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مقدمه:
پهها ی مطرح کشححور و حححتی در پهها ی اجتماعی، روزنام پلها ی اخیر اخبار زیاد ی در مورد یک سلح جدید آمریکایی به نام هارپ در رسان  در سا
پهها ی بزرگ در هر پنها ی مهلک و یا زلزل پیتواند با فرستادن امواجی خطرناک باعث طوفا  رادیو وتلویزیون مطرح شده و ادعا شده که این سلح م

پیدهد. این روزنامه در تاریخ یکم بهمن ماه ۱جا ی دنیا گردد. شکل  پپه ی کیهان نشان م پها ی از ادعاها ی مطرح شده را در روزنام   خبر ی۱۳۸۸ نمون
پهها از گسححترش چنیححن پیدانم هدف این رسححان پیداند. نم په ی هارپ م په ی هائیتی را در ارتباط با سلح زلزل په ی اول خود درج کرده که زلزل  در صفح
پیکنحد. پیکند و عمل ما را در برابر دشمن درمانحده و حقیحر م  اخبار ی چیست؟ این اخبار عمل قدرتی شبیه به قدر ت خدا به ارتش آمریکا اعطا م

پسالعمل نشان دهیم.   پتها ی علمی استوار است تا بتوانیم بطور مناسبی نسبت به آن عک پها ی این اخبار بر واقعی باید دید تا چه انداز
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پیتوانححد پهشناس بارها سؤال شده است آیا  راست است که آمریکا با سلح هارپ در هححر کجححا ی دنیححا م  از من به عنوان یک ژئوفیزیکدان و زلزل
پهها نه تنهححا در میححان پیکردم، ولی بعدها متوجه شدم که این نوع شایع په ی زیاد ی نم پلها توج په ی بزرگ درست کند؟ من اوایل به این نوع سئوا  زلزل

  آقا ی سححردار وحیححد۱۳۸۹مردم بلکه در سطح سران دولت جمهور ی اسلمی هم طرفداران سرشناس اپر و اپاقرصی دارد. در تاریخ دوم آذر ماه 
پماپایه بازدید کرد. من در جلسه بازدید وزیححر کححه در آن همکححاران پ ینژاد، از دانشگاه تحصیل ت تکمیلی علو  احمد ی، وزیر دفاع وقت دولت احمد
پلها ی بسححیار مححتین و پیدادند حضور داشتم و شاهد این بودم که آقححا ی وزیححر سححؤا  دانشکده فیزیک کارها ی تجربی خود را در زمینه لیزر ارایه م

پهشناس به آقا ی وزیر معرفی شدم. آقا ی وزیر (شکل  پیکرد. بعد از جلسه من به عنوان زلزل  ) بدون مقدمه گفتند۲بجایی در مورد تکنولوژ ی لیزر م
پشبینححی زلزلححه را غیرممکححن پیدانند یا آنهایی کححه اپی پشبینی زلزله را ممکن م پهشناسان هستید، آنهایی که اپی  به من بگو شما جزو کدام دسته از زلزل
پشبینحی زلزلححه پیتوانم ثابت کنم کحه اپی پلها ی فیزیکی م پیدانند. من هم با همان صراحت آقا ی وزیر اپاسخ دادم که من از دسته دوم هستم و با مثا  م
 عمل با دانش امروز ی غیرممکن است. بعد آقا ی وزیر از من اپرسید که نظر ت در مورد هارپ چیست؟ من گفتم مححن یححک دانشححمند هسححتم و در
پیهححا پیتوانم اظهارنظر ی داشته باشم. اپاسخ من باعث تعجب و ناراحتی وزیر شد و گفت چطححور؟ آمریکای  مورد اعتقاداتی که بر اپایه علم نیست نم
پیگویی این سلح واقعیت علمی ندارد؟ محن در جحواب گفتحم کححه پیتوانند با فرستادن امواج هارپ در هر جا ی دنیا زلزله درست کنند. چطور م  م
په الکترومغتاطیسی هارپ حححتی اگححر بححه پهها در اعماق بیشتر از شش کیلومتر ی است و امواج اولی پیدانید در ایران کانون اکثر زلزل  آقا ی وزیر آیا م
پیتوانند در زمین نفوذ کنند! مکالمه من با وزیر به علت عجله وزیر برا ی رفتححن قطححع شححد ولححی مححن از ایححن  سطح زمین هم برسند تنها چندمتر م
پههایم بسیار شک کححردم و گفتححم شححاید آنهححا  آشنایی و صحبت متوجه شدم که بعضی از مسؤلن کشور ما به هارپ معتقدند و یک لحظه به دانست
پههحا ی خححود را بحا همکحاران و پیدانم. برا ی همین شروع به تحقیق دقیق در مورد آزمایش هارپ کردم و نتایححج یافت پیدانند که من نم  حقایقی را م
 دوستان در میان گذاشتم و بعد از مدتی هم دیگر در موردش فکر نکردم و گمان کردم با زمان این مساله به مانند بسیار ی از خبرها ی بححه ظححاهر

پشبینی من کامل غلط بود. در کنفرانس ژئوفیزیک بهار سال    در تهران آقا ی دکتر نوریان رئیحس۱۳۹۳داغ به فراموشی گذاشته خواهد شد. اما اپی
پی خود به سلح جدید آمریکایی هارپ و خطرا ت مهلک آن اشاره کرد! شنیدن ایححن  اسبق سازمان هواشناسی به عنوان سخنران مدعو در سخنران

موضوع باعث تعجب من شد و متوجه شدم که اعتقاد به هارپ در افراد ی از هر دو جناح راست و چپ وجود دارد.

  یکی از اقوام که نتایج تحقیقاتم در مورد هارپ را با او در میان گذاشته بودم به من زنگ زد. او به من گفت به تازگی۱۳۹۵ در هفته دوم مهرماه 
پس اپدافند غیرعامل اسلحه هارپ مطرح شده است. این فححرد در مقابححل پهها ی نظامی برا ی ادامه تحصیل ثبت نام کرده و در کل پپا  در یکی از دانشگ
پیکند، مقاومت به خرج داده ولی استاد بححه او پهها ی استاد مبنی بر اینکه هارپ یک سلح جدید است که با آن آمریکا زلزله و طوفان درست م  گفت
پها ی در این مححورد پفهایش در مورد هارپ صحت دارد و سند ارایه دهد. او از من خواهش کرد که آیا نوشت  گفته که برا ی او باید ثابت کند که حر
پیهححا بسححیار در سححطح په ی مهلک در دست آمریکای پیبردم هنوز مسئله هارپ به عنوان یک اسلح  دارم تا به عنوان مرجع ارایه دهد. اینجا بود که اپ
پیتواند قححدر ت خححدا را در دسححت  جامعه مطرح است و باید کار ی کرد که از این موضوع رمزگشایی شود و مردم ما بفهمند که آیا امواج هارپ م
 شیاطین آمریکایی قرار دهد یا نه؟ بنابراین تصمیم گرفتم نتایج تحقیقا ت خودم را به زبان ساده به صورتی که همه بتوانند آن را متوجه شححوند در

په ی کوتاه گردآور ی کنم. این نوشت
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پهها ی مطحححححرح کشحححححور (۱شحححححکل  پهها ی مربحححححوط بحححححه هحححححارپ در رسحححححان پها ی از انعکحححححاس شحححححایع : نمحححححون
http://kayhanarch.kayhan.ir/881101/index.htmپه ی اول روزنامه کیهححان اول بهمححن په ی سمت راست صفح  ). در گوش

په ی۱۳۸۸ په ی هائیتی طبیعی نیست و توسط سلح هارپ ایجاد شده است. زلزل    ریشتر ی هححائیتی۷ خبر ی مطرح شده است که زلزل
پ یماه  پهشدن حدود ۱۳۸۸در د په ی جنوبی زمین۳۰۰ در کشور هائیتی اتفاق افتاد و منجر به کشت پمکر   هزار نفر شد. کشور هائیتی در نی

و در جنوب کشور آمریکا قرار دارد.

