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 چکیده

یمه پرتوزا با ن ایماده ،باشند. توریمشوند، حاوی مقادیری ماده پرتوزا میهای گازسوز استفاده میکه در چراغ یهای توری مقدمه و هدف:

میزان پرتوزایی توری  ییناین پژوهش، تع دهد. هدفاز پرتو را در افراد افزایش می یو عوارض ناش یافتیطوالنی است که دوز در عمر 
 .استهای گازسوز موجود در بازار ایران با استفاده از تکنیک آلفا اتورادیوگرافی و دوزیمتری چراغ

های برند توری ساخت شرکت پنج، آنحاصل  کهآوری شد های موجود در بازار تا حد امکان جمع توری ،در این تحقیق روش کار:

قرارگرفتند.  بررسیآن از داخل کاست خارج شده و تحت  از  پس وروز داخل کاست رادیوگرافی نگهداری  21ها به مدت  مختلف بود. توری
 یمترگیری شد و میزان تشعشع نیز با استفاده از دوزاندازه Macbeth TD 504 یتومترها با استفاده از دانس دانسیته ایجاد شده روی فیلم

Radiation alert Monitor 5 .مورد ارزیابی قرار گرفت 

های گازسوز پرتوزا بودند و دانسیته ایجاد شده ناشی از تشعشعات آنها در کلیشه آلفا اتورادیوگراف با های چراغ بعضی از توری :ها یافته

ن بیشترین و و میانگی 28/0 ±01/0و  2/2±1/0دیگری متفاوت بود. میانگین بیشترین و کمترین میزان دانسیته ایجاد شده به ترتیب 
 میکروسیورت در ساعت 2/0 ±01/0و  Butterflyمربوط به برند میکروسیورت در ساعت  13/2 ±01/0کمترین دوز قرائت شده به ترتیب 

 بود. Egretمربوط به برند 

 ردکنندگان توریها پرتوزایی ندارند. واهای بسیار زیادی دارد و بعضی توریها تفاوتمیزان پرتو ساطع شده از توری :گیری یجهنت

 در این ارتباط مشورت یتصالحدارای  کردن این محصول با واحدهای جهت حفظ سالمت جامعه، قبل از وارد بایدچراغهای گازسوز 
 کنند.

 گازسوز، توریم، دانسیته، دوزیمتری  اتورادیوگرافی، توری، چراغ آلفا :ها یدواژهکل
 

 پزشکی جیرفت مجله دانشگاه علوم     

1398زمستان  -پاییز ،2، شماره 6دوره   
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 مقدمه
 یسراسردر مناطقی که امکانات استفاده از جریان برق    

وجود ندارد و در شهرهای بزرگ به هنگام قطع جریان برق، 
های نازل خود در شب به ناچار از چراغمردم برای روشنایی م

 های توریگیری از  بهرهکه نیازمند  کنند میاستفاده  یگازسوز
ی از ماده ها توریدر ساختمان این  .باشد وز میهای گازسچراغ

زان بازده نوری آنها افزایش میرادیواکتیو توریم استفاده شده تا 
درجه  3700ی رادیواکتیو توریم حدود ی ذوب مادهنقطه .یابد

دارد و به  سانتی گراد است و تحمل گرمای ناشی از سوختن را
بیشتر  ها تورینسبت به سایر مواد در  ،علت بازده نوری زیاد
یمه اما مواد پرتوزایی نظیر توریم با ن؛ گیرد مورد استفاده قرار می

شوند و در  ا گسیل دائمی پرتو سبب بیماری میعمر طوالنی ب
صورتی که پرتو به میزانی بیش از معیار مشخص شده توسط 
کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتو باشد ایجاد نوعی بیماری 

  (.1کرد )یا حتی مرگ خواهد 
حاوی مقادیری دی اکسید توریم  موجود در بازار های توری

شود و  وارد ایران می ها توریانواع مختلفی از (. 2) باشند می
 ،از انواع آن یکچون هر  ؛استمیزان پرتوزایی آنها متفاوت 

