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 ICRU فانتوم کرویدر و فوتون نوترون تابش مقدار دز حاصل از مونت کارلوی بررسی 

 و تعیین ضریب توزین پرتو نوترون
 

  پنق، بهاره -نیازی، آق گل -خباز، رحیم

 فیزیک روهعلوم، گ دانشکده، دانشگاه گلستان

 

  :دهيچک
 دزیمتریک منابع پرتوزا مورد بررسی قرار گیرند.های تابشی و برابر پرتوها، مطلوبست تا مشخصه به منظور حفاظت در

با استتفاده از کتد مونتت ICRU به همراه فانتوم کروی  های رادیونوکلوییدی نوتروندر این مقاله با شبیه سازی چشمه

محاستبه گردیتد و بتا مقتادیر دز از فانتوم  mm 01ایجاد شده در عمق  نفوتو دز جذبی نوترون و MCNPX2.6کارلو  
مقایسته از ایتن  .نتدمقایسته گردید  ICRP 74بدست آمده از ضرایب تبدیل شار به دز مرجتع  نوترون و فوتونمعادل 

  ها برآورد گردید.ضریب توزین پرتو این چشمه
 

، ضتریب تتوزین سازی مونت کتارلو، دز معادل، دز جذبی، شبیهنوترون های رادیو نوکلوییدیچشمه  :کلمات کليدي

 پرتو

 

Mont carlo study of the dose of neutron and photon radiation in the 

ICRU spherical phantom and determination of the neutron beam 

weighing coefficient 

 
Khabaz, Rahim- Niazi, Aghgol- Pangh, Bahareh 

 
Physics Department, Faculty of sciences, Golestan University 

 

Abstract 
In order to radiation protection, it is desirable to examine the radiation and dosimetric characteristics of 

radioactive sources. In this work, by simulation of the radionuclide neutron sources with the ICRU 

spherical phantom, the neutron and photon absorption doses were calculated at a depth of 10 mm from 

the phantom, and then they were compared with the neutron and photon equivalent doses obtained from 

fluence to dose equivalent conversion factors in ICRP74. From this comparison, the beam weighing 

factor of these sources was estimated.  

 

Keywords: Radionuclide neutron sources, Equivalent dose, Absorbed dose, Monte Carlo simulation, 

Beam weighing factor. 

: مقدمه  

 د نباشنوترون می رادیونوکلوییدیمنابع  ،های تولید نوترونیکی از روش
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بعلت ستادگی نستبی، ارزان  .]0[ دنشوو شکافت خودبه خود تولید می (γ,n)و  (α,n) هایکه از طریق واکنش

، نوکلوییتدیهتای کنترلتی، امتروزه منتابع نتوترونی رادیوجانبی بترای مکتانیزمبودن و عدم نیاز به تجهیزات 

یتک کسستول کوچتک عمر باال و داخل ها معموال با نیمهگونه از چشمهاند؛ اینای پیدا کردهکاربردهای فزاینده

ترون های رادیونوکلوییتدی نتوچشمه .]3و  2[ باشند، اما در عین حال بازده نسبتا اندکی دارنددر دسترس می

وه بر نوترون، ها عالگونه از چشمهکنند؛ در نتیجه ایند میولیهای برانگیخته نیز تعالوه بر پرتو نوترون، هسته

 کنند.گاما نیز گسیل می

در متواد  (α,n)دهنده برای ایجاد واکنش های آلفازا بعنوان آلفاها جهت تولید نوترون از هستهاغلب آزمایشگاه

درصورتی که تحت تابش آلفتا بتا  Li7 و Be 9 ،F19های سبک مانند : نمایند. برخی از هستهمناسب استفاده می

هتا پتانسیل ایتن هستتهتواند بر سدکنند. در واقع انرژی آلفا میرار گیرند از خود نوترون ساطع میانرژی باال ق

ماننتد  ییهتای آلفتازاچشتمهاز عمدتا جهت تولیتد نتوترون در ایتن روش  غلبه نموده و نوترون تولید نماید.

Am241 ،Pu239 ،Pu238 ،Cm242  وoP در طیت   شتوندهایی که به این روش تولید متینوترون گردد.ستفاده میا

شوند؛ زیرا انرژی معادل اختالف جرم عناصر قبتل و بعتد از واکتنش و انترژی ای از انرژی توزیع میگسترده

گردد. همچنین بخشی از انرژی آلفا از طریتق ختود جتذبی در آلفا بین نوترون و هسته تقسیم میجنبشی ذره 

ای وستیع از انترژی را دارا گردند نیتز گستترهت آلفایی که باعث ایجاد واکنش میشمه تل  می شود و ذراچ

 .]4[ ای از انرژی هستندهای حاصل نیز دارای طی  گستردهباشند؛ و به همین دلیل نوترونمی

 (γ,n)د؛ و بتا واکتنش توانند بر انترژی بستتگی نتوترون غلبته نماینتهای گاما با انرژی باال میهمچنین فوتون

و یتک هستته  In116و Sb124 ،Na24 ،La140در این روش از یتک ایزوتتوگ گامتازا ماننتد: نوترون تولید نمایند. 

