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بزآٍرد دس رسیدُ اس یک سیستن هیيیاب بِ رٍش پسپزاکٌدگی ًَتزٍى
ی ؛ سیدّاضن هیزی حکینآباد؛ اللِ رفعت هتَلی
عفت عصار ًَقاب
ِ گزٍُ ػلَم پای، داًؾکذُ ػلَم،داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ
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ُچکید
.  اها در ایي هغالؼات حفاظت ؽخص در تزاتز تاتؼ تِ ًذرت هَرد تزرعی قزار گزفتِ اعت،عیغتنّای هیي یاتی تِ عَر گغتز دُای هَرد هغالؼِ قزار گزفتِ اًذ
 در ایي پضٍّؼ دس رعیذُ تِ کارتز در فَاصل هختلف کارتز اس چؾوِ ًَتزًٍی.دسعٌجی عیغتن ّای هیي یاتی تِ دلیل دارا تَدى چؾوِ ًَتزٍىی حائش اّویت هیتاؽذ
 تِ عَر کل اگز چِ دسهؤثز تا افشایؼ فاصلِ رًٍذ ًشٍلی داؽتِ اها دسجذتی. عیغتن تا اعتفادُ اس هذل فاًتَم ریاضی تِ ٍعیلِ ؽثیِ عاسی هًَتکارلَ تزآٍرد ؽذُ اعت
ػذاد رٍسی کِ فزد در یک عال
 ّوچٌیي تا تَجِ تِ دسهجاس عاالًِ ت. افشایؼ ٍ عپظ کاّؼ هی یاتذ60 -100 cm ِ کلیِ ٍ هؼذُ تا فاصل،تؼضی ػضَُ ا اس قثیل ؽؼ
.  هحاعثِ ؽذُ اعت، عاػت در رٍس هیتَاًذ کار کٌذ6 تا فزض
:کلوات کلیذی
َ هًَت کارل، دسهؤثز، دسجذتی،عیغتنّای هیيیاتی

Dose estimation of a backscattering landmine-detection facility
Effat Assar; Hashem Miri Hakimabad; Lalle Rafat Motavalli
1 Physics Department, School of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

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
PACS No…
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یلي ،گزافیت ٍ اعیذ
ًَتزٍىّای حزارتی  ٍ BF3عِ پَؽؼ پلی ات

مقدهِ
در حال حاضز  90هیلیَى هیي خٌثى ًؾذُ در تیؼ اس 84

پزاکٌذگی

تَریک هیتاؽذ .در ایي عاهاًِ اس عزیق رٍػ پظ

کؾَر جْاى هذفَى ّغتٌذ  .اکثز هیيّاى ضذ ًفز کِ اس جٌگ

ًَتزٍى ،هیيّای سهیٌی ؽٌاعایی هیؽَد .قذرت چؾوِ تایعتی تِ

جْاًى دٍم تِ تؼذ هَرد اعتفادُ قزار گزفتِ اًذ اس ًَع هیيّاى

اًذاسُای تاؽذ کِ عیغتن هیي یاب قادر تِ ؽٌاعایی هیيّای سهیٌی

پالعتیکی تَدُ کِ اٍالً کَچک ّغتٌذ (کوتزاس 300گزم) ٍ ثاًیاً در
عاختار آًْا هَاد فلش ی تغیار کوی تِ کار رفتِ اعت تغَریکِ تا
رٍػّای هؼوَل فلشیاتی کؾف آًْا دؽَار هی تاؽذ[ .]1تِ دلیل
اّویت هَضَع در عال

 1999آصاًظ تیي الوللی اًزصی اتوی

تاؽذ ( .)10 10 n/sفؼالیت چؾوِ  Am-Beتزاتز تا ًَ 10تزٍى
در ثاىیِ هیتاؽذ .چؾوِ اهزعیَم -تلزیَم ًیش گاهای 4/438 MeV
گغیل هی ًوایذ کِ تؼذاد فَتَى گاهای گغیل ؽذُ تِ اسای یک
ًَتزٍى حذٍد  0/66اًذاسُ گیزی ؽذُ اعت.