 باشند. سنگ معدنی توریم معموالً تلف میمخ جاتساخت کارخان
به نظر  همچنین باشد.میحاوی مقادیری اورانیوم طبیعی نیز 

نیز  ها توری در رفتهبه کار   هشددر محلول اشباعرسد  می
های  این عنصر پرتوزا پس از واپاشی .داردمقادیری توریم وجود 

ها به محصوالت دختری خود نظیر ها و سال ای طی هفته هسته
 212و همچنین بیسموت  212، سرب 228، رادیوم 224رادیوم 

شود و مقدار حقیقی این عناصر حاصل از توریم  تبدیل می
مامی عناصر ذکر شده پرتوزا . ت(3دارد )بستگی به عمر توری 

باشند. کاالی مذکور در  آمیز میوده و برای انسان مخاطرهب
حدود صد سال است که مورد استفاده قرار گرفته، اما برندهایی 

باشند. مقدار نیز تولید شده که حاوی ماده پرتوزا نمی
 تا  1ینهزماز حد دوز  ها توریدیواکتیویته موجود در انواع را

اساسی که  بکرل در گرم متفاوت است و مشکل 140±1410
وجود دارد اعالم نکردن پرتوزایی این محصول به مشتریان 

 (.4است )
 نو همکارا Shabana توسط 1999در تحقیقی که در سال    

متعلق چراغ  های توریاکتیویته در بعضی از  جهت بررسی رادیو
 در که مشخص شد، ، انجام شدمختلف های سازندهشرکت به

                                                           
1
 Background radiation 

 مانندمواد رادیواکتیو آلفازایی با نیمه عمر طوالنی  ،ها این توری
در  نو همکارا Doretti .(5)و توریم وجود دارد  228رادیوم 
استفاده از روش آلفا اسپکتروسکوپی روی  که با ایمطالعه
، دریافتند که در این شدگازسوز انجام  های غچرا های توری
ر تحقیقی که د .(6) وجود دارد توریم یواکتیوراد  ماده ها توری
انجام شد، با استفاده از  در عربستان نو همکارا  Jarallahتوسط

رادیواکتیو توریم   اند که ماده یوگرافی اثبات کردهروش آلفا اتوراد
در بعضی از شهرهای ایران،  (.7 ،6)وجود دارد  ها توریدر تمام 

  مادهیک  عنوان  بهشده را سوخته های توریپودر  ،سواد کممردم 
که این  کنند یمشفابخش در بعد پزشکی و ترمیم زخم استفاده 

 زخمهاارسال مواد پرتوزا به داخل بدن از طریق  بهمنجر اقدام 
 .(8) شود می

روی و همکاران  Mandujano-García  مطالعهدر    
مشخص ، گوناگون از مکزیک و اسپانیا برندهایبا  های توری

و محصوالت  232حاوی توریم ، ها توریکه بعضی از  شد
در حد  ها یبررسدختری آن بوده و میزان اکتیویته حاصل از این 

، 232بکرل در گرم به ترتیب برای توریم  277و  345، 683
 (.9)بوده است  228و توریم  228رادیوم 

گران زیادی برای آلفا اتورادیوگرافی توسط پژوهش تکنیک
فیزیکی و  یها نمونهولوژیکی، های بی نمونه  بررسی و مطالعه

نظر داشتن . با در(10-12)است گرفته قرار استفاده موردحشرات 
الت مرور شده در این تحقیق مختلف و با توجه به مقا یها جنبه
که تحقیق مشابهی با استفاده از روش آلفا اتورادیوگرافی در و این

زار موجود در با های توری، وضعیت پرتوزایی نشده ایران انجام
ایران و تفاوت در وضعیت پرتوزایی آنها با استفاده از روش آلفا 

 .شداتورادیوگرافی و دوزیمتری بررسی 

 روش کار

ین مطالعه یک مطالعه توصیفی است که انواع مختلف ا   
گازسوز موجود در بازار ایران را به لحاظ  یها چراغ های توری