این منتابع پایتدار  .]4[ گرددباشد استفاده میپایین می (γ,n)که انرژی آستانه آن برای واکنش  Be9 :سبک مانند

 . ]0[ کنندمیید تک انرژی تولنسبتا های هستند و نوترون

 دیگتر تواننتد بعنتوان منبتعه خود هستند و در نتیجه، آنها میهای سنگین دارای شکافت خود ببرخی از هسته

زا بتوده و بطتور متوستر در ی آلفااست که یک هسته Cf252ها ی این هستهتولید نوترون بکار روند. از جمله

خود نیز دارد. میانگین انرژی طی  نوترون این چشتمه  واپاشی شکافت خودبه 01واپاشی آلفا  303مقابل هر 

کند؛ نوترون تولید می 3/2×0201باشد. به طور متوسر هر یک گرم کالیفرنیوم در هر ثانیه می MeV 2در حدود

 .]5[ تواند بعنوان یک چشمه قوی نوترون بکار گرفته شودلذا می

ای تابشی و دزیمتریک منابع پرتتوزا متورد بررستی هبرابر پرتوها، مطلوبست تا مشخصه به منظور حفاظت در

شتود کته از استفاده متی cm05  شعاعبا  ICRUاز یک فانتوم معروف به کره  ر گیرند. در تعری  دز معادلقرا

دز معادل در یک نقطه در میدان تابشی، دز معتادلی استت  ساخته شده است.ماده پالستیکی معادل بافت بدن 

را  d عمتق مرجتع. ICRUروی شعاع مخال  جهتت میتدان در کتره d ته در عمق ناشی از تابش گسترش یاف

 .]6 [گیرنددر نظر می mm 01معموال  
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های ی گسیل شده از چشمههاو فوتون هانوترون  MCNPX2.6 مونت کارلویدر این تحقیق با استفاده از کد 

میزان دز در عمق متورد نظتر بدستت  تا ندشبیه سازی گردید ICRUبه فانتوم کروی نوترون رادیونوکلوییدی 

با مقدار دز معادل بدست آمتده از تبتدیل شتار بته دز معتادل، ضتریب  جذبی همچنین با مقایسه این دز آید.

 توزین پرتو نوترون و فوتون محاسبه گردیدند.

 

 : روش کار

Be-Am241 ،Li-Am241 ،F-Am241 ،Be-Cm242 ،Be-Pu239 ،Be-Po ،-Ra226هتای چشتمهسازی دزیمتریتک هیشب

Be ،Li-Pu823 ،Be-Sb124 ،Be-Na24 ،Be-La140 ،Be-In116  وCf252  که اکتیویته هر کتدام برابترBq 0  بتا استت

ون و فوتتون گستیل محاسبات به طور جداگانه برای نوترانجام گردید.  MCNPX2.6استفاده از کد محاسباتی 

های که تابش cm 05به صورت دیسکی به شعاع  هااین چشمه ،سازیدر شبیهها انجام شد. شده از این چشمه

 برابتر ICRU. چگالی کره ندگرفتقرار  ICRUاز کره  cm 31  در فاصله ،دنرا دار و یا فوتون موازی از نوترون
2g/cm 0  نیتتروژن تشتکیل شتده  %266هیتدروژن و  %0160کتربن،  %0060اکسیژن،  %2662و از ترکیب وزنی

میزان انرژی جتذ  شتده  در نظر گرفته شد تا mm 0ای به شعاع کره ICRU کرهاز  cm 0عمق در . ]6[ است

 F6با استتفاده از تتالی به ازای واحد جرم آن های رادیونوکلوییدی های حاصل از چشمهفوتونیا ها و نوترون

 دهد.سازی را نشان می( شمایی از این شبیه0شکل ) .بدست آید

 
ترون یا فوتون )محاسبه توهاي موازي گسيل شده از چشمه نودر معرض تابش پر ICRUکره  :(1شکل )

 .از سطح کره صورت گرفت( cm 1و در عمق  mm 1اي به شعاع دز در کره

-چشتمه .باشتدمتی ]2[ها بر اساس مقادیر گزارش شده در مرجع نوترون تعری  شده برای این چشمه طی 

-بته هستته αهنگام برختورد کنند؛ در واقع یل میگس عالوه بر نوترون، طیفی از پرتوهای گاما نیز (nα,)های 

