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  :چکیده

 واپاشی از و است بوو بی رنگبی گاز اینباشد. می 86 اتمی عدد داراي که است Rn شیمیایی نماد با گاز رادون      

 حاصل 238اورانیوم  واکنش از واپاشی چندین از پس 222 شود. رادونمی حاصل رادیوم و توریم اورانیوم، طبیعی

واپاشی توریم  چندین از شود و پسخوانده  می تورون که 220روز است. رادون  82/3عمر شود و داراي نیمهمی

 219سخت است. رادون  بسیار آن گیرياندازه دلیل همین به و باشدمی ثانیه 53/54عمرنیمه شود  دارايحاصل می

باشد می ثانیه  917/3عمرنیمه شود  دارايحاصل می 235ي واپاشی اورانیم شود و در زنجیرهخوانده  می اکتینون که

  (EPA) زیستمحیط از حفاظت آژانس گزارش و از اهمیت چندانی در مطالعات و بررسی ها برخوردار نیست. به

 کشف در گاز این اهمیت به توجه با همچنین باشد ومی ریه سرطان ایجاد عامل دومین عنوان به سیگار از بعد رادون

 مناطق، این خاك از تولیدشده ساختمانی مصالح و رادونی معادن در ساخت وساز زلزله، بینیپیش اورانیوم، معادن

نامه مناطقی به . در این پایاناست شده گرانپژوهش و محققان براي مهم هايهدف از یکی عنوانبه گاز این بررسی

گیري شده شهر انتخاب شده و میزان رادون در خاك آن مناطق اندازهي کوجنق مشکینصورت تصادفی در منطقه

ي ، نمونهگیرياز خاك محل اندازهگیري شده و اندازه Flukeي منطقه نیز با دزیمتر است. همچنین رادیواکتیویته

خاك تهیه شده است و براي تعیین مقدار عناصر موجود در آن به آزمایشگاه کانساران بینالود ارسال شده است. با 

ي منطقه ي رادونی، توریومی و نقشه رادیواکتیویتهنقشه  GISافزار هاي تجربی بدست آمده و نرماستفاده از داده

گیري شده با حد مجاز گاز رادون براي سالمتی در جهان به تحلیل ي مقادیر اندازهس با مقایسهتهیه شده است. سپ

  ها پرداخته شده است.داده
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  فیزیک بهداشت فصل اول :
   

  



 
 

  مقدمه 1- 1

در براي آنکه متخصص فیزیک بهداشت بتواند اساس فیزیکی و دزسنجی پرتوها و نظریه حفاظت 

الزم است به سازوکار برهمکنش پرتوهاي گوناگون با ماده پی ببرد. در  ها را خوب درك کندبرابر تابش

اي ها متضمن انتقال انرژي از پرتوها به ماده تحت برهمکنش است. هرمادهبسیاري موارد، این برهمکنش

ها تشکیل شده است. پرتو تابشی ممکن است با یکی از اجزا یا هر دو جز سازنده ها و الکتروناز هسته

دسته از  و در نتیجه قدرت نفوذ هر . احتمال وقوع هر دو نوع برهمکنشوارد برهمکنش شودماده 

پرتوها، هم به نوع و انرژي پرتو و هم به ماهیت محیط جذب کننده بستگی دارد. در تمام موارد، 

ه به شود. انرژي انتقال یافتها میهاي محیط منجر به برانگیختگی و یونش اتمبرهمکنش پرتوها با اتم

  شود.هاي تابشی سرانجام به صورت گرما تلف میها و یا به حفاظبافت

  پرتوهاي بتا 2- 1

  1انرژي -رابطه برد 2-1- 1

هاي مختلفی از ماده در توان با قرار دادن ضخامتیف پرتو بتا توسط هر ماده جاذب را میعتض

و شمارش تعداد ذرات بتاي عبوري، فاصله میان چشمه بتا و آشکار ساز پرتو بتا (نظیر شمارشگر گایگر) 

  دهد.گیري جذب ذرات بتا را نشان میترتیب آزمایش براي اندازه 1-1گیري کرد. شکل اندازه

 
 )2009، 2(سمبر گیري جذب ذرات بتاآزمایش براي اندازه پیکربندي: 1 - 1 شکل

                                                
1  Range-Energy  
2 Cember 



 
 

اگر اطالعات حاصل را روي کاغذ نیم لگاریتمی رسم کنیم، بطوري که آهنگ شمارش روي محور 

 2-1لگاریتمی و ضخامت جذب کننده روي محور خطی برده شود منحنی تغییرات شمارش مطابق شکل 

  ).2009آید (سمبر، می بدستتقریبا به صورت خطی راست 

 
خط چین افقی آهنگ شمارش میانگین  MeV 17/1ژي بیشینه ربا ان Bi٢١٠ حاصل از واپاشی جذب ذرات بتاي : منحنی2 - 1 شکل

  )2009(سمبر،  دهدزمینه را نشان می

گیري برد پرتو هاي گوناگون معلوم است، با اندازهي بیشینه ذرات حاصل از ایزوتوپاز آنجا که انرژ

