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 گرم محالت های آبهای تراورتن و آب چشمهتعیین پرتوزایی سنگ

 ، میرزایی،محمود، زاهدی نژاد،محمد*پورایمانی،رضا

 ، ایران38156دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، اراک 

 

 چکیده

دهانه از   و سنگ تراورتن نمونه چهار شفا، دنبه، سلیمانی و سودا گرمهای آبمنطقه اطراف چشمه در این پژوهش، از

طی مراحل پودر پس از انتقال به کارگاه نمونه سازی بعد از  ی. نمونه های سنگجمع آوری گردید چهار نمونه آب هاچشمه

،  Ra226های پرتوزای در ظروف استاندارد مارینلی بسته بندی شدند ویژه فعالیت هسته ، خشک و برای طیف گیریشدن

Th232  وK40      آشکارساز با استفاده از روش طیف نگاری گاما و سیستمHPGe  ویژه . تعیین گردیدند %30با بازده نسبی

 <69/0  ،5/6043±56/9تا  <56/0 از به ترتیب مطالعههای مورد در نمونه  K40و  Ra226  ،Th232 های پرتوزایهستهفعالیت 

بدست آمد. دوز موثر سالیانه داخلی و خارجی برای نمونه  Bq/kgبر حسب  66/252±30/14تا  <41/1و  05/25±18/4تا 

کند. شاخص خطرپذیری داخلی و تغییر می mSv/yبرحسب  19/3تا  03/0و  8/12تا  13/0به ترتیب از  تراورتن  های

 .تعیین شد4/16تا   16/0و  80/32تا  28/0به ترتیب از  برای سنگ تراورتن خارجی

 

 Ra226 ،Th232  ،HPGeگرم، تراورتن، های آبچشمه  ه:ژکلید وا

 

 مقدمه -1
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پرتوگیری انسان از محیط زندگی می باشد. قسمتی از این تابش ها از  ترین منابعاصلیاز یکی زمینه  های تابش

ر تاثیر به خاط .دهندمیتحت تاثیر قرار  خود را محیط پیرامونبخش دیگر منشا کیهانی دارد که تمام زمین و سطح 

اک خ ها، حیوانات و گیاهان، تعیین مقادیر آنها در سنگ ها،عناصر پرتوزای طبیعی موجود در محیط زیست بر انسان

 های پرتوزای موجود درو تعیین مقدار هسته[. طیف سنجی اشعه گاما 1ای برخوردار است]و آب از اهمیت ویژه

 اساس و بوده زمین شناسان و رادیولوژیست ها بسیار مهم  نقطه نظراز آنچشمه های آب گرم و سنگ های اطراف 

های طبیعی موجود در رادیوایزوتوپ [.2تشکیل میدهد] را جذبی را برای ساکنین و استفاده کنندگانتخمین دوز 

-می یاز مهمترین منابع تابش K40منفرد نظیر  هایو هستهTh232وU238،U235واپاشان  هایسرینظیر  زیستمحیط 

 .گرمایی از اهمیت زیادی برخوردار هستندهای آب گرم از نقطه نظر گردشگری و انرژی زمینمناطق چشمه باشند.

مهمی  اطالعات آنها در سطوح مختلف حاویی اطالعات مربوط به مقادیر عناصر موجود در خاک، سنگ و آب ها

لوژی و تغییرات محیطی ناشی از صنایع هسته ای و فعالیت های در رابطه با میزان دوز جذبی، مطالعات اپیدومی

های های ماگمایی چشمههکتار در کنار توده 300ای به وسعت در این پژوهش از منطقه دهد.میبشری را ارائه 

نوعی سنگ آهکی، که  شناسایی و برداشت گردید. سنگ تراورتن سنگ تراورتن نمونه 4گرم محالت تعداد آب

جود های مردابی به وها، غارها و حوضچهکلسیم نزدیک چشمهشا شیمیایی بوده و از ته نشین شدن کربناتدارای من

گرم ی آبهاعمدتا ناشی از فعالیت چشمه ها بوده وتشکیل آنالیه آید. بافت این سنگ بصورت متخلخل و الیهمی

