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  :لصستخم

اس                   ق بقي دة تتعل ضايا معق ى معالجة ق ادرة عل وزع ُوجد أن طريقة قياس الجرعة بالمواد الهالمية ق  الجرعة   ت
مقياس الجرعة الهالمي المتلون المكون من       . خصوصًا في تطبيقات المعالجة اإلشعاعية الحديثة العالية التقنية       

دي و ال  ات الحدي ين  آبريت الي و الجالت ول البرتق  Ferrous-sulphate Xylenol-orange andكزيلين
Gelatin (FXG) تبدي بعض مقاييس الجرعة الكيميائية . هو أحد األنظمة المستخدمة في مثل هذه التطبيقات

ة الطاق                       ا عالي ات غام ارن مع فوتون دما تق . ةاستجابة مختلفة لطاقات األشعة السينية الصغيرة و المتوسطة عن
اس الجرعة  تجابة مقي رت اس ة و FXGاختب ةل للطاق ّدل الجرع تجابة الكاشف، . مع ى دراسة اس باإلضافة إل

ة و في              ة النوعّي ينية مختلف اس الجرعة من أجل حزم أشعة س ق بقي تناول البحث خصائص أخرى مهمة تتعل
ابين      راوح م وب تت ى األنب ة عل ود مطبق ال جه دة معا . 300kV و 100kVمج تخدمت وح عة  اس ة باألش لج

ة    سينية العميق ة الحجم من     ) orthovoltage(ال ات نظامي شعيع عين أخوذة من مجموعات  FXGلغرض ت  م
  . 8Gy إلى 0Gyمختلفة لجرع إشعاعية في المجال 

ى  ة األول ي المرحل ل ف ضمن العم ونت ة المتل ة الهالمي اس الجرع عاع تحضير مقي ه )FXG( باإلش  و معايرت
د القياسات     م ثم ت؛باستخدام أشعة غاما ادة تولي ة إع ائج     . التحقق من استقرار النظام و إمكاني ى النت وتوصلنا إل

ي متابع ا ف تناد إليه ي يمكن االس ة الت ة من الدراسةةالمطلوب ة التالي ة تمحورت حول  . المرحل ة الثاني المرحل
ة الحساسة          دة من أشعة       بتشعيع عينات من المادة الهالمي ات متزاي ة     ودراسة خصائص ا     X-طاق ادة الهالمي لم

ذ       ة  آمقياس جرعة في ه ة                       ه الحال ر طاق ة الحساسة لتغي اده الهالمي ر استجابة الم ان تغي ى تبي ز عل ، مع الترآي
 ومن ثم استنتاج تابعية االستجابة للطاقة اإلشعاعية و مقارنة النتائج مع قياسات مأخوذة من                . المطبقة X-أشعة

ة أخرى  اييس جرعة معروف ل مق رات مث أينالحجي د بينت التجارب أن للكاشفل .ت  مجال FXG الهالمي ق
ة   ي المعالج ستخدمة ف رع الم اميكي مناسب للج عاعيةدين ذلك ؛ اإلش إن  وآ تجابة الكاشف ف ة اس دل بتابعي مع

  . األشعة المستعملةثابتة في مجال طاقات الجرعة 
  

  :الكلمات المفتاحية
  . حزمة األشعة السينيةاتقياس الجرعة اإلشعاعية، آاشف هالمي متلون باإلشعاع، نوعي
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Preparation of the FXG gel dosemeter and studying its response for low 
and medium energy X-rays. 

Mamdouh Bero  
Protection and Safety Department, Syrian Atomic Energy Commission 

 
Abstract: 
Gel dosimetry method was found to be capable of addressing complicated issues 
related to dose measurements particularly in modern sophisticated radiotherapy 
applications. Ferrous-sulphate Xylenol-orange and Gelatin (FXG) radiochromic gel 
dosemeter is one of the systems used for such applications. Some chemical 
dosemeters show different response for low and medium energies X-rays in 
comparison with high energy –photons. The energy and dose rate dependence of 
the FXG dose response was examined. In addition to the detector response other 
important dosimetric properties of the system were investigated for different X-ray 
beam qualities with tube voltages in the range 100 – 300kV. An orthovoltage X-ray 
therapy unit was used to irradiate standard sized samples of FXG from different 
batches for radiation doses in the range 0 - 8Gy. 
This work includes in the first stage the preparation of the rdiochromic gel 
dosemeter (FXG) as well as its calibration in gamma radiation field. Furthermore, 
the stability and reproducibility of measurements were tested. The obtained results 
were found to be suitable as a basis to carry on the next stage of this study. The 
second phase was centred about the delivery of radiation doses from X-ray source 
that has increasing energy and evaluating the gel material properties as a dosemeter 
in this case, with concentration on finding the changes of the gel material response 
with the changes in the applied X-ray energy. Therefore establishing the response 
radiation energy dependence and comparing the measurement results with other 
results taken from other known dosimetry system such as ion chambers. 
Experiments shows that the FXG gel detector has a dynamic rage suitable for the 
dose delivered in radiotherapy treatment; its response as a function of the dose rate 
is also stable in the range of radiation energies applied. 
 
