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:چکيده
 و برای2.6  نسخهMCNPX  برای شبیه سازی از کد. بررسی شده است226 Ra-Be  و241 Am-Be در این مقاله دزسنجی چشمه های
 نتایج دز موثر و دز ساالنه این دو چشمه در فواصل. استفاده شده استICRP مدل سازی بدن انسان نیزاز فانتوم مرد بزرگسال مرجع
. مقایسه شده اندICRP و وضعیتهای مختلف گزارش شده ودر نهایت این دادهها با مقادیر دز مجاز ساالنه تعیین شده در مرجع
mSv

 که،

226 Ra-Be

این مقادیر در هر دو چشمه ودر تمام حالتها بجز وضعیت درب باز و در نزدیکترین نقطه به اتاق چشمه
. ) میباشد50 mSv(  کمتر از دز مجاز سالیانه،  به دست آمده است71
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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.
Key words: 241Am-Be and 226Ra-Be sources, Effective dose, voxel phantom, MCNPX2.6 code

:مقدمه
پرتوها در زندگی بشر کاربردهای زیادی دارند که یکی از مهمترین آنها کار با چشمههای پرتوزا در آزمایشگاههای
 روشهای، از این رو برای پی بردن به این که پرتوها چه اثری بر بافتهای بدن کاربر آزمایشگاه دارند.تحقیقاتی میباشد
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دزسنجی 1این چشمهها اهمیت فراوانی پیدا خواهند کرد .چشمههای نوترونی  241Am-Beو  226 Ra-Beاز مهمترین منابع
نوترون هستند که به چشمههای )  ( α , nمعروف هستند  .در این نوع چشمهها از یک گسیلنده آلفا 2و یک هدف با عدد
اتمی پایین استفاده میشود.
نیمه عمر چشمه بستگی به نوع هسته گسیلنده آلفا و تعداد نوترونهای گسیل شده به نوع هسته هدف بستگی دارد .یکی
از بهترین گسیلندههای آلفا ایزوتوپ  241Amمی باشد که با نیمه عمر  4۳2سال از رایج ترین چشمههای نوترون به حساب
میآید .آلفای حاصل از گسیلنده  241Amبه هدف  Beبرخورد کرده که حاصل این برهمکنش کربن و نوترون است  .چشمه
 241 Am-Beعالوه بر گسیل نوترون چشمه گاما نیزهست؛ از جمله خصوصیات این چشمه نسبت تعداد گاما به نوترونهای
گسیل شده از چشمه میباشد که حدود  0/6اندازه گیری شده است .بنابراین میتوان بخش ماده فعال چشمه را به عنوان
یک چشمه گامای  MeV 4۳8/4در نظر گرفت.
چشمه  226 Ra-Beنیز با همین مکانیزم یک چشمه )  ( α , nاست که دارای نیمه عمر 1600سال است ] [1و نسبت تولید
گاما به نوترون این چشمه  20۳۳8/9می باشد .هسته پرتوزای  226 Raدارای کانالهای مختلف واپاشی۳میباشد و هستههای
دختر این واپاشی دارای انرژی و فراوانیهای مختلفی میباشند .با توجه به اینکه دختران حاصل از واپاشی  226 Raهمچون
Pb ، 222Rn

214

Bi ،

214

دارای نیمه عمر کوتاهتری نسبت به رادیوم هستند ،فروانی فوتونهای گسیلی از این ایزوتوپها

با هم جمع میشوند .با جمع و میانگینگیری فراوانی گاماهای تولیدی هستههای دختر  226 Raبا استفاده از دادههای سایت
 ،[6] MIRDمیتوان نسبت تولید گاما به نوترون را به دست آورد .
اهمیت این محاسبات دزیمتری از این جهت است که پرتوهای گسیل شده از این چشمهها دارای انرژی باالیی هستند و
برای بافتهای بدن انسان بسیار مخرب بوده و از عوامل اصلی ابتال به سرطان میباشند  .برای تخمین خطر پذیری پرتوها
در افرادی که در معرض تابش هستند ،برآورد دز موثر4ضروری است .دقیق ترین روش محاسبه ،استفاده از کدهای مونت
کارلو و انجام محاسبات دزسنجی است .دز موثر که به صورت جمع وزنی دزهای معادل5برای  12اندام حساس و مهم
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در بدن به صورت زیر معرفی شده  ،کمیتی است که در محاسبه دز جذب شده در بافت  ،عالوه بر نقش اثرات بیولوژیکی
پرتوهای مختلف  ،نقش بافت های مختلف بدن را در ارتباط با وقوع اثرات آماری مانند سرطانها  ،در نظر میگیرد .
E = ΣT WT HT

()1
در رابطه ( HT )1دز معادل اندام و یا بافت  Tو  WTضرایب وزنی بافت هستند که بیانگر میزان آسیب پذیری بافتهای
6

مختلف نسبت به تابش است و دز معادل که از حاصل ضرب دز جذبی متوسط در فاکتور وزنی تابش به صورت زیر به
دست می آید:
HT = ΣRWR D T,R

