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محاسبه آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز استان ایالم


جمال امیری ،2،1سیدپژمان شیرمردی  ،3شهین امیری ،4محمدحسن عباسی ،5جمیل عبدالمحمدی
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 )2گروه رادیوتراپی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 )3گروه رادیو داروها ،پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران ،ایران
 )4گروه زیست شناسی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان ،ایالم ،ایران
 )5گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )6گروه رادیولوژی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
تاریخ پذیرش34/4/44 :

تاریخ دریافت39/4/4 :

چکیده
مقدمه :تابش زمینه از منابع پرتوزای محیطی زمینی و کیهانی ایجاد می شوند .توزیع عناصر در سطح زمین و ارتفاع از سطح
دریا در همه نقاط یکسان نیست ،بنا بر این دز ناشی از آن در نقاط مختلف ،متفاوت خواهد بود .در این پژوهش ،میزان تابش زمینه در
فضای باز مناطق مختلف استان ایالم اندازه گیری شد و آهنگ دز ناشی از آن محاسبه گردید.
مواد و روش ها :از پایشگر  RDS-110برای اندازه گیری میزان تابش زمینه استفاده شد .برای اندازه گیری تابش زمینه در
ارتفاع یکسان ،از یک پایه فلزی به ارتفاع یک متر استفاده شد و پایشگر روی آن قرار گرفت .میزان آهنگ دز معادل تابش زمینه
برای فضای باز در هفت نقطه(شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،مرکز ،بلندترین ارتفاع و کمترین ارتفاع) اندازه گیری شد .داده ها جهت
انجام عملیات آماری وارد نرم افزار  SPSS vol.16شدند و میانگین آهنگ دز معادل تابش زمینه و انحراف معیار آن در فضای باز
محاسبه گردید .با استفاده از محاسبات دزیمتری ،میزان آهنگ دز موثر ساالنه ،برای تمام شهرستان های استان ایالم محاسبه
گردید.
یافته های پژوهش :میانگین آهنگ دز معادل فضای باز ناشی از تابش زمینه بر حسب نانوسیورت بر ساعت  nSv/hبرای
شهرستان های مختلف استان ایالم عبارتند از :ایالم  ،84±10/67ایوان  ،82±10/71دهلران  ،78±12/61آبدانان ،80±11/21
سیروان  ،97±15/5مهران  ،75±10/31ملکشاهی  ،88±13/78دره شهر  ،95±14/15بدره  85±8/82و چرداول  93±13/20به
دست آمد .بیشترین آهنگ دز معادل ،مربوط به شهرستان سیروان  97±15/5 nSv/hو کمترین میزان آن در شهرستان مهران
 75±10/31 nSv/hبود .میانگین آهنگ دز معادل ساالنه در کل استان ایالم  85/6±7/5 nSv/hمی باشد که  44درصد بیشتر از
میانگین جهانی آهنگ دز معادل است هم چنین میانگین آهنگ دز موتر ساالنه در فضای باز استان ایالم ±0/0091 mSv⁄y
 0/107می باشد.
بحث و نتیجه گیری :استان ایالم به دلیل کوهستانی بودن و ارتفاع تقریبأ باال از سطح دریا ،میانگین آهنگ دز معادل و
میانگین آهنگ دز موثر ساالنه بیشتری نسبت به میانگین جهانی آهنگ دز معادل و دز موثر ساالنه در فضای باز را دارد.