ّای

عیغتن هیي یاب رٍی عغح خاک قزار هی گیزدًَ .ع ٍ کغز

 .ایي

خاک در جذٍل  1آٍردُ ؽذُ

( )1IAEAاعتفادُ اس تکٌَلَصی پیؾزفتِ تزای ؽٌاعائی هیي
هذفَى را تِ عَر رعوی در دعتَر کار خَد قزار داد

7

تکٌَلٍصی ّا تز هثٌای رٍػ ّای ّغتِ ای هیتاؽذ ،در ًتیجِ اهٌیت
کارتز عیغتن هیي یاب اس لحاػ قزار گزفتي در هؼزض پزتَ

ٍسًی ػٌاصز تؾکیل دٌّذُ ایي
اعت]4[.

جذٍل :1کغز ٍسًی ػٌاصز تؾکیل دٌّذُ خاک (تجزتی)

ًکتِ

حائش اّویتی اعت  .ایي اهز عثة هی ؽَد هحاعثات دسعٌجی
عیغتنّای هیي یاتی ًقؼ تغشایی داؽتِ تاؽذ [ ،]2تِ ػثارتی یکی
اس کارتزدّای تزآٍرد دسهؤثز

عزاحی ٍ تْیٌِ عاسی حفاظت در

هقاتل تاتؼ هیتاؽذ.
در ایي پضٍّؼ دسجذتی ٍ دسهؤثز عیغتن هیيیاب در فَاصل
هختلف کارتز اس عیغتن هیيیاب تا اعتفادُ اس ؽثیِعاسی کذهًَت -
کارلَ ٍ هذل فاًتَم ریاضی  ،هحاعثِ ؽذُ اعت .

فاًتَم ٍ ساهاًِ ضبیِساسی ضدُ
فاًتَمّای ریاضی تِ عَر گغتزدُ در تزآٍرد دس

_9

7

ػٌصز

کغز ٍسًی

ّیذرٍصى

0/03760

کزتي

0/05936

اکغیضى

0/44144

عیلیکَى

0/34560

آلَهیٌیَم

0/00940

آّي

0/02381

کلغیَم

0/04494

پتاعیَم

0/00083

عذین

0/00075

هٌیشین

0/03627

چؾوِّای

رادیَاکتیَ در پزتَگیزی ّای ؽغلی ،پشؽکی ٍ هحیظ سیغت
کارتزد دارد  .فاًتَمّای ریاضی  ORNLتزای یک فزد هزجغ هی -
تاؽذ .در ایي پضٍّؼ فاًتَم  ORNLتشرگعال [ ]3کِ ؽاهل عِ
هادُ تافت ًزم ( ، )1/04 gcm -3تافت عخت (ٍ )1/4 gcm -3
ؽؼ ( )0/296 gcm -3هیتاؽذ ،هَرد اعتفادُ قزارگزفتِ اعت .

ت ٍ دسهؤثز
هحاسبات دسجذبی باف
هحاعثات دسعٌجی در ایي تحقیق تا اعتفادُ اس کذهًَت کارلَ
 MCNPXاًجام ؽذُ اعت  .تِ دلیل هحذٍدیت کذّای MCNP

کِ ّوشهاى ًوی تَاى دٍ چؾوِ ی تا تاتؼ هتفاٍت را تؼزیف ًوَد،
دٍ فایل ٍرٍدی هجشا جْت هحاعثِ دسجذتی ًَؽتِ هی ؽَد-1 :

ی کِ تَعظ دکتزهیزی ٍ ّوکاراى در داًؾگاُ
عیغتن هیيیاب
فزدٍعی هؾْذ عزاحی ؽذُ  ،ؽثیِعاسی ؽذُ اعت  .ایي عیغتن
ؽاهل چؾوِ ًَتزًٍی  ، 41Am -9Beآؽکارعاس حغاط تِ

فایل گاهای گغیلی اس چؾنُ ًَتزٍى کِ  Mode pتؼزیف هیؽَد.
یؼٌی فَتَى ّای گاهای گغیل ؽذُ اس چؾوِ تزاتزد هی ؽَد-2 .
فایل ٍرٍدی ًَتزٍى ٍ  Mode n pتؼزیف هیؽَد ،یؼٌی ًَتزٍى
ٍ فَتَىّای گاهای ثاًَیِ تزاتزد هیؽَد.

