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رضا نظريانی )سردبير(
»رولفدوبلی«درکتابارزشمند
خود»هنرشفافانديشيدن«میگويد:
»مردمپيشازاينکهتفكرعلمیرا
توضيح برای داستانها از بگيرند ياد
دنيااستفادهمیکنند.بههمينخاطر

افسانههاازفلسفههاقديمیترند.«*
برخورد دستیترين دم و اولين
طبيعت در که پديدههايی با مردم
و داســتــانــی توصيف مــیديــدنــد
افسانهسازیازآنهابود؛امااينتفكر
علمیبودکهباعثپيشرفتتمدنهاو

شناختعميقپديدههامیشد.
ترويجيكنگرشعلمیدرجامعه
سختیهایخاصخودرادارد،امااگر
هستيم پيشرفت و توسعه دنبال به

راهیجزايننداريم.
داستانگويی که رسيده آن وقت
راکناربگذاريموعلمیببينيم،علمی

بينديشيموعلمیتصميمبگيريم.

دوبلی- رولف انديشيدن- شفاف هنر *

ترجمهعادلفردوسیپور-نشرچشمه
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مريم زارع
ازمكاشفات، بسياری ريشهی
نشستنوزلزدناست!البتهبرای
مسائلنجومیدرازکشيدنروبه
آسمانراهحلمناسبتریاست!
مثلوقتهايیازشبهایتابستان
کهروبهآسماندرازکشيدهايم
وغرقدرتفكراتخودمان
شدهايم.دراينجور
ها کيشن لو

هر و میآيد جيرجيرکها صدای
ابروهايمان که هست امكانش آن
و کج فيلسوفانهای حالت به را
کنيم فكر اين به و کنيم معوج
در هم ديگری موجودات »آيا که
کهكشانهایديگریوجوددارند؟«
همينجایداستانيكلحظه
که بكنيد را تصورش کنيد. صبر
لحظهی باهمين درستهمزمان

پس از مستقيم پخش )با ما
در جيرجيرکها( صدای زمينهی
ديگری موجود ديگر، کهكشانی
درازکشيده سيارهاش رویسطح
باشدوبهاينفكرکندکه:»آياواقعا
امكانشهستموجوداتديگریدر
کهكشانهایديگریوجودداشته
ما وجود احتمال به االن و باشند

فكرکنند؟«

درنگ

CONTEMPLATION OVER ASTRONOMY10ــر
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ناحيه در ها چاله سياه حضور
زيادی تعداد که فضا از های
کهكشانوجودداردبسيارعادیمی
باشد.درواقعدرگروههاوخوشه
هایکهكشانیسياهچالههابسيار
فراوانهستندامادرنواحیازفضا
کهکهكشانهایکمتریوجوددارد
کمتر نيز چاله سياه يافت احتمال
موضوع اين عكس که باشد بايد
محتملبهنظرميرسد!اخيراسياه
چالهیپرجرمی)باجرمیمعادل
برابرجرمخورشيد(به 17ميليارد
کهكشانی مرکز در »کرگدن« نام
درناحيهایکمجمعيتازکيهان
يافتشدهکهمثالنقضیبهشمار
مشاهداتی فرضيه. اين بر آيد می
هابل فضايی تلسكوپ توسط که
»جمينی- زمينی تلسكوپ و
Gemini«درهاوايیصورتگرفته

در دارد امكان که دهند می نشان
سياه کيهان جمعيت کم نواحی
چالههایزيادیوجودداشتهباشد!
قابلذکراستکهتمامیسياهچاله
کشف تاکنون که جرمی پر های
شدهانددرمرکزکهكشانهایپر

جرمیکهخودنيزتوسطکهكشان
شده احاطه ديگری جرم پر های
بزرگترين که داشتند قرار بودند
ترينآنهاجرمیمعادل10ميليارد
داراست. را خورشيد جرم برابر
مرکز در »کرگدن« ی چاله سياه
کهكشانبيضویایکشفشدهکه
کهكشان 20 حدود آن اطراف در
ديگروجودداردکهناحيهایبسيار
خلوتبهشمارمیآيدوجالبتر
اينكهاينسياهچالهحدود10برابر
ازسياهچالههایاست پرجرمتر
کهدرمرکزکهكشانهايیباچنين
جرمیيافتمیشوند!دليلچنين
کهكشان است اين عظيمی جرم
سياه يكديگر با ادغام هنگام به ها
مرکزشان در موجود های چاله
ادغاممیشوندوسياهچاله درهم
با که آورند می بوجود بزرگتر ای
موجود مواد و گازها بيشتر جذب
درکهكشانهابزرگتروبزرگترمی
اينموادسياه اتمام از شودوپس
می خاموش غولی به تبديل چاله
کمجمعيت ای ناحيه در که شود

ازکيهانباقیماندهاست.

حضور سياه چاله هاى عظيم در مكان هاى غير قابل انتظار

www.nasa.gov
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باعث خورشيدی های طوفان
بر قطبی های شفق شدن ور شعله
سطحغولمنظومهیشمسی،يعنی
انتشار شوند. می مشتری ی سياره
خورشيد سطح از پالسما و گازها
شراره عنوان تحت آنها فوران و
ی منظومه تمامی خورشيدی های
راه سر بر و درنورديده را شمسی
کنند. می برخورد سيارات با خود
که خورشيدی های طوفان اين
هستند باردار و يونيزه ذرات حاوی
بسته ای سياره با اصابت هنگام به
مغناطيسی ميدان شدت ميزان به
سياره،انرژیخودذراتبارداروگاز
موجوددرجوسيارهمیتوانندسبب
های اتم يونيزاسيون گوناگون انواع
جوسيارهدرطولموجهایمختلف
های شفق مثال عنوان به شوند.
حاصل زمين قطبين روی بر قطبی
يونيزاسيوناتمهایاکسيژن)بهرنگ
رنگ به نيتروژن) های اتم و سبز(
سرخمايل(هستندامابررویسطح
درطول تفاوتی تنها مشتری سياره
موجتابشحاصلازيونيزاسيوناتم
شود می باعث سياره آن جو های

رويت قابل مشتری های شفق که
های شفق اينكه بدليل نباشند!
قطبیبرسطحمشتریدرطولموج
ايكس( های )پرتو رويت قابل غير
رویمیدهند.درسال2011طی
عظيمی خورشيدی طوفان برخورد
فضاپيمای مشتری، سياره سطح با
خود برداری عكس طی »چاندرا«
درطولموجپرتوهایايكسشفق
هایقطبیراشناسايیوثبتکرده
است.تصاويرموجودبهصورتچند
قطبی های شفق يعنی ايست اليه
درطولموجاشعهیايكسبرروی
تصويرتنهایمشتریکهتوسطهابل
گرفتهشدهاستقرارگرفتهاند.قابل
های ميدان انحنای که است ذکر
تا شود می سيارهسبب مغناطيسی
ذراتدرقطبينسيارهباگازهایجو
نهدراستوای انجامدهندو برخورد
سياره!وهمچنينشفقهایموجود
100 نزديك مشتری سطح روی بر
برابرپرانرژیترازشفقهایزمين
هستندوسطحیبزرگترازسطحکل
زمينرابررویسطحسيارهمشتری

میپوشانند!

شفق هاى قطبى بر روى مشترى

www.astronomynow.com
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تعقيب ارابه�ران رباب آذرلك
با صورت فلكى ارابه ران بيشتر آشنا شويم

Auriga ... نام
...................ارابه ران فارسی
............ممسک العنان عربی
...............675  درجه وسعت
6 ساعت بعد...................
ميل...................40  درجه
زمانرسيدنبهنصف النهار.....20 دی
هایاصلی.......8 ستاره تعدادستاره�
.......ثور، جوزا، صورفلكیهمسايه
 سیاهگوش، برساووش، زرافه
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سرد شبهای زيبايیهای از يكی
که است بزرگی چندضلعی زمستان
دارد. افسانهای مخترع يك از نشان
آن افسانه که فلكی صورت ارابهران،
مربوطبهپسرلنگهراستارابهیچهار

اسبرااختراعکرد.
زمستان اوايل از فلكی صورت اين
قابل آسمان در ارديبهشت اواخر تا
مشاهدهاستودرنقطهیمقابلمرکز
کهكشاننشسته.يكیازپديدههایزيبا
شهابی بارش نجومی دوستداشتنی و
يعنی ارابهران آلفای ستارهی که است
تا15شهريوردر عيوقدرروزهايی3

مرکزاينپديدهقرارمیگيرد.
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اصلی ستارهی هشت دارای ارابهران
استکهپيكرهیآنراتشكيلمیدهندو
جنوبیترينستارهیآنيعنیستارهگامای
محسوب ارابهران و ثور بين مشترک مرز

میشود.
که ادبی نامآشنای ستارهی عيوق
فارسی ادبيات در بلندی و کمال از نشان
فلكی صورت ستارهی درخشانترين دارد،
قرار آن راست بازوی بر که است ارابهران
گرفتهاست.اينستارهازنظررنگمشابه
ازخورشيد بار ولی420 ماست. خورشيد
سال 42 فاصلهی در و است درخشندهتر
نوریاززمينقراردارد.عيوقيكسيستم
چندتايیمتشكلازسهستارهینزديكبه

هماست.
قدر از ستارهای ارابهران بتا ستارهی
)Menkalinan( کنكبالعنان نام با 1.87
است.اينستارهدرفاصلهی82سالنوری

اززمينقراردارد.

ســتاره ها

در لغت 
عیــوق 
به معنای 
بز کوچک 
است.
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اينصورتفلكیدارایسهجرممسيه
است.

مرکز در تقريبا که خوشهای M38
تقريبی تعداد با و دارد قرار فلكی صورت

100ستارهازقدرهفتممی�باشد.
M37خوشهبازبا150ستارهازقدر

ششماست.
M38خوشهایکهدرنزديكیM36
قراردارددرفاصلهی3700سالنوریاز
زميندارای60ستارهوازقدرچهارماست.

فلكی باالیصورت ارابهراندرستدر
فلكی صورت وقتی دارد. قرار ثور و جبار

زيبایجبارراپيداکرديد،درستدرباالی
بازویجباراينچندضلعیبزرگقراردارد.

اجرام عمقى مهم 

چگونه ارابه ران را پیدا کنیم؟ 

صورت با اگر
آشنايی جبار فلكی
ستارهی نداريد،
هميشه که قطبی
جهتشمالرانشان
می�دهدرابهسمت
تا ادامهدهيد شرق
پررنگ ستارهی به

عيوقبرسيد.
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فلكی اينصورت نام از که همانطور
يك به مربوط آن افسانهی است مشخص
را اسب چهار با ارابهای که است ارابهران
اين هم عدهای گذشته در میکرد. هدايت
که میدانستند شبيه چوپانی به را صورت
بزغالههايیبههمراهداشته،بههميندليل
را مثلث تشكيل که آن ستارهی سه نيز

میدهندبهبزغالگانمشهورند.
اينصورتفلكیدرتمدنروميانمربوط
که است )Erichthonius( اريختونيس به
پدرشهفائستوسخدایآتشوآهنگریو
مادرشآتناايزدبانویعقلوزيبايیاست.
اين که باورند اين بر باستان يونانيان ولی
نقشمربوطبهخودهفائستوسمیباشدکه
هرا،مادراو،بدوننيازبهزئوساورابهدنيا

آوردهاست.
براساسافسانههایروميانزمانیکه
انسان مانند بدنی میآيد دنيا به کودک
پس مادرش و دارد مار مانند پاهايی ولی

ازتولداورادرسبدیقرارمیدهدوبهدو
راهبهتحويلمیدهد.راهبههاپسازديدن
را خود ترس شدت از کودک عجيب بدن
کودک اين میاندازند. زمين بر بلندی از
دربزرگسالیپادشاهآتنمیشودوارابهی
به کهخدايان اختراعمیکند را چهارچرخ
پاستشكراورابهصورتنقشیبهآسمان

منتقلمیکنند.
درافسانههایيونانيانهفائستوسفرزند
هراکهبدوننيازبهزئوسبهدنياآمدهدر
درونصندوقیبزرگقراردادهمیشودکه
مارهانگهبانآنهستند.روزیميانهراو
زئوساختالفیپيشمیآيدواوبرایدفاع
ازمادربازئوسمقابلهمیکندوزئوسنيزاو
راازباالیبلندیکوهآلپبرزمينمیزندو
پسازآنهفائستوسفلجشدهوبههمين

دليلارابهایرابرایحرکتاختراعکرد.
معبدی مهربانی ايزد اين برای آتنیها

ساختهاند.
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دكتر رضا حبيبيان

آينده ى سفرهاى فضايى

Astrobiology
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بدونشكروزیانسانبهمريخسفرخواهدکرد.
ماجراجوياناينسفرقبلازآنكهپابرسطحمريخکه
جاذبهایمعادل%38نيرویجاذبهزمينداردبگذارند،
اين کنند. سفر جاذبه بدون شرايط در ماهها بايد
فضانوردانبايدسطحبااليیازآمادگیجسمانیرادارا
محسوب کليدی نكتهای منظم بدنی تمرينات باشند.
روی بر ورزش از متفاوت فضا در ورزش اما میشود؛
سطحزميناست.بررویزميننيرویجاذبهيكنيروی
کششاستکهرویعضالتواستخوانهافشاروارد
تمريناتمشابهدرفضادرشرايطعدم انجام میکند.
وجودآننيرویکششخواهدبود.برایحلاينمشكل
Lower Body Negative Pressure  (LBNP)دستگاه
به شبيه شرايطی مكش ايجاد با که است شده ابداع
جاذبهیزمينبررویبدنايجادمیکند.تمرينبااين
به شده، پاها در خون جريان افزايش موجب دستگاه
را استخوانی تحليل و بدنکمكکرده حجمعضالت

کاهشمیدهد.
شرايط در بدن نامطلوب تغييرات با مقابله برای
سفرهایفضايی،تحقيقاتبيشترینيازاست.نتيجهی
اينتحقيقاتموجبکمكبهبهبودوضعيتسالمتی
فضانوردانشدهوراهرابرایسفرهایفضايیطوالنی

مانندسفربهمريخهموارترخواهدکرد.

بااينتوضيحاتآياهنوزسفربهفضايكیازآرزوهای
مانند نيز شما پس است مثبت پاسختان اگر شماست؟
رويایخود تحقق هزينهی پرداختن فضانوردانشجاعت
راداريد.توضيحاتفوقنشانمیدهدکهاينفضانوردان
چهانسانهایباارادهوازخودگذشتهایهستندکهبرای
تحققرويايشانودرراهپيشرفتعلم،بزرگتریدارايی

يعنیسالمتخودرابهخطرمیاندازند.
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لباس فضانوردى دست دوم، تميز و در حد نو! 

شايداينجملهرادررابطهباکاالهایمستعملو
دستدومشنيدهباشيد.هرچندبرایلباسفضانوردی
اما ميايد نظر به عجيب قسمتی تا کمی عنوان اين
بايدباپيشرفتهایحاصلهیشرکتاسپيسايكسو
سالهای در را آگهیها اين انتظار فالكون، راکتهای
معروف برندهای برای ناب بازار اين داشت! آينده
اما بود پرسودخواهد و بازارشگرف لباسجهانيك
واقعيت، تا لباسها اين فروش و خريد روياپردازی از

داستانمتفاوتیدرپيشاست.

لينك اينفوگرافی:
http://saros.ir/download/485/
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ناسا و تکنولوژی های عجیبش!
يك به رسيدن برای ارتفاع با جدال
اولين از يكی خلبانان برای ثابت وضعيت
40 دههی در که بود ناسا چالشهای
اين تابعه شرکتهای فعاليت ميالدی
بهعنوانسازمان زمان آن سازمانکهدر
شناخته فضانوردی علوم و هوانوردی
زمان آن در بود. شده آغاز میشد،
نتيجهیتوانايیجديدموتورهایتوربوشارژ
هواپيماهايیبودکهمیتوانستندبهارتفاعی
نفس شرايط و برسند پا 43000 با برابر

کشيدنرابرایخلبانانسختکنند!

تنفس فارنهايت درجه -66 دمای در
در هوشياری حفظ برای خالص اکسيژن
خلبانانکافینبودوناساراوارديكچالش

خاصکرد.
مرحلهای چند تحقيقات 1930 در
برایساختيكلباسباکارکردمتناسب
سال تا و شد آغاز فشار و ارتفاع آن با
ماراتن اين سايرکشورها با همگام 1946
تالشهای اينكه تا داشت ادامه تحقيقاتی
طرح هوايی نيروی و نداد نتيجه بومی
از »ِهنری« نام به را جديدی پيشنهادی

1946 سال در کالرک« »ديويد کمپانی
به S-1 به موسوم لباسی و کرد دريافت
داده تحويل اياالتمتحده هوايی نيروی
مجهز خاص تكنولوژی نوعی به که شد
و مقطعی »فشاِر به که چيزی بود. شده
بخشی«معروفشدکهبرایشرايطخاص
نجاتطراحیگرديدهبودنهبرایفشارهای
اين واقع در پايينتر! يا صفر به نزديك
اضطراری شرايط برای نوعی به لباسها
و فضانوردی برای نه گرديدهاند طراحی

راهپيمايیفضايی!
میتوان را لباسها اين زمان درطول
فشار لباسهای کرد. تقسيم دسته دو به
نوعی به کامل، فشار لباسهای و مقطعی
کهباتوجهبهشكلوعملكرداينلباسها
است. استفاده قابل وضعيتی در کدام هر
برایمثاللباسهایفشارمقطعیتنگو
صورت در که هستند پوست به چسبيده
بروزافتفشاردرارتفاعوبروزحادثهبرای
پوست سطح بر مستقيما را فشار شخص
به شخص که زمانی تا و میکنند وارد
ارتفاعیبرسدکهفشاردرآنمناسبباشد،
بهاعمالفشارادامهمیدهد.امالباسهای
فشارکاملشكلیگشادوکيفماننددارند
وازحلقههایبرایاتصالتشكيلشدهاند
کهکاله،دستكشهاوکفشهارابهقسمت
اصلیمتصلمیکنندودرزمانافتفشار
هوایموجوددرقسمتهایخالیوگشاد

شناور در فضا

شاتل فضایی

S
P

A
C

E
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y

M a y  2 0 1 ــر621
فه

ت
س SAR   S



لباسنوعیفشارمصنوعیراايجادمیکند
غوطهور مناسب فشار يك در شخص تا

شود!
لباس و شما پوست بين فشاری 

گرانقيمتتان!

