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   Be-Ra 226 وBe-Am 241 مقایسه دزیمتری چشمه های
 نجمه -سید هاشم ، محمدی  -مرضیه، میری حکیم آباد  -شکاری طوسی 

 گروه فیزیک ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چکيده:
و برای  2.6نسخه  MCNPX از کد سی شده است. برای شبیه سازیبرر Be-Ra 226 و Be-Am 241 دزسنجی چشمه هایدر این مقاله 

نه این دو چشمه در فواصل استفاده شده است. نتایج دز موثر و دز ساال ICRPمدل سازی بدن انسان نیزاز فانتوم مرد بزرگسال مرجع 

مقایسه شده اند. ICRP ها با مقادیر دز مجاز ساالنه تعیین شده در مرجع دادهلف گزارش شده ودر نهایت این های مختو وضعیت

 mSvکه  ،  Be-Ra 226ترین نقطه به اتاق چشمه ها بجز وضعیت درب باز و در نزدیکدیر در هر دو چشمه ودر تمام حالتاین مقا

 باشد .( میmSv 50) به دست آمده است ، کمتر از دز مجاز سالیانه 71
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Abstract: 
In this article, the dose from 241Am-Be and 226Ra-Be sources has been investigated. Simulation has been done using 

MCNPX2.6, and for human body modeling, the ICRP reference male voxel phantom has been used. Effective doses 

and annual doses of these two have been reported at various distances and positions, and ultimately these data have 

been compared with the annual doses authorized in the ICRP reference. These values are lower than the annual dose 

(50 mSv) for both sources and in all modes, except for the open door and nearest point to the 226Ra-Be source room, 

which is 71 mSv. 
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 :مقدمه

 یهاشگاهیپرتوزا در آزما یهاها کار با چشمهآن نیتراز مهم یکیدارند که  یادیز یبشر کاربردها یپرتوها در زندگ

 یهادارند، روش کاربر آزمایشگاه بدن یهابر بافت یکه پرتوها چه اثر نیبردن به ا یپ یرو برا نی. از اباشدیم یقاتیتحق
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ترین منابع از مهم Be-Ra 226 و Be-Am241 های نوترونی. چشمهخواهند کرد دایپ یفراوان تیاهم هااین چشمه  1یدزسنج

دف با عدد و یک ه  2ها از یک گسیلنده آلفانوع چشمه در اینمعروف هستند .  ) n,  α (  هایبه چشمه که هستندنوترون 

  شود.اتمی پایین استفاده می

یکی  .دارد بستگی هدف هسته نوع به شده گسیل هاینوترون تعداد و آلفانیمه عمر چشمه بستگی به نوع هسته گسیلنده 

Am ایزوتوپ های آلفابهترین گسیلندهاز 
به حساب  نوترونهای از رایج ترین چشمه سال 24۳با نیمه عمر می باشد که  241

 . چشمه کنش کربن و نوترون استکه حاصل این برهم کردهبرخورد  Beبه هدف  Am241آلفای حاصل از گسیلنده  .آیدمی

Be-Am 241  های اما به نوتروننسبت تعداد گنوترون چشمه گاما نیزهست؛ از جمله خصوصیات این چشمه گسیل عالوه بر

توان بخش ماده فعال چشمه را به عنوان میبنابراین . اندازه گیری شده است 6/0حدود باشد که میگسیل شده از چشمه 

 .در نظر گرفت MeV 4۳8/4یک چشمه گامای 

 دیو نسبت تول ]1[ است سال1600عمر  مهین یاست که دارا ) n,  α ( چشمهیک  زمیمکان نیبا هم زین Be-Ra 226چشمه 

های و هستهباشد یم ۳یمختلف واپاش یهاکانال یدارا Ra 226 یهسته پرتوزا د.باش یم 9/20۳۳8 این چشمه گاما به نوترون

  همچون Ra 226 . با توجه به اینکه دختران حاصل از واپاشیباشندهای مختلفی میی انرژی و فراوانیدختر این واپاشی دارا

Rn222  ،Pb 214 ،  Bi 214   ها های گسیلی از این ایزوتوپت به رادیوم هستند، فروانی فوتونتری نسبنیمه عمر کوتاهدارای

 های سایتبا استفاده از داده Ra 226 های دختریری فراوانی گاماهای تولیدی هستهگشوند. با جمع و میانگینبا هم جمع می

MIRD ]6[ ،توان نسبت تولید گاما به نوترون را به دست آورد می. 

