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چکیدُ 

 .گزفتِ اعتتزرعی قزار هَرد  تِ ًذرت تاتؼ ؽخص در تزاتز حفاظتدر ایي هغالؼات اها  اًذ،قزار گزفتِای هَرد هغالؼِ دُتِ عَر گغتز یاتیّای هیيعیغتن

 چؾوِ ًَتزًٍی اس کارتز در فَاصل هختلفدس رعیذُ تِ کارتز در ایي پضٍّؼ . تاؽذهی حائش اّویت یچؾوِ ًَتزٍى دارا تَدى یاتی تِ دلیلّای هیيدسعٌجی عیغتن
دسجذتی  اها داؽتِ دسهؤثز تا افشایؼ فاصلِ رًٍذ ًشٍلی اگز چِ عَر کلتِ . تزآٍرد ؽذُ اعت کارلَعاسی هًَتتِ ٍعیلِ ؽثیِ هذل فاًتَم ریاضیاس تا اعتفادُ عیغتن 

در یک عال  سی کِ فزدػذاد رٍت تا تَجِ تِ دسهجاس عاالًِ ّوچٌیي. یاتذافشایؼ ٍ عپظ کاّؼ هی cm100- 60 هؼذُ تا فاصلِ  ا اس قثیل ؽؼ، کلیِ ٍػضَُ تؼضی

 . تَاًذ کار کٌذ، هحاعثِ ؽذُ اعتعاػت در رٍس هی 6تا فزض 
 :کلوات کلیذی

 کارلَدسجذتی، دسهؤثز، هًَتیاتی،  ّای هیيعیغتن

Dose estimation of a backscattering landmine-detection facility  
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Abstract  
 

landmine-detection systems have been studied widely, but the protection against radiation in these studies has 

rarely been studied. Systems dosimetry due to the neutron source is important. In this paper, the dose rate 

resived by an operator of a hand held instrument for landmine detection is analyzed using a computational 

phantom model with Monte Carlo simulation for different source-to-operator distances. although the effective 

dose decreases as a function of source-to-operator distance, the absorbed to some organs e.g. the lungs,kidney 

and stomach, increases with source-to-operator distances, up to 60-100 cm. Also according to the annual dose 

limits the number of days with assuming 6 hours in a day that the person can work in a year, is calculated. 

 

Key Words: landmine-detection systems,  Absorbed Dose, Effective Dose, Monte Carlo   
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  قدهِم
 84اس  در تیؼ هیلیَى هیي خٌثى ًؾذُ 90در حال حاضز      

