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 با به کارگیری روشهای222 -برآورد دز جذبی الکترون گسیلیده از دختران رادون
ORNL کاهش واریانس در فانتوم
2
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 مطالعات نشان داده که رادون دومین علت ابتال به سرطان. بخش عمدهاي از پرتوگیري بشر از محیط زندگی ناشی از گاز رادون است:چکیده
 سال) است و به همین دلیل تولید آن در طبیعت با وجود4/5×319  عمر- (با نیم662- اورانیم،666- منبع اصلی رادون.ریه بعد از سیگار است
 گاز طبیعی و مصالح ساختمانی وجود دارد که از راه، نفت، آبهاي زیرزمینی، معادن، هوا، رادون در خاک. عمر کوتاهش استمرار دارد-نیم
 بررسیها نشان داده است با وجود اینکه بسیاري از خانههاي مناطق کشور ما ایران بر روي.استنشاق وارد مجاري سیستم تنفسی انسان میشود
 لذا انجام محاسبات دقیق دز جذبی. پژوهش و بررسیهاي جدي در این زمینه انجام نشده است،بسترهایی از سنگهاي گرانیت احداث شده است
 در این مقاله محاسبات دزیمتري عضوهاي. ضروري به نظر میرسد،ناشی از تابش دختران رادون در عضوهاي بدن انسان به منظور برآورد خطر
MCNPX2.4.0  با استفاده از کد محاسباتی، و دخترانش به روش مونتکارلو666-بدن براي تابش بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیلیده از رادون

 و با به کارگیري روشهاي کاهش واریانس انجام شده و دز مؤثر تمام بدن براي این تابشهاORNL و فانتوم تصحیح شدهي انسان بالغ
. به دست آمد5/96 µSvWLM-3

 دز جذبی الکترون، ORNL  فانتوم، روش کاهش واریانس،222- دختران رادون:کلیدواژهها

Estimated Dose of Electrons Emitted from Radon-222 Progenies Applying
Variance Reduction Methods in ORNL Phantom
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Abstract: Radon is the main source of radioactivity in the environment. Scientific investigations
revealed that after the smoking, radon ranked as the second cause of lung cancer. Despite the short half
life of Radon-222, it is produced continuously in nature, as its main source is the decay of uranium-238
with the half life time of 4.5×109 years. Radon exists in air, mines, oil, natural gas, building materials and
groundwater; therefore it may easily enter the lung through the inspiratory system and emits alpha, beta,
gamma, X-ray and conversion electron. These particles and radiations which can deposit their energies in
different organs are considered to be very harmful for the human health. Although, many houses have
been built on a bed of granite rock, the exact assessment for the amount of radon in the residential houses
has not yet been carried out. In this regard, a serious analysis is needed to be made in this field, in
particular, for calculation of different organs' absorbed dose of Radon and its progenies. In this study,
Monte Carlo calculations have been made using MCNPX2.4.0 code and the variance reduction methods
were applied for the calculations of the absorbed dose due to beta particle and the conversion electron
from decay of Radon and its progenies. An effective dose rate of 5.93 µSvWLM-1 in this respect has
been evaluated for the human body.
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 .1مقدمه
طبق گزارش کار گروه علمی سازمان ملل در خصوص اثرهاي

 .2روش انجام محاسبات
دز رسیده به عضوهاي بدن به واسطهي واپاشی دختران رادون را

در سال  6111میالدي مقدار متوسط پرتوگیري

نمیتوان مستقیماً اندازهگیري کرد؛ چرا که الزمهي این امر قرار

سالیانهي انسان از تمام منابع پرتوزاي طبیعی در مناطق با پرتوزایی

دادن دزیمتر در درون عضوهاي بدن موجود زنده است که در

زمینه 6/4 mSv ،در سال برآورد شد که در حدود  56%یعنی بیش

عمل امکانپذیر نیست .لذا الزم است از روشهاي محاسباتی

از نیمی از این پرتوگیري ناشی از استنشاق گاز رادون و مابقی

استفاده شود .در این پژوهش با استفاده از فانتوم ریاضی تصحیح

مربوط به دیگر منابع پرتوزاي طبیعی است ] .[3رادون ،گازي

شدهي  ORNLکه در آن عضوهاي بدن انسان مطابق با واقعیت

بیرنگ ،بیبو ،بیمزه ،خنثی ،پرتوزا با نیم -عمر  6/2روز است

با استفاده از فرمولهاي ریاضی شبیهسازي شد ،محاسبات

()3

تابش اتمی

666

] .[6از بین سه ایزوتوپ طبیعی رادون یعنیRn ، Rn ،

639

()6

دزیمتري انجام شد .این فانتوم ،فانتوم کامل کریستی

و

و

اکرمن( )6است که در آن مدل تیرویید یونالوفسکی( )4به خاطر
دقت باالي آن نسبت به مدل تیرویید اکرمن و کریستی جايگزین