ن مطالعه سعی بر است. در ایپرتوزایی مورد مقایسه قرار داده
موجود  گازسوز یهاغچرا های تورییافتن تمامی انواع مختلف 

سیستان استانهای در بازار ایران بود که پس از جستجو در بازار 
فقط پنج برند یا نام  و یزد، و بلوچستان، اصفهان، کرمان، فارس

برند از آنها  4یافت و خریداری شد که  تجاری توری در بازار
(Butterfly, Golden Anchor, Golden ship & Egret )

برند  که آنساخت و تولید کشور چین بود و پنجمین نوع 

188 
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مشخصی نداشت، از مطالعه حذف و آزمایشات روی برندهای 
 دیگر انجام گردید.

و  دوطرفهی ها فیلمرادیوگرافی از لفا اتوبرای انجام آ   
جود و مو یها فیلم)سرعت  400معمولی رادیوگرافی با سرعت 

مرسوم در آن سال در ایران( استفاده شد و برای ظهور و ثبوت 
 35 آلفا اتورادیوگراف از سیستم پروسسور اتوماتیک های یشهکل

Protec ساخت ایتالیا استفاده گردید. پس از ظهور و ثبوت 
ایجاد   تهیدانسآلفا اتورادیوگراف،  های یشهکل شدنو آماده ها فیلم

مدل  Densitometer ستفاده از دستگاهبا ا ها فیلمشده روی 
Macbeth TD 504  و کار  یریگ اندازهساخت آمریکا

 Radiation alert Monitor یمتردوزرادیومتری با استفاده از 
در این ساخت آمریکا انجام گردید.  usb inspectorمدل 

خریداری شده که در پوشش پالستیکی قرار  های توریپژوهش 
. به دلیل حساس بودن شدند منتقل داشتند به آزمایشگاه

بخش   یکخانهتاری رادیولوژی به نور، در داخل اتاق ها فیلم
در داخل هر کاست قرار گرفت و  موردنظر یها فیلمرادیولوژی 
از داخل پوشش پالستیکی آنها خارج گردید  ها توریپس از آن 

 از ها فیلمو در داخل کاست رادیولوژی روی فیلم قرار داده شد تا 
ها  کاستبر روی  ها تورینام نوع  و یرندنپذ یرتأثمحیط اطراف 

 ،درج گردید تا از بروز اشتباه جلوگیری شود. از هر برند توری
در همین وضعیت  ها توریپنج عدد خریداری شده بود که این 

روز  21در کاست جداگانه به مدت  ،به شکل جداگانه هرکدام
ر این مدت زمان بیشترین نگهداری شد تا در صورت پرتوزایی، د

 احتمالی را ایجاد نماید.  خود را بر توری گذاشته و دانسیته یرتأث
شده  یهته های یشهکلنیز انجام شد و  ها فیلم ردازشپ عملیات

ارزیابی دانسیتومتریک و تعیین میانگین میزان   آمادهکلیشه(  20)
و شد  ها فیلمبر  ها توری ناشی از اثر  یجادشدها  دانسیته

 دانسیتومتری انجام گردید.

. با استفاده از دوزیمتر انجام گردید ها توریکار رادیومتری    
از داخل پوشش  ها توریبرای این کار، پس از خارج کردن 
فاصله نسبت  نزدیکترین پالستیکی، قسمت حساس دوزیمتر در

میزان پرتو ساطع شده از هر نوع توری  .شدقرار داده ها توریبه 
گردید و میانگین دوز قرائت شده از هر پنج توری از انواع قرائت 

 .برندهای مختلف محاسبه شد

 

 

 

 آماری یلو تحل یهتجز
و آزمون  SPSS 18تجزیه و تحلیل از نرم افزار  جهت   

 سطح معنی داری >05/0p .آماری کروسکال والیس استفاده شد
 تلقی گردید.

