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مقاله پژوهشی

اندازه گیری غلظت گاز رادن در هوای داخل اماکن مسکونی و عمومی
شهر نورآباد ممسنی و برآورد دوز موثر دریافتی آن
هدیه حسنوند ،1نسرین دهقان ،2کاظم ندافی ،3،2محمدصادق حسنوند ،*،3رامین نبی زاده ،3،2ساسان فریدی ،2ذبیح اهلل یوسفی
 -1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 -2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3مرکز تحقیقات آلودگی هوا ،پژوهشکده محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
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واژگان کليد ی :گاز رادن ،سرطان ریه ،هوای
داخل ،نورآباد ممسنی

زمینه و هدف :گاز رادن یکی از عوامل خطر محیطی در هوای داخل اس��ت که مواجهه با آن سبب
افزایش ریسک سرطان ریه میشود و پس از سیگار دومین عامل سرطان ریه شناخته میشود .بنابراین
ه��دف از ای��ن مطالعه اندازهگیری غلظت گاز رادن در منازل مس��کونی و اماکن عمومی ش��هر نورآباد
ممسنی و برآورد دوز موثر دریافتی ناشی از مواجهه با آن بوده است.
روش بررس�ی :در اين مطالعه  52منزل مس��کونی و  8مکان عمومی جهت اندازهگیری غلظت گاز
رادن هوای داخل مورد بررس��ی قرار گرفتند .اندازهگیری غلظت رادن هوای داخل به روش غیر فعال
با اس��تفاده از آشکارس��ازهای ردپای آلفا ( )CR-39به مدت س��ه ماه انجام گرفت و پس از این مدت
آشکارسازها برای شمارش تعداد ردپاها به آزمایشگاه ارسال شدند.
یافتهها :نتايج نش��ان ميدهد ،میانگی��ن ( ±انحراف معیار) غلظ��ت گاز رادن در هوای داخل منازل
مسکونی و اماکن عمومی به ترتیب ( 42/4(±14/7و  32/9(± 20/1) Bq/m3بود و در همه محلهای
نمونهبرداری ،غلظت رادن کمتر از مقادیر اس��تاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و رهنمود
س��ازمان جهانی بهداش��ت بوده است .همچنین دوز مؤثر دریافتی س��االنه ناشی از گاز رادن در منازل
مس��کونی بهطور میانگین  1/07 mSvتخمین زده شد .ارزیابی نتایج بهدست آمده نشان میدهد که
در مورد منازل مسکونی رابطه معنیداری میان نوع اتاق و تعداد طبقه با غلظت رادن وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه بیانگر این است که غلظت گاز رادن بهعنوان یک عامل خطر محیطی
در محلهای مورد بررسی کمتر از حدود اعالم شده در رهنمود سازمان جهانی بهداشت بوده و احتماال
نقش قابل مالحظهای در ایجاد اثرات بهداشتی منتسب به آن ندارد.
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اندازه گیری غلظت گاز رادن در ...

مقدمه

س��اله حدود  21000مورد مرگ ناشی از سرطان ریه در ایاالت

متحده امریکا منتس��ب به رادن بوده اس��ت ( .)11در انگلستان

مطالعات متعددی نشان دادهاند که حدود  85درصد از دوز مؤثر

نيز سهم موارد مرگ ناشي از مواجهه با رادن را در حدود 2000

دریافتی انسان ناشی از پرتوگیری طبیعی و  15درصد مصنوعی

نفر تخمين زدهاند ( .)12همچنین براساس گزارش بانک جهانی

(انسانساز) است ( )1و مقدار متوسط پرتوگیری سالیانه انسان

در س��ال  ،2016حدود  0/2درصد از م��وارد مرگ در کل دنیا

از تم��ام مناب��ع پرت��وزای طبیعی ح��دود  2/4 mSv/yبرآورد

منتسب به مواجهه با رادن بوده است (.)13

ش��ده است که در حدود ( 1/15 mSvحدود  50درصد) از آن

از آنجاییکه رادن حاصل واپاش��ی طبیع��ی اورانیوم موجود در

ناش��ی از استنش��اق گاز رادن در محیطهای داخلی است (.)2

خاک و س��نگ اس��ت ( )11بنابرای��ن منابع عمده ای��ن گاز به

رادن یک گاز رادیواکتیو بدون رنگ و بو با عدد اتمی  86و چگالی

داخل ساختمان ش��امل خاک یا سنگ زیر و اطراف ساختمان،

 9/73 kg/m3است و دارای  36ایزوتوپ با جرمهای اتمی 193

مصال��ح س��اختمانی و آب مصرفی اس��ت ( .)14رادن از طریق

تا  228اس��ت که هیچ یک از این ایزوتوپها پایدار نیستند ()3

ش��کافها و دیگر راههای فوندانس��یون و مجرای سیس��تمهای

و تنها سه ایزوتوپ ( Rn219اکتینون)( Rn220 ،تورون) و Rn222

گرمکننده و تهویه وارد ساختمانها میشود ( .)11غلظت رادن

(رادن) در طبیعت تولید میش��وند که پایدارترین آنها  Rn222با

در ه��واي آزاد بهعل��ت حجم زياد و حركت م��داوم آن معموال

نیمه عمر  3/8روز است ( .)4محصوالت واپاشی رادن (پولونیوم،

كمتر از  15 Bq/m3بوده و در اين حالت تقريبا بيخطر اس��ت

بیسموت و سرب) که دختران رادن ( )5نامیده میشوند همگی

( )7ولي مقدار آن در فضای بس��ته (هوای داخل س��اختمانها)

جامد هستند ( )6و با تنفس هوای محتوی  Rn222و واپاشی آن

ب��ه مرات��ب باالتر ب��وده و در حدود  37ت��ا 111000Bq/m3

در ریه ،تولید ش��ده و به سطح نس��وج آن میچسبند و با عمل

گزارش ش��ده است ( .)15سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

بازدم از ریهها خارج نمیش��وند .در نتیجه ،ذرات آلفای ناش��ی

)) (Environmental Protection Agency (EPAحداکث��ر

از واپاشی آنها باعث آس��یب رساندن و احتماال بروز سرطان در

غلظ��ت مجاز رادن در هوای داخل س��اختمان را 148 Bq/m

افراد میش��وند ( .)7طوالنیتر شدن مدت تنفس صدمات جدی

3

تعیین کرده ( )16و س��ازمان جهانی بهداشت مقدار رهنمودی

به ریه وارد نموده و باعث ایجاد بیماریهای آمفیزم (بزرگی ریه)

