پذیذُ تزهَلَهیٌساًس
تشخی اص هَاد ًیوِ ّادی یا ػایك دس كَسزیکِ اتسذا خشزَدّی ٍ ػدغ گشهادّی ؿًَذ ًَس هشئی اًسـاس هی دٌّذ کِ تِ آى ًَس
زشهَلَهیٌؼاًغ گَیٌذ .تٌاتشایي زشهَلَهیٌؼاًغ اًسـاس ًَس هشئی اص هادُ خشزَدّی ؿذُ (ًیوِ ّادی یا ػایك) دس اثش زحشیک
گشهایی هی تاؿذ .هَادی کِ داسای ایي خاكیر هی تاؿٌذ سا هَاد زشهَلَهیٌؼاًغ هی ًاهٌذ.
ٌّگاهی کِ ایي هَاد خشزَدّی هی ؿًَذ  ،اًشطی خشزَ دس اثش فشآیٌذ ّای فیضیکی دس هادُ جزب هی ؿَد ٍ تاػث تش
اًگیخسگی الکسشٍى ّا هی ؿَد .الکسشٍى ّای تش اًگیخسِ ؿذُ تِ زشاصّای اًشطی تاالزش هٌسمل هی ؿًَذ ٍ تذلیل ًاخایذاسی دس
صهاى کَزاّی تِ حالر خایِ لثلی تشهی گشدًذ کِ دس هؼیش تاصگـر دس دام ّای الکسشًٍی کِ تِ تَاػطِ ًاخاللی ٍ ًمایق
رازی دس هادُ ایجاد ؿذُ تِ دام هی افسٌذ؛ ٍ زا صهاًی کِ هجذداً اًشطی دسیافر ًکٌٌذ دس دام تالی هی هاًٌذ .تذیي زشزیة هی
زَاى گفر خشزَی تشخَسدی تِ هادُ دس آى رخیشُ ؿذُ اػر .دس كَسزیکِ تَػیلِ گشها دٍتاسُ تِ هادُ اًشطی دادُ ؿَد
الکسشٍى ّا اص دام آصاد ؿذُ ٍ اًشطی اضافی خَد سا تا اًسـاس فَزَى زشهَلَهیٌؼاًغ اًسـاس هی دٌّذ .هؼوَالً گشهادّی
تلَسذ خطی ٍ زا دهای  052دسجِ ػاًسیگشاد كَسذ هی خزیشد .دام ّای الکسشًٍی دس دهای هخسلف زخلیِ هی ؿًَذ.
دس ؿکل صیش ًوَداس ػادُ خذیذُ زشهَلَهیٌؼاًغ ًـاى دادُ ؿذُ اػر :

شکل  -1اصَل پذیذُ تزهَلَهیٌساًس

دس كَسزی کِ ؿذذ فَزَى ّای اًسـاس یافسِ تش حؼة دها سػن ؿَد هٌحٌی تذػر آهذُ سا هٌحٌی دسخـٌذگی هادُ
زشهَلَهیٌؼاًغ هی ًاهٌذ .ػطح صیش هٌحٌی دسخـٌذگی هسٌاػة تا همذاس دص خشزَّایی اػر کِ تِ هادُ تشخَسد ًوَدُ
اػر.

شکل  -2هٌحٌی درخشٌذگی تزهَلَهیٌساًس

ایي خذیذُ جالة تاػث ؿذُ زا هَادی کِ ایي سفساس سا اص خَد ًـاى هی دٌّذ تِ ػٌَاى آؿکاس ػاص ٍ یا دصیوسش خشزَّای
یًَؼاص هاًٌذ ایکغ  ،گاها  ،تسا ٍ ًَزشٍى هَسد اػسفادُ لشاس گیشًذ ٍ آًْا سا دصیوسش زشهَلَهیٌؼاًغ تا ػالهر اخسلاسی
 )Thermo Luminescence Dosimeter) TLDهی ًاهٌذ .دصیوسشّای زشهَلَهیٌؼاًغ داسای اًَاع هخسلف تا زشکیة
ؿیویایی ٍ ًام زجاسی هسفاٍذ هی تاؿٌذ.

