
طرح چشمه ی نور ایران

برای کاربران ایرانی تأسیسات بزرگ شتابگر نه 
در ایران و ن��ه در خاورمیانه وجود ندارد. ایران عضو 
پروژه ی سزامی1 اس��ت: در این پروژه انتظار می رود 
س��نکروترون قدیمی BESSY I ک��ه به خاورمیانه 
اهدا و به اردن منتقل ش��ده اس��ت پس از بازسازی 
و به روزشدن در سال 2۰14 در اردن به بهره برداری 
برس��د. طی چندین نشست رس��می و رای زنی های 
غیررسمی، دانش��گران ایران به این نتیجه رسیده اند 
که سنکروترون سزامی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای  

دفتر مجله با سه پروژه ی ملی »رصدخانه ی ملی ایران« و »تورین« و »چشمه ی نور ایران« تماس گرفت، تا خبرهای فصل گذشته ی این پروژه ها را دریافت کند 
و در مجله بیاورد. اما با وجود پی گیری های فراوان فقط پروژه ی تورین خبر برگزاری کارگاه محاسبات سریع تورین HPC4 در زمستان گذشته را برای ما فرستاد. 
چون این کارگاه با همکاری انجمن فیزیک ایران برگزار شده و جزئیات آن در صفحه ی اخبار انجمن آمده است، برای مطالعه ی خبر شما را به آن صفحه ارجاع 

می دهیم. در آخرین لحظه متنی هم از چشمه ی نور ایران دریافت کردیم و از پروژه ی رصدخانه ی ملی هنوز مطلبی دریافت نکرده ایم.

پروژه های ملی 
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آینده ی کش��ور نخواهد بود و س��اخت سنکروترون 
ملی برای کاربران ایرانی و پژوهشگران منطقه بسیار 
ض��روری اس��ت در حالی که پژوهش��گران زمینه ی 
فیزیک ذرات بنیادی و انرژی های باال امکان استفاده 
از تأسیسات بزرگ آزمایشگاه سرن در اروپا را دارند 
و ش��مار آنها در س��ال های آینده افزایش چشم گیر 
نخواهد یافت، امکاناتی که تابش س��نکروترون برای 
پژوهش��گران و صنای��ع ای��ران فراه��م خواهد کرد 
بیش��ترین منافع را برای آینده ی علمی ایران در بر 
خواهد داشت. چش��مه ی نور ایران اولین تسهیالت 
آزمایش��گاهی در مقیاس بزرگ ب��رای پژوهش های 

بین رشته ای خواهد بود.
طرح ساخت سنکروترون به صورت طرح کالن 
ملی در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
به تصویب رس��ید و در اس��فندماه س��ال 1۳87 با 
امض��ای تفاهم نامه ئی بین آقای دکتر س��االرآملی، 
معاون وقت علمی و فن��اوری رئیس جمهور و آقای 
دکتر محمدجواد اردشیر الریجانی، رئیس پژوهشگاه 
دانش ه��ای بنی��ادی مأموری��ت س��اخت ش��تابگر 
سنکروترون و بهره برداری از آن در مدت 1۰ سال به 

پژوهشگاه دانش های بنیادی سپرده شد. .
در اوایل س��ال 1۳8۹ گروه های مختلف علمی 
و فنی ِ طرح مطابق نمودار سازمانی شکل گرفتند و 
هم اکنون بیش از ۵۰ نفر مهندس و فیزیک پیشه و 
افرادی با تخصص های مختلف در این گروه ها مشغول 
به کار هس��تند. در این مدت گروه های فنی پس از 
آموزش  های الزم به کار طراحیِ  اولیه ی سنکروترون 
پرداختند و بخش های اصلی ِ طراحی اولیه با نظارت 
مش��اور فنی ی طرح، دیتر آینفلد از سنکروترون آلبا 
در اسپانیا، تکمیل شده است. انتظار می رود طراحیِ  
اولیه تا آخر اردیبهشت 1۳۹1 کامل شود و در اختیار 

