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 با استفاده از ژل فریک  GC -220 پرتودهنده دزیمتری 
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 : چکیده

یک   نمونه،هر    حجم  به  توجه  با .  رودمی  کار  بهگوناگون که حجم کوچکی دارند    هاینمونه  گامای   پرتودهی برای    GC  - 220پرتودهنده

این   در.  رسدبه نظر می  ضروریتوزیع دز آن    از  آگاهی  ،یک نمونه  مناسب  پرتودهی  انجام  برای  .دارد  وجودآن نمونه    در  جذبی  دز  توزیع

دزیمترهای ژل فریک آگاروز ساخته شدند. یک   ،کنترل کیفی آنو نیاز به    GC  -220کالیبراسیون اخیر پرتودهنده  به  توجه  باپژوهش  

های مشخص محفظه پرتودهی طراحی و آماده شد. بدین ترتیب توزیع دز با  فانتوم شامل پانزده دزیمتر برای چیدمان دزیمترها در مکان

غربی -بیشینه دز در نقاط مرکزی شرقیگیری شد. توزیع دز بدست آمده نشان داد  استفاده از دزیمترهای ژل فریک تهیه شده اندازه

سازی پرتودهنده همخوانی خوبی  جنوبی آن است. نتایج بدست آمده با نتایج شبیه-محفظه پرتودهی و کمینه دز در نقاط مرکزی شمالی 

 دارد. دارند که نشان از صحت عملکرد دزیمترهای ژل فریک تهیه شده و همچنین درستی فرآیند کالیبراسیون انجام شده سیستم 
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Abstract: 
 

GC-220 irradiator is used for gamma exposure of low volume samples. Respect to the sample volume, 

there is a dose distribution which is necessary to be known for proper exposure. Regard to recent 

calibration of the system and its quality control, samples of Fricke gel dosimeters were made in this 

research. A phantom containing fifteen dosimeters was designed for locating the dosimeters at specific 

points of the exposure chamber. Then, dose distribution was measured with prepared gel dosimeters. 

Obtained results show that the maximum dose values are at central east-west points of the exposure 

chamber and the minimum dose values are at central north-south points of it.  There is a good 

agreement between experimental and simulation results which verifies the accuracy of the dosimeter 

performance and the calibration quality of the system. 
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 مقدمه .  1

درون کار خشک است   رتودهندهپرتودهنده از نوع پ این    .است Co60  پرتوزای  هایچشمه  دارای(  220- )گاماسل   GC  -220  پرتودهنده

نمونه برای تحویل دز مشخص به آن باید برای مدت هر  .  ]1 [شودبا حجم کوچک استفاده می  تحقیقاتی  مختلفهای  که در پرتودهی نمونه

کنند، بلکه یک توزیع دز جذبی در  دز یکسانی جذب نمی  ن آ  نمونه، تمام نقاط  حجم  به   توجه  با  زمان معینی پرتودهی شود. در این زمان

کننده  شود که کمترین دز جذبی نمونه برابر با حداقل دز درخواستی مراجعهطوری تنظیم می  پرتودهی  آید. معموال زماننمونه بوجود می

ها نیز شود. برای کالیبراسیون پرتودهندهاستفاده می ها از دزیمترهایی چون ترمولومینسانس و پرسپکسبرای دزیمتری پرتودهنده  .باشد

   . ]2[روددزیمترهای فریک و آالنین بکار می

موجود در آزمایشگاه و نیاز به کنترل کیفی فرآیند انجام شده، دزیمتری پرتودهنده   با توجه به کالیبراسیون اخیر پرتودهنده  پژوهش  این  در

که با افزودن یک عامل ژل   است  فریک  دزیمتر  مانند   ژل  شکل   فریک  ژل  دزیمتربا استفاده از دزیمترهای ژل فریک آگاروز انجام شد.  

ابتدا  ]3 [شود)آگاروز( به محلول فریک تهیه می ند. سپس فانتوم مناسب برای قرارگیری در  آگاروز ساخته شد  فریک  ژل  دزیمترهای. 

