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 چکيده:
-مواد اساسی ديگر میی مواد سوختی، مواد منفجره و بسياری از کربن جزء عناصر اصلی تشکيل دهنده

ها ويا مواد دارويی در باشد. بنابراين برای کشف مواد سوختی در معادن يا مواد منفجره در فرودگاه
 های حمل بار و غيره نياز به روشی نياز داريم که بتوان اين عنصر را به آسانی شناسايی کرد. پايانه

توان هويت نمونه را مشخص کرد. رون میای به کمک آزمايش فعال سازی نمونه با نوتدر روش هسته
ی مورد ی نوترون و نمونهی اين آزمايش عبارتند از آشکار ساز گاما، چشمهاجزای تشکيل دهنده

 آزمايش.
شود. هايی که از چشمه خارج ميشوند بمباران میشرح آزمايش اين گونه است که نمونه توسط نوترون 

هدف )نمونه( اين هسته ناپايدار شده ودر زمانی کم يک پرتو گاما پس از برخورد نوترون به هسته پايدار 
با انرژی مشخص از خود گسيل می کند. به همين علت اين روش را تجزيه وتحليل گامای آنی با 

 نامند.می Prompt Gamma Ray Neutron Activation Analysis)استفاده از فعال سازی با نوترون)
ساز قرار بگيرد توسط آشکار ساز به نمايش گذاشته می شود.کربن در اگر اين پرتو در مسير آشکار

)انرژی  نوترون سريعبرخورد با نوترون دو گاما با انرژی متفاوت گسيل می کند.اگر نوترون فرودی 
–eV 4/0انرژی ( حرارتیو اگر نوترون  MeV 4.439( باشد هسته کربن گامای با انرژیMeV5بيشتر از 

eV003/0( باشد، گامای با انرژی MeV4.945  .گسيل می کند 
گيری مطلوبی بر اندازهی ديگری در محيط وجود دارد که اثر ناعالوه بر گامای کربن گاماهای ناخواسته

در اين تحقيق بطور تجربی شود در شناسايی کربن مرتکب خطا شويم. گامای کربن دارد و سبب می
ور سديم گاما ، چشمه ی نوترون و ماده کربن دار بعنوان نمونه ی طريقه ی قرار گرفتن آشکار ساز يد
 گيرد.مورد آزمايش مورد بررسی قرار می
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NAAی تاريخچه -1-1
1 

 3، آمالدی2ی اتم هيدروژن توسط لیاولين بار در هستهآن پرتوی گامای ناشی از  گسيل واندازی نوترون گير   

ثبت شد. در ادامه، اين پديده در ديگر عناصر با سطح  و همکاران، بطور مجزا مشاهده و 4و همکاران، فرمی

 مقطع باال نيز مشاهده شد.

شد. اگرچه گزارش داده 6و گلدهابر 5توسط چادويک Bو  Liاندازی نوترون در دو عنصر همچنين اولين بار گير

وگلدهابر اين  7چادويک و گلدهابر از اين مشاهدات تفاسير غلطی را ارائه کردند، اما چند ماه بعد تيلر

 .مشاهدات را بدرستی تفسير و توجيه کردند

دهی الخصوص که استفاده از گامای تأخيری زمان پاسخبطور عملی کاربردی نداشت علی NAAدر ابتدا روش 

 شدند عبارت بودند از:را کندتر می کرد. دو دليل اصلی که باعث نا کارامدی اين روش می

  ی حرارتی ها¬نوتروننبود چشمه نوترون با يک باريکه ی خالص از 

  بودقدرت تفکيک ضعيف آشکارسازهای مورد استفاده که همان آشکارسازهای سوسوزن 

و همچنين کارامدتر شدن اين شيوه  NAAی عملی از هايی جدی برای استفادهفعاليت 1969از اواسط    

 ها بر روی ساخت يک چشمه نوترون با پرتوهای نوترون حرارتی خالصصورت گرفت. بيشتر اين فعاليت

ی کمک يک قطع کننده روشی را ابداع کردند که در آن به 9و موريسن 8آيزنهور 1966در سال .متمرکز بود

 شد. در ادامه با های حرارتی خالص ايجاد میی نوترونمتناوب پرتوی نوترون، باريکه

                                                            
1. Neutron Activation Analysis 

2 .D. E. Lea  
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 افزوده شد اولين  NAAبر کارامدی روش  Ge(Liسازهای با قدرت تفکيک باال مانند )ساخت آشکار

 توسط 1936بورون در سال ی گيراندازی عنصر اندازی نوترون، در درمان تومورها بوسيلهکاربردهای گير

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  1لوچر

 

 NAAفرآيند  -1-2

، چه از نظرکمی وچه از نظر کيفی، روش وتحليل عناصر موجود در مواديک روش قوی برای تجزيه   