هارپ چیست؟  
په ی عبحار ت انگیسحی HAARPکلمه هحارپ ( High) از اتصحال ححروف اول اپنحج واژه از شحش واژ  Frequency  Active  Auroral 

Research  Program،پیکنححد   یا برنامه اپژوهشی شفق قطبی فعال با فرکانس بال بوجود آمده است. همانطور که اسم کامل هارپ اپیشححنهاد م
په ی اپژوهشی است که در سال   شمسی) برا ی مطالعه دقیق نحححوه انتشححار امححواج رادیححویی در یونوسححفر و۱۳۷۲ میلد ی (۱۹۹۳هارپ یک برنام

په ی۳مگنتوسفر بطور مشترک توسط نیرو ی هوایی آمریکا، نیرو ی دریایی آمریکا و دانشگاه آلسکا آغححاز شححد (شححکل   ). منظححور از یححک برنححام
پیتواند مصححرف نظحامی یحا اقتصحاد ی په کامل برا ی تحقیقا ت علمی است و برنامه به خود ی خود و به تنهایی نم  اپژوهشی این است که اهداف برنام

داشته باشد.

پیدهد. برا ی اینکه بفهمیم هارپ چیست باید بدانیم یونوسفر و مگنتوسححفر  مسلما تعریف بال به بسیار ی از سؤال ت مردم در مورد هارپ اپاسخ نم
پیخواهد آن را مطالعه کند.  چیست که هارپ م
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پماپایه زنجان در آذر ۲شکل  پت بحا۱۳۸۹: بازدید سردار وحید احمد ی از دانشگاه تحصیل ت تکمیلی علو  . عکحس نگارنحده را در ححال صححب
پیشود. پیدهد. اپروفسور ثبوتی موسس دانشگاه در سمت چپ عکس دیده م سردار وحید احمد ی در مورد آزمایش هارپ نشان م

یونوسفر چیست؟

پیآید ابتدا باید یونوسفر را بشناسیم. در زندگی روزمره ما همگی با سه حالت ماده یعنی جامححد،  برا ی اینکه بدانیم هارپ چیست و به چه کار ی م
پیگوینححد پهها ی اپلسحما م پیگویند. یونوسفر به لی  مایع و گاز آشنایی داریم. در طبیعت حالت چهارمی هم برا ی ماده وجود دارد که به آن اپلسما م

په ی هوا ی بال ی سر ما است که تا     کیلومتر ی ادامه دارد و معمول ابرها در ده کیلومححتر۶۰ الی ۵۰که در بال ی لیه اتمسفر قرار دارد. اتمسفر لی
پهاند و په ی آن یونیزه شحد پمها ی سازند پلها و ات پیکنند. در طبیعت اپلسما اصول گاز بسیار گرمی است که مولکو پیشوند و حرکت م  اول آن تشکیل م
پیشود اپلسما هاد ی جریان الکتریسححته پنها ی آزاد باعث م پنها و اپروتو پنها ی آزاد در حال حرکت هستند. وجود الکترو پنها و اپروتو  در آن الکترو
 باشد و به مانند هر هاد ی الکتریکی دیگر ی بتواند بر رو ی امواج رادیویی اثرگذار باشد. اپلسما خیلی شبیه یک گاز است با این تفاو ت که هاد ی
پیکنند اثر بگذارد. در زنححدگی روزمححره پیتواند بر رو ی امواج الکترومغناطیسی به مانند امواج رادیویی که از درون آن عبور م  الکتریسیته است و م

پیگردد.  پهها ی نمایش به مانند تلویزیون استفاده م اپلسما با درجه حرار ت اپائین، بطور وسیعی در درون صفح

پعها ی  پیگردد. باید بدانیم که سقف ارتفاع۶۰یونوسفر در اثر انرژ ی خورشید (عمدتا نور فرابنفش) در ارتفا   کیلومتر ی تا هزار کیلومتر ی تشکیل م
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پنها نیز بیش از ارتفاع  پیتوانند صعود کنند. برا ی همین مطالعه مسححتقیم۵۰اپرواز هوااپیماها محدود به ارتفاع بیست کیلومتر است و بالو   کیلومتر نم
په ی یونوسفر  پیگراد است. مقدار یونیزه بودن اپلسما ی یونوسفر شدیدا۱۲۰۰ الی ۳۰۰یونوسفر بسیار مشکل است. دما ی اپلسما ی لی   درجه سانت

پنهحا ی پ ی و اثحرا ت جحذر و مححد ی اسححت. از میحان عوامحل نحامبرده، طوفا  وابسته به  زمان روز، عرض جغرافیایی، فصل، نحوه فعالیت خورشححید
پیتوانند آشوب بسیار زیاد ی درون یونوسفر ایجاد کنند. خورشید ی با ارسال ذرا ت باردار اپرانرژ ی به مگنتوسفر و یونوسفر م

پتها ی آمریکا است کححه۳شکل  پیاپدیا). آلسکا یکی از  ایال پلشرقی شهر گاکونا در ایالت آلسکا ی آمریکا (منبع ویک پنها ی هارپ در شما  : آنت
پضها ی جغرافیایی بححال پپه ی اصلی کشور آمریکا و در شمال کشور کانادا قرار دارد. از آنجائیکه ایالت آلسکا در عر  در خارچ از بدن

په ی فعال شفق قطبی و یونوسفر است. یا در نزدیکی قطب شمال قرار دارد، مکان مناسبی برا ی مطالع

پنهحا ی روز و شحب ارائه کحرد. پها ی برا ی زما پیتوان یک ساختار میانگین لی  با وجود تغییرا ت جانبی و زمانی زیاد ضخامت و خواص یونوسفر، م

پیکنححد. په ی یونوسفر با ارتفححاع تغییححر م پمها ی سازند پلها و ات پهبند ی این است که انرژ ی خورشید و همچنین طبیعت یونیزه شدن مولکو  علت این لی
پیمتر4شکل  پنهححا در هححر سححانت پیکند. محور افقححی تعححداد الکترو پهها ی یونوسفر در شب (منحنی آبی) و روز (منحنی قرمز) را با هم مقایسه م   لی

پپه ی اتمسفر قرار دارنحد از اپحائین بحه پهها ی یونوسفر که در بال ی لی پیکند. محور عمود ی ارتفاع از سطح دریا به کیلومتر است. لی  مکعب را بیان م
پیدهد که غلظت یاF2  و F1 ،E ،Dبال به ترتیب با حروف انگلیسی پیها ی روز و شب به وضوح نشان م په ی منحن پهاند. مقایس پمگذار ی شد    نا

