
 

105 

    2009لسنة ، (3العدد ) ،(22المجلد ) -مجلة التربية والعلم    

  

الجرعة اإلشعاعية  على( 4CaWO)المتفلورة  لوحات التكثيفتأثير 
 السينية باألشعة التصوير عندالمستلمة 

 
 قصي خطاب عمر الدليمي                     يالبدران محمد محسن وليد   
 قسم الفيزياء / كلية التربية                       قسم الفيزياء / كلية العلوم    

 جامعة الموصل                                               جامعة الموصل         
 

 القبول االستالم

12  /11  /2007 03  /03  /2008 
 
 

Abstract 
The present study aims to investigate the effect of using (CaWO4) 

as intensifying screen on radiation dose received by patients exposed to 

dental investigation by x-ray. It was found that intensifying screen 

increases, the radiation dose from )4-6( times according to the properties 

of the intensifying materials used. The optical density of the x-ray film 

was measured by using densitometer. According  to our measurements, a 

decrease in radiation dose was approximately 24% for the same condition 

.Am241 was used because its energy (59.5keV) is close to the energy of x-

ray in dental radiography. 

 
 لملخصا

مكثففة للفى  ألفوا ( بوصففها 4CaWO) استخدام تأثيرتقصي  إلىتهدف الدراسة الحالية 
السفففي ية خففف ل  حففف   األشفففعة إلفففىالمسفففتلمة مفففا قبفففل المريفففى المعريفففيا  اإلشفففعاليةالجرلفففة 
-4)                 إذ وجد اا لوحات التكثيف تكبر ما مقدار الجرلة اإلشعالية مفا .األس اا

الشفعالي  للفلفم . تفم قيفاا الكثا فة اليفو يةلخوا  مادة التكثيفف المسفتخدمة ك تبعا  مرات وذل (6
 مقدار التخفيضوحسب قياسات هذا البحث  اا  اليو ية )الد سيتوميتر( باستخدام مقياا الكثا ة

 إلجفراء 241Amالمصفدر . اسفتخداملف فا الرفروف( %24هفو بحفدود ) اإلشفعاليةلمقدار الجرلة 
 .األس ااالسي ية  ي طب األشعة ( قريبة ما طاقة 59.5keV) قتهالقياسات الا طا

 المقدمة( 1
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حيففففث تحمففففي هففففذ   التعففففرض لعشففففعا  مخففففاطر تمتفففاز لوحففففات التكثيففففف بقففففدرتها للففففى تقليففففل
للتصففوير الشففعالي وكففذلك يقلففل مففا  رصففة  المصففاحب لعشففعا اللوحففات المففريض ل ففد تعريففه 

         ث صففففات تحفففدد كففففاءة مفففادة لوحفففات التكثيففففالحركفففة للفففى صفففورة األشفففعة السفففي ية. ه الفففك ثففف
(BAHS, 2005) هي:- 

 لففا   يفف    لألشففعة السففي ية ا  لاليفف ا  اللوحففات التففي تكبففر الشففدة يجففب إا تمتلففك امتصاصفف -1
 بتردد معيا.  امتصاصيته لالية السي ية إلى يوء األشعة ي تحويل  إمكا يتها

ا يتوقف اإلشعا  )التفوهج ال حفق هفو يجب أا يكوا توهج ال حق قليل أو اليوجد ل دم -2
 .استمرار إلطاء اليوء بعد التعرض لألشعة السي ية(

    تومففففففففاا أديسففففففففوا  1896سفففففففف ة  هففففففففاشففففففففدة ) سفففففففففورية( أ تجالأولففففففففى لوحففففففففات تكثيففففففففف  
(Tomas,1896صففففف عت مفففففا ،) ت كسفففففت ات الكالسفففففيوم (4CaWO )اليفففففوء  الفففففذي اختيفففففر الا

 ا الطيفففف لألشفففعة  فففوق الب فسفففجية وهفففو مهفففم بسفففببيكفففوا  فففي الم فففاطق القريبفففة مفففالم بعفففث م فففه 
ت كسفففت ات الحساسفففية العاليفففة لهاليفففد الفيفففة يفففما مسفففتحلب ال شفففاء لهفففذا الطيفففف مفففا اليفففوء، 

