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منجمها نسبت به آدمهای دیگر شاید کمی بیشتر درک کرده باشند که ما
انسانها در جهان نقطهای بیش نیستیم .یکی از دالیل عالقه منجمان به این
علم همیشه این بوده که نجوم همواره و در همه حاالت جایگاه انسان را در
عالم هستی به او گوشزد میکند تا عالمت هشداری باشد برایش.
در این شماره از شبآهنگ با سیری کمی متفاوت و سادهتر از شمارههای
گذشته روبرو هستید.
با مطالعه اخبار کانونی ،از برنامهها و دستاوردهای کانون نجوم آماتوری
دانشگاه فردوسی مطلع میشوید و کمی بعد اخبار جدید و مهم نجومی
اخیر و مصاحبهای متفاوت را پیش رو خواهید داشت .با معرفی بنای نجومی
سفری کوچیک داریم به یکی از دیدنیترین شهرهای کشورمان و در پایان با
ویترینی از آنچه که یک منجم آماتور نیاز دارد مهمان نگاهتان هستیم.
مباحثی که نام برده شد گزیده و بخشی از مطالب و موضوعات جدید این
شمارهاند .با مطالب دیگر همراه شبآهنگ باشید.

شاید در نگاه اول هیچ جذابیتی در آسمان حس نکنی  ...همه ما وقتی تا حد
زیادی غرق در آلودگی شهر شدیم و شبها به جز تصویر ماه در هالهای از
آلودگی ابرها را میبینیم ،رفته رفته آسمان هم ما را به وجد نمیآورد.
ما به پرواز روح نیاز داریم ...به خلوت با ماه ...ما نیاز داریم شبهایی را هم
فقط به ستارهها زل بزنیم و شهاب بشماریم  ...نیاز داریم بارها و بارها غرق
در زیباییهای آسمان شب شویم.
آسمان شب طبیعتی است که با تغییر فصلها و ماهها هیچ از زیباییاش کم
نمیشود .و تو همیشه گوشه دنجی از آن را برای خلوت با خود داری .مثل
آغوش ماه  ...و قسم به ماه شب چهارده که همه جوانبش نورانی میشود.
( انشقاق  -آیه ) 18
مثل همصحبتی با خواهران پروه ،که تا ثریا تو را میبرد .مثل پرواز تا ناهید
با درخشش بیمانندش در آسمان  ...مثل موسیقی شب را با «چنگ رومی»
نواختن ...یا از ورای ابرها همراه ستارگان نظارهگر کهکشان شدن ...
وقتهایی که خورشید غروب میکند همیشه هم دلگیر نیست .گاهی تاریکی
دروازه رسیدن تو به روشنایی ،آموختن و لذت درک آسمان است.
گاهی هم از آسمان دلت خبر بگیر .یک وقت به خودت نیایی ببینی
ستارههایش زیر ابرهای کینه خفتهاند.

آسمان پر از شگفتی و رمز و راز است که فکر نکردن به آن دل را به سرایی
سرد و بی روح تبدیل کرده و ذهن را خالی از احساس و الهام میکند .با تفکر
درونت را سرشار از خدا کن و روزنههایی از نور دانش را به سقف سیاه شب
بساز؛ همین نور تا سها عروج میدهد تو را.
ما همه در دنیای خاص خود زندگی میکنیم .اما اگر به باال ،به آسمان پر
ستاره نگاه کنیم میبینیم که تمام دنیاهای متفاوت آنجا با هم وجود دارند و
صورتهای فلکی ،منظومههای خورشیدی و کهکشانها را میسازند .پس
دنیاهای متفاوت از دنیای خودت را کشف کن.
دستت را بلند کن و ستارهای از آسمان بردار...
شک نکن! آسمان تو زیباترین است...
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فروریخته در آب
شاخهها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ...
فریدون مشیری

با سپاس
سعیده ثنایی پور

شب نگار
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شب آهنگ! یکی از ده نشریه برتر کشور
بیتا رادمرد قدیری
علوم تربیتی

پا به ماه گذاشتیم
سارا تبریزیان | علوم تربیتی

چه کردند؟
آموزش رصد صورت های فلکی و اجرام اعماق
اسمان با چشم غیر مسلح و تلسکوپ برای همه
عالقه مندان و رقابت رصدگران اعماق اسمان
برای رصد  110کهکشان،سحابی و خوشه
ستاره ای فهرست شارل مسیه و رقابت عکاسی
ماراتن مسیه در دو دوره عکاسی نمای باز و
عکاسی اعماق آسمان از اجرام مسیه.
تیم رصدی دانشگاه فردوسی مشهد تنها
نمایندگان خراسانی شرکت کننده در رقابت
رصدی منجمان آماتود ایران بودند که موفق به
کسب مقام سوم در کشور گردیدند.
شرکت دو تن از اعضای کارگروه عکاسی و
رصدی در کارگاه بین المللی  TWANرا در تاریخ
 95/12/6داریم.
یک شب رصدی تمرینی برای اعضای تیم
رصدی کانون نجوم دانشگاه فردوسی مشهد در
دریاچه بزنگان داشتیم
در آخرین روز های سال  95اعضای جدید و
قدیمی و قدیمیتر کانون دور هم جمع شدند
و از خاطرهها و تجربیات خود در زیر آسمان پر
ستاره و گاه ابری شب های رصد گفتند و سال
نیکی را برای یکدیگر آرزو کردند.
آن شب که تو در کنار مایی روزست
و آن روز که با تو می رود نوروز است
دی رفت و به انتظار فردا منشین
دریاب که حاصل حیات امروز است...
نشریه شبآهنگ به میان  10نشریه
دانشجویی برتر کشور راه یافت.
نشریه شب آهنگ ( اولین نشریه دانشجویی
نجوم آماتوری کشور ) در بخش اثار برگزیده
دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی
کشور(تیتر )10از میان  12989اثر ارسالی ،
پس از راهیابی به جمع  40نشریه برگزیده
مرحلهی دوم داوری در  11رسته ،اکنون به

شصت و هفتمین باشگاه هفتگی کانون
نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی مشهد
اولین جلسه ی هفتگی ترم جاری
سه شنبه  26بهمن 95
موضوع( SPACE X :شرکت فناوری های
اکتشاف فضایی)
ارائه :امین قنبری راد
شصت و هشتمین جلسه ی هفتگی کانون
نجوم در تاریخ سه شنبه  3اسفند در مجتمع
کانون های فرهنگی هنری دانشگاه برگزار شد.
موضوع اصلی این جلسه «مروری بر تاریخ
علم نجوم» بود و به شیوه ی مباحثه و شرکت
حاضرین در بحث ،توسط خانم زینب قربانی،
دانش آموخته ی کالس نجوم آماتوری کانون
نجوم ،ارائه شد.
این باشگاه هفتگی پس از  80دقیقه پایان
یافت.
شصت و نهمین باشگاه هفتگی نجوم در
تاریخ  10اسفند
موضوع :انرژی و ماده تاریک
با ارائه :حدیث ارشادی نسب
و موضوع :بیگانگان
با ارائه :علی یوسف اللهی
و باالخره هفتادمین جلسه
این باشگاه هفتگی با ارائه خانم مهسا برهمن
درباره ی تپ اختر ها و کوازار ها و همچنین
ادامه ی بحث ماده و انرژی تاریک توسط
خانم حدیث ارشادی نسب ،در روز سه شنبه
 17اسفند ماه ،در مجتمع کانون ها برگزار شد.
در این باشگاه هفتگی ،اعضای کانون و عالقه
مندان به علم نجوم شرکت کردند و به بحث و
بررسی پیرامون موضوعات مربوطه پرداختند.
و دو کارگاه ساخت اسطرالب و عکاسی نجومی
در بهار  96برگزار خواهد شد.
کارگاه ساخت اسطرالب را با تدریس اقای جواد
شوشتری خواهیم داشت.
و کارگاه عکاسی نجومی را با تدریس اقای
محمد غفوریان که ساعت این دو کارگاه از  8تا
 18خواهد بود.
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شب گردستان

ماراتن مسیه
در این شب رصدی از منجمان اماتور دعوت
شد.میزبانی این برنامه با نویسندگان مجله
نجوم و جمعی از برجسته ترین رصدگران
اعماق آسمان در ایران بود.
این برنامه از عصر پنجشنبه  12اسفند تا صبح
جمعه  13اسفند در روستای قالهر،شهرستان
دلیجان در استان مرکزی برگزار شد.

جمع  10نشریه برگزیده در دو رستهی خبر و
مقالهی علمی علوم پایه پیوسته است.
مقالهی علمی علوم پایه --حدیث ارشادی نسب
خبر--محمد غفوریان نصیری

در ادامـه شـبهات مطـرح شـده،
میگوینـد چـرا رد چکمـه فضانـوردان
آنقـدر واضـح اسـت کـه انـگار از قبـل
روی بتـن حـک شـده اسـت؟
ناسـا ،در پاسخ به این شـبهه میگوید:
«باید از گرد و غبارها متشـکر باشیم»!
ریزدانههــای منحصــر بــه فــرد
ســطح مــاه ،تیــز و ســمباده ماننــد
هســتند و بیشتــر شــبیه بــه
بســتر آتشفشــانها مــی ماننــد
تــا شــنهای ســاحلی ،یعنــی بــه
خوبــی بــا هــم جفــت میشــوند و
عــدم وجــود بــاد باعــث میشــود رد
چکمههــا زود از بیــن نــرود (دقــت
داشــته باشــید کــه در ســطح مــاه
اتمســفری وجــود نــدارد کــه بخواهــد
بــادی وجــود داشــته باشــد) .پــس
از بررســی چنــد شــبهه از مدعیــان
«دروغ بــودن ســفر بــه مــاه» ،در آخــر
بایــد بگوییــم فقــط در خــأ اســت کــه
شــما اگــر یــک پــر و چکــش را بــا
هــم بیندازیــد ،بــا ســرعت یکســان
حرکــت میکننــد.
در سـال  1971فضانـورد مأموریـت
آپولـو ،15دیویـد اسـکات ،یـک
چکـش و پـر را بـا هـم روی سـطح
مـاه رهـا کـرد و بـا اطمینـان ،همـان
طـور که دانشـمندان از جملـه :گالیله و
انیشـتین پیشبینـی کرده بودنـد ،این
دو همزمـان بـه سـطح مـاه رسـیدند.
اصـل ثابـت شـده هـم ارزی اظهـار
مـیدارد کـه شـتاب یک جسـم کـه از
جاذبـه سرچشـمه میگیـرد؛ بـه جرم،
رنـگ ،چگالـی ،شـکل ،ترکیبـات یـا
هیـچ چیـز دیگـر آن بسـتگی نـدارد.
آزمایشـات علمـی متعـدد مسـتقلی
روی نمونههـای آورده شـده بـا آپولـو
از مـاه ،نشـان میدهـد کـه آنهـا در
هیـچ کجـای زمیـن موجـود نیسـتند و
نمیتواننـد شـکل بگیرنـد.
همچنیـن مدارگـرد شناسـایی مـاه
همچنـان میتوانـد مسـیر پیـاده روی
و تأسیسـات مأموریـت آپولـو را رصـد
کند .
آیا هنوز هم قانع نشدید؟

Space X

و پرواز خصوصی به ماه
)Elon) Muskموسس شرکت اسپیس ایکس در
 27فوریه اعالم کرد :شرکت اپیس ایکس اولین
مسافرت خصوصی به دور ماه را در سال  2018مهیا
خواهد کرد.اسپیس ایکس کمپانی تولید وسایل
نقلیه فضایی با هدف کاهش هزینه ی ماموریت ها و
افزایش ایمنی در سفرها مدتی ست با پیشرفت های
شگرف خود توجه عالقمندان به کاوش های فضایی
را به خود جلب کرده است .از بزرگترین دستاوردهای
این کمپانی بازگرداندن راکت های حامل محموله
های فضایی و استفاده مجدد از آنهاست 30 .مارس
 2017برای اولین بار راکت فالکون 9که قبال در
سال  2016مورد استفاده قرار گرفته بود پرتاپ شده و
سالمت به زمین بازگشت .این موفقیت بزرگ شروع
گام های بزرگتری برای این شرکت تلقی میشود.
این شرکت فضایی از راکت های سنگین خود برای
رسیدن به هدف بعدی که فرستادن دو مسافر با هزینه
شخصی داخل فضاپیمای دراگون است استفاده خواهد
کرد .راکت سنگین فالکون شامل یک راکت فالکون
 9به همراه دو بوستر مرحله اول اضافی میباشد .تمام
سیستم فالکون و کپسول خدمه دراگون برای پرواز
مهسا برهمن ماه تحت پروسه ارزشیابی ( )FAAقرار گرفته اند .این
مهندسی برق
مسافرت هزینه گزافی خواهد داشت و نام دو متقاضی
آن هنوز اعالم نشده است .اسامی پس از تایید شدن
تست سالمت این دو مسافر منتشر خواهد شد.
این سفر ممکن است یک دور طوالنی به دور ماه
باشد...ممکن است تماس کوتاهی با سطح ماه داشته
باشند و کمی به عمق فضا رفته و دوباره به زمین
بازگردند Musk .طی تلکنفرانسی بیان داشت :تخمین
میزنیم مسیر حدود  500000تا  650000کیلومتر باشد.
وی افزود« :ناسا همیشه در اولویت شرکت اسپیس
ایکس خواهد بود و اگر بخواهد فضانوردان خود را به
عنوان اولین نفرات برای بهرهبرداری از این پروژه
بفرستد البته که ناسا در اولویت است».
بخش عمدهی کنترل فضاپیمای دراگون به صورت
خودگردان انجام میشود ،بنابراین مسافران باید برای
موارد اضطراری آموزش ببینند اما مسئول هدایت
فضاپیما نیستند .کپسول حامل دراگون باید برای
پروازهای اعماق قضا ارتقا یابد اما  Muskاعالم کرد
سیستم ارتباطی آنها برای مسافتهای طوالنیتر از
سفرهای کوتاه ایستگاه فضایی طراحی شده است .از
 Muskدرمورد هزینه این سفر پرسیدند و وی پاسخ داد:
نمیتوانم درباره هزینه دقیق صحبت کنم و این مسئله
محرمانه است اما به طور مقایسه کمی بیشتر از هزینه
ماموریت سفر به ایستگاه فضایی خواهد بود .وی اضافه
کرد :سفر ماه برای هدف نهایی کمپانی که سازماندهی
اسکاندائمدرمریخاستکمکبزرگیست.هدفبزرگ
 SpaceXازسال تاسیس آن ( )2002سرعت بخشیدن
به اکتشافات فضایی با ایده تشکیل یک تمدت خودکفا
در مریخ و اسکان انسانها در چندین سیاره بوده است.