انگیختگتی شوند کته از طریتق واتولید می Na23و  C13 ،B11های بشدت برانگیخته ، هستهLi7 و Be 9 ،F19های

با توجه بته  (γ,n)های چشمهدر مورد همچنین  شوند.هایی نیز گسیل میفوتون ،ها عالوه بر نوترونن هستهیا

برخی باعث جتدا ها این هستههای گسیلی از فوتون ،گامازا هستند In116و Sb124 ،Na24 ،La140 هایاینکه هسته
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 طیت  گامتا بترای .شتوندز بدون برهمکنش از کسسول خارج میشده و برخی نی Be10شدن نوترون از هسته 

  .لحاظ گردید ]8[اساس مقادیر گزارش شده در مرجع نیز بر Cf252 چشمه

تتوان می های جداگانه صورت گرفت.در برنامه (γD)و گاما  (nD)ز جذبی نوترون تعیین دمربوط به حاسبات م

 زیر بیان نمود:را بصورت (ϕd)و دز جذبی  (ϕh)به دز معادل  و یا فوتون یب تبدیل شار نوتروناضر

(1)

(2)

H
h

D
d











 

در نقطه مورد نظر در بافت در انرژی  ذرهحد شار بر وا و دز جذبی نشان دهنده دز معادلروابر فوق که 

مقدار شار  Фو نوترون و یا فوتون و دز جذبی دز معادل به ترتیب D  و H ،(2)و  (1) وابرر در. خاص است

 شود:می تعری رابطه زیر است که به صورت  و یا فوتون نوترون

 

(3)
dN

da
   

dN  ای با سطح مقطع بر روی کره ذرات تابشیتعدادda مقدار  ؛ از اینروباشدمیФ یا فوتتون بترای  نوترون و

 ای برابر است با:چشمه سطحی و نقطه

  چشمه نقطهای
2

(4)
4

A

r
   

  چشمه سطحی 
2

(5)
A

r
 


 

ای مقادیر بدست آمده در برای چشمه نقطه است. با توجه به اینکه Bq 0 اکتیویته چشمه و برابر با Aدر اینجا 

)شکل های سطحی را داریم حاسبه شده بودند و در اینجا چشمهاز چشمه م cm 011در فاصله  ]9[مرجع 

می توان  (2)و  (1) یرابطهدر  )5(و  )4(اری روابر با جایگذ است. cm 05=′r و cm 011=r در نتیجه ((،0)

 توزین پرتو ضریب ϕdبه  ϕhها بدست آورد. همچنین با تقسیم ا و یا فوتونهبرای نوترون را ϕdو  ϕh مقادیر

(W) آید:ها بدست میها و فوتونبرای نوترون 

(6)
h

W
d





  

، ضرایب تبدیل شار به دز ضرایب تبدیل شار به دز معادل ،مقادیر دوز جذبیبه ترتیب  (2و ) (0ول )اجددر  

آورده شده  های رادیونوکلوییدی نوترونچشمهی انواع هافوتونو ها نوترونبرای  توتوزین پرو ضریب جذبی

 است.
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 توزین پرتو ضریب دز جذبی و همچنين و ضرایب تبدیل شار به دز معادل ،مقادیر دز جذبی :(1جدول )

 .به همراه انرژي ميانگين هر چشمه هاي رادیونوکلویيدي نوتروننوترون چشمه

nW )2(pSv.mϕnd )2(pSv.mnϕh (MeV/g)nD (MeV)mean E چشمه 

9.31 4.2891E-03 3.9947E-02 3.7894E-04 4.46E+00 Be-Am241 
17.10 1.4766E-03 2.5250E-02 1.3046E-04 5.61E-01 Li-Am241 
11.98 3.5321E-03 4.2298E-02 3.1206E-04 2.46E+00 F-Am241 
8.54 4.8007E-03 4.1017E-02 4.2414E-04 5.50E+00 Be-Cm242 
8.82 4.7106E-03 4.1540E-02 4.1618E-04 5.40E+00 Be-Pu239 

12.22 2.7250E-03 3.3299E-02 2.4075E-04 2.04E+00 Po-Be 
9.15 4.5301E-03 4.1440E-02 4.0023E-04 4.78E+00 Be-Ra226 

17.48 1.6473E-03 2.8800E-02 1.4554E-04 6.01E-01 Li-Pu238 
14.18 1.8239E-04 2.5859E-03 1.6114E-05 3.72E-02 Be-Sb124 
17.76 1.8922E-03 3.3615E-02 1.6718E-04 7.01E-01 Be-Na24 
18.38 1.9685E-03 3.3617E-02 1.7392E-04 7.48E-01 Be-La140 
18.86 1.3537E-03 2.5531E-02 1.1960E-04 3.79E-01 Be-In116 
11.90 3.3158E-03 3.9458E-02 2.9295E-04 2.53E+00 Cf252 

