تعيين فعاليت ويژه هستههای پرتوزا در برخی از سنگهای آذرين منطقهی الوند همدان
رضا ،پورایمانی* ؛ راحله ،قهری
دانشگاه اراک ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک ،اراک

چکیده
در این كار فعالیت ویژه هستههای پرتوزا در  6نمونه سنگ گرانیت از منطقه الوند همدان تعیین شد و با سطح استاندارد
جهانی مقایسه گردید.از نمونههای جمع آوری شده پس از آماده سازی و انجام عملیات مورد نیاز با استفاده از آشکارساز
ژرمانیوم فوق خالص( (HPGeبا بازدهی نسبی  %83/5طیف گیری بعمل امد .مقادیر اندازهگیری شده رادیونوكلئیدهای
طبیعی

Th ،222Ra

232

و

K

04

در نمونه سنگها بترتیب در رنجهای ا  52 /289± 0/505 Bq/kgتا ، 88/99±0/38

 96/58±5/55تا  23/05±9/55و  33/28±8/83تا  283/26 ±58/95بدست آمد .فعالیت ویژه  232Uو  731Csدر همه
نمونهها كمتر از  MDAسیستم بوده است.
کلمات کلیدی ،04K ،232Th ،222Ra :سنگ آذرین  ،آشکارساز

HPGe

مقدمه
انسان همواره در معرض پرتوهای یون ساز حاصل از منابع پرتوزای طبیعی قراردارد و این یک امر مداوم و
غیر قابل اجتناب زندگی در روی كره زمین است .منابع پرتوزایی طبیعی شامل هستههای پرتوزایی كه در اثر
برهمکنش پرتوهای كیهانی با اتمسفر زمین بوجود میآیند و همچنین رادیونوكلئیدهای نخستین در برگیرنده
رادیوایزوتوپهای منفرد مانند  04Kو سریهای واپاشی U ،232U

232

و  232Thو دختران آنها كه به علت داشتن

نیمه عمرهای طوالنی قابل مالحظه با عمر كره زمین تا به امروز دوام آوردهاند میباشند .عناصر اورانیوم و
توریم با غلظتهای مختلف در پوسته زمین یافت میشوند این زنجیرههای واپاشی شامل رادیوم(،)996Ra
رادن( )999Rnو بیسموت( )953Biاز محصوالت واپاشی سری U

983

و دیگر نوكلئیدهای رادیواكتیو مانند ،993Ac

 959Biو  959Pbمتعلق به زنجیرهی واپاشی سری  989Thهستند[ .]5مطالعات انجام شده نشان میدهد كه گرانیتها
یک غلظت باالیی از عناصر  Uو  Thرا در مقایسه با فراوانی خیلی كم این عناصر در پوستههای قارهای دارند
 .زمین شناسان اعتقاد دارند كه ذوب بخشی و تبلور تفریقی ماگما باعث میشود كه اورانیوم و توریم در فاز
ماگمایی غلیظ و در نهایت وارد محصوالت غنی از سیلیس شوند و به این دلیل تركیبات گرانیتی سنگهای
آذرین غنی از عناصر  Uو  Thمیباشند(بطور میانگین مقدار  5ppmبرای  Uو  55ppmبرای  ،)Thدر مقایسه با
پوستههای زمینی (بطور میانگین مقدار 5.3 ppmبرای  Uو  8.9 ppmبرای  .]9[ (Thمقدار اورانیوم ،توریم و
پتاسیم سنگهای گرانیت اساساً به تركیبات كانیشناسی و ویژگیهای پترولوژی سنگهای گرانیت( تاًثیرات
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آب و هوایی) بستگی دارد[ .]8پرتوهای حاصل از وجود عناصر پرتوزا در مصالح ساختمانی میتوانند باعث
پرتوگیری داخلی و خارجی افراد گردند [ .]3هدف از این مطالعه تعیین نوع و مقدار فعالیت ویژه هسته های
پرتوزا در نمونه مورد مطالعه است .

