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استفاده از روش نوترون رادیوگرافي برای تشخيص نقوش و آسيبهای کوزة باستاني سميران
در راکتور تحقيقاتي تهران
امير موافقي* ،1محمدحسين چوپان دستجردی ،1بهروز رکرک ، 1عفت یاحقي ، 2عيسي نگهدارزاده،2
3

ذوالفقار کشاورزخاني ، 3آرش ضياآبادی

 1سازمان انرژي اتمي تهران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي
 2دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ،دانشکده علوم پايه ،گروه فيزيک
 3سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان قزوين
(تاريخ دريافت مقاله - 1396/04/22:تاريخ پذيرش مقاله)1396 /08/09 :

چکيده
آزمونهاي غير مخرب يکي از مهمترين ابزارها در مطالعات آثار باستتتاني به شتتمار ميروند .هدف اين تحقيق استتتفاده از نوترون
راديوگرافي براي اخذ اولين ت صاوير آثار با ستاني ک شور در سي ستم جديد نوترون راديوگرافي راکتور تحقيقاتي تهران ا ست .نوترون
راديوگرافي به عنوان يک ابزار مکمل در کنار راديوگرافي معمولي با پرتوهاي ايکس و گاما قرار ميگيرد .اندرکنش هاي متفاوت نوترون
ن سبت به پرتوهاي ايکس و گاما و ح سا سيت باالي نوترون راديوگرافي ن سبت به هيدروژن آن را به ابزار ب سيار کارآمد براي شنا سايي
آثار ستتفالي و اشتتيا باستتتاني تبديل کرده استتت .در اين تحقيق از يک کوزب باستتتاني متعلق به منطقي ستتميران استتتان قزوين ،نوترون
راديوگرافي به عمل آمده است .تصاوير با استفاده از صفحات تصويرساز با فرمت ديجيتال ذخيره شده و برخي پردازشهاي تصويري
در آن صورت گرفته ا ست تا نقوش و آ سيبهاي کوزه بهتر آ شکار گردند  .نتايج ن شان ميدهند که سي ستم جديد نوترون راديوگرافي
راکتور تحقيقاتي تهران با کيفيت بسيار مطلوب در مطالعات باستانشناسي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :اشياء عتيقه ،نوترون راديوگرافي ،پردازش تصوير ،کوزب سدالي.

* تهران،انتهاي کارگر شمالي ،سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي.
پست الکترونيک amovafeghi@aeoi.org.ir
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به خصوص موقعي که نوترونهاي کم انرژي استفاده ميشود.

مقدمه

آثاري که از کاوشهاي باستانشناسي به دست ميآيند،

اشعه  xبا الکترونهاي مداري اندر کنش انجام داده و به شدت

مهمترين منابع مادي اطالعاتي گذشته هستند .به همين دليل

وابسته به چگالي جسم مورد آزمايش است .ولي نوترون با

وظيفه يک کاوشگر تنها کشف و بررسي اين آثار نيست بلکه

هسته اتمهاي جسم اندرکنش انجام داده و تنها به سطح مقطع

بايد براي حفظ و حراست از آنها نيز به همان اندازه تالش

عناصر تشکيل دهنده جسم در برابر نوترون بستگي دارد.

داشته باشد .استفاده از روشهايي که بدون تخريب اين آثار به

همانطور که از روي شکل  1مشخص است ضريب جذب

شناسايي نقوش و آسيبهاي آنها کمک کند ،ارزشمند است.

جرمي عناصر در برابر اشعه  xبه صورت پيوسته و براي نوترون

استفاده از آزمونهاي غير مخرب مانند راديوگرافي صنعتي،

به صورت تصادفي با افزايش عدد اتمي عناصر تغيير ميکند.

امواج صوتي و جريانهاي گردابي که اساس فيزيکي دارند،

در نتيجه براي هر کاربرد خاص ،بايستي رفتار اين ذرات مورد

امروزه در صنعت کاربردهاي زيادي دارند .در علم باستان

بررسي قرار گرفته و سپس نوع ذره و انرژي آن تعيين گردد.

