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 1384 پاييزوم، سسال نهم، شماره مجله پزشكي هرمزگان، 

 :نويسنده مسئول
 زاده  علي جمعه

دانشكده پرستاري و مامايي 
و پيراپزشكي، دانشگاه علوم 

 ان پزشكي هرمزگ
  ايران–بندرعباس 

 +98 7616666367: تلفن
 +98 7616670724: فاكس

 :پست الكترونيكي
Ali_Jomehzadeh@yahoo.com 

 
گ دز نو آهدر استان كرمان مقايسه آهنگ پرتوزايي گاماي محيطي در فضاي باز 

سرويمتر  و دزيمتري ترمولومينسانس در فضاي بسته در شهر كرمان با استفاده از
  RDS – 110 مدل

 
  2 زاده علي جمعه  1 محمدتقي بحريني طوسيدكتر 

 ربي گروه پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان م 2  دانشگاه علوم پزشكي مشهدفيزيك پزشكيگروه  استاد 1
 173 - 180   صفحات84 پاييز  موسنهم  شماره مجله پزشكي هرمزگان  سال 

 دهيچك
زيرا بشر همواره تحت تابش پرتوهاي . دار استر از اهميت ويژه اي برخو،گيري تابش زمينه اندازه :مقدمه

 اين انرژي  كهگذارند يزان در برخورد با بدن انسان انرژي به جا مياين تابشهاي يون. يونيزان محيطي قرار دارد
در اين مطالعه تابش گاماي محيطي در فضاي خارجي شهرهاي استان كرمان و . براي بافتهاي بدن مضر است

ها در شهر كرمان با استفاده از دو روش دزيمتري  ز تابشي از اشعه گاما در فضاي داخل ساختمانوآهنگ د
 .گيري شده است  اندازهRDS – 110 و استفاده از سرويمتر (TLD)ينسانس ترمولوم

دزيمتر ترمولومينسانس ، RDS – 110سرويمتر مدل  از عبارتندي جربتتجهيزات مورد استفاده در اين مطالعه  :كاروش ر
LiF:Mg,Cu,P) H 100 – TLD( ، دستگاهTLD – Reader مريكا آ ساخت كمپاني هارشا و3500 مدل. 

 منظور تعيين آهنگ دز در فضاي خارج چهار ايستگاه در امتداد چهار جهت اصلي جغرافيايي و يك ايستگاه به
گيريهاي فضاي داخل ساختمانها در شهر كرمان در بيست منزل   اندازه.در مركز هر شهر انتخاب گرديد

 . انجام شدRDS – 110 و استفاده از سرويمتر TLDمسكوني با استفاده از روش 
نتايج نشان داد كه ميانگين آهنگ تابش زمينه در شهر بردسير بيش از ديگر شهرها و برابر   :تايجن

mSv/y 32/0 ± 03/1  در فضاي خارج و كهنوج داراي كمترين مقدارmSv/y30/0 ± 61/0 در استان كرمان 
 – 110از سرويمتر همچنين ميانگين اختالف آهنگ دوز داخل ساختمانها در شهر كرمان با استفاده . هستند
RDS و TLD درصد برآورد گرديد12 در شهر كرمان . 

 آهنگ دوز ساالنه در شهرهاي كرمان، زرند، بافت، شهر بابك، سيرجان، ،با توجه به نتايج باال :گيري تيجهن
 . در مناطق نرمال استبردسير، رفسنجان، بم و جيرفت باالتر از مقدار نظير

  اشعه هاي گاما – پرتوزايي محيطي –محيط  ،دز تابشتابش،  :ها كليدواژه
 15/4/84:      پذيرش مقاله15/2/84:      اصالح نهايي4/11/83: دريافت مقاله

 

 : مقدمه
سرطانزايي  عامل تواند مي پرتوگيري كه آنجايي از
 ارتباط توان مي طبيعي پرتوزايي بررسي لذا با، باشد

 اختاللهاي ژنتيكيسرطانها و  انواع با شيوع را آن احتمالي

پرتوهاي يونيزاني كه موجودات . داد قرار مطالعه مورد

معرض تابش آنها قرار  زنده همواره و بطور طبيعي در
منشأ اين پرتوهاي . شوند دارند، پرتوهاي زمينه ناميده مي

