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 در ضرایب تبدیل شار به دز فوتون اجزاء مختلف چشم پرتواثر استفاده از عینک محافظ 
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 :دهيچک
شار به دز به منظور ضرایب تبدیل  ستفاده از عینک محافظ پرتو بر میزان  سی اثر ا شم عینکبخش جذبی برر های های مختلف چ

سمازی شمده و ضمرایب تبدیل به ازای در مقابل مدل واقعی چشمم شمبیه 3O2B-PbO-3O2Biو 3O2B-PbO محافظی از دو ترکیب 

 keV 100هایی با انرژی کمتر از فوتونبرای دهد که دید. نتایج نشان میمحاسبه گر MeV 10تا  01/0هایی در محدوده انرژی فوتون
 MeVتا  keV 100بین  هایبرای فوتون % است. این در حالی است که 80با استفاده از هر دو ترکیب بیش از تبدیل  ضرایب کاهش

صد کاهش 1 شتر می ضرایب در سموت بی شد. با عینک حاوی بی ستفاده از عینک دز بخشپرانرژیهای به ازای فوتونبا های تر ا
 دهد.افزایش می %1000مختلف را تا بیش از 

   MCNPXعینک محافظ پرتو، مدل واقعی چشم، ضرایب تبدیل شار به دز، کد  :کلمات کليدي 
 

 : مقدمه

است. این پرتوها  امروزه استفاده از پرتوهای غیریونیزان به دلیل کاربردهای فراوان در صنعت و پزشکی، بسیار رایج

های سطحی و بسیار حساس در توانند در کنار فوایدی که دارند، اثرات مخربی نیز بر بدن داشته باشند. یکی از انداممی

 های شغلیدر پرتوگیریبخصوص  همین دلیل حفاظت از آنبه داشته و  بدن انسان، چشم است که آسیب پذیری باالیی

کرد. بر توان به کدورت عدسی و القای آب مروارید اشاره اهمیت بسزایی دارد. از جمله اثرات مخرب پرتو بر چشم، می

باشد که دریافت این می Gy 0.5طبق گزارش کمیته بین المللی حفاظت در برابر پرتوها دز آستانه برای القای این عارضه 

رو، استفاده این . از]1[ تواند منجر به آسیب مذکور شودا تدریجی میمیزان دز توسط عدسی چه به صورت یکدفعه و ی

 . ]2[ گرددهای محافظ اشعه برای افرادی که به دالیل شغلی در معرض پرتو قرار دارند توصیه میاز عینک

 کم،وزن های محافظ اشعه مستلزم درنظر گرفتن نکات متعددی از جمله قدرت تضعیف مناسب، ساخت و تهیه عینک

خواص الکتریکی و انتقال نور مادون به های غیرسیلیکونی با توجه استفاده از شیشهباشد. غیرسمی بودن و شفافیت می

قرمز از نظر تجاری رایج است. باال بودن دمای ذوب و مقاومت زیاد شیشه در برابر تغییرات دمایی نیز از نکاتی است که 

های محافظ اشعه، وجود عناصر . عالوه بر موارد ذکر شده، در تولید عینک]4[ گیرددر ساخت شیشه مورد توجه قرار می

سنگین در ترکیب شیشه برای جلوگیری از نفوذ پرتوهای ایکس و گاما حائز اهمیت است. تاکنون ترکیبات مختلفی از 
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3O2B-OPb-ZnO ،-OaB توان بهاز جمله ترکیبات بررسی شده میاند. نظر خواص حفاظتی مورد بررسی قرار گرفته

5O2P-3O2bN ،3O2B-OgM-O2aN-OaB-ObP  اشاره کرد. در هر کدام از تحقیقات صورت گرفته با تغییر درصد عناصر

های انجام شده پژوهش در یکی از. ]3-5[ استمواد تشکیل دهنده ترکیب، حالتی با باالترین ضریب تضعیف معرفی شده

مورد  3O2B-PbO-3O2Bi و 3O2B-PbO کیبرت دو، خواص حفاظتی همکارانش و سینق نارویرتوسط  2004در سال 

و سایر مواد سازنده درصدهای مختلف سرب و بیسموت مقایسه و بررسی قرار گرفت و بهترین توان تضعیف با تغییر 

عنوان رو، از دو ترکیب مذکور به پیش. با درنظرگرفتن نتایج حاصل از این گزارش، در مطالعه ]6[ شیشه مشخص گردید

ها بر کاهش ضرایب تبدیل شار به دز اجزاء مختلف چشم با استفاده از مدل عینک محافظ اشعه استفاده شده و تاثیر آن

