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 خالصه
 

از   الکترومغناطیس  طیف  مختلف  های  بخش  در  آسمانی  اجرام 

کنند، می  ساطع  تششع  به    خود  قادر  تنها  انسان  چشم  اما 

است.   ، مرئی  بخش  آن،  از  کوچکی  قسمت  بخش  روش    مشاهده 

طیف   های  بخش  سایر  وجود  دادن  نشان  برای  هایی 

الکترومغناطیس که با آزمایش های ساده نمی توان آن ها را  

در این بخش، شما با مشاهداتی فراتر از   دید، وجود دارد.

دید،آشنا می شوید که می  آنچه که می توان با یک تلسکوپ  

استفاده   دبیرستان  و  ابتدایی  مدارس  در  ها  آن  از  توانید 

 نمایید.

 اهداف
هدف این فعالیت مشاهده ی پدیده هایی فراتر از آنچه که  

 می توان با یک تلسکوپ آماتوری رصد کرد است، مانند :

اجرام آسمانی انرزی الکترومغناطیسی ساطع می کنند که   •

شناسایی آن ها نیست. ستاره شناسان  چشم ما قارد به  

که چرا  هستند،  عالقمند  طیف  های  بخش  سایر  امواج    به 

ایجاد تصویر کاملی از جهان    ی به تنهایی قادر به  مرئ

 هستی نیست.

فرابنفش،  • رادیویی،  های  بخش  در  شده  ساطع  امواج 

 xریزموج و اشعه ی 

 

 طیف الکترومغناطیس
 

 

الکترومغناطیس   مجموعهامواج  طول    شامل  از  ای  گسترده  ی 

موج ها یا فرکانس ها است که می توان با استفاده از منبع  

تولید هر کدام،آن ها را دسته بندی نمود. البته این دسته  

بندی مرز دقیقی ندارد .مجموعه ی این طول موج ها با نام  

 یف الکترومغناطیس شناخته می شود.ط

 
طیف   مختلف  های  بخش  یک،  دهد.را  شکل  می  شکل،    نشان  این 

از اجرام هم  اندازه ی بین قله های موج)طول موج( و برخی  
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اندازه ی آن ها مانند : اتم، مگس، کوه و... را نشان می  

 دهد تا درکی درستی از اندازه ی طول موج ها بدست آید.

در همان شکل، عکس هایی از خورشید و سیاره ی زحل را در  

ک می  مشاهده  طیف  مرئی  غیر  های  بخش  ما  سایر  چشم  که  نیم 

از   استفاده  با  ها  عکس  این  نیست.  ها  آن  تشخیص  به  قادر 

طول موج های یاد شده، گرفته    در  شناساگرهای حساس و خاص 

 شده است.

در کیهان، موادی مانند ابرهای بین ستاره ای وجود دارند 

که دمای آن ها از ستارگان بسیار کم تر است. این ابرها، 

و آن ها را با استفاده از طول  امواج مرئی ساطع نمی کنند

موج های بلند فروسرخ، ریزموج و امواج رادیویی می توان 

شناسایی نمود. مشاهده ی جهان هستی در کلیه ی بخش های 

رصد ترکیب طول که ستاره شناسان آن  طیف الکترومغناطیس

می نامند، تصویری بهتری از ساختار، دما، انرژی و موجی 

 به ما می دهد. ی  تکامل جهان هستی واقعگرایانه  مدل های

 
 

: طیف الکترومغناطیس به همراه اجسامی به اندازه ی امواج آن. خورشید)باال( و 1شکل

 زحل)پایین( در طول موج های مختلف)رنگ ها شبیه سازی است(

 



NASE Publications  Astronomy beyond the visible 

 

 
 

 تصویر مرکز کهکشان راه شیری ما در طول موج های مختلف

فضایی  2شکل تلسکوپ  ی  وسیله  به  شده  تصویر  شیری،  راه  کهکشان  مرکز   :

چاندرا)امواج و  هابل)مرئی(  و  x-اسپیتزر)فروسرخ(،  جزییات  ما  تصویر  هر  در   .)

 اجرامی را مشاهده می کنیم که در سایر بخش های طیف قابل دیدن نیست.

