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امکانات و کارایی تلسکوپ ملی ایران در گفتوگو با مجری طرح رصدخانه ملی

امید به بهرهبرداری از تلسکوپ ملی تا سال ۱۴۰۰
دکتر »حبیب خسروشاهی« :وجود رصدخانه ملی ،ایران را نسبت به کشورهای منطقه در موقعیت ممتاز و ویژهای قرار میدهد

 پیش از آنکه وارد بحث شویم ،کمی درباره اهداف ساخت این تلسکوپ و
مشخصات فنی این رصدخانه توضیح دهید.
هدف ما از پــروژه »رصدخانه ملی ایران« طراحی و ســاخت یک رصدخانه
نجومی اســت .رصدخانه نجومی ،شامل یک یا مجموعهای از تجهیزات رصدی
نظیر تلسکوپهای نجومی تحقیقاتی است .با توجه به گسترش علم و فناوری،
امــروزه رصدهای نجومی صرفا با یک تلســکوپ به معنای کالســیک آن انجام
نمیشــود ،بلکه تجهیزات دیگری مانند دوربینها یا تجهیزات رصدی با طراحی
ویژه نیز همراه آن است .بهطور ســاده و خالصه میتوان گفت تلسکوپ ابزاری
است که میتواند فوتونها یا نور را دریافت و در یک مکان متمرکز کند و در نتیجه
به منجمان امکان میدهد که درباره منشــأ گسیلشــدن این نورها )که ورای جو
زمین قرار دارند( ،پژوهش کنند .منشــأ گسیلشــدن این نورها یا فوتونها ممکن
اســت خورشید ،سیارات ،کهکشانها یا اجرام دیگری باشند .البته فقط انتشار نور
نیست که مهم اســت؛ بلکه مطالعه جذب نور هم اهمیت اخترفیزیکی دارد .با
بررســی این فوتونهای نشــری یا جذبی میتوان درباره اجرام موجود در کیهان
پژوهش کرد.
 تاکنون چه بخشهایی از کار ساخت این رصدخانه انجام شده است؟
مأموریت اصلی ما در رصدخانه ملی ،طراحی و ساخت یک تلسکوپ کالس
متوســط تحقیقاتی اســت ،اما برای انجام چنین پروژهای به فعالیتهای جنبی
دیگری هم نیاز است؛ برای مثال ،تلسکوپ باید در موقعیت مناسبی مستقر شود.
برای پیداکردن بهترین جا برای اســتقرار این تلســکوپ مجموعه فعالیتهایی
صورت میگیرد که به آن »مکانیابی« گفته میشــود .مکانیابی این تلســکوپ
یا بهتر بگویم رصدخانه انجام شــده است .پس از آنکه مکان استقرار تلسکوپ
مشــخص شــد ،باید آن را برای ســاخت رصدخانه آماده کرد .پیش از ســاخت
تلسکوپ در قله کوه باید مطالعات ژئوتکنیک صورت گیرد ،زیرا قرار است سازهای
بــه وزن کل حدود  ۳۰۰تــا  ۴۰۰تن در این مکان نصب شــود ،بههمیندلیل باید
همه عوامل مؤثر بر این ســازه را در نظر داشت .باید قله کوهی که برای ساخت
تلســکوپ در نظر گرفته شده است ،تسطیح شود تا امکان ساخت سازهها فراهم
شــود .عالوهبرآن باید جاده دسترســی به قله کوه که رصدخانه در آن مســتقر
میشود ،ســاخته شــود .پس میبینیم پیش از آنکه وارد مرحله اصلی ساخت
تلسکوپ شــویم باید کارهای مقدماتی زیادی انجام شود که هم زمانبر است و
هــم به بودجه قابلتوجهی نیاز دارد .در مورد خود تلســکوپ هم باید گفت که
کار طراحی آن انجام شده و برخی از قطعات را ساخته یا تهیه کردیم؛ مانند آینه
اصلی .آینه ثانویه در حال ساخت است .درعینحال فعالیتهای عمرانی مربوط
به تأسیسات و ساختمان رصدخانه هم در حال انجام است.
 یک تلسکوپ پژوهشی چه اجزایی دارد؟
خود تلســکوپ یک ساختار اپتوالکترومکانیکی اســت؛ یعنی در ساخت این
تلســکوپ ،هم مکانیک نقش دارد ،هم الکترونیک و کنترل و هم اپتیک .درواقع
مکانیک و کنترل باید از اپتیک حمایت کنند ،چون همه تجهیزات این تلســکوپ
باید در خدمت اپتیک یا درواقع آشکارسازی فوتونها باشند .پس از آنکه فوتونها
دریافت و تجمیع شدند ،باید آن را در یک نقطه ،کانونی کرد .ابزارهای رصدی هم
باید توســعه پیدا کنند تا این فوتون یا نوری را که از یک چشمه دریافت شدند ،به
تصویر یا طیف تبدیل کنند .پس از آن اســت که منجمان وارد عرصه میشوند و
به تجزیهوتحلیل این اطالعات میپردازند تا نادانســتههای ما از عالم و هستی را
کاهش دهند .این کلیت یا چارچوب کار ماست.