مففا لوحففات التكثيففف  أخففر. وه ففاك  ففو  لهففا قابليففة امتصففا  لاليففة  سففبيا  ( 4CaWO) الكالسففيوم
مففا ل ث ففوم وهففي   تتففألف أل هففادات ( اويسففمى بسلسففلة ال ثاتيففRare earthيسففمى بالتربففة ال ففادرة )

.   Lutetium 71Lu وت تهفي بالع صفر لوت يفوم  Lanthanum 57Laل اصر تبفدأ بالعفدد الفذري 
للفى  ا الفبعض ومركبفةهوهي بلفورات  سففورية سفاطعة مربوطفة مف  بعيف 1972تم اكتشا ها س ة 

مسفتحلبة للفى جا بيفه بمادة  امطلي قالدة ب ستيكية وما ثم توي  داخل كاسيت أولو  كاربو ي 
تبعفث بيفوء  ما ثمل رض التصوير  ع دما تصطدم األشعة السي ية بالبلورات الفسفورية  تتوهج و 

لمر ي، اا زما امتصا   وتو ات األشعة السي ية    فياكبفر  ا  مر ي ءا  يو  بوصفه إشعالها دةاوا 
كففففاءة لوحفففات أا  ( إال4CaWO) حالفففة اسفففتخدام لوحفففات تكثيفففف مفففا  فففو   ت كسفففت ات الكالسفففيوم

. تفم تخففيض (Fugate & Professor,2005)ألشفعة السفي ية اقفل االتربة ال ادرة  ي امتصفا  
( Julin,1984وجفه اإل سفاا حسفب ) الجرلة اإلشعالية الممتصفة  في التصفوير الشفعالي لعرفام

( ل فد ويف  %18كاشف لألشعة السي ية ب سبة )بوصفه الحراري  ل د استخدام دوزميترات التألق
الجرلففة المسففتلمة حسففب  إا .حففات التكثيففف ل ففد سففطأ العففيا أث ففاء التصففوير الشففعالي للوجففهلو 

(NRPB,2001) 0.25 هففي بحففدود  ففي طففب األسفف اا السففي ية لألشففعة m Gy)) تقابففل والتففي 
(28.8 mR( وحسب قياسات هذا البحفث  فاا مقفدار التخففيض هفو بحفدود )24% .) تفم اسفتخدام

مفففففا البحفففففوث ككاشفففففف لألشفففففعة السفففففي ية حيفففففث قفففففام ب  تفففففوا  لفففففم األشفففففعة السفففففي ية  فففففي كثيفففففر 
(Blanton,2003 باسففففففتخدام الفلففففففم ) لألشففففففعة السففففففي ية  )اتجففففففاهيا( بعففففففديا ذو كاشفففففففبوصفففففففه

(XRD)X-Ray Diffraction م  لوحات التكثيف . 
بالتصففوير الشففعالي مفف   أجففزاء الجسففملكا ففة  تففم اسففتخدام األشففعة السففي ية للفحفف  الطبففي

ل د تعفرض األليفاء الحساسفة مفا  تكثيف لتقليل الجرلة اإلشعالية خصوصا  استخدام لوحات ال
ل فد إلى جر  لالية،  قد تم اسفتخدامها  الت اسلية( األلياء الصدر، الفكيا، )العيا، الفم، الجسم
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( حسب kV 70تعرض أجزاء ما الصدر م  الفلم  للتصوير باألشعة السي ية التي تعمل بجهد  )
(Kodak, 2005) .الجرلفففة السفففاقطة للفففى مخفففاطر لتقليفففل أييفففادمت لوحفففات التكثيفففف اسفففتخ 

كمفا تفم  (Geist and Katz, 2002) للفورك إجفراء التصفوير الشفعاليل فد الت اسفلية  االليفاء
حديثففففة حسففففب ال ففففات اتق بوصفففففها احففففد  تقليففففل مقففففدار الجرلففففة اإلشففففعالية بالطريقففففة الكيميا يففففة

(Dental, 2005)   المسفتخدمة  في طفب ةمقفدار الجرلفة اإلشفعالي قليفللفا اسفتخدامه لت .  يف 
. اسفتخدم  لفم األشفعة السفي ية حسفب (2005، الزبيفدي) األس اا للى الففك البشفري والوجفه حسفب

(Queensland Government,2005 ) كاشفف لألشفعة  فوق الب فسفجية ذات الطاقفات بوصففه
العامفففففة  التشففففخي  ( واألشففففعة السففففي ية ذات الطاقففففات الواط فففففة أمففففا  ففففي حففففاالتUVCالعاليففففة )