واژه های کلیدی :تابش زمینه ،آهنگ دز ،فضای باز ،استان ایالم

*نویسنده مسئول :پژوهشکده كاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ایران
Email: p_shirmardi@aut.ac.ir
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 )1گروه فیزیک پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران

محاسبه آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز استان ایالم -سید پژمان شیرمردی و همکاران

مقدمه
مواد پرتوزا به صورت رادیوایزوتوپ های سری های
طبیعی( )232Th( ،)235U( ،)238Uدر زمین ،سایر ایزوتوپ
های موجود در طبیعت مانند 14C ،40Kو  ...از طرف
دیگر پرتوهای کیهانی ،همواره انسان را در معرض
تابش قرار داده اند(.)1 -3
سرطان یکی از کشنده ترین بیماری هایی است که
در اکثر نقاط جهان به عنوان عامل مرگ و میر انسان
ها به شمار می رود .پرتوها یکی از عوامل ایجادکننده
سرطان در دنیا معرفی شده اند(.)4،5
پرتوهایی که در تابش زمینه نقش دارند معموأل
تابش های گاما و ایکس هستند ،اگر چه تابش نوترون
و بتا هم ممکن است وجود داشته باشد ولی مقادیر آن
ها خیلی کم است( .)6،7اثر همه این تابش ها یکسان
نیست چون این تابش ها هم در انرژی ،نوع ،بار و منبع
تولید با هم تفاوت هایی دارند و هنگامی که بر بدن
بتابند ،به علت پدیده یونش ،برانگیزش و ایجاد گرما در
سلول ها اثرات بیولوژیکی متفاوتی را ایجاد می
نمایند(.)6-10
در جهان ،بعضی مناطق با تابش زمینه باال وجود
دارند و میزان تابش زمینه در این مناطق تا چند برابر
مقدار میانگین آن است( .)12،11آسیب ناشی از تابش
پرتوها یک پدیده تصادفی(احتمالی) است ،به عالوه
احتمال ترمیم آسیب ناشی از تابش هم دارای ماهیتی
تصادفی بوده که تابع فاز چرخه تقسیم سلولی ،میزان و
نوع آسیب تاثیرپذیر می باشد(.)5،4
با توجه به تنوع منابع تولید تابش زمینه ،و وابسته
بودن آن ها به عواملی مانند اختالف ارتفاع از سطح
دریا ،منابع سطحی و زیر سطحی ،چشمه های آب گرم
و ...باعث تنوع در میزان تابش زمینه در نقاط مختلف
گردیده است .تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه در
سراسر جهان و هم چنین در سراسر ایران انجام شده و
میزان تابش زمینه در اکثر استان های کشور اندازه
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گیری شده است .میانگین آهنگ دز در فضای باز شهر
مشهد توسط بحرینی طوسی و اورجی( ،)1999اندازه
گیری گامای محیطی در یزد توسط بوذرجمهری
( ،)2005اندازه گیری دز تابش زمینه سالیانه در شهر
اصفهان توسط توکلی در سال  ،2003اندازه گیری
آهنگ دز در فضای باز و بسته آذربایجان در سال
 ،2000اندازه گیری تابش زمینه در استان چهارمحال و
بختیاری توسط شهبازی در سال  ،2003مقایسه دز
ناشی از گامای محیطی در فضای باز و فضای بسته
استان کردستان توسط یاراحمدی و بحرینی طوسی در
سال  ،2005بررسی دز ناشی از گامای محیطی در
اردبیل توسط حضرتی و همکاران در سال ،2012
بررسی میزان تابش گامای طبیعی در منازل مسکونی و
تعیین دز موثر ساالنه در زنجان توسط سقطچی و
همکاران در سال  ،2008اندازه گیری گامای محیطی
در استان لرستان توسط غالمی و همکاران در سال
 ،2011اندازه گیری تابش زمینه در فضای باز  49شهر
استان گیالن توسط بصیرجعفری و همکاران در سال
 ،2014اندازه گیری گامای محیطی در فضای باز و
بسته استان کرمانشاه توسط حق پرست و همکاران در
سال  2014و دز موثر ساالنه در شهر بوشهر توسط
پاشازاده و همکاران در سال  2014اندازه گیری شده
است( .)13-24همه مطالعات انجام شده در اندازه گیری
تابش زمینه نقاط مختلف کشور هستند.
استان ایالم با وسعت  20150کیلومترمربع و 1/2
درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد .موقعیت
جغرافیایی آن روی کره از زمین  45درجه و  24دقیقه
تا  48درجه و  10دقیقه طول شرقی نسبت به نصف
النهار گرینویچ(مبداء) و از  31درجه و  58دقیقه تا 34
درجه و  15دقیقه شمالی از خط استوا قرار دارد .استان
ایالم بر اساس آخرین تقسیمات تا کنون شامل 10
شهرستان می باشد که در شکل شماره  1نقشه کلی
استان آورده شده است.
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اندازه گیری میزان تابش و محاسبه دز ناشی از آن
می تواند راهنمایی مفید ،جهت بررسی چگونگی توزیع
پرتوزایی محیطی در نقاط مختلف و ارتباط آن با میزان
شیوع سرطان باشد .هم چنین تا کنون مطالعه ای از
وضعیت تابش زمینه استان ایالم به چاپ نرسیده است.
در این پژوهش ،میزان آهنگ تابش زمینه اندازه گیری
شده و دز ناشی از آن محاسبه گردید.
مواد و روش ها
در این پژوهش ،که کلیه نقاط شهرهای استان ایالم
حجم نمونه بودند که با استفاده از پایشگر RDS-110
آهنگ دز ناشی از تابش زمینه اندازه گیری شد .پایشگر
 RDS- 110مدلی از آشکارسازهای گازی می باشد که
در ناحیه گایگر-مولر کار می کند و توانایی اندازه گیری
آهنگ دز معادل بر حسب