شناسي نيز استفاده از راديوگرافي براي تشخيص نقوش داخلي

همچنين به علت وجود اختالف بين سطح مقطعهاي مواد

اشيا عتيقه اهميت زيادي دارد .نوترونگرافي نيز براي شناسايي

مختلف (حتي ايزوتوپهاي همجوار) ،در برابر نوترونهاي کم

اشياي قديمي که که داراي عدد اتمي پايين هستند مفيد است

انرژي تفکيک مواد تشکيل دهنده جسم مورد آزمايش ،با

[.]1-4

راديوگرافي نوتروني امکان پذير خواهد بود .به خاطر اينکه اين

راديوگرافي نوتروني براي حل بسياري از مسائل مربوط به

روش بر پايه تضعيف نوترون در بيم موازي استوار است ،هم

بازرسي اجسامي که با ديگر روشهاي آزمون غير مخرب

پراکندگي و هم جذب نوترون در جسم باعث تغيير شدت بيم

(راديوگرافي با اشعه  ، xامواج فراصوتي و  )...امکان پذير

خواهد شد .عناصر با عدد اتمي پايين مانند هيدروژن به خاطر

نيست  ،استفاده ميشود .بسياري از استانداردهاي روشهاي

پراکندگي و عناصري مانند بور و کادميوم به خاطر جذب باال

راديوگرافي نوتروني عمدتا توسط موسسي  ASTM1توصيف

به خوبي تصويربرداري ميشوند .از کاربردهاي رايج

شده است .از جملي آنها ميتوان به استانداردهاي ،ASTM

راديوگرافي نوتروني ميتوان ،بازرسي آثار هنري ،وسايل داراي

 E2023 ،E2003 ، E803 ،E748 ،E543و استاندارد ملي 20711

مواد منفجره ،تيغههاي توربينهاي مولد انرژي و راديوگرافي ميله

اشاره کرد [.]10-5

هاي سوخت را نام برد .پرتونگاري نوترون در مقايسه با

روشهاي زيادي جهت بازرسي رفتار دروني مواد وجود

پرتونگاري اشعه ايکس ،بدليل نفوذ بسيار باالي نوترونهاي

دارد ،مانند روشهاي فراصوتي ،راديوگرافي با اشعه  xو گاما و

حرارتي درون اکسيد اورانيوم موجود در قرصهاي سوخت

 ...در بسياري از شرايط اين روشهاي تست غير مخرب ،راحت

(ضريب تضعيف نوترونهاي حرارتي در اورانيوم برابر cm-1

تر ،قابل حمل و کم هزينه تر از راديوگرافي نوتروني هستند.

 )0/8و نفوذ کمتر پرتوهاي ايکس در آن (ضريب تضعيف

راديوگرافي نوتروني با اشعه  xاغلب روشهاي مکمل هستند،

پرتوهاي ايکس  150 keVدر اورانيوم برابر  ، )50cm-1يکي از

American Society for Testing and Materials
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روشهاي بسيار سودمند بازرسي غيرمخرب سوختهاي هسته
اي است [.]11

شکل  .2یک سيستم نوترون رادیوگرافي راکتوری []2

استفاده از بيم نوتروني مناسب مهمترين نقش را در افزايش

شکل  .1ضریب تضعيف خطي نوترونها در مقایسه با

کيفيت تصاوير راديوگرافي نوتروني دارد .پرتونگاري نوتروني

پرتوهای ایکس برای مواد مختلف []10

عمدتا با نوترونهاي حرارتي انجام ميشود .براي دستيابي به
شرايط موجود در موارد باال عبور امواج فراصوتي را مشکل