اس جٌگ کِ  ضذ ًفزّاى هیياکثز  .هذفَى ّغتٌذ کؾَر جْاى

ّاى هیي اًذ اس ًَعهَرد اعتفادُ قزار گزفتِتِ تؼذ جْاًى دٍم 

در  ٍ ثاًیاً( گزم300کوتزاس ) ّغتٌذکَچک  اٍالً کِ ی تَدُپالعتیک

تغیار کوی تِ کار رفتِ اعت تغَریکِ تا  یعاختار آًْا هَاد فلش

تِ دلیل . [1]تاؽذهؼوَل فلشیاتی کؾف آًْا دؽَار هی ّایرٍػ

آصاًظ تیي الوللی اًزصی اتوی  1999اّویت هَضَع در عال 

(IAEA
ّای اعتفادُ اس تکٌَلَصی پیؾزفتِ تزای ؽٌاعائی هیي( 1

 ایي .هذفَى را تِ عَر رعوی در دعتَر کار خَد قزار داد

اهٌیت  در ًتیجِ ،تاؽذهیای ّای ّغتِّا تز هثٌای رٍػٍصیتکٌَل

ًکتِ  اس لحاػ قزار گزفتي در هؼزض پزتَیاب کارتز عیغتن هیي

ؽَد هحاعثات دسعٌجی ایي اهز عثة هی. حائش اّویتی اعت

، تِ ػثارتی یکی [2]یاتی ًقؼ تغشایی داؽتِ تاؽذّای هیيعیغتن

در  عاسی حفاظتعزاحی ٍ تْیٌِاس کارتزدّای تزآٍرد دسهؤثز 

 .تاؽذهقاتل تاتؼ هی

یاب در فَاصل هیي در ایي پضٍّؼ دسجذتی ٍ دسهؤثز عیغتن     

-عاسی کذهًَتؽثیِ یاب تا اعتفادُ اسهیي هختلف کارتز اس عیغتن

 .هذل فاًتَم ریاضی ، هحاعثِ ؽذُ اعتکارلَ ٍ 

 

 ساسی ضدُفاًتَم ٍ ساهاًِ ضبیِ
ّای چؾوِریاضی تِ عَر گغتزدُ در تزآٍرد دس  ّایفاًتَم     

 ّای ؽغلی، پشؽکی ٍ هحیظ سیغت یزیدر پزتَگرادیَاکتیَ 

 ّای ریاضی فاًتَم. کارتزد دارد
ORNL تزای یک فزد هزجغ هی-

کِ ؽاهل عِ  [3]عالتشرگORNL در ایي پضٍّؼ فاًتَم . تاؽذ

-3)هادُ تافت ًزم 
 gcm 

-3)، تافت عخت ( 04/1 
 gcm 

 4/1 ) ٍ

-3)ؽؼ 
 gcm 

 .هَرد اعتفادُ قزارگزفتِ اعتتاؽذ، هی( 296/0 
تَعظ دکتزهیزی ٍ ّوکاراى در داًؾگاُ کِ  ییابهیي عیغتن     

ایي عیغتن . عاسی ؽذُ اعتؽثیِ ،عزاحی ؽذُ فزدٍعی هؾْذ

Be ًَتزًٍی چؾوِؽاهل 
9
-Am 

حغاط تِ ، آؽکارعاس 41 

                                                 
1

International Atomic Energy Agency 
2

Oak Ridge National Laboratory  

اعیذ  گزافیت ٍ ،یليپلی اتعِ پَؽؼ  ٍ 3BF حزارتیّای ًَتزٍى

پزاکٌذگی در ایي عاهاًِ اس عزیق رٍػ پظ .تاؽذهی تَریک

 عتی تِقذرت چؾوِ تای. ؽَدهیؽٌاعایی ّای سهیٌی هیيًَتزٍى، 

ّای سهیٌی هیيیاب قادر تِ ؽٌاعایی عیغتن هیيای تاؽذ کِ اًذاسُ

ًَتزٍى  107تزاتز تا  Am-Beفؼالیت چؾوِ  .(n/s 107_109) ؽذتا

 MeV438/4 گاهای ًیش   تلزیَم-چؾوِ اهزعیَم .تاؽذهییِ در ثاى

تؼذاد فَتَى گاهای گغیل ؽذُ تِ اسای یک  کِ ًوایذگغیل هی

 . اًذاسُ گیزی ؽذُ اعت 66/0ًَتزٍى حذٍد 

کغز ًَع ٍ . گیزدیاب رٍی عغح خاک قزار هیعیغتن هیي     

آٍردُ ؽذُ  1در جذٍل خاک ػٌاصز تؾکیل دٌّذُ ایي  ٍسًی

 [4].اعت
( تجزتی)کغز ٍسًی ػٌاصز تؾکیل دٌّذُ خاک  :1جذٍل            

 ٍسًیکغز ػٌصز 

 03760/0ّیذرٍصى 

 05936/0کزتي 

 44144/0اکغیضى 

 34560/0عیلیکَى 

 00940/0آلَهیٌیَم 

 02381/0آّي 

 04494/0کلغیَم 

 00083/0پتاعیَم 

 00075/0عذین 

 03627/0هٌیشین 

 

