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  به روش بافق- چغارتمعدن آهن در سنگ  ي طبيعيسنجش ميزان راديواكتيويته

  سنجي گاماطيف 

  

 ي، جعفر قيصريعليرضا امين دربرز

  دانشگاه يزد، دانشكده علوم پايه، گروه فيزيك 

  ده يچك

معدن  از سنگ آهن ييهاو در نمونهيواكتيعناصر راد يو فراوان ژهيو يتهيويافتن اكتيق به دنبال ين تحقيدر ا

238م عمر بلند يبا ن يدهايونوكلئيراد كهم يهست چغارت
U ،232

Th  40و
K فين منظور از طيا يم. برايكنيم يرا بررس-

آشكارساز به  يم. بازدهيااستفاده كرده %20 يمحور با بازدهخالص هموم فوقيآشكارساز ژرمان يلهيگاما به وس يسنج

ها ن نمونهيانگيم يژهيو يتهيوياستاندارد مورد محاسبه قرار گرفتند. اكـت با استفاده از چشمه يح خودجذبيهمراه تصح

Bq/kg52/2±58/28  ،Bq/kg91/5±28/180  وBq/kg77/5±68/98  238  يب برايبه ترت
U ،232

Th  40و
K  .حاصل شد

و  ppm20/0±31/2 ،ppm45/1±40/44ب يم به ترتيم و پتاسيوم، توريمتوسط عناصر اوران يفراوان

ppm42/181±74/30 است.  

  

  واژهديكل

وم خالص، سنگ آهن، معدن يژه، آشكارساز ژرمانيته ويويگاما، اكت يسنجفي، طيعيطب يدهايونوكلئيراد

  .چغارت 

  

  مقدمه

گردند. يل ميگس يگوناگون يهاقرار دارند كه از چشمه يسازوني يدر معرض پرتوها موجودات زنده يتمام

رباز به صورت يد باشد كه از ديبا ييهاكه از چشمه يمصنوع يهانه تنها از چشمه يكه نگران است هثابت شد

توان به راديونوكلئيدهاي با نيم . از منابع اصلي پرتوزايي طبيعي ميوند خورده استيبشر پ يبا زندگ يعيطب

238عمر بلند 
U ،232

Th  40و
K آن دسته از كارگران معادن  ي]. مطالعات انجام گرفته بر رو1[اشاره كرد

222وم كه در معرض گاز رادون (ياوران ينيرزميز
Rn218ژه ي) و  محصوالت كوتاه عمر آن به و

Po  214و
Po  قرار

توان به ها مياز اين قبيل پژوهش]. 2ها بود[ن آنيه در بير سرطان ريگش چشميافزا يداشتند، نشان دهنده

هماتيت استخراج شده از معادن آهن بيابان غربي درمصر توسط احمد بررسي ميزان دز جذبي در سنگ معدن 

) بر روي 2007ي ديگري از اين كار توسط مصطفي و همكارانش (. سابقه]3[) اشاره كرد2006و همكارانش (

. فيريمي و لئوناردو ]4[تانتاليا در غرب جمهوري كنگو انجام شده است-كاني كالتان در معدن كلمبيت

آن قدر  ها. اين گونه بررسي]5[اندتانزانيا را انجام داده -معدن فسفات مين جينگو ديگري در ) بررسي1998(
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ي طبيعي در تمام ميزان راديواكتيويتهسنجش گسترده بود كه در كشورهايي مانند آمريكا، كانادا و انگلستان 

 بافق-چغارت در معدن يعيطب يتهيويواكتيزان رادين پروژه برآورد ميهدف از ا]. 6[كشور انجام شده است

كيلومتري جنوب  125فق و در كيلومتري شمال شرقي شهرستان با 12معدن سنگ آهن چغارت در  .باشديم

 كيلومتري جنوب غربي بهاباد در حاشيه كوير مركزي ايران واقع شده است . 75شرقي مركز استان يزد و در

  شود.كمي را شامل مي يكاني اصلي منطقه مگنتيت است و هماتيت قسمت خيل

  

  روش كار

ي سطح توده دهندهي كافي پوششبه اندازه هاسعي بر آن بود كه نمونه برداري: در نمونهيبردارنمونهالف) 

برداري از آن باشند. اما به علت انجام عمليات استخراج، برخي نواحي قابل دسترسي نبود و لذا امكان نمونه

هاي تعداد نمونه دهد.نشان مي روي عكس هوايي منطقه ها رامحل نمونه )1(شكل  .مناطق وجود نداشت

به آزمايشگاه حمل و به مدت يك هفته در هوا  هاييها در كيسهنمونه رسيد. نمونه  30آوري شده به جمع

  خشك شدند.
   

