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 تقدیرنامه

نویسنده از آفرینندۀ خود سپاسگزار است، آفریننده ای که گذشته از ممکن ساختن      

وجودش و بیدار کردن و برانگیختن حس کنجکاوی، عالقه و پشتکار در ایشان، باعث 

فراهم شدن اطالعات، وقت و توانایی روحی الزم جهت درک موضوعات ارائه شده گردیده 

بر می گیرند.متفاوتی را دراست، موضوعاتی که مباحث بسیار 

نویسنده همچنین مدیون والدین مرحوم خود می باشد، والدینی که با وجود مشکالت 

ایشان را برای اخذ مدارک دانشگاهی راهی آمریکا کردند و در تمام مدت  ،و مسائل فراوان

  ایشان را از لحاظ مالی تقبل نمودند. با زحمات بسیار، تحصیل، 
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  228.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  شئحرکت
 22.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   نیروی جاذبه
 230.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  میدان مغناطیسی
 230.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .    .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  میدان الکتریکی 

 233.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  با استفاده از امواج صوتی "زمان"گذشت برای توضیح 

 237.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   شروع "زمان"

 238.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      کیهان این آینده در ودر طول تاریخ  "زمان"سرعت گذشت 
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 238     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    در گذشته بسیار دور
 23.  .  .  .  .  .  .  .  .  .       ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    در آینده بسیار دور
  23.  .  .  .      در حال حاضر ،سرعت گذشت زمان افزایش درتخمین زدن مقدار 

 242.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       در دنیای مجاور "زمان"

 243.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .   امکان پذیر است؟ آیا مسافرت کردن به "زمانهای دیگر"

 243.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .   مسافرت کردن در زمان بطور فیزیکی 

 244.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .مسافرت کردن در زمان بطور روحی 

 247.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ".زمان"روی سرعت گذشت اثر جاذبه بر 

 ( :سقوط آزاد و مدار حرکت در ه حالتبسقوط آزاد آزمایش اول
 247.     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (مستقیمبطور 

 ( :یکبه  ًاط آزاد مستقیمسقو بحالتئ که یک شآزمایش دومسیاه چاله
 252   .  .   (گذشت زمان را تجربه می کند؟ طورچ نزدیک می شود

  :اثر سرعت حرکت شئ، در مدار، بر روی سرعت گذشت زمان(آزمایش سوم(
 256   .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  . (اسماعیل زاده ناسازگاری)اصل 

 ( :ت یک شئ در مدار، به دور یک کره،اثر سرعت حرکآزمایش چهارم
 بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ(

 25.  .     .  .  .  .    (ط ارتفاع مدارهای اسماعیل زادهسمتو حّد)

 263.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .می گردد؟ "آهسته شدن زمان"آیا شتاب باعث 

 ( :گرفتن  شتابآزمایش اول)265    .  .  .  .  .  .  .   سه ماهواره به جهات مختلف
 )26.  .  .  .  .  .  .       آزمایش دوم: )سقوط آزاد دو ماهواره با سرعتهای مختلف 

 به مدار زمین استفاده از ماهواره هایی که وم: )آزمایش س
 273   .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .    (فرستاده می شوند

 276     گردند؟ "زمان"شدن تجربه ، جاذبه و سرعت زیاد می توانند باعث سریعتر آیا شتاب

 ( :با استفاده از بالنآزمایش اول)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   276
 ( :با استفاده از ماهوارهآزمایش دوم).   .  .   .  .  .  . .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   281 

 287     .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  " زمان"میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

  مغناطیسی(آزمایش اول:  )کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان
 287.  .       .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .   .  .  .  .   در مقیاس سیاره ای()


كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

14 

 

 گی سرعت گذشت زمان تجربه شدهآزمایش دوم: )نا هماهن 
 20.  .  .  .  .  .      ساعتهای ماهواره ها در مدارهای قطبی(توسط 

 ( :سرعت گذشت زمان اثر میدان مغناطیسی بر رویآزمایش سوم )
 22     .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .   در مقیاس آزمایشگاهی()

 ( :سرعت گذشت زمان ندهآهسته کندستگاه آزمایش چهارم، 
26     ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  میدان مغناطیسی( کمکبا 

 28.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .   "زمان"اثرات میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت 

 ( :زمان با استفاده سرعت گذشت کاستن ازآزمایش اول )2   از میدان الکتریکی8
 ( :گذشت زمان سرعت ندهکنآهسته دستگاه آزمایش دوم، 

302     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  میدان الکتریکی( کمکبا 
 304.  .  .  .  .  .     .    .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نتیجه

 307.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   نور چیست؟ -5

 30.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   مقدمه

 313.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  .  .  .  .  جدید نورتئوری 

 315.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  تئوری پیشنهاد شده بر اساس

 31.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   نیدر مقیاس کیهانور اثرات مشاهده شده 

 323    .انتشار می یابندبا سرعتهای متفاوتی  های مختلف مادی محیط در نورامواج  ،ًاظاهر

 بعضی دیگر ضعیف وط مواد عبور می کند، در حالیکه توسنور از بعضی از 

 325.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .    ..  .   .  .  .  .  .  . کاًل جذب می گردد حتی یا

 327.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    موج است یا یک نوع ذره؟ نوع آیا نور یک

  327    .  .   . ساخته شده است؟( ذراتییا از  است،آزمایش: )آیا نور یک نوع موج
 327.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  از فقط یک سنسوربا استفاده  -1

 328.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .   با استفاده از تعداد زیادی از سنسورها -2

 331.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   الکتریک ثر فتوا

 335.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   لیزر ها

 33    .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .جرقه چیست؟

 343.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    آیا امواج نور قابل رؤیت هستند؟

 344.  .  .       ؟در این کیهان استسرعت ممکن برای اشیاء  حداکثرآیا سرعت نور در فضا 
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 345.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  اتر چگالیسرعت نور به  گیوابست مهم اثرات

 345.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  در گذشته بسیار دور
 346.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    در آینده بسیار دور
 346.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ر دنیای مجاورسرعت نور د 

 347.  .  .  .  .  .  .      ؟افزایش یافتن استدر حال ی سرعتسرعت نور در حال حاضر با چه 

 350.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نور انتشارجاذبه بر روی سرعت و جهت  اتاثر

 350.  .  .  .  .  .  .  .     .  .    نور( انتشار امواج آزمایش: )اثر جاذبه بر روی سرعت
 355.  .  .  .     .  .  .  .    .  .  .  .نور انتشاربر روی سرعت و جهت  ناطیسیمیدان مغ اتاثر

  355.  .  .      نور(امواج  انتشار بر روی سرعتناطیسی غمیدان م: )اثر اولآزمایش
  35.  .     .    نور(امواج  انتشاربر روی جهت ناطیسی میدان مغ: )اثر دومآزمایش 

 363.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  نور انتشاربر روی سرعت و جهت  میدان الکتریکی اتاثر

  363.  .      .  . نور( امواج انتشار بر روی سرعتمیدان الکتریکی : )اثر اولآزمایش 

  365.  .     .  .   نور(امواج  انتشاربر روی جهت میدان الکتریکی : )اثر دومآزمایش 

 یکدیگر را که مسیر یدو موج نور و یا دو موج صوتاثرات آزمایشهای مربوط به 

 367.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    قطع می کنند

 36.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  جدید( روشمیشلسون و مورلی )به  هایآزمایش

 376.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نتیجه

 37    .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .جاذبه چیست؟ -6

 381.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      مقدمه

 384.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   جاذبهبرای تئوری جدید 

 30.  .  .  .     .  .  .  .    جاذبه ط تئوری جدیدات و پیش بینی های ارائه شده توستوضیح

 30.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   آقای گالیله های آزمایش -1

 31.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نیوتن آقای بهقانون جاذ -2

 که به اندازه های و خورشید ننظیر زمینیروی جاذبه بین دو جسم برابری  -3 

 33  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  متفاوتی هستند.  

 در یک آسمانی که هچندین کر ت جمع شدن اثرات نیروی جاذبهقابلی -4 

 34.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .    .  .  .  .  ..  .  .  .  .   اندقرار گرفته  منطفه از فضا

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

16 

 

  یک گذر کردن از نزدیکی در ضمننور امواج  انتشارکج شدن مسیر  -5 

 35.  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ..   کهکشانیک و یا ستاره 

 36.  .     .  .  .  .   بیش از اندازه قوی بودن نیروی جاذبه در نزدیکی سیاه چاله ها -6

 3.  .  .      سیاه چاله ها ، ستاره ها وسیاراتتوپوگرافی نیروی جاذبه در نزدیکی  -7

 در  ر، سایر امواج الکترومغناطیسی و سایر امواج گروهیآیا امواج نو -8

 401.  .  .     .  .  .  .  .  .    . باعث تولید شدن نیروی جاذبه می شوند؟ ،محیط اتر

-  402.  .  .  .     .  .  .  .  .  .   باعث تولید شدن نیروی جاذبه می شود؟ سیالآیا اتر 

 402.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ندر سرتاسر کیها تیرهوجود ماده  -10

  که درصد کل جرم آنها کهکشانها و  سنآزمایش: )رابطه بین
403.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (بصورت ماده تیره است

 404.  .  .     .  .  .   .  .  . آنی نیروی جاذبه خورشید بر روی کره زمین تقریبًا اثر -11

 اره و یا یک ستارهایجاد شده در نیروی جاذبه یک سی تغییرات -12 

 406.  .  .     .  .  .  .    چه سرعتی در فاصله مشخصی از آنها تجربه می شوند؟با 

  آزمایش: )اندازه گیری کردن تغییرات تکراری در جهت و نیروی
 406.       کز ثقل خورشید(جاذبه خورشید در فاصله مشخصی از مر

 و وارد نمی کند سیاراتنیروی کششی بر روی  سیالچرا اتر  -13

 408.  .     .  .  .  .  .    گردد؟نمی آهسته شدن سرعت حرکت آنها در مدار باعث 

  تی فضاناگهانی و موقبوجود آمدن نیروی جاذبه، انبساط  -14

 40   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  . کیهان در زمان پیدایش

 بیندر داخل هسته های اتمها، چگونه نوترونها باعث پیوند  -15

 412.      .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  پروتونها می شوند؟ .  .  .  .  

 415.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .   یاءاش ثابت اصل برابری نیروی جاذبه و شتاب -16

 سریعترآیا شتاب، جاذبه و سرعت زیاد می توانند باعث  -17 

 417   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  گردند؟ "زمان" شدنتجربه 

  417.  .  .  .     .  .  .   .   .  .  ..  .  .  .  .  .   بالن( ازآزمایش اول: )با استفاده 

 )422.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  آزمایش دوم: )با استفاده از ماهواره 

 427.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .   چرا جاذبه باعث آهسته شدن زمان می شود؟ -18

1-  430   .  .    .  . . می گذارد؟ راثنیروی جاذبه چطور بر روی سرعت گذشت زمان 

 431.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  اره عطارد بدور خورشیدپیشروی تدریجی مدار سی -20
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 434.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  امواج جاذبه ای چه هستند؟ -21

  440.  .  .  .     .  .  .  .  .    کرد؟چطور می توان امواج جاذبه ای را شناسایی
 در حال شتاب گرفتنبه جای اینکه آهسته تر شود چرا انبساط کیهان  -22

 441.  .  .     .  ست؟ممکن می سازد چیرا  اینگونه اثرات؟ و منبع انرژی که است 

 448.     .  .  .  .  ضعیف شدن تدریجی نیروی جاذبه در سطح کیهانی و اثرات آن -23

 448.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  ضریب کیهانی جاذبه در حال کاهش یافتن است
  450.  .      کهکشانها و گسترده تر شدن سیاراتمدار تدریجی وسیعتر شدن
 451   .  .  .   تمام سیاه چاله ها لقب سیاه چاله بودن را از دست خواهند داد 

 453.  .  .  .  .     .  .  .  .  .   هند شدتمام کهکشانها، منظومه ها متالشی خوا
 454.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  تمام ستاره ها خاموش و سرد خواهند شد
  455.     .  .  .  .    بتدریج منبسط و متالشی خواهند شد سیاراتستاره ها و 

 455.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   اًل خنثی خواهد شدنیروی جاذبه ک 

 456.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  فاصله هنیروی جاذبه بوابستگی ر بودن متغی -24

 457.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نور انتشاراثر جاذبه بر روی سرعت  -25

 بر روی  دل شده بین دو کره آسمانینیروهای جاذبه رد و ب در اکثر موارد -26 

 458.  .  .       نمی باشندمنطبق  ثقل آن دو را به هم می پیونددمرکز که  خطی 

 نسبتبه حرکت آن دو آسمانی ین دو کره شده برد و بدل نیروی جاذبه  -27 

 462.  .     .  .  .  .    به حرکت آنها نسبت به اتر محلی وابسته است ویکدیگر به 

 466.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  . نیروی جاذبه در دنیای مجاور -28

 2-  و است  دنیادر این  ی کهاتربین چطور می توان اختالف فشار 

 467.  .  .  .  .     و یا تخمین زد؟ کردرا محاسبه است مجاور  دنیایاتری که در 

  468.     .   گاز(یک جریان  سرعت روی بر ی عبورمجرا اندازه: )اثر اولروش
  46.     .   نیروی جاذبه کرات( تأثیر کردندر زمان : )مقدار تأخیر دومروش 

  منتظره در سرعت ماهواره هایی که تغییرات غیر برای توضیح -30 

 472.  .  .      .  .  .  .  .  . .  .  .  گذر می کنند  .  .  .  .  .   زمین کرهنزدیکی از 

 هر یک  یقت پایه ریزی شده بود کهاین حق اساس علم ستاره بینی برآیا  -31 

 474   .  .  .  .   ؟می باشددارای اثر جاذبه ای بخصوص به خود آسمانی از کرات 

 481چرا در طول زمان علم ستاره بینی دقت خود را از دست داده است؟.  .  .     

  486.      (گوناگونبر روی عناصر مختلف  سیاراتاذبه ات ج: )اثراولآزمایش
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  مختلفبر روی مایعات  سیاراتات جاذبه : )اثردومآزمایش
48.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (موجود در بدن موجودات

 40.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نتیجه

 45   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .آنها سیاه چاله ها و خواص -7

 47.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   مقدمه

 48.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    تئوری جدید جاذبه

 500.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  اساس تئوری جدید جاذبه سیاه چاله ها بر

 500.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   چیست؟حقیقتًا سیاه چاله یک  -1

 503.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  چیست؟ ق رویداد یک سیاه چاله نشان دهندهاف -2

 504.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  سیاه چاله ها از سمت دنیای مجاور نمای -3

 506.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ونه شکل می گیرند؟سیاه چاله ها چگ -4

 سیاه چاله هافیزیکی بر روی اندازه  ه اثریاتر چ محیط فشار داخلی -5

 50.      .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    می گذارد؟

 50.  .  .     .  .  .  .    ی سیاه چاله های بسیار بزرگ در مرکز کهکشانهاشکل گیر -6

 511.  .     .  .  .  .  .  افق رویداد آن (شعاع) رابطه بین جرم یک سیاه چاله و اندازه -7

 و در به سمت آن سیاه چاله  سیاه چاله بر روی جریان اتریک آیا چرخش  -8

 سیاه چالهبه دام آن اشیائی که  سططی شده توبر روی مسیر  نتیجه 

 513.     .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .    می گذارد؟می افتند اثر 

 که بر روی اشیائی آزمایش: )اثر چرخش یک سیاه چاله
514  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    (می شوند بلعیده

 -  انرژی و یا میدان الکتریکی باردارای می توانند آیا سیاه چاله ها 

 516.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     ؟در محیط اطراف خود باشند 

 516 .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .   چقدر است؟ها سیاه چاله  فیزیکیاندازه  -10

  سیاه چاله پایدار بدور یکاستوار و آیا نور می تواند در یک مدار  -11 

 517.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ؟آید به گردش در

 جذب می گردد،  شئ که به یک سیاه چاله نزدیک می شود و یک -12 

 518.  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ی کند؟گذشت زمان را چگونه تجربه م

 51.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .   مماس، به حالت نزدیک شدن از کنار 
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 520.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  ، به حالت سقوط آزادنزدیک شدن بطور مستقیم 

 521.     .  .  .  .    له ها "زمان" تجربه می شود؟آیا در داخل افق رویداد سیاه چا -13

 کشیده می شوندی که به داخل سیاه چاله ها اجسامو یا  ذراتسرانجام  -14

 523  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   چیست؟

  سیاه چاله افق رویداد یک زاچه فاصله ای حداقل یک ماهواره از  -15

 524    .  .  .  .  .  .  .  .    ؟ارسال داردخود سازندگان برای می تواند اطالعاتی را 

 از افق رویداد یک سیاه چاله  توسط امواج و یا ذرات آیا اطالعاتی که -16

 525.  .  .     .  .  می مانند و یا برای همیشه از بین می روند؟ د سالمنگذر می کن

 می رسند آزمایش: )آیا امواج الکترومغناطیسی که به یک سیاه چاله 
526.     .  .  .  .   سالم می مانند یا برای همیشه از بین می روند؟(

  محل آیا می توان سیاه چاله ها را در یک مکان نگهداشت و یا به -17

 52.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    دیگری نقل مکان داد؟

 فیزیک، در داخل افق رویداد سیاه چاله ها  آیا قوانین شناخته شده -18

 531.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   معتبر هستند؟

1- واندچطور می تیک سیاه چاله  هنیروی جاذبتوپوگرافی  شکل 

 532.       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .   ؟نشان داده شود

 وجود داشتن )بدون بلعیدن هیچگونهآیا سیاه چاله ها فقط با  -20

 534.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  ماده( سنگین تر می شوند؟ ذرات

 سیاه چاله وشی نزدیک شدن و به هم پیوستن دوآیا می توان به ر -21

 535.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   کرد؟ مشاهدهًا را مستقیم

 ، زمانی که تمامی انرژی موجود چرا در آغاز پیدایش این کیهان -22

  فضا را اشغال کرده بود،در این کیهان حجم بسیار محدودی از  

 535.  .  .  .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . وجود نداشت؟ چگونه سیاه چاله اییه

 536.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  سرانجام و یا عاقبت تمام سیاه چاله ها چیست؟  -23

 53.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       ..  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نتیجه

 543   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مغناطیسی چیست؟ میدان -8

 545.  .  .  .  .  .       .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   مقدمه

 551.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .   "زمان"میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

20 

 

 552.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  میدان مغناطیسی بر روی سرعت و جهت انتشار نور اتاثر

 553.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .    ..  نیروی جاذبهقدرت اثر میدان مغناطیسی بر روی 

  :553.  .  .  .  .     .  .  .  های آقای گالیله(ی مربوط به آزمایش)آزمایشآزمایش اول 

  :558.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .مغناطیسی( تپه)اثر آزمایش دوم 

 566.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .   ی مصنوعی(آزمایش سوم: )تپه های مغناطیس 

 571.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مغناطیسیبا نیروی میدان  کهمحرسیستم 

 از نزدیکی یی کهماهواره هامنتظره در سرعت  تغییرات غیربرای توضیح 

 574.  .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .   .  .  . گذر می کنند.  .  .   زمین کره

  جریان اتر، مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین، : )اثر اولآزمایش
  به موازات جهت حرکت اترسرعت ماهواره ای که بر روی  

 57   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  گذر می کند(زمین کره از نزدیکی 

 جریان اتر، مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین، : )اثر دومیش آزما
  ه عمود بر جهت حرکت اترسرعت ماهواره ای کبر روی  

 581   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  زمین گذر می کند(کره از نزدیکی 

 583.  .  .  .      . .  .  .  .    مانور دادن ماهواره ها با استفاده از میدان مغناطیسی کره زمین

 )583.     .  .  .  .   آزمایش: )باعث تغییر ارتفاع مدار و یا سقوط یک ماهواره شدن 

 در یکدر فضا و  مغناطیسی یک آهنربا میداناندازه گیری سرعت انتشار   

 585   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   محیط مادی

 51.  .  .  .  .  .  .  .  .  .      .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نتیجه

- 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   الکتریکی چیست؟ میدان7 

 5.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   مقدمه

 604.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .   "زمان"اثرات میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت 

 605.  .  .  .  .  .  .     .    .  .  .  .  .اثرات میدان الکتریکی بر روی سرعت و جهت انتشار نور

 606.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  اثر میدان الکتریکی بر روی قدرت نیروی جاذبه

 606.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  آزمایشهای آقای گالیله( به آزمایش: )آزمایشی مربوط 

 612.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  سیستم محرکه با نیروی میدان الکتریکی

 614.  .  .  .  .     .  .  .  .   در یک محیط مادیالکتریکی  میدانسرعت انتشار اندازه گیری 

 616.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  نتیجه
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 621   .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . الکتریسیته چیست؟ -10

 623.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    مقدمه

  623.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .ساکن الکتریسیته 

   627.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  جاریالکتریسیته 

 642.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .    .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    آزمایشها

  محیط یکدر  الکتریسیتهجریان  مربوط بهسرعت انتشار امواج گروهی  -1

 642.     .    محیط نداردآن  و یا شکل هندسی به سطح مقطع بستگی هادیمادی 

 مربوط به جریان الکتریسیتهاندازه گیری سرعت انتشار امواج گروهی  -2

 644.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    هادی یمادحیط میک در 

 مربوط به امواج گروهی  انتشار اندازه گیری مستقیم سرعت نسبی -3

 645.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .    هادی چند محیط مادیدر  جریان الکتریسیته

 646.  .     .  .  .  .  هادیماده محیط  تیز یک قسمتهای رنها داز دست رفتن الکترو -4

 647.  .  .     .  .  .  .  هادیماده  محیط یک حجم کلدر  الکتریسیتهوجود جریان  -5

 اتر محیط ط یک نوع موج گروهی درثبات اینکه جریان الکتریسیته توسا -6

 648   .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . .  تولید می شود منطبق شدهآن بر که محیط هادی 

 محیط در یک مربوط به جریان الکتریسیتهسرعت انتشار امواج گروهی  -7

 650.  .     .  .  .    استمحیط نور در آن  امواج معادل با سرعت انتشار هادیمادی 

 در محیط هایالکتریسیته جریان  ربوط بهمامواج گروهی  جهت انتشار آیا -8

  قطب مثبت آن استاز قطب منفی )باطری( به سمت مادی هادی 

 651.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    یا برعکس؟

 653.  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   نتیجه

 655  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  مصائب طبیعی .  .  .  .تعداد و شدت کاستن  -11

 657.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  این بخش( مخصوص) پیشگفتار

 662.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    مقدمه

 665.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ی شدید.  .  .  گردبادها -1

 667.  .  .  .  .  .      .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  سیالبها و خشکسالیها -2

 667.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  زلزله ها -3

 668.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    آتشفشانی ها -4

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

22 

 

 685.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  نتیجه 

 687.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   اتپیشنهاد

 61.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .دوستانه پندیک 

 62.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     زمینکره حرارت سطح درجه افزایش  توضیح کوتاهی در مورد

 65   .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  د کیهانمحل تول ساختنمشخص  -12

 67.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    مقدمه

 68.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    الزم پشتوانهاطالعات 

 703.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .    محل تولد کیهانروشهای مشخص کردن 

  704.  .     (کهکشانهای پهن چرخشی ه هایبا استفاده از تقاطع صفح): اولروش 

  چرخشی ه هایای صفح تیغهبا استفاده از نمای ): دومروش 
 708    .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (کهکشانهای پهن       

  چرخشی ه هایصفح پهنبا استفاده از نمای ): سومروش 
 711.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  کهکشانهای پهن(.  .  

 ه هایصفح و تیغه ایبا استفاده از نمای افقی )م: روش چهار 
 713.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .    .  .  .(چرخشی کهکشانهای پهن

  :716.  .     (مایکرو ویو کیهانی با استفاده از درجه حرارت تشعشعات)روش پنجم 

 71.  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    نتیجه

 721   .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . یهان کشف شدد کمحل تول -13

 723.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  )مخصوص این بخش( پیشگفتار

 727.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   مقدمه

 72.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .   چرخشی کهکشانهای پهن ه هایاستفاده از جهت صفحبا 

 72.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   العات پشتوانه الزماط
 732.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  های استفاده شدهالعات و کاتالوگاط 

 چرخشی  ه هایای صفح تیغهبا استفاده از نمای )روش دوم: 

 734.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  کهکشانهای پهن(.  .  

 736.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   محاسبات و نتایج
 737.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .   کاتالوگ مورفولوژیکال کهکشانها
 741.  .  .     .  .  .  .  .    .پرینسیپال کهکشانهای درخشان کلی کاتالوگ

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

23 

 

 746   (کشانهای پهنکه با استفاده از نمای پهن صفحه های چرخشی)روش سوم: 

 748.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  محاسبات و نتایج
 74.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .   کاتالوگ مورفولوژیکال کهکشانها
  755.      .  . .  .  .  .  .  .  پرینسیپال کهکشانهای درخشانکلی کاتالوگ

 762.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  با استفاده از درجه حرارت تشعشعات مایکرو ویو کیهانی

 762.  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   )روش پنجم(

 762.  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  پشتوانه الزمالعات اط
 765.  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  العات و نتیجه هااط

 767.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    هجینت

 768.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    اثرات مهم

 771   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    کلیج نتای

 77   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . مه هاضمی

 781.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  لیست اسم گذاریها.  .  .  .  .  .  .  .   -1

 782.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .    .  .  .  .  .لیست توضیحات ارائه شده .  .  .   -2

 785.  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  لیست پیش بینی های ارائه شده  .  .  .  .  .  .  .   -3

 788.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .  لیست آزمایش های پیشنهاد شده.   -4

 رفت اساسی در معلومات بشریتپیش 24لیست  -5 

 73.  .  .  .  .  .  .     .  .  .  .  .  )هر یک می تواند الیق دریافت جایزه نوبل باشد(

 77  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

24 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

25 

 

 

 سرقلم
 

دلیل وجود داشتن در این آفرینش ، "تکامل ارواح هایمطالب درج شده در این کتاب و کتاب

افکار و تحقیقات مستقیم و  ، ثمرهو "پیدایش و تکامل موجودات زنده در این کیهان" "چیست؟

 شخصی نویسنده می باشند.

به ارائه دادن توضیحات  فی می کنند که قادرکتاب عقاید و نظریات نوینی را معر سه این

ل آنها مکم  مختلف در زمینه های مربوط به خود می باشند. اساسی منطقی در مورد پدیده های

یکدیگرند و با هم سعی در گشودن درهای جدیدی در مسیر درک کردن دنیای فیزیکی و دنیای 

 نی از آنچه در ایتصویر کاملبا کمک هم بین آنها را دارند.  خالصه اینکه آنها  ۀروحی و رابط

   کیهان وجود دارد را ارائه می دهند. 

در این کتاب، نویسنده فقط بر روی مراحل مختلفی که دنیای فیزیکی تاکنون تجربه کرده  

 .  کرده استو یا در آینده تجربه خواهد کرد تمرکز 

ر مورد العات عمومی پیشینه داط دارا بودنالبته، این کتاب برای عموم نوشته شده است.  

فی شده و آشکار ساختن سادگی تئوریهای معر موضوعات ذکر شده کمک بزرگی خواهد بود برای

همچنین برای درک و هضم توضیحات اجتناب ناپذیر ارائه شده در مورد پدیده های مختلف 

 در این کیهان.فیزیکی 
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 پیشگفتار

شهری دور شد و در  کیهان پی برد، باید از محدوده بدرستی به عظمت اینبرای اینکه بتوان 

شبی که هوا صاف است و ماه هم وجود ندارد به آسمان نگریست.  آسمان مانند فرشی از 

چراغهای بیشماری به نظر خواهد آمد، چراغهایی که در اصل ستارگان هستند.  ستاره هایی که با 

شند فقط تعداد اندکی از ستاره هایی هستند که در یک چشم غیر مسلح قابل رؤیت می با

کهکشان یعنی کهکشان "راه شیری" قرار دارند.  طبق تخمین های جاری، کیهان معادل با دهها 

 میلیارد سال نوری وسعت دارد و میزبان بیش از ده میلیارد کهکشان می باشد. 

که در مقیاسهای  اندکرده  ار ت، تازه شروع به درک کردن یکسری از قوانینیاعضای بشری

در فرما هستند.   ات آن حکمبر این دنیای فیزیکی و محتوی ، از کوچکترین تا بزرگترین،مختلف

ات آن و در مورد بقیه محتوی وندات این کیهان آگاه شیاز وجود بعضی از محتو اندتوانسته  ضمن،

 که چه می توانند باشند.  ندحدس بزن ندفقط می توان

، در مورد شکل ایشانچشمگیر بوده است ولی معلومات  بشرسرعت یادگیری  نونتاک چه اگر

می ت خود حال گذراندن دوران طفولیات آن، هنوز در تکامل یافتن محتوییا گرفتن این کیهان و 

که  بنگرند ات و تئوریهای جدیدیباید با فکری باز به نظریاعضای نسل کنونی براین، .  بناباشند

   .ده های طبیعی هستندادن توضیحات منطقی در مورد انواع پدیقادر به ارائه د

ات و خصی خود را عنوان کرده است، نظریات شایده ها و نظری فقط در این کتاب، نویسنده

"فضا"، "جاذبه"، "میدان  "نور"، شامل "زمان"،تئوریهایی که قادرند انواع پدیده های فیزیکی 

کیهان" و  هیاول"سیاه چاله ها"، "انبساط ناگهانی ریسیته"، "الکتالکتریکی"، "میدان مغناطیسی"، 

تاکنون به  که"، خالء و "انرژی ، "ماده تیره"، "انرژی"، "انرژی تیره"، "ضد ماده""ماده" حتی

به  پدیده هاوابستگی مستقیم این توضیح دهند.  بطور واضح صورت مبهم مانده بوده اند را 

 .استیکدیگر نیز بوضوح نشان داده شده 

بر اساس وجود محیط ِاِتر در کل این کیهان پایه  در این کتاب یهای ارائه شدهتئورتمام 

، همان اتری که دانشمندان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به وجود همه جایی ریزی شده اند

در این داشتند.  ولی برخالف آنچه در گذشته فرض شده بود، کامل  آن در این کیهان اطمینان

ال، مایع مانند و پر جنب و بسیار فع است محیط اتر محیطی ،است که نشان داده شده کتاب

 جوش.  
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فی شده در مورد پدیده های مختلف بوضوح مؤثر بودن تئوریهای معر ات ارائه شده درجزئی

نیز  ل یکدیگرند بلکه مکماین کتاب را نشان می دهند، تئوریهایی که نه تنها به هم وابسته ا

 ند. هست

ات آن تاکنون احل تکاملی که این کیهان و محتویی از مر، مروری است به طور کلاولخش ب

ارائه شده فقط و فقط  و نکات العاتاطاز حاال به بعد تجربه خواهند کرد.   آنچهتجربه کرده اند و 

 که در بخشهای بعدی معرفی شده اند.   هستندبراساس تئوریهایی 

 آن و اینکه چطور به سایر پدیده های د ِاِتر، خواصمعی در مور، اطالعات جادومبخش 

 این کیهان ربط دارد ارائه داده است. در فیزیکی

همچنین توضیحاتی در مورد موضوعاتی نظیر گسترده تر شدن  بخشهای بعدییک از  هر

بودن  غیر منتظرهبدور خورشید، انبساط ناگهانی کیهان در زمان تولدش،  سیاراتتدریجی مدار 

ند و محل تولد کیهان ارائه داده اند.  می کن ین بر روی ماهواره هایی که از نزدیکی آن گذراثر زم

 داشتن تصح، آزمایشهایی که می توانند اند ارائه دادهنیز دی را آنها جزئیات آزمایشهای متعد

 .  معرفی شده را تصدیق کنندتئوریهای 

وی پدیده های "فضا"، "زمان"، م، پنجم، ششم و هفتم به ترتیب بر ر، چهارسومبخشهای 

 .  ساخته اندص مشخرابطه آنها با اتر را چگونگی "نور"، "جاذبه" و "سیاه چاله ها" تمرکز کرده و 

الکتریسیته  جریان به ترتیب میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی و دهم و نهمهشتم، بخش 

 را توضیح داده اند.  

ر چه سریعتر تعداد مصائب طبیعی مختلف در یازدهم عامل اصلی که باعث افزایش هبخش 

سرتاسر سطح کره زمین شده را مشخص ساخته و حتی راه حل انجام شدنی با تکنولوژی کنونی 

 را نیز برای کاهش دادن تعداد مصائب طبیعی ارائه داده است.  

بخش دوازدهم جزئیات پنج روش مستقل از هم برای مشخص ساختن محل تولد این کیهان 

 درکرده است.  اطالعات الزم برای انجام سه روش، از پنج روش، از طریق اینترنت  معرفی

دسترس عموم می باشد.  نتایج بدست آمده از انجام آن سه روش به همراهی جزئیات کامل در 

 بخش سیزدهم ارائه شده اند.  به عبارت دیگر،

 کیهان کشف شده است.این محل تولد 

کتاب همچنین قادر به ارائه دادن پیش بینی هایی در مورد تئوریهای ارائه شده در این 

 .  دآمخواهند  در سرتاسر این کیهان پیش که در آیندهنیز می باشند دادهایی یرو
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و در سرتاسر این کیهان همانطور که در کل این کتاب آشکار است، با قبول کردن وجود اتر 

ه های فیزیکی اساسی که تاکنون بصورت پدیدمی توان  ،صحیحبه نحو  در نظر گرفتن اثرات آن،

 براحتی توضیح داد و درک کرد. را مبهم مانده اند

وقایعی نظیر انبساط ناگهانی کیهان  دلیل رخ دادن ،به عنوان مثال، وجود اتر در این کیهان

شتاب  دلیلهمچنین و  کاسته شد ناگهانی از سرعت آن انبساط چرااینکه  ،در زمان تولدش

 .  می سازد آشکاردر حال حاضر را رعت انبساط کیهان گرفتن مجدد س

 مستقل ممکن به نحوی ارائه شده اند که تا حّد این کتاب محتویات بخشهای مختلف نکته مهم،

 موضوعات بخش به ط بودنوببه دلیل مراز یکدیگر باشند.  بنابراین، بعضی از قسمتها 

 . تکرار شده اندًا های مختلف اجبار

بر روی  کردنکر شود که، بعضی از بخش ها به دلیل متمرکز همچنین باید ذ

موضوعات ذکر شده بصورت نکته به نکته نوشته شده اند.  این روش باعث تمرکز 

 خواننده نیز خواهد شد.   داشتن 

این کتاب برای عموم نوشته شده است.  البته، دارا بودن اطالعات عمومی پیشینه در مورد 

زرگی خواهد بود برای آشکار ساختن سادگی تئوریهای معرفی شده و موضوعات ذکر شده کمک ب

همچنین برای درک و هضم توضیحات اجتناب ناپذیر ارائه شده در مورد پدیده های مختلف 

 فیزیکی در این کیهان.
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تئوری که   ،میالدی ارائه داد 865آقای َمکسِول تئوری الکترومغناطیس خود را در سال 

.  آقای مکسول تئوری خود را بر اساس وجود محیط بخصوصی است مانده تا به امروز معتبر

پایه ریزی کرده بود، محیطی که وجودش برای انتشار امواج نور و سایر امواج برای انتشار نور 

ماهیت اتر چه بود و یا ولی، بود.   شدهاتر نامگذاری  ،الکترومغناطیسی ضروری بود.  این محیط

ی داشت ناشناخته بودند.  اتر، محیط الزمی بود که امواج الکترومغناطیسی بتوانند در چه خواص

، چونکه رابطۀ بین اتر و امواج الکترومغناطیسی درست مانند رابطۀ بین هوا و یابندانتشار آن 

 فرض شده بود.  یامواج صوت

آن را درک  کنجکاو شدند و سعی کردند که خواصت اتر بعدها دانشمندان در باره ماهی

 ارات وو حتی سی مختلف است و امواج راکدفضا  ند که اتر دره بودکنند.  آنها فرض کرد

سرعت  ندتوانبآنها انتظار داشتند که ، .  بنابراینهستندحرکت  بحالت شناور در ستارگان در آن

کره د.  شکل زیر حرکت فرض شده نناندازه گیری ک را زمین طح کرهنسبت به سحرکت اتر 

   زمین در محیط ساکن اتر را نشان می دهد.

 

در بین آزمایشهای مختلفی که برای این منظور طراحی و ساخته شده بودند، آزمایشهای 

انجام شدند.  همانطور در شکل میالدی  887آقای میِشلسون و آقای مورلی بودند که در سال 

فرستاده و دریافت شده نور زیر نشان داده شده، آزمایشهای آنها بر اساس مقایسه کردن امواج 

ختلف، که یکی هم جهت با مسیر حرکت زمین به دور خورشید بود و دیگری در دو جهت م
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عمود بر آن جهت، بنا شده بودند.  با منعکس کردن و منطبق ساختن دو موج دریافت شده بر 

آنها   نور را داشتند.شاخه از روی یکدیگر، آنها انتظار شکل گرفتن تداخل نوری بین آن دو 

کره زمین انجام دادند.  آنها، با استفاده از یک بالن، اینگونه  آزمایشهای خود را بر روی سطح

آزمایشها را حتی در ارتفاعات زیاد نیز تکرار کردند.  ولی هر بار جواب منفی بود و هیچگونه 

 تداخل نوری قابل مالحظه ای شکل نگرفت.

 

، دو دانشمند به نامهای فیتزجرالد و لوِرنتز، بطور مستقالنه، دلیل اینکه چرا 904در سال 

آنها پیشنهاد در آزمایشات انجام شده هیچگونه تداخل نوری شکل نگرفته بود را توضیح دادند.  

ط مین به دور خورشید قرار داشت توسکردند که طول دستگاه مورد نظر که در جهت حرکت ز

اتر تغییر کرده بود و به همین دلیل هیچگونه اثری از حرکت اتر نسبت به  در محیط حرکت

 زمین ثبت نشده بود.

ت" در مورد اثرات نسبی اساسئوری جامعی تحت عنوان "، آقای لورنتز ت904در سال 

ت نسبیلین تئوری زیاد ارائه داد.  این تئوری اوبسیار وارده به دلیل حرکت کردن با سرعتهای 

تا به   ود که حرکت اشیاء با سرعتی نزدیک به سرعت نور و اثرات جانبی آن را توضیح داده بود.ب

اثراتی نظیر کوتاه شدن طول جسم در جهت حرکت و یا آهسته شدن سرعت گذشت امروز، 

با استفاده از که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند  جرم اشیائیو افزایش زمان 

 . ن محاسبه می شوندفرمولهای ایشا

پذیرفته شده  کاماًل ه علمی عصرزو حوط دانشمندان وجود اتر توس ،باید یادآوری شود که

 بود. 

ت آقای لورنتز را استفاده کرد و دو فرضیه ینشتین تئوری نسبی، آقای ا905در سال 

 :پیشنهاد کرد که .  ایشانجدید به آن افزود
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 و نیازی به محیطی نظیر اتر نداردساخته شده  (به نام فوتون)اتی نور از ذر  .
  سرعت نور در خالء باالترین سرعت ممکن برای همه امواج و اجسام در این کیهان است

 و هیچگونه وابستگی به حرکت نسبی بین منبع نور و بیننده ندارد.

ط آقای میشلسون و آقای مورلی به هیچ عنوان وجود آزمایشهای انجام شده توس ،مهم هنکت

را ثابت  باشدنداشتن اتر و یا اینکه سرعت نور حداکثر سرعت ممکن در این کیهان 

 نکرده بودند.

در بخش  آزمایشهای میشلسون و مورلیبرای انجام  یک روش جدیدات جزئی

  ارائه شده است."نور چیست؟" 

وجود محیط همه جایی اتر و  فتنپذیربا ، که شدخواهد در سرتاسر این کتاب نشان داده 

که تاکنون مبهم مانده اند اساسی فیزیکی  پدیده هایمی توان اثرات آن  صحیح در نظر گرفتن

بنابراین، را درک کرد و به راحتی توضیح داد.  

و  بپذیردبسیار مهم است که حوزه علمی در سطح بین المللی وجود اتر را 

 اثرات آن را به نحو صحیح در نظر بگیرد.
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 مقدمه

ات چطور محتوی ،چطور بوجود آمده ،کهکیهان کل ی است از سرگذشت این بخش مرور کل

چه  ات آنو سرانجام محتوی تغییر خواهد کردآینده در  و اینکه چطور فته اندشکل گرآن تاکنون 

که در بخشهای  ممکن شده استتئوریهای جدیدی  با استفاده ازی .  این مرور کلخواهد شد

 داده شده اند.  و توضیح رفیمعبعدی این کتاب 

این کیهان را اشغال  یاساس وجود اتر که تمامنکته مهم، تئوریهای ارائه شده در این کتاب بر 

 کرده پایه ریزی شده اند.  

به چندین دوره جدا از یکدیگر )که در  می توانرا ات آن و تکامل محتویاین کیهان  تاریخچه

 بر روی هم منطبق هستند( تفکیک نمود.  ی تا حّدبعضی از موارد 

 انبساط اولیه ناگهانی کیهان( لیهدوران او( 
 آهسته شدن انبساط ناگهانی کیهان( ماده و ضد ماده  ذرات پیدایش(
 و تکامل کهکشانها پیدایش 

 و تکامل موجودات زنده پیدایش 

 )شرایط کنونی در این کیهان )شتاب انبساط کیهان 

 مجاور دنیایدر  یشرایط کنون 

  آن یاتمحتوسرانجام آینده /  عاقبت کیهان و 

   باید تعریف کرد که "فضا" چیست. نخست ،ولی

 

 

 

 

 



 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 فضا

ست؟" بطور کاملتر توضیح فضا وجود خود را مدیون اتر است.  همانطور که در بخش "اتر چی

فشرده شدن که تحت فشار  یتالستیکی و قابل خواصاست با  یمانند سیال محیط، اتر داده شده

کیهان را اشغال کرده است.  رابطۀ بین فضا و اتر درست مانند رابطۀ  کلبسیار باالیی قرار دارد و 

آبی که در  یبین یک اقیانوس است و آب.  وجود آب به کلمۀ اقیانوس معنی می دهد.  اگر تمام

جای می ماند را نمی توان یک  رتخلیه شود، چیزی که ب به نحوی داخل یک اقیانوس است

برای چون  ند،می کندر مورد فضا و اتر صدق و روابط شرایط  گونهاقیانوس نامید.  دقیقًا همین

   اتر اشغال شده باشد. سطداشته باشد باید تومعنی اینکه فضا 

)یکی در مقیاس بسیار بزرگ و مختلف  کاماًلساختمان داخلی فضا را می توان در دو مقیاس 

 بررسی کرد:  دیگری در مقیاس بسیار کوچک( 

 در مقیاس بسیار بزرگ 

ُبعد فیزیکی که این دنیای فیزیکی را شکل می دهند محدود نمی شود.  فضا  فضا به 

که این  ، دنیاییدنیای فیزیکی دیگری را شکل می دهند که شامل ابعادی می شود همچنین

 دنیای فیزیکی را همراهی می کند.

