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 چکیذه
ى، ؿاس اًشطی سػیذُ تِ ی هذل کشٍی تشای صهیي ٍ جَ آتا هغالؼِ الیِ ّای جَی ٍ تشسػی ٍیظگی ّای ّش یک ٍ عشاح 

 ٍ هحاػثات، اص آى کذی ًَؿتِ کِ تا اػتفادُ MCNP4Cکشدین ٍ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس سا هغالؼِ خَسؿیذ  جَ اص ػوت

سا سا دس ّش الیِ هحاػثِ کشد. ػپغ تغییشات دهایی ایجاد ؿذُ دس الیِ ّا  پشتَّای الکتشٍهغٌاعیؼی هی تَاى ؿاس ػثَسی

هقایؼِ کشدین. ػپغ ًـاى دادین کِ ؿاس دسیافتی دس دٍسُ ّای هختلف  MSISE-90دادُ ّای دسیافتی اص هذل اتوؼفشی تا 

داسای تغییشات چـوگیشی هی تاؿذ کِ ایي  فؼالیت ّای خَسؿیذی کِ تش سٍی هقذاس پشتَی فشٍدی تاثیش صیادی داسًذ،
 .اػت تغییشات ًاؿی اص ؿاس رسات تاسداس سػیذُ تِ جَ

 

دهای الیِ ّای جَی تِ عَس ػوذُ تحت ػَاهل هختلفی اص قثیل تاتؾ خَسؿیذ، فؼالیت ّا ٍ ٍاکٌؾ ّای      

ٍ پشتَی الکتشٍهغٌاعیؼی سػیذُ تِ جَ یکی اص ایي پشتَّای کیْاًی ؿیویایی ٍ تاتؾ اص ػوت صهیي تغییش هی کٌذ. 

یؼی سا هذ ًظش ا دس ایٌجا عیف اهَاج الکتشٍهغٌاعه . هٌثغ اكلی ایي تاتؾ ّا خَسؿیذ هی تاؿذ کِ[1]ّؼتٌذػَاهل 

ایي  ش هی کٌین.غیشُ فؼال دس ایي هقالِ كشف ًظّا ٍ ن ٍ اص تاثیش ؿاس پشتَّای کیْاًی اص قثیل رسات آلفا، ًَتشٍىداسی

ي سٍؽ تا اػتفادُ اص ای تَاى گفت تشای اٍلیي تاس دس کـَس تشای جَ صهیي عشاحی ؿذُ اػت.ای تَد کِ هیکاس ایذُ

تشای  سٍؽ کاس تِ ایي كَست تَد کِ دس اتتذا یک هذل کشٍی تَاى فیضیک جَ ٍ کاستشد پشتَّا سا تا ّن ادغام کشد.هی

ّای ای تا هشکض آّي ٍ ًیکل تِ ًؼثت تشاتش دس ًظش گشفتین. الیِصهیي ٍ جَ آى فشم کشدین. صهیي سا تِ كَست کشُ

ّای کشٍی جذاگاًِ دس اعشاف صهیي ٍ اگضٍػفش سا تِ كَست پَػتِ جَ: تشٍپَػفش، اػتشاتَػفش، هضٍػفش، تشهَػفش

 ًظش گشفتِ ٍ پشتَّای خشٍجی اص آى سا. دس ایي هذل، خَسؿیذ سا تِ ػٌَاى یک هٌثغ تاتؾ کشٍی دس کشدینفشم 

 کاست كفحِ دس حالت 5کاست ػلَل ٍ  6هؾ تٌذی هذل دس کذ تِ  .دس ًظش گشفتین اهَاج کَتاٍُ اهَاج تلٌذ، هشئی

تشای هحاػثِ  .[2]هحاػثِ کشدین سا تشای ّش یک اص پشتَّا تِ عَس جذاگاًِ ؿاس دسیافتی ّش الیِ اًجام ؿذ. soکشٍی 

کالشی تش ػاًتی هتش هشتغ تش دقیقِ  2ؿاس ٍ اًشطی دسیافتی تِ ایي كَست ػول کشدین: هقذاس اًشطی ثاتت خَسؿیذ 

ّای جَ دس ًظش گشفتین، ّای کشٍی فشضی کِ تشای الیِػتِاػت کِ ایي هقذاس اًشطی تایذ تش سٍی ػغح جاًثی پَ

دس كَستی کِ  ػغح، ػوَد تش پشتَی خَسؿیذ تاؿذ، پخؾ ؿَد. ضشیة ثاتت خَسؿیذ سا عَسی حؼاب هی کٌین کِ

ای ؿکل تا اگش ػغح عَسی اًتخاب ؿَد کِ تِ كَست یک قشف دایشُ ًیؼت. ػوَد پَػتِپشتَی ٍسٍدی تِ ػغح 

