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دو ذرات ب اس ژه، اننبش ی ب یآ
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1. اث زی ش یه

  ذرات ی ن ه ازی  .هی  ــزی ا ی

 ه ا  ا ون ن اون از ی ا ی ی ل و در 

 ،ا  در ً ن ای .دار  ژن ای ــ 

X ی    اوــ ار دار ،ی  ذرات ک  

 دن ا هی ا . زا ه در وا  β α و  ا ذرات

   و ذرات و ــز ا رد eV35   1 ی ژا  ل ی

 ه در  و ا ا  ن اون و اژ دار. از 

. هل را ی اران ا γ   ی β  ی α   ذرۀ رو، ی ای

  دای  ا یزی ــک ا ه نا ا اــ 

  ای .د  دار زی  ه رال زــ در ل رــ ا

ا  گ ــل و  د آن اام  ــد. و ، ر ات 
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   در  و ــ ا ــ ه دری  ،

  د لا د. ا ار دهــرد ا ن اوا ان وا

از  ی ُدز و ا زیــ  در  ،  ان ات 

.ار ر ی  را

γ   و X ــ ــ ا در  از ی رــ ــد

  ی X ــ از ری د: یــــ ی زی   و ــا

د )د دهــ اردر اــ و در د ــ ا از m   γم 

(.  ر از ــا، ری ین  ایــد   ر  atm1 S.T.P و ــر : C

q اــ .د  رت ر   وا م ا ی د:  آن 

 ،و .ا ( )C / kg  SIد   م   ی .د = q / m
q ی اوة   رو ی ــه د  اــوزه   ر رود. ر 

 mــ م، د  رو رت  ) و  )C  ــ

ا از:

)رو ( د ( )
/ −=

×  4

1
2 58 1

q
m

)1(

  ، دای رو ی د γ   ی X  و ،ایــ

= kgا  اید د: 1m / ر  در  C−= × 42 58 1q اازۀ

R / C / kg−= × 41 2 58 1 )ا  در ای اارد( 

γ   و X  ی یا   د م ن

  ا . ــ ه راز  در  د، اــ ی ا در

   ه از ب ژا ازی ا   ه ب دز ،ــزی

:ه ا ب دۀ م ی ازا

= ُدز ب ه
اژ ب ه

م دۀ ب ه
)2(

( ا و آن ی اژ   ی م  Gy (  ه ب دز SI  ی

  ه ب  و  اعم ا ا 2 ةد . Gy J / kg=1 1  :ا

 رود، راد ا ر  هــ ب دز ا ا  دی رود. ی ر
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 .ا radiation absosbed dose (. واژۀ راد  واژۀ rad )ه ه  رت 

.طا   ة  زیرا  راد و

rad / gray=1 1 

.د ار ث رد ه ب دز ان ی  و راد را  1 ل

γل 1 ه از پ بدز ج

γ را ــن د   آب ب . دز ب    1 ــ

/ C5     /2   ( γــ ــ راد(  دــ آب را از   ــ از هاــ

ر ر ا؟

 γــ آب ب ــ ،ث م ن آن    ل: واســ

  ه ب )( ژا ا ، γ   ه ازــ ب دز .ــ

آب ــ  م آن اــ .نر  دا ی  ی ــ آب 

  ۀ آبوی  م و  رود   ار  آن د  دــ ب

 γه    ۀــ ب ة دزــ ا ۀ آبوی  مــ دارد. از

.ی

.ه ا  ه ت دادها ول زی در :ل و مع

صفدقار

/ C°2  
Tة آباو د

/ C°5  Tآب ی د

غ ل

 ( γ راد(دز ب ه?   ۀ ب دز

ئ زلس  r

 ژاز ا ــرت ا γ   ۀــ ب ه: دزــ بدز ج حــة 1:

( mدة 2 را  ) در   Qب ــه  آب ــ  م   )(

 چ ئ   r

 د  را جذب γ آب پ 1 وق ك
آن  رود.

γ  

دج

دز ب ه =
m
Q

)2(

؟
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  دو  رد در .m   و م ا Q   .ه ا  ــن را

. ا ث 2 ة در

 د ایا ا Q  ــ :آب ایش دا ا زم گ حــة 2:

  c ،  در آن  = ∆Q c Tm ∆ Tرت ا از  m از آب  ار  م 

 ی د  T   د  ــا ا T∆  د  .ــۀ آب اوی

. ای   ،رت زی ن د: T T T∆ = −   ی T

( )= ∆ = − Q c T c T Tm m

   ،2 ةد ان در آب را  ه ب  ا رت ای

m آب در   در ن ف را ن داده ه ار دارد.    م 

رت و ج ظ د، از ای رو آن را ان  ر  ف د.

داری  دو ی    :ح

ة 1 ة 2

)      دز ب ه )
( )

−
= = = −


c T TQ c T Tm

m m

γ   ۀــ ب دز  ــی ۀ آب، درویــ  ار دادنــ ــ

 ا ا ) (

دز ب ه ( ) J / (kg.C ) ( / C / C) / Gyc T T  = − = − = × 
54186 5 2 1 26 1

      

 دز ب ه را      راد ا ،ا ای ر

دز ب ه ( / Gy= × 51 26 1
rad)(

/ Gy
1

1 
) / rad= × 71 26 1

كف ط  ئي 7، 10 و 50

 .وت ا   ا هی  از  زی ار آ

X  راد دز از از ی ــ لا  ون راد از ل، ی ر 

  اعاز ا  ة آی ا . دای واری آب ــ در

دز ب ه =
m
Q

)2(

( )= − Q c T Tm
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 ی زی   .دــ ده1 ا) RBE  ی( زی ــ  از ،

 ا زم X ــ ♣2   ع ص از  رت اــ از ــ دز 

. درا ای ــزی  ن آ ا زم ــ دز  ــزی  دای

(RBE)  زی   =

 ا  X  keV2   دز 

 درا ای  زی 

  ن  ا دز

 درا ای زی

)3(

    ع   آن و ژــه و ای   ــ ♣

  اــ RBE   ار از ــ 1 ولــ دارد. در ــ

.ا  ار    »«  ض ای  ،ه اآ 

 −βــن د ــ آن ن  γ و ذرات   ا RBE = ــار 1

 ا رگ RBE X را اید  .ار   ♣2    زی آ

  آ ًا آن  ــاز آن ا  ون و α ون، ذرات 

RBE ا اه  دز ب ــه  ر رود  ــن دۀ  . دای

 ( راد   ه ب ب دز .  رآ 

:ا دل زی دز ا RBE ( و 

دل زی دز =
) rem  (

دز ب ه
) rad  (

)4(× ♣

rem ا .2ل 2 اده از دز دل زی را ح  دل زی دز ی

.د

γ و ونل 2 ة پ بُدز ج یسق γ و ونل 2 ة پ بُدز ج یسق

/ دارد   ار  7    ا RBE   γ    ــزی  ی

  ًا را  .ــا rad85    ا γ   ۀــ ب دز .ــا 

 ــدل زی دز .د ار   /3 5   ــا RBE   یــون

1. Relative Biological E�ectiveness )RBE(

2. Rontgen Equivalent Man )REM(

RBEع ش

 ژا  X  

keV2  
1

γ  1

)ونا( −β 1ذرات 

نو10

α  10 20ذرات 

 ون2

 ون10

 ش ا ) RBE ( زی   1 ولج
ف.