 662Rnتنها ( 666Rnبا نیم -عمر  6/2روز) فرصت رسیدن به سطح
زمین را دارد و از طریق شکافها ،ترکها ،مصالح ساختمانی،

()5

نقاط اتصال ،فضاي خالی اطراف لوله ،اتصاالت در دیوار ،کف و

آن شد .گردن نیز از مدل ریمان به فانتوم اضافه شد .همچنین

آبهاي زیرزمینی وارد ساختمان میشود ] .[6چون رادون یک

خطاهاي همپوشانی که در بعضی قسمتها وجود داشت برطرف

گاز خنثی است ،تقریباً تمام رادونی که استنشاق میشود در

شد .نواحی اصلی فانتوم تصحیح شدهي  )3( ،ORNLیک

فرایند بازدم خارج میشود .ولی محصوالت واپاشی آن به

استوانهي بیضیوار نشاندهندهي تنه و دستها )6( ،دو مخروط

مولکولهاي آب و گازهاي اتمسفر و همچنین ذرات معلق

مایل ناقص نشاندهندهي دو پا )6( ،یک استوانهي بیضیوار به

موجود در هوا میچسبند و در طی فرایند تنفس ،هم بخش

عالوهي یک نیمبیضیوار معرف سروصورت )4( ،یک استوانهي

چسبیده و هم بخش نچسبیده به ذرات ،وارد مجاري سیستم

بیضیوار نمایندهي گردن ،و ( )5برشی از استوانه و قسمتی از دو

تنفسی میشوند .این ذرات در سطوح مجاري تنفسی تهنشین

بیضیوار نشاندهندهي تیرویید است ] .[5شکل  3برش عرضی

میشوند و با توجه به نیم -عمر کمتر از نیم ساعتشان در همان

این فانتوم را نشان میدهد .تمام عضوهاي فانتوم مرد و زن بالغ

جا واپاشی میکنند ] .[4از بین دختران کوتاه -عمر رادون،666-

مشابه هم هستند و فقط در بعضی از عضوها تفاوت وجود دارد

دو ایزوتوپ  632Poو  634Poآلفا گسیلاند .ذرات آلفا به علت برد

که در جدولهاي  3و  6مشخص شده است.

کوتاهشان در ریه باقیمانده و به بافت حساس آن آسیب
634

میرسانند .ضمناً دو ایزوتوپ Bi

جمجمه

و  634Pbبتاگسیلاند .اگرچه

مغز

آسیب ناشی از ذرهي آلفا بسیار بیشتر از فوتون و الکترون است،

گردن

ولی چون الکترونها و فوتونها قابلیت نفوذ باالتري نسبت به

ریهها

ذرات آلفا دارند ،از ریه خارج شده و در دیگر عضوهاي بدن

قلب

انرژي به جا گذاشته و به بافتها آسیب میرسانند .به همین علت

لوزالمعده

دزیمتري الکترون و فوتون مهم تلقی میشوند ،به ویژه وقتی که

روده کوچک

قرارگیري در معرض تابش رادون با غلظتهاي باال طوالنی مدت

روده بزرگ

باشد .این وضعیت براي کارگران معادن اورانیمی که مدت

مري

کبد
تخمدانها
لگن خاصره

طوالنی در معرض تابش رادون با غلظتهاي باال قرار میگیرند،
پیش میآید.
در این پژوهش دزیمتري الکترون براي تابشهاي بتا و

استخوانهاي پا

الکترون تبدیل داخلی گسیلیده از دو دختر بتاگسیل رادون666-
با استفاده از فانتوم تصحیح شدهي  ORNLو با به کارگیري
روشهاي کاهش واریانس به وسیلهي کد محاسباتی
 MCNPX2.4.0انجام شد.