اینکه و با چه دنیای فیزیکی که این دنیا را همراهی می کند موازی با آن است،  اگر

 است، دنیای کاماًلی که شبیه آنچه در این دنیا قرار دارند یاتمیزبان اشیاء و یا محتوًا ظاهر

در  داخلی آن محیطفشار اتر و  چگالیدر حال حاضر، به عنوان مثال، متفاوتی می باشد.  

قرار مجاور  فیزیکی در دنیایی است که فشار اتر و چگالی ی بسیار باالتر ازاین دنیای فیزیک

  .دارد

  کوچکدر مقیاس بسیار 

است.   یکیهان در مقیاس بسیار ریز دارای روزنه های حباب مانند نساختمان داخلی ای

، این روزنه ها در حقیقت همان ح داده شدهیخش "جاذبه چیست؟" توضهمانطور که در ب

به ماده )و ضد ماده(  ذراتبینهایت  سطدو دنیای فیزیکی تو.  ماده و ضد ماده هستند ذرات

مجاور را فیزیکی ی که انتقال اتر از این دنیای فیزیکی به دنیای ذراتصل هستند، یکدیگر مت

با هم در تماس نیز ممکن می سازند.  دو دنیای فیزیکی همچنین از طریق سیاه چاله ها 

ماده شکل  ذراتهستند.  سیاه چاله ها در حقیقت از به هم پیوستن تعداد بیشماری از 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 و تکامل محتویات آن پیدایش کیهان -1

 

 

مجاور  فیزیکی گرفته اند و مجرای بزرگتری را برای عبور اتر از این دنیای فیزیکی به دنیای

   فراهم می سازند.

ماده )و ضد ماده( درست مانند سوراخهای  ذراتاز نقطه نظر این کیهان، بنابراین، 

آنکه،  لکه اتر از طریق آنها از این کیهان خارج می شود.  حا می مانندورودی لوله فاصل آب 

از  مانند چشمه هایی عمل می کنند کهذرات ماده )و ضد ماده( از نقطه نظر دنیای مجاور، 

 می پیوندد.  است دنیا در آنگردد و به اتری که اتر وارد دنیای مجاور می  طریق آنها

و دنیای مجاور را به یکدیگر می  دنیاای این  ماده که به صورت روزنه ذراتیک نمونه از 

 پیوندد در زیر نشان داده شده است.  

 

مربوط به اختالف  ی فیزیکیماده در دو دنیا ذراتاختالف بین اندازه فیزیکی ، نکته مهم

 دارد.  قرار  دنیا آن دودر  ی می شود کهاتربین فشار 

 مراجعه شود.  و "جاذبه چیست؟" به بخش "فضا چیست؟" ًا بیشتر لطف اطالعاتبرای 
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 یهاولدوران 

 (فضا اولیه )انبساط ناگهانی

.  به عبارت دیگر، را اشغال کرده بودحجم بسیار کوچکی بود و فشرده  بسیاردر آغاز، اتر 

می توان گفت حتی  دند. اتر بسیار باال بو چگالیو  فشاردر نتیجه، .  ندفضا بسیار محدود بودابعاد 

یک حالت موج مانند تولید شد، درست در محیط اتر به دلیلی،   د.دنبحرانی بوحّد در  آنهاکه، 

مانند امواجی که در اثر افتادن یک قطعه سنگ به داخل یک دریاچه و یا یک استخر پر از آب 

شکل می گیرند.  امواج تولید شده باعث ملتهب شدن محیط اتر گردیدند و در نتیجه اتر شروع 

   کرد، درست مانند پخش شدن هوای داخل یک بادکنک که بترکد. به منبسط شدن

انبساط اتر، به دلیل روبرو نشدن با هیچگونه نیروی مقاومی نظیر نیروی جاذبه، باعث شد که 

 انبساط بسیار سریعی را تجربه کند.  به عبارت دیگر، یک دوره دنیای فیزیکیاین فضای 

انبساط  جاذبه، به محیط اتر که همان فضا بود، اجازه داد یک غیبت نیروی"

 ".را تجربه کند بسیار سریعی ناگهانی

بسیار کوتاهی )در مقیاس جاری در آن زمان(، زمان رشد بسیار سریع تجربه شده، در مدت 

از یک حجم  فضا در این دنیای فیزیکیحجم افزایش باعث منبسط شدن محیط اتر و در نتیجه 

بسیار محدود به حجمی شد که معادل با میلیاردها سال نوری )در مقیاس جاری در حال حاضر( 

 به عبارت دیگر،  وسعت داشت.  

شروع  عالمتی بود برایاتر  سیالشدن امواج گروهی در محیط  رفی"مع

 فضا در این کیهان." شروع انبساطبرای یعنی انبساط ناگهانی آن محیط 

فشار به دلیل اینکه در ضمن، .  گردید آن محیطشدن نبسط مبود که باعث فشار داخلی اتر 

باال بود، سرعت انتشار انواع امواج گروهی شامل  فوق العاده آن الیچگدر نتیجه و  اتر داخلی

شده بودند، پایین ترین سرعت خود در تاریخ این کیهان  رفیامواجی که در آغاز به آن محیط مع

 بطور ساده به این معنی که،  را داشتند.  

شده بودند،  رفی"در آغاز پیدایش کیهان، امواجی که به محیط اتر مع

اتر که خود در حال  سطتوسریعتر از آنکه در محیط اتر انتشار یابند 

 "منبسط شدن بود حمل شدند.
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  به عبارت دیگر، 

"در آغاز، امواج بطور همزمان به دو روش مختلف در فضا پخش شدند.  آنها، 

که خود در حال محیط اتر  توسطهم در محیط اتر انتشار یافتند و هم 

 شدند." منبسط شدن بود حمل

انبساط امواج معرفی شده در محیط اتر در حقیقت نوعی موج گروهی در آن محیط بودند.  

 محیط اتر و انتشار امواج گروهی در آن محیط در شکل زیر نشان داده شده اند.   کلی

 

شده بودند به شکل  تولیدیه ای که در آن اولبیرونی امواج حّد بیرونی محیط اتر و حّد ، نکته مهم

 کروی بودند.  

( با ختن می سافضا در این کیهان را معیحّد بیرونی محیط اتر )که در حقیقت حّد اگر چه 

ولی امواج  ،سرعتی بسیار باالتر از سرعت امواج گروهی در آن محیط در حال گسترده شدن بود

آن  چگالی، سرعتی که به شدندمی گروهی همچنان با سرعت معمولی خود در آن محیط منتشر 

 .  ی داشتمحیط بستگ
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، می شد فشار داخلی آن چگالی و تدریجیکاهش که باعث شدن محیط اتر گسترده 

سرعت انتشار امواج  و افزایش یافتن سرعت انبساط محیط اتر باعث کاهش یافتنخودبخود 

 .  می گردیدگروهی در آن محیط 

 زمانگذشت سرعت ، ضیح داده شدهل در بخش "زمان چیست؟" توهمانطور که بطور مفص

هر شخص و یا هر شئ بستگی به سرعت آن شخص و یا شئ نسبت به اتری  سطتجربه شده تو

قرار دارد.  هر چه این سرعت نسبی به سرعت انتشار امواج گروهی در  نزدیکی اشدارد که در 

 زمان تجربه شده نیز آهسته تر می گردد.  گذشت نزدیکتر شود، سرعت محلی اتر محیط 

سرعت بسیار آهستۀ امواج گروهی در محیط اتر، ، کیهانلحظات اولیه وجود این در بنابراین، 

گردید، در حقیقت بسیار آهسته تر از آن که می باعث تجربه شدن زمان با سرعتی بسیار آهسته 

چون آهسته تر بودن سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر در حال حاضر تجربه می شود.  

و در  دشرعت امواج گروهی در آن محیط می خودبخود باعث نزدیک تر بودن سرعت اجسام به س

 .  گشتمی باعث هر چه آهسته تر تجربه شدن زمان در آن لحظات اولیه  نتیجه

یه را محاسبه کرد باید سرعت انتشار اولبرای اینکه بتوان سرعت گذشت زمان در دوران 

امواج گروهی به  امواج گروهی در محیط اتر در آن دوران را دانست.  در آن دوران، سرعت انتشار

 نوبه خود به چگالی اتر وابسته بود.  

مود.  ولی، می توان مقدار آن را یه را نمی توان بطور دقیق محاسبه ناولچگالی اتر در دوران 

آنچه در حال حاضر است تخمین زد.  در حال حاضر، تخمین زده شده است که وسعت  نسبت به

 بر حسب متر معادل است با،  یعنی،میلیارد سال نوری است.    این کیهان معادل با 

 

حجم فضای این یک متر بوده باشد، معادل با اگر فرض شود که در آغاز قطر کیهان فقط 

برابر ( 1 x  1/عدد باال یعنی معادل با  ) معادل با توان کیهان از آن زمان تا بحال 

است.  در نتیجه، چگالی اتر نیز در همین مدت زمان حداقل معادل با همین نسبت افزایش یافته 

کاهش یافته است، چون تاکنون قسمتی از اتری که در این کیهان بوده از طریق ذرات ماده و ضد 

 ماده و سیاه چاله ها به تدریج به دنیای مجاور نشت کرده است.  

سبت به آنچه در حال حاضر است، می توان یه ناولبر اساس نسبت چگالی اتر در دوران 

تخمین زد که سرعت امواج گروهی در محیط اتر )نظیر امواج نور( در آن دوران باید چندین 

.  در باشدمیلیارد، میلیارد، میلیارد برابر آهسته تر از سرعت امواج گروهی در حال حاضر بوده 
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بیانیه زیر را با می توان  ،کیهان یه وجوداولدر دوران  ،نتیجه، در مورد سرعت گذشت زمان

 کامل عنوان کرد،   اطمینان

شروع شده بود، بر تازه اتر محیط ، که انبساط اولطول یک ثانیۀ "

 حتیمعادل با میلیونها و در حال حاضر، زمان  گذشت اساس سرعت

  "میلیاردها سال بوده است.
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 ماده و ضد ماده ذرات پیدایش

 یه فضا(اول)آهسته شدن سرعت انبساط ناگهانی 

نیز خودبخود گسترده شدند و شکل ثابت  موجود در آن محیط اتر، امواج محیط با گسترش

و پایداری را به خود گرفتند.  این امواج از نوع امواج گروهی در محیط اتر بودند.  امواج گروهی 

مثبت و  موج یک نیمه ازاتر به شکل امواج سینوسی هستند و هر سیکل کامل آنها  محیط در

 .  استشکل گرفته منفی موج یک نیمه 

ی های، امواج گروهی در محیط اتر می توانند باعث شکل گرفتن تک موج تحت شرایط خاص

و یا نیمه موج هایی شوند که بسیار قویتر و به حالت تشدید شده هستند، و به این طریق  کامل

می توانند باعث شکل گرفتن حاالت بخصوصی از اتر گردند.  نمونه هایی از امواج تشدید شده در 

 زیر نشان داده شده اند. 

 

ماده با بار الکتریکی مثبت  ذراتهای مثبت باعث شکل گرفتن موجبا تشدید شدن، نیمه 

 ند.  یدگردماده با بار الکتریکی منفی  ذراتهای منفی باعث شکل گرفتن موجشدند و نیمه 

ضد ماده متناظر با هم، فقط در  ذراتماده و  ذراتبر طبق علم فیزیک امروز، تنها فرق بین 

ون دارای بار الکتریکی نوع بار الکتریکی است که آنها حمل می کنند.  به عنوان مثال، یک پروت

معادل با یک پروتون است  جرمی.  در حالیکه، یک ضد پروتون با وجود اینکه دارای استمثبت 

 د.  دارای بار الکتریکی منفی می باشولی 

جه به اینکه ماده و ضد ماده می شود، بدون تو ذراتبین اتر و  تا آنجایی که مربوط به رابطۀ

ی که دارای بار الکتریکی مثبت ذراتضد ماده، تمام  هماده تعلق دارند و یا خانواد به خانواده

ی که دارای بار الکتریکی منفی هستند در یک ذراتهستند در یک گروه قرار می گیرند و تمام 

 به عبارت دیگر،    گروه قرار می گیرند.
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( + ، پروتونها ) هسته ای ذراتطبق این روش جدید برای گروه بندی کردن 

( و  -( در یک گروه و ضد پروتونها ) + و ضد الکترونها یا پوزیترونها ) 

 ( در یک گروه قرار می گیرند. -الکترونها ) 

ماده  ذراتتشدید شده باعث پیدایش یک جفت از  کامل هایتک موجهر یک از بنابراین، 

که دارای بارهای الکتریکی مخالف  نددی)پروتون و ضد پروتون، و یا الکترون و پوزیترون( گرد

ماده از نوع مثبت و یا منفی  ذراتباعث پیدایش نیز تشدید شده  های.  نیمه موجبودندیکدیگر 

و یا از نوع منفی.   بودنداز نوع مثبت  هاآن نیمه موجهر یک از د و آن هم بسته به اینکه یدنگرد

 خالصه اینکه،  

ماده و ضد ماده محصوالت نهایی تک موجها و نیمه موجهای تشدید  ذرات

تمام خودبخود در با فراهم شدن شرایط الزم، هستند که  شده در محیط اتر

 .و شکل می گیرند نداشکل گرفته حجم اتر 

موج تشدید شده بستگی داشت.   تشدشکل گرفته در این مراحل فقط به  ذراتنوع  نکته مهم،

مثاًل، امواج قویتر باعث شکل گرفتن پروتونها و ضد پروتونها شدند، در حالیکه امواج 

 باعث شکل گرفتن الکترونها و پوزیترونها گردیدند.  به عبارت دیگر، ضعیف تر

ماده و ضد ماده  ذراتاتر، خود را به صورت  محیط "امواج تشدید شده در

 ظاهر ساختند."

 به صورت دقیق تر می توان عنوان کرد که،  

به  ماده و ضد ماده درست مانند حباب هایی هستند که ذرات"

محیط در  ،امواج گروهی در اثر تشدید شدن حالت کاویتاسیون،

 بوجود آمده اند." سیالاتر 

تشدید شدن امواج گروهی در  سطماده و ضد ماده )حباب ها( در محیط اتر تو ذرات پیدایش

آب است که در اثر امواج محیط حباب ها در محیطی نظیر  پیدایشآن محیط درست مانند 

روزنه هایی  اصلحباب های شکل گرفته در محیط اتر در صوتی با فرکانس باال بوجود می آیند.  

ب ودی لوله فاضالروزنه های ور مانندهستند که به دنیای مجاور ختم می شوند.  آنها خودبخود 

 به دنیای مجاور می گردند.   دنیاعمل می کنند و باعث نشت کردن اتر از این 
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باال حّد شکل زیر ورودی سر ریز یک سد را نشان می دهد.  اینگونه سر ریزها از بیش از 

خود را بطور ساده و فقط با مهم آمدن سطح آب در پشت سدها جلوگیری می کنند.  آنها وظیفه 

 ذراتبه سمت  سیالجریان اتر منتقل ساختن آب اضافی به جلوی بدنه سد انجام می دهند.  

سدها و پشت آب به سمت سر ریزهای  درست مانند جریانو گذر کردن از آنها ماده و ضد ماده 

ضد ماده از تمام  ماده و ذراتبا این تفاوت که، جریان اتر به سمت است.   نهاآ ازگذر کردن

که در مورد جریان آب در  ُبعدی می باشد و نه فقط بر روی یک صفحه ُبعدی فضا  جهات 

 شکل زیر نشان داده شده است.  

 

خل سر ریزها را در هر صورت، شکل اینگونه سر ریزها تغییر مسیر جریان آب مایع به دا

 ،حرکتد با تغییر دادن جهت آب مایعی که به لبه سر ریز می رس د. بوضوح نشان می ده

ه مراحل را ونگد.  همین ناپدید می شو کاًل دارد خارج وخودبخود از صفحه ای که در آن جریان 

و  ماده ذراتمی کند.  چون، با رسیدن به  ماده و یا ضد ماده تجربه ذراتبا رسیدن به  سیالاتر 

فیزیکی مجاور می خارج می شود و وارد ابعاد دنیای  ی فیزیکیدنیاُبعد این  از اتر  ضد ماده،

 گردد. 

 ُبعدی سطح آب، قسمت ورودی سرریز بصورت یک خالء یا کاًل در داخل صفحه ، نکته مهم

همین گونه شرایط در مورد ذرات ماده و ضد ًا خالی از آب مشاهده می شود.  دقیق

عدی این ُب هستند صدق می کنند.  چون، آنها نیز در فضای ماده که در محیط اتر 

خالی هستند مشاهده می شوند که در  کیهان بصورت خالء و یا حباب هایی که کاماًل

 محیط اتر شناورند.  
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در آغاز، امواج گروهی بصورت یکنواختی در محیط اتر پخش شده بودند، بجز قسمتها یا الیه 

انبساط محیط اتر، با  د.  بنابراین،دنان هیچگونه موج گروهی نبوکه میزبمحیط های بیرونی آن 

بطور همزمان و  ندفشار داخلی و همچنین چگالی آن بصورت یکنواخت به تدریج کاهش یافت

شرایطی که فراهم شد.  که میزبان امواج گروهی بود  در سرتاسر حجم آن محیطشرایط الزم 

امواج تشدید شده و در امواج گروهی در آن محیط نیاز داشتند که بتوانند باعث شکل گرفتن 

 .  به عبارت دیگر، می توان گفت که،  گردندماده و ضد ماده  ذراتنهایت باعث شکل گرفتن 

 سطکیهان که میزبان امواج گروهی بود بطور همزمان تواین کل حجم "

 ماده و ضد ماده شکوفا شد." ذرات

در اثر به هم پیوستن الکترونها و پروتونها )و یا ضد پروتونها و پوزیترونها( که دارای بار 

ماده نظیر نوترونها که از لحاظ بار  ذرات، جذب می کردندو یکدیگر را  بودندالکتریکی مخالف 

 بوجود آمدند.   بودندالکتریکی خنثی 

با برخورد اتفاقی می توانند به حالت  ی تشدید شدهو نیمه موجها کاملی تک موجها نکته مهم،

نیز کردن و ترکیب شدن انواع امواج گروهی که همواره در محیط اتر موجود هستند 

   .ماده و ضد ماده شوند ذرات پیدایش باعث و شکل بگیرند

ماده و ، چه بصورت ذراتاینگونه شرایط می توانند بطور اتفاقی باعث تولید شدن 

ضد ماده و چه بصورت تک ذره گردند.  اینگونه شرایط همچنین می توانند باعث 

نیز بشوند، چون شکل گرفتن امواج تشدید شده ای که متضاد  ذراتناپدید شدن 

 موجود در محل باشند می توانند باعث خنثی شدن آنها گردند.   ذرات

یز مشاهده نمود، چون در محیط آب نبوضوح چنین شرایط و اثرات را می توان 

می توانند باعث شکل گرفتن حباب ها هم امواج گروهی صوتی با فرکانس بسیار باال 

در آب باعث از بین رفتن حباب های موجود می توانند و هم  شونددر محیط آب 

 ند.  گرد

 در این قسمت باید تأکید شود که،  

ضد آنها  ذراتهسته ای نظیر الکترونها، پروتونها و نوترونها و  ذرات"تک تک 

از هیچگونه اجزاء  یی کهحبابها ،همگی حبابهایی در محیط اتر هستند

 کوچکتری ساخته نشده اند." 
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 به عبارت دیگر، 

 ی به نام کوارک وجود ندارند." ذراتدر این کیهان، "

 ، در نتیجه

 ." وجود نداردبه نام نیروی قوی هسته ای  ینیرویدر این کیهان، "

همانطور که در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان "جاذبه چیست؟" توضیح داده شده، 

 بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،   جاذبه کهجدید بر طبق تئوری 

بر روی یکدیگر  متقاباًل اتمها "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها در داخل هسته

وارد می کنند قوی تر از نیرویی است که بار الکتریکی مثبت پروتونها تولید و سعی 

 دارد." را در جدا کردن آنها از هم 

 به عبارت دیگر، 

بر روی یکدیگر وارد  "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها متقاباًل

آن ذرات  اتمهامی کنند در حقیقت نیرویی است که در داخل هسته 

 به هم پیوند می دهد."  را

 جاذبه که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،  جدید در نتیجه، بر طبق تئوری 

 به نام نیروی ضعیف هسته ای وجود ندارد." نیرویی در این کیهان، "

ی وسط ماده و ضد ماده که در قسمت ذراتهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

نسبت به سرعت انتشار  ، به دلیل سرعت پایین تر خوداتر در این کیهان شکل گرفته بودند محیط

 ، از امواجی که آنها را تولید کرده بودند عقب ماندند.  آن محیطامواج گروهی در 

که میزبان محیط اتر در این کیهان ) مرکزی قسمتماده و ضد ماده در  ذراتفراوانی ناگهانی 

هان به دنیای مجاور را ممکن از این کی سیال جریان یافتن بدون مانع برای اتر( امواج گروهی بود

یک  ،مرکزی محیط اتر قسمتماده و ضد ماده، در  ذرات پیدایش.  به زبان دیگر، با ساخت

نشت به بیرون از آن  دنیای فیزیکیگذرگاه بسیار عظیمی برای اتر فراهم شد که بتواند از این 

 کند.  
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ماده و ضد  ذراتنشت اتر از طریق  به دلیلهم  در این کیهان، اتر کلی نتیجه، محیطدر 

شدن به سمت الیه های بیرونی اش، این کیهان و هم به دلیل گسترده  مرکزی قسمتماده در 

از منطقه  بیرون تجربه کرد.  بنابراین، تا فاصله بخصوصی خودفشار داخلی  کاهش سریعی در

در محیط اتر بود(  ذراتبه سمت مرکز )به سمت منطقه ای که میزبان جریانی خودبخود  ،مرکزی

  را جبران کند. مرکزی ن اتر در آن منطقه بوجود آمد که از دست رفت

ماده  ذراتدر نتیجه، در فاصله بخصوصی، بین الیه های بیرونی و منطقه مرکزی که میزبان 

اتر تمایلی به ، محیط اتر بوجود آمد که در آنو ضد ماده بود، الیه بسیار نازک کروی شکلی در 

جریان یافتن به هیچیک از دو جهت را نداشت.  ولی، هنوز بطور هماهنگ با سایر مناطق محیط 

الیه بسیار شد.  در آن می اتر، به تدریج از فشار و چگالی اتری که در آن الیه نازک بود کاسته 

اتر  از در آمد.  این الیه نازکو یا راکد ه حالت ساکن ب تقریبًا نازک، می توان عنوان کرد که، اتر

داده نشان در شکل زیر  بود احاطه کردهه مرکزی را قمنط ویکرسطح یک  صورتکه به راکد 

 .  شده است
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گازها با ماده و ضد ماده درست مانند سوپاپ های ایمنی که در ساختمان مخزن های  ذرات

 ،ماده و ضد ماده ذرات می کنند.  نشت سریع اتر از طریق فشار باال بکار می آیند عمل کرده و

   :اثر بسیار مهم شد  خودبخود باعث  ند،که در قسمت مرکزی فضای این کیهان شکل گرفته بود

ماده و ضد ماده، با شکل گرفتن در این کیهان، به اتری که در این کیهان بود اجازه  ذرات -1

خودبخود باعث شکل گرفتن فضا در دنیای مجاور  نشت کردن به محیط جدیدی را دادند و

 شدند.  به عبارت دیگر،  

 (در محیط اتر در این کیهان)حباب ها ماده و ضد ماده  ذرات"شکل گرفتن 

 باعث بوجود آمدن دنیای مجاور گردید."
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-  در  آن محیط اتر و فشار داخلی باعث کاهش یافتن سریع چگالینشت سریع اتر از این کیهان

 این دنیای فیزیکی گردید.  کل 

-  ،ماده و ضد ماده  ذرات سمتاتر به  شتابدار جریانهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده

 گردید که در مسیر آن قرار داشتند. ی ذرات سایر باعث وارد شدن نیروی کششی بر روی

 

در حقیقت به نیرویی که در حال حاضر به  ،ماده و ضد ماده ذرات سمتاتر به  جریان

 شناخته شده است معنی داد.  به عبارت دیگر، نیروی جاذبهعنوان 

د شدن متولباعث  ،در این کیهان ، با پیدایش خودو ضد ماده ماده ذرات"

 ."ندگردید نیروی جاذبه

می توان عنوان کرد که، انبساط اتر در این کیهان باید خودبخود باعث تولید شدن نوعی 

با منبسط ساختن نیروی جاذبه شود که برعکس نیروی جاذبه معمولی عمل می کند، چون 

به سمت یکدیگر کشیده شوند باعث دور شدن  ذراتمحیط اتر، به جای اینکه باعث شود 

 آنها از هم می شود.  

که در اثر  نیروی کششی است ،این کتاب، پدیده جاذبه اطالعات ارائه شده درطبق 

ماده  ذراتید می شود، جریانی که به سمت در این کیهان تول در هر مکانشتابدار اتر  جریان

و یا ضد ماده است.  جریان اتر که مربوط به انبساط آن محیط در این کیهان می شود 

 شدن نبسطمهمراهی فضایی که اشغال کرده در حال جریانی است فرضی، چون اتر به 

 است.  بنابراین، در این حالت، نسبت به فضای اطراف خود، اتر جریانی از خود ندارد.  
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پخش شدن اتر به دلیل منبسط شدن در این کیهان را می توان به فاصله گرفتن 

شد.  چون، اگر با آمدن یک قطعه الستیک شباهت داد که در حال کش از هم در مولکولها

 )در جهتی که کشیده می شود( چه نقطه هایی که ممکن است بر روی آن قطعه الستیک

ولی مولکولهای آن الستیک در محل  ،بمرور از یکدیگر دورتر خواهند شد شده باشندرسم 

برای .  دنخواهند دانشان هیچگونه حرکتی نسبت به آن نقطه ها از خود آن نقطه ها 

   بیشتر در مورد نیروی جاذبه، لطفًا به بخش "جاذبه چیست؟" رجوع شود. اطالعات

-  سرعت انتشار امواج گروهی در ماده و ضد ماده نسبت به  ذراتآهسته تر حرکت سرعت

بخش "زمان چیست؟" توضیح داده محیط اتر، به وجود "زمان" معنی داد.  همانطور که در 

اشیائی )موجوداتی( تجربه می شود که با سرعتی کمتر از سرعت  سط، زمان فقط توشده

 امواج گروهی در اتر، در آن محیط حرکت می کنند.  به عبارت دیگر،

ین امواج اولمی گردد به شکل گرفتن و منتشر شدن  بر "زمان""شروع 

 "گروهی در محیط اتر.

 ولی،

 ذرات"تجربه شدن با معنی و حقیقی "زمان" با شکل گرفتن 

 ماده و ضد ماده آغاز شد.

 شکل گرفتن خود و عقب ماندن از امواج ماده و ضد ماده، با ذرات چون،

ی بودند که ذراتین اول ی که باعث شکل گرفتن آنها شده بودند،گروه

 "تجربه کردند.ًا حقیقتگذشت زمان را 

- باعث تولید  با شکل گرفتن خود، ات ماده و ضد ماده که دارای بار الکتریکی بودند، ذرهمچنین

 .  به عبارت دیگر،  گردیدندشدن میدان الکتریکی 

کیهان، باعث  خود در این پیدایشهسته ای باردار، با  ذرات"

  د شدن میدان الکتریکی شدند."متول

 به بخش "میدان الکتریکی چیست؟" رجوع شود.  ًا بیشتر لطف یاتبرای جزئ

- باعث تولید شدن  ،در محیط اترکه دارای بار الکتریکی بودند با حرکت خود هسته ای  ذرات

 .  به عبارت دیگر،  ندمیدان مغناطیسی گردید
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باردار باعث هسته ای  ذراتحیط اتر، در اثر حرکت خود در م"

 د شدن میدان مغناطیسی گردیدند."متول

 "میدان مغناطیسی چیست" رجوع شود.   به بخشًا لطفبیشتر  یاتبرای جزئ

به خارج تشویق شد که اتر باعث اتر  در قسمت مرکزی محیط ماده و ضد ماده ذراتپیدایش 

، در این دنیا (فضایا محیط اتر ) با منبسط شدن ،همچنین.  دی فیزیکی گردشدن از این دنیا

 ،  بود که اتاین اثر به دلیل  کاهش یافت. شدتاتر به داخلی فشار 

  کاسته شد، چون آنها با نیروی  شدتدر این کیهان به  ذراتاز سرعت پخش شدن

جاذبه خود یکدیگر را می رباییدند.  
  از سرعت باعث شد که  اتر خودبخود محیط داخلیکاهش یافتن هر چه سریعتر فشار

د.وکاسته ش شدتبه نیز انبساط آن محیط 

 بنابراین، می توان عنوان کرد که، 

درست مانند فعال ساختن  ،ماده و ضد ماده در این کیهان ذرات"شکل گرفتن 

انبساط ناگهانی محیط  ،ترمز بسیار مؤثری در سطح کیهانی بود که یک سیستم

 متوقف ساخت."ًا اتر و فضا در این کیهان را تقریب

به دلیل نیروی جاذبه ای ماده و ضد ماده  ذراتاکثر  کوتاهی پس از بوجود آمدن،مدت در 

با یکدیگر ترکیب شدند و یکدیگر را از بین به هم نزدیک و که بر روی یکدیگر وارد می کردند، 

بردند.  با این عمل خود، آنها در حقیقت باعث پخش شدن امواج متراکم شدۀ خود )به صورت 

ی از اینگونه نتایج را نمونۀ ساده ا ،( در محیط اتر گردیدند.  شکل زیرضعیف ترموجهایی بسیار 

   نشان می دهد.
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نها )یا الکترونها و ماده و ضد ماده باردار، نظیر پروتونها و ضد پروتو ذراتفقط  نکته مهم،

به دلیل اینکه آنها جفت  ،می توانستند امواج یکدیگر را خنثی کنند پوزیترونها(

 د.  بودن یکدیگر

دو ذره ای که دارای امواج غیر مساوی بودند نمی توانستند یکدیگر را  ولی، 

می .  اگر آنها به هم بودندالکترونها و پروتونها  ذراتنمونه اینگونه خنثی کنند.  

آنها  کلی جرمولی از  ردندمی کالکتریکی یکدیگر را خنثی  بار، آنها فقط پیوستند

سنگین  اتذر بوجود آمدنباعث به هم، آنها .  در حقیقت، با پیوستن نمی شدکاسته 

 .  می شدندباشند نوترونها  همان کهتری 

در خود محیط اتر که  سطماده و ضد ماده، تو ذراتامواج گروهی تولید شده در اثر ترکیب 

   شدند.پخش  هر چه بیشتر حال منبسط شدن بود

.  ترکیب شده اندبا هم  ،یکدیگربه دلیل قطع کردن مسیر انتشار  امواج گونهبمرور زمان، این

ادغام  نیز شده بودند رفیبه محیط اتر معاین کیهان با امواجی که در آغاز پیدایش آنها همچنین 

 .  هستندبصورت امواج یکنواختی در محیط اتر در این کیهان پخش یافته اند.  در حال حاضر، آنها 

 روی امواج شدن توان به ترکیبترکیب و ادغام شدن امواج گروهی در محیط اتر را می 

باهت سنگ به داخل آن تولید شده باشند شقطعه سطح آب که با بطور همزمان افتادن چندین 

بر روی سطح آب  آن امواج نیز به تدریج هم با یکدیگر و هم با امواجی که از قباًل ،داد.  چون

.  در نهایت، آن امواج بصورت یکنواختی سرتاسر سطح آب را ترکیب می شوند وجود داشته اند

 .   می کننداشغال 

امواج گروهی که بصورت یکنواختی در سرتاسر کیهان پخش هستند کشف و به نام 

 تشعشعات مایکرو ویو کیهانی شناخته شده اند.  

وع امواج امواج گروهی که تشعشعات مایکرو ویو کیهانی را تشکیل می دهند از ترکیب دو ن

بازماندگان امواجی هستند که در آغاز پیدایش این کیهان بوجود آمده اند.  یک نوع  کلیگروهی 

 ذراتامواجی هستند که در اثر ترکیب و خنثی شدن  دیگر شده بودند و نوع رفیبه محیط اتر مع

امواج از نوع امواج گروهی در محیط اتر  از دو نوع اینماده و ضد ماده تولید شدند.  به دلیل اینکه 

 هستند، هر دو با سرعتی مساوی در آن محیط انتشار می یابند.  

ذرات ماده و ضد ماده تولید شده بنابراین، الیه های بیرونی امواجی که در اثر ترکیب شدن 

آغاز امواجی هستند که در حّد بیرونی ند با سرعتی مساوی همچنان در حال تعقیب کردن ا

 شده بودند.  باید تأکید شود که،   رفیپیدایش این کیهان به محیط اتر مع
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فاقد امواجی  لی)و الیه های بیرونی محیط اتر که میزبان امواج گروهی هستند

و الیه  ،(نداماده و ضد ماده تولید شده  ذراتکه در اثر ترکیب شدن  می باشند

دارای دو ترکیب  ،امواج گروهی هستند از که میزبان هر دو نوع اتر های داخلی

 موجی بخصوص به خود می باشند.

محیط اتر در این کیهان اختالفات بین امواج موجود در الیه های بیرونی و الیه های داخلی 

در نواحی اطراف و نواحی مرکزی یک آب  موجود در سطحرا می توان به اختالفات بین امواج 

امواج تولید وسط آن افتاده باشند.   بهسنگ بطور همزمان قطعه ه چندین دریاچه تشبیه کرد ک

بمرور با امواجی  ،در ضمن پخش شدن به اطراف ،مت مرکزی دریاچهسط سنگها در قشده توس

 بر روی سطح آب بوده ترکیب می شوند.   که از قباًل

ت براین، پس از گذشت مداندریاچه مشخص و محدود است.  بآب طح ، سمورد دریاچهدر 

د تمام سطح دریاچه وجوًا تقریبدریاچه دارد(، آب )که بستگی به وسعت سطح  محدودیزمان 

که به  سطح آب در نزدیکی سواحلبجز  ،مایش خواهد گذاشتیک نوع ترکیب از امواج را به ن

 د داد.  لفی را نشان خواهامواج مختو یا صخره ها  زمینسطح امواج با  کردن دلیل برخورد

ولی در مورد امواج گروهی که در محیط اتر پخش هستند و ترکیب شدن آنها در این 

گروهی خواهند بود که در اثر ترکیب شدن  امواجکیهان، الیه های بیرونی برای همیشه فاقد 

ماده و ضد ماده تولید شده اند.  دلیل جدا ماندن این دو نوع از امواج، سرعت مساوی انتشار  ذرات

 آنها در محیط اتر در این کیهان است.  

است که مختلفی  موسیقی ابزار سطاین حالت درست مانند انتشار امواج صوتی تولید شده تو

معادل با سرعت صوت )در هوا( در اعضای یک ارکستر می نوازند.  امواج تولید شده با سرعتی 

که قبل از  برسند امواجی بنابراین، آن امواج نمی توانند بهمحیط هوای اطراف انتشار می یابند.  

 تولید و پخش شده بودند.  نواخته شدن آهنگ 

امواجی  اتر باید ذکر شود که، ترکیب انواعدر مورد امواج موجود در الیه های داخلی محیط 

ند اماده و ضد ماده تولید شده  ذراتدر اثر ترکیب شدن  آنهایی کهوجود داشته اند و  که از قباًل

بستگی مستقیم به فرکانس های آن دو نوع از امواج داشته و دارد.  چون، بمرور، آن امواج سعی 

 خواهند داشت.  داشته و در یکنواخت ساختن انرژی خود را 

بیرونی محیط اتر در حّد یهانی را در مقایسه با بیرونی تشعشعات مایکرو ویو کحّد شکل زیر 

شکل، حّد بیرونی امواج گروهی اولیه و همچنین حّد بیرونی  این دراین کیهان نشان می دهد.  

منطقه مرکزی فضا که در این کیهان میزبان ذرات ماده شده است )و کمی کوچکتر از حّد 

 بیرونی فضایی می باشد که میزبان دنیای مجاور شده است( نیز نشان داده شده اند.
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ذرات ماده است بسیار آهسته تر از سرعت گسترش حّد بیرونی فضایی که میزبان ، نکته مهم

سرعت گسترش سایر حّدهای بیرونی می باشد.  

شکل کلی تمام حّدهای بیرونی نشان داده شده در شکل باال کروی  ،باید تأکید شود که

است، چون در حال منبسط شدن به تمام جهات فیزیکی می باشند.  حّد بیرونی محیط اتر نیز 

بادکنک در حال منبسط شدن می باشد.  کروی است و درست مانند یک 

 

 بنابراین،  

 "فضا حجم محدودی دارد." 

 می توان پرسید، 

 انبساط اتر در چه محیطی صورت می گیرد؟

 ؟ دیامفضای حقیقی نرا آن محیط  می توان آیا
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اینگونه سؤال ها فلسفی هستند.  آنها مانند سؤال هایی هستند که می توان در 

 مورد منبع اتر و منبع آن منبع و غیره پرسید.  

ند بر اساس تخیالت می توا در حال حاضر، هرگونه جوابی به اینگونه سؤال ها فقط

نمای خارجی  حتیباشد.  به دلیل اینکه، برای دانستن نمای خارجی این کیهان و یا 

از آن بیرون آمد و از بیرون به آن نگریست، تا چه برسد به اینکه  اولیک ساختمان باید 

.  در مورد یک در حال منبسط شدن استبتوان دانست این کیهان در چه محیطی 

با دانستن اندازه های تمام اطاق های داخل ساختمان نمی توان نمای  حتیساختمان، 

مت دیوارهای ون به هیچ روشی نمی توان از ضخاچ ،دس زدخارجی آن ساختمان را ح

 اهی یافت.  بیرونی آن ساختمان آگ

سؤال هایی که مربوط به منبع اتر و یا محیطی که اتر به همراهی این کیهان و 

کنار گذاشت.  ًا تقترده تر شدن می باشد را باید مودنیای مجاور در حال منبسط و گس

درک کردن قسمتهایی از ساختمان این کیهان و قوانینی  چون، بشر تازه شروع کرده به

هنوز راه بسیار  یتاین کیهان حکم فرما هستند.  بنابراین، اعضای بشر یاتکه بر محتو

طوالنی را در پیش دارند، قبل از اینکه بتوانند انتظار داشته باشند که جواب های ارائه 

 صحیح باشند.  برای اینگونه از سؤاالت آنها شده 

ماده و ضد ماده با یکدیگر و از بین رفتن آنها، محیط اتر تبدیل به  ذراتبا ترکیب شدن اکثر 

ی که به پخش شدن ذراتماده باقی مانده گردید،  ذراتمحیط بسیار آرامتر و قابل تحمل برای 

 خود در محیط اتر ادامه دادند ولی با سرعتی بسیار آهسته تر نسبت به قبل.  به عبارت دیگر،  

را یه کیهان اول، پایان دوره انبساط ناگهانی شرایطاین 

 .مشخص ساختند

یه، درست مانند اولکیهان، در دوران  یاتمحتو سطمراحل انبساط تجربه شده تو نکته مهم،

مواد موجود در داخل یک بمب اتمی تجربه می شوند.  با  سطمراحلی هستند که تو

شدن یک منبع نوترونی از بیرون، بطور ناگهانی مواد اتمی تشویق به انجام  رفیمع

که  را تجربه می کنند چه سریعتری می گردند و انبساطی واکنشهای زنجیره وار هر

تقریبًا معادل با سرعت نور است.  در ضمن، امواج تولید شده در مرکز نیز شروع به 

  ر حال منبسط شدن هستند. منتشر شدن در موادی را می کنند که خود د

یه ای را تجربه می کنند اولاز فاصلۀ دور، مواد موجود ظاهرًا یک انبساط ناگهانی 

باقی مانده  ذرات ،پس از آن . که بطور ناگهانی نیز از سرعت آنها کاسته می شود
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ر شدن از چه آهسته تر به حرکت انتقالی خود و دو )مواد اتمی و غیره( با سرعتی هر

با در محیط اطراف، ماده در ضمن پخش شدن  ذرات چون ،ر ادامه می دهندیکدیگ

بنابراین، آنها نیز نیرویی   محیط از آنها ساخته شده برخورد می کنند.آن ی که ذرات

ماده در آغاز پیدایش این کیهان تجربه کرده بودند را  ذراتنظیر نیروی جاذبه که 

تجربه می کنند، نیرویی که به تدریج باعث آهسته تر شدن سرعت دور شدن آنها از 

 .  گرددمحل انفجار می 

ب صیه این کیهان را می توان به عملکرد کیسه های ایمنی ناولانبساط ناگهانی 

با تحریک شدن در اثر برخورد وسیله  شده در وسایل نقلیه نیز تشبیه کرد.  چون،

مانع، گاز تولید شده در داخل کیسه انبساط بسیار سریعی را شروع می یک نقلیه به 

چه و یا فابریکی که رکند و در نتیجه کیسه ایمنی بطور ناگهانی منبسط می شود و پا

کیسه ایمنی فقط تا حدی منبسط د.  شومی  یدهکش کاماًلکیسه از آن ساخته شده 

می شود که پرزهای آن باز می شوند و خودبخود گازی که با فشار زیاد در داخل است 

از کیسه ایمنی نشت کند.  در نتیجه، فشار  نها به بیروپرز می تواند از طریق آن

کاهش می یابد.  بنابراین می توان گفت که، انبساط ًا داخل کیسه ایمنی سریع

ای ایمنی نصب شده در وسایل نقلیه کیسه ه سطموقتی تجربه شده توو ناگهانی 

ت خود تجربه طفولیشبیه انبساطی است که این کیهان در مقیاسی عظیم در دوران 

 شکل زیر مراحل مختلف عملکرد یک کیسه ایمنی را نشان می دهد.  .  بودکرده 
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طفولیت این کیهان "زمان" با  یهاوللحظات ، به دلیل اینکه در عنوان شودًا مخصوصباید 

بر اساس سرعت  ،یه پس از تولد کیهاناوللحظات تجربه می شد،  سرعتی بسیار آهسته تر

 د.  دنبوانجامیده طول بمعادل با میلیونها سال گذشت زمان در حال حاضر، 

کردند )مخصوصًا در می ماده و ضد ماده تولید  ذراتبسیار قوی که تمام  نیروی جاذبۀ

ماده باقی مانده قسمت  ذراتند(،  باعث شد که ه بودشکل گرفتتازه  ذراتکه  اوللحظات 

اعظمی از ممان حرکتی خود را از دست بدهند.  و چون سرعت آنها بسیار کمتر از سرعت انتشار 

در ضمن حمل بنابراین، امواجی شد که آنها را بوجود آورده بودند، آنها از آن امواج عقب افتادند.  