 ت ٍ دسهؤثزهحاسبات دسجذبی باف

کارلَ تا اعتفادُ اس کذهًَت تحقیقایي در هحاعثات دسعٌجی      

MCNPX تِ دلیل هحذٍدیت کذّای . اًجام ؽذُ اعت MCNP 

ف ًوَد، یتؼز را ی تا تاتؼ هتفاٍتتَاى دٍ چؾوِکِ ّوشهاى ًوی

 -1: ؽَددٍ فایل ٍرٍدی هجشا جْت هحاعثِ دسجذتی ًَؽتِ هی

. ؽَدتؼزیف هی Mode p کُِ ًَتزٍى چؾنگغیلی اس فایل گاهای 

 -2. ؽَدچؾوِ تزاتزد هی گغیل ؽذُ اس گاهای ّاییؼٌی فَتَى

یؼٌی ًَتزٍى  ؽَد،تؼزیف هی Mode  n p ٍ فایل ٍرٍدی ًَتزٍى

 .ؽَدگاهای ثاًَیِ تزاتزد هیّای فَتَىٍ 
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هحاعثِ دس جذتی در علَل تا تقزیة کزها  جْت F6تالی  اس     

 DE4ٍDF4 تِ ّوزاُ دٍ کارت  F4، ٍ تالی تؽذُ اطاعتفادُ 

. ؽذُ اعت تِ کارتزدُ اعتخَاىتزای هحاعثِ دس جذتی در هغش

، تز جای هی گذاردّای هختلف اثزات هتفاٍتی در تافت پزتَ

دسجذتی  پزتَ در ثزاتا (wR)اتزایي تِ ٍعیلِ ضزایة ٍسًی پزتَتي

پذیزی آعیةّوچٌیي . آیذ تذعت( HT)ؽَد، تا دسهؼادل لحاػ هی

اثز جٌظ  در ًتیجِ ّای هتفاٍت در تذى تا ّن اختالف داردتافت

در دسجذتی ( wT)تَعظ ضزایة ٍسًی تافت  ّای هختلفتافت

تا تَجِ تِ راتغِ سیز تذعت ( E)دسهؤثز ًتیجتاً  ؽذُ ٍ درًظز گزفتِ

 .آیذهی

E =  =      (1    )     

دسهؼادل،  HTضزیة ٍسًی پزتَ،  wR، ضزیة ٍسًی تافت wTکِ 

ٍDT,R   تاؽذدسجذتی هتَعظ در یک تافت یا ػضَ هی.  

 .تایذ هؾخص گزدد ٍسًی پزتَ ضزایةدسهؼادل هحاعثِ تزای      

wR تٌاتزایي  ،تاؽذهی 1تا هقذار ّا تزاتز ی اًزصیّا در ّوِفَتَى

ّا تا اها ًَتزٍى .تاؽذدسهؼادل فَتَى تزاتز تا دسجذتی آى هی

 20تا  1ًَتزٍى اس  wR ؛هتفاٍتی دارًذ  wR ّای هختلف هقادیزاًزصی

تز اعاط اًزصی فزٍدی تِ تذى تذعت  ایي ضزایة. ًوایذتغییز هی

هتَعظ ضزیة ٍسًی رٍػ اس تا اعتفادُ  تحقیقدر ایي . اًذآهذُ

تذیي  ،ؽَدهیهحاعثِ  ًَتزٍى دسهؼادل، ()ًَتزٍى  تاتؼ

تزای  عاسی ؽذُ ٍ در اعزاف فاًتَم ؽثیِ یهکؼة صَرت کِ

 اس. آیذتذعت هیعیف اًزصی ًَتزٍى فزٍدی تِ ایي هکؼة 

 .ؽَدهی حاصلراتغِ سیز 

    =                               (2)  

 n  تَعظ تالی .تاؽذام هیiّا در تاسُ اًزصی فزاٍاًی ًَتزٍى  fi کِ

F1:  ّای ٍ کارت DE1 , C1ٍDF1   ِ( 2)صَرت کغز راتغ  ٍ

هخزج کغز راتغِ   E11ٍC11  ّای ٍ کارت F11: n تَعظ تالی 

 :ػثارت اعت اس تٌاتزایي دسهؼادل .ؽَدهحاعثِ هی( 2)