دس جذٍل صیش زؼذادی اص آًْا هؼشفی ؿذُ اًذ:
Dosimetry
Application
X, γ , β
X, γ, β ,n
X, γ, β
X, γ, β
X, γ, β
X, γ, β
X, γ, β

Zeff
8.3
8.3
8.3
8.3
7.4
15.3
16.3

Peak
sensitivity
)temp(ºC
210
1
210
1
210
1
220
25
205
8
220
25
215
15

شکل  -3چٌذ هادُ  ٍ TLDهشخصات آًْا

Dosimeter
)LiF:Mg,Ti(TLD-100
)LiF:Mg,Ti(TLD-600
7
)LiF:Mg,Ti(TLD-700
)LiF:Mg,Cu,P(GR-200
Li2B4O7:Cu
CaSO4:Dy
CaF2:Dy
6

سیستن قزائت کارت دسیوتز تزهَلَهیٌساًس ()TLD reader
ػیؼسن لشائر دصیوسش  TLDداسای چٌذیي لؼور اكلی ؿاهل الواى حشاسذ دّی  ،الهح زکثیش کٌٌذُ فَزًَی ً ،وایـگش
هٌحٌی دسخـٌذگی  ،کاهدیَزش داخلی ٍ ػایش تَسدّای الکسشًٍیکی اػر .ػیؼسن ّای جذیذ تؼیاس خیـشفسِ ٍ تا لاتلیر
ّای هٌحلش تفشد هی تاؿٌذ .دس ایي ػیؼسن ّا حشاسذ دّی دصیوسش اص طشیك گاص داؽ اًجام هی ؿَد ٍ .تطَس کلی دخالر
ػَاهل اًؼاًی دس فشآیٌذ لشائر ٍ دصیوسشی جْر دٍسی اص تشٍص خطا ٍ افضایؾ دلر دس دصیوسشی حزف ؿذُ اػر.

شکل  -4قزائتگز خَدکار  TLDهذل  7277ساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش با قابلیت قزائت کارت ّای هختلف

هشایای ٍ کاربزدّای دسیوتزّای تزهَلَهیٌساًس ()TLD
 - 1تشخی اصدصیوسشّای  TLDداسای ػذد ازوی هؤثش ( )Zeffهؼاٍی ٍ یا ًضدیک تِ تافر تذى اًؼاى یؼٌی  7.7هی تاؿٌذ .ایي
ٍیظگی هٌحلش تفشد تاػث هی ؿَد زا خاػخ دصیوسش ًؼثر تِ خشزَّای فَزًَی (ایکغ ٍ گاها) تِ اًشطی خشزَ تؼسگی ًذاؿسِ
تاؿذ .دس ًسیجِ ٌّگام دصیوسشی تا ایٌگًَِ دصیوسشّا هاًٌذ ً LiF:Mg,Ti(TLD-100) , LiF:Mg,Ti(GR-200) :یاص تِ زلحیح
خاػخ دصیوسش ًؼثر تِ اًشطی خشزَ هَسد اًذاصُ گیشی هاًٌذ ایکغ ٍ گاها ٍجَد ًذاسد ٍ ًسایج دصیوسشی اص دلر تاالیی
تشخَسداس اػر .تذیي لحاظ چٌیي دصیوسشّایی کاهالً ایذُ آل تشای اًذاصُ گیشی خشزَگیشی خشزَکاساى ٍ یا تیواساى دس
فشآیٌذّای خشزَ زـخیلی ٍ خشزَ دسهاًی هی تاؿٌذ ٍ .اهشٍصُ تیـسشیي کاستشد سا دس دصیوشی فشدی خشزَکاساى خیذا کشدُ اًذ.
 - 0کلیِ دصیوسشّای  TLDتشای اًذاصُ گیشی خشزَّای ایکغ ،گاها ٍ تسا لاتل اػسفادُ هی تاؿٌذ .تشخی اص آًْا هاًٌذ:
)ً LiF:Mg,Ti(TLD-600ؼثر تِ خشزَّای ًَزشٍى ًیض حؼاػیر داسد .دس كَسزی کِ )LiF:Mg,Ti(TLD-700
ًؼثر تِ خشزَ ًَزشٍى حؼاػیر ًذاسد .ایي خاكیر تاػث هی ؿَد زا تسَاى تا اػسفادُ اص دٍ ػذد دصیوسش TLD- ٍ TLD-600
 700دس کٌاس ّن دس هیذاى ّای هخلَط ًَزشٍى ٍ گاها دصیوسشی ًوَد ٍ ػْن خشزَّای گاها ٍ ًَزشٍى سا اص ّن زفکیک ًوَد.

