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 :دهيچک
های در بافت ی ش  دت م میزان انر ی انشاش  ده ش  د بررس   به همین دلیل های بدن دارند،اثرات مخربی بر بافت ،پرتوهای یونیزان

توان با اسدفاد  از آن، میباشد که دزیمدری می محاسشاتی ترین رمشکارلو دقیقمونت . ششیه سازیدارد اهمیت فرامانی مخدلف بدن

 اینقطه هایم چش  مه MIRD با اس  دفاد  از فاندو  ش  شیه س  ازی  .کردرا محاس  شه  دنی مخدلف بهادز جذبی توس  ا اندا  پارامدر

سانگرد سیو  م  کدرمن ملتلکیلو ا 662  با انر ی 137سزیم کیلو الکدرمن ملت،  1332 م1173با انر ی های  60کشالت هم سدران  انر ی با  90ا

دز مؤثر ساالنه کمدر  میزان دز جذبی مبا توجه به مقادیر حاصل از ششیه سازی  .انجا  شد ،GEANT4در کد  کیلو الکدرمن ملت 546
 .   استاز اسدانداردهای ملی م بین المللی برآمرد شد

  

 GEANT4دزیمتري، پرتو هاي یونيزان، دز جذبی، مونت کارلو، فانتوم،  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

ه ا م مالحظات وای که باید مورد توج ه ق رار بگی رد، ایمن ی پرت هسدهه ای میژگ ی آزمایش گا  ت ریناساس ییکی از 

ای یکی از درمسی است که دانشجویان فیزیک باید آن با توجه به اینکه آزمایشگا  هسده .مربوط به فیزیک بهداشت است

هدف  گیرند.تابش قرار میناخواسده تحت تاثیر های مدفامتی سرمکار دارند را بگذرانند م در این آزمایشگا  با چشمه

بررسی خطرات احدمالی باشد. در آزمایشگا  توسا افراد آزمایشگر می م دز مؤثر اصلی این پژمهش تعیین میزان دز جذبی

برای کسانی که به دلیل موقعیت شغلی  تخمین آسیب رسید  از پرتو به بدن موجود زند  مناشی از تشعشعات یونیزان 

خطرات  لیبه دل. باشدحائز اهمیت می ، بسیارای هسدندهسده هایتابشخود به صورت مسدمر در معرض تشعشع ناشی از 

بر  یتجربی هاشیبدن در مقابل پرتوها، امکان آزما یسدیز بیم آس یریخطرپذ نهیم مطالعه در زم یافرامان در علم هسده

بدن  یسازهیشش یهااسدفاد  از رمش ،نوین یهانر  افزار یم ارائه یتکنولو  شرفتینمونه انسان مجود ندارد. با پ یرم

 ییباشد. توانایکارلو ممونت یسازهیاسدفاد  از شش ی،انجا  محاسشات دز سنج یهااز رمش یکیاست.  افدهی شیافزا ،انسان

 شینما یبرا ندقدرتم یابزاررا به  Geant4کد مواد،  فیتوص یبرا یریانعطاف پذ تیهندسه م قابل شرفدهیپ یمدل ساز
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ششیه به حالت  Geant4تشدیل کرد  است م با توجه به این که فاندو  انسانی موجود در کد از بدن انسان  یسه بعد یمدل

 .]1[یشدری برخوردار خواهد بودبماقعی طراحی شد  است، بنابراین ندایج بدست آمد  در محاسشات دز سنجی از اعدشار 

 .]2[شودماحد جر  آن ماد  تعریف م بیان می ردز جذبی در یک نقطه از ماد ، به صورت مقدار انر ی جذب شد  د

 در شود. ضرب است پرتو تابش مابسده نوع به که کیفیت ضریب در یک دز مقدار بایسدی ،(𝐻𝑡) معادل دز محاسشه برای

مقدار  ص ورت این در اس ت که یک مقدار با برابر کیفیت ض ریب باش ند می گاما م بدا نوع از هاتابش  که تحقیق، این

ست که برای کل بدن تعریف می. ]3[شودمی یکی معادل دز با جدبیدز سیبدز مؤثر کمیدی ا شد  به شود. آ های مارد 

ضرب . دز مؤثر از مجموع حاصلها نسشت به تابش یکسان نیستهای مخدلف بدن به دلیل حساسیت مدفامت بافتبافت

 .]4[شوددز جذبی در ضریب مزنی بافت مربوط به آن عضو ندیجه می

ضوع   شگران از برخی ،به دلیل اهمیت مو سزیم پژمه شی از  شد  در  137، مطالعاتی را بر رمی میزان دز جذبی نا آزاد 

سده ای انجا  داد  اند شی از تابشمیزان د در زمینه هاییپژمهشهمچنین . ]5[محیا به دلیل حوادث ه های ز دریافدی نا

میزان دز  نیز در زمینه تحقیقاتی. ]6[است ای انجا  گرفدهبر رمی افراد شاغل با شرایا کار عادی در مراکز هسدهای هسده

 .]7[ه استبا اسدفاد  از فاندو  راندم م دزیمدرهای ترمولومینسانس انجا  گرفد MW5کارکنان راکدور تحقیقاتی  دریافدی

 : روش کار

 های رادیواکدیوچشمهتحت تاثیر که بسده کوچک م  در یک محیا آزمایشگاهی، میزان دز دریافدی کاربر، دراین پژمهش

 باشند،می Sr90م  Cs137       ، Co60های پرتوزای چشمهسازی شد ، های ششیهچشمهقرار گرفده است. مورد بررسی  باشدمی

ها آمرد  اطالعات مربوط به چشمه 1در جدمل  ای کاربرد زیادی دارند.های هسدهتحقیقاتی در آزمایشگا  ه در مواردک

  شد  است.
 