ماده دارای حرکت )و ممان  ذراتمحیط اتر که خود در حال منبسط شدن بود،  سطشدن تو

 جنبشی( در آن محیط بودند.  به عبارت دیگر،  

 دارای حرکت های و ضد ماده ماده ذرات"از بدو بوجود آمدن در محیط اتر، 

 نسبت به( آن محیط بودند."و در )خودمختاری ًا نسبت

خودمختار" در باال به این دلیل است که، جهت انتشار امواج ًا ذکر شدن "حرکت های نسبت

چه دورتر شدن آنها از محل تولد کیهان می  یه در محیط اتر به نحوی بود که باعث هراولگروهی 

آن امواج شکل گرفته بودند نیز خودبخود به  سطی که توذراتحرکت  کلیشد.  بنابراین، جهت 

 د کیهان دورتر می ساخت.  را از محل تول ذراتنحوی بود که آن 

ال شود، در اصل مقاومت محیط اتر سی " به آن رجوع میذراتپدیده ای که به عنوان "جرم 

 هسته ای است.   ذراتحرکت دار سرعت قمگونه تغییر در  در برابر هر

ذره هسته ای یک " فقط در حالتی خود را به نمایش می گذارد که ذرات پدیده "جرم

پس از یا در مسیر حرکت خود تغییری دهد.   وشود قف شدن متویا تشویق به حرکت کردن و 

به حرکت در آمدن، مادامی که نیرویی بر آن اثر نکند، ذره هسته ای با سرعت ثابتی به حرکت 

 خود ادامه خواهد داد.  به عبارت دیگر،  

که باعث  وارد شودهسته ای به نحوی  ذراتبر روی  یهرگاه نیروی"

الی حرکت آنها گردد، محیط اتر سی سرعت و یا جهتتغییری در 

ومت نشان اکه در محل قرار دارد متناظر با آن تغییرات از خود مق

همان پدیده ای است که به عنوان می دهد.  مقاومت محیط اتر 

 ." شناخته شده است ذرات"جرم" آن 
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به دلیل منبسط شدن و نشت کردن، کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر در این کیهان،  با

)حباب ها( در حال ضعیف تر شدن  ذراتمقاومت آن محیط در برابر تغییرات وارده در حرکت 

 است.  به عبارت دیگر،  

هسته ای موجود در این کیهان به تدریج  ذرات"جرم تمام 

 در حال کاهش یافتن است."

هسته ای  ذرات، جرم به دلیل اینکه اتر بسیار متراکم تر بوده در گذشتۀ بسیار دور، ،بنابراین

 .  بوده است بسیار باالترنیز 

 أکید شود که، تباید ًا مخصوص

از هیچگونه ذره ای ساخته نشده است.  بنابراین،  سیال"اتر 

 از خود جرمی ندارد."

تولید می  هسته ای ذراتدر شتاب دهنده های بطور مصنوعی تری که  ذرات سنگین نکته مهم،

یا از قبل در  که هر چه قویتر شدن امواج تشدید شده ای هستندفقط نمایانگر  ،شوند

 آن ،ولی . می شونددر آن محیط تولید  بطور مصنوعی آن محیط وجود داشته اند و یا

کنونی  ذراتی نیستند که با شکافته شدن آنها ذرات نمونه هایی ازبه هیچوجه  ذرات

 بوجود آمده باشند.

هسته ای درست  ذراتشتاب دهنده های  سطسنگین تر تو ذراتشکل گرفتن 

چندین مانند این می ماند که شخصی صدای رادیویی را بلندتر کند و یا با استفاده از 

 ، باعث قویتر شدن امواج صوتی تولید شده گردد.  بلندگو

وجه تولید می شوند به هیچی که به این طریق یعنی به صورت مصنوعی ذرات

   ،خالصه اینکهربطی به سیر تکاملی طبیعی این کیهان نداشته و ندارند.  

شتاب  سطتوبطور مصنوعی سنگینی که هسته ای  ذرات"

ی ذراتتولید می شوند، نمایندگان  هسته ای ذراتی دهنده ها

در آینده ی که ذراتنیستند که در گذشته وجود داشته اند و یا 

 وجود خواهند داشت."
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 و تکامل کهکشانها پیدایش

متفاوتی چه نسبت به یکدیگر و چه  های ماده ای که باقی مانده بودند، با سرعت ذرات

حرکت آنها مخالف جهتی بود که به سمت  کلینسبت به محیط اتر در حرکت بودند.  ولی، جهت 

 محل تولد کیهان اشاره می کرد.  

یۀ کیهان، به دلیل نیروی اولسال، پس از تجربه شدن انبساط ناگهانی  ونهادر طول میلی

ماده باقی مانده گروه هایی را به صورت توده  ذراتجاذبه ای که بر روی یکدیگر وارد می کردند،  

شکل  که توسط امواج گروهی اشغال شده بود سرتاسر محیط اتر )فضا( های عظیم ابر مانند در

 را نشان می دهد.   ماده ذراتنمونه از اینگونه توده های عظیم  شکل زیر چنددادند.  
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 ای که در هر یک از این توده های عظیم ابر مانند وجود داشتند بذراتبه دلیل اینکه 

، جاذبه بر روی یکدیگرنیروی  ا وارد کردن، بمتفاوتی حرکت می کردند، پس از مدتی هایسرعت

 .  شوندباعث شدند که آن توده های عظیم دارای حرکت چرخشی  آنها

جهت چرخش و محور آن برای هر یک از توده های ابر مانند بستگی مستقیم به ، نکته مهم

 موجود در آنها داشت.    ذراتکل حرکتی ممان 

ماده بوده است.   ذراتنیروی جاذبه، همواره نیروی اصلی حاکم بر روی حرکتهای مختلف 

اثرات خود را فقط در شرایطی نشان می دادند که آن  ذراتآن  و مغناطیسی میدانهای الکتریکی

باردار به گروه هایی می پیوستند که خود دارای  ذراتهر دو دارای بار الکتریکی بودند و یا  ذرات

 الکتریکی بودند.  بار 

باعث همچنین بر روی یکدیگر وارد می کردند  ذراتکه  ای در طول زمان، نیروی جاذبه

نیز گردید.  در داخل هر یک از توده های عظیم ابر مانند شکل گرفتن مجتمع های کوچکتری 

از آن مجتمع های  دن سرعت و در نتیجه ممان حرکتی ذرات موجود در هر یکمتفاوت بو

.  آیند ش درنسبت به هم، بطور اتوماتیک وار باعث شد که آنها به دور یکدیگر بچرخکوچکتر 

نظیر یک پروتون و نمونۀ ساده ای از اینگونه چرخش ها که در اثر به هم پیوستن دو ذره ماده 

  پیش می آیند در شکل زیر نشان داده شده است.یک نوترون 

 

در  کوچکتری شد که چه متراکم تر شدن مجتمع های تدریج باعث هربه نیروی جاذبه 

.  در نهایت، الیه های بیرونی مجتمع هایی که شکل گرفته بودندداخل توده های عظیم ابر مانند 

باعث شروع شدن  به اندازه کافی بزرگ بودند با وارد کردن فشار بر روی الیه های درونی

 ،  نوبه خودبه و سته ای گردیدند.  واکنشهای هسته ای از نوع ترکیب ه

 ذراتکوچکتر مجتمع های  د"واکنشهای ترکیب هسته ای باعث شدن

 شوندرنگ بودند تبدیل به کرات آسمانی سیاه  که تاریک، کدر و کاًل

 ." ان بودندکه درخش
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وجود  ه هابه دلیل واکنشهای هسته ای و در نتیجه حرارت بسیار باالیی که در مرکز ستار

و تولید کنندگان  بسیار زیاد بصورت تشعشعات مختلف تولید کنندگان حرارت ه هاداشت، ستار

پروتونها )هسته ، با ترکیب کردن آنهاند.  شدند که در طبیعت وجود دار تمام و تک تک عناصری

های هیدروژنها( و نوترونها باعث شکل گرفتن هسته های هلیوم شدند و مرحله به مرحله با 

باعث شکل گرفتن و هیدروژن، هلیوم و غیره با هم،  هسته های عناصر سبکتر نظیرترکیب کردن 

 یا تولید شدن عناصر سنگین تر گردیدند. 

معادل با چندین هزار درجه  ه هاستار واکنشهای هسته ای باعث شدند که حرارت سطح

 د.چندین میلیون درجه سانتیگراد شو سانتیگراد و درجه حرارت مرکز آنها معادل با

 ه هادر ضمن، به دلیل واکنشهای هسته ای بسیار قوی که مدام در حال انجام بودند، ستار

واکنشهای شدیدی  میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بسیار قوی در اطراف خود بوجود آوردند. 

آمدند باعث پرتاب می پیش  ه هاکه بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در نزدیکی سطح ستار

گردیدند.  این می ماده و همچنین هسته های عناصر مختلف به فضای اطراف  ذراتشدن انواع 

ستاره ای )نظیر طوفانهای و هسته ها به صورت طوفانهای عظیمی که به نام طوفانهای  ذرات

 شدند.می نیز شناخته شده اند به فضای اطراف پرتاب  (خورشیدی

یی که آنها را تولید و به فضا پرتاب کرده بودند، ، به دلیل نیروی جاذبه ستاره هاذراتاکثر 

ها سقوط کردند.  ولی بسیاری از  ستاره آن به سمتًا کاستند و مجدداز سرعت خود تدریج ب

با وارد  ذراتمیلیاردها سال، اینگونه  حتیدر مدار قرار گرفتند.  در طول میلیونها و نیز  ذرات

کردن نیروی جاذبه بر روی یکدیگر به هم نزدیکتر شده و به هم پیوستند و در حالیکه همچنان 

به حرکت در مدار به دور ستاره ها ادامه دادند باعث شکل گرفتن گروه های محلی کوچکتری 

  .دندشه همان سیارات ک شدند

بصورت هسته های عناصر  ذراتو ترکیباتی از  ذراتدام در حال پرتاب کردن ستاره ها م

 مختلف( ذرات ی از)شامل ترکیبات پرتاب شده ذراتمختلف به فضای اطراف خود بوده و هستند.  

دارا بودن ستاره هستند.  آن در جهت چرخش ای یه اولدارای ممان حرکتی  توسط هر ستاره ای

و مجتمع های آنها در مدار تأثیر می گذارد.   آن ذرات چنین ممان حرکتی بر روی مسیر حرکت

ستاره در جهتی خواهد بود که اکثر به دور کتی کلی آنها ممان حر ،به هم پیوستن پس ازچون، 

مان ممان و یا ترکیبات آنها از آغاز تولید شدن دارا بوده اند.  این ممان حرکتی مشترک ه ذرات

 بل از جدا شدن از سطح ستاره داشته اند. قحرکتی است که آنها 

و ترکیبات آنها که بصورت سیارات نمایان  ذراتالبته، مسیر مدار مجتمع های بسیار بزرگ 

از کدام نواحی بر روی سطح ستاره جدا شده و  آن ذرات به اینکه دارد می شوند بستگی مستقیم
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از خط استوایی ستاره دورتر  ذراتند.  چون، هر چه محل جدا شدن ابه فضای اطراف پرتاب شده 

باشد خودبخود باعث هر چه بیشتر اریب بودن مسیر مدار آنها نسبت به خط استوای آن ستاره 

بطور عمودی به سمت فضای ًا تقریب ذراتبا اینکه می گردد.  دلیل اینگونه اثرات این است که، 

می توانند پس از پرتاب شدن داشتن ممان حرکتی افقی است که فقط با اطراف پرتاب می شوند، 

به عبارت   د.آورمی در گردش به مرکز ثقل آن ستاره به دور مسیری را طی کنند که آنها را 

 . باید صفحه استوایی آن ستاره را قطع کند ذراتمسیر مدار آن دیگر، 

ًا بطور تقریباز ذراتی تشکیل شده باشد که ، که می تواند یک سیاره باشد، ذراتاگر مجتمع 

در کل )پس از به  ذرات چشمه گرفته باشند، آنمساوی از نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی سر

.  در نتیجه، مدار گردندستاره می به دور هم پیوستن( باعث خنثی شدن اریب بودن مدار یکدیگر 

هد بود.  در اینگونه موارد، محور چرخشی ستاره خوا آن مماس بر صفحه استواییًا سیاره تقریب

  ستاره خواهد بود.  به عبارت دیگر،  به دور صفحه مدارش سیاره نیز عمود بر 

مختلفی که یک سیاره را  ذرات در صورت مساوی بودن ممان حرکتی اریِب"

شکل می دهند، صفحه استوایی )چرخشی( آن سیاره از مرکز ستاره تولید و 

 گذر خواهد کرد." ذراتپرتاب کننده آن 

ی تشکیل شده باشد که بطور نامساوی از دو نیم کره ستاره ذراتولی در صورتی که سیاره از 

یکدیگر را خنثی نکنند، مدار  ذراتبه فضا پرتاب شده باشند، به نحوی که ممان حرکتی اریب آن 

اریب بر صفحه استوایی آن ستاره خواهد بود.  در اینگونه موارد، محور چرخشی  نیزنهایی سیاره 

 نباشد.  عمود ستاره باشد و یا به دور سیاره ممکن است عمود بر صفحه مدار آن سیاره 

 البته، سیاراتی که به یکدیگر نزدیک هستند و یا از نزدیکی یکدیگر عبور می کنند، بمرور

ه ای که دارند بر روی مدار هم اثر می گذارند.  اینگونه اثرات تدریجی نیروی جاذب با کمک زمان،

را فراهم می ستاره به دور های الزم برای شریک شدن ممان حرکتی اریب مدار آنها  یتموقع

مماس بر صفحه استوایی ًا تقریب تمامی آن سیاراتو در نهایت باعث می شود که مدار  سازد

 گردد.  مادر ستاره 

یک به دور با گذشت زمان بسیار طوالنی، تبادل نیروهای جاذبه بین سیاراتی که ، نکته مهم

به ستاره می گردند باعث می شود که تمام سیارات بر روی یک صفحه مشترک 

.  چون، با وارد کردن نیروی جاذبه بر روی ستاره ادامه دهندبه دور گردش خود 

بمرور دارای ممان حرکتی اریب مساوی نسبت به صفحه استوایی  سیارات آن ،یکدیگر

 ستاره می شوند.  
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ی که تمام سیارات از آنها شکل گرفته اند ممان حرکتی یکدیگر ذراتکل اگر 

بر  منطبقخنثی کنند، مدار نهایی تمام سیارات را نسبت به صفحه استوایی ستاره 

تکاملی در اریب بودن سیر چنین  صفحه استوایی ستاره خواهد شد.  شکل زیر این

 یک ستاره را نشان می دهد.  به دور مختلف مدار سیارات 

 

ی که تمام سیارات از آنها شکل گرفته اند ممان حرکتی یکدیگر ذراتالبته، اگر 

 نیز منطبقخنثی نکنند، مدار نهایی تمام سیارات  را نسبت به صفحه استوایی ستاره

 بر صفحه استوایی ستاره نخواهد شد.  

یک  سطو ترکیبات آنها که تو ذراتاز آنجایی که سیارات از به هم پیوستن 

ستاره به فضای اطراف پرتاب می شوند شکل می گیرند، در اکثر موارد ممان حرکتی 

 آن سیارات در کل یکدیگر را خنثی می کنند.  

 نکات مهم،

ستاره ها به طرف آنها پرتاب می شوند،  سطی که توذراتبا گذشت زمان و جمع آوری کردن  -1

  سیارات مدام در حال سنگین تر شدن هستند. 

- مختلفی که به این طریق به  ذراتحرکتی  د در بین سرعتها و در نتیجه مماناختالفات موجو

ند که سیارات نیز وشمی خود باعث ند، خودبو سیارات را بوجود می آور می پیوندندیکدیگر 

 . گردندرانی َودارای حرکت چرخشی و یا َد

- د ی مغناطیسی ستاره ای قرار می گیرچرخشی سیارات همچنین تحت تأثیر نیرو های صفحه

 آن در گردش هستند.  به دور که 
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-  سنگین تر و  ذراتبه فاصله های دورتر و  را سبکتر و هسته های عناصر سبکتر ذراتستاره ها

بنابراین، مجتمع های .  به فواصل نزدیکتر پرتاب می کنندرا تر  هسته های عناصر سنگین

و در نتیجه  در فواصل مختلف دارای درصدهای متفاوتی از عناصر گوناگون ل شدهیتشک

 چگالی های مختلفی می شوند.  به عبارت دیگر، دارای 

سیارات بیرونی در هر منظومه ای دارای چگالی پایین تری انتظارش است که، "

 نسبت به سیارات درونی آن منظومه باشند." 

 در مورد منظومه شمسی به وضوح سیارات مختلف چگالیدر  ها تقسیم بندی گونهاین

سیارۀ داخلی )عطارد، زهره و   سطچگالی متودر منظومه شمسی،  چون  آشکار هستند.

سیارات  سطگرم در هر سانتیمتر مکعب است.  در حالیکه، چگالی متو /زمین( معادل با  

گرم در هر  /1بیرونی در این منظومه )مشتری، زهل، اورانوس، نپتون و پلوتون( معادل با  

دو گروه از سیارات قرار گرفته، معادل  ایندر بین  ، کهسانتیمتر مکعب و چگالی سیاره مریخ

 ر مکعب می باشند. گرم در هر سانتیمت 1/با  

دیگر کشف می شوند نیز از  یتمام سیاراتی که در منظومه هاانتظارش است که ، نکته مهم

می شود پیروی  قوانینی که مربوط به چگالی آنهاًا مخصوصیعنی همین قوانین 

 کنند.  بنابراین، 

 ،یک ستاره شکل می گیرند به"سیاراتی که در فاصله نزدیکتری 

 انتظارش است که دارای چگالی باالتری باشند." 

 ،  متناظرًا

 ،یک ستاره شکل می گیرند از"سیاراتی که در فاصله دورتری 

 انتظارش است که دارای چگالی پایین تری باشند." 

با منظم ساختن و منظومه به این طریق شکل گرفته اند ستاره و در طول زمان، میلیاردها 

   ند.ه ارا شکل داد کهکشانها آنهاحرکتهای خود نسبت به یکدیگر، 

آن سیارات اثر می گذارد نیروی سیارات بمرور بر روی مدار نهایی  همانطور که نیروی جاذبۀ

مرکز ثقل به دور ستاره هایی که در یک کهکشان قرار دارند نیز بر روی مدار نهایی آنها  جاذبۀ

کروی به خود می گیرند.  ولی، بمرور شکل نخست کهکشان اثر می گذارد.  بنابراین، کهکشانها 
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شکل آنها پهن تر و پهن تر می شود.  چون، نیروی جاذبه بین ستاره هایی که در یک  ،زمان

خود را با هم شریک اریب د که آن ستاره ها ممان حرکتی بتدریج باعث می شو کهکشان هستند

 بر روی یک صفحهًا یی که در یک کهکشان قرار دارند تقریبستاره ها یتدر نهایت، اکثر و شوند

.  شکل زیر تحوالت تدریجی دهندادامه  ،کهکشان آنمرکز ثقل به دور  مشترک به حرکت خود

 در شکل کلی یک کهکشان، از حالت کروی به حالت پهن، را نشان می دهد.  

 

هسته ای هستند  ذراتبه عبارت دیگر، کهکشانها نتایج آخر در مراحل تکاملی مجتمع های 

که به صورت توده های عظیم ابر مانند به دور هم جمع شده بودند.  آنها از شرایطی شروع کردند 

که دارای هیچگونه نظمی نبودند.  ولی با گذراندن مراحل مختلف در طول چندین میلیارد سال و 

به ای که کرات شکل گرفتن ستاره ها، سیارات و منظومه ها و با بهره مند شدن از نیروی جاذ

مختلف بر روی یکدیگر وارد می کردند، هر یک به تدریج دارای نظم شده و به صورت کهکشان 

 در آمده اند.  

 مادرستاره به دور جهت نهایی مدار آنها در مورد سیاراتی که در یک منظومه قرار دارند، 

ًا تقریب چون ،ستاره و جهت محور چرخش آن ستاره داردآن بستگی مستقیم به جهت چرخش 
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ولی در مورد ستاره هایی ی که آن سیارات را شکل داده اند از آن ستاره جدا شده اند.  ذرات یتمام

مرکز ثقل کهکشان بستگی به به دور که در یک کهکشان قرار دارند، جهت صفحه مدار آنها 

ی که تک تک ستاره ها در یک کهکشان از ذراتکهکشان باشد ندارد.  آن که در مرکز پدیده ای 

آنها شکل گرفته اند از منبعی در مرکز آن کهکشان سرچشمه نگرفته اند، بلکه از آغاز در توده 

 عظیم ابر مانند پخش بوده اند.  

جهت کلی صفحه مشترکی که اکثر ستاره های یک کهکشان، که به شکل پهن خود تکامل 

ی بستگی دارد که آن ذراتبه ممان حرکتی کل  ان می چرخندمرکز ثقل آن کهکشبه دور یافته، 

 کهکشان از آنها شکل گرفته است.  به عبارت دیگر،  

جهت نهایی صفحه پهن یک کهکشان )صفحه ای که اکثر ستاره ها در آن "

ی بستگی دارد که آن ذراتکلی تمام حرکتی سیر می کنند( فقط به ممان 

 کهکشان از آنها ساخته شده است."

بسیاری از  کروی به شکل پهن،ًا تقریباز شکل  ،در ضمن تکامل یافتن هر کهکشان، نکته مهم

مرکز ثقل کهکشان با هم به دور به دلیل قطع کردن مسیر گردشی یکدیگر  ستاره ها

ی که آن ستاره ها را ذراتبرخورد می کنند. در اثر اینگونه برخوردها قسمتی از 

خود را از دست می حرکتی قسمتی از انرژی جنبشی و یا ممان  داده اندتشکیل 

دهند و در نتیجه به سمت مرکز ثقل کهکشان کشیده می شوند.  در حالیکه قسمتی 

به دور ی اضافی دریافت می کنند که باعث وسیع تر شدن مدار آنها انرژ ذراتدیگر از 

 کهکشان می گردد.  آن مرکز ثقل 

داخل ستاره هایی که بصورت سوپرنووا منفجر می شوند  ذراتاثرات را  همینگونه

تجربه می کنند.  چون، قسمتی از آنهایی که در الیه های بیرونی آن ستاره ها نیز 

به سمت مرکز ثقل کهکشان پرتاب می شوند.  در حالیکه، قسمتی دیگر به  قرار دارند

کهکشان می  سمت بیرونی کهکشان پرتاب می شوند و در نتیجه به وسعت کلی آن

نهایی قطر  ،نشان داده شده در شکل باالهمانطور که ، به همین دلیلافزایند.  

 می شودای  اولیهبسیار بزرگتر از قطر  تکامل می یابندبه حالت پهن که  هاییکهکشان

 .  شکل خود داشته اندحالت کروی  در هاآن کهکشان که

ی که به سمت مرکز کهکشانها پرتاب ذراتهمچنین، باید ذکر شود که، قسمتی از 

می شوند باعث شکل گیری ستاره های بیشتری در آن منطقه از کهکشانها می 

هر چه .  بنابراین، با گذشت زمان، مناطق مرکزی کهکشانها دارای تراکم گردند
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از تراکم ستاره  آن کهکشانها از ستاره ها می شوند، در حالیکه مناطق بیرونی باالتری

 ی کاهند و بمرور فاصله ستاره ها از یکدیگر بیشتر و بیشتر می شود.  ای خود م

ی که به سمت مرکز کهکشانها پرتاب می ذراتبه دلیل اینکه جهت ممان حرکتی 

شوند با هم فرق دارند، آنها باعث شکل گیری ستاره هایی می شوند که دارای 

مرکز ثقل کهکشانها هستند.  بنابراین، آن به دور مدارهای متفاوتی نسبت به هم 

ستاره ها یک منطقه کروی شکل را در حوالی مرکز آن کهکشانها شکل می دهند که 

 می گردد.   میزبان ستاره های هر چه بیشتریبمرور 

 در این کیهان ، به نظر می آید که جهت صفحه های چرخشی کهکشانهااولاگر چه، در نگاه 

یا قوانین خاصی نمی باشند، ولی با دقت بیشتر می توان متوجه شد که  تابع هیچگونه شرایط و

 سیارات اطاعت می شود.   سطآنها از همانگونه قوانینی اطاعت می کنند که در هر منظومه ای تو

ی که سیارات از آنها شکل می گیرند ستاره ای ذراتتمامی ًا در مورد یک منظومه، منبع تقریب

از آنها ی که کهکشانها ذراتاست که در مرکز آن منظومه قرار دارد.  ولی، در مورد این کیهان، 

ماده )و ضد  ذراته بخصوصی از این کیهان سرچشمه نگرفته اند.  شکل گرفته اند از یک منطق

امواج  سطبسیار وسیعی بوجود آمدند که تو میلیاردها سال پیش، بطور همزمان در فضای ،ماده(

 گروهی اشغال شده بود.  

منتقل یه اولو در نتیجه جهت ممان حرکتی  ،جهت کلی انتشار آن امواج گروهیبا این حال، 

چه دورتر  به سمتی بود که باعث هر ،آن امواج تولید شده بودند سطی که توذرات یبه تمامشده 

 به عبارت دیگر،    از محل تولد کیهان می گردید. ذرات شدن آن

ند دارای ممان حرکتی ه بودماده و ضد ماده، از زمانی که بوجود آمد ذرات"

بودند که باعث هر چه دورتر شدن آنها از یک منطقه بخصوصی در این 

کیهان می گردید، درست مانند اینکه آنها همگی از یک منبع مشترکی در 

 آن منطقه مرکزی سرچشمه گرفته باشند."  

در حرکت ماده و ضد ماده با سرعتهای متفاوتی نسبت به یکدیگر و نسبت به اتر محلی  ذرات

روشی که برای توضیح جهت صفحه چرخشی سیارات در یک منظومه د نبنابراین، همانبودند.  

استفاده شده بود را می توان در مورد جهت صفحه چرخشی نهایی کهکشانها در این کیهان نیز 

ی که سیارات از آنها شکل گرفته بودند از یک مکان ذرات.  چون، درست مانند در نظر گرفت

ی که کهکشانها را ذراتدر هر منظومه یعنی ستاره آن منظومه سرچشمه گرفته اند، بخصوص 
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شکل داده اند نیز از یک منطقه بخصوصی در این کیهان، یعنی محل تولد این کیهان، در حال 

 دور شدن بوده اند.  بنابراین،  

جهتی که صفحه های چرخشی نهایی کهکشانها در این کیهان "

باعث شود که  استمی توانند از خود به نمایش بگذارند جهتی 

ضا یعنی امتداد آن صفحات چرخشی از یک منطقه مشترک در ف

 کنند."  محل تولد این کیهان عبور

 ،ولی

ی که به منبعربطی هیچ محور خود به دور کهکشانها هر یک از جهت چرخش 

امواج گروهی که باعث تولید شدن د.  چون، آنها را شکل داده باشد ندار ذرات

کیهان بودند، گردیده بودند فقط در حال دور شدن از محل تولد  هسته ای ذرات

.  بنابراین، جهت آن مرکز نبودندبه دور ونه حرکت چرخشی آن امواج دارای هیچگ

ی ذراتبه ممان حرکتی کلی و فقط چرخش هر یک از کهکشانها بطور ساده فقط 

 بستگی داشته و دارد که آن کهکشانها را شکل داده اند. 

در صورتی که دقیق تر بررسی شود آشکار خواهد شد که، امتداد صفحه های چرخشی اکثر 

آنهایی که به شکل نهایی خود، یعنی به شکل پهن، تکامل یافته اند(، بدون ًا کهکشانها )مخصوص

قه مشترک که یننده قرار دارند، باید از یک منطه آن کهکشانها در چه فاصله ای از بتوجه به اینک

 همان محل تولد کیهان باشد گذر کنند.  

تکامل یافته ، اکثر کهکشانهایی که به شکل پهن ور که در شکل بعدی نشان داده شدههمانط

بیرونی این کیهان قرار حّد بین محل تولد کیهان و دیواره و یا  مستقیمیو در امتداد هر خط  اند

و یا به حالت تیغه ای و یا نزدیک به آن حالت  کدارند باید یکدیگر را بصورت یک نوار باری

ولی در سایر جهات، انتظارش است که، صفحه های چرخشی کهکشانها در امتداد جهت ببینند.  

بخصوصی نباشند.  
مشخص ساختن جهت )مختصات طول و عرض جعرافیایی( که به سمت محل  بنابراین، برای

به زاویه صفحات چرخشی کهکشانهای پهن  و فقط تولد این کیهان اشاره می کند باید فقط

نسبت به خط دید بیننده از کره زمین توجه داشت.  ساده ترین روش انجام اینگونه عملیات 

چرخشی کهکشانهایی است که به شکل پهن مقایسه کردن طول و عرض نمای ظاهری صفحه 

 خود تکامل یافته اند.  
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بیننده بصورت یک نوار باریک )بصورت تیغه ای(  توسطنمونه هایی از کهکشانهایی که 

و  )یعنی عمود بر خط دید بیننده( صفحه پهنیک و یا بصورت )یعنی به موازات خط دید بیننده( 

 یا بصورت مایل یا اریب دیده می شوند در شکل زیر نشان داده شده اند.  

 

چرخشی تمام  های اگر انبساط کیهان بر روی یک صفحه انجام می شد، صفحه، مهم نکته

آن صفحه منطبق می شدند.  ولی، به دلیل اینکه روی کهکشانهای پهن باید بر 

طول نمای ظاهری  ی کهاست، جهت دادهرخ  ُبعدی انبساط این کیهان در فضای

که بصورت تیغه ای و یا نزدیک به تیغه ای دیده می شود مهم نیست.   ییکهکشانها

جنوب و یا  -می تواند در امتداد شمالنسبت به بیننده کهکشانها  ظاهری نمای طول

 غرب و یا هر جهت دیگری باشد.   -شرق
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به سمت  ،زمین ی دهد که از کرهکهکشان پهن را نشان مچندین ظاهری شکل زیر نمای 

بصورت تیغه ای و یا نزدیک به تیغه ای دیده  ،آن جهت همچنین بر خالفمحل تولد کیهان و 

 می شوند.  

 

بر با کمک نیروی جاذبه خود قرار دارند  همباید ذکر شود که، کهکشانهایی که در نزدیکی 

اثر می گذارند.  بنابراین، در طول میلیاردها سال، جهت  یکدیگرروی جهت صفحه چرخشی 

شانهایی که به شکل پهن خود تکامل یافته اند تغییر کرده و هنوز در کصفحه چرخشی اکثر که

حال تغییر کردن هستند.  در نهایت، صفحه های چرخشی تمام کهکشانها، نسبت به خط دید 

  . صوصی نخواهند داشتو جهت بخ بی نظم خواهند شد یک بیننده، کاماًل

اگر تاکنون مدت زمان کافی برای بی نظم شدن کامل جهت صفحه های چرخشی کهکشانها 

منحصر به فردی که به سمت محل تولد این  باید بتوان مختصات جغرافیایی جهتنگذشته باشد، 

بیرونی این کیهان حّد کیهان اشاره می کند را مشخص ساخت.  مخالف آن جهت باید به سمت 

 اشاره کند.  

در بخش دیگری از  (مستقل از همپنج روش  هب) محاسباتالزم برای انجام اینگونه  یاتجزئ

ی اطالعاتارائه شده اند.  با استفاده از  محل تولد کیهان" ساختن"مشخص  تحت عنواناین کتاب 

روش را انجام داده و نتایج   این کتاب که از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار دارند، نویسنده

"محل تولد کیهان کشف شد" ارائه داده  تحت عنوانآنها را در بخش جداگانه ای از این کتاب 

در ید می کنند.  یر نتیجه یافته های یکدیگر را تأدروش با هم موافقت دارند و  است.  نتایج آن 

مربوط  اطالعاتاستفاده از  را می توان با نشان داده شده که، محل تولد کیهانبوضوح آن بخش 

در کاتالوگهای استاندارد کهکشانها ثبت شده و خود تکامل یافته پهن  ی که به شکلبه کهکشانهای
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پالنک فضایی ماهواره هایی نظیر تلسکوپ  جمع آوری شده توسطاطالعات همچنین و اند 

 مشخص ساخت.  

استفاده شده از کاملترین کاتالوگهایی هستند که در حال حاضر وجود دارند.   کاتالوگدو 

و در روسیه است  یک کاتالوگ به نام "کاتالوگ مورفولوژیکال کهکشانها" از دانشگاه ایالتی مسکو

از رصدخانه لیون در فرانسه.  هر یک از  "درخشان یکهکشانها کلی پالینسیپر کاتالوگدیگری "

 ( کهکشان پهن می شوند.  بر اساس نتایج بدست آمده، این دو کاتالوگ شامل بیش از )

جهتی که به سمت محل تولد این کیهان اشاره می کند در امتداد مختصات "

درجه عرض شمالی  ًا درجه طول شرقی و حدود 1ًا جغرافیایی حدود

ات کهکشانی( واقع شده است.  این مختصات همچنین )طبق مختص

به مختصاتی هستند که به امتداد قطب شمالی صفحه چرخشی کره زمین 

محورش اشاره می کنند." دور 

کره  یتشکل زیر جهتی که به سمت محل تولد این کیهان اشاره می کند را نسبت به موقع

 زمین و خورشید نشان می دهد.  

 

قابل توجه ای از کهکشانها هنوز از محل  درصدصفحه های چرخشی از آنجایی که ،  نکته مهم

زیر را با اطمینان خاطر عنوان  های تولد این کیهان گذر می کنند، می توان بیانیه

 کرد،  
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 "این کیهان وجود خود را از یک انفجار بزرگ شروع کرده است."

 همچنین، 

 "وسعت این کیهان محدود است." 

چون، اگر وسعت این کیهان معادل با بی نهایت شده بود، صفحه های چرخشی 

به حالت راندم در می آمدند و تعداد مساوی از آنها به تمام باید کهکشانها نیز در کل 

نشان داده شده  کتابطبق آنچه در این  درصورتیکهاشاره می کردند،  مختلف جهات

 اینچنین نیست.  
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 موجودات زنده پیدایش

دو دنیا هستند، یکی دنیای  یاتی بین محتودات زنده وجود خود را مدیون همکارموجو

فیزیکی و دیگری دنیای روحی.  از آغاز زمان، هر یک از این دو دنیا مراحل تکاملی بخصوصی را 

قطعات مورد آنها نیز تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند و در نهایت  یاتطی کرده اند و محتو

 موجودات زنده را فراهم ساخته اند.   زنده ماندنو  شکل گرفتنبرای و شرایط الزم نیاز 

ستاره .  ه استانجام داد اتو سیار ه هادنیای فیزیکی وظیفه خود را با شکل دادن به ستار

واکنشهای ترکیب هسته ای، تمام هسته های عناصر مختلف موجود در این کیهان را  سطتوها، 

و هسته  ذراتند.  ه اهسته ای مختلف به فضای اطراف خود پرتاب کرد ذرات یتولید و به همراه

شکل  مختلف، سطح سیارات بر رویپایین ًا های نسبتحرارتند.  ه ارا شکل دادکه سیارات  ییها

را ممکن ساختند و به تدریج باعث تولید شدن گازها، مایعات  گوناگونیگرفتن اتمها و مولکولهای 

باعث  نیز انباشته شدن گازهای تولید شده.  شدندت بسیار متنوعی جامدات با ترکیبا حتیو 

 . گردیدند ی و اتمسفری در اطراف سیاراتشکل گرفتن الیه های مختلف جّو

سطح و زیر سطح سیاراتی که در  بر رویهای مختلف یتحرارت سطحی و همچنین فعال

بعضی از سیارات دارای  جّو.  ندمعتدل بودًا نسبتفاصله بخصوصی از ستاره ها قرار داشتند 

 شرایط الزمکه  ، موادیجامد بودندیا ترکیبات گازی و سطح آنها دارای ترکیباتی از نوع مایع و 

 فراهم ساختند.  را  زنده ماندن موجودات زندهبرای 

ی بر روی بعضی از سیارات باعث شکل گرفتن آب و سایر ترکیبات شرایط سطحی و جّو

دنیای  یاتبا همکاری مستقیم از طرف محتو ،اینگونه ترکیبات شیمیاییشیمیایی گردیدند.  

  موجودات زنده را ممکن ساختند. پیدایش، که همان ارواح بودند روحی

انجام داد.   با تواناییهای متفاوت ارواح فراهم ساختنمتناظرٌا، دنیای روحی وظیفه خود را با 

 را انجام دهند. مختلفی وظایف فیزیکی می توانستند  بدنهایی که با کنترل کردن ارواح

وجود ارواح در بدنهای فیزیکی است که به زنده بودن آن بدنها معنی می دهد، درست مانند 

راننده هایی که با کنترل کردن وسایل نقلیه مختلف باعث زنده نمایان شدن آنها می شوند.  

حرکت وسایل مختلف نقلیه در مسیر یک اتوبان و  به کردن توجهاینگونه تشابه را می توان با 

عکسهای زیر نمونه هایی از اینگونه حرکتها یک خیابان بوضوح مالحظه کرد.  حرکت انسانها در 

 را نشان می دهند.  
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 خالصه اینکه،

کنترل شدن بدن های فیزیکی توسط ارواح است که باعث زنده نمایان شدن آنها "

یل است که، با خارج شدن روح از هر بدن فیزیکی )به هر می گردد.  به همین دل

دلیلی که پیش آید( باعث می شود که آن بدن حالت زنده بودن خود را از دست 

که بدون راننده در کنار خیابان ها و  گرددبدهد و درست مانند ماشین های سواری 

 "یا پارکینگ ها پارک شده اند.
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 دنیای فیزیکیدر این  شرایط کنونی

)شتاب گرفتن سرعت انبساط کیهان(

باقی مانده به دو دلیل  ذراتیه کیهان آهسته شد، فاصله بین اولاز زمانی که انبساط ناگهانی 

در محیط اتر می  ذراتهمواره در حال بیشتر شدن بوده است.  یک دلیل مربوط به حرکت آن 

همچنین ا باشد.  این دو نوع حرکت و شد و دیگری مربوط به انبساط محیط اتر که همان فض

چگالی و فشار اتر به مرور باعث هر چه ضعیف تر شدن نیروی جاذبه در  از کاسته شدن تدریجی

 .  یده اندسطح کیهانی گرد

، نیروی جاذبه در خش "جاذبه چیست؟" توضیح داده شدهکامل در ب یاتهمانطور که با جزئ

  اتر در آن مکان باعث می شود. شتابدار که جریان هر مکانی در این کیهان نیروی کششی است

به سمت خود ایجاد می کند.  سرعت هر ذره هسته ای در فضای اطراف خود جریانی از اتر 

جریان اتر به سمت هر ذره بخصوص و بنابراین نیروی کششی وارده )نیروی جاذبه وارده( بر هر 

 ا توان داشته باشد بستگی معکوس ب جریان اتر قرارآن ذره دیگری که ممکن است در مسیر 
عنوان قانون جاذبه آقای نیوتن کشف شده بود و به  سطاین رابطه تو فاصله از آن ذره دارد. 

 نیوتن شناخته شده است. 



از   x که به فاصله mو  m1 نیروی جاذبه ای است که دو شئ به جرمهای F در رابطه باال،

ضریب ثابت کیهانی جاذبه است.    G می کنند.  و یکدیگر قرار دارند بر روی هم وارد
 حتینیروی جاذبه ستاره ها و  ،در آینده، اندازه گیریهای دقیق تر آشکار خواهند ساخت که

وچک نظیر داخل کهکشانها( کمی سریعتر از آنچه فرمول کًا نسبتدر مقیاسهای  سیارات )کاًل

شناخته شده پیش بینی می کند تغییر می کند.  اینگونه تغییرات به دلیل شیبی است که در 

چه اتر  به دلیل اینکه هر پدید می آید،سیارات  حتیاتر در فواصل نزدیک به ستارگان و  چگالی

زان بسیار کمی از چگالی آن کاسته می شود.  در به آن کرات نزدیکتر می شود به تدریج به می

نتیجه، سرعت جریان اتر به تدریج کمی افزایش می یابد تا اجازه عبور مقدار ثابتی از اتر را در 

 تمام فواصل به سمت آن کرات بدهد.  