 چرا اجرای این پروژه اینقدر طوالنی شد؟
در چنین پروژههای بزرگی ،وقتی که وارد کار میشویم ،هم به دلیل حجم زیاد
کار و هم پیچیدگی و دقت الزم برای فعالیتها ،پیشــرفت کار ،خواهینخواهی
به کندی صورت میگیرد؛ برای مثال صیقلدادن ســطح آینه باید با دقت نانومتر
)یکمیلیاردم متر( صورت گیرد .متأسفانه تاکنون صنعت ما چنین کاری را نکرده،
چون لزومی برای انجام آن در کشــور ما وجود نداشته است .حوزههای پژوهشی
و صنعتی ما تاکنون در این مقیاس کار نکردهاند .بله ،صنایع در زمینه فناوری نانو
پیشــرفت کردهاند؛ ولی این موضوع متفاوت اســت .باید در نظر داشت که شما
میتوانید یک قطعه کوچک مثال یک آینه کوچک را به مراکز صنعتی و پژوهشی
ســفارش دهید تا آن آینه کوچک را در حــد نانومتر صیقل دهند؛ ولی تاکنون در
کشور ما آینهای به قطر چند متر را در مقیاس نانو صیقل ندادهاند.
 تاکنون چه فعالیتهایی برای ساخت این رصدخانه انجام شده است؟
ما آینه تلســکوپ را ســفارش دادیم و خریداری کردیم .همانطور که گفتم،
ســطح آینه با دقت نانومتری صیقل داده شده اســت .چندی پیش هم این آینه
وارد کشــور شــد و آن را تحویل گرفتیم .آزمون این آینه به وســیله متخصصان
ایرانی و با همکاری محققان خارجی انجام شــد .این قطعه و آینه ثانویه اجزای
مهمی هستند که سفارش و خریداری شدهاند .توجه دارید که تعیین مشخصات
شیشــههای مربوط به این آینهها از سوی مهندسان و مشاوران طرح انجام شده
است .این مجموعا  ۱۵درصد کل پروژه را تشکیل میدهد .طراحی و ساخت دیگر
اجزاي تلسکوپ در داخل کشور انجام میشود .طراحی جزئی تلسکوپ به پایان
رســیده و به داوری متخصصان گذاشته شــد ۱۲ .متخصص ساخت رصدخانه و
تلســکوپ و کسانی که بنیانگذار اپتیک فعال در تلسکوپها بودند ،طراحی ما را
داوری کرده و نظراتشان را گفتهاند .به پشتوانه این داوری برای ساخت تلسکوپ
آماده میشــویم .طراحی و ساخت گنبد چرخان بهزودی آغاز میشود و اینها به
دست مهندسان و صنعتگران کشور انجام میشود.
 گویا اصراری هســت که میخواهید حتما این تلسکوپ را در داخل کشور
بسازید.
البته میخواهیم این تلسکوپ را در داخل کشور بسازیم؛ ولی وقتی میگوییم
این تلسکوپ باید در داخل کشور طراحی و ساخته شود ،به این معنی نیست که ما
میخواهیم متعصبانه این کار را انجام دهیم؛ بلکه تالشمان این است که این کار
را هوشــمندانه انجام دهیم .ما نمیخواهیم فقط صاحب یک رصدخانه شویم؛
بلکه میخواهیم در زمینه طراحی و ســاخت رصدخانه نیز صاحبنظر شــویم؛
وگرنه بســیاری از کشورهای دیگر تلسکوپ را سفارش دادند و تلسکوپ آماده را
تحویل گرفتند؛ اما ما نخواســتیم آن مسیر را طی کنیم .البته در نظر داشته باشید
تمام پروژههای ساخت رصدخانهها طوالنیمدت هستند و فقط مختص ساخت
این رصدخانه نیست .ساخت تلسکوپهایی که کشورهای دیگر سفارش میدهند
و ساختهشــده آن را تحویل میگیرند ،نیز زمانبر اســت .با ســاخت رصدخانه و
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گروه علم :پروژه »رصدخانه ملی ایران« یکی از بزرگترین پروژههای علمی ایران
بود که در زمان مطرحشدن ،امیدهای بسیاری را برای پیشبرد وضعیت تحقیق و
پژوهش در ایران شکوفا کرد ،اما پس از گذشت مدتی مشخص شد پیشرفت این
پروژه کند است .کندی این پروژه دالیل بسیار داشت؛ از دشوار و پیچیدهبودن ذاتی
این پروژه گرفته تا نبود بودجه برای ادامه مسیر .پروژهای که کارهای مقدماتی آن
از ســال  ۱۳۸۰شروع شــده بود ،تاکنون فقط  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته
اســت .سرنوشــت این پروژه کمکم مایه نگرانی شــده بود تا اینکه چندی است
زمزمههایی مبنیبر تسریع این پروژه به گوش میرسد .به همین مناسبت با دکتر
»حبیب خسروشاهی« ،مجری این طرح ،در پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفتوگو
کردیم تا با اهمیت و کارایی این تلسکوپ بیشتر آشنا شویم .دکتر »خسروشاهی« به
سرنوشت این پروژه بسیار خوشبین است و میگوید امیدوار است تا سال ۱۴۰۰
کار بهرهبرداری از این تلسکوپ آغاز شود.