بدست آورد (سمبر،  3-1رابطه بین برد و انرژي را مطابق شکل توان هاي مختلف میبتا در جذب کننده

  ). 1987؛ کرین، 2009

 
  )2009(سمبر،  ي پرتوهاي بتا براي اجسام مختلفانرژ - هاي برد: منحنی3 - 1 شکل

 



 
 

ازاي هر یابد، به چگالی ماده جذب کننده افزایش می که شود وقتیمعلوم می 3- 1با بررسی شکل 

انرژي مشخصی از پرتو بتا، ضخامت مورد لزوم جذب کننده کاهش خواهد یافت. تحلیل تفصیلی 

هاي ماده جذب به تعداد الکترون دهد که قدرت جذب انرژي پرتو بتا، عمدتاًاطالعات تجربی نشان می

لی کمتري به حد خی هاي جاذب و همچنین تاکننده موجود در مسیر پرتو، یعنی چگالی سطحی الکترون

  ).2009عدد اتمی ماده جاذب بستگی دارد (سمبر، 

نظر گام محاسبه ضخامت حفاظ در برابر پرتوهاي بتا، از تاثیر عدد اتمی صرفدر موارد عملی، هن

ضرب چگالی ماده جاذب در ضخامت ها تقریبا متناسب است با حاصلشود. چگالی سطحی الکترونمی

از نامیم و می ،��، "ضخامت چگالشی"رسیم که آن را از ضخامت میخطی آن. از این رو به کمیتی 

  :)2009(سمبر،  شودلحاظ ریاضی چنین تعریف می

��(� ��
�) = �(� ���) × ��(��)																																																																																			1 − 1	⁄⁄   

  

باشد. براي مثال اگر چگالی ماده جاذب میچگالی  � و ضخامت خطی جاذب ��در معادله باال 

� آلومینیوم برابر از آلومینیوم عبارت  ��1	 ضخامتبه  یک ورقه ضخامت چگالشی ،باشد  7/2  ⁄���

  است از

��(� ��
�) = 2/7� ��� × 1�� = 2/7�/���						⁄⁄  

  سازوکارهاي اتالف انرژي 2- 1-2

   3برانگیزشیونش و  -1

هاي مداري محیط جاذب، باعث یونش هاي الکتریکی ناشی از ذره بتا و الکترونبرهمکنش بین میدان

هاي مداري الکترون( ها از نوع برهمکنش ناکشسان هستندشود. این برهمکنشها میو برانگیزش الکترون

شود. ي ذره بتا تلف مینیروهاست که انرژر مقابله با این و د )دارنداي الکتریکی در اتم نگه میرا نیروه

نزدیکی آن با الکترون و به انرژي جنبشی آن بستگی دارد. اگر  يمیزان افت انرژي ذره بتا به فاصله

نشان دهیم،  ��و مقدار افت انرژي ذره بتا را در حین برخورد با  ϕپتانسیل یونش محیط جاذب را با 

  ):2009(سمبر،  شود، چنین می��انرژي جنبشی الکترون پرتاب شده، 

�� = �� − �																																																																																																																								2 − 1 

                                                
3 Ionization and Excitation 



 
 

و با شمارش تعداد واقعی  به کمک فیلم عکاسی یا اتاقک ابر با مرئی سازي رویدادهاي یونش

اولیه با انرژي مشخص، معلوم شده است که میانگین انرژي  يیوننده يحاصل از یک ذره هايیونش

د که شوابر پتانسیل یونش است. تصور میصرف شده در تولید هر زوج یون در حدود دو تا سه بر

و انرژي صرف شده در برخورد یونشی، صرف برانگیزش  یوننده ياختالف میان افت انرژي ذره

و  ��	13/6ن به ترتیب برابر ل، پتانسیل یونش اکسیژن و نیتروژشود. به عنوان مثامی هاالکترون

به ازاي تولید هرزوج یون است  ��	34در حالی که میانگین افت انرژي در هوا برابر  است ��	14/5

  ).2009(سمبر، 

  ترمزي تابشگسیل  -2

گیرند، تابش ترمزي بطور ناگهانی شتاب میاند، هنگامی که ذرات بارداري که به تندي در حرکت       

نیروي  گذرده بتا از نزدیکی یک هسته میکنند. هنگامی که ذراز خود گسیل می �متشکل از پرتوهاي 

اش منحرف شود. این تغییر شود که ذره بتا بطور محسوس از مسیر اولیهجاذبه قوي کولنی باعث می

بتا، بنابر نظریه کالسیک، از طریق تابش جهت حرکت ناشی از شتاب شعاعی است و ذره 

دهد. این بدان معنی است اش را از دست میالکترومغناطیسی و با آهنگی متناسب با مربع شتاب، انرژي

باشد که از یک بیشینه نظري برابر انرژي جنبشی ذره بتا تا که تابش ترمزي داراي طیف انرژي پیوسته می

  ).1987مقادیر کمینه گسترده است (کرین، 

  

در طراحی سنجش  د یونش و برانگیزش، پارامتر مهمیبتا در فراین يآهنگ خطی افت انرژي ذره

آن را بر  که معموالً ،رودافزارهاي فیزیک بهداشت و در مطالعه اثرات زیست شناختی تابش بشمار می

تشکیل شده در هر هاي کنند. یونش ویژه عبارت است از تعداد زوج یونبیان می "یونش ویژه"حسب 

 هاي پایین نسبتاًرات بتا در انرژيه براي ذمقدار یونش ویژ پیماید. عموماًواحد مسافتی که ذره بتا می

به  ���1یابد تا اینکه در حدود انرژي کاهش می با افزایش انرژي ذره، یونش ویژه آن سریعاً باالست.