پهها ی اپائینی  پنها در هنگام شب در لی پر (تقریبححاE و Dتعداد الکترو پعهححا ی بسححیار بححالت پیشوند و عمل در شب، یونوسفر از ارتفا   به شد ت کم م
په ی ۲۰۰ په ی یونوسفر تقریبا F1 کیلومتر ی) در جایی که لی پیگردد. در روز ارتفاع قاعد  کیلومتر است.۵۰  وجود دارد، شروع م
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پیکنححد.4شکل پیمتر مکعححب را بیححان م پنها در هر سانت پهها ی یونوسفر در شب (منحنی آبی) و روز (منحنی قرمز). محور افقی تعداد الکترو  : لی
په ی  اتمسفر قرار دارند از اپائین به بال به ترتیب با حححروف پهها ی یونوسفر که در بال ی لی  محور عمود ی ارتفاع از سطح دریا است. لی

F1انگلیسی  ،E  ،D و  F2پیدهحد کحه غلظحت یحا تعحداد پیها ی روز و شب به وضوح نشان م په ی منحن پیشوند. مقایس    نامگذار ی م
پهها ی اپائینی  پنها در  هنگام شب در لی پعها ی بسیار بالتر در جایی کحهE  و Dالکترو پیشوند و عمل یونوسفر از ارتفا    به شد ت کم م

پهها ی  پیگردد ( تاسکشیون F1لی ).۱۹۹4  وجود دارد، شروع م

پهها ی یونوسفر در فواصل  پنهححا ی۵۰از آنجائیکه لی پلها ی هوا در آن بسححیار کححم اسححت، حححتی بححا بالو   کیلومتر به بال قرار دارند و غلظت مولکو
پیشوند تا اطلعا ت پنها ی هواشناسی در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران به هوا ارسال م پیتوان آنها را مورد مطالعه قرار داد. بالو  هواشناسی هم نم
پیتوانند صعود کنند. پهها ی یونوسفر ی م پنها حداکثر تا ارتفاع اپنجاه کیلومتر ی یا زیر لی پهها ی اتمسفر به هواشناسان بدهند. این بالو  مستقیمی از لی

پیگیرد. پیشوند انجام م پیکنند یا بازتابیده م په ی یونوسفر عمدتا با استفاده از امواج الکترومغناطیسی که از آن عبور م بنابراین مطالع

پیآورند که در زمان قبل و بعححد از انقلب بسححیار ی از مححردم بححرا ی   افراد ی که سن آنها به مانند نویسنده بیش از نیم قرن است، به خوبی به یاد م
پیشوند، بححه جححز پیدادند. رادیوها ی قدیمی که امروزه کمتر دیده م پیسی گوش م پیب پوها ی خارجی به مانند ب پیگیر ی اخبار انقلب و جنگ به رادی  اپ

پج رادیویی طول متوسط  پفام قابلیت دریافت اموا پبها با استفاده از رادیوها ی دارا ی قابلیتSW و کوتاهMWموج ا   را هم داشتند. مردم تنها ش
پیکردند. طول موج  باند پوها ی بیگانه را گوش م پههححا ی اتمسححفر راSWدریافت امواج باند کوتاه رادی    به این امواج امکان بازتابیححده شححدن از لی

پیشد با ایران زیاد بود باید امواج از طبقا ت بالیی یونوسفر به زمین بازتابیده پوها ی بیگانه اپخش م پیداد. چون فاصله کشورهایی که در آنها رادی  م
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پیشد. در طول روز به علت حضور خورشید ارتفاع اولین لیه یونوسفر به  پیرسححد ولححی در شححب بححه علححت نبححود انححرژ ی۵۰م   کیلومتر یا کمتر م
پیتوانسححتند بححه پهها ی بالیی منعکس شوند و برا ی همین است که در شبها مححردم م پیتوانند از لی پیرود و امواج م پهها ی اپائینی یونوسفر از بین م  لی

پرها ی چنحد هحزارSWرادیوها ی بیگانه گوش کنند. امواج رادیویی پیتوانند تا اپنج مرتبه بین یونوسفر و سحطح زمیحن بازتابیحده شحوند و مسحی   م
کیلومتر ی را طی کنند.

مگنتوسفر چیست؟ 

پنربححا ی پیگویند. میدان مغناطیسی زمین به مانند میدان مغناطیسی یححک آه پیکند را  مگنتوسفر م   میدان مغناطیسی که اطراف کره زمین را احاطه م
پها ی است که یک سر آن در قطب شمال و سر دیگر آن در قطب جنوب قرار گرفته است. به علت وجححود میححدان مغناطیسححی زمیححن و شححکل  میل

پیکنیم.  پهنما به راحتی جهت قبله را اپیدا م پییابیم یا با استفاده از یک قبل پبنما جهت شمال را م خاص آن، ما به راحتی با استفاده از قط

پیشود (شکل   ) را یا۵میدان مغناطیسی اطراف زمین یا همان مگنتوسفر ذرا ت باردار سریعی که توسط بادها ی خورشید ی به سمت زمین ارسال م
پیکننححد و پیکند. در قطبین ذرا ت باردار در نهایت بححا هححوا ی رقیححق درون یونوسححفر برخححورد م پیکند و یا به سمت قطبین منحرف م  از زمین دور م

پیآورند (شکل  په ی بسیار زیبا ی شفق قطبی را بوجود م    کیلومححتر ی۹۰۰۰۰). انحراف ذرا ت باردار توسححط مگنتوسححفر در ارتفححاع تقریححبی ۵اپدید
پیگیرد. علت انحراف ذرا ت باردار این است که طبق قوانین فیزیکی حرکت یک جسم باردار عمود بر میدان مغناطیسی باعث وارد شدن  صور ت م
پ یتر باشد، نیححرو ی وارده بححه ذره بیشححتر خواهححد شححد. پیگردد. هر چه سرعت  و بار ذره  بیشتر باشد یا هر چه میدان مغناطیسی قو  نیرو به ذره م
پیدارد.  مگنتوسفر با انحراف ذرا ت باردار خورشید ی به مانند سپر ی بشر و دیگر موجودا ت زنده را از اثرا ت مضر ذرا ت خورشید ی محفوظ نگه م

په ی آتشفشانی در وسط اقیانوس آرام است. ایححن۵شکل په ی گرینلند یک جزیر پر پیاپدیا). جزی په ی زیبا ی شفق قطبی در گرینلند (منبع: ویک  : اپدید
پقها ی قطبی در ارتفاع بیش از  پضها ی بال ی جغرافیایی واقع شده است. شف پیآیند۱۰۰جزیره در عر   کیلومتر از سطح زمین بوجود م

و فقط در نزدیکی قطبین قابل مشاهده هستند.
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پیدهححد. در سححمت چححپ۶شکل  پیاپدیا). خطوط آبی خطوط میدان مغناطیسی زمین را نشححان م  : نمایی شماتیک از مگنتوسفر زمین (منبع: ویک
پدها ی خورشید ی متشکل از ذرا ت باردار با سرعت زیاد به سمت زمین نشان داده  خورشید به صور ت شماتیک و در حال فرستادن با
پدها ی خورشید ی به شد ت  شده است. خطوط میدان مغناطیسی زمین در سمتی که خورشید قرار گرفته است به علت برخورد ذرا ت با
پهاند. قسمتی از ذرا ت باردار خطرناک در اثر عملکرد موثر مگنتوسفر بححه پهاند و در سمت مخالف از زمین دور شد  به زمین نزدیک شد
پیشوند و در آنجححا بححا پیافتند و به سمت قطب شمال و جنوب منحرف م پیرسند و قسمتی هم توسط مگنتوسفر به دام م  سطح زمین نم