تلسکوپ در کشور عالوه بر اینکه صاحب آنها میشویم ،دانش و فناوری مربوطه
نیز در کشور نهادینه میشود و یاد میگیریم که چگونه طرحهایی با این سطح از
پیچیدگی و دشــواری اجرائی را در مؤسسات علمی هدایت کنیم .االن تلسکوپ
۴۰متری در حال طراحی و ســاخت اســت؛ پروژهای که مدتها درباره آن بحث
میکنند و چندین ســال دیگر زمان میبرد که ســاخت آن تمام شود .همینطور
چندین سال است که کار طراحی تلسکوپ ۳۰متری دانشگاه کالیفرنیا آغاز شده؛
ولی حتی برای کشــورهای صاحــب فناوری این امر زمــان درخورتوجهی طول
میکشد تا به بهرهبرداری برسد .نمونه دیگر یک کشور آسیایی است که همزمان با
ما ایجاد رصدخانه را کلید زده و با وجود اینکه کل تلسکوپ به وسیله یک شرکت
اروپایی ساخته و نصب شده ،کاربری علمی آن آغاز نشده است .میخواهم تأکید
کنم که طراحی و ســاخت رصدخانه ،موضوعی نیست که ما امروز اراده کنیم و
فردا یا هفته بعد یا ماه بعد و سال بعد محصول مد نظرمان را دریافت کنیم .چنین
پروژههایی در همهجای دنیا زمانبر است.
 چه عواملی موجب این کندی شده است؟
یکی از موضوعاتی که باعث میشــود روند ساخت تلسکوپ به کندی پیش
برود ،همان موضوع دقت است .در بخش مکانیک ،دقت ما باید در حد میکرومتر
باشــد و در اپتیک دقت ما باید در حد نانومتر باشــد .در کنتــرل حرکت زاویهای
که یکی از مهمترین کارکردها یا وظایف تلســکوپ اســت ،برای اینکه بتواند یک
جسم خاص مانند یک ستاره را رهگیری کند ،صحبت از دقتی در حدود یک روی
۳۶هزارم درجه است .این مقدار دقت بسیار زیاد است و صنعت ما به چنین دقتی
عادت ندارد و در نتیجه تجربهای برای دســتیابی بــه چنین دقتی ندارد؛ بنابراین
میتوان گفت پروژههای پژوهشی مانند این ،صنعت را با نیازهای جدیدی آشنا و
چالشهای تازهای را برایشان مطرح میکند؛ یعنی افقهای تازهای را برای آنها باز
میکند؛ پس نکتهای که باید روی آن تأکید کرد ،این است که دقت ساخت چنین
تلســکوپی باید بسیار زیاد باشد .در نظر داشته باشید که ما میخواهیم تلسکوپی
به وزن تقریبی صد تُن را در قله یک کوه نصب کنیم که بنا به ضرورت در معرض
باد با سرعت قرار میگیرد؛ ولی نباید در تصویر این تلسکوپ اختاللی بیش از یک
بر روی ۳۶هزارم ثانیه ایجاد شود .مجموع این عوامل باعث میشود که ما ابزاری
با دقت زیاد در اختیار داشــته باشیم .برای بیان دقت این تلسکوپ تأکید میکنم
که توان تفکیک این تلسکوپ چنان است که اگر دو سکه  ۲۰۰تومانی در یک سر
اتوبان همت باشد ،با استفاده از این تلکسوپ میتوان از آن سر بزرگراه همت ،این
دو سکه را تشخیص داد!
وقتی میگوییم این تلسکوپ باید در داخل کشور طراحی و ساخته
شود ،به این معنی است که ما میخواهیم این کار را هوشمندانه
انجام دهیم .ما نمیخواهیم فقط صاحب یک رصدخانه شویم؛ بلکه
میخواهیم در زمینه طراحی و ساخت رصدخانه نیز صاحبنظر شویم؛
وگرنه بسیاری از کشورهای دیگر تلسکوپ را سفارش دادند و تلسکوپ
آماده را تحویل گرفتند؛ اما ما نخواستیم آن مسیر را طی کنیم
 درباره مکانیابی و دشــواریهای آن صحبت کردید .چرا نمیتوان چنین
تلسکوپی را در ارتفاعات شهر تهران یا هر جای دیگری ساخت؟ مکان ساخت
این تلسکوپ چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
کار مکانیابی این رصدخانه در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
انجام شده است .آقای دکتر »سعداله نصیری« و دیگر همکاران ما در علوم پایه
زنجان ،در ابتدا یک شــناخت کلی و اجمالی از تمام ایران به دست آوردند .برای
انتخــاب مکان یک رصدخانه باید به چند عامل بســیار مهم دقت کرد؛ ازجمله
اینکه تالطم جو کم باشد ،مکان استقرار تلسکوپ باید از الیه اینورژن یا وارونگی
باالتر باشــد .رطوبت هوا کم ،سرعت باد مناســب و جریان هوا یکنواخت باشد،
ابرناکی منطقه کم باشد و ذرات گردوغبار هم در محیط اطراف نباشد .بنابراین اگر
بخواهیم این تلســکوپ را در جای مناسبی نصب کنیم ،باید از ارتفاع سههزارمتر
هم باالتر برویم .عالوهبراین نمیتوانیم این تلسکوپ را در نزدیکی شهرهای بزرگ
بســازیم زیرا آلودگی نــوری برای رصد اجرام آســمانی مزاحمت ایجاد میکند.
