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 خالصه

متری تا سطح زمين مکانيزم  5/0سازوکار غالب جهت انتشار گاز رادون، از عمق 

ضریب دیفيوژن نقش بسيار مهمی در ميزان  باشد؛ بنابراینجریان دیفيوژن می

توان جهت گيری ميزان رادون میگاز رادون نفوذی به سطح زمين دارد. از اندازه

گری زلزله، تعيين گسلهای فعال، اکتشاف معادن اورانيوم و احتمال پيش نشان

ابتال به سرطان ریه در ميان مردم منطقه، استفاده نمود. در این مطالعه از 

خيز و گيری غلظت رادون به عنوان یکی از مناطق زلزلهرمان برای اندازهخاک ک

ای با احتمال حضور اورانيوم استفاده گردید. از اینرو این مطالعه با منطقه

هدف تعيين ضریب دیفيوژن رادون به روش حالت پایدار در خاک انجام شد. 

باشد قک دیفيوژن میدستگاه طراحی شده برای تعيين این ضریب، متشکل از دو اتا

نخورده خاک )که خصوصيات فيزیکی آن مانند های دستگيریها روی نمونهو اندازه

گيری شده نشان دهنده رطوبت و تخلخل مشخص بود( صورت گرفت. ضرایب اندازه

باشد. دستگاه طراحی شده نفوذ باالی رادون از درون خاک منطقه مورد مطالعه می

وژن رادون را با هزینه کم، دقت باال و نشت ناچيز توانایی تعيين ضریب دیفي

دارد. همچنين در مناطق مختلفی که به مطالعات رادون جهت کاربردهای متفاوت 

توان از باشد، با استفاده از روشهای مختلف تعيين ضریب دیفيوژن، مینياز می

 این دستگاه ساده و با کارایی باال استفاده نمود.

 

 رادون، ضریب دیفیوژن، خاک، روش حالت پایدار. کلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه

 

دو فرایند  طتوسگاز رادیو اکتيو رادون توسط اورانيوم در پوسته زمين توليد و 

اش تا روزه 8/3مسافت قابل توجهی را در طول نيمه عمر و انتقال  (دیفيوژن)پخش 

دیفيوژن مسافت به فاکتورهایی نظير ضریب  این .[1] کندرسيدن به سطح زمين طی می

رادون و ورود آن  در جابجاییبستگی دارد. منطقه مورد مطالعه ضریب تخلخل خاک و 

خش غالب می باشد، بنابراین یکی از مهمترین معيارهایی که فرایند پ به اتمسفر

خاک آن  تخمين زد، ضریب دیفيوژن رادون توان ميزان رادون یک محل رابا آن می

از طریق تنفس وارد ریه شده و این گاز پس از ورود به اتمسفر . [2] منطقه است

. از طرفی با اندازه گيری [3] شودواپاشی باعث سرطان ریه میبا انجام آلفا

زیرا  پيشگویی کرد.در آن محل توان زلزله را تغييرات ميزان رادون یک محل می

یکی از پيش نشانگرهای مهم زلزله افزایش ناگهانی غلظت رادون در نزدیکی گسلها 

-آلپ که كشور ما ایران بر روي كمربند زلزلهاینبا توجه به  شود.محسوب می

 الهمچنين با. [4] کندپيشبينی زلزله اهميت زیادی پيدا میهيماليا واقع گردیده 

 .[5] وجود معادن اورانيوم در آنجاستنشان دهنده نسيل رادون یک منطقه ابودن پت
  بنابراین اندازه گيری ميزان رادون از اهميت بسياری برخوردارست.

رادون از درون خاک به  ضریب دیفيوژنسيستمی جهت اندازه گيری در این مطالعه 

رادون را بوسيله  ضریب دیفيوژنقابليت اندازه گيری نحوی طراحی گردید، که 

توان داراست و همچنين در سيستم مذکور می)پایدار و گذرا(  انواع روشهای موجود

 اندازه گرفتفعال و غير فعال( ) یغلظت رادون را با بکاربردن انواع آشکارسازها

رادون در خاک کرمان و بررسی  ضریب دیفيوژنهدف در این مطالعه تعيين  .[6]

مانند تخلخل و ميزان رطوبت برخی از ویژگيهای خاک  ثيرتأتغييرات آنها تحت 

 باشد.می
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محققان بسياری ضریب دیفيوژن رادون را با استفاده از روشهای گوناگونی تعيين 