mSv
h

ابتدا پایه فلزی در محل قرار می گرفت و سپس
دستگاه به طوری که میله های جلوی پنجره ورودی را
نگیرند به صورت افقی قرار داده شد.
بر اساس تقسیمات کشوری ،به طور کلی استان به
 10منطقه(ایالم ،ایوان ،سیروان ،دهلران ،مهران،
ملکشاهی ،آبدانان ،درهشهر ،بدره و چرداول) تقسیم شد.
برای هر منطقه در هفت نقطه(شمال ،جنوب ،شرق،
غرب ،مرکز ،باالترین ارتفاع و پایین ترین ارتفاع) اندازه
گیری آهنگ دز معادل ناشی از تابش زمینه در فضای
باز صورت گرفت.
برای اندازه گیری؛ ابتدا پایشگر  RDS-110کالیبره
شد و اندازه گیری برای هر نقطه به مدت یک ساعت
انجام شد و اعدادی که پایشگر نشان می داد هر پنج
دقیقه یک بار یادداشت و در مجموع برای هر نقطه 12
عدد به دست آمد ،چون در فضای باز در هر شهرستان
در هفت نقطه اندازه گیری انجام شد ،مجموعأ  84عدد
برای هر شهرستان به دست آمد .اعداد به دست آمده
وارد نرم افزار  SPSS vol.16شدند و با استفاده از نرم
افزار میانگین آهنگ دز معادل و انحراف معیار محاسبه
و استخراج گردید.
برای محاسبه درصد تفاوت با میانگین جهانی آهنگ
دز معادل از رابطه شماره  1استفاده شده که در این
رابطه  Xدرصد تفاوت M ،میانگین آهنگ دز معادل
اندازه گیری شده با پایشگر ،و  Nمیانگین مجاز آهنگ
دز معادل در فضای باز می باشد.
()1
برای محاسبه آهنگ دز موثر ساالنه در فضای باز از
رابطه شماره  2که مورد قبول محققین دیگر
بوده( )21،22،24،25استفاده شده است .در این رابطه