( است. در اين شيوه عناصر مختلف موجود درنمونه را به وسيله تابش نمونه با NAAبا نوترون) فعالسازی

-کنند. در طول تابش نوترون به ماده )معدنی، آلی وغيره( ايزوتوپهای راديواکتيو تبديل مینوترون به ايزوتوپ

ی تابيده به ها¬نوترونشود. اکتيو تبديل میهای راديوهای پايدار بيشتر عناصر تشکيل دهنده ماده به ايزوتوپ

( وسبب بوجود آمدن ايزوتوپ 2نوترون یانداز)گيرهای عناصر تشکيل دهنده ماده گير افتادهماده توسط هسته

 -اکتيو هر کدام مطابق با نيم عمری که دارندهای راديوشود. در گام بعدی ايزوتوپهای ناپايدار آن عناصر می

 شوند.واپاشيده می -که ممکن است از چند ثانيه تا چند سال باشد

ی مشخصات دارندهبرپرتوهای گامايی منتشر می کنند که دراکتيو از خود های راديودر اين واپاشی ايزوتوپ   

ی يک ايزوتوپ همگی يک گاما با طول موج مشخص های برانگيختهآن ايزوتوپ است. به عبارت ديگر هسته

باشد و در اکتيو شده میی ايزوتوپ راديوکنند. پرتوهای گامای منتشر شده مشخصهيا انرژی مشخص منتشر می

 اکتيو( است.ی عنصر اوليه )قبل از تبديل به راديوندهنتيجه مشخص کن

(Hee Jung et al, 2009 ) 

 

 های نوترون با مادهکنشبر هم -1-3

بار است، فقط از طريق نيروهای ها هستند. چون نوترون بیی هستهنوترون و پروتون اجزاء تشکيل دهنده   

 شود، بر خالفبه يک هسته نزديک میکند. وقتی نوترون کنش میها برهمای با هستههسته

 ایهسته هایسطح مقطع برهم کنش ز يک سد کولنی بگذرد. در نتيجه،باردار مجبور نيست که ا ذرات 

                                                            
1. G. L. Locher 

2. Neutron capture 
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 برای نوترون بيش از ذرات باردار است.

 

 هاهای نوترون با هستهکنشانواع برهم -1-4

 .ای برخوردار استوجذب از اهميت ويژههای پراکندگی هسته بررسی پديدهکنش نوترون با برهمدر    

 

 پراکندگی-1-4-1

پس از  هسته هدف( و )نوترون کند، اما هر دو ذرهکنش میکنش، نوترون با يک هسته برهمدر اين نوع برهم   

پراکندگی ممکن است کشسان يا ناکشسان  ،نامندن نوع واکنش را پراکندگی میيا شوند.واکنش دوباره ظاهر می

 باشد.

 ،بعد از برخورد تر،انرژی جنبشی کل دو ذره برخورد کننده پايسته است. به زبان ساده ،در پراکندگی کشسان

( يا n,nشود. يک برخورد پراکندگی کشسان را به صورت يک واکنش )بين دو ذره توزيع می کل انرژی جنبشی

 دهند.                                    به صورت زيرنمايش می

n+ XNZ
A             XNZ

A  + n 
 

شود. پس از بخشی از انرژی جنبشی به صورت انرژی برانگيخته به هسته داده می ،در پراکندگی ناکشسان

پاشد. يک پراکندگی ناکشسان را می( واγی برانگيخته با گسيل يک يا تعداد بيشتری پرتوی گاما )برخورد، هسته

 .زير نمايش می دهند صورت( يا به 'γn,nبه صورت يک واکنش )

n+ XNZ
A             XNZ

A  + n' +  γ  
 

 های در رآکتورها هستند.واکنش

 ساز کهی کندهای مادههای پراکندگی با هستهسريع انرژی جنبشی خود را بر اثر برخورد هاینوترون

 (1371آب يا گرافيت است از دست می دهند.)کوهی  معموال

 

 جذب -1-4-2



5 

 یشود، اما پس از واکنش يک يا تعداد بيشتری ذرهکنش به صورت جذب باشد، نوترون ناپديد میاگر برهم   

 دهد.های جذبی را نشان میچند مثال از واکنش1-1شوند. جدولديگر ظاهر می

 

 ]ای ترجمه رحيم کوهیهای هستهگيری تابشبرگرفته از اندازه [یجذب یهاواکنش -1-1جدول 

 واکنشفرايند  نوع واکنش

n + XNZ (n , p)واکنش 
A                  YNZ−1

A  + P 

n + XNZ (n , α) واکنش
A                   YN−1Z−2

A−3 + α2
4  

n  + XNZ (n , 2n) واکنش
A                  YN−1Z−2

A−3 + 2n 

n  + XNZ (n , γ) واکنش
A                  YN−1Z

A+1 + γ 

 