1

International Atomic Energy Agency

2

Oak Ridge National Laboratory
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اس تالی  F6جْت هحاعثِ دس جذتی در علَل تا تقزیة کزها

یا ػضَ هیتاؽذ.

ثاًَیِ تَلیذ ؽذُ در داخل تذى ،تزای ّز تافت

اعتفادُ ؽذُ اطت  ٍ ،تالی  F4تِ ّوزاُ دٍ کارت DF4ٍ DE4

عْن فَتَىّای ثاًَیِ داخل ٍ خارج تذى

تزای هحاعثِ دس جذتی در هغش اعتخَاى تِ کارتزدُ ؽذُ اعت .

کارت  PWTاس یکذیگز تفکیک هی ؽًَذًْ .ایتاً دسهؤثز ًَتزٍى

پزتَّای هختلف اثزات هتفاٍتی در تافت

تز جای هی گذارد ،

تَعظ راتغِ سیز هحاعثِ ؽذُ اعت.

تياتزایي تِ ٍعیلِ ضزایة ٍسًی پزتَ ( )wRاثزات پزتَ در دسجذتی

)(4

لحاػ هیؽَد ،تا دسهؼادل ( )HTتذعت آیذّ .وچٌیي آعیةپذیزی
تافتّای هتفاٍت در تذى تا ّن اختالف دارد در ًتیجِ اثز جٌظ
تافتّای هختلف تَعظ ضزایة ٍسًی تافت ( )wTدر دسجذتی
درًظز گزفتِ ؽذُ ٍ ًتیجتاً دسهؤثز ( )Eتا تَجِ تِ راتغِ سیز تذعت
هیآیذ.

()1

=E

=

در دسجذتی تَعظ

=

=E

در هحاعثات دسعٌجی دسهؤثز تا دسهجاسی کِ فزد عاالًِ هی -
تَاًذ دریافت کٌذ هقایغِ هی ؽَد .در ایي هقالِ اس ضزایة ٍسًی
پزتَ ٍ ضزایة ٍسًی تافت ٍ هیشاى دسهجاس عاالًِ پیؾٌْاد ؽذُ در
 ]5[ )2007( 3ICRP 103اعتفادُ ؽذُ اعت.

ًتایج ٍ بحث
دس جذتی اػضا ٍ تافت ّای تذى در فاصلِ ّای هختلف فاًتَم

کِ  wTضزیة ٍسًی تافت  wR ،ضزیة ٍسًی پزتَ HT ،دسهؼادل،

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

ٍ  DT,Rدسجذتی هتَعظ در یک تافت یا ػضَ هی تاؽذ.

ًوًَِ ًوَدارّای دسجذتی گاهای چؾوِ ،گاهاّای ثاًَیِ داخل ٍ

تزای هحاعثِ دسهؼادل ضزایة ٍسًی پزتَ تایذ هؾخص گزدد .
 wRفَتَىّا در ّوِ ی اًزصی ّا تزاتز تا هقذار  1هیتاؽذ ،تٌاتزایي
دسهؼادل فَتَى تزاتز تا دسجذتی آى هی

تاؽذ .اها ًَتزٍى ّا تا

اًزصیّای هختلف هقادیز  wRهتفاٍتی دارًذ؛ ًَ wRتزٍى اس  1تا 20

تغییز هی ًوایذ .ایي ضزایة تز اعاط اًزصی فزٍدی تِ تذى تذعت

خارج تذى هزتَط تِ کلیِ  ،ؽکل ٍ 1پَعت ،ؽکل 2آٍردُ ؽذُ
اعت .در ایي ؽکل ّا هالحظِ هی ؽَد فَتَى ّای گاهای چؾوِ
عْن سیادی در دس رعیذُ تِ تذى دارًذ ،تٌاتزایي در هحاعثات
دسعٌجی چؾوِ ًَتزًٍی هیيیاب ًویتَاى فَتَى ّای عاعغ ؽذُ
اس چؾوِ را ًادیذُ گزفت.

آهذُاًذ .در ایي تحقیق تا اعتفادُ اس رٍػ ضزیة ٍسًی هتَعظ
تاتؼ ًَتزٍى (

) ،دسهؼادل ًَتزٍى هحاعثِ هیؽَد ،تذیي
تزای

ی در اعزاف فاًتَم ؽثیِ عاسی ؽذُ ٍ
صَرت کِ هکؼة
عیف اًزصی ًَتزٍى فزٍدی تِ ایي هکؼة تذعت هی آیذ.