ي ذره از این مقدار هم چنانچه انرژ شوده میدید 4-1ن طور که در شکل رسد. همااي پهن میکمینه

  ).2009یونش ویژه به آرامی شروع به افزایش مجدد خواهد کرد (سمبر،  تجاوز کند



 
 

 
 )2009(سمبر،  ارتباط بین انرژي ذره بتا و یونش ویژه هوا :4 - 1 شکل

  

  

  :زیر حساب کرد يتوان به کمک معادلهرا می 4آهنگ خطی افت انرژي ناشی از یونش و برانگیزش

��

��
=
2����� × (3 × 10�)�

����(1/6 × 10��)�
��� �

�����
�

��(1 − ��)
� − ���

���

��
																																														3 − 1 

عدد اتمی محیط جاذب،  �،  3cm ب در هرهاي محیط جاذکترونتعداد ال �بار الکترون،  �که در آن 

3/88برابر  ����	76و  c0° (که در هواي 3cmهاي محیط جاذب در هر تعداد الکترون �� × 10�� 

مساوي است با  �)،  ���ي جنبشی ذره بتا (بر حسب انرژ ��ي سکون الکترون، انرژ ��است)، 
�

�
و  

�(براي هوا  ) است ���هاي محیط جاذب (بر حسب میانگین پتانسیل یونش و برانگیزش اتم � =

8/6 × � �	 و براي مواد دیگر داریم ��10 = 1/35 × 10��(.  

توان با استفاده معلوم باشد، یونش ویژه را می (�)ي الزم براي تولید یک زوج یون چنانچه میانگین انرژ

  ):1987(کرین،  از معادله زیر محاسبه کرد

�. �. =
�� ��(�� ��)⁄⁄

�(�� ��)⁄
																																																																																																										4 − 1 

  5انتقال انرژي خطی

                                                
4 Energy loss due to ionization and excitation 
5 Linear energy transmission  



 
 

مان به افت انرژي تابش معطوف است. شود که توجهه هنگامی استفاده میاز اصطالح یونش ویژ         

اثرات تابش  يزیست شناختی و مطالعه - رد نظر باشد، همانطور که در پرتوموهنگامی که محیط جاذب 

آهنگ خطی جذب شدن  ،اهمیت داردیوننده از محیط جاذب براي ما  يشاهدیم، چیزي که در گذار ذره

 اصطالح انتقال انرژي خطی که بهي در محیط جاذب است. براي تعیین آهنگ جذب انرژي از انرژ

  .کنیمشود، استفاده میوده و با معادله زیر تعریف میب LETصورت اختصاري 

��� =
���
��
																																																																																																																																5 − 1 

بارداري با انرژي معلوم در  يوسط ذرهمتوسط انتقال موضعی انرژي به محیط جاذب ت ���که در آن 

بر  را معموالً ���زیست شناسی، کمیت  -است. در فیزیک بهداشت و در پرتو  ��گذار از فاصله 

  ).1987(کرین، کنند بیان می ��/���حسب یکاي 

  

  

  

  پرتوهاي آلفا    3- 1

شود، ترین آلفا که از مواد پرتوزا گسیل میپرتو آلفا کم نفوذترین نوع تابش است. برد پر انرژي       

میکرون است.  يهاي حیوانی مقدار این برد از مرتبهمتر در هواست و در بافتفقط در حدود چند سانتی

اصطالح برد در مورد ذرات آلفا، ممکن است دو تعریف متفاوت داشته باشد: برد میانگین و برد برونیابی 

توان دریافت ) می5- 1شده. تفاوت میان این دو نوع برد را از روي منحنی جذب ذرات آلفا (شکل 

  ).1995(سولفانیدیس، 



 
 

 

  )1995(سولفانیدیس،  جذب ذرات آلفامنحنی : 5 - 1 شکل

  
  

نرژي است. هرچه ضخامت ماده تک ا همواري منحنی ذرات آلفا از آن روست که تابش آلفا اساساً        

و تازمانی که ضخامت به  یابدکنند کاهش میاز آن عبور میانرژي ذراتی که  بیشتر باشد، صرفاٌ جاذب

علت اثرات یابد. در نزدیکی انتهاي منحنی، آهنگ جذب به ذرات کاهش نمی برد تقریبی نرسد تعداد

- ندگی ناشی از هستهافت انرژي به ازاي هر یون و پراک» میانگین«یا ترکیبی از اثرات توزیع آماري  تفرقی

