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 ی شلمچه با آنالیز به روش فعالسازی نوترونی تجزیه و تحلیل خاک منطقه          
 

 2،فرشته انصاری 2مهدی رضوانی فرد، 1محمد علی شفائی، 1محمد اسالمی کالنتری، 1زادهدنیا ساربان*

 (ایدانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته) 1
  (  MNSR  ای، پژوهشکده راکتور مینیاتوریه علوم و فنون هسته)سازمان انرژی اتمی اصفهان، پژوهشگا 2

 چکیده   
های جنگی بوده است بدین های شیمیایی و سالحی شلمچه در زمان جنگ تحمیلی مورد اصابت بمبدانیم منطقهطور که میهمان

آمده از این منطقه با غلظت عناصر ی شلمچه مورد آنالیز قرار گرفت و غلظت عناصر بدست منظور در این پژوهش خاک منطقه
م ی عناصر کبالت، اسکاندیم، استرانسیم، وانادیغلظت میانه ی شوشتر و خرمشهر مورد مقایسه قرار گرفته است که نشان دادمنطقه

 ی شوشتر و خرمشهر بوده است.  ی شلمچه باالتر از منطقهو روی در منطقه

 کلید واژه : 

 شکارساز فوق خالص ژرمانیوم، تجزیه و تحلیل به روش فعالسازی نوترونیعناصر سنگین، خاک، آ       

 مقدمه    

با پیشرفت و توسعه فناوری و افزایش جمعیت، گسترش آلودگی در مناطق مختلف جهان به ویژه مناطق صنعتی،            

شونده نقش مهمی در چرخه معدنی و کشاورزی رشد چشمگیری داشته است. خاک به عنوان یکی از منابع دیر تجدید 

سازد. آلودگی عناصر شیمیایی کند و به عنوان یك محیط پویا، حیات موجودات را میسر میعناصر آلی و معدنی ایفا می

های شیمیایی، فلزات سنگین به لحاظ گردد. در میان آالیندهیکی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست محسوب می

ای برخوردارند. آلودگی خاک خطرات روزافزونی برای سالمتی و بهداشتی از اهمیت ویژه تاثیرهای اکولوژیکی، بیولوژیکی

که در چند دهه  آیندهای محیط زیست به شمار میسنگین از جمله مهمترین آالینده عناصر محیط زیست دارد. انسانها و

 امری تدریجی بوده و ی،ای کشاورزهزمین تجمع عناصر در خاک بویژه در اند.گرفته توجه قرار به شدت مورد اخیر

که  ساالنه هزاران تن از این عناصر تهدید نماید. تواند به سطحی برسد که امنیت غذایی بشر راسنگین می غلظت عناصر

به دو گروه طبیعی  ̋کننده، اساسامنابع آلوده .شودوارد خاک می ،صنعتی وکشاورزی است شهری، هایناشی ازفعالیت

فلزات سنگین باعث عوارضی چون اختالالت عصبی )پارکینسون، آلزایمر،  .]1[شوند بندی میزاد تقسیمزاد و بشرزمین

افسردگی، اسکیزوفرنی(، انواع سرطانها، فقر مواد مغذی، اختالالت تنفسی و قلبی، آلرژی و آسم، به هم خوردن تعادل 
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ایمنی بدن، تخریب ژنها، کاهش حافظه، اختالالت هورمونها، سقط جنین، ناباروری، سردرد و سرگیجه، تضعیف سیستم 

به منظور بررسی آلودگی  1. در این پژوهش آنالیز به روش فعالسازی نوترونی ]2[شود پوستی، پوکی استخوان و مرگ می

 خاک به فلزات سنگین بکار گرفته شده است.