شکل  .1برش عرضی فانتوم مرد بزرگ سال.
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جدول  .1نتایج محاسبات دز جذبی تابش بتاي دختران  634Pbو  )µGyWLM-3( 634Biدر اندامهاي مختلف بدن
عضو

جنسیت

عضوهاي مشترک

عضوهاي زن بالغ
عضو مرد بالغ

کلیهها
لوزالمعده
رودهي کوچک
آدرنالها
کیسهي صفرا
قلب
پوست
تیرویید
معده
سطوح استخوانی
ریه
مري
مثانه
تیموسها
کبد
مغز
رودهي بزرگ
مغز قرمز استخوان
ماهیچه
طحال
سینه
رحم
تخمدانها
بیضهها

خطاي نسبی ()%

دز جذبی بتاي

634

634

Pb

دز جذبی بتاي
634

Pb

-5

3/53
3/49
6/13
6/92
4/36
1/44
1/56
6/62
3/52
1/32
1/11
3/39
2/36
6/66
1/69
6/61
6/56
1/66
1/12
3/13
1/26
6/36
2/56
31/24

6/216×31
9/919×31-5
4/491×31-2
6/536×31-4
6/221×31-5
6/493×31-4
6/955×31-5
4/612×31-5
2/253×31-5
3/632×31-4
2/942
6/525×31-5
6/626×31-9
6/225×31-4
3/442×31-4
6/453×31-2
4/661×31-2
6/125×31-4
4/129×31-6
2/299×31-5
3/646×31-6
3/459×31-2
3/959×31-4
5/293×31-5

خطاي نسبی ()%
634

Bi

Bi
-5

3/25
3/29
2/63
1/1626
4/16
1/94
1/22
6/29
6/43
1/69
1/11
3/62
6/13
6/45
1/46
6/66
6/46
1/65
1/15
3/66
1/92
6/53
5/23
9/54

3/466×31
4/369×31-4
5/995×31-5
3/666×31-6
4/335×31-4
5/539×31-6
6/223×31-4
6/462×31-6
6/493×31-6
6/621×31-6
6/655×31+3
4/136×31-6
5/221×31-5
6/126×31-4
2/442×31-6
6/191×31-5
9/425×31-5
4/391×31-4
9/196×31-6
3/392×31-6
3/511×31-6
3/246×31-4
3/146×31-4
2/225×31-5

جدول  .2نتایج محاسبات دز جذبی تابش الکترون تبدیل داخلی دختران  634Pbو  )µGyWLM-3( 634Biدر اندامهاي مختلف بدن
جنسیت

عضوهاي مشترک

عضوهاي زن بالغ
عضو مرد بالغ

عضو
کلیهها
لوزالمعده
رودهي کوچک
آدرنالها
کیسهي صفرا
قلب
پوست
تیرویید
معده
سطوح استخوانی
ریه
مري
مثانه
تیموسها
کبد
مغز
رودهي بزرگ
مغز قرمز استخوان
ماهیچه
طحال
سینه
رحم
تخمدانها
بیضهها

خطاي نسبی ()%
634
Pb
6/69
6/69
6/49
4/69
5/42
1/22
1/99
4/66
3/92
1/66
1/11
3/26
5/16
6/44
1/46
5/29
2/93
1/39
1/14
3/56
1/95
6/92
6/64
-

دز جذبی الکترون تبدیل
634
Pb
5/612×31-2
3/939×31-5
9/965×31-9
6/425×31-5
2/365×31-2
5/942×31-5
6/911×31-2
2/129×31-2
3/622×31-5
3/919×31-5
6/936
4/999×31-5
3/995×31-9
6/699×31-5
6/913×31-5
6/266×31-9
2/916×31-9
6/224×31-5
2/962×31-4
3/941×31-5
6/961×31-5
6/965×31-9
6/229×31-9
-
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دز جذبی الکترون تبدیل
634
Bi
4/565×31-5
3/666×31-4
9/622×31-2
3/963×31-4
5/699×31-5
6/523×31-4
6/922×31-5
2/953×31-5
2/223×31-5
3/336×31-4
5/692
6/629×31-4
3/625×31-2
6/316×31-4
3/259×31-4
6/262×31-2
9/999×31-2
6/632×31-4
9/929×31-6
3/621×31-4
3/266×31-4
6/166×31-2
6/466×31-2
9/595×31-9

خطاي نسبی ()%
634
Bi
3/69
3/62
3/52
6/45
5/45
1/43
1/49
6/49
3/34
1/39
1/1
3/12
6/94
6/13
1/62
6/52
6/22
1/19
1/19
1/96
1/21
3/14
5/26
2/99
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محاسبات دزیمتري الکترون شامل دو مرحلهي اساسی است:

634

Pb
Pb

214

مرحلهي اول تعیین طیف انرژي الکترون تبدیل داخلی و بتاي

634

Bi
Bi

214

بتا
Beta
conversion
 electronالکترون تبدیل

گسیلیده از دو دختر بتاگسیل و مرحلهي دوم انجام محاسبات

10

دزیمتري با استفاده از کد محاسباتی .MCNPX2.4.0

-1

-1
)Yield(Bq-s
)(Bq-s
بهرهی تولید

 1.2محاسبهی طیف انرژی بتای محصوالت واپاشی رادون222-

براي تعریف چشمهي واپاشی بتا در فایل ورودي کد MCNPX

1

الزم بود طیف پیوستهي بتاي گسیلیده از دو دختر بتاگسیل
محاسبه شود .شکل  6تغییرات شدت بتاها و الکترون تبدیل

0.1

داخلی دو دختر رادون 666-را نشان میدهد .ایزوتوپ ،634Bi
 42ذرهي بتا در محدودهي انرژي  9/1×31-6تا  6/694MeVو
634

ایزوتوپ Pb

ذرات بتا با انرژيهاي ،9/69×31-3 ،3/166

0.1

1

0.01

)(MeV
انرژی
)Energy(MeV

-3

شکل  .2رابطهي بین شدت بتا و الکترون تبدیل داخلی دختر -هستهي Bi

-3

 4/92×31-3 ،2/2×31و  3/96×31 MeVگسیل میکند .هر

634

634

و  Pbو انرژي.

کدام از این ذرات بتا خود داراي یک طیف پیوستهي انرژي از
صفر تا انرژي بیشینهي بتا است ][6
6

6

 2.2دزیمتری بتا و الکترون تبدیل داخلی

)N(p) = C p(Q-Te) F(ZD, p

()3

دختران رادون از راه استنشاق وارد دستگاه تنفسی شده و با
که در آن ) F(ZD, pتابع فرمی و برابر است با

2
1  e 2

()6
Ze2
که در آن
4 .v e

نیم -عمر نسبتاً کوتاهشان واپاشیده میشوند .ریهي انسان
F(ZD , p) 

شامل تعداد زیادي لولههاي هوایی با قطرهاي متفاوت است
که در سرتاسر حجم آن توزیع یافتهاند .در واقع ذرات ،بعد

. 

از استنشاق ،وارد این لولههاي هوایی میشوند .ذرات آلفاي

با توجه به این که در محاسبات کد  MCNPتابع فرمی به

گسیلیده از این دختران ،کوتاه برد بوده و از لولههاي هوایی

یک بهنجار میشود ،ضرب طیف بتایی که باید در کد تعریف

خارج نمیشوند و انرژيشان را تقریباً در جایی که تهنشین

شود ،در ضریب ثابتی مثل  Cدر رابطهي ( )3تأثیري در خروجی

شدهاند از دست میدهند .اما همانطور که در شکل  6دیده
6

برنامه ندارد .از اینرو میتوان شکل طیف بتا را با سه ضریب

میشود به علت چگالی پایین (  )1/692 gr/cmبافت ریه،

اصلـی مـوجـود در رابطـهي ( )3بـه دسـت آورد .رابطـهي ( )3بـا

برد الکترون در آن از مرتبهي سانتیمتر است که این مقدار از

استفاده از قاعدهي طالیی فرمی در واپاشی بتایی به دست میآید.

اندازهي قطر لولههاي هوایی بزرگتر است .به خصوص براي
634

در رابطههاي ( )3و ( p ،ve ،)6و  ،Teبه ترتیب ،سرعت ،تکانه و

ایزوتوپ Bi

انرژي جنبشی الکترون است ZD .عدد اتمی دختر هسته Q ،انرژي

این برد به چند سانتیمتر هم میرسد .بنابراین میتوان با تقریب

واپاشی F(ZD,p) ،تابع فرمی و ) N(pفراوانی است.

خوبی (که توسط مارکوویچ و همکارانش در  6119پیشنهاد شد)
ریهي انسان را به عنوان چشمهي یکنواخت الکترون گسیل درنظر

طیف پیوستهي بتا محاسبه و براي انجام محاسبات دزیمتري در

گرفت ].[2

کارت  SDEFچشمه در فایل ورودي کد ،در دو برنامهي جداگانه
634

براي Bi

(که داراي ذرات با انرژي حدود  6MeVاست)

و  634Pbتعریف شد .طیف انرژي گسستهي الکترون

تبدیل داخلی در دو برنامهي جداگانه براي دو ایزوتوپ بتاگسیل در
فایل ورودي کد تعریف شد.
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6