 است.واقعی بررسی گردیده
 

 : روش کار

جزییات آناتومی از  دلدر این م. ]7[است معرفی شده توسط نوگیرا و همکاران استفاده شده مدل چشم این مطالعه از در

سازی شده است. به منظور درنظر گرفتن اثرات قبیل شبکیه، صلبیه، مشیمیه، زجاجیه، قرنیه، عدسی و اتاقک قدامی شبیه

جایگذاری شده و بخش حفره چشم  UF-ORNLسازی شده در فانتوم سر بزرگسال احتمالی پراکندگی، مدل چشم شبیه

 دهد. مدل چشم مورد استفاده را درون فانتوم سر نشان می الف-1. شکل ]8[ توسط یک مخروط ناقص خارج شده است

 

 

 
 ب الف

 ب( نمایی از عینک طراحی شده در مقابل سر فانتوم مدل چشم استفاده شده در این پژوهشالف(  1شکل 
 

ها در مقابل چشم cm 3/0و ضخات  2cm5/3 ×5همچنین عینک محافظ اشعه به صورت دو ورقه مکعب مستطیلی به ابعاد 

 در این مطالعه دو ترکیب دهد.سازی شده در مقابل سر فانتوم را نشان مینمایی از عینک شبیه ب-1است. شکل مدل شده

3O2B0.2-PbO0.1-3O2Bi0.7  )3با چگالی )ترکیب الفg/cm 51/5  و وزن تقریبیg 290 3 وO2B0.5-PbO0.5  ترکیب(
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تر توسط سینق و ها پیشاند که خواص حفاظتی آنبه عنوان عینک استفاده شده g 380با وزن تقریبی  3g/cm 24/7 (ب

 . ]6[ همکاران تایید شده است

سازی عینک به ازای دو ترکیب الف و ب انجام گردید. سپس با درنظر گرفتن یک چشمه گسترده تابش از روبروی شبیه

 MeV 10تا  MeV 02/0با انرژی در محدوده از صورت( و  cm 15)در فاصله تقریبی  cm 20در   cm 20با ابعاد فوتون 

های با و بدون عینک محاسبه شد. برای انجام محاسبات در این پژوهش از کد مقادیر ضرایب تبدیل شار به دز در حالت

 keV 20و برای الکترون  keV 2مقدار انرژی قطع در این مسئله برای فوتون است. استفاده شده MCNPXکارلو مونت

. از شتهای مختلف چشم احتمال عدم اعتبار تقریب کرما وجود داریز بخشفوقبه دلیل ساختار است. درنظر گرفته شده

رو برای اطمینان از درستی انرژی جایگذاری شده، فوتون و الکترون به عنوان ذرات ترابرد شده درنظر گرفته شدند. این

به منظور محاسبه ضرایب تبدیل شار به  درصد باشد. 3نسبی نتایج کمتر از ترابرد ذره تا جایی ادامه یافت که خطای 

دزجذبی، ابتدا مقدار دز جذبی به ازای یک ذره چشمه با استفاده از کد بدست آمده و پس از تبدیل واحد دز، در مساحت 

 بود.خواهد  2pGy.cmچشمه ضرب گردید. نتیجه بدست آمده ضریب تبدیل شار به دز جذبی و یکای آن 

 نتایج

درصد کاهش ضرایب تبدیل شار به دز در حضور عینک با ترکیب الف و ب را برای برخی از اجزاء چشم نشان  2شکل 

اند که از نظر موقعیت مکانی نقاط مختلف چشم را پوشش ای انتخاب شدههای چشم در این شکل به گونهدهد. بخشمی

، درصد کاهش ضرایب در حضور هر دو عینک مثبت است. این درصد MeV 1دهند. بنابر این نمودار، تا حدود انرژی 

تا  MeV 1/0های بیشتر از برای دو عینک تقریبا یکسان است. اما برای انرژی MeV 1/0های کمتر از اختالف در انرژی

به ازای باشد. این در حالی است که کاهش ضرایب ناشی از ترکیب ب تا حدی بیشتر از ترکیب الف می MeV 1انرژی 

شود. منفی شدن این کمیت به این معناست ، درصد کاهش ضرایب در حضور عینک منفی میMeV 1های بیشتر از انرژی

یابد. که برخالف انتظار  دز رسیده به ساختارهای داخلی چشم در حضور عینک نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی افزایش می

های برای بخش MeV 10شود به طوری که در صد افزایش ضرایب در انرژی با افزایش انرژی این افزایش دز مشهودتر می