Key Words: 
Radiation dosimetry; radiochromic gel detector; X-ray beam qualities 
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  :المقدمة. 1

دة      -Xاألشعة السينية وتسمى أيًضا أشعة     ة استخداما في مجاالت عدي  واحدة من أآثر أنواع اإلشعاعات المؤين
ة   وث العلمي صناعة و البح ب و ال سين . آالط عة ال سبب األش واد   ية ت ع الم ا م د تفاعاله ة  عن رات آيميائي تغيي

ر      و؛  متنوعةحيوية   و   وفيزيائية ر المب سينية أضرار      رقد يسبب التعرض غي ة   ًا لألشعة ال ر مقبول .  إشعاعية غي
سرطان أو تساهم في زيادة احتمال اإلصابة        في الجلد    ًافقد تسبب جرعة زائدة من األشعة السينية حروق        في   بال

ى نطاق واسع في       . خلقية لألجنة و تشوهاٍتًا عقليًاأو تخلف ر  فترة الحقة من العم    سينية عل  وُتستخدم األشعة ال
سرطانية   ا ال ل الخالي ي تقت سرطان، فه ر عالج ال سهولة أآب ةب ا العادي ا الخالي ن قتله ي م ة االختالف ف  نتيج

ات اإلشعاع     و لهذا فإن التحديد الدقيق لطاقة األشعة المماستجابة الخاليا المختلفة لإلشعاع    تصة مهم في تطبيق
ذه  .المؤين بشكل عام و األشعة السينية على وجه الخصوص         ى ت     ه ادرة عل ات العضوية   أييناألشعة ق  الجزيئ

ائي         وبالتالي تحليل الروابط الكيميائية فيها       األثر الكيمي ا يعرف ب ذا م ًا و ه شطة آيميائي ّرة ن و تشكيل جذور ح
   .لإلشعاع المؤين

ل          األثر على   عتمدةجرعة الم تستعمل مقاييس ال   د  .  الكيميائي لإلشعاع المؤين بشكل روتيني و منذ زمن طوي وق
اس الجرعة اإلشعاعية            بعضها   و غدت    مستفيضدرست بعض هذه األنظمة بشكل       من الطرق القياسية في قي

سمى   ي وسط حمضي و الم دي ف ات الحدي ول آبريت ام محل ل نظ ول فريكي" مث ا بع. [1]" محل ِرح فيم د اقُت
وزع الحجمي للجرعة                  د الت استعمال مواد هالمية حساسة لإلشعاع من أجل قياسات للجرعة الممتصة و تحدي

سي             رنين المغناطي ل ال ذا     و آان  و التصوير الطبقي      باستعمال طرق التصوير المقطعية الحديثة مث ة له ت البداي
ام المنحى ي ع م تطورت. 1984 [2] ف اسث وزع طرق قي المواد اله ت ة ب د من  الجرع ل العدي ن قب ة م المي

ة             ااقترتم  الباحثين في العقد الماضي حيث       ر تدخلّي ح مواد هالمية مختلفة حساسة لإلشعاع من أجل قياسات غي
  . [2] [1]للتوزع الحجمي للجرعة اإلشعاعية 

اً                هالم الجالتين المتلون بمكونات معدلة        توظيف تم ذآورة آنف ة الم واد الهالمي شيء عن الم  و  تختلف بعض ال
صوير     ة الت ع تقني التوازي م تعمل ب صة و اس عاعية الممت ة اإلش اس للجرع ه آمقي صه و ميزات درست خصائ

ين أن  . [4] [3]الطبقي بالضوء المرئي في قياس الجرع اإلشعاعية في ثالثة أبعاد         ون باإلشعاع    تب الهالم المتل
FXG            وصفة حساسة تعطي       بأنهلإلشعاع  و الذي يعد من الكواشف اإلشعاعية المعتمدة على األثر الكيميائي 

يعتمد النظام على التغيرات الحاصلة في الخصائص الضوئية للوسط الهالمي          . نتيجة واعدة في هذه التطبيقات    
اس جرعة         . الشفاف عندما يتعرض لإلشعاع المؤين     ى قي ة عل اقتصرت التجارب في مجال الكواشف الهالمي

ة من مستوى الطا      ة الطاق ستخدمة في المعالجة اإلشعاعية      األشعة المؤينة عالي ات الم  و X-، أشعة -أشعة (ق
سرعا     ن الم ة ع ة الناتج ة الطاق ات عالي ةاإللكترون طَ ) ت خطي م يع عة    و ل ات أش ال طاق ي مج ث ف  X-البح

شخيص اإلشعاعي         (المنخفضة   ستعملة في الت ضبابية               )مثل تلك الم ة و ال ام و بقيت العمومّي ر من االهتم  الكثي
ال اله   ذا المج ف ه ساسيتها       . امتل ضعف ح را ل ة نظ ة التقليدي ف الكيميائي ي الكواش ررا ف ذا مب ان ه د آ  و ق