 مألليففاء الجسففم باسففتخدام الفلففم. يففتم اسففتخدام لوحففات التكثيففف لزيففادة الكثا ففة اليففو ية للففى الفلفف
ه الففك  (، Kodak, 2005حتففى يكففوا مقففدار التعففرض للجرلففة اإلشففعالية اقففل مففايمكا وذلففك )

التي  ( تحتوي للى لوحات التكثيفKodak High Speed Filmبعض م تجات شركة كوداك )
الجرلفففة اإلشفففعالية إلفففى  زيفففادةهفففي مفففواد  سففففورية تلتصفففق للفففى جفففا بي الفلفففم لهفففا القابليفففة للفففى 

، لوحفففات التكثيفففف المسففتخدمة  فففي هفففذا البحففث تجفففاوزت هفففذ  ال سفففبة جففد اا   فففي حفففيا ،اليففعف
 .حيث ت تهي م  ا تهاء تحميض الفلم لا كو ها مكلفة اقتصاديا    ي   

 ،لفلم األشعة المسفتخدم  في طفب األسف اا( 4OCaW) إا سبب استخدام لوحات التكثيف
 اقل مايمكا لفا طريفق إلى المريض ستلمهاي التي لتقليل الجرلة اإلشعالية هو ، ي هذ  الدراسة

 ول فا الرروف. للفلم زيادة الكثا ة اليو ية
 

 الجانب العملي (  2
  (of Intensifying Screen )(P.I.S.)  Propertiesلوحات التكثيف مواصفات  2.1

لهفففا خاصفففية المتفلفففورة  والشاشفففات فالتفففي تسفففتعمل  فففي لوحفففات التكثيففف المتفلفففورة إا المفففواد 
شففكل يففوء مر ففي، للففى امتصففا  األشففعة السففي ية ومففا ثففم إلففادة إشففعا  مففا امتصففته مففا طاقففة 

األشفعة متى ماكاا الفارق الزم ي بفيا امتصفا  الفوتفوا مفا  المتفلورةوتعرف هذ  المواد بالمواد 
لففادة  اليففوء  إا لففوا  ( ..sec 8- 10جففدا  ففي حففدود ) امر ففي قصففير  ايففوءبوصفففه إشففعاله وا 

الم بعث ما البلورات الفلورية المشععة اليعتمد للى طاقة األشعة السي ية الساقطة بل يعتمد للى 
 فففي مجفففال ول فففرض اسفففتخدام المفففواد المتفلفففورة  فسفففها وللفففى  فففو  الشفففوا ب  يهفففا.  المتفلفففورة المفففادة

  -يجب أا تتو ر الشروط اآلتية: بيالتشخي  الط
يكوا لها معامل امتصا  مرتف . ولهذا  أاقابلية لالية المتصا  األشعة السي ية، أي  لها (1

 .كبيرالسبب  اا المواد المستعملة لهذا ال رض تكوا ذات لدد ذري 
  .لوا م اسب ذيتقوم بإشعا  كمية م اسبة ما اليوء المر ي اا  (2
 .اليوء المر ي قصيرة جدا   وا بعاثبيا امتصا  اإلشعا  لفترة لزم ية أتكوا  أا (3
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تتكففوا  فلوحففات التكثيفف تسففتعمل  ففي مجففال التشففخي  الطبففي اذ اا التفلففورإا الخاصففية 
سفطحها بمفادة  اصفعة البيفاض مثفل اوكسفيد  ىقد تكوا مفا ورق سفميك يطلف ةما قالدة قوي ةلاد

طأ األبفيض تويف  البلفورات الفلوريفة مكو فة الم  يسيوم أو ثا ي اوكسيد التيتا يوم، و وق هفذا السف
التصويرالشفعالي  . يسفتفاد مفا لوحفات التكثيفف  في لمليفةتص ر حجم البلفورا ببسب ا  ط ء رقيق

حيث توي  هذ  اللوحات م صقة لأل  م الفوتوغرا ية والفلم اإلشفعالي ث فا ي الطف ء يحفاط مفا 
زيفادة مقفدار  إلفىو ية للى الفلفم دوا الحاجفة جا بيه بهذ  األلوا ، وذلك ل رض زيادة الكثا ة الي