 یجنتا

 نتایج حاصل از دانسیتومتری -الف
  ، میانگین دانسیتهها توریدر میان چهار برند مختلف از    

 Butterflyرادیوگراف ناشی از برند آلفا اتو  یشهکلایجاد شده بر 

میزان  واقع درکه  (1 یربود )تصو 2/2±1/0 برابر با ینچساخت 
پرتوزایی این نوع توری نسبت به برندهای دیگر بیشتر و حداکثر 

  یرهدادر قسمت  ها توریتصویر در  شده یجادامیزان سیاهی 
بود که دلیل آن تجمع  ها توریتصویر   دهنده یلتشکمرکزی 

زیرا  ؛پرتوزا در قسمت مرکزی توری است  مقدار بیشتری از ماده
از  ترمتراکمتوری بسیار  در این ناحیه تار و پودهای متشکله

 .(2 تصویراست ) ها یهحاش
 

 
 Butterflyاز برند  اتورادیوگراف حاصل آلفا .1 یرتصو

 
 

 
 اتورادیوگراف حاصل از برند آلفا .2 یرتصو

 Golden ship 

189 
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 هایاتورادیوگراف حاصل از برند تصویر آلفا .3تصویر 

Golden Anchor  وEgret 

 Egretو  Golden Anchorدو برند دیگر که شامل 
و هیچ تصویری از خود بر جای نگذاشتند و   هیچ دانسیته ،بودند

ای  پرتوزایی در آنها وجود نداشته که بتواند دانسیته  قع مادهوا در
بود که این دانسیته را  28/0 ± 01/0 حداقلی  ایجاد کند. دانسیته

خالصه نتایج  (.3 یررادیوگرافی دارند )تصوهای  فیلمتمامی 
های  شده ناشی از توری دانسیته ایجادحاصل از مقایسه میانگین 

های تجاری مختلف موجود در بازار گازسوز با برند یها چراغ
 آمده است. 1ایران در جدول 

 نتایج حاصل از دوزیمتری -ب

میانگین  شده، یهای بررس در میان چهار برند مختلف از توری
 Butterflyبیشترین میزان تشعشع قرائت شده ناشی از برند 

واقع  بود و در µSv/hr1/0±13/2 ساخت چین بود که میزان 
یی این نوع توری نسبت به چهار نوع دیگر بیشتر میزان پرتوزا

و عوارض پرتوی ناشی از آن هم بیشتر است. نوع دیگری از  بود
دوم قرار گرفت  ها که در روش دوزیمتری در رتبه توری

Golden ship  ساخت چین بود که میانگین دوز قرائت شده

بود و دو نوع دیگر  µSv/hr02/0± 23/1 حاصل از این توری
وی از خود ساطع نکردند و دوز قرائت شده بر روی دوزیمتر پرت

بود. خالصه نتایج حاصل از مقایسه میانگین  1در حد دوز زمینه
گازسوز با برندهای تجاری  یها های چراغ دوزیمتری توری

 .آمده است 2مختلف موجود در بازار ایران در جدول 

 بحث

ی توری که در بین برندها دهد یپژوهش نشان ماین نتایج 
ترین برند بوده و  پرتوزا Butterflyموجود در بازار ایران، برند 

                                                           
1
 Background level 

وجود مواد پرتوزای بیشتری در این نوع محصول   دهنده نشان
 Golden. برند باشد ینسبت به سایر برندهای موجود در بازار م

ship  وضعیت پرتوزایی متوسطی نسبت به برندهای دیگر دارد و
Egret  وGolden Anchor پرتوزایی ندارند و مقدار  گونه یچه

دوز قرائت شده توسط دوزیمتر در زمان بررسی رادیومتریک این 
بیعی محیط بوده است. در این دو نوع مربوط به میزان تشعشع ط

پژوهشی تحت این عنوان در کشور ایران انجام نشده است  استار
حاصل از این پژوهش در کشور  یها و لذا برای مقایسه داده

 .دیگری یافت نشد  ران دادهای
شده بر روی  نتایج حاصل از انجام دانسیتومتری انجام

های تهیه شده نیز صحت مطلب  آلفااتورادیوگراف های یشهکل
که بیشترین  یا گونه به کند یم ییدمرتبط با دوزسنجی را تأ