پروژه مرکوری

چیزی فراتر از یک لباس چند هزار دالری!
و نمیشود ختم اينجا به داستان اما
کاوشهای گرفت تصميم که زمانی ناسا
فضايیانجامدهدمجبورشداينلباسهارا
تغييردهدوچيزیبهنامEVAمتولدشد.
در بزرگی قدم واقع در EVA*ها

صفر فشار برابر در انسانها از حفاظت
لباسهای به نسبت مزايايی و بودند
را آنها که داشتند فشار ايجادکننده
مانندسيستمخنكکننده متمايزمیکرد؛
به را اطمينان اين که محافظ اليههای و
فضانوردمیدهدکهنيازیبهچسبوتيوب
فضايی لباس يك پنچرگيری برای اضافی
از نيمساعته راهپيمايی يك فاصلهی در

دهانهیبرخوردیتاراکتفالكونشمارهی
اناُمرانخواهدداشت!اماEVAهاباوجود
نيز بزرگ عيب يك دارند، مزايايی اينكه
دارندکهمیتوانآنرايكمشكلاساسی
پايهی بر لباسهای وزن! کرد! تلقی
تكنولوژیفشارمصنوعیدربدترينحالت
35پوندوزندارنداماEVAمدرنچيزی
حدود240پوندوزنداردودليلآناين
و فشار تامين در لباسها اين که است
از مستقل بهصورت لباس درون اکسيژن

هواپيماياسفينهعملمیکنند!
تكه توجهداشتکهکولرهایدو بايد
چيزی خانهها در استفاده مورد گازی

حدودا يعنی دارند، وزن پوند 150 حدود
75کيلوگرمواينيعنیفضانوردیبايك
کولردوتكهوکپسولهایاکسيژندرفشار

صفر!
در امكانات از اينحجم تجميع تصور
معروف گجت کارآگاه ياد مرا لباس يك
دورانکودکيمباآنهمهسالحوهلیکوپتر
بايد میاندازد. کالهش در جاسازیشده
ماشينهای نوعی به EVA کرد اعتراف
زرهیانسانهادرفضایبيكرانفشارصفر

باالیسرشاناست...

پايانقسمتاول

یین
جم

ژه 
پرو

طرح هایی برای آینده
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َاَبـــر پروژه ها 

پــرده دوم

راديو تلسكوپ�ها

اليــگو: دقيق�ترين خط�كش جهان!

ســـرن

خانه از پاى بست ويران است

بزرگ ترين تلسكوپ جهان

اسنولب، عميق ترين آزمايشگاه دنيا

كوِه نور، درياى نور، »چشمه ى نور«



پـــــرده
هایپيـش آزمايشگاه در دانشمندان زمانی

آزمايش انجامچند با کوچكخانگیخود
بر و راکشف علمی بنيادين مفاهيم ساده

رویآنهامطالعهمیکردند.
جايی به امروزه بشر علمی رشد اما
رسيدهکهاندکپيشرفتعلمیهمنيازمند
انجامآزمايشاتبسيارپيچيدهوپردردسرو

بالطبعپرهزينهاست.
های آزمايشگاه ابر در دنيا امروز علم
اماجايگاه است. دنيادرحالشكلگيری

ايراندراينبينکجاست؟

SECOND ACT
◌ خانه از پای بست ویران است ◌ الیــگو: دقیق�ترین خط�کش جهان!        ◌ سرن  ◌  رادیو تلسکوپ�ها   
◌ اسنولب، عمیق ترین آزمایشگاه دنیا       ◌ کوِه نور، دریای نور، »چشمه ی نور« ــراردیبهشت241395           ◌ بزرگ ترین تلسکوپ جهان 
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راديو تلسكوپ�ها  بهنام رضايی
طريق از تنها بشر بيستم، قرن نيمهی تا
چشمغيرمسلحبهآسمانبیکرانمینگريست.
جهانیکهتنهاازطريقنورقابلمشاهدهبود.
با است توانسته انسان بعد به بيستم قرن از
ارتباط ديگر گونهای به سرش باالی آسمان
اينجهاناطالعاتبیشماری از برقرارکندو

از ما اطالعات درصد 65 تقريبا نمايد. کسب
تپاخترها،اختروشها،سياهچالهها،تابشپس
زمينهیکيهانی،بيگبنگوکشفمولكولهای
در است. راديويی نجوم مرهون بينستارهای
راديويی بزرگ تلسكوپهای مورد در ادامه

جهانصحبتبهميانخواهيمآورد.
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روشی راديويی نجوم
از استفاده با که است
ساطعشده راديويی امواج
اجرام و ستارهها از
مطالعهی به ميانستارهای
برخالف میپردازد. جهان
شاخه اين در اپتيكی نجوم
تلسكوپهايی از نجوم، از
استفادهمیشودکهتنهاقادر
بهپردازشامواجراديويیبه

خصوصهستند.

مقایسه ی نجوم اپتیکی و رادیویی
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تلسکوپ راديويى 
   Lovell, Jodrell Bank

انگلستان :
دانشگاه منچستر
سالساخت:1957
قطردهانه:76 متر

توضيح:تادههی70بزرگترينتلسكوپراديويیقابلکنترل
محسوبمیشد.

تلسکوپ 
Effelsberg (Bonn)

لمان : آ
موسسه ماكس پالنك، 
نجوم راديويی شهر بن

سالساخت:1970
قطردهانه:100 متر

توضيح:تاسال2002بزرگترين
قابلکنترل راديويی تلسكوپ

جهان

تلسکوپ
Parkes استرالیا :

سالساخت:1963
قطردهانه:64 متر

توضيح:بزرگترينتلسكوپقابلکنترلنيمکرهیجنوبی
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: Arecibo, Puerto Rico تلسکوپ راديويى
دانشگاه كورنل

قطردهانه:305 متر
ساخته شده در گودال دره

غيرقابل و غيرقابلکنترل راديويی تلسكوپ بزرگترين توضيح:
حرکتجهان تلسکوپ راديويى

NRAO, Green Bank
اياالت متحده :

سازمان ملی نجوم راديويی
 2002 سال  در  ساخت: سال

قابل بهره برداری بود
قطردهانه:110 متر

حاضر حال در توضيح:
راديويی تلسكوپ بزرگترين

قابلکنترلجهان

تلسکوپ راديويى
VLA (Very Large Array)  اياالت متحده :

)NRAO( سازمان نجوم راديويی ملی
اينتلسكوپهاازنوعآرايههایتداخلسنجیمیباشند.

دارای27آنتنهرکدامدارایقطردهانه25متر
بااستفادهازخطوطريلیتا21مترقابلحرکت توضيح:آرايهها
هستند.اطالعاتبهدستآمدهازاينمجموعهتلسكوپهابهصورت
36 آنتن اطالعاتی کيفيت و میشوند ترکيب هم با الكترونيكی

کيلومتریرابهدستمیدهند.
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تلسکوپ راديويى  ALMA  اياالت متحده :
سازمان ملی نجوم راديويی اياالت متحده

در آلما راديويی تلسكوپ
شيلی  Atacama صحرای
واقعشدهاست.اينتلسكوپها
و ميلیمتری گسترهی در
حساسيت دارای زيرميلیمتری
و مطالعه وظيفهی و هستند
کهكشانهايی و ستارهها رصد
سال ميلياردها که دارند را
دليل به شدهاند. تشكيل قبل
انبساطجهانامواجمنتشرشده
ازاينستارههاوکهكشانهادر

گسترهیميلیمتریمیباشد.
از جمله قابليت های آلما:

راه● کهكشان گازهای نگاشت
شيریوسايرکهكشانها؛

آناليزگازهایفورانشدهازقمر●
Loمشتری؛

مطالعهمنشابادهایخورشيدی.●
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Big Earازتلسكوپراديويی ازلطفنيستکه خالی
که است تلسكوپی همان تلسكوپ اين ببريم. نام
کرده سازی آشكار را “WOW!“ معروف سيگنالهای
بود.البتهدرخبرهایاخيرگفتهمیشودکهمنشااين

سيگنالهابهاحتمالزيادستارههایدنبالهدارباشد.

تلسکوپ VLBA  اياالت متحده :
سازمان ملی نجوم راديويی

چرخهی شاهد عنوان به راديويی تلسكوپ اين
از يكی همچنين و ستارگان مرگ و زندگی
راديويیجهانشناخته دوربينهای قدرتمندترين
پايگاههای دارای  VLBA تلسكوپهای میشود.
پراکندهدرآمريكایشمالیاست.تصويرآنهايكی

ازتلسكوپهارانشانمیدهد.

از جمله قابليت های اين تلسکوپ:
تغذيه● چگونگی مورد در تئوریها رسانی بروز

سياهچالههایپرجرمورشدآنها؛
يافتنسيارههادراطرافستارههایکوتوله؛●
ثبتومطالعهیامواجمغناطيسیدراطرافستارهها؛●
ثبتگسترشابرنواخترها.●
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بزرگ ترين تلسكوپ جهان مرتضی توسلی مقدم

بزرگترين پروژهی اصلی هدف
و شب آسمان مطالعهی جهان تلسكوپ
قرنها برای است. کامل جزئيات با کيهان
قویتری و قوی زمينی تلسكوپهای بشر
ببيند را فضا اعماق بتواند تا میساخت را
به منجر دانستن، به فزاينده تمايل اين و
ايدهیساختتلسكوپبسيارعظيماروپايی

)E-ELT(شد.
که است جهانی ايدهی يك ايده اين
به )ESO( اروپا جنوبی رصدخانهی توسط
صورتمرکزیبهآنپرداختهشدوباهدف
جهت جهان تلسكوپ بزرگترين ساختن
کيهان قسمتهای دوردستترين مطالعهی
وويژگیهاوماهيتهایاولينکهكشانهاو
رفتارسياراتدوردستیکهبهدورستارگان
میگردند،درسال2000بهمرحلهیتكوين

رسيد.
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بـــزرگ ترين چــشم در آســـمان
اروپايی عظيم بسيار تلسكوپ
صحرای در است قرار که )E-ELT(
آتاکامایشيلینصبوراهاندازیشود
تلسكوپی باشكوهترين و بزرگترين
بشر توسط است قرار که بود خواهد
ناحيه اين انتخاب دليل شود. ساخته
براینصبتلسكوپ،دارابودنآسمانی
از درصد 89 در ابر بدون و صاف

شبهایسالاست.
اين در رفته کار به آينههای
تلسكوپکهازنوعبزرگترينآينههايی
زمينی تلسكوپهای برای که هستند
ساختهشدهاند،باترکيبیازآينهیاصلی
بهقطر39.9متر)129فوت(وآينهی
ثانويهباقطر4.2متر)13.8فوت(در

کناريكديگرقرارگرفتهاند.
اينتلسكوپ13برابرتلسكوپهای
اپتيكیدرکرهیزميننورجمعآوری
شفافتر برابر 16 تصاويری و میکند
از میگيرد. هابل فضايی تلسكوپ از
آينههایغولپيكربهکاررفتهدراين
مصرف ابزار مدرنترين تا تلسكوپ
مهندسی شاهكارهای از آن در شده

نوينخواهندبود.

اهداف پروژه
  E-ELT بريتانيايی بخش مدير کانينگهام کالين

درمورداهدافاينپروژهیعظيماظهارمیدارد:
افزايش از ترکيبی با و تلسكوپ اين کمك »با
وضوحتصوير15برابریدرمقايسهباتلسكوپفضايی
هابلوحساسيت500برابرینسبتبهتلسكوپهای
با کيهان ابتدای در کهكشانها تكامل از موجود،
مطالعهیسياهچالهها،تافهماينکهچگونهسيارات
خارجازمنظومهیشمسیشكلمیگيرند،انجامپذير

میشود.«
پروفسور همچنين
دانشگاه از موريس سايمون
Durhamبراينعقيدهاست

کهE-ELTابزاریدرسطح
جهانیاستکهکاربردبسيار
ازنجوم وسيعیدرهرزمينه
مثال طور به داشت. خواهد
باطيفنگاریچندشی، تنها

میتوانصدهاپروژهشاملسياراتفراخورشيدیرا
بهثمرنشاند.

مختلف طيفهای مطالعهی با میخواهيم »ما
ستارگان،تغييراتدوپلرآنهاوسايرموارد،سياراتی
پيدا را هستند ستارگان دور به گردش حال در که

کردهوويژگیهایمختلفآنهاراکشفکنيم.«
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:)seismic isolators( جداكننده ى زلزله
اگرچهشيلیشمالیآسمانشبصافیراداردامادرمعرضزلزلههایپرقدرت
لرزههانصب لرزهها،جداکنندهایجهتجذب اين با بهمقابله برایکمك است.

شدهاست.

:)METIS( و طيف نگار E-ELT تصاوير نيمه فروسرخ
سومينابزاریخواهندبودکهدانشمندانراقادرمیسازدتاماهيتشيميايی

سياراتفرامنظومهایوستارگانرابررسینمايند.

تنظيمات  با  اپتيكى  داراى  تصويربردارى،  دوربين 
:)MICADO( فراوان براى رصد عمق آسمان

يكیازابزارهاینوراوليهیE-ELTاستووضوحتصويرآن6برابردوربين
مشابهدرتلسكوپفضايیجيمزوباست.

:)MAORY(  رله ى اپتيكى قابل تنظيم چندوجهى
يكبخشاپتيكیطراحیشدهاستکهدرکنارآينههایقابلتنظيمکارمیکند

تاانحرافهاینورگرفتهشدهرااصالحکند.

E-ELT اجزای تشکیل دهنده ی

لينك اينفوگرافی:
http://goo.gl/oRjZpq
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E-ELT اجزای تشکیل دهنده ی      

آينه ثانويه:
قطر به ثانويه آينهی
فوت( 13.8( متر 4.2
نور و است شده طراحی
آينهی از شده جمعآوری
سمت به و دريافت را اول
آينهیسوممنعكسخواهد

کرد.
کوچكتر ثانويه آينهی
ازيكماشينسواریاست.

آينه سوم:
بازتاب نور سوم آينهی
دوم و اول آينهی از شده
آن و کرده جمعآوری را
فوقانی تخت آينهی به را

میرساند.

:)Rotating Platform( پايه ى چرخشى
برایمطالعهیآسمانشبدرباالیکوه Cerro Armazonesتلسكوپ
2800تنیمیتواندبهاندازهی360درجهبررویپايهیخودبچرخدومنظره

ایازکلکيهانراببيند.
اينپايهوزنیمعادل36شاتلفضايیدارد.

 :)Laser Guide stars( راهنماى ليزى ستارگان
اينابزاربهمطالعهیتاريكترينبخشآسمانمیپردازد.E-ELTدارایيكسيستم
روشن و آسمان( از معينی نقاط )در دقيق روی نشانه به کمك برای ليزری راهنمای

ساختنسطحرصدخانهخواهدبود.

آينه اصلى:
آينهیاصلیبهقطر39.9متر)129فوت(
که است تكههایششگوش از متشكل و
نورراازآسمانجمعآوریمیکند.اينآينه

تمامینورهایجمعآوریشدهرابهآينهی
ثانويهبازتابمینمايد.

طول اندازهی به اصلی آينهی طول
چهاراتوبوسدوطبقهاست.

آينهیسومبهاندازهیيكدربمعمولیاست.
آينه چهارم:

اينآينهیويژهدارایقابليتتنظيماستوبهگونهایطراحی
شدهکههزارباردريكثانيهمیلرزدتاتصويرجمعآوریشدهکه
تصويریماتاسترااصالحکند.ماتشدنتصويربراثرشكست

نورازاليههایجویبهوجودمیآيد.
آينه پنجم:

آخرينآينهکهباسرعتبااليیجابهجامیشود،نوراصالحشده
ازچهارآينهیقبلیرادريافتمیکندوآنهارابهدوربينهاو

سايرابزارمیفرستد.
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کشـورهايى که در اين پروژه همکاری مى کنند:

انگلستان●
دانشگاهآکسفوردومرکزتكنولوژینجومیبريتانيادر

بخشطيف�نگارHARMONIهمكاریدارند.
فرانسه●

HARMONI ،MAORYفرانسهدرطراحیابزارهای
وMETISهمكاریدارد.

اسپانيا●
HAR- اسپانيادرتوليدابزارهايیکهشاملطيف�نگار

MONIمیباشندمشارکتکردهاست.

ايتاليا●
موسسهیملیاخترفيزيكاستراليادرايجادابزارهای

MAORIوMICADOهمكاریداشتهاست.

آلمان●
ME- و MICADO ابزارهای شامل آلمان مشارکت

TISمیشود.

هلند●
اصلی اساس  MICADO و  METIS ايجاد در

تلسكوپزمينیهمكاریدارد.
بلژيك●

دانشگاهKatholiekeبلژيكدرحالفعاليتبرروی
ابزارطيفنگارMETISاست.

