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 انتقال خطی انرژي 

 انرژي  اگر .است keV/μm 51 نرم بافت در X پرتو دسته يک LET مقدار -سؤال•
 های يون جفت تعداد .باشد eV 34 متوسط طور  به يون جفت هر توليد برای نياز مورد
 است؟ چقدر مسير از ميليمتر هر در شده توليد

 x 105 3 -ب  x 102 15 -الف 

 x 107 3 -د  x 105 15 -ج 

 

 ج -پاسخ•
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 انتقال خطی انرژي 

  برابر بافتی در keV 340 متوسط انرژي  با X اشعه دسته يک LET مقدار -سؤال•
13.6 keV/μm بافت از ميکرون هر در مستقيم طور  به اشعه اين کنيد حساب .است 

 کند؟ می توليد يون جفت چند

 1000 -ب   400 -الف 

 10000 -د     2000 -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 انتقال خطی انرژي 

 متری  ميلي 7 مسير طول در الک ترون اين .است keV/μm 2 الک ترونی LET -سؤال•
 (است eV 35 هوا ويژه يونيزاسيون انرژي ) کند؟ می توليد يون جفت چند هوا، در خود

 x 102 4 -ب   x 103 4 -الف 

 x 105 4 -د   x 106 4 -ج 

 

 د -پاسخ•
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 انتقال خطی انرژي 

 6.8 ماده يک در keV 100 انرژي  با الک ترون دسته يک LET مقدار -سؤال•

keV/μm هر در .باشد سانتيمتر يک متوسط طور  به ها الک ترون مسير طول اگر .است 
 کند؟ می توليد يون جفت چند بافت از ميکرون

 x 104 2 -ب   x 102 2 -الف 

 x 108 2 -د   x 106 2 -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 انتقال خطی انرژي 

 در دز اين .باشد می Gy 4 برابر تقريبا   انسان برای گاما پرتوی LD50 يا کشنده دز -سؤال•
 ،1J=6.25 x 1018 eV) کند؟ می ايجاد شده يونيزه اتم تعدادی چه بافت از گرم هر

 (eV 34 منفرد يونيزاسيون هر برای الزم انرژي 

 x 1013 6.24 -ب   x 1014 7.35 -الف 

 x 1013 4.91 -د   x 1014 5.55 -ج 

 الف -پاسخ
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 :از گرم يک در انرژي  ِارگ 100 جذب از است عبارت راد يک -سؤال•

ب -الف 
 
 بيولوژيکی بافت هر -ب  سانتيگراد درجه 4 ا

 متعارف شرايط در هوا -د    ماده هر -ج 

 

 ج -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی

زمون مورد تشعشع با اثر يک ايجاد برای نياز مورد دز -سؤال•
 
 3 اگر .است راد 4 ا

ثير همان KVp 250 ايکس اشعه راد
 
 مورد تشعشع RBE .کند ايجاد را تا

زمون
 
 است؟ چقدر ا

 0.75 -ب   0.56 -الف 

 1.78 -د   1.33 -ج 

 

 ب -پاسخ•

RBE = D250/Dr = 3/4 = 0.75 
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 است؟ صحيح راد برای زير تعاريف از کداميک -سؤال•

 جاذب ماده از گرم يک در انرژي  ارگ 100 جذب -الف 

 جاذب ماده از گرم 100 در انرژي  ارگ يک جذب -ب 

  QF در Gy حاصلضرب -ج 

 QF در rem حاصلضرب -د 

 

 الف -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 :با است برابر گری  تعريف -سؤال•

 ماده از گرم يک توسط انرژي  ژول 1 جذب -الف 

 ماده از گرم يک توسط انرژي  ژول 2 جذب -ب 

 ماده از کيلوگرم يک توسط انرژي  ژول 1 جذب -ج 

 ماده از کيلوگرم يک توسط انرژي  ژول 2 جذب -د 

 

 ج -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 :با است برابر گری  يک -سؤال•

 rad 100 -ب   rad 0.01 -الف 

 rad 0.1 -د    rad 10 -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 .يابد می کاهش چپ به راست از ترتيب به زير انرژي  هم پرتوهای RBE -سؤال•

لفا، -الف 
 
لفا و گاما بتا، -ب  نوترون و گاما ا

 
 ا

لفا، -ج 
 
لفا و بتا گاما، -د  گاما و نوترون ا

 
 ا

 

 1 و 10 ،20 ترتيب به     ج -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی

 برابر هم با تقريبا   زير يونساز پرتوهای از دسته دو کدام نسبی بيولوژيکی اثر -سؤال•
 است؟

لفا -الف 
 
 کند و سريع های نوترون -ب  پروتون و ا

 گاما و ايکس های فوتون -د  پروتون و پوزيترون -ج 

 

 د -پاسخ•
لفا
 
 10 = سريع نوترون 10-5 = پروتون  20 = ا

 1 = گاما و ايکس الک ترون،بتا، پوزيترون،  3 = حرارتی نوترون
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 اثر بيولوژيکی نسبی به عنوان تابعی از انتقال خطی انرژي 