4

3

2

1

)(cmدر بافت
الکترون
Rangeریه
(cm) in
Tissue
بردLung
Electron

5

غیره در نظر گرفته شد .محاسبه با نرمافزار LUNGDOS.F90

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

عبارت دیگر ،نرخ تنفس و نرخ تجمع و فرایندهاي زیستشناختی و
فیزیکی نظیر پاکسازي و  ...در تعیین مقدار فعالیت  Anنقش
دارند .این فرایندها به صورتی عمل میکنند که همیشه یک
مقدار ثابت فعالیت تابش براي الکترون وجود دارد .مارکوویچ و
همکاران حالت مرجعی در نظر گرفتند که در آن پارامترها در
فایل ورودي کد تعریف شدند .از جملهي این پارامترها میتوان
به نرخ تنفس استاندارد برابر با  1/92m6h-3و ضریب تعادل

0
0.5

انجام شد .در واقع در ریه بعد از مدتی تعادل حاصل میشود .به

0.0

)(MeV
)(MeVالکترون
انرژی
Electron
Energy

استاندارد برابر با  1/695اشاره کرد ].[2

شکل  .8برد الکترون در ریه به صورت تابعی از انرژي آن.

دز جذبی الکترون (بتا و تبدیل داخلی) به ازاي  3WLMاز
رابطهي زیر محاسبه شد

هدف محاسبات برآورد دز در عضوهاي بدن شخصی بود که
در معرض غلظتهاي باالي رادون برحسب  WLMقرار

DnR  T DnR . A n .YIELDnR

()6

T

میگیرد WLM .یکاي اندازهگیري غلظت رادون در محیط
است که به تراز کار ماهیانه معروف بوده و برابر با  6/5میلیژول

که در آن  Anفعالیت کل هر یک از دو دختر بتاگسیل  666Rnبه

انرژي بر ساعت و بر مترمکعب است .به عبارت دیگر

ازاي  3WLMدر کل نواحی سیستم تنفسی انسان است که مقدار
( )2

 ،WLM=391h×WLکه عبارت است از دز دریافتی از رادون

آن توسط مارکوویچ

به غلظت  3WLدر مدت یک ماه ( 391ساعت).

 592/4 Bq/WLبراي Bi

با استفاده از کد محاسباتی  MCNPXمقدار دز جذبی DRn

برابر  412/2 Bq/WLبراي Pb
634

واپاشی )  (YEILDnRبراي Pb

T

634

و

محاسبه شد .شدت بتا به ازاي یک
634

و Bi

634

حدود  3و همچنین

شدت الکترون تبدیل داخلی برابر با  1/662براي  634Biو 1/214

برحسب ( )MeV/grاز تابش ) (Rدو ایزوتوپ دختر بتاگسیل

634

در نظر گرفته شد ] T D nR .[9میزان دز جذبی

( )nدر عضوهاي فانتوم شبیهسازي شده ) (Tبراي مرد بالغ به

براي Pb

دست آمد .تالی مورد استفاده در این برنامه  +F2بود که دز

عضوهاي بدن برحسب  µGyWLM-3است ].[2

جذبی عضوهاي بدن را برحسب ( )MeV/grمحاسبه میکند.

مقدار دز مؤثر با استفاده از رابطهي زیر محاسبه شد

همچنین از آنجایی که مغز قرمز استخوان در حالت واقعی به
H T  n ,e WR T DnR

صورت نایکنواخت و ناهمگن است و شبیهسازي واقعی آن
امکانپذیر نیست ،لذا الزم است از ضرایب تبدیل شار فوتون به

E  T WT HT

()4

دز جذبی استفاده شود .زیرا این ضرایب شرایطی را ایجاد میکند
که استخوان همگن به حالت واقعی استخوان ناهمگن یعنی،

که در آن  WRضریب وزنی تابش و  WTضریب وزنی حساسیت

حالتی که استخوان و مغز استخوان جدا از هم هستند ،تبدیل

بافت است که از دادههاي  ICRP103به دست میآید HT ،دز

میشود .از اینرو ،براي تعیین مغز قرمز استخوان از تالی F4

معادل و  Eدز مؤثر هستند.
در رابطهي ( )4فرض میشود که میزان پرتوگیري از رادون

استفاده شد.

در طول زمان ثابت بوده و بدن پیوسته در معرض استنشاق غلظت

اساس انجام محاسبات دز بر پایهي مدل دستگاه تنفسی

ثابتی از رادون است.