يک باريکهي نوتروني مناسب براي پرتونگاري نوتروني ،از

کرده و بنابراين تنها رقيب اصلي راديوگرافي نوتروني ،از

موازيساز نوتروني استفاده ميشود .اين موازيساز شار

روشهاي  ،NDTراديوگرافي اشعه  xو گاما باقي ميماند .ولي

نوتروني مناسب ،نسبت نوترون به گاما و ميزان موازيسازي را

به علت سطح مقطع عناصر موجود در اين مواد و تداخل ذرات

تعيين خواهد کرد .سيستمهاي ثبت تصوير در پرتونگاري

ساطع شده از سوختهاي هستهاي ،تصاوير حاصل از بيم نوترون

نوتروني شامل ترکيبي از مبدلهاي نوترون و صفحات

وضوح باالتري خواهد داشت .چشمههاي مورد استفاده جهت

آشکارساز (فيلم پرتونگاري ،سوسوزن و فوتوديود) ميباشد که

توليد نوترون براي راديوگرافي ،شتابدهندهها ،رآکتورهاي هسته

انتخاب هر کدام از آنها وابسته به در دسترس بودن آنها ،نوع

اي و چشمههاي نوتروني حاصل از تالشي عناصر سنگين مي

کاربرد و هزينه ميباشد .فيلمهاي پرتونگاري نسبت به ساير

باشد .در حال حاضر از بين منابع نوتروني ذکر شده فقط

صفحهه اي آشکارسازي قدرت تفکيک مکاني بسيار باالتري

راکتورهاي تحقيقاتي هستند که شار مناسب را براي راديوگرافي

( )10-20µmدارند ،اما فرايند آماده سازي آنها از جمله ظهور

نوتروني با کيفيت عالي را ميتوانند فراهم کنند .هم اکنون بيش

و ثبوت باعث طوالني شدن تهيه تصوير ميگردد .همچنين اين

از  100مرکز در اين زمينه در جهان فعاليت ميکنند ،که حدود

فيلمها بازهي ديناميکي کوچکي دارند و در ارزيابي و سنجش

 75درصد از آنها از راکتورهاي هستهاي استفاده ميکنند .شکل

کمّي عناصر موجود در نمونه ي تحت آزمون کارايي زيادي

 2مثالي را از اجزا يک سيستم نوترون راديوگرافي راکتوري

ندارند .صفحات تصوير 1فسفرساني بازهي ديناميکي گسترده

نشان ميدهد.

تري نسبت به فيلمهاي پرتونگاري دارند و بدليل اينکه پس از
پرتودهي نياز به عمليات ظهور و ثبوت نداشته و با اسکن ليزري

Imaging plate: IP

1
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بهصورت ديجيتال تبديل مشده ،سرعت باالتري در تهيه تصاوير

با استفاده از باريکهي جديد انجام شده است .جدول 1

دارند .با وجود اين مزايا ،قدرت تفکيک مکاني صفحه تصوير

مشخصات اين باريکي نوتروني جديد را در مقايسه با سيستم

( )<50 µmنسبت به فيلم پرتونگاري پايينتر است.

قبلي و پارامترهاي استاندارد مورد نياز براي آزمونهاي
پرتونگاري نوتروني نشان ميدهد [ .]12باالتر بودن شار نوترون
و نسبت نوترون به گاما در سيستم جديد ،موجب کاهش زمان

 .2روش کار
اين تحقيق براي راديوگرافي نوترون از سيستم جديد نوترون

پرتودهي و افزايش ميزان کنتراست تصاوير ميشود .مدت زمان

راديوگرافي راکتور تحقيقاتي تهران استفاده شده است .راکتور

پرتودهي با توجه به شار نوتروني باريکه و نوع سيستم ثبت

تحقيقاتي تهران با قدرت  5مگاوات از نوع استخري با کندکننده

تصوير انتخاب ميشود که در قسمت بعد توضيح داده شده

(و خنک کنندهي آب سبک) و سوخت صفحهاي با غناي 20

است.
جدول  .1مشخصات باریکة نوتروني سيستم پرتونگاری

درصد وزني 235Uميباشد که در آذر ماه سال  1346راهاندازي

راکتور تحقيقاتي تهران و مقایسه با مقادیر استاندارد []12

شده است .هسته مرکزي اين رآکتور در عمق  8متري استخري
با ظرفيت  500متر مکعب قرار دارد .اين راکتور شامل مجموعه