 .ا  إشعالي هالتعرض لعشعا  وقاية للمريض المراد  حص
  

   (Dental X-ray Film Properties))مواصفاته(  الفلم المستخدم  2.2
صففف   شفففركة  الفلفففم الشفففعالي الفففذي هفففو مفففا وإا الكاشفففف المسفففتخدم  فففي هفففذا البحفففث هففف

( تويف  داخفل E  class speedيصف ف إلفى  فو  ) (Kodak Dental X-ray Film)كفوداك 
                 ويحتفففففففففففوي كفففففففففففل  لفففففففففففم للفففففففففففى طبقتفففففففففففي (3.1cm4.1cm)وهفففففففففففي أ ففففففففففف م ذات قيفففففففففففاا  الففففففففففففم

الفلفم الفوتفوغرا ي المسفتعمل  أويتكوا اللفو   وكما (double side emulsion film)  مستحلب
مففا  إمفاة رقيقفة مففا مفادة شففا ة السفي ية مفا صففيح األشففعةالتصفوير الشفعالي بواسفطة إلغفراض 

لفوا  ذات ة بصف إليهفاميفا ة  (Polyester) ما مفادة البولسفتر أو( Cellulose) مادة السليلوز
المسففتحلب ل ففرض  طبقتففيبلففورات بروميففد الفيففة يجففب أا تتففوز  بشففكل متسففاو داخففل  إا ،ازرق

 ففاا  ةزمففة إشففعاليلففم.  ع ففد تعففريض الفلففم لحفال أجففزاءالحصففول للففى حساسففية متسففاوية  ففي كا ففة 
( Latent Imageمسفتترة )مكو فة رف ل  تتحول كيميا يفا   باإلشعا  المتأثرةبروميد الفية  بلورات

مراحففل إرهفففار الصفففورة  إا. الفلفففم بعففض العمليفففات الكيميا يفففة للففى إجفففراءترهفففر قبففل  أااليمكففا 
 بمرحلتيا:للى الفلم تتلخ   ةاإلشعالي

  لرففف(،  ففي هففذ  العمليفففة يففتم إرهففار الevelopingD) هففي لمليفففة التحمففيض :المرحلففة األولففى
 المستترة التي تكو ت  ي المواي  المعرية لعشعا .

متفأثرة ال ر( حيث يتم إزالة بلورات بروميد الفيفة غيفixingFهي مرحلة التثبيت ) :المرحلة الثا ية
يعبفر لفا  وشففا ا   خاليفا   حيفث تتفرك مكا فا   طبقفة المسفتحلب باإلشعا  و صفلها لفا

التفي ترهفر للفى  ةالصفورة اإلشفعالي إا م التعرض لعشعا   ي هذ  الم فاطق.لد
سففالبة وذلففك الا األجففزاء المعريففة لعشففعا  ترهففر داك ففة )سففوداء(  ففي  دالفلففم تعفف

الفزما  أاومفا الجفدير بالفذكر معرية لعشعا  ترهر شفا ة. الحيا األجزاء غير 
  بدرجفففة كبيفففرة باسفففتخدام الكلفففي إلرهفففار الصفففورة للفففى الفلفففم الشفففعالي تفففم اختصفففار 

 (.Automatic Processor) ياألوتوماتيكجهاز معاملة الفلم 
 طريقة العمل  2.3
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لقياا الكثا ة اليو ية للى الفلم الشعالي، يسفتخدم جهفاز مقيفاا الكثا فات اليفو ية او 
 لقيففاا، وهففو يسففتخدم DT1105. الجهففاز المسففتخدم مففا  ففو  (Densitometer)الد سففيتوميتر 

آخففر. ويتيففما هففذا الجهففاز  إلففىمففا  لففم  أوأخففر   إلففىة اليففو ية لفلففم األشففعة مففا بقعففة الكثا فف
. إا شفففدة اليفففوء المفففارة 205، ووحفففدة المقيفففاا اليفففو ي  فففو  305وحفففدتيا: وحفففدة القالفففدة  فففو  

. إا وريفة الث ا ي اليفو ي (Photodiode)خ ل  لم األشعة يتم قياسها بواسطة ث ا ي يو ي 
، (Amplifier))إشارات( ليتم تكبيرها بواسفطة المكبفر  ةكهر با ي بيات  ىإلهو تحويل اليوء 