و به  Butterflyی ایجاد شده مربوط به برند  میزان دانسیته
مترین میزان دانسیته مربوط به برندهای و ک 2/2 ±1/0میزان 
Egret  وGolden Anchor  و در حد دانسیته بنیان فیلم + مه
که بیانگر ایمنی پرتوی مناسب در این دو برند  باشد یم 2آلودگی

 باشد. یدیگر م  نسبت به برندهای بررسی شده
توری در ارتفاع مناسبی از سطح زمین روی چراغ دیواری 

چون فاصله تا افراد نسبتاً زیاد است، طبق و  شوند ینصب م
، لذا هنگامی که یابد یقانون عکس مجذور شدت پرتو کاهش م

خطر پرتوگیری افراد قابل چشم پوشی  ،روی دیوار نصب است
است، اما در زمان حمل و نقل با دست و در زمان نصب آن روی 

 گونه که در همان ،چراغ میزان پرتوگیری قابل توجه خواهد بود
بسیاری از  .(9است )تحقیق مرتضوی و همکاران اشاره شده

  شده  مصرف های مردم در مناطق مختلف کشور ما از پودر توری
باز  های زخم تر یعگازسوز برای ترمیم و التیام سر های چراغ

اگرچه که نتایج ترمیم حاصل از این نوع درمان  کنند. یاستفاده م
د مصدوم راضی بوده و شاید فر ظاهراًو  باشد ینتایج مثبتی م

نیازی به مراجعه به مراکز درمانی جهت ترمیم یک زخم نداشته 
باشد، اما از طریق این خوددرمانی مقادیر قابل توجهی مواد 
پرتوزا را وارد جریان خون خود نموده و از این آگاه نیست که 

در بدن باقی مانده و ذرات آلفای  طوالنی یها تا مدت ،این ماده
شده از عناصر موجود در توری همچنان در بدن فرد آثار  ساطع

  ذره سنگینترینآلفا   چون ذره. گذارد مخرب خود را بر جای می
پرتوزا با بار مثبت است و برد بسیار کوتاهی دارد، لذا قادر است 

بالفاصله جذب  کند یتا در هر قسمتی از بدن که برخورد م
ی شدید را بر جا بگذارد آن ناحیه شده و عوارض پرتو های سلول

                                                           
2
 base plus fog 
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از این گذشته بیشترین میزان دوز تخمینی افراد ناشی از  (.3)
استنشاق رادیومی است که در هنگام سوختن توری حاصل 

ورت یمیلی س 2/0و این دوز ناشی از استنشاق، بیش از  شود یم
که عالوه بر دوز سالیانه طبیعی افراد عادی جامعه  باشد یم
اط الزم در زمان استفاده از این کاالی مصرفی لذا احتی باشد. یم

باید مدنظر تمام مصرف کنندگان قرار گیرد. چون رادیومی که 
، محصوالتی نظیر گاز شود یبدین طریق وارد سیستم تنفسی م

که همگی پرتوزا هستند و  کند یرادن و نوادگان آن را تولید م

استنشاق گاز رادن، پس از استعمال سیگار دومین عامل ایجاد 
 (.14، 13) باشد یسرطان ریه م

مورد تعداد کم برندهای توری  این مطالعه،محدودیت 
، این پژوهش در صورت یافتن شود یپیشنهاد م .بودبررسی 

از  .با برندهای مشخص، روی انواع دیگر هم انجام شود  توری
محصوالت مصرفی پرتوزای  بر روی سایر دیگر این کار سوی

 است.قابل انجام در صورت ضرورت محیط زندگی 
 

 با برندهای تجاری مختلف موجود در بازار ایران گازسوز یها چراغ  توریدانسیته ایجاد شده ناشی از . 1جدول 

ی تورد  برن  

گازسوزهای  چراغ  

 میانگین ±انحراف معیار  

( µSv/h) 

