamiat_shahrestan_keshvar3
http://www.amar.org.ir/Portals/2/jamiat_shahrestan_keshvar3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwjXwouq1PjHAhUEXZIKHaqiD8c&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fradon%2Fpubs%2Fcitguide.html&usg=AFQjCNFChJfz3JgjcGtMpV18gj5vryUf_w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwjXwouq1PjHAhUEXZIKHaqiD8c&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fradon%2Fpubs%2Fcitguide.html&usg=AFQjCNFChJfz3JgjcGtMpV18gj5vryUf_w
http://www.epa.gov/radon
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ISMJ 2015; 18(5): 960-969 

 

Website: http://bpums.ac.ir 

Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir 

 

 

Original Article 

 

 

 

The Estimation of Radon Gas Annual Absorbed 

Dose in Rafsanjan and Anar Residents Based on 

Measurement of Radon Concentration Dissolved 

in Water 
 

A. Asadi Mohammad Abadi 
1*

, M. Rahimi 
2
, L. Jabbari koopaei 

3
 

 
1 Department of Physics, Faculty of Science, Payam Noor University, Tehran, Iran 

2 Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran 

3 Department of Statistics,Faculty of Mathematical Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran 

 

 

(Received 13 Jul, 2014 Accepted 28 Oct, 2014) 

 

Abstract 

Background: The most important natural radioactive resource to which people are exposed is Radon gas. 

Radon gas produced deep in the earth enters into underground waters and dissolves in them. The Radon 

gas in water supplied for home uses enters the body by either drinking water or inhaling Radon gas 

released into the air and causes stomach and lung cancers. The purpose of this study is determination of 

annual effective absorbed dose of Radon gas in Rafsanjan and Anar residents. 

Material and Methods: This study is experimental and is done on 36 randomly selected resources of 

drinking and agricultural water in Rafsanjan. Measuring the concentration of Radon gas dissolved in water 

by the electronic detector RAD7 and statistical analysis of data, the annual absorbed dose of Radon gas by 

adults and children continually using water of these sources is estimated. 

Results: The minimum and maximum amount of Radon gas concentration in drinking water are 0.32±0.12 

Bq/lit and 13.90±2.45 Bq/lit while the minimum and maximum amount of Radon gas in agricultural 

resources of water are 3.68±1.25 Bq/lit and 24.51±3.87 Bq/lit, respectively. Therefore, the annual 

absorbed dose of Radon gas by adults and children using drinking water is between 3.16±1.17 µSv/year 

and 136.22±24.01 µSv/year and 4.33±1.61 µSv/year and 186.95±32.95 µSv/year, also it is between 

36.06±12.25µSv/year and 240.20±37.93µSv/year and 49.49±16.81µSv/year and 329.66±52.05 µSv/year 

for those using agricultural water 

Conclusion: it has been concluded that the amount of Radon gas dissolved in the water of this region is 

approximately high; however, different methods of releasing the existing Radon gas of drinking water 

along with informing people about the dangers of this gas can decrease the natural exposure caused by 

Radon gas.      
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