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 06محاسبه و اندازه گیری مشخصه های دزیمتری میدان کبالت 

 2مروارید شعبانی، 1، ناهید حاجیلو *2سید محسن صالح کوتاهی ،1صدیقه کاشیان

 1سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده کاربرد پرتوها ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 2وسی، دانشکده علوم، گروه فیزیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

Abstract 

In this study, we investigate the ionization chamber and thermoluminescent dosimeter for 

measurement of dosimetric parameters for photon beam. The parameters measured with ionization 

chamber were compared to those obtained with thermoluminescent dosimeter. The parameters 

also have been calculated by using MCNP-X Monte Carlo code where we were not able to measure 

parameters in laboratory. The measurement were carried out in the secondary standard dosimetry 

laboratory using a collimated cobalt-60 source therapy unit. Specific quantities measured include: 

percentage depth dose, peak scatter factor, phantom scatter factor, collimator scatter factor and 

lateral beam profile. It was found that ionization chamber results agree within 3% with results 

from TLD dosimeter, also our calculating results with MCNP-X code agree within 5% with values 

obtained from ionization chamber and TLD measurements. 

Key words: dosimetric parameters, ionization chamber, TLD dosimeter, MCNP-X code.  

 

 چکیده

         فاکتورهای پراکندگی فانتوم از جمله 06 -کبالتمیدان دزیمتری  های مشخصهبازتعیین  صلی این مطالعه،هدف ا

(phantom scatter factor،) ( فاکتور پراکندگی کولیماتورcollimator scatter factorفاکتور پراکندگی ماکزیمم ،) ( peak scatter 

factor( درصد دز عمقی ،)percentage depth dose) و پروفایل جانبی پرتو (lateral beam profile )هایدزیمتر با استفاده از 

کالیبره شده در آژانس بین المللی انرزی اتمی و همچنین محاسبه  استاندارد یونش های اتاقکو  (GR-200)ترمولومینسانس 

نتایج اندازه گیری با دزیمترهای  ،می باشد MCNP-Xبا استفاده از کد محاسباتی  پارامترهای مذکور به روش مونت کارلو و

درصد با یکدیگر در توافق هستند. این در حالی است که حداکثر اختالف میان  3ترمولومینسانس و اتاقک یونش با اختالفی کمتر از 

که درصد می باشد که نشان دهنده ی تطابق خوب این روش در مواقعی است  5نتایج شبیه سازی و نتایج اندازه گیری کمتر از 

 امکان اندازه گیری وجود نداشته نباشد.

 MCNP-Xاتاقک یونش، کد  ،TLDدزیمتر ،06-میدان کبالت مشخصه های دزیمتری: کلید واژه 
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 مقدمه .1

امروزه با گسترش بیماری سرطان در جوامع، استفاده از پرتوهای یونیزان به عنوان بخشی از درمان توسعه وسیعی  

یافته است. از پرتوهای یونیزان برای کنترل یا کشتن سلول های بدخیم سرطانی استفاده می شود. هدف از پرتو درمانی 

جذبی در بافت های سالم جذب  دزه طوری که کمترین میزان مورد نظر به تومور یا بافت هدف می باشد، ب دزتحویل 

 ترکیبات هدف و هندسه ی تابش دارد،جذبی در تومور بستگی به عواملی همچون انرژی، شدت پرتو،  دزتوزیع  .[۱]شود

ار است، وردبرخکالیبراسیون دقیق میدان های پرتویی و تعیین پارامترهای دزیمتری از اهمیت بسیار باالیی در درمان لذا 

پارامتر های دزیمتری میدان های پرتویی را صحت و دقت در اندازه گیری  انتخاب یک دزیمتر مناسب می تواندهمچنین 

یلم یونش، دیودها، ف های از اتاقکعمدتا دزیمتری تحقیقات نشان داده است که برای اندازه گیری پارامترهای باال ببرد. 

