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مطالعه ی میزان دز دریافتی دانشجویان در آزمایشگاه فیزیک هسته ای
فرزین،کاظم* ( -)1جهانبخش،اختای(– )1اخالقی ،پریسا

()2

 1دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک ،گروه فیزیک هستهای
2دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشکده پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی

چکيده:
پرتوهای یونیزان ،اثرات مخربی بر بافتهای بدن دارند ،به همین دلیل بررس ی ش دت م میزان انر ی انشاش ده ش د در بافتهای
مخدلف بدن اهمیت فرامانی دارد .ششیه سازی مونتکارلو دقیقترین رمش محاسشاتی دزیمدری میباشد که با اسدفاد از آن ،میتوان
پارامدر دز جذبی توس ا اندا های مخدلف بدن را محاس شه کرد .ش شیه س ازی با اس دفاد از فاندو  MIRDم چش مههای نقطهای
هم سانگرد کشالت 60با انر ی های 1173م  1332کیلو الکدرمن ملت ،سزیم  137با انر ی  662کیلو الکدرمن ملت م ا سدران سیو  90با انر ی

 546کیلو الکدرمن ملت در کد  ،GEANT4انجا شد .با توجه به مقادیر حاصل از ششیه سازی میزان دز جذبی م دز مؤثر ساالنه کمدر
از اسدانداردهای ملی م بین المللی برآمرد شد است.
کلمات کليدي:

دزیمتري ،پرتو هاي یونيزان ،دز جذبی ،مونت کارلو ،فانتومGEANT4 ،

مقدمه :
یکی از اساس یت رین میژگ ی آزمایش گا ه ای هسدهای که باید مورد توج ه ق رار بگی رد ،ایمن ی پرت وه ا م مالحظات
مربوط به فیزیک بهداشت است .با توجه به اینکه آزمایشگا هسدهای یکی از درمسی است که دانشجویان فیزیک باید آن
را بگذرانند م در این آزمایشگا با چشمههای مدفامتی سرمکار دارند ناخواسده تحت تاثیر تابش قرار میگیرند .هدف
اصلی این پژمهش تعیین میزان دز جذبی م دز مؤثر در آزمایشگا توسا افراد آزمایشگر میباشد .بررسی خطرات احدمالی
ناشی از تشعشعات یونیزان م تخمین آسیب رسید از پرتو به بدن موجود زند برای کسانی که به دلیل موقعیت شغلی
خود به صورت مسدمر در معرض تشعشع ناشی از تابشهای هسدهای هسدند ،بسیار حائز اهمیت میباشد .به دلیل خطرات
فرامان در علم هسدهای م مطالعه در زمینه خطرپذیری م آسیب زیسدی بدن در مقابل پرتوها ،امکان آزمایشهای تجربی بر
رمی نمونه انسان مجود ندارد .با پیشرفت تکنولو ی م ارائهی نر افزارهای نوین ،اسدفاد از رمشهای ششیهسازی بدن
انسان ،افزایش یافده است .یکی از رمشهای انجا محاسشات دز سنجی ،اسدفاد از ششیهسازی مونتکارلو میباشد .توانایی
مدل سازی پیشرفده هندسه م قابلیت انعطاف پذیری برای توصیف مواد ،کد  Geant4را به ابزاری قدرتمند برای نمایش
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مدلی سه بعدی از بدن انسان تشدیل کرد است م با توجه به این که فاندو انسانی موجود در کد  Geant4ششیه به حالت
ماقعی طراحی شد است ،بنابراین ندایج بدست آمد در محاسشات دز سنجی از اعدشار بیشدری برخوردار خواهد بود].[1
دز جذبی در یک نقطه از ماد  ،به صورت مقدار انر ی جذب شد در ماحد جر آن ماد تعریف م بیان میشود].[2
برای محاسشه دز معادل )𝑡𝐻( ،بایسدی مقدار دز در یک ضریب کیفیت که به نوع پرتو تابش مابسده است ضرب شود .در
این تحقیق ،که تابش ها از نوع گاما م بدا میباش ند ض ریب کیفیت برابر با مقدار یک اس ت که در این ص ورت مقدار
دزجدبی با دز معادل یکی می شود] .[3دز مؤثر کمیدی ا ست که برای کل بدن تعریف می شود .آ سیبهای مارد شد به
بافتهای مخدلف بدن به دلیل حساسیت مدفامت بافتها نسشت به تابش یکسان نیست .دز مؤثر از مجموع حاصلضرب
دز جذبی در ضریب مزنی بافت مربوط به آن عضو ندیجه میشود].[4
به دلیل اهمیت مو ضوع ،برخی از پژمه شگران ،مطالعاتی را بر رمی میزان دز جذبی نا شی از سزیم  137آزاد شد در
محیا به دلیل حوادث ه سده ای انجا داد اند] .[5همچنین پژمهشهایی در زمینه میزان دز دریافدی نا شی از تابشهای
هسدهای بر رمی افراد شاغل با شرایا کار عادی در مراکز هسدهای انجا گرفده است] .[6تحقیقاتی نیز در زمینه میزان دز
دریافدی کارکنان راکدور تحقیقاتی  5MWبا اسدفاد از فاندو راندم م دزیمدرهای ترمولومینسانس انجا گرفده است].[7