 

 : ساخت طیف سنج1فعالیت 
هنور   رنگ  ی  همه  از  ای  رشته  سفید  المپ  شده  یک  تشکیل  ا 

است، در حالی که نور المپ های گازی) المپ های فلئورسنت،  

کم مصرف و چراغ های خیابانی(، تنها از برخی از رنگ ها  

تشکیل شده است. اگر ما رنگ های یک نور را تجزیه کنیم،  

یک طیف بدست می آوریم که در مورد هر گاز، شامل مجموعه  

یف مخصوص به خود را  از خطوط رنگی است. هر نوع گاز، یک ط

دارد که بارکد)نشانگر( مواد تشکیل دهنده ی آن گاز است.  

اگر با یک طیف سنج به نور یک کهکشان دوردست نگاه کنیم،  

گازها   سایر  و  هیدورزن  ی  مشخصه  خطوط  جایی  جابه  شاهد 

دارای به سمت قرمز ) که با نام انتقال به سرخ شناخته می  

میزان چه  هر  بود،  خواهیم  بیشتر،    شود(  جایی  جابه  این 

 کهکشان در فاصله ی دورتری است.

( را به چند قطعه  3)شکل  DVDیا  CDبه کمک یک قیچی قوی،  

الیه  استفاده می کنید،    DVDبدون برچسب تقسیم کنید اگر از  

پیچ   یا  قیچی  به  است  )ممکن  زیرین  قسمت  از  را  باالیی  ی 

ش پراش  توری  تا  کنید  جدا  باشید(  داشته  نیاز  ما  گوشتی 

استفاده می کنید، تنها یک الیه ی    CDآماده شود. اگر از  

پالستیکی وجود دارد که به دقت باید آن را از الیه ی فلزی  

جدا کنید، برای این کار از کاتر یا تیغ اصالح می توانید  

 استفاده کنید.
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فراهم نمایید. اگر در    4یک کپی از نمونه ی شکل شماره ی  

ار شما افزایش می یابد. نمونه  تهیه شود، دقت ک  A3ابعاد  

را برش دهید، قسمت های سفید را نیز ببرید، حاال قسمت های  

  با توجه به مقیاس مختلف را تا کنید و یک باریکه ی نازک  

نیاز به بریدن  قسمت درجه بندی شده نیست.  ایجاد نمایید.  

داخل   در  مشکی  قسمت  که  نحوی  به  بزنید  چسب  را  جعبه  حاال 

 DVDو یا    CDر سوارخ سمت چپ قسمت خم شده،  قرار بگیرد. د

 را بچسبانید.

  

  ، قیچی، کاغذ جعبهDVDمواد مورد نیاز: 

 CDبه کمک یک چسب،الیه فلزی روی 

 را بردارید.

 

 

 

نگاه کنبد و شکاف جعبه را به سمت یک المپ کم    DVDاز محل  

 مصرف و یا المپ فلئورسنت قرار دهید.

گحال   نشری  خطوط  باید  مقیاس شما  روی  بر  را  المپ  از 

ببینید. اگر موفق به دیدن نشدید، شکاف را حرکت دهید تا 

اساس   بر  مقیاس  شوند.  پیدا  شده  خطوط  بندی  درجه  نانومتر 

نانومتر است. هر چه    500، برابر با  5است، بنابراین عدد  

شکاف باریکتر، طول موجی که شما انداز گیری می کنید از  

 ت.صحت بیشتری برخوردار اس
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Fنگاه به المپ فلئورسنت 

 

 

 

 5شکل
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استفاده   مقوا  از  توانید  می  شما  کار  این  برای  همچنین 

دادید، قسمت مقیاس را برش   کنید، اگر این کار را انجام 

 داده و در محل مورد نظر بچسبانید.

 
شما می توانید ازاین ابزار برای المپ های خیابانی مانند:  

سفید) و  های نارنجی)سدیم(  المپ  کنید.  استفاده  نیز  جیوه( 

 رشته ای قدیمی، طیف پیوسته می دهند.

کمان  رنگین  یک  و  تجزیه  را  نور  توانند  می  تر،  جوان  آموزان  دانش 

 بسازند. 

