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  چكيده
از مهمترين راديونوكلئتيدهايي هستند كه در متالشي شدن خاك و همچنين شناخت  137و تا حدودي سزيم  210سرب 

سال  100- 150برابر با         ً كه حدودا  است اين به دليل دارا بودن نيمه عمر مناسب . گيرند وضعيت زميني مورد استفاده قرار مي
               ً             هاي ساحلي معموال  رسوبات توسط   امانهدر س. سازد ها را جهت مطالعات رسوبي مناسب مي كه آن طوري ، بهاست

مطالعه . دهند نشين شده و بسياري از روندهاي دريايي را تحت تأثير قرار مي شوند و در آنجا ته ها حمل و نقل مي رودخانه
كورهاي . انجام شده است IAEAاي  در چارچوب پروژه منطقه 2004تا  1994هاي  در طول سواحل الجزاير در سال

برداري توسط كشتي بن  اين نمونه. آوري شده است نشان داده شده جمع 1هاي مختلف كه در شكل  رسوبي از ايستگاه
هدف از مطالعه بررسي انباشتگي رسوبات در منطقه بوده . انجام گرفت IAEAو  Comenaيحيي اسماعيل كه با همكاري 

گير و با استفاده از شمارش مستقيم  در رسوبات برش داده شده از مغزه 137و سزيوم  210براي اين منظور سرب . ستا
ها و همچنين ميزان  هاي كمي وابسته به مقدار زميني اين راديو ايزوتوپ دستگاه گاما اسپكترومتري انجام گرديد دقت بررسي

سزيوم در كور رسوبات به عنوان  137سرب و  210پراكندگي عمودي . استگاما در نمونه  Kev 45، 210تابش عنصر 
رسوبات و تخمين كل بيالن  Coronologyجهت مطالعه . ابزاري جهت مطالعه تاريخچه رسوبگذاري استفاده شده است

در چهار  Bqوزن خشك  بر حسب كيلوگرم 137و سزيوم  210غلظت سرب . رسوبگذاري در منطقه استفاده شده است
و ميانگين  8/12 ± 8/0تا  3/1 ± 1اي بين  دامنه 137و سزيوم  210غلظت رسوب . كور رسوبي اندازه گرفته شده است

وزن خشك  895 ± 98تا  57 ± 5در محدوده  210همچنين غلظت سرب . محاسبه گرديد Bq5/7وزن خشك  كيلوگرم
  .گيري شد اندازه

دامنه  CRSو با استفاده از مدل  137و سزيوم  210هاي سرب  ه از پروفيل غلظتجهت تخمين ميزان رسوبگذاري با استفاد
. ها مشخص شد نرخ رسوبگذاري و بيالن كلي رسوبات در همه ايستگاه. در سال را نشان داد mm  27تا  mm 20بين 
 .بود مقايسه گرديداطالعات به دست آمده در اين مطالعه با اطالعاتي كه توسط افراد ديگر انجام شده  عالوه، به

  ، سواحل الجزاير، گاما اسپكترومتري137، سزيوم 210، سرب  CRSنرخ رسوبگذاري، مدل  :كلمات كليدي
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