ز های تزیینی حائنمای ساختمان و سنگسنگها در صنعت ساختمان سازی به عنوان . کاربرد این سنگ[3]دمی باش

یکی از  ءها جزاین چشمه. مختلف تشکیل شده است چشمهچندین  از ،منطقه آب گرم محالت .اهمیت است

 دراین پژوهش .خواص درمانی نیز می باشند بوده و دارایهای مهم گردشگری و توریستی در استان مرکزی جاذبه

پارامترهای پرتوشناختی شامل فعالیت معادل رادیوم، دوز جذبی در هوا در اترتفاع یک متری،  هانمونه برای کلیه

 شاخص خطر پذیری داخلی و خارجی، دوز جذبی موثر سالیانه داخلی و خارجی محاسبه گردید

 روش کار -2
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 سازینمونه و رداریبنمونه 2-1

شفا، دنبه، سلیمانی و  هایشهر محالت به نام گرمهای آباطراف چشمهتراورتن از نمونه سنگ  4در این پژوهش 

کیلوگرم  2نمونه برداری در این پژوهش به صورت تصادفی و تجربی انجام گردید و به مقدار  .شدجمع آوری سودا 

 5/1مذکور در ظروف پلی اتیلنی  هایچشمه از دهانه  آب نمونه 4همچنین تعداد  ها تهیه شد. از هریک از نمونه

 PH های ظروف،ها با دیوارههای موجود در آب چشمهبه منظور عدم واکنش بین کاتیون. گردید آوریلیتری جمع

پس از خرد  ی سنگی تراورتن،نمونه ها .کاهش داده شد 2به عدد  3HNOها با افزدون محلول سه موالر نمونه

درجه سانتی  120ساعت در دمای  6شدن توسط آسیاب فکی و آسیاب شدن توسط آسیاب گلوله ای، به مدت 

عبور داده شدند. با  50پودر های بدست آمده از مش  ،گراد قرار داده شدند و به منظور تهیه نمونه های یکنواخت

 ی پودر سنگ تراورتنونه ها را دارد، بنابراین نمونه هاتوجه به اینکه گاز رادون همواره تمایل به فرار از سطح نم

 بندیبستهسی سی درون ظروف استاندارد ماریلنی بیکر  800های آب نیز به مقدار و همچنین نمونهگرم  950به جرم 

روز در  50 گردیدند و به منظور برقراری تعادل دیرپا بین هسته های مادر و دختر حداقل به مدت بندیآب و

و مقدار جرم ،کد نمونه ها هاچشمهنام  ها شاملنمونهمشخصات  1[. در جدول شماره 4داری شدند]آزمایشگاه نگاه

 درج شده است.ها وحجم نمونه

 

 هاها و مقدار جرم و حجم نمونهکد نمونه ها، نام چشمه .1جدول 

 مقدار نمونه چشمه نمونه برداری شده نام کد نمونه

  

T1 گرم 950 سنگ تراورتن چشمه شفا 

T2 گرم 950 سنگ تراورتن چشمه دنبه 

T3 گرم 950 سنگ تراورتن چشمه سلیمانی 

T4 گرم 950 سنگ تراورتن چشمه سودا 

W1 سی سی  800 آب چشمه آّب گرم شفا 
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W2 سی سی  800 آب چشمه آّب گرم دنبه 

W3 سی سی  800 آب چشمه آّب گرم سلیمانی 

W4  سی سی 800 آّب گرم سوداآب چشمه 

 

مدل  Pهم محور از نوع  HPGeطیف گیری پرتوهای گاما با استفاده از آشکارساز فوق خالص ژرمانیوم 

GCD30195BSI  ساخت شرکتScience Instrument Baltic  درصد و با استفاده از نرم افزار  30با بازدهی نسبی

Lsrmbsi  کیلوالکترون ولت برای خط گاما  1.95انجام شد. قدرت تفکیک انرژی آشکارسازCo60  1332.52با انرژی 

 86400). از هریک از نمونه ها به مدت دقیقا یک روزباشد ولت کار می 3000کیلوالکترون ولت و ولتاژ کاری 