پارامتر

اي از قسمت اصلي در داخل يک گنبد متحافظ و سيستم هاي

باريکه
نوتروني جديد

باريکه
نوتروني قبلي

مقادير
توصيه شده
استاندارد

شار

جانبي خنک کننده و پمپاژ آب و تصفيه يوني در مساحتي حدود

نوترون

 2هتکتار قرار گرفته است.

حرارتي در

پس از تعويض سوخت قديمي  HEUدر ستال  ،1372اين

محل نمونه

راکتور با بتستههاي ستوخت با غناي  LEU %20متشغول به

نسبت
نوترون به

کاربتوده است .وضتعيت نترمال کاري قتلب راکتور حتاوي

گاما

 22التي  30بتسته ستوخت ميباشد .اين راکتور يکي از انتواع

n cm-2 s6/1×106 1

n cm-2
mrem-1
4/85×105

n cm-2 s-1

4/1×104

n cm-2
mrem-1
1/2×105

n cm-2 s<106 1

-2

n cm
<105 mrem-1

()N/G

راکتورهاي استخري چتند منظوره بوده و در نوع خود از

نسبت
موازي

کاراترين انواع راکتورهاي تحقيقاتي دنيا در زمينه علمي و

سازي

صنعتي ميباشد .طيف نوترون هاي خروجي از قلب راکتورهاي

150-250

140

<100

()L/D

تحقيقاتي ،از جمله راکتور تهران ،در محدودب وسيعي از انرژي

درجه
واگرايي

ها قرار دارد.

0

2/67

0

2/06

>4

0

()θ

پرتونگاري نوتروني در راکتور تحقيقاتي تهران انجام شده
است .اخيراً جهت بهبود پارامترهاي باريکي نوتروني سيستم
پرتونگاري نوتروني در راکتور تحقيقاتي تهران ،يک باريکي

 .1.2سفال تاریخي ناحيه سميران

نوتروني جديد نصب شده و پرتودهي آثر باستاني در اين تحقيق

قلعه سميران مربوط به دورانهاي تاريخي پس از اسالم
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است و در شهرستان قزوين ،روستاي بهرام آباد واقع شده و اين