()2

که  D T,Rدز جذبی متوسط روی اندام و یا بافت  Tکه از تابش نوع  Rبه دست می آید ،است و  WRنیز ضرایب وزنی
تابش7نام دارد .هرچه این ضریب بزرگتر باشد نشان میدهد که پرتو از نظر زیستی برای بافت زنده مخربتر است .
برای محاسبه دز موثر کل به ازای یک نوترون خروجی از چشمه باید دز موثر نوترون (به عالوه دز ناشی از فوتونهای
ثانویه ناشی از برهم کنش نوترون) با دز موثر فوتون جمع شود .در این جمع بندی باید سهم فوتونهای چشمه نسبت به
نوترون گسیلی از چشمه معلوم باشد .به این معنی که تعداد فوتونهای تولید شده در یک گسیل نوترون باید محاسبه شود
که این مقدار را آنچنان که در قبل بیان شد برای چشمه  0/6 ، 241 Am-Beو برای  226 Ra-Beحدود  20۳۳8/9به دست
آورده ایم .
یکی از معتبرترین استانداردهایی که در زمینه حفاظت در برابر پرتوها وجود دارد ،استاندارد 8ICRPاست  .این کمیسیون
در برخی از شمارگان نشریه رسمی اش استانداردهایی را به صورت حد دز موثر ساالنه9و حد دز معادل برای یک بافت،
پیشنهاد کرده است .حد دز ساالنه برای فرد پرتو کار ،به حداکثر میزان دزی گفته میشود که یک فرد پرتوکار در یک سال
میتواند دریافت کند ICRP60 .دزموثر ساالنه را برای فرد پرتوکار حداکثر  50 mSvاعالم می کند ].[5
در ادامه با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو  MCNPX2.6چشمهها ،آزمایشگاه و مدل کاملی از بدن انسان شبیه سازی
شده است .سپس در وضعیت های مختلف محاسبات دزیمتری انجام شده و با دز مجاز ساالنه مقایسه شده است .
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روش کار:
گام اول شبیه سازی بدن انسان و محیط آزمایشگاه است .در این مقاله از فانتوم وکسل مرجع مرد  ICRPاستفاده شده است
] .[1تمام اندامهای حیاتی و مهم بدن در این فانتوم شبیه سازی شده اند  .این فانتوم دارای قد و وزن  176سانتیمتر و
70کیلوگرم میباشد  .همچنین ابعاد وکسل تشکیل دهنده فانتوم مرد بزرگسال مرجع  8×2.1۳7×2.1۳7میلیمتر میباشد .

شکل ( )1نمایی از فانتوم وکسلی مرد در جهات مختلف
چشمههای مورد نظر و همچنین فضای اتاقی که آزمایش در آن انجام میشود با استفاده از کد  MCNPX2.6شبیه سازی
شده است .اتاق مورد نظر درواقع بخشی از محیط آزمایشگاه هسته ای دانشکده علوم دانشگاه فردوسی میباشد  .شکل
زیر نمای کلی شبیه سازی آزمایشگاه میباشد :

شکل ( )2نمایی از شبیه سازی آزمایشگاه به وسیله کد MCNPX2.6
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در این شکل p3, p2 , p1نقاط جایگیری فانتوم میباشند که  p1حدود  10سانتی متر از درب ورودی و نقاط  p2و p3

در فاصله  1متری از نقطه  p1قرار دارند .دز ناشی از این چشمه در دو حالت که درب اتاق دارای چشمه باز و بسته
باشد محاسبه شده است.

نتايج:
در جدولهای  1و  2مقادیر متناظر دز موثر دو چشمه در سه وضعیت جایگیری فانتوم و در حالتهای درب باز و درب
بسته مقایسه شده اند.
جدول ( )1مقادیر متناظر دز موثر کل برحسب )  ) 10 -9 mSv / sبرای دو چشمه 241 Am-Beو  226 Ra-Beو خطای آن
در جایگیریهای مختلف فانتوم در حالت درب بسته
محل
جایگیری

چشمه Ra-Be

226

دز موثر کل

چشمه Am-Be

خطای

فانتوم

دزموثر کل

نسبی()%

241

خطای
نسبی()%

P1

4/26×10 -۳

2/54

9/80×10 -7

4/0

P2

6/85×10 -4

5/71

5/49×10 -7

5/40

P3

9/66×10 -5

6/0۳

1/25×10 -7

10/۳0

جدول ( )2مقادیر متناظر دز موثر کل برحسب )  ) 10 -9 mSv / sبرای دو چشمه 241 Am-Beو  226 Ra-Beو خطای آن
در جایگیریهای مختلف فانتوم در حالت درب باز
محل جایگیری