روش کار :
دراین پژمهش ،میزان دز دریافدی کاربر ،در یک محیا آزمایشگاهی کوچک م بسده که تحت تاثیر چشمههای رادیواکدیو
 60Coم  90Srمیباشند،

میباشد مورد بررسی قرار گرفده است .چشمههای ششیهسازی شد  ،چشمههای پرتوزای ، 137Cs

که در موارد تحقیقاتی در آزمایشگا های هسدهای کاربرد زیادی دارند .در جدمل  1اطالعات مربوط به چشمهها آمرد
شد است.
جدمل ( :)1اطالعات مربوط به چشمه های پرتوزا
فعالیت(𝒊𝑪𝛍)

انر ی()keV

نیمه عمر(سال)

7/23

662

30/12

137

Cs

5/27

60

Co

1/99
1/28

1173
1332

28/79

546

چشمه

90

Sr

در این پژمهش از کد مونت کارلوی  Geant4نسخه  10.04به منظور محاسشه دز جذبی در اندا های مخدلف فاندو مردانه
( )MIRDاسدفاد شد است .فاندو مورد نظر از بافت نر  ،اسدخوان م چربی ساخده شد است .فاندو های ریاضی به هر
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یک از اعضای داخلی م سطوح خارجی بدن یکسری حجمها م هندسههای ریاضی نسشت داد میشود که این حجمها از
تالقی سطوح هندسی تشکیل شد اند .فاندو مکسل تصویر سه بعدی یک شخص میباشد که با عکسبرداری به رمشهای
مخدلف بهدست میآیند ،به همین دلیل دقت محاسشات در آنها بیشدر بود م در ندیجه سرعت انجا محاسشات کمدر خواهد
بود م زمان طوالنیتری برای محاسشه دز نیاز میباشد .نکده دیگر در دزسنجی این است که باید دز رسید به سطح یک
عضو را تخمین زد م در اینگونه موارد نمیتوان از فاندو های مکسل اسدفاد کرد زیرا در این مدل سطوح بین اعضا
مشخص نیست .پس باید محاسشات دزسنجی در فاندو های عمومیتری انجا شود .املین نکده در محاسشهی دز ،شناخت
هندسهی چشمه میباشد ،که در این محاسشات ،هندسهی چشمهها به صورت نقطهای با توزیع انر ی همسانگرد در نظر
گرفده شد است تا بدوان میزان دز دریافدی اندا های مخدلف بدن را مشخص کرد.
چ شمههای مورد اسدفاد در این ششیه سازی بر رمی میزی با ضخامت  5میلیمدر از جنس اسدیل قرار گرفده شد اند که
در راسدای محور  xبه انداز  60ساندیمدر از فاندو فاصله دارند .با توجه به اینکه محیا آزمایشگا هسدهای با دیوارهای
بدنی محصور شد است م احدمال بازتاب پرتوها از طرف دیوار مجود دارد به همین دلیل فاندو  ،داخل اتاقکی از جنس
بدن قرار داد شد تا اثر پرتوهای بازگشدی از طرف دیوار نیز در محاسشات دزسنجی مارد شود .نمایی از سیسدمی که به
این صورت توسا کد  Geant4طراحی شد در شکل ( )1آمد است.

شکل ( : )1شماتیکی از فاندو مردانه ( )MIRDبه همرا محیا ششیهسازی شد
به منظور ششیهسازی ،نخست مشخصات رادیوایزمتوپهای سزیم ،137کشالت 60م اسدرانسیو  90که به عنوان چشمههای
مولد پرتو گاما م بدا میباشند ،در داخل یک فایل مدنی به برنامه اضافه شد است .با اسدفاد از اکدیویدهی ایزمتوپها،
تعداد پرتوهای خارج شد از چشمه برای مدت زمان یک ساعت محاسشه شد ،پس از اتما محاسشات ششیهسازی ،در
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خرمجی برنامه انر ی جذب شد در بافتهای مخدلف فاندو بهدست آمد م دز جذبی م دز مؤثر برای اندا های مخدلف
بدن محاسشه گردید.