 گاماگسيل-1-5

 با توجه به زمان برهمکنش نوترون با ماده، به دو صورت قابل (NAA)گامای توليد شده در روش    

  گيری است:اندازه

 

 های آنیکنشگسيل گاما از برهم-1-5-1

  ی عناصر های گامای آنی ناشی از پراکندگی ناکشسان نوترون از هسته که برای همهگيری پرتواندازه

حاصل ثانيه  10-14ی از مرتبه( و در مدت زمانی بسيار کم γ'n,nاز طريق واکنش) قابل اجرا نيست. اين گاما

PGNAAاين روش  ،بوده و به همين دليل 1. گامای توليد شده در اين واکنش گامای آنیشودمی
نامگذاری  2

سطح گيرد و برای عناصری که گيری در طول فرايند تابش نوترون صورت می، اندازهPGNAAشده است. در 

 شان با نوترون کم است ، قابل اجرا نيست.مقطع

 گيریاندازه ( پرتوهای گامای آنی ناشی از واکنشγn,همان ابتدای برخورد نوترون به هسته .)، 

                                                            
1. Prompt Gamma 

2. Prompt gamma neutron activation analysis  
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ی ناپايدار در زمان بسيار کوتاهی پس از برخورد نوترون، آيد. اين هستهی ناپايدار جديد بوجود میيک هسته

 کند. گسيل می بالفاصله يک پرتوی گاما

 

 های تأخيریکنشگسيل گاما از برهم-1-5-2

های جذبی نوترون با هسته است. در کنشهم( که جزء بر,γnهای گامای ناشی از واکنش )گيری پرتواندازه   

واپاشی انگيخته از طريق ی برکند. هستهاين واکنش ابتدا نوترون به هسته برخورد کرده و هسته را بر انگيخته می

اندازی تابشی نوترون توسط هسته ( است. اين واکنش مستلزم گير,γnکند که همان )بتا يک گاما منتشر می

ماند و است. در اين جا هسته پس از برانگيخته شدن توسط نوترون، مدت زمانی در حالت برانگيخته باقی می

. گامای توليد شده در اين واکنش گامای رسدشود و به حالت پايدار میسپس با انتشار گاما واپاشيده می

DGNAAبوده و به همين دليل اين روش  1تأخيری
گيری تا زمانی اندازه DGNAAنامگذاری شده است. در  2

 کند.ادامه پيدا میکه واپاشی ماده به پايان برسد 

 
 گامای آنیفرآيند جذب نوترون، در قسمت راست گسيل گامای تأخيری ودر سمت چپ گسيل  -1-1شکل 

 

-ی ديگر نيز گسيل میشود عالوه بر پرتوی گاما اغلب يک يا چند ذرههمانطوری که در تصوير باال مشاهده می

 شود.

                                                            
1. Delay Gamma 

2. Delay Gamma neutron activation analysis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:NAA1.png
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 های نوترونسطح مقطع-1-6

 انرژی از نوترون راتک اندازی نوترون توسط هسته سطح مقطع هسته است. يک باريکههای گيريکی از معيار   

که در اين  Rبر خورد می کند. تعداد واکنش ها بر ثانيه،  tدر نظر بگيريد که به يک هدف نازک به ضخامت  

 هدف رخ می دهدرا می توان به صورت زير نوشت:

 

 R/واکنش( sهدف(= )بهبرخورندهنوترونهایتعداد/s×2m×)باريکه(معرضدرهایهدف×)هسته(بر2n/mبرکنشبرهم)احتمال

 يا

R=I(n/m2×s)×[N(nuclei/m3)]×[a(m2)] ×[t(m)]×[σ (m2  ( ]    

 

 tی نوترون به هدف وبترتيب شار نوترون در واحد زمان ، مساحت سطح برخورد کننده tو aو Iکه 

 ضخامت هدف است.

 ی هدف برهسته بااحتمال رخداد يک واکنش که  معنی فيزيکی استاين ، به نام سطح مقطع، دارای σپارامتر    

 . بستگی دارد.هايی که بر متر مربع هدف برخورد می کندتعداد نوترون

 σ(  2m)ن احتمال برابر است با:يا 

 

 m2 10−28 = cm2 10−24 = b 1                                                        بارن است.    σيکای 

 

تقريبا برابر با مساحت سطح مقطع يک هسته  1barnمتر است،  14−10تا  15−10چون شعاع هسته تقريبا   

شوند. مثال برای های نوترون بطور جداگانه برای هر نوع واکنش و ايزوتوپ تعريف میاست. سطح مقطع