 (6استفاده از پخش کننده ی آب و پشت به خورشید ایستادن)شکل 

 

 کنند.دانش آموزان می توانند نور را به کمک رنگین کمان تجزیه : 6شکل 

 

 فروسرخ

هرشل)کاشف   ویلیام  توسط  الکترومغناطیس  طیف  فروسرخ  ناحیه 

اورانوس( ی  سال  سیراه  است  1800در  و افبا  منشور  از  ده 

شد. کشف  نور    دماسنج  عبور  از  استافده  با  را  طیف  او 

در   را  دماسنج  چندین  و  کرد  ایجاد  منشور  یک  از  خورشید 

آبی ناحیه  در  یکی  داد؛  قرار  آن  مختلف  در  جاهای  ،یکی 

و  بود(  شناسایی  قابل  چشم  با  رنگ  دو  هر  قرمز)  ناحیه 

 سومین دماسنج،بالفاصله بعد از ناحیه ی قرمز.

با استفاده از دماسنج چهارم، دمای محیط را اندازه گیری  

نمود و دریافت دماسنجی که در ناحیه ی زیر قرمز ) امروزه  

حیط بیشتری نسبت به م  قرار دارد، دمایی  با نام فرو سرخ(

 .ثبت نمود

گرمایی"  "پرتوهای  با  دیگری  گوناگون  های  آزمایش  هرشل 

)آنگونه که خود می نامید( انجام داد و دریافت که  بخش  



NASE Publications  Astronomy beyond the visible 

 

بازتاب،   مرئی،  نور  مانند  طیف،  قرمز  ی  ناحیه  از  بعد 

شکست، جذب و منتقل می شود. این "پرتوهای گرمایی" بعدها،  

نامیده   فروسرخ  تابش  یا  و  فروسرخ  این امواج  شدند. 

چندین   در  و  یافت  ادامه  دیگر  دانشمندان  توسط  اکتشافات 

 تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. 

اجسام با دمای کم، تششعشی در ناحیه ی مرئی طیف، ایجاد  

نمی کنند، اما در ناحیه ای با طول موج بیشتر،انرژی کمی 

ناحیه  در  حیوانات  و  ما  بدن  مثال،  برای  کنند.  می  آزاد 

رخ تششعشعاتی ساطع می کند که با چشم غیر مسلح قابل  فرو س

مشاهده نیست و به عنوان گرمای منتشر شده از بدن شناخته 

 می شود.

هر جسمی در دمایی معین، امواج فروسسرخ از خود ساطع می  

 (6کند.)شکل

عینک دید در شب، به فرد اجازه ی دیدن این امواج را می  

 دهد.

 

 
  

 ا نواحی گرم تر و یا سردتر را تشخیص می دهیم: عکس فرو سرخ. م7شکل 

 

 آزمایش هرشل در محدوده ی فروسرخ: 2آزمایش 
در   هرشل  ویلیام  که  است  آزمایشی  تکرار  فعالیت  این  هدف 

طیف    1800سال   فروسرخ  بخش  کشف  به  منجر  و  داد  انجام 

 الکترومغناطیس شد.

ماژیک  دماسنج،  عدد  چهار  ای،  شیسه  منشور  یک  به  ما 

 چسب، کارتن و یک برگه ی سفید نیاز داریم.یچی، سیاه،ق



NASE Publications  Astronomy beyond the visible 

 

ما دور حباب)مخزن( دماسنج را چسب زده و با ماژیک سیاه  

 آن را رنگ می کنیم تا گرما را بهتر جذب نماید.

 
. 

: ابزار هرشل: سه دماسنج در طیف، دمای بیشتری نسبت به محیط نشان 8شکل

 میدهند.

 

 

بیرون   در  بایشت  می  ترجیحا  هوای  آزمایش  در  و  منزل  از 

آزمایش   توان  می  باد،  وزش  صورت  در  بگیرد.  صورت  آفتابی 

رااز پشت پنجره ای که نور خورشید مستقیم به آن می تابد  

انجام داد. منشور را با دقت در لبه ی باالیی جعبه قرار  

کاغذ  یک  باشد.  خورشید  نور  راستای  در  که  طوری  بخ  دهید 

کنید که در داخل جعبه،    سفید در کف جعبه قرار دهید. دقت

شکل   باشد)  سایه   در  چیز  دقت  9و    8همه  به  را  منشور   .)