گیري شترین دقت قابل اندازهبردي است که با بی هاي محیط جاذب کاهش خواهد یافت. برد میانگین

متناظر است. برد برونیابی شده از برونیابی منحنی جذب ذرات آلفا و » متوسط«ي و با برد ذره آلفااست 

ترین محیط جاذب براي مشخص متداول .شودات آلفاي عبور کرده حاصل میصفر انگاشتن تعداد ذر

- ، براي ذرات آلفاي با انرژي����	760و  �°0انرژي ذرات آلفا، هواست. در هواي  - کردن رابطه برد

���	8و  4 ��� هاي بینو انرژي 4 ���هاي کمتر از  از معادالت زیر بدست    10، برد با تقریب % 

  :)1995(سولفانیدیس،  آیدمی

���	� < 4	���													�(��) = 0/56	�(���)																																																																		6 − 1 
���	4 < 	� < 8	���													�(��) = 1/24	�(���) − 2/62																																											7 − 1 

  :توان از رابطه زیر محاسبه کردبرد ذرات آلفا را در هر محیط دیگري می

�� �
��

���
� = 0/56�

�
�	�																																																																																																														8 − 1 

  .متر استآلفا در هوا برحسب سانتیبرد ذره  �عدد اتمی محیط و  �که در آن 



 
 

  6انتقال انرژي 3-1- 1

یند درخور توجه در فیزیک بهداشت، یونش و و تنها فرآ افت انرژي ذرات آلفا سازوکار اصلی        

هاست. ذره آلفا در گذار از هوا یا بافت نرم، بطور متوسط، در تولید هر زوج یون برانگیزش الکترون

پایین آن،  دهد. یونش ویژه ذره آلفا، بخاطر بار الکتریکی زیاد و سرعت نسبتاًانرژي از دست می ��	35

  ).6- 1) (شکل 2009متر از هواست (سمبر، ها هزار زوج یون در هر سانتیخیلی باال و از مرتبه ده

 
 )2009(سمبر،  منحنی براگ براي یونش ویژه ذرات آلفا در هواي با دما و فشار استاندارد: 6 - 1 شکل

  

  از الکترون عبارت است از  7ترآهنگ خطی افت انرژي براي تمام ذرات باردار سنگین

��

��
=
4������� × (3 × 10�)�

��� × 1/6 × 10��
���
2���

�
− ln�1 −

��

��
� −

��

��
�
���

��
																												9 − 1 

 

  پرتوهاي گاما 4- 1

ودند از جنس فوتون برخالف دو پرتو قبلی یعنی بتا و آلفا که از جنس ماده ب 8پرتوهاي گاما        

ها را فوتونی است. یهاکار برهمکنش آن با ماده داراي تفاوتباشد و سازو) می9مغناطیسی(امواج الکترو

  ):1995توان با چند خاصیت اساسی توصیف کرد (کنت، می

                                                
6 Energy Transmission 
7 Energy loss of heavy ions 
8  Gamma ray 
9 Electro Magnetic 



 
 

 کنند.نور حرکت میناطیسی با سرعت مانند موج الکترومغ هافوتون 

 ها صفر است.جرم و انرژي آن 

 هاي ها و بسامد و طول موج موج الکترومغناطیسی رابطهکه بین آن اندحامل انرژي و تکانه

� = ℎ�  و� = ℎ  ست.برقرار ا ⁄�

 توانند تولید یا نابود شوند.ا میهفوتون ،در گسیل و تابش 

 توانند با سایر ذرات برخوردهاي ذره گونه انجام دهند.می هاها مانند الکترونفوتون 

  10سازوکار برهمکنش 1- 1-4

دانند در امور حفاظت در برابر تابش، چهار نوع برهمکنش اصلی پرتو گاما را با ماده حائز اهمیت می

  ).1995(سولفانیدیس، 

 11تولید زوج 

 12پراکندگی کامپتون 

 13جذب فوتوالکتریک 

 14اثرات جمعی 

 رار داد.توان از منابع مختلفی مورد مطالعه قاین موارد را می

 

  جذب نمایی 2- 1-4

اي متفاوت است. در حالی که هاي ذرهنحوه تضعیف تابش گاما با تضعیف هر دوي این تابش       

در مورد تابش گاما با افزایش  اندقابل جذب و بنابراین کامالً برد مشخصی در ماده دارند ايذره هايتابش

گیري گیرد. اگر اندازهشود و جذب کامل صورت نمیضخامت جاذب فقط از شدت تابش کاسته می

 تابشی باریک و کامالً يتضعیف پرتو گاما در شرایط هندسی خوب، یعنی با استفاده از یک باریکه

آل در حالت ایدهل روي کاغذ نیم لگاریتمی رسم شود. ) انجام و اطالعات حاص7-1ازي (مطابق شکلمو

                                                
10 Interaction structure 
11 Pair Production 
12 Compton Scattering or Compton Effects 
13 Photoelectric  Absorption 
14 Collective Effects 



 
 

باریکه باید موازي و چشمه تا حد امکان از آشکارساز دور باشد. ماده جاذب باید در وسط چشمه و 