 100 Bq/m3را برای هوای داخل اماکن مس��کونی پیش��نهاد

و فیبروزیس (ورم ریوی) و یا در نهایت احتمال بروز سرطان ریه

ک��رده اس��ت ( .)10از آنجاییکه اغلب اف��راد تقریبا  80درصد

را افزایش خواهد داد (.)8

از زم��ان خ��ود را در محیطه��ای داخل س��پری میکنند ()4

آژانـــ��س بیـــ��ن المللــــ��ی تحقیق��ات س��رطـــان

اندازهگيري غلظت رادن در هوای داخل بس��يار مهم اس��ت .در

))(International Agency for Research on Cancer (IARC

طی چند دهه اخیر ،بهواس��طه اثرات س��وء این گاز بر س�لامت

در س��ال  1988ای��ن گاز را بهعن��وان عام��ل س��رطان ریه در

انس��ان در کش��ورهای مختلف اندازهگیری غلظ��ت رادن توجه

انس��ان شناسایی کرد ( .)9مطالعات نش��ان دادهاند که مواجهه

بس��یاری از محققان را به خود جلب کرده است .بهعنوان مثال

ب��ا رادن در هوای داخل ،س��بب افزایش ریس��ک س��رطان ریه
میش��ود و ح��دود  3ت��ا  14درص��د از کل س��رطانهای ریه

منطقه ش��هری کانادا در سال  2012 -2013موضوع مطالعهای

منتس��ب به رادن اس��ت و براس��اس گ��زارش س��ازمان جهانی

اس��ت که توس��ط  Chenو همکاران انجام ش��د و نش��ان داد

بهداش��ت )) ،(World Health Organization (WHOرادن

میانگی��ن غلظ��ت رادن در این منطقه  96 Bq/mاس��ت که

پس از سیگار دومین عامل سرطان ریه است و در افراد سیگاری،

3

این مقدار از دو برابر میانگین جهانی غلظت رادن بیش��تر است

بیشتر س��بب سرطان ریه میشود و در افراد غیرسیگاری اولین

( .)17در پژوهش دیگری توس��ط  Celikو همکاران در استان

عامل س��رطان ریه است ( .)10مطالعات نش��ان دادهاند که هر
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اندازهگی��ری غلظت رادن تقریبا  4000منزل مس��کونی در 33

هدیه حسنوند و همکاران

 Giresunترکیه ،غلظت رادن را  52 – 360 Bq/m3با مقدار

ب��ا وضعیت غلظت گاز رادن در این منطقه را در اختیار متولیان

س��طح رادن داخلی متاثر از ژئولوژی ،نفوذ پذیری خاک ،شرایط

عامل خطر محیطی آگاهی الزم را داش��ته باشند و در یک نگاه

سالمت قرار خواهد داد تا نسبت به مواجهه با رادن بهعنوان یک

میانگین 130 Bq/m3گزارش کردهاند .براس��اس تحقیقات آنها

کل��ی نتایج این مطالعه میتواند بخش��ی از دادههای مربوط به

آب و هوای��ی و فاکتورهایی مانند طراحی ،س��اخت ،ش��رایط و

سیمای ملی نقشه رادن در کشور را در اختیار تصمیمگیرندگان

کاربرد ساختمان است ( Ramsiya .)18و همکاران نیز غلظت

سالمت کشور و محققین قراردهد.

گاز رادن را در  25من��زل مس��کونی منطق��ه  Pirayiriبخش

 Palakkadهند ،با اس��تفاده از آشکارس��از ردپای هس��تهای

مواد و روشها

حالت جامد (Solid State Nuclear Track Detectors

)) (SSNTDاز ن��وع  LR-115اندازهگی��ری کردن��د .آنه��ا

 -منطقه مورد مطالعه

دادن��د که این مقدار از میانگین مل��ی اندکی باالتر بود و مقدار

فارس انجام ش��د .شهر نورآباد بهعنوان مرکز شهرستان ممسنی

این مطالعه در منطقه ش��هری نورآباد ممس��نی از توابع استان

میانگین هندس��ی غلظت گاز رادن را  25/52 Bq/m3گزارش

در ش��مال غرب اس��تان ف��ارس و در فاصله  180kmش��يراز

دوز مؤث��ر س��االنه ب��رای رادن  0/37 -1/99 mSv/yتخمین

(مرکز اس��تان فارس) واقع شده اس��ت .از نظر ارتباطی نورآباد

زده ش��د که از س��طح اقدام ( )3 mSv/yپیشنهاد شده توسط

پیوند دهنده اس��تان فارس با استانهای کهگیلویه و بویراحمد،

کمیت��ه بینالمللی حفاظ��ت در برابر پرت��و (International

خوزس��تان و بوشهر است .براس��اس گزارش سرشماری در سال

))Committee of Radiation Protection (ICRP
( )3-10 mSv/yپایینت��ر اس��ت ( .)19اندازهگی��ری غلظت

 ،1395شهر نورآباد  57058نفر جمعیت دارد.