اتاقک یونش از این میان  .[۲،3]استفاده می شودنسانس، ژل دزیمترها و دزیمترهای شیمیایی ، دزیمترهای ترمولومیدزیمترها

امترهای تعیین پاراین تحقیق  . هدف ازپرتویی دارند ین پارامترهای دزیمتری میدان هایبیشترین کاربرد را برای تعی

پژوهشکده ی کاربرد  SSDLندارد ثانویه دستگاه موجود در آزمایشگاه دزیمتری استا 06-دزیمتری میدان گامای کبالت

برای انجام محاسبات از روش مونت پرتوهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به روش محاسباتی و اندازه گیری است. 

کالیبره  0.6CCنتایج حاصل از شبیه سازی با مقادیر اندازه گیری شده توسط اتاقک های یونش ست. ا MCNP-Xکارلو کد 

 IAEAو پروتکل مقایسه GR-200شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم چنین دزیمترهای ترمولومینسانس 

TRS 398  [۲]سازمان انرژی اتمی، به کار گرفته شده است. 

 روش کار .2

و دزیمترهای غیر فعال  ۲فارمر استوانه ای و ۱صفحه موازی اتاقک های یونش دزیمترهای فعال نظیر از در این تحقیق

تعیین  در اندازه گیری دز جذبی میدان های پرتویی دارند، برای  یکه دقت باالی LiF:Mg Cu p TLD(GR-200)نظیر

نیز  MCNP-Xکد شبیه ساز روش مونت کارلو و از عالوه بر این  .ستفاده گردیدا 06-کبالت مشخصه های دزیمتری میدان

و صفحه  اتاقک یونش، مای کلی از محل قرار گیری فانتومش ۲و  ۱شکل استفاده شده است. برای تعیین این مشخصه ها 

 در عمق F8*با استفاده از تالی حجم حساس اتاقک یونش دز جذبی در  را نشان می دهد. ابعاد میدانتنظیم کننده ی ی 

40از فانتوم استاندارد آب به ابعاد  مرجع × 40 × 40𝑐𝑚3 برایcm =80SSD 3  محاسبه شده است. با توجه به شرایط

                                                           
1 Parallel plate ionization chamber 
2 Farmer ionization chamber 
3 Source surface distance 
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یافته است. زمان اجرای محاسبات به گونه ای در نظر گرفته تغییر اتاقک یونش محل قرار گیری  و هر آزمایش ابعاد میدان

 درصد باشد.  ۱شد که خطای ناشی از محاسبات کمتر از 

 
ای برای تغییر در عمق مرجع و صفحه )به رنگ قرمز(درون فانتوم آب به رنگ آبی از جنس هوا(  از محل قرار گیری اتاقک یونش )  شمای کلی -۱شکل 

 ابعاد میدان

 

 در آزمایشگاه استاندارد ثانویه 06از چشمه کبالت  cm 06تصویری از محل قرار گیری فانتوم استاندارد آب و اتاقک یونش در فاصله  -۲شکل 

 فاکتور پراکندگی فانتوم  2-1

 دزبه ختلف م ابعاد برای میدان های با ،عمق ماکزیمم فانتوم آبنسبت دز جذبی در  برابر ،پراکندگی فانتومفاکتور 

10میدان به ابعاد  همان نقطه برای جذبی در × 10 𝑐𝑚2 با توجه به ضخامت الیه ی آب مورد نیاز برای [. ۲,4]می باشد

برقراری تعادل الکترونی و هم چنین محاسبات و اندازه گیری های انجام شده مشخص می شود که بیشینه ی دز در عمق 

cm 5/6 حاصل می شود. لذا محاسبات و اندازه گیری ها در عمق  آبcm 5/6 40به ابعاد  درون فانتوم استاندارد آب ×

40 × 40𝑐𝑚3  درSSD =80 cm 5برای ابعاد میدان × 5 𝑐𝑚2 ، 10 × 10 𝑐𝑚2،15 × 15 𝑐𝑚2  توسط اتاقک یونش و