از هر فاصله ای نسبت به آن کرات عبور می کند بنابراین، از آنجایی که مقدار ثابتی از اتر 

به تدریج به دلیل کاسته شدن از چگالی آن افزایش می یابد نیروی کششی تولید  اترسرعت ولی 

فرمول آقای نیوتن کمی بیشتر تغییر  سطاین جریان اتر از مقدار پیش بینی شده تو سطشده تو

 به عبارت دیگر،می کند.  
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 آن سریعتر ازکمی نیروی جاذبه  ،نزدیکتر )داخل کهکشانها(ًا نسبتدر مقیاسهای 

 بنابراین،  پیش بینی می کند.آقای نیوتن  جاذبهه فرمول کتغییر می کند 

 

که فاصله بسیار زیادی از هم دارند(  کهکشانهاییًا همچنین، فواصل بین کهکشانها )مخصوص

نسبت به حرکت کهکشانها مدام در حال افزایش یافتن هستند.   ،به دلیل دور شدن آنها از هم

.  این حرکت کهکشانها غیر از حرکتی است که آنها در اثر حمل است محیط اترداخل در هم 

حرکت کهکشانها .  تجربه می کنندمحیط اتر که خود در حال منبسط شدن است  سطشدن تو

کهکشانهایی که از ًا مخصوصنیروی جاذبه ای می شود که  بودنباعث قویتر  محیط اترداخل در 

 دارند بر روی هم وارد می کنند.  هم فاصله بسیار زیادی

 پس از گذشتاست که  در فضا تر نمایانگر شدن اینگونه اثرات به دلیل فاصله های طوالنی

هم نزدیکتر از آن نسبت به مشاهده می شوند، زمانهایی که کهکشانها زمان های طوالنی تری 

تیجه، در آن زمان های .  در نشودانبساط کلی محیط اتر پیش بینی می اساس  برند که ه ابود

قویتر ًا طبیعت ای که کهکشانها بر روی یکدیگر وارد می کردند بسیار دور در گذشته، نیروی جاذبه

 .  به عبارت دیگر،  ، چون در حقیقت نزدیکتر به هم بوده اندبوده

)فواصل بین کهکشانهایی که از هم بسیار دور  بسیار وسیعًا نسبتدر مقیاسهای 

آقای نیوتن ، نیروی جاذبه آهسته تر از آن تغییر می کند که فرمول جاذبه هستند(

  پیش بینی می کند. بنابراین،

 

اتر تولید می شود،  شتابدار یانرج سطنیروی جاذبه که در اصل نیروی کششی است که تو

در هر مکانی در این کیهان، بستگی مستقیم به چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در آن مکان 

کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در طول زمان، به با دارد.  بنابراین، 

جریان اثر  از یجمحیط اتر و همچنین نشت کردن اتر به دنیای مجاور، به تدر منبسط شدندلیل 

 می شود.  به عبارت دیگر،   کاستهاتر در وارد کردن نیروی کششی )نیروی جاذبه( 

کیهانی جاذبه ضریب ثابت به تدریج، از مقدار عددی "

 کاسته می شود."
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میالدی،  1دو تیم مختلف از دانشمندان در سال  سطبر اساس محاسبات انجام شده تو

جمع آوری شده با مشاهده مستقیم کهکشانها، انبساط کیهان در حال  اطالعاتبا استفاده از 

بجای اینکه در حال آهسته تر شدن باشد.  شکل زیر تاریخچه انبساط کیهان  ،شتاب گرفتن است

را بصورت ساده ای نشان می دهد.  
ند، اگر چه تئوریهای مختلفی وجود نوعی انرژی که همان انرژی تیره باشد را پیشنهاد کرده ا

انرژی که باعث چنین شتابی در سرعت انبساط کیهان می گردد، ولی توضیحی برای منبع آن 

 انرژی ارائه نداده اند.  

 

در صورتی که اثرات کاهش تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط، در این کیهان، بر 

، دلیل ه شونددر نظر گرفتدر سطح کیهان روی انبساط اتر و همچنین بر روی نیروی جاذبه 

اینگونه شتاب در سرعت انبساط کیهان می تواند به سادگی توضیح داده شود و قابل درک گردد 

 داشت.  می توان انتظار اینگونه نتایج را  ه شدنو یافت

 نکته ها:

  فشار داخلی اتر در این کیهان نیرویی است که باعث انبساط آن محیط می شود.  و سرعت

محیط اتر همانند حجمی از گاز است.   آنمتناظر با فشار داخلی ًا مستقیمانبساط محیط اتر 

که اجازه منبسط شدن آزادانه ای را به تمام جهات در محیط  عمل می کندفشرده ای 

اطراف خود دریافت کرده باشد.  
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 متناظر با توان ًا ریبقنیروی جاذبه ای که کرات آسمانی بر روی یکدیگر وارد می کنند ت 
فشار داخلی اتر در این کیهان است، چون هر کاهشی در فشار داخلی اتر در این کیهان:  

اتر در دنیای مجاور فشار و دنیا اتر در این فشار باعث کاهش یافتن اختالف بین ًا مستقیم -1

جود این اختالف فشار است که باعث رانده شدن اتر به سمت روزنه های مو و.  می گردد

)شامل ستاره های هسته ای و ترکیبات آنها  ذراتکه همان می شود، روزنه هایی 

 .  باشندنوترونی و سیاه چاله ها( می 

جریان اتر  سرعتبا کاهش یافتن اختالف فشار بین اتری که در دو دنیا قرار دارد، 

 ماده و ضد ماده کاهش می یابد.  در نتیجه، نیروی کششی که جریان ذراتبه سمت 

می  ضعیف تری که در مسیر حرکت آن قرار می گیرند نیز ذراتاتر بر روی سایر  شتابدار

 شود.  

- باعث کاهش یافتن چگالی اتر در این کیهان می شود، چون اتر محیطی است ًا مستقیم

 ضعیف ترفشرده شدن دارد.  کاهش یافتن چگالی اتر به نوبه خود باعث  یتکه قابل

 شدن هر چه بیشتر نیروی کششی و یا نیروی جاذبه ای می گردد که در اثر جریان

 اتر بوجود می آید.   شتابدار

اتر در این کیهان نصف شود، نیروی  محیط اگر به عنوان مثال فشار داخلی بنابراین،

" به یک ًا .  دلیل اینکه نیروی جاذبه "تقریبمی یابدیک چهارم کاهش به ًا جاذبه تقریب

این است که، در اثر نشت کردن اتر از این دنیا به دنیای مجاور فشار  می یابدچهارم کاهش 

 داخلی اتری که در دنیای مجاور است به تدریج در حال افزایش یافتن است.  

  گذشته از اینکه چگالی و فشار داخلی اتر در اثر انبساط محیط اتر در این کیهان کاهش می

مع های آنها هسته ای و مجت ذراتیابند، آنها به دلیل نشت کردن اتر از این کیهان از طریق 

نظیر ستاره ها و سیارات و حتی ستاره های نوترونی و سیاه چاله ها نیز کاهش می یابند.  

هر چه سریعتر نیروی منبسط  شدن ضعیفترباعث ًا اتر از این کیهان مستقیم نشت کردن

نیروی جاذبه می شود.   همچنین کیهان و کننده


  به دلیل انبساط جاری این کیهان، فواصل بین کهکشانها در حال بیشتر شدن هستند و در

نیروی جاذبه به تدریج کهکشانها حتی اگر فشار داخلی و چگالی اتر ثابت بمانند نتیجه 

کنند،.  دور شدن کهکشانها از یکدیگر شامل دو نوع می ی بر روی یکدیگر وارد ضعیف تر

 حرکت می شود:
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 حرکت کهکشانها در داخل محیط اتر -1

جهت کلی این نوع حرکت کهکشانها بر خالف جهتی است که به سمت محل تولد 

   کیهان اشاره می کند.

این حرکت کهکشانها را می توان به حرکت مورچه هایی تشبیه کرد که در حال 

 ، بادکنکی که در حال باد شدن است.  باشنددور شدن از نقطه ای بر روی یک بادکنک 

- محیط اتر که خود در حال منبسط  سطحرکت کهکشانها به دلیل حمل شدن تو

 شدن است

بر خالف جهتی است که به سمت محل تولد ًا جهت این نوع حرکت کهکشانها دقیق

 کیهان اشاره می کند.  

این حرکت کهکشانها را می توان به حرکت نسبی بین نقطه هایی تشبیه کرد که بر 

 ، بادکنکی که در حال باد شدن است.  باشندروی یک بادکنک رسم شده 

  در مقایسه با این کیهان، سرعت انبساط دنیای مجاور بسیار آهسته تر است، به دلیل اینکه

تر از فشار اتر در این دنیا است.  بنابراین، در  اتر در آن دنیا بسیار پایینمحیط فشار داخلی 

اثر دریافت کردن اتر از این دنیا، فشار داخلی اتر در دنیای مجاور در حال افزایش یافتن 

ت.  اس
در حقیقت، به دلیل اینکه فشار داخلی اتر و حجم آن در این کیهان بسیار باالتر و 

فشار یافتن سرعت افزایش ، هستندداخلی اتر و حجم آن در دنیای مجاور  فشاربیشتر از 

 فشار اتر در این کیهان است.   یافتن باالتر از سرعت کاهشداخلی اتر در دنیای مجاور بسیار 

داخلی بنابراین، در مدت زمانی که حجم محیط اتر در این کیهان دو برابر شود، اگر چه فشار 

 لیو ،نصف کاهش خواهد یافتًا اتر که باعث منبسط شدن این کیهان می شود، به حدودمحیط 

عهده دارد به ر آهسته تر ساختن سرعت انبساط کنونی کیهان را ب یتنیروی جاذبه که مسئول

 یک چهارم کاهش خواهد یافت.  ًا تقریب

این کیهان )که هر دو  منبسط کنندهر نیروی جاذبه و نیروی شکل زیر تغییرات وارده د

که حجم اتر در این  نشان می دهد نسبت به اندازه کنونی خود محاسبه شده اند( را در صورتی

  کیهان به تدریج به دو برابر حجم کنونی خود برسد.  
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 منبسط کنندههمانطور که بوضوح در شکل نشان داده شده، نسبت بین این دو نیرو )نیروی 

نیروی جاذبه( شیب مثبتی دارد.  مقدار این شیب به تدریج در حال افزایش یافتن است.  این  و

 نشان داده شده است.   نیروی جاذبه" در شکل منبسط کننده وخط "نسبت بین نیروی  سطاثر تو

شتاب دادن به انبساط کیهان را  یتئولزمان، نسبت بین نیرویی که مسبا گذشت "

بر عهده دارد به نیرویی که سعی در آهسته تر ساختن آن انبساط را دارد، به تدریج 

به جای اینکه در حال  تن است.  در نتیجه، انبساط کیهان،در حال افزایش یاف

 ."در حال شتاب گرفتن است ،آهسته تر شدن باشد

   به دلیل: ،سرعت انبساط کیهان در حال شتاب گرفتن است، مهمنکته 

  ضعیف شدن تدریجی نیروی جاذبه و
  منبسط اتر محلی که خود در حال  سطتوکهکشانها شدن  حملهر چه سریعتر

 می باشد.   شدن

 ولی،
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ن که باعث و بانی انبساط آ ،اخلی اترتدریجی فشار د یافتن "به دلیل کاهش

 اتر در حال آهسته تر شدن است." کلیمحیط است، سرعت انبساط محیط 

هسته ای است( که در حال شتاب  ذراتشکل زیر انبساط این کیهان )فضایی که میزبان 

که انبساط آن در حال آهسته تر  ، محیطیگرفتن است را در داخل محیط اتر نشان می دهد

 شدن است.  

 

سرعت انبساط اتر در این کیهان هنوز بسیار سریعتر از سرعت نور در آن محیط است.  

سرعت پخش شدن کنونی فضایی که میزبان ذرات هسته ای است نیز سریعتر از سرعت نور در 

 محیط اتر می باشد، ولی هنوز از سرعت انبساط محیط اتر بسیار آهسته تر است.  

ه میزبان ذرات هسته ای است با سرعت انبساط محیط در عاقبت، سرعت انبساط محیطی ک

اتر برابر خواهد شد.  پس از آن، هر دو به مرور از سرعت خود خواهند کاست، چون فشار داخلی 

 محیط اتر به سمت صفر سیر خواهد کرد.  
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هسته ای است و  ذراتبان انبساط محیط اتر، فضایی که میز سرعت کلیشکل زیر نمای 

بودند و  هشد رفییه که به این کیهان معاولویو کیهانی  بساط امواج میکروهمچنین سرعت ان

 نشان می دهد.  نیز ماده و ضد ماده تولید شده بودند را  ذراتامواجی که به دلیل ترکیب شدن 

 

این شکل نشان می دهد که چطور، در زمانی که بوجود آمدن ذرات ماده و ضد ماده باعث 

متولد شدن نیروی جاذبه گردید، انبساط ناگهانی اولیه محیط اتر )انبساط ناگهانی فضا( پایان 

یافت.  با رسیدن به زمانی که اکثریت ذرات ماده و ضد ماده توانستند با هم ترکیب شوند و 

خنثی کنند هم سرعت انبساط کلی )سرعت دور شدن( ذرات باقی مانده کاهش یافته یکدیگر را 

 بود و هم  سرعت انبساط کلی محیط اتر. 

همانطور که در شکل نشان داده شده، سرعت انبساط امواج مایکرو ویو کیهانی که از امواج 

محیط اتر قرار  اولیه سرچشمه گرفته بودند تحت تأثیر تغییرات وارده در سرعت انبساط کلی

گرفته اند.  سرعت امواج مایکرو ویو کیهانی که در اثر ترکیب شدن ذرات ماده و ضد ماده تولید 

شده بودند نیز همچون تغییراتی را تجربه کرده اند، چون آنها هر دو امواج گروهی در محیط اتر 

 بودند و هر دو با یک سرعت در آن محیط انتشار می یافتند.  
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ساط هر دو بن، به دلیل آهسته شدن سرعت انبساط کلی محیط اتر، سرعت انبه مرور زما

به سرعت خود ًا کیهانی به تدریج کاهش یافته است.  ولی، آنها مجدد مایکرو ویونوع از امواج 

خواهند افزود، چون چگالی اتر در سطح کیهانی در حال کاهش یافتن است.  در نهایت، سرعت 

به الی اتر چگکیهانی در محیط اتر به بینهایت نزدیک خواهد شد، چون  مایکرو ویوانتشار امواج 

 صفر نزدیک خواهد شد.  

هسته ای )ماده و ضد ماده( است  ذراتفضایی که میزبان حجم سرعت انبساط به تدریج 

نیروی کششی و  شدن است ضعیف ترافزایش خواهد یافت، چون نیروی جاذبه مدام در حال 

.  می شودبه تدریج مؤثرتر  ،است ندر حال منبسط شد خود که ،از طرف محیط اتر ذراتوارده بر 

ماده است معادل با سرعت انبساط  ذراتفضایی که میزبان حجم در عاقبت، سرعت انبساط 

  . در حال کاهش یافتن استاتر سرعت انبساط محیط  به دلیل اینکهمحیط اتر خواهد شد، 

آنچه محیط اتر با  مشابه یماده در این کیهان کاهش یاتدر آینده، سرعت انبساط محتو

سرعت تجربه خواهد کرد را از خود نشان خواهد داد.  ولی، در پایان، با سرعت کمی باالتر از 

خود در آن محیط اتر خواهد  یهاولمحیط اتر منبسط خواهد شد، چون هنوز دارای ممان حرکتی 

ماده موجود در این کیهان به  ذراتکه مقدار  آمد پیش خواهددر صورتی حالت بود.  البته آن 

متوقف ساختن سرعت دور شدن آنها از یکدیگر در  کاماًل نباشد که بتواند باعث اندازه کافی

 .  گردد محیط اتر

به مرور که از چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاسته می شود، آن محیط در وارد کردن 

نیروی به تدریج می شود.  بنابراین، ستاره ها  عیف ترضمختلف  ذراتنیروی کششی بر روی 

ی را بر روی سیارات خود وارد می کنند.  این پدیده خود بخود در سطح کیهانی باعث ضعیف تر

می توان ذکر کرد که، سیاره ستاره ها می شود.  به دور سیارات  گسترده تر شدن تدریجی مدار

 در نتیجه،    می کنند.ها به مرور دارند از چنگ ستاره ها فرار 

 "مدار سیارات به تدریج در حال گسترده تر شدن است."

اینگونه اثرات جانبی که در اثر کاهش یافتن چگالی و فشار اتر پیش می آیند در مورد مدار 

به مدار زمین  ،در هر صد سال.  خورشید اندازه گیری و نشان داده شده استبه دور کره زمین 

فوت( گسترده تر می شود.  البته قسمتی از این مقدار  متر ) ًا با حدودخورشید معادل دور 

 مربوط به دالیل زیر می شوند:  ًا خورشید طبیعتبه دور گسترش در شعاع مدار زمین 

خورشید به دو  جرمشدن است، چون  ضعیف ترنیروی جاذبه خورشید به تدریج در حال  -1

در حال کاهش یافتن است، یکی واکنشهای ترکیب هسته ای که باعث تولید  دلیل
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مختلف به اطراف و تشعشعات صورت امواج که به ، انرژی شدن انرژی زیادی می شود

هسته ای و هسته های  ذراتانتشار می یابد و دیگری پرتاب شدن مقدار عظیمی از 

 عناصر مختلف به فضای اطراف بصورت طوفان های خورشیدی.  

-  ی است که از طرف ذراتکره زمین مدام در حال دریافت کردن و یا منحرف ساختن

ر شدن کره باعث دورت ذراتخورشید به سمت آن پرتاب می شوند.  ممان حرکتی آن 

 د.  زمین از خورشید می گرد

به دور نیز به تدریج مدارهای گسترده تری را ، ستاره ها ای یل اثرات مشابههمچنین، به دل

  .  در نتیجه، دنبال خواهند کردمرکز ثقل کهکشانها 

 وجود دارندکهکشانهایی که در این کیهان  ی" نه تنها منظومه ها بلکه تمام

."می شوندبه تدریج وسیع تر 

آنها به  فیزیکی ، اندازهحبابهایی هستند در محیط اتر( ماده )و ضد ماده ذراتاز آنجایی که 

چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط وابسته است.  در نتیجه، به مرور که به دلیل منبسط شدن 

 در این کیهان و نشت کردن به دنیای مجاور، از چگالی و فشار داخلی اتر کاسته می شود،  

ه تدریج در حال ماده و ضد ماده در این کیهان ب ذرات" تمام 

 ."هستندبزرگتر شدن 

ر باالتر بودن چگالی اتر و فشار ن بسیار جوانتر بود، به دلیل بسیازمانی که این کیها، نکته مهم

 .  بسیار کوچکتر بوده اندماده و ضد ماده  ذراتداخلی آن محیط، تمام 

مقدار مقاومتی که  ،کاهش تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیطبه دلیل همچنین، 

 کاهش یافتناز خود بروز دهد در حال  ذراتمحیط اتر می تواند در برابر تغییرات در حرکت 

 رات به نمایش می گذارد.  بنابراین،  مقاومتی که خود را بصورت "جرم" ذ است، همان

 به تدریج در حال کاهش یافتن است." ذراتجرم تمام "

ر باالتر بودن چگالی اتر و فشار بسیار جوانتر بود، به دلیل بسیان زمانی که این کیها، نکته مهم

آنچه آنها در حال حاضر  نسبت به ،ماده و ضد ماده ذراتداخلی آن محیط، جرم تمام 

 بوده است.  بسیار بیشتر  ،ز خود نشان می دهندا
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به مرور که از چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاسته می شود، سرعت انتشار امواج 

گروهی، که شامل امواج الکترومغناطیسی نظیر نور می شوند، در آن محیط به تدریج در حال 

 افزایش یافتن است.   به عبارت دیگر،  

 است." افزایش یافتن"سرعت انتشار نور به تدریج در حال 

جریان الکتریسیته توسط امواج گروهی بخصوصی در محیط اتر که محیط مادی هادی  ،نکته مهم

بر روی آن منطبق شده بوجود می آید.  بنابراین، به دلیل افزایش تدریجی سرعت 

 انتشار امواج گروهی در محیط اتر که در اثر کاسته شدن از چگالی اتر پیش می آید، 

الکتریسیته در مواد  "سرعت امواج گروهی که مربوط به جریان

 هادی می شوند به تدریج در حال افرایش یافتن است."

 خالصه اینکه، 

الکتریکی در این دنیای فیزیکی به تدریج  سیگنالهای"سرعت 

 در حال افزایش یافتن است."

ارائه شده در بخش "زمان چیست؟"، سرعت گذشت زمان تجربه شده  اطالعاتبر اساس 

دارد که  ئ نسبت به اتریبه سرعت آن شبستگی ًا غیره( مستقیمزنده و  هر شئ )موجود سطتو

این سرعت نسبی و نزدیک شدن آن به سرعت امواج  نقرار دارد.  با افزایش یافت اشنزدیکی در 

 ا هر چه آهسته تر تجربه می کند. ئ زمان رر، آن شگروهی در آن محیط ات

ریع تر شدن تدریجی سرعت انتشار امواج کاهش تدریجی چگالی اتر در این کیهان باعث س 

ماده در محیط اتر پیش  ذراتگروهی در آن محیط می گردد.  ولی، تغییر چندانی در سرعت 

ار امواج از سرعت انتش کمترماده در محیط اتر به تدریج بسیار  ذرات، سرعت بنابرایننمی آید.  

، به مرور ،ماده موجود در این کیهان ذرات، تمام در نتیجهد.  گروهی در آن محیط می شو

 زمان را با سرعتی هر چه آهسته تر تجربه می کنند.  به عبارت دیگر،   گذشت

 است." افزایش یافتن"سرعت گذشت زمان در حال 

ی می شود گروه انبساط محیط اتر در این کیهان خودبخود باعث کشیده تر شدن تمام امواج

می شوند نیز کیهانی  مایکرو ویواینگونه امواج گروهی شامل امواج وجود دارند.  محیط که در آن 

شده بودند و امواج  رفییه که به این دنیا معاولگروهی  حقیقت ترکیبی هستند از امواجکه در 
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ماده و ضد ماده تولید شده بودند.  بنابراین، مقدار  ذراتگروهی که در اثر ترکیب و خنثی شدن 

حال کاهش یافتن است، چون آن  )در این کیهان( به تدریج درالنک" عددی ضریب ثابت "پ

 ضریب متناسب با ارتفاع امواج گروهی است که در این کیهان وجود دارند.  به عبارت دیگر،  

"مقدار عددی ضریب ثابت پالنک به تدریج در 

 حال کاهش یافتن است."

میلیارد سال عمر دارد و در فضایی معادل با  /1 ناساس تخمین های جاری، این کیها بر

   .این کیهان در مقیاسهای  یاتدر حال حاضر، محتومیلیارد سال نوری گسترده شده است

مختلف از قوانین مشخصی اطاعت می کنند، قوانینی که در سرتاسر کیهان معتبر هستند.  برای 

 مثال،

 چه آنها ممکن است به  جربه می کنند.  اگردنیای فیزیکی گذشت زمان را ت یاتتمام محتو

زیاد و یا قرار گرفتن در میدان های قوی  هایدالیل مختلف نظیر حرکت کردن با سرعت

آهسته تری یا جاذبه، مغناطیسی و یا الکتریکی، گذشت زمان را با سرعتهای متفاوت و 

جهت آینده تجربه کنند، ولی همگی گذشت زمان را همیشه فقط به جهت مثبت یعنی به 

تجربه می کنند. 


 ند. هست تمام قوانین فیزیکی و شیمیایی در سرتاسر کیهان یکسان


  ،اتمهای عناصر مختلف، بدون توجه به اینکه در کدام قسمت از این کیهان شکل گرفته اند

. می باشنددارای خواص فیزیکی و شیمیایی یکسانی 
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 دنیای مجاور در شرایط کنونی

حاضر، حجم فضایی که میزبان این دنیا است از حجم فضایی که میزبان دنیای در حال 

مجاور است بسیار بزرگتر است.  شکل زیر رابطه بین این دنیا و دنیای مجاور و همچنین حجم 

 اتر در هر دو دنیای فیزیکی اشغال شده است را نشان می دهد.   سطکلی فضایی که تو

 

اتری که در این کیهان است، اتری که دنیای مجاور را اشغال در حال حاضر، در مقایسه با 

چگالی آن اتر نیز بسیار کمتر از چگالی  ،کرده تحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد.  در نتیجه

ولی، چگالی اتری که در دنیای مجاور است و اتری است که این کیهان را اشغال کرده است.  

چگالی و فشار اتری که در این دنیا قرار دارد نزدیک می  فشار داخلی آن محیط به تدریج به

 شوند.  
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به ًا همانطور که در قسمتهای مختلف این کتاب اشاره شده، پدیده های مختلفی مستقیم

تحت ًا در طول زمان، اینگونه پدیده ها اجبارچگالی اتر و فشار داخلی آن محیط بستگی دارند.  

چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در دنیای مجاور قرار می گیرند.  تغییرات وارده در تأثیر 

 بنابراین، در صورت وارد شدن به دنیای مجاور می توان انتظار تجربه شدن اثرات زیر را داشت.  

 سرعت نور 

 تر اتر در دنیای مجاور به این معنی است که در مقایسه با این دنیا، چگالی پایین

گروهی نظیر امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی سرعت انتشار امواج  "

 در دنیای مجاور بسیار سریع تر از سرعت انتشار آن امواج در این دنیا است."

بسیار سریع تر بودن سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی در دنیای مجاور، ، نکته مهم

ًا تماس تقریب، می تواند برقرار ساختن دنیانسبت به سرعت آن امواج در این 

بین  حتیمستقیم و سریع بین سیاراتی که در یک منظومه قرار دارند و 

   کهکشانها را ممکن سازد.

 سرعت گذشت زمان 

به دلیل سریع تر بودن سرعت انتشار امواج گروهی نظیر نور در دنیای مجاور، سرعت 

می  دنیاآن محیط اتر در تر از سرعت آن امواج در کمتمام آنچه در آن دنیا قرار دارد بسیار 

 .  بنابراین، باشد

با  زمان گذشت ،حاضر، در مقایسه با این دنیا، در دنیای مجاور"در حال 

 تجربه می شود." یسرعت بسیار سریعتر

  جاذبهنیروی 

، نیروی جاذبه در هر روی جاذبه در این کتاب ارائه شدهتئوری جدیدی که برای نی طبق

ی که در ذراتاتر بر روی سایر  شتابدار نیروی کششی است که جریان دنیامکانی در این 

در همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، مسیر حرکتش قرار می گیرند وارد می کند.  

ماده و ضد ماده و مجتمع های آنها که می توانند سیارات، ستاره  ذراتاتر به سمت  ،دنیااین 

یق آنها راز ط ذراتبه محض رسیدن به آن  و جریان استسیاه چاله ها باشند در  حتیها و 

  به دنیای مجاور منتقل می شود. 
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به سمت  که اتر شتابدار جریانهمانطور که در شکل باال نشان داده شده، ، دنیادر این 

به نیروی جاذبه معنی می دهد.  ولی، در دنیای مجاور جریانی از   است ماده و ضد ماده ذرات

 وجود ندارد.  بنابراین،  ماده و یا ضد ماده ذراتبه سمت اتر 

 "در دنیای مجاور نیروی جاذبه ای وجود ندارد."

از جریان اتر همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، در دنیای مجاور، در حقیقت، 

باعث رات ماده و ضد ماده به سمت فضای اطراف می باشد.  این جریان اتر خودبخود ذ

 باشد.  می  ضد جاذبههمان  می گردد کهنمایان شدن پدیده جدیدی 

اینگونه نیروی ضد جاذبه )در دنیای مجاور( در نزدیکی مجتمع های هر چه بزرگتر از 

می  سیاه چاله ها در این کیهانًا که متناظر با سیارات، ستاره ها و مخصوص هسته ای ذرات

 .  است تر بسیار قوی باشند
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هسته ای  ذراتشکل زیر بوضوح نشان می دهد که، در این دنیا جریان اتر به سمت 

، در ر این دنیا معنی می دهد.  متناظرًااست، جریانی که به وجود نیرویی به نام جاذبه د

هسته ای به اطراف آنها است، جریانی که باعث پدید آمدن  ذراتدنیای مجاور جریان اتر از 

نیرویی می شود که می تواند نیروی ضد جاذبه نامیده شود.  

اگر چه نیروی جاذبه ای در دنیای مجاور وجود ندارد، تمام ذرات ماده و ضد ماده ، نکته مهم

در این  و مجتمع های آنها ساختمان ترکیبی خود را به دلیل نیروی جاذبه ای که

 دنیا وجود دارد حفظ می کنند.  



  ماده و ضد ماده ذراتاندازه فیزیکی 

در محیط اتر که این دنیا و دنیای مجاور را به  دماده و ضد ماده حبابهایی هستن ذرات

هم متصل می سازند.  فشار داخلی محیط اتر در این دنیا و در دنیای مجاور تعیین کننده 

 .  این اثرات را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.  هستنداندازه فیزیکی ذرات در دو دنیا 
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 سیاه چاله ها 

از طریق دریچه های بسیار  حتی مجاور وارد می شودسرعتی که اتر به داخل دنیای 

بزرگ نظیر سیاه چاله ها بسیار کمتر از سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر در دنیای 

مجاور است، چون در حال حاضر سرعت امواج گروهی در آن محیط بسیار سریع تر از 

 سرعت آن امواج در این دنیا است.  به عبارت دیگر،  

بخصوصی به نام افق حّد در این دنیا، سیاه چاله ها دارای  "اگر چه

بخصوصی حّد رویداد هستند، در دنیای مجاور آنها دارای اینچنین 

نمی باشند.  چون، سرعت جریان اتری که از طریق سیاه چاله ها 

وارد دنیای مجاور می شود بسیار پایین تر از سرعت انتشار امواج 

 گروهی در آن محیط است." 

یاه چاله ها تمام امواج گروهی که به افق رویداد آنها می رسند را جذب می کنند و س

آنها را به دنیای مجاور منتقل می سازند.  در دنیای مجاور، سیاه چاله ها نه تنها بصورت 

چشمه های بسیار بزرگی از اتر دیده می شوند، بلکه آنها وجود خود را بصورت منابع بسیار 

واج گروهی )شامل نور( نیز به نمایش می گذارند.  به عبارت دیگر،  همانطور قوی از انواع ام

 که در شکل زیر نشان داده شده،  

در این دنیا به نظر می آیند، در بر عکس آنچه " سیاه چاله ها 

دنیای مجاور، آنها بصورت نور افکن های کروی شکل بسیار 

  قوی می درخشند."
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مع های بزرگی از روزنه های ریز عمل کردن به عنوان مجت ان( باستاره ها )در این کیه

به دنیای مجاور و حمل کردن انواع امواج گروهی کردن به اتر اجازه عبور  هسته ای( ذرات)

.  به عبارت دیگر،  می را می دهند در حال انتشار هستند ذرات به سمت آنًا که مستقیم

 توان ذکر کرد که، 

ستاره ها در دنیای مجاور قابل مقایسه با نمایانی سیارات  درخشندگی" 

 در این دنیا است."

ی از نور یافت ترمنابع بسیار بزرگبه دور  هاییستاره ها در مدار ، در دنیای مجاور،ولی

همان سیاه چاله هایی هستند که در این دنیا در مرکز در حقیقت بعی که اخواهند شد، من

 به عبارت دیگر،  کهکشانها قرار دارند.  

"درست مانند این دنیا، دنیای مجاور نیز میزبان انواع منابع نور 

  بخصوص به خود می باشد."

، نمای ظاهری کهکشانها را از سمت دنیای مجاور نشان می دهد.  نقاط نورانی زیرشکل 

مشاهده شده سیاه چاله هایی هستند که در سرتاسر کهکشانهای مختلف در این دنیا وجود 
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اندازه سیاه چاله هایی که در مرکز کهکشانها قرار دارند بزرگتر از  یدارند.  اندازه فیزیک

 آنها نشان داده شده اند که بطور واضح بر روی حضور آنها تأکید شود.   حقیقی

 

تک تک مطلق نمی باشد.  چون،  یکزمینه کلی فضا در دنیای مجاور بصورت تار، نکته مهم

تقل شدن امواج هسته ای موجود در این کیهان، با عبور دادن اتر باعث من ذرات

 .  می شوندنیز به دنیای مجاور  گروهی از این دنیا

خودبخود بصورت منابع نورانی نیز هسته ای  ذراتمجتمع های بزرگتر از 

در این دنیا که همان سیاه چاله  ذراتتری دیده می شوند.  در نتیجه، بزرگترین 

در دنیای مجاور وجود خود را به مکانها باشند، بصورت نورانی ترین می ها 

 نمایش می گذارند.  
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 نی )امواج گروهی(امواج مایکرو ویو کیها 

از طریق سیاه چاله ها، اتر ًا در ضمن منتقل شدن از این دنیا به دنیای مجاور، مخصوص

امواج گروهی که در این دنیا در حال انتشار هستند را با خود حمل و به دنیای مجاور منتقل 

می شوند که ترکیبی هستند نیز کیهانی  مایکرو ویومی کند.  این امواج گروهی شامل امواج 

شده بودند و دیگری  رفییه که به این دنیا معاولاز دو نوع امواج مختلف، یکی امواج گروهی 

ماده و ضد ماده با هم و خنثی شدن آنها تولید  ذراتامواج گروهی که در اثر ترکیب شدن 

 شده بودند.  

که بین فشار اتر در این  ، به دلیل اختالف بسزاییولی، در لحظه ورود به دنیای مجاور

، طول موج آن امواج بطور اتوماتیک وار کشیده وجود دارد دنیا و فشار اتر در دنیای مجاور

 می شود.  در نتیجه، از ارتفاع آن امواج کاسته می شود.  

زم ساده ای می توان نشان لوابا استفاده از همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

داد که چطور فرکانس و ارتفاع امواج گروهی که در محیط اتر در این دنیا انتشار دارند با وارد 

 .  کنندکه در دنیای مجاور است تغییر می شدن به محیط اتری 

 

برای انجام اینگونه آزمایشها، به یک کمپرسور هوا، یک دستگاه استریو و یک دستگاه 

بلندگو باید در داخل مخزن کمپرسور به دریافت و آنالیز کننده امواج صوتی نیاز است.  

به سمت یک دریچه خروجی که ًا آن مستقیم سطنحوی نصب شود که امواج تولید شده تو

باشد انتشار یابند.  میکروفونی که به دستگاه فلکه یر ممکن است یک سوپاپ یا یک ش
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زیاد در مقابل راه خروجی امواج تولید شده ًا دریافت کننده متصل است باید در فاصله نسبت

بزرگی ًا بلندگو نصب شود.  کمپرسور هوا و میکروفون باید در داخل یک فضای نسبت سطتو

   نظیر یک استادیوم سرپوشیده قرار داشته باشند.

حّد سطح داخلی مخزن کمپرسور باید ضد انعکاس امواج صوتی باشد، تا به ، نکته مهم

ممکن از انعکاس امواج صوتی تولید شده و مبهم شدن آنها جلوگیری شود.  

پس از اینکه هوای داخل مخزن کمپرسور به باالترین فشار ممکن رسانده شد، باید 

دقیقه به حال خود گذاشت.  این مدت زمان به کمپرسور را خاموش کرد و برای چندین 

آید و همچنین امواج تولید  ساکن درًا هوای داخل مخزن فرصت خواهد داد که بصورت نسبت

 موتور کمپرسور جذب شوند.   سطشده تو

سپس، در حالیکه میکروفون و دستگاه گیرنده امواج صوتی برای دریافت امواج تولید 

داد که از را باز کرد و به هوای داخل اجازه هوا و یا سوپاپ  فلکه هستند، باید شیر آمادهشده 

است مخلوط گردد.   ،در داخل استادیوم ،و با هوایی که در داخل فضای باز دوخارج شمخزن 

در این زمان باید استریو را روشن کرد و بلندگو را تشویق کرد که امواجی با فرکانس ثابت و 

 مشخصی را تولید کند.  

فون خواهد توانست امواج تولید شده را دریافت کند و به دستگاه گیرنده و آنالیز میکرو

جریان هوا در ضمن گذر کردن  سطکننده تحویل دهد.  البته، امواج استاتیک اضافی که تو

و امواجی که ممکن است در اثر انعکاس  دنشوو یا سوپاپ تولید می  فلکه از مجرای شیر

دستگاه آنالیز  سطرا باید تو شوند)برخورد امواج تولید شده با دیوارهای استادیوم( تولید 

 کننده حذف کرد. 

بلندگو فرق خواهد  سطفرکانس امواج دریافت شده با فرکانس امواج تولید شده تو

، که از آن اخل مخزن به بیرونداشت، چون امواج صوتی در ضمن تغییر مکان دادن از د

کشیده خواهند شد.  درنتیجه، دارای هوا با چگالی و فشار متفاوتی نسبت به هم می باشند، 

از فشار هوای داخل مخزن از فرکانس و ارتفاع آن امواج کاسته خواهد شد.  ولی به مرور که 

ار هوایی که در داخل مخزن و فشار آن محیط با چگالی و فش یچگالی هواکاسته می شود، 

فرکانس و ارتفاع امواج دریافت شده  ،خواهد شد.  در نتیجهبرابر  قرار داردداخل استادیوم 

 بلندگو خواهند شد.   سطنیز خودبخود برابر با فرکانس و ارتفاع امواج تولید شده تو

 متفاوت انجام داد:   کاماًلاینگونه آزمایش ها را می توان برای دو مورد بخصوص و ، نکته مهم
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 ،این حالتدر .  جریان هوای خروجی محدود به کمتر از سرعت صوت باشد -1

هسته ای  ذراتکه از طریق  خواهد بودجریان اتری مشابه با جریان هوا 

ستاره های  حتی)شامل مجتمع های آنها که معادل با سیارات و ستاره ها و 

 نوترونی می شوند( از این دنیا خارج و به دنیای مجاور وارد می شود.  

-  لت، جریان هوا .  در این حاسرعت صوت باشد مافوقجریان هوای خروجی

که از طریق سیاه چاله ها از این دنیا خارج  معادل با جریان اتری خواهد بود

 و به دنیای مجاور وارد می شود.  

 گر، به عبارت دی

دنیای مجاور میزبان امواج میکرو ویو کیهانی )امواج گروهی( نیز است، "

ولی فرکانس آن امواج با فرکانس امواجی که در این دنیا در حال انتشار 

 هستند فرق دارند."
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 آن یاتو عاقبت محتوکیهاناین آینده 

 )این دنیا و دنیای مجاور(

 ستاره هااز  بزرگ منفجر خواهند شد، همانطور که تاکنون بسیاری در آینده، ستاره های

به فضای  ستاره ها بیرونی الیه هایاینچنین سرانجامی را تجربه کرده اند.  در اینگونه انفجارات 

درونی به طرف مرکز فشرده و متراکم می شوند و  الیه هایاطراف پرتاب می شوند، در حالیکه 

سیاه چاله ها می گردند.  سیاه چاله ها فقط می یا ی نوترونی و ستاره هاباعث شکل گرفتن 

توانند بزرگتر شوند.  آنها به بلعیدن سیارات و ستارگانی که به آنها نزدیک می شوند و به دام 

 نیروی جاذبۀ آنها می افتند دائمًا ادامه خواهند داد.

دارند را خواهند بلعید.  با ماده که در حوالی آنها قرار  ذراتسیاه چاله ها به مرور تمام 

 .  شکل دهندنیز  پیوستن به یکدیگر، آنها می توانند سیاه چاله های بزرگتری را

 ،آنها قرار می گیرند نزدیکیمؤثر بودن سیاه چاله ها در جذب کردن موادی که در  نکته مهم،

 دنیای فیزیکی دارد. دوبستگی مستقیم به اختالف فشار اتر بین 

دنیای به  هسته ای ذراتاز طریق  اتر و همچنین اتر منبسط می شود محیط به مرور که

در حالیکه فشار اتر در  ،در این دنیای فیزیکی کاهش می یابد مجاور نشت می کند، فشار اتر

در آینده، اختالف فشار اتر بین این   مجاور به تدریج در حال افزایش یافتن است. فیزیکی دنیای

بحرانی بخصوصی نزدیک خواهد شد.  با رسیدن به حّد دنیای فیزیکی و دنیای فیزیکی مجاور به 

شود سرعت بحرانی، اختالف فشار موجود بین دو دنیای فیزیکی نخواهد توانست باعث حّد آن 

امواج گروهی )نظیر نور( در اتر با سرعت معادل  سیاه چاله هابزرگترین  حتیاتر به سمت  جریان

محلی گردد.  این اختالف فشار بحرانی که در آینده بین اتر در این دنیای فیزیکی و اتر در دنیای 

  فیزیکی مجاور بوجود خواهد آمد را می توان به نام زیر نامگذاری کرد.

 "اختالف فشار بحرانی اتر، اسماعیل زاده"

 ترتیبفشار بحرانی، تمام سیاه چاله ها )به  اختالف در حین نزدیک شدن و رسیدن به این

را از دست خواهند داد.  چون، نور و خود از کوچکترین ها تا بزرگترین ها( لقب سیاه چاله بودن 

سایر امواج الکترومغناطیسی که از نوع امواج گروهی در محیط اتر هستند، قادر به انتشار یافتن 

و در نتیجه خواهند توانست از دام آنها فرار کنند.  به  شد به بیرون از سیاه چاله ها خواهند

 عبارت دیگر،
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 تمام سیاه چاله ها قابل رؤیت خواهند شد."، در آینده"

را تا زمانی نشان می دهد که اختالف فشار موجود ل زیر عاقبت یک سیاه چاله نمونه شک

 بحرانی می گذرد.  حّد از  داردقرار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور 

 

معنی است که امواج گروهی نظیر انواع امواج  این " در شکل باال بهقابل رؤیتچاله "

اطراف فرار کنند.  رنگهای انتخاب  فضایالکترومغناطیسی با فرکانسهای مختلف می توانند به 

باعث  ، سیاه چالهشده چرخش آن چاله نمایان شده را نشان می دهند.  چون، با چرخش خود

امواج ارسال شده از یک نیم کره به سمت رنگ آبی و امواج ارسال شده از نیم کره که  خواهد شد

   .کشیده شوند قرمزبه سمت دیگر 
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، به دلیل کاهش یافتن فشار داخلی محیط اتر همانطور که در شکل نشان داده شده، نکته مهم

اگر سیاه  حتیبه تدریج بزرگتر می شود، ها در این دنیا، اندازه فیزیکی سیاه چاله 

 .  بر دارند دست همسایه های صلح آمیز خوداز بلعیدن چاله ها 

هسته ای که در این کیهان  ذراتتمام  سطتو یدر اندازه فیزیک گونه رشدهمین

ر محیط اتر.  در نتیجه، با وجود دارند تجربه خواهد شد، چون آنها حبابهایی هستند د

اندازه فیزیکی و  ذراتیافتن تدریجی فشار داخلی محیط اتر، اندازه فیزیکی کاهش 

 .می یابندسیاه چاله ها همگی به مرور افزایش 

نشت کردن آن به دنیای فیزیکی اتر، به دلیل  فشار داخلیکاهش یافتن تدریجی چگالی و 

شدن نیروی  ضعیف تر، باعث محیط آن کلیر و همچنین به دلیل منبسط شدن حجم مجاو

ی را بر روی سیارات خود ضعیف تر جاذبه به مرور نیروی ه ها.  بنابراین، ستارشدجاذبه خواهد 

گسترده تر  سیارات به دور ستاره ها تمام زمان، مدار با گذشت ،وارد خواهند کرد.  در نتیجه

حرارت کمتر و  کردن ، به تدریج باعث دریافته هاگسترش مدار سیارات به دور ستار د شد. خواه

تمام  سطتوبطور همزمان در نتیجه سردتر شدن سیارات خواهد شد.  سردتر شدن تدریجی که 

 کیهان تجربه خواهد شد را می توان به نام زیر نامگذاری کرد.این سیارات در سرتاسر 

 " کشارَب ،سیارات یشدن کیهان "سرد

مرکز ثقل به دور به دلیل ضعیف شدن تدریجی نیروی جاذبه، به مرور مدار تمامی ستاره ها 

 کهکشانها نیز گسترده تر خواهد شد.  در نتیجه، 

 وجود دارندکهکشانهایی که در این کیهان  ی" نه تنها منظومه ها بلکه تمام

به تدریج وسیع تر خواهند شد."