ه جاذب قبالً آشکارساز قرار گیرد و ضخامتش آنقدر کم باشد که احتمال برهمکنش ثانویه بین پرتو و ماد

اي وجود نداشته پراکنده شده از آن ناچیز باشد و الزم است که اطراف آشکارساز هیچگونه ماده پراکننده

حاصل خواهد شد  8- 1گاما تک انرژي باشد، یک خط مستقیم همانند شکل  يدر صورتی که پرتو .باشد

  ).2009(سمبر، 

 
 )2009(سمبر،  گاما در شرایط هندسی خوب يتضعیف پرتو گیري: اندازه7 - 1 شکل

  

  :چنین است 8-1معادله خط مستقیم حاصل در شکل 

��		� = −�� + ��	��																																																																																																																		10 − 1 

��
�

��
= −��			 → 		

�

��
= ����																																																																																																		11 − 1 

شدت پرتو گاما  �ضخامت ماده جاذب،  �شدت پرتو گاما در ضخامت صفر ماده جاذب،  ��که در آن 

  شیب منحنی جذب یا ضریب تضعیف است.  �  جاذب و يدر ماده �پس از عبور از ضخامت  

 
 MeV 0/662ي) هاي تضیف پرتوهاي گاماي (تک انرژ: تضیف پرتوي گاما در شرایط هندسی خوب. خطوط پر، منحنی8 - 1 شکل

  )2009(سمبر،  دهدمنحنی تضیف باریکه چند رنگ را نشان می چیندهند. نمودار خط را نشان می



 
 

  

       باید عکس هم باشند.  �و  �عد باشد، بعد از آنجا که در یک معادله نمایی الزم است که نما بدون ب

متر باشد، آنگاه بعد ضریب تضعیف که ضریب تضعیف ورتی که ضخامت جاذب از بعد سانتیدر ص

شود، باید خوانده می ��خطی 
�

��
�برحسب  �باشد. اگر   باشد، در این صورت ضریب جذب را  ⁄���

���گویند که بعد آن باید برابر می ��ضریب تضعیف جرمی  با معادله  ��و  ��تباط بین باشد. ار ⁄�

  شودزیر داده می

��(��
��) = ��(��

� �) × �(� ���)																																																																														12 − 1⁄⁄  

  چگالی ماده جاذب است.  �که در آن 

به این صورت تعریف کرد: عبارت است از  8- 1و شکل  11- 1توان از معادله ضریب تضیف را می

و معادله آن  شودد ضخامت ماده جاذب ناپدید میگاما که در طی گذار از واح يکسري از باریکه پرتو

  :چنین است

lim
�→�

∆� �⁄

∆�
= −�																																																																																																																							13 − 1 

  ).2009نامند (سمبر، می کل تضیف ضریبشود ضریب تضعیفی که بدین صورت تعریف می

، استفاده شود. ضریب تضعیف اتمی، ��در موارد خاصی، بهتر است که از ضریب تضعیف اتمی،        

توان گفت که شود. به عبارت دیگر میکسري از باریکه پرتو گاماست که بر اثر یک اتم منفرد ناپدید می

هاي موجود در اتم از ماده جاذب با یکی از فوتون یکضریب تضعیف اتمی همان احتمال برهمکنش 

  :اتمی چنین استباریکه خواهد بود. معادله معرف ضریب تضعیف 

��(��
�) =

��(��
��)

�(
����
���

)
																																																																																																												14 − 1 

مکعب از ماده جاذب است. باید توجه داشت که بعد  مترهاي موجود در هر سانتی، تعداد اتم�که در آن 

همیشه از ضریب تضعیف  و از نوع یکاي مساحت است. به همین دلیل، تقریباً ���به صورت   ��

ري سطح مقطع استفاده گیی که براي اندازهیشود. یکاجاذب یاد می يماده» سطح مقطع«اتمی با عنوان 

  ).2009(سمبر،  بارن نام دارد شودمی

1	� = 10������			 



 
 

دهند، در این نمایش می σگویند و با نماد نیز می 15را سطح مقطع میکروسکوپیکضریب تضعیف اتمی 

دهند. بدین نشان می Σامند و با نماد نمی 16صورت ضریب تضعیف خطی را سطح مقطع ماکروسکوپیک

  ):2009(سمبر،  توان به صورت زیر نوشترا می 14-1ترتیب، معادله 

Σ(����) = � �
���

����
� × � �

����

���
� 																																																																																	15 − 1 

  :توان نوشترا به صورت زیر می 11-1، معادله 14-1با استفاده از معادله 

�

��
= 							یا						������

�

��
= �����																																																																																											16 − 1 

  دز سنجی تابش 5- 1

  17دز جذب شده 1- 1-5

به  کنند. بنابیان می (Gy) با یکاي گري SIسنجند و آن را در اثر تابش روي ماده را برحسب دز می      

  ه:شده برحسب ژول در یک کیلوگرم مادتعریف یک گري عبارت است از مقدار انرژي جذب 

1�� =
1�

��
																																																																																																																																	17 − 1 