مواد طبيعي موجود در پوستة  زمينه، پرتوهاي كيهاني و
دو خلقت كرة زمين منابع طبيعي پرتوزا از ب. باشد زمين مي

اند و با گذشت زمان كاهش ناچيزي  آن وجود داشته در
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 زاده  محمدتقي بحريني طوسي، علي جمعه                                                                                                    ...مقايسه آهنگ پرتوزايي گاماي محيطي

١٧٤ 1384سال نهم، شماره سوم، پاييز كي هرمزگان، مجله پزش 

حال حاضر حتي در مناطق نرمال بيش  اند و در پيدا كرده
 .پرتوگيري انسان از منابع طبيعي است% 85از 

قبل از انجام اين مطالعه در استان كرمان نقشه تابش 
زمينه طبيعي به منظور بدست آوردن اطالعات از 

 ،در سالهاي اخير. يي طبيعي تهيه نگرديده بودپرتوزا
مطالعات متعددي در اين زمينه به منظور ارزيابي تابش 
زمينه طبيعي در ايران و كشورهاي ديگر انجام شده است 

 :كه به بعضي از آنها در ذيل اشاره مي شود
 توسط دكتر سهرابي و همكاران در 1369در سال 

در نواحي با پرتوزايي منطقه رامسر تحقيقي انجام شد كه 
hmSvباال، پرتودهي حدود  و ميزان پرتوگيري 05/0 /

 360 تا 06/0افراد در داخل منازل در اين نواحي از 
 .)1( سيورت در سال ارزيابي شد ميلي

اي توسط دكتر محمد   مطالعه1373در سال 
 در حسين بحريني طوسي و قربان صفائيان الين

مسجد خراسان جهت بررسي وضعيت پرتوزائي هزار منطقه 
 µSv/h 47/2كه ميانگين آهنگ دوز  طبيعي انجام گرفت

  ).2( گزارش شد
 به منظور برآورد 1376در مطالعه ديگري كه در سال 

تابش زمينه در شهر مشهد توسط دكتر محمدتقي بحريني 
طوسي و محمدحسين اورجي انجام گرفت ميانگين آهنگ 

hnSvهددوز براي شهر مش  ).3( گيري شد  اندازه87 /
  دوز ساالنه ناشي از پرتوگيري گاماي1379در سال 
 شهر استان خراسان توسط دكتر محمدتقي 24محيطي در 

بحريني طوسي و محمدرضا عبدالرحيمي برآورد گرديد 
كه بيشترين و كمترين دوز در اين مطالعه 

hnSvمعادل و120/  hnSv  به ترتيب براي 1/62/
 ).4( شهرستانهاي گناباد و درگز گزارش گرديد

 در منطقه آذربايجان تحقيق ديگري توسط 1378در سال 
 صورت زاده دكتر محمدتقي بحريني طوسي و احمد صادق

گرفت و ميانگين آهنگ دوز در فضاي باز براي شهرهاي 
hnSvتبريز و اروميه   و در فضاي بسته به 114/

hnSvترتيب hnSv و147 /  ).5(  گزارش شد154/
 در منطقه كردستان پرتوزايي ناشي از 1379در سال 

گاماي محيطي توسط دكتر محمدتقي بحريني طوسي و 

مهران ياراحمدي صورت گرفت كه بيشترين و كمترين 
hnSvطالعه دوز در اين م hnSv و 199 /  گزارش 79 /

گرديد كه به ترتيب مربوط به ايستگاههاي فضاي بسته در 
 ).6( بانه و درياچه زريبار در مريوان بود

تابش زمينه با استفاده از  گيري اندازه در زمينه
 نيز تحقيقيات زيادي TLD)(دزيمتري ترمولومينسانس

 : گرفته است از جملهصورت
گيري دوز گاماي محيطي در   اندازه1994در سال 

مكزيكوسيتي با استفاده از روش دزيمتري ترمولومينسانس شهر 
)TLD ( توسطA.Zarate-Mirales و همكارانش انجام 