روش کار
توده پلوتونیک الوند یک كمپلکس آذرین با كشیدگی شمال غربی -جنوب شرقی میباشد كه در غرب ایران
با وسعت تقریبی  300كیلومتر مربع بر روی كمربند دگرگونی -پلوتونیک در شمال غربی زون سنندج-سیرجان
قرار گرفته است[ .]5از این منطقه  6نمونه سنگ آذرین نمونه برداری و از آنها مقطع نازک میکروسکوپی تهیه
شد .در جدول( )5نام علمی ،مناطق نمونه برداری و تركیب كانیشناسی سنگهای مورد مطالعه وارد شده است.
نمونه سنگهای جمع آوری شده پس از آسیاب كردن و عبور دادن از مش  50به منظور حصول به یک نمونه
همگن در ظرفهای استاندارد نگین به مقدار  928گرم بسته بندی و آب بندی گردیدند .این كار به جهت
جلوگیری از خروج گاز رادن حاصل از واپاشی زنجیرهی اورانیوم و توریم و رسیدن به تعادل ضروری میباشد.
طیف نگاری از نمونهها بعد از مدت  50روز انجام شد .برای طیف نگاری پرتوهای گاما از سیستم اسپکترومتری
 HPGeبا بازدهی نسبی ، %83/5در برگیرنده تحلیل گر  3026كاناله استفاده گردید .برای كاهش اثرات تابش
زمینه ،آشکارساز در یک حفاظ سربی با ضخامت  50 cmو شامل دو الیه نازک از كادمیوم به ضخامتmm

 5/5برای جذب نوترونهای حرارتی و مس به ضخامت  mm 9/5برای جذب اشعه  xگسیل شده از حفاظ
سربی قرار گرفته است .با این حفاظ نرخ شمارش زمینه تا حد  9.5 5CPSكاهش مییابد .كالیبراسیون انرژی
با استفاده از چشمههای Am

935

996

و Ra

در بازه انرژی بین 52/53 keVتا  9000 keVكالیبره گردید .بازده

مطلق آشکارساز به روش تجربی و با استفاده از نمونه های استاندارد نگین حاوی چشمههای ،207Am
24

 21Co ،731Cs ،733Ba ،741Cdو Co

با مقادیر اكتیویته مشخص تعیین گردید .برای داشتن شمارشهای كافی

و كاهش خطای آماری شمارش ،طیف سنجی پرتو گاما برای هر نمونه بین  99تا  33ساعت ،توسط نرم افزار
 AKWINانجام گرفت و با استفاده از نرمافزار  OMNIGAMسطح خالص زیر قلههای فوتوپیک طیفها
مشخص شد .فعالیت ویژه Ra

996

در نمونهها از پرتوهای گاما با انرژی  925/99keVو  )953Pb( 855/28و

انرژیهای  602/85 keVو  ،)270Bi( 5590/93فعالیت ویژه Th

989

از پرتوهای گاما با انرژی ،883/89 keV

 255/9و  ،)222Ac( 263/28فعالیت ویژه  30Kاز پرتو گاما با انرژی  ،5365 keVفعالیت ویژه  985Uاز گامای
 538/86keVو برای تعیین فعالیت ویژه  588Csدر نمونهها از پرتو گاما با انرژی 665/66 keVاستفاده گردید.
بدنبال آنالیز طیف ،فعالیت ویژه هر نمونه طبق فرمول ( )5بر حسب  Bq/kgمحاسبه شده است[.]6

)Count Per Second

566

7

NE
 E  P ( E )  t  m

()5

AE 

كه در این رابطه  :AEفعالیت ویژه نمونه بر حسب  :NE ، Bq/kgسطح زیر قله با انرژی  :ϵE ،Eبازدهی
آشکارساز در انرژی  :Pᵧ)E) ،Eاحتمال تابش گاما با انرژی  :t ،Eزمان شمارش :m ،جرم نمونه اندازهگیری شده
بر حسب  kgاست.
جدول( )5نام علمی و تركیب كانیشناسی سنگهای گرانیت مورد مطالعه
كانی اصلی