 مرشحةً تبقى و لهذا فهي بالحساسية العالية في أغلب األحيان ، إال أن الكواشف الهالمية التي تمتاز      اإلشعاعية
ه     .مجال الجرع المعطاة في بعض أساليب التشخيص اإلشعاعي       تغطي   لقياس جرعات صغيرة     نظريًا م توجي ت

سهلة االستخدام في                   ا ة و ال ة الكلف ذه الكواشف القليل لبحث في هذا االتجاه في محاولة لتقييم جدوى استعمال ه
عة ال أش شار X-مج عة االنت ة الواس ضة الطاق د . المنخف ذه و ق ة بعض أضاءت ه زات الدراس  اإلضافية المي

  .متوسطة الطاقةالمنخفضة والسينية الشعة األ ه لقياس جرعةاستخداموذلك ب FXGلمقياس الجرعة الهالمي 
الطاقة بشكل آبير في التشخيص الطبي و تساهم الجرعة الناتجة عن  و المتوسطة    المنخفضة   X-تستخدم أشعة 

اس و المجتمع                 االستخدامات هذه   وم الن ر في جرعة عم ى حد آبي اتج عن              إل سبة التعرض الن  بحيث تصل ن
ى       ة إل الي     % 30التطبيقات الطبي ة         من إجم دان المتقدم اس جرعة       . التعرض اإلشعاعي في البل إن وجود مقي

ات اإلشعاعية               د   موثوق و سهل التحضير و االستعمال في متناول اليد و يغطي المجال المذآور من الطاق ، يع
ا         ا عملي ة          من األمور المرغوب فيه ان ذو حساسية عالي اني الك  .  خصوصا إذا آ اييس الجرعة       واتع شف و مق

سج في الجسم و              المستخدمة في ه   ذا المجال من مساوئ متعددة منها الكلفة المرتفعة و عدم التوافق مع بنية الن
إن تطوير   . صونص ختحاجتها لوجود تقنية متكاملة يديرها م   ذا ف وق يخدم     آاشف  و له  هالمي حساس و موث

ذا   . هذه األغراض سيمكن من تجاوز بعض تلك السلبيات   اه تشكل هذه الدراسة خطوة في ه  حيث توسع   االتج
ات المنخفضة                  ؤين في مجال الطاق  و  و المتوسطة  مفاهيمنا عن استجابة المادة الهالمية الحساسة لإلشعاع الم

ة    هي خاصة لم تدرس سابقا حيث ترآزت الدراسات على دراسة المجراع الهالمي في مجال الطاقات المرتفع
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و بالتالي يمكن أن تساهم هذه الدراسة       . حديدا المستخدمة في المعالجة اإلشعاعية ت     آتلكو الجرعات المتوسطة    
  .[5] بساطته و قلة تكلفتهبحساسيته وفي تطوير نظام قياس جرعة متعدد المهام يمتاز 

  
   : الهالمي و األجهزة المستخدمةمقياس الجرعة. 2

اوة المكون الرئي               :FXGمواد الكاشف    .1.2 الي النق سي  يعد الماء الثالثي التقطير و المنزوع الشوارد الع
ائي  % 91حوالي  " ين تجاري من      .  المحضر FXGللكاشف الهالمي   " من الحجم النه استخدم مسحوق جالت

ة        ز    x(C17H32N5O6)النوع المستعمل في الصناعات الغذائي ذي يعطي الكاشف           % 8 بترآي ز ال و هو الترآي
اد     تقرار شكلي في األبع اءات      . اس دي سداسي الم ات الحدي وم آبريت وع  Fe(NH4)2(SO4)2 6H2Oأموني ، ن

 بتراآيز C31H28N2O13SNa4 و ملح الكزيلينول البرتقالي H2SO4 98%تحليلي و حمض الكبريت المرآز 
0.5 mM 50 و mM 0.1 و mM           ة من أجل عمل ثالث الالزم ة ال ات الكيميائي ب؛ هي المكون ى الترتي  عل

ات الح            مؤشر  معروف أن ال  . النظام بشكل مناسب   وني مع أيون د ل شكل معق وني ي د   األي  و ال يكون أي  +Fe3دي
 آما أنه يساعد في إزاحة سويات االمتصاص لمادة الكاشف من مجال األشعة               +Fe2معقد مع أيونات الحديدي     

 .فوق البنفسجية إلى المجال المرئي
 

اس الجرعة .2.2 صنيع مقي ذا يطلب :ت ي مواصفات النظام و له ام ف شكل ع ؤثر إجراءات التحضير ب  ت
ذي يعطي                 . مرإتباع أسلوب معروف بشكل مست     ين ال اء و الجالت سيين، مزيج الم يتكون النظام من جزأين رئي

سبة      75% ون ن ي تك ة الت ة الفّعال واد الكيميائي زأ الم ائي، و ج م النه ن الحج ة%25 م سحوق  .  الباقي زج م ُم
اء مع المح    والثم سّخن مزيج الجالتين     .  دقيقة ليتشرب  15الجالتين مع الماء النقي و ترك المزيج فترة          افظة  م

