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 :دهيچک
 5/2ی محلول پلی کربنات حااوی میکرومتر با روش قالب گیر 02جدید با ضخامت  دونوع فیلم دزیمتر رادیوکرومیک

پورفین کلرید آهان -H00 ،H02–تترافنیل -02، 05، 02، 5و  2H(TPP(وزنی از ترکیبات تترا فنیل پورفیرین  درصد

III (Fe-TPP) گی های دزیمتری فیلم ها به عنوان دزیمترهاای روتاین باه روش اساوکتروفوتومتری ساخته شد. ویژ
تحت تااب  گاماا مهااهدد شاد. ا ار  TPP/PC-Feو  PC2TPPH/رنگ زدایی رادیولیتیک فیلم های مطالعه شد. 

لاوگری کی 022تا   2  جذبی در گسترد دز 02-کمولکس شدن با فلز آهن بر روی پاسخ دهی به پرتوهای گامای کبالت
جهت تهخیص ا ر استخالف )استخالفات فلوئور( مقایسه شاد.   20PC/TPPF  مطالعه شد. همچنین نتایج با دزیمتر

پارامترهای آزمایهگاهی شامل رطوبت، دما و طول عمر مانادگاری پای  از پرتاودهی و محاو شادگی پاساخ پاس از 
 02PC/TPPFدند. جذب ماکزیمم باند سورت پرتودهی در حضور نور غیر مستقیم و در شرایط بدون نور بررسی ش

جابه جایی و کاه  معنی داری به ترتیب در طول موج و شدت نهان می دهناد کاه حاصال از ا ار Fe-TPP/PC و

ا ر کوئوردیناسیون فلز است. ویژگی های فیلم های رنگینه دارپایداری مناسبی در شرایط رطوبت و دماای  و استخالف
به طور قابل اعتماادی قابال تنمایم و دهند. نتایج نهان می دهند که رنگ زدایی پرتوالقایی  محیط باال از خود نهان می

 . هستندمناسب برای استفادد در دزیمتری دز باال 
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Abstract: 

Two novel radiochromic films with 20 µm thickness were made from casting of solutions of 

polycarbonate (PC) containing 0.5 wt.% tetra phenyl porphyrin (TPP) and 5,10,15,20-Tetraphenyl-

21H,23H-porphine iron(III) chloride (Fe-TPP). Dosimetric characterization of the films as routine 
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dosimeters were studied by spectrophotometric method. On subjecting TPPH2 / PC and Fe-TPP/PC film 

dosimeters to gamma radiation, radiolytic bleaching of films was observed. The effects of metal-

complexation on the radiation response of the film dosimeters were studied under 60Co -rays exposure in 

dose range of 0–100 kGy. The results were also compared with the PC/TPPF20 dosimeter to evaluate the 

substituent effect (role of fluorine groups). Experimental parameters including humidity, temperature and 

pre-irradiation (shelf-life) and post-irradiation storage in dark and in indirect sunlight were examined. 

The maximum absorbance of Soret band of dyes had meaningful shifts and reduction which arose from 

complexation and substituents. The dyed films characteristics were found to be stable enough in media 

with high degrees of temperature and humidity. The results indicate that the radiation-induced 

decoloration of TPPH2 / PC and Fe-TPP/PC films can be reliably tuned and used in high dose dosimetry.  

  

Key words: polycarbonate, iron, radiochromic dosimeter, porphyrin 

 

 

 : مقدمه
در کاربردهاای جذبی زارش دز در طول چهار دهه گذشته استفادد از فیلم های پالستیکی به عنوان روشی دقیق برای گ

های سبک و باریک پالستیکی رادیوکرومیاک علت توسعه فنآوری فیلم. ] 2و0 [ پرتوفرآوری صنعتی رونق گرفته است

ارزشمندی از جمله سهولت ساخت، سهولت  مترهای قابل حمل دارای ویژگیهایدست یابی به یک کالس بهینه از دزی

طاف و نرمی، امکان تهیه در نور اتاق، مقرون به صرفه، دارای طاول عمار طاوالنی، قرائت و تجزیه وتحلیل دادد ها، انع

امکاان آرشایو شادن جهات با تنمیم ضاخامت و قابل اندازد گیریجذبی دارای دقت و صحت باال و گسترد وسیع دز 

ومیک پالستیکی مختلف، مانند فیلمهاای حسااس های رادیوکرر سال های اخیر فیلمد. ]3[مقاصد خاص و ....می باشد

دزیمترهاای مختلاف  0605پرتوهاا اساتفادد شادد اسات. از ساال سی، بارای مونیتوریناگ  به تاب  از جنس پی وی

هماوارد رادیوکرومیک توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری ایاالت متحدد امریکا مورد پژوه  قارار گرفتاه اسات. 