 ی پرتوزاا(: اطالعات مربوط به چشمه ه1جدمل ) 

 چشمه  )سال(نیمه عمر (keV)انر ی (𝛍𝑪𝒊)فعالیت

23/7 662 12/30 Cs137 

99/1 
1173 

1332 
27/5 Co60 

28/1 546 79/28 Sr90 

 

 های مخدلف فاندو  مردانهندا ه منظور محاسشه دز جذبی در اب 10.04 نسخه Geant4 یمونت کارلو در این پژمهش از کد

(MIRD) .های ریاضی به هر فاندو  ساخده شد  است. چربیاز بافت نر ، اسدخوان م  فاندو  مورد نظر اسدفاد  شد  است
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ها از شود که این حجمهای ریاضی نسشت داد  میها م هندسهخارجی بدن یکسری حجمیک از اعضای داخلی م سطوح 

های برداری به رمشباشد که با عکساند. فاندو  مکسل تصویر سه بعدی یک شخص میتالقی سطوح هندسی تشکیل شد 

عت انجا  محاسشات کمدر خواهد ها بیشدر بود  م در ندیجه سرآیند، به همین دلیل دقت محاسشات در آندست میمخدلف به

ن است که باید دز رسید  به سطح یک باشد. نکده دیگر در دزسنجی ایتری برای محاسشه دز نیاز میبود م زمان طوالنی

های مکسل اسدفاد  کرد زیرا در این مدل سطوح بین اعضا توان از فاندو گونه موارد نمیعضو را تخمین زد م در این

دز، شناخت  ینکده در محاسشه نیاملتری انجا  شود. های عمومیاید محاسشات دزسنجی در فاندو پس ب  مشخص نیست.

همسانگرد در نظر  یانر  عیبا توز یابه صورت نقطه هاچشمه یهندسه ،محاسشات نیباشد، که در ایچشمه م یهندسه

  مشخص کرد.های مخدلف بدن را دریافدی اندا دز  میزان تا بدوانشد  است  گرفده

ششیه سازی بر رمی میزی با ضخامت چشمه سدفاد  در این  سدیل قرار گرفده مدر میلی 5های مورد ا که  اندشد از جنس ا

های ای با دیواربا توجه به اینکه محیا آزمایشگا  هسده فاندو  فاصله دارند.مدر از ساندی 60به انداز    xدر راسدای محور 

داخل اتاقکی از جنس  ،فاندو  احدمال بازتاب پرتوها از طرف دیوار  مجود دارد به همین دلیلبدنی محصور شد  است م 

که به  یسدمیاز س یینما. سنجی مارد شودز در محاسشات دزنی وار یاز طرف د یبازگشد یهاوپرت اثر تا شد  داد بدن قرار 

 ( آمد  است.1شد  در شکل ) یطراح Geant4صورت توسا کد  نیا

 

 سازی شد ( به همرا  محیا ششیهMIRD( : شماتیکی از فاندو  مردانه )1)شکل 
 

ی هاکه به عنوان چشمه 90م اسدرانسیو  60، کشالت137های سزیمایزمتوپرادیونخست مشخصات سازی، منظور ششیهبه 

، هاایزمتوپی اسدفاد  از اکدیویده. با   استباشند، در داخل یک فایل مدنی به برنامه اضافه شدمی م بدا گامامولد پرتو 

در  ،سازیششیه اتما  محاسشاتاز  پسبرای مدت زمان یک ساعت محاسشه شد، تعداد پرتوهای خارج شد  از چشمه 
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های مخدلف برای اندا  م دز مؤثر دز جذبیم  دست آمدبههای مخدلف فاندو  خرمجی برنامه انر ی جذب شد  در بافت

  .محاسشه گردیدبدن 

 : نتایج

 با توجه به انر ی انشاشده شد  در حجم مشخصی که به یک عضو نسشت داد  شد  است دز دریافدی در هریک
اند بدست طراحی شد های بدن ی ششیه بافتکه به صورت اشکال ریاضی با مواد تشکیل دهند  MIRDهای فاندو  از اندا 

 است.( نشان داد  شد  4( م )3(، )2های )که در شکل آمد
م  137سزیم گامای حاصل از چشمه هایهای مخدلف فاندو  در اثر تابش پرتواندا  جذبی م دز مؤثرندایج مربوط به دز 

ها هایی مانند ترقو ، معد ، قلب م ریهندا میزان دز دریافدی در ا نشان داد  شد  است.( 3)م  (2) هایشکلدر  60کشالت 

