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گيري  رادون مردم شهر رفسنجان و مناطق اطراف با اندازه گاز شده تعيين ميزان ساالنه دز مؤثر جذب
  غلظت گاز رادون آب آشاميدني منطقه به روش فعال

 2مجتبي، رحيمي ؛ 1احمد، سديا
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  چكيده
كنند، اگر غلظـت   ها به عنوان منابع آب شرب و مصارف خانگي استفاده مي چون در اغلب مناطق ازاين آب. باشند هاي زيرزميني مي آب ،منابع گاز رادون ترين مهم يكي از

نمونـه از آب شـرب شهرسـتان     18در اين مقاله غلظـت گـاز رادون   . جدي را ايجاد كند بيولوژيكي تواند خطرات گاز رادون حل شده در آب از حد مجاز بيشتر باشد مي
0.322مقادير  بين گيري شده است كه نتايج آن رفسنجان و مناطق اطراف آن اندازه /Bq lit  13.90و /Bq lit  هـاي بـاالي    حاوي غلظت مصرف آب. باشند ميمتغير

توسـط سـاكنان    دز مؤثر جذب شـده  دهند كه ميزان نتايج نشان مي. گردد در افراد ي معده و ريهها سرطان ايجاد واند از دو طريق آشاميدن و استنشاق باعثت رادون ميگاز 
13.52بين منطقه Svy    1152و Svy   مي باشند.  
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Abstract 
 

One of the main sources of radon gas is groundwater. Because most of these waters are used as sources for 
drinking and domestic purposes, if the concentration of radon gas dissolved in water is exceeded it can cause 
serious biological hazards. In this paper, we measure radon gas concentration of 18 samples in Rafsanjan and 

surrounding areas that results are variable from 0.322 /Bq lit to 13.90 /Bq lit . Water containing high concentrations 
of radon can cause cancer of the stomach and lungs through inhalation and drinking in individuals. Results show 

that the absorbed effective dose by people are beetween 
13.52 Svy 
and 

1152 Svy 
.  

 
PACS No. 23 
 

 

  مقدمه
هاي اخير تحقيقات فراواني بر روي گاز رادون صورت  در سال

موضوع پرتوگيري انسان از يكي از داليل اهميت اين . گرفته است
راديوايزوتوپ. باشد ن ميآ گاز رادون و خطرات بهداشتي ناشي از

222Rn  226روز از واپاشي راديوم  83/3با نيمه عمرRa  در زنجيره
ون راديكي از منابع اصلي گاز . شود توليد مي 238Uواپاشي 

ميل تركيبي گاز رادون با ديگر عناصر . باشد ميهاي زيرزميني  آب
گاز توليد شده در بسترهاي زيرين زمين  همين دليل بهكم بوده و 
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در اغلب كشورها آب  .كند نفوذ مي هاي زيرزميني آب به داخل
شوند، ولي به علت  مين ميهاي زيرزميني تأ از آبآشاميدني 

طبيعي كه در طول مسير در مخازن انجام فرآيند تصفيه و هوادهي 
ها حاوي مقدار زيادي گاز رادون  گيرد، غالباً اين نوع آب مي
دهند كه تحت شرايط طبيعي بيش از  نشان مي تحقيقات .باشند نمي
 هاي اكتيو ساالنه جذب شده توسط اندامودرصد از دز رادي 70

كننده  هاي طبيعي تشعشعات يونيزه مختلف بدن ناشي از چشمه
و دختران آن  3H،4K ،222Rnكه شامل دز ناشي از  بوده
درصد ناشي از پرتوگيري گاز  54از اين مقدار حدود . باشد مي

ه عمدتاً از راه تنفس و يا آشاميدن باشد ك رادون و دختران آن مي
غلظت گاز رادون در  .گردد آب حاوي رادون وارد بدن مي

3هاي زيرزميني معموالً از  آب 310 /Bq m  5تا 310 /Bq m  متغير
حد مجاز ) WHO(بنابر اعالم سازمان بهداشت جهاني . باشد مي

پيشنهادي سطح دز موثر ناشي از مصرف آب آشاميدني در حدود 
1mSvy 1/0 المللي  از طرفي بنابر اعالم كميسيون بين .باشد مي

حد مجاز دز موثر ناشي از گاز ) ICRP(حفاظت در برابر تشعشع 
رادون چه به صورت محلول در آب و چه به صورت گاز موجود 

گاز  بع مختلف از قبيل مصالح ساختماني ودر هوا ناشي از منا
1mSvyخارج شده از سطح زمين  10 -3 4 الي 1[ باشد مي[.  

