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  :چکیده

در این گویند. پراکندگی پرتوهاي گاما میهاي گاما به سمت عقب از سطح یک ماده را پسپراکندگی فوتون

متر ، سانتی 18متر و قطر سانتی 1/0 تقریباًبه شکل دیسک به ضخامت  لومینیومیو آ هنیسربی، آ يهاحفاظپژوهش 

رار ق بین حفاظ و آشکارساز یدورسدیم 137سزیم ي چشمه پراکندگی تهیه شدند. همچنین یکبررسی پس منظوربه

ر هر دپراکندگی گاما، پسضخامت حفاظ در میزان  تأثیربررسی  منظوربهشد و طیف گاماي چشمه ثبت گردید.  داده

 و در هر بار نیز طیف پرتوي گاما ثبت گردید و شدهافزودهها متر به ضخامت حفاظسانتی 1/0ایش مرحله از آزم

گردد و در یک ضخامت پراکندگی میي پسها باعث تغییر سطح زیر بیشینهمشاهده شد که تغییر ضخامت حفاظ

، MCNPاده از کد همچنین با استف رسد.ندگی به حداکثر ممکن میپراکپس ،خاص که ضخامت اشباع نام دارد

ست آمد. هاي سربی، آهنی و آلومینیومی به داز حفاظ هرکدامسازي شد و ضخامت اشباع براي چیدمان آزمایش شبیه

  دارند. باهمتطابق خوبی  MCNPها و نتایج حاصل از کد مشاهده شد که نتایج حاصل از انجام آزمایش
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  مقدمه 1-1

پراکندگی پرتوهاي گاما هاي گاما به سمت عقب از سطح یک ماده را پسپراکندگی فوتون

ل اي سربی، آلومینیومی و آهنی به شکهحفاظپراکندگی، بررسی پس منظوربهش در این پژوهگویند. می

 Cs137 يچشمهتهیه شدند. همچنین یک  مترسانتی 18متر و قطر سانتی 1/0 تقریباً   دیسک به ضخامت

شد و  داده قرار بین حفاظ و آشکارساز یدورسدیم کند،ساطع می MeV 662/0 باانرژيکه گاماهایی 

ر پراکندگی گاما، دضخامت حفاظ در میزان پس تأثیربررسی  منظوربهچشمه ثبت گردید.  طیف گاماي

و در هر بار نیز طیف پرتوي گاما  شدهافزودهها متر به ضخامت حفاظسانتی 1/0ایش هر مرحله از آزم

پراکندگی ي پسها باعث تغییر سطح زیر بیشینهثبت گردید و مشاهده شد که تغییر ضخامت حفاظ

   رسد.پراکندگی به حداکثر ممکن میپس ،مت اشباع نام داردگردد و در یک ضخامت خاص که ضخامی

پراکندگی برحسب سازي شده و شدت پسچیدمان آزمایش شبیه MCNPهمچنین با استفاده از کد 

  . آمدتابعی از ضخامت به دست 

ضخامت  مقایسه شده است. MCNP ایج حاصل از کدنت نتایج حاصل از انجام آزمایش با تیدرنها

اي هحفاظاز  هرکدامي برا MCNPحاصل از کد  ضخامت اشباع نجام آزمایش و ا از آمدهدستبهاشباع 

   دارند. باهمتطابق خوبی  ،سربی، آلومینیومی و آهنی
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  ي تحقیقپیشینه       1-1-1

که در این  در کشور هندوستان پژوهشی را انجام دادند 2014و همکاران در سال  1اشوآراپا -1

و  Co 60وCo57 ،Hg203 ،Ba133 ،Na 22 ،Cs137 ،Zn65هاي پژوهش از پرتو گاماي ناشی از چشمه

هاي پراکندگی پرتوهاي گاما از ضخامتگیري میزان پسهمچنین از آشکارساز یدور سدیم، براي اندازه