گرفت كه ماكزيمم آهنگ دوز داخلي و خارجي به ترتيب 
nSv/h 112 و nSv/h 837(  برآورد گرديد.( 

گيري آهنگ   تحقيق مشابهي جهت اندازه1999 در سال
در جنوب نيجريه  دوز اشعه گاماي داخلي در شهر اكوردر

 با استفاده از روش دزيمتري S.Ajayiتوسط 
ترمولومينسانس انجام گرفت كه آهنگ دوز جذبي فضاي داخلي بين 

1−Gyhµ 01/0 1 تا−Gyhµ 037/08( ود متغيير ب.( 
 دوز ناشي از پرتوهاي گاما در داخل 1999در سال 

در هند توسط  رساختمانها در شهر گودالو
R.Sivakumar و همكارانش با استفاده از روش 

انجام گرفت و ميانگين ) TLD(دزيمتري ترمولومينسانس 
آهنگ دوز اشعه گاماي داخلي در فصلهاي تابستان، بهار، 

رپاييز و زمستان به ترتيب ب ، nGyh 4/151−1راب
1−nGyh 5/144 ،1−nGyh 7/132 1 و−nGyh 3/117 

 ).9( برآورد گرديد
 دوز پرتوهاي گامادر فضاي باز 2002در سال 

 ايستگاه در جنوب 100 در P.Olkoتوسط ) خارجي(
يمتري ترمولومينسانس لهستان با استفاده از روش دز

)TLD (اين مطالعه ماكزيمم آهنگ دوز  در .انجام شد
 گزارش شده nGyh80−1اشعه گامادر فضاي باز

 ).10( است
F.P.Banzi و همكارانش با استفاده از اين روش در 

 سال آهنگ دوز تابش زمينه را 7تانزانيا به مدت 
ز ناشي از تابش ودميانگين آهنگ . دنري نموگي اندازه

 ).11(  برآورد گرديدnGyh 98−1زمينه برابر
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 زاده  محمدتقي بحريني طوسي، علي جمعه                                                                                                  ...مقايسه آهنگ پرتوزايي گاماي محيطي

١٧٥ 1384سال نهم، شماره سوم، پاييز مجله پزشكي هرمزگان، 

در تحقيق حاضر سعي شده است، ميزان تابش زمينه 
. در شهرهاي استان كرمان براي فضاي باز برآورد شود

همچنين در شهر كرمان آهنگ دوز ناشي از اشعه گاما در 
 داخل ساختمانها با دو روش دزيمتري

 RDS -110 و استفاده از دزيمتر (TLD)ينسانسترمولوم
 .انجام و مقايسه شده است

 
 :روش كار

: تجهيزات مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از
ساخت  3500 مدل (TLD-Reader)دستگاه قرائت كننده 

 آمريكا، دزيمترهاي Harshawشركت 
LiF:Mg,Cu,P با نام تجارتي H100- TLD 
 Vaccumكا، دستگاه آمريHarshawساخت شركت 

Twizzer ، قابهاي پرسپكس، محفظه سربي، دستگاه سرويمتر
110-RDSسه پايه به همراه قاب آلومينيومي و زمان سنج ،. 

گيري آهنگ دوز در فضاي باز در   اندازه-الف
شهرهاي استان كرمان با استفاده از دستگاه سرويمتر 

110- RDS : 
انهاي ديگر با توجه به مطالعات انجام شده در است

ايران و ساير كشورها به منظور تعيين آهنگ دوز در 
 ايستگاه 4فضاي باز در هركدام از شهرهاي استان كرمان 

يك ايستگاه در مركز شهر   جهت اصلي و4در امتداد 
 هموار و گيري بايستي نسبتاً محل اندازه. انتخاب شد

. متري باشد 30المقدور داراي پوشش چمن تا فاصله  حتي
چگونه درخت يا ساختمان و يا ديوار در آن محدوده هي

شناختي محل بدون   تا حد امكان وضعيت زمين ونباشد
پس از انتخاب ايستگاهها، دزيمتر روي سه . تغيير باشد

پايه و در ارتفاع يك متري از سطح زمين قرار داده شد و 
آهنگ دوز در محل موردنظر به مدت يك ساعت ثبت 