 روش کار 

صورت تصادفی نقاطی برای نمونه برداری انتخاب های خاک منطقه مرزی شلمچه به برای انجام این پژوهش از نمونه

متر صورت گرفت. در هر سانتی 11-22در عمق  29و بهار  22شد. نمونه برداری از خاک شلمچه در دو نوبت زمستان 

در نظر گرفته و از این  m 1ای به شعاع یادداشت و دایره GPSنقطه نمونه برداری مختصات جغرافیایی توسط دستگاه 

ی کلی برداشت شد، هر سه جزء با هم مخلوط و به عنوان یك نمونه g122زء نمونه هر کدام با وزن تقریبی سطح سه ج

های شلمچه ی نمونه خاکنمونه رسید. همچنین به منظور مقایسه 21های کل به تعداد نمونه در نظر گرفته شد، که جمعا

ی خرمشهر  به صورت تصادفی برداشت نه خاک از منطقهنمو 2ی شوشتر و نمونه خاک از منطقه 4ای دیگر با منطقه

ی ی مرزی شلمچه در منطقهناحیه دهد.ی شلمچه را نشان میتصویر نقاط نمونه برداری از منطقه 1شده است. شکل 

-ی عمومی اهواز و از غرب با مرزهای بینغربی خرمشهر واقع شده که از جنوب با اروند رود، از شمال با منطقهشمال

 لمللی ایران و عراق، محصور گردیده است.ا

های جمع آوری شده توسط هاون پودر شده و سپس با چهار نوع الك که آخرین در حد میکرو بوده غربال نمونه   

مرکز اصفهان جهت آنالیز انتقال _ی رآکتورپژوهشکده_های پودر و الك شده به بخش رآکتور مینیاتوریشدند.  نمونه

شود. در روش نسبی ای استفاده می( از روش نسبی یا مقایسهMNSRنالیز توسط راکتور مینیاتوری )داده شدند. در آ

ای است که غلظت عناصر در آن به ی استاندارد )نمونه. نمونه]9[شود ی استاندارد مقایسه میی مورد نظر با نمونهنمونه

-هبندی نمونشوند. جهت بستههی و شمارش میی مجهول به طور یکسان پرتودصورت دقیق مشخص باشد( با نمونه

باشند. با می cm  6ها به شکل مربعی با اضالع در حدودشود، این نایلونهای مجهول و استاندارد از نایلون استفاده می

ها در داخل نایلون قرار از نمونه mg 122( میزان g 2221/2میلی گرم ) 1/2استفاده از یك ترازوی فوق دقیق با دقت 

هی دتعداد چهار و یا پنج نوع نمونه استاندارد به عنوان نمونه شاهد به طور تصادفی به ترتیب برای تابش شود.داده می

عمر متفاوت که در یك های با نیمهبسته بندی و آماده شد.  با توجه به تنوع ایزوتوپ mg 122طوالنی و کوتاه به میزان 

عمر کوتاه، متوسط و بلند استفاده های با نیمهیك نوع برای شناسایی ایزوتوپ سه نمونه از نمونه وجود دارند معموال

و حداکثر شار نوترون مربوط به  s2n/cm 1212 × 1.  عمرکوتاه(حداکثر شار نوترون برای مکانهای داخلی )نیمه شود.می

                                                 
Neutron Activation Analysis 1  
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و  s62عمر کوتاه رتودهی برای نیمهزمان پ . خواهد بود. s2n/cm 1112 × 1.عمر متوسط و بلند( کانالهای خارجی )نیمه

عمر های موجود در نمونه دارای نیمه. با توجه به اینکه رادیوایزوتوپبوده است m242عمر متوسط و بلند برای نیمه

ارج عمر کوتاه بالفاصله پس از خهای با نیمهرادیوایزوتوپ. گیردبلند، متوسط یا کوتاه باشند شمارش نمونه صورت می

عمر بلند و متوسط پس از خروج های با نیمهشود. اما نمونهکتور، وارد آشکارساز شده و طیف آنها گرفته میشدن از را

شوند تا میزان اکتیویته آنها کاهش یافته و عناصر با داشته میاز راکتور توسط سیستم ربیت در یك محافظ سربی نگه

-وارد شده و طیف سنجی انجام می (HPGe)ص ژرمانیوم آشکارساز فوق خالعمر کوتاه واپاشی کنند. سپس به نیمه

طیف  .بوده است s9122عمر بلند و نیمهs1022عمر متوسط ، نیمهs922عمر کوتاه زمان طیف سنجی برای نیمهشود. 