کوزب تاريخي فوقالذکر با استفاده از سيستم جديد نوترون

اثر در تاريخ  14فروردين  1378با شماره ثبت  2309بهعنوان

راديوگرافي و بيم  Eدر قدرت  3مگاوات راديوگرافي شد .براي

يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .دژ سميران يک مقر

ثبت نتايج از سيستم راديوگرافي ديجيتال با صفحات تصوير

حکومتي بوده و براي همين مرکز ساخت سفال براي مصارف

فسفرسانس و بازهي ديناميکي گسترده استفاده شد .از

گوناگون بوده است .بعضي از سفالهاي پيدا شده در اين منطقه

شاخصهاي نشانگر کيفيت تصوير نوتروني استفاده شد .تصوير

ساده و بدون نقش هستند .لعاب استفاده شده در اين سفالها

به کمک اسکنر ليزري مخصوص با قدرت متوسط و رزولوشن

از مناطق ديگر آورده ميشده است و عمدب سفالهاي اين منطقه

مکاني  50 µmبدست آمد .شکل  4آرايش هندسي مورد استفاده

بدون رنگ بودهاند .کوزه سفالي که در شکل  3ديده ميشود

و بيم  Eو موقعيت قلب راکتور را نشان ميدهد .با توجه به

براي نگهداري آب و شير استفاده ميشده و سفالي ساده با

مشکالت موجود در شاتر قديمي و عدم تکميل و نصب شاتر

قسمت بيروني دود زده است .نواحي نقوش و عيوب با پيکان

جديد ،راکتور ابتدا بحراني شد و به قدرت  3مگاوات رسانيده

مشخص شده است .قدمت اين ظرف به دوره مياني اسالم

شد .پس از دستيابي به قدرت پايدار و بيم يکنواخت نوتروني،

يعني قرون شش تا هشت هجري ميرسد .بدليل لزوم انتقال

کاست حاوي مبدل و فيلم ديجيتال راديوگرافي به صورت

آثار هنري به محل راکتور تهران ،در اين مرحلي اوليه از اثري

دستي در محل خود جاي داده شد .زمان پرتودهي نوترون

استفاده شد که ارزش قيمتي کمتري داشته باشد.

حدود دو دقيقه و با فالکس نوتروني از مرتبي  106بود.
همچنين در شکل  5موقعيت هندسي واقعي و محل پرتودهي
و بيم  Eنشان داده شدهاند .پارامتر مهم  L/Dبراي اين تحقيق
حدود  150بود.

شکل  . 3تصویری از کوزه تاریخي منطقة باستاني سميران

 .شکل  . 4آرایش هندسي مورد استفاده برای نوترون

که در این تحقيق نوترون رادیوگرافي شده است.

رادیوگرافي و موقعيت قلب راکتور

 .2.2چيدمان اولين رادیوگرافي نوترون آثار باستاني
در کشور
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دارند گفته ميشود Θ .زواياي صافي گابور را نشان داده و 

فاز است σ .تغييرات پوش تابع گوسين و  γنسبت ابعاد فضايي
را نشان مي دهند .[14].در صافي گابور دو پارامتر اصلي داريم
فرکانس يا طول موج و پارامتر بعدي زاويه يا جهت صافي
است.
با توجه به مستقل بودن تغييرات مولفههاي حقيقي و
شکل  . 5موقعيت هندسي محل پرتودهي و بيم E

موهومي در فيلتر گابور و با فرض اينکه تغييرات آنها داراي
توزيع نرمال با واريانس مشابه باشند ميتوان از توزيع رايلي

 .3.2صافي گابور

براي براي محاسبه سطح آستانه با توجه به اطالعات دامنه

صافيگابور بر تجزيه اطالعات تصوير با موجک گابور کار

بدون اثر گذاشتن بر اطالعات فاز استفاده کرد که در آن تابع

مي کند .اساس اين موجک يک تابع گوسي مدوله شده با يک

چگالي احتمال توزيع عبارت است از ]:[14

تابع سينوسي مختلط است که ميتواند به عنوان آشکارسازهاي

−x2

x

)R(x) = σ2 exp(2σ2

()3

g

g

جهتدار و تطبيق پذير با مقياس ،بهترين محليسازي همزمان

که  σ2gانحراف معيار توزيع گوسي دو بعدي در محل بردار

اطالعات مکاني و فرکانسي را ارائه دهد]  .[14-13از مزاياي

پاسخ فيلتراست و متوسط تابع توزيع رايلي چنين محاسبه

استفاده از صافي گابور اين است که تابعهاي موجک با فرکانس

ميشود:

ها و زواياي فاز مختلف ميتوانند وجود داشته باشند که هر

()4

کدام اطالعات خاصي از تصوير را در جهات و فرکانس هاي

و انحراف معيار آن چنين است:

مختلف در بر دارند .صافي گابور داراي يک جزء حقيقي و يک
+ Ψ)) = K +

x′
λ

) exp (i(2π

2σ2

()6

iM

آنها نقوش و عيوب مشتتخص تر از تصتتوير اوليه راديوگرافي

بدست مي آيند:

()2

)+ Ψ

x′
λ

) sin (2π

2σ2

T = μr + kσr

مي توان از ترکيب آنها تصتتويري بدون نويز ستتاخت که در

نمايي دوم تابع مختلط هستند .جزئ حقيقي و موهومي چنين

x′2 +γ2 x′2

2

با اعمال اين ستطح آستتانه به مولفه هاي جهتي و مقياستي

که در آن قسمت نمايي حقيقي پوش سيگنال و قسمت

x ′2 + γ2 x ′2
x′
)) cos (2π + Ψ
2
2σ
λ

4−π

= σ2r

آستانه با توجه به مقادير چنين محاسبه ميشود.