آهنگ  ده از مقادير ثبت شده، ميانگينگرديد سپس با استفا
 .دوز بدست آمد

گيري آهنگ دوز اشعه گاما در محيطهاي   اندازه-ب
 : در شهر كرمان) داخل ساختمانها(بسته 

گيري آهنگ دوز اشعة گاما در محيطهاي بسته  اندازه
با استفاده از دو روش دزيمتري ) داخل ساختمانها(

 RDSـ110دزيمتر واستفاده از ) TLD(ترمولومينسانس 
 منزل مسكوني در شهر 20به اين منظور . انجام شد

) بتني و خشت و گلي(كرمان از دو نوع مصالح ساختماني 
گيري آهنگ دوز داخلي با  جهت اندازه. انتخاب گرديد

 ساخت LiF:Mg,Cu,Pاز دزيمترهاي  TLDاستفاده از 
استفاده  H100- TLDنام تجارتي  آمريكا باHarshawشركت 

بدست  (TLD كه پس از كاليبره كردن دزيمترهايشد
 ،و آنيل كردن) كدام از دزيمترها  براي هرECCآوردن 

گذاشته و از طريق زميني به كرمان  شت آنها را داخل پلن
 عدد دزيمتر به عنوان دزيمتر 3سپس . منتقل گرديد

رفرنس به طور تصادفي انتخاب گرديد و در موقع نصب 
 .ل حفاظ سربي قرار داده شدنددر منزل اول آنها داخ

هر منزل دو (جهت نصب دزيمترها در منازل مسكوني 
هر دزيمتر را داخل حفرة تعبيه شده در يك ) عدد دزيمتر

 تاريخ نصب و ،TLDشماره  داده و قاب پرسپكس قرار

ثبت ) نگهدارنده(زمان نصب هر دزيمتر روي قاب نظير 
هاي ديگر كشور شد باتوجه به مطالعات انجام شده در

گيري بايد به فاصلة تقريبي سه متر از كف  محل اندازه
امكان  حد  سانتي متر از ديوارها انتخاب و تا30زمين و

المپ مهتابي قرار  كانال كولر و پنجره، دور از درب و
قابهاي     دزيمترها،پس از انتخاب محل نصب. داشته باشد

 بعد .يدگرد  از سقف آويزانTLDپرسپكس محتوي تراشه هاي 
 RDS -110از آويزان كردن هر دزيمتر، دستگاه سرويمتر 

را روي سه پايه در ارتفاع يك متري همان محل از سطح 
آهنگ دوز به مدت يك ساعت  زمين قرار داده و

 .ثبت گرديد گيري و اندازه

از پايان دوره  بعد ها آنها راTLDبراي قرائت 
) م زمان نصببيشتر از يك روز بعد از اتما(گيري  اندازه

) آخر مرحلة دزيمتر اول در(جهت عكس زمان نصب  در
داده و به همراه  شت مربوطه قرار برداشته در داخل پلن

زميني به دزيمترهاي ريفرنس جهت قرائت از طريق 
بمنظور قرائت دزيمترها از . مشهد برگردانده شدند

 3500 مدل(TLD-Reader)دستگاه قرائت كننده 
براي .  آمريكا استفاده شدHarshawساخت شركت 

جذب شده در هر دزيمتر،  بدست آوردن مقدار واقعي دز
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 زاده  محمدتقي بحريني طوسي، علي جمعه                                                                                                    ...مقايسه آهنگ پرتوزايي گاماي محيطي

١٧٦ 1384سال نهم، شماره سوم، پاييز كي هرمزگان، مجله پزش 

مقدار قرائت شده براي هر دزيمتر  از مقدار ميانگين 
 .دزيمترهاي رفرنس كسر گرديد

افزار آماري  اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم
10-SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و جهت 

 مستقل و آناليز واريانس tها از آزمون  مقايسه ميانگين
% 95فراواني با حدود اطمينان  .يكطرفه استفاده شد

در نظر  > P 05/0دار آماري  گزارش شد و سطح معني
 .گرفته شد

 
 :نتايج

جهت تعيين   شهر استان كرمان انتخاب و11در اين مطالعه 
 RDS -110آهنگ دز در فضاي باز با استفاده از دستگاه 