ظ آلومینیومی، براي هاي آلومینیومی به شکل مستطیل استفاده کردند. ضخامت اشباع حفامختلف حفاظ

 cm 333/4 ،cm 332/6 ،cm 728/6 ،cm 812/7 ،cm 178/9 ،cmهاي فوق به ترتیب چشمه

شود که با افزایش انرژي پرتوهاي گاما، ضخامت به دست آمد. مشاهده می cm 792/12و 038/12

انجام دادند و  NPMCرا با استفاده از کد  2سازي مونت کارلوشبیه هاآنیابد. همچنین اشباع افزایش می

سازي در توافق خوبی هستند (اشوآراپا و مشاهده کردند که نتایج تجربی و نتایج حاصل از شبیه

  ).2014همکاران، 

پراکندگی هندوستان پژوهشی در رابطه با پس 4در دانشگاه تامکور 2013در سال  3یوداگانی -2

هاي مختلف و همچنین حفاظ Cs137اي ي پرتو گامپرتو گاما انجام داد. در این پژوهش، از چشمه

گیري ضخامت اشباع استفاده کرد. او مشاهده کرد که تعداد پرتو گاماي اندازه منظوربهگرانیت و شیشه 

 cmیابد و در افزایش می یآرامبه cm 2تا  آن از بعدو  شدتبه cm 2/1 از گرانیت تا شدهپراکندهپس

و بعد از  شدتبه cm 6/1از شیشه تا شدهپراکندهپرتو گاماي پسرسد، همچنین تعداد به اشباع می  2/2

  ).2013رسد (یوداگانی، به اشباع می cm 4/2و در  یابدافزایش می یآرامبه cm 2آن تا 

هندوستان پژوهشی را انجام دادند.  6در دانشگاه پنجاب 2009و همکاران در سال  5سابهاروال -3

براي بررسی  Co320و  Co279ي از دو چشمه شدهساطعگاماي از پرتوهاي  هاآندر این پژوهش 

نتیجه گرفتند که با  هاآنهاي مختلف حفاظ مسی استفاده کردند. پراکندگی پرتو گاما از ضخامتپس

ضخامت اشباع حفاظ مس، یابد. در این پژوهش افزایش انرژي پرتوهاي گاما، ضخامت اشباع کاهش می

                                                
1- Eshwarappa 

2- Monte carlo 

3- Udagani 

4- Tumkur University 

5- Sabharwal 

6- Punjabi University 
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به دست آمد (سابهاروال و همکاران،  Co320 cm 18/1ي براي چشمه و Co279 cm 2/1ي براي چشمه

2009.(  

که در  در دانشگاه پنجاب هندوستان پژوهشی انجام دادند 2008همکاران در سال  سابهاروال و -4

 لویک 662 و 511، 320، 279هاي مختلف باانرژيآن از آشکارساز یدور سدیم و همچنین از پرتو گاما 

باع حفاظ راي به دست آوردن ضخامت اشباع حفاظ آهنی استفاده کردند. ضخامت اشب ولتالکترون

 cmبه ترتیب  الکترون لویک 662و  511، 320، 279هاي در این پژوهش براي انرژي آمدهدستبهآهنی 

5/2 ،cm 2/2 ،cm 2  وcm 9/1  .شود با افزایش انرژي پرتو گاما،که مشاهده می طورهمانبه دست آمد 

  ).2008یابد(سابهاروال و همکاران، مت اشباع کاهش میضخا

وستان در کشور هند 8در دانشگاه مایسور 1983در پژوهشی که در سال و همکاران،  7پارامش -5

ي هدف را مطالعه پراکندگی پرتوهاي گاما به عدد اتمی مادهسعی کردند تا وابستگی پس انجام دادند،

از اهداف  137ي سزیم ناشی از چشمه MeV 662/0هاي فوتونپراکندگی کنند. در این پژوهش پس