 های زير را داريم:تعريف 4-1های آمده در بخش واکنش

sσ سطح مقطع پراکندگی کشسان =  

iσ  سطح مقطع پراکندگی ناکشسان = 

aσ سطح مقطع جذب = 
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γσ سطح مقطع گيراندازی = 

fσ سطح مقطع شکافت = 

 ها است σ یبرابر با حاصل جمع همه -يعنی، احتمال کل رخداد واکنشی از هر نوع -سطح مقطع کل

+……                                                                                              sσ + iσ + aσ+  γσ  = totσ 

ش هستند نشان يدو عنصر آهن و سرب ، که از عناصر موجود در آزما یسطح مقطع کل برا ینمونه منحن یبرا

 (1371)کوهی،.است داده شده

 

 
 

  http://www.nndc.bnl.gov/exfor ]نترنتیيت ايبرگرفته از سا[ 56-سطح مقطع آهن -2-1شکل 

 

 سطح مقطع

barn 

 MeVانرژی نوترون فرودی 
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 http://www.nndc.bnl.gov/exfor ]برگرفته از سايت اينترنتی[208-سطح مقطع سرب -3-1شکل 

 .شود سطح مقطع عناصر به انرژی نوترون فرودی بستگی داردهمانطور که مشاهده می

 
 

 http://www.nndc.bnl.gov/exfor ]برگرفته از سايت اينترنتی[ 12-سطح مقطع کربن -4-1شکل 

 

 سطح مقطع

barn 

 سطح مقطع

barn 

 

 MeVانرژی نوترون فرودی 

 

 MeVانرژی نوترون فرودی 
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 http://www.nndc.bnl.gov/exfor ]برگرفته از سايت اينترنتی[ 1-سطح مقطع هيدروژن -5-1شکل 

 

 PGNAAهای کاربرد -1-7

شود. در آن می یکرد و همين امر باعث گسترده شدن کاربردها یرا شناساي یتوان مواد زياددر اين روش می   

 .است از اين کاربردها ذکر شده یپايين تعداد

 

 امنيتی -1-7-1

رشد از افزايش تروريسم در سراسر جهان، تشخيص ترکيبات عنصری در مواد غير قانونی بدليل نگرانی روبه    

، مواد مظنون را در معرض تابش نوترون قرار PGNAAبسيار مهم است. برای شناسايی مواد منفجره به کمک 

ستفاده از با ا PGNAAروش  .برندسپس با مطالعه گامای آنی گسيل شده به وجود مواد منفجره پی می دهندمی

سنجی های حرارتی برای شناسايی مواد غير قانونی، به صورت تجاری در حال توسعه است. طيف¬نوترون

PINSهای قابل حمل که نوترونی ايزوتوپ
 سنجشود وطيفناميده می 1

 برای سيستم دو هر. شودیماستفاده  HPGeو آشکارساز  D - Dاز چشمه پالسی  NIGASگامای روش 

                                                            
1. Portable isotopic neutron spectroscopy 

 سطح مقطع

barn 

 

 MeVانرژی نوترون فرودی 
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، باعث اصالح PGNAAسازی مواد شيميايی به اندازه کافی حساس هستند. پژوهشهای بيشتر بر روی آشکار

ی اصالح و (، نتيجهSPEDSی کوچک مواد منفجره)است. بطور مثال سيستم تشخيص بستهشدن اين شيوه شده

 (Firestone,R.B et al, 2004; Siedenstrang , A.L et al, 1994) بهبود اين شيوه است.

 

 در فرودگاه PGNAA کاربرد -6-1شکل 
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Abstract: 

Carbon is The major constituent elements of fuels, explosives and many other 

essential materials. To discover of the minerals or explosives in Airport or drugs in 

cargo terminal and ect, we needs a way to identify these elements easily. 

In neuclear method, the identification of sample can be determined by using sample 

activation with neutron. The parts which constituted this experiment include gamma 

detector, neutron source and sample. The experiment can be described that tha sample 

is bombarded by neutrons which emitted from the source. After the collision of 
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neutrons to the Stable nuclei (sample Nuclei) The Nuclei was unstable and emitted a 

gamma-ray with certain energy at the time with the order of 10-7 seconds. Because 

this method called Prompt Gamma Ray Neutron Activation Analysis. 

Two different gamma-energy are emitted from carbon in dealing with neutrons. If the 

incident neutron is Fast (energy greater than 5MeV) the gamma-carbon nuclear 

energy is 4.439MeV and  if the incident neutron is Thermal (energy 4-0/003eV), the 

gamma energy emitted is 4.945MeV. 

In addition of carbon Gamma, exist Undesirable Gamma exists in the environment 

that has adversely affect on the measurement of gamma-carbon and causes we  have 

error in the identification of carbon. In this study we analyzed Experimentally that  

How to get a gamma detector, the neutron source and a carbon material are 

investigated as the test sample. 

 

 