سوئيس●
دانشگاهزوريخسوئيسبررویابزارMETISتلسكوپ

بسيارعظيماروپايیکارکردهاست.
اتريش●

دانشگاهاتريشويندرساختابزارهایMICADOو
اروپايیمشارکتداشته بسيارعظيم تلسكوپ  METIS

است.
شوراى رصدخانه جنوبى اروپايى●

ESO
رصدخانهی اعضای از نفر هفت توسط کارها ديگر

جنوبیاروپاوعضوجديد،برزيل،انجاممیشود.
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اليــگو: 
دقيق�ترين خط�كش جهان!
مريم حيدری

SECOND ACT
◌ خانه از پای بست ویران است ◌ الیــگو: دقیق�ترین خط�کش جهان!        ◌ سرن  ◌  رادیو تلسکوپ�ها   
◌ اسنولب، عمیق ترین آزمایشگاه دنیا       ◌ کوِه نور، دریای نور، »چشمه ی نور« ــراردیبهشت361395           ◌ بزرگ ترین تلسکوپ جهان 

فه
ت

س سا وس



که پروژهای بزرگترين اليگو آزمايشگاه
NFS (National Science Foundation)تا

کنونحمايتکردهاست،پروژهایاستکهدر
سال1960باهدفآشكارسازیامواجگرانشی
شروعبهکارکرد.امواجگرانشیتوسطنظريهی
ارائه انيشتينکهدرسال1916 نسبيتعام
آن در که پروژهای میشدند. پيشبينی شد
صدهادانشمندازنقاطمختلفجهانهمكاری
میکنند.پساز1960،اليگوبارهابازسازیشد
وچنديندورهیرکودرانيزگذراندتادرسال
95-1994باپيشنهاددانشمندانیازدانشگاه
MITوCaltechطراحیوساختآزمايشگاه

عظيمدردونقطهازخاکاياالتمتحدهآمريكا
را لويزيانا( ليوينگستون و واشنگتن )هانفورد
آغازکرد.تاسال2010هيچموفقيتیمبنیبر
يافتنردیازامواجگرانشیحاصلنشد.بدين
افتادو اتفاق انقالببعدیبرایاليگو ترتيب
بازهمبامشارکتدانشمندانومهندساندو
دانشگاهقبلیوصدهادانشمندديگر»اليگوی
عنوان به 2015 سپتامبر در پيشرفته«
بزرگترينمرکزکشفامواجگرانشیشروعبه
کارکردودر11فوريه2016توانستگزارشی
گرانشی امواج مستقيم آشكارسازی بر مبنی
غيرمستقيم آشكارسازی پيشتر دهد. ارائه
برای را 1993 نوبل جايزهی گرانشی امواج

کاشفانآنبهارمغانآوردهبود.
دو از دالری ميليون آزمايشگاه600 اين
به کدام هر که است شده تشكيل آشكارساز
4 طول و اندازه هم بازوهای با و  L شكل
کيلومترهستند.درونهربازويكتونلقرار
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داردکهاشعهیليزرازآنعبورکردهودر
میشود داده بازتاب آينه يك توسط انتها
اشعهی میگردد. باز اوليه مكان به و
برهم بازویعمود ازدو بازگردانندهشده
بههمرسيدهونقشتداخلیرارویپرده
به طرح اين الگوی که میدهند تشكيل
گرانشی امواج و است وابسته بازوها طول
طیعبوراززمين،کرهیزمينوهرآنچه
منقبض و منبسط است آن روی که را
تونلهایاليگو ترتيبطول بدين میکند
که تغييری اما داد... خواهد تغيير نيز را
بدينترتيبدرطرحتداخلیايجادمیشود
اندازهیيكهزارمشعاعپروتون به طولی
يعنیحدود10-18است.ازطرفیخطکش
اليگوبسياردقيقاستوعواملیمانندعبور
يكماشينويافعاليتهایکوچكزمينی
اثراتیبهمراتببيشترازاثرامواجگرانشی
اين حذف و داشت خواهند آن روی بر
بههمين است. کاریدشوار مزاحم اثرات
اکتشاف اين برای اليگو که است دليل
مزاحم اثرات دارد. نياز آزمايشگاه دو به
نخواهد يكسان آشكارسازها بين محلی،
بود،بنابراينبهاينروشگزينههایمزاحم
از میشوند. حذف و شناسايی راحتتر
طرفیدراينصورتبامعلومبودنفاصلهی
امواجگرانشی بيندوآزمايشگاهوسرعت
)کهسرعتیتقريبابرابرباسرعتنوردارند(
میتوانزمانرسيدنموجگرانشیازيك
آشكارسازبهآشكارسازديگررامحاسبهکرد

کهاينمقدارحدودايكصدمثانيهاست!
تغييریکهدرآشكارساز اگر ترتيب بدين
اولديدهشدهاست،پسازيكصدمثانيه
شود مشاهده نيز دوم آشكارساز در عينا
میتواننتيجهگرفتکههردوازيكعامل

بهوجودآمدهاند.
به شبيه کمی اکتشاف اين شايد 
کاه« انبار در سوزن »يافتن ضربالمثل
باشد!اماباتمامسختیهاتيماليگوموفق
بهکشفاينامواجشدوپنجرهایتازهرو
بهکيهانگشود.انقالبیبهمراتبعظيمتر
ازآنچهکهبااختراعتلسكوپهایراديويی

اتفاقافتاد.
ختم جا همين به تيم اين تالش
در پروژه اين اندرکاران دست و نمیشود
پیساختآزمايشگاهسومدرهندوحتی
و بزرگتر ابعاد در آزمايشگاههايی ساخت

خارجازجوزمينهستند...
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مينو خوشرنگ 
عبارت مخفف )) SNOLAB انگليسی: )به اسنولب
معنی به "Sudbury Neutrino Observatory"

مرکز يك اسنولب میباشد. سادبری« نوترينو »رصدخانه
علمدرسطحجهانیاستکهدراعماقزمينودرداخل
)Vale Creighton( کريتون واله نام به نيكل معدل يك
قرار کانادا کشور در )Sudbury( سادبری نزديكی در
دارد.آشكارسازهایاسنولببرایآشكارسازینوترينوهای
خورشيدیازطريقتعامالتشانبامخزنبزرگآبسنگين
طراحیشدهاست.اينمرکزکارخودراازسال1984وبا

16نفرآغازکردوهماکنونبيشاز270دانشمندبااين
موسسههمكاریدارند.

اينرصدخانهدارایيكساختمانرویزمينیبهمتراژ
3100مترمربعويكساختمانزيرزمينیبهمتراژ5000

مترمربعاستکهدرعمق2کيلومتریزمينقراردارد.
مطالعات انجام امكان آزمايشگاه اين در اينكه با
زمينشناسیوزلزلهشناسینيزوجوددارد،امابرنامهعلمی
دراسنولبدرحالحاضربرفيزيكزيراتمی،فيزيكماده

تاريكوتاحدزيادیروینوترينومتمكزشدهاست.
روشاستفادهازآبسنگينبهعنوانآشكارسازبرای

نوترينوهایخورشيدیبرایاولينباردرسال1984توسط
هربچن)Herb Chen(ازدانشگاهکاليفرنيامعرفیشد.

آبسنگينحساسبهدونوعواکنشاست:
1-واکنشهرنوعنوترينو

2-واکنشالكتروننوترينو.
سنگين آب با نوترينوها تعامالت آشكارساز، اين در
توسط»افزايندهفوتوالكتريك«ياهمانPMTهاتشخيص
دادهمیشودوبهاينطريقمیتواندنوساناتنوترينوهارا

بهطورمستقيماندازهگيریکرد.

اسنولب،
عميق ترين آزمايشگاه دنيا
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علم در اسنولب:
1- چرا در كيهان ماده بر ضد ماده تسلط دارد؟

2- ماهيت ماده تاريك چيست؟
3- آيا فيزيکی ورای مدل استاندارد برای ذرات وجود دارد؟ در صورت وجود اين فيزيك چيست؟

4- عناصر سنگين موجود در كيهان توسط چه مکانيزم هايی توليد می شوند؟
دانشمندان که هستند سواالتی اينها
اسنولب از استفاده با بتوانند اميدوارند
آنها برای ذرهای اخترفيزيك در پاسخی
از شاخهای ذرهای اخترفيزيك بيابند.
ذرات مطالعه به که است اخترفيزيك
نجومی منابع با ارتباط در که زيراتمی
به قادر نجومی منابع میپردازد. هستند
توليدذراتپرانرژیهستندکهامكانتوليد
آنهادرشتابدهندههایزمينیوجودندارد.
فهمويژگیهایاينذراتاجازهدرکنحوه

شكلگيریوتكاملستارهها،کهكشانهاو
درنهايتکيهانرابهمامیدهد.بهايندليل
استکهاخترشناسانبهابزارفيزيكذرات
برایمطالعهکيهاندرمقياسبزرگروی

آوردند.
اصلیترينموضوعاتاخترفيزيكذرهای
قرارمیگيرند بررسی اسنولبمورد کهدر

عبارتنداز:
نوترينوهایخورشيدیکمانرژی●
نوترينوهایواپاشیبتایدوگانه●

جستجویمادهتاريكکيهانی●
جستجوینوترينویابرنواختر●

محل،ساختمانوآزمايشگاهاسنولببا
توجهبهاهدافموردنظرانتخاب،طراحیو
ساختهشدهاست.درنتيجهترکيب»عمق
مطالعه  اجازه آن، در »تميزی« و زياد«
پديدههايیباتعامالتبسيارنادروفرايندهای
ظعيفدرواکنشرافراهممیآورد.»نادر«
بهاينمعنیکهتنهاانتظاروقوعحداکثريك
رويداددرهرتنازمادهآشكارسازدرسال

میرود.بههميندليلاستکهآزمايشگاه
اسنولببسياربزرگساختهشدهودرآن
شده گرفته کار به سنگين آب تن 1000
است.همچنينبرایمحافظتآشكارسازها
ازتابشپسزمينهکيهانیوسايرپرتوهای
2 عمق در را آزمايشگاه راديواکتيو،
کيلومتریزمينساختهاند.ازاينروبهطور
معمولراديواکتيوفضایداخلیآشكارسازها
100ميليونبارکمترازآنچيزیاستکه
بهطورطبيعیدرمحيطزيستوجوددارد.
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تاسیسات زيرزمینى اسنولب:

يك اسنولب زيرزمينی آزمايشگاه
ساختمانعظيمشامليكغارآزمايشگاهی
متر 34 ارتفاع و 22متر قطر به بزرگ
پرسنل برای فرعی مكانهای برخی و
عمق در آزمايشگاه اصلی سطح میباشد.
واقع نوريت سنگهای زير متری 2000

شدهاست؛کهاينعمقمعادلعمق6000
متریزيرآبدريااست.

اينعمق42 درجهحرارتمحيطدر
اينكهمحيط برای درجهسانتیگراداست.
آزمايشگاهتميزنگهداشتهشودپرسنلقبل
ازورودلباسهایخودراعوضکردهوبعد

ازدوباردوشگرفتنواردمحيطآزمايشگاه
میشوند.همچنينتمامیتجهيزاتیکهبا
آورده آزمايشگاه به بستهها در و خودرو
بعد و شده شسته ورود از قبل میشوند،

بازمیشوند.

این عمق معادل 

عمق 6000 متری 
زیر آب دریا است. 

درجه حرارت محیط در این عمق 

42 درجه سانتی گراد 
است.
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های زير است: ساختمان زيرزمینى اسنولب شامل بخش�
5- غار سنوپالس )+SNO(3- تاالر مكعبى1- ورودى و استراحت گاه پرسنل

6- منطقه پشتيبانى4- حفره استوانه اى كرايوپيت )Cryopit(2- آزمايشگاه هاى نردبانى
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ماموريت ها و ارزش ها:
برای شده تعريف ارزشهای و ماموريتها

پيشبردبهترکارهادراسنولبعبارتنداز:

ماموريت ها:
توسط جهانی سطح در علم ارائه -1

همكاریتجربیملیوبينالمللی.
پيشروبودندردنيا. -2

از اطالعات تبادل با کار در تسريع -3
طريقارتباطاتخارجی،کارگاههایآموزشیو

تعامالتمحلی.
تامين ترويجعلمدرسطحجهانیو -4

منافعاجتماعی.
از بعدی نسلهای به بخشيدن الهام -5

طريقانتقالدانشوآموزشپرسنلمجرب.

ارزش ها:
ايمنی -1
برتری -2

کارگروهی -3
تشويق -4

مسئوليت -5

منابع:
www.snolab.ca
Direct approach to resolve the solar-neutrino problem - Chen, H. H. - 09/1985

تاسیسات روی زمینى اسنولب:

اسنولببرایپشتيبانیازفعاليتهای
سطحی امكانات دارای خود، زيرزمينی
چون:آزمايشگاه،مكانهایانتقالمواد،

رختکنودوش،اتاقکنترل،دفتر،اتاق
Laurentian آب آزمايشگاه و مالقات

است.

ساختمان اين مرکزی سايت متراژ
3100مترمربعمیباشد.
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داستانهایســـرن شيرين شاطرزاده يزدی واسطهی به شايد
تخيلی،سرنرامرکزیبدانيممخصوص
ذراتی يافتن و پادماده و ماده توليد
نسبت را خدا ذرهی نام آنها به که
میدهند.ياشايدباخواندنمطبوعات،
هراسیدردلمانافتادهباشدازاحتمال
در کوچك سياهچالههای شكلگيری
کار از تا گرفته آن شتابدهندههای
افتادنتجهيزاتايمنیآنورخدادن

انفجاریعظيمدراينمرکز.
چه با و چيست واقع به سرن اما
زمان چه میکند؟ فعاليت هدفی
آن در ذرات يافتن برای جستجو
متوقفخواهدشد؟آياصرفميلياردها
دالربرایاينتجهيزاتعظيمبهصرفه
است؟سرندرنهايتچهدستاوردهايی

دردنيایروزمرهماخواهدداشت؟
با سواالت، اين پاسخ يافتن برای

ساروسهمراهباشيد.

لينك اينفوگرافی:
http://saros.ir/download/481/
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سرآغاز يک رويا
جنگجهانیدومبهتازگیپايانيافته
بوداماسايهاشهمچنانبررویکشورهای
پيامدهای با دولتها بود. باقی اروپايی
جنگدستوپنجهنرممیکردندوعلمدر
اروپابهحاشيهرفتهبود.درهمينزمانبود
کهزمزمهیشكلگيریيكمرکزتحقيقات
اروپاآغازشد.کسانی اتمیچندمليتیدر
دو دوبروی، لويی و بوهر نيلز جمله از
برندهینوبلفيزيكوازپيشگامانفيزيك
و بودند جريان اين سردمدار کوانتومی،
سرانجامباگذشتچندسالمذاکره،پس
ازجلسهیيونسكووباموافقتيازدهکشور،
محقق 1951رسما سال در سرن رويای
رفراندوم، يك برگزاری با آن مكان شد.
درژنوانتخابشدودرسال1954اولين
آزمايشگاه اين ساخت برای حفاریها
نيز CERN سرن نام گرديد. آغاز عظيم
مخففعبارت»مجمعاروپايیپژوهشهای
 Conseil Européen pour la(»هستهای
Recherche Nucléaire(برایاينمرکز

به عظيم آزمايشگاهی برگزيدهشد.سرن،
زمين زيِر در که است 27کيلومتر  ابعاد
بنا سوييس و فرانسه کشور دو مرز در و
از ازپنجاهسال باگذربيش امروز  شده.
تولدسرن،شاهداتفاقاتشگفتانگيزیدر
اينآزمايشگاهعظيمزيرزمينیهستيمکه

بیشباهتبهافسوننيست.

در جستجوی همه چیز
در پژوهشهايی انجام هدف با سرن
زمينهیفيزيكاتمیوهستهایراهاندازی
شد.اماآزمايشهاوپروژههایبينالمللیاش

تنهابهاينزمينهختمنگرديد.
ميزبان تولدش زمان از سرن
بينالمللیدر بسياریدرسطح پروژههای

بنيادی، ذرات هستهای، فيزيك زمينهی
و هواشناسی بيوفيزيك، کيهانشناسی،

غيرهبودهاست.

تصویری از رفراندوم برگزار شده
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آن چه گذشت...
سرن، شتابدهندهی اولين
1957 سال در سينكروسايكلوترون
شتابدهنده اين شد. راهاندازی و ساخته
مگا 600 مرتبهی تا را ذرات میتوانست
الكترونولتشتابدهد)امروزهبهانرژیای
شتابدهنده اين برابر 10000 حدود
قديمیدستيافتهايم.(درسال1964نيز،
Proton Symchro- شتابدهندهیپرتونی
tronراهاندازیشدوجایشتابدهندهی

بنيادیگرفت. رادرتحقيقاتذرات قبلی
و يافت ادامه شتابدهندهها نسل ارتقا
سرانجامدر4آوريل1981اولينبرخورد
شتابدهندهی در پروتون-آنتیپروتون
SPS (Super Proton Symchrotron)

بعد سالهای در که رخدادی داد. رخ
سال در داشت: بسياری دستاوردهای
حامل )ذرات Z و W بوزونهای ،1981
شتابدهنده اين در ضعيف( برهمکنش
بعد سال يك کشف اين شدند. کشف
نوبلفيزيكرابرایکارلوروبياوسيمون
واندرميربهارمغانآورد.ايناولينجايزهی
نوبلازبسيارجايزههايیبودکهسرنسبب
اهدایآنهابهدنيایفيزيكذراتبنيادی

شد.
بنيادی ذرات دنيای در تنها سرن
اولين 1990 سال در نبود. پيشگام
وبسايتوسرورجهاندرسرنمتولدشد!

 WWW (World Wideنخستينصفحهوبجهان،متولدسرن،درآدرسزيرهمچنانموجوداستواطالعاتیدربارهپروژهی
(Webدارد!

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

WWW تیم برنرز-لی، مخترع شبکه جهانی وب یا همان
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مهمترينپروژههایسرنکهامروزه
نيزدرحالفعاليتهستنددردههی
90ميالدیباهدفپژوهشدردنيای
ذراتبنيادیوشناختهرچهعميقتر
CMSکيهانطراحیشدند.پروژههای
LHCودرنهايتپروژهیATLASو
به تا که ذرهای مرموزترين کشف در
هيگز، بوزون يعنی شناختهايم امروز

نقشاساسیداشتند.
ازنيمقرنفعاليت باگذشتبيش
در کوچك بینهايت ذراتی کشف و
اواخر در شگفتی بزرگترين سرن،
تا که پيوست وقوع به 2012 سال
رسانههای در حتی را سرن مدتها
کرد: عام و خاص زبانزد نيز عمومی
اوليننشانههاازکشفاحتمالیبوزون
CMSهيگزدرآشكارسازهایاطلسو
به که اسرارآميز ذرهای شد. ديده
است مكانيزمی مسئول میرسيد نظر
میشوند. جرمدار ذرات آن طی که
نتايج تطابق و زمان گذر با سرانجام
دوآشكارساز،وجودبوزونهيگزتاييد
جايزهی که شگفتانگيز کشفی شد!
مكانيزم )که هيگز پيتر برای را نوبل
شده نامگذاری وی افتخار به هيگز
ارمغان به انگلرت فرانسيس و است.(
تا افتخارسرن بزرگترين شايد آورد.
بهامروزهمينکشفبودهباشد؛اثبات

يكپيشبينی50ساله.