اس

راتغِ سیز حاصل هیؽَد.
()2

=

کِ  fiفزاٍاًی ًَتزٍىّا در تاسُ اًزصی iام هیتاؽذ .تَعظ تالی n

 ٍ F1:کارتّای  DF1ٍ DE1 , C1صَرت کغز راتغِ (ٍ )2
تَعظ تالی  ٍ F11: nکارتّای  C11ٍ E11هخزج کغز راتغِ

ؽکل  : 1دسجذتی گاهای چؾوِ ،گاهاّای ثاًَیِ داخل تذى ٍ ،گاهاّای ثاًَیِ

( )2هحاعثِ هیؽَد .تٌاتزایي دسهؼادل ػثارت اعت اس:

خارج تذى در کلیِ تز حغة فاصلِ کارتز اس عیغتن هیي یاب.

کِ

= HT
)(3
اتؼ هتَعظ تزلی عیف اًزصی ًَتزٍى فزٍدی تِ
ضزیة ت

تذى اعت ٍ

هتَعظ دسجذتی ًَتزٍى ٍ دس جذتی فَتَى ّای

3

International Commission on Radiological Protection
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دس جذتی فَتَى ّای هجوَع گاهای چؾوِ ٍ ثاًَیِ ًَ ،تزٍى

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

چؾوِ ٍ دسجذتی کل در اػضا ٍ تافت ّای تذى ًیش هحاعثِ ؽذُ

دسهؤثز فَتَى ّای گاها تَدُّ ،وچٌیي ّواًغَر کِ هالحظِ هی ؽَد

اعت .تِ ػٌَاى هثال ىم ٍدا ر هزتَط تِ کلیِ ٍ پَعت ؽکل 3آٍردُ

تا ٍجَد ایٌکِ دسجذتی گاهاّای ثاًَیِ داخل تذى کوتز اس دسجذتی

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

گاهاّای ثاًَیِ خارج تذى ٍ گاهای چؾوِ تَدُ اها دسهؤثزػ تیؾتز

اتتذا تا فاصلِ  60-100cmافشایؼ یافتِ ٍعپظ کاّؼ هی یاتذ .در

هیتاؽذ .دلیلؼ ایي اعت دسهؤثز گاهاّای ثاًَیِ داخلی در

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

ًَتزٍى ضزب هی ؽَد در حالی کِ ایي ضزیة تزای فَتَى ّای

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

گاهای ثاًَیِ خارج تذى ٍ فَتَى ّای گاهای چؾوِ  1هیتاؽذ.
در ًْایت تا تَجِ تِ دسهجاس عاالًِ تؼذاد رٍسی کِ فزد در

قثیل پَعت ،علَل ّای جٌغی تیؾتز اس ػضَّا ٍ تافت ّای داخلی
هیتاؽذً ،یش دسجذتی ًَتزٍى تیؾتز اس دسجذبی فَتَى گاها در

هَقؼیتّای پزتَگیزی ؽغلی ٍ ػوَهی در یک عال تا فزض

تافتّای عغحی هاًٌذ پَعت هیتاؽذ ،اها در کلیِ کِ یک ػضَ

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

داخلی اعت تز ػکظ تَدُ ،یؼٌی عْن دسجذتی فَتَى ّای گاها

ؽخص تا هیي رٍب هؼوَالً  100cmاعت ،در فَاصل تیؼ اس

تیؾتز اس ًَتزٍى تَدُ اعت

6

 100cmکارتز تِ راحتی قادر ًیغت عیغتن را در دعت ًگِ دارد

ؽکل .3دلیل ایي اهز ایي اعت کِ

ًَتزٍى در تزخَرد تِ تذى کٌذ هی ؽَد ،تِ ػثارتی تذى یک پَؽؼ

ٍ رٍی خاک حز کت دّذ .تِ ّویي خاعز تزجیحاً تؼذاد رٍسّا در

دسجذتی هزتَط تِ

ایي فاصلِ هذًظز تَدُ اعت  .هیشاى دسهجاس پیؾٌْاد ؽذُ تَعظ

ًَتزٍى هحغَب هی ؽَد ،در ًتیجِ عْن

ًَتزٍى در اػضا یا تافت ّای داخلی کوتز اس عْن دسجذتی فَتَى-

 ICRP 103در پزتَگیزی ؽغلی عاالًِ  ٍ 20 mSvدر پزتَگیزی

ّای گاها هیتاؽذ.