شورای راه بردی طرح قرار گیرد. 
انج��ام کار طراح��ی اولیه با طراحی و س��اخت 

گستره ی انرژی چشمه ی تابشخط باریکه
)eV(

شار فوتون 
)p/s(

تفکیک دهی )توان 
اندازه ی باریکه )µm(تفکیک(

k۳۰1۰121۰-41۰۰×1۰۰-6مغناطیس خم کنندهپراش پودری1

k1۰1۳1۰-4 2۵-7نوسان ساز در خألپراش پرتو x از تک بلور2

۳EXAFS4۰-۳مغناطیس لرزاننده k1۰1۳1۰-4چند میکرون

4)XPS, AES, ARPES( 1۰۰۰1۰111۰۰۰۰-1۵نوسان ساز الکترومغناطیسینورگسیل در فاز گازی

1۵۰۰1۰121۰۰۰۰-1۰نوسان ساز الکترومغناطیسیطیف سنجی الکترون ها در حالت جامد۵

ریزنمایی و 6
طیف سنجی توأم

SPEM +ARPESچند میکرونبیش از 2۰۰۰1۰1۳8۰۰۰-1۰نوسان ساز مارپیچ
PEEM + XMCD

k1۰12 2۵-۳مغناطیس لرزانندهبلورنگاری مولکول های درشت7

جدول 1: مشخصات خطوط باریکه ی مورد نیاز 
کاربران در آغاز کار

GeV ۳انرژی الکترون ها در حلقه ی انبارش

m ۳۰۰~محیط حلقه ی انبارش

۳۰ ~تعداد فضاهای خالی مورد نیاز

22 ~تعداد خطوط انتقالی فوتون ها

گسیلندگی باریکه ی الکترونی در 
حلقه ی انبارش

کم تر از ۵ نانومتر 
× میلی رادیان

4۰۰ میلی آمپرجریان

بیش از 1۵ساعتطول عمر

 اخبار جامعه ی فیزیک

پیش نمونه های مختلف همراه بوده اس��ت از جمله 
بخش ه��ای مختلف سیس��تم بس آم��د رادیویی و 
مغناطیس ها. برای تعیین محل احداث سنکروترون با 
چندین دانشگاه مذاکره شد. پس از انجام بررسی ها ی 
الزم از س��وی گ��روه عم��ران، اراض��ی ی دانش��گاه 
بین المللی ی ام��ام خمینی در حومه ی ش��مالی ی 
قزوین برای احداث سنکروترون انتخاب شده است. 

گروه  علمی ی طرح در ح��ال حاضر حدود ۵۰ 
کاربر باتجرب��ه ی ایرانی و ح��دود 2۰۰ کاربر بالقوه 
در داخل و خارج از ایران شناس��ایی کرده  است. وبا 
برگزاری چند همایش  به گروه های مختلف کاربران 

جدول 2: مشخصات حلقه ی انبارش با توجه به 
نیاز کاربران )جدول 1(
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جایزه ی علمی ِ ارنستو ایلی-تری یسته

http://twas.ictp.it/prog/prizes/trieste-science-prize منبع: وبگاه فرهنگستان علوم جهان سوم

فرهنگس��تان علوم جهان س��وم )TWAS(1  و 
شرکت ایلی کافه2 جایزه ی گران بهائی را برای قدردانی از 
دانشمندان برجسته ی کشورهای در حال رشد در نظر 
گرفته اند. شورای شهر تری یسته۳ و بنیاد بین المللی 
پیش�رفت علوم تریسته برای پیش رفت علمی و 

آزادی4 با این اقدام همکاری می کنند.
در چه��ار س��ال اول )2۰۰۵ ت��ا 2۰۰8( این 
جایزه با این هدف ش��کل گرفت تا دس��ت آوردهای 
علمی مهم دانشگران کش��ورهای در حال رشد در 
علوم پایه در جهان دیده و شناخته  شوند. به خاطر 
نقش یکتا و اساسی ِ سیستم مؤسسات علمی شهر 
تری یسته در ترویج علم و فناوری در کشورهای در 
حال رش��د، این جایزه »جایزه ی علمی تری یسته« 

نامیده شد.
در چهار سال دوم )2۰۰۹ تا 2۰12( این جایزه 
ک��ه به یاد  رئیس فقید ش��رکت ایلی کافه نامش به 
»جایزه ی علمی تری یسته-ارنستو ایلی« تغییر داده 
شد، عمدتاً بر تحقیقات در زمینه ی علم بهره برداری 
تداوم پذیر۵ متمرکز اس��ت. این جایزه س��االنه اهدا 
می ش��ود و هرسال یکی دیگر از رشته های مختلف 
علوم پایه موضوع جایزه اس��ت. در سال 2۰۰۹ این 
جایزه به پژوهشی در زمینه ی تغییرات آب وهوایی 
و تأثیر آن بر کش��اورزی ِ کشورهای در حال رشد 
داده ش��د و سال بعد یعنی س��ال 2۰1۰ جایزه به 
زمین��ه ی علم��ی ی انرژی ه��ای تجدیدپذیر برای 
رس��یدن به فناوری صنعتی بهره برداری تداوم پذیر 
از محیط زیس��ت تعلق گرفت. جایزه ی سال 2۰11 
به زمینه ی علم مواد داده ش��د و در سال 2۰12 به 

زمینه ی بهداشت عمومی اختصاص یافته است.
این جایزه شامل مبلغی معادل 1۰۰۰۰۰ دالر 
امریکا که ش��رکت ایلی کافه پرداخت می کند، یک 
نش��ان و گواهی ئی است که به دس��ت آوردهائی که 
جایزه به آنها تعلق گرفته است اشاره می کند. جایزه 
هرسال طی مراسم ویژه ئی که TWAS و شرکت 

ایلی کافه برگزار می کنند، به برنده اهدا می شود.