پژوهشهای متعددی در برخی از شهرها با موضوع اندازهگیری

ای��ن مطالعه توصیفی -تحلیلی و از نوع مقطعی اس��ت .برطبق

 -روش نمونهبرداری و اندازه گیری غلظت رادن

رادن در کش��ور ایران نیز از س��ال  1347آغ��از ( )20و تاکنون

پروتکل ارائه ش��ده توس��ط  U.S. EPAکه ب��رای اندازهگیری

غلظت گاز رادن در هوای داخل صورت گرفته اس��ت .به عنوان

غلظ��ت رادن ه��وای داخ��ل برای مواجه��ه بلند م��دت ،زمان

مثال ،در بررس��ی دو ساله غلظت رادن در  10شهر استان یزد،

نمونهبرداری میبایس��ت  3الی  12ماه باش��د ( ،)25لذا در این

خوشبختانه میانگین غلظت رادن در محدوده رهنمود ICRP

مطالعه مدت زمان نمونهبرداری  3ماه در س��ال  1391انتخاب

و  WHOب��وده اس��ت ( .)21عالوه بر این ،براس��اس مطالعات

انجام شده ،غلظت گاز رادن در شهرهای خرمآباد ،قم و مشهد

گردید که بخش��ی از آن در فصل پاییز و بخش��ی هم در فصل

بیشتر از رهنمود  WHOبوده است (.)22-24

س��طح زمين ،نوع مصالح ،قدمت س��اختمان ،ترك خوردگي و

زمس��تان در س��ال  1391انجام ش��د .در اين مطالعه ،ارتفاع از

به ترتیب در  24/3 ،10/1و  5/3درصد از منازل بررس��ی ش��ده

ب��ا توجه به اینکه رادن یک��ی از مهمترین عوامل خطر محیطی

ش��كاف موجود در ديوار و س��قف بهعنوان متغيرهاي مستقل و

زی��ادی در بار بیماریه��ا دارد و همچنین با عنایت به اینکه در

نقش��ه ش��هر نورآب��اد ممس��ني با اس��تفاده از ن��رم افزار

غلظت گاز رادن بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.

اس��ت که دارای اثرات متعددی بر س�لامت است و سهم تقریبا

کش��ور ضرورت تهیه نقش��ه ملی رادن در س��طح کشور وجود

شد (ش��کل  .)1نقطهیابی براس��اس تجارب جهان��ی موجود در

دارد ل��ذا بررس��ی غلظ��ت گاز رادن در مناطق مختلف کش��ور

تهیه نقش��ه رادن صورت گرفت .در بسیاری از کشورها بهمنظور

حائز اهمیت اس��ت .بنابراین مطالعه حاضر با هدف اندازهگیری

اندازهگیری غلظت گاز رادن از مقیاس مساحت استفاده میشود

غلظت گاز رادن در منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر نورآباد

و به عبارت دیگر در هر  2تا  10 km2یک نمونه گرفته میشود

ممس��ني انجام گرفت .نتايج اين تحقيق اطالعات الزم در رابطه
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 )Geographic Information System( GISنقطهیاب��ی

اندازه گیری غلظت گاز رادن در ...

( .)26ب��ا توجه به اینک��ه در ایران معیاری ب��رای انتخاب نقاط

در آشکارساز میشود.

ب��ه نتایج با دقت باال ،از ه��ر  400-600 m2یک نمونه انتخاب

با پوش��ش آلومینیومی طی مدت س��ه روز در نقاط تعیین شده

بنابراین تعداد  120آشکارس��از به صورت کامال محافظت ش��ده

نمونهب��رداری وجود ن��دارد در این مطالعه به منظور دس��تیابی

جایگذاری شدند و کلیه شرایط الزم جهت جانمایی آشکارسازها

گردید و در نهایت  64محل نمونهبرداری ( 56منزل مس��کونی

طبق پروتکل س��ازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ( )25انجام

و  8م��کان عمومی) انتخاب ش��د .در کل مطالع��ه تعداد 120

آشکارس��از برای  64نقطه در ش��هر مورد اس��تفاده قرار گرفت.

گرف��ت ،و به هر آشکارس��از یک کد اختصاص داده ش��د تا پس

خواب و نشیمن) و در  8نقطه (اماکن عمومی) در هر نقطه یک

نمونهبرداری ،مش��خصات س��اختمان اعم از مسکونی یا عمومی،

از جمعآوری ،مش��خصات هر محل مش��خص گ��ردد .همزمان با

در  56نقطه (منازل مس��کونی) در هر نقطه دو آشکارساز (اتاق

قدمت س��اخت ،ارتفاع از س��طح زمین ،ترك خوردگي و شكاف

آشکارساز جایگذاری شد.

موجود در ديوار و س��قف و نوع مصالح بهکار رفته نیز در یک فرم

اندازهگي��ري گاز رادن به دو روش فعال ( )Activeو غیر فعال

جمعآوری دادهها ثبت گردید .سپس بعد از  3ماه آشکارسازها (به

( )Passiveو بهصورت كوتاه مدت يا بلند مدت انجام ميش��ود

 CR-39ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
C
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﻮﭼﻜﻲ از ﻓﻴﻠﻢ ﭘﭘﻠﻲﻣﺮي
آﺷﻜﺎرﺳﺎز رردﭘﺎي آﻟﻔﺎ ) (Alpha Track Detecctorاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻞ

مدت دو روز) بهصورت کامال محافظت شده با پوشش آلومینیومی

( )27 ،10ك��ه در اي��ن مطالعه از روش غی��ر فعال و بلند مدت

ﺖ
درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  .(23) (2آﺷﻜﺎررﺳﺎزﻫﺎ از
 2/5×2/5 cmاﺳﺖ و ن
ﺷﺮﻛﺖ  Test Trackﺧﺮﻳﺪاري

جمعآوری و جهت آنالیز به آزمایشگاه رفرانس رادن در دانشکده

اس��تفاده ش��ده اس��ت .بهمنظور اندازهگیری غلظت گاز رادن از

ﻲﻛﻨﺪ و در
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻜﻴﺞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺷﻴﺎري ﻛﻪ در اﺗﺼﺎل دو ﻪ
ﺑﺮداري از ﻃﺮﻳﻖ ﻚ
ﺤﻴﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي
ﻫﻮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ
ﺷﺪﻧﺪ .ي

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شدند.

آشکارس��از ردپای آلفا ( )Alpha Track Detectorاستفاده

ﺳﺒﺐ ردﭘﺎ در آﺷﻜﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻲ
ﻨﺘﺸﺮه از رادن و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺐ
ﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ذرات آﻟﻔﺎي ﻣﻨﺘ
داﺧﻠﻲ اﺗﺎﻗﻚ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻠﻢ  CR-39ﺑﺮﺧ
ﻓﻀﺎي ﻠﻲ

در آزمایش��گاه بالفاصله بعد از برداش��تن پوش��ش آلومینیومی،

کوچکی از فیلم پلیمری  CR-39به
ش��د که شامل یک قطعه
ﺷﻮد.

