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 تابش و روش های اندازه گیری آن
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدیخورش یتابشها
 

 دیشود از خورش يو اتمسفر آن م نیكه وارد زم یانرژ هیاول منبع

 يم سیاست كه به طور مستمر با تشعشع امواج الكترومغناط

 داریانتشار پا نی. اكنديرا وارد فضا م یادیز ید و انرژدرخش

 یكه قسمت اعظم انرژ رایمهم است ز اریبس دیتوسط خورش یانرژ

كه  يكم اریمقدار بس یاستثنا بهكند  يم نیرا تام نیزم ازیمورد ن

 شود. يآزاد م ویواكتیعناصر راد هیتوسط تجز

امي به میشل ژارو دبیركل سازمان هواشناسي جهاني در پی

اعالم كرد: سهم  ۴۱۰۲مناسبت روز جهاني هواشناسي در سال 

 ان جهاني هواشناسي را بر آن داشتجوانان در آینده جهان، سازم

را به عنوان شعار روز هواشناسي  ˈهوا و اقلیم: مشاركت جوانانˈتا 

  .برگزیند ۴۱۰۲جهاني در سال 

 

 
 

را به  يسیناط، امواج الكترومغ يمختلف یبا طول موجها دیخورش

كه درآن ، انواع طول موجها )  كنديم لیو فضا گس نیطرف زم

 یو گاما تا طول موجها كسیكوتاه مثل اشعه ا اریبس یطول موجها

 شود. ي( را شامل ميكیبلند مثل امواج الكتر اریبس

 

 یدر صنعت و كشاورز یدیتابش خورش یكاربردها

 

 یها در بخشاست كه  یياز فاكتورها يكی یدیخورش تابش

مورد  دردارد.  يخاص تیو... اهم ی، صنعت ، شهر ساز یكشاورز

شوند و  يبه عنوان مثال ، روزنه ها در حضور نور باز م یكشاورز

محاسبه  یبرا نیدهند همچن يخود را ادامه م ياتیح یتهایفعال

در اكثر روابط ،  ازیمورد ن یاز فاكتورها يكی اهانیو تعرق گ ریتبخ

 است. یدیتابش خورش

 

 یدیخورش یتابشها یریاندازه گ
 

 شود:  يم یریدو فاكتور اندازه گ یدیخورش یتابشها درمورد

 ـ طول مدت تابش ۰

 ـ شدت تابش۴

 طول مدت تابش یریاندازه گ 

 

كه  شودیبه نام آفتاب نگار استفاده م یا لهیمنظور از وس نیا  یبرا

 است: ریشكل آن به صورت ز

 
 

 

 