 شده است. انجام TLD دزیمترهای
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 فاکتور پراکندگی کولیماتور  2-2

10جذبی در میدان به ابعاد انتخابی به میدان مرجع دزاین فاکتور برابر نسبت  × 10 𝑐𝑚2  و درSSD =80 cm  در

به وسیله ی  اندازه گیری ها .استفاده شد در هوا، 4به منظور ایجاد تعادل الکترونیاز کالهک انباشت [. 4]باشدهوا می 

5 در ابعاد میدان TLD هایاتاقک یونش و دزیمتر × 5 𝑐𝑚2 ،10 × 10 𝑐𝑚2 ،15 × 15 𝑐𝑚2 ،20 × 20 𝑐𝑚2 25   و ×

 25 𝑐𝑚230  و ×  30 𝑐𝑚2  است.انجام شده 

 پراکندگی بیشینهفاکتور  ۲-3

 cm درعمق( TLDاتاقک یونش و بی اندازه گیری شده توسط دزیمتر)جذ دزپراکندگی بیشینه برابر نسبت فاکتور 

در  و )به منظور تعادل الکترونی( جذبی اندازه گیری شده در هوا به همراه کالهک انباشت دزفانتوم استاندارد آب به   5/6

5با تغییر ابعاد میدان به صورت . [5]از چشمه می باشد cm 5/06 لهفاص × 5 𝑐𝑚2 ،10 × 10 𝑐𝑚2 ،15 × 15 𝑐𝑚2  این

 فاکتور اندازه گیری شده است.

 درصد دز عمقی  2-4

نسبت بین دز جذب شده در امتداد محور مرکزی باریکه ی پرتو در عمقی از ماده به دز جذب شده در عمق ماکزیمم 

در  اتاقک یونشبرای اندازه گیری این فاکتور[. 5]عمقی نامیده می شوددز که به صورت درصد بیان می گردد، درصد دز 

10ابعاد میدان  × 10 𝑐𝑚2  و در فاصله یcm 06  تا عمق  از سطح فانتوم آب در امتداد محور باریکهح شمه تا سطاز چ 

mm ۲5  پرتودهی شده است.درون فانتوم  

 پرتو جانبی پروفایل  2-5

10 پروفایل باریکه برای هر دزیمتر در میدان به ابعاد  × 10 𝑐𝑚2 .اتاقک یونش و دزیمترهای  بدست می آیدTLD 

از محور مرکزی پرتو به صورت  cm 5/6هر پرتودهی در فواصل و پس از  درون فانتوم آب قرار گرفته cm5  در عمق

ندازه ا تا نرخ دز جذبی در محور عرضی پرتو نیز تعیین شود، مقدار دز جذبی ندجابه جا شده اعرضی درون فانتوم آب 

  .[0]گیری شده به ماکزیمم مقدار در مرکز نرمالیزه شده است

 

                                                           
4 Electronic equilibrium 
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 نتایج  .3

و شبیه  TLDفاکتور پراکندگی فانتوم را برای میدان های مربعی مفروض با استفاده از اتاقک یونش،  3نمودارشکل

در کلیه ی آزمایش  می باشد. %3ی به روش مونت کارلو نشان می دهد که اختالف نسبی اندازه گیری ها و شبیه سازی ساز

 بار پرتودهی شده اند. 3اتاقک یونش در هر نقطه  وTLD دزیمتر  3در هر نقطه اندازه گیری ها به منظور کاهش خطای 

درصد  9/6کمتر از  TLDدرصد و برای دزیمتر  6۲/6انحراف معیار از میانگین در هر آزمایش برای اتاقک یونش کمتر از 

5در ابعاد میدان  TLDفاکتور پراکندگی کولیماتور توسط اتاقک یونش و دزیمتر محاسبه شده است.  × 5 𝑐𝑚2 ،10 ×