ش��ده بر روی آشکارسازها ثبت
شده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺶمقابل کد نمونهها ش��ماره حک
ابعاد  2/5×2/5 cmاست و درون یک ظرف کوچک تعبیه
ﭘﻮﺷﺶ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻃﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻪ رروز در ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪﺪاد  120آﺷﻜﺎررﺳﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
پایاﻧﺠﺎمذرات آلفای ایجاد شده روی
زﻳﺴﺖقطر
کردن
آﺷﻜﺎﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﺮشد
Test
Track
ش��رکت
آشکارسازها
رد(25
آﻣﺮﻳﻜﺎ )
بزرگﻣﺤﻴﻂ
ﺣﻔﺎﻇﺖ
برایﺣ
ﺮوﺗﻜﻞوﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ
ﺟﻬﺖ
ﻻزم ﺖ
ﺷﺪﻧﺪ وازﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﺮاﻳﻂ
است (ش��کل  .)23( )2ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺷ

الکتروشیمیایی استفاده شد ( .)10بدین
آشکارس��ازها،
اﺧﺘﺼﺎص از
برداری
نمونه
موجود ﻪﺑﻪدرﻫﺮمحیط
ن
ﻣﺤﻞاز ﺺ
ﻣﺸﺨﺺ
ي ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻫﺮ
طریقﭘﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوري
داده ﺷﺪ ﺗﺎ
ص
ﻛﺪ
آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻳﻳﻚ
خریداری ش��دند .هوای ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
روشﮔﺮدد.
در ﺷﻜﺎف
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﺗﺮك ﺧ
صورتاز کهﺢ
ﺳﺎﺧﺖ ،ارﺗﻔﺎع
،
عبور ﻗﺪﻣﺖ
ش��ود ﻋﻤﻮﻣﻲ،
ﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ
ﻣﺴﻜﻮ
ﻤﺎن اﻋﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
ﺑﺮداري ،ﻣﺸ
ﺧﻮردﮔﻲ و
ﻣﻮﺟﻮدسود کوآستیک  6/25 Nدر
محلول
آشکارس��ازها
ایجاد ازمی
ﺸﺨﺼﺎتپکیج
قطعه
یک ش��یاری که در اتصال دو
دﻳﻮار و
میکن��د و در فض��ای در
ﺳﺎزﻫﺎ )ﺑﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮددﻳﺪ.
ﻓﺮﺮم ﺟﻤﻊآوري ددادهﻫﺎ
ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ
ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﻛﺎر ﻪ
رﻓﺘﻪ
به ﻧﻮع ﻣﺼ
ﺳﻘﻒ و
ماری نگهداری و پس از سپری
آﺷﻜﺎرربن
مدت h3ﻣﺎه 3در
 85به
دمایﺛﺒﺖ°C
برخورد
CR-39
فیل��م
اتاقک
داخلی
رﻓﺮاﻧﺲ
مورد آزﻣ
زمانآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ
ش��دنو ﺖ
ﺟﻬﺖ
ردپا آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺟﻤﻤﻊآوري
س��ببﭘﻮﺷﺶ
ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷ
ازوز( ﺑﻪ
دو رو
ﻣﺪت
ﺻﻮرت ﻛﺎﺎﻣﻼ
رادن درشستش��و و در ادامه خشک
ﺲمقطر
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آب
نظر با
دخترانش
رادن و
منتش��ره
میکند و ذرات آلفای
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﺎزﻧﺪران ارﺳﺎل ﺷ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪ

ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدداري در ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد
ﺷﻜﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻞ
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شکل  -1موقعیت محلهای نمونهبرداری در شهر نورآباد

هدیه حسنوند و همکاران

شکل  -2آشکارساز  Alpha Trackمجهز به فیلم پلیمری CR-39
ﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﭘﻠﻴﻤﻤﺮي CR-39
 Alpha Trackﻣﺠﻬ
T
ﻜﺎرﺳﺎز
ﺷﻜﻞ  -2آﺷﻜ

روي آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﺛﺛﺒﺖ
ﺣﻚ ﺷﺪه ﺑﺮ ي
ﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺪ ﻧﻤﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎره
ﺷﺶ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷ
ﺷﺪ و Cغلظت رادن
،mSv
سالیانه بر حسب
 ،Dﺣدوز موثر
که در آن:
ذرات آلفا قرائت
و توس��ط دستگاه شمارش��گر اتوماتیک ردپای
3
ﺷﺪهو روي
ﻔﺎي اﻳﺠﺎد
گردید .در ﺑﺮاي
ﺷﺪو ) .(100ﺑﺪﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ،از
ذرات آﻟﻔ
که د
شمارش��گرﻗﻄﺮ
دستگاهﺑﺰرگ ﻛﺮدن
محصوالت واپاش��ی آن
رادن
تعادل بین
روش Fاﻟفاکتور
،)Bq/m
(
مکانیکی
سیستم
ﭘﺎي به
ردمجهز

اشغال ( 0/8برای
داخلی)H ،
برایﺑﻪاندازه
 6/25در دﻣﺎي(0/4
طریق
افزارﻛ ویژه از
توسط
ﻛﻪهطور
ﺻﻮرت و ب
الکترونیکی اس��ت
فاکتورﭘﺲ از
ﻧﮕﻬﺪاري و
هایﺑﻦ ﻣﺎري
ی در
گیر 3
ﻣﺪت h
ت
85 °C
ﻛﻮآﺳﺘﻴﻚ 5 N
نرمﺳﻮد
ﻣﺤﻠﻮل
کامل ر
در
آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ
ذرات بهآﻟﻔﺎازای یک سال
ردﭘﺎياقامت
ﻮﻣﺎﺗﻴﻚزمان
ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮTاﺗﻮمدت
دﺳﺘﮕﺎﺎهداخلی)،
ﺗﻮﺳﻂیهای
اندازهگیر
تصویر ﺮمیکروس��کوپی
فیلمﻧﻈ30
ش��ود از هر
کامپیوتر کنترل می
ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و درر اداﻣﻪ ﺧﺸﻚ و
ﻈﺮ ﺑﺎ آب
ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻮرد
ﺳﭙﺮي ن
( 8766 hبه ازای یک س��ال مواجه��ه) وˊ Fفاکتور تبدیل دوز

برداش��ت ش��د و تمامی ذرات آلفای این تصاویر توسط دستگاه

ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰﺰار وﻳﮋه از
اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﻞ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺖ
ﻢ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﻳﺪ .در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ

( 0/9 nSv.Bq/m3به ازای هر ساعت) است.