گاما،  هاي خارجی پرتوهايانواع دزسنجی تابش یوننده ناشی از میدانبطور کلی، یکاي گري براي کلیه 

اند قابل استفاده نشین شدههاي پرتوزایی که در درون بدن تهو نیز ایزوتوپ ها یا ذرات باردارنوترون

  ).1995(سولفانیدیس، است 

به تعریف  شد. راد بناري میگی، دز تابش با یکایی به نام راد اندازهSIپیش از پذیرفته شدن یکاي         

  عبارت است از:

  ).1995(سولفانیدیس،  ارگ بر گرم 100تابش جذب شده متناظر با انرژي 

1	��� = 100
���

�
												→ 								1	�� = 100	���																																																												2 − 18 

  18پرتوگیري 2- 1-5

هاي مختلف بدن به نوع امر داریم، مقدار دز جذب شده در اندمواردي که با تابش خارجی سروکادر     

و انرژي تابش و مقدار عمق اندام در بدن بستگی دارد. به عنوان مثال مقدار دز جذب شده در استخوان 

                                                
15 Microscopic cross section 
16 Macroscopice cross section 
17 Absorbed Dose 
18 Exposurs 



 
 

همین دلیل  کند. بههاي نرم بدن تشکیل شده است، فرق میهاي متفاوت از بافتکه از عناصر با جرم

- بیان می ي پرتوگیريگیرند با یکاهامیها قرار ها در معرض آنهاي پرتو ایکس و گاما که انداممیدان

رود متناسب است با مقدار انرژي انتقال گیري شار فوتون به کار میکه براي اندازه. یکاي پرتوگیري شوند

وگیري به صورت مقداري از تابش پرتو ایکس یافته از میدان پرتو ایکس به واحد جرم هوا. هر یکاي پرت

  ).2009هاي حامل بار یک کولن را در یک کیلوگرم هوا ایجاد کند (سمبر ،یا گاما است که بتواند یون

1	� = 1
�

��
19																																																																																																																			�ھوا�			 − 1 

با دانستن این که گیري است و گیري مقدار یونش هوا به آسانی قابل اندازهنجا که اندازهاز آ            

توانیم تعریف عملیاتی یکاي پرتوگیري را می انرژي نیاز است ��	34وج یون در هوا به براي تولید هر ز

  ):2009بنابراین داریم (سمبر ، نرژي در واحد جرم هوا تبدیل کنیمبه یکاهاي اصلی جذب ا

1	� = 1
�

ھوا	��
×

یون	1

1/6 × 10����
× 34

��

یون
× 1/6 ×

10����

��
× 1

��

�
��

= 20																	�ھوا���34 − 1 

  

-انرژي در پرتوگیري یکاي ایکس (کولن بر کیلوگرم) براي چند نوع بافت را نشان میجذب  9-1شکل 

  دهد.

 
 )2009(سمبر،  : جذب انرژي براي چند نوع بافت9 - 1 شکل



 
 

  19رونتگن 5-3- 1

ن به صورت آشود. رونتگن ان داده مینش �یکی دیگر از یکاهاي پرتوگیري رونتگن است که با نماد      

هاي حامل یک ایستا کولن بار با هر عالمتی شود که بتواند یونمقدار از تابش ایکس یا گاما تعریف می

  ).2009(سمبر ،تولید کند  ����	760و فشار  ℃0متر مکعب هوا در دماي در هر سانتی

1	� = ��.
�

���
																																																																																																																										21 − 1 

4/8چون هر یون حامل باري برابر  × 10�����. مکعب هواي استاندارد برابر  مترو جرم هرسانتی �

راد  0/877ارگ در هرگرم هوا یا دزي برابر  87/7با جذب  �	1است، پرتوگیري  �	0/001293

هوا و اتاقک برپایه اتاقک با دیواره  یابزارهایتواند به کمک گیري پرتوگیري میاندازهمتناظر خواهد بود. 

  ).2009(سمبر ، هواي آزاد صورت گیرد

  

  اتاقک هواي آزاد 5-4- 1

هاي هوا را ایکس به اتاقک هوا و ایجاد یونش در مولکول ينحوه ورود باریکه پرتو 10-1نمودار شکل 

  دهد.نشان می

 
  )2009(سمبر،  با هواي آزاد و صفحات موازي 20نمودار ساده اتاقک یونش: 10 - 1 شکل

 

                                                
19 Rontegen 
20 Ionization chamber 



 
 

 ��/�	100هاي تولید شده در اتاقک به وسیله صفحات کناري که داراي اختالف پتانسیل یون       

گیري پرتوگیري کند که براي اندازهایجاد میآوري شده و در نتیجه جریانی در مدار خارجی است جمع

  رود. بکار می

  اتاقک با دیواره هوا 5-5- 1

رود، ولی در توصیف شد، در عمل فقط به عنوان استاندار بکار می اتاقک یونش هواي آزاد که قبالً       

دن هوا در اطراف توان با متراکم کراي را میاي ساخت که قابل حمل باشد. چنین وسیلهعمل باید وسیله

  ).2009(سمبر ، گیري فراهم کردمحفظه اندازه

. 