كانی فرعی

منطقه

نوع نمونه

نام سنگ

برداری

كد
نمونه

Granitoid
Or+Ms+Chl+Ap
+ Zrn+Bt+ Ep

Qtz+Pl

دره

واریزه

Leucogranite

LOD

مرادبیک
Mc+Zrn+Tur+A
p
Or+Ap+Zrn

Qtz+Or+Bt+Pl+Ms

گنجنامه

رخنمون

Monzogranite

MOG

Qtz+Bt+Pl+Ms

گنجنامه

رخنمون

Tonalite

TNG

Ap+Zrn+Grt

Qtz+Pl+Or+Bt+Ms

تاریک دره

واریزه

Granodiorite

GRT

Zrn

Qtz+Pl+Or+ Ms +
Ru + Prh

تاریک دره

واریزه

Bt

Pl+Amp+Spn+Ap+C
hl

گنجنامه

رخنمون

Acidic rock
Quartz syenite

QST

Intermediate rock
Monzodiorite

MOD

نام اختصاری كانیها :كوارتز ،Qtzاورتوكالز ،Orپالژیوكالز ،Plبیوتیت ،Btموسکویت ،Msمیکروكلین،Mc
آمفیبول ،Ampزیركن ،Zrnاسفن ،Spnآپاتیت ،Apاپیدوت ،Epروتیل ،Ruكلریت ،Chlپرهنیت  ،Prhگارنت ،Grt
كانی اوپک  ،Opquتورمالین  .Turخالصه نام كانیها []8

نتایج
نتایج محاسبات مقدار فعالیت ویژه  232U ،04K ،232Th ،222Raو  588Csدر نمونه سنگهای مختلف آذرین در
جدول( )9ارائه شده است.

بحث و نتیجه گیری
در نمودار( )5مقدار فعالیت ویژه هستههای پرتوزا در  6نمونه سنگ آذرین جمع آوری شده از منطقهی الوند
نمایش داده شده است .نتایج نشان میدهد كه رنج تغییرات فعالیت Ra
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996

در تمام سنگهای این پروژه بسیار

اندک بوده و بیشترین مقدار  88/99±0/38 Bq/kgدر نمونه مونزودیوریت و كمترین مقدار Bq/kg

 52/28±0/50در نمونه لوكوگرانیت یافت شد.
جدول( )9مقدار فعالیت ویژه نمونه سنگهای آذرین از مجموعه پلوتونیک الوند همدان
Th/U
731

2.83

Cs
<MDA

<MDA 74.21
<MDA 77.22
<MDA 2.72
<MDA 2.32
<MDA 2.07
-

)Activity concentration(Bq/kg
232
232
04
Th
U
K
27.17±7.42 <MDA
22.11±3.30

Ra
71.13±4.24

12.42±2.72
11.22±7.12
22.73±7.72
12.210±7.217

22.32±4.21
22.23±4.22
31.22±4.21
32.221±4.220

31.22±7.31
02

27.22±4.12
32

243.27±74.02
121.32±70.30
232.20±2.12
242.32±72.342

130.12±71.27
072

كمترین فعالیت ویژه Th

<MDA
<MDA
<MDA
<MDA
<MDA
-

222

كد نمونه
LOD
MOG
TNG
MOD
GRT
QST
Worldwide

989

با مقدار  96/58±5/55 Bq/kgدر سنگ حدواسط این پروژه(مونزودیوریت) و

989

با مقدار  23/05±9/55 Bq/kgدر نمونه سنگ مونزوگرانیت مشاهده گردید .در

بیشترین فعالیت ویژه Th

نهایت كمترین فعالیت ویژه  30Kبا مقدار  33/28±8/83 Bq/kgدر نمونه لوكوگرانیت و بیشترین مقدار
 283/26±58/95Bq/kgدر نمونه كوارتز سینیت اندازهگیری شد .نتایج نشان میدهد كه فعالیت توریم و پتاسیم
با افزایش روند تفریق ماگمایی و خاصیت اسیدی سنگها همواره افزایش مییابد البته به استثنا نمونه سنگ
لوكوگرانیت كه كمترین مقدار فعالیت پتاسیم را نشان میدهد .فعالیت  985Uو  588Csدر همه نمونهها كمتر از
MDAدستگاه میباشد .در این پروژه بیشترین مقادیر فعالیت ویژه برای رادیونوكلئید  30Kپس از آن برای Th

989

و در نهایت كمترین مقادیر برای  996Raاندازهگیری شده است .در جدول( )8مقدارفعالیت ویژه رادیو ایزوتوپ
ها در نمونه سنگهای این پروژه با نتایج كشورهای مصر ،عربستان سعودی و یمن مقایسه گردیده است .نتایج
نشان میدهد كه مقدار فعالیت ویژه رادیوم و پتاسیم در این كار نسبت به سایر كشورها كمتر بوده در حالیکه
فعالیت توریم برابر با مقدار اندازهگیری شده برای نمونههای كشور عربستان و از مقادیر كشور مصر و یمن
كمتر است .مقایسه نتایج این پروژه با مقدار میانگین جهانی[ ]55نشان میدهد كه فعالیت ویژه Ra