شمارشگر محاس��به و جدول خروجی بر حسب میانگین تعداد

ﻣﻲﺷﻮد از ﻫﺮ ﻓﻴﻴﻠﻢ  30ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ذرات آآﻟﻔﺎي اﻳﻦ ﺗﺼﺎووﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﭙﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻲ

ردپا در هر  cm2و براساس ضریب کالیبراسیون و ضریب تبدیل

دﭘﺎهدر
ﺟﻲ ﺑﺮ
ن و ﺿﺮﻳﺐ
هاﻫﺮ  cm2و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﻳﺐ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن
ضریبﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد رد
اس��تﺣﺴﺐ ﻣﻴ
ﺧﺮوﺟ
ﺟﺪول
ﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻤﺎرﺷﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤ
یافت
به ذکر
گردید .والزم
ثبت
ه��وا
ب��ه واحد Bq/m3

3
مورد بررسی در
ﺳﺎزﻣﺎنمکان
تعداد 8
مس��کونی و
منازل
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ56
اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ از
ایران بر
عمومیاﻳﺮان
اﻧﺮژي اﺗﺗﻤﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳ
دﺳﺘﮕﺎه از ﻗﺒﻞ
ﺮاﺳﻴﻮن
ﺖ
اتمی ذﻛﺮ
انرژیﻻﻻزم ﺑﻪ
سازمانﮔﺮدﻳﺪ.
توسطﻫﻮﻮا ﺛﺒﺖ
قبلBq/m
دستگاهﺑﻪ ازوااﺣﺪ
کالیبراسیون ﺗﺒﺪﻳﻞ

منازل مس��کونی
موجود
ﺷﺖهای
ﺑﻬﺪاﺷه
داﻧﺸﻜﺪهاز نمون
رادنن 4مورد
پژوهش،
ای��ن
صحت
ﻓﺰارشد.
گنجانده
نرم
آشکارسازهااﻳﻦتعیین و در
روی این
ﺑﺮ روي
در واﺣﺪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎري از ﻃ
ﻛﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺷﺪ .ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷ
افزاردر ﻧﺮم اﻓ
ﻌﻴﻴﻦ و
آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﺗﻌ
بهعلت عدم همکاری ساکنین و عدم تحویل آشکارسازها توسط

نتایج کار آنالیز رادن دانش��کده بهداش��ت ساری از طریق واحد

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ دوز ﻣﻌﻴﻦ از ذرات آﻟﻔﺎ ﻛﻨﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﺗﻮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ااﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮﻮﻧﻪﻫﺎي

ساکنین از مطالعه حذف گردید .بنابراین نتایج ارائه شده در این

حفاظت پرتوهای سازمان انرژی اتمی ایران با تحویل نمونههای

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻧﻤﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ) (T-testtو آﻧﺎﻟﻴﺰﺰ وارﻳﺎﻧﺲ

مطالعه و تجزیه و تحلیل آنها براس��اس  52منزل مسکونی و 8

اندیکات��ور با دوز معین از ذرات آلفا کنترل گردید و مورد تایید

(ANOVAبا در ﻧﺮم
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
شد p <.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲدار،
انجام0/05
ﮔﺮﻓﺘﻨﻨﺪ.
ﻣﺎري ﻗﺮار
آماريﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
SPS
SS,18
عمومی
مکان
هاي
آزمون
اﻓﺰار از
اس��تفاده
نهایت Aدادهها
قرار گرف��ت .در

ﺷﺪ.مس��تقل ( )T-testو آنالیز واریانس
نمونه
درﻧﻈﺮدو
مقایس��ه میانگین
ﮔﺮﻓﺘﺘﻪ

 -غلظت گاز رادن در هوای داخل منازل مسکونی و اماکن عمومی

تحليل آماري قرار گرفتند p < 0/05 .بهعنوان سطح معنیدار،

حاکی از آن است که میانگین به همراه انحراف معیار غلظت گاز

تجزيه اززو ﮔﺎز رادن نتایج بهدس��ت آمده از آنالیز نمونهها در ش��هر نورآباد ممسنی
SPSS,18درمورد
()ANOVAﻣ در نرم
یکطرفه
رﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ
اف��زارﻣﺆﺆﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوز
رادن در هوای داخل منازل مسکونی و اماکن عمومی به ترتیب

درنظر گرفته شد.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددﻳﺪ ).(2

-محاسبه دوز مؤثر سالیانه دریافتی ناشی از گاز رادن

برابر با  42/4±14/7و  32/9±20/1 Bq/mاست (جدول .)1
3

جه��ت محاس��به پرتوگی��ری س��الیانه از معادله  1که توس��ط

-

انتش��ارات کمیته علمی س��ازمان ملل متحد درب��اره پرتوهای

یونیزان پیشنهاد شده ،استفاده گردید (.)2
()1

رادن D
گاز× = C
ناشیHاز× F
دریافتی × T
ˊ× F
دوز مؤثر )(1
سالیانه

طب��ق نتای��ج بهدس��ت آم��ده ،میانگی��ن دوز مؤث��ر س��الیانه

7

ˊD = C × F × H × T × F

591

ناش��ی از گاز رادن منازل مس��کونی برای س��اکنین شهر نورآباد
 )0/39-2/11(1/07 mSvتخمین زده شد.
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ي
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻤﻴﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره
ﺳﺒﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻣﻌﺎددﻟﻪ  1ﻛﻪ ﻂ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳ
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﺰان

از  56ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد  8ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 4 ،ﻣﻮرد از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري
اندازه گیری غلظت گاز رادن در ...
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس  52ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و  8ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮔﺎزگاز
غلظت
 عوامل -مؤثر برس��قف و نوع مصالح بکار رفته در س��اختمان اس��ت
اﻣﺎﻛﻦديوار و
رادندر ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و در
ﻋﻤﻮﻣﻲ
رادن
ﻏﻠﻈﺖ

از جمل��ه عوامل موث��ر بر غلظت گاز رادن ک��ه در این پژوهش
(جدول .)2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
مورد بررسی قرارگرفتند شامل تعداد طبقات ساختمان (ارتفاع
جدول  3خالص��ه برخی از مطالع��ات اندازهگیری غلظت رادن
اﻣﺎﻛﻦشكاف
خوردگي و
ﻣﻨﺎزل ترك
ساختمان،
زمین)،
از سطح
شهرهای 3ایران
دهد.اﺳﺖ )ﺟﺪول.(1
ی32
نشان±م/9
Bq/mرا 20/1
داخلی14در 42/4±و
موجودﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ /7
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و
عمرداﺧﻞ
ﻫﻮاي
رادن در