و  Svدر محدوده
h

 0/05 Svت ا  100 m S vبا دقت یک صدم
h

h

میکروسیورت و هم چنین تعداد شمارش ها در ثانیه
( )CPS-Count Per Secondو میزان دز معادل
برحسب میلی سیورت را دارد.
برای این که اندازه گیری آهنگ دز کلیه نقاط در
شرایط یکسان ،چهارپایه ای فلزی به ارتفاع یک متر
طراحی و ساخته شد .برای قرار گرفتن دستگاه ،چند
میله افقی فلزی به سر پایه متصل گردید و دقت شد
فاصله بین میله های افقی به گونه ای باشد که در کار
دستگاه اختاللی ایجاد نکند.
محلی که برای اندازه گیری آهنگ دز معادل انتخاب
می شد حداقل باید  4mبا دیوارهای کناری فاصله
داشته باشد و فضای باالی سر آن هیچ سقفی نباید قرار
داشته باشد .محلی که برای اندازه گیری تعیین می شد؛
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شکل شماره  .1نقشه استان ایالم

محاسبه آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز استان ایالم -سید پژمان شیرمردی و همکاران
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جدول شماره  .1میانگین آهنگ دز معادل در فضای باز شهرستان های مختلف استان ایالم بر حسب nSv/h
نام منطقه
میانگین آهنگ دز
انحراف معیار
تعداد
میانگین جهانی آهنگ
درصد باال()+
nSv
nSv
)
SD
(
گیری
اندازه
پایین()-
معادل بر حسب h
دز معادل بر حسب h
ایالم
84
10/67
84
59
℅+42
ایوان
82
10/71
84
59
℅+38
دهلران
78
12/61
84
59
℅+32
ملکشاهی
88
13/78
84
59
℅+49
بدره
85
8/82
84
59
℅+44
آبدانان
80
11/21
84
59
℅+35
سیروان
97
15/5
84
59
℅+64
درهشهر
95
14/15
84
59
℅+61
مهران
75
10/31
84
59
℅+27
چرداول
93
13/20
84
59
℅+57
میانگین استان
85/7
7/5
840
59
℅+44

مقدار مجاز دز ناشی از تابش زمینه در یک سال
 0/48 mSv⁄yمی باشد( .)1-3با احتساب ضریب
اشتغال  0/2برای فضای باز ،مقدار مجاز دز در فضای
باز  0/096 mSv⁄yمی باشد.

با استفاده از رابطه شماره  2محاسبات دزیمتری
انجام شد .مقدار دز موثر ساالنه ناشی از تابش زمینه در
فضای باز شهرستان های مختلف استان ایالم تعیین ،و
در جدول شماره  2درج شده است.
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میانگین آهنگ دز معادل بر حسب نانو سیورت بر
ساعت  nSv/hمی باشد .انسان ها معموأل  80درصد
وقت خود را در فضای داخل و  20درصد زمان خود را
در فضای باز سپری می کنند بنا بر این ضریب
اشتغال( )OF-Occupancy Factorبرای فضای باز
 0/2و فضای بسته  0/8می باشد .زمان( )Tبرابر یک
سال است ،که در محاسبات دز ساالنه برابر  8760hدر
نظر گرفته می شود .ضریب تبدیل( CC- Conversion
 )Coefficientدز معادل به دز موثر که مقدار آن برای
افراد بالغ  0/7و برای کودکان  0/8در محاسبات در نظر
گرفته می شود که در این محاسبات  0/7در نظر گرفته
شد(.)20-22
()2

یافتههای پژوهش
میزان آهنگ دز معادل ناشی از تابش زمینه برای ده
شهرستان و منطقه مختلف استان ایالم به تفکیک؛
ایالم ،ایوان ،مهران ،دهلران ،درهشهر ،سیروان،
ملکشاهی ،آبدانان ،بدره و چرداول برای فضای باز
اندازه گیری صورت گرفت و میانگین آهنگ دز معادل
در فضای باز در این مناطق بر حسب  nSv/hمطابق
جدول شماره  1به دست آمد .میانگین آهنگ دز معادل
در هر یک از شهرستان ها با میانگین جهانی آهنگ دز
معادل در فضای باز  59 nSv/hمقایسه شد( .)4،5با
استفاده از رابطه  1میزان اختالف با میانگین جهانی
آهنگ دز معادل تعیین شد و درصد باالتر و پایین تر از
میانگین جهانی آهنگ دز معادل با عالمت مثبت( )+و
منفی( )-به ترتیب مشخص گردید.
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0/096
0/096
0/096
0/096