ائل صافي                        ى س ذوبان و الحصول عل ى ال سي حت د حوالي       وعلى التحريك من خالل محرك مغناطي ك عن  ذل
اء                   . 45Cالدرجة   دي في الم ات الحدي ذويب أيون م ت و حضر الجزء الكيميائي بإضافة حمض الكبريت أوًال ث

ة بحذر و عن       .  األيوني مؤشرالحمضي و أخيرًا إضافة ال     واد الكيميائي د درجة حرارة مناسبة و    يجب مزج الم
ُأخذ العدد المطلوب من العينات من آل مجموعة فورًا بعد التحضير ووضعت في حوامل             . 35Cهي حوالي   

ات                            ى عين راد لبضعة ساعات من أجل الحصول عل ات في ب ذه العين تستخدم لمرة واحدة و من ثم وضعت ه
 .هالمية صلبة و مستقرة

 
ات  .3.2 شعيع العين ابع  :ت الث من تخدمت ث ة     اس اس الجرع ات مقي ريض عين ة لتع از . FXG مختلف جه

ا             ة و نوعه ي المعالج ستخدمة ف ة الم سينية العميق عة ال دة األش و وح ة ه ذه الدراس ي ه ي ف شعيع األساس الت
)Therpax DTK 300 .(  ى تعطي هذه الوحدة نسبة استطاعة ت ود     3kW صل إل شغيل بجه ة للت ، و هي قابل

ًا فقط      الوحدة م. 300kV و 40kVتسريع مابين    ا عملي زودة بثمانية مرشحات مختلفة إضافية، استخدمنا منه
سطح    ت معظم عمليات   ُأنجز.  من أجل التفاصيل   1، انظر الجدول     مرشحات 6 ى ال ع إل التشعيع عند مسافة منب

SSD ة و هي ل 50cm ثابت م الحق ن أجل حج ل  . 810cm2 م ن أج واء م ي اله ات أخذت ف ا أن القياس آم
زات المخاريط    2 نبين في الجدول.  % 0.3قة النهاية بارتياب تجريبي يقدر بحواليمخاريط مفتوحة و مغل مي

 :التالي وضعية التجربة أثناء عينات الهالميوضح الشكل .المتوفر
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  .سطح الفانتومعلى  لتشعيع عينات الهالميظهر الترتيبات الهندسية  :1 الشكل

  
 :X–جهاز توليد أشعة  .4.2

   :بطاقة الجهاز
  .Therapax3 x-ray System…..………:زاسم الجها-
   .…..…Therapax DTX300 x-ray System :موديل الجهاز-
 .……Sr. No.=9607-1920: الرقم الرئيسي للجهاز-
  .PANTAKINC……:الشرآة الصانعة-
  .3KW(…40-300 KV (…… ……: للجهازاالسميةالطاقة -

  : المرآب على الجهازX–أنبوب األشعة 
  Comet X-ray Tube Type MXR-321… …:نوع األنبوب-
   .……Sr. No.=52-2690 :رقم األنبوب-
 ………… mm 8 :قطر البؤرة المحرقية-
  Inherent Filtration 3 mm of Be……:مرشحات تقسية الحزمة-

   :نظام المراقبة اإلشعاعية
  .نبين فيما يلي نموذج نظام المراقبة اإلشعاعية المرآب مع الجهاز و الشرآة الصانعة له

PTW Freibury, Dosimeter Sr. No.57348-A-890 
220 VAC Opration 
Ion Chamber Sr. No. 7862-084 
 

  ):Beam Hardening Filters( مرشحات تقسية الحزمة اإلشعاعية 
  :مرشحات لتقسية الحزمة اإلشعاعية؛ نبين في الجدول التالي خصائصهالقد زود الجهاز بثمانية 

  
  تقسية الحزمة اإلشعاعيةخصائص مرشحات ل :1الجدول 

سماآة الثخن 
  )HVL(النصفي 

  بتيار األنبو
)mA(  

  الجهد لمطبق
)kV(  

  سماآة مكونات المرشح
(mm) 

رمز 
  المرشح

2.05mm of AL 29.5 75 1.65 AL F1 

3.00mm of AL  28.1  90  2.40 AL F2 

3.90mm of AL  28.2  100  3.10 AL F3 

0.36mm of Cu 22.5  135  0.1 Cu+ 2.5 AL F4 

0.83mm of Cu  16.1  180  0.35 Cu+ 1.0 AL F5 
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1.68mm of Cu  13.4  225  0.9 Cu+ 1.0 AL F6 

2.65mm of Cu  10.5  270  0.3 Sn+0.5 Cu+1.5 AL F7 

3.70mm of Cu  10  300  0.80 Sn+0.25 Cu+1.5 ALF8 

      7 Pb Warm-up 

  
  ):Cones(مخاريط تحديد الحزمة اإلشعاعية 

ين الجدول               مخروطاثنتي عشر   لقد زود الجهاز بـ    ة يب ات الطبي ة في التطبيق  تستعمل في تحديد الحزم
  :التالي خصائص هذه المخاريط