نتایج :
با توجه به انر ی انشاشده شد در حجم مشخصی که به یک عضو نسشت داد شد است دز دریافدی در هریک
از اندا های فاندو  MIRDکه به صورت اشکال ریاضی با مواد تشکیل دهند ی ششیه بافتهای بدن طراحی شد اند بدست
آمد که در شکلهای ( )3( ،)2م ( )4نشان داد شد است.
ندایج مربوط به دز جذبی م دز مؤثر اندا های مخدلف فاندو در اثر تابش پرتوهای گامای حاصل از چشمه سزیم 137م
کشالت  60در شکلهای ( )2م ( )3نشان داد شد است .میزان دز دریافدی در اندا هایی مانند ترقو  ،معد  ،قلب م ریهها
نسشت به اندا های دیگر بیشدر میباشد به دلیل اینکه موقعیت این اندا ها به گونهای است که به صورت مسدقیم در
معرض تابش پرتوها قرار دارند .هر چقدر اندا های فاندو به چشمه نزدیکتر باشد ،میزان زیادی دز دریافت میکند.
فاصله بیشدر ،باعث عشور پرتو از بافتهای مخدلف بدن میشود در ندیجه کاهش پرتو را در پی دارد که منجر به کاهش
دز دریافدی در اندا های داخلی بدن میشود.
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شکل( :)2دز دریافدی اندا های مدفامت بدن ،در اثر تابشهای حاصل از سزیم 137در فاندو مردانه

شکل ( :)3دز دریافدی اندا های مدفامت بدن ،در اثر تابشهای حاصل از کشالت 60در فاندو مردانه
در شکل ( )4مقادیر دز مؤثر م دز جذبی بافت های فاندو برای ایزمتوپ بدا گسیل اسدرانسیو  90نشان داد شد است.
ذرات بدای حاصل از Sr

90

تک انر ی نشود بلکه طیف پیوسدهای از انر ی میباشند .قدرت جذب انر ی پرتو بدا عمدتا

به چگالی سطحی الکدرمنهای ماد جاذب بسدگی دارد م با توجه به اینکه دانسیده الکدرمنی اسدخوان بیشدر از بافت نر
میباشد ،بافتهای داخلی بدن که موقعیت آنها پشت دند های قفسه سینه قرار دارد دز جذبی کمدری به دلیل اثر شیلدی
اسدخوان دارند.
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شکل ( :)4دز دریافدی اندا های مدفامت بدن ،در اثر تابشهای حاصل از اسدرانسیو  90در فاندو مردانه
آزمایشگا فیزیک هسدهای یکی از درمس دم ماحدی میباشد که برای دانشجویان فیزیک ارائه میشود تا در یک تر ،
برای آشنایی با چشمههای رادیواکدیو م تابشهای آن م انجا آزمایشهای مربوط به درس فیزیک هسدهای م آشکارسازی
به مدت  60ساعت در آزمایشگا حضور داشده باشند .در آزمایشگا فیزیک هسدهای دانشگا تشریز به طور معمول از سه
چشمهی سزیم ،137کشالت 60م اسدرانسیو  90در انجا آزمایشها اسدفاد میشود که به طور مدوسا سهم هر یک از
چشمههای مورد اسدفاد شد حدمد  20ساعت در نظر گرفده شد است .در این مطالعه دز مؤثر ناشی از قرار گرفدن در
معرض رادیوایزمتوپها برای بیش از  20اندا از بدن انسان (فاندو ) محاسشه شد که دز مؤثر محاسشه شد برای کل فاندو
که مربوط به هر یک از این چشمههای رادیواکدیو در طول یک تر میباشد در جدمل ( )2آمرد شد است.

جدمل( :)2دز مؤثر بهدست آمد از رادیوایزمتوپها
ندایج

چشمه

سزیم137

کبالت60

استرانسيوم90

دز مؤثر (میکرم سیورت)

0/227

0/135

1/46

سازی

ششیه
نشان
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 در، در محیا آزمایشگا از چشمههای مذکور دریافت میکنند، میدهد که دز مؤثری که دانشجویان در طول یک تر
. میباشد1/83 μ𝑆𝑣 حدمد

: بحث ونتيجه گيري
 چشمه. محاسشه شدMIRD  دز جذب شد بر اثر تابش چشمههای رادیواکدیو در اندا های مدفامت فاندو،در این پژمهش
 نسشت به فاندو قرار دارد م به صورت همسانگرد تابش گسیل میکند در این صورت بدن به صورتx در راسدای محور
 تحت تابش قرار دارد م این امر موجب میشود که اعضای سطحی بدن بیشدر در معرض پرتوگیری قرار گرفده،یکنواخت
 انر ی، انداز ی عضو، عوامل مدعددی از قشیل تفامت در جایگا قرار گرفدن اعضا.م در ندیجه دز بیشدری دریافت نمایند
. باعث میشود میزان آسیبپذیری اعضا بسیار مدفامت باشد،م نوع اندرکنش فوتون م نیز فاصله عضو تا محل چشمه
( دز مجاز برای عمو مرد م کارکنانIAEA) ( م حفاظت در برابر اشعهICRP) براساس پرمتکلهای آ انس بینالمللی انر ی اتمی
 ندایج حاصل از ششیهسازی نشان میدهد که میزان دز جذبی. میلی سیورت در سال تعیین شد است50  م1 مراکز هسدهای به ترتیب
در اندا های مخدلف دانشجویانی که در معرض تشعشعات چشمههای موجود در آزمایشگا قرار میگیرند کمدر از اسدانداردهای
.ملی م بینالمللی میباشد
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