CMS و ATLAS تصویری شماتیک از کشف و آشکارسازی بوزون هیگز در آشکارسازهای
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دربارهآنهابسيارشنيدهومیشنويم.
امااينشتابدهندههادرواقعچيستاند؟
فيزيكیکهدرسرنموردبررسیقرار
باالشهرت انرژیهای فيزيك به میگيرد،
دارد.رخدادنوبررسیبرخیپديدههادر
فيزيكتنهازمانیامكانپذيراستکهسطح
انرژیبسيارباالباشد.لذانيازاستشرايط
الزمبرایدستيافتنبهاينانرژیباالرا
انرژیباال فراهمکنيم.شتابدهندههااين
رابرایماتامينمیکنند.)درحالحاضر
بهانرژیهايیدرحدچندتراالكترونولت
درسرندستيافتهايم.(ذراتسنگينابتدا
انرژی کوچك مغناطيسی ميدان يك در
شتابدهندههای وارد سپس و میگيرند
دليل به شتابدهندهها میشوند. اصلی
بسيارقوی، داشتنميدانهایمغناطيسی
شتاببااليیبهاينذراتمیدهندوباعث
در زيادی بسيار انرژی با آنها میشوند
تونلعظيمشتابدهندهشروعبهچرخش
مانند ازهادرونها)ذراتی کنند.دودسته
ذرات نظريهی در که نوترون و پروتون
بنيادی،ذراتیسنگينمحسوبمیشوند.(
دردوجهتمخالفدرتونلهايیمتقاطع
بهچرخشدرمیآيندوسرانجامدريكی
قرارگيری محل که تقاطع محلهای از
برخورد يكديگر با است، آشكارسازها
میکنند.حاصلاينبرخوردبستهبهسطح
ذرات ديگر، عوامل برخی و ذرات انرژی

شتاب دهنده ها و آشکارسازها
و بايدآشكارسازیشده جديدیاستکه

موردبررسیقراربگيرند.
آشكارسازها به نوبت برخورد، از پس
میرسدتانتايجهربرخوردراموردبررسی
برخوردها از بسياری حاصل دهند. قرار
بودهودر ناپايدار ذراتیهستندکهبسيار
آن از پيش ثانيه، از کوچكی خيلی کسر
واپاشی شوند، آشكارسازی مستقيما که
است اين آشكارسازها وظيفهی میکنند.
کهذراتبهوجودآمدهازاينواپاشیهارا
گزارشنمايندتابهعبارتیبابهرهگيریاز
يكروشمهندسیمعكوس،بتوانذرهای

راکهطیبرخورداوليههادرونهابهوجود
آمده،کشفکرد.هرآشكارسازازاليههايی
تشكيلشدهوذراتواردشدهبهآنبراساس
مسيرشان، همچنين و آن به نفوذ مقدار
اگر مثال طور به میشوند. آشكارسازی
يكالكترونواردآشكارسازشود،بهدليل
بارداربودندرميدانمغناطيسیآشكارساز
و فوتون درحالیکه میشود. منحرف
نوترينوکهازلحاظالكتريكیخنثیهستند
بهخطمستقيمدرآشكارسازبهحرکتشان
ادامهمیدهند.ذرهایچونپوزيترون)پاد
ذرهیالكترون(بههمانميزانالكتروناما

مغناطيسی ميدان در آن درجهتخالف
با برابر جرمی چون میشود منحرف
الكترونوباریمخالفآندارد،درحالیکه
ازآن اماسنگينتر الكترون بار ذرهایهم
مانندميون،درهمانجهتالكترونامابا
زاويهبزرگتریمنحرفخواهدشد.اماتنها
کشف اعالم برای آشكارساز يك دادههای
بارها آزمايش هر نيست. کافی ذره يك
آشكارسازهای در آن نتايج و شده تكرار
زمانی میشود. قياس يكديگر با مختلف
کهضريباطمينانکافیازکشفبهدست
بيايد،میتواننتيجهراقابلاعتماددانست.

LHC بخشی از تونل شتاب دهنده
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فراتر از ذرات بنیادی
ازکنكاشدر فراتر هدفسرن،بسيار
دنيایذراتبنيادیاست.بهجزپروژههای
شتابدهندهها، و بنيادی ذرات به مربوط
شايد که دارد نيز ديگری پروژههای سرن
درآيندهینزديكشاهددستاوردآنهادر
دو به اينجا در باشيم. روزمرهمان زندگی
پروژهازمهمترينآنهانگاهیمیاندازيم:

Antiproton Cell Experimentپروژه
يابهاختصارACEدرسال2003آغازشد.
آنتیپروتونها از استفاده پروژه اين هدف
)پادذرهیپروتون(برایدرمانسلولهای
چون ذراتی از بهرهگيری است. سرطانی
بافتهای درمان در پروتون و نوترون
يك عنوان به که است سالها سرطانی،
مطرح نوين پزشكی در جدی گزينهی
هادرون کلی طور به که روش اين است.
درمانینامدارد،اثراتجانبیبسيارکمتری
بهروشهايیچونشيمیدرمانیو نسبت
عملهایجراحیداردوآسيبکمتریبه
به ACE پروژه میکند. وارد بيمار بدن
درمانی هادرون از فراتر درمانیای روش
میپردازد:شتابدادنپادپروتونوشليك
پروتونها پاد سرطانی. بافت داخل به آن
دربافتسرطانیباپروتونهایدرونبافت
انرژی توليد و شده نابود کرده، برخورد
بافت تخريب توانايی که انرژی میکنند.
اندکی بسيار آسيب و دارد را سرطانی

به درمانی( هادرون روش از کمتر )حتی
پروژه اين مینمايد. وارد مجاور بافتهای
درحالحاضردرمرحلهیآزمايشبرروی

بافتهایحيوانیقراردارد.
 Cosmics Leaving Outdoorپروژه
نيز CLOUD اختصار به يا Droplets
بررسی به و است پروژهیهواشناسی يك
شكلگيری بر کيهانی پرتوهای تاثير
ذراتی کيهانی، پرتوهای میپردازد. ابرها
منابعی در که هستند باردار و پرانرژی
جو روزانه و شده توليد ابرنواخترها چون
زمينرابمبارانمیکنندوبهدليلانرژی
بسيارباالیخودممكناستدرشكلدهی
نقشمهمی ابرهادرجو اصلی هستههای
داشتهباشند.ابرهادرچرخهیآبوهوايی
وتعادلدمايیزميننقشیاساسیرابازی
با همچنين و سبب همين به میکنند.
زمين، گرمايش جهانی مسالهی به توجه
سردرآوردنازسازوکارآنهاوتالشبرای
کنترلشكلگيریآنهاازاهميتويژهای
پروژه در سبب همين به است. برخوردار
از استفاده با تا میشود تالش CLOUD
با که )محفظهای ابرمخصوص اتاقك يك
بخارآباشباعشدهاست(وشليكذرات
زمين جوی شرايط آن، درون به پرانرژی
ابرها تشكيل چگونگی و شده بازسازی

بررسیشود.
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روياهای آينده
را هيگز بوزون کشف بسياری شايد
اين و بدانند ذرات فيزيك پايانی نقطهی
پس که باشند داشته ذهن در را پرسش
درچيست؟ فايدهیسرن هيگز، ازکشف
اکنون پس شده، کامل ما استاندارد مدل
است اين پاسخ باشيم؟ چه دنبال به بايد
ما برای همچنان بنيادی ذرات دنيای که
بسيارناشناختهاست.واقعيتآناستکه
باوجودپيشرفتهایبسيار،هنوزبسياری
ازجهانمانرانمیشناسيم.مادهیباريونی
)مادهیمعمولیکهبدنماودنيایروزمره
بخش تنها میدهد.( تشكيل را اطرافمان
بسيارکوچكیازجهانمادیماراتشكيل
میدهد.بخشاعظمجهانمادیرامادهی
اسرارآميزوناشناختهایتشكيلمیدهدکه
معتقديم و میناميم تاريك مادهی را آن
عاملبسياریازپديدههادرکيهانشناسی
همگرايی ساختارها، تشكيل جمله )از
گرانشیو...(است.بخشیازاهدافآيندهی
سرن،جستجوبرایذراتفرضیاستکه
حدسمیزنيمتشكيلدهندهیاينمادهی

مرموزباشند.
بوزون اگرکشف ازسويیديگر،حتی
هيگزبهمعنایتكميلمدلاستانداردذرات
باشد،دنيایفيزيكقصدنداردبهاينمدل
اهدافسرنجستجو ديگر از کند. بسنده
برایيافتنذراتیدر»ورایمدلاستاندارد«
مدل اثبات برای جستجو جمله از است.

مدلی ،)Super Symmetry( »ابرتقارن«
کهجهانراملزمبهپيرویازتقارنیمقدس
میداندوبرایهرفرميونوبوزونیدرمدل
فرميون و بوزون يك ترتيب به استاندارد،
درمدلابرتقارنیدرنظرمیگيرد.برخیاز
کانديداهایتشكيلدهندهیمادهیتاريك
نيزازذراتفرضیدرمدلابرتقارنهستند.
فاصلهیسالهای2012 در همچنين
تا2016،يعنیاززمانکشفبوزونهيگز
تابهحالنيزشتابدهندههایسرنبيكار
و کوارکی پنج ذرات کشف ننشستهاند.
سالها، اين در کوارکی چهار همچنين
يك وجود از شواهدی يافتن همچنين
ذرهیبهنظرناشناختهکهحدسمیزنيم
جمله از باشد، هيگز بوزون انواع از يكی
فعاليتهایديگرسرندرزمينهیفيزيك

ذراتبنيادیبودهاست.
همچنان اينها، تمام وجود با
در کيهان دربارهی بسياری پرسشهای
به و آمده کجا از ما جهان داريم: ذهن
در است؟ رهسپار سرنوشتی چه سوی
رخ مهبانگچه لحظهی در ابتدایجهان
دادهاست؟چرامقدارمادهدرجهانبيش

ازپادمادهاست؟
آياسرنمیتواندمارادرکشفپاسخ
اينپرسشهاياریسازد؟بايدمنتظرماند.
منبع:
Cern.ch
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ساروس-ساعت8صبحاستودر
ترافيِكصبحگاهیماندهايم.اتابكغرغر
میکندکهدوروزاستنخوابيدهوبعداز
مصاحبههمبايدبرودبهدنبالکارهای
سؤالهای کرج. نجوم هفتهی همايِش
مصاحبهرانگاهمیکنمومیگويم:»از
اينطرحشتابگرتاحاالچيزینشنيده
بودم«.اتابكتوضيحمیدهدکهاوهم
به دوستی شناخته، را طرح تصادفاً
از بعد و معرفیکرده را نامساراطرح
جستوجودرسايتIPMدرقسمتی
پيدا را نور« »چشمه طرح سايت، از
کردهوبهاينواحدايميلزده،نشريه
رامعرفیکردهووقتمصاحبهخواسته.
دکترجوادرحيقی،مديرپروژهچشمه
امروز برای شخصی، ايميل با نيز، نور
دادهاست. مصاحبه وقت ارديبهشت 5
بازتری فضای که میشوم خوشحال
اتابك اند. قائل علمی نشريات برای
توضيحمیدهدايندوطرح»رصدخانه
طرحهای تنها نور« »چشمه و ملی«
زمان که بماند اند؛ ايران علمی بزرگ

بهرهبرداریشانهنوزمعلومنيست.
اين شدهن شروع »کی میپرسم

نوشته که اينطور »هوم... - طرحها؟«
رصدخانه طرحِ دو هر 77 سال بودن،
ملی پروژه عنوان به ملی شتابگر و
بطور 78 سال در و میشن، مطرح
میشن.« تصويب طرح دو هر رسمی
پوف.محلرصدخانههم -»20سال!
مثکهسمتقمصرکاشانه.میگنکه
اونجاشفافترينآسمونروبرایرصد
َگرَگش قلهی روی آره! »آره، - داره.«
هم اآلن بشه. داير قراره رصدخونه
انگارمشغولساختجادهاندبهسمت
را ماشين سرعت ارتش بلوار در قله.«
»همينجاها میگويد: و میکند کم
پارک بزرگی تابلوی کنار باشه.« بايد
روی کند. سؤال نگهبانی از تا میکند
تابلورامیخوانم:»پژوهشگاهدانشهای
و تحقيقات علوم، وزارت بنيادی،
فناوری«.اتابكمیگويدمیشودماشين
باصفايی و بزرگ باغ ببريم. داخل را
رسيدهايم مالقات وقت از زودتر است.

ودکتررحيقینيامده.
اداری ساختمان محوطهی در
پژوهشكدهچشمهنور،محوبچهگربهی
شيطانیمیشويمکهازسر-و-کولمان

»البد میگويم: شوخی به میرود. باال
انقدر چرا دادهاند؛ تغيير را ژنهايش
جلويِی ايوان روی است؟!« بيشفعال
میچينند. صندلی و ميز ساختمان،
دکتررحيقیباچندکيفدرحالیکه
وارد است، کسی با حرفزدن مشغول
نمیبيند. را ما و میشود ساختمان
و میآيد بيرون دقيقه چند از بعد
تأخيرش.دور برای عذرخواهیمیکند
ميزمینشينيمواتابكتوضيحمیدهد
به ساروس، از شماره اين »در که:
و پرداختهايم کالن پروژههای معرفی
قصدداريمرصدخانهملیوچشمهنور
پروژههای ايرانِی نمونههای بهعنوان را
کالنبهمخاطبانمعرفیکنيم.«چای
میآورند.جوادرحيقیباچهرهایآرامو
مهربانرویصندلینشستهومیگويد:

»خب،مندرخدمتام«.

پــــرده آخر پــرده دوم
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پروژه اى علمى به ارزِش ميراِث ملى
كوِه نور، درياى نور، »چشمه ى نور«

طرح چشمه نور ایران
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دكتر جواد رحيقى، 
مجرى طرح چشمه نور ايران 
و مشاور طرح سزامى است. 

چشمه نور، 
اولين شتابگر ايران مى�باشد 

كه قرار است 
در پارک علم و فناورى 

امام خمينى )ره( استان قزوين 
تأسيس شود.

اتابك:اولويتعلمیاينطرحچهبود
کهبهعنوانطرحملیانتخابشد؟

مهمترين از يكی پروژه اين رحيقی:
پروژههایبنيادیاستکهمیتوانددرسال،
تنها و کند ايجاد شغل هزار چند حدود
جايگزينمناسببرایفعاليتهایهستهای
بازدهی نمیتواند ديگری باشد.هيچطرح
تأثير باشد. داشته را نور چشمه سود و
تكنولوژی کيفيت در اينشتابگر مستقيم
ودرنتيجهپيشرفتاقتصادکاماًلمحسوس

خواهدبود.اکنوننيزمیتوانيددربارهروند
رشداقتصادیکشورهايیهمچونبرزيلو
کرهجنوبیپسازتأسيساينآزمايشگاه

مطالعهکنيد.
فيزيكاينآزمايشگاهاينگونهاستکه
ذرهایراباهدفساخِتنورشتابمیدهيم
والكترون،بهترينذرهبرایانجاماينکار
است.زمانیکهسرعتالكترونبهسرعت
نورنزديكمیشود،ازخودباريكهینوری
راساطعمیکندکهفقطدريكجهتو

از داستان تمام است. متمرکز کاماًل
ديدِن برای میشود. شروع »ديدن«
و اتمی حد در مواد سازندهی ذرات
نياز تابشگرسينكوترون به مولكولی،
داريم،وباکمكاينتابشمیتوانيم
اگر و بشناسيم دقت به را مواد اين

نيازمندتغييربود،تغييرشدهيم.
اگربخواهمواضحبگويم،اهميت
تأسيسچشمهنورمیتواندباتأسيس
خودش( زمان )در تهران دانشگاه

برابریکند.
اتابك:اکنونچنددرصدازطرح

پيشرفتکردهاست؟
اول، ساِل چند طی رحيقی:
به را حوزه اين متخصصان بهترين
يك افراد، آموزش با و آورديم ايران
اين ادارهی برای حرفهای بسيار تيم
طراحی کرديم. تربيت آزمايشگاه

مفهومیبهطورکاملانجامشدهاست
برای پايه طراحی مشغول اکنون و
اوايلسال96 تا که ساختهستيم
بهاتمامخواهدرسيدوسپسطراحی
تفصيلیراآغازخواهيمکرد.اميدوار
اتمی انرژی فعاليتهای که بوديم
تكنولوژیمعطوف نوع اين بهسمت
در اتفاق اين خوشبختانه که گردد
حالانجاماستوخوددکترصالحی

يكیازحامياناينطرحاست.
تاکنونتقريباًتمامکارهاتئوريك
در را چندانی مالی هزينهی و بوده
میخواهيم که حال اما نداشته؛ پی
واردکارعملیشويم،هزينههابهطور
شتابداریافزايشپيداخواهندکرد.
باتالشدکترالريجانی خوشبختانه
امسال بودجهی در ابوترابی آقای و
بخشقابلمالحظهایبهمااختصاص

SECOND ACT
◌ خانه از پای بست ویران است ◌ الیــگو: دقیق�ترین خط�کش جهان!        ◌ سرن  ◌  رادیو تلسکوپ�ها   
◌ اسنولب، عمیق ترین آزمایشگاه دنیا       ◌ کوِه نور، دریای نور، »چشمه ی نور« ــراردیبهشت531395           ◌ بزرگ ترین تلسکوپ جهان 

فه
ت

س سا وس



اگرمحققگردد.که البته دادهشدهاست،
پروژه است. جداگانه بحث يك خود اين
هيچنوعمحدودکنندهایجزمسئلهیمالی
مشكل دچار اعتبارات نظر از اگر و ندارد
نشويم،آمادههستيمکهبدونهيچوقفهای

کاررابهاتمامبرسانيم.
رسيدن در طوالنیشدن اين اتابك:
بودجهوشروعکارهایعملی،تأثيرمنفی

برروندپروژهنخواهدگذاشت؟
حتی اجرا روند کندشدن رحيقی:
نيروهای باشد. تخريبکننده میتواند
آماده کامل بهطور ما پروژهی انسانی
هستند؛آموزشهادربهترينکيفيتانجام
برنامهريزی انجامشدهاند، شده،طراحیها
بسياردقيقاستوحتیبهجرئتمیتوانم
بگويمکهتيممايكیازقویترينتيمهای
برای همهچيز است. زمينه اين در دنيا
اتمامکارآمادهاستوهمانطورکهعرض
اتمام برای ما محدودکنندهی تنها کردم
اينپروژه،مسئلهیمالیاست.ماامسالبه
حدود35ميلياردپولنيازداريمکهبههر
اندازهایکهبهدستماننرسد،بهرهبرداری
نظر به روبهروخواهدشد. تعويق با پروژه
به مالی توجه عدم پروژه، اصلی آفت من

آناست.
مهرسا:اگربخواهيميكآسيبشناسی
بودجهی تخصيص وضعيت باشيم، داشته
ارزيابی راچهگونه علمی مسائل در کشور

میکنيد؟

ايرانجزءمعدودکشورهايی رحيقی:
استکهافرادتحصيلکردهودرانتظارکار
بسيارزيادیدارد.حدود4.5ميليوننفردر
حالتحصيلدردانشگاههایکشورهستند
که2ميليوننفرازآنهادررشتههایعلوم
پايه،مهندسیوپزشكیتحصيلمیکنند.
هرسال150هزارنفرازبهتريننيروهای
که میشوند خارج کشور از تحصيلکرده
کشور برای بزرگ بسيار ضربهی يك اين

است.
حدود%70ازدانشجويانیکهدراروپا
باز کشور به میکنند، تحصيل آمريكا و
کنيم، فراهم را بايدشرايط ما نمیگردند.
برای را بستر و کنيم ايجاد جاذبه بايد
فعاليتآنهادرداخلکشورفراهمکنيم.
میتواند پروژههايی چنين بهانجامرسيدن
آيندهیعلمیواقتصادیبسيارروشنیرا
بتوانيم بايد ماهماکنون بياورد. ارمغان به
ديدی با که کنيم متقاعد را دولتمردان

بسيارجدیتربهاينپروژههانگاهکنند.
زياد انگليسی کلمات رحيقی
بهکارمیبردوباخندهمیگويد:
»اينهاراخودتانفارسیمیکنيد
میگوييم و میخنديم ديگر؟!«
که را چایاش از کمی »حتماً«.