رسد. نکته شایان توجه در این میان این است که می %100های خلفی به نزدیک و برای قسمت %1400قدامی چشم به 

تر رویم افزایش کمهای خلفی میهای قدامی چشم بیشتر است و هر چه به سمت بخشافزایش ضرایب برای بخش

مشهود است، کاهش ضرایب  3های کم نیز قابل مشاهده است. همانطور که در شکل شود. عکس این موضوع در انرژیمی

دهد ضرایب تبدیل شار به دز در حضور های قدامی است. این مسأله نشان میهای خلفی چشمگیرتر از بخشدر بخش

 2و  1دون استفاده از عینک خواهند داشت. جداول عینک تفاوت قابل توجهی نسبت به ضرایب گزارش شده پیشین ب

 دهند. ضرایب تبدیل شار به دز اجزاء مختلف چشم را در حضور عینک با ترکیبات الف و ب نشان می
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 : بحث ونتيجه گيري

های چشم نشان های با ترکیب الف و ب برای برخی از بخشدر حضور عینک ضرایب تبدیلدرصد کاهش  2در شکل 

باشد. با این وجود است سرب میاست. عنصر اصلی که در هر دو ترکیب برای کاهش شدت پرتو استفاده شدهداده شده

 است. الفتفاوت اصلی این دو ترکیب در درصد سرب استفاده شده و همچنین وجود بیسموت در ترکیب 

 
 در مقایسه با حالت بدون عینکهای ترکیب الف و ب در حضور عینک جذبی دزضرایب تبدیل شار به درصد کاهش  2شکل 

 

 

های کم فوتون نقش حفاظتی نسبتا جایی که در هر دو ترکیب حاوی عنصر سنگین سرب هستند، به ازای انرژیاز آن

 80، دز فوتون در حضور هر دو عینک بین MeV 1/0نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تا انرژی  کنند.خوبی ایفا می

به دلیل وجود  الف، استفاده از عینک ترکیب MeV 1یابد. اگر چه با افزایش انرژی فوتون تا حدود درصد کاهش می 99تا 



 

5 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

توان با ضریب تضعیف بیشتر بیسموت در مقایسه با کند. این مسأله را میایجاد میضرایب کاهش بیشتری در  بیسموت

 به ازایحضور عینک محافظ پرتو  رایب درضنتیجه بسیار جالب توجه این پژوهش، افزایش ناخواسته  سرب نسبت داد.

های پر انرژی نه تنها استفاده از شود به ازای فوتوناست. همانطور که در شکل مشاهده می MeV 1های بیش از انرژی

 %100های قدامی و در بخش %1400شود، بلکه حتی سبب افزایش حدود نمی ضرایبعینک محافظ اشعه موجب کاهش 

 شود.شم میهای خلفی چدر بخش
 

  3O2B0.2-PbO0.1-3O2Bi0.7عینک با چشم مختلف اجزاء برای( 2pGy.cmز )برحسب د به شار تبدیل ایبضر (1دول )ج

 انرژي

(MeV) 

 چشم اجزاء

 عدسی زالليه قرنيه شبکيه صلبيه مشيميه زجاجيه

0/02 0/006 0/003 0/005 0/003 0/013 0/012 0/008 
0/03 0/030 0/025 0/028 0/026 0/041 0/033 0/028 
0/04 0/057 0/054 0/054 0/055 0/069 0/052 0/049 
0/05 0/074 0/073 0/072 0/075 0/090 0/064 0/060 
0/06 0/085 0/087 0/083 0/088 0/102 0/070 0/068 
0/08 0/101 0/106 0/101 0/106 0/125 0/082 0/082 
0/1 0/110 0/119 0/112 0/117 0/131 0/0873 0/090 
0/2 0/159 0/291 0/294 0/290 0/415 0/265 0/261 
0/3 0/892 0/856 0/898 0/870 1/33 0/891 0/862 
0/4 1/57 1/51 1/58 1/52 2/16 1/60 1/53 
0/5 2/19 2/12 2/18 2/14 2/70 2/38 2/14 
0/6 2/73 2/64 2/72 2/68 3/04 3/04 2/70 
0/8 3/71 3/57 3/68 3/65 3/52 4/05 3/67 
1 4/57 4/46 4/57 4/42 3/81 4/58 4/59 
2 7/70 7/84 7/48 7/74 4/83 5/44 7/41 
3 9/67 10/1 9/45 10/13 6/10 6/70 8/16 
4 11/0 12/2 11/0 12/3 7/60 8/04 9/38 
5 12/4 14/0 12/6 13/9 9/84 10/6 11/1 
6 13/9 15/5 14/1 15/3 12/5 12/9 13/4 
8 17/9 18/5 17/7 18/3 18/0 18/6 18/7 
10 22/3 22/5 22/0 22/6 24/3 24/6 23/9 