بســیاری از اجرام آسمان کمنور هستند و در نتیجه آلودگی نوری رصد این اجرام
را غیرممکــن میکند .عالوهبراین باید از گردوغبار هم دوری کرد .گردوغبار در کار
تلســکوپ چند مشــکل ایجاد میکند .اول اینکه فوتونها را جذب میکند و در
رصــد اجرام اختالل ایجاد میکند ،دیگر اینکه این ذرات گردوغبار ممکن اســت
روی سطح آینه بنشینند و انعکاس نور که مبنای تلسکوپ است را کاهش دهند.
در نظر داشته باشید که ســطح آینه با دقت نانومتری صیقل خورده است ،حال
اگر ذراتی در ابعاد میکرومتر روی آن بنشیند ،دیگر تلسکوپی در کار نیست .نکته
دیگری که باید در نظر داشت این است که قله مورد نظر باید عالوه بر اینکه همه
این ویژگیها را داشته باشد ،دسترسی به آن هم میسر باشد .درنهایت نیز گروه با
تحلیل و جمعبندی همه این عوامل به این نتیجه رسید که این تلسکوپ باید در
ارتفاعات اطراف کویر مرکزی ایران نصب شــود .در ابتدا چند منطقه در بیرجند،
کرمان ،قم و کاشان بهعنوان نامزدهای اولیه انتخاب شد و در نهایت هم با بررسی
دقیق عوامل مؤثر ،قله گرگش در حوالی شهرســتان کاشان انتخاب شد و امروز
نهتنها جادهای تا قله احداث شــده است بلکه عملیات عمرانی ساخت محفظه
و ســاختمان کنترل و الیهنشانی در آن در حال انجام است .ما فقط در یک جمله
میگوییم با بررسی عوامل محیطی ،مکان مناسب برای ساخت رصدخانه انتخاب
شد اما در نظر داشته باشید که همین کار انتخاب مکان مناسب ،سال  ۱۳۸۱آغاز

شد و تا سال  ۱۳۸۷طول کشید.
 ساخت این تلسکوپ چه اهمیتی دارد؟
نکتــهای که بایــد به آن توجه کرد این اســت که درحالحاضر در کشــور ما
تلســکوپ مدرن تحقیقاتی وجــود ندارد .یعنی منجمان ما محتاج اســتفاده از
تجهیزات رصدی در دیگر کشورها هستند .همین وابستگی و نبود ابزار تحقیقاتی
مناســب باعث شده است که برای مثال نســبت تعداد منجمان ما به جمعیت
کشور بسیار کمتر از این نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی باشد .این امر نوعی
وابســتگی علمی را در پی داشته و جریان دانش و علم در نجوم مانند بسیاری از
شــاخههای دیگر علوم تقریبا یکطرفه است؛ یعنی ما دریافتکنندهایم .این امر
در تضاد با پیشــینه ایران در نجوم است .اتفاقا آنچه این وضعیت را تشدید کرده
جدایی علم از فناوری بوده اســت .علوم پایه نیازمند آزمایشگاههای پیشرفتهاند.
موقعیت جغرافیایی ایران برای تلسکوپهای پیشرفته تحقیقاتی بسیار مناسب
است و باید از این فرصت بهره برد .نجوم عمیقا با فناوری عجین است و ساختن
تلســکوپ ،زدن دو نشــان با یک تیر اســت .هم توســعه نجوم و کیهانشناسی
بهعنوان علوم پایه و هم توسعه فناوری پیشرفته.
 گفتید امروزه مفهوم تلسکوپ تغییر کرده و با تلسکوپهای سنتی فرق دارد
و گفتید برخی نور اجرام و تلســکوپهای دیگر طیفها را بررسی میکنند .اگر
ممکن است این مورد را بیشتر تشریح کنید.