میخوردمیپرسم:

دولت به بايد فقط آيا شما نظر به
هم خصوصی بخش يا باشيم اميدوار
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میتوانديكیازعواملايجادجاذبهیعلمی
به تحصيلکرده نيروهای بازگرداندن برای

کشورباشد؟
رحيقی:يكنمونهمیتواندجوابگوی
کره نور چشمه سرمايهگذار باشد، شما
است فوالد خصوصی شرکت يك جنوبی،
اولين تأسيس پيش، سال 30 حدود که
عهده به را کره کشور بزرگ آزمايشگاه
شرکتهايی هم ايران در گرفتهاست.
زمينه اين در میتوانند نفت همچون
سرمايهگذاریکنند؛اينآزمايشگاهمیتواند
برایصنعت را نتيجهیبسيارچشمگيری

نفتدرپیداشتهباشد.
اتابك:آيادليلاينبیرغبتی،عدم
سرمايهگذاران منطقی و درست توجيه

خصوصینيست؟
بسيار تالش ما دقيقاً. بله رحيقی:
زيادیبرایتعريفوتوصيفاينطرحو
سودآوریعلمیواقتصادیآنکردهايم،
عنوان به ما وظيفهی حال اين با اما
توجيه طرح، اين علمی کارشناسان
تيم بايد دولت نيست. سرمايهگذاران
به را طرحها که باشد داشته مشاورهای
درستیومنطقیبررسیکنندوشرايط

رابرایسرمايهگذاریبررسینمايند.
سرمايهگذارانخصوصینيزبايدوارد
مرحله اين در که هرچند شوند. ميدان
بدون مرحله اين در است. بعيد کمی
و کند، سرمايهگذاری دولت بايد شك

جهت در نور چشمه احداث مطمئناً
پيشرفتعلمیواقتصادیواقتدارملی
از بعد که داريم اطمينان و بود. خواهد
هم خصوصی سرمايهگذاران کار، شروع
جذباينآزمايشگاهخواهندشد.چشمه
نوربيشاز40آزمايشگاهجانبیخواهد
شرکتهای برای وجودشان که داشت
سود و باالتر کيفيت مختلف، حوزههای
خواهد ارمغان به را بيشتری اقتصادی

آورد.
ساخت و طراحی برای مهرسا:
نمونههای و منابع ازچه تجهيزات، اين

مشابهیکمكگرفتهشدهاست؟
در ما امتيازات از يكی رحيقی:
در محدوديت وجود عدم طرح، اين
در است. مرتبط اطالعات به دسترسی
پنهانی مسئله هيچ سينكوترون، جامعه

تمامی و ندارد وجود محرمانهای و
تمام جهان، بزرگ آزمايشگاههای
را خود آزمايشهای نتايج و يافتهها
قرار همگان اختيار در محدوديت بدون

میدهند.
اتابك:چهنمونههایخارجیمشابه
میتوانيم که دارد وجود ما نور چشمه
مراجعهکنيموازنتايجفعاليتهایآنها

مطلعشويم؟
يادداشت برایتان بگذاريد رحيقی:
نور چشمه همچون نمونههايی کنم.
ديامونددرانگلستان،چشمهنورآلبادر
ايتاليارامی اِلترادر اسپانيا،چشمهنور
توانمنامببرم.حتیمیتوانبهوبسايت
 http://www.lightsources.org
چشمه تمامی ليست و کرد مراجعه
نورهایدنيارامطالعهکردکهچشمهنور
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ملیمانيزدرآنليستثبتشدهاست.
از نهايی بهرهبرداری از پس اتابك:
از جايگاهی چه در مرکز اين نور، چشمه

جهانقرارخواهدگرفت؟
رحيقی:دراينزمينه،هرآزمايشگاهی
درجهانويژگیمنحصربهفردیداردکه
آزمايشگاههای با مكمل بهطور میتواند
ديگردرارتباطباشد،واينعاملیخواهد
و جديد تجربيات و افكار ورود برای بود
متفاوتدانشمندانديگرکشورهابهايران.

دارد، وجود که مسئلهای اتابك:
برای جامعه تمام نياز احساس و خواست
همچون کالنی پروژههای از بهرهبرداری
چشمهنوراست.آيابرایترويجطرحچشمه

نور،برنامهريزیخاصیانجامشدهاست؟
گربهیشيطانايندفعهسراغ
پيچيده پایاش به و رفته دکتر
است!بامكثکوتاهیبهگربهنگاه
میکندودرحالیکهخيلیآرام
سعیمیکندازدستاشخالص

شودمیگويد:

ماهرچندهفتهيكباردردانشگاههای
و يكروزه همايشهای کشور مختلف
از و میکنيم برگزار آموزشی کارگاههای
آنصحبت نتايج و آزمايشگاه اين فيزيك
میکنيم.اينکارعالوهبرآشنايیکاملتر
جذب باعث فناوری، اين با دانشجويان

نيرویکارعالقهمندنيزخواهدشد.

مهرسا:برایدرگيرشدنبدنهیجامعه
اين با اينپروژهوآشنايیعميقترشان با
از بايد پروژهچهطور؟شايداينجاستکه
پلی کنيم درخواست علمی روزنامهنگاران

ارتباطیبينشماوجامعهايجادکنند.
رحيقی:حقيقتايناستکهمامدتی
نداشتيم، مطبوعات با بهصحبت عالقهای
چراکهبرداشتدرستیازحرفهایماانجام
نمیشد.زمانیکهبهتازگیکارچشمهنور
راآغازکردهبوديم،مصاحبهایانجامدادم
مطلب نهايت در کردم، ارائه توضيحاتی و
ملی »شتابگر که تيتر اين با شده منتشر
دوستانام رسيد. دستام به شد« ساخته
بهشوخیتبريكمیگفتندکه»خداقوت،
ساختی« را شتابگر و آمدی دوهفتهای
)میخندد(شايددراينمرحلهشبيهيك
خاص موارد در میتواند اما باشد، شوخی
يكرسوايیبزرگايجادکند،بهخصوص
اتمی. انرژی مثل امنيتی مسائل مورد در
شكر به که داشت وجود بیاعتمادی يك
خداهماکنونمرتفعشدهاستوهماکنون
به روزنامهنگاران، از میکنيم استقبال
تا دارند علمی زمينه که افرادی خصوص
اهميت از را جامعه تمام و کنند کمك

وجوداينطرحآگاهسازيم.

و وقت از ممنون دکتر، آقای اتابك:
بهزودی اميدواريم گذاشتيد، که انرژی

روبانبهرهبرداریچشمهنوررابُِبريد.

SECOND ACT
◌ خانه از پای بست ویران است ◌ الیــگو: دقیق�ترین خط�کش جهان!        ◌ سرن  ◌  رادیو تلسکوپ�ها   
◌ اسنولب، عمیق ترین آزمایشگاه دنیا       ◌ کوِه نور، دریای نور، »چشمه ی نور« ــراردیبهشت561395           ◌ بزرگ ترین تلسکوپ جهان 

فه
ت

س سا وس



باغپژوهشگاهرابهسمتشمال
ساختمان به تا میدهيم ادامه
در دو برسيم. نجوم پژوهشكده
مسئول خانم و بستهاند ورودی
که میکند اشاره پنجره از دفتر
ازکدامدربياييمداخل.در،وسِط
حضار از میشود. باز جلسه يك
خانم سراغ و میکنيم عذرخواهی
به را ما میرويم. دفتر مسئول
منصوری رضا دکتر دفتر سمت
دير کمی انگار میکند. راهنمايی
قصد منصوری رضا چون کردهايم
و میکنيم عذرخواهی دارد. رفتن
توضيحمیدهيمکهگپمانبادکتر
دعوت را ما کشيد. طول رحيقی
دفتر دفترش. داخل به میکند
جمعوجوروجذابیاست.پنجرهاش
تخته روی دارد. بامزهای منظرهی
نوشته بدخط فرمولهايی و شكل
نگاه کتابخانهاش به شدهاند.
فيزيك، انگليسی منابع میکنم.
»علوم کتاب فيزيك«. »دانشنامه
خسروپناه نوشته اسالمی« انسانی
اتابك که کرده جلب را توجهام

شروعمیکند.
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خانه از پاى بست ويران است
طراِح پروژه هاى كالن از اوضاع پيشرفت رصدخانه ملى مى گويد

ماکت رصدخانه بر  باالی قله گرگش
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دكتر رضا منصورى، 
عضو هيئت علمى 

دانشگاه صنعتى شريف 
و مجرى سابق

طرح رصدخانه ملى است. 
پيشنهاد تأسيس 

چند پروژه كالن در ايران، 
اولين بار در سال 75 

توسط ايشان مطرح گرديد. 
رصدخانه ملى طرحى است 
كه در قله ى كوه َگرَگش 

در اطراف كاشان 
بنا خواهد شد. 

هم اكنون، 
دكتر خسروشاهى، 

مديريت پروژه را در دست دارد. 

زياد را وقتتان دکتر آقای اتابك:
ساروس از شماره اين در ما نمیگيريم.
دربارهیپروژههایکالنیکهدرکشورهای
مختلفوجوددارندصحبتکردهايمودر
که کالنی پروژهی دو به رسيدهايم نهايت
چشمه هستند، خودمان کشور به متعلق
نورورصدخانهملی.شروعاينپروژههااز

کجابود؟
1375 سال حدود در منصوری:
که بود مطرح علمی اولويتهای مسئلهی
مطرح را ملی کالن پروژههای بحث من
کردمواعالمکردمکهدرکشورنيازداريم
کهچندپروژهکالنداشتهباشيم.تاسال
77موفقشديمتأييديهیدوپروژهیکالن
بود باالتر ديگر موارد از اولويتشان که را
ديگری، و ملی رصدخانهی يكی بگيريم؛
رسمی بهطور 78 سال در ملی. شتابگر
پذيرفت را دو اين علمی پژوهش شورای
مجلس از که بود قرار و گرديد مصوب و
بودجهایبيايدکهنيامدومسيردوپروژهی

کالنملیازآنجاآغازشد.
اتابك:طرحرصدخانهملیچهويژگی
بارزیداشتکهبهعنوانيكیازدوپروژه

کالنملیتعيينگرديد؟
معموالً کالن پروژههای منصوری:
میشوند. انتخاب بنيادی زمينههای در
ساخته رصدخانهای برای که تلسكوپی
الی 20 بتواند میرود انتظار میشود،
از بعضاً و باشد، داشته کارايی سال 50

هنوز که میکند استفاده تكنولوژیهايی
تجارینشدهاست.جزئياتبسيارريزومهم
برایساخت،هزينهیساخت ودقتزياد
راباالمیبردوفقطمیتوانبهعنوانيك

پروژهکالنآنراتعريفکرد.
مهرسا:بدونتوجهبهتأثيریکهوجود
پژوهشگران مطالعات بر ملی رصدخانه
گذاشت، خواهد دانشجويان و محققان و
بطن بر پروژه اين از بهرهبرداری تأثير آيا

جامعهنيزمشهودخواهدبود؟

با که حالی در منصوری
تسبيحاشبازیمیکندمیگويد:

اين درباره زيادی بسيار تحقيقات
مسئلهانجامگرفتهاست.درتمامکشورها،
وجودرصدخانهایاينچنينیتوجهمردمو
بهخصوصجوانانرابهعلمجلبمیکندو
ازطريقنجومواردمسائلعلمیمیشوند.
به آنها مسير سالها از پس شايد حتی
شكلیتغييرکندکهديگردرزمينهنجوم
است اين مهم اما باشند، نداشته فعاليت
سوی از میشوند. علمی حوزهی وارد که
هستند مكانهايی جزء رصدخانهها ديگر،
کهباابداعتكنولوژیهایخاصوجديدو
بهرهبردنازآنها،باعثتجاریسازیآنها
شدهوتأثيرقابلتوجهیدراقتصادجامعه

دارند.
پيشرفت طرح از درصد چند اتابك:
نوشتهشده زمانبندی با آيا کردهاست؟

پيشمیرود؟
منصوری:حدود%25ازبودجهی
طرحبهدستمانرسيدهوپيشرفت
خودپروژهحدود%20بودهاست.بايد
توجهکنيمکههرپروژهایزمانبندی
در فقط زمانبندی اما دارد، خاصی
که گردد محقق میتواند صورتی
مطمئناً گردد. تأمين آن مالی بحث
نگردد، تأمين اعتبارات بحث اگر

اعتبارات ورود با بايد زمانبندی
برنامهريزیشود.

اتابك:آياطوالنیشدنپروسهی
اجرایپروژه،تأثيریبرکيفيتطرح

خواهدگذاشت؟
اين مورد در منصوری:
نوشته گونهای به طرح رصدخانه،
حداکثر تصوير کيفيت که شدهاست
باشد؛اينيعنیيكويژگیخاصو
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قابلتوجه.اگرقرارباشداينطرحبهطور
تأمين در تأخير مطمئناً شود، اجرا دقيق
اعتباراتدرکمشدنکيفيتنتيجهیپروژه
اين به بايد اما گذاشت، نخواهد تأثيری
شدهاست؛ نوشته طرح کنيم، توجه نكته
بكشد، سالطول اعتبارات20 تأمين اگر
ادعاکنيمطرحیکه20 نمیتوانيم ديگر
سالقبلکشيدهشدهاست،کيفيتتصوير

حداکثریرانتيجهخواهدداد.
تخصيص درباره شما ارزيابی مهرسا:
بودجهازطرفدولتبرایطرحهایعلمی
چیاست؟باتوجهبهاينکهدولتتابهحال
بخش آيا نبودهاست، موفق باره اين در
اين در سرمايهگذاری امكان خصوصی

بخشرادارد؟
نبوده، موفق واقعاً دولت منصوری:
برایمثالقابلانكارنيستکههيچکدام
توجه يازدهم و دهم نهم، دولتهای از
چندانیبهطرحرصدخانهملینكردند،واما
بخشخصوصی،مشارکتبسياراندکیدر
طرحهایعلمیدارندوالبتهرغبتچندانی
همبرایاينکارندارند،درآيندهشايد،اما

هماکنونشاهدهيچرغبتینيستيم.
خصوصی سرمايهگذاران شايد اتابك:

برایاينکاربهخوبیتوجيهنشدهاند.
تالش بسيار ما البته منصوری:
ديدارهای و مختلف جلسات در میکنيم
گوناگوندراينبارهتوضيحدهيم،اماهنوز
راهبسيارطوالنیدرپيشداريم.چندروز

پيشوزيرآموزشوپرورشاعالمکردکه
درسالگذشتهخيرهایمدرسهساز800
مدرسه و کردهاند هزينه تومان ميليارد
بااينپولمیتوانيكشتابگر ساختهاند.
در که میگويم اطمينان با من ساخت.
بسيار اولويت شتابگر ايران، کنونی اوضاع
يك تنها هزينهی اگر حتی دارد. باالتری
سالازساختمدارستوسطخيرها،طی
15سالبرایپروژهیشتابگرتزريقگردد،
مابهنتيجهرسيدهايم.اگرفقطسالی10%
را پول ميزان اين و بسازيم مدرسه کمتر
کشورمان صنعت کنيم، استفاده هدفدار
میگردد. متحول عظيمی بسيار بهصورت
ساختمدرسهکاماًلواجباستومهم،اما
موجود اولويتهای و کشور اوضاع به بايد
کنونی، اوضاع به توجه با کنيم. توجه نيز
نيز آينده سال 15 طی شك بدون ما

شتابگرمانساختهنخواهدشد.
بين ارتباطی پلی هنوز انگار اتابك:
حتی و سرمايهگذاران و علمی جامعه
و کاربردها نشدهاست، ساخته دولتیها
بهخوبی اينچنينی پروژههای تأثيرات

توضيحدادهنشدهاست.
منصوری:پروژههايیهمچونشتابگر،
کاربردهایبسيارچشمگيریدرزمينههای
پزشكیوصنعتیخواهدداشتوحتیعلم
اما ومديريتعلمیمارامتحولمیکند،
موضوع اين درک آمادهی هنوز ما کشور
به هنوز سرمايهگذاران و دولتیها نيست،
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درکدرستیازاينمسائلنرسيدهاند.
مهرسا:چهکاربايدکرد؟