  
  
  

  .خصائص مخاريط تحديد الحزمة اإلشعاعية :2الجدول 
  رمز المخروط لنهاية 

  
  المسافة بين المحرق ونهاية

  )FSD(  المخروط 
أبعاد المقطع العرضي
  المخروط

A 30cm 4 دائري بقطرcm  
B 30cm  6دائري بقطرcm 
C 30cm  8دائري بقطرcm 
D 30cm  6مستطيلcm  8cm 
E 30cm   8مستطيلcm  8cm 
F  50cm   6مستطيلcm  12cm 
G 50cm   10مستطيلcm  8cm 
H  50cm  12مستطيلcm  8cm 
I 50cm  15مستطيلcm  8cm 
J 50cm  10مستطيلcm  20cm 
K  50cm   12مستطيلcm  15cm 
L 50cm  20مستطيلcm  20cm 

  
 :جهاز التشعيع بالكوبالت .5.2

وع         از معالجة إشعاعية بالكوبالت ن ضا جه د    ) Theartron Elite – 80(استخدم اي ل إشعاعي بتحدي ذو حق
شكل  ع ال ع  1010cm2مرب سافة منب ت الم ث آان طح – حي ستوى  SSD=80cmس د م ة عن ّدل جرع  و مع

اء هو          ان استجابة الهالم              .2.1Gy/minعينات الهالم في الم ك من أجل بي  للجرعة الناتجة عن       FXG وذل
ى      ُعّرضت  وFXG عينات من  4استخدمنا في آل تشعيع    . -أشعة دة وصلت إل ات جرع متزاي  50Gy العين

اده              . من أشعة غاما    من أجل     303015cm2وضعت العينات على سطح مجسم صلب من البيرسبكس أبع
ات جرع       . تشعيعها ى     وأعطيت العين سينية      8Gyوصلت إل رة تراوحت          .  من األشعة ال شعيع في فت جرى الت

د تحضير الهالم  وم بع ى ي ضعة ساعات إل ابين ب ضع FXGم ضوئي خالل ب يس االمتصاص ال م ق  و من ث
  .و آررت القياسات الضوئية بعد ذلك خالل عدة أيام. ساعات تلت التشعيع

  
ضوئية   .6.2 ات          :القياسات ال ضوئية لعين ة ال ّدرت الكثاف ة         FXGالهالم    ق أخوذة من مطيافي  بالقياسات الم

از  /فوق بنفسجية  ائي مرئية و هي جه ضوئية   ثن ة ال ة ل قابل مع   الحزم ي مسح طيفي  ي از    . وزمن شغيل الجه م ت  ت
د طول موجة    cm 1 ذات المسار الضوئي FXGبنمط االمتصاص و عليه قيست الكثافة الضوئية لعينات   عن

 .التي تسببها األشعة المؤينة في الهالم المتلون باألشعة األعظمية تثابت يتوافق مع التغيرا
  
 

  .3 : و طريقة العملنظام قياس الجرعة اإلشعاعية الممتصة
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  .1.3 :مكونات النظام
 -  .UNIDOS :اسم الجهاز

 .PTW :الشرآة الصانعة وعنوانها -
 -  .10002 :الرقم المتسلسل والنموذج

  .cc-30013 0.2  : اآلتيل والنموذجالرقم المتسلس ذات :حجيرة التأين الملحقة به -
 -  .mGy/nC 4.94: معامل معايرة الحجيرة آيرما الهواء

 
 : قياس معدل الجرعة الممتصة بواسطة حجيرة تأين   .2.3

حسل  : العالقة التالية نستخدم الجرعة الممتصة على السطح وعند النقطة الفعالة اب معدل
  

(1)  DW =Mu . NK . B .( en / ) W,air. Ku . KT,P  
  : أنحيث

Dw :الجرعة الممتصة على سطح الفانتوم.  
Mu : قراءة الجهاز(القيمة المقاسة بواسطة جهاز قياس الجرعة.(  
NK : معامل المعايرة للحجيرة.  

B:   ي يس  ف ائي ول انتوم م ى سطح ف تم عل اس ي د ألن القي ساوي الواح ه ت ي وقيمت ر الخلف ل التبعث معام
  الهواء 

(en /) W,air :معامل امتصاص الطاقة في الماء إلى الهواء نسبة   
Ku :                        رق ة تخت وزع الطيفي لحزم ر الت ر االستجابة الناتجة عن تغي معامل تصحيح يأخذ بالحسبان تغي

معامل (الفانتوم إلى العمق المرجعي وهذا المعامل قريب جدًا من الواحد في معظم الحاالت العملية               
  ). وثيقية الطيف

KT, P :لضغط والحرارة ويحسب من العالقة معامل تصحيح ا:  
  

(2)  KT, P =P0 (273.16 +T) / P (273.16 + T0)  
  : حيث

P :الضغط أثناء القياس.   
T :درجة الحرارة المئوية أثناء القياس.  

P0 : 1013الضغط الجوي النظامي ويساوي mbar.  
T0 : 20درجة الحرارة في الشروط المرجعية وتساوي C.  