 مرکز  از  گذرندهجنوبی  -در صفحه شمالی  توزیع دز    محفظه پرتودهی طراحی و دزیمترهای تهیه شده در آن جایگذاری شدند. بدین ترتیب

   بدست آمد. با استفاده از دزیمترهای ژل فریک چشمه هایمیله با موازی  و پرتودهی محفظه
 

 روش کار .  2

است   -198C  نوع  از  ایمیله  ه هایچشم   دارای  سیستم  اینباشد.  می   کانادا  Nordion  ساختموجود در آزمایشگاه    GC  - 220 پرتودهنده

 ایاستوانه  قفس  درشوند.  محافظت می  cm  40قطر    به  ای سرباستوانه   حفاظ  یک  وسیله  چشمه به  هایمیله  .دارند  حلقوی  ایآرایه که  

 ای استوانه  پرتودهی   محفظهاند.  قرار گرفته Co60  پرتوزای  هایجایگاه میله  21 در  که  دارد  وجود  چشمه  میله   جایگاه   48  ،پرتودهنده  چشمه 

 مرکز   است.  cm  5/7و شعاع داخلی  cm  7/7، شعاع خارجی cm  2/20، ارتفاع داخلی cm  6/20آلومینیوم دارای ارتفاع خارجی    جنس  از

 چشمه  هایمیله  حلقوی آرایه  مرکز  در  پرتودهی  محفظه  پرتودهی،  زمان  در.  فاصله دارد  cm  10حدود    پرتودهی  محفظه  مرکز  از  میله  هر

 .]4 [  دهدپرتودهنده را نشان میساختار شماتیک  1. شکل گیردمی قرار

 

 . ساختار شماتیک پرتودهنده 1شکل 
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 فریک   ژل  دزیمترهای  . شد  استفاده  آگاروز  فریک  ژل  دزیمترهای  از  ، تودهندهپردر    شده  پرتودهی  نمونه  جذبی  دز  توزیع  گیریاندازه  برای

 : است  زیر مراحل شامل دزیمتر سازیآماده. ]5 [شدند ساخته لئونگ توسط شده ارائه روش براساس آگاروز

   مقطر آب %50 در سولفوریک اسید زایلنول و فروس سولفات آمونیوم، کردن مخلوط محلول باتهیه  -

   C90° تا   گرما  و دادن   مغناطیسی همزن  با پیوستهحین همزدن  مقطر آب  مابقی %50 و آگاروز تهیه محلول  -

 C 70°  اضافه کردن محلول اول به محلول دوم در دمای  -

 

 . دزیمترهای ژل فریک آماده شده 2شکل 

.  بگیرد  را  ظرف   شکل  تا   شد  ریخته  نوری  سنج  طیف  مخصوص  هایکووت  در  است،  گرم  هنوز  شده  آماده  ژل  دزیمتر  محلول  هنگامیکه

  ها کووت  باالیی  انتهای.  دارند  mm  45×10×10ابعاد  و  نوری  مسیر  طول  متری سانت  یک  با  موازی  نوری  سطح  دو  شده  استفاده  هایکووت

 دهد. نمایی از دزیمترهای ژل تهیه شده را نشان می  2شکل . شد بسته  پارافیلم  با

 cm  20×1×15به ابعاد   پرتودهنده، یک فانتوم  در  مشخص  هایمکان  در  و  مناسب  فواصل  در  دزیمترها  نگهداشتن  ثابت  و  چینش  منظور  به

.  جایگذاری شدند   ستون  5  و  ردیف  3  درتهیه شده(    دزیمترکووت )  15  این فانتوم،   در  آورده شده است.  3که در شکل   شد  آماده   و  طراحی

  .بگذرد   فانتوم  از  محفظه  تقارن  صفحه  که  قرار داده شد   پرتودهی   محفظه  در  ایگونه  به  عمودی  بصورت  جنوبی -شمالی  راستای  در   فانتوم

  قرار گاما  تابش  تحت Gy20 دز دریافت  جهتفانتوم 
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 . فانتوم آماده شده حاوی دزیمترهای ژل فریک3شکل

در طول موج   Beckman Coulter-DU800  اسپکتروفتومتر  دستگاه   از  استفاده  با   آنها  نوری  جذب  دزیمترها،   پرتودهی   از  پس گرفت.  

nm  585  (1)  رابطه  از  استفاده  با جذبی  دزسه دزیمتر پرتودهی نشده نیز برای تعیین جذب نوری اولیه خوانده شدند.  .  شد  گیری  اندازه 