  HT =                                 (3) 

فزٍدی تِ  ًَتزٍى اتؼ هتَعظ تزلی عیف اًزصیضزیة ت کِ 

ّای دس جذتی فَتَىٍ هتَعظ دسجذتی ًَتزٍى  ٍ  اعتتذى 

 .تاؽذهییا ػضَ ثاًَیِ تَلیذ ؽذُ در داخل تذى، تزای ّز تافت 

تَعظ در دسجذتی ّای ثاًَیِ داخل ٍ خارج تذى فَتَىعْن 

ًَتزٍى دسهؤثز  ًْایتاً .ؽًَذاس یکذیگز تفکیک هی PWTکارت 

 .تَعظ راتغِ سیز هحاعثِ ؽذُ اعت

E = =              (4) 

-دسهؤثز تا دسهجاسی کِ فزد عاالًِ هیدر هحاعثات دسعٌجی      

ضزایة ٍسًی در ایي هقالِ اس . ؽَدتَاًذ دریافت کٌذ هقایغِ هی

پیؾٌْاد ؽذُ در  دسهجاس عاالًٍِ هیشاى  پزتَ ٍ ضزایة ٍسًی تافت
3
ICRP 103 (2007 )[5] اعتفادُ ؽذُ اعت. 

 ًتایج ٍ بحث
فاًتَم  ّای هختلفّای تذى در فاصلِاػضا ٍ تافت دس جذتی     

تِ ػٌَاى . هحاعثِ ؽذُ اعت تز حغة پیکَگزی چؾوِ ًَتزٍى اس 

گاهای چؾوِ، گاهاّای ثاًَیِ داخل ٍ ًوًَِ ًوَدارّای دسجذتی 

آٍردُ ؽذُ  2ؽکل ،پَعتٍ  1ؽکل ،هزتَط تِ کلیِتذى خارج 

ّای گاهای چؾوِ ؽَد فَتَىهالحظِ هیّا در ایي ؽکل .اعت

عْن سیادی در دس رعیذُ تِ تذى دارًذ، تٌاتزایي در هحاعثات 

ّای عاعغ ؽذُ تَاى فَتَىًوی یابهیيدسعٌجی چؾوِ ًَتزًٍی 

 . اس چؾوِ را ًادیذُ گزفت

 
 گاهاّای ثاًَیِ ٍ تذى،  گاهاّای ثاًَیِ داخلدسجذتی گاهای چؾوِ، :  1ؽکل 

 .یابخارج تذى در کلیِ تز حغة فاصلِ کارتز اس عیغتن هیي

                                                 
International Commission on Radiological Protection 3  
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ًَتزٍى  ،چؾوِ ٍ ثاًَیِ گاهایهجوَع ّای دس جذتی فَتَى     