 ICRP66بوده و تمام پارامترهاي مربوط به نرخ تنفس ،نرخ
تجمع ،ضریب تعادل ،پارامترهاي زیستشناختی و فیزیکی بدن و
66
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 8.2استفاده از روشهای کاهش واریانس

میداشت میتوانستیم زاویهي رأس مخروط را بستهتر در نظر

از بین روشهاي تعریف شده براي کاهش واریانس در MCNP

بگیریم .اگر زاویهي رأس مخروط را نسبت به جهت مثبت محور

تنها دو روش تقسیم هندسه( )9و پیش قدردارکردن چشمه( )2براي

 zدر نظر بگیریم در این صورت گسیل الکترون به سمت پایین

ترابرد الکترون قابل اجرا بود .براي به کارگیري روش تقسیم

بدن در زاویهي   / 2    و گسیل الکترون به سمت باال در

هندسه به این صورت عمل شد که فانتومی که در این پژوهش

زاویهي  0     / 2فرض میشود .براي بهکارگیري این روش

مورد استفاده قرار گرفت ،شامل سه نوع بافت اصلی نرم،

کاهش واریانس از کارتهاي  SPn ،SInو  SBnاستفاده شد.

استخوانی و بافت ریه بود که تنها بافت نرم مرزبندي شد .براي

کارت  SInتوزیع کسینوس زاویه و کارت  SPnتوزیع گسیل را

کاهش واریانس باید احتمال عبور الکترون بین چشمه (ریه) و

تعیین میکند و کارت  SBnتعیین میکند که در داخل و خارج

بافت هدف (چهار عضو داراي خطاي باال) زیاد شود تا خطا

مخروط ،الکترون با چه احتمالی در یک توزیع خاص گسیل

کاهش یابد .به عنوان نمونه اگر اهمیت عضوي مثل کبد که در

میشود .در داخل مخروط با احتمال  P3=3و در خارج مخروط با

مسیر حرکت الکترونها قرار دارد زیاد میبود ،در این صورت

احتمال ◦= P6توزیع همسانگرد الکترون وجود دارد.

میشد و اگر اهمیت عضو (کبد) کم در نظر گرفته میشد ،چون
در مسیر حرکت الکترونها بود باز هم دچار مشکل میشدیم.

 .8نتایج و بحث
طیف انرژي بتاي حاصل از واپاشی دو دختر رادون 666-در

پس باید اهمیت عبور ذرات در این مسیر زیاد باشد .براي حل این

شکل  4نشان داده شده است .این طیف تطابق بسیار خوبی با

مشکل مرزهاي بافتهاي نرم حذف شد و فقط چهار عضو مهم که

طیف پیوستهي بتاي ارایه شده توسط مارکوویچ در سال 6119

در پایین ریهها قرار داشتند و داراي خطاي باال بودند بدون تغییر

دارد ] .[2دز جذبی تابش بتا و الکترون تبدیل داخلی دختران

باقی ماندند .مسیري که ریهها را به چهار عضو مرتبط میکرد به

رادون 666-در عضوهاي بدن به همراه خطاي نسبی آنها بعد از

صورت باریکهاي با  imp=4مرزبندي شد و به چهار عضو اصلی،

بهکارگیري روشهاي کاهش واریانس در جدولهاي  3و  6درج

 imp=2و به سایر عضوها  imp=3نسبت داده شد .اساس تعیین

شده است .نتایج نشان دادند که دز رسیده به ریه در مقایسه با سایر

این مقادیر اهمیت ( )impارزیابی مقدار راندمان برنامه و روش

عضوهاي بدن ،بیشترین مقدار را دارد که این به دلیل تعریف ریه

آزمون و خطا بود .به این صورت که چندین حالت مختلف در

به عنوان چشمهي الکترون گسیل قابل پیشبینی بود .همچنین دز

نظر گرفته شد (مثالً  61حالت مختلف) و همهي این حالتها

جذبی عضوهاي بدن از Bi

بیشتر از  634pbاست ،زیرا ذرات

اجرا شدند (مثالً در یک  .)dumpدر فایل خروجی قسمتی به نام

پرانرژي در طیف انرژي Bi

 Fomوجود دارد که نشاندهندهي راندمان محاسبات MCNP

].[9

عضو (کبد) درگیر محاسبات شده و زمان اجراي برنامه طوالنی

634
634

بیشتر از  634pbهستند (شکل )6

است .هر چه  Fomبزرگتر باشد ،به ازاي یک زمان ثابت ،خطا

0.01

و یا به ازاي یک خطاي ثابت ،زمان کمتر است .پس هر برنامهاي

1E-3

که داراي مقدار  Fomبیشتري بود مناسبتر بود.
مطلوب بود به جاي این که گسیل الکترونها از چشمه به صورت