بود که پرتوهاي  شدههقرارداداي گونهآلومینیوم، آهن، مس و سرب بررسی شد. آشکارساز یدور سدیم به

شد. مشاهده گردید که با افزایش ضخامت درجه، توسط آن دیده می 120ي با زاویه شدهپراکندهپس

همچنین ضخامت اشباع را براي  هاآن. یابداکندگی پرتوهاي گاما افزایش میپري هدف میزان پسماده

به دست  cm 4/0و  cm 3/8 ،cm 65/2 ،cm 2/2هاي آلومینیوم، آهن، مس و سرب به ترتیب حفاظ

  ).1983(پارامش و همکاران،  آوردند

 منظورهبدر دانشگاه شهید باهنر کرمان  1390حمیده محمدي صابر و همکاران در سال  -6

پژوهشی انجام دادند، که در این  پراکندگی گامار خاك از طریق پسد شدهمدفونشناسایی اجسام 

متري نه در ظرفی از خاك (در یک سانتیجداگا طوربهپلکسی، فوالد و سرب  هاي چوب،، نمونهپژوهش

هاي پس ف فوتونقرار گرفتند. طی Co60ي و در معرض تابش گاماي چشمه شدههقرارداداز سطح خاك) 

گیري و بر اندازه NaI(Tl)آشکارساز  يلهیوسبهها به مدت نیم ساعت از نمونه هرکداماز  شدهپراکنده

                                                
1- Paramesh 

2- Mysore University 
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(محمدي صابر،  آمدند به دستها از نمونه شدهپراکندههاي پسپراکندگی ، تعداد فوتونپس يقلهاساس 

1390.(  

دانشگاه فردوسی مشهد، اثر تغییر انرژي  در 1389حسین توکلی عنبران و همکاران در سال  -7

به روش مونت  MeV 35/0 يباانرژ Ir192ي یاب را با استفاده از چشمهي مینچشمه بر روي سامانه

 9نتیجه گرفتند که با افزایش انرژي چشمه، کنتراست هاآنبررسی کردند.  MCNPکارلو با استفاده از کد 

  توان عمق آشکارسازي نمونه را افزایش داد.ناسب مییابد. اما با اعمال راهکاري مکاهش می

از  شدهساطعپرتو گاماي  یپراکندگپس، در استانبول ترکیه 1997و همکاران در سال  10آتاسوي -8

هاي سنگ مرمر طبیعی ترکیه تابعی از ضخامت، براي حفاظ عنوانبهرا  Cs137و  Na22 ،Co60هاي چشمه

مقایسه و بررسی وابستگی میزان  منظوربه Cs137و  Na22 ،Co60ي و بتن بررسی کردند. از سه چشمه

نتیجه گرفتند که سنگ مرمر حفاظ خوبی براي  هاآنپراکندگی به انرژي پرتو گاما استفاده کردند. پس

باشد (آتاسوي و همکاران، اقتصادي می ازلحاظتري پرتوهاي گاما بوده و نسبت به بتن حفاظ مناسب

1997.(  

                                                               

  سازپرتوهاي یون 2-1

باشند هاي آن ماده میسازي در اتمشود که هنگام عبور از ماده قادر به یونبه پرتوهایی اطالق می

غناطیسی بعضی تشعشات یونیزان مانند گاما و ایکس، پرتوهاي الکتروم ).1388(منظم و همکاران، 

 دهستنراتی ذاي دیگر از تشعشات یونیزان مانند ذرات آلفا، بتا، نوترون و پروتون عده کهیحالدرهستند، 

  کنند.هاي خیلی زیاد حرکت میکه با سرعت

هاي مختلف فواید در حیطه باوجودقرار نگیرند  مورداستفادهصحیح  صورتبهپرتوهاي فوق اگر 

افرادي که با آن سروکار دارند را به همراه هاي جدي براي چون پزشکی، صنعت و کشاورزي آسیب

هاي پرتوهاي ي صحیح از این پرتوها و به حداقل رسانیدن آسیببراي استفاده جهیدرنتخواهد داشت. 