سومین شکار بزرگ

منبع

در تاریخ یک آوریل  LIGOبرای سومین بار
امواج گرانشی (موج دار شدن بافت فضا-زمان) را
آشکارسازی کرد .مانند دو مورد قبل این موج نیز
از برخورد دو سیاه چاله برای تشکیل یک سیاه
چاله بزرگتر ( )GW170104ناشی شده است.
این سیاه چاله جدید حدود  49برابر خورشید جرم
دارد و فاصله آن از ما  3میلیارد سال سال نوری
ست .در مورد اول ( )GW150914جرم آن 62
برابر خورشید و فاصله آن  1.3میلیارد سال نوری
و مورد دوم ( )GW151216جرمی حدود  21برابر
خورشید و  1.4میلیارد سال نوری از ما دور بود.
یکی از نویسندگان مقاله تازه منتشر شده اعالم
کرد این اولین بار است مدرکی یافته ایم دال بر
اینکه ممکن است دو سیاه چاله ای که در حال
ادغام هستند هم راستا نباشند و اشاره کوچکی به
این مورد که شاید سیستم های دوتایی سیاه چاله
ای ،محصول خوشه های ستاره ای متراکم باشند.
دو مدل مقدماتی وجود دارد که چگونگی شکل
گیری سیستم هایی دوگانه سیاه چاله ها را توضیح
می دهند .اولین مدل پیشنهاد می دهد که سیاه
چاله ها باهم متولد می شوند به اینصورت که هر
یک از ستاره های سیستم دوتایی منفجر می
شوند و چون ستاره های مولد چرخش همراستا
دارند بنابراین سیاه چاله های حاصل نیز همراستا
خواهند بود .در مدل دیگر سیاه چاله ها در مراحل
بعدی زندگی یک خوشه ستاره ای متراکم به وجود
می آیند .سیاه چاله ها پس از اینکه به مرکز خوشه
سقوط می کنند با یکدیگر جفت می شوند .در این
سناریو سیاه چاله ها می توانند راستای چرخش
متفاوت داشته باشند و امواج آشکار شده اخیر
صحت این مدل را گواهی می دهد.
مدیر هیئت رئیسه آزمایشگاه  LIGOآقای دیوید
ریتز می گوید :با استفاده از سومین آشکارسازی
امواج گرانشی حاصل از برخورد سیاه چاله ها،
 LIGOخود را به عنوان یک رصدخانه قدرتمند
برای نیمه تاریک کیهان معرفی کرده است.
درحالیکه  LIGOبه صورت منحصربه فرد روی
این نوع از پدیده ها کار میکند امیدواریم به زودی
شاهد آشکارسازی پدیده هایی چون برخورد
ستاره ای نوترونی باشیم.
Space.com/ February 27, 2017
Nasa.gov
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طبق شبیه سازیهای جدید اقلیمی مابین یک
بیابان سوزان و یک گوی بزرگ یخی ،سیاره  eاز
منظومه تراپیست 1-تنها سیاره قابل سکونت بین
هفت سیاره این سیستم است.
یکی از اولین دانشمندانی که شروع به مدلسازی
اقلیمی در سیارات بیگانه کرد اریک ولف محقق
دانشگاه  Colorado,Boulderبود .مدلسازی
وی تصویر نسبتا واضحی از سیستم سیاره نشان
داد.
ولف سه سیاره از منظومه تراپیست 1-را
مدلسازی و اتمسفرهای مختلف را روی آنها
تست کرد تا دریابد وجود آب مایع بر روی کدام
سیاره محتملتر است .او در این شبیهسازی
متوجه شد فقط یک سیاره به صورت بالقوه
میتواند آب مایع را در خود نگه دارد و پتانسیل
سکونت را داشته باشد.
به طورخاص ،ولف سیارات  d،eو  fرا مورد
بررسی قرار داد .وی متوجه شد سیاره  dبسیار
نزدیک به ستاره خود میگردد .جو ضخیم
متشکل از بخار آب سیاره را گرمتر میکند و آب
سطح آن را به نقطه جوش میرساند .اثر گلخانه
ای بخار آب موجود در جو ،عدم توانایی سیاره
برای میزبانی حیات در این محیط داغ را تضمین

میکند .برخالف  dسیاره  fآنقدر از ستاره خود
دور است که به یک گلوله یخی بزرگ تبدیل
شده و تمام آبهای سطحی این سیاره یخزده
و جامد هستند .ولف سعی کرد برای جبران
فاصله و گرم کردن سیاره bar 30 ،فشار کربن
دی اکسید به جو آن اضافه کند (حدود  30برابر
فشار جو زمین در سطح دریا) اما با این وجود
هنوز هم سیاره  fبرای میزبانی حیات بسیار
سرد بود و در واقع در این مدل هیچ ترکیبی از
گازهای موجود نمیتواند سیاره را گرم نگه دارد.
پس تنها شانس ما برای داشتن دما و اقلیم
مناسب برای حیات مانند زمین سیاره  eاست.
سیارات تراپیست 1-هرچند که اندازه زمین
باشند ولی شرایط بسیار متفاوتی نسبت به زمین
دارند .هفت سیارهی این منظومه بسیار نزدیک
به کوتوله سرخ (ستاره این منظومه) هستند
بهطوریکه مدار خود را بین  1/5تا  20روز زمینی
کامال دور میزنند (با مدت زمان گردش زمین
که  365/26روز است مقایسه کنید!) .به عالوه
بهدلیل اینکه خیلی به ستاره خود نزدیک هستند
احتماال این سیارات همیشه یک روی خود را به
ستاره مادر نشان میدهند .ستاره این منظومه نیز
با خورشید ما بسیار متفاوت است .امواج گسیل

شده از یک کوتوله قرمز دارای طول موجهای
بلندتری بوده و نزدیک به فروسرخ است.
ولف برای گرفتن این نتایج از ابررایانه  Janusدر
دانشگاه  Coloradoو ابررایانه  Hyakدر دانشگاه
واشنگتن استفاده کرد.
ولف اضافه کرد :ما احتیاج به مدلهای متعددی
داریم تا بتوانیم با مقایسه ماحصل آنها به یک
نتیجه توافقی برسیم و با همگرایی جوابها در
مورد این سیارات قضاوت کنیم .متغیرهای
زیادی محیط یک سیاره را تحت تاثیر قرار
میدهند و مدلهای متفاوت از طریق راه حلهای
مختلف آنها را بهکار میگیرند .ازبین متغیرهای
موجود مدل ولف تاثیر گازهای موجود در
اتمسفر ،تاثیر خنک کننده ابرها ،تابش گرمایی
و اقیانوسهای سیاره را درنظر میگیرد .درواقع
اقیانوسهای مایع ازطریق تبادل گرما بین
منطقه شب و طرف روز سیاره وسعت دریاهای
یخزده را کاهش میدهند .مدلهای موجود دیگر،
پارامترهای دیگری را لحاظ میکنند و نتیجه
همه این شبیهسازیها درک خوبی از سیاره به
دانشمندان میدهد.
منبع
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مدلهای جدید پیشبینی میکنند که چهارمین سیاره از منظومه”تراپیست”1-به دلیل وجود آب مایع بر روی سطحش بیشترین شباهت را به سیاره قابل سکونت دارد.
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آنچه یک منجم آماتور باید بداند...

شاید نتوان تعریف دقیقی از منجم آماتور ارائه کرد ،اما در سراسر جهان افرادی هستند که با وجود تحصیالت در رشتههای مختلف ،صرفا
از روی عالقه علم ستارهشناسی را دنبال میکند و از زیباییهای آسمان لذت میبرند که معموال به این افراد منجم آماتور گفته میشود.
اخترشناسی آماتور بر خالف تصور عموم به معنای نجوم تازه کارها نیست! یعنی یک منجم آماتور پس از فعالیتهای بسیار و کار در زمینه
نجوم ،هر چقدر هم که عالم شود ،به یک منجم حرفهای تبدیل نمی شود .نجوم آماتوری و نجوم حرفهای دو شاخه متفاوت از نجوم علیرضا صادقی
هستند .منجمین آماتور بیشتر کارهای رصدی انجام میدهند ،ولی منجمین حرفهای پس از اتمام تحصیالت خود در زمینه نجوم به مهندسی مکانیک
جرگه پژوهشگران حرفهای درمیآیند و در دانشگاهها ،تحقیقات رصدخانهای و تدریس میکنند .اخترشناسان آماتور از رصد آسمان لذت
میبرند و به همین دلیل در شرایط سخت و برای پیدا کردن یک رصدگاه مناسب مسافرت میکنند تا به رصد آسمان بپردازند .امروزه
اخترشناسان آماتور ،با آسمان و صور فلکی آشنایی بیشتری دارند ،و این در حالی است که ممکن است بسیاری از ستاره شناسان حرفهای
ارتباط مستقیمی با صور فلکی و رصد آسمان نداشته باشند .انجام پروژههای علمی گروهی ،رصد آسمان ،آموزش ستارهشناسی به افراد
عالقهمند ،برگزاری شبهای رصدی و ...از دیگر کارهایی است که یک اختر شناس آماتور میتواند انجام دهد .اخترشناسان آماتور
تاکنون دستاوردهای بسیاری در کشف دنبالهدارها و ابرنواخترها و شهاب سنگها و حتی سیارههای فراخورشیدی داشتهاند .اخترشناسی
یکی از معدود رشتههای علمی است که در آن کار آماتورها به کمک کار حرفهایها میآید .با توجه به وسعت دامنه کاری منجمان آماتور،
این افراد به مهارتهای ویژهای نیازمندند .مهارتهایی که گاهی حتی تفاوت میان مرگ و زندگی را در یک شب رصدی رقم میزند .در
این نوشتار قصد داریم با برخی از این مهارتهای مورد نیاز برای داشتن رصدی به یاد ماندنی آشنا شویم.

نقشه خوانی

یکــی از مهمتریــن مهارتهــای مــورد نیــاز یــک منجــم
آماتــور توانایــی وی در پیــدا کــردن مســیر اســت .چــرا کــه هــم
بــرای پیــدا کــردن اجــرام در آســمان و هــم بــرای پیــدا کــردن
رصــدگاه در زمیــن بــه ایــن مهــارت نیــاز دارد.
نقشــههای آســمان بــر اســاس بزرگنمایــی و قــدر ســتارگان
دســتهبندیهای مختلفــی دارنــد .برخــی تنهــا بــه معرفــی
صورفلکــی مختلــف و محــل قــرار گیــری آنهــا در آســمان
بســنده میکننــد ،حــال آنکــه دیگــران بزرگنمایــی بیشــتری
داشــته و طیــف وســیعی از اجــرام غیــر ســتارهای را نیــز در
خــود پوشــش میدهنــد .انتخــاب نقشــه مناســب بــا توجــه بــه
تاریکــی آســمان ،فعالیــت مــورد نظــر ،دقــت ابــزار و تجربــه
شــرکتکنندگان در برنامــه بســیار مهــم اســت .عــدم تطابــق
دقــت نقشــه بــا هرکــدام از مــوارد بــاال باعــث ســردرگرمی و
حتــی شکســت در فعالیــت مــورد نظــر میشــود .بــه عنــوان
نمونــه در زمانســنجی اختفــای مــاه بــا ســتارهای از قــدر ،15
اگــر دقــت نقشــه بــرای پیــدا کــردن ســتاره کــم نــور مــد نظــر
کافــی نباشــد شــما نمیتوانیــد اختفــا را ثبــت کنیــد.
توانایــی در خوانــدن نقشـههای زمینــی هــم از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،مثــا در انتخــاب رصــدگاه مناســب بــا افقــی

بــاز کــه بــه راحتــی قابــل دســترس باشــد ،پیــدا کــردن محــل
خــط مرکــزی عبــور ایســتگاه فضایــی از مقابــل اجــرام ،خــط
درخشــش حداکثــر ایریدیــوم ،محــل اســتقرار بــرای عکاســی
تلســکوپی از مــاه و خورشــید وعــوارض زمینــی و ...
شــایان ذکــر اســت یکــی از بدتریــن اتفاقــات ممکــن بــرای
گروهــی رصــدی ،گــم شــدن در مســیر رفــت و برگشــت بــه
رصــدگاه اســت ،لــذا توصیــه میشــود جهــت پیشــگیری
همیشــه از قبــل چندیــن مرتبــه مســیر رفــت و آمــد را چــک
کنیــد ،ابزارهــای مناســب نظیــر جــی پــی اس بــه همــراه
داشــته باشــید و یــا حتمــا از یــک راهنمــای محلــی اســتفاده با توجه به وسعت
دامنه کاری منجمان
کنیــد.