 :  آمد بدست

𝐷 =
𝑁𝐴𝑒∆𝑂𝐷

𝜌𝜀𝐺𝑙
(1                                                                                                                        )  

دزیمتر پرتو دیده   چگالی اپتیکیاختالف  ODΔتعداد ژول برکیلوالکترون ولت،     eعدد آووگادرو، AN،  (Gy)  دز جذبی Dدر این رابطه 

 [است   (m)  راه نوری lو    (molJ-1)   بهره شیمیایی G ،(mol2m-1)مولی   خطی  جذب  ضریب  ε،  (kgl-1)  چگالی دزیمتر  ρو پرتوندیده،  

6[.   

  نتایج.  3

نرم افزار  و    جذبی   های چشمه با استفاده از مقادیر دزمیلهو موازی با    پرتودهی  محفظه  مرکز  از  گذرندهجنوبی  –دز صفحه شمالیمنحنی هم

Surfer  ] 7[    الف منحنی بدست آمده آورده شده است که توزیع دز در نقاط مختلف محفظه پرتودهی )و در   -4ترسیم شد. در شکل

اند.  شده  بهنجار  مرکزی فانتوم  دز در نقطه  مقدار  به  در منحنی،  شده  ارائه   دز  دهد. مقادیرنتیجه توزیع دز در نمونه( را به خوبی نشان می

بیشینه مقدار یابد. شود، بتدریج با عبور از مرکز فانتوم به سمت راست و چب دز داده شده افزایش میمشاهده می 4همانطور که در شکل 

 باشند. جنوبی می-( و کمینه دز در نقاط مرکزی شمالی 4در شکل  140غربی فانتوم )-دز در نقاط مرکزی شرقی

  با  و   کارلومونت  روش   اسـاس  بـر  GC  - 220پرتودهنده    پرتودهی   محفظه  در   جذبی   دز   توزیعدر پژوهشی توسط همکاران آزمایشگاه،  

بدست نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر و نتایج   . ]9 [شـدمحاسبه   ]MCNP4C  ] 8  کامپیوتری  کد  از  استفاده   با  سیستم  سازیشبیه
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شود که مشاهده میسازی  گیری و شبیهاندازه  مقادیر  همخوانی خوبی دارند. اختالف کمی بین  ب(-4)شکل    سازیآمده از پژوهش شبیه

 م دارد. نشان از صحت عملکرد دزیمترهای ژل فریک آماده شده و همچنین تایید فرآیند کالیبراسیون انجام شده سیست

 
 )الف(                                          )ب( 

 سازی دز محفظه پرتودهی )الف( تحقیق حاضر )ب( شبیههم های. منحنی4شکل 

 
 

 

  گیری . نتیجه4
ابتدا دزیمترهای   .شد  گیری  از دزیمترهای ژل فریک اندازه  استفاده  با  GC  -220  پرتودهنده  پرتودهی  محفظه  دز  توزیع  پژوهش،  این  در

در توزیع دز  ژل فریک آگاروز ساخته شدند. سپس فانتوم مناسب محفظه پرتودهی طراحی و کووت ها در آن چیده شدند. بدین ترتیب  
بیشینه   بدست آمد.  با استفاده از دزیمترهای ژل فریک  چشمه  هایمیله  با  موازی  و   پرتودهی  محفظه  مرکز  از  گذرندهجنوبی  -صفحه شمالی

نتایج بدست آمده در این پژوهش    جنوبی مشاهده شد.-غربی فانتوم و کمینه دز در نقاط مرکزی شمالی-دز در نقاط مرکزی شرقی  مقدار
  درستی  همچنین  و  شده  تهیه  که نشان از صحت عملکرد دزیمترهای ژل فریکبا نتایج شبیه سازی پرتودهنده همخوانی خوبی دارند  

امید آن می رود با توجه به امکان دزیمتری سه بعدی توسط دزیمتر ژل فریک، در پژوهش    دارد.  سیستم  شده  انجام  کالیبراسیون  فرآیند
 آتی توزیع دز در تمام نقاط محفظه پرتودهی با اندازه گیری توسط دستگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی تعیین شود. 
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