ؼاع ّش الیِ ػوَد تش پشتَ تاؿذ، اًشطی دسیافتی آى هؼاٍی تا هقذاس اًشطی تاتـی خَسؿیذ تش جَ ؿؼاع هؼاٍی تا ؿ

Rثی کشُ ًخَاّذ تَد. چَى ػغح جا
2

п4  ػغح قشف ٍR
2

п ،ػغح جاًثی پَػتِ کشٍی چْاس تشاتش ػغح قشف  اػت

تش کالشی  5/0سػذ، دس حذٍد هی تاؿذ. تا تَجِ هشاحل تیاى ؿذُ، هتَػظ اًشطی ػاالًِ خَسؿیذ کِ تِ قلِ جَ هی 

هی تاؿذ. ایي هقذاس اًشطی دس ٍاقغ یک چْاسم ضشیة ثاتت خَسؿیذ اػت. ضشیة ثاتت ػاًتی هتش هشتغ تش دقیقِ 
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خَسؿیذی ػثاست اػت اص ؿاس اًشطی گؼیل ؿذُ اص خَسؿیذ کِ تش سٍی یک ػاًتی هتش هشتغ اص پَػتِ کشٍی ّن 

. تا اػتفادُ اص ؿاس [3]فاكلِ تیي ّش الیِ جَ ٍ خَسؿیذ پخؾ هی ؿَد هشکض تا خَسؿیذ ٍ ؿؼاػی هؼاٍی تا هتَػظ

هحاػثِ ؿذُ تَػظ کذ ٍ ضشیة ثاتت خَسؿیذی هقادیش اًشطی دسیافتی تشای ّش الیِ ٍ ّش پشتَ تِ عَس هتَػظ دس 

 تیاى ؿذُ اػت. 1جذٍل

 هحاسبه شذه برای هر الیه دریافتی هیسان شار انرشی:  1جذول

 ارتفاع نام الیه

(km) 

پرتوی شار انرشی 

 )کالشی دس دقیقِ(هرئی
شار انرشی پرتوهای 

 فروسرخ و رادیویی
 )کالشی دس دقیقِ(

شار انرشی پرتوهای 

 فرابنفش، ایکس و گاها
 )کالشی دس دقیقِ(

 54/2×1017 19/10×1017 74/12×1017 0-11 )پاییي کشُ(تشٍپَػفش

 54/2×1017 19/10×1017 74/12×1017 11-50 )آسام کشُ(اػتشاتَػفش

 55/2×1017 2/10×1017 75/12×1017 50-90 )هیاى کشُ(هضٍػفش

 55/2×1017 2/10×1017 75/12×1017 90-500 )گشم کشُ(تشهَػفش

 56/2×1017 22/10×1017 78/12×1017 055< )خاسج کشُ(اگضٍػفش

 

دسكذ  40ؿذُ اػت: دسكذ تاتؾ الکتشٍهغٌاعیغ تِ ػوت جَ تِ عَس تقشیثی تِ ایي كَست دس هحاػثات ٍاسد 

هجوَع ؿاس دس دسكذ اهَاج تا عَل هَج کَتاُ.  10دسكذ اهَاج دس عَل هَج هشئی ٍ  50اهَاج تا عَل هَج تلٌذ، 

حال تا تِ دػت آٍسدى ؿاس اًشطی کالشی دس دقیقِ هغاتقت خَتی داسد.  2/ 5×1018ػِ ًاحیِ تاتـی تا ؿاس کل فشٍدی 

تغییشات دهایی ایجاد ؿذُ  آٍسد. دقت داسین کِ دس ایٌجا ها هی تَاى تَصیغ دهای قائن هشتَط تِ ایي پشتَّا سا تِ دػت

کٌین ٍ فقظ پشتَّای فشٍدی اص خَسؿیذ ؿیویایی دسٍى جَ سا هغالؼِ ًوی تاصتاب صهیي ٍ اتشّا ٍ ٍاکٌؾ ّایتَػظ 

تاؿذ یاتین کِ ایي هیضاى ؿاس دس تواهی الیِ ّا ًضیک تِ ّن هیتا اػتفادُ اص ًتایج جذٍل تاال، دس هیین. کٌسا هغالؼِ هی

دس كَستی کِ دهای ّش یک كشف ًظش اص هیضاى تاتؾ اتشّا ٍ صهیي، هتفاٍت اػت. دس اداهِ تِ تشسػی یکی اص اكلی 

تا ٍجَد ایي کِ یک  .[4]ػتفي تَلتضهي هـخق ؿذُ اػتاًَى اکاستشد تاثیش دها تِ کوک قپشداصین. تشیي ػلل آى هی

 سا دس یک الیِ ضخین تِ کاس تشد. ε الیِ اص گاصّای جزب کٌٌذُ هـاتِ یک جؼن ػیاُ ًیؼت، هی تَاى ضشیة جزب
(1)  E = εσT

4
 

اى هی دّین تضًین. ها دس ایٌجا ًـ َاًین دهای تقشیثی ّش الیِ سا حذع( هی ت1ساتغِ)ٍ تا اػتفادُ اص ؿاس تِ دػت آهذُ 