بشففكل ألففداد تعبففر لففا   Digital Panel Meter (D.P.M)الشاشففة الرقميففة  إلففىوتحويلهففا 
   :اآلتيةيعبر ل ها بالمعادلة وهي ما  الكثا ة اليو ية. ل قطة للى الفلم الشعالي

t

o

I

I
LogD 10=     …………………………(1)       (Fugate & Professor,2005) 

شففدة  (It)تمثففل شففدة اليففوء السففاقط للففى مسففاحة صفف يرة مففا الفلففم وتمثففل   Ioحيففث إا 
اليوء الذي يمر خ ل تلك المساحة الص يرة والكثا ة اليو ية لفلم األشعة ل د  قطة للفى الفلفم 

 تمثل مقياسا  لدرجة االسوداد ل د تلك ال قطة.
حيفث ت بعفث م فه أشفعة كامفا   Am 241تم استخدام مصفدر مشف  مفا  فو   ي هذا البحث

لففرض  . تم أوال قياا الكثا ة اليو ية لألشعة الخلفيفة الطبيعيفة للفلفم الشفعالي59.5keVبطاقة 
( حيففث تفم طرحهففا مفا جميفف  Counts  0.089) ةلكثا ف مقفدارا  حيفث كففاا  التعففرض رمعر فة مقفدا

 3)        قراءات الكثا ة اليو ية للفلم الشعالي. تم تثبيت لدة أ  م شعاليه للى مسا ة ثابتة

cm)  ل ففرض  ا  الكيميا يففة تلقا يففمففا المصففدر المشفف  وبأزمففاا مختلفففة، بعففد ذلففك أجريففت المعاملففة
والتففي قيسففت مففا خفف ل جهففاز  أرهفار درجففة االسففوداد التففي تمثففل الكثا ففة اليففو ية للفلففم الشففعالي

 (.2) الشكل رقم ( و1) مويأ  ي الشكل رقم هو تر كمايالد سيتوم
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للحفففالتيا بوجففود ولفففدم وجفففود لوحفففات تكثيفففف للفلفففم  تلقا يفففا   بعففد إجفففراء المعاملفففة الكيميا يفففة 
لدرجففففة االسففففوداد بواسففففطة مقيففففاا الكثا ففففات  إجففففراء القيففففااالشففففعالي ولفففف فا الرففففروف ومففففا ثففففم 

 mRليو ية حيث يتم بعد ذلك الرجو  إلى الع قة بيا الكثا ة اليو ية ومقدار التعرض بوحفدة ا
( 3)كفوداك المويفحة  في الشفكل رقفم  ةللفلم الشفعالي حسفب الشفركة المصف عة لأل ف م اإلشفعالي

 (.Kodak, 2002وما ثم حساب ما تقابله ما جرلة شعاليه )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةلخطوط المعاير   mRالتعرض بوحدة  ومقدار ةاإلشعاعيبين الكثافة الضوئية لألفالم العالقة : (3شكل رقم )ال
   (Kodak,2002) العالمية المعتمدة

 
  النتائج والمناقشة(  3

( cm 3)وحسفابها ل فد الموقف   (mR)بوحفدة إا األخطفاء المرتبطفة بتقفدير قيمفة الجرلفة 
مفث   والخطفأ  في قفراءة الكثا فة المسفتخدمة   مخطأ  ي قياا الكثا ة اليو ية ألحفد األ ف ىإل يعود

الفذي يحفوي جفدوال   (Squires, 1968)سفكوايرز اليفو ية لفلفم األشفعة الخلفيفة وحسفب المصفدر 
،  0.01 كثا ففة يففو ية بالد سففيتوميتر يسففاوي ةللع قففات بففيا األخطففاء. إا الخطففأ  ففي قيففاا أيفف

 أتي:إذا يصبأ الخطأ  ي الكثا ة اليو ية ال ها ية كما ي
(Df)2=(D1)2+(D2)2     …………….……(2)                (Squires, 1968) 

 يمثل الخطأ  ي الكثا ة اليو ية ال ها ية لفلم معيا.  Df  حيث أا
D1   .الخطأ  ي الكثا ة اليو ية ل فا الفلم 
D2   .الخطأ  ي الكثا ة اليو ية لفلم األشعة الخلفية 
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 ( ي تج:2 ي المعادلة )  0.01القيمة ب D2و   D1وبالتعويض لا 
(Df)2=(0.01)2+(0.01)2(Squires, 1968) 