بقا در طبیعت

آماتور این افراد به
مهارت های ویژه ای
نیازمندند که گاهی
حتی تفاوت میان
مرگ و زندگی را در
یک شب رصدی رقم
میزنند

بیشــتر فعالیتهــای رصــدی یــک منجــم آماتــور در محیطــی
بــه دور از آلودگــی نــوری شــهرها انجــام مــی شــود ،لــذا شــما
بایــد آمادگــی حضــور در طبیعــت را داشــته باشــید .ایــن آمادگی
شــامل فراگیــری نحــوه درســت لبــاس پوشــیدن ،غــذای
مناســب برنامــه ،تعامــل ســازنده بــا افــراد بومــی ،مواجهــه
بــا حیوانــات وحشــی و زنــده مانــددن در حیــن حــوادث غیــر
مترقبــه اســت.
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نحوه درست لباس پوشیدن

یکــی از ســختیهای کار منجمــان و رصدگــران آماتــور آســمان شــب
تحمــل ســرمای شــب اســت .بهطــور قطــع بســیاری از مــا تجربــه
ش ـبهای ســردی را داشــتهایم کــه ســرمای هــوا از حــد تــوان و تحمــل مــا
خــارج بــوده اســت .احســاس ســرما کــردن خیلــی پیــش از آغــاز ســرمازدگی
یــا افــت دمــای بــدن خــود را نشــان میدهــد .مؤثرتریــن راه بــرای غلبــه
بــر ســردی دســتها و پاهــا گــرم نگهداشــتن بــدن اســت .بهتریــن روش
بــرای گــرم نگــه داشــتن بــدن و محافظــت از آن در برابــر ســرما چنــد الیــه
پوشــیدن اســت .امــا اشــتباهی کــه اغلــب اتفــاق میافتــد ،ایــن اســت کــه
روش صحیــح الیهبنــدی را رعایــت نمیکنیــم و الیههــای ناکارآمــد و غیــر
ضــروری بــه تــن میکنیــم کــه نــه فقــط بــدن مــا را گــرم نمیکنــد ،بلکــه
جلــوی تحــرک بــدن مــا را هــم میگیــرد.
بعــد از لباسهــای زیــر کــه بایــد از جنــس نــخ باشــند نخســتین الیــه بــه
الیــه اصلــی یــا پایــه ( )Base Layerمعــروف اســت .اگــر نگوییــم اهمیــت
آن بیشــتر از کاپشــن و بیرونیتریــن الیــهای اســت کــه میپوشــید ،کمتــر
هــم نیســت .ایــن الیــه بــه صــورت لباســی پشــمی ولــی نــازک و نــرم بــا
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خاصیــت کشســان اســت کــه کامــ ً
ا بــه بــدن میچســبد و بایــد بــر روی
لباسهــای زیــر پوشــیده شــود .دو کار اصلــی ایــن الیــه عبــارت اســت از)1 :
ـم مــورد
ـی پشـ ِ
نگهداشــتن گرمــای بــدن؛  )2خشــک نگهداشــتن بــدن .نرمـ ِ
اســتفاده در ایــن پوشــش و نازکــی آن در تمــاس بــا پوســت بــدن بــه هیــچ
ـمی دس ـتباف ســبب خــارش و آزار نمیشــود.
عنــوان ماننــد بلوزهــای پشـ ِ
خوبــی پشــم در ایــن اســت کــه اگــر خیــس شــود هــم خاصیــت عایــق خــود
را از دســت نمیدهــد .دقــت کنیــد کــه ایــن الیــه بایــد کامــ ً
ا بــه بــدن
بچســبد .اگــر موقــع اســتفاده در محیــط ســرد ایــن الیــه در تــن شــما گشــاد
و آزاد باشــد ،هیــچ فرقــی بــا پوشــیدن یــک پیراهــن نخــی نــازک نخواهــد
ِ
مختلــف بافتهشــده از پشــم مرینــوس و
داشــت .الیههــای پایــه در انــواع
ابریشــم یــا الیــاف مصنوعــی و بــا ضخامتهــای متفــاوت در بــازار موجــود
اســت .از آنجاییکــه میخواهیــم ایــن الیــه بــه مــا توانایــی اســتقامت در
ش ـبهای رصــدی ســرد زمســتان را نیــز بدهــد ،نــوع پشــمی و تهیــه شــده
از جنــس مرینــوس و ضخیمتریــن نــوع موجــود آن را انتخــاب کنیــد کــه در
اصطــاح بــه آن ســنگینوزن میگوینــد ( )Heavy weightو بــرای هــوای
بســیار ســرد و پربــاد مناســب اســت .مدلهــای ســبکوزن ()Light weight
بیشــتر بــرای فعالیتهــای بدنــی یــا هــوای خنــک مناســب هســتند .الیــه

حوادث غیر مترقبه

تجربــه ثابــت کــرده اســت بــا وجــود تمهیــدات ایمنــی فــراوان احتمــال وقــوع
حــوادث غیــر مترقبــه از بیــن نمـیرود ،حوادثــی نظیــر مارگزیدگــی ،عقــرب
گزیدگــی ،گرمازدگــی ،ســیل ،رعــد بــرق و  ...لــذا توصیــه میکنیــم حتمــا
اقدامــات و کمــک هــای اولیــه در مواجهــه بــا ایــن خطــرات را آمــوزش
ببینیــد .قبــل از حضــور در رصــدگاه حتمــا محــل دقیــق اســتقرار خــود را بــه
بســتگان یــا نیروهــای امــدادی محلــی اطــاع دهیــد و جعبــه کمکهــای
اولیــه خــود را همیشــه بــه روز و امــاده نگــه داریــد.
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال و رعایــت ایــن مــوارد ،میتوانیــد از شــبهای
رصــدی بیشــترین لــذت را ببریــد.
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منابع

خوردن غذای مناسب:

بهطــور خالصــه شــیوه صحیــح تغذیــه در ش ـبهای رصــدی عبارتســت از
خــوردن غذاهایــی کــه کالــری را در طوالنیمــدت آزاد میکننــد .اســتفاده از

مواجهه با حیوانات وحشی

هنــگام حضــور در طبیعــت از محــل امــن خانــه خــود دور میشــوید
درنتیجــه همــواره بایــد آمادگــی الزم جهــت مقابلــه و مواجهــه بــا حیوانــات را
داشــته باشــید .بهتریــن راهــکار بــرای داشــتن شــب رصــدی امــن انتخــاب
مناســب رصــدگاه در زمــان مناســب اســت .قبــل از اســتقرار محــل را بــرای
نشــانههایی از النــه مــار و عقــرب و دیگــر جانــوران جســتجو کنیــد ،از
اســتقرار در مکانهــای پــر رفــت و آمــد جانــواران وحشــی پرهیــز کنیــد و
بــه یــاد داشــته باشــید اصــوال تــا زمانــی کــه حیوانــی وحشــی احســاس خطــر
نکنــد از خــود واکنشــی نشــان نمیدهــد لــذا تــا جــای ممکــن در صــورت در
مواجهــه بــا آنهــا از حــرکات ســریع و ناگهانــی بپرهیزیــد.

اخرتشناسی_آماتوریhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
http://www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=109998
http://nojum.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=242&pid=1
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بعــدی یــا الیــه دوم اصطالحــ ًا بــه الیــه عایــق معــروف اســت .میتــوان
سوییشــرت ضخیــم پشــمی یــا ژاکتــی از جنــس پــوالر کــه کوهنــوردان
اســتفاده میکننــد ،یــا در نهایــت پلیــور پشــمی ضخیــم پوشــید .ایــن الیــه
بایــد ضــد بــاد باشــد ،امــا قابلیــت تبــادل هــوا (تنفــس) را داشــته باشــد تــا
رطوبــت الیههــای زیریــن بــه بیــرون منتقــل شــود .الیــه نبایــد تنــگ و
چســبان باشــد ،زیــرا هــوای محبــوس و بهدامافتــاده بیــن ایــن الیــه و الیــه
پایــه گــرم میمانــد و خــود بهشــکل عایــق عمــل میکنــد .لباسهــای
بافتــه از الیــاف پشــم هــم کــه مــورد اســتفاده کوهنــوردان اســت بهتریــن
انتخــاب بــرای ایــن الیــه هســتند .پلیــور پشــمی ضخیــم هــم میتوانــد
تــا حــدود زیــادی از عهــده تأمیــن وظایــف ایــن الیــه بربیایــد .الیــه آخــر
یــا بیرونــی ،چیــزی اســت کــه شــما را در برابــر محیــط محافظــت میکنــد.
ـتن بــدن
کاپشــنی کــه بــه تــن میکنیــد ،بیــش از آنکــه وظیفــه گــرم نگهداشـ ِ
شــما را داشــته باشــد ،بایــد از شــما در برابــر عوامل محیــط بیرونــی محافظت
ـی پوشـ ِ
ـاک شــما چــه باشــد ،رابطــه مســتقیم
کنــد .اینکــه جنــس الیــه بیرونـ ِ
بــا نــوع فعالیتــی دارد کــه قصــد انجــام آن را داریــد .کوهنــوردان در شــرایط
مختلــف البســه متفاوتــی میپوشــند .هنــگام فعالیــت شــدید بدنــی ،پوشــاکی
ضــدآب و ضدبــاد کــه قابلیــت تنفــس دارد ،یعنــی اجــازه نمیدهــد بــدن و
گور ِتکــس
پوشــاک زیریــن بــا عــرق خیــس شــوند بــه تــن میکننــد کــه بــه ُ
( )Gore -Texمعــروف اســت و بــه هنــگام ایســتایی و اقامــت در طبیعــت
از کاپش ـنهایی کــه بــا پــر طبیعــی درســت شــده اســت اســتفاده میکننــد.
داشــتن هــر دو نــوع کاپشــن بهطــور قطــع بهتریــن گزین ـهای اســت کــه هــر
رصدگــر عالقهمنــد بــه طبیعتگــردی میتوانــد انتخــاب کنــد .امــا نکتــه
اصــل کاپشــنی از
بــد ماجــرا اینجــا اســت کــه تهیــه جنــس مرغــوب و
ِ
پارچــه گورتکــس بــرای فعالیــت بدنــی و طبیعتگــردی و کاپشــنی از جنــس
پــر بــرای اقامــت در ســرما و رصــد آســمان هزین ـهای گــزاف بــه دوش آدم
میگــذارد .میتوانیــد بــا اولویــت دادن بــه نــوع فعالیــت خــود یکــی را
انتخــاب کنیــد .اگــر عالقهمنــد بــه رصــد هســتید و در هــر ســرمایی از هــوا
دوســت داریــد بــه رصــد آســمان بپردازیــد گزینــه پــر را انتخــاب کنیــد و اگــر
بــه طبیعتگــردی هــم عالقهمندیــد کاپشــنی از جنــس گورتکــس بهتریــن
انتخــاب شــما خواهــد بــود .از خریــدن جنسهــای غیراصــل و تقلبــی و
مشــابه اصــل هــم خــودداری کنیــد ،ایــن کار جــز دور ریختــن پــول نخواهــد
بــود.
و امــا میرســیم بــه آخریــن بخــش ،امــا نــه لزومــا کماهمیتتریــن آن.
حتمــا شــنیدهاید کــه پــا قلــب دوم انســان اســت .امــا بخشــی اســت کــه
معمــوال بســیار بــه آن کمتوجهــی میشــود .تــاول یــا زخمــی کوچــک در
پــا ممکــن اســت شــما را بــهکل از ادامــه فعالیــت بــازدارد .اگــر قصدتــان
طبیعتگردیهــای ســبک و لذتبــردن از شــبهای رصــدی اســت،
لزوم ـ ًا احتیاجــی نیســت کــه کفشــی بــرای کوهســتان و صعودهــای ســنگین
بــا قیمتــی گــزاف تهیــه کنیــد .جــوراب مناســب بــرای شـبهای رصــدی هم
از آن پوشــشهای ضــروری اســت کــه معمــوال بــه آن توجــه نمیکننــد.
بهتریــن گزینــه جورابهــای بلنــد و ضخیــم کوهنــوردی یــا جورابهــای
حول ـهای ضخیــم اســت .دقــت کنیــد جــوراب خیلــی تنــگ نباشــد ،بــه پــا
فشــار نیــاورد و دهنــه جــوراب بهگونـهای نباشــد کــه روی قــوزک پــای شــما
رد بــر جــای بگــذارد ،زیــرا در طــول ســاعاتی کــه در پــای شماســت ســبب
کاهــش خونرســانی بــه پــا خواهــد شــد.
از ســختیهای منجمــان آماتــور ایــن اســت کــه بــه انــدازه کوهنــوردان
و طبیعتگــردان بایــد لبــاس و لــوازم طبیعتگــردی بــه همــراه داشــته
باشــند ،اگــر عالقهمنــد بــه عکاســی نجومــی باشــند بــه انــدازه عکاسهــا
دوربیــن و تجهیــزات عکاســی و بــه انــدازه منجمــان آماتــور ابزارهــای
رصــدی! طبع ـ ًا تهیــه همــه ایــن اقــام هزینهبــر خواهــد بــود .امــا شــکی
نیســت کــه لبــاس مناســب از نخســتین مــواردی اســت کــه بایــد بــرای آن
لبــاس مناســب بهطــور قطــع کارکــرد
بودجــهای در نظــر بگیریــد .بــدون
ِ
مناســب و قابلمالحظ ـهای در شـبهای ســرد نخواهیــد داشــت و چــه بســا
ســامتیتان بــه خطــر بیفتــد .الزم نیســت کــه همــه مــوارد گفتهشــده را
بــه یکبــاره تهیــه کنیــد .میتوانیــد بــا تهیــه الیــه پایــه شــروع کنیــد و بــرای
الیههــای بعــدی از همــان لباسهایــی اســتفاده کنیــد کــه در زمســتان و
بــرف میپوشــید.