ممسنیﻣﻤﺴﻨﻲ
ﻧﻮرآﺑﺎد
شهرﺷﻬﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
منازلﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل
رادن در
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
آﻣﺎر
ﺟﺪول 1
نورآباد
اﻣﺎﻛﻦعمومی
مسکونی وو اماکن
رادن در
غلظت گاز
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲتوصیفی
خالصه آمار
جدول-1 -
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ

52
8

-

ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادن در ﻫﻮاي داﺧﻞ )(Bq/m3

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

42/43
32/9

ﻛﻤﻴﻨﻪ

15/65
9/40

14/77
20/07

ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
83/65
64/70

ﺟﺪول  -2ﺧﻼﺻﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن
جدول  -2خالصه آمار توصیفی نتایج غلظت گاز رادن با توجه عوامل موثر بر آن

دوز ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎز رادن

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﻲ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادن )(Bq/m3

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮايﻛﻤﻴﻨﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪﻧﻮرآﺑﺎد
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺎزل
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوز ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎز رادن
46

44/51

14/17

20/05

83/65

اول

6

31/68

31/68

9/40

64/70

2

36/55

36/55

16/50

56/60

16

44/36

12/10

23/85

62/50

داراي درز و ﺷﻜﺎف

8

47/76

17/12

23/85

76/05

35/9

8/62

29/80

42

9/40

64/70

20/85

76/05

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 (0/39-2/11)1/07 mSvﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ.دوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
اول
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادن
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲدوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ

6

*

26/43

8/46

15/65

37/10

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 83/65
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت15/65
15/90
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد36ﺑﺮرﺳﻲ 41/57
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز رادن ﻛﻪ درﺟﺪﻳﺪ
)ارﺗﻔﺎع از
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻗﺪﻳﻤﻲ

**

ﺳﻦ ﺑﻨﺎ
ﺳﻘﻒ و
اﺳﺖ64
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن /70
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در9/40
ﻣﺼﺎﻟﺢ24/
 34ﻧﻮع 68
ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد در 5دﻳﻮار و /98
ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ( ،ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ وﺟﺪﻳﺪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
**
42
16/50
12/75
29/43
3
ﻗﺪﻳﻤﻲ

)ﺟﺪول .(2

درز و ﺷﻜﺎف

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

داراي درز و ﺷﻜﺎف

44
2

41/46

ﺑﺪون درز و ﺷﻜﺎف

6

31/9

23/33

ﺑﻠﻮك

9

41/68

18/33

آﺟﺮ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

*
سالاز  15ﺳﺎل
ﺟﺪﻳﺪ15:ﻛﻤﺘﺮ
* جدید :كمتر از

42

42/37

14/27

2

40/60

34/08

8

ﮔﻞ و ﺳﻨﮓ

1

آﺟﺮ
ﺳﻨﮓ
ﭼﻮب
ﺧﻮاب
ﻧﺸﻴﻤﻦ

4
1
1
52
52

ﺑﻠﻮك

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻮع اﺗﺎق

ﺑﺪون درز و ﺷﻜﺎف

14/31

51/55
31/25
42/00
15/00
45/69
39/16

-

19/37
17/80
14/84

** قدیمی :بیش از  15سال
** ﻗﺪﻳﻤﻲ :ﺑﻴﺶ از  15ﺳﺎل
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﺪول  3ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
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9

15/65

15/65

83/65

83/65

51/55

51/55

9/40
42/00
15/00
11/70
10/80

56/60
42/00
15/00
94
73/30

16/50

64/70
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ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

*

هدیه حسنوند و همکاران

ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ رادن دداﺧﻠﻲ در ن
اﻳﺮان
ﺻﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄ
ﺪول  -3ﺧﻼﺻ
ﺟﺪ
جدول  -3خالصه برخی از مطالعات بررسی غلظت رادن داخلی در ایران

ن
ﻴﻦرادن د
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮﺧﻲ از
ﺪول  -3ﺧﻼﺻ
ﺟﺪ
ﻏﻠﻈﺖ رادن
اﻳﺮان ﺖ
داﺧﻠﻲ درﺣﺪاﻗﻞ
ﻏﻠﻈﺖ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻄ ﺖ
ﻏﻠﻈﺖ
ﺻﻪ ﺣ
ررﻓﺮﻧﺲ
ﻣﺤﻞ اﻧﺪاززهﮔﻴﺮي
ﺷﻬﺮ
3
3
3
(Bq/m
ﻏﻠﻈﺖ رادنB
)
(
Bq/m
)
رادن
(
Bq/m
)
رادن
ر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺖ
ﻏﻠﻈﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺣ
ررﻓﺮﻧﺲ
ﻣﺤﻞ اﻧﺪاززهﮔﻴﺮي
ﺷﻬﺮ
3
3
3
)
(Bq/m
B
رادن ) (Bq/m
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ررادن ) (Bq/m
)(28
1/01
5/855
24/5
ﻛﺮﻣﺎن
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﺷﻜﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎي
)(28
1/01
5/855
24/5
ﻛﺮﻣﺎن
)(29
6/8
11/44
13/7
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﺎنﻫﺎ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﺷﻜﻲ
156/49 6/8
220/51
5 11/44
299/413/7
)(29
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﺎنﻫﺎ
)(20
ﭼﻮرزق آب
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
95/25220/51
12/02156/49
199/15
5
299/4
ﮔﻴﻠﻮان
ﺑﺮ
)(20
ﭼﻮرزق آب
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﺴﻜﻮﻧﻲ
119/84
8 95/25
18/62 12/02
201/199
47 /15
ﺑﺮ ﮔﻴﻠﻮان
8
)(30
- 18/62
232/5119/84
- 201/47
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
1088 232/5
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
)(31) (30
4
 364ﻫﻤﺪان
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻫﻤﺪان
)(24) (31
12/3 4
31/9 1088
135/2364
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﻣﺸﻬﺪ
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
)(23) (24
15 12/3
259135/2
ﻣﺸﻬﺪﻗﻢ
95/83 31/9
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺧﺮمآﺑﺎد ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﻗﻢ
)(22) (23
1/08 15
43/4395/83
196/78259
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
)(22
ﺴﻜﻮﻧﻲ
196/78
ﺧﺮمآﺑﺎد
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
15/65 1/08
83/65
ﻧﻮرآﺑﺎد
42/4343/43
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
ﻣﻄﺎ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
15/65
ﻧﻮرآﺑﺎد
ﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﻤﺴﻨﻲ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴ
64/7083/65
ﻤﻮﻣﻲ
32/9 42/43
اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 9/40ﻣﻄﺎ
9/40
64/70
ﻣﻤﺴﻨﻲ
اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻤﻮﻣﻲ
32/9