هستند و  ییباال یانرژ یها داراچشمه نیشده از ا لیگس یجهت است که پرتوها نیاز ا دزیمتری محاسبات نیا تیاهم 

پرتوها  یریخطر پذ نیتخم یباشند . برایابتال به سرطان م یمخرب بوده و از عوامل اصل اریبدن انسان بس یهابافت یبرا

مونت  یروش محاسبه، استفاده از کدها نیتر قیاست. دق یضرور 4که در معرض تابش هستند، برآورد دز موثر یدر افراد

اندام حساس و مهم  12 یبرا 5معادل یدزها یبه صورت جمع وزن که است. دز موثر یکارلو و انجام محاسبات دزسنج

                                                 
1 Dosimetry 

2 Alpha Emission 

۳ Decay 

4 Effective dose  

5 Equivalent  doses 
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شده در بافت ، عالوه بر نقش اثرات بیولوژیکی ، کمیتی است که در محاسبه دز جذب شده  یمعرف ریدر بدن به صورت ز

 گیرد .ها ، در نظر میپرتوهای مختلف ، نقش بافت های مختلف بدن را در ارتباط با وقوع اثرات آماری مانند سرطان

E = ΣT WT HT                                     )1( 

 یهابافت یریپذ بیآس زانیم انگریکه ب هستند 6بافت یوزن بیضرا TW و T بافت ایدز معادل اندام و  TH (1)در رابطه 

به  ریتابش به صورت ز یمتوسط در فاکتور وزن یاز حاصل ضرب دز جذبکه  دز معادل و مختلف نسبت به تابش است

 :دیآ یدست م

HT = ΣRWR D T,R                        )2( 

 یوزن بیضرا زین  RW است و د،یآ یبه دست م R از تابش نوعکه  T بافت ایاندام و  یمتوسط رو یدز جذب  T,RD که

تر است . بافت زنده مخرب یبرا یستیکه پرتو از نظر ز دهدیتر باشد نشان مبزرگ بیضر نینام دارد. هرچه ا 7تابش

 یهااز فوتون یعالوه دز ناش هدز موثر نوترون )ب دیاز چشمه با ینوترون خروج کی یمحاسبه دز موثر کل به ازا یبرا

چشمه نسبت به  یهاسهم فوتون دیبا یجمع بند نیجمع شود. در اوترون( با دز موثر فوتون از برهم کنش ن یناش هیثانو

 محاسبه شود دینوترون با لیگس کیشده در  دیتول یهاکه تعداد فوتون یمعن نیاز چشمه معلوم باشد. به ا یلیگس تروننو

به دست  9/20۳۳8 حدود Be-Ra 226 و برای Be-Am 241  ،6/0 در قبل بیان شد برای چشمهچنان که که این مقدار را آن

 آورده ایم .

 ونیسیکم نی. ا است ICRP8حفاظت در برابر پرتوها وجود دارد، استاندارد  نهیکه در زم ییاستانداردها نیاز معتبرتر یکی

بافت،  کی یو حد دز معادل برا 9را به صورت حد دز موثر ساالنه ییاش استانداردها یرسم هیاز شمارگان  نشر یدر برخ

سال  کیفرد پرتوکار در  کیشود که یگفته م یدز زانیفرد پرتو کار، به حداکثر م یدز ساالنه برا حدکرده است.  شنهادیپ

 .]5[ کند یاعالم م  mSv 50 فرد پرتوکار حداکثر یدزموثر ساالنه را برا  ICRP60 کند. افتیتواند دریم