در شرایط هندسی  MCAهای استاندارد و مجهول، توسط آشکارساز متصل به یك تحلیلگر چند کاناله انرژی نمونه

های . طیف]4[شود قابل رؤیت می  II  Maestroافزاران جمع آوری شده و پس از پردازش، طیف توسط نرمیکس کامال

شوند. برای اینکه کالیبره و آنالیز می SPANافزار محاسباتی با استفاده از نرم MCAآوری شده توسط تحلیلگر خام جمع

نال و انرژی باید صورت گیرد و با استفاده از فاکتور تصحیح ها قرار گیرند، کالیبراسیون کاروی پیك اسم عناصر دقیقا

های استاندارد امکان آنالیز طیف فراهم گشته و بدست آمده و اختصاص این فاکتور برای هر عنصر مورد نظر از نمونه

نمونه خاک  4نمونه خاک شلمچه و  21نتایج آنالیز  1نماید. در جدول افزار مقدار هر عنصر را برای ما مشخص مینرم

ی غلظت عناصر بدست آمده از ، میانهی خرمشهر آورده شده است. جهت مقایسهنمونه خاک منطقه 2ی شوشتر و منطقه

و جهانی آورده ی شوشتر و خرمشهر و میانه غلظت همان عناصر در اروپا ی شلمچه با میانه غلظت عناصر منطقهمنطقه

 شده است. 

 : ]6، 1[توان با توجه به ارزش متوسط آنها به دو گروه زیر تقسیم کرد در نهایت، عناصر  بدست آمده از آنالیز را می

 Na, Mg, , Fe, Ca, Al( : 1 – 12)%   2عناصر اصلی

  .Zn, V, Sr, Sc, Rb, Mn, La, Cr, Co, Ce, Br ( :mg/kg 12 - < 1)%  9عناصر فرعی

                                                 
Major Elements 2 

3  Minor Elements 
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 ها در منطقه مرزی شلمجه موقعیت محل برداشت نمونه – 1شکل                                

 ی غلظت عناصرمقایسه 

ی شلمچه، شوشتر و خرمشهر آورده عنصر بدست آمده از آنالیز برای هر سه منطقه 16غلظت میانه  1در جدول        

 0[و جهانی ] 7[ی شوشتر و خرمشهر و مقادیر اروپا لمچه با دو منطقهشده است. جهت مقایسه، غلظت میانه عناصر ش

ی ی شلمچه از دو منطقهمیانه غلظت عنصر کلسیم در منطقه 1با توجه به جدول  ای رسم شده است.نمودار میله ]2و 

 وپا و جهانی باالتری مورد آزمایش از مقادیر ارشوشتر و خرمشهر کمتر است در حالی که مقدار کلسیم در هر سه منطقه

ر باالتر از طوی دیگر و همینی عناصر کبالت، اسکاندیم و استرانسیم در شلمچه بیشتر از دو منطقههستند، غلظت میانه

ی شوشتر ی شلمچه از دو منطقهمقدار غلظت میانه در اروپا و جهانی است، میانه غلظت عنصر وانادیم و روی در منطقه

با توجه به جدول  .دباشنمیانه غلظت همین عنصر در اروپا باالتر و از مقدار جهانی کمتر می طور ازو خرمشهر و همین

 9طور که در شکل ی شلمچه غلظتشان کمتر از مقدار جهانی است و هماندر منطقه V و La ،Rb ،Ce ،Znعناصر  1