1E-5

یکنواخت و همسانگرد در همهي جهات پیگیري شود ،به

1E-6

الکترونهایی که به سمت پایین بدن گسیل میشوند نسبت به

1E-7

الکترونهاي گسیل شده در سایر جهات اهمیت بیشتري داده
شود .پس زاویهي گسیل الکترونها به عنوان متغیر پیش قدردار

214

Pb

1E-8

214

Bi

همکاران
نیکزیک و
Nikezic
et al.
Studyحاضر
پژوهش
This

در داخل مخروطی که در واقع پهن شده و در صفحهي  x-yقرار

1000

دارد فرض شد .اساس انتخاب این مقدار موقعیت قرار گرفتن

100

10

1E-9
1

)(keV)(keV
انرژی
Energy
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چهار عضو بود .اگر به جاي چهار عضو تنها یک عضو وجود
66

شدت (یکای
اختیاری)
Intensity

همچنین با توجه به موقعیت مکانی چهار عضو ذکر شده،

1E-4
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هر چه انرژي ذرات پایینتر باشد ،شکل فانتوم در محاسبات

نتایج محاسبات دزیمتري نشان داد که دز جذبی اکثر

دزیمتري مؤثرتر میشود.

عضوهاي بدن داراي خطاي کمتر از  5%است که از نظر
برآوردهاي پزشکی قابل قبول است .ولی عضوهایی که در

براي به دست آوردن برآوردي از سهم دز ساالنهي

فاصلهي دوري از ریهها قرار داشتند داراي خطاي باال بودند ،چرا

الکترون دختران رادون ،از دادههاي اندازهگیري شده در

که این عضوها کوچک بوده و تعداد تابش کمتري نسبت به سایر

 UNSCEAR 2006استفاده شد ] .[2غلظت رادون (در ایران)

عضوها به آنها میرسد .این عضوها شامل مثانه ،رحم و غدد

اندازهگیري شد که بیشترین مقدار آن  63111Bq/m6و کمترین
6

جنسی مرد و زن بودند .همچنین نتایج محاسبات دز ناشی از

مقدار آن  26Bq/mبه دست آمد .براي برآورد اهمیت دز

 634pbحاکی از آن بود که عالوه بر این چهار عضو ،کیسهي

الکترون دختران رادون ،در جدول  4دز جذبی عضوهاي بدن ،در

صفرا و تیرویید نیز داراي خطاي باالي  5%بودند که با استفاده از

این دو غلظت مختلف رادون داده شده است .براساس اطالعات

روشهاي کاهش واریانس خطاي آنها تا حد قابل قبولی کاهش

این جدول در غلظتهاي پایین رادون ،دز جذبی عضوها تا حدي

داده شد .با این وجود غدد جنسی مرد همچنان داراي خطاي

قابل چشمپوشی است .ولی در غلظتهاي باال نمیتوان از دز

غیرقابلقبول بود .مقدار دز مؤثر تابش بتا و الکترون تبدیل داخلی

جذبی برخی از عضوها مثل ریه ،ماهیچه ،قلب ،تیموس ،معده،

دختران رادون  5/96µSvWLM-3تعیین شد .به بیان دیگر

مري و کبد چشمپوشی کرد .دز مؤثر ساالنهي ناشی از الکترون

شخصی که به مدت یک ماه در معرض تابش رادون با غلظت

دختران رادون در غلظت باالي رادون  6/139 mSvو در غلظت

 3WLقرار بگیرد ،مقدار دز مؤثر دریافتی وي  5/96µSvخواهد

پایین آن در حدود  5/669×31-6 mSvاست.

بود .در جدول  6نتایج این مقایسه و محاسبهي مارکویچ براي

نتایج این پژوهش به ازاي واحد غلظت رادون گزارش شدهاند و

چند عضو بدن انسان مقایسه شده است .توافق خوبی بین این دو

با داشتن غلظت رادون در هر محیط و ضرب کردن نتایج در آن

634

وجود دارد .تفاوت دز جذبی حاصل از  634Pbبیشتر از Bi

میتوان دز جذبی عضوهاي بدن را به دست آورد.