ها، آزمایشگاه و مدل کاملی از بدن انسان شبیه سازی چشمه MCNPX2.6در ادامه با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو 

 های مختلف محاسبات دزیمتری انجام شده و با دز مجاز ساالنه مقایسه شده است .شده است. سپس در وضعیت

 

                                                 
6 Tissue Weighting  factor 

7 Radiation Weighting  factor 

8 International Commission on  Radiological Protection 

9 Effective annual  dose 
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 :روش کار

تفاده شده است اس ICRPاز فانتوم وکسل مرجع مرد در این مقاله . است گاهشیآزما طیو مح بدن انسان یساز هیگام اول شب

و  متریسانت 176زن  قد و و یفانتوم دارا  نیا . ندشده ا یساز هیفانتوم شب نیو مهم بدن در ا یاتیح یها. تمام اندام]1[

 باشد .یم متریلیم 8×2.1۳7×2.1۳7دهنده فانتوم مرد بزرگسال مرجع  لیشکابعاد وکسل ت نی. همچن باشدمی لوگرمیک70

 
 مرد در جهات مختلف یاز فانتوم وکسل یینما (1) شکل

 

 یساز هیشب  MCNPX2.6شود  با استفاده از کد یدر آن انجام م شیکه آزما یاتاق یفضا نیمورد نظر و همچن یهاچشمه

شکل باشد . یم یدانشکده علوم دانشگاه فردوس یهسته ا شگاهیآزما طیاز مح ی. اتاق مورد نظر درواقع بخششده است

 باشد :نمای کلی شبیه سازی آزمایشگاه میزیر 

 
 MCNPX2.6کد  لهیبه وس شگاهیآزما یساز هیاز شب یینما  (2) شکل
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 p3و  p2و نقاط  یمتر از درب ورود یسانت 10حدود   p1باشند که یفانتوم م یریگینقاط جا p3,  p2 , p1شکل نیدر ا

ته چشمه باز و بس یچشمه  در دو  حالت که درب اتاق دارا نیاز ا یقرار دارند .دز ناش p1از نقطه  یمتر 1در فاصله 

 باشد محاسبه شده است. 

 

 

 :نتايج

درب باز و درب  یهافانتوم و در  حالت یریگیجا تیمتناظر دز موثر دو چشمه در سه وضع ریادمق 2و  1 یهادر جدول

 .شده اند سهیبسته مقا

 

و خطای آن  Be-Ra 226 وBe-Am 241 برای دو چشمه ( s / mSv 9- 10  (( مقادیر متناظر دز موثر کل  برحسب1جدول )

 های مختلف فانتوم در حالت درب بستهدر جایگیری

محل 

جایگیری 

 فانتوم

 Be-Am 241 چشمه  Be-Ra 226 چشمه

خطای  موثر کلدز 

 نسبی)%(

خطای  دزموثر کل 

 نسبی)%(

P1 
۳- 10×26/4 54/2  7- 10×80/9 0/4 

P2 4- 10×85/6 71/5  7- 10×49/5 40/5 
P3 5- 10×66/9 0۳/6  7- 10×25/1 ۳0/10 

 

 

و خطای آن  Be-Ra 226 وBe-Am 241 برای دو چشمه ( s / mSv 9- 10  (( مقادیر متناظر دز موثر کل  برحسب2جدول )

 های مختلف فانتوم در حالت درب بازدر جایگیری

محل جایگیری 

 فانتوم

 Be-Am 241چشمه   Be-Ra 226چشمه 

خطای  دز موثر کل

 نسبی)%(

خطای  دزموثر کل 

 نسبی)%(

P1 
2- 10×22/1 84/1  6- 10×65/1 2/۳ 
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P2 4- 10×1۳/7 98/4  7- 10×54/8 2/4 
P3 4- 10×۳2/1 68/6  7- 10×16/1 1/10 

 