 

مشخص شده است. يبرداركه در آن نقاط نمونه برداريعكس هوايي محل نمونه): 1(شكل  

-ي نمونهاكتيويته غربال شدند. از آنجا كه mesh 40هاي خشك شده ابتدا خرد، سپس پودر و با الك نمونه

برابر  1000( بيشتر از  ها بسـياركاربرد در آزمايشـگاههاي راديواكتيـو معمول پرهاي محيـطي از چشـمه

تفاده كرد تا بتوان طيف مناسب و با دقت ها اسـتر اسـت، بايد از حجم زياد و گسـتردگي بااليي از نمونه)كم

ي بيشتري در هاي گسترده موجب بهره جستن از بازدهقابل قبولي به دست آورد. استفاده از چشمه
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هاي ساخته شده داراي ها بود. ظرفگيريآشكارسازي است. لذا ظروف مارينلي بهترين گزينه براي اين اندازه

هاي الك شده در درون ظروف تا ارتفاع مشخص و يكساني ريخته مونهميلي ليتر بودند. ن 850حجمي معادل 

بندي نموديم تا گاز رادون ساطع شده از هاي مخصوص عايقها را با چسبدرب ظروف را بسته و آن. شدند

هاي راديواكتيو برقرار شود، براي حصول اين تعادل بايد نمونه درون ظرف محفوظ بماند و  تعادل در زنجيره

  .]7[داشتها را در ظرف سربسته نگهروز نمونه 27ت به مد

محور هم P) نوع HPGeوم فوق خالص (يگاما از آشكارساز ژرمان يسنجفيط يبراگاما:  يسنجب) طيف

  باشد.) ميkeV1332 يدر انرژ "NaI(Tl) 3"×3% ( نسبت به آشكارساز 20بازده  ياستفاده نموديم كه دارا

ه يثان 20000ها را به مدت ك از نمونهيمناسب و با شدت و دقت قابل قبول، ما هر يفيط يآورجمع يبرا

ن ييتع يل شدند. برايتحل  APTECافزار شده توسط نرم يآورجمع يهافيم. طيتحت شمارش قرار داد

اي به رابطه يون انرژيبراسيكال ي]. برا8[كنندمياستفاده روش كوئيتنر افزار از ن نرمير هر قله ايسطح ز

  :]9[ميقرار داد يصورت زير را مورد بررس

)1(  � ��������
	

�
�
						 

ها هايي كه انرژي آنها با ثبت طيف چشمهها مقـادير ثابتـي هستند. ثابت aiي كانال و شـماره Cكه در آن 

  ر بود:يبه صورت ز يجه تابعين شدند. كه نتييمعلوم است،  به روش برازش كمترين مربعات تع

)2(  � � 0.4869 � 0.9746� � 7.976 � 10���� � 3.287 � 10���� 

ك يع بود كه از حل كردن يما يا، چشمهاستاندارد مورد استفاده ي، چشمهيون بازده آشكارسازيبراسيكال يبرا

تر به دست آمده يك ليق كردن آن توسط آب مقطر تا حجم يو سپس رق HClاستاندارد در  يقرص يچشمه

است  يتميلگار ياك چندجملهيبه شكل  يون بازده تابعيبراسيپركاربرد جهت كال يلياز توابع تحل يكياست. 

  :شوديشناخته م يب خطيبارز ضرا يژگيكه با و

)3(  ε��� �  � �  � ln � �  ��ln ��� �⋯
�  

سيستم تابع حاصل براي  .]10[شود ين مييبا توجه به تعداد نقاط معلوم از بازده تع ياچندجمله يدرجه

  آشكارسازي مورد استفاده به صورت زير به دست آمد.

)4(  

$��� � �5075.523819� � 2346.639185 � &'���
� � 337.6664263 � &'����

�
� 16.87062182 � &'����

�  

استاندارد و  ين چشمهيب يهااز تفاوت يطيمح يهانمونه يتهيوياكت يريگجاد خطا در اندازهياز عوامل ا يكي

هاي محيطي به طور چگالي نمونهباشد. يم ييايميب شيو ترك يها، چگالنمونه مربوط به هندسه نمونه

gr/cmمحسوسي متغير است. چگالي خاك از 
gr/cmتا  35/0

هاي آهن تر مانند كانياست. مواد سنگين 5/1 3
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gr/cmي چگالي در محدوده
gr/cmتا  32

استاندار محلول آبي نيز داراي چگالي  هايدارند. چشمه 33

gr/cm
ي استاندارد است. از آنجا كه ها و چشمههستند. مسئله ديگر تفاوت در تركيب شيميايي نمونه 30/1

هاي با چگالي يكسان كه تركيب شيميايي متفاوتي دارند، ضرايب جذب جرمي مقدار اندكي با هم براي محيط