است ،زیرا در طیف  634Pbذرات با انرژي پایینتر وجود دارند.
جدول  .8مقایسهي دز جذبی بتاي محاسبه شده با  MCNPبا دادههاي مارکویچ ] [2براي دو ایزوتوپ بتاگسیل Pb
عضو

پژوهش حاضر
634

Pb

634

634

و Bi

مارکوویچ
634

Bi

634

Pb

634

Bi

پوست

6/92×31-5

6/22×31-4

6/24×31-5

6/25×31-4

کبد

3/45×31-4

2/45×31-6

3/52×31-4

2/44×31-6

معده

2/25×31-5

6/49×31-6

2/92×31-5

6/41×31-6

غدد جنسی مرد

5/29×31-5

2/22×31-5

5/25×31-5

9/21×31-5

سطوح استخوانی

3/66×31-4

6/62×31-6

3/34×31-4

6/64×31-6

مغز قرمز استخوان

6/19×31-4

4/39×31-6

3/99×31-4

4/61×31-6

رودهي بزرگ

4/66×31-2

9/42×31-5

4/62×31-2

9/49×31-5

مري

6/52×31-5

4/13×31-4

6/43×31-5

6/29×31-4
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جدول  .5دز جذبی ساالنهي عضوهاي بدن براساس دادههاي  UNSCEAR2006براي بیشترین و کمترین غلظت رادون در ایران و ضرایب دز جذبی برحسب
-3

µGyWLM
جنسیت

عضوهاي مشترک

عضوهاي زن بالغ

عضو مرد بالغ

عضو

دز جذبی ساالنه از الکترون رادون ()µGy

دز جذبی کل الکترون
()µGyWLM-3

6

26 Bq/m

6

63111 Bq/m

کلیهها

9/123×31-5

2/321×31-5

6/196×31-6

لوزالمعده

2/616×31-4

5/292×31-4

6/342×31-3

رودهي کوچک

-5

-5

-6

آدرنالها

-6
-4

2/916×31

9/441×31

-6

3/515×31

3/293×31

-4

6/566×31

-3

5/291×31

-3

کیسهي صفرا

5/126×31

4/592×31

3/961×31

قلب

2/326×31-6

5/591×31-6

6/315

پوست

-6

-4

تیرویید

-6

معده

-6

سطوح استخوانی

6/222×31

4/694×31

-6

6/694×31

6/549×31

-3

3/426×31

-3

2/294×31

-6

6/223×31

6/635×31

3/656

6/236×31-2

6/656×31-6

2/295×31-3

-6

ریه

49/636×31

44/461

32993/611

مري

4/439×31-6

6/999×31-6

3/514

-5

-5

-6

مثانه

9/649×31

2/562×31

6/422×31

تیموسها

2/321×31-4

9/653×31-4

6/999×31-3

کبد

-6

-6

مغز

-5
-4

9/934×31

2/922×31

-5

6/496×31

6/945×31

-5

6/996
-6

9/642×31

-6

رودهي بزرگ

3/199×31

9/915×31

6/229×31

مغز قرمز استخوان

2/999×31-4

2/129×31-4

6/159×31-3

ماهیچه

2/669×31-6

9/516×31-6

62/626

طحال

-6

-6

-6

3/696×31

3/436×31

-3

4/219×31

-6

سینه

3/436×31

3/696×31

4/231

رحم

3/229×31-4

3/916×31-4

2/465×31-6

تخمدانها

-4

-4

-3

بیضهها

-4

6/965×31

6/165×31

-4

3/464×31

3/523×31

3/161×31

-6

5/624×31

 .5نتیجهگیری

نتایج محاسبه ،میتوان از دز جذبی الکترون در مقایسه

دز جذبی تابش بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیلیده از دختران

با آلفا در غلظتهاي پایین رادون صرفنظر کرد .ولی

رادون موجود در محیط براي شخصی که به مدت یک ماه در

براساس گزارشهاي اندازهگیري رادون به دست آمده از

معرض تابش رادون به غلظت  3WLقرار گیرد ،برآورد شد.

 UNSCEAR-2006نمیتوان از دز جذبی عضوهایی چون ریه،

نتایج نشان داد که اگرچه دز جذبی آلفاي دختران رادون در

ماهیچه ،قلب ،تیموس ،معده ،مري و کبد در غلظتهاي باالي

مقایسه با تابش بتا و الکترونهاي تبدیل آن بسیار بیشتر است ،اما

رادون چشمپوشی نمود ،زیرا مقادیر دز دریافتی از تابش بتا در

قدرت نفوذ بیشتر الکترونها در بافت ،به آنها امکان میدهد

غلظتهاي باالي رادون در ایران قابل مقایسه با دز مجاز ساالنه

که از ریه خارج شده و در دیگر عضوهاي بدن انرژي از دست

است.

بدهند .به همین دلیل ،عضوهایی که در مجاورت ریهها قرار
دارند ،دز قابل توجهی از الکترونها دریافت میکنند .براساس
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