پیآورند (شححکل  پقها ی قطبی یا نورها ی درخشان رنگارنگ قطبی را بوجود م پ یشححان۵برخورد با گازها ی رقیق یونوسفر، شف  ) و انرژ
پیرود. از بین م

 ) تابعی از تغییرا ت بادها ی خورشید ی است. هر چه فعالیت بادها ی خورشححید ی بیشححتر شححود، ضححخامت مگنتوسححفر در۶شکل مگنتوسفر (شکل 
پیشود. هر گونه تغییراتی در ارتفاع یا ضخامت مگنتوسفر باعث ایجاد تغییراتححی در یونوسححفر بححه ماننححد بادهححا ی  سمتی که خورشید است کمتر م
پیگردد. بنابراین تغییرا ت مگنتوسفر ی در ارتباط با تغییرا ت یونوسفر ی هستند. یکی  یونوسفر ی و یا تولید امواج رادیویی طول موج خیلی کوتاه م
په ی تححاثیر یونوسححفر و پهها ی مشابه که توسط دیگر کشورها در حال انجام است این است که نحو په ی تحقیقاتی هارپ و برنام  از اهداف اصلی برنام

مگنتوسفر بر رو ی امواج رادیویی را کشف کنند. 

یونوسفر و مگنتوسفر است؟ عه  ل ه مطا ب پهمند  ار علق آمریکا بسی رتش  چرا ا

پیخواهند ببینند که تغییرا ت خواص لیه یونوسفر و مگنتوسفر چطور بر رو ی امواج مخابراتی ارسالی  جواب ساده به این سؤال این است که آنها م
پهها ی علمی و جاسوسححی اسححت پهها که شامل  ماهوار پعترین ماهوار پمارتفا پیگذارد. باید توجه کرد که ک پهها ی زمینی تاثیر م پهها و ایستگا  بین ماهوار

پیاس (۵۰۰ تا ۳۰۰در درون یونوسفر و در ارتفاع  پیاپ پهها ی ج پیگردند. ماهوار پتهزار کیلومتر ی بهGPS کیلومتر ی به دور زمین م  ) در ارتفاع بیس
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پعها ی بسیار بالتر ( پیگردند در ارتفا پن م پهها ی مخابراتی که با سرعت برابر با سرعت دوران زمین  به دور زمی پیگردند. ماهوار  ۳۵۷۸۶دور زمین م
پهها با امواج الکترومغناطیسی و یا همان امواج رادیویی با زمیححن در ارتبححاط هسححتند و ایححن په ی این ماهوار  کیلومتر ی) در حال حرکت هستند. هم

پپهها ی مگنتوسفر و یونوسفر عبور کنند تا به زمین برسند. امواج باید از درون لی

پیاس باید امواج الکترومغناطیسححی را از مسححیر پیاپ پسبردار ی رادار ی از سطح زمین و یا ارسال اطلعاتی به مانند اطلعا ت ج پهها برا ی عک  ماهوار
 همین یونوسفر به زمین ارسال کنند. خواص یونوسفر به مانند اتمسفر دائم در حال تغییر است. ما در اتمسفر باد و طوفان داریم و در یونوسفر هم
پیگردد و در نتیجه تاثیر یونوسفر بر پنها ی یونوسفر ی باعث تغییرا ت محتوا ی الکترونی یونوسفر م پن داریم. باد و طوفا په ی مشابه باد و طوفا پهطریق  ب
پبها اسححت. گححوش کححردن بححه  رو ی امواج رادیویی را هم تغییر خواهد کرد. شاهد این ادعا کیفیت بد ارتباطا ت رادیویی باند کوتاه در بعضی از ش
 رادیوها ی خارجی همواره کار سختی است چون به علت تغییرا ت خواص الکتریکی یونوسفر دائما  باید موج رادیو را به امید برقححرار ی ارتبححاط،

تنظیم دوباره کرد.

پشهححا ی نححوینی په ی رو پهمندند بیشتر در مورد اثر یونوسفر بر رو ی امواج مخابراتی بداننححد تححا بتواننححد بوسححیل پیها علق   دانشمندان و همچنین نظام
پیاس کحم کنحد، پیاپ پلها ی ج  اثرا ت مخرب  آن بر ارتباطا ت را کم کنند. مسلما اگر یک نظامی بتواند اثحرا ت مخحرب یونوسحفر را بحر رو ی سحیگنا
پیتواند با دقت بیشتر ی یک موشک را به هدف بکوبد و در جنگ موشکی بسیار موثرتر عمل کند. یک دانشمند علوم زمین هم به همین انححدازه  م
پلها ی رادار بهحره خواهحد بحرد. کحاهش اثحرا ت یونوسحفر ی بحر رو ی پهها ی جدید برا ی کاهش اثرا ت مخرب یونوسفر بر رو ی سحیگنا  از کشف را
پلها ی فعال کم عمق را مورد مطححالعه قححرار پلها ی رادار به دانشمندان علوم زمین اجازه خواهد داد با دقت بیشتر ی تجمع فشار بر رو ی گس  سیگنا

دهند و مناطقی که دارا ی خطر بال ی وقوع زلزله هستند را بهتر مشخص کنند.

پیاپائین ( پیها به طور اتفاقی متوجه شدند که امواج رادیویی فرکانس خیل  ) از یک ایستگاه رادیویی نیرو ی دریایی آمریکا در مدارها یVLFنظام
 بال نزدیک قطب شمال توسط یک کشتی نظامی در مدارها ی نزدیک قطب جنوب شنیده شده است. امواج ارسالی از این ایستگاه دارا ی فرکانس

پیهحا ی کحه در زیحر آب هسححتند۱۲  کیلوهرتز با طول موج تقریبا ۲4.۸   کیلومتر ی بودند. این امواج به منظور ارسال اپیام یک طرفه بححه زیردریای
پیشد. تنها با امواج  پیتوان یک موج را حداکثر تا مسافتی برابر با یک طول مححوج بححه درونVLFارسال م    که دارا ی طول موج بزرگی هستند م

په ی بسیار جالبی بود چون معمححول ارسححال امححواج رادیححویی بحرا ی ایححن چنیححن په ی انتشار امواج رادیویی بین دوقطب، مشاهد  آب فرستاد. مشاهد
پتها ی طحولنی هحدایت پیتواند نور را در مساف په ی مگنتوسفر به مانند یک فیبر نور ی که م پتهایی غیرممکن است. بعدها مشخص شد که لی  مساف
پیخواهند بفهمنححد پیها م پبها هدایت کند. دانشمندان و نظام پیتواند امواج رادیویی با فرکانس خیلی اپائین را در یک مسافت طولنی بین قط  کند، م