چشمه Ra-Be

فانتوم

دز موثر کل

P1

1/22×10 -2

226

چشمه Am-Be

خطای

دزموثر کل

نسبی()%
1/84
5

241

خطای
نسبی()%

1/65×10 -6

۳/2

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
P2

7/1۳×10 -4

4/98

8/54×10 -7

4/2

P3

1/۳2×10 -4

6/68

1/16×10 -7

10/1

برای محاسبه دز موثر سالیانه این چشمه ،با این فرض که شخص روزی  7ساعت در آزمایشگاه حضور داشته باشد ،مقادیر
دز موثر را که به ازای 1ثانیه زمان بدست آمده است  ،در تعداد ثانیههای حضور کاربر آزمایشگاه طی یک سال ضرب کرده
ایم  .نتایج در جدولهای  ۳و  4گزارش شده است :

جدول ( )۳مقادیر دز موثر ساالنه چشمه  241Am-Beبرحسب )  ) mSvدر جایگیریهای مختلف فانتوم در وضعیت
درب بسته و باز
درب باز

درب بسته

محل جایگیری فانتوم

دز موثر ساالنه

دز موثر ساالنه

P1

0/1۳

0/07

P2

0/06

0/04

P3

0/009

0/009

جدول ( )4مقادیر دز موثر ساالنه چشمه  226 Ra-Beبرحسب )  ) mSvدر جایگیریهای مختلف فانتوم در وضعیت
درب بسته و باز
درب باز

درب بسته

محل جایگیری فانتوم

دز موثر ساالنه

دز موثر ساالنه

P1

71/50

2/74

P2

4/16

۳/99

P3

0/76

0/56
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چنانچه مشاهده می شود دز موثر کل چشمه  226 Ra-Beبیشتر از چشمه  241 Am-Beبه دست آمده است  .دز موثر ساالنه
چشمه  226 Ra-Beنیز بیشتر از چشمه  241 Am-Beمی باشد ؛ همچنین دز موثر ساالنه هر دو چشمه به جز وضعیت درب
باز نقطه  P1چشمه  226 Ra-Beاز دز مجاز سالیانه کمتر است  .بنابراین کارکردن کاربر آزمایشگاه در این شرایط ایجاد
خطر نمی کند؛ چرا که این مقادیر دز ساالنه از حد مجاز دز ساالنه که در قبل بیان شد و برای فرد پرتوکار حداکثر mSv

 50بود کمتر میباشد .

بحث و نتيجه گيري:
مقدار دز جذب شده ناشی از نوترون ارتباط مستقیمی با نوع برهمکنش انجام شده توسط نوترون و سطح مقطع آن ،انرژی
نوترون ،شار نوترون و کسر انرژی ذخیره شده دارد .به عنوان مثال برای نوترونهای حرارتی ،که برهم کنشهای غالب
جذب و پراکندگی کشسان است  ،سطح مقطع بزرگ است اما کوچک بودن انرژی حرارتی سبب کاهش میزان دز ذخیره
شده خواهد شد  .همچنین برای نوترونهای سریع ،به دلیل بزرگ بودن انرژی ،دز ذخیره شده باالست ؛ هر چند که برای
این نوع نوترون ها کسر متوسط انرژی فرودی ذخیره شده تقریبا نصف است .بنابراین دز ذخیره شده با توجه به ارتباط
مستقیمی که با اندازه انرژی نوترون دارد ،برای نوترونهای سریع بیشتر است .ضمن اینکه برای نوترونهای سریع برهم
کنشهای ناکشسان نیز رخ می دهد که سبب تولید ذرات ثانویه دیگری شده و این موضوع سبب باال رفتن انرژی ذخیره
شده و نیز صدمه و آسیب بیشتر به بافت خواهد شد .به همین دلیل برای کاهش اثر نوترون های سریع ،حفاظهای نوترونی
تعبیه می شود تا انرژی نوترون ها را کاهش دهند .و در نتیجه کاهش انرژی نوترون ،دز ناشی از آن در شخص کاهش یابد.
به طوری که محاسبات نشان دادند اگر در مقابل چشمه هیچ حفاظی قرار نداشته باشد دز موثر نوترون حدود  10برابر
بیشتر از حالتی است که چشمه نوترون سریع داخل حفاظ پلی اتیلنی قرار داشته باشد.

مراجع:
[1] International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 110: Adult reference
computational phantoms , 2009 .
[2] Hector Rene Vega—Carrillol, Segundo Agustin Martinez-OvalleZ, Neutron spectra and dosimetric
features of Isotopic neutron sources: A review , Leon. Gto. Mexico , September 2015.
[3] Hashem Miri-Hakimabad, Alireza Vejdani Noghreiyan and Hamed Panjeh , Gamma Shielding Design
Studies on Cf and Am-Be Neutron Sources , Asian J. Exp.Sci., Vol. 21, No. 2, 2007.

7

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
) دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر-۱۳۹۷  اسفندماه۲  و۱
[4] Hashem Miri Hakimabad, Hamed Panjeh, Alireza Vejdani-Noghreiyan , Evaluation the nonlinear
response function of a 3 x 3 in NaI scintillation detector for PGNAA applications , Mfashilliad. Hrauna
Received 2 July 2006: received in revised form 20 March 2007.
[5] International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60 : Recommendations of the
International Commission on Radiological Protection. 1991
[6] MIRD<nndc.bnl.gov>

8