منصوری:بايدمكرراًگفتونوشتو
توضيحدادتاقانعشوند.تنهانتيجهایکه
شخصاًبهدستآوردهام،برخیازخيرهايی
کهدردانشگاههامشغولساختساختمان
تأسيس برای گرفتهاند تصميم بودند،
هزينه پژوهشی مسائل و استادی کرسی
و علمدوست بسيار ما مردم کنند. صرف
ما که است اين واقعيت اما هستند، خير
فعاليت از درستی درک هنوز ايرانیها

علمینداريم.
ملی رصدخانه بحث به اگر اتابك:
اجرايی فاز وارد پروژه آيا برگرديم،

شدهاست؟
اولين پيش سال دو بله، منصوری:
را آينه هم 88 سال شد؛ ساخته قطعه
6 از پس گذشته سال که داديم سفارش
سالفرآيندآمادهسازیبهدستمانرسيد،
نيز منحصربهفردی و عالی بسيار کيفيت
دارد.رصدخانهازيكسالپيشکاماًلآماده
استکهمراحلساختتمامتجهيزاتاش
مشكالت دليل به متأسفانه اما شود، آغاز
نشدهاست. محقق هنوز مالی و مديريتی
4 خام شيشه دو آينه، سفارش زمان در
متریکاماًلمشابهخريداریشد،يكیبرای
رصدخانه برای يكی و ما ملی رصدخانه
که کنم ادعا میتوانم من اما هندوستان.
نتيجهینهايیبرایرصدخانهماخيلیبهتر

وباکيفيتترشدهاست،ماقطعهیخود
راتحويلشرکتآلمانیداديمکهآينهی
اما بود، داده تراش را هرشل تلسكوپ
هندیهابهيكشرکتبلژيكیسپردند.
توجهکنيمکه بايد نيز نكته اين به اما
آنهاپولاشراداشتندوتلسكوپخود
رانيزتحويلگرفتهاندواکنوندرحال

ساختهستند.
را رصدخانه ساخت آيا مهرسا:
میتوانيميكپروژهملیمعرفیکنيميا

يكعلموارداتیاست؟
منصوری:تمامیکارهایطراحیرا
خودمانانجامدادهايم.بهجزآينهالبته،

کهتوليدشيشهفقطدردوکشورآلمان
وآمريكاوجودداردوبهدليلحساسيت
بررویکيفيتونداشتنتجربهیتراش،
آلمانی شرکت يك به نيز را تراش کار
طراحی کارهای تمامی وگرنه سپرديم،
انجام خودمان پژوهشگران را ساخت و
دادهاند.البتهمتخصصانمازيرنظريك
تمام اما ديدهاند، آموزش اروپايی تيم
مستقل بهطور را رصدخانه اين کارهای

بهانجامرساندهاند.
اتابك:بعدازاينهمهسالیکهمسير
به کردهاست، طی ملی رصدخانه پروژه
نظرخودتانآياتغييرمديريتاينطرح،

بهسودپروژهخواهدبود؟
میتواند مديريت تغيير منصوری:
اما باشد، مفيد بسيار پروژهای برای
مديريت روند به دارد بستگی کاماًل
ممكن باشيم. منتظر بايد جديد. فرد
استازکيفيتبخشهایمختلفپروژه
صرفنظرکنند،تنهابهايندليلکههر
چهسريعتررصدخانهساختهشود.امابه
و انرژی هدردادن فقط اينکار من نظر
هزينههاست.ايراندروضعيتینيستکه
يكپروژهیمعمولیرااجراکند.دراين
ومهم بزرگ کار بايديك زمانی بازهی
انجامدهيم.نبايدهدفاصلیپروژهرابه
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هرقيمتیفراموشکنيم.
در هدف به توجه با يعنی اتابك:
میتواند ملی رصدخانه گرفتهشده، نظر

بهيكیازبهترينهاتبديلشود؟
که بهخصوص قطعاً. منصوری:
منطقهمانبسيارخوباست.اينقلهای
بررویکرهزمين نظرگرفتهايم کهدر
داشتن برای اوضاع است. منحصربهفرد
محيا فرد به منحصر رصدخانهی يك
کرد فراموش نبايد را هدف فقط است،
ودرجهتتخصيصاعتباراتبايدتالش

کرد.
برای خاصی برنامهريزی آيا اتابك:
جامعه در ملی رصدخانه طرح ترويج
داشتهايد؟اينکهمردمجامعهازنيازبه

تأثير باشند، آگاه طرح يك بهرهبرداری
مثبتیدررونديكطرحخواهدگذاشت؟
به ماشخصاً درحقيقت منصوری:
عنوانمديرانپروژهشرطهایاينکهاين
کارترويجیراانجامدهيمنداشتيم،اما
اميدمانبهگروههاینجومآماتوریبوده
وهست،کههمانندپلیارتباطی،اهداف
منتقل جامعه به را طرح اين اهميت و
کنند.اينکارترويجیواقعاًنيازاست،اما
بدونشكتأثيرچندانجدیدرتأمين
هزينههایرصدخانهنخواهدداشت.مردم
ماحتیازدولتمانمشتاقتراند،مشكل
مافقطدولتاستواحساسنيازیکه

دولتیهامابايدداشتهباشند.
بين شكافی شما نظر به مهرسا:

جامعهعلمیومردموحتیدولتوجود
طرح مديريت تغيير مثال، برای ندارد؟
انجام سكوت در تقريباً ملی رصدخانه
شد،کمتررسانهایآنرامنتشرکردو
تقريباًهيچتالشیبرایرسيدنبهدليل
کجا کار مشكل نشد. انجام تغيير اين

است؟
و علمی طرحهای اتفاقاً منصوری:
پژوهشیبايددرسكوتوبدونجنجال
کارخودراانجامدهند،مگراينکهاتفاق
بدیبيفتد.امابهدليلاينکهاينطرح
نبايد است، ما پروژههایکالن اولين از
پژوهشگران، بين گسستی و شكاف با
مردمودولتمواجهشود.بهخصوصکه
بودجهدولتیاست،هرسهرکنمديران

طرح،رسانههاودولتیهابايدحساسيت
بااليیبررویاينطرحداشتهباشند.اين
و بهيكجريانقوی بهتراست ارتباط

دائمیتبديلشود.
برای نهايت در پس اتابك:
در بايد پروژه، پيشرفت روند مشاهدهی

انتظاررفعمشكالتمالیباشيم؟
مهم جنبهی سه پروژه منصوری:
اين از بعد وفنی. مالی،مديريتی دارد؛
همهسالتحقيقومطالعه،درزمينهی
فنیمشكلمانبسيارکماست.ازجنبهی
داريم. جدی بسيار مشكالت مديريت
کالن مديريت يك پروژه اين مديريت
است،طیدوسالگذشتهبسيارتالش
کردمکهتوضيحبدهممديريتاينطرح
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باقی پژوهشگاه يك سطح در نمیتواند
اما کند. تغيير مديريت نوع بايد بماند،
نهايت در و نداشته. فايدهای متأسفانه
جنبهیمالیکهنرسيدناعتبارات،پروژه

رابهصورتجدیتهديدمیکند.
رصدخانه برای اعتباراتی اتابك:
داده تخصيص امسال بودجهی در ملی

شدهاست؟
منصوری:هنوزبهطوردقيقبررسی
مبلغ بودجه، از بخشی در اما نكردهام،
بودکه قابلتوجهیتخصيصدادهشده

انگارمتأسفانهحذفشدهاست.
وقتی بابت ايم ممنون مهرسا: 
اين زودی به اميدواريم و گذاشتيد که

رصدخانهرارصدکنيم!
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میکنم پيشنهاد اتابك به
مدير خسروشاهی، دکتر سراغ
تعريف اتابك برويم. هم جديد
میکندکهمسؤولدفترشبرخورد
اصرار نداشت. تلفن پای خوبی
میکنمکهيكسربزنيم.مسئول
راهنمايیمان منصوری دفتر
کجا را خسروشاهی که میکند
که میکند اشاره و کنيم پيدا
بودند. همينجا پيش دقايقی
رصدخانه ساختمان به میرويم
دفتر مسئول خانمهای ملی.
را آمدنمان از نارضايتیشان
که میگويند و میکنند اعالم
نيستند. ايران خسروشاهی آقای
گفتهاند ما »به میگويد: اتابك
پيدایشان میتوانيم اينجا
امروز است »قرار - کنيم.«
اصاًل و کشور از خارج بروند
تشكر ندارند«. مصاحبه وقت
ماکت میپرسيم و میکنيم
راهنمايیمان کجاست. رصدخانه
میآييم پايين پلهها از میکنند.
مسير کوچك ماکت از اول و
رصدخانهعكسمیگيريم.وبعد
ازساختمانمیرويمو بيرون به

ماکت میزنيم. دور را ساختمان
رصدخانه بنای از بزرگی حلبی
با کبابی منقل ساختهاند.
چشمام ماکت وسِط ذغالهای
رامیگيرد.عكسمیگيريموبه
میخنديم کمی ماکت وضعيت
درخروجیمیرويم. بهسمت و
اتابكمیگويد:»يكجايیمتنی
پيكسار مدير کتمول، ادی از
به ايدهها، میگفت که خواندم
شكننده و بیدستوپا نوزادانی
از حمايت ما وظيفه شبيهاند،
آنهاوبهکمالرساندنشاناست.
کردهايم عادت انگار ايرانیها ما
ايدههاراازبينببريم.حاضرايم
اما کنيم جدا ايدهرا دستوپای

پروژهبهاسِمماباشد.«
ازمصاحبه،خبر بعد ساعاتی
چندين از تقدير مراسم برپايی
روی منصوری رضا فعاليت سال
منصوری میرود. خبرگزاریها
يادداشتی مناسبت، همين به
نگرانیهای از و  کرده منتشر
رصدخانه طرح سرانجاِم از اش
ملیگفتهاست.ماهماميدوارايم

رصدخانهعاقبتبهخيرشود!

SECOND ACT
◌ خانه از پای بست ویران است ◌ الیــگو: دقیق�ترین خط�کش جهان!        ◌ سرن  ◌  رادیو تلسکوپ�ها   
◌ اسنولب، عمیق ترین آزمایشگاه دنیا       ◌ کوِه نور، دریای نور، »چشمه ی نور« ــراردیبهشت641395           ◌ بزرگ ترین تلسکوپ جهان 
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»رعدوبرق«ازدوقسمت»رعد«و
»برق«تشكيلشدهکهدرکنارهميك

مجموعهیکاملراتشكيلمیدهند.
و است صوتی فايل يك »رعد«
دست به مجله، انتشار از قبل اندکی
شمامیرسد.پسازشنيدنصدایرعد
شماآمادهايدتامقالهیتكميلِیبرقرا

دربارهیآنموضوعمطالعهکنيد.
نشنيدهايد را رعد فايل هنوز اگر
میتوانيدآنراازلينكزيردانلودکنيد.

انتقادات نظرات، منتظر بیصبرانه
وپيشنهاداتشمابرایبهترشدناين

بخشهستيم.

http://www.mediafire.com/download/1pqqehoxbgwvy14/Saros-Thunder15.mp3
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ذره ى نفرين شده 
بابك عباس زاده، سجاد مردانی

داستانبهحدود15ميلياردسالپيش
برمیگردد...

تنهاچندميليارديمثانيهپسازانفجار
سرعتی با پرتالطم انرژی امواج که بزرگ

سرسامآوربهاينسووآنسومیروند...
محاسبات خالصهی جمله اين
طاقتفرساوپيچيدهایاستکهبهسرمنشا
محاسبات اين واقع در میپردازند. کيهان
کيهان آغاز در چگونه که میدهند نشان
از نور سرعت با انرژی از متالطم جريانی
کنارهمردمیشدند،بدوناينکهجرمی

درکارباشد...
همه اين است:چطور اين سوال حال
در اکنون هم که جهانی و سماوی اجرام

اطرافماست،بیجرممتولدشدهاست؟
همانطورکهمیدانيداگريكجسم
انرژیتبديل به باسرعتنورحرکتکند
باکمشدن اگرفرضکنيم میشود.حال
سرعتشدوبارهبهآنجسمجرمببخشيم،
هم کيهان پيدايش ثانيهی آغازين در
میتوانست که بود ميان در چيزی بايد
و دارد نگه سد يك مانند را انرژی امواج
سرعتشانراکمکندتاآنامواجمتالطمرا

صاحبجرمکند.
اگرشمارههایپيشينراخواندهباشيد

میدانيدکهمدلالمبداسیدیام،مدل
بهجهان اينمدل است. استانداردکيهان
اصلونسبواسموقيافهایدادهکههم
قبول مورد دانشمندان بيشتر برای اکنون
اين نقطهیشروع هم بزرگ انفجار است.
شروع اين با تعريف اين ولی است. مدل
جای داشت، خالی جای يك طوفانی
خالیایکهباکلمهایبهنامهيگزپرشد،

بوزونهيگز!
معروف BEH ياسازوکار بوزونهيگز
اوليه بنيادی ذرهی يك خدا، ذرهی به
اين تجربی مشاهدهی است. جرم دارای
دربارهی بتوانند دانشمندان باعثشد ذره
چگونگیجرمدارشدنانرژیسخنبگويند.
هيگزدرواقعآخرينبخشگمشدهی
بلوکهای که تئوری بود. استاندارد مدل
میکند. تشريح را جهان سازندهی اصلی
مدل اين توسط که ديگری ذرهی 11
شده کشف کنون تا شدهاند پيشبينی
بودندوحاالپيداشدنهيگزمیتواندمدل
را نمايد.)نمودار تاييد را استانداردکيهان

ببينند(
درحقيقتبوزونهيگزدارایدوشكل
و است جرم دارای که ذرهای يكی است،
کندکنندهیانرژیوديگریميدانیاست

متمرکز سپس و شدن متالطم باعث که
کردنانرژیهایديگرمیشود.

ميدانهيگز،يكميدانانرژیتئوریو
ناديدنیاستکهتمامکيهانرادربرگرفته
است.ذراتیکهتوسطاينميدانتحتتاثير
)مانند نشدند جرم صاحب نگرفتهاند قرار
نور امابقيهیذراتبهخوششانسی نور(؛
گير آش در که قاشقی همانند و نبودند
میکنددراينميدانانرژیبهدامافتادند.
تمامیذراتبافواصلکموزياددراطراف
اينميدانهستندودرحالبدهبستانو

اثراتمتقابلباآنهستند.

برایدرکسادهتراينموضوعمعموالاز
يكمشابهتسازیذهنیاستفادهمیشود.
تصورکنيدشمادريكمهمانیهستيدکه
حضور پذيرايی سالن سراسر در مهمانها
هيگز ميدان حكم در را افراد اين دارند.
گسترده عالم تمام در که بگيريد نظر در
شدهاند.تصورکنيدفردیکههيچيكاز
او با آشنايی مهمانی اين در حاضر افراد
ميان از و شود پذيرايی سالن وارد ندارند
جمعيتبهسمتانتهایسالنحرکتکند.
ازآنجايیکههيچکسبااينفردناشناس
به راحتی به او نمیکند برقرار ارتباطی
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انتهایسالنخواهدرسيد.اينفرددرحكم
اندرکنشی هيگز ميدان با که است ذراتی
نشاننمیدهندوبههميندليلجرمدار
کنيد تصور حال فوتون. مانند نمیشوند،
يكفردسرشناسوارداينسالنشود.از
آنجايیکهتماممهمانهااورامیشناسند،
امضا گرفتن احيانا و کردن صحبت برای
و نزديكمیشوند او به يادگاری وعكس
همينعاملباعثکندیحرکتاودرسالن
اندرکنش پذيرايیمیشود.درواقعميزان
هرذرهباميدانهيگزاستکهجرمآنذره

رابهوجودمیآورد.
نيز هيگز ذرهی سازوکار درک برای
رادر ومهمانها پذيرايی بازهمينسالن
فردی کنيد تصور بار اين و بگيريد نظر
به را سرشناس فرد آن حضور شايعهی
به دهان اينشايعه کند. منتقل مهمانها

افراد و چرخيد خواهد مهمانان دهانبين
اينفرد باهمدربارهیحضور دستهدسته
جوش و جنب اين کرد. خواهند صحبت
درداخلميدانهيگزدرواقعهمانذرهی

هيگزاست.
يك فقط کنون تا که هيگز ذرهی
در بار اولين برای بوده، تئوری موضوع
وارد فيزيكدان شش توسط 1964 سال
فرضياتعلمیشدکهيكیازآنهابريتون
پيترهيگزبود؛اماجستجوبرایيافتناين
اوايلدههی1980شروع از ذرهیفرضی
شد.اينآزمايشهاابتدادر»فرمیلب«و
در تواترون برخورددهندهی از استفاده با
امروزه و میشدند انجام شيكاگو نزديكی
درِسرن)CERN(»سازمانپژوهشهای
بهآن بادستگاهیشبيه اروپا« ای هسته

ولیبسياربزرگتردنبالمیشوند.

سرن

نمایی از شتاب دهنده ذرات در سرن
Tمرکز فرمی لب
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هم هيگز بوزون کشف درحالیکه
دربارهی که را آنچه همهی نمیتواند
چگونگیکارکردجهانهستینيازداريم
حفرهی يك میتواند اما بگويد، ما به
عظيمدرمدلاستانداردکهبيشاز50
کشفی کند. پر را بود مانده خالی سال
کهگوردونکن،مديرفيزيكنظریمرکز
ميشيگان،آنرايكموفقيتشگفتانگيز
اخير قرن چهار در انسان و دانش برای

دانست.