ده از چشمه استاندارد حاوی طیف گیری بعمل آمد. کالیبراسیون انرژی و بازدهی سیستم با استفاثانیه(

صورت پذیرفت. تجزیه و نحلیل طیف های ثبت شده با استفاده از نرم   Am241وEu 152،Cs 137 رادیونوکلویدهای

انجام پذیرفت. به منظور کاهش اثرات  EG&G Ortecمحصول شرکت Maestro II Gamma Vision 32 افزار 

 2سانتی متر با یک الیه درونی مسی به ضخامت  10تابش زمینه، آشکارساز در مرکز یک حفاظ سربی به ضخامت 

میلی متر قرار داده شد که پرتوهای نرم کیهانی شامل فوتون های کم انرژی و الکترون ها به وسیله حفاظ سربی به 

تصحیح تابش زمینه با استفاده از طیف ثبت شده برای ظرف خالی در تحت  می یابند.سطح بسیار پایینی کاهش 

در نمونه  K40و  Ra226 ،Th232 هایشرایط یکسان صورت گرفت. بر مبنای طیف های ثبت شده ویژه فعالیت هسته 

 [.4محاسبه شد ] 1ها تعیین گردید. بازدهی مطلق آشکارساز با استفاده از رابطه

(1) ε(%)=
𝑵𝒊

𝑨𝒄𝒕.𝑷𝒏(𝑬𝒊).𝒕
. 100  

های پرتوزای موجود ویژه فعالیت هسته iE، Actشمارش خالص زیرقله فوتوپیک متناظر با انرژی  iNدر این رابطه 

زمان طیف  tبه ازای هر واپاشی و  iEانتشار فوتون گاما با انرژِی  حتمالا Bq ،)i(EnPبرحسب در ظرف استاندارد

 گیری از نمونه بر حسب ثانیه است. 

 اندازه گیری ویژه فعالیت هسته های پرتوزا در نمونه های مورد مطالعه 2-2
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 ( استفاده می شود.2برای محاسبه ویژه فعالیت هسته های پرتوزا از رابطه )

(2) 

 

Act =  
Net Area

∈. BR. t. m
. 100                

، سطح زیر پیک متناظر با انرژی خاص Bq/kg ،Net Area ویژه فعالیت نمونه پرتوزا بر حسب Actکه در این رابطه 

ε آن انرژی بر حسب درصد، بازدهی آشکارساز در (BR) نسبت انشعابی یا احتمال گسیل اشعه گاما با انرژی iE 

برای  [.5]جرم نمونه بر حسب کیلوگرم است mزمان طیف گیری از نمونه بر حسب ثانیه و  tواپاشی،  به ازای هر

با انرژی  Bi214و پرتو گامای  keV93/351با انرژی  Pb214ها، از پرتو گامای در نمونه Ra226تعیین ویژه فعالیت 

keV31/609  استفاده شده است. برای تعیین ویژه فعالیتTh232  از دو خط گامایAc228 با انرژی ، یکیkeV21/911 

استفاده شده است. ویژه فعالیت  %4/17و احتمال واپاشی  keV97/968و دیگری با انرژی  %6/26و احتمال واپاشی 

K40  از خط گامای این هسته با انرژیkeV70/1460  .برای تعیین ویژه فعالیت  همچنینتعیین گردیدCs137  در

 استفاده گردیده است keV66/661ها، از خط گامای این هسته با انرژی نمونه

 )inH(و داخلی  )exH(خطرپذیری خارجی هایشاخص 2-3

 به نام شاخص هاییاز شاخص زندگیبرای تعیین میزان خطرات ناشی از پرتوگیری در داخل و بیرون از محیط 

 .]6[که رابطه آن به صورت زیر است  دخطرپذیری خارجی و داخلی استفاده می شو

/4810 < 1K+ A /259Th/370 + ARa= A exH (3) 

/ 4810 <1 K/ 259 + ATh/185 + ARa= A inH (4) 

. به منظور می باشند Bq/kgبر حسب  K40و  Ra226 ،Th232به ترتیب فعالیت ویژه  KAو  RaA ،ThAکه در این رابطه

 ناچیز ماندن مخاطرات ناشی از پرتوزایی طبیعی این شاخص ها همواره باید کوچکتر از یک باشند.