996

در

نمونههای این كار در رنج میانگین جهانی  89 Bq/kgبوده در حالیکه فعالیت توریم به استثنا دو نمونه كوارتز
سینیت و مونزودیوریت بیشتر از مقدار میانگین جهانی  35 Bq/kgمیباشد و فعالیت  30Kفقط در دو نمونه
لوكوگرانیت و مونزودیوریت كمتر از مقدار میانگین جهانی  359 Bq/kgبوده و مابقی بیشتر از این مقدار
میباشند .نسبت  Th/Uشاخصی برای كاهش غنای رادیوایزوتوپها بوده و برای پوستههای قارهای 3/9-8/33
تغییر میکند [ .]59در نمونههای این پروژه این نسبت از  9/56تا 55/96تغییر میكند و مقادیر آن در جدول()9
وارد شده است .نتایج نشان می دهد كه با افزایش روند تفریق ماگمایی همواره این نسبت از سنگهای حدواسط
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به اسیدی افزایش مییابد .نسبتهای كوچکتر از  9بر غنای نسبی اورانیوم و شرایط احیا داللت میكند در
حالیکه نسبتهای بزرگتر از  8شاخصی برای كاهش اورانیوم بخاطر افزایش انحالل پذیری آن و در نتیجه
تصفیه از ماگما و ساختار كانیهای سنگ است[ .]58طبق بررسیهای انجام شده مشخص گردید كه هر دو
عنصر اورانیوم و توریم در مراحل نهایی تبلور ماگما افزایش یافته اما توریم نسبت به اورانیوم غنیتر شده و
 Th/Uبرای سنگهای مراحل نهایی تبلور ماگما بطور میانگین در حدود  8/5میباشد كه علت غنی شدن توریم
در سنگهای مرا حل نهایی تبلور را در نتیجه خارج شدن اورانیوم از ماگما به خاطر اكسید شدن و افزایش
انحالل پذیری آن بیان میكنند[ .]53بررسیها همچنین نشان میدهد منابعی كه ماگما از آنها نشاًت میگیرند نسبت ًا
همگن بوده و انواع رسوبات و سنگهای مختلف كه مقدار اورانیوم و توریم اولیه آنها متفاوت است میتوانند
ماگماهای گرانیتی فراهم كنند .احتمال اضافه شدن توریم به سنگهای گرانیت تحت شرایط هیدروترمال بخاطر
فراوانی غیرمعمول توریم در سنگهای پورفیری و آالنیت دار نیز میتواند تاًیید شود[.]8
جدول( :)8مقایسه نتایج این كار با نتایج گزارش شده از كشورهای عربستان سعودی  ،مصر و یمن
Country

)Activity concentration(Bq/kg
232
04
Ra
Th
K
77.1-712
7.0-241.2
012-7217
)(22.24
)(22.2
)(7422.27
22-277.2
24.1-714.2
2422-2300
)(772
)(14.2
)(2242
32.2-21.2
14.2-711.0
7213.0-2223
)(23.2
)(721
)(7102.2
71.132-31.22
22.73-12.42
22.11-130.12
)(21.01±4.32
)(22.20±4.23
)(220.31±2.47
222

Range
Mean
Range
Mean
Range
Mean
Range
Mean

Ra-226

500

Th-232

0

K-40

]Egypt[1
]Yemen Juban[74
)Iran(Present work

Activity
concentration(Bq/k
)g

1000

]Saudi Arabia[2

نمودار( :)5مقایسه فعالیت ویژه هستههای پرتوزا در  6نمونه سنگ آذرین منطقهی الوند همدان

تمام این عوامل میتوانند سبب شوند تا در نهایت  Th/Uدر نمونه سنگهای این پروژه مقدار باالیی
اندازهگیری شود .در نهایت به كاهش ثانویه اورانیوم بعد از شکل گیری سنگها در نتیجه هوازدگی و
فرسایش آنها نیز میتوان اشاره كرد.
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 در خاتمه از معاونت پژوهشی دانشگاه اراک و بخش زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان:سپاسگزاری
به ترتیب به خاطر تامین مالی پروژه و همکاری صمیمانه انها در تعیین نوع كانی ها تشکر و قدر دانی به عمل
.می اید
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