که در ميان آنها می توان به تحقيقات گسترده ای که راجرز و نيلسون  ؛کرده اند

در رابطه همبستگی ميان ضریب دیفيوژن رادون و رطوبت خاکهایی با تخلخل متفاوت 

ام دادند؛ اشاره کرد. این محققين ضریب دیفيوژن را به صورت تابع نمایی بر انج

بالندر سينق و همکارانش ضریب دیفيوژن  1993در سال  .[7] حسب رطوبت بدست آوردند

را به صورت تابع نمایی از ارتفاع اتاقک اندازه گيری بدست آورده و مقدار آن 

 2001در سال  .[8]محاسبه کردند s2m3-10×29/2-1برابر  15/28را برای خاکی با تخلخل 

برابر  m 1/0را برای سنگ شنی با ضخامت  دیفيوژنمقدار ضریب  کلر و همکارانش
1-s2m6-10 ×2/2 با پاپاکرستودولو و همکارانش ضریب دیفيوژن را . [9] بدست آوردند

-s2m9-1 برابر 9/0نسبی  برای خاکی با رطوبت CR-39استفاده از آشکارساز غير فعال 

را برای  ضریب دیفيوژن 1983سيلکر و کاکوارف در سال [. 10] بدست آوردند 2× 10

[. در سال 11( بدست آوردند ]5/1 ± 2/3× )s2m6-10-1، 05/0 -34/0خاکهایی با رطوبت 

رادون به صورت یک تابع نمایی بر حسب رطوبت و ضریب  ضریب دیفيوژناسپل  1998

 [.12] آوردتخلخل بدست 

 

 

 تئوری

 
برای  پخش و انتقال رادون معادله ترابرد رادون نام دارد.اصلی حاکم بر له معاد

( معادله 1با اعمال شرایط خاص بر رابطه )می بایستی بدست آوردن ضریب دیفيوژن 

 [. 13ترابرد پخشی رادون وابسته به زمان را برای سيستم مذکور حل کرد ]
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ثابت  Bqm ،-3غلظت رادون به صورت تابعی از مکان و زمان برحسب  I(z,t)در آن  که

 رادون ثرمؤ ضریب دیفيوژن eDو 3mبرحسب  اتاقکحجم هر  Vو s-1واپاشی رادون برحسب 

در یک محيط متخلخل )خاک( معياری از ميزان پخش شد. این ضریب بامی s2m-1بر حسب 

در آن محيط است که به ساختار منافذ، نوع مایعات جاری در منافذ، خاصيت  رادون

 [.11جذب سطحی مواد تشکيل دهنده آن محيط، دما و رطوبت بستگی دارد ]

صرفنظر شده است. در  اتاقکدر هر  رادوناز تغييرات مکانی غلظت ( 1معادله )در 

و به  هشد ظرف خاک نيز گرادیان غلظت ثابت فرض شده و مسئله در حالت یک بعدی حل

 شود.( نوشته می2صورت رابطه )
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 اتاقک حجم  Bqm، 2V-3برحسب  اتاقک کوچک و بزرگغلظت رادون  2I(t)و  1I(t)که در آن 

 ارتفاع آن است. dمساحت سطح مقطع ظرف خاک و  3m ، Sبرحسب بزرگ 

از مدتی از ميان  پسمی یابد و  افزایشرادون درون اتاقک کوچک با گذشت زمان 

توليد رادون  پایداردر حالت شود.می بزرگکرده و وارد اتاقک  دیفيوژخاک نمونه 

برابر می شود.  و نشت اپاشیوبا رادون نابود شده در اثر اتاقک بزرگ  شده در

 بنابراین غلظت رادون اتاقک بزرگ دیگر با زمان تغيير نکرده و ثابت می ماند

[14]. 