 (D)آهنگ دوز جذبی 2-4
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در ارتفاع یک متر باالتر از سطح زمین به  طبیعتآهنگ دوز جذبی ناشی از ویژه هسته های پرتوزای موجود در 

 می گردد:وسیله رابطه زیر محاسبه 

(5) K+ 0.0432A Th+ 0.662A RaD(nGy/h) = 0.427A 

هستند. مقدار میانگین  kg/Bqبر حسب  K40و  Ra226 ،Th232ترتیب فعالیت ویژه  به KAو  RaA ،ThAدر این رابطه، 

 [.7]می باشد nGy/h55جهانی آهنگ دوز جذبی ناشی از مواد زمینی  

 متری از سطح زمین 1آهنگ دوز موثر سالیانه داخلی و خارجی در ارتفاع  2-5

اشی از نمحیط پیرامون، آهنگ دوز موثر سالیانه داخلی محیط زندگی با محاسبه مقادیر مربوط به آهنگ دوز جذبی 

 :[7]متری از سطح زمین محاسبه شد که رابطه آن به صورت زیر است 1در ارتفاع  محیطی،تابش رادیواکتیو 

(6) 6-10×0.7(Sv/Gy)×0.8×8766(h/y)×AED indoor (mSv/y) = Dose rate(nGy/h)  

فاکتور قرارگیری در معرض  8/0مدت زمان قرارگیری در معرض پرتو در طول یک سال،  8766 در این رابطه

واحد آهنگ دوز موثر  فاکتور تبدیل دوز جذبی به دوز موثر است. 7/0و محیط زندگیپرتودهی در فضای داخل 

 از حفاظت 112 شماره نامة یینآ اروپا اتحادیة شدة نامه توصیه آیین برطبق سالیانه میلی سیورت بر سال است.

یط محآهنگ دوز موثر سالیانه در فضای داخل  سالزمان یک در طبیعی باید طوری انتخاب شوند که تشعشعات

 ناچیز بمانند. ناشی از محیط زندگیباشد تا خطرات ناشی از تابش هسته ای  mSv/yکوچکتر از یک  زندگی

متری سطح زمین نیز به وسیله رابطه  1در ارتفاع  محیط زندگی همچنین آهنگ دوز موثر سالیانه در فضای خارجی

 :[8]گردیدزیر محاسبه 

(7) 6-10×0.7(Sv/Gy)×0.2×8766(h/y)×AEDoutdoor(mSv/y) = Dose rate(nGy/h)  

 فاکتور قرارگیری در معرض پرتو در فضای خارج می باشد. 0.2که در این رابطه
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 (eqRa)محاسبه فعالیت ویژه معادل رادیوم 2-7

طبیعی در نمونه های موجود در طبیعت یکنواخت نیستند، بنابراین یک شاخص  های پرتوزایویژه هستهتوزیع 

درصد از اثرات  5/98. کندکه فعالیت معادل رادیوم را تعیین می شده است برای تعیین سطح پرتوزایی آنها تعریف

فعالیت توزای دختر آن می باشد. برای محاسبه و ویژه هسته های پر Ra 226رادیولوژیکی سری اورانیوم مربوط به 

 [.9] گردداستفاده می 8 همعادل رادیوم  از رابط

(8) K+ 0/077A Th+ 1/43A Ra= A eqRa 

حداکثر می باشند.  Bq/kgبرحسب  K 40و Ra226 ،Th232به ترتیب فعالیت ویژه  KAو  RaA  ،ThAدر این رابطه، که 

 باشد.می  Bq/kg 370  هابرای نمونه معادل رادیوم مقدار مجاز فعالیت

 نتایج -3

محاسبه ها در کلیه نمونه K40و  Ra226 ،Th232 های پرتوزایهای  ثبت شده ویژه فعالیت هستهبا استفاده از طیف