 .يابد می .................. LET، RBE افزايش با -سؤال•

   افزايش ماکزيمم يک تا -ب     افزايش -الف 

 کاهش مينيمم يک تا -د   کاهش -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 اثر بيولوژيکی نسبی به عنوان تابعی از انتقال خطی انرژي 

، در ابتدا LET، با افزايش LETبر حسب  RBEبر اساس منحنی •
RBE  به کندی و با افزايشLET  10بيش از kev/μm  بسرعت

 .افزايش می يابد
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 اثر بيولوژيکی نسبی به عنوان تابعی از انتقال خطی انرژي 

به سرعت افزايش می يابد و در  keV/μm ،RBE 100و  10بين •
100 keV/μm به حداک ثر مقدار خود می رسد. 

 .مجددا  کاهش می يابد LET ،RBEبا افزايش بيشتر •
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 اثر بيولوژيکی نسبی به عنوان تابعی از انتقال خطی انرژي 

 نزولی بخش توان می چگونه .است مقابل بصورت LET و RBE رابطه کلی شکل -سؤال•
 کرد؟ توجيه را منحنی

   سلولی ترميم تواناي  ي افزايش -الف 

نزيمی فرايندهای و  
 
 ا

سيب تعداد افزايش -ب 
 
   زير هاي ا

نها کنش هم بر و کشنده  
 
 ا

 شود می سلولی مرگ جهت الزم ميزان از بيش يونيزاسيون تراکم -ج 

 است سلولی مرگ جهت الزم ميزان برابر دقيقا   يونيزاسيون تراکم -د 

 ج -پاسخ•

RBE 

LET 
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 انتقال خطی انرژي مناسب

 100حدود  LETچرا تشعشع با •
keV/μm  از نظر ايجاد يک اثر

بيولوژيکی مناسب در نظر گرفته می 
 شود؟

در اين چگالی يونيزاسيون، جداي  ي •
متوسط بين وقايع يونيزان حدود اندازة 

يا  20Å)دو زنجيره ای  DNAقطر 
2 nm )است. 
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 انتقال خطی انرژي مناسب

تشعشع با اين چگالی يونيزاسيون، دارای •
باالترين احتمال ايجاد پارگی دو رشته ای با 

 .عبور يک ذره باردار تنها می باشد

در مورد اشعه ايکس، احتمال وجود يک •
مسير تنها که يک پارگی دو رشته ای ايجاد 
کند، کم است و بيش از يک مسير الزم 

 .است
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 انتقال خطی انرژي مناسب

در نتيجه اشعه ايکس اثر بيولوژيکی •
 .کمی دارد

با )پرتوهای يونساز بسيار متراکم تر •
LET  200حدود keV/μm) ،

سانی پارگی های دو رشته ای ايجاد 
 
به ا

می کنند اما به علت نزديکي بسيار 
”  انرژي تلف“وقايع يونيزان به يکديگر 

 .می شود
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 :از عبارتست جذبی دز و مؤثر دز بين رابطه -سؤال•

 است پرتو وزنی فاک تور  در جذبی دز حاصلضرب مؤثر دز -الف 

 هاست بافت وزنی فاک تور  در جذبی دز حاصلضرب مؤثر دز -ب 

 هاست بافت وزنی فاک تور  و پرتو وزنی فاک تور  در جذبی دز حاصلضرب مؤثر دز -ج 

 است جذبی دز همان مؤثر دز  -د 

 

 ج -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ کدام جذبی دز واحد -سؤال•

 راد -ب   ِارگ -الف 

 رونتگن -د    ِرم -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ کميتي چه گيري  اندازه واحد rem راديوبيولوژي  در -سؤال•

 جذبی دز مقدار -ب   اکسپوژر مقدار -الف 

 اشعه شدت مقدار -د   معادل دز مقدار -ج 

 

 ج -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ کميتي چه گيري  اندازه واحد Gray راديوبيولوژي، در -سؤال•

 جذبی دز -ب   اکسپوژر مقدار -الف 

  معادل دز -د   فيلم حساسيت -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ کدام (معادل) ارز  هم دز واحد -سؤال•

 راد -ب   ِارگ -الف 

   ِرم -د    رونتگن -ج 

 

 د -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 :با است برابر ِرم -سؤال•

 QF x Gy -ب   QF x rad -الف 

   Sv x rad -د   QF x Sv -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ کدام واحدها (SI) المللی بين سيستم در جذبی دز واحد -سؤال•

 سيورت -ب   ِگری  -الف 

 ِرم -د   راد -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 به نسبت و است کميت کدام واحد (Sv) سيورت -سؤال•
 است؟ برابر چند خود قديم واحد

 برابر 100 جذبی، دز -ب  برابر 100 معادل، دز -الف 
  برابر 0.01 جذبی، دز -د   برابر 0.01 معادل، دز -ج 