چرخانده تا عریض ترین طیفی که می توان در کف جعبه داشت،  

 ایجاد شود.

 
سه   چسب،  با  نظر  مورد  محل  در  منشور  کردن  محکم  از  بعد 

دماسنج را در نور طیف قرار دهید، به گونه ای که حباب هر  

یک   در  در کدادم  یکی  آبی،  ی  ناحیه  در  یکی  باشد:  رنگ 

ناحیه ی زدر و سومین کمی بعد از ناحیه ی قرمز. به نحوی  

که ناحیه ی مدرج قابل خواندن باشد و نیازی به تکان دادن  

 دماسنج در حین کار نباشد.

 شکل (
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. 

قرار دادن سه دماسنج با حباب : 9شکل 

 های مشکی در نواحی مختلف طیف در سایه

دماسنج ها  .: b.9کلش

در ناحیه آبی، زرد 

 و کمی بعد از قرمز

نمونه ای از  c.9: شکل

اندازه گیری بعد از سه 

 .measures in 3 minutesدقیقه.

(www.spitzer.caltech.edu) 
 

طبق  دقیقه زمان نیاز است تا دماسنج ها به دمای نهایی خود برسند.  5

ا خوانده و یاددداشت می  ( هر یک دقیقه دمای هر دماسنج ر1جدول)حدول

کنیم. دقت کنید که دماسنج ها ثابت مانده و چیزی مانع رسیدن نور  

 به آن ها نشود.

 

 

دمانسجی که در ناحیه ی زرد قرار دارد،  می بایست دمایی بیشتر از  

دماسنج ناحیه ی آبی را نشان دهد و آن دماسنجی که در نزدیکی ناحیه  

ی نشان دهد. بنابراین منطقی است قرمز قرار دارد، کمی دمای بیشتر

که دماسنج بعد از ناحیه ی قرمز نوعی از تابش را از خورشید دریافت  

 می کند که برای چشم ما قابل مشاهده نیست. 

 

 

 Thermometer nº 1 in 
the blue 

Thermometer nº 2 in 
the yellow 

Thermometer nº 3 
beyond red 

Thermometer nº 4 
in shadow 

  1د از  بع
 دقیقه 

    

  2بعد از  
 دقیقه 

    

  3بعد از  
 دقیقه 

    

  4بعد از  
 دقیقه 

    

  5بعد از  
 دقیقه 

    

 
 :جدول داده ها
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 شناسایی فروسرخ با تکنولوژی مدرن: 3فعالبت 

 

را ابزارهای مردن شناسایی کنیم،     IRاگر بخواهیم که امواج 

ش در  دید  کند،  می  خطور  ذهن  به  که  چیزی  که  اولین  است  ب 

امکان دیدن امواج فروسرخ منتشر شده از بدن را می دهد.  

اما این وسیله به راحتی قابل یافتن نیست ، پس می بایست  

 به دنبال ابزاری آسان تر و اقتصادی تر بود.

کنترل تلویزیون، ضبط صوت یا ماکرویور از فروسرخ استافده  

نکنید(.  می کند) از آن هایی که چراغ قرمز دارند استفاده  

این یک راه ساده برای مشاهده ی امواج غیرمرئی است. اما 

 .چگونه آن را شناسسا کنیم؟

سرخ حساس به فروگر  ابرای این منظور ما می بایست یک شناس

کنی تکنولوژی  CCD.مپیدا  مهم  محصول  موجب    است  یک  که 

ر د  . این ابزار می تواندپیشرفت مطالعات نور در نجوم شد

و ما  فوتون ها را جمع آوری و ضبط کند    محدوده ی زمانییک  

بازتاب   یا  تولید  نور  که  اجرامی  توانیم  می  آن  کمک  به 

کنبم.   شناسایی  را  اند  حساس    CCDکرده  قرمز  ی  ناحیه  به 

به   نزدیک  نواحی  موارد  برخی  در  می   IRاستو  پوشش  نیز  را 

 دهد.