 .درج شده است 2جدول  در نتایج آن که گردید

 (Bq/kg)آب گرم محالت بر حسب  هایچشمه تراورتن و آب(. مقادیر ویژه فعالیت هسته های پرتوزای سنگ های 2جدول)

 Bq/kgفعالیت ویژه برحسب  کدنمونه

Ra226 Th232 K40 

T1 56/9±5/6043 18/4±05/25 42/10> 

T2 81/0±15/45 68/0±24/9 52/2±43/17 

T3 83/0±01/40 86/0±47/20 48/3±06/42 

T4 67/1±32/169 30/8> 30/14±66/252 

W1 63/0> 69/0> 41/1> 

W2 82/0> 23/1> 07/3> 

W3 82/0> 10/1±80/6 00/2> 

W4 56/0> 98/0> 46/1> 
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دوز موثر جذبی سالیانه  ،)exHشاخص خطرپذیری خارجی) ،)inHشاخص خطرپذیری داخلی) نتایج محاسبات 

آهنگ دز جذبی در هوا در ارتفاع یک  ،AED indoor) دوز موثر جذبی سالیانه داخلی)،  (AED outdoor)خارجی

 ارائه شده است. 3در جدول  های مورد مطالعهبرای نمونهو فعالیت معادل رادیوم   (D)متر از سطح زمین 

 

داخلی و   دوز موثر سالیانه ،.  شاخص خطر پذیری داخلی، شاخص خطر پذیری خارجی، آهنگ دوز جذبی پرتو گاما3جدول 

 و فعالیت معادل رادیوم خارجی 

 AED 

indoor(mSv/y) 

 

AED 

outdoor(mSv/y) 

 

 Code 

of 

sample 

eqRa 
D(nGy/h) exH inH 

6080 8/12  19/3  2600 4/16  80/32  T1 

7/59  31/0  03/0  20/26  16/0  28/0  T2 

5/72  61/0  40/0  50/32  19/0  30/0  T3 

201 43/0  11/0  70/88  54/0  00/1  T4 

74/1  00/0  00/0  79/0  01/0  01/0  W1 

83/2  10/0  00/0  30/1  01/0  01/0  W2 

7/10  00/0  10/0  95/4  03/0  03/0  W3 

09/2  10/0  00/0  96/0  01/0  01/0  W4 

 

 

 نتیجه گیری بحث و –4

به ترتیب در  تراورتن  هاینمونهدر   K40و  Ra226 ،Th232در این پژوهش مقدار ویژه فعالیت هسته های پرتوزای

 Bq/kgبرحسب  66/252±30/14 تا <42/10و  05/25±18/4تا  <30/8 ،5/6043±56/9 تا 01/40±83/0 محدوده

ترتیب   به های تراورتنبرای نمونه کند. نتایج محاسبات برای شاخص های خطر پذیری داخلی و خارجی تغییر می

همچنین برای این نمونه  کند واز یک تجاوز می T1 نمونهبدست آمد که برای  4/16تا  16/0و  80/32تا  28/0 از
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استفاده  بنابراین .کندتجاوز می  Bq/kg  370و مقدار فعالیت معادل رادیوم از   1mSv/yدوز موثر سالیانه داخلی از 

 باشد و می بایست تحتبه عنوان مصالح ساختمانی از نقطه نظر سالمتی ساکنیین مجاز نمی این نوع سنگاز 

دوز موثر سالیانه داخلی  ،میزان دوز جذبی در هوا در ارتفاع یک متری .[8]دقواعد خاصی بکار برده شوقررات و م

از  و  8/12تا  13/0، از  nGy/hبرحسب  2600تا  20/26 به ترتیب در محدوده های تراورتنبرای نمونه و خارجی

تر از میانگین جهانی مراتب بیش به T1برای نمونه دوز جذبی  تغییر میکند. mSv/yبرحسب  19/3تا  03/0

(nGy/h55می باشد ) مقدار پرتوزایی های آب برای کلیه نمونه باشد.و در مورد سایر نمونه ها در سطح مجاز می

 باشد.در سطح مجاز می هاآن پارامترهای رادیولوژیکیبسیار اندک بوده و 
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