کربوهیدراتهــا (برنــج ،ماکارونــی و )...و غذاهــای پرچــرب بــرای مقابلــه
بــا ســرما مفیــد خواهــد بــود .همچنیــن در کنــار آن اســتفاده از مــواد قنــدی
را فرامــوش نکنیــد .چــای و قهــوه در شــبهای ســرد زمســتان اگرچــه
ـش ادرار و بــه تبــع آن از دســت رفتــن آب بــدن،
مطلــوب اســت ســبب افزایـ ِ
غلیظشــدن خــون ،تنگتــر شــدن عــروق و درنهایــت احســاس ســرما در
بــدن میشــود .ترجیحــا از نوشــیدن چــای بپرهیزیــد و اگــر از آن دســت
انســانهایی هســتید کــه ادعــا میکنیــد بــا نخــوردن چــای دچــار ســردرد
میشــوید ،بــه یــک فنجــان بســنده کنیــد .قهــوه و نســکافه را هــم از نــوع
بیکافئیــن آن اســتفاده کنیــد کــه ســبب عــوارض بــاال نشــود؛ هرچنــد اثــرات
قهــوه بهمراتــب کمتــر اســت .اگــر از نــوع کافئی ـندار اســتفاده میکنیــد کــه
بیــدار بمانیــد ،بــه تناســب و در حــد یــک فنجــان در طــول شــب باشــد.
شــیر داغ یــا شــکالت داغ کــه بهصــورت بســتهبندی و فــوری هــم موجــود
اســت گزینههــای بهتــری هســتند .از همــه مهمتــر اینکــه بــه یکبــاره
حجــم زیــادی از غــذا را بــه شــکم ســراریز نکنیــد؛ ایــن کار اشــتباه ســبب
هجــوم خــون بــه معــده بــرای هضــم غــذا و احســاس لــرز و ســنگینی و
خوابآلودگــی خواهــد شــد .وعدههــای غذایــی خــود را تقســیم کنیــد .ایــن
روش در میــان کوهنــوردان بــه ذرهخواری معــروف اســت .یــک بــار غــذا
خــوردن در ابتــدای شــب و یــک بــار در نیمههــای شــب یــا قبــل از خــواب و
در آن میــان اســتفاده از تنقــات روش مطلوبــی اســت .نوشــیدن آب را هــم
فرامــوش نکنیــد .تبخیــر از طریــق تنفــس ،ســبب از دســت رفتــن آب بــدن
حتــی در هــوای ســرد خواهــد شــد و پیامــد از دســت دادن آب بــدن ،غلظــت
خــون و احســاس ســرما خواهــد بــود.

کمی از تاریخچه و کلیات طرح بگویید

حدیث ارشادی نسب
فیزیک
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این رصدخانه دارای چه مشخصات و ویژگیهای است؟

چه در منطقه و حتی
در اروپا رصدخانه ای
با این مشخصات در
این عرض جغرافیایی
وجود ندارد

طرح رصدخانه ملی در شورای
پژوهشهای علمی کشور در سال()1382
به تصویب رسید .در ابتدا ،ساخت این
رصدخانه به دانشگاه( تحصیالت تکمیلی
زنجان) سپردهشد و چهار منطقه در
استانهای خراسان جنوبی ،کرمان ،قم
و اصفهان انتخاب شد .اما از آنجا که این
طرح ،یک طرح ملی و پرهزینه بود،برای
مطالعات بیشتر به پژوهشگاه دانشهای
بنیادی واگذارشد .قلههای مختلفی از
لحاظ زمینشناختی ،آب و هوا و همچنین
از نظر دید نجومی بررسی شدندو در
نهایت طرح مکانیابی ،منجر به تعیین
دو قله دینوا و گرگش به عنوان قلههای با
ارزش نجومی ایران شد .پس از بررسی و
مقایسه این دو قله از لحاظ پایش آسمان
برای تعیین کیفیت آسمان ،تالطم جوی،
نور زمینه آسمان ،و همچنین درصد
تاریکبودن آن ،تصمیم بر انتخاب قله
گرگش در  64کیلومتری کاشان به عنوان
محل اصلی ساخت رصدخانه ملی شد.
قابل ذکر است که آشکارسازهای نجومی
این تلسکوپ جهت مطالعه در گستره
نورمرئی ساخته میشود و هماکنون
مدیریت اجرایی این طرح بر عهده دکتر
حبیب خسروشاهی میباشد.
با احداث این طرح در نهایت ،عالوه بر
اینکه از نیروی عظیم انسانی و منجمین
ایرانی در کشور استفاده خواهدشد،
می توان همکاریهای بینالمللی با
پروژههای جهانی و همچنین تبادل
دادهها با دیگر دانشگاهها در جهان داشت.
به عنوان مثال در پروژه بینالمللی(گایا)،
این تلسکوپ بعضی از موارد مهم را در
آسمان مشخص میکند اما قسمت اصلی
بررسی آن پهنه از آسمان شب بر عهده
تلسکوپهای زمینی خواهد بود ،ما نیز
میتوانیم در این نوع پروژهها مشارکت
فعال داشتهباشیم.

مهمترین ویژگیای که این طرح را متمایز
میکند وجود این نکته است که چه در
منطقه و حتی در اروپا رصدخانهای با
این مشخصات در این عرض جغرافیایی
وجود ندارد .رصدخانه ملی ایران مجهز به
تلسکوپی بازتابی ریچیکرتین درمقیاس
متوسط و در رده چهارمتری با آینه ای
به قطر  3.4متر خواهد بود که در ایران
طراحی و ساخته میشود .این تلسکوپ
ریچیکرتین با نسبت کانونی  11است که
میدان دید در حدود  20دقیقه قوسی را
جهت انجام فعالیتهای گوناگون نجومی
مهیا میکند .همچنین کیفیت باالی
آسمان قله گرگش در ردیف پنج سایت
برتر جهان محسوب میشود.

تا به حال چه کارهایی به صورت عملی انجام شده و چه کارهایی در آینده نزدیک انجام خواهد شد؟

بزرگترینطرحعلمیایران،رصدخانهملیکشور

عالوه بر انجام مطالعات زمینشناسی و
لرزهخیزی در قله گرگش ،جادهای به مسافت
یازده کیلومتر به سمت این قله احداث و
همچنین سطح ناهموار قله برای استقرار
تلسکوپتسطیحشدهاست.احداثمجموعه
ساختمانهای سهگانه محفظه ،خدمات و
رصدسرا صورت گرفته است .این رصدسرا
در شهر کامو با دید مستقیم به قله در زمینی به
مساحت  11هکتار برای استراحتگاه تطابق
شرایط بدنی رصدگران ساخته شده است و
همچنین ارتباط مستمری بین افراد مستقر
در کاشان و همچنین پژوهشگاه دانشهای
بنیادی در باغ الرک تهران وجود دارد.
سامانه رصد با میدان دید باز نیز تا تابستان
همین امسال شروع به کار خواهدکرد .الزم
به ذکر است که این ایده بسیار نوآورانه است
که همکاری با پروژههای بین المللی را فراهم
میکند .همچنین طی هفتههای آینده
دوربین تمام نمای آسمان( (�All Sky Cam
 )eraنیز در محل رصد سرا نصب خواهد شد.
عالوه بر این ،از آنجا که یکی از مهمترین
ملزومات هر رصدخانه اپتیکی درمکانپایی
تلسکوپ ،سامانه ای خودکار جهت اندازه
گیری پیوسته میزان تالطم جوی ودید
نجومی به عنوان معیاری از اغتشاشات
جوی در ستون جو باالی تلسکوپ است ،با
کمک تیم پژوهشی در پژوهشگاه دانشهای
بنیادی ،این سامانه از اسفند  ،1393به همراه
تجهیزات مورد نیاز آن ،در محل دائمی خود
در قله گرگش و در مجاورت محل استقرار
تلسکوپ رصدخانه ملی نصب شدهاست و
به صورت کامال خودکار ،دادهها را اندازهگیری
دید را ارسال میکند .در این صورت در
فصول سرد سال نیز می توان دادهها را به
صورت کامال الکترونیکی و مداوم دریافت
کرد و نیازی به حضور رصدگران در فصول
غیرقابل دسترس به قله نخواهد بود.

همکاریهای بینالمللی در این طرح تا به حال به چه صورت بودهاست؟

تا به امروز همکاری شما در این طرح در چه زمینههایی بوده است و عالقهمندان و پژوهشگران چطور میتوانند در این طرح همکاری داشته باشند؟

بنده قبل از ورود به این طرح و شروع
همکاری ،از  12سال سابقهکاری به شکل
نجوم آماتوری برخوردار بودهام .اولین
همکاری من در این طرح ،اندازهگیری
نور زمینه آسمان در پروژه مکانپایی
بوده است .پس از آن به عنوان سرپرست
گروههای نجومی در اندازهگیری پارامتر
دید نجومی فعالیت کردم و بعد از آن نیز
برای طرح سامانه خودکار اندازهگیری دید،
به سرپرستی دکتر خسروشاهی همکاری
مداوم داشته ام .هم اکنون نیز در بخش
رصد با میدان دید باز مشغول فعالیت هستم.
با توجه به اینکه این طرح اکنون به مرحله
اجرایی رسیدهاست به نظر من هر فرد
قبل از اینکه خیلی تخصص خاصی داشته
باشد ،الزم است تعهد خاصی داشته باشد.
مسولیتپذیری و قبول شرایط سخت به
صورت تماموقت از ملزومات همکاری
در این طرح است .در واقع عشق خاص
من به این طرح باعث شدهاست که بنده
علیرغم سختیهای این راه ،همکاری
پیوسته داشت ه باشم .پس از این ،داشتن
اطالعات الزم در زمینه نجوم وهمچنین
رشته تخصصی خود فرد ضروری است.

http://ino.org.ir
http://Www.Astro.ipm.ir
http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1400040
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طـرح رصدخانـه ملـی ایـران از مشـاوره
متخصصان فنی و دانشـمندان برجسـته
و بـا تجربـه در زمینـه طراحـی و سـاخت
رصدخانـه ،تلسـکوپ ،ابزارهـای
رصـدی و مدیـران رصدخانههـا
بهرهمنـد اسـت .ایـن رصدخانـه بـه
طـور مسـتقیم از هیـچ تلسـکوپی الگـو
بـرداری نشدهاسـت .مشـخصات ایـن
تلسـکوپ بر اسـای تواناییها و امکانات
ممکـن درایـران طراحـی شـدهاند.
همچنیـن ،طـرح رصدخانـه ملـی ایـران
از هیـات مشـاوران بینالمللـی همچـون
پروفسـور جـری گیلمـور ،پروفسـور
پـدرو الـوارز ،پروفسـور پیرو سـالیناری،
پروفسـور یوهانـس اندرسـون بـه طـور
مسـتمر بهـره منـد اسـت .علاوه بـر
آن ،رصدخانـه ملـی ایـران در اجـرای
طـرح از مدیریـت و مشـاوره پروفسـور
آرنـه آردبـرگ (دانشـگاه لونـد سـوئد) و
دیگـر متخصصـان آن دانشـگاه و دیگـر
دانشـگاهها و موسسـات اروپایـی و
همچنین همـکاری گروه تلسـکوپهای
آیـزاک نیوتن ( )INGدر زمینه آموزشـی
نیـز در کشـور اسـپانیا ،الپالمـا در جزایـر
قنـاری بهـره بـرده اسـت.

آرش
دانش

با توجه به این که طرح رصد خانه ملی
بزرگترین طرح علمی کشور تا بهحال
است .من فکر میکنم که کلمه ملی
مسولیتپذیری همه ما را میطلبد و
ضرورت اطالعرسانی الزم راجع به این
طرح را روشن میسازد .الزم است که از
شما و همچنین جناب آقای دکتر عباسی
که بنده را معرفی کردند ،سپاسگزاری کنم.
پس از این نیز ،از دکتر خسروشاهی و همه
کادر اجرایی و غیر اجرایی در این طرح
تشکر میکنم.

شب گفت
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کشف رمز و راز رصد ستارگان در میان ویرانههای تاریخی

نپاهشگاه 1مراغه
در شـرق دریاچـه ارومیـه و بـر روی دامنـه جنوبـی کـوه سـهند،
شـهری تاریخـی بـا تپههـای خیالانگیـز بـه چشـم میخـورد.
تپههایی که رازهای زیادی مانند :عبور اسبان سلجوقیان ،تاخت و تاز
و ویرانگری مغول ،وسوسه پایتختی ایلخانیان و در نهایت ،تأسیس
پـر افتخارتریـن رصدخانـه پس از اسلام را در دل خود نهفتـه دارند.