ساعت در آزمایشگاه حضور داشته باشد، مقادیر  7برای محاسبه دز موثر سالیانه این چشمه، با این فرض که شخص روزی 

ضرب کرده  کاربر آزمایشگاه طی یک سال های حضوران بدست آمده است ، در تعداد ثانیهثانیه زم1دز موثر را که به ازای 

 گزارش شده است : 4و  ۳ های. نتایج در جدولایم 

 

 های مختلف فانتوم در وضعیت( در جایگیری mSv  (برحسب Be-Am241 (  مقادیر دز موثر ساالنه چشمه۳جدول )

 درب بسته و باز

 درب بسته  درب باز محل جایگیری فانتوم

 دز موثر ساالنه  دز موثر ساالنه
P1 1۳/0  07/0 

P2 06/0  04/0 

P3 009/0  009/0 

 

 

 های مختلف فانتوم در وضعیت( در جایگیری mSv  (برحسب Be-Ra 226 (  مقادیر دز موثر ساالنه چشمه4جدول )

 درب بسته و باز

 

 درب بسته  درب باز محل جایگیری فانتوم

 دز موثر ساالنه  دز موثر ساالنه

P1 50/71  74/2 

P2 16/4  99/۳ 

P3 76/0  56/0 
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ساالنه  موثر دزبه دست آمده است .  Be-Am 412 بیشتر از چشمه Be-Ra 226 موثر کل چشمهچنانچه مشاهده می شود دز 

یت درب جز وضعمی باشد ؛ همچنین  دز موثر ساالنه هر دو چشمه به  Be-Am 241 نیز بیشتر از چشمه Be-Ra 226 چشمه

شگاه در این شرایط ایجاد کارکردن کاربر آزمایاز دز مجاز سالیانه کمتر است . بنابراین  Be-Ra 226  چشمه 1P باز نقطه

 mSvکند؛ چرا که  این مقادیر دز ساالنه از حد مجاز دز ساالنه که در قبل بیان شد و برای فرد پرتوکار حداکثر خطر نمی

 .باشد میبود کمتر  50

 

 :نتيجه گيري بحث و 

کنش انجام شده توسط نوترون و سطح مقطع آن، انرژی ترون ارتباط مستقیمی با نوع برهممقدار دز جذب شده ناشی از نو

های غالب های حرارتی، که برهم کنشدارد. به عنوان مثال برای نوتروننوترون، شار نوترون و کسر انرژی ذخیره شده 

، سطح مقطع بزرگ است اما کوچک بودن انرژی حرارتی سبب کاهش میزان دز ذخیره  جذب و پراکندگی کشسان است

هر چند که برای  ؛ ستبودن انرژی، دز ذخیره شده باالهای سریع، به دلیل بزرگ برای نوترون. همچنین  هد شدشده خوا

ها کسر متوسط انرژی فرودی ذخیره شده تقریبا نصف است. بنابراین دز ذخیره شده با توجه به ارتباط این نوع نوترون

های سریع برهم است. ضمن اینکه برای نوترون سریع بیشتر یهاانرژی نوترون دارد، برای نوترون مستقیمی که با اندازه

دهد که سبب تولید ذرات ثانویه دیگری شده و این موضوع سبب باال رفتن انرژی ذخیره های ناکشسان نیز رخ میکنش

ای نوترونی هکاهش اثر نوترون های سریع، حفاظ برای دلیلشده و نیز صدمه و آسیب بیشتر به بافت خواهد شد. به همین 

ها را کاهش دهند. و در نتیجه کاهش انرژی نوترون، دز ناشی از آن در شخص کاهش یابد. ه می شود تا انرژی نوترونتعبی

برابر  10به طوری که محاسبات نشان دادند اگر در مقابل چشمه هیچ حفاظی قرار نداشته باشد دز موثر نوترون حدود 

 سریع داخل حفاظ پلی اتیلنی قرار داشته باشد.  بیشتر از حالتی است که چشمه نوترون
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