بهطورخالصه ،وظیفه یک تلسکوپ ،تجمیع نور است .نور اجرام آسمانی در
بازه فرکانسی گســتردهای به دست ما میرسد که هرکدام از اینها هم نام خاص
خود را دارند؛ مانند پرتو ایکس ،پرتو گاما ،پرتو فرابنفش ،مرئی ،فروسرخ و  . ...هر
تلســکوپی در یکی از این محدودهها فعالیت میکند .بازه طولموجی تلسکوپی
که ما میســازیم محدود و به پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیک است که از ۳۰۰
نانومتر شروع میشود و تا دو هزار و  ۵۰۰نانومتر یا حدود دو میکرون میرسد .ما
به این گســتره طولموج عالقه داریم .نکته دیگر این است که ممکن است ابعاد
تلسکوپهایی که در یک محدوده فعالیت میکنند ،متفاوت باشد؛ برای مثال دو
تلســکوپ در محدوده نوری فعالیت میکنند که قطر یکی ،دو متر و قطر دیگری
چهار متر اســت .در این حالت ،تلســکوپ چهارمتری در مدتزمان برابر ،تعداد
فوتونهای بیشتری دریافت میکند .البته برای اینکه یک تلسکوپ کوچک بتواند
تصویر عمیقی دریافت کند ،میتوان نوردهی را در زمان بیشتری انجام داد؛ برای
مثال اگر بخواهیم با یک تلســکوپ دومتری ،کار یک تلســکوپ چهارمتری را با
همان عمق دید انجام دهیم ،باید زمان نوردهی را چهاربرابر کرد .امروزه میتوان
با دوربینهایی به قطر  ۱۰تا  ۱۵ســانتیمتر به عمق دید تلســکوپ هابل )که یک
تلسکوپ دومتری است( رسید ،اما بازدهی زمانی این سامانه قطعا به اندازه هابل
نخواهد بود.
 از اطالعاتی که این تلسکوپها به ما میدهند ،چه استفادههایی میتوان
کرد؟
پس از آنکه ما نور را کانونی و جمع کردیم ،میتوان این نور را به تصویر تبدیل
کرد که در این صورت میتوان اطالعات زیادی از تصویرهای نجومی تهیه کرد یا
کارهای طیفنورســنجی یا فتومتری انجام داد .از نورسنجی ستارهها ،اطالعات
زیادی میتوان اســتخراج کرد؛ مثال میتوان به قدر و رنگ ستارهها و کهکشانها
پــی برد یا وجــود رگههای غبار که خود نشــان از تاریخچه تحولی آنهاســت یا
مثال تغییرات نورســنجی اجــرام؛ برای مثال آنچــه امروز بهعنــوان بزرگترین
معمای نجوم ،کیهانشناســی و فیزیک؛ یعنی انرژی تاریک مطرح است ،حاصل
اندازهگیریهای نورسنجی دقیق اجرامی بهنام ابرنواخترهاست! اگر امروز به یقین
رسیدیم که عالم در حال انبساط است ،نتیجه نورسنجی دقیق است .کار دیگر این
است که طیفسنجی کنیم .در طیفسنجی ،ما به ساختار شیمیایی درون ستارهها
یا حرکت اجســام دقت میکنیم یا فاصلهها در عمق کیهان را اندازه میگیریم و
این از طریق اندازهگیری پدیده دوپلر انجام میشــود .بنابراین ما با طیفســنجی
اجرام میتوانیم نحوه حرکت اجرام؛ یعنی سینماتیک آنها را تعیین کنیم.
 برای بهرهبرداری بهینه از این تلسکوپها چه فکری کردید؟
هم ســاخت این ابزارها و هم اســتفاده و بهرهبرداری از آنها ،کاری است که
در ایران ســابقهای ندارد .ما در طرح رصدخانه ملی ایران و پژوهشکده نجوم در
پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،تالش کردیم تعداد قابلتوجهی از دانشجویانمان
را در زمینه کاربری تلســکوپ آموزش دهیم .برنامه آموزش ما حدود شش سال
ســابقه دارد .ما معتقدیم تربیت دانشجویان در رشتههای نجوم و کیهانشناسی
رصدی در دانشــگاههای سراسر کشور و جذب اســاتید نجوم به دانشگاهها گام
مهمی برای توسعه نجوم رصدی و فراهمکردن مقدمات بهرهبرداری از تلسکوپ
است .ما از این رویکرد دانشگاهها حمایت میکنیم .ما همچنین آمادهایم امکانات
الزم را برای نصــب و راهاندازی تجهیزات رصدی نجومی دانشــگاهها در محل
رصدخانه ملی ایران فراهم کنیم .معتقدیم این یک سرمایهگذاری ملی است و ما
آماده مشارکت یا همکاری هستیم.
 هر روز اخباری میشنویم که کشورهای پیشرفته به دنبال طراحی و ساخت
تلسکوپهای هرچه بزرگتر هستند که خودتان هم در صحبتهایتان به چند
مورد از این تلســکوپهای دههامتری اشاره کردید .اکنون با توجه به فعالیت
چنین تلســکوپهای بزرگی ،آیا تلســکوپی معمولی و متوسط مثل تلسکوپ
۳٫۴متری رصدخانه ملی ایران میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد؟
بله این پرســش کامال طبیعی و بجاســت .به بیان دیگر میپرســید در عصر
تلسکوپهای بســیار بزرگ ،چرا یک تلسکوپ متوسط میسازید؟ اما باید در نظر
داشت که تلسکوپهای بسیار بزرگ ،مأموریتهای خاصی دارند.