 CCD  دورببین های مدرن و دوربین های فیلمبردای داری یک

عکس   گرفتن  امکان  موضوع  این  هستند.   برداری  تصویر  برای 

ترین   ساده  کند.   می  فراهم  را  کم  نور  با  شرایطی  در 

ابزاری که همه ی ما این روزها از آن استافده می کنیم و  

 است، تلفن همراه می باشد.  CCDیک دوربین با آشکارساز 

 

  
 

کنترل با چمشمان  a0. 1:  شکل 

 .غیر مسلح

 

کنترل فعال با دوربین   .b10 شکل

 تلفن همراه
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با چشمانمان به صورت مستقیم به کنترل نگاه می کنیم، هیچ تفاوتی  

شکل( شود)  نمی  مشاهده  آن  خاموش  و  روشن  حالت  وقتی بین  اگر  اما   .

شگفت   بگیرید،  عکس  یک  همراه  گوشی  دوربین  کمک  به  است  روشن  کنترل 

سرخ برای ارسال سیگنال روشن شدن  زده خواهید شد. دستگاه از نور فرو

تلویزیون و یا سایرابزارهای الکتونیکی استفاده می کند که چشم ما 

قادر به دیدن آن نیست و تنها به وسیله دوربین تلفن همراه می توان  

 آن را ثبت کرد. رنگ نور صحیح نیست.

 

 فروسرخ یک المپ رشناسایی نو: 4فعالبت 
ری از خود منتشر می کنند. اگر بین  بسیا  امواج  بیشتر اجرام آسمان

  و ما، گردوغبار و یا گاز باشد، مانع از رسیدن امواج آن ها   ان ها

می شوند. برای مثال غبار موجود در مرکز کهکشان ما، مانع از دیدن 

با این     میلیون ها ستاره ی موجود در مرکز آن می شود.   مرئی  نور

می رسد، شفاف است.  این    حال، غبار، نسبت به نور فروسرخی که به ما

 موضوع در مورد ابرهای غبار تاریک کهکشان مان نیز صادق است.

 

 

 
 

 همان تصویر در ناحیه ی فرو سرخ ابر غبار در ناحیه مرئی

 

در المپ های رشته ای پرنور، عمده ی انرژی در محدوده ی مرئی منتشر  

 می شود والبته مقداری در بخش فروسرخ.

فروسرخ،   کدر  امواج  مرئی  نور  به  نسبت  که  اجرامی  از  توانند  می 

 هستند، عبور کنند.

به یک چراغ قوه و پارچه ی نمدی)پشمی( نیاز داریم. این پارچه  نور  

 مرئی را عبور می دهد؟

به یک اتاق تاریک رفته و چراغ قوه را روشن می کنیم، سپس با پارچه  

نور مشاهده شد،    ی نمدی روی آن را می پوشانیم، در صورتی که همچنان

می توان از دو یا سه الیه ی دیگر پارچه استفاده نمود)تا جایی که  

را   ها  الیه  الزم  میزان  به  فقط  که  کنید  دقت  البته  شود(.  محو  نور 

افزایش دهید، چرا که در آن صورت، نور فروسرخ نیز مسدود می شود.  

دورب با  اگر  حال  نمایید.  تاریک  امکان  حد  تا  را  اتاق  ین  همچنین 

گوشی همراهی که نسبت به نور فروسرخ حساس هست، از چراغ قوه ها عکس  

 تشخیص داد.چراغ متمایز را بگیریم، به خوبی می توان 
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پارچه ی نمدی کامال نور مرئی را مسدود می کند اما نسبت به نور فروسرخ شفاف 

 است.

 

 صورت های فلکی با فروسرخ: 5فعالبت 
ونیکی و یا به صورت آنالین شما می  در مغازه ی لوازم الکتر

کنترل  توانید   در  که  را  سرخ  فرو  دی  ای  ال  های  المپ 

المپ   این  بیابید.  را  دارند،  کاربرد   .. و  ضبظ  تلویزیون، 

ولت یا یک    9یا    3ها قیمت مناسبی دارند و با باتری های  

کار می کنند.این المپ ها به صورت موازی و  DCمنبع تغذیه  

اهم به یکدیگر مرتبط  متصل می    500تا    100با مقاومتی بین  

 شوند.
 