در یکی از جدید ترین گازارش هاا فرآیناد  .]4[روشهای جدید برای تصحیح معایب روش های قبلی ارائه شدد است

ای ناوری رادیوکرومیک جدیدی بر پایه شکل نوینی از منحنی کالیبراسیون ارائه شدد است که در آن نسبت دانسایته ها

استفادد از رنگ های . سازی سادد از فیلم ارائه شدد استبا استفادد از قانون بیر المبرت و یک مدل  جذبیخالص به دز

ی قارار گرفتاه اسات. به عنوان آشکارسازهای فاز جامد به طور جامع مورد بررس آلی در تولید فیلم های رادیوکرومیک

اخیارا . و ماالشیت گرین در ماتریس ژالتین مورد پژوه  قرار گرفتاه اساتتهکیل رنگ پرتوالقایی لوک به عنوان مثال

های خورشیدی حساس شدد با رناگ، تااب  دادد شادد باا پرتوهاای گاماای مکانیزم آسیب روی سلولا رات تاب  و 

توساط  استفادد از رنگدانه های زیستی مانند پورفیرین ها به عنوان مادد حسااس نیازنیز بررسی شدد است.  02-کبالت

تاونزر و همکااران تواناایی تولیاد و قابلیات هاای آشکارساازی در مبحا   .]5[چندین پژوههگر گزارش شدد است

ای کلرید که باه روش ها IIIمزو تترافنیل پورفیرین آهن -02، 05، 02، 5حسگرهای گازی را درمورد فیلم های نازک 

با توجه به  باات قابال مالحماه مولکاول اسوین کوتینگ و تصعید القایی تخلیه تابان ساختند گزارش و نهان دادد اند. 
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به نمر مای جذبی های پورفیرین در برابر دمای پرتودهی، رطوبت و همچنین تغییرات دقیق دانسیته نوری نسبت به دز 

خواص فیزیکو شیمیایی پورفیرین ها به سادگی با ایجاد ی باشند. رسد جایگزین مناسبی برای دزیمترهای روزمرد تجار

تغییراتی در دانسیته الکترونی حلقه آروماتیک، که می تواند به واسطه فرآیندهایی از قبیل کمولکس شدن و یا استخالف 

م دزیمترهاای فاوق دار شدن باشد، تنمیم شود. بنابراین ا ر کمولکس شدن با فلز و ا ر استخالف در پاسخ به تاب  فیل

سااختار مولکاولی اجازا فایلم هاا در کیلوگری بررسی شد.  022-2 جذبیدر گسترد دز 02-تحت تاب  گامای کبالت

  نهان دادد شدد اند. 0شکل 
 

 
 . ساختار مولکولی اجزاء فیلم ها.0شکل 

 

 دستورالعمل هاي تجربی

 مواد و روش ها

، 5فنیال پاورفیرین و ترکیباات تترااد شیمیایی از شرکت مرک و پلی کربنات از شرکت لگزان خریداری شد. ها و موحالل

 INSIZEها با یک میکرومتر دیجیتاال ضخامت فیلم. سنتز شد IIIآهن پورفین کلرید-H00 ،H02–تترافنیل -02، 05، 02

 DU800اندازد گیری شد. طیف محلول ها و فیلم ها با استفادد از یک اسوکتروفوتومتر دوپرتاوی بکمان کاالتر مادل 

  بت شد. 

 

 آماده سازي فيلم ها 

کربناات اسات. باه  های سنتز شدد در پلیوزنی از پورفیرین-درصد وزنی 5/2 های مورد بررسی شاملفرموالسیون فیلم

 gباه محلاول درحاال هام خاوردن از کلروفارم ml 0پاورفیرین  g 2226/2لولی ازهای شفاف محمنمور حصول فیلم

پس از تهکیل فایلم م شد. افزودد شد. سوس قالب گیری در یک پتری شیهه ای انجا در کلروفرمپلی کربنات  0881/2

 C 52° سااعت در آونای باا دماای 0و تبخیر کامل حالل برای اطمینان از خروج کامل ذرات حالل فایلم باه مادت 

 .  (0)شکل برش دادد و آمادد بررسی شدندجداسازی و فیلم ها  سوسنگهداری شد. 