ناممستعارجالبذرهیخدابرایاين
برندهی دانشمند توسط گريزان، ذرهی
عنوان برای لدرمن لئون نوبل جايزه
میگويد وی البته شد. انتخاب کتابش
را آن نام میخواستند دانشمندان ابتدا
زيراهيچکس بگذارند نفرينشده ذرهی

نمیتوانستهآنراپيداکند!
هماکنونبوزونهيگزباحلگوشهای
ازپازلکيهانمارادردرکهرچهبهتر

جهانهستیياریمیکند...
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 ذرات زیر اتمی

 فرمیون ها )ماده معمولی( بوزون ها

 هیگز بوزون بوزن شاخص باریون ها )ذرات سنگین( لپتون ها )ذرات سبک(

 الکترون

 پوزیترون )ضد ماده( نوتریونو

و پرتو  نور خورشید
 کیهانی

 اشعه گاما

 پروتون و نوترون )نوکلئون( هیپرون

 کوارک

 فوتون )حامل الکترومغناطیس(

بوزون دبلیو زد )حامل نیروی ضعیف 
 هسته ای(

 گلوئن ) حامل نیروی قوی هسته ای(
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قتل مهتاب به فرمان نئون
حسين خليلی 

هر پيش، سال 100 از کمتر
باالیسرش به میتوانست شخص
نگاهکنيدوآسمانتماشايِیپرستاره

راببيند.اکنونميليونهاکودکدر
جهانهيچوقتتماشایراهشيریرا
تجربهنمیکنند.استفادهیگسترده
ازنورهایمصنوعیدرشبتنهابر

تاثير زيبایشب چشماندازآسمان
نمیگذارد،بلكهاثراتمنفیزيادی
مصرف سالمتی، محيطزيست، بر

انرژیوامنيتنيزمیگذارد.

منطقه آزاد
F

R
E

E
 Z

O
N

E

ــر70
فه

ت
س

M a y  2 0 1 6
SAR   S



آلودگى نوری چیست؟
هوا، آلودگی واژههای با ما بيشتر
آلودگیصوتیوآلودگیزمينآشناهستيم
امامیدانستيدنورهممیتواندآلودهکنند

باشد؟
استفادهینامناسبيابيشازحدازنور
انسان، بر جدی عواقب میتواند مصنوعی
اجزای باشد. داشته اقليم و وحش حيات

آلودگینورعبارتانداز:
درخشندگی ● خيره كننده: تابش 

باعث میتواند که خيرهکننده
محدوديتدرديدشود.

ايجادشده ● آسمان تاب:گنبدنوری
درباالیشهرهاومراکزتجمع.

تجاوز نور:نفوذنوردرمكانیکهبه ●
احتياجنيست.

تمدن جانبی اثرات از نوری آلودگی
صنعتیامروزیاست.منشاءآننورپردازی
تبليغات، ساختمانها، خارجی و داخلی
است. ... و خيابان چراغهای کارخانهها،
اکثر در باز فضای نورپردازی واقع در
که الكتريكی انرژی است. ناکارآمد موارد
مصرف باز( )فضای بيرونی روشنايی برای
میشوددراکثرمواردبهدليلغيرهدفمند
بودن،روشنايیبيشازحد،نداشتنحفاظ
هدر به نورپردازی بودن غيرضروری و
میرودوبهجایآنكهنوربرمحيطمورد
نظرراروشنکند،بهآسمانتابيدهمیشد.

تعريف علمی آلودگی نوری:نورهای
نامناسب مكان يا زمان در که مصنوعی
کيفيت با و شده خارج خود استاندارد از
را شب آسمان و محيطزيست نامطلوب

آزاردهندهوآلودهمیسازد.
برایدرکگستردگیوشدتآلودگی

نقشهیآسمان به نگاهی بهتراست نوری
از میتوانيد اينکار برای کنيد. تاريك
)) Globe At night( درشب زمين سايت
و نوری آلودگی پراکندگی نقشههای

دادههایساالنهرادريافتکنيد.

در واقع
نورپردازی فضای باز 

در اکثر موارد 
ناکارآمد است.
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اثرات آلودگى نوری
بر حيات که است سال ميليارد سه
تاريكی از منظم ريتم يك در زمين روی
طبيعی نورهای توسط که روشنايی و
تامين )... و ماه ستارگان، خورشيد، )نور
امروزه اما است؛ گرفته شكل میشود،
از بسياری و شهرها در مصنوعی نورهای
مناطقبرتاريكیغلبهکردندواينتعادل
زندند. برهم را ظريفموجوددرطبيعت
بسيار اما نامشهود نوری آلودگی عواقب

بزرگاست!
افزايش مصرف انرژی ●
حيات  ● و  اكوسيستم  در  اختالل 

وحش
آسيب به سالمت انسان ●
تأثير بر امينت و جرائم ●

اشارهشده حوزهی 4 از کدام هر در
خوشبختانه انجامشده. بسياری تحقيقات
اثرات و نوری آلودگی دربارهی نگرانی
و است افزايش حال در آن مخرب
دانشمندان،گروههایحافظمحيطزيست،
انجیاوهاو...درحالتالشهستندتابا
آن گسترش از دراينباره آگاهی افزايش

جلوگيریکنند.

امروزه 
نورهای مصنوعی 
در شهرها 
و بسیاری از مناطق 
بر تاریکی 
غلبه کردند...
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نور و محیط
توجه با بايد محيط هر در نورپردازی
بهشرايطوکاربردهایمخصوصآنمحل
انجامشود.شدتورنگ)دماینور(تاثير
و میبينيم که تصويری بر مستقيمی

احساساتمادارد.
تصويریکهماازاجساممیبينيمعالوه
محيط نور تابع فيزيولوژيك فرايندهای بر
نيزهست.اجسامدرزيرطيفهایمخالف
نورمتفاوتديدهمیشوند.تصورکنيدبرای
اگر میرويد، فروشگاه به وسيلهای خريد
طبيعی نور به نزديك فروشگاه روشنايی
مطمئنی خريد نمیتوانيد شما نباشد

درستی به را رنگهای زيرا باشيد، داشته
نمیتوانيدببينيد.

نيز ديگر مراکز و رستورانها در
تحقيقات دارد. زيادی اهميت نورپردازی
نشاندادهدرصورتیکهازنورکمشدتو
نزديكبهزرداستفادهکنيم،افرادآرامشو
تمايلبيشتریبرایماندندارند.ازهمين
رومعموالکافههایدنجنورپردازیبهاين

سبكدارند.

بر نور دمای تاثير دربارهی میتوانيد
حالتانساندراينصفحهبيشتربخوانيد.

http://www.westinghouselighting.com/color-temperature.aspx
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روی موج سرطان
نورهای زير در قرارگيری بهطورکلی
آسيبهای باعث مدت کوتاه در مصنوعی
چشمی،خيرگی،بروزاسترسودردرازمدت
موجبتضعيفدستگاهايمنیبدنوافزايش
آستانهی کاهش سرطانها، انواع به ابتال
بيولوژيكی ساعت خوردن هم بر و تحمل

بدنمیشود.
مالتونينهورمونیاستکهدرپاسخبه
دورههایتاريكیوروشنايیروزوشبدر
بدنترشحمیشود.مالتونينوظايفبسياری
دارد،ازجملهتنظيمساعتبيولوژيكبدن.
ميزانترشحمالتونيندرشب10برابرروز

میتواند مالتونين ترشح در اختالل است.
داشته سالمتی بر خطرناکی بسيار عواقب
باشد.بيماریهایقلبی،افسردگیوسرطان
بين اين در هستند. موارد اين جمله از
احتمالابتالبهسرطانبهخصوصدربين

خانمهابسيارباالست.
تكرنگ نور که میدهد نشان نتايج
قرمز100لوکسکهبهمقدارمنطقیبرای
طول ساعت 403 است، نشيمن اتاق يك
ترشح از 50% توقف باعث که میکشد
مالتونينشود.شمع66دقيقه،المپنئون
LED60وات39دقيقهونورسفيدخالص

ميزان کردن نصف برای زمان دقيقه 13
ترشحمالتونينالزمدارند.

نورآبیبيشتريناثررادرتوقفترشح
چند در تنها که بهطوری دارد، مالتونين

دقيقهمیتواندترشحانرامتوقفکند.
صفحههاینمايشلپتاپ،تلفنهمراه
منتشر آبی نور زيادی مقدار تبلتها و
میکنند.متاسفانهاستفادهازايننوعابزارها
حتیدرآخرينلحظاتبيداریرواجدارد؛

اماچهکارمیتوانکرد؟
fluxometer.com وبگاه در
ارائهشده نرمافزارهای کمك به میتوانيد

برایدستگاههایمختلف،طيفودماینور
خروجیازصفحهنمايشرابراساسساعت
با میتوانيد ديگر عبارت به کنيد؛ تعيين
بر نرمافزارهایمشابه يا نرمافزار اين نصب
رویگوشیيالپتاپخوددرساعاتشب
کردهايد کهمشخص ميزانی به را آبی نور

فيلترکنيد.
برایبسياریازکاربردهانيازبهرنگهای

دقيقدرخروجیصفحهنمايشنيست.
که است سرمايهای شما سالمتی 
مراقبت بهخوبی آن از پس بازنمیگردد

کنيد.
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فريبا سرآمد
اگربراينعقيدهباشيمکههرانسانی
اين به پا باعالقهومسئوليتمشخصی
دنيامیگذارد،درمیيابيدکهچرااعضای

گروه»نورپاک«گردهمآمدهاند.
رسالت از بايد ابتدا در اما
به صحبت پاک نور گروه

ميانآيد...

گروه نور پاک
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مردادماهسالگذشتهجمعی
گرد شب آسمان دوستداران از
همآمدندتاتالشهایمدونتری
رادرجهتکاهشآلودگینوری
شهرهایايرانبهانجامبرسانند.

پوشش زير که گروه اين
خود فعاليت نجوم ماهنامهی
بر تكيه با بود نموده آغاز را
عموم آگاهسازی و اطالعرسانی
مردمازاثراتوعوارضاستفادهی
بیرويهازنورهایمصنوعیسعی
آلودگی اين وضعيت بهبود در

نويندرآيندهایدوردارد.
اوليتهای که چند هر
ضوابطی در شهری مديران
است شده تعيين قبل از مدون
اماتجربهنشاندادهکهمطالبات
مردمازمسئوليننيزبیتاثيردر
شهری مشكالت اولويتبندی

نبودهاست.
نور گروه فعاليتهای منطق
پاکنيزبرايناصلاستواراست.
نور نام که بود جهت همين به
و عمومی افكار جلب برای پاک
ايجاداينسوالدراذهانکهآيا
خارجی وجود نيز پاک غير نور

داردياخير،انتخابشد.
حوزه اين به عالقمندان
بيشتر آشنايی جهت میتوانند

مراجعه زير وبگاههای به آلودگی، اين با
نوری« باخواندنکتاب»آلودگی يا نمايندو
نوشتهیسيدحامدميرزاخليل/نشرآوایقلم
اطالعاتتخصصیتریدرموردعوارضنورهای

گياهانکسب و انسان حيوانات، بر مصنوعی
اندازهگيری چون فصولی از همچنين نمايند.
را بهرهالزم نيز انرژی اتالف و نوری آلودگی

ببرند.

Inistagram: irandarksky

تلگرام:نورپاک
www.lightpollution.ir
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POCKOCMOC

بابك عباس زاده

فضــا،
مدل 95 )بخش دوم(
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پدربزرگ باتجربه...
کرديت موسسهی پيش ماه چند
ارتش 20 از ردهبندی يك سوييس
اين صدر در که داد ارائه جهان قدرتمند
کنار در داشت. قرار آمريكا کشور جدول
نفرات و ادوات تعداد از که ارقامی و آمار
وتسليحاتارتشاينکشورارائهشد،رقم
خود نوع در کشور اين نظامی بودجهی
جالببود.اينمبلغ601ميليارددالربود
کهازمجموعبودجههای10کشوربرترهم

بيشترمیشد.جالبتراينكهدررتبهیدوم
اينردهبندیکشورروسيهبابودجهی84
ميليارددالرقرارداشت!بايكتقسيمساده
اين نظامی بودجهی بودن برابر 7 متوجه
اين در درحالیکه شد. خواهيم کشور دو
دارند. فرق باهم رتبه يك فقط ردهبندی
اينصرفهجويیمنطقیواقتصادیتوسط
در و نيست نظامی بخش در فقط روسيه
بسياریازقسمتهایآموزشی،تحقيقاتی

و...همديدهمیشود.
به مقايسه مقام در بخواهيم اگر

روسكاموس)سازمانفضايیروسيه(وناسا
میشويم متوجه اول نگاه در کنيم، نگاه
مقايسه در ناسا سرمايهگذاریهای که
است. سرسامآور واقعا روسكاسموس با
بيشتر روسيه کشور پروژههای مقابل در
منطقیتروباصرفهجويیهایعقالنیبوده.
شايدبسياریازخوانندگاناينمجلهندانند
کهروسيههميكشاتلساخته،شاتلیکه
باابعادمناسب،قدرتکنترلبهتر،توانايی
فرودکامالخودکاروچندينمزيتنسبت
بهشاتلآمريكايیتنهايكپروازآزمايشی

بدونسرنشينانجامدادوسپس
برایهميشهبهآشيانهاشمنتقل
شد.روسيهباساختبورانثابت
درست شاتل میتواند که کرد
اين برای نمیسازد اگر و کند
شايد يا و نمیخواهد که است
ندارد. اقتصادی صرفه برايش
درمقابلاماآمريكا،همعالقهی
باال هزينههای صرف به زيادی
داردوهمبرایهرکارکوچكی

سروصدایزيادبهپامیکند.

ن را صرفه جويى بـــو
منطقى و اقتصادى 

توسط روسيه 
فقط در بخش 
نظامى نيست 

و در بسيارى از 
قسمت�هاى 

آموزشى، 
تحقيقاتى 

و... 
هم ديده مى شود.
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سال مورد استفادهمدل
A1963سايوز

7K-OK1971-1967سايوز
7K-L31981-1973سايوز
7K-TM1975سايوز

T1986-1976سايوز
TM2002-1986سايوز

TMA2012-2003سايوز
TMA-M2016-2010سايوز

MS2016-...سايوز

تيامای9، سايوزها، اين ميان در
سفينه�ایاستکهخانمانوشهانصاریرادر
تيرماه اول بردهاست. بهفضا سال1385
امسالقراراستسايوزاماس1بهفضابرود
کهحاملسهفضانوردبهنام�هایايوانيشی
)روسيه(،اونيشی)ژاپن(وروبينس)آمريكا(

است.

شايدبهايندليلاستکهسايوزها
عنوان به هم هنوز سال 49 از بعد
مورد روسيه سرنشيندار فضاپيمای
استفادهقرارمیگيرندوحداقلتازمانی
کهدراگنوياسیاستی100بهدست
سفرهای يكهتاز سفينهی نرسيده ناسا
تا که پدربزرگ اين است. فضانوردان
کرده، پاره پيرهن دوجين يك کنون
و داشته هم درآمدزايی روسيه برای

توريستهایفضايیمتعددیرابهفضا
میبينيم، االن که سايوزی البته برده.
بهبوديافتهی نمونههای مطمئنا
االن تا و هستند پيشين سايوزهای
روسيه9نوعسايوزساختهوقراراست
امسالازمدلدهمسايوزيعنی»سايوز
مدل زير جدول کند. رونمايی اماس«
هایسايوزوتاريخهایاستفادهازآنها

رانشانمیدهد.

سایوز یت ام ای

فضانوردان ام اس وان

لوگوی ام اس وان
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است قرار که سفينه اين
را خود سرنشيندار پرواز اولين
تجربهکند،بهسهماموريتديگر
همارسالخواهدشد.دردوممهر
سايوزاماس2بهفضاخواهدرفت
کهکيمبروازآمريكاورژيكفو
بريسنكوازروسيهسرنشينانآن

هستند.

فضانوردان ام اس2

MSبعدازآنهمقراراست
سومين امسال ماه آبان 15 در
برساند. انجام به را ماموريتش
البتهاماسدر10فروردينسال
1396همماموريتديگریرابه

انجامخواهدرساند.
نكتهیجالباماس3ترکيب
فضانورداناينپروژهاستکهاز
اسا، يعنی فضايی سازمان سه

ناساوروسكاسموسهستند.
آقاینويتسكی)اهلروسيه(،
آمريكا( )اهل ويتسون خانم
فرانسه( )اهل پسكی آقای و

فضانورداناماس3میباشند.

فضانوردان ام اس 3

مريخ، ما آمديم...
بااينکهسازمانفضايیفدرالروسيه
اما ندارد کردن خرج به چندانی عالقهی
تشنگی از نمیتوان اوصاف اين همهی با
چيزهای کشف برای آن حصر و بیحد
با همكاری شايد راه اين در کرد. کم نو
برایرفع )اسا(راهی اروپا سازمانفضايی
باهمكاری هم روسيه تا باشد اينعطش
پروژهای کند. ارسال مريخ به روباتی اروپا
باناماگزومارس)ExoMars(کهبامبلغی
فاز وارد امسال دالر ميليون 307 بر بالغ
نهايیمیشود.اينپروژهکهباارساليك
24 يعنی ،2016 مارس 14 در مدارگرد
اسفند1394بهفضاارسالشد،قراراست
امسالبهمريخرسيدهوبابررسیجومريخ
اينسيارهجستجو رادر نشانههایحيات
برنامهريزیهای با ديگر، طرفی از کند.
امسال پايان تا که است قرار شده انجام
مريخنورد روبات اصلی قسمتهای ساخت
سال اواخر در تا رسد اتمام به اروپا در
ماه 6 برای اگزومارس مريخپيمای 1396
بهمريخسفرکند.اينپروژهدرابتداقرار
در که پذيرد انجام ناسا همكاری با بود
سال2012بهعلتکمبودبودجهازپروژه
ناسا کنارکشيدوروسكاسموسجايگزين
انرژیخورشيدیکار با اينرباتکه شد.
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مدار گرد اگزومارس میکندمیتواندتاعمقدومترراحفاریکندودر
اينسيارهبهدنبالنشانههایحياتباشد.روسيه

وهمينطور پروژه اين پرتابگر وظيفهیطراحی
ماژولفرودوپلتفرمسطحرباترابرعهدهدارد.

برنامههای از اختصار به بخشسعیشد دو اين در
شايد شود. گفته سخن فضايی بزرگ سازمان دو مهم
مباحثیازقلمافتادهيابهپرتابماهوارههایمهماشارهای
نشدهکهدرزمانخودتالشخواهيمکردباپوششاخبار
مهمدرصنعتفضانوردیبهارائهیجزئياتبيشتریاز
پروژههایذکرشدهوديگربرنامههایمهمدراينعرصه

بپردازيم.

