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چکیده

مقدمه: هر چند مواد رادیونوکلئید بطور طبیعی در بدن، آب و غذای ما یافت می ش��وند، حوادث هس��ته ای نیز 

مقادیر زیادی از مواد رادیواکتیو را به محیط زیست آزاد می کنند. ید-131 و سزیم-137 دو رادیونوکلوئیدی هستند که 

در حوادث هسته ای منتشر شده و بعنوان مهمترین عامل سرطانزایی مطرح هستند. این مواد پرتوزا می توانند از طریق 

باران و باد جابجا ش��وند. اگرچه نیمه عمر ید-131 تنها 8 روز اس��ت اما این رادیونوکلوئید میزان خطر ابتال به سرطان 

تیروئید چندین س��ال پس از تابش اولیه را افزیش می دهد. هدف از این مطالعه توس��عه روش های بیولوژیکی کارآمد و 

مقرون به صرفه برای جذب مواد رادیواکتیو محلول که بعد از حوادث هسته ای منتشر می شوند می باشد.

موادوروشها: در این مطالعه یک گونه جلبک جدید، دونالیال سالینا، که با فعالیت آنتی اکسیدانی اش شناخته 

می ش��ود، برای جذب ید رادیواکتیو مورد اس��تفاده قرار گرفت. دونالیال س��الینا یک نوع جلبک سبز کوچک است که 

مقدارزیادی از کاروتنوئیدها را تولید می کند. این ارگانیسم می تواند در شرایط بسیار شور نظیر محیط نمکی دریا زنده 

بماند. جلبک در محلول آبی حاوی ید-131به مدت 1، 2 و 3 س��اعت قرار گرفت. اکتیویته ویژه نمونه ها 1kBq/ml و 

10kBq/ml بود. پس از جدا کردن جلبک، اکتیویته محلول های نمونه با اس��تفاده از یک دوزکالیبراتور کالیبره ش��ده، 

اندازه گیری شد.

نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که میزان ید رادیواکتیو در محلول آبی در زمان های ذکر شده در حضور و 

(0.05<p(.عدم حضور جلبک کامال معنی دار می باشد

بحثونتیجهگیری: این روش می تواند نقش مهمی در رفع آلودگی ید رادیواکتیو خطرناک پس از حوادث هسته ای 

بازی کند.

حوادث هسته ای، ید -131، دونالیال سالینا، میکروجلبک، مواد پرتوزاکلمات کلیدی
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