                                                
ترین نایی تاریکترین رنگ (سفید) به روشنسبت روشنایی درخشان صورتبهکه  است شینماصفحهنسبت کنتراست یکی از مشخصات  -1

 تر است.هر چه نسبت کنتراست باالتر باشد مطلوب  شود.رنگ (سیاه) تعریف می

2- Atasoy 
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ي دوم کاربرد و در مرحله فراگرفترا  هاآني فیزیکی فوق باید اول این پرتوها را شناخت و اصول اولیه

هاي کارهایی براي برطرف نمودن آسیبی نمود و در هر زمینه راهپرتوها در موارد مختلف را بررس

  نمود. ارائهاحتمالی 

ها در هوا، مواد رادیواکتیو عبارت از به وجود آوردن یون ازقدرت یونیزاسیون تشعشات حاصله 

نفوذ اشعه دارد. اثر تشعشات بر روي  تیباقابل عکسهاي موجودات زنده است و نسبت گاز و بافت

ي مستقیم با خاصیت یونیزاسیون اشعه دارد. بنابراین پرتوهاي یونیزان هاي موجودات زنده رابطهبافت

  شوند:قدرت نفوذ متفاوتی دارند و به انواع زیر تقسیم می

  پرتو آلفا    1-2-1

 amu 4 جرمشان، اندشدهلیتشکي اتم هلیوم هستند که از دو پروتون و دو نوترون ذرات آلفا هسته

بودن دو بار الکتریکی  دارااست.  یا  . عالمت اختصاري آن است+ 2 شانیکیو بار الکتر

دهد. ذرات آلفا به اتم خنثی هلیوم را تشکیل می بیترتنیابهشود و مثبت باعث جذب دو الکترون می

بب واگذاري شدید انرژي و دلیل بار الکتریکی و جرم زیاد، داراي برد خیلی کمتري هستند. برد کوتاه س

در  هاآنسازي ژي هستند و خاصیت یونگردد. ذرات آلفا تک انرایجاد اثرات شدید بیولوژیکی می

ي ضعیف است که با قدربهمقایسه با ذرات بتا بسیار قوي است. قابلیت نفوذ ذرات آلفا کم است و 

ارند. بنابراین با توجه به قابلیت نفوذ شوند، ولی خاصیت یونیزاسیون قوي داي از کاغذ متوقف میصفحه

 گریدعبارتبهقرار گیرد، خطر چندانی نداشته و  هاآنکم این ذرات، چنانچه انسان از خارج در معرض 

از راه دستگاه تنفسی یا گوارشی وارد بدن  کهیدرصورتتواند به بدن نفوذ کند. اما از پوست سالم نمی

طیف ندارد و مسیر آن مستقیم است. این پرتو از عناصر  پرتو  کنند.شوند خطرات زیادي ایجاد می

 يامورداستفادهشود. به دلیل قابلیت نفوذ کم سنگین همچون اورانیوم، سرب پلوتونیم و رادیوم ساطع می

ي کلی وسایل دزیمتر فردي به پرتوهاي آلفا حساس نیستند. رابطه طورمعمولبهدر پزشکی ندارد و 

  زیر است: صورتبه اشی یک عنصر و تابش پرتو واپ

  

)1-1(   
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  پرتو بتا  2-2-1

و بار  amu 00055/0ي اتم و داراي جرم بسیار کم در حدود هسته منشأذراتی شبیه الکترون اما با 

شود. یک (الکترون منفی) با واپاشی رادیواکتیو تولید می باشند. یک نگاترون + می1یا  -1الکتریکی 

  آید.ي رادیواکتیو یا تولید جفت به وجود می(الکترون مثبت) طی تجزیه پوزیترون 

ی برد یا پرتو آلفا) است ول 01/0تر از پرتو آلفا (در حدود کم مراتببهسازي پرتو بتا خاصیت یون