  )2009(سمبر،  رجداتاقک یونش جیبی از نوع خازن غیر م: 11 - 1 شکل

نیز مشخص است دیواره بیرونی به عنوان کاتد و میله موازي در داخل  11-1همانطور که در شکل      

شود ایکس یا گاماي عبوري از محفظه باعث ایجاد یونش می يکند. پرتوعمل میمحفظه به صورت آند 

شده در محفظه شود. کاهش ولتاژ در آند با یونش تولید و این محصوالت یونش باعث تخلیه خازن می

  ).2009(سمبر ، رابطه مستقیم دارد

  ارتباط بین پرتوگیري و دز  5-6- 1

کند. در گیري میآید، جذب انرژي در هوا را اندازهاز اسمش برمیاتاقک با دیواره هوا چنانکه        

با چگالی محیط جاذب متناسب  بیشتر موارد جذب انرژي در بافت بدن مطرح است. جذب انرژي تقریباً

برابر است با  اي که از عناصر مختلف تشکیل شده است تقریباًاست. چگالی الکترونی یک بافت ماهیچه

3/28 × 1/293الکترون بر گرم و چگالی الکترونی هوا با چگالی  ��10 × ، برابر است با ���/���10

3/01 × الکترون بر گرم. بنابراین، جذب انرژي در بافت برحسب ژول بر کیلوگرم متناظر با  ��10

  و عبارت است از  کولن بر کیلوگرم هواست 1رتوگیري پ



 
 

3/28 × 34

3/01
= 37

�

��
 �بافت�	

گرماسنجی مربوط به جذب انرژي بافت نرم از پرتودهی یک کولن بر کیلوگرم هوا  گیريکه با اندازه

ارگ بر گرم هوا متناظر است، داراي  8/87که با پرتوگیري  �1سازگاري دارد. همچنین پرتوگیري  کامالً

راد است  1ارگ بر گرم که متناطر با  100ارگ برگرم بافت است. چون این عدد به  95گی جذب شد

(سمبر  شودراد تلقی می 1هم ارز دز جذب شده  رونتگن تقریباً 1پرتوگیري  بسیار نزدیک است، غالباً

،2009.(  

  21دز جذبی 7- 1-5

 SIشود در سیستم اي که باعث جذب یک ژول انرژي در کیلوگرم ماده تحت تابش میمقدار اشعه     

 تابشهاي المللی واحدها و سنجشسیون بین یشود. واحد دیگر دز جذبی در کمگري نامیده می

)22(ICRU  باشد براي هرنوع تابش یونیزان میراد معادل انرژي جذب شده توسط یک گرم ماده جاذب

  ).2009، 23(روبرت

�(Rad) = 0/01	�� 

 24دز معادل 8- 1-5

هاي مختلف اثرات متفاوتی اثرات زیستی یکسانی نخواهند داشت. تابش دز جذبی الزاماً برابرِ مقادیرِ     

در  γو  X	 هی بافت، تابع نوع پرتو است (اشعاثرات بیولوژیک در واحد دز جذبایجاد خواهند کرد. 

بر مبناي این اختالفات  براي هر نوع پرتو ��). بنابراین ضریب وزنی آلفا مقایسه با ذرات پروتون و

معادل به صورت زیر  دز شود.معادل نامیده می، دز پرتو تعریف شده است. دز ضربدر ضریب وزنی

  ):2009شود (روبرت، تعریف می

��,� = ��,� ×��																																																																																																																			22 − 2 

باشد و در ضریب وزنی پرتو می ��و  �در عضو یا بافت  �میانگین دز جذبی پرتو  �,��که در آن 

صورتی که میدان پرتو از چند پرتو با ضرایب وزنی متفاوت تشکیل شده باشد، دز معادل هر یک 

در سیستم  ، واحد آن�براي تشخیص آن از دز جذبی، شوند. محاسبه شده و نتایج با هم جمع می

                                                
21 Absorbed dose 
22 International Commission on Radiation Unites & Measurements  «کمسیون  بین المللی یکاها و اندازهگیري تابش» 
23 Robert 
24 Equivalent dose 



 
 

ضرایب  .شودنشان داده می �و با حرف  نامیده (��) سیورت ��ید جدو در سیستم  (���)رم  قدیمی

باشد. در جدول کمیتی جهت مشخص نمودن اثرات نسبی بیولوژیکی پرتوهاي یونساز می 25وزنی پرتو

  ).2009(روبرت،  ضرایب وزنی پرتوهاي مختلف نشان داده شده است 1-1

  )2009(روبرت،  فوزنی پرتوهاي مختل: ضرایب 1 - 1 جدول

 نوع پرتو انرژي پرتو هگستر RWضریب وزنی پرتو 

1 

5  

10  

20  

10  

5  

5  

  

20 

 هاتمام انرژي

  keV 10انرژي کمتر از  

  keV 100تا 10انرژي بین 

  MeV 2تا  keV 100انرژي بیش از 

  MeV 20تا  2انرژي 

  MeV 20انرژي بیش از 

بجز پروتونهاي برگشتی با انرژي بیش از 

MeV 2   

 هاي سنگینهسته شکافت، هايپاره

  )، گاما(ایکس فوتون

  الکترون و میون

  نوترون

"  "  