هحاعثِ ؽذُ ّای تذى ًیش اػضا ٍ تافتدر کل چؾوِ ٍ دسجذتی 

آٍردُ  3ؽکلر هزتَط تِ کلیِ ٍ پَعت ٍدامتِ ػٌَاى هثال ى. اعت

ػضَّا اس قثیل ؽؼ، کلیِ، هؼذُ دسجذتی تؼضی در . ؽذُ اعت

در . یاتذافشایؼ یافتِ ٍعپظ کاّؼ هی cm100-60اتتذا تا فاصلِ 

دسجذتی تا افشایؼ فاصلِ رًٍذ ًشٍلی اس قثیل پَعت، دیگز اػضا 

اس ّای عغحی در اػضا ٍ تافت تِ عَر کل دسجذتی. داؽتِ اعت

ّای داخلی ّای جٌغی تیؾتز اس ػضَّا ٍ تافتقثیل پَعت، علَل

در فَتَى گاها  یتیؾتز اس دسجذبدسجذتی ًَتزٍى  ًیش ،تاؽذهی

ػضَ یک در کلیِ کِ  اهاتاؽذ، هیّای عغحی هاًٌذ پَعت تافت

ّای گاها یؼٌی عْن دسجذتی فَتَى تَدُ،تز ػکظ  اعتداخلی 

دلیل ایي اهز ایي اعت کِ  .3ؽکل تیؾتز اس ًَتزٍى تَدُ اعت

تِ ػثارتی تذى یک پَؽؼ  ،ؽَدًَتزٍى در تزخَرد تِ تذى کٌذ هی

هزتَط تِ دسجذتی در ًتیجِ عْن ؽَد، ًَتزٍى هحغَب هی

-فَتَى دسجذتیاس عْن کوتز  داخلیّای ًَتزٍى در اػضا یا تافت

  .تاؽذهیّای گاها 

 
 پَعت داخل ٍ خارج تذى دردسجذتی گاهای چؾوِ ٍ گاهاّای ثاًَیِ :  2ؽکل 

 .یابتز حغة فاصلِ کارتز اس هیي

داخل تذى، ؽذُ در  ّای گاهای ثاًَیِ تَلیذدسهؤثز فَتَى     

تِ ًَتزٍى  ٍ ّای گاهای چؾوِخارج تذى، فَتَى گاهاّای ثاًَیِ

هیکزٍعیَرت تز عاػت در  تز حغةکل ٍ دسهؤثز عَر جذاگاًِ 

 .4هحاعثِ ؽذُ اعت ؽکل  یابّای هختلف کارتز اس هیيفاصلِ

دسهؤثز تا افشایؼ فاصلِ کارتز اس چؾوِ ًَتزًٍی کاّؼ یافتِ 

دسهؤثز ًَتزٍى تِ دلیل ضزیة ٍسًی پزتَ ًَتزٍى تیؾتز اس . اعت

ؽَد ّای گاها تَدُ، ّوچٌیي ّواًغَر کِ هالحظِ هیدسهؤثز فَتَى

 تا ٍجَد ایٌکِ دسجذتی گاهاّای ثاًَیِ داخل تذى کوتز اس دسجذتی

تیؾتز  گاهاّای ثاًَیِ خارج تذى ٍ گاهای چؾوِ تَدُ اها دسهؤثزػ

 دلیلؼ ایي اعت دسهؤثز گاهاّای ثاًَیِ داخلی در . تاؽذهی

ّای ؽَد در حالی کِ ایي ضزیة تزای فَتَىًَتزٍى ضزب هی

 . تاؽذهی 1ّای گاهای چؾوِ گاهای ثاًَیِ خارج تذى ٍ فَتَى

تَجِ تِ دسهجاس عاالًِ تؼذاد رٍسی کِ فزد در ًْایت تا در      

 6ّای پزتَگیزی ؽغلی ٍ ػوَهی در یک عال تا فزض هَقؼیت

فاصلِ . 5تَاًذ کار کٌذ، هحاعثِ ؽذُ اعت ؽکل عاػت در رٍس هی

 اعت، در فَاصل تیؼ اس cm 100رٍب هؼوَالً ؽخص تا هیي

cm100   دارد در دعت ًگِ  ًیغت عیغتن راقادر تِ راحتی کارتز

تؼذاد رٍسّا در  تزجیحاًتِ ّویي خاعز  .دّذ کتٍ رٍی خاک حز