لمچه و جهانی مقدار کمتر و ی شمشخص است شیب نمودار برای این عناصر کمتر است و نسبت دو غلظت در منطقه

ی شلمچه به غلظت میانه جهانی برای عناصر نزدیك به صفر را دارد در صورتی که محاسبه نسبت غلظت میانه منطقه

Sr ،Sc ،Co  وCr چه ی شلمی باال بودن غلظت میانه برای این عناصر در منطقهاختالف بیشتری را دارد که نشان دهنده

    .است

 : میانه غلظت عناصر برای مناطق شلمچه، شوشتر و خرمشهر، اروپا و جهانی 1جدول                   
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  ی میانه غلظت عناصر در مناطق شلمچه، شوشتر و خرمشهر همراه با مقادیر جهانی و اروپا )لگاریتم اعداد نوشته شده است(: مقایسه 2شکل  

                                         
 ی جهانیی شلمچه به غلظت میانهی منطقه: نسبت غلظت میانه 9شکل                               

 نتایج   

0

1

2

3

La Rb Ce Zn V Sr Sc Co Cr

نسبت غلظت میانه شلمچه به جهانی

 عناصر میانه علظت شلمچه میانه غلظت شوشتر میانه غلظت خرمشهر میانه غلظت اروپا نیمیانه غلظت جها
- 110 28 54 34 Al(g/kg) 

15 9.22 174 281 131 Ca(g/kg) 

43 34.1 23 19 25 Fe(g/kg) 
5.0 8.0 9.0 5.5 28 Na(g/kg) 
- 7.7 14.0 21 31 Mg(g/kg) 
- - 11.5 2.7 43.9 Br(mg/kg) 

50 48.2 23.7 23.3 23.9 Ce(mg/kg) 
8 7.78 11.2 8.9 13.2 Co(mg/kg) 

70 60 244.0 226 179 Cr(mg/kg) 
40.0 23.5 13.8 14.0 13.0 La(mg/kg) 
1000 650 460.0 506.0 482 Mn(mg/kg) 
150 80 44.1 33.7 48.5 Rb(mg/kg) 
7.0 8.21 8.8 7.7 10.1 Sc(mg/kg) 
250 89 239 264.0 283 Sr(mg/kg) 
90 60.4 60.5 58.9 68.0 V(mg/kg) 
90 52 51 53.7 64.0 Zn(mg/kg) 

Al     Ca     Fe     Na     Mg    Br    Ce     Co    Cr     La     Mn    Rb     Sc      Sr      V     Zn   
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ی عناصر کبالت، ی شوشتر، غلظت میانههای منطقهی شلمچه و نمونه خاکهای منطقهبا مقایسه نمونه خاک      

شوشتر و خرمشهر بوده است که دو عنصر ی ی شلمچه باالتر از منطقهاسکاندیم، استرانسیم، وانادیم و روی در منطقه

غلظت عناصر سمی   ی شلمچه از مقدار میانه در اروپا باالتر و از مقدار جهانی کمتر هستند.وانادیم و روی در منطقه

بیشترین غلظت عنصر کروم در منطقه شلمچه مشخص است  9مورد مقایسه قرار گرفت و همانطور که در شکل 

 دارد.میانه جهانی نسبت به غلظت را اختالف 

 گیری بحث ونتیجه

ی شلمچه به مقدار جهانی انجام شد عنصر کروم ی عناصر سمی در منطقهای که بین نسبت غلظت میانهبا مقایسه        

ی شلمچه نسبت به مقدار ی این عنصر در منطقهی باال بودن غلظت میانهبیشترین اختالف را داشت که نشان دهنده

ان های بکار رفته در زمها و سالحی شلمچه که آیا از بمبتر بتوان در مورد آلودگی منطقهرای اینکه دقیقجهانی است. ب

 تر هم انجام داد.های پایینبرداری را در عمقجنگ تحمیلی بوده یا گرد و غبار وارد شده است یا نه باید نمونه
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