ای است که به صورت مسدقیم در ها به گونهندا باشد  به دلیل اینکه موقعیت این اهای دیگر بیشدر مینسشت به اندا 

کند. تر باشد، میزان زیادی دز دریافت میهای فاندو  به چشمه نزدیکهر چقدر اندا  ها قرار دارند.معرض تابش پرتو

پرتو را در پی دارد که منجر به کاهش شود در ندیجه کاهش های مخدلف بدن میفاصله بیشدر، باعث عشور پرتو از بافت

 شود. های داخلی بدن میدز دریافدی در اندا 
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 در فاندو  مردانه 137های حاصل از سزیمدر اثر تابش ،های مدفامت بدنندا ا (: دز دریافدی2)شکل

 در فاندو  مردانه 60کشالتهای حاصل از در اثر تابش ،های مدفامت بدناندا  دریافدی(: دز 3شکل )

 

 نشان داد  شد  است.  90های فاندو  برای ایزمتوپ بدا گسیل اسدرانسیو  ( مقادیر دز مؤثر م دز جذبی بافت4در شکل )

. قدرت جذب انر ی پرتو بدا عمدتا دنباشای از انر ی میتک انر ی نشود  بلکه طیف پیوسده  Sr90ذرات بدای حاصل از 

با توجه به اینکه دانسیده الکدرمنی اسدخوان بیشدر از بافت نر  های ماد  جاذب بسدگی دارد م به چگالی سطحی الکدرمن

های قفسه سینه قرار دارد  دز جذبی کمدری به دلیل اثر شیلدی ها پشت دند های داخلی بدن که موقعیت آنباشد، بافتمی

  اسدخوان دارند.
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 مردانهدر فاندو   90اسدرانسیو های حاصل از بدن، در اثر تابشهای مدفامت اندا  دریافدی(: دز 4شکل )

 

 ،در یک تر  تا شودارائه می فیزیک باشد که برای دانشجویانای یکی از درمس دم ماحدی میآزمایشگا  فیزیک هسده

ای م آشکارسازی های مربوط به درس فیزیک هسدهم انجا  آزمایشهای آن های رادیواکدیو م تابشآشنایی با چشمهبرای 

  تشریز به طور معمول از سه ای دانشگادر آزمایشگا  فیزیک هسدهدر آزمایشگا  حضور داشده باشند. ساعت  60به مدت 

سهم هر یک از شود که به طور مدوسا ها اسدفاد  میدر انجا  آزمایش 90م اسدرانسیو  60، کشالت137ی سزیمچشمه

ناشی از قرار گرفدن در  دز مؤثردر این مطالعه در نظر گرفده شد  است.  ساعت 20 حدمدهای مورد اسدفاد  شد  چشمه

محاسشه شد  برای کل فاندو  اندا  از بدن انسان )فاندو ( محاسشه شد که دز مؤثر  20ها برای بیش از معرض رادیوایزمتوپ

  ( آمرد  شد  است.2جدمل )در  باشد میدر طول یک تر  های رادیواکدیو این چشمههر یک از  که مربوط به

  

 

 ها  ایزمتوپرادیودست آمد  از (: دز مؤثر به2جدمل)     

  

ششیه  ندایج 

نشان  سازی 

 90استرانسيوم 60کبالت 137سزیم چشمه

 46/1 135/0 227/0 دز مؤثر )میکرم سیورت(
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در  کنند،دریافت می مذکور هایکه دانشجویان در طول یک تر ، در محیا آزمایشگا  از چشمهی مؤثردز دهد که می

  باشد.می μ𝑆𝑣 83/1 حدمد 

  

 : بحث ونتيجه گيري

چشمه محاسشه شد.  MIRDهای مدفامت فاندو  های رادیواکدیو در اندا در این پژمهش، دز جذب شد  بر اثر تابش چشمه

کند  در این صورت بدن به صورت به صورت همسانگرد تابش گسیل میم نسشت به فاندو  قرار دارد  xراسدای محور در 

شود که اعضای سطحی بدن بیشدر در معرض پرتوگیری قرار گرفده ر موجب می، تحت تابش قرار دارد م این امیکنواخت

 انر ی عضو، یانداز  اعضا، گرفدن قرار جایگا  تفامت در قشیل از مدعددی عوامل در ندیجه دز بیشدری دریافت نمایند.م 

 مدفامت باشد. بسیار اعضا پذیریآسیب میزان شودمی باعثعضو تا محل چشمه،  فاصله نیز م وتونف اندرکنش نوع م

 کارکنان م مرد  عمو  برای مجازدز  (IAEA) اشعه برابر در حفاظت م (ICRP)اتمی  انر ی المللیبین آ انس هایپرمتکل براساس

دهد که میزان دز جذبی نشان میسازی ششیهندایج حاصل از  .است شد  تعیین سال در سیورت میلی 50م  1 ترتیب به ایهسده مراکز

اسدانداردهای  کمدر ازگیرند های موجود در آزمایشگا  قرار میکه در معرض تشعشعات چشمه ینشجویانداهای مخدلف در اندا 
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