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 ؟ چیست گاما اشعه

 طَل اص کَتاّتش هَجْایی طَل اضعِ ایي. ّستٌذ ایکس اضعِ ٍ ًَس جٌس اص ٍ هغٌاطیسی الکتشٍ تاتطْای اص

 الکتشٍ دیگش تاتطْای هاًٌذ گاها اضعِ. هیگزاسد هخشب اثش تیٌایی ّای سلَل تش ٍ داسد ایکس اضعِ ٍ ًَس هَج

 ٍ تتا اضعِ ًفَر تَاًایی اص تیطتش خیلی اضعِ ایي ًفَر تَاًایی.  هیطًَذ هٌتطش ًفَر سشعت تا هغٌاطیسی

 اکتیَ سادیَ ّستِ.. آیذ هی ٍجَد تِ اکتیَ سادیَ عٌاصش ّستِ فشٍپاضی ٌّگام تِ گاها اضعِ. آلفاست اضعِ

 ٍجَد تِ تغییشی آى ساختواى دس ٍلی هیذّذ دست اص سا خَد اًشطی اص هقذاسی کٌذ تاتص گاها اضعِ ٍقتی

 تَاًایی ٍ تیطتش آى تاتطی اًشصی کٌذ تاتص کوتش هَج طَل تا گاها اضعِ اکتیَ سادیَ ّستِ چِ ّش. آیذ ًوی

 تِ آى اضعِ ًفَر تَاًایی تذّذ، دست اص ٍلت الکتشٍى هیلیَى ۵ ای ّستِ اگش هثال. هیطَد صیادتش آى ًفَر

 تِ سشب اص ای ٍسقِ یا ساًتیوتش ۲۲ عوق تِ آتی ساًتیوتش، ۲/۵ ضخاهت تِ اّي ٍسقِ اص کِ است صیاد قذسی

 جلَگیشی تشای ٍسیلِ تْتشیي سشب تشتیة ایي تِ. تگیشد سا آى ًصف عثَس جلَ تٌْا هیتَاًذ هیلیوتش ۳۲ قطش

 .گاهاست اضعِ اص

 

 یونش

 است هوکي تشخَسدّا ایي اثش تش گاُ ٍ هیکٌذ تشخَد آى اتوْای تا هَاد اص عثَس ٌّگام اضعِ گاها اضعِ

 .گَیٌذ(  یًَص)  یًَیضاسیَى سا فشایٌذ ایي. کٌٌذ تَلیذ یَى ٍ ضًَذ جذا هَاد ایي اتوْای اص الکتشًٍْا

 

 سالمت و گاما

 تتاتذ، تذى تِ اًذاصُ اص تیص اگش گاها اضعِ. هیکٌٌذ یًَص تافتْا دس تگزسد، تذى اص کِ ٌّگاهی گاها اضعِ

 کِ َّایی یا آضاهین هی کِ آتی طشیق اص گاها اضعِ ّویطِ. تشساًذ اسیة تذى ّای سلَل تِ است هوکي

 .ًذاسد ها تشای خطشی است، ًاچیض تسیاس آى هقذاس چَى اها سسذ هی ها تِ هیکٌین، تٌفس

 

 



 صنعت و پزشکی در گاما

 ایي اص. داسد تسیاس فایذُ گاُ ٍلی تاضذ، ًاک خطش تذى تشای است هوکي صیاد هیضاى تِ گاها اضعِ ایٌکِ تا

 اضعِ ٍسیلِ تِ دسهاى. کشد استفادُ پَستی ًاسحتیْای ٍ سشطاًی تیواسیْای تشخی دسهاى تشای هیتَاى اضعِ

 تاتص صیاد قذست تا اکتیَ سادیَ کثالت ٍ سادین اص کِ گاها اضعِ اص ًیض صٌعت دس. ًاهٌذ هی سادیَتشاپی سا گاها

 گاها اضعِ داًطوٌذاى. هیکٌٌذ استفادُ فلضی قطعات ضکستگیْای ٍ سیض ّای حفشُ کشدى پیذا تشای هیطًَذ،

 .اًذ تشدُ کاس تِ ًیض الستیک دادى جَش ٍ غزایی هَاد ًگْذاسی تشای سا