±0/0247
±0/0187
±0/0232
±0/0091

0/118
0/104
0/116
0/107

درهشهر
مهران
چرداول
میانگین استان

استان لرستان انجام شده آهنگ دز در فضای باز
 ،)21( 108 nSv/hدر پژوهشی که توسط پاشازاده و
همکاران در بوشهر و هرمزگان انجام شده آهنگ دز در
فضای باز  )24( 52 nSv/hو سایر مطالعات انجام شده
نشان می دهد که آهنگ دز در نقاط مرتفع تر بیشتر و
در نقاط کم ارتفاع کمتر است.
شهرستان های ایالم ،ایوان ،سیروان ،ملکشاهی،
آبدانان ،بدره ،دره شهر و چرداول در مناطق کوهستانی
استان قرار دارند و آهنگ دز در این شهرستان ها نسبت
به شهرستان های مهران و دهلران که در مناطق
کوهپایه ای و کم ارتفاع قرار دارند بیشتر است و به نظر
می رسد چون کل استان ایالم یک منطقه کوهستانی
است که همه نقاط آن دارای ارتفاع متوسطی نسبت به
سایر نقاط کشور هستند بنا بر این میانگین آن ها باالتر
از میانگین جهانی است.
در نمودار شماره  2میانگین آهنگ دز در استان های
مختلف کشور را نشان می دهد .استان ایالم نسبت به
استان اردبیل ،ارومیه ،تبریز ،کردستان ،لرستان ،زنجان
از ارتفاع کمتری برخوردار است و نسبت به استان
بوشهر و هرمزگان از ارتفاع باالتری برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
تابش زمینه به پارامترهای مختلفی مانند ارتفاع از
سطح دریا ،ترکیبات زمین ،نوع پوشش سطح زمین و...
بستگی دارد( .)1-24استان ایالم دارای دو بخش دشت
(کوهپایه ای) و کوهستانی است .تعدادی از شهرستان
های استان مانند ایالم ،ایوان ،دره شهر ،ملکشاهی،
آبدانان ،بدره ،سیروان و چرداول در بخش کوهستانی
قرار گرفته اند و دارای ارتفاع بیشتری از سطح دریا می
باشند .بعضی از شهرستان های استان مانند مهران و
دهلران در قسمت کوهپایه ای واقع شده اند و از ارتفاع
کمتری نسبت به سطح دریا دارند.
در این پژوهش ،بر اساس نتایج به دست آمده می
توان نتیجه گرفت که در نقاط با ارتفاع باال دارای
آهنگ تابش زمینه بیشتری نسبت به نقاط با ارتفاع
پایین می باشند .و این روند در پژوهشی که در سایر
نقاط کشور در اندازه گیری تابش زمینه در فضای باز
انجام شده است هم خوانی دارد .در پژوهشی توسط
بحرینی طوسی و همکاران در استان کردستان انجام
شده میانگین آهنگ دز استان کردستان 111 nSv/h
( ،)18در پژوهشی که توسط غالمی و همکاران در

022

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 23:42 IRST on Friday December 14th 2018

جدول شماره  .2مقدار آهنگ دز موثر در فضای باز شهرستان های مختلف استان ایالم و مقایسه آن با مقدار میانگین جهانی
نام منطقه
دز در فضای باز برحسب)) mSv⁄y
مقدار میانگین دز در فضای باز))mSv⁄y
ایالم
0/103 ±0/0192
0/096
ایوان
0/102
±0/0192
0/096
دهلران
0/097
±0/0215
0/096
ملکشاهی
0/110 ± 0/0230
0/096
بدره
0/106
±0/0168
0/096
آبدانان
0/100
±0/0198
0/096
سیروان
0/121 ±0/0251
0/096

nSv /h آهنگ دز بر حسب
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 مقایسه آهنگ دز در فضای باز استان ایالم با سایر استان های کشور.2 نمودار شماره