پیتوان از طریق مگنتوسفر بین دو قطب مخابره کرد. تحت چه شرایطی امواج رادیویی را م

پیخواهند بدانند چگونه بادها ی خورشححید ی بححاعث ایجححاد اختلل در عملکححرد پیها برا ی انجام آزمایش هارپ این است که م  یکی از علیق نظام
پیتواننححد دیححدبانی کننححد و پیشود. رادارها ی با دید افقی، سححطح وسححیعی از دریحا را م پعسنجی م پهها ی رادار ی ارتفا  رادارها ی زمینی افقی و ماهوار
پیهححا ایححن پیآورد. شاید یکی از دستاوردها ی آزمایش هارپ این باشد که در آینححده بححه نظام  اختلل در عملکرد آنها امنیت دریا را بسیار اپائین م
 امکان را بدهد تا بتوانند بطور موضعی و موقتی با تولید امواج ثانو ی درون یونوسفر و تغییر موضححعی خحواص الکححتریکی یونوسحفر، یحک اخلل

پهها ایجاد کنند و آنها را به نحو ی کور کنند. عمد ی در امواج ارسالی ماهوار
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پنها ی خورشید ی در ماه مارس  پیتواند بسیار مهم باشد. طوفا   باعث شححد در ایححالت۱۹۸۹شناخت مگنتوسفر و یونوسفر در اپدافند غیرعامل هم م
 کبک کانادا به مد ت نه ساعت برق چند میلیون نفر کانادایی بطور کامل قطع گردد. در این حادثه تغییرا ت شدید مگنتوسفر ی و یونوسححفر ی ناشححی
پمها ی انتقال جریان القا گردد که در نهایت باعث از مدار خارج شححدن تعححداد زیححاد ی پنها ی خورشید ی باعث شد که جریان زیاد ی به سی  از طوفا
پیتوان تمهیداتی برا ی اپدافند غیرعامل و مقابله با این  ترانسفورماتورها ی برق و قطع کامل برق شد. مسلما با شناخت بهتر مگنتوسفر و یونوسفر م

نوع حوادث طبیعی اندیشید. 

یونوسفر و مگنتوسفر کمک کند؟ په ی  ع ل ا در مطا ه م ب د  ن وا پیت م ه  هارپ چگون

پتترین راه، اسححتفاده از په ی یونوسفر راح   یونوسفر دور از دسترس بشر است و فرستادن یک سنجنده به درون آن بسیار اپرهزینه است. برا ی مطالع
په ی نزدیک به قطب پیتوان قسمتی از یونوسفر در منطق پهدور به مانند استفاده از امواج هارپ است. با کمک امواج هارپ م پشها ی سنجش از را  رو
پیگردد که خححود مححوجب تولیححد امححواج ثححانو ی بححا  در آلسکا را گرم کرد. قسمت گرم شده باعث ایجاد یک حرکت نوسانی در درون یونوسفر م

پیشححوند کححهVLF هرتز (۳۰۰۰ الی ۳فرکانس بسیار کم  پهها ی یونوسفر به سمت زمیححن بازتابیححده م پیشود. قسمتی از این امواج ثانو ی از لی  ) م
پههححا ی پیشححود و در شححرایط خاصححی درون لی پهها ی زمینی قابل مطالعه هستند. قسمتی دیگححر از ایححن امححواج از یونوسححفر خححارج م  توسط گیرند
پیشوند. پیرسند و قابل رصد م پیافتند و تنها در قطبین جایی که ارتفاع مگنتوسفر از زمین کم است به سطح زمین م پتکننده مگنتوسفر به دام م  هدای
 تولید امواج ثانو ی بدین دلیل است که یونوسفر یک لیه یونیزه شده است که هر گونه حرکتی در آن باعث تولید میدان الکتریکی و مغناطیسححی و

پیشود. پیگردد. امواج  فرکانس بال ی هارپ باعث ارتعاش یونوسفر و تولید امواج الکترومغناطیسی م به طبع امواج الکترومغناطیسی م

پن (شکل ۱۸۰هارپ متشکل از    مگاوا ت به سمت یونوسححفر گسححیل۳.۶ مگاهرتز را با توان ۱۰ الی ۲.۸) است که امواج با فرکانس بال ی ۳  آتن
پنها در یک زمین بححه طححول و عححرض پیکند. یک مگاهرتز یعنی یک میلیون هرتز یا یک میلیون بار ارتعاش موج ارسالی در هر ثانیه است. آنت  م

پیکنند. مقدار انرژ ی مصرفی برا ی تولید این امواج معحادل بحرق محورد۳۵۰ در ۳۵۰تقریبی  پهاند و امواج را به سو ی آسمان گسیل م   متر نصب شد
   لمپ صد وا ت است. با استانداردها ی امروز ی این مقدار انرژ ی حتی برا ی مصرف یک شهر دو هححزار نفححر ی۳۶۰۰۰استفاده برا ی روشن کردن 

پههححا ی یونوسححفر پهها ی اپائینی یونوسفر موثر باشد. وقتی امواج هارپ به لی پیتواند بر رو ی لی  هم کافی نیست. فرکانس بال ی امواج هارپ تنها م
پیکنند. ارسال امواج هارپ بصور ت منقطع و با فرکانس امواج رادیویی  پیگردد. با گرم کردن منقطع،VLFبرخورد کردند، آنها را گرم م   صور ت م

پیشوند که قمستی از یونوسفر تبدیل به فرستنده امواج    با طول آنتن چند هزار کیلومححتر ی بشححود کححه مسححتقیما درونVLFامواج هارپ باعث م
په ی یونوسفر قرار دارد. علت تولید امواج رادیویی    در ارتباط با یونیزه بودن یونوسفر است وگرنه گرم کردن منقطع هوا به هیححچ عنححوانVLFلی

پیتواند امواج الکترومغناطیسی رادیویی را تولید کند. طبق قوانین فیزیک حرکت یک ماده باردار در یک میدان مغناطیسی منجر به تولید امواج  نم
پیگردد. روش هارپ  یک ترفند بسیار عالی برا ی تولید امواج  پشها ی قدیمی است.VLFالکترومغناطیسی م   است که خرج آن بسیار کمتر از رو

   را مستقیما به درون یونوسححفرVLF کیلومتر  امواج ۲۲قبل از آزمایش هارپ در سیپل در قطب جنوب با استفاده از یک آنتن به طول بیش از 
پیفرستادند. آزمایش سیپل به علت خرج بسیار بال در سال   برا ی همیشه بسته شد.۱۹۸۸م