  
 

  :القياسطريقة    .3.3
  : 2آما هو مبين في الشكل  معدل الجرعة اإلشعاعية نقوم بإجراء الترتيبات الهندسية الالزمة لقياس .1
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  .ممعدل الجرعة اإلشعاعية على سطح الفانتويظهر الترتيبات الهندسية لقياس  :2 الشكل
ائي     ن .2 انتوم (ثبت الحوض الم ة اإلشعاعية        ) الف اه الحزم د ونتأو صفائح البيرسبيكس باتج انتوم   أآ  من أن الف

  .والمحددات على توازي
ة               ننزع الغطاء الواقي عن حجيرة التأين و       ن .3 انتوم بحيث يكون المحور المرآزي للحزم ثبته على سطح الف

  ) التصالب الشعري (اإلشعاعيةاإلشعاعية ونقطة القياس للحجيرة متطابق مع مرآز الساحة 
دة.4 ة لم اس الجرع شغل مقي م ن20-15 ن ة ث اس دقيق ى المقي أين إل رة الت ة (صل حجي ن مطابق د م يجب التأآ

  ).الحجيرة الموصولة مع الحجيرة المختارة من الذاآرة في مقياس الجرعة
اس حسب المؤقت        50Mu قياسات بمعدل    3 نمط القياس المناسب على مقياس الجرعة ألخذ          نختار .5  لكل قي

  ).Cone(لكل فلتر ولكل مخروط ( m Gy/Mu)  حسب متوسط القراءات ثم ن.األشعةالزمني لجهاز 
  :قيم التالية الباستخدام ألجل الحرارة والضغط الجوي KT,Pحسب معامل التصحيح  ن.6

Tدرجة الحرارة المحيطة بحجيرة التأين :       T = ..................oC  
Pالضغط الجوي في مكان القياس :     P = ...............mbar  

P0ى مستوى سطح البحر الضغط الجوي النظامي عل P0 = 1013 mbar  
  :فنحصل على) 2(ثم نبدل في المعادلة 

(3) 

...............
2.293

)2.273(........

...........

1013

,

,






PT

o

o

PT

K
C

Cmbar
K

  
  

يمكن إدخال درجة الحرارة والضغط المقاسان مباشرة إلى جهاز قياس الجرعة اإلشعاعية              : مالحظة
)UNIDOS ( لحساب الـKT, P .ل معايرة الحجيرة المستخدمةوآذلك يمكننا إدخال معام.  

  :معدل الجرعة اإلشعاعية على سطح الفانتوم مع مالحظة أنلحساب ) 1(ستخدم المعادلة ن .7
(en /)W,air : ألن القياس في وسط واحد وهو ( 1 =نسبة معامل امتصاص الطاقة في الماء إلى الهواء

  ).الهواء
Ku : الناتجة عن تغير التوزع الطيفي لحزمة تخترق الفانتوم معامل تصحيح يأخذ بالحسبان تغير االستجابة

 )قية الطيفووثممعامل (إلى العمق المرجعي وهذا المعامل قريب جدًا من الواحد في معظم الحاالت العملية 
=1 .  
 
 :النتائج و المناقشة .4

يم                اة     أجرينا أوال قياس الجرعة بالطريقة المرجعية مستخدمين حجيرة تأين مناسبة و تم تحدد ق  الجرعة المعط
ة      دات المراقب ابع لوح ة آت ادة الهالمي ات الم ي ي(Mu)لعين از ظ الت ا الجه تجابة   و . هره ي االس ع منحن ُوض

ة استجابة الكاشف            60Coاألساسي لمقياس الجرعة من أجل أشعة غاما الناتجة عن منبع             و من ثم تمت مقارن
ة من       FXGًا استجابة الكاشف      درست أيض  . 100kVعند التشعيع باألشعة السينية عند الجهد        ات مختلف  لطاق

ة                  وهين مختلف ر ت ق فالت تقرار النظام      . األشعة السينية و ذلك من خالل تغيير الجهد المطبق و تطبي و درس اس
ز       ة لتخ ات عملي ن وضع مقترح ه يمك اًء علي شعيع و بن ة للت سابقة و الالحق ار ال ل اآلث ن أج تخدام يم ن و اس

شكل سهل و سريع و اقتصادي من خالل                    تؤمن الوصفة الهالمي  . الكاشف وزع الجرعة ب راءة ت ة المقترحة ق
  .استخدام ماسح طبقي ضوئي يعمل في المجال المرئي من األطوال الموجية

قياس الجرعة بالطريقة المرجعية وفقا لطريقة العمل المذآورة سابقا و سجلت النتائج في  حساب نتائج آان
  :الجدول التالي

  .ياس الجرعة باستخدام حجيرة التأيننتائج ق :3الجدول 
 

Dose Rate (mGy/50 Mu) المرشح Dose Rate 
(mGy/Mu) 

