
تزای اوداسٌ گیزی میشان اشعٍ تاتشی ي یا اشعٍ جذب شدٌ در محیط تٍ 

در  .تزتیة اس دستگاَُای اکسپًصر سىج ي یا ديسیمتز استفادٌ میشًد

 exposure)َز یک اس ایه يسائل تزای اوداسٌ گیزی ديس تاتش

dose) ي یا ديس جذب (absorbed dose)  اس آثار اشعٍ تز ريی

محیط، کٍ در اثز جذب مقداری اس اوزصی اشعٍ در محیط تًجًد آمدٌ، 

 .استفادٌ می شًد

تطًر کلی جذب اوزصی در یک محیط ممكه است تاعث تًجًد آمدن  

پدیدٌ َایی اس قثیل ایجاد حزارت، ياکىشُای شیمیایی، اثزات 

چىاوچٍ شدت ایه  .تیًلضیكی ي یا ایجاد یًویشاسیًن ي غیزٌ گزدد

-پدیدٌ َا متىاسة تا مقدار اشعٍ جذب شدٌ تاشد، می تًان اس آوُا تٍ 

گیزی میشان اشعٍ تاتشی ي یا اشعٍ جذب شدٌ  عىًان مثىایی تزای اوداسٌ

در ایىگًوٍ اوداسٌ گیزیُا تایستی تىاسة پدیدٌ َای فًق . استفادٌ ومًد

 ، دقت(Stable) تا میشان اشعٍ جذب شدٌ دارای سٍ خاصیت ثثات

(accurate) ي حساسیت (Sensitive) در ایىجا تٍ تزرسی . تاشىد

 .اجمالی ایه پدیدٌ َا می پزداسیم

 اػتفادُ اص اثشات تیَلَطیكی -

 Latent) تأثیشات تیَلظیكی اؿعِ تش سٍی تافتْای صًذُ اغلة داسای دٍسُ هخفی 



Period) تَدُ ٍ تغییشات آى ًیض تاتع خغی اص همذاس دٍص جزب ؿذُ ًوی تاؿذ .

 .یك اص خَاف ثثات، دلت ٍ حؼاػیت دس ایٌگًَِ آثاس هـاّذُ ًوی ؿَد تعالٍُ ّیچ

  .تٌاتشایي ًوی تَاى اص آًْا تشای اًذاصُ گیشی هیضاى اؿعِ اػتفادُ ًوَد

 

 اػتفادُ اص آثاس ؿیویایی -

اص آثاس ؿیویایی هختلفی كِ دس اثش جزب اؿعِ دس هَاد تَجَد هی آیذ هی تَاى تِ تغییش 

دس اثش تاتؾ اؿعِ،  (هثالً هخلَط ػَلفات ػذین ٍ كلشٍس پتاػین)سًگ تعضی هَاد 

ٍ  (++Fe) اثشات اؿعِ تش سٍی فیلن عكاػی ٍ یا آثاسی چَى اكؼیذاػیَى فشٍ

تغییش سًگ هَاد تخاعش اؿتثاُ دس همایؼِ . اؿاسُ ًوَد (+++Fe) تثذیل آى تِ فشیك

سًگْا ٍ ّوچٌیي ٍاتؼتگی آًْا تِ اًشطی پشتَ تاتـی ًوی تَاًذ تعٌَاى هثٌایی تشای 

  .دٍصیوتشی اؿعِ هَسد اػتفادُ لشاسگیشد

 

 اػتفادُ اص سٍؽ عكاػی -

اػتفادُ اص سٍؽ عكاػی ًیض داسای هـكالتی، اص لثیل تؼتگی ؿذیذ آى تِ اًشطی 

ٍلی تش هثٌای خاصیت اكؼیذاػیَى فشٍ ٍ تثذیل آى تِ فشیك . فتًَْای تاتـی، اػت

ػاختِ  (Frick dosimeter) دس اثش جزب اؿعِ دٍصیوتشّایی تٌام دٍصیوتش فشیك

اػتفادُ اص آثاس حشاستی . ؿذُ اػت كِ دس سادیَتیَلظی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد

ٍلی اص آًجا كِ همذاس تؼیاس كوی اص . توٌظَس دٍصیوتشی اؿعِ ًیض اهكاًپزیش اػت

اًشطی اؿعِ تصَست حشاستی جزب هحیظ هی ؿَد، تكٌیكْای دلیك ٍ كالشیوتشّای 

  .تؼیاس حؼاع تشای اًذاصُ گیشی آى الصم هی تاؿذ

اص ایي سٍ ایي سٍؽ دس اًذاصُ گیشیْای هعوَلی هَسد اػتفادُ ًثَدُ ٍ اغلة جْت 



  .اػتاًذاسد كشدى ػایش دٍصیوتشّا تكاسهی سٍد

 

 اػتفادُ اص خاصیت یًَیضاػیَى -

دس . اػتفادُ اص خاصیت یًَیضاػیَى اؿعِ هتذاٍلتشیي سٍؽ تشای دٍصیوتشی آى اػت

تعذاد یًَْای حاصلِ تا  MeV 3 یًَیضاػیَى گاصّا تَػظ اؿعِ تا اًشطی تا حذٍد

همذاس جزب اؿعِ كاهالً هتٌاػة اػت ٍ لزا هیتَاى تا ؿواسؽ تعذاد یًَْا تِ همذاس 

ضشیة جزب اًشطی دس یك هحیظ هثالً گاص تا عذد اتوی . اؿعِ جزب ؿذُ پی تشد

هحیظ ٍ اًشطی فتًَْای تاتـی تؼتگی داسد ٍ هیضاى تأثیش ّشیك تشحؼة آًكِ 

جْت  . جزب تَػظ پذیذُ فتَالكتشیك، كوپتَى ٍیا تَلیذ صٍج تاؿذ، هتفاٍت اػت

اص هحیظ اػتاًذاسدی كِ ؿاهل َّا دس ؿشایظ  x اًذاصُ گیشی دٍص تاتـی اؿعِ

  : علت ایي اًتخاب هثتٌی تش دالیل صیش اػت. هتعاسفی اػت اػتفادُ هی ؿَد

عذد اتوی هَثش َّا ٍ تافتْای تذى تا حذ صیادی هـاتِ تَدُ ٍ لزا ضشیة   :الف

-جزب جشهی اؿعِ دس هحذٍدُ ٍػیعی اص اًشطی رسات تاتـی تشای آب، َّا ٍ تافت

  .ّای ًشم تمشیثاً تشاتشًذ

-تَدُ ٍ هَلكَل eV35 پتاًؼیل هتَػظ یًَیضاػیَى تشای هحیغْای فَق حذٍد :ب

ٍاحذّای . ّای َّا پغ اص یًَیضاػیَى تِ ػشعت تْحالت عادی خَد تاصهیگشدًذ

ٍ گاها ٍ یا اػتاًذاسدّای سادیَلظی تَػظ كویتِ تیي الوللی  x اًذاصُ گیشی اؿعِ

 International Comission on  Radiological) ٍاحذّای سادیَلظی

Units) ICRU  ٍاحذ دٍص اؿعِ تاتـی. تعییي هی ؿَد (Exposure does) 

یك سًٍتگي . هعشفی گشدیذ (R)  تَػظ ایي هَػؼِ تعٌَاى سًٍتگي1937دسػال 

یا گاهائی اػت كِ دس یك ػاًتیوتش هكعة َّا دس ؿشایظ هتعاسفی  x همذاس اؿعِ



ٍ دس اثش یًَیضاػیَى یك ٍاحذ  ( ػاًتیوتش جی76َُصفشدسجِ ػاًتیگشاد ٍ )

اگش ّش یَى داسای . تاس الكتشیكی هثثت یا هٌفی ایجاد كٌذ (esu 1 ) الكتشٍاػتاتیك

اص تاس الكتشیكی هثثت یا هٌفی هعادل  esu 1  تاسالكتشیكی هعادل یك الكتشٍى تاؿذ،

 SI ٍاحذ دٍص تاتـی دس ػیؼتن اًذاصُ گیشی تیٌالوللی.  جفت یَى اػت083/2 ´109

ِ ای اػت  (C/kg) تصَست كَلوة تش كیلَگشم َّا تعشیف هی ؿَد ٍ آى همذاس اؿع

  .كِ دس یك كیلَگشم َّا همذاس یك كَلوة تاسالكتشیكی ایجاد كٌذ

 