فاطمه سلطانزاده
فیزیک

14

شب َسرا

پیشینه
“هالکوخـان مغـول” در سـال  656هجـری قمـری ،شـهر
“مراغـه” را بـه خاطـر آب و هـوای خنـک و مراتـع خـرم
آن بـه پایتختـی خـود برگزیـد .در همیـن دوران بـود کـه
مراغـه بـه اوج شـکوفایی و شـهرت و آبادانـی دسـت یافـت.
بـه فرمـان هالکوخـان و بـه همـت خواجـه نصیرالدین طوسـی و
چندین دانشـمند و سـتار ه شـناس دیگر ،رصدخانه مراغه بر روی
تپه رصد داغی در غرب مراغه ،در سـال (657ه.ق) سـاخته شـد.
رصدخانـه مراغـه فقـط مخصـوص رصـد سـتارگان نبـود؛ بلکـه
سـازمانی علمـی بـود که بیشتـر شـاخههای دانـش در آن حضور
داشتند و دانشمندان مشهوری از سرتاسر جهان مانند :قطبالدین
شـیرازی (کاشـف علت اصلی تشـکیل رنگین کمان) ،ابنالعبری
(مـدرس کتابهـای اصـول اقلیـدس و المجسـطی بطلیمـوس)
و فائومونجـی (دانشـمندی چینـی) در آن فعالیـت داشـتند.
ساختمان
در سـطح تپـه رصـد داغـی ،در مجمـوع  17واحـد وجـود دارد کـه
فقـط یکـی از آنهـا مربـوط بـه تأسیسـات بعـد از خرابـی اسـت و
بقیه در دو دسـته نجومی و واحدهای وابسـته مرکز علمی (مانند:
کتابخانـه ،کارگاه ریختهگـری و ابزارسـازی) تقسـیم میشـوند.
تپـه رصدخانـه مراغـه :تپـهای در امتـداد شـمالی  -جنوبـی به
طـول  510متـر ،عـرض  217متـر و ارتفـاع  110متـر کـه بنـای
رصدخانه در نیمه جنوبی آن سـاخته شـده اسـت و دو قسـمت تپه
بـا دیـواری بـه طـول  139متـر از یکدیگـر جدا شـدهاند.
بـرج مرکـزی :مهمتریـن و وسـیعترین واحـد رصدخانـه کـه
دایـرهای کامـل بـا قطر داخلـی  22متر و دیـواری بـا ضخامت 80
سـانتیمتر اسـت.
یـک راهروی سراسـری شـمالی  -جنوبی به عـرض  3/1متر وجود
دارد کـه بـرج را بـه دو قسـمت تقسـیم میکنـد .در وسـط راهـرو
سـکویی هسـت کـه بـر روی ایـن سـکو یـک نـاو سـنگی یـا ربـع
جـداری (ربع متحرک بـرای اندازهگیری مختصات افقی سـتارگان)
قـرار گرفتـه که مهمتریـن وسـیله اندازهگیـری در رصدخانه اسـت.
در دو سوی راهرو  6اتاق دیده میشود .بر اساس طول ربع جداری
و قطـر بـرج ،میتوان گفت که ارتفاع اصلی برج باید بین  20الی 25
متر باشـد که در این صورت برج دسـت کم چهار طبقه داشته است.
بـا توجـه بـه قطعـات تزیینـی بـه دسـت آمـده و برخـی متنهای

تاریخـی و از همـه مهمتر قصیده معروف قاضیالقضات اصفهانی
(قصیـدهای در مـدح خواجـه نصیرالدیـن طوسـی) ،میتـوان
گفـت بـرج نمـای بسـیار زیبـا و پرشـکوهی داشـته و تزیینـات
داخلـی آن بـر اسـاس قوانیـن نجومـی و صـور فلکی بوده اسـت.
واحدهـای مـدور پنجگانـه :در جنـوب ،جنوب شـرقی و شـمال
شـرقی بـرج مرکـزی ،پنـج واحـد مـدور وجـود دارد کـه در کارهـای
پژوهشـی نجومـی کاربـرد داشـتهاند و بـر روی آنهـا ابـزار (ابزاری
احتمالـی ماننـد :ذاتالحلـق یا اسـطرالب کـروی ،آلت مخصوص
تعییـن میل دائرةالبروج ،حلقه اعتدالی ،آلت مخصوص اندازهگیری
کسـوفات ،ربع جداری و )...قرار میگرفته است و تنهاترین مدرک
آن کتـاب ُعرضـی اسـت کـه مربـوط به شـرح آالت رصدی اسـت.
کتابخانـه :در گوشـه شـمال غربـی نیمـه جنوبـی تپـه ،بنایـی به
مسـاحت  330متـر مربـع به دسـت آمده اسـت کـه میتـوان آن را
کتابخانـه نامید .این بنا نقشـه جالبـی دارد و مصالح مورد اسـتفاده
آن خشـت و آجـر همـراه بـا مالط گل اسـت.
کارگاه ریختهگـری :واحـدی در تپـه کشـف شـد کـه بـا توجـه به
طراحـی و سـاخت آن ،میتـوان حـدس زد کارگاه ریختهگـری و
تهیـه ابزار فلزی اسـت و طبق اسـناد تاریخی ،دانشـمند معروف،
ُعرضـی ،کار سـاختن ابـزار را انجـام میداد.
مدرسـه یـا مـدرس مجموعـه علمـی :جنوبیتریـن واحـد کشـف
شـده کـه تنها بنـای کام ً
ال آجری مجموعه اسـت .این مدرسـه آن
چنـان معـروف بـود که حتـی دانشـجویانی از چین بـرای تحصیل
ریاضـی ،فیزیـک و نجـوم بـه آن روی آوردند.
زیج ایلخانی
در ستارهشناسـی قدیـم ،بـه مجموعـهای از جدولهـا شـامل
اطالعاتـی در مـورد زمان طلوع و غروب خورشـید ،ماه و سـیارات
و سـتارههای مشـهور در روزهـای مختلـف سـال و ،...زیـج
میگفتنـد .خواجـه نصیرالدیـن طوسـی ،زیـج ایلخانـی را از روی
رصدهـای انجـام شـده در رصدخانه مراغـه تدوین کرده اسـت که
قدیمیترین نسخه آن در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشود.
شناسایی و کشف بنا
در سـال  1351هجـری شمسـی بـا انجـام عملیـات حفـاری
تحـت نظـارت دو پژوهشـگر“ ،دکتر سـرافراز” و “دکتـر ورجاوند”،
در تپـه رصـد داغـی ،بقایـای ایـن بنـای ارزشـمند از دل خـاک
بیـرون آمـد .امـروزه تنهـا پیهـای بخشهـای مختلـف و
“سـدس” سـنگی (از ابزارهـای ستارهشناسـی بـرای
بخشـی از ُ
اندازهگیـری ارتفـاع سـتارهها و سـیارهها) آن باقـی مانـده اسـت.
میـراث فرهنگـی اسـتان آذربایجـان شـرقی در سـال  1374یک
چـادر فایبرگالس بسـیار بزرگ بـر روی این بقایا نصـب کرد تا این
مکان را به مکانی برای آموزش نجوم و موزهای از آن تبدیل کند.
قسمتی از مقاله دکتر پرویز ورجاوند درباره کشف رصدخانه مراغه:
بـه یـاد مـیآورم کـه در آن روز اوایـل تابسـتان ،خوشـههای
گنـدم دیـم قسـمت عمـده سـطح تپـه را پوشـانیده بودنـد و در
چنـد محـل نیـز گودالهـای کمعمقـی بـود کـه سـربازان در
جریـان تمرینهـا بـه عنـوان سـنگر ایجـاد کـرده بودنـد .وجـود
همیـن چالههـا و خاکهایـی کـه از داخـل آن بیـرون ریختـه
بودنـد ،نظـر مـن را بـه وجـود ویرانههایـی در محـل جلـب کـرد.
قطعههـای کوچـک سـفالهای لعـابدار ،خـرده آجرهـای
فـراوان ،همـه و همـه حکایـت از وجـود آثـاری داشـت کـه بـه
شـدت ویـران شـده بودنـد و جـز چنـد برجسـتگی کمارتفـاع،
اینجـا و آنجـا چیـز دیگـر از آنهـا بـر جـای نمانـده بـود.
در آن روز سـعی کـردم تـا ضمـن جمـعآوری خـرده سـفالها،
یادداشـتهایی از آنجـا تهیـه کنـم و ایـن امیـد در مـن بـه وجـود
آمـد کـه شـاید بـا انجـام یـک کاوش دقیـق ،توفیـق آن به دسـت
آیـد تـا از راز یکـی از معتبرتریـن مرکزهـای علمی ایـران و جهان
دردورانهـای کهـن پـرده برداشـته شـود.
پینوشت:
 .1رصدخانه

روشهایکشفسیاراتفراخورشیدی

جوردانو برونو راهب ایتالیایی و از نخستین هواداران الگوی کپرنیکی عالم در قرن شانزدهم بر این باور بود که ستاره های ثابت آسمان خورشید هایی
دیگر اند و هر یک را منظومه ای از سیاره ها همراهی می کند  .این نظریه پردازی های برونو بر پایه رصد نجومی نبود بلکه حدس و گمان و احیانا
نوعی استنباط عقلی بود .سیاره فراخورشیدی سیاره ایست که بر گرد سیاره ای جز خورشید میگردد .وقتی که در سال 1995میشل مایور و دیدیه که لو
ازدانشگاهژنوسیارههمراهیکستارهرشتهاصلی-51فرساعظمراکشفکردندعصراکتشافاتسیارههایفراخورشیدیآنهمباسرعتیسرسامآورآغازشد.

1

روش سرعت شعاعی

یـک سـیاره فراخورشـیدی از فاصله
چندین سـال نـوری کم فروغ اسـت
و رویـت مسـتقیم آن بـا تلسـکوپ
میسـر نیسـت ولـی از روی حرکاتـی
کـه در سـتاره اصلـی بوجـود مـی
آورد مـی تـوان بوجـود آن پـی برد.
سـتاره و سـیاره اش درسـت مثـل
یـک سـتاره دوتایـی دور گرانیـگاه
مشترکشـان میگردنـد منتهـا قطـر
مـدار سـیاره خیلـی کوچـک اسـت
سـیاره دیـده نمـی شـود و سـتاره
اندکـی لمبـر مـی زنـد (ایـن حرکت
لمبـری سـتاره ناشـی از وجـود یک
سـیاره اسـت بـرای مثـال دوره
تنـاوب ایـن حرکـت بـرای سـتاره
خورشـیدمانند  -51فـرس اعظـم
4.2روز و دامنـه سـرعت  57متر بر
ثانیـه اسـت) بـه کمـک طیف سـنج
هایـی بـا تـوان تفکیک زیـاد تقریبا
مکان دوپلـری خطوط طیفی سـتاره
را انـدازه مـی گیریـم و سـرعت
حرکـت آن را بـه دور گرانیـگاه بـه
دسـت مـی آوریـم.

2

روش عبور یا نورسنجی

در ایـن روش صفحـه مـدار سـیاه
و خـط دیـد مـا بایـد بـر هـم منطبق
باشـند .وقتـی کـه سـیاره از برابـر
سـتاره اصلی عبـور می کنـد افتی در
روشـنی سـتاره روی می دهـد برای
مثـال خورشـید و مشـتری را در نظر
میگیریـم قطـر خورشـید ده برابـر
قطـر مشـتری اسـت پـس سـطح
مقطـع خورشـید صدبرابـر سـطح
مقطـع مشـتری اسـت .وقتـی کـه
مشـتری از جلوی خورشـید عور کند
افتـی معادل یـک درصد در روشـنی
خورشـید روی مـی دهـد.

روش اخترسنجی

در روش اخترسنجی لمبر زدن
های تناوبی در حرکت خاص ستاره
اندازهگیری می شود.

4

تصویر برداری مستقیم

نور سیارههای فراخورشیدی در
مقایسه با ستاره های اصلی شان
بی اندازه ضعیف است .در نور مریی
روشنی آن ها کمتر از یک میلیونم
ستاره مادر است .از اینرو تا کنون
از حدود ده سیاره فراخورشیدی
مستقیما تصویربرداری شده است.
بیشتر سیاره های تصویربرداری
شده نسبتا داغ اند و تابش
فروسرخ گسیل می کنند .تصویرها
در نورفروسرخ گرفته شده است.
درخشش ستاره مادر با ترفندهایی
کاهش داده شده است روشی در
آزمایشگاه جت پروپالشن ناسا تعبیه
شده است که مانع نور ستاره اصلی
می شود و آشکارسازی سیاره یا
سیاره ها را تسهیل می کند.
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محدثه مشهدی
فیزیک
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رنــگها

روشهـای نـرم افـزاری آسـان و رایـگان در
شهـا شـما
اختیـار همـه اسـت .در ایـن رو 
نمیتوانیـد رنـگ نمایشـگر را بـا میـزان واقعـی
آن مقایسـه کنیـد .مگـر آن کـه یـک نمـودار
دقیـق و حرفـهای رنـگ در اختیـار داشـته باشـید

شب رنگ
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ِ
خودکشی

قسمت اول (اصالح نمایشگر)
قبل از شـروع به پـردازش حرفهای
عکـس باید از صحت تصویر نشـان
محمد غفوریان نصیری داده شـده روی نمایشـگر مطمئـن
مهندسی صنایع شـویم .در غیـر این صـورت ممکن
اسـت رنگهـای عکـس بـا نسـخه
خروجـی از چاپگـر و یـا تصویـر نمایـش داده شـده
در نمایشـگرهای دیگـر متفـاوت باشـد .بارها شـده
عکسـی بـا دادههـای( )datasمناسـب بـه خاطـر
تشـخیص اشـتباه نمایشـگر و تبـع آن پـردازش
اشـتباه ،ماهیـت هنری و اسـتنادی خود را از دسـت
دادهانـد .پـس در قـدم اول از صحـت نمایشـگر
خـود اطمینـان حاصـل میکنیـم( .عکـس)1
ممکن اسـت تنهـا بـرای خاطرات خودتـان عکس
میگیرید ،شـاید هـم یک عکاس حرفهای هسـتید
و بایـد از محصولـی تجاری در ابعاد وسـیع تبلیغاتی
تصویـر ثبـت کنیـد .پس روش مناسـب نیـاز خود را
از بیـن گزینههـای پیش رو انتخـاب کنید.
سخت افزاری در مقابل نرم افزاری

رنــگها

و بعـد از چـاپ رنگهـای صفحـه نمایـش خـود،
آن را بـا نمودارهـای اسـتاندارد مقایسـه کنیـد.
در روش سـخت افـزاری یـک قطعـه خارجـی
(عکـس )2بـر روی مانیتـور نصـب میشـود.
ایـن قطعـه بـه طـور اتومـات تغییـرات الزم را بـا
اسـتفاده از نـرم افـزار رابـط بـر روی نمایشـگر
اعمـال میکنـد .مزیـت ایـن روش سـرعت و
یتـوان بـه صـورت
دقـت بسـیار بـاال آن اسـت و م 
دورهای بـدون هیـچ زحمتـی آن را اعمـال نمـود.