 

زنی الکترون از داخل عینک توسط شار فوتون تواند سبب این افزایش ناخواسته شود، پساز نظر فیزیکی عاملی که می

های پرانرژی الکترونهای  کامپتون و تولید زوج، احتمال تولید کنشفرودی است. با افزایش انرژی فوتون و انجام برهم

توانند از درون عینک فرار کرده و به چشم ها به قدری انرژی دارند که میرود. بخشی از این الکتروندرون عینک باال می

فرد برسند و موجب افزایش دز در مقایسه با حالت بدون عینک شوند. برای اطمینان از درستی این فرضیه به ازای انرژی 

MeV 6های مختلف رون بالفاصله بعد از عینک در یک برنامه خاموش گردید و مقدار دز رسیده در بخش، ترابرد الکت
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های بدون ترابرد الکترون با وحالت  دوهای چشم در برای برخی از بخش ضرایبمیزان  3جدول در  چشم محاسبه شد.

های نک تا حد زیادی به الکتروندر حضور عی ضرایبشود که افزایش مشاهده می .استخروجی از عینک مقایسه شده

از طرفی در حالت با عینک بدون ترابرد الکترون به دلیل اینکه بخشی از شار فوتون  خروجی از عینک بستگی دارد.

دهد در هنگام این نتیجه نشان می است، ضریب تبدیل حتی از حالت بدون عینک نیز اندکی کمتر است.تضعیف شده

 های پس زده در ساخت عینک لحاظ گردد.رژی الزم است الیه حفاظتی برای حذف الکترونهای پراناستفاده از فوتون
 

 3O2B0.5-PbO0.5عینک با چشم مختلف اجزاء برای ( 2pGy.cm)برحسب دز به شار تبدیل ضرایب( 2دول )ج

 انرژي

(MeV) 

 چشم اجزاء

 عدسی زالليه قرنيه شبکيه صلبيه مشيميه زجاجيه

0/02 0/006 0/003 0/005 0/003 0/013 0/0124 0/008 
0/03 0/030 0/025 0/028 0/026 0/040 0/032 0/028 
0/04 0/057 0/054 0/054 0/055 0/067 0/052 0/049 
0/05 0/074 0/073 0/072 0/075 0/085 0/064 0/060 
0/06 0/085 0/087 0/084 0/090 0/096 0/071 0/068 
0/08 0/117 0/121 0/117 0/121 0/145 0/100 0/099 
0/1 0/112 0/121 0/113 0/119 0/123 0/090 0/098 
0/2 0/443 0/442 0/450 0/439 0/637 0/437 0/417 
0/3 0/057 0/054 0/054 0/055 0/067 0/052 0/049 
0/4 1/81 1/76 1/82 1/73 2/32 1/85 1/77 
0/5 2/40 2/29 2/40 2/39 2/83 2/55 2/34 
0/6 2/93 2/79 2/92 2/89 3/10 3/24 2/86 
0/8 3/89 3/78 3/86 3/81 3/51 4/13 3/79 
1 4/72 4/59 4/71 4/56 3/97 4/74 4/70 
2 7/90 7/92 7/66 7/91 4/99 5/74 7/54 
3 9/89 10/3 9/62 10/3 6/12 6/70 8/41 
4 11/3 12/5 11/3 12/6 7/99 8/60 9/69 
5 12/8 14/5 12/9 14/4 10/1 10/6 11/4 
6 14/3 16/2 14/5 16/00 12/4 13/0 13/8 
8 17/9 19/1 17/7 18/7 17/4 18/0 17/9 
10 21/8 22/4 21/6 22/4 22/0 22/2 22/1 
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

با و بدون ترابرد الکترون خروجی از عینک ترکیب الف در انرژی ( 2pGy.cm)برحسب های چشم ( ضریب تبدیل برخی از بخش3جدول)

MeV 6 

 خروجی از عينک با ترابرد الکترون خروجی از عينک ترابرد الکترونبدون  بدون عينک 

 13.4 4.3 4.8 عدسی

 14.0 9.2 9.9 زجاجيه

 14.1 9.9 10.8 صلبيه

 12.5 1.5 1.5 قرنيه
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