Average 
 

Reading(3)Reading(2)Reading(1) FSD 
(cm) 
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16.112 790.1 790.2 790.3 790.1 30 F1 
16.487 805.1 805.1 805.0 805.1 30 F2 
15.764 767.3 767.5 767.7 767.3 50 F3 
15.663 750.6 750.9 751.1 750.6 50 F4 
13.171 617.5 618.9 618.6 617.5 50 F5 
12.586 583.1 584.2 584.0 583.1 50 F6 
11.651 534.4 534.5 534.5 534.4 50 F7 
10.754 490.2 490.2 490.1 490.2 50 F8 

  
  :للجرعةالتالية للحصول على القيم   الالزملتعريضاولحساب زمن 

0.5Gy, 1.0Gy, 2.0Gy, 4.0Gy, 8.0Gy من أجل مرشحات محددة و حقل إشعاعي معين:  
  . الزمن الالزم لتقديم جرع معينة باستخدام فالتر ومسافات مختلفة:4الجدول 

  
   )Mu (الزمن الالزم للتعريض

 
 المرشح

8.0 Gy 4.0 Gy 2.0 Gy 1.0 Gy 0.5 Gy FSD 
(cm) 

 

496.52 248.26 124.13 62.07 31.03 30 F1 
485.23 242.62 121.31 60.65 30.33 30 F2 
507.49 253.74 126.87 63.44 31.72 50 F3 
510.76 255.38 127.69 63.84 31.92 50 F4 
607.40 303.70 151.85 75.92 37.96 50 F5 
635.63 317.81 158.91 79.45 39.73 50 F6 
686.64 343.32 171.66 85.83 42.91 50 F7 
743.91 371.95 185.98 92.99 46.49 50 F8 

 
  :منحني االستجابة للجرعة .1.4

د   ةلجرعة اإلشعاعية الممتص  تابعة ل  FXG الكثافة الضوئية للهالم      أن و جد  ك عن اس في     و ذل إجراء القي
ي استجابة الجرعة     و Gy 30-4 من   الجرع مجال مجال األطوال الموجية المناسبة ضمن    يخضع منحن

 . 3ولى، الشكل للنظام لتابع خطي من الدرجة األ

OD = 0.066AD + 0.031

R2 = 0.991

0

1

2

3

0 10 20 30 40 5
(Gy)  الجرعة الممتصة

ية 
وئ
ض
 ال
فة
كثا
ال

0
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شعيع بالكوبالت            FXG منحني استجابة    :3شكل   ة للخط        60Co للجرعة من أجل الت  و أفضل مطابق
  . غراي30 – 4المستقيم في المجال 

  :  الضوئيةFXGوهكذا يمكن حساب الجرعة وفقا للمعادلة المبينة أدناه إذا آان باإلمكان قياس تغّير آثافة 
(4)  

bODa
FelG

OD
AD 


   )( 3

  

ة   هي التغيODحيث أن  عاع و عين ة المعّرضة لإلش ابين العين ضوئية م ة ال ي الكثاف رات المالحظة ف
د      (M-1 cm-1)أخرى غير مشععة؛  د الطول الموجي المعتم  هو معامل االمتصاص الجزيئي للهالم عن

ة؛         ًا بواحدة              lمعطى في درجة حرارة الغرف ضوئي مقاس اتج     G(F3+)؛ و   cm هو طول المسار ال  هو ن
  ).آيلوغرام بالليتر( هي آثافة المواد واحدتها ي الذي يسببه اإلشعاع؛ و أخيرًا التفاعل الكيميائ

ى في المجال المدروس الحساسية للجرعة؛ و ه               ة األول  ويسمى ميل أفضل تطابق مع مستقيم من المرتب
دره      ة اإلشعاعية ق ساوي  1Gyالتغير الذي ينتج عن توضع مقدار من الطاق  6610-3cm-1 Gy-1 و ي

 و هذه العتبة في استجابة   جرع أدنى   عند  استجابة أقل  FXGُيظهر النظام   . 585nmلطول الموجي   عند ا 
ائي    ر الكيمي ى األث دة عل ة المعتم اس الجرع ة قي ن أنظم د م ي العدي روف ف ر مع ة أث اس الجرع ن . مقي م

حوق  حساس للشوائب الموجودة في مواد الكاشف، على سبيل المثال مسFXGالمعروف أيضًا أن النظام 
العتبة األخرى  . [4]الجالتين غير المخبري المستعمل؛ و تؤثر على استجابة النظام عند الجرع الصغيرة        

ات                               ذه الخصائص من أجل تطبيق تحكم به ه يمكن ال ر أن ة ناتجة عن إشباع النظام، غي عند الجرع العالي
شكل أساسي أيونات الحديدي و     تيار األمثل من التراآيز الكيميائية في النظام ب       خمطلوبة و ذلك من خالل ا     

  . األيونيمؤشرال
ر            :ارتباطه بمعدل الجرعة    .2.4 ة غي  أظهرت تقارير سابقة أن استجابة مقاييس الجرعة الكيميائي

ى هالم            . [5]متعلقة بالتغيرات المعتدلة في معّدل الجرعة اإلشعاعية         ة عل ائج التجريبي دل النت ، FXGو ت
 .، أنه مستقل عن معّدل الجرعة2شكل 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 2 4 6 8
(Gy)  الجرعة الممتصة