( )dI t

dt
 o2   

 
می توان با اندازه گيری  ،پس از اینکه سيستم به حالت پایدار رسيدبنابراین 

از دون در حالت پایدار را را ضریب دیفيوژنغلظت زادون اتاقک بزرگ و کوچک 

  ( محاسبه کرد.2رابطه )

در اندازه گيری ضریب دیفيوژن به حالت گذرا قبل از به اشباع رسيدن غلظت رادون 

 يری کرد.گلظت را در دو زمان متفاوت اندازهاتاقک بزرگ می بایستی غ

اشباع و رطوبت حجمی ، رطوبت وزنیهای خاک، سه فاکتور برای تعيين رطوبت نمونه

 به جرم کلوخه خشکنمونه نسبت جرم آب  برابررطوبت وزنی مهم هستند.  نسبی

. نمونه بدست می آیدرطوبت وزنی در چگالی خاک از ضرب کردن  رطوبت حجمی .باشدمی

خاک کسری از منافذ خاک است که با آب پر شده است. در این تحقيق  اشباع نسبی

 :[15] شودتعریف می (6) فرمول داده شده و طبقنشان  mبا  اشباع نسبی
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ماکزیمم رطوبت  sو  نيمم رطوبت حجمیمی rرطوبت حجمی نمونه خاک و  که در آن 

آید که همه منافذ خاک با آب پر زمانی بدست می نيمم رطوبت حجمیمی باشد.حجمی می

که خاک پس از خشک شدن در  برابر رطوبتی استماکزیمم رطوبت حجمی شده باشد و 

هوای آزاد دارد. برای تعيين ضریب تخلخل نمونه های خاک از روش پارافين 

 .[16] استفاده گردید

                                                     ( )r

p





 1 4  

 

چگالی ظاهری خاک نمونه است )یعنی  bρهای خاک و چگالی دانه pρکه در این فرمول 

  خاکی که تخلخل نداشته باشد(.

متخلخل مانند خاک، تخلخل بوسيله آب و هوا ایجاد می شود. رابطه در یک محيط 

 .[12] ( می باشد5این دو تخلخل به صورت رابطه )

( )                                                      ( )mL m   1 5 

 

نسبت رطوبت   mضریب تخلخل خاک مرطوب،  ضریب تخلخل خاک خشک، ε( 5) در رابطه

  Lدر هواست )مقدار رادوندر آب به ميزان  رادوننسبت ميزان  L و باع نسبیشایا 

بنابراین با اندازه گيری تخلخل نمونه ها و اشباع نسبی  است(. 25/0حدودًا برابر

را بر حسب اشباع نسبی تخلخل وابسته به رطوبتضریب  آنها می توان تغييرات 

ای توده ضریب دیفيوژنو  ثرمؤ ضریب دیفيوژنبرای خاک مرطوب رابطه  بررسی کرد.

 [:12است ] (6رابطه ) از خاک به صورت

                                                                    ( )eD D 6  

 

به صورت نسبت چگالی شار پخشی رادن عبور کرده از ميان  D ثرمؤ ضریب دیفيوژن

به صورت  خاک توده ضریب دیفيوژنمنافذ خاک به گرادیان غلظت در فضای منافذ و 

نسبت چگالی شار پخشی رادن عبور کرده از مساحت سطحی محيط به گرادیان غلظت در 

رادون  ضریب دیفيوژنراجرز و نيلسون همچنين . [11] شودفضای منافذ خاک تعریف می

  .[7] نمایی از رطوبت بدست آوردندرا به صورت تابعی 

 exp (-6m-6m )                                              ( )D D 

 14 7  

می  s2m 10-5 ×2/1-1 رادون در هواست که مقدار آن دیفيوژنضریب  Daدر این رابطه 

 .باشد

 

 

 و روش انجام آزمایش ضریب دیفيوژنتعيين ساخت دستگاه 

 

اساس کار بسياری از تحقيقات ذکر شده در مقدمه بر اساس قرار دادن ظرف شامل 

گيری ساخته می باشد. بنابراین سيستم اندازه نمونه خاک بين دو اتاقک دیفيوژن

ليتر  3/12و  7/0شده در این مطالعه نيز شامل دو اتاقک استوانه ای با حجمهای 

بين آن دو قرار  Sو مساحت  cm9/7و قطر  cm8/3=dمی باشد که ظرف خاک به ارتفاع 

 مواددر مقایسه با دیگر  مادهگيرد. اتاقکها از تفلون ساخته شدند، زیرا این می

اقک کوچک به منبع رادون )ظرف شامل سنگ معدن نشتی بسيار کمی دارد. ات

 ه ای انتخاب شد که رادون درون آن سریعاً ناورانيوم( متصل گردید و حجم آن به گو

افزایش یافته و به حالت اشباع برسد و در نتيجه از درون خاک نفوذ کرده و وارد 

دون درون اتاقک بزرگ شود. حجم اتاقک بزرگتر به این دليل بزرگ انتخاب شد که را

آن در مدت زمان طوالنی تری به حالت تعادل برسد و در نتيجه فرصت کافی برای 

با استفاده از روش گذرا وجود داشته باشد. اتاقک بزرگ  ضریب دیفيوژنمحاسبه 

( متصل گردید. این RAD7برای اندازه گيری غلظت رادون به آشکارساز فعال )