ادامه در صفحه ۱۱

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

تاریخچه طرح رصدخانه ملی ایران

درباره اهمیت رصدخانه ملی ایران

آسمان پرستاره

تلسکوپی در تراز جهانی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دﺳﺘﻮراﻧﻰ

اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺦﻋﺎرﻓﻰ

داشــتن یک رصدخانه بــزرگ در
مقیــاس جهانــی ،یکــی از آرزوهای
اخترشناسان کشــور بود ،اما متأسفانه
هیــچگاه محقــق نشــد .البتــه چند
دانشــگاه در ایــران ،رصدخانههایــی
داشــتند ،اما هیچکدامشــان در حد و
انــدازهای نبود کــه بتوان بــا آنها کار
پژوهشــی جــدی انجــام داد .حتــی
تلسکوپهایی هم که کاربرد پژوهشی
داشتند و از آنها برای تحقیق استفاده
میشد ،به دلیل گذشت زمان و عرضه
تجهیــزات بهتر در کشــورهای دیگر،
تــوان رقابتی خود را از دســت دادند.
پیشــنهاد جدی و رسمی ،ساخت یک
رصدخانه بزرگ برای کشــور که بتوان
از آن بهعنوان یک آزمایشــگاه علمی
ملی اســتفاده کــرد ،در ســال ۱۳۷۷
مطــرح شــد .در این ســال رصدخانه
ملــی بهعنوان یکــی از دو طرح کالن
پژوهشــی در شــورای پژوهشهــای
علمی مطــرح و تصویب و در ســال
 ۱۳۷۸مرحلــه مکانیابــی رصدخانه
ملــی در قالــب یک طرح پژوهشــی
دانشگاهی آغاز شد .در روزهای پایانی
سال  ۱۳۸۲طرح رصدخانه ملی ایران
بهعنــوان یک طرح علمــی با بودجه
مســتقل در هیئت دولت تصویب شد،
ولی به دالیل مختلف ،بودجهای به آن
در سال بعد اختصاص نیافت .بعدها
این طرح به طور کامل متوقف شــد تا
اینکــه در ســال  ۱۳۸۸و با تخصیص
یــک اعتبــار محــدود ،کار طراحی و
ساختوســاز رصدخانــه در عمــل
شروع شد .از آن زمان تاکنون ،طراحی
مقدماتی تلسکوپ به پایان رسید ،آینه
اصلی تلســکوپ با قطر سهونیم متر
خریداری ،تراش و پولیش شــد ،محل
ســاخت رصدخانــه در قلــه گرگش
کاشان تسطیح و راه ارتباطی آن تقریبا
تکمیل و حداقل یکی از قطعات اصلی
تلســکوپ در داخل ایــران طراحی و
ساخته شده است .به گفته کارشناسان
و مســئوالن طرح ،تاکنــون حدود ۳۰
درصد از بودجه الزم بــرای اتمام این
طرح پرداخت و بههمینترتیب ،حدود
 ۳۰درصد از طرح اجرا شده است.
مقدمه
 :۱۳۷۶پیشــنهاد طــرح تأســیس
رصدخانه ملی ایران
 :۱۳۷۸تصویب طرح رصدخانه ملی
ایران در شــورای پژوهشهای علمی
کشور
 :۱۳۸۰شــروع مطالعــات طــرح
مکانیابی رصدخانه ملی
تصویب
 :۱۳۸۲انتخــاب چهــار منطقــه در
استانهای خراسان جنوبی ،کرمان ،قم
و اصفهان
 :۱۳۸۳تدویــن ســند ملــی طــرح
رصدخانه ملی ایــران ،تصویب طرح
رصدخانه ملی ایران در هیئت دولت
 :۱۳۸۴اختصاص بودجه به طرح
ابالغوتعیینساختار
 :۱۳۸۵ابالغ طرح رصدخانه ملی به
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 :۱۳۸۷ابالغ طرح رصدخانه ملی به
پژوهشــگاه دانشهای بنیادی ،دستور
رهبری به معاونت علمی فناوری برای
حمایت از طرح
طراحیمفهومی
 :۱۳۸۸آغــاز مکانپایــی در قلههای
گرگش و دینوا ،آغاز طراحی مفهومی،
دریافت اولیــن بودجه راهاندازی طرح
از معاونت علمی ریاســتجمهوری،
سفارش ساخت آینه اصلی
 :۱۳۸۹آغاز آموزش متخصصان
 :۱۳۹۱پایــان طراحــی مفهومی ،آغاز
احداث جاده رصدخانه ملی ایران
طراحیتفصیلیوتوسعهزیرساخت
 :۱۳۹۲آغاز طراحی تفصیلی ،تسطیح
قلــه گرگــش و انجــام مطالعــات
زمینشناسی
 :۱۳۹۳بهرهبرداری از پایشگاه گرگش،
تحویل آینه اصلی به طرح رصدخانه
 :۱۳۹۵ســفارش ســاخت آینه دوم،
بهرهبرداری از جــاده رصدخانه ،آغاز
فعالیت رصدسرا
ساخت
 :۱۳۹۶طراحــی و ســاخت ســامانه
میدان دید بــاز ،آغاز عملیات عمرانی
محفظــه و ســازههای قلــه ،آغــاز
طراحی و ســاخت گنبد محفظه ،آغاز
بهرهبــرداری علمی از رصدخانه ملی
ایران و آغاز ساخت تلسکوپ.