نتايج نشان داد كه آهنگ دز  .رزيابي قرار گرفتندمورد ا
 %13، در بافت %9در زرند % 16ساالنه در كرمان به ميزان 

، %37 ، در بردسير %13 در سيرجان %29در شهر بابك 
 از آهنگ دز %21، در بم و جيرفت %15در رفسنجان 

بيشتر و در راور ) mSv/y 75/0)(12(ساالنه مناطق نرمال 
 از آهنگ دز %23 و %10تيب به ميزان و كهنوج به تر

 همچنين آهنگ دز ساالنه .ساالنه مناطق نرمال كمتر است
جيرفت، راور و زرند با آهنگ دز ساالنه مناطق  در بافت،

 درصد داراي هيچ اختالف 95نرمال با سطح اطمينان 
باشد ولي آهنگ دز ساالنه بم،  دار آماري نمي معني

بردسير، كهنوج، رفسنجان، شهر بابك، سيرجان و كرمان 
 درصد داراي اختالف 95با مناطق نرمال با سطح اطمينان 

 .>P)05/0( باشند دار آماري مي معني
ميانگين آهنگ دوز جذبي و آهنگ دوز ساالنه ) 1(جدول 

ا تابش زمينه در فضاي خارج شهر هاي استان كرمان ب
با توجه .  نشان داده شده استRDS -110استفاده از دزيمتر 

به اين جدول بيشترين آهنگ دوز ساالنه تابش گاماي زمينه در 
 )mSv/y 32/0 ±03/1(فضاي خارج مربوط به شهر بردسير

و كمترين آهنگ دوز ساالنه تابش گاماي زمينه مربوط به شهر 
 . است)mSv/y 30/0±61/0(كهنوج 

 

 

 

ميانگين آهنگ دز جذبي وآهنگ دز ساالنه ) 1(جدول 
 گاماي محيطي در شهرهاي استان كرمان

 .)ميانگين آهنگ دز گزارش شده است ±SD٢ نتايج بر اساس(

                كميتشهر
دز جذبي  ميانگين آهنگ

)nSv/h( 

 آهنگ دز ساليانه
)mSv/y(  

 32/0±87/0 99±36 كرمان

 82/0±25/0 94±28 زرند

 68/0±23/0 77±26 راور

23/0 97±26 بافت ± 85/0  

 97/0±35/0 118±40 شهربابك

 85/0±32/0 98±36 سيرجان

 03/1±32/0 118±36 بردسير

 86/0±32/0 99±36 رفسنجان

 91/0±32/0 103±36 بم

 82/0±25/0 93±28 جيرفت

 61/0±30/0 70±34كهنوج

 
همچنين در اين مطالعه جهت اندازه گيري آهنگ دز اشعه 

در شهر كرمان ) داخل ساختمانها( در محيطهاي بسته گاما
بتني و ( منزل مسكوني از دو نوع مصالح ساختماني 20،

سپس آهنگ دز اشعه گاما با  .انتخاب گرديد) خشت وگلي
استفاده از دو روش دزيمتري ترمولومينسانس و استفاده از 

 . مورد اندازه گيري قرار گرفتRDS -110دستگاه 
 منزل مسكوني در 20ين آهنگ دز ميانگ) 2( جدول

شهر كرمان با استفاده از روش دزيمتري 
با توجه به اين  . را ارائه مي دهد(TLD)ترمولومينسانس 

جدول ميانگين آهنگ دز جذبي در منازل مسكوني از نوع 
از ميانگين آهنگ دز جذبي در منازل  % 14بتني به ميزان

 .مسكوني خشت و گلي بيشتر است
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  TLD در منازل شهر كرمان با استفاده ازيانگين آهنگ دز م -2جدول 

 كميت
 رديف

مدت زمان نصب دزيمترها  نوع ساختمان
 )ساعت(

آهنگ دز دزيمتر اول 
(nSv/h) 

آهنگ دز دزيمتر دوم 
(nSv/h) 