  میانگین

 رتبه

 نتیجه آزمون کروسکال والیس

Butterfly 1/0± 2/2  18 chi square=  379/16  

df= 3 

P = 001/0  

Golden ship 02/0± 77/0  13 

Golden anchor 01/0± 28/0  5/5 

Egret 01/0± 28/0  5/5 

 

 با برندهای تجاری مختلف موجود در بازار ایرانگازسوز  یها چراغ  مقایسه میانگین دوزیمتری تورینتایج حاصل از  .2دول ج

 توری برند

 گاز سوز یها چراغ 

 میانگین± انحراف معیار 

( µSv/h) 

 نتیجه آزمون کروسکال والیس رتبه میانگین

Butterfly 01/0± 13/2 18 chi square= 379/16  

df= 3 

P = 001/0  

Golden ship 02/0± 23/1 13 

Golden anchor  01/0± 11/0  5/5 

Egret 01/0± 11/0  5/5 

 گیری یجهنت
از نه ، با برندهای مختلف  توریپرتوزایی یا عدم پرتوزایی 

حاوی توری و نه طریق دیگری اعالم نشده و  یها بسته طریق
تمام افراد عادی جامعه هیچ آگاهی از پرتو، رادیواکتیویته  یباًتقر

دهد نشان می مطالعهنتایج این و  و عوارض مرتبط با آن ندارند
 بنابراین نیاز است .وضعیت پرتوزایی متفاوتی دارند ها توریکه 
داشته  الزم را در انتخاب نوع توری مورد نیاز خود دقت افرادکه 

و برندی را انتخاب کنند که کمترین میزان پرتودهی را داشته 
 ،نیز برای حفظ سالمت خود و مردم واردکنندگاناز طرفی  اشد.ب

دارای  یواحدهاز خریداری و وارد کردن این محصول با قبل ا
همچنین  .انجام دهندالزم را مشورتهای در این ارتباط  صالحیت

سازمان ناظری وجود داشته باشد که  ،ها توریاین  واردات هنگام
بر ورود کاالهای پرتوزا نظارت جدی داشته باشد و حداقل یک 

 بدو ورود والتی درمرکز کنترل کیفی برای ارزیابی چنین محص
به کشور وجود داشته باشد تا پرتوزایی و عدم پرتوزایی این 

شخص شده و در صورت ورود محصوالت قبل از ورود به بازار م
غیر ایمن بودن این  مصرف، مشتریان نیز از ایمن یا به بازار

 .فی داشته باشندمحصوالت به لحاظ پرتوزایی اطالع کا
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Abstract 

Introduction: lantern mantles used in gas burners contain quantities of radionuclides. Thorium is a long-

lived radionuclide, which in turn increases the dose and effects of radiation on human. The aim of this 

study was to determine the radiation level of gas burner lamps available in Iranian market using alpha-

auto-radiography and dosimetry techniques 

Materials and Methods: In this study, market-based lantern mantles were collected as far as possible and 

the result led to collecting 5 brands made by different companies. The mantles were kept in the 

radiographic cassette for 21 days, then removed from the cassette and processed. The densities of the films 

were measured using a Macbeth TD 504 densitometer and radiation was measured employing a Radiation 

alert Monitor 5 dosimeter. 

Results: Some of the mantles were radio-genesis and their produced densities resulted from their radiation 

were different in the alpha-auto-radiographs. Maximum and minimum produced densities were 2.2 ± 0.1 

and 0.28 ±0.01 for Butterfly and Egret brands, respectively; likewise, the maximum and minimum doses 

were 2.13 ± 0.01 and 0.2 ± 0.01 μsv / h, for Butterfly and Egret brands respectively. 

Conclusion: The amount of radiation emitted by the lantern mantles is very different and some of them are 

not radio-genesis. Importers of gas lanterns should also consult the relevant units before importing this 

product in order to conserve community health. 

 Keywords: Alpha Auto-radiography, Lantern mantles, Thorium, Density, Dosimetry 
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