پیآید این است که تولید امواج  پها ی دارد. با ارسححال ایححن امححواج و یححا بححه اصححطلحVLFحال سؤالی که اپیش م په ی یونوسفر چه فاید    درون لی
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پهها در مورد مگنتوسححفر و یونوسححفر، پیکنند و با این داد پپکردن این امواج به درون یونوسفر، دانشمندان رد این امواج را در زمین و فضا ثبت م  اپم
پههححا ی جدیدشححان پیکنند. دانشمندان امیدوارنححد بححا یافت پنها ی درونی آن و نحوه اثر این جریانا ت بر رو ی امواج رادیویی تحقیق م  چگونگی جریا
پیاس را کم کنند. روش بکار برده شده در آزمایش هارپ بسححیار شححبیه بححه دیگححر پیاپ  بتوانند اثرا ت مخرب یونوسفر بر رو ی امواج مخابراتی و ج
پیبرند. به عنححوان مثححال در ایححران بححرا ی اکتشححاف مخححازن نفححت و گححاز پشها ی ژئوفیزیکی است که ژئوفیزیکدانان برا ی شناخت زمین بکار م  رو
پها ی مصنوعی و ثبت بازتاب این امواج در سطح زمین یک تصویر از ساختار درونی زمیححن  دانشمندان ژئوفیزیک با انفجار بمب و تولید امواج لرز
په ی په ی ناشححناخت په ی لی په ی هارپ هدف مطالع پیدهند. در اپروژ پهها ی نفت و گاز را اپیشنهاد م پیکنند و به کمک آن بهترین مکان برا ی حفر چا  تهیه م
پهها ی یونوسفر و مگنتوسفر را مطالعه کنند باید امححواجی بححه په ی مگنتوسفر است. برا ی اینکه دانشمندان بتوانند لی  یونوسفر و نحوه تعامل آن با لی
پیکنححد تححا بیشححتر در پیکند که بازتاب آن امواج و امواج ثانو ی تولید شده به ما کمک م  درون آن بفرستند. هارپ امواجی به درون یونوسفر اپمپ م

مورد یونوسفر و مگنتوسفر بدانیم.

.

پیگیرد؟ م نجام  ا نزدیک قطب شمال  در  چرا آزمایش هارپ در آلسکا و 

  دلیل انجام آزمایش علمی هارپ توسط آمریکا در مدارها ی نزدیک به قطب این است که مناطق قطبی یکی از معدود منحاطقی اسحت کحه در آن
پیتوان امواج رادیویی    تولید شده را به راحتی وارد مگنتوسفر کرد و به مطالعه انتشار آن در مگنتوسفر اپرداخت. علوه بر این برا ی اینکهVLFم

پیکننححدVLFبتوان انتشار امواج    را در مگنتوسفر مطالعه کرد باید در نزدیکی قطبین باشیم، جایی که خطوط میدان مغناطیسی به زمین برخورد م
).۶(شکل 

اورد؟ ی ب یی بوجود  یرا ت آب و هوا غی ت ا  ی ن د ز  ا قطه  ن د در هر  ن وا پیت م ا هارپ  ی آ

  برا ی اینکه یک موج الکترومغناطیسی بتواند بر رو ی چیز ی تاثیر بگذارد، باید بتواند اجزا ی آن شئ را تکان دهد یا گرم کنححد. ایححن موضححوع در
پلهححا ی آب درون پیتوانححد مولکو پیکنند که م پیا ی را ساطع م پقها ی مایکروویو امواج الکترومغناطیس پیافتد. اجا  اجاق مایکروویو آشپزخانه اتفاق م
پیشود. برا ی همیححن اسححت کححه  اجححاق مححایکروویو پیکند و غذا گرم م پلها ی آب تولید گرما م  غذا را تکان بدهد و به حرکت در آمدن شدید ملکو
پیتوانید با قرار دادن یک ظرف اپلستیکی خشک درون مایکروویو این موضوع را آزمححایش پیتواند یک ظرف اپلستیکی خشک را گرم کند. م  نم

کنید.

پقها ی مایکروویو امواج  الکترومغناطیسی با فرکانس پیبرند. یک گیگا هرتز برابححر بححا هححزار۲.4۵ اجا پمکردن غذاها بکار م   گیگاهرتز را برا ی گر
پقها ی مایکروویو خانگی حدود    مرتبه بیشتر از فرکححانس بکححاربرده شححده در۸۹۲ الی ۲۵۰میلیون هرتز است. بنابراین فرکانس بکاررفته در اجا

پیتوانند بلیی سر ابرها بیاورند و اصول بطور مستقیم و یا بعد از بازتابیده شدن بححه سححمت  هارپ است. برا ی همین است که امواج هارپ اصل نم
پها ی از ایححن پیتوانند با تغییر دما ی ابرها موجب تغییر آب و هوا شوند. امروزه همگی غرق در انواع امواج الکترومغناطیسی هسححتیم. نمححون  زمین نم
پیتواند موجب تحریک شدن آب جحزء پنها ی همراه دانست. چون طول موج این امواج نم پیتوان امواج رادیویی، تلویزیونی و امواج تلف  امواج را م
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اصلی سازنده بدن همه موجودا ت شود، خطرناک نیستند.

پیتوان امواج هارپ را به مانند امواج رادیویی به هر جا ی دنیا تابانحد و در آنجحا تغییحرا ت آب و هحوایی و یحا زلزلحه پیها بر این باورند که م  بعض
په ی تولید بححه په ی امواج هارپ به مانند هر نوع موج دیگر ی با زیاد شدن فاصله از چشم  درست کرد. این افراد از این واقعیت غافل هستند که دامن
په ی امواج آب ناشی از افتادن یک سنگ در درون یک استخر بححا پیشود و یا دامن پیدانند شد ت صدا با مسافت کم م پیشود. همه افراد م  شد ت کم م
پیشود. امواج هارپ هم از این قاعده مستثنا نیستند و حتی با بازتابش آنها به سطح زمین، شد ت امححواج بححه  دور شدن از محل افتادن سنگ کم م
په ی این قوانین را قبول نداشته باشیم باز هم باید بححدانیم کححه تمححام قححدر ت پیشود. حتی اگر ما هم په ی تولید به شد ت کم م  علت دور شدن از چشم

په ی امواج هارپ در حد روشن کردن  پیتوان یک طوفححان را بححا قطعیححت زیححاد در یححک۳۰۰۰۰اولی   لمپ صد وا ت است و با این مقدار انرژ ی نم
په را بهم بزند و کلی خسارا ت مالی و جانی بوجود آورد. په ی خاص تولید کرد که بتواند آن منطق منطق

ه شود؟ زل ید زل ول ت د موجب  ن وا پیت م مواج هارپ  ا ا  ی آ

په ی هائیتی بود. این زلزله با بزرگا ی    در عمححق۲۰۱۰ در سال ۷اولین بار ی که شنیدم آمریکا با هارپ یک زلزله درست کرده است در مورد زلزل
په ی بحم بحا بزرگحا ی ۳۰۰ کیلومتر ی اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن تقریبا ۱۵    را۶/۸ هزار نفر شد. بعدها ادعاهایی را خواندم کحه ححتی زلحزل

پاها را ارزیابی کنیم باید بدانیم که یححک زلزلححه بححا بزرگححا ی   ۷آمریکا با سلح مخوف هارپ درست کرده است. برا ی اینکه بتوانیم صحت این ادع
  دارا ی انرژ ی معادل هزار بمب اتمی ناکازاکی است که شهر ناکازاکی ژااپن را به تلی از خاک۷دارا ی چه مقدار انرژ ی است. یک زلزله با بزرگا ی 

پیفرستد تنها پ یا ی که هارپ به آسمان م پشها ی قبلی گفتیم که کل انرژ   مگاوا ت است که در مقابل انرژ ی یک بمب اتم اصل۳.۶تبدیل کرد. در بخ
پیتوان با کوبانححدن تمححام پیفهمیم که نم  عدد ی قابل مقایسه نیست! اگر آدمی باشیم که حساب و کتاب و یا دو دو تا چهارتا سرمان بشود، سریعا م
په ی مهیب هائیتی با امواج هارپ به همان اندازه بعید است که با یک انگشححت بتححوانیم  انرژ ی هارپ بر رو ی زمین یک زلزله ایجاد کرد. ایجاد زلزل

برج میلد را از جایش بکنیم و به جا ی دیگر ی منتقل کنیم!