 

ضریب توزین پرتو  دز جذبی و همچنين ضرایب تبدیل شار به دز معادل و ،مقادیر دز جذبی :(2جدول )

 .هاي رادیونوکلویيدي نوترونفوتون چشمه

 

γW )2(pSv.mγϕd )2(pSv.mγϕh (MeV/g)γD چشمه 

0.98 1.4153E-03 1.3908E-03 1.2504E-04 Be-Am241 
0.97 3.9119E-04 3.7929E-04 3.4561E-05 Li-Am241 
0.98 7.9043E-04 7.7617E-04 6.9834E-05 F-Am241 
0.98 1.4153E-03 1.3908E-03 1.2504E-04 Be-Cm242 
0.98 1.4153E-03 1.3908E-03 1.2504E-04 Be-Pu239 
0.98 1.4153E-03 1.3908E-03 1.2504E-04 Po-Be 
0.98 1.4153E-03 1.3908E-03 1.2504E-04 Be-Ra622 
0.97 3.9119E-04 3.7929E-04 3.4561E-05 Li-Pu238 
1.04 4.8025E-04 4.9951E-04 4.2430E-05 Be-Sb124 
0.98 8.4087E-04 8.2161E-04 7.4290E-05 Be-Na24 
0.97 5.1429E-04 4.9972E-04 4.5437E-05 Be-La140 
0.97 5.5301E-04 5.3603E-04 4.8858E-05 Be-In116 
0.92 1.9552E-04 1.7975E-04 1.7274E-05 Cf252 

W مقدار مربوط به چشتمه تغییر می کند و کمترین  18.86و  8.54ها بین برای نوترونBe-Cm242  و بیشتترین

ها نزدیک بته یتک برای فوتون γWاست. همچنین همانطور که انتظار داریم  eB-In116مقدار مربوط به چشمه 

دهنتده صتحت و درستتی باشد و این خود نشانمی Cf252بوط به چشمه مر 7.9%است و بیشترین اختالف با 
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بدستت  (γW)فوتتون  وزین پرتتوو ضریب تت (nW)نوترون  توزین پرتوضریب ( 2در شکل ) محاسبات است.

 های رادیونوکلوییدی نوترون نشان داده شده است.برای انواع چشمهآمده 

گیرنده در آنهتا یکستان استت،  αایزوتوگ که  Be-Cm422و  Be-Am241هایی مانند شایان ذکر است که چشمه

 برای آنها یکسان گردیده است. γW طی  گامای مشابهی دارند پس

 
  هايانواع چشمه (γW)و ضریب توزین پرتر فوتون  (nW)ضریب توزین پرتو نوترون  :(2شکل )

 .رادیونوکلویيدي نوترون

 

 : بحث ونتيجه گيري

دز جتذبی  مقتدار ژوهش به منظور حفاظت در برابر تتابش انجتام شتده استت.محاسبات انجام شده در این پ

کته ICRU های موازی از نوترون و یا فوتون را دارنتد، در کتره ی رادیونوکلوییدی نوترون که تابشهاچشمه

مقدار خطای نسبی آماری در . بدست آمد MCNPX2.6کد مونت کارلوی معادل بافت بدن است با استفاده از 

شتار بته دز معتادل و دز جتذبی  مقادیر ضترایب تبتدیل. بود %2ت مونت کارلوی دز جذبی کمتر از محاسبا

محاسبه شتد و  01-3و  01-2های رادیونوکلوییدی نوترون به ازای گسیل هر نوترون، به ترتیب از مرتبه چشمه

دیر ضرایب مقابا مقایسه  مرتبه بودند.ز جذبی به ازای گسیل هر فوتون همضرایب تبدیل شار به دز معادل و د

-ب توزین پرتو را برای انواع چشتمهضری توانستیمتبدیل شار به دز معادل با ضرایب تبدیل شار به دز جذبی 

نتوترون مربتوط  توزین پرتوباالترین و پایین ترین مقدار ضریب . های رادیونوکلوییدی نوترون بدست آوریم

 Be-In116ی نتوترون چشتمه هتای رادیونوکلوییتدن چشتمهاز بی .است Be-Cm242و  Be-In116های به چشمه

بتا توجته بته  کمترین تاثیر را خواهتد داشتت. Be-Cm242های بدن دارد و چشمه بیشترین تاثیر را روی بافت

 %7.9اختتالف حتداکرر هتا بتا برای فوتتوناینکه ضریب توزین پرتو فوتون باید برابر یک باشد، این ضریب 

 .بدست آمدنزدیک به یک 
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