بت را نشان می دهد. جهت جلوگيری از آشکارساز همزمان غلظت رادون، دما و رطو

گير در مسير رادون ورودی به یک ماده رطوبت ،افزایش رطوبت در آشکارساز

آشکارساز قرارداده می شود. یک پمپ برای به گردش در آوردن رادون در سيستم بين 
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آشکارساز و منبع رادون بسته می شود. عکس سيستم اندازه گيری و اتاقکها در شکل 

 داده شده است.نشان  1

 

 
 رادون ضریب دیفیوژنتصویر سیستم اندازه گیری  -1شکل 

 
هایی دست نخورده توسط استوانه پس از انتخاب مکان مناسب نمونه برداری، نمونه

ای واقع در شهر کرمان تهيه شد. سپس ضریب مخصوص نمونه برداری از خاک منطقه

ها به روشهای مذکور مينيمم و ماکزیمم رطوبت حجمی نمونهتخلخل، رطوبت وزنی، 

گيری گردید. پس از بستن استوانه شامل خاک نمونه بين دو اتاقک و چينش اندازه

 ( آزمایشها به روش حالت پایدار انجام شدند.2سيستم به صورت شکل )

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 نتایج

 

می ( 1به صورت جدول )خاک رطوبت وزنی، حجمی و اشباع نسبی نمونه های مقادیر 

این  می برای هر خاک مقدار معينی دارد ونيمم رطوبت حج. ماکزیمم و میباشد

پس از انجام محاسبات اشباع  بدست آمد. 3و  50به ترتيب  کرمانمقادیر برای خاک 

 برابر کرمان چگالی ظاهری خاک ( است. 1های خاک به صورت جدول )نسبی نمونه
3g/cm45/1 3های خاک کرمان )خاک بدون تخلخل( برابرو چگالی دانهg/cm 65/2  می

پس از چندین اندازه گيری  خاکنمونه های ضریب تخلخل ميانگين باشند. بنابراین 

 حاصل شد. 37/0

 

 

 

نمونه های خاک  ، حجمی و اشباع نسبیمقادیر رطوبت وزنی -1جدول   

جرم خاک مرطوب (

(g) 

جرم خاک خشک (

(g) 

رطوبت وزنی 

)%( 
اشباع  رطوبت حجمی )%(

 نسبی

71/311 253 23 35/33 65/0 

50/302  253 20 00/29  55/0  

00/293  253 16 20/23  43/0  

98/286  253 4/13  43/19  35/0  

ضریب  یریگ اندازه ستمیس نشیچ -2شکل  

 رادون دیفیوژن

 

 

 

 

 

 

RAD7 

Pump 

Radon 

source 

Large chamber 

Soil container 

Small 

chamber 
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00/280  253 0/10  50/14  27/0  

00/261  253 1/3  50/4  03/0  

17/257  250 6/2  77/3  02/0  

 

تخلخل وابسته به ضریب   است، 25/0برابر  (5)در رابطه  Lبا توجه به اینکه پارامتر 

 ( ذکر می گردند.2نتایج در جدول )محاسبه می گردد. این  رطوبت

 

متفاوت اشباع نسبیهایی با  نمونه تخلخل وابسته به رطوبتضریب  -2جدول   

وابسته به تخلخل 

 رطوبت

اشباع 

 نسبی

1896/0 65/0 

2174/0 55/0 

2507/0 43/0 

2729/0 35/0 

2951/0 27/0 

3617/0 03/0 

3645/0 02/0 

 

( نتيجه 3بر حسب اشباع نسبی به صورت شکل ) رطوبتتخلخل وابسته به  نمودار ضریب

  می گردد.
 

 
 ضریب تخلخل وابسته به رطوبت بر حسب اشباع نسبی- 3شکل 

 

( 3در جدول ) برای نمونه هایی با اشباع نسبی متفاوتیب دیفيوژن رادون اضر

 آورده شده اند.