 - 3دصیوسشّای  TLDخغ اص ّش تاس لشائر اطالػاذ رخیشُ ؿذُ دس آًْا زخلیِ ؿذُ ٍ كفش هی ؿًَذ دس ًسیجِ هجذداً تشای
اًجام دصیوسشی لاتل اػسفادُ هی تاؿٌذ ٍ .دس كَسزیکِ دسػر اػسفادُ ؿذُ ٍ کشیؼسال آًْا خؼاسذ ًثیٌذ تشای دفؼاذ
صیاد لاتل اػسفادُ هی تاؿٌذ .تٌاتشایي دصیوسشّای یک تاس هلشف ًیؼسٌذ.
 - 7ػَاهل هحیطی اص لثیل ًَس  ،دها ٍ سطَتر تش آًْا تی اثش اػر ٍ تاػث اص دػر سفسي اطالػاذ رخیشُ ؿذُ دس آًْا ًوی
ؿَد .ایي ٍیظگی اػسفادُ اص ایي دصیوسشّا سا دس هٌاطك گشم ٍهشطَب ٍ دس تاصُ ّای صهاًی طَالًی کاهالً ػولی ػاخسِ اػر.
 - 5تذلیل ایٌکِ دس اثش خشزَگیشی صیاد  ،اؿثاع ًوی ؿًَذ دس گؼسشُ ٍػیؼی اص دصّای کن زا دصّای صیاد تا دلر هطلَب تشای
اّذاف دصیوسشی هَسد اػسفادُ لشاس هی گیشًذ.
 - 6دصیوسشی فشدی -تش اػاع اػساًذاسدّای تیي الوللی  ،ػِ کویر هخسلف ؿاهل دص هؤثش یا )( HP(10دص دس ػوك 12
هیلیوسشی تافر تذى)  ،دص خَػر یا )( HP(0.07دص دس صیش الیِ هشدُ خَػر تِ ضخاهر  7هیکشٍى) ٍ دص ػذػی چـن
)( HP(3دص دس ػوك  3هیلیوسشی ػذػی چـن) دس خشزَگیشی ؿغلی یا دصیوسشی فشدی خشزَکاساى دس فؼالیر ّای هخسلف
خشزَی تایذ اًذاصُ گیشی ؿًَذ.
تا اػسفادُ اص دصیوسشّای هؼادل تافر  TLDکِ کشیؼسال ّای تا اتؼاد کَچک  3.1 × 3.1هیلیوسش ٍ تِ ضخاهر  2.7یا 2.8
هیلیوسش هی تاؿٌذ  ،دصیوسش فشدی طشاحی هی ؿَد ٍ هَسد اػسفادُ خشزَکاساى لشاس هی گیشد .تذیي كَسذ کِ  3کشیؼسال
دصیوسش هؼادل تافر  TLDصیش فیلسش ّای تا داًؼیسِ ػطحی  322 ٍ 7 ، 1222هیلیگشم تش ػاًسیوسش هشتغ لشاس هی گیشًذ ٍ کویر
ّای رکش ؿذُ اًذاصُ گیشی هی ؿًَذ .تشای ایي هٌظَس کشیؼسال ّا سٍی کاسذ فلضی یا خالػسیکی ًلة هی ؿًَذ ٍ فیلسشّا
دس لاب (تج) ًلة هی ؿًَذ .صهاًیکِ کاسذ دسٍى لاب لشاس هی گیشد کشیؼسال ّا صیش فیلسش ّای رکش ؿذُ لشاس هی گیشًذ ٍ
کویر ّای فَق اًذاصُ گیشی هی ؿًَذٍ .یظگیْای هٌحلش تفشد دصیوسشّای  TLDتاػث ؿذُ زا طشاحی دصیوسش فشدی تا
اػسفادُ اص آًْا تِ ؿکل دلخَاُ كَسذ خزیشد ٍ کویر ّای دصیوسشی تا دلر تاال اًذاصُ گیشی ؿًَذ.