ية 
وئ
ض
 ال
فة
كثا
ال

OD Co-60

X-ray 100 KV

10

 
كل  تجابة   :4ش ابين اس ة م صدرل FXG مقارن عاعيينم ت ين مختلفين إش عة 60Co الكوبال  و األش

  . من أجل جرع مختلفة100kVالسينية 
 

شكل     :تأثير طاقات األشعة السينية    .3.4 رات في استجابة             م ي 3 من ال  FXGكن أن نجد أن التغي
يم الجرع   بعض التغيرات يمكن مالحظته. ليست ذات أهمية في مجال الجرع المدروسة       ا خصوصا عند ق

 .العليا غير أنها لم تكن قابلة لإلعادة و لهذا فهي تحتاج للمزيد من التحري
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  .طاقاتحزم أشعة سينية مختلفة الالتشعيع ب دن عFXG الهالميالجرعة مقياس  استجابة :5شكل 

  

y = 3E-05x + 0.0353

R2 = 0.9951

0.036

0.038

0.04

0.042

0.044

0.046

0 100 200 300 400

(KV)  الجهد المطبق

عة 
جر
 لل
بة
جا
ست
اال

ع 
تاب

ل 
مي

  
  .طاقات من أجل حزم أشعة سينية مختلفة الFXG لكاشف استجابة الجرعة ل:6شكل 

 
د         :ستقرارية مقياس الجرعة  ا .4.4 ل و بع التين قب ادة في ح اس الجرعة ع تقرارية مقي  تدرس اس

سرعة                        . التشعيع ار اإلشعاعية ب ل أن يوضع في العمل و أن تحصل اآلث نظريًا يجب أن يكون مستقرًا قب
بط   . خالل فترة قصيرة من الزمن و من ثم يفضل أن تكون هذه اآلثار مستقرة        دي ب ات الحدي ء تتأآسد أيون

ي  ة  FXGف اس الجرع ي مقي و مالحظ ف ا ه شابهة لم شعيع م ل الت رات قب ذا تحصل تغي فريكي ال، و هك
دي  دي      . التقلي ات الحدي ز أيون ع ترآي ا تتناسب مع مرب ى أنه ة عل سدة الطبيعي ذه األآ . [7]، [6]ذآرت ه

لة تصبح أسوأ   مقبولة في األيام األولى بعد التحضير لكن الحا        FXG أن استقرار قراءات     7ُيظهر الشكل   
رات أطول       ى من          FXGالهالم   . عندما تترك العينات لفت ز األعل د التراآي تقرارًا عن ل اس ضًا أق ، +Fe2 أي

 . الموجود فيها أعلى+Fe2وهذا يبدو واضحًا في العينات المعرضة لجرع أقل حيث يبقى ترآيز 
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ة      FXG استقرارية   :7شكل   د جرع ممتصة مختلف ا   .  عن ات الخاصة بعين م تعطَ  البيان  أي جرعة  ت ل

  .تقدم معلومات عن االستقرارية قبل التشعيع) 0 =من أجل جرعة ممتصة أي (
 

  

 14



  :الخالصة
 عندما يتعرض ألشعة سينية ذات طاقات FXGُتظهر هذه التجارب سلوك الكاشف الهالمي المتلون باإلشعاع         

شابهة الستجابته المالحظة           . صغيرة و متوسطة   ام م شكل ع ة           استجابة النظام ب ا عالي شعع بأشعة غام دما ي  عن
ام   ي أن نظ ذا يعن ة، و ه عة   FXGالطاق ة األش ة حزم ات و نوعي ة الفوتون عة و طاق وع األش ر حساس لن  غي

شكل آّمي                  . السينية شعيع و ب د الت ل و بع تقرارية   FXGلكاشف   . تبين استقرارية النظام في فترة انتظار قب  اس
يمكن . ير أن النظام يصبح غير مستقر من أجل فترة تخزين أطولنسبية جيدة في األيام األولى بعد التصنيع غ      

ه يحاآي                   FXGتعديل مواد الكاشف     ه يمكن جعل  من حيث الشكل و المحتوى بسهولة عندما يطلب ذلك و علي
  .في الحجم و الكثافة و الصفات الفيزيائية األخرى لجسم ذو أهمية، وهذه واحدة من ميزات النظام الفريدة

  
  :آلمة الشكر

ستلزماته، و      أمين م ذا البحث و ت ات ه ة نفق ى تغطي سورية عل ة ال ة الذري ة الطاق كر هيئ ود ش سيد نن شكر ال
ايرة      مازن النص الزميل  شكر  بب  نرغآذلك  . الدآتور المدير العام على تشجيعه المتواصل لنا       رة المع ار من دائ

عبد القادر سعدية من مرآز الطب         رية و من دائرة الوقاية البش   و أسامة أنجق    خالد والي    الزمالء   اإلشعاعية و 
  .لمساعدتهم في تشعيع العيناتواإلشارة النووي 
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