Df= 0.014 

ال سبي  ي  الخطأ ي الكثا ة اليو ية ال ها ية وما ثم  حسب  الخطأ( تمثل  0.014حيث اا )
 :اآلتيةالكثا ة اليو ية حسب الع قة 

  O.D   x 100%                               …………………………………....(3)            

   O.D 

( يمكا حسابه حسب 1( كما  ي جدول )0.27للى سبيل المثال الخطأ ال سبي للكثا ة اليو ية )
 : كاألتي(، 3المعادلة )

0.014 O.D   x 100%= 5.18%                                .... ………………..(4)            

                                                                                  0.27 O.D 
باسفتخدام ، (mR)خطأ  في تقفدير التعفرض  إلىإا هذا الخطأ  ي الكثا ة اليو ية ال ها ية يؤدي 

مقفففففففدار  يفففففففعف الخطفففففففأ  فففففففي الكثا فففففففة اليفففففففو ية ويسفففففففاوي ، (3م ح فففففففي الخفففففففوا   فففففففي شفففففففكل )
(±0.028mR)  يرتبط م  كل قيمة ما قفيم التعفرض  في ي  الذيال سب الخطأما ثم تم حساب و 

 حسب الع قة اآلتية: (1الجدول )
   mR   x 100%                               …………………………………....(5)            

    mR 

 ففي جففدول  ( كمففا5( حسففب المعادلففة )0.61mRللجرلففة )ال سففبي  الخطففأللففى سففبيل المثففال  ففاا 
 ( هو 1)

 ±0.028  mR   x 100% = 4.59%                               …………………..(6)            

     0.61 mR 

 

 (mRقياسات للكثافة الضوئية مع مقدار التعرض بوحدة ) :(1جدول رقم )ال
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3.5 17.67±0.15 1.24±1.13 0.61±4.5 0.27±5.1 1 1 

5.4 20.31±0.13 1.38±1.01 1.17±2.3 0.30±4.6 2 2 

10 28.05±0.09 1.79±0.78 2.88±0.9 0.39±3.5 5 3 

11.7 33.33±0.08 2.07±0.67 3.99±0.7 0.45±3.1 7 4 

13.1 38.61±0.07 2.35±0.59 5.07±0.5 0.51±2.7 9 5 

17 74.27±0.03 4.24±0.33 12.69±0.2 0.92   ±1.5 23 6 

18.4 112.57±0.02 5.53±0.22 20.7±0.13 1.2±  1  40 7 
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التمففادا للففى  ( مفف  زمففا التعففرضmRبوحففدة ) ل ففد رسففم الع قففة بففيا مقففدار التعففرض 
 (  4شكل )ال( كما مويأ  ي 1جدول )

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 التعرضزمن  مع mR عالقة مقدار التعرض بوحدة  :(4) شكل رقمال

 
لية   حففر اا لوحففات التكثيففف لهففا دور كبيففر  ففي زيففادة مقففدار التعففرض للجرلففة اإلشففعا

التمفادا للفى خفوا  الفلفم الشفعالي حسفب زما التعرض  م  ( والتي تت اسب طرديا  mRبوحدة )
  (، إذ إا ذلفففففك يجعل فففففا  سفففففتعيض لفففففا الجفففففر  العاليفففففة التفففففي يحتاجهفففففا المفففففريض ل فففففد4الشفففففكل )

( أو شففدة األشففعة Exposure Timeلتشففخي   ففي طففب األسفف اا وذلففك بتقليففل زمففا التعففرض )ا
 E، تمثففل  E=Itحيففث أا  Exposureشففعة السففي ية أي تقليففل التعففرض الم بعثففة مففا أ بففوب األ

 إلىتقليل التعرض. وهذا يؤدي  إلىالزما وتقليل أي م هما يؤدي  tالشدة ويمثل  Iوتمثل التعرض
الحصفول للفى  ففا الدرجفة مفا االسفوداد والتبفايا   فسفهو في الوقفت تقليل الجرلة للفى المفريض 

لحالفة وجفود مقفدار ال سفبة بفيا الكثا فة اليفو ية  إا(   حفر 1) للى الفلم الشعالي. ما الجفدول
( مرة وهي تتفق م  4.610-4.59)لوحات التكثيف مقار ة م  الكثا ة اليو ية بدو ها هي بحدود 