بحث
ﺑﺤﺚ
ﺑﺤﺚ
 EPAاست .عالوه بر این ،در هیچ یک از منازل و اماکن عمومی
ای��ن مطالع��ه غلظ��ت گاز رادن ب��رای اولین ب��ار در منازل
در
ﺞ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻴﺮياز ﺷﺪ.
اﻧﺪازهﮔ
ﻧﻮرآﺑﺎد
ﻬﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬ
ﻛﻦ
نتایجﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اﻣﺎﻛ
گیریدر ﻣﻨﺎزل
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
نورآباد ﻦ
رادن ﺑﺮاي
اماکنﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
مس��کونی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در اﻳﻦ
3
دﺳﺖ148
Bq/m
 100و
هوای
ﻧﻮرآﺑﺎد رادن
غلظت
مطالعه
ای��ن
ش��هر
ﻬﺮ
اندازهدر ﻣﻨﺎزل
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
دﺳﺖ
ﺞ ﺑﻪ
داخلیﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
اﻧﺪازهﮔ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬ
شد.ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و اﻣﺎﻛﻛﻦ
ﺑﺮاي ﻦ
عمومیرادن
در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎ وﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
3
3
3
32و .)2
(نمودار1 /
تجاوز ونکرد
غلظت
ﭘﮋوﻫﺶپژوهش
آمده از این
9 Bq/m
ﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
42/4ﻣﻨﺎزل
 Bq/mي
ﺑﺮاي
42/4 Bq/
میانگی��ن /m
دس��تاز ﻦ
اﻳﻦ
به آﻣﺪه
ﺑﺮاي اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻧﺸﺎﺎن داد ﻛﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎزل
ﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  42/4 Bq//m3ي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻦ
اﻳﻦ
آﻣﺪه از
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و  32/9 Bq/m3ﺑﺮاي اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻧﺸﺎﺎن داد ﻛﻪ
مطابق با استانداردهای  EPAغلظت رادن در هوای داخل خانه
ب��رای منازل مس��کونی و  32/9 Bq/m3برای اماکن عمومی را
ﺑﺴﻴﺎر
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳ
ﻣﺎﻛﻦ و اﻣ
ﻣﻨﺎزل
ﻫﻴﭻ ﻚ
ﻳﻚ
اﻳﻦ،ﺑﺮدراﻳﻦ،
ﻋﻼوه
 .EPAاﺳﺖ
 WHOو
ﺗﻮﺳﻂ O
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
ﻣﻘﺪارﻣﻘﺪار ﻪ ﻪ
ﺘﺮ از
ﺘﺮﻛﻤازﺮ
ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎﻛﻦ اﻳﻳﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎزلازو اﻣ
ﻳﻚ از
ﻫﻴﭻدرﻚ
ﻋﻼوه .ﺑﺮ
 EPAاﺳﺖ
 WHOو
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ O
ﻛﻤ ﺮ
نشان داد که بسیار کمتر از مقدار توصیه شده توسط  WHOو

3
3
)ﺷﻜﻞ 3.(4و .(4
148 148
q/m
 100و
داﺧﻠﻲ از
ﻫﻮايﻫﻮاي
رادن ن
رادن
ﺗﺠﺎوز ﻧﻧﻜﺮد
Bq
)ﺷﻜﻞ  3و
q/m
 100و
داﺧﻠﻲ از
ﻏﻠﻈﺖ ن
ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻧﻜﺮد
Bq
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نمودار  -1مقایسه میانگین غلظت گاز رادن در منازل مسکونی شهر نورآباد با استانداردهای  EPAو WHO

ﻫﺎيو O
EPA
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻫﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮد
ﻣﻨﺎزلﻣﻣﻨﺎزل ﻲ
رادن در ﻣ
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ
ﺷﻜﻞ 3
WHO
O WHO
 EPAو
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫ
ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﺎ
ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﺎ د
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﻲ
رادن در
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ
ﺷﻜﻞ-3-

اندازه گیری غلظت گاز رادن در ...

EPA 











 







(Bq/m3)   

WHO 











نمودار  -2مقایسه میانگین غلظت گاز رادن در اماکن عمومی شهر نورآباد با استانداردهای  EPAو WHO

WHO  EPA             2 

در س��ه محدوده بی خط��ر (کمت��ر از  ،)74 Bq/m3کم خطر

خواب است .در مطالعه  Rafiqueو همکاران و  Denmanو

از  )148 Bq/m3طبق��ه بن��دی ش��ده اس��ت .در این پژوهش

ثبت ش��ده است که با نتایج حاصل از این مطالعه مشابهت دارد

 (74
Bq/m
) 
غلظت
 
(بیش��تر   
 
 EPA


) نشیمن
 اتاق
بیش��تر از
خواب
در 3اتاق
گاز رادن
همکاران
ازخطر
محدودهباالتر
 )148و
ت��اBq/m3
(بی��ن 74
 3      .    (148 Bq/m3  )      (148 Bq/m3  74

( .)34 ،33مقایسه غلظت گاز رادن در ساختمانهای یک طبقه

تنه��ا در  3مورد ( 5/7درصد) میزان غلظ��ت گاز رادن در اتاق

 
 49
در
Bq/m
 3(
خ��واب5/7)،
غلظت 
میانگین 
 (
/3) 
بیش��تر از 
148 Bq/m
این گاز در
نشان94داد که
یک49طبقه
درصد)   74و
مورد94/3(
 148و
بین  74تا
3