g = exp (−

()1

σ2g

()5

جزء موهومي است که عبارتند از ] :[14
x′2 +γ2 x′2

π

μr = σg √ 2

باشند.
K = exp (−

 .3نتایج و بحث

M = exp (−

که در اين روابط ’ xو’ yمختصات يک نقطه از تصوير و λ

شکل 6الف تصوير بدست آمده را همراه با شاخص هاي

معرف طول موج سينوسي ميباشد .طول موج به فاصله بين دو

نشانگر کيفيت تصوير نوتروني در گوشي سمت چپ نشان مي

قله متوالي موج يا بين هر دو نقطه تکراري موج که شکل يکسان

دهد .تصوير نوترون راديوگرافي آثار هنري ،اولين تصوير از اين
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نوع در کشور است .وجود برخي ناهمگنيها و عيوب در
قسمت دهاني کوزه مشهود است .همچنين با توجه به کيفيت
مناسب تصوير ميتوان برخي آناليزهاي کمي را نيز در مورد آن
انجام داد .عالوه بر آن وجود يک تصوير ديجيتال اين امکان را
فراهم ميسازد که از تکنيکهاي مختلف پردازش تصوير بر
روي تصوير اصلي استفاده کرده و تصاوير با ويژگيهاي مورد
نظر را ايجاد کرد .تمونهاي از اين تکنيک براي پبدا کردن عمق

شکل  .7تصویر بازسازی شده با صافي گابور در  6فرکانس و

تصوير در شکل  6ب ارائه شده است.

 20زاویه فضایي مختلف

براي مشخص تر شدن نقوش که در تصوير راديوگرافي
بسختي ديده مي شوند از صافي گابور روي تصوير استفاده شد.

اين تحقيق نشان ميدهد که سيستم جديد نوترون

نتايج حاصل از اعمال صافي با  λ=2در  6فرکانس و  20جهت

راديوگرافي تهران به خوبي ميتواند در مطالعي آثار هنري بکار

مختلف فضايي در شکل  7مطابق الگوريتم بخش  2.2نشان

گرفته شود و به ويژه در مطالعات باستانشناسي ابزار کم نظيري

داده شده است .در شکل نقوش نواحي سر و فرورفتگي ناحيه

را براي باستانشناسان فراهم ميسازد .اين تحقيق به صورت

بااليي کوزه کامال مشخص ترشده  ،طوريکه طرح فرو رفته

يک امکانسنجي اوليه و بدست آوردن تصوير اوليه بود .بديهي

دايره اي سر و گردن کوزه بهتر ديده مي شوند.

است مطالعات تکميلي و بررسيهاي کامل براي استفادب بهينه
از اين سيستم راديوگرافي نوترون بايد صورت پذيرد.
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ABSTRACT
Neutron radiography (NR) is a useful technique in non-destructive testing (NDT) of cultural
heritage objects. NR is complementary to X and gamma radiography. A new NR beam line has
recently been built at the Tehran Research Reactor (TRR) in order to expand the national applications
of NR. The examination and characterization of internal structure and composition can be difficult
task, in particular for cultural heritage objects. With NR  وit is possible to visualize hydrogencontaining materials inside metal artefacts much better than with X-rays. In this research, a historical
object has been radiographed by means of new neutron beam line of TRR. The object was a vase
from Samiran region of Qazvin Province, Iran. The digital neutron radiography technique was used
by the digital imaging plates (or Computed Radiography: CR). The image was obtained and saved in
digital format. Digital image processing was implemented for enhancing the image. This was the first
neutron radiography image of new NR facility at TRR. The results showed that the new system can
be used effectively for the neutron radiography of cultural heritage objects.
Keywords: Neutron radiography; Cultural Vase; Non-destructive testing, Image processing
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