ميانگين آهنگ دز دزيمتر 
 (nSv/h)اول و دوم 

 118 112 124 336 بتني 1
 106 103 109 336 بتني 2
 123 121 124 343 بتني 3
 116 109 123 337 بتني 4
 118 115 120 337 بتني 5
 107 109 106 336 بتني 6
 107 111 102 338 بتني 7
 133 135 130 344 بتني 8
 113 114 111 338 بتني 9

 116 108 125 340 بتني 10
 115 112 118 337 بتني 11
 96 70 121 336 خشت و گلي 12
 98 108 88 336 خشت و گلي 13
 106 106 106 336 بتني 14
 86 73 100 336 خشت و گلي 15
 110 106 115 337 بتني 16
 109 120 99 339 خشت و گلي 17
 116 116 116 340 خشت و گلي 18
 98 101 96 341 خشت و گلي 19
 117 115 118 344 بتني 20

 
جهت بررسي تابش زمينه در شهر كرمان و مقايسه 

گ دز در فضاي بسته با استفاده از روش ميانگين آهن
 و استفاده از دزيمتر (TLD)دزيمتري ترمولومينسانس 

110-RDS آهنگ دز در همان منازل مسكوني كه قابهاي ،
 نصب شدند، با استفاده از دزيمتر TLDحاوي دزيمترها 

110-RDSميانگين ) 3(جدول .  نيز اندازه گيري شد
 با استفاده از دزيمتر آهنگ دز در منازل مسكوني فوق را

110-RDSبا توجه به اين جدول ميانگين .  ارائه مي دهد
آهنگ دز جذبي در منازل مسكوني از نوع مصالح بتني به 

از ميانگين آهنگ دز جذبي در منازل مسكوني % 31ميزان 
 .خشت و گلي بيشتر است

 
 
 
 

 
ميانگين آهنگ دز در منازل شهر كرمان با  -3جدول شماره 

 RDS-110ه از دزيمتر استفاد

 كميت
 رديف

 ميانگين آهنگ دز جذبي نوع ساختمان
(nSv/h) 

 139±64 بتني 1
 135±46 بتني 2
 125±52 بتني 3
 136±38 بتني 4
 135±4 بتني 5
 138±46 بتني 6
 134±40 بتني 7
 127±48 بتني 8
 137±52 بتني 9

 134±38 بتني  10
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 دز در منازل شهر ميانگين آهنگ -3ادامه جدول شماره 
 RDS-110كرمان با استفاده از دزيمتر 

 
 كميت

 رديف
 ميانگين آهنگ دز جذبي نوع ساختمان

(nSv/h) 
 126±48 بتني 11
 99±38 خشت و گلي 12
 111±52 خشت و گلي 13
 150±58 بتني 14
 98±34 خشت و گلي 15
 134±32 بتني 16
 101±36 خشت و گلي 17
 98±34 خشت و گلي 18
 101±44 خشت و گلي 19
 110±46 بتني 20

 
ميانگين آهنگ دز در منازل شهر ) 1(نمودار ستوني 

 .دهد  ارائه ميRDS-110كرمان را با استفاده از دزيمتر 
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آرمان زرند راور شهربابك سيرجانرفسنجان بافتبم بردسير جيرفت آهنوج

 
 ميانگين آهنگ دز در منازل شهر كرمان را با -1نمودار 

 RDS-110استفاده از دزيمتر 
 

زل ميانگين آهنگ دز جذبي منا) 2(ستوني نمودار 
مسكوني در شهر كرمان با استفاده از روش دزيمتري 

 و استفاده از سرويمتر را ارائه (TLD)ترمولومينسانس 
با توجه به نمودار مالحظه مي شود كه ميانگين . دهد مي

آهنگ دز جذبي محاسبه شده در منازل مسكوني شهر 
از ميانگين % 12 به ميزان TLDكرمان با استفاده از روش 

 كمتر RDS-110بي محاسبه شده با استفاده از آهنگ دز جذ
همچنين ميانگين آهنگ دز جذبي محاسبه شده در . است

 و TLDمنازل مسكوني شهر كرمان با استفاده از روش 

 95 با سطح اطمينان RDS-110استفاده از دزيمتر 
 .باشد دار آماري نمي درصد داراي هيچ اختالف معني