تَعظ پیؾٌْاد ؽذُ هیشاى دسهجاس  .هذًظز تَدُ اعتایي فاصلِ 

ICRP 103 ر پزتَگیزی ؽغلی عاالًِ د mSv 20  در پزتَگیزی ٍ

در کِ  افزادیٍضؼیت عالهتی جغوی  .تاؽذهی mSv1 ػوَهی

، در ًتیجِ ؽَدکٌتزل هیرتثاً د مىقزار دار ؽغلی هَقؼیت پزتَگیزی

  .اعتدسهجاس پزتَگیزی ؽغلی عاالًِ تیؾتز پزتَگیزی ػوَهی 

 
گاهای  ّای گاهای ثاًَیِ ٍهجوَع فَتَى)گاهای کل  دسجذتی ًَتزٍى،:  3ؽکل 

 در اػضای کلیِ ٍ پَعت ی کلٍ هجوَع ًَتزٍى ٍ گاها( چؾوِ

    

لی در یک عال تا ّایی کِ یک فزد در هَقؼیت ؽغتؼذاد رٍس      

تَاًذ یم یابهیياس  cm100در فاصلِ عاػت در رٍس  6فزض 
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دّذ ایي ًؾاى هی. رٍس تذعت آهذُ اعت 91/172 یاتی ًوایذ،هیي

دس رعیذُ اس ایي عیغتن تاال تَدُ تٌاتزایي تایغتی ایي عیغتن اس 

تَاى هیشاى پَؽؼ حفاظتی هی لحاػ حفاظت پزتَ تقَیت ؽَد؛

یا پَؽؼ ًَتزًٍی هٌاعثتزی عزاحی ًوَد، ػ دادُ ًَتزٍى را افشای

تذیي ٍعیلِ  ؛ قزار دادػ گاهایی تزای عیغتن حفاتَاى هی ّوچٌیي

تؼذاد رٍس ٍ در ًتیجِ  یافتِ افشایؼفزد در هقاتل پزتَ حفاظت 

تا تَجِ تِ هیشاى دسهؤثز . یاتذهیافشایؼ در یک عال،  یکار

اس اّویت ػ گاها ًغثت تِ حفاًَتزٍى، پَؽؼ حفاظتی ًَتزٍى 

 .    تاالتزی تزخَردار اعت

 
کل، ًَتزٍى ، گاهای چؾوِ، گاهای ثاًَیِ داخلی ٍ  دسهؤثز : 4ؽکل         

 یابتز حغة فاصلِ کارتز اس هیي خارجی تذى 

 

 
 عاػت کار در 6تا فزض تؼذاد رٍسّایی کِ فزد در عَل یک عال : 5ؽکل      

 .  تاؽذهی یابدعتگاُ هیياػ تا صلِتز حغة فا هجاس تِ اًجام کاررٍس 

 ًتیجِ گیزی
یاتی ّای هیيتِ دلیل اعتفادُ اس چؾوِ ًَتزًٍی در عیغتن     

دسهؤثز تا افشایؼ  .اعت اّویتائش حتزآٍرد دس رعیذُ تِ تذى 

ای کِ ٍلی تْتزیي فاصلِیاب کاّؼ یافتِ فاصلِ کارتز اس هیي

 cmهؼوَالً  ًوایذیاتی ٍ هیي کٌذتَاًذ دعتگاُ را حول ؽخص هی

ّایی کِ یک ؽخص در تؼذاد رٍسدر ایي فاصلِ . تاؽذهی 100

یاتی ًوایذ، تا هَقؼیت ؽغلی در عَل یک عال هجاس اعت هیي

رٍس تذعت آهذُ  91/172عاػت در رٍس کار کٌذ  6فزض ایٌکِ 

 ًثَدُ، یاتی تْیٌِتزای هیي تا ایي عاػت کاری ایي تؼذاد رٍس .اعت

ایغتی پَؽؼ حفاظتی هؤثزتزی تزای ایي عیغتن عزاحی تٌاتزایي ب

 .گزدد

 : ّاهزجع  
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