 

   پرتودهی

 جاذبیبا مقاادیر دزموجود در پژوههکدد کهاورزی هسته ای سازمان انرژی اتمی  02-به وسیله چهمه کبالت فیلم ها

 پرتودهی شدند.  kGy/h 05/0با آهنگ دز و کیلوگری  022تا  02از 
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 قرائت 
 DUاز اسوکتروفوتومتر دوپرتوی بکمن کالتر  نانومتر با استفادد 552تا  052جذبی فیلم ها در گسترد طول موج  طیف

 شد.   بت INSIZEضخامت فیلم ها با استفادد از یک میکرومتر دیجیتال از برند  و 800

 

 بحث و نتایج

 طيف جذبی مواد پرتو ندیده

نهاان  2در شاکل  Fe-TPP/PCو  TPPH2/PCهای پرتوندیادد مپلی کربنات خالص، و فیلهای طیف جذبی فیلم

نانومتر قلاه جاذبی مهااهدد  552تا  282در طیف مربوط به پلی کربنات خالص در گسترد طول موج دادد شدد است. 

هاای پاورفیرین هساتند. جاذب مااکزیمم باناد نانومتر متعلق به مولکول 552تا  122نمی شود. تمامی قلل در محدودد 

کاه نسابت باه محلاول خاالص  ناانومتر اسات 102و  106در فیلم هاا باه ترتیاب در  TPP-Feو  2TPPH سورت

. ایان جاباه جاایی حاصال از نانومتر جاباه جاایی بااتوکرومی نهاان مای دهاد 0و  1به ترتیب های مربوطه پورفیرین

به جایی باتوکرومیاک در مقدار کوچکتر جاگرود های فنیل پلی کربنات با مولکول های پورفیرینی است.  هایبرهمکنه

 ها می شود، است.  که منجر به کاه  این نوع برهمکن مورد کمولکس آهن دار در نتیجه ا رات استریک هسته فلزی 

 

   
 و  TPPH2/PC )الف( . فیلم های0شکل 

 . Fe-TPP/PC )ب(
 

. طیف جذبی فیلمهای پلی کربنات خالص، و فیلمهای پرتوندیدد 2شکل 

TPPH2/PC  وFe-TPP/PC. 
 

 طيف جذبی پس از القاي پرتو

نهان دادد شدد است. بارای دریافات رفتاار فایلم در برابار پرتاو تغییارات  1د در شکل های پرتودیدیف جذبی فیلمط

ماد نمار قارار  TPP/PC-Feو  PC 2TPPH/هاایبه ترتیب برای فیلمنانومتر  102و  106طول موج دانسیته نوری در 

 iبه ترتیب مقادیر دانسیته نوری برای فیلم پرتو ندیدد و فیلم پرتو دیادد  iAو  0Aکه در آن ، iA-0A=AΔت. مقادیر گرف

یازان پرتاو های باقیماندد ترکیب رنگیناه در مااتریس و ممرئی مستقیما رابطه بین مولکولدر واقع طیف های  .ام هستند

ی از برهمکن  پرتاو گاماا و مولکولهاای شباند سورت نا کاه  دانسیته نوری خالص در دهند.تابیدد شدد را نهان می

ها احتماال ترکیباتی با ساختار شیمیایی نزدیاک باه ی ارگانیک حاصل از شکست پورفیرینها است. بقایاو تجزیه آن رنگ
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 202تاا  072ماوراء بنف  آن ها در گسترد طول موج  -پیرول کربآلدهید هستند که طیف مرئی -0رول و بنزآلدهید، پی

هاایی در گساترد طاول افزای  دانسیته نوری و تهکیل پیکجذبی نهان می دهد. این حقیقت توضیح دهندد نانومتر قله 

 نهان دادد شدد است. )ب(  1 نانومتر است که در شکل 062تا  082موج 

 

 
در )ت وث(  TPPH2/PCو  )الف، ب وپ( Fe-TPP/PC. طیف مرئی ماوراء بنف  فیلم های پرتودیدد 1شکل 

 تفاوت پرتو گاما.م جذبیدزهای 

 

 پایداري فيلم ها
روز  002داری فیلم ها در تاریکی و در نور غیر مستقیم به مدت هپایداری فیلم ها پی  و پس از پرتودهی از طریق نگ

نهان دادد شدد اسات.  5نمودار تغییرات مربوطه در شکل و پای  جذب آن ها در فواصل زمانی مهخص مطالعه شد. 

یدد در نور غیر مستقیم نسبت به شرایط بدون نور کاه  بیهتری نهاان داد )در نورمساتقیم   های تاب  ندجذب فیلم

هاای . فیلم(PC2TPPH/و  TPP/PC-Feهاای هرکدام به ترتیاب بارای فیلم 5/0 و   0/0و در تاریکی   0/1و    1/2

پایاداری پاس از . ]0[پایاداری کمتاری دارناد CTAپایدارتر هستند اما نسابت باه  FWTساخته شدد در مقایسه با 

کیلوگری با روش فوق مطالعه شد. نماودار تغییارات  02دهی با بررسی تغییرات جذب فیلمهای پرتودیدد به میزان پرتو