آســمان اولین عرصه کنجکاوی و فعالیتهای ذهنی بشر بوده است.
انسان از دیرباز با تفحص در احوال اشیای آسمانی برخی نیازهای واقعی
و فکریاش را برآورده میکرد :از روی ســتارهای ثابت ،جهت را تشخیص
مــیداد ،به کمک حرکتهای دورهای اجرام آســمانی ،زمان و گذر آن را
میســنجید ،پدیدهای آسمانی را در خدمت پیشگویی و تعبیر رویدادهای
زمینی به کار میگرفت و از نقشها و صورتهای فلکی افســانهپردازی
یا اسطورهســازی میکرد .با پیشــرفت علم ،کمکم افســانه و اسطوره از
دنیای اخترشناســی بیرون رفت و علم و دانش بشری ،ساختار و پایههای
اخترشناســی جدید را تشــکیل داد .یکی از مهمتریــن تغییر نگرشها در
اخترشناســی ،ورود ابزارها برای بررسی دقیق جایگاه و چگونگی حرکت
آنهــا بود .در قرون گذشــته ایران یکی از بزرگتریــن مراکز علم نجوم در
جهان بود .وجود رصدخانهها ،کتابخانهها و از همه مهمتر دانشمندان و
اخترشناسان درجهیک ،ایران را به چنان جایگاهی رسانده بود .اما متأسفانه
در قرنهای بعد ،عظمــت دانش ایرانی افول کرد و ایرانیان از قافله علم
و فناوری عقب ماندند .در ســالهای اخیر بســیاری از کشورهای جهان با
ساخت تلسکوپ بزرگ ،مدرن و مجهز ،دســتاوردهای زیادی را به دنیای
علم و فناوری عرضه کردند ،اما ایران به دلیل نداشتن یک تلسکوپ نوین
و کارآمد ،نتوانســت تواناییهای دانشمندان خود را آنچنان که هست به
نمایش درآورد .به همین دلیل در سالهای گذشته ،مدیران علمی کشور،
تصمیم گرفتند با ساخت یک رصدخانه ،مقدمات حضور دانشمندان ایران
در عرصه تحقیق و پژوهش در سطح بینالمللی را فراهم کنند.
اولینطرحکالنعلمیکشور
تأســیس »رصدخانه ملی ایران« رویداد مهمی بــرای عموم ایرانیان
خواهد بود و آرزوی دیرینه اخترشناسان و جامعه علمی کشور را برآورده
خواهــد کرد .این طرح شــاهراه ارتباط علمی کشــور در حــوزه نجوم و
کیهانشناسی خواهد بود .با اجرای این طرح ،ایران جزء معدود کشورهایی
خواهد بود که فناوری ســاخت تلســکوپ و تجهیزات رصدی حرفهای و
پژوهشــی را در اختیار میگیرد .طرح رصدخانه ملــی ایران ،اولین طرح
پژوهشــی کشــور اســت که پس از تصویب آن در هیئت دولت ،در سال
 ،۱۳۸۲بهعنوان اولین طرح کالن علمی تصویب و اجرای آن به پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ) (IPMمحول شــد .طــرح »رصدخانه ملی ایران« در
پاسخ به نیاز پژوهشی و علمی کشور و برای کسب جایگاه ممتاز منطقهای
و جهانــی به اجــرا درمیآید .برای اجــرای چنین طرحــی ،بهرهگیری از
موقعیت جغرافیایی و توسعه فناوری ابزار دقیق در کشور ضروری است.
در دو دهه اخیر رشــد بسیار ســریع آموزش عالی در ایران و در نتیجه آن
رشد نجوم ،اخترفیزیک و کیهانشناسی ،خأل نبود زیرساختهای تجربی،
آزمایشگاهی و فناوری را نمایان کرده است .تأسیس رصدخانه ملی ایران
رویــداد مهمی برای عموم ایرانیان و پژوهشــگران خواهــد بود و آرزوی
دیرینه اخترشناســان و جامعه علمی کشور را برآورده میکند .رصدخانه
ملی ایران ،با تلســکوپ قدرتمند و مجهز به پیشرفتهترین ابزارها و فنون
امروزی ،از مراکزی اســت که به رشد علمی کشورمان در عرصه نجوم و
علوم وابسته سرعت خواهد بخشید و امکانات و فرصتهایی برای ایجاد
و استمرار ارتباطهای علمی بینالمللی و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی
جهانی فراهم خواهد کرد.