روش نرم افزاری
ابتـدا تنظیمـات مانیتـور را بـه پیش فـرض کارخانه
بازگردانیـد .مطمئـن شـوید در محلـی قـرار داریـد
کـه نـور خورشـید و یـا منابـع نـوری دیگـر بـه روی
صفحـه نمایشـگر شـما نمیتابـد .بعـد از روشـن
کـردن آن ،بیـن  10تـا  15دقیقـه صبـر کنیـد تـا
نمایشـگر به دمای اسـتانداردش برسـد .رزولوشـن
تصویـر را در باالتریـن حالـت ممکـن قـرار دهیـد
ً
(اصطالحـا  .)native resolutionمطمئـن
شـوید کارت گرافیـک بـر روی خروجـی 24بیـت
(16میلیـون رنـگ) قـرار دارد .تمـام نـرم افزارهای
سـابق اصلاح رنگ را از روی سیسـتم پاک نمایید.
حـال سیسـتم برای آغـاز فرایند کالیبره کـردن آماده
اس�ت .از بین ن�رم افزارهای موج�و د �QuickGam

ینمایـم( .عکـس )3ایـن نـرم
 maرا توصیـه م 
افـزار اجـازه تغییـر میـزان گامـا را بـه شـما میدهد.
در اولیـن اجـرای نر مافـزار دسـتور العمـل کامـل آن
را مشـاهده خواهیـد کـرد .تمـام مراحـل را دقیقـ ًا
مطابـق دسـتور العمـل طـی نماییـد .بعـد از ذخیـره
تنظیمـات ،نـرم افـزار بـه صـورت خـودکار هنـگام
ینمایـد.
روشـن شـدن سیسـتم آنهـا را اعمـال م 
سیسـتم عامل  7ماکروسـافت بـر روی خود Color
 Managementرا تعبیـه کـرده اسـت کـه میتوانید
از آن نیـز بـه آسـانی اسـتفاده کنیـد( .عکـس)4
روش سخت افزاری
معروفترین ابزارها عبارتند از:

X-Rite i1 Display Pro
Datacolor Spyder 4 Pro/Elite
Pantone ColorMunki
SpectraCal Calman

که دو مورد اول بیشتر از باقی اسـتفاده میشـوند.
هزینـه این ابزارها بین  500هزار تومان با  2میلیون
تومـان اسـت .در قسـت بعدی به این سـؤال پاسـخ
خواهیـم داد که رنگ واقعی آسـمان شـب چیسـت،
چطـور در برخـی عکسها راه شـیری را سـبز آبی و
یبینیـم؟ چطور در پـردازش،
جایـی دیگر بنفـش م 
ماهیـت واقعـی رنـگ سـتارگان را حفـظ کنیـم؟

مروری بر سیارات فراخورشیدی
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شب نامه

شما هم از نگاهکردن به آسمان پر
ستاره شب شگفت زده میشوید؟
پس حتم ًا این سوال برای شما
وجیهه نیک هم به وجودآمده که بین این همه
فیزیک ستاره و اجرام کوچک و بزرگ در
جهان هستی آیا زمین تنها پناهگاه
انسان است؟ و آیا خورشید تنها ستارهی حیات
بخش در کل کیهان است؟ همین حس کنجکاوی
بشر نهایت ًا در سال  1992ستارهشناسی لهستانی به
نام الکساندر ُولستکان را متوجه سیارهای پیرامون
تپ اختر  PSR 1257+12ساخت ،گرچه آن سیاره
به دور ستارهای در حال زوال پیدا شد ،اما به شدت
کنجکاوی منجمان را برای کشف سیارات در خارج از
منظومه خورشیدی برانگیخت .از سوی دیگر ،از آنجا
که در آن زمان امیدها برای کشف حیات در منظومه
شمسی به خصوص سیاره مریخ روز به روز کمتر
میشد و مطالعات بر اقمار مشتری و زحل هنوز در حد
گستردهای شروع نشده بود ،امکان کشف سیارهای با
شرایط شكلگیری حیات خارج از منظومهی شمسی،
ایدهای بس مهیج مینمود.
جستجو برای یافتن سیارات فراخورشیدی آغاز شد
و دیری نپایید تا نخستین سیاره ی فراخورشیدی
که به دور ستارهای مانند خورشید در حال گردش
بود در سال  1995توسط میشل مایور و تیمش در(
دانشگاه ژنو)کشف شد .که سیارهای بسیار شبیه
به مشتری و غول پیکر بود وگرد پگاسوس 51
میچرخید .و در همان سالها بود که دفتر جدیدی از
عجایب آسمان به نام»سیارهی فرا خورشیدی» یا فرا
سیاره( Extrasolar planetیا )Exoplanetگشوده شد.
سیارهای که خارج از منظومهی شمسی گرد ستارهای
میگردد و تقویمی نو رقم میزند .به دیگر زبان کشف
این سیاره سرآغازی بود برای جستجوی گستردهتر به
دنبال پاسخی برای یکی از قدیمیترین ،بنیادیترین
و مهمترین سواالت ذهن بشر؛آیا ما در جهان تنها
هستیم؟
مایور اکنون معترف است که :حیرتانگیز و
باورنکردنی است! پس از گذشت  20سال و اندی از
این پرسش رؤیایی که آیا دور ستارههای ،دیگر سیاره
وجود دارد یا نه؟“ توانستیم این همه سیاره کشف
کنیم .این روزها مردم از چیزهای خاصتر به هیجان
میآیند ،مث ً
ال یافتن سیارهای خاکی مثل زمین در
فاصلهای از ستاره ،به طوری که روی سیاره وجود آب
مایع ممکن باشد
واضح است که این سیارات بسته به اندازه و دمایشان
چیزی در حدود  1000تا یک میلیون بار کمفروغتر از

ستاره و کوچکتر از آن هستند .مضاف بر این مهم
فاصلهی زیاد آنها با زمین تفکیک نور بازتاب شده از
سیاره و نور دریافتی از ستاره یا به تعبیری رصد آنها
را مشکل میسازد .واضحتر بگویم ،رصد یک سیاره
غولپیکر مانند مشتری در مدار نزدیکترین ستارهها به
خورشید ،مثل اینست که در تهران بایستیم و بخواهیم
سر یک مورچه در حال راه رفتن در کنار یک نورافکن
به شدت پرنور در جزیره ی کیش را مشاهده کنیم!
با این همه فراسیاره شناسان تاکنون حدود شش روش
آشکارسازی ابداع کردند که غالب ًا غیر مستقیم به کشف
و شخصیت پردازی سیارهها مشغولند .این روشها
عبارت اند از :تصویربرداری مستقیم ،سرعت شعاعی،
گذر ،اخترسنجی ،ریز لنز گرانشی ،زمانسنجی تپ
اختری .در این بین روش شعاعی موفقترین آنها
در کشف بوده و حدود نیمی از فراسیارات با این روش
کشف شده است .همچنین در شخصیت پردازی
فراسیاراتنیزروشگذربهترینعملکردراداشتهاست.
از زمـان کشـف نخسـتین سـیارهی فرا خورشـیدی تا
کنون بیش از  230سـیاره خارج از منظومهی شمسـی
کشـف شـده انـد .امـا این تنهـا درصـد کمـی از پیش
بینیهـای اخیـر منجمـان در رابطه با تعدد آنهاسـت.
در(  20ژانویه  )2013ستارهشناسـان موسسه فناوری
کالیفرنیـا اعلام کردنـد کـه در کهکشـان راه شـیری
بـه ازای هـر سـتاره دسـت کـم یـک سـیاره موجـود
اسـت .این مؤسسـه تعداد سـیارههای فراخورشـیدی
را  100تـا  400میلیـارد عـدد ،بـرآورد کردهاسـت و
جالبتـر اینکـه ستارهشناسـان مرکـز اخترفیزیـک
هاروارد-اسمیتسـونین در گـزارش خـود اعلام
کردنـد دسـت کـم  17میلیـارد سـیاره فراخورشـیدی
زمینسـان در کهکشـان راه شیری مسـتقر میباشد.
فرا سیارات عموم ًا دارای شرایطی بسیار متفاوت
از یکدیگرند .بیشتر سیارات فراخورشیدی به دور
ستارگانی میگردند كه از ستارههای رشته اصلی
گروههای طیفی  F، Gو  Kهستند .این ستارگان
بیشتر از عناصر سبك هلیم و هیدروژن و درصد اندكی

از عنصر سنگین آهن تشكیل شدهاند برخی سیارات
غولپیکر و گازی و شبیه مشتری و جرمی در حدود
ده برابر جرم زمین دارند اما برخی دیگر سیارات خاکی
مانند سیارات داخلی منظومه شمسی هستند و تاکنون
 13فراسیاره ی با اندازه زمین كشف شده است .البته
واضح است که یافتن یك سیارة فراخورشیدی با حجم
بزرگ خیلی آسانتر از پیدا كردن یك فراسیاره با حجمی
مثل زمین است .برخی آنقدر به ستاره خود نزدیکند
که همواره یک سمت خود را رو به ستاره میبینند و
برخی آنقدر دور که امکان بروز و رشد حیات در آنها
به حداقل میرسد .نمونه سیارهای مشابه به سیاره
 COROT-7در  260سال نوری از زمین وجود دارد
که سرعت گردش آن به دور ستاره مادر چنان باالست
که هر سال در این سیاره تنها سه روز به درازا میکشد!
برخی از این سیارات به دور ستارگانی در حال گردشند
که زندگی بر روی آنها را تقریب ًا ناممکن میسازد  -مانند
تپ اخترها که ستارگان نوترونی در حال چرخش
با میدانهای مغناطیسی قوی و سرعتهای باال
هستند .فوران اشعههای گاما از سطح تپ اخترها به
سیاراتی که در اطراف آنها در گردشند اجازه بروز و
تکامل حیات را نمیدهد .همچنین منجمان بر این
باورند که سیارههای بیشماری بوده یا هستند که توسط
ستاره خود فرو بلعیده شده یا از مدار و منظومه خود به
بیرون پرت شده و در فضای خالی سرگردان گشتهاند.
نکتهی قابل توجه اینکه از مهم ترین کشفهای هابل
شناسایی عناصر موجود در جو این فرا سیارات و یافتن
سیارهایباجوحاویاکسیژنوکربنبودکهاحتمالحیات
فرازمینی را در تخیل بشر قوت بخشید .ستارهشناسان
مأموریت کپلر میگویند سیارهای فراخورشیدی همانند
زمین موجود است که در کمربند حیات یا منطقهی
قابل سکونت ستاره خود قراردارد .این سیاره که
به اسم کپلر  ۶9سی نامیده شده همانند سیارههای
سامانه ی خورشیدی در مداری ویژه پیرامون ستارهای
میچرخد .این سیاره فراخورشیدی احتما ً
ال نخستین
ی است که در آن زندگی خارج از زمین وجود دارد.
سیارها 

ورا روبین که بود و چه کرد؟

ش یا

خانم ورا روبین ،یکی از پیشگامان ماده تاریک و از
بهترین الگوهای دانشمندان زن در تاریخ علم جهان ،در
 25دسامبر  2016در سن  88سالگی در گذشت .وی
گامهای عظیمی در تحول فکری ما برای شناخت کیهان
برداشت.