 ضعیف ترکاهش یافتن هر چه بیشتر از تراکم و چگالی اتر در این دنیای فیزیکی باعث 

نخواهند توانست سیارات خود را در  ی خواهد شد که ستاره هاحّدشدن نیروی جاذبه به 

 مدارشان نگهدارند.  

نیز برای ماندن در مدار بخصوص خود به دور مرکز کهکشانها از خود رغبتی  ه هاستار حتی

نشان نخواهند داد.  بنابراین، منظومه ها و کهکشانها ساختمان و اسکلت بندی خود را از دست 

به صورت نیمه آزاد در فضای این کیهان شناور خواهند شد.  به  ه هاخواهند داد و سیارات و ستار

 نطور که در شکل زیر نشان داده شده،  عبارت دیگر، هما
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خودمختار مستقل و تمام کرات آسمانی به صورت در آینده بسیار دور، "

 کیهان سیر خواهند کرد."این در 

 

وزن آنچنانی نخواهند داشت که  روی جاذبه، الیه های بیرونی ستاره هاشدن نی ضعیف تربا 

 ه هاگردند.  در آن زمان، ستار ه هابتوانند باعث ادامه داشتن واکنشهای هسته ای در مرکز ستار

خاموش خواهند شد و شروع به سرد شدن خواهند کرد.  آنها به کرات  پس از دیگرییکی 

 بنابراین، .  شدسرد تبدیل خواهند  هایعظیمی از گاز

کمتر و به تدریج چراغهای آسمان شب داد تع، ه هاتک تک ستاربا خاموش شدن "

 "ناپدید خواهند گشت.برای همیشه کمتر خواهد شد و باالخره همگی 

کیهان دوران تاریکی ابدی خود را آغاز خواهد کرد.  به  کل، ه هابا خاموش شدن تمام ستار

 عبارت دیگر،

 ."شدتاریک خواهد کاماًل کیهان در آینده، "

اتر در این دنیای فیزیکی همچنان کاهش خواهد یافت.  زمانی خواهد رسید که فشار فشار 

در آن زمان، اتر هیچ انگیزه   آن با فشار اتری که در دنیای فیزیکی مجاور است برابر خواهد شد.

سیاه چاله ها نخواهد داشت.  متوقف شدن حتی ماده و یا  ذراتای برای جریان داشتن به سمت 
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ماده و سیاه چاله ها بطور اتوماتیک وار به این معنی خواهد بود که  ذراتجریان اتر به سمت 

 جاذبه دیگر وجود نخواهد داشت.  به عبارت دیگر،نیروی 

 نیروی جاذبه به تدریج محو خواهد شد."در آینده، "

  ،بنابراین

ماده و ضد ماده باعث متولد شدن نیروی  ذرات"همانطور که با پیدایش خود، 

آنها باعث محو شدن تدریجی  ،جاذبه گردیدند، با ادامه وجود خود در این کیهان

 نیروی جاذبه خواهند شد."

ت منبسط شدن باشد، تا کمترین ممان حرکتی به صور حتیدر آن زمان، اگر کیهان دارای 

در این دنیای  از ناپدید شدن نیروی جاذبهکه پس چون ،ط خود ادامه خواهد دادانبسبه ا یتابد

فیزیکی، نیرویی که بتواند عمل ترمز کردن را به عهده بگیرد وجود نخواهد داشت.  آن دوران از 

 وجود کیهان را می توان به نام زیر نامگذاری نمود.

 ( اسماعیل زاده"ای )بی جاذبه "دوران بی وزنی

 ی فیزیکیبه دلیل اینکه چگالی اتر در دو دنیابا نزدیک شدن و رسیدن به دوران بی وزنی، 

 به تدریج با هم برابر خواهند شد، می توان پیش آمدن وقایع زیر را انتظار داشت:  

 ماده و ضد ماده اتجرم ذر
از مقاومت محیط اتر در  بمروربه دلیل کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر در این دنیا، 

 برابر تغییرات وارده در حرکت ذرات کاسته می شود.  به عبارت دیگر، 

 اتذرتمام  ،به تدریج که از چگالی اتر در این دنیا کاسته می شود"

د داشت." نهسته ای به تدریج "جرم" کمتری خواه

 ماده و ضد ماده  اتاندازه فیزیکی ذر
اندازه فیزیکی تک تک ذرات )که در اصل حبابهایی هستند در محیط اتر( به فشار 

ابسته است.  بنابراین، به تدریج که از فشار اتر در این دنیا در این دنیا وداخلی محیط اتر 

کاسته می شود تمام ذرات در حال بزرگتر شدن هستند.  این در حالی است که اندازه تک 

ن فشار اتر در آن و، چمی باشنددر حال کوچکتر شدن دنیای مجاور  تک ذرات از سمت

 محیط در حال افزایش یافتن است.  
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تا  دیده می شوند، دو دنیای فیزیکیکه از  ،تغییرات متضاد در اندازه فیزیکی ذرات

هر یک  ،زمانی ادامه خواهد داشت که فشار اتر در آن دو دنیا با هم برابر شوند.  در آن زمان

دارای اندازه یکسانی در هر دو دنیا خواهند بود.  پس از آن، به دلیل ذرات ماده و ضد ماده  از

 کاهش تدریجی فشار اتر در هر دو دنیا با هم، 

 ".افزایش خواهد یافتتمام ذرات به تدریج اندازه فیزیکی "

را شکل زیر تغییرات تدریجی در اندازه یک ذره نمونه در این دنیا و در دنیای مجاور 

 نشان می دهد.  

 

 نور  سرعت
ن و، چمی یابدافزایش دنیا به تدریج  ایندر )شامل نور( انتشار امواج گروهی سرعت 

است.  در حالیکه، در دنیای مجاور از سرعت نور کاسته  نچگالی اتر در حال کاهش یافت
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خواهد شد چون چگالی اتر در حال افزایش یافتن است.  زمانی که چگالی اتر در دو دنیا با 

 سیده باشد،ند، یعنی زمانی که دوره بی وزنی رهم برابر شو

"نور سرعت یکسانی در هر دو دنیا خواهد داشت."

  زمان
تجربه شدن گذشت زمان در این دنیا در حال سریعتر شدن سرعت  ،در حال حاضر

است، چون سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر در این دنیا در حال افزایش یافتن 

است.  حال آنکه، در دنیای مجاور سرعت تجربه شدن گذشت زمان در حال آهسته شدن 

روهی در محیط اتر در آن به تدریج از سرعت انتشار امواج گدر حال حاضر چون  ،می باشد

زمانی که سرعت انتشار نور و سایر امواج گروهی در دو دنیا با هم برابر دنیا کاسته می شود.  

 سیده باشد،ند، یعنی زمانی که دوره بی وزنی رشو

."شدخواهد با سرعت یکسانی تجربه در هر دو دنیا گذشت زمان "

  مغناطیسیبار الکتریکی، میدان الکتریکی و میدان
 در حقیقت هسته ای بر طبق تئوریهای ارائه شده در این کتاب، بار الکتریکی ذرات

جریان بخصوصی از اتر است که از ذرات منفی شروع و به ذرات مثبت ختم می شود.  در 

نتیجه اثرات آن وابسته به چگالی )و فشار داخلی( اتری است که در محل وجود دارد.  

 بنابراین، با کاسته شدن تدریجی از چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در این دنیا،

ات باردار در این دنیا و پدیده های وابسته به "شدت بار الکتریکی تمام ذر

، یعنی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هسته ای بار الکتریکی ذرات

 به تدریج در حال ضعیف شدن هستند."

 سیاه چاله ها
بمرور که سیاه چاله ها ضعیفتر می شوند درصد کمتری از امواج گروهی که در این دنیا 

در حال منتشر شدن هستند توسط سیاه چاله ها به دنیای مجاور منتقل خواهند شد.  به 

 عبارت دیگر،  

"با ضعیفتر شدن سیاه چاله ها، امواج گروهی کمتری )شامل نور( 

منتقل خواهند شد.  در نتیجه  اورتوسط جریان اتر به دنیای مج
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آن دنیا وجود دارند به تدریج راغهای درخشانی که در حال حاضر در چ

 ورتر و کم نورتر خواهند شد."کم ن

به سمت سیاه چاله ها در ًا فقط امواجی که مستقیم ،با فرارسیدن دوره بی وزنی، نکته مهم

حال انتشار هستند )چه در این دنیا و چه در دنیای مجاور( می توانند وارد دنیای 

 دیگر شوند.  

 امواج میکرو ویو کیهانی
فرکانس امواج مایکرو ویو کیهانی که در دو دنیای فیزیکی در حال انتشار هستند به 

یزیکی دارای شرایط مشترکی خواهند تدریج با هم یکسان خواهند شد، چون هر دو دنیای ف

بود.  پس از آن، به دلیل انبساط محیط اتر، فرکانس آن امواج به تدریج برای همیشه کاهش 

 خواهد یافت.  

 ضریب ثابت پالنک
کاسته شدن تدریجی از ارتفاع امواج مایکرو ویو کیهانی در این دنیا، مقدار عددی با 

در محیط  این شرایط در همین زمان برعکسضریب ثابت پالنک کاهش خواهد یافت.  

 دنیای مجاور تجربه می شود.  ولی، 

امواج میکرو ویو کیهانی یکسانی را  ا رسیدن دوره بی وزنی هر دو دنیاب

مقدار ضریب ثابت پالنک در هر دو دنیا  میزبان خواهند بود و در آن زمان،

 ."داشتخواهد  ییکسانعددی 

، به دلیل کاهش یافتن فشار داخلی اتر، جاذبه ایبی بی وزنی،  هپس از رسیدن به دور

می توان بطور چگالی اتر در هر دو دنیا بطور همزمان به سمت صفر سیر خواهد کرد.  بنابراین، 

 انتظار داشت:   را در هر دو دنیا وقایع زیرهمزمان پیش آمدن 

  خواهد شد، چون محیط اتر که هر  به صفر نزدیک ی فیزیکیهسته ای در دو دنیا ذراتجرم

نسبت به تغییرات وارده در حرکت تری  ضعیفچه رقیق تر می شود به مرور مقاومت هر چه 

 ایجاد خواهد کرد.  به عبارت دیگر،   ذراتآن 

در محیط اتر حل  در این کیهان ماده و ضد ماده باقی مانده ذراتم قبل از اینکه تما "

 ."کردخواهد سیر صفر سمت به شوند، جرم آنها به تدریج 
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  فقط تا زمانی ولی،  به تدریج افزایش خواهد یافت.  ی فیزیکیدر دو دنیا ذراتاندازه فیزیکی

د.  چون در آن نکاهش یاببخصوصی حّد  به یکو فشار داخلی محیط آن چگالی اتر  که

 ،زمان

ماده و ضد ماده، شامل تمام مجتمع های آنها،  ذرات، تمام آینده بسیار دوردر "

حل خواهند شد." در محیط اتر کاًل

چقدر بزرگتر خواهند شد )قبل از اینکه در محیط اتر حل ذرات  در مورد اینکه، نکته مهم

 شوند( فقط می توان حدس زد.  

در حال حاضر، می توان آزمایشی با حبابهای تولید شده توسط امواج صوتی 

آب انجام داد.  نتایج اینگونه آزمایش می  محیط فرکانس باال در محیطی نظیربا 

 د.  نمراحل تولید شدن و حل شدن آن حبابها را مشخص سازو د شرایط نتوان

در مورد شکل  د آگاهی سطحینفقط می توان ها حتی اینگونه آزمایش ،البته

چون محیط اتر  ،در محیط اتر فراهم کنندهسته ای و یا حل شدن ذرات  گرفتن

هم می باشند ولی در کل با هم  مشابهو محیط آب فقط در یکسری از موارد 

 .  فرق دارند کاماًل

ماده و ضد ماده و سیاه چاله ها در محیط اتر، دیگر هیچگونه اتصالی  ذراتبا حل شدن 

بین دو فضایی که این دنیا و دنیای مجاور را شکل داده اند وجود نخواهد داشت.  به عبارت 

 دیگر، 

دنیا و دنیای مجاور را شکل می دهند  این"در عاقبت، دو محیط اتر که 

 از یکدیگر جدا خواهند شد." کاًل

 به بینهایت نزدیک خواهد شد.  به  هر دو دنیاتشار امواج گروهی در محیط اتر در سرعت ان

 عبارت دیگر،  

گروهی در محیط اتر به تدریج به  ج"سرعت نور و سایر اموا

 بینهایت نزدیک خواهد شد."

  ( به بینهایت نزدیک خواهد کلیتمام اشیاء )بطور  سطگذشت زمان توتجربه شدن سرعت

اگر حرکتی از خود داشته باشند( نسبت به محیط اتر  حتیچون، سرعت حرکت آنها )  شد.

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

1 

 

محلی به تدریج بسیار کمتر از سرعت امواج گروهی در آن محیط خواهد شد.  به عبارت 

 دیگر، 

 طول"در آینده، به تدریج که سرعت گذشت زمان افزایش می یابد، 

ادل با طول مع ،میلیونها سال حتی دقیقه ها، ساعتها، روزها، سالها و

  د شد."امروزی خواه "ثانیه"یک 

 بار الکتریکی، الی اتر و فشار داخلی آن محیط در این کیهانبه دلیل کاهش تدریجی چگ ،

.  این میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی به تدریج ضعیف تر و ضعیف تر خواهند شد

حل شوند.   ذرات در محیط اتر کاًل شرایط فقط تا زمانی ادامه خواهند داشت که تمام


 ناپدید خواهند شد.   سیاه چاله ها همگی در محیط اتر حل و کاًل
حل خواهند شد یا بصورت  سیالبه مرور زمان، تمام سیاه چاله ها یا به تدریج در محیط اتر 

 ولی، دائمی در محیط اتر )بصورت دروازه هایی در فضا( باقی خواهند ماند. ًا حبابهای نسبت

حل خواهند شد، چون چگالی اتر و فشار  در نهایت، تمام سیاه چاله ها کاًل"

  ."بخصوصی پایین تر خواهد آمدحّد محیط از آن داخلی 

 بمرور در محیط اتر منبسط خواهند شد  امواج میکرو ویو کیهانی
با گسترش محیط اتر در دو دنیای فیزیکی، بمرور تمام امواج موجود در این کیهان 

 بحالت کشیده شده منبسط خواهند شد.  

 به تدریج کاهش خواهد یافت  ضریب ثابت پالنک
با گسترش محیط اتر در دو دنیای فیزیکی، بمرور تمام امواج موجود در این کیهان 

.  در نتیجه، به تدریج از ارتفاع آن امواج کاسته بحالت کشیده شده منبسط خواهند شد

 خواهد شد.  بنابراین، 

به تدریج به سمت "مقدار عددی ضریب ثابت پالنک 

."صفر نزول خواهد کرد
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 نتیجه

بر اساس تئوریهای کیهان که در این بخش ارائه شده و آینده مرور خالصه ای از تاریخچه 

محیط اتر مدیون هستند.  وجود به اعتبار خود را ارائه شده در این کتاب بوده، تئوریهایی که 

یهان و با در نظر گرفتن که با پذیرفتن وجود اتر در این کد نوضوح نشان می دهباینگونه تئوریها 

 قابل درک می شوند.   آن کاماًل یات، پیدایش این کیهان و تکامل محتوصحیحبه نحو  اثرات آن

در زیر ارائه شده  کتاب توضیح داده شده انددر این بطور سازگار  کهی یپدیده هااز  تعدادی

 " رجوع شود.به "فهرست مطالبًا لطف یست کاملبرای لاند.  

  را مشخص  محل تولد کیهانوجود این کیهان چطور شروع شد؟ و چطور می توان

،ساخت؟
  پیش آمد؟ یه محیط اتراولانبساط ناگهانی چرا،
  ؟افتیه کاهش یاولچرا سرعت انبساط ناگهانی،
  ،اتر" چیست؟ و چطور به پدیده های مختلف این کیهان ربط دارد؟"
 متوقف  "فضا" چیست؟ و چرا در حال منبسط شدن است؟ و آیا در آینده انبساط آن کاماًل

خواهد شد؟، 
 ؟چرا به تدریج سریع تر تجربه می شود ؟ و"زمان" چیست،
 ؟در حال افزایش یافتن است آنچرا سرعت  ؟ و"نور" چیست،
  ماده و ضد ماده، با بار الکتریکی و بدون بار الکتریکی، ذراتپیدایش
  ،چرا ذرات ماده و ضد ماده به اندازه های بخصوصی هستند؟
  پایدار هستند ولی بعضی دیگر ناپایدارند؟، هسته ای چرا بعضی از ذرات
 ؟، ندچرا بعضی از ایزوتوپها پایدار هستند ولی بعضی دیگر ناپایدار
 "؟" چیستماده تیره،
 "؟" چیستانرژی تیره،
 چیست؟،  ءانرژی خال
  ،"پیدایش "بار الکتریکی
 ،"پیدایش "میدان الکتریکی
 ،"پیدایش "میدان مغناطیسی 
  ،الکتریسیته" چیست؟ و چطور شکل می گیرد؟"
  ،مواد سوپرهادی" چه هستند؟"
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 ،"چرا در حال ضعیفتر شدن است؟، و  پیدایش "نیروی جاذبه
  کیهانی )امواج گروهی(، مایکرو ویوپیدایش امواج
  سیاه چاله ها" چه هستند؟ و چرا خواص آنها به سطح آنها ربط دارند به جای اینکه به"

ربط داشته باشند؟، حجم آنها 
 را تجربه می کنند؟، یتچرا اشیائی که با سرعت زیاد حرکت می کنند اثرات نسب 
  در درجه حرارت صفر مطلق بر حرکتهای اتمها، هسته اتمها و الکترونها چه پیش می

آید؟، 
  ،"توضیح برای "اثر کاسیمیر
  روزن"، -پودولسکی -به هم "اینشتین مرتبطتوضیح برای ذرات
 سیت"،  اینشتین کاندن -"بوز حالت توضیح برای
  هسته اتمها در گردش هستند؟، به دور چرا الکترونها بصورت یک ابر مانند
  ،رعد و برقهای باالی ابرها" چطور شکل می گیرند؟"
  ،آیا "ضریب ثابت پالنک" معنی فیزیکی دارد؟ و چرا در حال کاهش یافتن است؟
  دوبلهموازی شیارهای  های"آزمایشتوضیح برای نتایج مختلف از" ،
  ،توضیح برای "اثر فتوالکتریک" بر اساس موج بودن نور
  ؟، افزایش داد"لیزر" چطور عمل می کند؟ و چطور می توان بازده آن را
  ،توضیح برای آزمایش آقای گالیله
  ،توضیح برای آزمایش آقای میشلسون و آقای مورلی
  "خورشید، به دور توضیح برای "پیشروی مدار سیاره عطارد
  ،توضیح برای "اصل برابری" در مورد جاذبه و شتاب
 ناطیسی مصنوعی یرند؟ و چطور می توان تپه مغ"تپه های مغناطیسی" چطور شکل می گ

ساخت؟، 
 می توضیح برای موارد غیر عادی در مورد ماهواره هایی که از نزدیکی کره زمین گذر 

ند، کن
 "و چرا با گذشت چند  اساس چه پدیده های فیزیکی پایه ریزی شده؟ بر "علم ستاره بینی

هزار سال دقت آن کاهش یافته است؟، 
  شدن هستند؟،و جدی تر چرا "مصائب طبیعی" در سطح کره زمین در حال بیشتر
  "؟در حال کاهش یافتن است ذراتچرا "جرم،
  "؟است افزایش یافتندر حال  ذراتچرا "اندازه فیزیکی،
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  ؟استچرا مدار سیارات در حال گسترده تر شدن،
  در حال شتاب گرفتن است؟ انبساط کیهانچرا، 
 ؟در آینده رخ دادن چگونه اتفاقاتی را می توان انتظار داشت،  

 این است که، نکته اصلی

 اتر وجود دارد.

اگر چه مطالب ارائه شده در این کتاب بصورت ساده عنوان شده اند، ولی آنها بوضوح توانایی 

 های تئوری هایی که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده اند را نشان می دهند.  

 بنابراین، 

 علمی،  حوزهبسیار مهم است که، 

 در نظر بگیرد.به نحو صحیح اثرات آن را  و  دبپذیروجود اتر را 
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 مقدمه

میالدی ارائه داد.  آقای  86آقای َمکسِول تئوری الکترومغناطیس خود را در سال 

مکسول تئوری خود را بر اساس وجود محیط بخصوصی برای انتشار نور پایه ریزی کرده بود، 

.  در آن ضروری بودنور و سایر امواج الکترومغناطیسی  ی انتشار امواجوجودش برا محیطی که

ماهیت اتر چه بود و یا چه خواصی ولی، ر نامگذاری کرده بودند.  ِتمحیط را به نام ِا آنزمان، 

داشت ناشناخته بودند.  اتر، محیط الزمی بود که امواج الکترومغناطیسی بتوانند در آن سیر 

 یین اتر و امواج الکترومغناطیسی درست مانند رابطۀ بین هوا و امواج صوتکنند، چونکه رابطۀ ب

 فرض شده بود. 

که اتر در فضا  بر اساس این فرضیهبعدها دانشمندان در باره ماهیت اتر کنجکاو شدند و 

 آنها سعی کردند کهثابت است و امواج و حتی سیارات و ستارگان در آن حرکت می کنند، 

حرکت فرض شده زمین در محیط د.  در سطح کرۀ زمین اندازه گیری کنن اسرعت حرکت اتر ر

   .استساکن اتر در شکل زیر نشان داده شده 

 

آقای  شده بودند، آزمایشهای انجامراحی و مختلفی که برای این منظور ط هایدر بین آزمایش

شکل زیر نشان  طور که درهمانانجام شدند.   887میِشلسون و آقای مورلی بودند که در سال 

آنها بر اساس مقایسه کردن امواج فرستاده و دریافت شده در دو جهت  هایآزمایش، داده شده

که یکی هم جهت با مسیر حرکت زمین به دور خورشید بود و دیگری عمود بر آن  ،مختلف
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دو موج دریافت شده بر روی آن جهت، بنا شده بودند.  با منعکس کردن و منطبق ساختن 

   نور را داشتند. شاخه از امواج آنها انتظار شکل گرفتن تداخل نوری بین آن دو یکدیگر،

 

خود را بر روی سطح کرۀ زمین انجام دادند.  آنها، با استفاده از یک بالن،  هایآنها آزمایش

آنها را حتی در ارتفاعات زیاد نیز تکرار کردند.  ولی هر بار جواب منفی بود و  هااینگونه آزمایش

 .مشاهده نکردندقابل مالحظه ای گونه تداخل نوری هیچ

، دو دانشمند به نامهای فیتزجرالد و لوِرنتز، بطور مستقالنه، دلیل اینکه چرا 90در سال 

آنها پیشنهاد در آزمایشات انجام شده هیچگونه تداخل نوری شکل نگرفته بود را توضیح دادند.  

مین به دور خورشید قرار ه در جهت حرکت زدستگاه مورد نظر کقسمتی از که طول  کردند

و به همین دلیل هیچگونه اثری از حرکت اتر نسبت به  بود ط حرکت اتر تغییر کردهداشت توس

 زمین ثبت نشده بود.

نسبیت" در مورد اثرات  اساس، آقای لورنتز تئوری جامعی تحت عنوان "90در سال 

ئه داد.  این تئوری اولین تئوری بود که حرکت وارده به دلیل حرکت کردن با سرعتهای زیاد ارا

اثراتی  تا به امروز،  اشیاء با سرعتی نزدیک به سرعت نور و اثرات جانبی آن را توضیح داده بود.

و همچنین نظیر کوتاه شدن طول جسم در جهت حرکت و یا آهسته شدن سرعت گذشت زمان 

رکت می کنند با استفاده از فرمولهای افزایش جرم اشیائی که با سرعتی نزدیک به سرعت نور ح

 ایشان محاسبه می شوند.  

اتر عنوان کرده  محیط آقای لورنتز و آقای فیتزجرالد تئوریهای خود را بدون رد کردن وجود

 شده بود. پذیرفته عصربودند، همان اتری که وجودش توسط اعضای علمی 
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ا استفاده کرد و دو فرضیه جدید ، آقای اینشتین تئوری نسبیت آقای لورنتز ر90در سال 

 به آن افزود.  ایشان پیشنهاد کرد که:

  ساخته شده و نیازی به محیطی نظیر اتر ندارد.   (به نام فوتون)نور از ذراتی
 

  سرعت نور در خالء باالترین سرعت ممکن برای همه امواج و اجسام در این کیهان است

 نور و بیننده ندارد.و هیچگونه وابستگی به حرکت نسبی بین منبع 

 :مهم اتنک

- وجود نمایانگر انجام شده توسط آقای میشلسون و آقای مورلی به هیچ عنوان  هایآزمایش

در   بودند.ننداشتن اتر و یا اینکه سرعت نور حداکثر سرعت ممکن در این کیهان است 

 .ارائه شده است دیدی برای انجام اینگونه آزمایشهاروش ج ،"نور چیست؟بخش "

که آقای زوییکی، ستاره شناس سوئیسی، گزارش خود در مورد اثرات جاذبۀ  9از سال  -2

د، واژۀ به چاپ رساندر کهکشانها را رسمًا  ه هانوعی ماده نامرعی بر روی حرکت ستار

طبق  998.  در سال بود "هتیرماده "وارد فرهنگ لغات فیزیکدانان شد.  آن واژه  یجدید

ثابت شد که انبساط این کیهان در  ه توسط دو تیم مستقل از دانشمندانمحاسبات انجام شد

باشد نیز به فرهنگ لغات  "هانرژی تیر" که دیگری اژهو ،حال شتاب گرفتن است.  بنابراین

درصد انرژی  7محتویات این کیهان شامل ، جاری.  طبق تخمینهای فیزیکدانان افزوده شد

 د.  نمی شو ماده و انرژی معمولی درصد و  هتیردرصد ماده  2، هتیر

نخست اتر با جزئیات کافی معرفی شده است.  سپس، اثرات آن بر روی پدیده  ،در این بخش

های مختلف توضیح داده شده اند.  به عبارت دیگر، نشان داده شده که با قبول کردن وجود اتر 

قابل توضیح و  که قباًل سیال و با در نظر گرفتن صحیح خواص آن می توان انواع پدیده هایی

 درک نبودند را توضیح داد و وجود آنها در این کیهان را انتظار داشت.  
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 محیط اتر

تئوریهای متعددی که در این کتاب معرفی شده اند ماهیت پدیده های مختلفی نظیر "نور"، 

"زمان"، ا"، "الکتریسیته"، "سیاه چاله ه"جاذبه"، "میدان مغناطیسی"، "میدان الکتریکی"، 

این   را توضیح می دهند. و "ماده تیره" "ماده"، "انرژی تیره"، "انرژی خالء"، "فضا"، "انرژی"

ند و بر روی ند.  آنها به یکدیگر نیز وابسته هستبه وجود اتر وابستگی دارًا مستقیمپدیده ها 

ها در زیر ارائه شده  اتر و این پدیده هیکدیگر اثر می گذارند.  توضیحات خالصه ای در مورد رابط

  است.

 محیطی است ، ه استدشکه به عنوان "اتر سیال" نیز در این کتاب به آن رجوع  ،اتر

یکنواخت، با قابلیت فشرده شدن، انعطاف پذیر، بدون اصطهکاک، محیطی مایع مانند که 

شغال و تمام کیهان )و حتی بیشتر از کیهان( را ا قرار داردتحت فشار داخلی بسیار باالیی 

.  محیط می گردد آن منبسط شدن باعث اترکرده است.  فشار داخلی 
با ذرات ماده و یا ضد ماده واکنشی انجام نمی دهد.  ولی، تحت شرایط ًا اتر مستقیم

بخصوصی اتر سیال پدید آمدن ذرات ماده و ضد ماده را ممکن می سازد و میزبان انواع 

.  اتر سیال همچنین به عنوان حامل انواع استشده مختلفی از ذرات ماده و ضد ماده 

مختلف اتر  هایمختلفی از امواج گروهی نظیر امواج الکترومغناطیسی عمل می کند.  جریان

 .ممکن می سازند را مغناطیسیمیدان الکتریکی و  یده هایی نظیر جاذبه و میدانوجود پد


 فضا به دو قسمت است.  توسط اتر اشغال شده است و مستقیمًا به وجود اتر وابسته  فضا

دنیای میزبان و دیگری  استاین دنیای فیزیکی میزبان اصلی تقسیم شده است، یکی 

 فیزیکی مجاور.  


 فقط توسط اشیاء و یا موجوداتی تجربه می شود که سرعت حرکت آنها نسبت به اتر  زمان

  .استمحلی، کمتر از سرعت امواج )ارتعاشات( گروهی در آن محیط 
نسبت به اتر به سرعت امواج گروهی در )یا یک موجود زنده( شئ یک عت هر چه سر

و اگر  می کندآن محیط نزدیکتر شود، آن شئ گذشت زمان را با سرعتی آهسته تر تجربه 

سرعت آن شئ به سرعت امواج گروهی در اتر برسد، آن شئ گذشت زمان را کاًل تجربه 

 نخواهد کرد.
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هستند.   "زمان"الزمۀ تجربه شدن  ،آن محیطج گروهی در وجود اتر و وجود اموا، مهم نکته

باعث پیدایش  که به محیط اتر معرفی شده بودنداولین امواج گروهی  بنابراین،

 گردیدند.در این کیهان "زمان" 

 و  رانیَوَد حرکتهای مختلف )نظیر انتقالی، انرژی است که مربوط به  ،معمولی انرژی

انواع امواج گروهی مربوط به انرژی و همچنین  ماده تیره ذرات ماده و ضد ماده و( یلرزش

انرژی به در این کیهان،   .می شود موجود در محیط اتر ینظیر امواج الکترومغناطیس

همگی  آنهاصورتهای مختلفی به معرض نمایش گذاشته می شود، ولی در مقیاس بسیار ریز، 

در محیط اتر. های مختلفی هستند حرکت 
 

 همان ط به فشار داخلی محیط اتر می شود،است که مربو یانرژی پتانسیل ،انرژی تیره 

  .انرژی که باعث منبسط شدن آن محیط می گردد


 صورت انرژی است که مربوط به حرکت انتقالی کلی اتر می شود که به  ،انرژی خالء

  محیط نمایان است.ط آن انبسا


  در محیط اتر  در اثر "کاویتاسیون" که هستندهایی مانند حباب  و ضد ماده مادهذرات

آن محیط  در)امواج گروهی( ارتعاشات  تشدید شدن ، حبابهایی که در اثربوجود می آیند

را می توان به صورت )هر حباب( هر یک از ذرات ماده و یا ضد ماده  . تولید می شوند

یزیکی را به یک لوله و یا یک تونل بسیار باریکی مجسم کرد که این دنیای فدریچه ورودی 

اتر از این  انتقالدنیای فیزیکی مجاور متصل می سازد.  اینگونه لوله ها خودبخود باعث 

دنیای فیزیکی به دنیای فیزیکی مجاور می گردند، چونکه فشار داخلی اتر در این دنیا بسیار 

 باالتر از فشار اتر در دنیای مجاور است.
 

 ماده تیرهقابل رؤیت نیست.  ًا است که مستقیمدر اصل همان ماده و ضد ماده  ،ماده تیره 

از ذرات صورتهای مختلف دیگری ، سیاه چاله ها و یا نوترونی های می تواند به صورت ستاره

، ذراتی که یا به دلیل تولید شدن و از بین رفتن سریع توسط امواج باشدماده و ضد ماده 

به  ماده تیره.  بسیار ریزی هستند ذراتاینکه موجود در محیط اتر بسیار ناپایدارند و یا 

ولی وجود آن فقط توسط اثرات جانبی آن  ،وجود دارد در این کیهان زیادیمقدار بسیار 

نظیر نیروی جاذبه ای که بر روی ذرات ماده و ضد ماده وارد می کند آشکار می شود.  
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 شتابدارت در اثر حرک ،این کیهان مکان دردر هر  ،نیروی کششی است که ،نیروی جاذبه 

 شتابدار حرکت، طور که در شکل زیر نشان داده شدههمانبوجود می آید.  در آن مکان اتر 

اتر به سمت ذرات مختلف ماده )و ضد ماده( باعث وارد شدن نیروی کششی بر روی هر شئ 

 می گردد که در مسیرش قرار می گیرد. 
بسیار دور یعنی تا انتهای این اثرات وارده توسط اینگونه حرکتها در محیط اتر تا فواصل 

کیهان حس می شوند.  جریان اتر به سمت ذرات ماده )و ضد ماده( درست مانند جریان هوا 

در داخل مخزن یک کمپرسور هوا است که به سمت یک روزنه نظیر یک سوپاپ و یا یک 

 می گیرند.  شیر فلکه جاری می شود.  متناظرًا، اینگونه جریانها تمام حجم آن مخزن را در بر 

 

نیروی کششی وارد شده بر یک شئ توسط جریان شتابدار اتر به "وزن" آن شئ ، نکته مهم

 معنی می دهد.  به عبارت دیگر، 

"وزن یک شئ در اثر حرکت شتابدار آن شئ نسبت به محیط اتر )چه شئ در 

.  و حال شتاب گرفتن باشد و چه اتر در حال شتاب گرفتن باشد( بوجود می آید

 قدار وزن تولید شده به مقدار شتابی بستگی دارد که بین شئ و اتر وجود دارد." م

یک حرکت یک طرفه به سمت ذرات ماده و یا که مربوط به جاذبه می شود، حرکت اتر 

ذره هسته ای، اتر از طریق آن ذره وارد دنیای مجاور می هر ضد ماده است.  با رسیدن به 

 .  گردد
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ماده گر این حقیقت است که بر روی ماده معمولی نمایان ماده تیرهه نیروی جاذب، نکته مهم

اتر به  شتابدار رات ماده و ضد ماده شکل گرفته است، چون فقط جریاناز ذ تیره

، سمت ذرات ماده و ضد ماده است که باعث تولید شدن نیروی کششی می شود

   که خود را بصورت نیروی جاذبه به نمایش می گذارد. نیرویی

 اتر است که در اصل یک مسیر رفت و محیط در  جریاننوعی  ،یدان مغناطیسیم

نمونه ساده ای در شکل زیر نشان   شکل می دهد.در داخل این کیهان برگشت کاملی را 

  داده شده است.

 

 نکته مهم،

بار الکتریکی دارند، با حرکت خود در این کیهان باعث  ی که"ذرات

."اندشده پیدایش میدان مغناطیسی 

 از ذراتی که بار  است که اترجریان یک طرفه در محیط نوعی  ،میدان الکتریکی

نمونه الکتریکی منفی دارند شروع و به ذراتی که بار الکتریکی مثبت دارند ختم می شود.  

  ساده ای در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 نکته مهم،

ین کیهان باعث بار الکتریکی دارند، با وجود خود در ا ی که"ذرات

 ."شده اندپیدایش میدان الکتریکی 
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 هادی است.   مادی محیطیک جسم و یا الکترونها )یا یون ها( در یک حرکت  ،الکتریسیته

بر آن محیط اتر که آن جسم و یا محیط مادی هادی قسمتی از نوعی از امواج گروهی در 

به رها کردن اتحاد خود با باعث حرکت الکترونها می شود.  الکترونها تشویق  منطبق شده

 حرکت کردن در امتداد جهتی می شوند که امواج گروهی در حال انتشار هسته ها و

نظیر تشویق هایی هستند که الکترونها در مورد اثر فتو ًا ند.  اینگونه تشویق ها دقیقهست

 الکتریک دریافت می کنند. 

 الکتریسیته در یک در محیط اتر که مربوط به جریان محدود شدن امواج گروهی

 ،است منطبق شده محیط اتردر اصل بر که  ، محیط مادیمی شوند هادی محیط مادی

امواج  ،چون.  می ماندکابل نوری یک محیط داخل  در نورد شدن امواج ودرست مانند محد

محدود شدن  اینگونه . می باشندط اتر ینوعی از امواج گروهی در محدر حقیقت  نور نیز

نیز در داخل یک محیط مادی  یحتی می توان به محدود شدن امواج صوت را امواج گروهی

 که در محیط خالء معلق باشد.   ، محیط مادیتشبیه کرد

 میدانتوسط ارتعاشات در  ای جریان الکتریسیتههر "امواج گروهی مربوط به ، نکته مهم

 ی شوند."تولید م می کنندطی ی که آن امواج در قسمتی از مسیرموجود مغناطیسی 

 نوعی از امواج گروهی هستند که در محیط اتر  نور و سایر امواج الکترومغناطیسی

در  یصوتامواج سیر می کنند.  سیر کردن نور در محیط اتر درست مانند سیر کردن 

در این مورد، اتر تشویق به داشتن هیچگونه حرکت انتقالی   محیطی نظیر محیط هوا است.

کان خود به لرزش در می آید.  لرزش ایجاد شده در اتر درست نمی شود، بلکه فقط در م

مانند ارتعاشاتی می ماند که در اثر افتادن یک قطعه سنگ به داخل آب یک دریاچه و یا 

 یک استخر بوجود می آیند.  

سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر ثابت است و حرکت تولید کننده و یا دریافت 

د.  ولی، چگالی و فشار داخلی آن امواج نمی گذار انتشار سرعتکننده تأثیری بر روی 

 د.  نبر روی سرعت آن امواج تأثیر می گذارمحلی محیط اتر 

 لوله ها و یا سوراخهای بزرگی )و یا دروازه هایی( هستند که با به هم  ،سیاه چاله ها

ی که در این دنیا اتر اده شکل گرفته اند و عبور آزادانهپیوستن تعداد بیشماری از ذرات م

  ممکن می سازند.را به دنیای مجاور است 
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در  . ، سرعت جریان اتر مدام افزایش می یابدها در ضمن نزدیک شدن به سیاه چاله

معادل با سرعت انتشار امواج گروهی در  اتر سرعت ای سیاه چاله هرفاصله بخصوصی از 

در سیاه چاله در تمام جهات بخصوص از مرکز  .  اگر آن فاصلۀشودمحیط اتر محلی می 

ی که سطح، را مشخص می سازدشکلی کروی ح سطدر نظر گرفته شود، یک فضای اطراف 

جریان اتر از تمام جهات به  ،شکل زیر.  به آن رجوع می شود"افق رویداد" سیاه چاله  نام اب

آن  سمت یک سیاه چاله را نشان می دهد، جریانی که باعث گذر کردن اتر از افق رویداد

 اله نیز می شود.  چسیاه 

 

آن سیاه چاله می پیوندند و باعث  هکه به یک سیاه چاله می رسند بذرات ماده ، مهم نکته

بزرگتر شدن آن سیاه چاله می گردند و در نتیجه دروازۀ بزرگتری را برای عبور 

 .  شکل می دهنداتر 

اله می برای بهتر درک کردن پیوستن ذرات ماده ای که به یک سیاه چ

در تجسم کرد که رسند می توان آن ذرات و سیاه چاله را بصورت حباب هایی 

قرار دارند. )در حقیقت ذرات ماده و ضد ماده و سیاه چاله ها  محیطی نظیر آب

حباب هایی در محیط اتر هستند.(  با رسیدن حباب های کوچکتر )ذرات ماده( 

ماس حاصل کردن، آنها به هم می به حباب های بسیار بزرگتر )سیاه چاله ها( و ت

 در حقیقت،    پیوندند و حباب بزرگتری را شکل می دهند.

 "سیاه چاله ها بزرگترین ذرات ماده در این کیهان هستند."
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 یا هوا با آباتر  مقایسه

 اتر موجود در این فضا را می توان به آبی تشبیه کرد که در داخل یک اقیانوس قرار دارد

فضا در کل نقش و اقیانوس ب هایی که ممکن است در آن وجود داشته باشند( )شامل انواع حبا

  بنابراین،  را دارد.

 را می توان به آب تشبیه کرد که تحت شرایط مختلف میزبان حباب هایی می  اتر سیال

حامل  شود که به اندازه های مختلفی هستند.  در ضمن، همانطور که محیط اتر می تواند

آب نیز می تواند حامل  ،باشد یامواج گروهی نظیر امواج الکترومغناطیس مختلفی از انواع

  مختلفی از امواج گروهی نظیر امواج صوتی باشد. انواع
 

 درست مانند اقیانوسی می ماند که به جای آب پر از اتر شده باشد.  ماهیت یک  فضا

به نحوی تخلیه  است یک اقیانوس ی که درآب یتماماگر از آب بودن آن است.  اقیانوس، پر 

د.  دقیقًا همینگونه شرایط در یک اقیانوس نامیشود، آنچه به جای می ماند را نمی توان 

وجودش به موجود بودن مورد اتر و فضا صدق می کنند.  فضا توسط اتر اشغال شده است و 

 آن وابسته است.  بنابراین، اتر در

 است و اقیانوس.""رابطۀ بین اتر و فضا درست مانند رابطۀ بین آب 

 به عبارت دیگر،

"فضا بدون اتر بی معنی است."