ػوَهی 1 mSvهیتاؽذٍ .ضؼیت عالهتی جغوی افزادی کِ در
هَقؼیت پزتَگیزی ؽغلی قزار دار ىد م رتثاً کٌتزل هیؽَد ،در ًتیجِ
دسهجاس پزتَگیزی ؽغلی عاالًِ تیؾتز پزتَگیزی ػوَهی اعت.

ؽکل  : 2دسجذتی گاهای چؾوِ ٍ گاهاّای ثاًَیِ داخل ٍ خارج تذى در پَعت
تز حغة فاصلِ کارتز اس هیي یاب.

دسهؤثز فَتَى ّای گاهای ثاًَیِ تَلیذ

ؽذُ در داخل تذى،

گاهاّای ثاًَیِ خارج تذى ،فَتَى ّای گاهای چؾوِ ٍ ًَتزٍى تِ

ؽکل  : 3دسجذتی ًَتزٍى ،گاهای کل (هجوَع فَتَىّای گاهای ثاًَیِ ٍ گاهای
چؾوِ) ٍ هجوَع ًَتزٍى ٍ گاها ی کل در اػضای کلیِ ٍ پَعت

عَر جذاگاًِ ٍ دسهؤثز کل تز حغة هیکزٍعیَرت تز عاػت در
تؼذاد رٍس ّایی کِ یک فزد در هَقؼیت ؽغ لی در یک عال تا

فاصلِّای هختلف کارتز اس هیي یاب هحاعثِ ؽذُ اعت ؽکل .4
دسهؤثز تا افشایؼ فاصلِ کارتز اس چؾوِ ًَتزًٍی کاّؼ یافتِ
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هیيیاتی ًوایذ 172/91 ،رٍس تذعت آهذُ اعت  .ایي ًؾاى هی دّذ
دس رعیذُ اس ایي عیغتن تاال تَدُ تٌاتزایي تایغتی ایي عیغتن اس

ًتیجِ گیزی
تِ دلیل اعتفادُ اس چؾوِ ًَتزًٍی در عیغتن

ّای هیي یاتی

لحاػ حفاظت پزتَ تقَیت ؽَد؛ هیتَاى هیشاى پَؽؼ حفاظتی

تزآٍرد دس رعیذُ تِ تذى

ًَتزٍى را افشایػ دادُ یا پَؽؼ ًَتزًٍی هٌاعثتزی عزاحی ًوَد،

فاصلِ کارتز اس هیي یاب کاّؼ یافتِ ٍلی تْتزیي فاصلِ ای کِ

ّوچٌیي هیتَاى حفاػ گاهایی تزای عیغتن قزار داد ؛ تذیي ٍعیلِ

ؽخص هی تَاًذ دعتگاُ را حول کٌذ ٍ هیي یاتی ًوایذ هؼوَالً cm

حفاظت فزد در هقاتل پزتَ افشایؼ یافتِ ٍ در ًتیجِ تؼذاد رٍس
کاری در یک عال ،افشایؼ هییاتذ .تا تَجِ تِ هیشاى دسهؤثز

حائش اّویت اعت .دسهؤثز تا افشایؼ

 100هیتاؽذ .در ایي فاصلِ تؼذاد رٍس ّایی کِ یک ؽخص در
هَقؼیت ؽغلی در عَل یک عال هجاس اعت هیي

یاتی ًوایذ ،تا

ًَتزٍى ،پَؽؼ حفاظتی ًَتزٍى ًغثت تِ حفا ػ گاها اس اّویت

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

تاالتزی تزخَردار اعت.

اعت .ایي تؼذاد رٍس تا ایي عاػت کاری تزای هیي یاتی تْیٌِ ًثَدُ،
ایغتی پَؽؼ حفاظتی هؤثزتزی تزای ایي عیغتن عزاحی
تٌاتزایي ب
گزدد.
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