 یویژه بازدید كننده گان دانشگاه
 



 : آفتاب نگاراه مختلف دستگ یقسمتها
 

نـاق  بـه  یفلـز مكـرهین cm 9    يبیبه قطر تقر یكرو يعدس

وجـود  یيارهایمتركـه در داخـل آن شـ يسـانت ۰۲قطر حـدود 

بـه  یا هیـپا.رنـدیگ يآفتاب نگار در آن قرار مـ یدارد كه كارتها

ــول تقر ــیط ــ ۴/۰ -5/۰ يب ــه عدس ــه مجموع ــر ك ــرو يمت  یك

 یرو یراز كــروتــ كیشــوند. يآن ســوارم یرو یفلــز مكــرهیون

كـل مجموعـه برـورت مناسـت اسـتقرار  نكهیدستگاه بمنظور ا

وجـود دارد كـه  یيارهایشـ یكسـری یفلـز مكرهین یدر رو.ابدی

. رنـدیگ يقـرار مـ ارهایشـ نیـآفتاب نگـار در داخـل ا یكارتها

شـوند كـه  يسـاخته مـ يآفتاب نگار از جنس بخروص یكارتها

شـوند ،  ينمـ سیخـ  جـهیكننـد در نت ياوال رطوبت را جذب نم

را  دی( است،اشـعه خورشـرهیـت ي)آبـ رهیـچون رنگ آنها ت ایثان

مانـد.  يمـ يبـاق يرد سـوختگ كیـجذب و در اثر آن  يراحت به

 1mmحـدود  یبـه پهنـا يمعموال به صـورت خطـ ياثر سوختگ

شـود. خـود كـارت بـر حسـت سـاعت  يكارت ظاهر مـ یبر رو

ســاعت  5/۱آن  یرو یبنـد میتقسـ نیمـدرج شـده و كـوچكتر

كـه گـراف سـوخته اسـت  یيباشد. باشمارش تعداد سـاعتها يم

را در شـبانه روز، بـه دسـت  يآفتـاب یسـاعتها ادتوان تعد ي، م

آفتـاب  یكـره فلـز مینـ یرو اریشـ یكه سه سـر میگفت آورد.

كـارت آفتـاب نگـار وجـود دارد  ینگار وجود دارد، لذا سـه سـر

 یاز سـه سـر نكـهی. علـت ارنـدیگ يقـرار مـ ارهایش نیكه درا

در  دیتـابش خورشـ هیـاست كـه زاو نیشود ا ياستفاده م اریش

 یبلنـد بـرا دهیـفرول مختلف متفاوت اسـت.معموال كـارت خم

ــارت مســتق ــرا میفرــول تابســتان ، ك ــدال یب و  نیفرــول اعت

فرـول زمسـتان مـورد اسـتفاده قـرار  یكوتاه برا دهیكارت خم

 .رندیگ يم

 

 

 

 
بدسـت آمـده ) برحسـت سـاعت ( از كـارت ،   يآفتابطول مدت 

ــره ش ــودن ك ــفاف ب ــت آن و ش ــه دق ــتگ یا شــهیب دارد.  يبس

متـر  يبرسـانت یكـالر ۲/۱تـا  ۴/۱ زانیبه م يمعموال مقدار تابش

 نیـسـوزاند و بـا تـابش كمتـر از ا ي، كاغذ را م قهیمربع در درق

 یبرجـاكاغـذ  یبـر رو ياز سـوختگ یاثـر یا چگونـهیمقدار، ه

 ماند . ينم

 محل نصب آفتاب نگار طیشرا

ساختمانها و  رینظ يدر اثر وجود موانع دینرت آفتاب نگار نبا محل

. معموال ردیقرار گ هیاز طول روز در سا يزمان چیدرختان در ه

شود. به  ينرت م هیپا كی یرو یمتر ۴/۰دستگاه در ارتفاع 

مثل  يتا موانع دیبه عمل آ دیبا یادیهنگام نرت دستگاه دقت ز

 .موجود نباشد تپه ها و كوه درافق شرق و غرب

 شدت تابش یریاندازه گ 

 شودیشدت تابش استفاده م یریاندازه گ یكه برا يلیاز وسا يكی

شده  لیدستگاه تشك نیباشد. ا يم نوگرافیاكت ایشدت سنج 

نرت شده  یا شهیش مكرهین كیكه پشت  یفلز یها غهیاست از ت

 لیهمجنس تشك ریز پرس نمودن دو فلز غها ا غهیاز ت كیاند. هر

از  یاژیآل یگریو د یرو واز مس  یاژیاز آنها آل يكیشده است كه 

 اهیهم س يكیو  دیها سف غهیت نیا یاست. معموال دوتا كلیآهن و ن

 .باشد يرنگ م

 
 

( معموال از سه نوع كینوتپیس یستگاههای)ا ستگاههایدر ا

 نوگرافیتوسط اكت میستقم تابش: شودياستفاده م نوگرافیاكت

به نام  یا لهیپراكنده توسط وس تابششود. يم یریاندازه گ يمعمول

شود كه  يم یریگ( اندازهshading ringافكن ) هینوار سا

حلقه   كیگراف است اما اطراف آن  نویساختمان آن مشابه اكت

به بخش  دیخورش میقرار گرفته است كه مانع از تابش مستق یطور

آن عنرر  یریاندازه گ یكه برا تاب نیزم.شوديه محساس دستگا

باشد تا سطح  نیشود كه رو به زم ينرت م یحساس دستگاه طور

 شود. دهیبازتاب كننده ، توسط آن د
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