        

 

 

 

 که به صورت موازی به هم وصل شده اند.  LEDذات الکرسی ساخته شده با المپ 

برای صورت های  LEDشما می توانید مدارهای کوچکی به کمک المپ های 

فلکی مشهور آسمان مانند ذات الکرسی، خرس بزرگ، شکارچی ) با توجه 

ه آسمان نیم کره ای که در آن زندگی می کنید( بسازید و سپس به ب

کمک دوربین گوشی همراه آن ها را در محدوده ی فروسرخ مشاهده 

 نمایید.
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 صورت فلکی با کنترل تلویزیون: 6فعالبت 
فلکی  های  صورت  ساخت  برای  قبل،  روش  به  نسبت  تر  آسان  راه  یک 

فروسرخ است.  اگر با کمک  استفاده از کنترل های تلویزیون با نور  

یک دوربین عکاسی دیجیتال در یک محیط تاریک از کنترل ها عکس گرفته  

را  خود  ی  شده  ساخته  فلکی  صورت  خوبی  به  توانید  می  شما  شود، 

 ببینید.
 

        
 

 ساخت صورت فلکی صلیب جنوبی به کمک کنترل تلویزیون

 

 

 انرژی الکترومغناطیس در محدوده ی رادیویی
مواج الکترومغناطیس با طول موج های چند متر تا چند کیلومتر با  ا

های  ایستگاه  در  امواج  این  شوند.  می  شناخته  رادیویی  امواج  نام 

تجاری)رادیویی( استفاده می شوند، همچنین از کیهان نیز به ما می 

ما  به  کیهان  شناسی(  )ریخت  موفولوژی  از  تصویری  امواج  این  رسند. 

 در سایر طول موج ها قابل مشاهده نیست. ارائه می دهند که
 

 

مانند:   رادیویی  امواج  از  قوی  منابع  شامل  هستی،  جهان 

های   چرخش  با  نوترونی  ها  ستاره  شیری،  راه  کهکشان  مرکز 

 سریع و حتی برخی سیارات مانند مشتری است.
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 : تولید امواج رادیویی7فعالیت 
 

وقتی  شما یک مدار الکتریکی را باز و بسته می کنید، آن  

 مانند ایستگاه های رادیویی دارند.ها امواج رادیویی 

قرار    AMشما می توانید آن ها را بر روی رادیو در موج  

است   امواج  از  دیگری  نوع  که  صدا  به  را  ها  آن  و  دهید 

منبع   از  شدن  دور  با  رادیوها  این  قدرت  کنید.  تبدیل 

تولید؛ کاهش می یابد. امواج را دیویی از موانع و حتی از  

 .دیوار نیز عبو می کنند

سانتی  بیست  سیم  قطعه  دو  به  ما  آزمایش  این  انجام  برای 

متری نیاز داریم. پالستیک انتهایی دو طرف یکی از سیم ها 

 را جدا می کنیم.

 

باند   در  و  کرده  روشن  را  می    FM)نه    AMرادیو  قرار   )

دهیم. سپس با انتهای مداد به توپ سیمی ضربه وارد کرده و  

تا جایی که صدای ضربه های  همزمان موج رادیو را عوض کرده  

توپ را بشنویم.  می توان رادیو را دور کرد و یا موانعی  

 مانند مقوا و یا چوب در مسیر آن قرار داد. 

همپنین می توان رادیو را به اتاق دیگری برد و با تکرار  

داشته   توجه  شنید.  را  صدا  توان  می  آیا  ببنیم  آزمایش، 

ا در  الکترومغناطیس  انرژی  که  انرژی باشید  ربه  بتدا 

 الکتریکی و سپس صدا تبدیل می شود.
 

   

این کهکشان جت هایی از 

خود ساطع می کند که 

تنها در محدوده ی 

ابل مشاهده رادیویی ق

 است.

)رنگ قرمز غیر واقعی 

 است(

عکس از کهکشان   در 

 نور مرئی
همان کهکشان در محدوده 

ی رادیویی که داری چند 

 جت از مواد است.

)رنگ ها غیر وافعی 

 است.(
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 ساخت امواج رادیویی

 

 

 نور فرابنفش
مرئی   نور  به  نسبت  بیشتری  انرژی  فرابنفش  نور  های  فوتون 

معمولی دارند. این موضوع موجب می شود که امواج فرابنفش  

نابوده  را  ها  مولکول  شیمیایی  پیوندهای  باال،  دوزهای  در 

ودرنتیج امواج  کرده  این  از  هستند.  کشنده  حیاث  برای  ه 

 .برای استلیزه کردن وسایل جراحی استفاده می شود.