وجفد اا لوحفات التكثيفف تكبففر مفا مقفدار الجرلففة إذ ( Fugate & Professor,2005مفا اسفت تجه )
هفذا البحفث تفم  في عا لخوا  مادة التكثيف المسفتخدمة،  إذ ( مرات وذلك تب6-4ما ) اإلشعالية
الفلوريفففة التفففي تمتفففاز بقفففدرتها للفففى  (4CaWOتكثيفففف المحتويفففة للفففى مفففادة )اللوحفففات اسفففتخدام 

لفادة جفزء ممفا امتصفته   إا حساسفية الفلفم شفكل يفوء مر في.للفى امتصفا  األشفعة السفي ية وا 

وم هففا شففركة  العالميففةي مطبولففات الشففركة  )ميففل الخطففوط المسففتقيمة( الحاليففة اقففل مففا مففاورد  فف
كفففففاءة جهففففاز  قلففففة إلففففىوربمففففا يعففففود السففففبب  (Kodak, 2002حسففففب ) أكفففففاكففففوداك وشففففركة 
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(  ففاا تطبيففق  قففا وا التربيفف  cm 3توميتر والمعاملففة الكيميا يففة وكففذلك ا ففه ل ففد المسففا ة )يالد سفف
  العكسفففي أ يفففل ل ففففد ( الا تطبيفففق قفففا وا التربيفففف1) مالعكسفففي غيفففر دقيففففق حسفففب المعادلفففة رقفففف

حيفث تفزداد القالفدة  السفي ية التفي ت تقفل بشفكل مخروطفي األشفعةبسفبب خفوا   البعيفدةالمسا ات 
،  وبففذلك يفيففل القياسففات إلجففراء أ يففل إمكا يففةيعطففي للكاشففف  االمصففدر ممففكلمففا ابتعففد ا لففا 

ممكففا  .ةميا يففبالمعاملففة الكي ةخاصفف عففايرة بعففد كففل  تففرة زم يففة ولكففل تقا ففةخطففوط الم إيجففاددا مففا 
لوحفات وبفدو ها(. إا أهميفة اسفتخدام المصفدر لا)بوجفود  للحفالتياإجراء اسفتقراء للجفر  اإلشفعالية 

 ي هذ  الدراسة تعتمد للى كوا طاقته قريبة ما طاقة  وتو فات األشفعة السفي ية  Am 241المش  
عمل بففرق جهفد  مقفدار  والتي ت لألس ااالتفريغ المستخدمة  ي األجهزة الطبية  أ ابيبالمتولدة ما 

-70 kV) 50( (BDA,2003.) بوجفود )التلق في  اإلشعالية لحالة التحميض إا قراءات الجرلة
للجرلفة الواط فة وتفزداد  سفبة  ضل فد التعفر  خصوصا   بعضالبعيها ( قريبة ما اللوحات وبدو ها

 المستلمة حسب خوا  الفلم الشعالي.  ةالخطأ كلما زاد زما التعرض للجرل
( هففو الحصففول للففى اكبففر cm 3ويفف  الفلففم اإلشففعالي للففى مسففا ة ) هففدف مففاال إا

-Al)     ( nSv/h 6700) والفلم هف بها جرلة إشعالية وذلك الا اقل جرلة إشعالية يتحسا

Dulaymey,2006 0.25      السفي ية بحفدود  األشفعة(، واا الجرلفة المسفتلمة مفا أ بوبفة m 

Gy) )(NRPB,2001)  ألففاجسفيمات  يج ب ا التعرض ألشفعة  فسها المسا ةوجود  ل د  أاكما 
الفلفم بشفكل  أجفزاءالسفي ية معرفم  األشفعة يف  لفا  ت طيفة   خطفأ  في القياسفات، إلىمما يؤدي 

م ح ففي المعففايرة لفلففم إا  ففو  مففادة لوحففات التكثيففف يففوثر للففى ت يففر مسففا ة ممك ففة.  ألقففلو كامففل 
 .(4CaWOاستخدمت  لوحات ما مادة ) إذاألشعة السي ية، 

 
 االستنتاجات(  5

ما لذا  (ةإشعالياص ر جرلة ) ما لتبة لعشعا   الخطر يبدأ يوجد حد إذ ال
حالة  ) ي  ي مجال التشخي   ي طب األس اا (4CaWO) اليروري استخدام لوحات التكثيف

ول فا  التعرض للجرلة اإلشعالية مخاطرما تقليل ال رض ل( رار مراجعة ليادات األشعةتك
 .فالررو 
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