 
 
 
 
 
 
 
 

گ دز جذبي منازل مسكوني در شهر ميانگين آهن -2نمودار 
كرمان با استفاده از روش دزيمتري ترمولومينسانس 

(TLD)و استفاده از سرويمتر  
 

 : گيري بحث و نتيجه
اگر چه اغلب افراد بيشتر نگران پرتوگيري از منابع 

باشند ولي در واقع بايد گفت كه  مصنوعي مي
دي پرتوگيريهاي عمده براي عامه مردم و در شرايط عا

 .از منابع طبيعي صورت مي گيرد
به طور كلي پرتوگيري از تابش زمينه حدي را 
تعيين ميكند كه باالتر از آن حد، پرتوگيريها از منابع 
مصنوعي رخ ميدهند و در واقع به عنوان شاخص براي 

فرايند جذب انرژي . آلودگي محيطي استفاده مي شود
هميت است كه تابشي در بافتهاي زنده از آن جهت داراي ا

متعاقب آن فر آيندهاي فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيكي 
رخ ميدهد و بالطبع اين فرايندها موجب خطرات جدي در 

 .)12( موجودات زنده مي شوند
با توجه به اينكه مقدار آهنگ دز ساالنه در فضاي 

همچنين   مي باشد،mSvy-1 75/0باز براي مناطق نرمال 
 آهنگ دز ساالنه در شهرهاي ،العهبا استناد به نتايج مط

 ، بردسير، سيرجان، شهربابك، بافت، زرند،كرمان
 و جيرفت باالتر از مقدار نظير در مناطق ، بم،رفسنجان

 كه دليل اين امر را مي توان تفاوت غلظت نرمال است
مواد راديو اكتيو در خاك مناطق فوق و يا ارتفاع اين 
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 از سوي ديگر. دمناطق از سطح درياي آزاد عنوان كر
آهنگ دز ساالنه در بافت،جيرفت، راور و زرند با آهنگ 

 درصد 95دز ساالنه مناطق نرمال با سطح اطمينان 
دار آماري نمي باشد ولي آهنگ  داراي هيچ اختالف معني

دز ساالنه بم، بردسير، كهنوج، رفسنجان، شهر بابك، 
درصد  95سيرجان و كرمان با مناطق نرمال با سطح اطمينان 

 .>P) 05/0(دار آماري مي باشند  داراي اختالف معني
توان  مي) 1( با استناد به داده هاي موجود در جدول

  در فضاي خارجآهنگ دز ساالنهميانگين نتيجه گرفت كه 
 mSv/yبيش از ديگر شهرها و برابر  شهر بردسيردر 
 61/0±30/0 و كهنوج داراي كمترين مقدار 32/0±03/1

همچنان كه ذكر شد براي  .ان هستنددر استان كرم
 20بررسي تابش زمينه در فضاي بسته شهر كرمان، 

منزل مسكوني از نوع مصالح ساختماني خشت و گلي و 
سپس قابهاي حاوي دزيمترها از . بتني انتخاب گرديد

با . سقف منازل مسكوني براي مدت معيني آويزان گرديد
انگين آهنگ مالحظه مي شود كه مي) 2( توجه به نمودار

دز جذبي محاسبه شده در منازل مسكوني شهر كرمان با 
از ميانگين آهنگ دز %  12 به ميزان TLDاستفاده از روش 

 كمتر  RDS ـ110جذبي محاسبه شده با استفاده از دزيمتر 
 همچنين ميانگين آهنگ دز جذبي محاسبه شده در .است

  وTLDمنازل مسكوني شهر كرمان با استفاده از روش 
 95 با سطح اطمينان  RDS-110استفاده از دزيمتر 

 .درصد داراي هيچ اختالف معني دار آماري نمي باشد
 

 :سپاسگزاري 
نويسندگان مقاله الزم ميدانند از همكاري جناب 
آقاي مهندس بياني و سركار خانم زارع اعضاي محترم 

 دانشگاه علوم پزشكي  هيئت علمي گروه فيزيك پزشكي
 .زيمتري محيطي  سپاسگزاري نمايندمشهد و بخش د
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