شرایط دریافت جایزه
• شرکت کننده ها حتماً باید از کشورهای در حال 
رشد باشند و در این کشورها ساکن  باشند و کار کنند.
• جوایز تنها به تحقیقات افرادی اختصاص داده 
می شود که در تراز بین المللی شاخص و برجسته و در 

مؤسسات کشورهای در حال رشد انجام شده باشد.
• افرادی که جایزه ی نوبل، جایزه توکیو-کیوتو، 
جایزه ی کرافورد و ی��ا جایزه آبل را دریافت کرده اند 

نمی توانند این جایزه را دریافت کنند.
نحوه ارزیابی

• ارزیاب��ی را کمیته ئ��ی علمی به ریاس��ت مدیر 
TWAS انجام می دهد که اعضایش داورانی متخصص 
و صاحب اعتبار بین المللی از کشورهای مختلف هستند 

به اضافه ی یک نماینده از شرکت ایلی کافه.
• اف��راد کمیته ی علمی نمی توانند این جایزه را 

دریافت کنند.
نامزدی برای جایزه

• از اعضای TWAS، افراد منتخب، و هم چنین 
فرهنگس��تان های علوم، ش��وراهای  ملی تحقیقات،  
دانشگاه ها و مؤسسات علمی دعوت می شود نامزدان 
این جایزه را معرفی کنند. کسی نمی تواند خودش را 

نامزد دریافت جایزه کند.
• نامزدکردن زنان ب��رای دریافت جایزه به ویژه 

ترغیب می شود.
• نامزد  کردن هر کس باید همراه با زندگی نامه ای 
۵-6 صفحه ای شامل دست آوردهای بزرگ علمی و 
فهرست حداکثر 2۰ مهم ترین مقاالت منتشرشده ی 
نامزد دریافت جایزه باشد. عالوه بر این CVی نامزد 

دریافت جایزه نیزباید فرستاده شود. 

مترجم: راضیه ضامنی

1. Third World Academy of Sciences
2. illycaffè
3.Trieste
4.Trieste International Foundation for 
Scientific Progress and Freedom
5. sustainability science

ش��کل داده است و تصویری کلی از نیازهای آنان به 
دس��ت آورده است. مش��خصات باریکه ی مورد نیاز 
کاربران که در آغاز طرح باید برای بهره برداری آماده 
باشد در جدول 1 آمده است. آخرین همایش کاربران 

در اسفند 1۳۹۰ در قزوین برگزار شد. 
جدول 2 مشخصات یکی از گزینه ها برای حلقه ی 
انبارشی را نشان می دهد که برای آن می توان خطوط 
باریکه ی فوق را س��اخت. عالوه بر این، گروه علمی 
ِ ط��رح با برگزاری ِ کارگاه  در دانش��گاه های مختلف 
ایران و در پژوهشگاه کار ترویج دانش سنکروترون و 
کار ساخت ظرفیت استفاده از سنکروترون را دنبال 
می کند. این گروه هم چنین کار شناخت فناوری هائی 
را که در ساخت خطوط باریکه ی مختلف در جدول1 

نیاز است آغاز کرده است. 
 گروه علمی  طرح تاکنون چندین کارگاه یک روزه 
در دانش��گاه های مختلف از جمله ی��زد، هرمزگان، 
ش��هید چمران صنعتی، تحصیالت تکمیلی کرمان، 
بیرجند، علوم پزش��کی مش��هد برگزار کرده است. 
آخرین کارگاه یک روزه در اسفند 1۳۹۰ در دانشگاه 
سمنان برگزار شد. کارگاه های متعددی نیز در محل 
استقرار طرح چش��مه ی نور ایران در پردیس الرک 
پژوهش��گاه دانش های بنیادی برگزار ش��ده است از 
جمله کارگاه نورشناخت پرتو x  در خطوط باریکه ی 

سنکروترون در بهمن 1۳۹۰.
چشمه ی نور ایران اکنون در مرحله ی طراحی 
اولیه اس��ت )نمودار مراحل اجرای طرح را ببینید(. 
فرآیند س��اخت و بهره ب��رداری از این طرح منجر به 
پیشرفت های چشم گیر در زمینه های علمی و فنی 
در ای��ران خواهد ش��د. تا کنون از همه مؤسس��ات 
پژوهش��ی و دانشگاه ها نیز دعوت ش��ده است تا در 
بخش های مختلف ط��رح از جمله طراحی خطوط 
باریکه و ساخت چشمه های تابش درون حلقه با طرح 
چشمه ی نور ایران همکاری  کنند. در آخرین بازبینی 
ِ پیش��رفت طرح در آذرماه س��ال گذشته، مشاوران 
بین المللی ی طرح پیش��رفت آن را درخشان ارزیابی 
کرده اند و تداوم و به بار نشس��تن ِ این فعالیت ها گام 
مهمی در راه پیشرفت علم تجربی و وارد شدن ِ ایران 

به عرصه ی علم جهانی خواهد بود. 

از آقای نادر حیدری از طرح چشمه ی نور ایران 
برای تهیه ی این خبر سپاسگزاریم.

1. SESAME (Synchrotron light for 
Experimental Science and Applications in the 
Middle East)
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