آشاميدن و استنشاق گاز  گاز رادون موجود در آب از دو طريق
 آشاميدن آب حاوي گاز. تواند وارد بدن شود مي آزاد شده از آب
گاز رادون عمدتاً در ناحيه معده جمع  گردد تا رادون باعث مي

هاي  از طريق ساطع كردن ذرات آلفا باعث آسيب بافت كهشود 
در  اين گاز معموالً استنشاق. شود مختلف در اين ناحيه مي

 .تواند خطرناك باشد مي هاي بسته از جمله حمام، دستشويي محيط
تواند وارد هواي  در آب مي محلولگاز رادون  در اين حالت،

ها  وارد ريه و ششو نهايتاً از طريق تنفس  شده محيط درون خانه
ها و ريه ذرات آلفا از خود ساطع  اين گاز درون شش. گردد
ها چسبيده و باعث  هاي ريه و شش اين ذرات به سلول. كند مي

. گردد و نهايتاً به صورت سرطان ريه ظاهر مي شده ها تخريب آن
الزم به ذكر است كه گاز رادون وارد شده به هوا از طريق آب 

گاز رادون موجود در هوا ناشي از ديگر منابع آشاميدني جداي از 

باشد كه در تعيين دز جذبي ساالنه  مياز جمله مصالح ساختماني 
  .دنآنها بايد منظور گرد ، همهكل
  :ع تامين آب شرب شهرستان رفسنجانمناب

  :شود آب شرب شهرستان رفسنجان از دو منبع تهيه مي
 230حلقه چاه با دبي حدود  6اين منبع شامل : آب بردسير -الف

در بردسير در  ها اين چاهآب پمپاژ شده از . . باشد ليتر در ثانيه مي
شود و پس از آن  متر مكعب ريخته مي 3000مخزني به حجم 

 يابد به شهرستان رفسنجان انتقال مي خطوط انتقال آبتوسط 
در  اين آب .)باشد جريان آب از مبدا به مقصد به صورت ثقلي مي(
و  شود ريخته مي واقع در شهرستان رفسنجان 3Sايت به مخزن نه

  ).2شكل( شود هاي زيادي از شهر منشعب مي ار آنجا به بخش
 250حلقه چاه با دبي حدود  13اين منبع شامل : آب رفسنجان - ب

هاي بهار و تابستان آب رفسنجان به  در فصل. باشد ليتر در ثانيه مي
آوري  انتقال جمع خطوطاين آب از طريق . گردد اضافه ميشبكه 

به  1Sآب مخزنبخشي از . شود ريخته مي 1Sگردد و به مخزن  مي
الزم به  .شود ريخته مي 2Sطرف شهر و بخش ديگر آن به مخزن 

بهار و تابستان يك خط انتقال كمكي از هاي  ذكر است كه در فصل
  . )2شكل( شود ريخته مي 1Sآب بردسير نيز به مخزن

  
  
  
  
  
  
  

  
  .منابع تامين آب شرب شهرستان رفسنجان: 2شكل
  گيري روش اندازه

 RAD7گيري غلظت گاز رادون از دستگاه  براي اندازهدر اين كار 
اين دستگاه بر اساس ميزان انرژي ذرات آلفاي  .يما هنمود استفاده

ي  در هر منطقه، نمونه. كند ساطع شده از رادون و تورون عمل مي
ه برداشت نمود تحت شرايط استاندارد ليتر ميلي 250ي به حجم آب

   5دستگاه به  مدت زمان . و آن را به محل دستگاه منتقل كرديم
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دستگاه  با استفاده از رادون گاز غلظت گيري اندازهسيستم چيدمان : 1شكل
RAD7.  