10 𝑐𝑚2 ،15 × 15 𝑐𝑚2 ،20 × 20 𝑐𝑚2  25 و × 25 𝑐𝑚2 30 و ×  30 𝑐𝑚2نشان داده شده است.  4شکل در نمودار

. است درصد ۲ کمتر از اندازه گیری ها این اختالف نسبیمشاهده می شود، چنان چه از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده 

ط نتایج اندازه گیری تجربی با مقادیر شبیه سازی شده توس فاکتور پراکندگی بیشینه قابل مشاهده است، 5شکل در نمودار

 BJR supplement 25[7]روش مونت کارلو و هم چنین با نتایج منتشر شده ی این فاکتور در ژورنال رادیولوژی بریتانیا

ورت ینه به صبا افزایش ابعاد میدان فاکتور پراکندگی بیشدرصد را نشان می دهد.  ۲مقایسه شده اند که اختالفی کمتر از 

ش میدان می ایجزئی افزایش یافته است، این موضوع به دلیل افزایش در تعداد ذرات پس پراکنده از فانتوم متناظر با افز

10عمقی برای میدان مرجع دزمقادیر درصد  0باشد. در نمودارشکل × 10 𝑐𝑚2   به وسیله  اتاقک یونش فارمر و شبیه

 BJR، توسط06عمقی در میدان گامای کبالت  دزسازی به روش مونت کارلو و هم چنین مقادیر منتشر شده درصد 

supplement 25[8]  .یکدیگر و با با  %5اختالف نسبی کمتر از  باو شبیه سازی  گیری اندازه نتایج قابل مشاهده می باشد

برای اتاقک یونش  7درنمودار شکل  06-پروفایل جانبی پرتو برای میدان کبالتدر توافق خوبی با هم هستند.  [0] مرجع

10و شبیه سازی به روش مونت کارلو در ابعاد میدان × 10 𝑐𝑚2   را در امتداد  دزنشان داده شده است. این منحنی، توزیع

چنان چه اثرات تقارن، همسانی و نیم سایه  [۱،9]ر شده ی محور عرضی باریکه نشان می دهد. طبق پروتکل های منتش

به وضوح قابل  5توسط نمودار  دزصحت توزیع گیرد، مورد بررسی قرار  TLDو دزیمتر هندسی را برای اتاقک یونش

درصد و  ۱درصد، همسانی کمتر از  ۲مشاهده خواهد بود. به طوری که تقارن پروفایل پرتو برای هر دو نمودار کمتر از 

.سانتی متر می باشد ۱نیم سایه هندسی کمتر از 
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( برای 𝑐𝑚2) مربعی  ر حسب ابعاد میدانبفاکتور پراکندگی فانتوم  -3شکل 

انحراف معیار از  .دزو در عمق ماکزیمم  SSD =80 cmدر  06-میدان کبالت

می  % 9/6کمتر از  TLDو برای دزیمتر  6۲/6میانگین برای اتاقک یونش کمتر از 

 باشد.

   دانبرای می تور پراکندگی بیشینهبر فاک( 𝑐𝑚2) مربعی تاثیر ابعاد میدان -5شکل

. انحراف معیار از میانگین برای اتاقک یونش SSD =80 cm در 06-کبالت

 می باشد. % 9/6کمتر از  TLDو برای دزیمتر  %6۲/6کمتر از 

برای  (𝑐𝑚2) مربعی فاکتور پراکندگی کولیماتور بر حسب ابعاد میدان -4شکل

انحراف معیار از  .دزو در عمق ماکزیمم  SSD =80 cmدر  06-میدان کبالت

می  % 9/6ز کمتر ا TLDو برای دزیمتر  6۲/6میانگین برای اتاقک یونش کمتر از 

 باشد.