 توسط هر شئ )و یا موجود زنده( تجربه می شود و سرعت تجربه شدن آن بستگی  ،زمان

به دو روش محیط اتر محلی دارد.   وبه سرعت نسبی بین آن شئ )و یا موجود زنده( 

دارای حیط اتر اطراف خود مختلف یک شئ و یا یک موجود زنده می تواند نسبت به م

  :حرکت شود

- د زنده( در محیط اتر حرکت کند  )و یا موجو ،شئ 

، با افزوده شدن به سرعت حرکت شئ خودبخود از سرعت گذشت در این مورد

زمان تجربه شده کاسته می شود.  اگر شئ بتواند سرعت خود را به سرعت امواج 

با امواج  همگامواهد توانست بطور خآن شئ برساند، محلی گروهی در محیط اتر 

 گروهی که تولید می کند حرکت کند. 
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صوت تشبیه کرد سرعت اینگونه اثر را می توان به موقعیت یک هواپیمای مافوق 

طور معادل با سرعت صوت در حال پرواز باشد.  در این حالت، همانًا که با سرعتی دقیق

از زمان رسیدن هواپیما به سرعت  ،ه، تمام صداهایی ککه در شکل زیر نشان داده شده

توسط موتورهای هواپیما  ،تا زمان حال (کردن سرعت خود در آن حّد قفلو )صوت 

چون سرعت هواپیما  و بطور همگام شنیده خواهند شد،تولید شده اند، همگی با هم 

.  با گذشت زمان، خواهد بودمعادل با سرعت انتشار آن امواج به سمت جلوی هواپیما 

امواج صوتی د شد، درست مانند نبه مرور قویتر خواه امواج صوتی دریافت شده این

به  ،یکی پس از دیگری ،گروه یک گروه سرود خوانان که اعضای آنشنیده شده از 

 جمع آنهایی که آوازی را می خوانند بپیوندند.  

 

ه فقط ذکر شده در باال باید گفت که صدای شنیده شد یدر مورد هواپیما، نکته مهم

د شد، چون زمانی خواهد رسید خواه)قویتر( ی بلندتر بخصوص تا یک حّد

دار صدایی که موتور ها در حال حاضر تولید می کنند معادل با مقدار که مق

عیف می ضبه مرور آنقدر  شود که به دلیل فاصله بیش از حّد صدایی می

 شوند که قابل شنیدن نمی باشند.   

، در صورتی که ارتفاع امواج دریافت شده در باالهواپیما  البته، در مورد

مشخص می توان نیز در نظر گرفته شوند، زمان تولید شدن آن امواج را 

 ساخت.  
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ولی، در مورد اعضای گروه سرود خوانان، به دلیل اینکه همگی در کنار 

در ارتفاع امواج صوتی تولید شده توسط  اختالفییکدیگر قرار دارند، هیچ 

توسط آنها قابل  شده نخواهد داشت.  بنابراین، امواج صوتی تولید آنها وجود

 .  نخواهند بودتفکیک 

 شود تشویق به حرکت کردن  ،سبت به شئ )و یا موجود زنده(ن ،اتر -2

می توان یک شئ نظیر یک هواپیما را در نظر گرفت که در داخل یک در این مورد، 

ایش ذکر شده در باال را می توان به آزمایشی نظیر آزمتونل باد نصب شده باشد.  

معادل با ًا سرعت باد تولید شده توسط تونل باد، که دقیق بیشتر کردنسادگی و با 

 شکل زیر نمونه ای از اینگونه آزمایش را نشان می دهد.سرعت صوت باشد، انجام داد.  

 

 عت امواجبه عبارت دیگر، با رسیدن سرعت یک شئ )یا یک موجود زنده( به سر

، آن شئ گذشت زمان را تجربه نخواهد کرد.  به دلیل اینکه، گروهی در محیط اتر محلی

 لو وقایعی که در حا اندپیش آمده  گذشته ی که دروقایع نخواهد بوددر آن حالت قادر 

آن وقایع را بطور همزمان تجربه  تمامیو  دهداز یکدیگر تفکیک حاضر رخ می دهند را 

 به نظر می آید، می توان عنوان کرد که،  خواهد کرد.  اگر چه عجیب

اتر  محیط با سرعتی معادل با سرعت امواج گروهی در ،"زمان

 جریان دارد."

 بنابراین،
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محلی خود اتر  نسبت به"هر شئ که با سرعتی معادل با سرعت امواج گروهی 

 حرکت کند، خودبخود با زمان گذشته و زمان حال خود همگام می شود."

با سرعتی کمتر از سرعت امواج اطراف خود هر شئ که نسبت به اتر  ،خالصه اینکه

گروهی در آن محیط حرکت کند، در حقیقت از امواج تولید شده در زمان گذشتۀ خود 

 عقب می افتد.  بنابراین، در شرایط معمولی،

عقب ماندن در زمان را تجربه می کنند  ،زنده "اشیاء و موجودات

 زمان را."گذشت و نه 

 بارت دیگر،به ع

"اشیاء و موجودات زنده، با عقب ماندن از زمان حال حاضر خود، در حقیقت 

 "زمان را به جهت برعکس تجربه می کنند.

 حرکتهای انرژی می باشد که مربوط به حرکتهای مختلف نظیرمانند انواع  معمولی انرژی 

قطعات یخ و حباب هایی  د که تک تک اشیاء وانی و یا ارتعاشی یا لرزشی می شورَوانتقالی، َد

که می باشد انواع انرژی  ماننداز خود نشان می دهند و همچنین  شناورندکه در محیط آب 

مربوط به امواج مختلف نظیر امواج صوتی می شوند که در محیط آب در حال انتشار یافتن 

  هستند.
   

 می شود.  این  انرژی پتانسیلی است که مربوط به فشار داخلی محیط اتر ،انرژی تیره

  انرژی پتانسیل را می توان به فشار داخلی محیط آب تشبیه کرد.


 انرژی است که مربوط به حرکت انتقالی کلی اتر می شود که به صورت  ،انرژی خالء

بیرونی آن محیط حمل می  انبساط آن محیط نمایان است، انبساطی که اتر را به سمت حّد

کلی حرکت  مربوط به ا می توان به انرژی جنبشیکند.  اینگونه انرژی محیط اتر ر

که جریانهای وسیعی را در اقیانوسها شکل می دهند.   مولکولهای آب در اقیانوسها تشبیه کرد


  محیط آب شکل تشبیه شوند که در  حباب هاییمی توانند به  ماده و ضد مادهذرات

روهی در محیط آب( تولید حباب هایی که توسط امواج صوتی )امواج گًا می گیرند، مخصوص

 . می شوند
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عکس زیر ورودی یک سرریز در پشت یک سد را نشان می دهد.  اینگونه سرریزها از 

جلوگیری می کنند.  آنها وظیفه بسیار  هابیش از اندازه باال آمدن سطح آب در پشت سد

جریان اتر بسادگی با اجازه عبور دادن به آب اضافی پشت سد انجام می دهند.  مهم خود را 

به سمت ذرات ماده و ضد ماده و عبور کردن از آنها درست مانند جریان آبی است که به 

 و از طریق آنها وارد لوله سرریز  می شود.  ودی اینگونه سرریزها نزدیک سمت ور

 

باید در نظر داشت که، جریان اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده از تمام جهات در 

ُبعدی است صورت می گیرد، در حالیکه  یعنی در حجمی که  فضای اطراف آن ذرات

ُبعدی قرار  2جریان آبی که به سمت اینگونه سرریزها حرکت می کند فقط در یک صفحه 

 دارد.  

اینگونه سرریزها تغییر یافتن جهت جریان آب مایع و خارج شدن آب از صفحه ای که تا 

دهند.  همین گونه مراحل را اتر در لحظه  آن زمان در آن جریان داشته را بوضوح نشان می

رسیدن به ذرات هسته ای تجربه می کند.  چون، با رسیدن به یک ذره ماده و یا ضد ماده، 

 ُبعدی خارج می شود و وارد ابعاد دنیای مجاور می گردد.  اتر از ابعاد این دنیای 

رت یک خالء یا عدی سطح آب، قسمت ورودی سرریز بصوُب 2در داخل صفحه ، نکته مهم

شرایط در مورد ذرات ماده  همین گونهًا خالی از آب مشاهده می شود.  دقیق کاًل

 آنها نیز در فضای  ،چون.  و ضد ماده که در محیط اتر هستند صدق می کنند
مشاهده خالی هستند  که کاماًلعدی این کیهان بصورت خالء و یا حباب هایی ُب

 .  می شوند که در محیط اتر شناورند

، از سمت این دنیا، ذرات ماده و ضد ماده نشان داده شده زیرهمانطور که در شکل 

ب هستند که اتر با گذر کردن از آنها از این دنیا درست مانند سوراخ های ورودی لوله فاضال
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به بیرون نشت می کند.  در حالیکه، از سمت دنیای مجاور، ذرات ماده و خارج می شود و 

اور می نند چشمه های آب هستند که اتر از طریق آنها وارد دنیای مجضد ماده درست ما

 در آن محیط بوده می پیوندد.   شود و به اتری که از قبل

 

مربوط به اختالفی  ی فیزیکیاختالف بین اندازه فیزیکی ذرات ماده در دو دنیا، نکته مهم

   ور وجود دارد.در دنیای مجافشار اتر می شود که بین فشار اتر در این دنیا و 

 وجود دارند ولی بطور  در آب اقیانوسًا است که دائممانند حباب های ریزی  ماده تیره

که همان سیاه چاله ها هستند را می  ماده تیرهواضح قابل رؤیت نمی باشند.  قسمتی از 

توان به سطح آب در یک اقیانوس تشبیه کرد، چون سایر حباب های موجود در حجم آب به 

 کشیده می شوند. سمت آن


  مانند نیروی کششی تولید شده توسط جریان آب به طرف سوراخهای  جاذبهنیروی

را می دیگری  محیطبه  محیطاز یک  نشت کردنسوراخهایی که به آب اجازه ، استفاضالب 

  .دهند
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 میدان مغناطیسی را می .  استدر محیط آب  گردابهافعالیت مانند  میدان مغناطیسی

در اثر کار کردن یک موتور جت و یا حتی یک پنکه که رکت کلی مولکولهای هوا توان به ح

یک  کار کردن شکل زیر جریان هوایی که در اثرنیز تشبیه کرد.  تولید می شوند معمولی 

را نشان می دهد.   می شودپنکه تولید 



 ید یک نوع حرکت یک طرفه در محیط اتر است، حرکتی که باعث تول میدان الکتریکی

هستند  یشدن تالطم در اتر محلی می گردد.  حرکتهای ایجاد شده درست مانند حرکتهای

در  دریچه های ورودی آب به استخر و که در محیط آب داخل یک استخر در نزدیکی

شکل زیر نمونه ای از جریان نزدیکی دریچه های خروجی آب از استخر تولید می شوند.  

را نشان  می آیندی و خروجی آب در یک استخر بوجود ی وروداهای آبی که توسط لوله ه

  می دهد.
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 محیط مادی هادی است.  یک حرکت الکترونها )یا یون ها( در یک جسم و یا  ،الکتریسیته

 ،بر آن منطبق شدهدر محیط اتر که آن جسم و یا محیط مادی هادی  ،نوعی از امواج گروهی

ی که مسئول تولید شدن جریان الکتریسیته امواج گروهباعث حرکت الکترونها می شود.  

سونامی  امواجسونامی در محیط آب تشبیه کرد.  امواج هستند را می توان به امواجی نظیر 

د.  متناظرٌا، امواج گروهی که نتوسط لرزش ناگهانی محیط آب توسط زلزله تولید می شو

میدان مغناطیسی شدت مسئول تولید شدن جریان الکتریسیته هستند توسط تغییرات در 

   تولید می شوند که در محل وجود دارد.



 د به ن، می توانهستندج گروهی اموا دلیل اینکه به، و سایر امواج الکترومغناطیسی نور

 .نددر محیط آب و یا هوا تشبیه شو یامواج صوت


 یک را می توان به سوراخهای بسیار بزرگی تشبیه کرد که می توانند در کف سیاه چاله ها 

اینگونه سوراخها در شکل زیر نشان داده شده است.   زنمونه ای ااقیانوس قرار داشته باشند.  
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در صورتیکه اندازه سوراخها بزرگ باشد و اقیانوس نیز به اندازه کافی عمیق باشد، به 

دلیل فشار زیادی که وجود خواهد داشت، سرعت جریان آب به سمت هر یک از آن سوراخها 

سرعت انتشار امواج صوتی در آب خواهد رسید.  در اینگونه شرایط، حتی اگر به بیش از 

شخصی که در حال کشیده شدن به داخل یکی از اینگونه سوراخها است سعی کند با 

استفاده از قویترین بلندگوهای ممکن پیامی جهت دریافت کمک به سمت بیرون بفرستد، 

انتشار یابد.  بنابراین، تمام امواج پخش شده  پیام ایشان نخواهد توانست بر خالف جریان آب

توسط بلندگو با جریان آب به داخل آن سوراخ کشیده خواهند شد.  همانطور که در شکل 

"منطقه سکوت مطلق نشان داده شده، اینگونه محل در یک اقیانوس را می توان به عنوان 

اخل آن منطقه شنیده " نامگذاری کرد، چونکه هرگز هیچگونه صدایی از داسماعیل زاده

 نخواهد شد. 
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 خواص اتر

بعضی از خواص اتر شبیه خواص ماده هستند، در حالیکه بعضی دیگر فقط توسط اتر به 

  نمایش گذاشته می شوند.  خواص اتر در زیر توضیح داده شده اند.

 

- بین برود اتر نمی تواند تولید شود و یا از 

در این کیهان )شامل دنیای فیزیکی مجاور( ثابت است.  اتر، محیط منحصر  مقدار اتر موجود

به فردی است که هم به عنوان حامل نیروهای مختلف در طبیعت عمل می کند و هم میزبان 

 به وجود فضا معنی می دهد. به دلیل اینکه ،تمام محتویات این کیهان است

شرده بود.  در لحظات اول، اتر انبساط به حالت بسیار ف و در آغاز، فقط اتر وجود داشت

 سط شدن و کاهش یافتن ازناگهانی خود را در تمام جهات فیزیکی تجربه کرد.  در ضمن منب

ماده، ضد  وجود ذرات، با قرار گرفتن در شرایط مختلف، اتر به اتر و فشار داخلی آن محیطچگالی 

، اتر تولید نشده است و از بین هم به عبارت دیگر  .ه استمعنی دادو غیره  ماده تیرهماده، 

نخواهد رفت، ولی تحت شرایط مختلف حاالت مختلفی را بخود می گیرد، همانطور که آب می 

اتری که در این دنیا  به تدریج  و یا بخار را بخود بگیرد. آبتواند حالتهای مختلفی نظیر یخ، 

وجود در این کیهان )که شامل است به دنیای فیزیکی مجاور نشت می کند، ولی مقدار کل اتر م

 هر دو دنیای فیزیکی می شود( ثابت می ماند. 

 

 ع مانندی استاتر محیط یکپارچه و مای -2

اتر محیط یکپارچه و مایع مانندی است که آزادانه در کل کیهان در جریان است.  اتر را 

و فشار اتر  .  تراکمگرفته استمی توان به ابر ضخیمی تشبیه کرد که همه چیز را در بر 

در قسمتهای مختلف این کیهان با هم فرق بسیار کمی دارند، چون اتر  محیط داخلی آن

 تر هستند به نقاط مجاور جریان می یابد.  براحتی از نقاطی که متراکم

 

- دارد و قابل فشرده شدن است (ستیکیالانعطاف پذیری ) اتر حالت 

دالیل کافی  محیط فشار داخلی آندریجی کاهش تانبساط کلی محیط اتر در این کیهان و 

اتر را می توان به قابلیت فشرده شدن یک  قابلیت فشرده شدن.  هستنددن اتر قابل فشرده ش بر

از ذرات جدا  اتر به این دلیل نیست که اتر.  ولی قابلیت فشرده شدن تشبیه کردمانند گاز محیط 
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می نسبت به هم اشغال  لۀ کمتری رافاص فشرده شدناز هم شکل گرفته باشد، ذراتی که با 

  بلکه به این دلیل است که حالت الستیکی دارد. ،کنند

 

- اتر خاصیت چسبندگی ندارد 

.  خاصیت چسبندگی نداردچون اتر  ،همیشگی هستندبین مناطق مجاور اتر  های جریان

ی مجاور می اتر بسادگی به سمت تمام روزنه هایی که باعث منتقل شدن آن به دنیا نابراین،ب

 شوند جریان می یابد.  

 

- در مناطق مختلف فضاتر ختالفات در چگالی و فشار اا 

همیشگی هستند بین مناطق مجاور اتر خاصیت چسبندگی ندارد، جریانات اتر به دلیل اینکه 

.  و تدریجی هستند موجود در مناطق مجاور بسیار مالیمو شیب های تراکمی و اختالف فشار 

قابل  شیب های مالیم در تراکم و فشار اتر در مناطق مجاور در مقیاس های بزرگه ولی اینگون

مناطق داخلی کهکشانها  اندازه گیری شدن هستند.  برای انجام اینگونه اهداف باید اتری که در

   قرار دارد مقایسه نمود. مناطق خارجی آنها قرار دارد را با اتری که در

 

 در این کیهان شکل داد ه )فضا( رااتر، ظرف اولی -6

حتی "زمان" .  داشتوجود ود که در زمان پیدایش این کیهان اتر، اولین و تنها چیزی ب

اتر در واقع   وجود خود را با بوجود آمدن اتر و شکل گرفتن امواج گروهی در آن محیط آغاز کرد.

ماده و حتی امواج محتویات این کیهان نظیر ماده، ضد  یمحیطی شد به عنوان میزبان برای تمام

 الکترومغناطیسی که همگی در حقیقت حاالت مختلفی از اتر هستند.  به عبارت دیگر،

سایر محتویات این کیهان وجود داشته باشد، ولی وجود اتر مستقل از "اتر می تواند 

 ."این کیهان الزمه ای است برای وجود سایر محتویات

 

 اتر محیط متحرکی است -7

، نظیر آقای لورنتز و یا آقای مکسول، اتر محیط ثابت 9دانشمندان قرن  بر خالف انتظارات

تک تک ذرات هسته ای و  ط بسیار متحرکی است.  نیروی جاذبهنیست.  اتر محی راکدیو یا 

کرات آسمانی که در فاصله های دور و نزدیک قرار دارند و همچنین میدانهای مغناطیسی و 
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در محیط اتر بوجود می هستند که یانهای متفاوت و متعددی جروجود خود را مدیون الکتریکی، 

مختلفی هستند که اتمها و مولکولهای موجود  هایاتر درست مانند جریان هایند.  اینگونه جریانیآ

  ( و یا مولکولهای آب )در اقیانوسها( تجربه می کنند.در هوا )در جّو

 

 نور جریان یابداتر می تواند با سرعتی کمتر و یا بیشتر از سرعت  -8

اتر با سرعتی کمتر از سرعت نور به سمت ذرات ماده و ضد ماده جریان دارد، چونکه ذرات 

ماده بسیار ریز هستند و اتر نمی تواند آزادانه از آنها عبور کند.  در حالیکه، اتر در مسیر خود به 

، سرعت آن دقیقًا سمت سیاه چاله ها آنچنان شتاب می گیرد که با رسیدن به افق رویداد آنها

معادل با سرعت نور می شود.  با گذر کردن از افق رویداد و ادامه دادن به سمت سیاه چاله، 

سرعت اتر به مافوق سرعت نور می رسد.  شکل زیر جریان اتر به سمت یک سیاه چاله را نشان 

 می دهد.  

 

یقًا معادل با سرعت امواج سرعت جریان اتر در محل افق رویداد هر سیاه چاله ای دق ،مهم نکته

گروهی )سرعت نور و سایر امواج الکترومغناطیسی( در محیط اتر محلی در نزدیکی 

آن سیاه چاله است.  
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 در حالت سیال هیچگونه خاصیت جاذبه ای ندارداتر  -9

بجز حرکت کلی اتر که مربوط به انبساط آن محیط می شود، اتر فقط تمایل به جریان یافتن 

رات ماده و ضد ماده و یا مجتمع های آنها را دارد و با رسیدن به آنها از این دنیا به به سمت ذ

دنیای مجاور نشت می کند.  این جریان اتر است که باعث وارد شدن نیروی کششی بر روی سایر 

همان نیرویی است که تحت نیرو این ذراتی می گردد که در مسیر حرکتش قرار می گیرند.  

 اذبه شناخته شده است.  عنوان نیروی ج

که بصورت از ذرات ماده و یا ضد ماده و یا هیچگونه ذره ای دیگر  ،اتر در حالت سیال خود

در غیبت بنابراین، .  ساخته نشده استروزنه ای این دنیا و دنیای مجاور را به هم متصل کنند 

د.  در نتیجه، هیچ شاینگونه ذرات، هیچگونه جریانی نمی تواند در محیط اتر وجود داشته با

 یر نیروی جاذبه نیز نمی تواند تولید شود.  نیروی کششی نظ

دلیل رخ دادن انبساط ناگهانی اولیه محیط اتر )فضا در این کیهان( وجود نداشتن ، نکته مهم

ذرات ماده و ضد ماده بود.  چون، غیبت ذرات ماده و ضد ماده در آن دوران اولیه به 

 جاذبه هنوز پدید نیامده بود.  این معنی بود که نیروی 

می توان عنوان کرد که، انبساط محیط اتر نیز باید موجب تولید شدن نوعی نیروی ًا ظاهر

اینکه، در ضمن منبسط شدن، به  روی معمولی عمل می کند.  به دلیلجاذبه گردد که برعکس نی

ن آنها از یکدیگر جای اینکه باعث شود ذرات هسته ای به طرف هم کشیده شوند باعث دور شد

 می شود.  

طبق تعریف ارائه شده در این کتاب، نیروی جاذبه در هر مکان در این کیهان به نیروی ولی، 

 حرکتهمان تولید می شود،  اتر در آن مکان شتابدار جریانکششی گفته می شود که در اثر 

مربوط به انبساط  که ندر هر مکاحرکت اتر   اتر که به سمت ذرات ماده و ضد ماده است. شتابدار

دلیل  نی از اتر در آن مکان نمی گردد.  بهآن محیط در این کیهان می شود باعث هیچگونه جریا

با فضا باعث  در حال منبسط شدن است.  بنابراین، انبساط محیط اتراینکه، فضا به همراهی اتر 

 نمی شود.  هیچگونه جریانی در اتر 

را می توان به دور شدن مولکولهای یک قطعه الستیک فضا و محیط اتر  با هم منبسط شدن

نقطه که بر روی آن قطعه  2الستیک تشبیه کرد.  چون، اگر چه قطعه آن  آمدن در ضمن کش

هیچگونه جریانی از ، ولی خواهند بوددر حال دور شدن از هم  شده باشند رسمالستیک 

این حالت در شکل زیر نشان نقطه مشاهده نخواهند شد.   2محل آن  درمولکولهای الستیک 

داده شده است.  
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0-  حرارت محیط مادی بطور غیر مستقیم بر روی اتر اثر می گذارددرجه 

درجه حرارت محیط مادی بطور غیر مستقیم بر روی اتر سیال اثر می گذارد، چون با تغییر 

به نمایش  محیط مادی، ذرات آن محیط حرکتهای مختلفی را از خودیک کردن درجه حرارت 

بر روی مجتمع های ذرات ماده )و ضد ماده( اثر می گذارد، ًا می گذارند.  درجه حرارت مستقیم

گونه تغییری در درجه حرارت باعث تغییر یافتن تراکم ذرات ماده در آن مجتمع ها می  چون هر

 گردد.  

ی شوند و به عنوان مثال، درجه حرارتهای باال باعث منبسط شدن اشیاء موجود در محل م

نیز خودبخود باعث کمتر شدن تعداد ذرات ماده در هر واحد حجم می گردد، اشیاء آن انبساط 

ذرات ماده ای که اتر می تواند برای نشت کردن به دنیای مجاور از آنها گذر کند.  بنابراین، همان 

 تحت تأثیر قرار می گیرد.  ًا جریان اتر به سمت آن محل متناسب

 

- مزمان قابلیت حمل کردن انواع امواج گروهی را دارداتر بطور ه 

می تواند میزبان تعداد  بطور همزماندر این مورد، اتر درست مانند هوا عمل می کند،  هوا 

بیشماری از انواع امواج گروهی باشد که دارای فرکانس های متفاوتی هستند.  اینگونه حالت 

زمانی که خیابان شلوق باشد( و یا زمانی که به معمواًل در ضمن قدم زدن در خیابان )مخصوصًا 

تمام امواج چون، اجرای موسیقی توسط یک ارکستر بزرگ گوش داده می شود تجربه می شود.  
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ط تک تک آالت موسیقی استفاده شده در ارکستر بطور همزمان در محیط صوتی تولید شده توس

 ند.  یابر می انتشاهوا 

امواج گروهی )شامل امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی( به انواع بطور همزمان اتر نیز 

، دریافت طور که در عکس زیر نشان داده شدهاجازه منتشر شدن در بافت خود را می دهد.  همان

کردن انواع رنگها با نگاه کردن به گلها، درختان، ساختمانها و غیره، و وجود میلیونها موج 

تلفنهای موبایل که همواره در حال انتشار یافتن در حجم فضای رادیویی، تلویزیونی و یا امواج 

  انجام اینگونه وظایف می باشند. اطراف هستند، بطور واضح نمایانگر توانایی محیط اتر در

 

 

2- اتر بطور مستقیم واکنشی با ذرات ماده و یا ضد ماده انجام نمی دهد 

ه تمام محتویات این کیهان در آن اتر، در حالت معمولی سیال خود، محیطی است خنثی ک

شناورند.  اتر همچنین منتقل کنندۀ انواع نیروهایی است که ذرات مختلف بر روی یکدیگر وارد 

اشیاء مختلف عمل انجام شده توسط هوا می باشد، چون  می کنند.  این عمل اتر درست مانند

ی وارد کردن نیروی الزم جهت جلو برای معلق ماندن خود، بلکه برا هوانظیر هواپیماها نه تنها از 

 استفاده می کنند.  نیز رفتن 

همچنین می توان گفت که، وجود اتر، حرکتها و ارتباطات بین ذرات مختلف ماده و یا ذرات 

 ضد ماده را ممکن می سازد.  اعمالی که در غیبت اتر امکان پذیر نیستند.  خالصه اینکه،
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ذرات  نانواع نیروهایی است که بی حامل و "اتر میزبان تمام محتویات این کیهان

 مختلف رد و بدل می شوند."

 

- قرار دارد اتر تحت فشار بسیار باالیی 

، درست مانند هوای داخل اتر، در این دنیای فیزیکی، تحت فشار بسیار باالیی قرار دارد

شار داخلی ولی، ف.  باشدقرار داشته مخزن یک کمپرسور هوا که ممکن است تحت فشار باالیی 

 می باشد و هممنبسط شدن  هم در حالآن محیط به تدریج در حال کاهش یافتن است، چون 

نشت کردن.   لدر حا


- اثرات ضد و نقیض اتر بر روی سرعت انبساط کیهان 

بر روی یکدیگر  (و ضد ماده)به دلیل ضعیف شدن تدریجی نیروی جاذبه ای که ذرات ماده 

است که فشار داخلی  یکیهان در حال آهسته تر شدن است.  این در حالوارد می کنند، انبساط 

 محیط اتر سعی دارد این کیهان را تشویق به منبسط شدن کند.  بنابراین، می توان گفت که،   

 "اتر، بطور همزمان، دو اثر متضاد هم بر روی انبساط این کیهان می گذارد."

نبساط کیهان را می توان با استفاده از دو آهنربا اینگونه اثرات متضاد از طرف اتر بر روی ا

بهتر درک کرد، دو آهنربایی که بطور آزادانه در نزدیکی هم در فضا به نحوی معلق باشند که دو 

قطب همنام آنها روبروی یکدیگر قرار داشته باشند.  در این حالت، در ضمن اینکه نیروی جاذبه 

نیروی مغناطیسی آنها سعی در دورتر  نزدیکتر کند،خواهد کرد که آنها را به هم آنها سعی 

 شرایط تجربه شده توسط این دو آهنربا را .  شکل زیرخواهد داشترا از یکدیگر ساختن آنها 

 .  می دهدنشان 
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- اتر در دنیای فیزیکی مجاور 

ن شکل گیری ذرات ماده و ضد ماده در این دنیا به اتر اجازه نشت کردن )خارج شدن( از ای

دنیای مجاور شد.  به عبارت دیگر،  ،دنیا و جمع شدن در محیط جدیدی را داد.  آن محیط

در حال افزایش ًا چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در دنیای مجاور از صفر شروع شدند و دائم

 یافتن هستند.  

اشغال  در حال حاضر، در مقایسه با اتری که در این کیهان است، اتری که دنیای مجاور را

چگالی آن اتر نیز بسیار کمتر از چگالی  ،کرده تحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد.  در نتیجه

 اتری است که این کیهان را اشغال کرده است.  

 

6- اتر نمی تواند مستقیمًا کشف شود 

وجود اتر را فقط بطور غیر مستقیم و آن هم از طریق وظایف متعددی که در مورد انواع 

 ده های مختلف در این دنیای فیزیکی به انجام می رساند می توان ثابت کرد.  برای مثال،پدی

  وجود ذرات ماده و ضد ماده، نمایانگر وجود اتر هستند، چون ذرات ماده و ضد ماده

حبابهایی هستند که فقط در محیط اتر می توانند شکل بگیرند. 


 اتر به  جریان شتابدار یک طرفهیل اگر نیروی جاذبه حس شود، فقط می تواند به دل

سمت ذرات ماده و یا ضد ماده و یا مجتمعی از آنها باشد که ممکن است در فاصلۀ دور 

و یا نزدیک در این کیهان قرار داشته باشند.


 که یک  ، جریانیگونه میدان مغناطیسی به دلیل وجود جریانی است در محیط اتر هر

دهد.   مسیر کامل رفت و برگشت را شکل می


 گونه میدان الکتریکی به دلیل جریانی است یک طرفه در محیط اتر، جریانی که  هر

فقط نوعی تالطم محلی در آن محیط است.  


 گونه موج الکترومغناطیسی نظیر نور در هر مکانی، خودبخود نمایانگر این  انتقال هر

 واقعیت است که در آن حجم از فضا اتر وجود دارد. 
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7- ها محتوی این کیهان استاتر تن 

اتر اولین محتوی این کیهان بود.  در طول زمان، و تحت شرایط مختلف، اتر حاالت متنوع 

 خود را به صورت ذرات ماده و ضد ماده و غیره به نمایش گذاشته است.  

به عنوان مثال، بر اساس اطالعات ارائه شده در این کتاب، پیشنهاد شده است که ذرات ماده 

شکل  در محیط اتر ضد ماده(، حبابهایی هستند که در اثر تشدید شدن امواج گروهی )شامل

نوعی از امواج گروهی در محیط اتر هستند.  به عبارت نیز امواج الکترومغناطیسی  وگرفته اند.  

 دیگر،

همچنین انواع و ، ماده تیره"تمام محتویات این کیهان شامل ماده، ضد ماده، 

و انرژی خالء، همگی حاالت مختلفی از اتر هستند که  یرهانرژی تانرژی شامل 

 در اصل تنها محتوی این کیهان است."
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 رابطه بین اتر و ذرات هسته ای ماده و ضد ماده

به ارائه دادن جزئیات کافی در مورد اینکه چطور ذرات ماده اختصاص داده شده  این قسمت

در آن ًا که دائم ،ینکه چطور محیط محلی اتر و امواج گروهیو ضد ماده شکل گرفته اند و ا

بر روی ذرات ماده و ضد ماده و رابطه آنها با هم اثر می  ،می باشندیافتن در حال انتشار محیط 

  گذارند.

 

- پیدایش ذرات ماده و ضد ماده در محیط اتر 

کل آن امواج دارای امواج گروهی در محیط اتر درست مانند امواج سینوسی هستند.  هر سی

تحت شرایط خاصی، امواج گروهی در محیط   یک قسمت مثبت و یک قسمت منفی می باشد.

اتر می توانند باعث شکل گرفتن امواج تشدید شده ای گردند که می توانند به صورت یک موج 

 کامل و یا یک نیمه موج باشند.  نمونه های ساده ای از یک موج کامل و یک نیمه موج تشدید

 شده در زیر نشان داده شده اند. 

 

در صورت تشدید شدن، نیمۀ مثبت هر موج باعث تولید شدن ذره ای می شود که دارای بار 

الکتریکی مثبت ) + ( است و نیمۀ منفی آن باعث تولید شدن ذره ای می شود که دارای بار 

 ( است.    -الکتریکی منفی ) 

متناظر بین ذرات ماده و ذرات ضد ماده  فرقی، تنها بر طبق تعریفهای رایج در فیزیک امروز

مثال، یک پروتون بار الکتریکی مثبت ) + ( دارد،  ط در بار الکتریکی آنها است.  به عنوانفقآنها، 

 ولی بار الکتریکی داردیک پروتون جرم با جرمی معادل  که در حالیکه یک ضد پروتون هر چند

 .  است(  -)منفی  آن
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مربوط به رابطۀ بین اتر و ذرات ماده و ضد ماده می شود، بدون توجه به اینکه تا آنجایی که 

به خانوادۀ ماده تعلق دارند و یا به خانوادۀ ضد ماده، تمام ذراتی که دارای بار الکتریکی مثبت 

هستند در یک گروه قرار می گیرند و تمام ذراتی که دارای بار الکتریکی منفی هستند در یک 

 ی گیرند.  به عبارت دیگر،  گروه قرار م

طبق گروه بندی جدید عنوان شده در این صفحات، پروتون ها ) + ( و ضد  "بر

(  -ار می گیرند و ضد پروتون ها ) الکترون ها و یا پوزیترون ها ) + ( در یک گروه قر

 ( در یک گروه قرار می گیرند." -و الکترون ها ) 

ن یک ذره با بار الکتریکی مثبت و یک ذره با باعث شکل گرفت یک موج کامل تشدید شده

نیز، بسته به اینکه آیا قسمت مثبت  یک نیمه موج تشدید شده.  می شود بار الکتریکی منفی

موج است و یا قسمت منفی آن، باعث پیدایش یک ذره با آن نوع بار الکتریکی می گردد.  خالصه 

 اینکه، 

اج گروهی در محیط اتر "تمام ذرات هسته ای در اثر تشدید شده امو

 شکل گرفته اند."

شده  تشدیدنوع ذرات بوجود آمده در اینگونه مراحل بستگی به اندازه )ارتفاع( موج ، مهم نکته

باعث بوجود آمدن ذرات سنگین تر یعنی قویتر دارد.  برای مثال، امواج تشدید شدۀ 

تر باعث  شدۀ ضعیف پروتون ها و ضد پروتون ها می گردند.  در حالیکه، امواج تشدید

 تولید شدن الکترون ها و پوزیترون ها می شوند.  به عبارت دیگر،

خود را به صورت ذرات ماده و ضد  اتر، محیط "امواج تشدید شده در

 ".به نمایش می گذارندماده 

 برای دقیق تر بودن باید عنوان کرد،  

در اثر تشدید شدن  در محیط اتر کههستند "ذرات ماده و ضد ماده مانند حبابهایی 

  امواج گروهی در آن محیط بوجود می آیند."

عکس زیر ورودی یک سر ریز آب که در پشت یک سد ساخته شده را نشان می دهد.  

اینگونه سر ریزها از باال آمدن بیش از اندازه سطح آب پشت سد جلوگیری می کنند.  آنها وظیفه 
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ن به آب اضافی )یعنی آبی که به درون آنها فرو بسیار مهم خود را بسادگی با اجازه عبور داد

 جلوی سد انجام می دهند.  قسمت میریزد( به 

ُبعدی که سطح آب را در بر گرفته، قسمت وسط که دهنه سر ریز آب قرار  2در صفحۀ 

دارد بصورت یک منطقه خالی دیده می شود.  دقیقًا همین حالت در مورد ذرات ماده و ضد ماده 

ُبعدی این دنیا  دق می کند، چون آنها نیز در آن محیط یعنی در فضای در محیط اتر ص

 بصورت یک فضای خالی و یا یک حباب مشاهده می شوند.  

در حقیقت، شکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده )حبابها( در محیط اتر، در اثر تشدید شدن 

مایعی مثل محیط آب  امواج گروهی در آن محیط، را می توان به شکل گرفتن حبابها در محیط

تشبیه کرد که در اثر تشدید شدن امواج صوتی )که خود نوعی از امواج گروهی در محیط آب 

 هستند( در آن محیط تولید می شوند.  

 

ذرات هسته ای که در محیط اتر تولید می شوند در اصل روزنه هایی هستند که آن محیط 

قرار مجاور  فیزیکی محیط اتری که در دنیایاست را به  ی فیزیکییعنی اتری که در این دنیا

بطور اتوماتیک وار باعث جاری شدن اتر از این دنیا به دنیای مجاور می  سازند ومتصل می  دارد

 ردند.  گ

در سرتاسر محیط اتر )بجز نواحی  کیهان، امواج گروهی بطور یکنواختدر آغاز پیدایش این 

وهی نبودند و هنوز هم نیستند( پخش شده بودند.  بیرونی آن که میزبان هیچگونه از امواج گر

می بنابراین، به تدریج که به دلیل منبسط شدن، از چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاسته 

برای تولید شدن ذرات ماده و ضد ماده در سرتاسر قسمت مرکزی محیط اتر که  الزمشد، شرایط 

باعث شکل  در آن محیط امواج گروهی موجود میزبان امواج گروهی بود بوجود آمد.  در نتیجه،
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گردیدند.  به عبارت دیگر، می  اتر گرفتن ذرات ماده و ضد ماده در سرتاسر آن قسمت از محیط

 توان عنوان کرد،  

)قسمت مرکزی محیط اتر زمان در سرتاسر کیهان بطور هم ،"ذرات ماده و ضد ماده

 ."ا شدندشکوفکه میزبان امواج گروهی بود( 

، که از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند، در اثر به هم پیوستن ماده نظیر نوترونها ذرات

الکترونها و پروتونها )و یا ضد پروتونها و پوزیترونها( که دارای بار الکتریکی مخالف هستند و 

 یکدیگر را می ربایند بوجود آمدند.  

و گام ه می توانند در اثر همموج های کامل تشدید شده و نیمه موجهای تشدید شد، مهم نکته

، وجود دارندهنوز سرتاسر محیط اتر ًا که همواره در تقریب ،تشدید شدن امواج گروهی

 .  نیز شکل بگیرند

اینگونه تشدید شدن امواج گروهی می تواند باعث تولید شدن ذرات هسته ای،  

در  اینگونه تشدید شدن امواج گروهی  چه بصورت ذوج و چه بصورت تکی، گردد.

به دلیل   شوند.نیز بهمچنین می تواند باعث ناپدید شدن ذرات موجود محیط اتر 

اینکه، آن امواج با تشدید شدن در زمان درست و مکان درست، می توانند باعث 

 خنثی شدن امواجی شوند که باعث شکل گرفتن آن ذرات شده بودند.  

هسته ای که در آن  اینگونه واکنشها بین امواج گروهی در محیط اتر و ذرات

محیط وجود دارند نظیر نابود شدن حبابهای موجود در محیطی نظیر آب توسط امواج 

امواج صوتی )امواج گروهی در محیطی نظیر محیط آب( با چون، .  می باشندصوتی 

فرکانس بخصوصی می توانند باعث شکل گرفتن حبابهایی در محیط آب شوند.  

باعث نابود و ناپدید شدن حبابهایی شوند که در آن همان امواج همچنین می توانند 

محیط آب وجود دارند.  

 در این قسمت باید ذکر و تأکید شود که،  

"تک تک ذرات هسته ای نظیر الکترونها، پروتونها و نوترونها و ذرات ضد 

از هیچگونه اجزاء  ییحبابها ،آنها همگی حبابهایی در محیط اتر هستند

 اند."  کوچکتری ساخته نشده

 به عبارت دیگر، 
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 "در این کیهان، ذراتی به نام کوارک وجود ندارند." 

 بنابراین، 

در این کیهان، نیرویی به نام نیروی قوی هسته ای "

 ." وجود ندارد

جاذبه که جدید همانطور که در قسمت بعدی از این بخش توضیح داده شده، بر طبق تئوری 

یروی جاذبه بین پروتونها و نوترونها است که شکل گرفتن بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده، ن

 هسته های اتمهای عناصر مختلف را ممکن می سازد.  در نتیجه، 

نیرویی به نام نیروی ضعیف هسته ای  "در این کیهان،

 ".وجود ندارد

 

 رابطه بین اتر و جرم ذرات هسته ای -2

اصل مقاومتی است که محیط اتر در پدیده ای که به عنوان "جرم" به آن اشاره می شود در 

پدیده "جرم" فقط در   گونه تغییر در حرکت ذرات هسته ای از خود نشان می دهد. برابر هر

زمانی آشکار می شود که ذره هسته ای به دلیلی تشویق به حرکت کردن، متوقف شدن و یا 

رکت در آمدن به ح در صورتیکه پس ازتغییر دادن سرعت حرکت خود در جهات مختلف شود.  

به حرکت خود ًا آن ذره دائمبر روی آن اثری نگذارد نیروی خارجی دیگری ه هسته ای یک ذر

 .  به عبارت دیگر، خواهد دادادامه 

و ضد ماده، اتر با وارد شدن نیروی های مختلف بر روی ذرات ماده "

تولید  حرکت آن ذراتدر  یگونه تغییر هردر برابر  یمحلی نیروی مقاوم

موج در آن محیط یک که به دلیل شکل گرفتن ی ند، نیروی مقاوممی ک

بوجود می آید.  این مقاومت محیط اتر خود را بصورت "جرم" ذرات 

 هسته ای به نمایش می گذارد."

  بنابراین،  ذرات متناسب با سطح آن ذرات است. ""جرم، نکته مهم
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برابر جرم  86به دلیل اینکه جرم پروتونها معادل با "

برابر  8/2قطر پروتونها باید معادل با لکترونها است، اندازه ا

 قطر الکترونها باشد."