"  "  

"  "  

  پروتون

  

 ذرات آلفا

  26معادل دز 9- 1-5

شود می ) تعریف22- 2( هاي مشابه معادلشود که با معادلهاز معادل دز استفاده می 27NRCدر قوانین      

هاي مورد براي پرتو( شوداستفاده می (�Q)از ضریب کیفی پرتو  (�W) ولی به جاي ضریب وزنی پرتو

متوسط دز یک  �باال،  يه. تفاوت دیگر اینکه در معادل)نیز یک است ��اي، پزشکی هسته ه دراستفاد

شود. در معادل دز، دز یک نقطه در بافت در نظرگرفته می يهمحاسب که برايلی بافت است، در حا

  ).2009(روبرت،  شونددو واژه جایگزین یکدیگر می اي براي تمام مقاصد عملی، اینهسته پزشکی

   29، معادل دز مؤثر28دز مؤثر 11- 1-5

بنابراین  .شوداز دز موثر استفاده میدهی یکنواخت کل بدن به تابش تخمین ریسک مربوطبراي         

طور مقتضی محاسبه شود. براي این باید به یکنواختدهی غیرن یا تابشدهی بخشی از بدخطرات تابش

                                                
25 Radiation Weighting Factor 
26 Dose equivalent 
27 Nuclear Radiation Committee 
28 Effective dose 
29 Effective dose equivalent 



 
 

هاي مختلف به پرتو گیرد که تفاوت حساسیت بافت، مورد استفاده قرار می�W منظور ضریب بافت

  ).2009(روبرت،  دهدشود) را نشان میگیري میروي سن و جنس یک جمعیت داده شده متوسط(

 )2009(روبرت،  NRCو  ٣٠NCRPمختلف بر طبق مقررات  ، براي بافت و اندامهاي TWضرایب وزنی بافت، : 2 - 1 جدول

  NCRP No.116  NRC    هاارگان

  هانادگ

  مغز استخوان قرمز

  کولون

  ریه

  معده

  مثانه

  پستان

  تیروئید

  پوست

  سطح استخوان

  هابافت هبقی

2/0  

12/0  

  ــ

12/0  

  ــ

  ــ

15/0  

03/0  

01/0  

03/0  

03/0  

25/0  

12/0  

12/0  

12/0  

12/0  

05/0  

05/0  

05/0  

01/0  

01/0  

05/0  

  

هنوز ضرایب  NRCآورده شده است. مقررات  2- 1 در جدول 31NCRPدي پیشنهاضرایب بافت     

نشان داده شده است. با استفاده از ضرایب  2-1ضرایب نیز در جدولبرد، اینکار میرا به قدیمیوزنی 

این حال، با استفاده از  آید. بادست میبه معلومپرتودهی  ، براي شرایطE، دز مؤثر  NCRPوزنی بافت 

خطرات  هبراي مقایس دزهاي مؤثر( شود) تعیین می(EDE معادل دز مؤثر NRCوزنی بافت  ضرایب

هاي پرتودهی از روشزمینه در برابر  يهپرتودهی از اشع شرایط مختلف نظیرناشی از پرتودهی در 

دز معادل گردد. . پرتودهی با دز مؤثر باالتر باعث خطرات نسبتاً بیشتري می)مریکاستآ هپزشکی به جامع

شود که صورت زیر تعریف میبه شوداستفاده می NRC، در موردي که ضرایب وزنی بافت )EDEمؤثر (

  ).2009(روبرت،  آیددست میبه T تابش دیده هايامجمع روي تمام اند از

23-1                                                                             TT HWE  
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30 Nuclear Radiation Committee Protection 
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Abstract: 

       Radon gas with a chemical symbol, Rn, has atomic number 86. This is a colourless 

and odorless gas.It results from natural decaying of uranium, thorium and radium. Radon 

222 is the result of several reaction of decaying uranium 238 and has semi-annual of 3.82 

days. Radon 220 which is called thoron and is obtained as a result of several decayings of 

thorium is 54.53 seconds half-life. That is why it is difficult to measure it. Radon 219 

which is called actiniun and is obtained as a result of decaying of uranium 235 is 3.917 

seconds half-life and is not of importance in research studies. According to environmental 

protection agency (EPA), radon is considered as the second leading cause of cancer. Given 

the importance of this gas in discovering uranium mines, predicting earthquakes, 

constructions in radon mines and produced building materials from the soil of this region, 

it has caught the attention of researchers. In this thesis, some regions in the region of 

Kojanag, a village in Meshkinshar, were randomly selected. The degree of radon in the soil 

was measured. Also, radioactivity of the region was measured using Fluke. Then, a soil 

sample was prepared from the region and sent to Kansaran-e Binalood lab in order to 

determine its amount and existing elements. Using experimental data and GIS software, the 

radon, thoron and radioactivity maps of the region were prepared. The measured amounts 

were compared with world-health limit for radon gas and data analysis was begun. 
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