مرجع ی میدان ابر (mm)عمقی بر حسب عمق در آب  دزدرصد  -0شکل 

10 × 10 𝑐𝑚2  و در 06-کبالت SSD =80 cm   انحراف معیار از میانگین

می  % 9/6کمتر از  TLDو برای دزیمتر  % 6۲/6 برای اتاقک یونش  کمتر از 

  باشد.
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10و ابعاد میدان  SSD =80 cmدر  06-پروفایل جانبی پرتو برای میدان کبالت -7شکل                      اصفهان × 10 𝑐𝑚2 دزیمترتوسط اتاقک یونش ، TLD.انحراف معیار از  و شبیه سازی

 می باشد. % 9/6از کمتر  TLDو برای دزیمتر  % 6۲/6میانگین برای اتاقک یونش کمتر از  

 بحث و نتیجه گیری .4

در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه باز تعیین و نتایج  06در این تحقیق مشخصه های دزیمتری میدان کبالت 

 3اختالف کمتر از  7تا  3ایج ارائه شده در نمودار شکل هایاندازه گیری ها و محاسبات با یکدیگر مقایسه گردید. نت

را نشان می دهد. که بخش اعظم این اختالف  TLDدرصد در اندازه گیری های انجام شده توسط اتاقک یونش و دزیمتر 

مربوط به خطای اندازه گیری به وسیله دزیمترهای ترمولومینسانس می باشد. از طرفی اختالف میان نتایج اندازه گیری ها 

می توان گفت که در شرایطی که امکان استفاده از ی باشد. با توجه به مطالب ارائه شده درصد م 5و شبیه سازی کمتر از 

 TLDاتاقک یونش به هر دلیلی برای مسئولین مراکز پزشکی فراهم نباشد، استفاده از دزیمترهای غیر فعال نظیر دزیمترهای 

 اشد.تعیین پارامترهای دزیمتری سیستم ب و هم چنین شبیه سازی به روش مونت کارلو می تواند جایگزین مناسبی برای

 مراجع

[1]  ICRU. Determination of absorbed dose in a patient irradiated by beams of X or gamma rays in 

radiotherapy procedures. Bethesda,MD: International Commission on Radiation units and 

Measurements, ICRU Report 24; 1976. 

[2]  IAEA. Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: an international code of 

practice for dosimetry based on standards of absorbed dose to water. Vienna: International Atomic 

Energy Agency, Technical Reports Series TRS-398;2000. 

[3]  Calcina CS, de Oliveria LN, de Almeida CE, et al. Dosimetric parameters for small field sizes 

using Frick xylenol gel, thermoluminescent and film dosimeters, and ionization chamber. Phys 

Med Biol. 2007;52(5):1431-1439. 

0

0.5

1

1.5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

ی
سب

 ن
ز
د

فاصله از محور اصلی میدان

اتاقک یونش شبیه سازی TLD



 
 
 
 
 
 

 
 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                8   

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان
                      دااگشنه اصفهان -اسفندماه 3و  2

P: 8422  
 2و  2

 -اسفندماه
دااگشنه 

                      اصفهان

[4]   Khan, F M, Gibbons, J P. Physics of Radiation Therapy, University of Minnesota, 2014. 

[5]  IAEA. Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Student.              

Vienna: International Atomic Energy, Educational Report Series; 2003. 

[6]   Moussous O, Medjadj T, et al. A standard Fricke dosimeter compared to an ionization chamber 

used for dosimetric characterization of Co-60 photon beam, Polish Journal of Medical Physics and 

Engineering. 2016;22(2):19-24. 

[7]   McKenzie AL. Cobalt-60 gamma-ray beams. Br J Radiol Suppl. 1996;25:46-61 

[8]    Br J Radiol Suppl. 1996;25. 

[9]  IAEA. Commisioning and quality assurance of computerized planning systems for radiation 

treatment of cancer. Vienna: International Atomic Energy Agency, Technical Reports Series 

TRS-430; 2004. 

 