اي ي آلفا است. برد پرتو آلفا عبارت است از فاصلهبرابر اشعه 100به دلیل سبک بودن، قدرت نفوذ آن 

هاي موجود در کند. برد بتا به تعداد الکترونکه ذره از ابتداي منتشر شدنش تا انتهاي جذبش طی می

افزایش ي بتا ي بتا دارد و با افزایش انرژي برد ذرهي جاذب و همچنین انرژي ذرهواحد سطح ماده

  یابد.می

کنند ولی آلومینیوم حفاظ خوبی براي پرتو بتا است. بنابراین ي کاغذ عبور میاین ذرات از صفحه

  تواند پرتو بتا را متوقف سازد.می یخوببهمتر میلی 1ي آلومینیوم به ضخامت یک ورقه

  الف) تولید نگاترون در هسته:

)1-2(  

 

 

  

  ب) تولید پوزیترون در هسته:

  

)1-3(   
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  پرتوهاي ایکس و گاما  3-2-1

بسیار باالتر از نور مریی  فرکانسشان هستند و 11امواج الکترومغناطیس جزءپرتوهاي ایکس و گاما 

و فاقد  کنندپرتوها با سرعت نور حرکت میاین  تري دارند.تر و انرژي باالکوتاه موجطول. بنابراین است

هایی متفاوت است و انرژي کامالً تابش پرتوهاي ایکس و گاما  منشأجرم و بار الکتریکی هستند. اگرچه 

هایی که این پرتوها با ماده برخورد دارد، ولی روش هاآنتابش  منشأکه به همراه دارند بستگی به 

 هاآن منشأیق مشابه هم است. یعنی خواص فیزیکی مشابه داشته و تنها تفاوت در دق طوربهکنند، می

  .است

ونی و ي ایکس از مدارهاي الکتراشعه کهیدرحالي اتم است، گاما از درون هسته يتابش پرتو منشأ

 رد.گیمی منشأي اتم از خارج هسته گریدعبارتبهگیرد و ها سرچشمه میبرخورد ذرات باردار با اتم

  

  ایکس: يپرتو 1-3-2-1

ها به پرتوهاي الکترومغناطیسی ایکس از تبدیل انرژي جنبشی و یا انرژي پتانسیل الکترون پرتوهاي

باشند. می )12آنگستروم 01/0 – 100(تر کوتاه موجطولي امواج یونیزان با آیند و در زمرهبه وجود می

را ها ها و مولکولافی براي یونیزاسیون اتمانرژي ک و دارندموجی  –اي ي ذرهرفتار دوگانه xپرتوهاي 

شوند. این امواج کاربردهاي مختلفی در علم ها با ذرات پرانرژي ایجاد میبمباران اتم براثرو  دارند

نفوذ آن و نیز ایجاد یونیزاسیون در  ، قدرتxخاصیت پرتو  نیترمهمپزشکی، صنایع و تحقیقات دارند. 

هاي جامد و مایع عبور نماید و به همین دلیل از آن در پزشکی از محیطتواند . این پرتو میاستمحیط 

هاي فلزات ها و بریدگیهاي مختلف بدن و در صنعت براي تشخیص شکافي اندامبردارعکسبراي 

 شود.استفاده می

  

                                                
و میدان در دود بر از یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی متغیر عمود بر هم که در جهت عم پرتوي الکترومغناطیس، ترکیبی است -1

 یابد.فضا انتشار می

2-  An Angstrom is equal to  meters 
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of the panel is cause to change behind area of the maximum level backscattering and in a 
certain thickness that has the name saturated thickness the backscattering reach to the 
maximum possible. Also figure of the experiments was simulate using MCNP code and 
Saturated thickness for each of the lead shield, iron and aluminium to be obtained. It was 
observed that the results of the experiments and the results of  MCNP code match well 
together. 
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