پلها پیتواند بطور مستقیم زلزله درست کند ولی بر این باورند که  با هدایت امواج بححر رو ی گسحح  بعضی از طرفداران هارپ قبول دارند که هارپ نم
پیتوان آنها را تحریک کرد و زلزله بوجود آورد. این طرفداران بر این عقیده هستند که آمریکا با تاباندن امواج هارپ به یونوسفر و انعکاس آنها  م

پیتواند در هر کجا ی دنیا زلزله درست کند! شکل  پلها ی فعال م پهنیوز) بححرا ی۷بر رو ی گس   شکلی است کححه یکححی از ایححن مححدعیان (سححایت شححیع
په ی یونوسححفر در ارتفححاع۷چگونگی بازتابانده شدن امواج مخرب هارپ و ایجاد زلزله نشان داده است. اشتباه فاحش شححکل     در قححرار دادن لی

په ی یونوسفر در ارتفاع ۳۰۰۰ پیدانیم که لی   کیلومتر ی وجود دارد و هارپ تنهححا بححر رو ی۱۲۰۰ تا ۵۰  کیلومتر ی از سطح زمین است. در عمل م
پتها ی اپائینی آن (کمتر از  پیگذارد. بنابراین انعکاس امواج هارپ محدود به مناطق اطراف آن است و برد بسیار کمتر ی۱۰۰قسم   کیلومتر) تاثیر م

پهشان با دورشححدن از منبححع تولیححد بسححیار کححم پیگویند دارد. علوه بر این امواج هارپ به مانند هر نوع موج دیگر ی دامن  از آنچه مدعیان هارپ م
پیشححود. دانشححمندان پهشان نصف م پیشوند با دوبرابر شدن فاصله از چشمه، دامن پهبعد ی اپخش م پیشود. از آنجائیکه امواج هارپ در یک فضا ی س  م

په ی  په ی هارپ، تنها دو وا ت از ۲۰۰نشان دادند در فاصل پنوا ت انرژ ی فرسححتاده شححده بححه آسحمان بححه سححطح زمیححن۳۰ کیلومتر ی از فرستند   میلیو
پیتوان با این مقدار انرژ ی زلزله درست کرد؟ مسلما نه! پیرسد. حال سؤال این است که آیا م م
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پیتوان بحه سحطح زمیحن کوبیحد. په ی انرژ ی امواج هارپ (دارا ی فرکانس چند مگاهرتز ی) را م پیکنیم که هم پنکه بحث را ساده کنیم فرض م  برا ی ای
په ی بزرگ تولید کرد؟ برا ی جواب دادن به این سؤال پیتوان یک گسل را تحریک کرد و یک زلزل  حال سؤال این است که آیا با این مقدار انرژ ی م
پهها در اعماق کمی قرار دارد ولی هنوز کححانون پهها در چه عمقی قرار دارد. در ایران کانون زلزل په ی شروع زلزل  باید بدانیم که معمول در طبیعت نقط

پهها ی بزرگ در عمق بیش از  په ی زلزل   کیلومتر قرار دارد. این بدین معنی است که امواج هارپ باید بتوانند تا عمق شش کیلومتر ی نفوذ کنند۶هم
  مگاهرتز هسححتند و اصححول بیححش از۱۰ تا ۲.۸تا بتوانند با گرم کردن آن باعث تحریک گسل و ایجاد زلزله بشوند. امواج هارپ دارا ی فرکانس 

چند متر قدر ت نفوذ در زمین را ندارند. بنابراین آمریکا قدر ت تولید زلزله با استفاده از هارپ را به هیچ عنوان ندارد و نخواهد داشت!

پهنیوز (۷شکل   ) نحوه ارسال امواج هارپ برا ی تولید زلزله راhttp://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=12663: سایت شیع
پیفهمیححم پهگیر ی سححاده م پها ی که بال ی سطح زمین است نشانگر یونوسفر است. با یک انداز  بصور ت شماتیک بال نشان داده است. دایر

پههزار کیلومتر بالتر از سطح زمین باشد. توجه کنید که شعاع زمیحن تقریبحا    کیلومحتر اسحت.۶4۰۰که ارتفاع این لیه باید حداقل س
پیدهححد. بنححابراین۱۲۰۰  تا ۵۰ارتفاع یونوسفر از  پتها ی اپائینی یونوسفر را مورد تاثیر قرار م   کیلومتر است و امواج هارپ تنها قسم

پسکننده هارپ برد موثر هارپ بسیار کمتر از آنچه اسححت په ی منعک  حتی اگر سناریو ی بال درست باشد به علت ارتفاع بسیار کمتر لی
پیدهد. که شکل نشان م

پهها ی ثبت شده در ایران و دیگر کشورها قبل و بعد از آغاز آزمایش په ی تعداد زلزل په ی هارپ برا ی اثبا ت نظرا ت خود به ارای  طرفداران سلح زلزل
پهها بعد از انجام آزمایش هارپ بیشتر شده است. در ارایه ایححن آمححار هیححج پها ی تعداد زلزل پیدهند که بطور قابل ملحظ پیاپردازند و نشان م  هارپ م

پها ی از این ادعاهححا در شححکل  پهها ی با بزرگا ی چند به بال گزارش شده است. نمون پها ی نشده است که تعداد زلزل   آورده شححده اسححت. اولیححن۸اشار
  بوده است ولی شکل با یک خط زرد رنگ سححال تاسححیس۱۹۹۳اشتباهی که در این شکل وجود دارد این است که سال تاسیس آزمایش هارپ 

پگتر از بزرگا ی۹ اعلم کرده است. در شکل ۱۹۹۸هارپ را  پهها ی بزر پهها را به مانند۵.۵  و ۵ تعداد زلزل پهام. آمار زلزل   ایران را با زمان رسم کرد
پهنیوز (شکل پههححا ی بححا۸سایت شیع پیشححود تعححداد زلزل پنالمللی زلزله استخراج کردم. همانطور که مشاهده م پهها ی اپژوهشگاه بی  ) از بانک آمار زلزل

په ی بزرگ۵بزرگا ی    به بال با زمان تغییر زیاد ی نداشته است و تغییرا ت آن با زمان کامل راندوم و یا تصادفی است. معمول بعد از وقوع یک زلزل
په ی  پیکنححد.۱۹۹۰ رودبار-طارم سال ۷.۵به مانند زلزل پهها را تا چندسال بعد از وقوع زلزله زیاد م پسلرزه تعداد زلزل   میلد ی، وقوع تعداد زیاد ی اپ

۱۳                                                                                                                                   نویسنده: عبدالرضا قدس



پهها ی بزرگتر از بزرگا ی  پههححا!۵باید در نظر داشت که آمار تعداد زلزل پهها مهم است نه تعححداد کححل زلزل    برا ی بررسی اثر هارپ بر رو ی تولید زلزل
پهها ی با بزرگا ی بیشتر از  پهها را خراب کنند. به نظر نگارنده اشتباهی که در شکل۵تنها زلزل پیتوانند مخرب باشند و خان    شده این اسححت کححه۸ م