شکل  -5کاربزد بج  TLDساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش بزای حفاظت افزاد پزتَکار

کاسذ ّای دصیوسشی فشدی  TLDتؼسِ تِ ًَع کاستشد ٍ هیذاى خشزَکِ خشزَکاس تا آى هَاجِ هی ؿَد هی زَاًذ ؿاهل  ٍ 3 ، 0یا
 7کشیؼسال  TLDهیثاؿذ.

شکل  -6کارت سِ قزصِ  TLD100ساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش بِ ّوزاُ بج هزبَط بِ آى

کاسذ داسای دٍ کشیؼسال  ٍ TLD-100لاب داسای فیلسشّای تا داًؼیسِ  7ٍ 1222هیلیگشم تش ػاًسیوسش هشتغ تشای اًذاصُ گیشی
کویر ّای )HP(10

ٍ ) HP(0.07هَسد اػسفادُ خشزَکاساى دس سادیَگشافی كٌؼسی  ،سادیَلَطی هؼوَلی  ،سادیَزشاخی ٍ

خضؿکی ّؼسِ ای.

شکل  -7کارت سِ قزصِ  TLD100ساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش قزار گزفتِ در بج هزبَط بِ آى

دس كَسزیکِ دػر خشزَکاس دس هؼشم خشزَگیشی تاؿذ هاًٌذ فؼالیر ّای حول چـوِ خشزَصا  ،زْیِ ٍ زَصیغ سادیَایضٍزَج ٍ
خضؿکی ّؼسِ ای  ،دصیوسش فشدی ٌّ TLDگام کاس سٍی هچ دػر ًلة هی ؿَد ٍ یا یک ػذد کشیؼسال  TLDدس لاب اًگـسی
هَسد اػسفادُ لشاس هی گیشد.

شکل  -8اًَاع هختلفی اس کارت ٍ قزص درٍى بج اًگشتی ٍ هچی بزای افزاد پزتَ کار

دس فؼالیر ّای سادیَلَطی هذاخلِ ای ٍ آًظیَگشافی دصیوسش فشدی داسای حذالل  3کشیؼسال  TLDهَسد اػسفادُ لشاس هی
گیشد ٍ ّش ػِ کویر دصیوسش فشدی یؼٌی  :دص هؤثش  ،دص خَػر ٍ دص ػذػی چـن اًذاصُ گیشی ٍ تا حذٍد اػساًذاسد خشزَگیشی
همایؼِ هی ؿًَذ.

دس فؼالیر ّایی کِ خشزَکاس تا هیذاى ّای آهیخسِ ًَزشٍى-گاها هَاجِ هی ؿَد هاًٌذ ً :یشٍگاُ ّای ّؼسِ ای  ،چاُ خیوایی ،
سطَتر ػٌجی ٍ کاس ّای خظٍّـی تش اػاع اػساًذاسد ّای تیي الوللی ٍ ضَاتط ٍاحذ لاًًَی ایشاى تایذ دصیوسش فشدی
ًَزشٍى-گاها اػسفادُ ؿَد ٍ ػْن دص ًَزشٍى ٍ گاها تلَسذ جذاگاًِ گضاسؽ ٍ ثثر ؿَد.
کاسذ دصیوسشی ًَزشٍى-گاها  ، TLDحاٍی چْاس کشیؼسال  TLD-700 ٍ TLD-600تا آسایؾ  6776هی تاؿذ ٍ تا زَجِ تِ
ایٌکِ ً TLD-600ؼثر تِ خشزَّای گاها ٍ ًَزشٍى حؼاػیر داؿسِ ٍ  TLD-700كشفاً دص گاها سا اًذاصُ گیشی هی ًوایذ ػْن
دصّای ًَزشٍى ٍ گاها لاتل زفکیک هی تاؿٌذ .ایي دصیوسش یکی اص گضیٌِ ّای هٌاػة تشای دصیوسش فشدی دس هیذاى ّای
آهیخسِ ًَزشٍى-گاها هی تاؿذ.