 و میانگین آهنگ دز0/104±0/0187mSv⁄y مهران
موثر ساالنه ناشی از تابش زمینه در کل استان
. می باشد0/107 ±0/0091mSv⁄y
سپاسگزاری
 با حمایت معاونت تحقیقات و فن آوری،این پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی ایالم در قالب طرح پژوهشی به
 از، نویسندگان مقاله. انجام شده است908987 شماره
همکاران زحمت کش در حوزه های معاونت تحقیقات
 معاونت بهداشت و دانشکده پیراپزشکی که ما،دانشگاه
.را یاری نمودهاند کمال تشکر و قدردانی را داریم

بیشترین آهنگ دز معادل در فضای باز مربوط به
 و کمترین آهنگ97±15/5 nSv/h شهرستان سیروان
nSv/h دز معادل مربوط به شهرستان مهران
 میانگین آهنگ دز معادل جهانی. می باشد75±10/31
 میانگین آهنگ دز معادل در فضای باز59 nSv/h برابر
 می باشد که85/7±7/5 nSv/h کل استان برحسب
 درصد از میانگین جهانی آهنگ دز معادل بیشتر+44
 ماکزیمم آهنگ دز موثر ساالنه ناشی از تابش.است
زمینه در فـــضای بـــاز اســــتان ایــــالم
 و کمترین مقدار0/131±0/0251mSv⁄y بـــرابـــر
آهنگ دز موثر ساالنه ناشی از تابش زمینه در شهر
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Abstract
Introduction: Background radiation is
originated from environmental radioactive
sources
cosmicandterrestrial.Materials
distribution onsurface of the earth and
height from sea level are not the same at
various points.Absorbed dose caused by
them were different at various points.In this
research, Background radiation level
inoutdoor different areas of Ilam province
was measured and effective dose ratecaused
by it was calculated.

Findings: The mean equivalent dose rate
caused by outdoor background radiation for
different regions of Ilam province was
obtained based on unit nSvh-1 include: Ilam
84 ± 10.67, Ivan 82 ± 10.71, Dehloran78 ±
12.61, Abdanan80 ± 11.21, Sirvan97 ±
15.50, Mehran 75 ± 10.31, Malekshahi88 ±
13.78, Dareshahr95 ± 14.15, Badreh85 ±
8.82 and Chardavol93 ± 13.20.The
maximum outdoor equivalent dose rate was
in Sirvan area with 97 ± 15.50nSvh-1 and
minimum value in Mehran area with 75 ±
10.31nSvh-1. The average of outdoor annals
equivalent dose rate in entire Ilam province
85.7± 7.5nSvh-1 in comparison average
world 59nSvh-1 is more than 44%. Well as
annual
effective
dose
rate
was
-1
0.107±0.009nSvy .

Materials & methods: RDS -110detector
was used to measure background radiation.
The metal base with a height of 1m was
used for measuring at the same altitude and
detector placed on the metal base. Outdoor
backgroundradiationwas measured for
seven points (The highest altitude, the
lowest point North, South, East and West).
Measured datawas entered to SPSS16
software for statistical operations. The
mean equivalent dose rate andstandard
deviation were calculated. By using the
dosimetry calculations, the amount of
annals effective dose rate in outdoor was
calculated for different regions of Ilam
province.

Discussion
&
Conclusions:
Ilam
provincehasmore mean-annualequivalent
dose rate and effective dose rate compared
to global average annualequivalent dose
rate and effective dose ratedue to
mountainous and relatively high altitude
from sea level.
Keywords: Background radiation, Dose
rate, Outdoor, Ilam province
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