های پرتودیدد نگهداری شدد در تاریکی بارای فایلم دادد شدد است. تغییرات جذب فیلم نهان )ب( 5مربوطه در شکل

و  8/0است. در نور غیر مستقیم میزان ایان تغییارات باه   5/0و   0/0به ترتیب   PC2TPPH/و  TPP/PC-Feهای 

های پرتو ندیدد نگهداری (. اگرچه جذب فیلم PC2TPPH/و  TPP/PC-Feمی رسد )به ترتیب برای فیلم های  1/2 

ساتند. پایاداری دد پایدارتر هتغییر دارد اما این نتایج نهان می دهد فیلم های پرتو دی 0/1شدد در نور غیر مستقیم تا   
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جاذب   2در شارایط رطوبات نسابی  ها نسبت به دما و رطوبت نیز به طریق مهابه با پای  جذب بررسی شدند.فیلم

تغییار  2حدود   درجه سانتیگراد 72درجه سانتیگراد دست نخوردد باقی می ماند. با باال رفتن دما تا  02ها تا دمای فیلم

به نمار مای  غییرات در جذب هردونوع فیلم در دمای یکسان آغاز می شوداز آنجایی که تدر جذب مهاهدد می شود. 

 72ها در محیط خهک و دمای ذب فیلمهایی در مولکولهای ماتریس پلیمر باشد. جسد منها تغییرات وابسته به واکنهر

گرماا و رطوبات  ها همزمان در معرضهنگامی که فیلمروز پایدار است.  02تا  5درجه سانتیگراد با تغییراتی کمتر از  

هاا ر در خاواص مکاانیکی و شافافیت فیلمقرار می گیرند شکست پلیمر به اجزا آن، کاه  وزن مولکولی پلیمر، تغییا

 اتفاق می افتد.

 
 در تاریکی و در نور غیر مستقیم در دمای اتاق.)ب( و پرتودیدد )الف( . تغییرات جذب فیلم های پرتوندیدد 5شکل

 

 منحنی هاي پاسخ
های . منحنی پاسخ فیلمA/T)(و با ضخامت فیلم ها نرمالیزد شدها محاسبه در هر مقدار دز برای فیلم ب خالصجذ

TPP/PC-Fe  وTPPH2/PC های جهت مقایسه با فیلم به صورت تابعی از دز تابهی در نمودار واحدی

/PC20TPPF  2هاهدد نهد. مقادیراز اشباع شدگی مهای پاسخ ا ری در منحنی(. 0رسم شد )شکلR وابت معادله  و 

 معادله در 2C , 1C)خطوط 

21 C+
T

A
C=D(kGy)


 ) .برای هر منحنی محاسبه شد 

 

 .TPPF20/PCو  TPPH2/PCو  Fe-TPP/PC. مقادیر  ابت منحنی های پاسخ به دز فیلم های 0جدول 
Films Number of moles in film (M) 1C 2C 2R /M1C Linear region 

/PC2TPPH 
6-10×1.46 4.07 4.2155 0.9916 

610×2.78 0-90 kGy 

Fe-TPP/PC 6-10×1.28 0.8708 0.7766 0.9972 6100.68× 0–100 kGy 

/PC20TPPF 6-10×0.92 2.0264 3.1841 0.9945 6102.20× 0-90 kGy 
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 .PC20TPPF/و  PC2TPPH/و  TPP/PC-Feپاسخ فیلم دزیمترهای  -. منحنی های دز0شکل 

 

  نتيجه گيري
کیلوگری را  022-2توانایی کاربرد در دزیمتری روتین در گسترد دز  فیلم های پلی کربناتی رنگ شدد با پورفیرین ها

ماد در شرایط بدون نور، هستند و در نور غیر مستقیم  2دارند. این دزیمترها دارای طول عمر ماندگاری مناسب، حدود 

م ها در مقابل دما و رطوبت قابل توجه است. تناسب خوبی بین دز تابهی و جذب اندکی متا ر می شوند. پایداری فیل

مرئی در این فیلم دزیمترها وجود دارد. همچنین حساسیت و گسترد پاسخ دهی خطی باالتری در مقایسه با دزیمترهای 

پلی کربنات با  -دارند. این مطالعه نهان داد که ویژگی های دزیمتری فیلم های پورفیرین FWTو  CTAتجاری 

از طریق کمولکس شدن با فلزات و یا تغییر توزیع دانسیته الکترونی حلقه زیکوشیمیایی پورفیرین ها، تغییر خواص فی

آروماتیک با جانهینی استخالف های مختلف بر روی حلقه به آسانی قابل تنمیم است. بنابراین این فیلم دزیمترها را 

 ابی از دزیمترهای دز باال معرفی کرد. می توان به عنوان دسته جدید و جذ
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