 
 الف -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 می محاسبه زير های فرمول از کداميک از گاما و ايکس پرتوهای معادل دز -سؤال•
 شود؟

 rads x 5 = rem -ب  rads x 1 = rem -الف 

   rads x 20 = rem -د    rads x 10 = rem -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 زير های فرمول از کداميک از سريع های نوترون پرتوهای معادل دز -سؤال•
 شود؟ می محاسبه

 rads x 10 = rem -ب  rads x 100 = rem -الف 

   rads x 3 = rem -د    rads x 20 = rem -ج 

 

 ب -پاسخ•



30 

 اثر بيولوژيکی نسبی

يد می بوجود پرتو يک از گری  3 توسط بيولوژيکی واکنش يک -سؤال•
 
 12 اگر .ا

 پرتو RBE و نوع کند، ايجاد را مشابه واکنشی x (250 kVp) پرتو از گری 
 :کنيد مشخص را اوليه

لفا، -الف 
 
 3 گاما، -ب   4 ا

 6 نوترون، -د   4 بتا، -ج 

 

 ج -پاسخ•

RBE = D250/Dr = 12/3 = 4 
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

لفا پرتو (rem) رم 2 -سؤال•
 
 است (Gy) گری  چند RBE = 20 با ا

 10 -ب     3-10 -الف 

 40 -د   1/10 -ج 

 

 الف -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

لفا راد 4 تابش معرض در شخصی اگر -سؤال•
 
 حسب بر وی دريافتی دز گيرد، قرار ا

 است؟ چقدر ِرم

 8 -ب   80 -الف 

 0.8 -د   0.08 -ج 

 

 الف -پاسخ•

80204  remRBErad



33 

 فاک تور همسان سازی تشعشع

 ايکس اشعه و (RBE=10) سريع های نوترون از پرتوی فرايند يک در -سؤال•
 چند ها نوترون معادل دز باشد، يکسان دو هر جذبی دز اگر .است شده استفاده

 بود؟ خواهد ايکس اشعه برابر

 10 -ب   20 -الف 

 0.1 -د    1 -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 در پرتوي صدمات بيشترين باعث پرتو زير خصوصيات از کداميک -سؤال•
 گردد؟ می جانداران

 زياد پذيري  نفوذ -ب  کم RBE -الف 

 زياد LET -د   پذيري  نفوذ -ج 

 

 د -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 است؟ بيشتر جذبی دز از زير های گزينه از کداميک مورد در معادل دز -سؤال•

 نوترون -ب  گاما و ايکس اشعه -الف 

 الک ترون -د   پوزيترون -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 :N و وزنی فاک تور  :Q جذبی، دز :D مؤثر، دز :H بين رابطه کدام -سؤال•
 است؟ درست بيولوژيکی عوامل فاک تور 

 H=D.Q.N -ب  D=H.Q.N -الف 

 H=D.N/Q -د  Q=D.H.N -ج 

 

 ب -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

  اشعه پرتوگيري  از ناشی مؤثر دوز  تعيين جهت زير های گزينه از کداميک -سؤال•
x شود؟ می برده کار به بدن از قسمتی يا اندام روی بر 

 WT.WR.SE -ب  H.WR.D -الف 

 D.Q -د  D.WR.WT -ج 

 

 ج -پاسخ•
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 :(WR) پرتوی وزنی فاک تور  -سؤال•

 رود می بکار گری  به سيورت تبديل برای -الف 

 يابد می افزايش باال LET با پرتوهاي برای -ب 

 باشد می ذره جرم از مستقل -ج 

 يابد می افزايش حساس های اندام برای -د 

 

 ب -پاسخ•



39 

 فاک تور همسان سازی تشعشع

لفا ذرات برای تشعشعی وزنی فاک تور  -سؤال•
 
  ها ريه برای بافت وزنی فاک تور  و 20 ا

لفا ذرات از را Gy 0.2 جذبی دز ها ريه اگر .باشد می 0.12
 
 کنند، دريافت ا

 است؟ چقدر سيورت حسب بر مؤثر دز

 o.48 -ب   0.28 -الف 

 4.8 -د   2.8 -ج 

 

 ب -پاسخ•

20 x 0.12 x 0.2=0.48 Sv 
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 فاک تور همسان سازی تشعشع

 سريع های نوترون ايکس، اشعه برای (QF) کيفی فاک تور  صورتيکه در -سؤال•
لفا وذرات
 
 Gy 0.9 که فردی کل دز معادل باشد، 20 و 20 ،1 ترتيب به ا
لفا ذرات از Gy 0.06 و سريع نوترون Gy 0.03 ايکس، اشعه

 
 پرتوگيري  ا

 باشد؟ می سيورت چند باشد، داشته

 0.27 -ب   0.027 -الف 

 27 -د   2.7 -ج 

 ج -پاسخ•

(0.9 x 1)(0.03 x 20)(0.06 x 20)= 2.7 Sv 