منازل مس��کونی بیش��تر از یک طبقه ،کمتر از 3منازل مسکونی

می��زان غلظ��ت گاز رادن در اتاق خواب کمت��ر از 74 Bq/m3

Bq/m     100         . 74 Bq/m3      

یک طبق��ه اس��ت ( .)p= 0/004پایین بودن غلظ��ت رادن در

اس��ت .میزان غلظت گاز رادن در اتاق نش��یمن ،در  100درصد

3
148 Bq/m
این 74
(از
ی )/8

طبقات2 
میزان  
کلی 
طور

 
74
موارد 74
رادن با چگالی
باشد که گاز
تواند 3ناش��ی
باالتر م
همچنین به
اس��ت.
Bq/m.
کمتر از
3

غلظ��ت گاز رادن در منازل مس��کونی در  2م��ورد ( 3/8درصد)

 9/73 g/Lنس��بت به هوا یک گاز س��نگین محسوب میشود و

3
 
اس��ت100.
 74Bq/m3
. 74
Bq/m
بررسی
مورد
عمومی
مکان
 در 8
همچنین

گرفتن طبقات باالتر از قش��ر زمین و منشا تشعشعات گاز رادن

         8   . 74 Bq/m3   ( 96/2)  50 

تمایل دارد ک��ه به طرف پایین حرکت کن��د .دلیل دوم فاصله

بین  74تا  148 Bq/m3و در  50مورد ( 96/2درصد) کمتر از

اس��ت .نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعهای است که در سال

در این پژوه��ش ،میزان غلظ��ت گاز رادن در  100درصد موارد

                    

 2011توس��ط  Hadadو هم��کاران در ش��یراز انجام گرفت و

کمتر از  74 Bq/m3است.


میانگین 
 
ب��ه 
ب��ا توجه
.غلظت رادن  94 Bq/m3گزارش ش��د و غلظت
میانگین
  در3آن
درمنازل
غلظ��ت رادن
قبل��ی،
مطالعات

مسکونی نورآباد ممسنی از میانگین غلظت رادن در شهر مشهد

گاز رادن در طبقات پایینتر نس��بت به طبقات باالیی ساختمان

است.(32)  (3 mSv/y) 1995  .
نترICRP

 3پایی
در جدول

همكاران در س��ال  2011در زمينه بررس��ی رادن ملی در کره

        1/07 mSv/y          

باالتر بود ( .)35عالوه بر این ،در مطالعهای که توس��ط  Kimو

باالتر است و از میانگین غلظت رادن در سایر شهرهای ذکر شده
میانگین دوز دریافتی ناشی از استنشاق رادن هوای منازل مسکونی

                   

گزارش ش��د ( .)36در بقیه موارد مقایس��ه غلظت گاز رادن در

 1/07 mSv/yتخمین زده ش��د که کمتر از مقدار توصیه شده

 
 Rafique
 .
است
)3
 
سال
در .(p
= 0ICRP
توسط )/045
Denmanتهایی از
اگرچ��ه وجود تفاو
عمومی،
و اماکن
مس��کونی
(   .)32منازل
(mSv/y
1995

نظ��ر آمار توصیفی به چش��م میخورد اما ای��ن تفاوتها از نظر

براس��اس ای��ن پژوه��ش میانگی��ن غلظ��ت گاز رادن در ات��اق

                      

آزمونهای آماری معنیدار نیستند.

نش��یمن کمتر از میانگین غلظت گاز رادن در اتاق خواب است

اتاق              
در 
کافی

عدم 
دلیل 
 
ای��ن
=.(34.)p
(,33)0/045
تهوی��ه
موض��وع به
12
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مالحظات اخالقی

نتیجهگیری

 عدم،نویس��ندگان کلیه نکات اخالقی ش��امل رضای��ت آگاهانه

میانگی��ن غلظ��ت رادن هوای داخلی منازل مس��کونی و اماکن

.این مقاله رعایت کردهاند

 است و دوز مؤثر دریافتی ساکنین نیزEPA  وWHO توس��ط

 تحریف دادهها و دادهسازی را در، انتش��ار دوگانه،س��رقت ادبی

عمومی ش��هر نورآباد کمت��ر از مقادیر رهنمودی توصیه ش��ده

 بنابراین نتایج مطالعه حاضر. استICRP کمتر از حد استاندارد

تشکر و قدردانی

بیانگر این اس��ت که غلظت گاز رادن در همه نقاط نمونهبرداری

این مقاله حاصل بخش��ی از پایان نامه با عنوان "بررسی غلظت

پایینتر از حد مجاز توصیه شده است و لذا مواجهه با این عامل

گاز رادن در من��ازل مس��کونی و اماک��ن عمومی ش��هر نورآباد

خطر محیطی احتماال اثر قابل مالحظهای بر س�لامت ساکنین

 است1391-92 ممس��نی" در مقطع کارشناسی ارشد در سال

 همچنین نتایج این مطالعه میتواند.شهر نورآباد ممسنی ندارد

 درمانی،که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

بخش��ی از دادههای م��ورد نیاز برای تهیه نقش��ه ملی رادن در

.تهران اجرا شده است

سطح کشور را در اختیار مسئولین و محققین کشور جهت انجام
.مطالعات و سیاستهای کالن ملی قرار دهد
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Measurement of radon concentration in indoor air of residential and public
buildings in Nourabad Mammasani city and
estimation of its effective dose
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A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Background and Objective: Radon gas is one of the environmental risk factors
which can increase the risk of lung cancer and it is well known as the secondleading cause of lung cancer after smoking. The aim of the present study was to
investigate indoor radon gas concentration in residential and public environments
of Nourabad Mammasani city and to estimate the effective dose due to radon
exposure.
Materials and Methods: In this study, 52 homes and 8 public places were
investigated to measure the concentration of indoor radon gas. Indoor radon
concentrations were measured using passive sampling approach, alpha-track
detectors (CR-39) for three months, and after that, detectors were sent to the
laboratory to count the number of tracks.
Results: The results of this research showed that the average radon concentration
(± SD) in the homes and public places was 42.4(±14.7) and 32.9(±20.1) Bq/m3,
respectively. All radon concentration values were lower than the US Environmental
Protection Agency standard and WHO guideline. The average of annual effective
dose due to the radon exposure in homes was estimated to be 1.07 mSv. The
evaluation of the results showed that there was a significant relationship between
the room type and the number of floors with radon concentration in the residential
buildings.
Conclusion: The results indicated that the indoor radon concentration as an
environmental risk factor in the studied places was lower than the WHO guideline
levels. Consequently, the indoor radon is not likely a major environmental risk
factor in the studied environments.
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