کاسته می شود، از چگالی اتر در این دنیا به تدریج که به دلیل منبسط شدن و نشت کردن، 

 در آن محیط یی کهاتر در برابر تغییرات در حرکتهای ذرات )حباب هامحیط مقاومتی که 

  به عبارت دیگر، .  نشان می دهد نیز ضعیف تر می شود( از خود شناورند

 ."در حال کاهش یافتن است"جرم ذرات هسته ای در این دنیا 

 به عبارت دیگر، 

الی اتر، تمام ذرات هسته ای سیار دور، به دلیل باالتر بودن چگب در گذشتۀ"

 بیشتری بودند."بسیار دارای جرم 

 نکته مهم،

  ای ساخته نشده است و"اتر سیال از هیچگونه ذره 

بنابراین جرم ندارد."

- اندازه فیزیکی ذرات هسته ای  اتر و رابطه بین 

 اندازه فیزیکی ذرات هسته ای بستگی به چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط دارد، چون

، به دلیل منبسط بنابراین.  ذرات ماده )و ضد ماده( در حقیقت حبابهایی در محیط اتر هستند

حال در این دنیای فیزیکی در ر این دنیا و نشت کردن به دنیای مجاور، چگالی و فشار اتر د شدن

 در نتیجه، کاهش یافتن هستند،  

که در این دنیا قرار دارند به تدریج در )ماده و ضد ماده( "تمام ذرات هسته ای 

 حال بزرگتر شدن هستند."

 به عبارت دیگر، 

ذرات هسته ای بسیار یکی تمام بسیار دور، اندازه فیز ۀدر گذشت"

، چون در آن دوران چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کوچکتر بوده

بسیار باالتر بودند."
كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 
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- چرا ذرات هسته ای به اندازه های بخصوصی هستند؟ 

بخصوص اندازه ذرات هسته ای به چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط بستگی دارد.  ولی، 

امواج گروهی است که در  (همگام شدن، هارمونیکبه دلیل تشدید شدن ) بودن اندازه های آنها

 دو گروه اصلی تشکیل شده اند:   از کهامواجی  آن محیط پخش هستند،

   .امواج گروهی اولیه که در آغاز پیدایش به محیط اتر معرفی شده بودند
 ان انبساط امواج گروهی که در اثر ترکیب و خنثی شدن ذرات هسته ای در اواخر دور

 ناگهانی کیهان تولید شده بودند.  

 امواج نظیر انواعنیز وجود دارند، تری امواج گروهی دیگری  البته، به درجات ضعیف

می تولید اتمی تولید شده و یا کنشهای هسته ای و در اثر انواع وا در طبیعت الکترومغناطیسی که

تولید ده و کرمبتکری نظیر انسانها تولید  موجودات توسط لوازم اختراع شده امواجی کهشوند و یا 

 ند.  کنمی 

ذراتی هستند که در محیط اتر پایدارند  ذرات هسته ای که وجود آنها ثابت شده اندازۀ، نکته مهم

.  (نظیر نوترونهاپایدارند )ًا هستند که نسبت یذراتو یا  ،(نظیر پروتونها و الکترونها)

ی هستند که به دلیل تشدید پایدارًا و نسبت ارحبابهای پایددر حقیقت اینگونه ذرات 

 گروهی در آن محیط شکل می گیرند.  شدن امواج 

ذراتی که به اندازه های متفاوت دیگری هستند نیز شکل می گیرند ولی عمر 

همگام و نا همگام با امواج گروهی ًا بسیار بسیار کوتاهی دارند چون امواج آنها دائم

 همواره در محیط اتر بوجود می آیند.  تشدید شده ای می شوند که 

این بخش توضیح داده شده، بوجود آمدن  در همانطور که در قسمتهای بعدی

و یا حتی بصورت تکی در  ماده و ضد ماده(ذوجی، ) ذرات هسته ای بصورت دوتایی

بوده و  همیشه امر عادی محیط اتر و همچنین در شتاب دهنده های ذرات هسته ای

پایدار هستند می توانند ًا لی، فقط حبابهایی که پایدار و یا حداقل نسبت.  وخواهد بود

 . لی فقط برای یک لحظهردیابی و شناسایی شوند.  ذرات دیگر نیز شکل می گیرند و

می توان آنها را به عنوان  ،بوجود می آیندًا حقیقت ذرات اینکه آن ه دلیلب بنابراین،

نمی توانند بطور مستقیم ردیابی و شناسایی مجسم کرد، چون آنها نیز ذرات تخیلی 

   شوند.
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- پدیدار شدن و ناپدید شدن ذرات ماده و ضد ماده در طبیعت 

محیط اتر وجود دارند باعث تشدید شدن یکدیگر می در امواج گروهی که بطور همزمان  انواع

می توانند باعث تولید در صورتی که به اندازه کافی قوی باشند، اینگونه امواج تشدید شده، شوند.  

شدن ذرات ماده و ضد ماده )حبابها( در آن محیط گردند.  شکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده 

)حبابها( در محیط اتر توسط امواج گروهی تشدید شده در آن محیط، درست مانند شکل گرفتن 

تولید می  صوتی در محیط مایعی نظیر محیط آب هستند که در اثر تشدید شدن امواج حبابهایی

شوند.  ذرات تولید شده می توانند بصورت ذوجی از دو ذره ماده و ضد ماده متضاد هم باشند و یا 

بصورت یک ذره ماده یا یک ذره ضد ماده باشد، بسته به اینکه موج تشدید شده یک موج کامل 

 است و یا یک نیمه موج.  

لیات در سطح بسیار وسیعی پیش اگر چه در دورانی که کیهان بسیار جوان بود، اینگونه عم

د، ولی به مرور زمان از تعداد آنها در واحد زمان به تدریج کاسته شده و خواهد شد.  به دنمی آم

تر شدن هستند، چون با گسترده  امواج گروهی موجود در محیط اتر در حال ضعیف ،مرور زمان

محیط اتر  ،در ضمن.  نندتر شدن محیط اتر آن امواج خودبخود فضای بیشتری را اشغال می ک

 تر شدن است.   در حال هر چه رقیقنیز 

همین گونه امواج تشدید شده در محیط اتر می توانند باعث از بین رفتن )خنثی ، نکته مهم

.  پدید شدن آنها گردندشدن( ذرات ماده و یا ضد ماده شوند و در نتیجه، باعث نا

آنها نخواهد داشت.   نزدیکیرات در ربطی به وجود سایر ذ هیچ ناپدید شدن آن ذرات

 واجاینگونه اثرات را می توان در محیط مایعی نظیر محیط آب مشاهده نمود، چون ام

آب محیط ( حبابهایی شوند که در ناپدید شدنصوتی می توانند باعث حل شدن )

   وجود دارند.

 

  ذراتپدیدار شدن و ناپدید شدن ذرات ماده و ضد ماده در شتاب دهنده های  -6

  هسته ای    

ذرات هسته ای )که در اصل حبابهایی در محیط اتر هستند( در ضمن  ،شتاب دهنده هادر 

راهنمایی شدن در مسیر بخصوصی، پس از رسیدن به سرعتی نزدیک به سرعت نور به هم 

برخورد می کنند.  اینگونه واکنشها بین ذرات هسته ای شتاب داده شده را می توان به برخورد 

ردن حبابها در محیطی نظیر محیط آب تشبیه کرد که ممکن است با سرعت سریعی به سمت ک

در ضمن اینگونه واکنشها، حبابهای بسیاری تولید می شوند، در حالیکه هم راهنمایی شوند.  
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از دست می دهند.  تعدادی از حبابهای جدید کوچکتر از  کاًلحبابهای اولیه ماهیت خود را 

.  همچنین، در ضمن برخوردهای ثانوی بین از آنها خواهند بود بعضی نیز بزرگتر حبابهای اولیه و

 د.  ی نیز بزرگتر خواهند شو تعداد خواهند رفتاز بین  ی از حبابهاحبابهای تولید شده، تعداد

شتاب همانند پدیده ای است که در اثر برخورد کردن ذرات هسته ای در ًا این پدیده دقیق

 سته ای مشاهده می شود.   دهنده های ذرات ه

تولید شدن ذرات سنگین تر در شتاب دهنده های ذرات هسته ای فقط نمایانگر تولید ، نکته مهم

تر،  چه بزرگتر، در اثر تولید شدن امواج تشدید شده هر چه قویشدن حبابهای هر

در محیط اتر است.  اینگونه ذرات یا به دلیل تشدید شدن امواج گروهی موجود در 

ولی، به هیچ امواج گروهی جدید.   تولید شدنحیط اتر بوجود می آیند و یا به دلیل م

تجزیه شدن باعث تولید شدن با عنوان آن ذرات نمونه هایی از ذراتی نیستند که 

 شده باشند.   کنونی ذرات

دهنده ها را  شتابتر در اثر واکنشهای هسته ای در  بوجود آمدن ذرات سنگین

تر شدن امواج صوتی تشبیه کرد که در اثر بلندتر کردن صدای یک  قویمی توان به 

 شوند.  می استریو و یا با استفاده از چندین بلندگو تولید 

تشدیدتر شده اند( ًا تر تولید شده )امواج گروهی که بطور مصنوع ذرات سنگین

ذراتی بطی به ذراتی که در گذشته در این کیهان وجود داشته اند و یا به هیچ عنوان ر

 خواهند داشت ندارند.  خالصه اینکه،   دکه در آینده وجو

تری که در شتاب دهنده های ذرات هسته ای  "ذرات سنگین

تولید می شوند نمایندگان ذراتی نیستند که بطور طبیعی در 

گذشته وجود داشته اند و یا بطور طبیعی در آینده وجود 

 خواهند داشت." 

 

 یدار و ناپایدارذرات پا واتر  بین رابطه -7

اگر ذرات ماده به صورت جداگانه از یکدیگر وجود داشته باشند و با ذراتی که ضد آنها 

( روبرو نشوند، آن می باشندهستند )ذراتی که موج تشدید شده آنها متضاد موج ذرات مورد نظر 

مال تداخل ذرات پایدار خواهند بود.  ولی اگر بطور مکرر با ذراتی که ضد آنها هستند حتی احت

جدیدی در محیط اتر روبرو شوند، در آینده دور و یا  اشند و یا حتی با امواج تشدید شدۀداشته ب
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نزدیک بر روی یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت و ماهیت خود را از دست خواهند داد.  آنگونه ذرات 

 .  خواهند بودناپایدار 

 

 چرا نوترونها در حالت تنهایی ناپایدارند؟ -8

ذرات هسته ای ماده و ضد ماده )نظیر الکترونها، پروتونها و نوترونها( امواج گروهی تمام 

تشدید شده با فرکانس بخصوصی در محیط اتر هستند و نسبت به امواج گروهی که دارای 

فرکانس مشابه هستند عکس العمل نشان می دهند.  انواح متنوعی از امواج گروهی که در محیط 

و در  )همگام شدن( باعث تولید شدن هارمونیکًا فاصله زمانهای مساوی دائم اتر انتشار دارند در

نتیجه تشدید شدن یکدیگر در آن محیط می شوند.  اینگونه هارمونیکها و در نتیجه امواج تشدید 

 شده دارای فرکانس های متفاوتی هستند.  

اتر تطابق نداشته  اگر فرکانس یک ذره با فرکانسهای تولید شده بصورت هارمونیک در محیط

باشد آن ذره و آن امواج تولید شده به سادگی در مسیر خود ادامه حرکت می دهند و بر روی 

عمل می کنند.   ذرات پایداریکدیگر هیچگونه اثر دائمی وارد نمی کنند.  اینگونه ذرات به عنوان 

بق با فرکانس آن ذره تطا روبرو شود کهولی، اگر ذره ماده )و یا ضد ماده( با امواج تولید شده ای 

داشته باشد )به دلیل اینکه با یک فرکانس ولی معادل با نصف سیکل با هم اختالف زمانی دارند( 

ج گروهی باعث خنثی شدن موج آن ذره خواهند شد.  در نتیجه موج تشدید شده آن ذره امواآن 

 عمل می کنند.   ناپایدار ذراتدر محیط اتر حل و پخش خواهد شد.  اینگونه ذرات به عنوان ًا آن

فرکانس موج آنها با فرکانس نوعی از  چون ،ناپایدارند نسبتًا نوترونها از ذراتی هستند که

امواجی که بطور دائمی در محیط اتر تشدید می شود یکسان است.  در نتیجه، در صورتی که 

( آن ذرات یعنی سایر ذرات دخالتی نکنند )یعنی ذرات دیگری در نزدیکی وجود نداشته باشند

، چوننوترونها خودبخود در فاصله زمانی بخصوصی ماهیت ذره بودن خود را از دست می دهند.  

روبرو خواهند شد  آنها هستندمتضاد موج ای که چه بخواهند و چه نخواهند با امواج تشدید شده 

 و راه دفاع و یا فراری نخواهند داشت.  

ها به دلیل روبرو شدن با امواج گروهی با فرکانس حل شدن ذراتی نظیر نوترون، نکته مهم

.  بخصوص را می توان به حل شدن حبابها در محیطی نظیر محیط آب تشبیه کرد

آنها نیز با روبرو شدن با امواج صوتی که فرکانس بخصوصی دارند خودبخود  ،چون

   ماهیت خود را از دست می دهند و در محیط آب حل می شوند.
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 ناپایدارایزوتوپهای  وتر ا بین رابطه -9

هر ذره ماده در حقیقت نمایانگر حالت تشدید شده ای از امواج گروهی در محیط اتر است.  

باعث ًا در ضمن طی کردن مسیر حرکتی خود در مدارهایی که قرار دارند، ذرات هسته ای دائم

ًا قرار دارند دائم اتمیک تولید شدن تالطم در محیط اتر می شوند.  ذرات هسته ای که در هسته 

مدارهای یکدیگر را نیز قطع می کنند.  به این طریق آنها باعث ایجاد شدن تالطم )در محیط اتر( 

در مسیر حرکت یکدیگر می گردند.  اگر فاصلۀ بین تالطم های تولید شده توسط ذرات زیاد باشد 

فرق داشته باشند، آن  و یا آن ذرات باعث تولید شدن تالطم هایی شوند که فرکانس آنها با هم

 . ازنداندمی ذرات )با تالطم های تولید شده خود( آینده یکدیگر را به مخاطره ن

ولی، اگر تالطم های تولید شده توسط ذرات به هم نزدیک باشند و یا فرکانس آنها با هم 

 آن توسط یکسان باشد، با عبور کردن های تکراری از نزدیکی یکدیگر، تالطم های تولید شده

می توانند باعث تشدید شدن یکدیگر شوند.  در این حالت، آن ذرات می توانند با کمک ذرات 

 تالطم های تولید شده خود برای یکدیگر مسائل جدی ایجاد کنند.  در بسیاری از اینگونه موارد،  

  آنها می توانند قسمتی از انرژی خود را به صورت یک موج گروهی در محیط اتر از

)امواج الکترومغناطیسی نظیر اشعه گاما(   دست بدهند. 
 تری شوند.  )اشعه بتا(   آنها می توانند تبدیل به امواج تشدید شدۀ ضعیف
  و کاًل از هسته آنها می توانند به صورت تنهایی و یا بصورت گروهی از مدار خود خارج

.  )اشعه آلفا و یا تجزیه کلی هسته ها(  شونددور 

یک و یا  جدید سته عوض می شود و به این طریق یک ایزوتوپدر هر صورت، ماهیت ه

 عنصر جدید شکل می گیرد.  

هسته اتمها را می توان به منظومه هایی تشبیه کرد که در فاصله زیادی از هم قرار ، نکته مهم

یکدیگر در حرکتند.  به دور دارند و ذرات هسته ای درست مانند سیاراتی هستند که 

، سیارات یک منظومه می توانند در امتداد یک خط والنیط پس از گذشت مدتی

قرار گیرند و یا تشکیل ترتیب بخصوصی بدهند به نحوی که باعث شود یکی مستقیم 

 یا چند تا از سیارات از مدار معمولی خود خارج شوند.

اگر آن سیارات از سیارات همسایه خود انرژی کافی دریافت کنند می توانند مدار 

کنند و باعث حوادث ناگواری گردند.  اینگونه حوادث می توانند اثرات خود را ترک 
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موقتی و یا دائمی داشته باشند.  همین گونه حوادث برای ذرات هسته ای در داخل 

 هسته اتمها پیش می آیند.  

 

0-  ناپایداررابطه اتر با نیمه عمر ایزوتوپهای 

مدارهایی به دور یکدیگر در حرکتند و اتمها قرار دارند در  ذرات ماده که در داخل هسته

مدام در حال تکرار کردن یکسری مانورهایی هستند که باعث گذر کردن آنها از نزدیکی یکدیگر 

می شوند، مانورهایی که ظاهرًا به حالت راندم انجام می شوند.  هر چند وقت، آنها شرایط 

تولید شدن تالطم هایی می  بخصوصی را تجربه می کنند و حرکتهای آنها در محیط اتر باعث

شوند که با هم هماهنگ هستند و در صورت قوی بودن می توانند باعث شوند که یک و یا چند 

 ذره ماده )ذرات هسته ای(:

   .قسمتی از انرژی خود را به صورت یک موج گروهی در محیط اتر از دست بدهند

)امواج الکترومغناطیسی نظیر اشعه گاما(
 تری شوند.  )اشعه بتا( دید شدۀ ضعیفتبدیل به امواج تش
  اشعه آلفا و شوندبه صورت تنهایی و یا گروهی از مدار خود خارج و کاًل از هسته دور(  .

یا تجزیه کلی هسته ها(

اینگونه اتفاقات بر اساس شانس پیش نمی آیند، چونکه حرکتهای تک تک ذرات ماده 

مسیر خود تجربه می کنند.  بعضی از این نیروها  مستقیمًا وابسته به نیروهایی هستند که آنها در

توسط سایر ذراتی که عضو گروه محلی هستند تولید می شوند، در حالیکه بعضی دیگر توسط 

ذراتی که در فاصله ای دورتر و خارج از گروه محلی قرار دارند بوجود می آیند.  نیروهای خارجی 

ی اتمهای مجاور را شکل می دهند و یا توسط می توانند در اثر ذراتی تولید شوند که هسته ها

در حرکت به حالت سرگردان سایر ذراتی تولید شوند که بطور آزادانه در فضای بین هسته ها 

 هستند.

به عبارت دیگر، تجزیه شدن هسته ها را می توان بر اساس شانس در نظر گرفت، در حالیکه 

ردن یک سکه است.  اگر فقط یک بار انجام اینچنین نیست.  رفتار هسته ها درست مانند پرتاب ک

شود نتیجه زمانی مشخص می شود که سکه پرتاب شود و پس از افتادن به حالت ساکن در آید.  

این حالت متناظر با در نظر گرفتن رفتار یک هسته بطور مجزا است.  تجزیه شدن آن را نمی 

 افتد.بیتوان پیش بینی کرد تا زمانی که در اصل اتفاق 
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اگر همان سکه به تعداد بسیار زیادی به هوا پرتاب شود، تعداد دفعاتی که بر روی یک  ولی

خواهد داشت.  چونکه  درصد 0سطح و یا سطح دیگر خود خواهد نشست، شانسی معادل با 

فقط به دو حالت می تواند بنشیند.  اینگونه نتیجه به سادگی به دلیل وجود داشتن عوامل بسیار 

.  اثر می گذارندر روی حرکت آن سکه از زمان پرتاب شدن تا لحظه نشستن زیادی است که ب

بنابراین، نتایج بطور مساوی بین دو حالت ممکن تقسیم می شوند و روی هم رفته به نظر می آید 

که نتایج دریافتی بر اساس شانس پیش آمده باشند.  در حالیکه اینچنین نیست.  به دلیل اینکه، 

ن سکه هر بار دقیقًا به یک طریق مشخص تکرار شود، سکه همیشه بطور اگر عمل پرتاب کرد

 تکراری فقط بر روی یک طرف مشخص خود خواهد نشست.  

همینطور، هسته هایی که در مقدار مشخصی از یک ماده رادیواکتیویته وجود دارند، شرایطی 

سایر ذراتی که در  را تجربه می کنند که اعضای گروه داخلی )ذرات موجود در هر هسته( و یا

ها به  های مکرر خود باعث می شوند.  در صورتیکه تالطم نزدیکی قرار دارند با شکل دادن تالطم

تشدید شدن اثرات یکدیگر گردند.  تعداد  ومی توانند باعث هماهنگ آنها اندازه الزم قوی باشند 

ز چندین میلیون، هسته های موجود در حتی یک گرم از هرگونه ماده رادیواکتیویته بیش ا

میلیون، میلیون، میلیون هسته است.  بنابراین، اتفاقات مختلفی که برای هسته ها پیش می آیند 

 حالت شانسی بودن را به خود می گیرند.

فقط یک هستۀ بخصوص در نظر گرفته شود و وضعیت تک تک ذرات  اگر"

ن موجود در آن هسته شناخته شده باشند، می توان مقطع زمانی که آ

هسته شرایط الزم برای تجزیه شدن را تجربه خواهد کرد و یا زمان شکل 

گرفتن تالطم قوی که باعث تغییر یافتن ماهیت آن هسته به هسته ای 

 "را دقیقًا محاسبه نمود. خواهد شددیگر 

فقط به دلیل بیشتر بودن و ایزوتوپهای مختلف نیمه عمرهای کوتاه تر و یا طوالنی تر ، مهم نکته

کمتر بودن تعداد دفعاتی هستند که شرایط الزم برای شکل گرفتن هماهنگی قوی یا 

 های تولید شده در هر واحد زمان پیش می آیند.   بین تالطم

از یک ایزوتوپ ناپایدار اتم یک  ۀدر صورتیکه از اثرات خارجی به دور باشد، هست

یافتن ماهیت آن شرایط الزم برای شکل گرفتن تالطم قوی که بتواند باعث تغییر 

 شود را پس از گذشت مدت زمان بخصوصی تجربه خواهد کرد. 
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هسته اتمها را می توان به منظومه هایی تشبیه کرد که در فاصله زیادی از هم قرار دارند و 

یکدیگر در حرکتند.  پس از گذشت به دور ذرات هسته ای درست مانند سیاراتی هستند که 

قرار گیرند و یا تشکیل مستقیم مه می توانند در امتداد یک خط ، سیارات یک منظوطوالنی مدتی

ترتیب بخصوصی بدهند به نحوی که باعث شود یکی یا چند تا از سیارات از مدار معمولی خود 

می توانند آنها اگر آن سیارات از سیارات همسایه خود انرژی کافی دریافت کنند   خارج شوند.

دث ناگواری گردند.  اینگونه حوادث می توانند اثرات موقتی و مدار خود را ترک کنند و باعث حوا

یا دائمی داشته باشند.  همین گونه حوادث برای ذرات هسته ای در داخل هسته اتمها پیش می 

 آیند.  

 ، چگونهدر داخل هسته های اتمها -6 در قسمت "کامل همانطور که با جزئیات ، نکته مهم

به دلیل کمبود و یا " توضیح داده شده،  ونها می شوند؟نوترونها باعث پیوند بین پروت

   بیش از اندازه بودن تعداد نوترونهای الزم است که بعضی از ایزوتوپها ناپایدار هستند.

کمبود تعداد نوترونهای الزم برای پیوند دادن پروتونهای موجود در یک هسته 

 ،حرکت موجیداشتن  به شدن ذرات تشویق به دلیل ،که باعث می شودچند ذره ای 

، آن زمان محدودیمدت پس از گذشت  ،توسط امواج گروهی در محیط اتر محلی

 دهد.  خود را به روشهای مختلف از دست ب ماهیتهسته 

چند ذره ای نیز باعث  همچنین، بیش از اندازه بودن تعداد نوترونها در یک هسته

اضافی موجود در آن هسته از بین رفتن ثبات آن هسته می گردد.  چون، نوترونهای 

به .  خودبخود باعث حرکت کردن پروتونها به حالت غیر طبیعی و بی ثبات می شوند

سعی در بر قرار  نگهداشتن تماس جاذبه ای خود با تعداد ًا پروتونها دائم ،دلیل اینکه

زیادی از نوترونها را خواهند داشت.  در نتیجه، پروتونها از مسیر حرکت خود در آن 

 ه خارج می شوند و در کل باعث از بین رفتن ثبات آن هسته می گردند.  هست

 

- ایزوتوپهای چگونه حرکت داشتن نسبت به اتر محلی بر روی نیمه عمر ذرات و 

 ناپایدار اثر می گذارد؟

امواج گروهی مختلفی که بطور همزمان در محیط اتر در حال انتشار هستند هر چند وقت 

اج تشدید شده ای در آن محیط می گردند.  این امواج تشدید شده با باعث شکل گرفتن امو

فرکانسها و قدرتهای متفاوتی تولید می شوند.  در صورتیکه به اندازه کافی قوی باشند آنها به 

 ارند اثر می گذارند.  رات هسته ای که در نزدیکی قرار دروشهای مختلف بر روی وجود ذ
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از ذرات هسته ای نظیر هسته یک اتم که در مکان خود  یک ذره هسته ای و یا یک مجتمعی

می مساوی با اینگونه امواج تشدید شده برخورد ًا در فواصل زمانی تقریب استساکن و ثابت ًا نسبت

.  ولی، یک ذره هسته ای و یا یک مجتمعی از ذرات که در محیط اتر در حرکت است در کند

ید شده روبرو می شود. به دلیل اینکه، با حرکت کردن مختلفی با اینگونه امواج تشدزمانی فواصل 

د که در صورت ماندن در باعث از دست رفتن فرصتهایی می شواز مکانی به مکان دیگر خودبخود 

با  همکان سابق خود با آن امواج تشدید شده روبرو می شد.  اختالف مدت زمان برخورد آن ذر

 یط اتر بستگی دارد.  در مح هامواج تشدید شده به سرعت حرکت آن ذر

همچنین، با افزایش سرعت ذرات و نزدیک شدن سرعت آنها به سرعت نور، آن ذرات هم 

باعث تعداد بیشتری از برخوردهای خود با آن امواج تشدید شده را از دست می دهند و هم اینکه 

چون، هر   ند.تغییر یافتن اثرات تجربه شده در اثر برخورد کردن با آن امواج تشدید شده می گرد

باالیی در حرکت است ًا هر مجتمعی از ذرات که با سرعت نسبتًا ذره هسته ای و مخصوص

خودبخود باعث تولید شدن یک نوع موج نظیر موج تولید شده در جلوی یک قایق و یا یک 

.  این موج در پیشاپیش آن ذرات انتشار می استحرکت زیادی در که با سرعت  دمی شو کشتی

در نتیجه  د ومی رسند درگیر می شوامواج تشدید شده ای که به نزدیکی آن ذرات  یابد و با

ممکن آن امواج تشدید شده بر روی آن ذرات و یا مجتمع ذرات می  باعث تغییر یافتن اثرات

 د.  دگر

 تشبیه کرد امواجی نگونه اثرات را می توان به اثرات وارد شده بر روی بدنه یک قایق توسطای

دارند.  سه حالت مختلف از حاالت بسیاری که یک قایق می  وجودبر روی سطح آب  ًاکه دائم

 تواند در ضمن شناور بودن بر روی سطح آب یک دریاچه تجربه کند در زیر توضیح داده شده اند.  

  باشددریاچه لنگر انداخته یک قایق در وسط  . 

رامی باشد.  این آًا در این حالت، قایق ممکن است دارای حرکت انتقالی نسبت

باعث  ، تغییر جهت باد خودبخودچون.  دحرکت مربوط به تغییر جهت باد می شو

بطور واضح حرکتهای  ،در آن حالت ،قایق آنمی گردد.  لنگرش به دور چرخش قایق 

سطح آب در نزدیکی خود دریافت می  بر رویموجی شکل متنوعی که از امواج موجود 

   .خواهد گذاشتکند را به نمایش 

  باشددریاچه در حرکت یک قایق با سرعت آهسته ای در  . 

جهت  در ،آرامیًا صی دارای حرکت انتقالی نسبتدر این حالت، قایق بطور مشخ

.  آن قایق همچنین دارا بودن حرکتهای خواهد بود ،بخصوصی که در حال حرکت است
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مربوط به امواج  .  اینگونه حرکتهاخواهد دادموجی شکل ضعیفی را نیز از خود نشان 

 موجود بر روی سطح آبی می شوند که آن قایق در آن شناور و در حال حرکت است.  

  باشددریاچه در حرکت  یکقایق با باالترین سرعت ممکن خود بر روی  . 

جهت بخصوصی  در ،ثابتی و سریعًا در این حالت، قایق دارای حرکت انتقالی نسبت

، آن قایق دارا بودن حرکتهای موجی در این حالت . خواهد بود ،که در حال حرکت است

شکلی که مربوط به امواج موجود بر روی سطح آب می شوند را به سختی از خود نشان 

 . خواهد داد

به همین دلیل است که سرعت ذرات هسته ای و یا ایزوتوپهایی که ناپایدارند بر روی طول 

سریع تر در محیط اتر حرکت ات و یا ایزوتوپها آن ذرچه  هرچون،  می گذارد. نیمه عمر آنها اثر 

 کنند خودبخود طول نیمه عمر آنها افزایش می یابد.  به عبارت دیگر، 

ناپایداری که با سرعت بسیار  ذرات و ایزوتوپهای نیمه عمر"آهسته شدن 

به کاسته شدن از تعداد می شود مربوط  باالیی در حرکت هستند

توسط امواج گروهی ًا که دائم د شده ایبرخوردهای آنها با امواج تشدی

  ."اتر تولید می شوندمتفاوت در محیط 

 

2-  اثر میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی بر روی نیمه عمر ایزوتوپهای ناپایدار و ذرات

 هسته ای ناپایدار

بر طبق این کتاب، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی جریانهای مختلفی در محیط اتر 

نابراین، وجود میدان مغناطیسی قوی و یا میدان الکتریکی قوی همانگونه اثرات را بر ب  هستند.

روی نیمه عمر ایزوتوپها و ذرات ناپایدار خواهد داشت که حرکت آنها نسبت به محیط اتر باعث 

"میدان مغناطیسی چیست؟" "زمان چیست؟"، ه ب می شود.  اینگونه اثرات در بخش های مربوط

   معرفی شده اند.  خالصه اینکه، بخصوصیبه همراهی آزمایش های  "لکتریکی چیست؟و "میدان ا

-  همانطور که در آزمایش " اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان )در

 مقیاس آزمایشگاهی(" عنوان شده، 

نیمه عمر هر می توان با استفاده از یک میدان مغناطیسی قوی " 

 طوالنی تر کرد."پایدار را ایزوتوپ و یا هر ذره نا
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میدان  کمکهمانطور که در آزمایش "آهسته کردن سرعت گذشت زمان با  -2

 الکتریکی" عنو.ان شده، 

نیمه عمر هر می توان با استفاده از یک میدان الکتریکی قوی " 

 طوالنی تر کرد."ایزوتوپ و یا هر ذره ناپایدار را 

 

- ی ناپایداریزوتوپهااثر درجه حرارت بر روی نیمه عمر ا 

چگونه حرکت داشتن نسبت به اتر محلی بر روی نیمه  -در قسمت قبلی تحت عنوان )

عمر ذرات و ایزوتوپهای ناپایدار اثر می گذارد؟( توضیح داده شده که سرعت حرکت ذرات و 

پیش  مجتمع های آنها در محیط اتر بر روی نیمه عمر آنهایی که ناپایدار هستند اثر می گذارد. 

آمدن اینگونه اثرات به دلیل برخوردهایی است که آنها با امواج تشدید شده در آن محیط تجربه 

اتر در محیط موجود ج گروهی انواع اموا همگام شدندر اثر می کنند، امواج تشدید شده ای که 

 تولید می شوند.  

ی آن محیط با افزایش درجه حرارت یک محیط مادی خودبخود تک تک اتمها و مولکولها

مادی بطور سریع تری در مکان خود به لرزش و حرکت در می آیند.  تا آنجایی که به حرکت آن 

ذرات هسته ای و یا آن ایزوتوپها نسبت به محیط اتر محلی مربوط می شود، حرکت لرزشی و 

با تشویق شدن به حرکت توسط موتوری و  ،محلی آنها معادل با حرکتی است که آنها می توانند

به هر جهت بخصوصی در این کیهان داشته باشند.  بنابراین، انتظارش است که  ،یا موشکی

ذرات و یا ایزوتوپهای ناپایداری که درجه حرارت آنها باال برده شود تجربه  توسطهمانگونه اثرات 

 .  به عبارت دیگر،  شوند

"در صورتیکه درجه حرارت یک ذره هسته ای و یا یک ایزوتوپ که 

است باال برده شود، طول نیمه عمر آن ذره هسته ای و یا  ارناپاید

 افزایش خواهد یافت." ایزوتوپ

 

-  هسته ای رابطه اتر با خواص موجی ذرات 

های آنها( دارای ارتعاشات بخصوص به  هر یک از ذرات هسته ای )و همچنین انواع مجتمع

در سرتاسر کیهان پخش هستند خود هستند.  این ارتعاشات به دلیل وجود امواج گروهی که 

پیش می آیند.  هر یک از ذرات به دلیل غرق بودن در اینگونه امواج توسط آنها به ارتعاش در می 
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آید.  فرکانس و ارتفاع ارتعاشاتی که هر ذره و یا مجتمعی از ذرات از خود به نمایش می گذارد به 

فرکانس و ارتفاع امواج گروهی  ین بههمچن اندازه فیزیکی و جرم آن ذره و یا مجتمع از ذرات و

 دارد.  بستگی محیط اتر محلی موجود در

 یذراتی که کوچکتر و سبکتر هستند راحت تر توسط امواج گروهی موجود در محیط اتر محل

ترونها و پروتونها، به لرزش در می آیند.  برای مثال، الکترونها به دلیل بسیار سبک تر بودن از نو

به لرزش و یا ارتعاش در می آیند.  به  یواج گروهی موجود در محیط اتر محلط امبه سادگی توس

د و به سادگی نهمین دلیل است که، خواص موجی الکترونها به سادگی به نمایش گذاشته می شو

  قابل آشکار شدن هستند.  همچنین به همین دلیل است که،

هسته اتمها سیر به دور  یالکترونها به جای اینکه مسیر مشخصی را بصورت مدار ثابت"

هسته اتمها باعث شکل گرفتن الیه ای ابر مانند می به دور کنند، با حرکت موجی خود 

 "شوند.  همان الیه ای که به عنوان ابر الکترونی شناخته شده است.

ذرات سبکتر و ذرات سنگین تر و همچنین مجتمع های آنها را می توان به توپ پینگ پنگ، 

هر یک از  ،چون.  تشبیه کرد کشایق کوچک و کشتی بزرگ نظیر یک تانکر نفتتوپ بسکتبال، ق

آنها به نحو مختلفی در اثر امواج موجود در سطح آب یک دریا به لرزش و یا ارتعاش در می آیند.  

ذراتی که به اندازه های مختلف شکل زیر بصورت بسیار ساده ای نشان می دهد که چطور 

 ی موجود در محیط اتر به لرزش در می آیند.  در اثر امواج گروههستند 
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هسته اتمها، اتمها، مولکولها، اشیاء، سیارات، ستاره ها، منظومه ها و حتی کهکشانها و ، نکته مهم

گروه های کهکشانها، هر یک در برابر امواج گروهی موجود در محیط اتر در محل 

   رند.خود، عکس العمل های بخصوص به خود را به نمایش می گذا

 

-  در درجه حرارت صفر مطلق، بر حرکتهای مختلف اتمها، هسته ها و الکترونها چه

 پیش می آید؟

در محیط اتر.  با شکل دادن به مجتمع های مختلف  استهر یک از ذرات هسته ای حبابی 

نظیر اتمها و مولکولها آنها همگی همواره در محیط اتر هستند.  در حال حاضر، محیط اتر 

نین میزبان انواع امواج گروهی نیز می باشد که بعضی در آغاز تولد این کیهان به آن محیط همچ

معرفی شده بودند و بعضی دیگر در اثر ترکیب شدن ذرات ماده و ضد ماده و خنثی شدن امواج 

 آن ذرات بوجود آمده بودند.   ۀتشدید شد

وجود در یک جسم جامد و یا در درجه حرارتهای معمولی، هر یک از اتمها و مولکولهای م

 گاز مانند دارای دو نوع حرکت یا ارتعاش می باشند.  یک محیط محیط مایع و یا یک 

 نبشی آنها می شود که بصورت درجه حرکت یا ارتعاش مربوط به انرژی ج یک نوع

حرارت آنها و در کل بصورت درجه حرارت آن محیط مادی خود را نشان می دهد.  
ها و ها را می توان به حرکت تک تک قایقتک اتمها و مولکول اینگونه حرکت تک

خود در مختلف کشتی هایی تشبیه نمود که در محوطه یک بندر به سمت مقاصد 

حرکت هستند.  

  یک نوع دیگر از حرکت و یا ارتعاش که در مقایسه با نوع حرکت اول، بسیار ضعیف تر و

مربوط به وجود امواج گروهی در محیط در مقدار حرکت بسیار کوچکتر و یا ریزتر است 

اتر محلی می شود.  
را می توان به حرکت تک تک قایقها و  ونه حرکت تک تک اتمها و مولکولهااینگ

کشتی هایی تشبیه نمود که مربوط به امواج موجود بر روی سطح آبی می شوند که آنها 

 آن شناور هستند.  بر روی 

را در درجه حرارت معمولی نشان می دهد.  قسمت  شکل زیر ساختمان اتمی مواد معمولی

اتمهای موجود در یک محیط مایع و یا گاز مانند و یا حتی یک محیط مادی جامد که  ،باال

اتمها و مولکولها می توانند دارای مقدار حرارت آن باال برده شده باشد را نشان می دهد.  
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اشند.  قسمت پایین در این شکل، بخصوصی از ارتعاشات و یا حرکتهای انتقالی مختلفی ب

ساختمان اتمی یک محیط مادی جامد را نشان می دهد که اتمهای آن به حالت منظمی قرار 

 هستندگرفته اند.  در این مورد، اتمها و مولکولها فقط دارای حرکتهای مختف از نوع ارتعاشات 

 ولی دارای حرکت انتقالی نمی باشند.  

 

تک اتمها قرار دارند و بصورت سایه و یا کم رنگ نشان داده  قسمتهایی که در اطراف تک

شده اند، نمایانگر مقدار حجمی از فضای اطراف آن ذرات هستند که آنها در آن حرکت می کنند.  

اینها همان حرکتهایی هستند که خود را بصورت درجه حرارت آن محیط مادی به نمایش می 

 گذارند.  

ا حرکتهای مختلف اتمها و مولکولها، تمام الکترونهایی که به در درجه حرارتهای معمولی، ب

ن لف حمل می شوند.  بنابراین، تمام آاتمها تعلق دارند توسط هسته های آن اتمها به جهات مخت

و هم  ،تجربه می کنندًا الکترونها هم اثرات وجود امواج گروهی در محیط اتر محلی را مستقیم

 جهات مختلف حرکت داده می شوند.   توسط هسته های اتمها بهاینکه 
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واقعی یک الکترون نمونه متعلق به یک اتم را نشان می دهد، اتمی ًا شکل زیر حرکت نسبت

که به دلیل اینکه درجه حرارتش معادل با حرارت معمولی است دارای حرکتهای متنوعی می 

 باشد.  

 

ه های اتمهای یک محیط حتی مسیر حرکت تک تک ذرات هسته ای در داخل هست، نکته مهم

مادی که درجه حرارت آن معادل با درجه حرارت معمولی است تحت تأثیر حرکتهای 

ود در محیط اتر محلی کلی اتمها و مولکولها و همچنین تحت تأثیر امواج گروهی موج

 د.  قرار می گیر

حرکتهای موجی از نوع اول به  با پایین آمدن درجه حرارت کلی یک محیط مادی، ارتفاع

و با رسیدن به درجه حرارت بخصوصی، اگر آن محیط مادی در درجات  تدریج کاهش می یابد

حرکتهای اتمها و مولکولهای خودبخود به حالت مایع در می آید، چون  باالتر به حالت گاز بوده

درجه حرارت آن کاهش یافتن بیشتر د.  نبخصوصی کاهش می یاب یج به حّدآن محیط به تدر

محیط باعث خواهد شد که آن محیط مادی به حالت جامد در آید.  و با رسیدن درجه حرارت 

یک محیط مادی به صفر مطلق، حرکتهای اتمها و مولکولهای آن محیط مادی که مربوط به 

متوقف خواهند شد.  در نتیجه، آن اتمها و مولکولها در  انرژی جنبشی آنها می شدند همگی کاًل

بی حرکت در می آیند.  این حالت درست مانند وضعیت ًا مکانهای خود به حالت ثابت و تقریب

 قایقها و یا کشتی هایی می ماند که با طنابهایی به لبه اسکله بسته شده باشند.  

هنوز دارای حرکتهای بسیار محدودی بصورت ارتعاش و یا  ولی تک تک اتمها و مولکولها

هایی که مربوط به وجود امواج گروهی در محیط اتر محلی می شوند.  لرزش خواهند بود، حرکت

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 اتر چیست؟ -2

6 

 

اینگونه حرکتها و یا ارتعاشات محدود اتمها و مولکولها نظیر حرکتهای محدود تجربه شده توسط 

قایقها و کشتی هایی می مانند که )در حالت بسته بودن با طناب به اسکله( توسط امواج موجود 

 تولید می شوند.  آنها سطح آب در نزدیکی  بر روی

شکل زیر ساختمان اتمی یک محیط مادی را نشان می دهد که حرارت آن به صفر درجه 

مطلق کاهش داده شده است.  همانطور که نشان داده شده، در این مورد، اتمها و مولکولها در 

.  خواهند شدثابت و بی حرکت  کاماًلًا مکانهای خود تقریب

 

ام الکترونهایی که متعلق به اتمهای آن محیط مادی هستند مسیر در صفر درجه مطلق، تم

هسته آن اتمها دنبال می کنند، چون تمام اتمهای آن محیط مادی و به دور دایره واری را ًا تقریب

.  بنابراین، در خواهند آمدبه حالت ثابت در ًا در نتیجه هسته های آن اتمها در مکانهای خود نسبت

ی که به یک محیط مادی به صفر مطلق کاهش داده شود تمام الکترونهای صورتیکه درجه حرارت

، فقط کردن مسیر مدار خود به دور هسته ق دارند، در ضمن دنبالاتمهای آن محیط مادی تعل

حرکتهای موجی بسیار ضعیفی که مربوط به وجود امواج گروهی در محیط اتر محلی می شوند را 

  از خود به نمایش خواهند گذاشت. 
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اتمی  ،حقیقی یک الکترون نمونه وابسته به یک اتم را نشان می دهدًا شکل زیر حرکت نسبت

دارای هیچگونه حرکتی بجز و در نتیجه که درجه حرارتش به صفر مطلق پایین آورده شده 

نمی باشد.   ،حرکت ارتعاشی که مربوط به وجود امواج گروهی در محیط اتر محلی می شود

یر حرکت تک تک ذرات هسته ای که در داخل هسته های اتمهای یک حتی مس، نکته مهم

محیط مادی که درجه حرارت آن به صفر مطلق پایین آورده شده باشد تحت تأثیر 

   د.ود در محیط اتر محلی قرار می گیرامواج گروهی موج

 

 چه در حال حاضر امکان اینکه درجه حرارت یک محیط مادی به صفر مطلق بنابراین، اگر

درجه تکنولوژی جدید، گونه  هربا استفاده از حتی اگر  در آینده،پایین آورده شود وجود ندارد، 

 ی آن محیط مادیتک تک اتمها و مولکولهاحرارت یک محیط مادی به صفر مطلق رسانده شود، 

 هرگز بطور کامل از حرکت کردن باز نخواهند ایستاد.  به عبارت دیگر،  

ک محیط مادی به صفر مطلق کاهش داده شود، تک "حتی اگر درجه حرارت ی

تک اتمها و مولکولهای موجود در آن محیط مادی همیشه دارای مقداری 

همچنین، تمام ذرات   حرکت بصورت ارتعاش و یا موجی شکل خواهند بود.