نظر كرد. ما در اين تحقيق اين ها صرفتوان از در نظر گرفتن تركيب شيميايي نمونهتفاوت خواهد داشت مي

ح به خاطر ين مشكل عامل تصحيرفع ا يبرا گيريم.تصحيح مربوط به تركيب شيميايي را نيز در نظر مي

-يانرژدر شود، يم ها چشمه استاندارد و نمونه ين خودجذبيتفاوت ب كه منجر بهب يو ترك يتفاوت چگال

ها نشان از نمونه ي) اين عامل خود جذبي را براي يك1نمودار( ].11[مختلف مورد محاسبه قرار گرفت يها

  دهد.يم

 

   ها.از نمونه يكي يبرا ي)برحسب انرژ faنمونه و چشمه استاندارد(  يح تفاوت خودجذبي: نمودارعامل تصح)1( نمودار
  

40 يتهيويسنجش اكت يها ما براو شمارش مناسب قله يريپذكيبا مالحظات مربوط به تكفك
K  از تنها پرتو

و  keV32/727و  keV19/583 يم از گاماهايتور يسر يو برا keV00/1461يآن با انرژ يگاما

keV21/911 238م و ياستفاده نمود
U يبا انرژ يرا با استفاده از گاماها keV31/609  وkeV21/1120  و

keV49/1764 م.يقرار داد يابيمورد ارز  

  

  جينتا

238 يتهيوين اكتيانگيم
U ها نمونه يبراBq/kg 52/2±58/28ي(فراوان ppm  2046/0±3140/2باشد. ي) م

238ژه يو تهيوياكت
U مخـتلف از  يهادر نمونهBq/kg 01/1±43/6 تا  1 ينمونه يبراBq/kg 59/5±42/80 

232 تهيوين اكتيانگيم كند.ير مييتغ 15 ينمونه يبرا
Th هانمونه يبراBq/kg  91/5 ± 28/180ي(فراوان ppm  

 يبرا  Bq/kg  14/12±96/639 تا  16 ينمونه يبراBq/kg  01/1±26/12از كهباشدي) م 45/1±40/44

  Bq/kg  77/5 ±68/97 )ppmهانمونه يبرا 40ميپتاس تهيوين اكتيانگيم كند.ير مييتغ17 ينمونه

  Bq/kg تا 29 ينمونه يبرا  Bq/kg  00/3±90/7از باشد كهيم)  4214/181±7444/1070

ي ويژه ) توزيع اكتيويته4) تا (2( يهادر شكل كند.ير مييتغ 20 ينمونه يبرا 13/14±90/392

  توان مشاهده كرد.راديونوكلئيدها را در سطح معدن مي

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0 3 6 9 12 15 18 )MeV(انرژی 

fa
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238 يژهيو يتهيويع اكتي: توز)2(شكل 
U  232يژهيو يتهيويع اكتيتوز :)3(شكل    سطح معدندر

Th در سطح معدن  

 
در سطح معدن 40م يپتاس يژهيو يتهيويع اكتي: توز)4( شكل  

  بحث و نتيجه گيري 

238ژه يو يتهيوياكت ين جهانيانگيمقدار م
U  در گزارشUNSCEAR  برابر باBq/kg 35 باشد كه از يم

شتر است. البته با توجه به طرح نمونه يسنگ آهن ب يشده يآورجمع يهان نمونهيانگيمقدار م

-يم ين جهانيانگين مقدار تا دو برابر مقدار ميا 15 يشود كه در نمونهي)) مشاهده م1(شكل(يبردار

 ين جهانيانگيش از ميب ياتهيوياكت يدارا 26و  21، 17،20، 15، 14، 13، 7ي هان نمونهين بي]. در ا12رسد[

232ژه يو يتهيـوياكت ين جهانيانگيمقدار م هستند.
Th  در گزارشUNSCEAR  برابر باBq/kg 30 يمـ-

ن مقدار يچند برابر ا يمورد بررس يسنگ آهن منطقه يشده يآورجمع يهان نمونهيـانگـيباشـد كه مقـدار م

40ژه يو يتهيوياكت ين جهانيانگيمقدار م ].12باشد[يم ين جهانيانگيم
K  در گزارشUNSCEAR   برابر

ن مقدار ين برابر از ايسنگ آهن چند يشده يآورجمع يهان نمونهيانگيباشد كه مقدار ميم Bq/kg 400با

  ].12باشد[يكوچكتر م ين جهانيانگيم

  

  يسپاسگزار

ت محترم شركت سنگ يرين مديو همچن يبيدكتر غر يجناب آقا يد گرامين پروژه اساتيند انجام  ايدر فرآ

  و سپاس فراوان را دارد. يقدران ينمودند كه جا يفراوان يهايهمكار يآهن مركز
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