پهاند که در ایحران بعحد از سحال  پهاند و توجه نکرد پفنظر از بزرگا ی آنها گزارش کرد پهها را صر    و در کشحورها ی۱۹۹۶طرفداران هارپ تعداد زلزل
پههححا۱۹۹۰اطراف ایران بعد از سال  پهها ی بیشتر ی ثبت شده است. بنابراین زیاد شدن زلزل پهنگارها به شد ت زیاد شده و طبعا تعداد زلزل   تعداد زلزل

پهها ی کوچکتر است. پهها در ثبت زلزل پهنگارها و بالرفتن دقت شبک ربطی به هارپ ندارد بلکه در ارتباط با زیاد شدن تعداد زلزل

پلها ی ۸شکل پهها ی ایران در طی سا پیشححمار ولححی۲۰۰۸ تا ۱۹۸۸: تعداد زلزل پتها ی ب پهنیوز یکححی از سححای  . نمودار بال توسححط سححایت شححیع
پیدهد بعد از سال  پها ی هارپ ارایه شده است. شکل نشان م پفتر حامی نظریه سلح زلزل پل۱۹۹۸معرو پههححا بححه نحححو قححاب   تعححداد زلزل

پنالمللی زلزله و مهندسی زلزله پهها ی اپژوهشگاه بی پیکند که برا ی رسم نمودار از داد پهنیوز ادعا م پها ی زیاد شده است. سایت شیع  ملحظ
پیکند در حالیکه سال شروع آزمایش هححارپ۱۹۹۸استفاده کرده است. شکل با یک خط زرد سال شروع آزمایش هارپ را    اعلم م

 است.۱۹۹۳سال 

ند ن پیک م عه  ل یونوسفر مطا په ی  ع ل په ی مطا ن ی آمریکا کشورها ی دیگر ی هم در زم ه جز  ب ا  ی ؟آ

 روسیه و اتحادیه ارواپا هم دارا ی تجهیزا ت مشابهی برا ی مطالعه یونوسفرهستند. علوه بر این، آمریکححا هححم دارا ی دو مکححان دیگححر بححرا ی انجححام
پناپذیر است و معمول  آزمایشا ت مشابه است.  برخلف باور عمومی دسترسی به ایستگاه هارپ در ایالت آلسکا ی آمریکا با هماهنگی قبلی امکا
پیکننحد و نتایحج خحود را هحم در مجل ت پهها ی برداشت شده در این ایستگاه کحار م پهها ی آمریکایی، نه دانشمندان نظامی، با داد  دانشمندان دانشگا

Geophysicalژئوفیزیکی مانند   Research  Letter و  Journal  of  Geophysical  Researchپیکنند. تعداد ی از ایححن   چاپ م
 مقال ت که در نوشتن این مقاله از آنها استفاده شده است در قسمت مراجع آمده است. هم اکنون مدیریت هارپ به دانشگاه آلسکا محول شده و
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پیتوانند از این سایت برا ی اهداف علمی خود استفاده کنند. دانشمندان با گرفتن نوبت و اپرداخت هزینه م

پحها ی اپژوهشی در اکححثر پحها ی اپژوهشی دانشگاهی در این کشور است و نتایج این طر  ارتش آمریکا و وزار ت دفاع آمریکا حامی بسیار ی از طر
پهشناسححی اسححت چححون بححا پیگیرد. به عنوان مثال بطور سنتی نیرو ی هوایی آمریکا یکی از حامیان اصححلی علححم زلزل  موارد در اختیار عموم قرار م
پیخواهند توانایی شناسایی انفجارها ی اتمی کشورها ی رقیب را داشته باشند. بححرا ی تشححخیص پهشناسی م  استفاده از دانش بدست آمده از علم زلزل
پلها ی سحاختار زمیححن اسححت. اپیشححرفت در ایححن پهها و مد پنیابی زلزل پشها ی مکا پهها ی طبیعی نیاز به بهبود رو  سریع و دقیق انفجارا ت اتمی از زلزل
پهها را به مقدار زیاد ی بهبود دهد. خوشححبختانه په ی کره زمین و علت وقوع زلزل پهها علوه بر نیل به اهداف نظامی توانسته شناخت بشر در بار  زمین
پحها ی اپژوهشححی په ی طر پهها به ارای په ی مشابهی را اتخاذ کرده و با حضور در دانشگا  وزا ت دفاع جمهور ی اسلمی ایران هم در چند سال اخیر روی

پیاپردازد. غیرسر ی  م

پهها ی با بزرگا ی بیش از ۹شکل  پلها ی ۵.۵ (خط قرمز) و بیش از بزرگا ی ۵: تعداد زلزل  . محححور افقححی۲۰۱۵ تححا ۱۹۹۰ (خط آبی) برا ی سا
پهها با زمححان پیشود تغییرا ت تعداد زلزل پیدهد. همانطور که مشاهده م پهها در هر سال را نشان م  سال میلد ی و محور عمود ی تعداد زلزل

پیافتد و ربطی به سال  پههححا۱۹۹۳بصور ت کامل راندوم اتفاق م   سال شروع به کار آزمایش هححارپ نححدارد. زیحاد شححدن مقطعححی زلزل
پهها ی بزرگ به مانند زلزله رودبار-طارم (سال    میلد ی) است که یک اپدیده کامل طححبیعی و در ارتبححاط بححا۱۹۹۰معمول بعد از زلزل

پنالمللی زلزله و مهندسی زلزله تهیه شده پهها ی اپژوهشگاه بی پهها ی بانک زلزل پسلرزه است. نمودار با استفاده از داد  وقوع تعداد زیاد ی اپ
است.

ند؟ ن دا ب اپروژه هارپ  ایج  ت ن و  یونوسفر  ر در مورد  یشت ب پیها ی  ن را ی ا ید  ا ب چرا 
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پیفرستند، مسؤلن صنعت فضایی و دانشمندان نظححامی په ی کشورهایی که دارا ی موشک بالیستک هستند و ماهواره به فضا م  با ورود ایران به جرگ
پیشود ورود اپیدا کنند. وجود مسؤلن بالمرتبه در ارکححان دولححت  ما باید بطور جد ی به مطالعا ت فیزیک فضا که شامل یونوسفر و مگنتوسفر هم م
پیتواند طوفان و زلزله درست کند، نشان از عدم شناخت مسححؤلن مححا از فیزیححک پیدانند که م  که هارپ را یک سلح آماده و مخوف آمریکایی م
 فضا است. همانطور که گفته شد آزمایش هارپ دارا ی اهداف نظامی است ولی به خود ی خود هنححوز یححک سححلح نیسححت و بطححور قطححع هرگححز
پها ی که شاید در آینده هارپ را به عنوان یک سلح مطرح کند، پها ی را در هیچ جا ی دنیا ایجاد کند. تنها نکت پیتواند هیچ طوفان مهلک و یا زلزل  نم
پههححا و پهها (تعقیححب دقیححق ماهوار پنتر برا ی کور کردن ماهوار پشها ی ارزا پیباشد. البته وجود رو پها ی م  کور کردن موضعی ارتباطا ت رادیویی ماهوار

پیکند. په ی زیاد ی منتفی م په ی نظامی هارپ را تا انداز ارسال امواج رادیویی قو ی به سمت آنها)، امکان استفاده آیند
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