 

 

 ضریب دیفیوژن رادون نمونه هایی با اشباع نسبی متفاوت-3جدول 

-1( ضریب دیفيوژن رادون×10-6

s2m) 

2/2  8/1  5/1  5/0  9/3  8/3  9/0  

8/26 اشباع نسبی×10-2  35 43 6/64  8/1  5/3  3/55  

 

نمونه ها اشباع نسبی را می توان به صورت تابعی بر حسب ضریب دیفيوژن رادون 

( حاصل می 4شکل )نمودار ضریب دیفيوژن بر حسب اشباع نسبی به صورت  رسم کرد.

 گردد.
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 ینسب اشباع با ضریب دیفیوژن راتییتغ -4 شکل

 

. درادون همان ضریبی است که از طریق آزمایش تعيين می گرد ثرمؤضریب دیفيوژن 

  ( نشان داده شده است.5وبت در شکل )طتغييرات این ضریب با تخلخل وابسته به ر

 

 
 رادون بر حسب معکوس تخلخل وابسته به رطوبت ثرمؤضریب دیفیوژن  -5شکل 

 

سيستم مورد ارزیابی قرار گرفت ر ضریب دیفيوژن نشت کل گيری دقيقتبرای اندازه

sکه مقدار آن   7 15 به دليل کم بودن ميزان رادونی که از طریق نشت می باشد.  10

/)واپاشی  طریق ازاز سيستم خارج می شود، نسبت به ميزان رادونی که  s  6 12 1 10) 

 ضریب دیفيوژن از نشت سيستم چشم پوشی گردید. نابود می شود، در محاسبات

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

شی دارد و این بر حسب اشباع نسبی روند کاه تخلخل وابسته به رطوبت نمودار ضریب

با تخلخل  (6طبق رابطه ) ثرمؤضریب دیفيوژن . ( منطقی است5)کاهش مطابق رابطه 

وابسته به رطوبت نسبت عکس دارد. بنابراین نمودار ضریب دیفيوژن رادون بر حسب 

د؛ همانطور که انتظار معکوس تخلخل وابسته به رطوبت باید نموداری افزایشی شو

 ( این نمودار )با حذف داده های پرت( فرم افزایشی دارد.5می رود مطابق شکل )

جریان یافته منفذهای پر شده با هوا درون با افزایش تخلخل وابسته به رطوبت آب 

برای رادون  دیفيوژنضریب ( 4مطابق شکل ) و مسير عبور رادون را مسدود می کند.

به صورت نمایی کاهش می با افزایش رطوبت  37/0نمونه خاکهای با تخلخل ميانگين 

 35/0برای خاکی با تخلخل [ 7جرز ]یابد. این نتيجه با نتایج نيلسون و را
د و دليل آن پر شدن تعدادی از منافد خاک با آب است که قبالً رادون همخوانی دار

تفاوتهای موجود در نتایج این تحقيق و . از درون آنها دیفيوژ می کرده است

 ؛نتایج راجرز و نيلسون به دليل تفاوت در ضریب تخلخل نمونه های خاک می باشد

زیرا همانطور که ذکر شد ضریب دیفيوژن با افزایش تخلخل کاهش می یابد و 
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این اندازه گيری شده بر مقدار ضریب دیفيوژن به تخلخل و رطوبت به شدت وابستگی 

 .می گذارد ثيرتأضریب 

ضریب  ناز مقدار نشت دستگاه می توان پی برد که سيستم طراحی شده برای تعيي 

ضریب باشد. دیفيوژن دارای نشت ناچيز و بنابراین دقت باال در اندازه گيری می

توسط سایر  سبت به تحقيقات انجام شدهدیفيوژن تعيين شده در این مطالعه ن

 ی رادون از درون خاک کرمان دارد.نشان از نفوذ باالبوده و دقيقتر دانشمندان 

رادون می تواند از خلل و فرج ميان با توجه به خشک بودن خاک منطقه در نتيجه 

رادون در محلهایی که پتانسيل دانه های خاک عبور کرده و سطح زمين برسد. پس 

 ضریب دیفيوژن از . بنابراین می توانغلظت اورانيوم زیاد باشد، افزایش می یابد

و و احتمال ابتال به سرطان قابل اعتماد جهت پيشگویی زلزله  یک معيار به عنوان

  از آن استفاده کرد.ریه در ميان مردم 
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