لينك اينفوگرافی:
http://saros.ir/download/472/

پرسنل اگزومارس در بایکانور

مریخ نورد اگزومارس در هاتفیلد انگلستان، نمونه ی اولیهمدار گرد اگزومارس

C
O

N
Q

U
E

S
T

 O
F

 S
PA

C
E

M a y  2 0 1 ــر681
فه

ت
س SAR   S

http://saros.ir/download/472/


کمی سر به هوا باشیم

روز و خورشيد مقابل از عطارد گذر
جهانینجوم،ارديبهشتماههيجانانگيزی
ديدهاند. تدارک نجوم برایعالقهمندان را
عطاردیکهبرایگذربعدیاشبايدتاسال
2019انتظاربكشيم،بيستمارديبهشتماه

امسالساعت15ازمقابلخورشيدخواهد
سراسر نجومی تيمهای و گروهها گذشت.
برنامه نجومی رويداد اين برای کشور
اين،25 بر عالوه گرفتهاند. درنظر خاصی
ارديبهشتماهمصادفاستباروزجهانی

نجوم.روزیکهگروههاینجومیمختلفبه
ميانمردممیآيندوبابرپايینمايشگاهها
واجرایبرنامههایرصدی،يافتههایاخير
دانشمندانحوزهنجومرابيانمیکنند.در
اينبخشازساروسسعیکردهايمبرخی

برایاجرای ازگروههاومراکزنجومیکه
معرفی را میکنند تالش برنامه دو اين
اين زندگیمیکنيد، تاهرجايیکه کنيم

ماهنجومیراازدستندهيد.

منطقه آزاد
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اطالعرسانیهای و هماهنگیها
برنامههایتمامیگروههاینجومیازطريق
انجمننجومايراناطالعرسانیخواهدشد.
انجمن، اين همت به نيز، تهران شهر در
گروههای اکثر توسط مشترکی برنامهی
برای پس رسيد. خواهد انجام به نجومی
لذت نجومی ماه ارديبهشت يك تجربهی

نجوم انجمن اطالعيههای پيگير بخش،
ايرانباشيد.آدرسوبسايت:

http://www.asi.ir

باپيگيریازطريقلينكهایارتباطی
زير فعاليتگروههای از نيز،میتوانيد زير

نيزبهرهمندشويد:

1- انجمن نجوم آیاز تبریز
را آياز انجمننجوم برنامههای دوستانتبريزی،بههيچعنوان

برایهفتهینجومازدستندهيد.
http://www.ayazastro.com
http://telegram.me/ayazastro

2- موسسه علوم آسمان مهر بیرجند 
تيمنجومیبيرجندبرنامهريزیبرگزاریروزنجومراانجامدادهاند،

پيگيربرنامههایترويجیاينگروهباشيد.
http://telegram.me/asemanemehr

4- مرکز آموزش نجوم ادیب
دوستاناصفهانی،پيگيربرنامههایانجمننجوماديبباشيد،

اينبرنامههارابههيچعنواننبايدازدستداد.
http://www.Adibcenter.com
http://telegram.me/ADIBNEWS

5- انجمن نجوم شب افروز - تهران 
اينتيمدرتاريخ23ارديبهشتماه،درفرهنگسراینياوران
شهرتهرانبرنامهایرابرگزارخواهندکرد.برایاطالعاتبيشتر

بهوبسايتاينانجمنمراجعهنماييد:
http://www.shabafrouz.ir

7- دانشگاه مهریز یزد
امسالدرايندانشگاه،باهمتدکترعجبشيریزادهبرنامهای
دوروزهشاملسمينارهایعلمیمرتبطباگذرعطارد،رصدگذر
ورصدشبانهترتيبدادهشدهاست.اينبرنامهدرروزهای19
و20ارديبهشتماهبرگزارخواهدشد.برایاطالعاتبيشتربه

وبسايتانجمننجومايرانمراجعهنماييد.
http://asi.ir/

6- انجمن فیزیک و نجوم 
دانشگاه صنعیت شاهرود 

))برنامهایمخصوصدانشجويان((
https://telegram.me/cafefizik1

3- کانون ستاره شنایس رایم، 
انجمن علیم دانشجویی گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

))برنامهایمخصوصدانشجويان((
https://telegram.me/uisaph
https://www.instagram.com/astronomy_club_of_ui_

اميدواريمروزهاینجومیبهيادماندنیولذتبخشیراپشتسربگذاريد.
»آسمانتان روشن«

F
R

E
E

 Z
O

N
E

سا وس ــراردیبهشت831395
فه

ت
س



“علم میکنند تصور مردم از برخی
میرود بهشمار پيچيده علوم نجوم”جزو
است، دانشمندان به متعلق فقط که
بنابراينازارتباطنجومبازندگیروزمرهو
زيبائیهایآندرمحيطاطرافشاناطالعی

بهعلم ازعالقهمندان اگرشماهم ندارند.
نجوموپديدههایفضايیهستيد،بدنيست
ماه ارديبهشت وقايعنجومی کهمهمترين
نجومی بهرخدادهای ابتدا دنبالکنيد. را

ارديبهشتماهنگاهیکلیمیاندازيم.

درادامهاشارهاینيزبهوضعيتسيارات
دراينماهخواهيمداشت.

دراينماهسعادتديدنمثلثینورانی
راخواهيدداشت،اينمثلثمتشكلازدو
سيارهويكستارهمیباشدکهاندکیپس
ازنيمهشبدرسمتشرقآسمانازافق
سربرمیآورد.اگردستتانرابهصورتکامال
قرار ازچشمانخود يكی روبروی کشيده
خواهيد کنيد، گره را خود مشت و دهيد

به آسمان در مثلث اين وسعت که ديد
صورتظاهریاندازهیيكمشتشماست.
در را درجه 10 حدود در چيزی يعنی
آسمانبهخوداختصاصدادهاست.ستاره
پايينترين در العقرب( )قلب سرخ غول
باالتر کمی و دارد قرار مثلث اين قسمت
درسمتراستقلبالعقرب،سيارهیسرخ
چپ سمت در آن از باالتر و مريخ رنگ

مريخ،سيارهیزحلقرارخواهدداشت.

نقشاولرادربينسياراتدراينماه
بازیمیکندچراکهسیفروردين عطارد
اينسيارهدربيشترينکشيدگیيافاصله
از بعد داشت، قرار خورشيد از ظاهری
با سياره اين زاويهای جدايی روز هر آن
20 در تا میشود کمتر و کمتر خورشيد
از سياره اين گذر شاهد ماه، ارديبهشت
مقابلخورشيدخواهيمبود.اينگذررانيز

پسازگذرسيارهیزهرهدرسال91بايد
دانست،چراکههرچند نادر پديدههای از
ساليكباررخميدهد،امابهاندازهيگذر
قرص گذر اين طي در نيست. نادر زهره
از دقيقه 28 و ساعت 7 مدت به عطارد
کرد. خواهد گذر خورشيد قرص مقابل
تماساولبهوقتايراندرساعت15:41
است. رويتپذير و ميدهد روي دقيقه

3 اردیبهشت
ماهکامل

ZHR 15اوجبارششهابیشلياقیبا

17 اردیبهشت
اوجبارششهابیاتا-دلوی

18 اردیبهشت
هاللشامگاهیماهشعبان

20 اردیبهشت
گذرعطارد

6 اردیبهشت
مقارنهماهوزحل،

اجتماعماه،مريخوزحلوقلبالعقرب

16 اردیبهشت
بامدادمقارنهیهاللماهواورانوسدر

صورتفلكیحوت

رخدادهاى آسمان در

1395ارديبهشت ماه

امين بشيری
در آسمان
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ميافتد اتفاق 19:25 در عطارد گذر اوج
ازآنخورشيدغروبميکندودر وپس
نتيجهنيمهيدومگذرعطاردازايرانقابل
به اگر حال، اين با بود. نخواهد مشاهده
نواحیشمالغربکشورسفرکنيم،زمان

بيشتریداريمتااينگذرزيبارابهتماشا
بنشينيم.گذربعدیعطارد،در20آبانماه
1398رخخواهدداد.پسفرصتديدين

اينپديدهیزيباراازدستندهيم.
دراينشبهااگرکمیپسازتاريك

نگاهی خود سر باالی به آسمان شدن
مشتری درخشان و زيبا سياره بياندازيد،
خودنمايی که ديد خواهيد آسمان در را
میکند.اينسيارهدراينماهدرزيرصورت
فلكیاسدقرارگرفتهاست،شمامیتوانيد

کمیباالترازاينسيارهودرسمتراست
اسد، فلكی پرنورترينستارهیصورت آن،

يعنیقلباالسدرامشاهدهکنيد.

را زهره سيارهی ماه دراين
آسمان از برگشت مسير در )که
شامگاهی آسمان به صبحگاهی
است(بدليلجدايیزاويهایهای
نمیتوانيم خورشيد با آن کم

مشاهدهکنيم.
هم با را آسمان ديدن لذت

تجربهکنيم.
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دردنياینجومگاهیدوياچندجرم
بههمراهزمينخودمانبهلحاظفضايیدر
يكامتدادقرارمیگيرندوبستهبهشرايط،
طيفیازپديدههایرصدیمختلفهمچون
و گرفتها اختفاها، مقابلهها، مقارنهها،
میآورند. ارمغان به ما برای را عبورها
پديدهیعبورياگذربهحالتیگفتهمیشود
کهازديدناظر،يكجرمآسمانیبااندازهی
زاويهایکوچكترازمقابلجرمیبااندازهی
پرواضحاست بزرگترعبورکند.  زاويهای
سيارهای گذرهای زمينی ناظر ديد از که
سيارهای دو برای صرفا خورشيد مقابل از
کهنسبتبهزمينبهخورشيدنزديكترند،
يعنیعطاردوناهيداتفاقمیافتند.عبورها
اينامكانرافراهممیکنندتادرروشنايی
نيزبتوانيمسيارههایداخلیرارصد روز

کنيم.

گذرنامه�اى 
براى

مروری بر 
عبورِ تندروترینِ سیارات 

از مقابل خورشید

عــطارد
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وحرکت سيارات حرکت مسير اگر 
ظاهریخورشيدرادرآسماندنبالکنيم
متوجهمیشويمکهحرکتهمهیآنهادر
منطقه به موسوم آسمان از نوارمحدودی
البروججريانداردوايننشانمیدهدکه
در تقريبا خورشيد گرد به سيارات مدار
زمين مدار اگر میگيرد. قرار صفحه يك
وسياراتزيريندقيقادريكصفحهقرار
میگرفت،ناظرزمينیدرهرگردشآنهابه
دورخورشيد،شاهديكاختفایسيارهدر
پشتخورشيدويكگذرازمقابلآنبود.
امااينگونهنيستواينموجبمیشودتا
عبورهاپديدههاینسبتانادریباشند.اين
بهويژهبرایسيارهیناهيدبسيارملموستر

است.
بيستمارديبهشتماهبعدازنزديكبه
يكدههکوچكترينوتندروترينسيارات،
عطاردبارديگرسيهنمايیازخودشرابه

قرن هر تقريباطی رخخورشيدمیکشد.
تنها13الی14موردمشابهازاينپديده
رخمیدهد.زيراکهسيارهبايددقيقاازبين
حالتی اين و کند. عبور زمين و خورشيد
زيرين مقارنهی هر در سياره  که است
حدود عطارد مدار میشود. نزديك آن به
مداری صفحهی به نسبت درجه هفت
زمينانحرافدارد.بنابريندراغلبمواقع
داخلیترينسيارهبااختالفکمیازبااليا

پايينخورشيدعبورمیکند.
در عطارد و زمين مداری صفحهی
اعتدالين خط به معروف خطی امتداد
يكديگرراقطعمیکنند.زمينمانهرسال
دوباردرنقاطیموسومبهگرههایمداری
نوزده )درحدود عبورمیکند اينخط از
تنها وعبور ماه(، آبان بيستم و ارديبهشت
اين در هم عطارد که میدهد رخ زمانی
محدودهیزمانیبهمقارنهیزيرينبرسد.

نادر تاحدی عبور روند بودن طوالنی
بودنآنراجبرانمیکند.زماناينعبور
حدوداهفتونيمساعتخواهدبودوازبعد
ازظهرآغازخواهدشد.البتهبرایماصرفا
تاغروبخورشيديعنیزمانیکهعطارداز
فرصت کرده عبور خورشيد قرص ميانهی
برایرصدوجودداردوپسازآنخورشيد
درايرانغروبخواهدکرد.محاسباتبرای
ثانيهی دوازده عبور اين در عطارد قطر
يك حدود چيزی میدهد. نشان را قوس
صدوپنجاهوهشتمقطرظاهریخورشيد!
بنابرينبرایرصدیواضحنيازبهتلسكوپی

بابزرگنمايیحداقلپنجاهبرابرو
»تكرار فيلترخورشيدی به مجهز
میکنم«،مجهزبهفيلترخورشيدی
خواهيدداشت.همچنينبهعنوان
با میتوانيد جايگزين روش يك
دادنيكصفحهیسفيددر قرار
تصويری تلسكوپ، چشمی مقابل
ببينيد. آن روی بر را ازخورشيد
شويم نزديكتر غروب به هرچه
اليهی از نور عبور واسطهی به
يرای شرايط جو از ضخيمتری

رصدمهياترمیشود.
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لكههای از را عطارد تا باشيد هشيار
خورشيدیتميزدهيد.سيارهبهصورتگردو
کامالسياهبهنظرمیرسد،درحالیکهلكههای
خورشيدیعمومابزرگتروباشكلهایپيچيدهتر
هستندوبهآناندازهتيرهنيستند،وصدالبته
خورشيدی خصيصههای به نسبت سياره که

متحرکخواهدبود.
سر پشت را خورشيد عطارد که همين
هشت و نود سال ماه آبان 20 تا  گذاشت
عبورهای که است بديهی گشت. نخواهد باز
ارديبهشتیبهلحاظآبوهوايیدرزمانبهتری
اين در که اينست مهمتر نكتهی اما هستند.
به ماه آبان عبورهای به نسبت سياره عبورها
ناظرزمينینزديكتراستوقرصسيارهبزرگتر
رصد برای را فرصت اين پس میکند. جلوه

عطاردورویماهخورشيدازدستندهيد.

برای رصدی واضح
نیاز به تلسکوپی 

با بزرگنمایی 
حداقل پنجاه برابر 

و مجهز به فیلتر خورشیدی، 
»تکرار می کنم« 

مجهز به فیلتر خورشیدی
خواهید داشت.
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مريم زارع
است يكی صحبتها است، همان حرفها گاهی
ولیاينطبيعتمخاطباستکهانعكاسراتعيين
میکند!مثالبرایدردودلهايمانمیشودگاهی
ترکديوارراروبرويمانبنشانيموتاقيامتبرايش
بدهد! ترکش به که تكانی از دريغ و بزنيم حرف
به کوهی با میتوان مقابلش نقطهی در درست

صحبتايستادتابالفاصلهببينيمکهچطوردوبرابر
حرفهايمانراپژواکگونهتحويلمانمیدهد!

ساروسبرایهمصحبتیشماراانتخابکردهاست،
مخاطبانآينهوارما!بهايناميدکههرچهبگوييم
ماگوشهايمان اگر میشودحتی هويدا انعكاسش
تيزنباشدوبخواهيمکهلبخوانیمهربانیشمارا

داشتهباشيم.
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اتابك آكسون
سهدههقبل،»داگبرگر«پيشنهاد
در ستارهشناسان و منجمين که داد
را خود تلسكوپهای خاص، روز يك
جديد يافتههای و بياورند مردم ميان
در آنها با را نجوم حوزهی دانشمندان
ميانبگذارند.اينگونهبودکهروزجهانی
نجوممتولدشد.روزیکههدفاصلیاش،
دوندگیهای کردن متوقف لحظه يك
روزمرگیها ميان در تا ماست روزانهی
بهجهانیکهدرآننفسمیکشيمفكر
کنيموازيادنبريمدرچهنقطهایازاين
کيهانپهناورزندگیمیکنيموپايمانبر

رویکدامسنگبندشدهاست.

مختلف، شهرهای ترويجی گروههای
آن، از قبل هفتهی و روز اين برای
نظر در را متنوعی و خاص برنامههای
واردکردن تمامیآنها گرفتهاندوهدف
مسائلعلمیبهبدنهیاصلیجامعهاست.
برای را عرصه ورودشان با که مسائلی
گسترشخرافهگويیهاوکژفهمیهاتنگ
خواهدکردوباعثخواهدشدکهاتفاقات
پيرامونخويشرامنطقیترتحليلکنيم.
میتواند نتيجهاش بهترين که اتفاقی
گسترشتفكرعلمیدرزندگیمانباشد،
تفكریکهشايدتنهاراهحلبسياریاز

مشكالتپيرامونماناست.

پیشاپیش، روز نجوم مبارک
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1 5 ســاروس     شماره 
 75 شامل  که  دوره ای  دارد.  ساله   1334.23 دوره ای  پانزده،  شماره ی  ساروس 
خورشید گرفتگی است )33 گرفت جزئی، 29 گرفت حلقوی، 10 گرفت کلی و 3 
گرفت مرکب(. با نگاهی به کاتالوگ این ساروس متوجه می شویم که گرفت اول آن 
در 1 جوالی 2557 قبل از میالد و گرفت آخر آن در 8 سپتامبر 1223 قبل از میالد 

رخ داده است.

باستان روزگاران از را ساروس
برای قديم بابلیهای و میشناختند
پيشگويیگرفتهاازآناستفادهمیکردند.
ميالد از قبل قرن چندين ارتباط اين
کالدونیهاکشف توسط بار اولين مسيح،
ودرسال1691توسطهالیبهچرخهی

کسوفهااطالقشد.
چرخهای با زمانی دورهای ساروس،
حدود18سالو11روزو8ساعتاست.
بعدازگذشتيكساروسازيكکسوفيا
خسوف،مكاننقاطگرهایمدارماهبهجای

قبلیخودبرگشته،ماهوخورشيدوزمين
تقريبادوبارهبهحالتقبلیبرمیگردندو
يا ياخسوفیشبيههمانکسوف کسوف
وقوع،زمان لحاظمكان )از قبلی خسوف
روی گرفتگی( اندازهی و شكل وقوع،
گرفتهای اين میشود گفته میدهد.
هر و میدهند دنباله يك تشكيل مشابه
اختصاصی شمارهای با ساروسی دنبالهی

مشخصمیگردد.
به واژهای را »ساروس« نيز منابع برخی

معنایتكرارمعرفیمیکنند.
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