اما   کند،  می  ساطع  خود  از  فرابنفش  امواج  خورشید 

را   آن  بیشتر  اوزون(،  ویژ[  به  زمین)  اتمسفر  خوشبختانه 

جذب می کند. مقدار از این طول موج برای حیات مورد نیاز  

بر موجب  امواج  این  شود)مقدار  است.  می  ما  پوست  شدن  نزه 

برای   گیاهان  توسط  همچینین  پوست(،  سرطان  موحب  آن  زیاد 

ی   الیه  ضخامت  کاهش  شود.  می  جذب  موارد  سایر  و  فتوسنتز 

مقدار   زمین  درنتیجه  و  بود  خواهد  خطرناک   ، زمین  ازوون 

ها   سرطان  انواع  و  کرده  دریافت  فرابنفش  امواج  زیادی 

 .افزایش می یابد

 

 
 : نور سیاه)فرابنفش(8 فعالیت

المپ هایی با نام نور سیاه وجود دارند که به صورت عمده در محدوده  

ی فرابنفش تولید نور می کنند و برای کمک به رشد گیاهان در گلخانه  

گیرند.  می  قرار  استفاده  مورد  کم،  آفتاب  نور  با  مناطقی  یا  و  ها 

مقدار کمی نور شیشه  ی این المپ ها به صورت عمده سیاه است و تنها  

کنند. می  منتشر  تیره  کاعذ    آبی  تولید  برای  خاصیت  این  از  همچنین 

قرار داده    پول  پول استفاده می شود: یک نوار کوچک فلئورسنتی در  

و آن را از    می شود که به کمک تاباندن نور فرابنفش دیده می شود 
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  پول های تقلبی متمایز می کند. از نور فرابنفش برای ساختن دستگاه 

بسیاری از کارت های رسمی دارای  .   های تشخیص جعل استفاده می شود

 نشانه ای هستند که به کمک نور فرابنفش قابل مشاهده هست. 

 

  

 19شکل  .18شکل

 X-اشعه ی 

امواج ایکس از امواج فرابنفش نیز پر انرژی تر هستند و  

اشکال  سایر  و  رادیوگرافی  منظور  به  پزشکی  در  ها  آن  از 

 ه شده ی رادیولوژی استفاده می شود.شناخت
 

     

به همراه مرکز آن در طول موج  M81کهکشان  ///امواج ایکس استفاده شده در پژشکی

 ایکس، که حضور یک سیاهچاله ی عظیم در مرکز آن را پیشنهاد می کند.

 

ایکس، نشان دهنده ی پدیده و اجرامی با  –در کیهان امواج 

هکشان ها، کوازارها، ابرنواخترها و انرژی باال، مانند: ک

... است. ماموریت تلسکوپ فضایی چاندرا، شناسایی و بررسی 

 این اجرام است.
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 امواج گاما
امواج   از  کمتر  موجی  طول  با  گاما،  طیف،امواج  انتهای  در 

این امواج پرانرژی ترین بخش طیف هستند  ایکس حضور دارند.  

پادما و  ماده)الکترون(  برخورد  از  ایجاد  و  ده)پوزیترون( 

میشوند. منابع مختلفی در جهان هستی برای آن وجود دارد و  

پرتوهای گاما را برای چند   شناسایی یک انفجار عظیم که  

دقیقه تا چند ساعت در کیهان ساطع کند، چیز چندان عجیبی 

دارند   نیست.   که  بسیارکوتاهی  موج  طول  به  توجه  با 

سیار دشوار است. اجرامی  شناسایی منبع ایجاد کننده ی آن ب

مانند: هسته ی کهکشان های فعال، پالسارها، ابرنواخترها 

 از جمله منابع شناخته شده ی امواج گاما می باشند.

عناصر  توسط  عمده  صورت  به  امواج  این  زمین  روی  بر 

از   ایکس،  ی  اشعه  مانند  به  شوند.  می  تولید  رادیواکتیو 

در و  پزشکی  تصویربرداری  در  امواج  هایی  این  بیماری  مان 

 مانند سرطان استفاده می شود. 

 

         
  .21شکل 
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