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چکیده

مقدمه: پایه و اساس یک مرکز تحقیقاتی نوترون درمانی دسترسی به یک چشمه نوترونی مناسب می باشد. راکتور 

تحقیقاتی تهران تنها چش��مه نوترونی موجود در کش��ور است که قابلیت استفاده در نوترون درمانی را دارا می باشد. در 

این مقاله از س��تون حرارتی راکتور تهران برای دس��تیابی به یک باریکه نوترونی مناس��ب استفاده شده است و دو نوع 

باریکه نوترونی مختلف شامل نوترون های حرارتی، مناسب برای درمان تومورهای سطحی و فوق حرارتی، مناسب برای 

درمان تومورهای عمقی در مغز، طراحی شده و در ادامه با در نظر گرفتن محدودیت  های عملی، باریکه حرارتی ایجاد و 

پارامترهای آن اندازه گیری شده است.

موادو روشها: س��تون حرارتی راکتور توس��ط بلوک های گرافیتی پر ش��ده اس��ت. این بلوک ه��ا در چهار الیه با 

چیدمان های مختلف در ستون قرار گرفته اند. در صورتی که بتوان تمام یا بخشی از بلوک های گرافیتی را از درون ستون 

خارج نمود، با استفاده از یک کالیماتور و فیلتر مناسب می توان باریکه مناسب برای درمان را ایجاد کرد. با در نظر گرفتن 

خالی بودن س��تون حرارتی، مجموعه ای از مواد با هندس��ه و چیدمان مورد نظر جایگزین گرافیت ها گردید و سپس با 

استفاده از کد MCNPX نوع مواد و ضخامت آنها در قسمت های مختلف بهینه گردید. پس از بهینه سازی و در مرحله 

ساخت مشخص شد که تخلیه کامل ستون در حال حاضر غیر ممکن است، لذا طرح جدیدی برای ایجاد باریکه حرارتی 

در نظر گرفته شد. در این طرح از قسمت مرکزی گرافیت ها، تعداد 9 بلوک برداشته و در دهانه خروجی، یک فیلتر گاما 

و یک کالیماتور مخروطی شکل در نظر گرفته شد. شبیه سازی  ها نشان داد که با این شرایط می توان باریکه مناسبی از 

نوترون های حرارتی ایجاد نمود. طرح پیشنهادی در ستون حرارتی پیاده سازی و پارامترهای نوترونی مورد نظر شامل شار 

حرارتی، نسبت کادمیومی و دز گاما در دهانه خروجی، محل قرار گیری بیمار، اندازه گیری شد.

نتایج: نتایج اندازه گیری در قدرت 5 مگاوات برای شار حرارتی 0.56E+9 n/cm2.s، نسبت کادمیومی برابر 180 و 

دز گاما برابر Gy/h 5/. بدست آمد. مقدار این پارامترها در محدوده توصیه شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و 

قابل مقایسه با مراکز نوترون درمانی است. 

بحثونتیجهگیری: در این پروژه، س��تون حرارتی راکتور تهران جهت اس��تفاده در آزمون های نوترون درمانی روی 

حیوان و یا فانتوم آماده سازی شد. جهت بهره برداری بهتر الزم است تا یک اتاق درمان با حفاظ مناسب در خروجی ستون 

حرارتی راکتور ساخته شود که این پروژه هم اکنون در حال اجراست. 

نوت��رون درمانی، راکتور تهران، ک��د MCNPX، اندازه گیری به روش فعال س��ازی پولک، کلمات کلیدی
دزیمتری گاما
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