رصدخانههایایران
در یــک قرن اخیــر ،بســیاری از مفاهیم و نظریههای کیهانشــناختی
بــر مبنــای علم نجــوم و بهخصوص به پشــتوانه نجوم رصــدی تکوین
یافته اســت .کشــور ما ،به گواهی پژوهشــگران تاریخ علم ،از زادگاههای
اصلی اخترشناســی در دوران کهن بود و تردیدی نیســت که این علم در
دوران شــکوفایی تمدن اسالمی در ایران رشد چشــمگیری داشته است.
رصدخانهای که »عبدالرحمان صوفی« در قرن چهارم هجری در شیراز بر پا
کرد و رصدخانهای که به همت »خواجه نصیرالدین طوسی« در قرن هفتم
هجری در مراغه تأسیس شد ،مراکز معتبری با شهرت جهانی بودهاند که
منجمانی از اروپا و از شرق دور به آنها رفتوآمد میکردند .نامآورانی مانند
»خوارزمی« و »خیام« هم ،عالوه بر دستاوردهای جهانیشان در ریاضیات،
در پیشبرد اندازهگیریهای نجومی سهم بزرگی داشتهاند.
سابقهجهانیساختتلسکوپ
ســابقه ســاخت و بهکارگیری تلســکوپ در جهان ،بیش از  ۴۰۰سال
نیســت اما »رصدخانه« در کشور ما سابقهای دســتکم هزارساله دارد.
ایــن رصدخانههــا مراکزی برای تعلیــم و تعلم نجــوم و تحقیق در این
زمینه بودند .منجمان در این مراکز با چشــم غیرمســلح به رصد آسمان
میپرداختند ،اجرام آســمانی را برحســب نوع و شــدت روشناییشــان
مشخص و طبقهبندی میکردند ،به کمک ابزارها و ادوات پیچیده روزگار
خود و با دقتی تحســینبرانگیز ،مختصات و موقعیت ستارهها و سیارهها
را در شــبهای متوالــی ،ماههــا و فصلهای مختلف میســنجیدند و
حرکتهای ظاهری این اجرام را بررسی میکردند .اولین رصدخانه اپتیکی
ایران ،یعنی رصدخانه خورشــیدی دانشــگاه تهران در سال  ۱۳۴۰ساخته
شــد .در دهههای بعدی ،رصدخانههای دیگری در دانشگاههای دیگر از
جمله دانشــگاه شیراز ،تبریز ،کاشان ،مشــهد ،زنجان ،کرمان و قزوین دایر
شدهاند .اما تلسکوپ و ابزارهای رصدی مورد استفاده در این رصدخانهها،
پاســخگوی نیازهای پژوهشی اخترشناسان و کیهانشناسان ایران نیستند.
فعالیت در مرزهای نجوم ،اخترفیزیک و کیهانشناسی مستلزم استفاده از
ابزارهای رصدی پیشرفته است .برپایی رصدخانه ملی ایران تنها در سایه
همکاریهای بینالمللی ،مدیریت مناسب علمی و سرمایهگذاری شایسته
ممکن خواهد شد.
موقعیترصدخانه
انتخاب مکان مناســب احداث رصدخانه مســتلزم رعایت مالکهای
فنی متعددی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعداد شبهای
صــاف در فصول مختلف ســال )از لحاظ آماری( ،لرزهخیزی و ســاختار
گسلها ،شدت و جهت باد ،آلودگی نوری و مهمتر از همه» ،پارامتر دید« که
معیاری از شــدت تالطم جو است ،اشاره کرد .اندازهگیری این پارامتر مهم
به مطالعات و اندازهگیریهای میدانی نیاز دارد .برای این منظور ،مطالعات
و بررســیهای اولیه در سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۲به وسیله دانشگاه علوم پایه
زنجان به اجرا درآمد و اندازهگیریهای میدانی تا سال  ۱۳۸۵ادامه یافت.
براســاس این مطالعات و اندازهگیریهای تکمیلی بین سالهای  ۱۳۸۹و
 ،۱۳۹۰ســایت گرگش برای احداث رصدخانه مناسب تشخیص داده شد.
قله گرگش در جنوب غربی کاشان واقع شده و سههزارو  ۶۰۰متر از سطح
دریا ارتفاع دارد .زمینی به شــعاع دو کیلومتر بــه مرکز قله برای احداث
رصدخانه ملی ایران اختصاص داده شد .از آبان  ۱۳۹۳سامانه اندازهگیری
دائمی دید در ســایت رصدی گرگش نصب شده است و اندازهگیریهای
مســتمر آن در تمام فصول سال در جریان است .این سایت با متوسط دید
نجومی  ۰٫۷ثانیه قوســی ،یکی از بهترین سایتهای رصدی بزرگ جهان
به شمار میرود که از این نظر با سایتهای رصدی بزرگ جهان در شیلی،
جزایر قناری و هاوایی رقابت میکند.