 4سازي نموده و پس از آن در  دقيقه درون ظرف نمونه حباب
گيري  اندازه محلول در آب اي غلظت گاز رادون دقيقه 5مرحله 

درون اتاقك  222Rnگاز گيري،  در مدت زمان اندازه .شود مي
از روي تعداد ذرات  دستگاه. شود واپاشي كرده و ذره آلفا توليد مي

  ).1شكل( نمايد رادون را مشخص مي گاز ثبت شده غلظت
  نتايج

 18مقادير اندازه گيري شده غلظت گاز رادون محلول در آب  
همچنين نمودار . آورده شده است 1نمونه مورد مطالعه در جدول 

مشاهده  .آورده شده است 3ها در شكل  غلظت تمامي نمونه
litBq(ها از حد استاندارد  شود كه غلظت يكي از نمونه مي /11 (

  . باالتر است
  
  
  
  
  
  

  .نمونه 18نمودار غلظت گاز رادون : 3شكل
تـوان بـا اسـتفاده از     مقدار دز موثر ساالنه ناشي از آشاميدن را مـي 

  :]2و1[ رابطه زير محاسبه نمود
)1(  

ثر سـاالنه ناشـي از آشـاميدن آب بـر حسـب      ؤمقدار دز  مـ  Eكه 
1Svy  در ايـن رابطـه   . باشد ميK   زآشـاميدني   فـاكتور تبـديل د

222Rn )8 110 Svy   ــاالن و ــراي بزرگس 8ب 12 10 Svy   ــراي ب
Bq/غلظت گاز رادون بر حسـب   C، )كودكان lit ،KM   ميـزان

ليتـر   5/1ليتر بر روز بـراي بزرگسـاالن و    2متوسط (مصرف آب 
روز  365زمـان مصـرف در كـل سـال يعنـي       tو ) براي كودكـان 

آزاد  ناشي از استنشاق گاز رادون همچنين دز موثر ساالنه. باشد مي
  :توان با در نظر گرفتن شده از آب را مي

  ساعت در سال 7000حدود زمان حضور هر فرد در خانه،  - الف
ــول در آب  نســبت گــاز رادون در هــوا - ب ــه گــاز رادون محل ب

  10به  4حدود خانگي، 
  و  4/0، فاكتور تعادل بين گاز رادون و دختران آن - ج

39،تبديل در معرض قـرار گـرفتن رادون  فاكتور  - د
Bqhm

nSv  ـ ه ب

  .   دست آورد
  بحث و نتيجه گيري
  :توان موارد زير را ذكر نمود مي) 1(با توجه به نتايج جدول 

هوادهي و مدت زمان نگهداري آب درون سه وضعيت   -1
  .مخزن آب رفسنجان خوب است

2Sو  1Sهاي  از مخزن 3Sغلظت گاز رادون مخزن -2

فقط خط انتقال آب  3Sتر است زيرا مخزن پايين
كه دو مخزن ديگر از  شود، در حالي بردسير وارد آن مي

آب و فاضالب رفسنجان واقع در دشت  اداره هاي چاه
 .شوند سعيد آباد نيز تغذيه مي

(مخزن اصلي آب انار به حد مجاز غلظت گاز رادون  -3
litBq ها ديده شد كه  نزديك است، در بررسي) 11/
بر  كنند تقريباً مين ميأه آب اين مخزن را تهايي ك چاه

اند  واقع شده) يا خيلي نزديك به گسل( روي گسل انار 
 .شود كه اين مورد سبب افزايش غلظت مي

ميزان دز موثر جذب شده ساالنه ناشي از آب آشاميدني  -4
مردم منطقه در اكثر موارد كمتر از حد استاندارد 

 . باشد مي

1152كه مقدار  9به جز نمونه شماره  -5 Svy  را نشان
براي آشاميدن هم مناسب  اين آب مي دهد كه حتي

غلظت گاز رادون آب خانگي مناطق ديگر از  .نيست
 اما آن مناطقي كه غلظت گاز. تر است حد مجاز پايين

 باشد در فضاهاي رادون آنها به حد مجاز نزديك مي
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كنند،  ايجاد مشكل ميبسته خصوصاً در هنگام استحمام 
در واقع با وجود اينكه غلظت از حد مجاز پايين است، 
اما در اثر گذشت زمان كافي به دليل جمع شدن گاز در 

در آن محيط شديداً افزايش  اين گاز محيط بسته، غلظت
يابد و استنشاق اين گاز به مدت زمان طوالني سبب  مي

 .كند ايجاد مشكالت ريوي مي
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  . ها و مشخصات چاه انار -آشاميدني منطقه رفسنجانآبگيري شدهاندازههاي غلظت گاز رادون در نمونه: 1جدول
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