شکل  -9کارت چْار قزصِ ساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش بِ ّوزاُ بج هزبَط بِ آى

 - 7دصیوسشی تیواساى -کشیؼسال ّای  TLDداسای اتؼاد کَچک حذٍد  3.1 × 3.1هیلیوسش ٍ تِ ضخاهر  2.7یا  2.8هیلیوسش
تَدُ ٍ یا تِ ؿکل لشف تِ لطش  ٍ 7.5ضخاهر  2.9هیلیوسش هی تاؿٌذ .اتؼاد کَچک دصیوسشّای  ٍ TLDهؼادل تافر تَدى ػذد
ازوی هؤثش آًْا ایي اهکاى سا هی دّذ زا تسَاى اص آًْا دس دصیوسشی تیواساى تذٍى ایٌکِ دس کیفیر زلَیش تشداسی خضؿکی
خللی ایجاد کٌذ اػسفادُ ًوَد .تا زَجِ تِ ایٌکِ دصیوسشّا هؼادل تافر تذى هی تاؿٌذ دس ّش ًمطِ ای کِ داخل تافر لشاس
گیشًذ دص هشتَط تِ ّواى تافر سا دس خشزَ گیشی تیواساى اًذاصُ گیشی هی ًوایٌذ .کشیؼسال ّا سا سٍی تذى تیواس ًلة هی
ًوایٌذ ٍ یا آًْا سا دس حفشُ ّای داخل فاًسَم هذل اًؼاى (فاًسَم ساًذٍ) لشاس هی دٌّذ ٍ دس فشآیٌذّای خشزَزـخیلی ٍ
خشزَدسهاًی خشزَگیشی تیواس ٍ اًذام ّای داخل تذى اٍ سا اًذاصُ گیشی هی ًوایٌذ .دصیوسش  ٍ TLDفاًسَم ساًذٍ دٍ اتضاس ٍیظُ ای
ّؼسٌذ کِ دس خظٍّؾ ّای خشزَدسهاًی ٍ خشزَزـخیلی دس هشاکض خضؿکی تطَس گؼسشدُ هَسد اػسفادُ لشاس هی گیشًذ.

شکل  -17قزص  TLDساخت شزکت ایوي گستز راهاى کیش بِ ّوزاُ فاًتَم بزای جایگذاری قزص ّا بزای هقاصذ تحقیقاتی پششکی

 - 8دسیوتزی هحیطی ٍ پایش هحل کار
دصیوسشّای  TLDیکی اص اتضاسّای ّای ؿٌاخسِ ؿذُ تشای اًذاصُ گیشی خشزَصایی طثیؼی دس هحیط  ،اًذاصُ گیشی اًسـاس خشزَ
اص زأػیؼاذ ّؼسِ ای ٍ ًـر خشزَی حفاظ هٌاتغ خشزَصا هی تاؿٌذ .داسای حؼاػیر هٌاػة هی تاؿٌذ ٍ زحر زأثیش ػَاهل
هحیطی لشاس ًوی گیشًذ .تا زَجِ تِ آٌّگ کٌذ خشزَصایی دس هحیط هی زَاى دصیوسش  TLDسا دس هذذ صهاى طَالًی دس هحیط
لشاس داد ٍ خشزَصایی هحیطی یا هحل کاس سا تا دلر تؼیاس تاال اًذاصُ گیشی ًوَد .تخلَف دس هشاکضی کِ ػیؼسن ّای خشزَصا یا
خشزَ ػاص دس هجاٍسذ ازاق ّای خشػٌلی هی تاؿٌذ .هاًٌذ هشاکض خضؿکی خشزَ زـخیلی ٍ خشزَ دسهاًی کِ تشای اطویٌاى اص
ػذم ًـر خشزَ تِ ازاق هجاٍس دصیوسشّای  TLDدس یک تاصُ صهاًی هؼیي سٍی دیَاس ٍ یا داخل ازاق ًلة ؿذُ ٍ خغ اص لشائر
آًْا هیضاى ًـر ٍ یا ػذم ًـر خشزَ اًذاصُ گیشی هی ؿَد.
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