ثمین حسینی
اقتصاد کشاورزی

شب گردان
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به دلیل اینکه در آن زمان دانشگاه پرینستون دانشجوی زن
نمیپذیرفت ،ورا روبین برای تحصیالت خود به دانشگاه کرنل
رفت .او در ادامه ،مدرک دکتری خود را از دانشگاه جورج تون
( )Georgetown universityبا موفقیت دریافت کرد.
بسیاری از اخترفیزیکدانها از قبیل هانس بث ،ریچارد فاینمن
و جورج گامو با مشاهدات اولیه روبین راجع به کهکشانها بر
این عقیده بودند که ممکن است کهکشانها به دور هستهای
ناشناخته بچرخند ،بعدها محاسبات روبین درباره حرکت
کهکشانها منجر به مسأله معروف مشکل چرخش کهکشانی
( )Galaxy Rotation problemشد .روبین مدعی شد که در
کهکشانها باید حدود ده برابر جرم مرئی کهکشانها ،جرم
نامرئی یا همان ماده تاریک وجود داشته باشد .هماکنون
دانشمندان بر این باورند که ماده تاریک حدوداً  23درصد کل
جرم کیهان را شامل میشود.
ورا روبین در دوران دانشجویی خود در دانشگاه کرنل با رابرت
روبین که در آن زمان دانشجوی رشته شیمی فیزیک در مقطع
دکتری بود ،ازدواج کرد .امروزه چهار فرزند او نیز از بهترین
دانشگاههای دنیا دارای مدرک دکتری هستند .دیود (متولد
 )1950دکتری زمین شناسی ،جودی (متولد  )1952دکتری
کیهان شناسی ،کارل (متولد  )1956دکتری ریاضی و الن
(متولد  )1960دارای دکتری در رشته زمین شناسی هستند.
ورا روبین دارای شخصیت بسیار خون گرم و پرتالشی بود که
هیچ گاه حتی تا لحظههای پایانی زندگیاش ،مثبت اندیشی
و پشتکار خود را کنار نگذاشت .گفتی است در زمانی که ورا
روبین موضوع پایان نامه دکتری خود را انتخاب میکرد ،بیشتر
دانشمندان که تمامی آنها مرد بودند ،بر روی مسأله وجود سیاه
چالهها در مراکز کهکشانها متمرکز بودند .با توجه به این که خانم
ورا روبین در آن زمان دارای دو فرزند بود ،موضوع حاشیهای در
مورد سرعت و نحوه حرکت ستارهها در هاله کهکشانها برای
وی تعریف شد .اما در نهایت ،تالشها و محاسبات وی منجر به
یکی از پایهایترین و هیجانانگیزترین موضوعات امروزه شد.
وی در مصاحبهای با ژورنال دیسکاوری (ِ )Discoveryگفت:
«اولین مقاله من به طرز عجیبی مورد توجه قرار گرفت اما تقریب ًا
تمامی اظهار نظرات منفی بودند .به هرحال این موضوع باعث
شد که منجمان و اخترشناسان از آن به بعد من را بشناسند».
ورا روبین در طول زندگی خود ،تقریب ًا تمامی جوایز مربوط به
اخترفیزیک از جمله جایزه با ارشزش �National Medal of Sci
 enceرا دریافت کرد .اگرچه او هیچگاه نامزد دریافت جایزه نوبل
نشد (به این علت که هنوز ماده تاریک کشف نشده است) اما نام
او همواره در عرصه علم نجوم و کیهان شناسی خواهد درخشید.

صورت فلکی دب اکبر

هرستارهیکمعماست
نگاهی به صورت فلکی های بهارانه

شـب به شـب سـتاره هـا را نگاه مـی کنی  .اخترک مـن کوچک تر ازآن اسـت کـه بتوانم جایش
را نشـانت بدهـم  .امـا چـه بهتـر ! آن هـم بـرای تـو مـی شـود یکـی از سـتاره هـا ؛ آن وقت تو
دوسـت داری همـه ی سـتاره هـا را تماشـا کنـی  .همـه شـان مـی شـوند دوسـت های تـو ...
فاطمه نظارت همـه ی مـردم سـتاره دارنـد اما همه ی سـتاره ها یک جور نیسـت  :برای آن هایی که به سـفر
روشـنایی سوسـو زن انـد  .برای
فیزیک مـی رونـد حکـم راهنمـا دارند و برای بعضی فقط یک مشـت
ِ
بعضـی هـا که اهل دانش اند هر سـتاره یک معماسـت  ...اما این سـتاره ها همه شـان زبان در
کام کشیده و خاموشند  .فقط تو یکی ستاره هایی خواهی داشت که تابنده ای مثلش را ندارد...
شازده کوچولو اثر انتوان دوسنت اگزوپری
اگربه دور از هیاهوی زندگی ،در دل این شب ها که صدای پای بهار ،خواب و خیال خزان را
برمی آشوبد به آسمان باالی سرتان دقیق نگاه کنید می توانید صورت فلکی های بسیاری را
در پهنه آسمان مشاهده کنید  .در شماره های قبل با سه صورت فلکی اسد ،عوا و سنبله آشنا
شدید  .در این شماره به معرفی سه صورت فلکی دیگر معروف فصل بهار یعنی دب اکبر ،گیسو
و سیاهگوش می پردازیم.

صورت فلکی سیاهگوش

دب اکبر

بدون شک یکی از معروف ترین صورت های فلکی های آسمان ،صورت فلکی خرس بزرگ یا
دب اکبر است که مهم ترین صورت فلکی فروردین ماه شناخته می شود.
هفتستارهپرنورکههفتاورنگنامیدهمیشوند،بخشیازاینصورتفلکیرابهوجودمیآورند.
این هفت ستاره ،تصویر یک آب گردان را در آسمان ایجاد می کنند و به همین دلیل این صورت
فلکی با نام آب گردان نیز معروف است  .چهار ستاره ی ُدبهِ ،مراقِ ،فخذ و مغرز ،کاسه ی آب گردان
و سه ستاره ی قائدَ ،عناق و َجون دسته آب گردان را تشکیل می دهند که همگی اسامی عربی اند
و معنای آن ها به ترتیب عبارت است از  :خرس ،گرده ،ران ،بن دم ،جلودار ،بزغاله و معنای َجون
مشخص نیست  .وضعیت این صورت فلکی هر100.000سال یک بار تغییر می کند زیرا وضعیت
دو ستاره انتهایی دسته ی آب گردان (قائد و َعناق) نسبت به پنج ستاره ی دیگر عوض می شود .
«سها» وجود دارد  .اعراب این دو ستاره را اسب
در نزدیکی َعناق ،ستاره ی کوچک دیگری به نام ُ
و سوار می نامند  .یکی از مهم ترین کاربرد های این صورت فلکی ،پیدا کردن ستاره ی قطبی با
استفاده از دو ستاره ی ُدبه و ِمراق است  .اگر این دو ستاره را با خط فرضی بهم متصل کنیم و این خط
فرضی را  5برابر فاصله ی میان آن دو ،به سمت جلو امتداد دهیم ،به ستاره ی قطبی می رسیم .
دو کهکشان که درقسمت شمالی این صورت فلکی مشاهده می شوند در فاصله ی  10میلیون
سال نوری از ما قرار دارند ،عبارت اند از:یک کهکشان مارپیچی با قدر  7که با دوربین های
کوچک ،بیضوی و شیری دیده می شود M81 .است و با دوربین های دوچشمی  M81یک
کهکشان مارپیچی با  25درصد درخشندگی  M82قابل مشاهده است.

صورت فلکی گیسو

گیسو

سیاهگوش

گفته می شود یوهانس هولیوس ،دانشمند آلمانی ،برای پوشاندن قسمتهای خالی
جنوب غربی دب اکبر و صورت فلکی مجاور یعنی شیرکوچک ،این صورت فلکی
را به وجود آورد  .او برای معرفی کردن ستاره های کم نور و ضعیف این ناحیه این
گونه نوشت  :اگر بخواهیم آن ها را رصد کنیم باید چشمانی همچون سیاهگوش
داشته باشیم  .و به همین دلیل این صورت فلکی «سیاهگوش» نامیده می شود .
با اینکه این صورت فلکی پهنه وسیعی را در بر میگیرد اما اجرام عمق آسمانی که بتوان آنها را
با تلسکوپ آماتوری مشاهده کرد ،در آن بسیار اندک است .یکی از مهم ترین اجرام عمق آسمان
این که یک کهکشان مارپیچی با قدر  10است.

صورت فلکی سیاهگوش

صورت فلکی دب اکبر
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راهنمای شب

هر چند این صورت فلکی ،کوچک و کم فروغ است اما دارای اصالت باستانی بی نظیری است .نام
گیسوان برنیکه ،مرهون یک شخصیت تاریخی یعنی ملکه برنیکه دوم ،همسر بطلمیوس سوم
است .برای سال های متمادی تصور می شد که این نقش آسمانی ،بخشی از صورت فلکی اسد
یا بخشی از صورت فلکی دوشیزه است  .به همین دلیل با اینکه بطلیموس آن را یک گره از گیسو
تصور می کرد ؛ آن را جزء 48صورت فلکی فهرست خود قرار نداده است .در سال 1602تیکو براهه
گیسو را به عنوان یک صورت فلکی در فهرست معروف خود جای داد و با این کار اصالت گم شده
ی این صورت فلکی را به آن برگرداند .سال بعد یعنی سال ،1603این صورت فلکی در نقشه ی
اجرام آسمانی جان بایر جای گرفت  .خوشه ی کهکشانی گیسو در فاصله ی میلیون ها سال نوری
از ما واقع شده و شامل بیش از  1000کهکشان است که اکثرا ضعیف تر از قدر دوازدهم هستند.
اجرا عمق آسمانی معروف این  M84 ،M64 ،M53 ،M91 ،M88 ،M99 ،M98و  M100صورت
فلکی و پیشنهاد خوبی برای رصد هستند .

معرفیکتاب

معرفیفیلم
معرفی نرمافزار

رویت روی ماه

مسافران

آسان عکاس حرفه ای شوید

نام کتاب :ماه نو
نویسندگان :امیر حسین زاده | محمد احمدی
یوسف شعبانی
انتشارات :آستان قدس رضوی
سال چاپ1387 :

نام اصلیpassengers :
کارگردانMorten Tyldum :
تاریخ انتشار2016 :
بازیگرانjennifer lawrence :
Chris pratt

نام نرمافزارCamera fv :
شرکت سازندهFGAE Studios :

سمیرا پور محمد| روانشناسی
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با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان همه ساله توجه
خاصی معطوف به مبحث«استهالل» و«رویت هالل
ماه»میشود .شاید شما هم عالقهمند باشید آگاهی
علمی خود را در این زمینه با استفاده از کتابی به زبان
ساده افزایش دهید.
کتاب«ماهنو»(مبانیرویتعلمیهاللماه)نوشته«امیر
حسنزاده»«،محمداحمدی»و«یوسفشعبانی»،یکی
از معدود کتاب هایی است که به این موضوع میپردازد.
در فصل اول کتاب مفاهیم نجوم کروی مانند«طول و
عرض جغرافیایی» و«انواع دستگاه های مختصات»به
عنوانمقدماتالزمبرایورودبهبحثمطرحمیشود.
نویسنده در فصول بعدی به ذکر«خصوصیات فیزیکی
ماه» و سپس«ویژگی های مداری»آن میپردازد.
اصطالحات و مبانی نجومی«رویت هاللLنیز در
سیزده عنوان برای خوانندگان تشریح شدهاست.
در یکی از بخشهای کتاب«تقویم هجری قمری و
مبانی آن» معرفی میشود .در این فصل میتوانید
به سواالتی همچون دالیل پیش آمد اختالف در
تقویم هجری قمری پاسخ دهید و تفاوتهای
تقویم هجری شمسی و قمری را بشناسید.
در فصل ششم این کتاب نیز«رکوردهای رؤیت هالل»
درج شده است.
انواع معیارهای رؤیت هالل ماه در فصل دیگری از
این کتاب قابل دسترس است.
فصل آخر کتاب«ماه نو» راهنمای رصدگران هالل
است و در آن مباحثی مربوط به تاریخ و زمان رصد،
استخراج دادههای رصدی ،بررسی و پیش بینی
وضعیت رؤیت پذیری هالل ،انتخاب رصدگاه،
ابزارآالت رصدی ،روشهای جست وجو و رؤیت
هالل و نحوهی گزارشنویسی آن مطرح شدهاست.
این کتاب دارای چند ضمیمه نیز میباشد که
عبارت است از« :مبانی فقهی رؤیت هالل»،
«آشنایی با نرمافزار «،»Moon Calculator 6.0فرم
گزارش رؤیت هالل»«،واژهنامه و تصاویر».

ثمین حسینی|اقتصاد کشاورزی

در آینـدهای دور ،زمانـی کـه بشـر مجهـز بـه
پیشـرفتهترین تکنولوژیهـا شـده اسـت و
امکانـات سـفر بـه سـیارات دیگـر برای انسـان
فراهـم اسـت ،عـده ای تصمیـم بـه مهاجـرت
از زمیـن و زندگـی در سـیارهای دور از زمیـن
گرفتهانـد .در سـفینهای کـه شـامل پنـج هـزار
مسـافر و دویسـت خدمـه اسـت ،همگـی بـه
خـواب  120سـالهای بایـد فـرو رونـد تـا بـه
سـیارۀ مـورد نظـر برسـند و بعـد از رسـیدن بـه
مقصـد از خـواب بیـدار شـوند و زندگـی تـازهی
خـود را در سـیارهی جدیـد آغـاز کننـد .جیـم
پرسـتون ،مهنـدس مکانیـک جـوان ،وقتـی از
خـواب مصنوعی خود بیدار میشـود بـا حقیقت
تلخـی رو بـه رو میشـود  ....او میفهمـد 90
سـال زودتـر از بقیـهی مسـافران بیـدار شـده
اسـت و هیـچ راه بازگشـتی مجـددی بـه خواب
مصنوعـی خـود نـدارد و بایـد  90سـال آینده را
بـه تنهایـی در یـک سـفینه در فضـای بیکـران
سـپری کنـد .پس از یک سـال تلاش بیوقفه
بـرای پیـدا کـردن راهـی بـرای نجات خـود ،او
کـه همصحبتـی بـه جـز یـک ربـات نـدارد و از
تنهایـی رنـج میبـرد و هیـچ راه نجاتـی بـرای
خـود نمیبینـد ،ناامیدانـه بایـد تصمیمـی
جـدی بگیـرد  ....ایـن کـه باقـی عمـر خـود را
تنهایـی در ایـن سـفینه سـپری کنـد و بمیـرد
یـا ایـن کـه یکـی دیگـر از مسـافران سـفینه را
بیـدار کنـد و زندگـی آینـدهاش را از او بگیـرد و
امـا بـه تنهایـی خـود خاتمه دهـد  ....شـما را
بـه دیـدن ایـن فیلـم علمـی تخیلـی هنـری که
توسـط اسـتودیویی بـزرگ بـا بازیگرانـی درجـه
یـک سـاخته شـده دعـوت میکنـم .