تِ ٌّگام  ّای خَسؿیذی هی تَاًذ دس اتوؼفش تاال تغییشات چـوگیشی داؿتِ تاؿذ.کِ ایي دها تحت تاثیش فؼالیت

ّا الیِ ٍ چگالیآى دها  ییاتذ. دس ًتیجِفؼالیت ّای خَسؿیذی، ؿاس پشتَّا ٍ رسات سػیذُ تِ جَ صهیي افضایؾ هی

ًـاى  MSISE-90ختالف دهایی ایجاد ؿذُ سا تا اػتفادُ اص هذل اتوؼفشی ایي ا یاتذ.ًؼثت تِ حالت ػادی تغییش هی

 .[5]دّین کِ ؿاهل ػِ تاصُ کن، هتَػظ ٍ صیاد هی تاؿذهی
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 های خورشیذیهای هختلف فعالیتتغییرات دها و چگالی در بازه : 2شکل

 ارتفاع

(km) 
 فعالیت زیاد فعالیت هتوسط  فعالیت کن

kg/m)چگالی (k)دها
kg/m)چگالی (k)دها (3

3
kg/m)چگالی (k)دها (

3
) 

20 2085/206 2-10×48/9 2085/206 2-10×49/9 2085/206 2-10×41/9 

100 7219/168 7-10×77/5 016/184 7-10×08/5 3338/297 7-10×78/2 

200 9187/684 10-10×75/1 2806/931 10-10×91/2 65/1423 10-10×28/8 

300 8694/698 12-10×22/7 03/1005 11-10×58/2 07/1599 10-10×71/1 

500 1629/699 14-10×03/6 48/1011 13-10×30/7 72/1621 11-10×7/1 

 

عی سٍص تِ جَ، تغییشات دهایی دس تشٍپَػفش یک دسجِ ٍ دس دس  پشتَی الکتشٍهغٌاعیؼی داًین کِ دس اثش تاتؾهی

چگالی ٍ دها هـخق اػت، ایي افضایؾ  2تایج جذٍل کِ اص ً ّواى عَس .[6]تاؿذدسجِ هی دٍ اػتشاتَػفش تِ تاال تا

، تتا دس Mev 9-4 لفا دس تاصُ اًشطیرسات آ تاؿذ تلکِ ًاؿی اص اًشطی پشتَّای الکتشٍهغٌاعیؼیًاؿی اص  تٌْا تَاًذًوی

  -kev 200 ّای تاخیشی دس تاصُ، ًَتشٍى ev 4/0تش اص کَچکّای گشهایی دس تاصُ ، ًَتشٍىMev 10- kev 10 تاصُ

ev4/0  ٍتش اص تضسگای ػشیغ دس تاصُ ًَّتشٍىkev 200تاؿذ.، هی  

 

  نتیجه گیری
تاِ تؼاذ،    km 200ّواى عَس کِ اص ًتایج جذٍل تاال هـخق اػت تفاٍت چگالی ّش تاصُ اص فؼالیت ّا اص استفااع       

ِ  تاؿذ. هـاّذُ هیٍ رسات تاسداس هی ّاایي تغییشات تِ دلیل ؿاس فشٍدی پشتَ تاؿذ.قاتل تَجِ هی دس جاَ تااال    کٌاین کا

ایي اخاتالف دهاایی    تاؿذ.یذُ اص خَسؿیذ هیییي تحت تاثیش ؿاس پشتَ ٍ رسات سػتغییشات دهایی تؼیاس تیـتش اص جَ پا

 آیاذ. تاِ دػات های    k 550تِ تاال، تاِ عاَس هیااًگیي     km 300ٍ تشای   k 300، تِ عَس هیاًگیي km 200تشای استفاع 

 ؿااس فاشٍدی   ات تاسداس سػیذُ تِ جَ تؼیاس هفیذ خَاّذ تَد چشا کِ ػْن تشای هحاػثِ ؿاس رس MCNPاػتفادُ اص کذ 

َػاًات آصاد جَ سػی ًایي تغییشات هی تَاًذ دس تشکٌذ. ّای الکتشٍهغٌاعیؼی هـخق هیّا سا تِ عَس هجضا اص پشتَآى

-الت ًَػااًی آى های  كَست خغی، پایِ هؼااد  استفاع تِ تِ ًؼثت دهای جَ تغییشات صیشا تشسػی اس تاؿذصهیي تاثیشگز

ّا کاِ  ّا ٍ ػفیٌِهاَّاس تٌذیػایق، دس صیش ؿاخِ ػاص، دس كٌؼت َّافضاػالٍُ تش آى تِ ػلت تشسػی رسات یَى .تاؿذ

   .  تاؿذتؼیاس پشکاستشد هی گیشًذ،ّای تاالیی جَ قشاس هیدس هذاس
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