محمد رضا راستین | مهندسی عمران

تفاوت بین دوربینهای حرفهای و دوربین تلفن
همراه شما در چیست؟ اگر از تفاوتهای سخت
افزاری چشمپوشی کنیم ،متوجه تفاوتهای
نرمافزاری میشویم که شامل منوهای مختلف در
دوربینهای حرفهای و کنترل بیشتر روی عملکرد
دوربین (در حالت دستی) در این دوربینها است.
اپلیکیشن پیش فرض دوریبن تلفنهای هوشمند
تعدادی از این امکانات را فراهم کردهاند اما به خاطر
رابط کاربری بهتر و قابل استفادهبودن آن برای اکثر
کاربران ،سعی در سادگی آن بودهاست .با این حال
سختافزار دوربین شما قابلیتهای بسیار زیادی
دارد که به طور معمول قابل استفاده نیست .نرمافزار
« »camera fvاین قابلیت را به تلفن هوشمند شما
میدهد که از دوربین خود نهایت استفاده را بکنید و
عکسهایی مانند دوربینهای حرفهای ثبت کنید.
« »Camera fvاین امکان را به شما میدهد تا
حساسیت سنسور « »isoدوربین را بر اساس
شرایط محیطی تنظیم کنید برای مثال در عکاسی
از آسمان شب چون نور کمی در اختیار داریم از
isoهای باالتر استفاده میکنیم .همچنین میتوان
با تغییر فرمت خروجی ،عکسهای خود رابه صورت
خام ذخیره کرد .همان طور که در شماره های قبل
شبآهنگ اشاره شد ،استفاده از عکسهای خام
در پردازش نهایی عکس تاثیر بهسزایی دارد.
امکان تنظیم سرعت شاتر که جزء مهمترین
فاکتورهای عکاسی نجومی است ،در این نرم
افزار فراهم شدهاست .همچنین با تنظیم سرعت
شاتر می توانید وارد شاخه « »light paintingشده و
عکسهای خالقانهای ثبت کنید.
تنظیم تراز سفیدی ( ، )white balanceتنظیم
دستی فوکوس برای عکاسی ماکرو و ، ...
عکاسی پیاپی با نوردهیهای مختلف ( مخصوص
عکاسی « )HDR ) «intervalometerجهت ساخت
تایملپس از دیگر امکانات این نرمافزار است.

معرفیسایت

انجمن بین المللی نجوم
آدرس سایتhttps://iau.org :
عکس این فرم را از طریق راههای زیر ارسال نمایید:

telegram.me/ferdowsi_astronomy_club
www.instagram.com/ ferdowsi_astronomy_club

کار با
تلسکوپ

منا صبور | مهندسی شهرسازی

اب راک
پوکسلت

ترکیبی ها  ،ساده اما دقیق

علیرضا صادقی|مهندسی مکانیک

در شــماره پیشــین بــا اصــول اولیــه
چگونگــی عملکــرد تلســکوپ بازتابــی
آشــنا شــده و پیکربنــدی نیوتنــی را
بررســی کردیــم .در ایــن شــماره بــه
دیگــر پیکربندیهــای تلســکوپهای
بازتابــی میپردازیــم.
کاســگرین :در نــوع کالســیک ایــن
پیکربنــدی ،آینــه مقعــر اصلــی کــه
ســهموی اســت ،نــور را از آســمان
گرفتــه و بــه ســمت آینــه ثانویــه
کــه دارای ســطح هذلولــوی محــدب
و درون فاصلــه کانونی آینــه اصلــی
اســت ،بازتــاب میکنــد .ســپس ایــن
نــور از روی آینــه ثانویــه بازتابیــده و از
ســوراخی کــه وســط آینــه اولیــه تعبیــه
شــده ،خــارج میشــود .در آنجــا بــه
کمک عدسی چشــمی ،مــوازی شــده
و تصویــر تشــکیل میشــود .در ایــن
سیســتم بــه دلیــل اســتفاده همزمــان
از آینــه مقعــر و محدب ،ابیراهیهــای
آینههــا بــه ویژه ابیراهــی کمــا
تقریبــ ًا حــذف شــده و همچنیــن
طــول لولــه تلســکوپ بــه نســبت

تلســکوپهای نیوتنــی کوتاهتــر
اســت .مهمتریــن ویژگــی عمــده ایــن
تلســکوپ میدان دید زیــاد اســت.
بــه دلیــل دشــواری ســاخت آینههــای
ســهوی و هذلولــوی ،اصالحاتــی روی
ایــن پیکربنــدی انجــام شــد کــه هــم
مزایــای آن حفــظ و هــم از ســختیهای
تولیــدش کاســته شــد .تلســکوپهای
کاتادیوپتریــک نتیجــه ایــن اصالحــات
اســت .در ایــن نــوع پیکربندیهــا
تیغــه عدســی تصحیــح کننــدهای در
ابتــدای لوله تلســکوپ قرار میگیــرد
کــه نــور ورودی را بــر اســاس شــکل
آینــه طــوری تغییــر دهــد تــا خطاهــا بــه
حداقــل برســد .دو نــوع تیغــه تصحیــح
کننــده پرکاربــرد بــا انحناهــای داخلــی
و خارجــی متفــاوت وجــود دارنــد.
تیغههــای اشــمیت و تیغههــای
ماکســتوف .تلســکوپهای کاســگرین
بــر اســاس نــوع تیغــه تصحیــح
کننــده بــه انــواع اشــمیت  -کاســگرین
و ماکســتوف  -کاســگرین تقســیم
میشــو ند .
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شبکده

در این بخش مطابق نسخههای قبل نشریه به
معرفی سایتهای مرجع نجومی میپردازیم.
انجمن بینالمللی نجوم(International
 )Astronomical Unionکه بهصورت مختصر
 IAUخوانده میشود ،سازمانی بینالمللی است
که هدفش ترقی و حفظ دانش اخترشناسی در
تمام زمینهها است IAU .بهعنوان مرجعی معتبر
در اخترشناسی ،وظیفه نامگذاری اجرام آسمانی
و هر گونه عوارض سطحی آنها را هم بر عهده
دارد.
از خصوصیات اصلی این سایت دسترسی سریع
و آسان به اخبار و اطالعات به روز نجومی است
که به ترتیب زمانی در سالهای مختلف آمده
است؛ اخباری مثل :ویژگیهای کشف شده
سیاره پلوتو و قمرهایش به صورت مرحله به
مرحله ،نامگذاری ستارههای جدید کشف شده،
بررسی امواج گاما که برای اولین بار منتشر شده
و به صورت طبقهبندی شده در سایت قرار گرفته
است.
بخش بعدی مربوط به نهادهای علمی است
که با  iauهمکاری میکنند و این سازمان از
آنها حمایت میکند؛ انجمن عمومی ،Vienna
برنامههای استراتژیک دفتر توسعه اخترشناسی
از سال ،2020-2010محتوای جلسات برگزار
شده در مورد اخترفیزیک از زیرمجموعههای
این بخش هستند؛ همچنین این سایت شامل
بخشهایی مانند :دفتر منجمان جوان یا مدرسه
آموزش ستارهشناسی برای جوانان است یا ISYAS
است که میتوان از نوع فعالیتها و برگزاری
کالسها و سایر برنامههای آن مطلع شد.
بخش بعدی مربوط به انتشارات و آثار چاپ
شده در زمینه ستارهشناسی بوده که خالصهای
از هر کدام از نسخ نشریههای مختلف در سایت
قرار دارد.

زینب مومن زاده| مهندسی معماری
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قریـب بـه  %99خاطـرات رصـدی کانـون
نجـوم ،برخاسـته از بـرج رادکان خواجـه
نصیـره .رصـد یلـدا و انقلاب زمسـتانی
سـال  90در رادکان برگـزار میشـد .قـرار بود
بـه خاطر کسـالت به ایـن تفریـح ماراتن وار
و سـوزناک نـروم .آن شـب در خانـه بـودم و
دلـم در رادکان بـود .شـدت شـعله بخـاری
و گرمـای زیـاد اتـاق دل مـرا روانـه رادکان
کـرد .بـا وجـود گرمای اتـاق از فکر سـرمای
رادکان سـردم شـد ،بخـاری را روشـنتر
کـردم و سـپس پیامـی بـه دوسـتان حاضـر
در رادکان روانـه کـردم کـه اتـاق عجـب گرم
اسـت .بالتبـع جـواب درخوری دریافت شـد
کـه نشـان از سـرمای شـدید یلـدای رادکان
داشـت .امـا همـان کافـی بـود کـه آدم را بـا
هـزار کسـالت ،هوایـی رادکان کنـد .آخـر
شـب بـا تنـی چنـد از رفقـای از رصـد جـا
مانـده هماهنگـی صـورت گرفـت کـه فـردا
صبـح راهی رادکان شـویم و طلوع خورشـید
را از میان دو درب رادکان تماشـا کنیم .همه
موافـق آمـدن بودنـد امـا از قضـا در شـب
یلـدای  90هیـچ کسـی ماشـین نداشـت.
گفتیـم چه کنیـم؟ گفتند بگویید خـدا بزرگه.
مـا هـم گفتیـم .دو سـاعت بـه طلـوع بیـدار
شـدیم و ناچـار بـا تاکسـی تلفنـی تمـاس
گرفتیـم .آنهـا هـم خـواب .بیدارشـان
کردیـم ،در خـواب مقصـد را سـوال کردند و
مـا با صدای رسـا و ذوق آلـود گفتیم رادکان!
چنـاران! جنـاب تاکسـی فرسـتنده ترجیـح
دادنـد بـا هوشـیاری بیشتـری دوبـاره
بپرسـند کـه کجـا؟ مـا هـم بـا مختصـات
دقیقتـری رادکان را معرفـی کردیـم ،گفتند
نمیشـه .اصـرار کردیـم .فرمودنـد تـا نیـم
سـاعت دیگـه .گفتیـم باشـه .اولـش آقـای
راننـده عصبانـی بـود .بعد از مدتـی که دلیل
رادکان آن هـم کلـه صبـح را توضیـح دادیـم
عصبانیـت جنـاب راننده به نگاههـای عاقل
انـدر سـفیه تبدیل شـد و در انتها حدود سـه
دقیقـه مانـده بـه طلـوع خورشـید رسـیدیم
پـای بـرج .وقتـی آن جمعیـت پـای بـرج را
مشـاهده نمـود ،نـگاه و کالمهـای عاقـل
انـدر سـفیهاش بـه بهـت تبدیـل شـد .وقت
کـم بـود و چنـد دقیقـه مهلـت داشـتیم.
خودمـان را در جمعیـت پـرت کردیـم و بیـن
دوسـتان عزیزمـان طلوع خورشـید اول دی
مـاه را دیدیـم و عکاسـی کردیـم .

سعیده ثناییپور| گیاهپزشکی

شعر نجومی
از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر
شب رفت و با سپیده خبر می دهد سحر
از اختر شبان رمه ی شب رمید و رفت
وز رفته و رمیده خبر می دهد سحر
زنگار خورد جوشن شب را به نوشخند
از تیغ آبدیده خبر می دهد سحر
از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب
بس دیده و شنیده خبر می دهد سحر
بس شد شهید پرده ی شب ها شهاب ها
وان پرده ها دریده خبرمی دهد سحر
چاووش خوان قافله ی روشنان «امید»
از ظلمت رمیده خبر می دهد سحر
مهدی اخوان ثالث

×××

کوثر امیری|زیستشناسی

کمتر کسی را در اطرافتان میشناسید که
موسیقیهای بیکالم «یان تیرسن» را گوش
نداده باشد که قطع ًا در نوع خود بیهمتاست!
گیوم یان تیرسن (به فرانسوی Guillaume
 Yann Tiersenزاده  23ژوئن  )1970نوازنده
و آهنگساز فرانسوی است .او پس از ساخت
موسیقی متن فیلم اَ ِملی ،به شهرت بینالمللی
دست یافت .از شناسههای موسیقی او استفاده از
سازهای متعدد در کنار تنظیمهای مینیمالیستی
است ،که گاهی الهامهایی برگرفته از موسیقی
کالسیک اروپا و موسیقی فولک فرانسوی نیز
در آن بهگوش میرسد .ترکیب محبوب تیرسن
معمو ً
ال پیانو با آکاردئون یا ویولن به همراه
سازهایدیگریهمچونملودیکا،هارپسیکورد،
زایلوفون ،کیندرکالویرondes martenot ،
و حتی صدای وسایلی مانند ماشین تایپ است.
موسیقی او آثار هنرمندانی مانند فردریک شوپن،
اریک ساتی ،فیلیپ گ َلس و مایکل نایمن را به
یاد شنونده میآورد.
ترکهای پیشنهادی من از این نوازنده:

La valse d’amélie.1
Le Moulin.2
Porz Goret.3
Sur le fil.4
La veillée .5

میتوانید ساعتها به این موسیقی زیبا گوش
کنید و متوجه این نشوید که چطور زمان در
حال سپری شدن است .درست مانند زمانی
که میخوابید در آرامش کامل ثانیه به ثانیه شما
با آرامش وصف نشدنی سپری خواهد شد و
بیشتر و بیشتر در این نجوای بی کالم غرق
خواهید شد درست مثل یک رؤیا لحظه به لحظه
بیشتر درگیر آن میشوید و هیچ وقت به پایان
این رؤیا فکر نخواهید کرد چرا که تنها پخش
آن در اتمسفری که تنفس میکنید برایتان لذت
بخش است .میتوانید خود را زیر یک
آسمان پر از ستاره تصور کنید و به
این فکر کنید که  ...میتوانید
به هرچیزی که دلتان میخواهد
فکر کنید! میتوانید زمان را
فراموش کنید و به غرق
کردن خود در افکارتان
ادامه دهید.
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