هسته ای موجود در هسته های آن اتمها و حتی الکترونهای وابسته به آن اتمها 

ری خود حرکتهای موجی شکلی را از خود به نمایش در ضمن حرکتهای مدا

خواهند گذاشت.  تمامی اینگونه از حرکتها مربوط به وجود امواج گروهی در 

 محیط اتر محلی می شوند."
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6- می شوند؟ چگونه نوترونها باعث پیوند بین پروتونها ،در داخل هسته های اتمها 

صورتیکه به هم نزدیک شوند یکدیگر را دفع  پروتونها دارای بار الکتریکی مثبت هستند و در

می کنند.  در هسته هایی از اتمها که دارای دو یا چند پروتون هستند، برای اینکه پروتونها 

بتوانند در نزدیکی هم بمانند آنها نیاز به کمک دارند.  نوترونها ذراتی هستند که در اینگونه 

 شرایط کمکهای ضروری را فراهم می سازند. 

بر روی یکدیگر وارد می کنند و اینکه چطور وجود نوترونها ونها ی دفع کننده ای که پروتنیرو

باعث آرامش پروتونها در نزدیکی هم می شود را می توان به راحتی توسط دو آهنربای قوی و یک 

 قطعه آهن که آهنربا نشده باشد نشان داد.  این شرایط در شکل زیر نشان داده شده اند.  

 

ت مختلف در شکل نشان داده شده اند.  در یک حالت، قطبهای همنام از آن دو دو حال

یکدیگر را دفع ًا آن دو قطب همنام طبیعت ،آهنربا روبروی هم قرار داده شده اند.  در این حالت

می کنند.  در حالیکه در حالت دیگر، قطعه آهنی که آهنربا نشده در فضای بین آن دو قطب 

ربا قرار داده شده است.  در این حالت، وجود آن قطعه آهن باعث می شود که همنام از آن دو آهن

دو قطب همنام از آن دو آهنربا بیش از آنکه متوجه وجود یکدیگر شوند متوجه وجود آن قطعه 

آهن شوند و هر دو سعی خواهند کرد که آن قطعه آهن را به سمت خود جذب کنند.  با جذب 

مان، آن دو قطب همنام از آن دو آهنربا خودبخود از طریق آن کردن آن قطعه آهن بطور همز

 قطعه آهن به یکدیگر می پیوندند.  به عبارت دیگر،   
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نیروی کششی دو قطب همنام از دو آهنربا نسبت به یک قطعه آهن که در 

بین آنها واقع شده باشد قوی تر از نیروی دفع کننده ای است که آن دو قطب 

 ر وارد می کنند.همنام بر روی یکدیگ

همین گونه اثرات در مورد دو پروتونی پیش می آیند که به هم نزدیک شده باشند.  ًا دقیق

یکدیگر را دفع می ًا ئناگر هیچ نوترونی در فضای بین آن دو پروتون وجود نداشته باشد، آنها مطم

د داشته باشند، کنند.  ولی، در صورتیکه یک و یا چند نوترون در فضای بین آن دو پروتون وجو

می توان گفت که آن دو پروتون نیروی دفع کننده ای که بر روی هم وارد می کردند را نادیده 

می گیرند و به وجود نوترونهایی که در نزدیکی قرار دارند توجه می کنند.  حتی می توان گفت 

رونها می کنند.  که پروتونها قسمت اعظم توانایی خود را صرف تبادل نیروی جذب کننده با آن نوت

به این طریق، تک تک پروتونها به سمت نوترون و یا نوترونهایی که در نزدیکی وجود دارند جذب 

 می پیوندند.  به عبارت دیگر،  نیز به یکدیگر به این طریق می شوند و در کل 

بر  "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها در داخل هسته های اتمها متقاباًل

گر وارد می کنند قوی تر از نیروی دفع کننده ای است که بار روی یکدی

 الکتریکی مثبت پروتونها تولید می کنند." 

 به عبارت دیگر، 

بر روی یکدیگر وارد می کنند در  "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها متقاباًل

 می دهد." حقیقت نیرویی است که آن ذرات را در داخل هسته های اتمها به هم پیوند 

جاذبه، ارائه شده در این کتاب، که بر اساس وجود اتر پایه ریزی جدید در نتیجه، بر طبق تئوری 

 شده،  

 ." در این کیهان، نیرویی به نام نیروی ضعیف هسته ای وجود ندارد" 

 شکل زیر سه حالت مختلف را نشان می دهد.  

از نزدیک شدن به یکدیگر خودداری در حالت اول، فقط دو پروتون نشان داده شده اند که 

می کنند.  در حالت دوم، دو پروتون متوجه وجود یک نوترون در فضای بین خود می شوند و هر 

یک سعی در تبادل دو طرفه نیروی جاذبه با آن نوترون را دارد و در نتیجه دو پروتون از طریق 

متوجه وجود دو نوترون در فضای آن نوترون به یکدیگر می پیوندند.  در حالت سوم، دو پروتون 
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بین خود می شوند و هر دو پروتون سعی در تبادل دو طرفه نیروی جاذبه با تک تک آن دو 

نوترون را دارند و به این طریق باعث بر قرار شدن پیوند هر چه قوی تری بین هر چهار ذره هسته 

 ای می گردند.  



بودن تعداد نوترونهای الزم است که بعضی از ایزوتوپها به دلیل کمبود و یا بیش از اندازه ، نکته مهم

   ناپایدار هستند.

کمبود تعداد نوترونهای الزم برای پیوند دادن پروتونهای موجود در یک هسته 

چند ذره ای باعث می شود که، به دلیل تشویق شدن ذرات به داشتن حرکت موجی، 

دت زمان محدودی، آن توسط امواج گروهی در محیط اتر محلی، پس از گذشت م

 هسته ماهیت خود را به روشهای مختلف از دست بدهد.  
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همچنین، بیش از اندازه بودن تعداد نوترونها در یک هسته چند ذره ای نیز باعث 

از بین رفتن ثبات آن هسته می گردد.  چون، نوترونهای اضافی موجود در آن هسته 

ر طبیعی و بی ثبات می شوند.  به خودبخود باعث حرکت کردن پروتونها به حالت غی

دلیل اینکه، پروتونها دائمًا سعی در بر قرار  نگهداشتن تماس جاذبه ای خود با تعداد 

زیادی از نوترونها را خواهند داشت.  در نتیجه، پروتونها از مسیر حرکت خود در آن 

 هسته خارج می شوند و در کل باعث از بین رفتن ثبات آن هسته می گردند. 

 

7-  در این کیهان ماده تیرهپیدایش 

قابل رؤیت نمی باشند.  ًا همان ذرات ماده و ضد ماده هستند که مستقیم ماده تیرهذرات 

و یا صورتهای مختلف دیگری از ذرات آنها می توانند بصورت ستاره های نوترونی، سیاه چاله ها 

بین رفتن سریع توسط امواج موجود  د، ذراتی که یا به دلیل تولید شدن و ازنماده و ضد ماده باش

  در محیط اتر بسیار ناپایدارند و یا ذرات بسیار ریزی هستند.  

در این کیهان وجود دارد، ولی وجود آن فقط توسط اثرات  زیادیبه مقدار بسیار  ماده تیره

د.  جانبی آن نظیر نیروی جاذبه ای که بر روی ذرات ماده و ضد ماده وارد می کند آشکار می شو

د.  این جریان را به سمت خود بوجود می آوراز اتر  هر یک از آن ذرات جریان شتابداری ،چون

وارد می کند.   می گیرداتر نیز به نوبه خود نیروی کششی بر روی آنچه در مسیر حرکتش قرار 

موجود در این  ماده تیرهاین همان نیرویی است که به عنوان نیروی جاذبه شناخته شده است.  

کیهان را می توان به چند گروه تقسیم نمود:  

  کهکشانها در داخلًا مخصوص ،که همان سیاه چاله ها هستند ماده تیرهقسمتی از وجود، 

ند.  ستاره ه ادر آن کهکشان وجود داشت به دلیل منفجر شدن ستاره هایی است که قباًل

ه اندازه کافی بزرگ باشند تی که برها، با رسیدن به پایان دوران انرژی زایی خود، در صو

، الیه های ی شوند.  در ضمن اینگونه انفجاریعنی چندین برابر خورشید باشند، منفجر م

به  هاآن به فضای اطراف پرتاب می شوند، در حالیکه الیه های داخلی ها بیرونی ستاره

.  گردندمی ها و باعث شکل گرفتن سیاه چاله  هم فشرده می شوند


 ،قسمتی از تک تک ستاره هایی که بسیار بزرگ هستند در اثر انفجار در هر کهکشانی ،

را شکل داده بودند به سمت نواحی بیرونی کهکشانها ها ذرات ماده ای که آن ستاره 

و سایر ذرات موجود در آن  ذرات پرتاب می شوند و به دلیل نیروی جاذبه ای که آن
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مرکز ثقل آن به دور در مدارهایی بر روی یکدیگر وارد می کنند، آن ذرات  هاکهکشان

 کهکشانها به گردش در می آیند.  

ًا تقریب حجمدر ابتدا، اینگونه ذرات در مدارهایی سیر می کنند که در کل یک 

را نیز شامل می کهکشان ال می کنند، حجمی که کل غرا اشبزرگی کروی شکل بسیار 

ل پهن خود تکامل می یابند، ها به شکدر ضمن اینکه کهکشانبه مرور زمان، .  ولی شود

کهکشان  یصفحه چرخش منطبق برپهنی که در اصل ًا نسبت هایاین ذرات نیز در مدار

 ادامه می دهند.   مرکز ثقل کهکشانبه دور  به گردش خود می شود

ذرات ماده ای که به این صورت در سرتاسر حجم کهکشانها جمع می شوند با اجازه 

مجاور باعث بوجود آمدن جریان شتابداری از اتر و در نتیجه عبور دادن به اتر به دنیای 

نیروی کششی که همان نیروی جاذبه باشد به سمت کل حجم آن کهکشانها می گردند.  

 بر روی مدار ستاره ها و منظومه هاییًا مخصوصاینگونه از ذرات  ،بنابراین، با وجود خود

هن خود ل پشانهایی که به شککه در فاصله دوری از مرکز ثقل کهک اثر می گذارند

 تکامل یافته اند قرار دارند.  

یک  حجم کلدر  ماده تیره از و تکامل یافتن اینگونه الیه شکل زیر پدید آمدن

چگالی اینگونه را نشان می دهد.  که خود نیز بمرور به شکل پهن تکامل یافته کهکشان 

ج در نواحی بیرونی کهکشانها بیشتر در کهکشانها به تدری ماده تیرهالیه های ابر مانند از 

تعداد ستاره ها و سیارات موجود )در هر کمتر بودن آنها می شود.   مرکزیاز نواحی 

، باعث مرکزی کهکشانهانواحی  نسبت بهفضا( در نواحی بیرونی کهکشانها  از واحد حجم

 کمتری از آن ذرات می گردد.  درصدجذب شدن 

الیه هایی از ذرات ماده تیره در کل حجم خود حتی منظومه ها نیز دارای همچون 

می باشند.  ذراتی که در اثر پرتاب شدن بصورت طوفانهای خورشیدی )طوفانهای ستاره 

ای( توسط ستاره ها شکل می گیرند.  چون، در طول عمر مفید خود، هر ستاره ای 

ت قسمت بزرگی از ذرات ماده ای که در آغاز باعث شکل گرفتن آن شده را بصور

طوفانهای عظیم به اطراف خود پرتاب می کند.  جمع شدن مقدار قابل توجه ای از 

اینگونه ذرات در کل حجم منظومه ها، باعث تولید شدن نیروی جاذبه نسبتًا قوی می 

 شود.  

ولی، اثرات جاذبه سیارات بر روی مدار نهایی اینگونه الیه ها از ماده تیره به دور 

مه ها( بسیار ضعیف تر از اثرات جاذبه ستاره ها بر روی الیه ستاره ها )در داخل منظو

های ماده تیره در داخل کهکشانها می باشند.  در نتیجه، همانطور که در شکل زیر 
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نشان داده شده، الیه های ماده تیره که در منظومه ها شکل می گیرند بجای اینکه به 

یش به حالت پخش بودن خود در مرور زمان به حالت یک صفحه پهن در آیند، آنها کماب

 تمام جهات اطراف ستاره و منظومه اش ادامه می دهند.  

 

بنابراین، در طوالنی مدت، متقاباٌل، اثرات نیروی جاذبه الیه ماده تیره ای که در 

داخل منظومه ها شکل می گیرند بر روی سرعت حرکت سیاراتی که در فاصله های 

ظومه در گردش هستند بسیار ضعیفتر از اثراتی است که نسبتًا زیادی از ستاره در آن من

از طرف الیه های ماده تیره در داخل کهکشانها بر روی مدار ستاره هایی وارد می شود 

که در فاصله زیادی از مرکز کهکشانهای پهن به دور مرکز ثقل آن کهکشانها در گردش 

منظومه و در اطراف یک نمونه ای از الیه های ماده تیره در یک  زیرهستند.  شکل 

 کهکشان را نشان می دهد.  
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، منظومه هایی که ستاره های پیرتری را شامل می شوند دارای الیه های همچنین

اطراف خود هستند.  به این دلیل که، ذرات پرتاب  حجم و در ماده تیرهمتراکم تری از 

براین، به مرور زمان به شده به نواحی اطراف ستاره ها در آن نواحی باقی می مانند.  بنا

 تراکم آنها فقط می تواند افزوده شود.  

اگر چه نیروی جاذبه تولید شده توسط ماده تیره جمع شده در یک منظومه  ، نکته مهم

می تواند بر روی سرعت ماهواره هایی که از با این وجود ، استضعیف ًا نسبت

می کنند اثر منظومه به سمت مناطق بیرونی آن حرکت مناطق داخلی یک 

د و باعث آهسته شدن هر چه سریعتر سرعت آنها به سمت مناطق بگذار

 بیرونی گردد.  

 و  0توسط دو ماهواره اکتشافی پایونیر ًا اینگونه اثرات مخصوص

"Pioneer تجربه شده اند، ماهواره هایی که به سمت مناطق بیرونی "

ی اضافی بر روی این دو .  اثرات اینگونه نیروندامنظومه شمسی پرتاب شده 

 ند. کشف و ثبت شده ا 980هه ماهواره از اوایل د

  که ناپایدارند.   هستندموجود در این کیهان به حالت انواع ذراتی  ماده تیرهاکثریت

توسط تشدید شدن امواج گروهی موجود در محیط اتر بوجود می ًا اینگونه ذرات دائم

یل مواجه شدن با امواج تشدید شده دیگری که آیند و پس از زمان بسیار کوتاهی به دل

متضاد آنها هستند در محیط اتر حل و ناپدید می شوند.  
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پدیدار شدن موقتی اینگونه ذرات در محیط اتر را می توان به پدیدار شدن موقتی 

حبابها در محیطی نظیر محیط آب تشبیه نمود که در اثر امواج صوتی با فرکانس باال 

 د شوند و از بین بروند.  می توانند تولی

همچنین پایدار هستند و ًا وجود ذرات هسته ای معمولی که پایدار و یا نسبت ، نکته مهم

در داخل منظومه ها و کهکشانها که آنها  (امواج گروهی) تشعشعاتی انواع

تولید می کنند، باعث تولید شدن امواج تشدید شده و در نتیجه ذرات دیگر 

باعث اختالالتی در انتشار امواج گروهی ًا مستقیم و.  دشوندر محیط اتر می 

د، امواجی که در حالت معمولی کمتر به حالت تشدید گردنمحیط اتر می در 

 شده در می آیند.  

  موجود در این کیهان بصورت ذرات بسیار ریزی هستند که می  ماده تیرهقسمتی از

ًا ذراتی نظیر نوترینوها.  اینگونه ذرات دائم توانند از نوع پایدار و یا از نوع ناپایدار باشند،

به دلیل واکنشهای بین سایر ذرات، نظیر ًا در این کیهان بوجود می آیند، مخصوص

واکنشهای ترکیب هسته ای که در داخل ستاره ها پیش می آیند.  
در محیطی نظیر محیط  ی کهاینگونه ذرات ریز را می توان به حبابهای بسیار ریز

حبابهایی که وجود دارند ولی بسادگی قابل  ،سها وجود دارند تشبیه نمودآب اقیانو

ی تمامی ماهی هاًا مشاهده شدن نمی باشند.  همان حبابهایی که زنده ماندن تقریب

 .  را ممکن می سازنددر اقیانوسها  موجود

درصد  ،ر، در مقایسه با کهکشانهای جوانتارائه شده در باال ماده تیرهبر اساس منابع مختلف 

باشد.  برای اثبات این  ماده تیرهاز کل ماده موجود در کهکشانهای پیرتر باید از نوع  باالتری

 برداشت از مطالب باال می توان آزمایش زیر را انجام داد.  

 

  :آزمایش
 هاآن جرمو درصد کل  ها)رابطه بین سن کهکشان

 است( ماده تیرهکه بصورت 

است  ماده تیرهدرصد کل جرم آنها که بصورت کهکشانها و برای نشان دادن رابطه بین سن 

مرکز آن کهکشانها را محاسبه نمود.  این به دور باید سرعت ستاره های آنها در مدارشان 
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به شکل ًا آنهایی که جوانترند و هنوز تقریبًا محاسبات را باید در مورد انواع کهکشانها مخصوص

 ود تکامل یافته اند انجام داد.  کروی هستند و آنهایی که به حالت پهن خ

از ستاره های مختلف در  ،تمایل یافتن فرکانس های دریافت شدهاطالعات الزم همان 

است.  شکل زیر حرکتهای نسبی بین  آبیرنگ به سمت رنگ قرمز و یا به سمت  ،کهکشانها

روی هستند و به شکل کًا ستاره های دو نوع از کهکشانها یعنی آنهایی که جوان و هنوز تقریب

 تکامل یافته اند را نشان می دهد.   پهن صفحهیک کهکشانهایی که به حالت 

 

اینگونه اطالعات را می توان از بین اطالعاتی که تاکنون در مورد ستاره های ، نکته مهم

   جمع آوری شده اند جدا کرد. های مختلفکهکشان

 

8- کیهانی ویوامواج میکرو اتر با  هرابط 

بر  ذرات ماده و ضد ماده به دلیل نیروی جاذبه ای که وتاهی پس از بوجود آمدن،در مدت ک

اکثر ذرات ماده و  از هم کاسته شد.  سپس، آنها روی یکدیگر وارد می کردند، از سرعت دور شدن

ضد ماده به دلیل دارا بودن بار الکتریکی مخالف، با یکدیگر ترکیب شدند و باعث از بین رفتن 

دند.  با این عمل خود، آنها در حقیقت باعث پخش شدن امواج خود به صورت یکدیگر گردی
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ات بین ذرات ماده و اینگونه ترکیب شکل زیر نتیجۀموجهایی بسیار ضعیفتر در محیط اتر شدند.  

 ساده ای نشان می دهد.   ضد ماده را بطور

 

 تر گسترده حیطدر آن م به تدریج با منبسط شدن محیط اتر، امواج گروهی تولید شده،

 ند.  شد

 همدر محیط اتر، این امواج گروهی با  یکدیگردر اثر قطع کردن مسیر انتشار ، به مرور زمان

که به محیط اتر معرفی و نیز ادغام یافتند  با امواج گروهی اولیه ای.  آنها همچنین شدندمخلوط 

ج گروهی موجود در محیط با گذشت میلیاردها سال، اموا  بودند.شده باعث پیدایش این کیهان 

 . نده ابه صورت یکنواختی در سرتاسر کیهان پخش شد اتر

ام شدن امواجی که در اثر غاینگونه اثرات در ادغام شدن امواج گروهی را می توان به اد

انداخته شدن چندین قطعه سنگ به داخل آب یک دریاچه پیش می آیند تشبیه کرد.  امواج 

 ،به تدریج به تمام جهات انتشار می یابند.  در ضمن انتشار خود جدید تولید شده توسط سنگها

ترکیب  آنها هم با یکدیگر و هم با امواجی که از قبل بر روی سطح آب دریاچه وجود داشته اند

 ر سطح دریاچه را می پوشانند. تکنواختی سرتاس امواج متالطم.  در نهایت، آنها بصورت می شوند

امواج و به عنوان  همتالطم یکنواخت در محیط اتر کشف شد امواج گروهیچند دهه پیش، 

 اند.   نامگذاری شده مایکرو ویو کیهانی

از آنجایی که امواج مایکرو ویو کیهانی امواج گروهی در محیط اتر هستند، سرعت انتشار آنها 

یهان در آن محیط معادل با سرعت انتشار امواج گروهی اولیه ای است که در آغاز پیدایش این ک

 به محیط اتر معرفی شده بودند.  بنابراین،  

، از آغاز تولید شدن خود، همچنان در بیرونی امواج مایکرو ویو کیهانی "حّد

که در زمان تولد  استامواج گروهی اولیه ای بیرونی  حّدحال تعقیب کردن 

 این کیهان به محیط اتر معرفی شده بودند."
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 باید تأکید شود که،

که در نواحی بیرونی محیط اتر در حال انتشار هستند و "امواج گروهی 

آنهایی که در نواحی داخلی آن محیط در حال انتشار هستند دارای ترکیبات 

 موجی بخصوص به خود می باشند."

وجود فرقی که بین ترکیبات امواج گروهی که در نواحی بیرونی و نواحی داخلی محیط اتر 

اج موجود در نواحی بیرونی و نواحی داخلی بر روی سطح آب را می توان به فرق بین امو دارند

یک دریاچه تشبیه کرد که تعدادی قطعه سنگ بطور همزمان به داخل نواحی مرکزی آن انداخته 

، در ضمن گسترده شدن بر روی سطح دریاچه، با امواجی توسط سنگها ند.  امواج تولید شدهوش

ب می شوند، ولی نواحی بیرونی که هنوز امواج ترکی دارندکه از قبل بر روی سطح آن وجود 

که از قبل وجود داشته اند.   خواهند بودجدید به آنها نرسیده اند فقط و فقط میزبان امواجی 

بنابراین، نواحی بیرونی و نواحی داخلی سطح دریاچه میزبان ترکیبات مختلفی از امواج گروهی 

 خواهند بود.  

زمان معینی  مدت پس از گذشتدود است.  بنابراین، در مورد دریاچه، سطح دریاچه مح

کنواختی از امواج یزبان ترکیب ی)بسته به اندازه کلی سطح دریاچه( کل سطح آب دریاچه م

به دلیل برخورد  قرار دارند،گروهی خواهد شد.  فقط نواحی که در نزدیکی سواحل آن دریاچه 

 ات مختلفی از امواج گروهی خواهند بود.  دارای ترکیب ،امواج با لبه ساحل و منعکس شدن آنها

باید ذکر ام شدن آنها با هم در این کیهان، غمحیط اتر و اددر ولی در مورد امواج گروهی 

به   همواره دارای ترکیبات مختلفی از امواج گروهی خواهند بود. محیط اترنواحی بیرونی کرد که 

در اثر  که گروهی با سرعت انتشار امواجاست  اولیه برابر گروهی سرعت انتشار امواج ،دلیل اینکه

آن محیط نواحی بیرونی  .  در نتیجهدتولید شده انترکیب و خنثی شدن ذرات ماده و ضد ماده 

خواهد بود که در اثر ترکیب و خنثی شدن ذرات ماده و ضد ماده تولید  امواج گروهیاقد همواره ف

 .  شده بودند

موسیقی در یک  ابزار مختلفمواج صوتی تولید شده توسط این حالت را می توان به انتشار ا

با سرعت صوت )سرعت  تولید شده تشبیه کرد.  چون، امواج ی بازارکستر سمفونی در محیط هوا

امواج گروهی( در محیط هوا منتشر می شوند.  بنابراین، آن امواج صوتی نمی توانند به امواج 

 نگ توسط ارکستر تولید و پخش شده بودند.  صوتی برسند که قبل از شروع نواخته شدن آه

در مورد امواج گروهی در محیط اتر، در این کیهان، تغییراتی که در ترکیبات کلی امواج 

بستگی به فرکانس های دو گروه مختلف از امواج  ندگروهی موجود در آن محیط پیش آمده بود
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به یک  تا بتوانندا هم ادغام می شدند .  به دلیل اینکه، فرکانسهای آن امواج باید بندگروهی داشت

 امواج مایکرو ویو کیهانی را نشان می دهد.  بیرونی  شکل زیر حّد.  مشترکی برسندسطح انرژی 

 های نشان داده شده عبارتند از:   سایر حّد

 بیرونی محیط اتر )در این دنیا(،   حّد
 لیه و همچنین  حّد بیرونی امواج گروهی او
 از محیط اتر که میزبان ذرات ماده و ضد ماده شده است و در اصل  بیرونی قسمتی حّد

د.  شبیرونی فضا در دنیای مجاور می با معادل با حّد

 های نشان داده شده در شکل زیر کروی شکل هستند.  تمام حّدباید تأکید شود که، 
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9- برابری ماده و انرژی 

اتر است.  اگر به محیط موج گروهی در هر ذره ماده در حقیقت حالت تشدید شده ای از یک 

یک یک موج کامل( و یا یک ذره ماده یا  مورد)در ماده و ضد ماده  اتذر ذوج ازهر دلیلی یک 

ج امواکه  خواهد بود یک نیمه موج( به انرژی تبدیل شوند به این معنی موردضد ماده )در ذره 

و در در آیند به حالت پهن  بدیلت باید از حالت تشدید شده خود اتگروهی متناظر با آن ذر

 د.  نمحیط اتر در فضای اطراف گسترده شو

تولید می  ذرات ماده و ضد ماده در اثر حل شدنکه  ،امواج گروهیشدن  پخشتولید و 

تراکم اضافی .  اتر در محل می گرددامواج گروهی در محیط باعث افزایش موقتی تراکم  ،شوند

باعث  خودبخود و را خواهد داشتاطراف  شدن در فضای بخود سعی در پخشخود امواج گروهی

موج عظیم به اثرات یک می توان .  اینگونه اثرات را می شودعظیمی در محیط اتر  پیدایش موج

اضافی خود در  انرژیسعی در پخش کردن نیز سونامی  موج سونامی نیز تشبیه کرد، چونکه یک

  محیط اطراف را دارد.  بنابراین، 

ای ماده و یا ضد ماده )حباب( اولیه که در حقیقت موج گروهی ذره هسته "

ن آتشدید شده ای بوده و امواج ضعیفتر تولید و پخش شده در اثر حل شدن 

امواج گروهی در محیط اتر  مساوی از دارقذره، نماهای مختلفی از یک م

یک موج سونامی در  تشدید شده خود به حالتمتمرکز و هستند که از حالت 

 ."باشداتر در فضای اطراف پخش شده محیط 

پخش شدن ناگهانی امواج تشدید شده متناظر با ذرات ماده و ضد ماده در محیط اتر را می 

توان به بخار شدن ناگهانی قطره های آب در اثر تماس حاصل کردن با یک سطح بسیار داغ نظیر 

تشبیه  باشدشباع شده که توسط بخار اسنگهای داغ داخل یک اطاق سونا )اطاق بخار( سطح 

مولکولهای آب که به حالت مایع هستند بطور ناگهانی تبخیر و به مولکولهای ، در این موردکرد.  

 افزوده می شوند.   وجود دارندبخار که در اطاق سونا 

سونا اضافه شدن ناگهانی مولکولهای بخار تولید شده به مولکولهای بخار موجود در اطاق 

که سعی در پخش نمودن  می شودبه تمام جهات ممکن در اطاق موج باعث شکل گرفتن یک 

توسط از قبل که را خواهد داشت، محیطی  بخار تولید شده در محیط اطرافمولکولهای 

 .  مولکولهای بخار اشغال شده است
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اگر تعداد زیادی از ذرات ماده اینچنین مراحلی را بطور همزمان تجربه کنند، آنها باعث تولید 

وج ضربه ای شدیدی در محیط اتر خواهند شد، موجی که هر شئ که در مسیرش قرار شدن م

گیرد را با خود حمل خواهد کرد.  اینگونه مراحل شبیه مراحلی هستند که در اثر انفجار یک 

 بمب اتمی پیش می آیند.  

واج و تبدیل شدن آنها به امماده و ضد ماده  هسته ای زیر نمونه ای از اینگونه ذرات شکل

 را نشان می دهد.  در محیط اتر  امواج دن آنشو پخش ضعیفتر  گروهی

 

 

یک شئ نسبت به محیط اتر محلی بر  زیادبسیار  (سرعت حرکتچطور شتاب )نه  -20

 روی ابعاد فیزیکی آن شئ اثر می گذارد؟

جریان شتابدار اتر در هر مکان همانطور که در بخش "جاذبه چیست؟" توضیح داده شده، 

.  و اینکه می شود مکان آندر  اشیاءنیروی کششی تجربه شده توسط ت که باعث تولید شدن اس

( هیچگونه نیروی اشیاءجریان اتر با سرعت ثابت )بدون توجه به مقدار سرعت اتر نسبت به 

 وارد نمی کند.   در مسیر حرکتش قرار داشته باشندممکن است اشیائی که کششی بر روی 

در آن  یاءشا و باشدثابت ًا زمانی تجربه می شوند که اتر محلی نسبت همینگونه اثرات در

د اتر نیروی ندر حال شتاب گرفتن در محیط اتر باش اشیاء.  چون، فقط زمانی که کنندحرکت 

ثابت باشد.  اینگونه  اشیاء وارد می کند و نه زمانی که سرعت حرکت آن اشیاءکششی بر آن 

 نسبت به محیط اتر محلی ندارند.   اشیاءحظه ای آن بطی به سرعت لچگونه راثرات هی

در محیط اتر در حال  چه یک ذره هسته ای، یک اتم، یک مولکول، و یا یک شئ بنابراین،

مکان آن ذره هسته ای، اتم، مولکول، و یا از شتاب گرفتن باشد و یا اتر محلی به دلیلی با شتاب 

قدار .  مکردد تجربه خواهطرف اتر یروی کششی از شئ گذر کند، آن ذره، اتم، مولکول و یا شئ ن
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آن نیروی تولید و تجربه شده بستگی به مقدار شتاب آن ذره، اتم، مولکول و یا شئ نسبت به اتر 

 محلی دارد.  

به صفر برسد نسبت به اتر محلی آن ذره، اتم، مولکول و یا شئ  مقدار شتاب به محض اینکه

د کرد.  به ششی از طرف اتر محلی تجربه نخواهنیروی کچگونه هیآن ذره، اتم، مولکول و یا شئ 

 عبارت دیگر، 

"سرعت لحظه ای یک شئ نسبت به اتر محلی هیچگونه تأثیری 

بر روی ابعاد آن شئ نمی گذارد بلکه شتاب آن شئ نسبت به 

محیط اتر محلی است که باعث کاسته شدن از طول آن شئ در 

 " د.اب آن می گردجهت شت

نسبت به  شئ ی کهکه بتوان دلیل پیش آمدن اینگونه اثرات )و آن هم فقط در جهتبرای این

( را بدرستی درک کرد، باید در سطح میکروسکوپی محیط اتر محلی در حال شتاب گرفتن است

 توجه کرد.  به ساختمان داخلی آن شئ یعنی در مقیاس اتمی و هسته ای 

به هم قرار گرفته اند.  در حالیکه در بعضی  اتمها به صورت مرتبی نسبت ،در بعضی از مواد

ُبعدی را اشغال کرده  .  هر اتم نیز یک فضای نمی باشنددیگر، آنها تابع هیچگونه ترتیب خاصی 

است.  هسته در مرکز قرار دارد و الکترونها، که با حرکت خود به دور هسته حالت ابر مانندی را 

 . کرده انداحاطه آن را شکل می دهند، 

تغییراتی در حرکتهای اتمها و کاًل شکل اتمها و حتی شکل هسته های باعث یک شئ  ابشت

جهتی که شئ نسبت به محیط اتر محلی در حال شتاب گرفتن ، ولی فقط در اتمها می شود آن

، تغییرات حاصل به دلیل وارد شدن نیروی طور که در شکل زیر نشان داده شده.  هماناست

 نسبت به محیط اتر بر آنها وارد می شود.   شتاباثر  کششی پیش می آیند که در

همانطور که در شکل نشان داده شده، شتاب شئ بر روی آن شئ، اتمها و حتی هسته های 

اتمهای موجود در آن شئ فقط در جهتی که آن شئ نسبت به محیط اتر محلی در حال شتاب 

اد آن شئ در امتداد دو ُبعد دیگر )که گرفتن است اثر می گذارد.  ولی، هیچگونه اثری بر روی ابع

عمود بر جهت شتاب شئ می باشند( نمی گذارد، چونکه هیچگونه تغییری از لحاظ نیروی 

 کششی وارده از طرف اتر در آن دو جهت حس نمی شود.  

به عبارت دیگر، انرژی بیشتری که برای افزایش شتاب یک شئ نیاز است انرژی است که 

سیل مختلفی در اجزاء اتمی و مولکولی و حتی هسته ای آن شئ ذخیره می بصورت انرژیهای پتان

شوند.  اینگونه انرژیهای ذخیره شده را می توان به انرژی ذخیره شده در یک فنر که فشرده می 
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شود و یا به انرژی که در هوای داخل یک سیلندر )در اثر حرکت پیستون آن سیلندر( بصورت 

 ره می شود تشبیه کرد.  افزایش فشار داخلی هوا ذخی

 

 تک تک ذرات هسته ای در جهت حرکت فشرده نمی شوند. ، مهم نکته

شکل باال بطور واضح اطاعت نمودن اجزاء داخلی یک شئ که خودبخود و اجبارًا تحت تأثیر 

را نشان می دهد.  هر چند که اثرات وارده توسط شتاب اتر نسبت به آن شئ قرار می گیرند 

ک شئ را نشان می دهد ات وارده )در مقیاسهای مختلف اتمی و هسته ای( بر روی یباال اثر شکل

اینگونه اثرات را می توان برای اشیائی که دارای  است،و منظمی  که دارای ساختمان اتمی مرتب

 ساختمان اتمی غیر منظم هستند نیز تجسم کرد. 

نزدیک  یحرکت کردن با سرعت در ضمنتمام مثالهایی که در مورد یک نردبانی که ، نکته مهم

ان است ببه سرعت نور می تواند در داخل یک انبار که درازای آن کوتاه تر از طول نرد
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چون، آن مثالها بر اساس سرعت آنی و یا لحظه   .اشتباه می باشندًا اساس، قرار بگیرد

آن  ای آن بردیان نسبت به انبار طراحی شده اند بجای اینکه با توجه به مقدار شتاب

   نردبان نسبت به محیط اتر محلی پایه ریزی شده باشند.

 


2- آن شئ نسبت به  و شتاب سرعت حرکت بایک شئ  رابطۀ جرم، وزن و چگالی

 محیط اتر محلی

از در حرکت باشد هر چه بیشتر نسبت به محیط اتر که با شتاب هر چه باالتری یک شئ 

، طور که در شکل زیر نشان داده شدهی، همانکاسته می شود.  ول شتابشطول آن شئ در جهت 

 می باشند تغییری نمی کنند.   شتاب آن شئاندازه های ابعاد دیگر آن شئ که عمود بر جهت 
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از  بیشتر، خودبخود حرکت کنددر محیط اتر با شتاب باالتری یک شئ  هر چهبنابراین، 

که در حال شتاب گرفتن  در جهتی با تغییرات وارده در طول آن شئ متناسب)حجم آن شئ 

ذرات ماده ای که آن شئ را شکل داده اند )تعداد( در مقدار  ولی.  کاسته می شود (است

  به عبارت دیگر،هیچگونه تغییری پیش نمی آید.  

چگالی آن شئ  نسبت به محیط اتر افزایش یابد، یک شئشتاب  اگر"

افزایش  ش )در جهتی که شتاب گرفته(متناسب با کاهش وارده در طول

  ."خواهد یافت

نیروی کششی بدون توجه به سرعت لحظه ای شئ نسبت به محیط اتر اطرافش، همچنین، 

متناسب با شتاب آن شئ نسبت به محیط اتر اطرافش افزایش می یابد، همان وارده بر آن شئ 

 .  به عبارت دیگر،  نیروی کششی که به وزن آن شئ معنی می دهد

شتاب به به سرعت آن شئ نسبت به اتر محلی، ، بدون توجه یک شئ وزن"

  "آن شئ نسبت به محیط اتر محلی بستگی دارد.

ییرات وارده در حرکت آن شئ بر آن ومتی است که اتر محلی در برابر تغجرم یک شئ مقا

وارد می کند.  این مقاومت به دلیل شکل گیری موجی است که در اثر حرکت شئ در محیط اتر 

ر چه به سرعت حرکت یک شئ افزوده می شود موج تولید شده نیز قویتر می ه وبوجود می آید 

گردد.  در نتیجه، برای اینکه آن شئ بتواند به سرعت خود بیافزاید به انرژی بیشتری نیاز دارد.  

 به عبارت دیگر، 

 بستگی "جرم یک شئ به سرعت لحظه ای آن شئ نسبت به محیط اتر محلی

عت آن شئ نسبت به اتر محلی به سرعت نور، جرم دارد.  و با نزدیک شدن سر

 ." می کندآن شئ نیز به سمت بینهایت سیر 

  ، مهم نکته

برسد، همان  )در فضای بین کهکشانها( ئ بتواند به سرعت نور در خالءیک شاگر "

یک سیاه چاله تجربه خواهد  رویداداثراتی را تجربه خواهد کرد که در سطح افق 

جریان اتر به سمت سیاه چاله دقیقًا معادل با سرعت امواج کرد، جایی که سرعت 

 ".می باشداتر محلی محیط گروهی در 
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 مختلف شرایط متناقضتوضیحات مربوط به اثرات و 

همچنین در مورد ضریب ثابت و این بخش توضیحاتی در مورد اثراتی نظیر اثر کاسیمیر 

 -مرتبط از نوع اینشتین (، ذراتUncertainty Principleپالنک، "اصل نامشخص" )

 ارائه داده است.  شیارهای موازی دوبله  های مربوط به روِزن و آزمایش -پودولسکی

توانایی های تئوریهای برای نشان دادن نمونه هایی هستند که فقط این چند قسمت ، نکته مهم

ف در توضیح دادن مکانیزم انجام پدیده های مختل ،پایه ریزی شده بر اساس وجود اتر

   .عنوان شده اند ،در این کیهان

 

- میر  اثر کاسی"Casimir effect" 

که در بین دو صفحه  اشاره می کندناشناخته ای ًا نیروی ظاهر به اثر کاسیمیر بطور خالصه

یکدیگر قرار گرفته باشند  موازاتپهن که دارای بار الکتریکی نباشند و در فاصله بسیار کمی به 

.  عکس زیر حالت قرار ی که سعی می کند آن دو صفحه را به هم بچسباند، نیرویتولید می شود

 گرفتن دو صفحه استفاده شده را بصورت ساده ای نشان می دهد.  
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محیط اتر در تمامی این کیهان همواره میزبان امواج گروهی متعددی است که شامل امواج 

از آنجایی که متفاوتی هستند.   امواجی که دارای فرکانسهای ،الکترومغناطیسی نیز می شوند

امواج گروهی که در محیط اتر انتشار دارند در حقیقت حرکتهای محلی در آن محیط می باشند، 

در اصل اتر است که در حال ارتعاش است.  اینگونه حرکتهای اتر را می توان به صورت حرارت آن 

اری( در محیط اتر باعث تولید محیط نیز تصور کرد.  اینگونه ارتعاشات )حرکتهای دینامیک تکر

 طور اتوماتیک وار توسط تمام ذراتشدن فشار دینامیکی در آن محیط می گردد.  اینگونه فشار ب

بنابراین، با کمتر شده تعداد امواجی که می تجربه می شود.   محلماده )حبابهای( موجود در 

ه با مناطق اطراف، یک نوع نیرو قه را دریافت کنند، در مقایسطتوانند اجازه عبور کردن از یک من

تولید  دینامیکی این نیرو در اثر اختالف فشار.  می شودد تولیبه سمت آن منطقه از همه طرف 

 مناطق اطراف بوجود می آید.  سایر می شود که بین آن منطقه بخصوص و 

ر با نزدیک شدن دو صفحه پهن به یکدیگر، امواج گروهی که سعی ددر مورد اثر کاسیمیر، 

انتشار یافتن در فضای بین آن دو صفحه را دارند با مشکالتی روبرو می شوند.  ولی امواجی که در 

آن دو صفحه قرار دارند بدون تجربه کردن هیچگونه مشکلی به انتشار خود ادامه  اطراففضای 

 می دهند.  

جازه عبور ج کمتری افاصله کمتر در بین آن دو صفحه پهن و موازی با هم خودبخود به اموا

ذرات هسته ای که آن دو صفحه را شکل داده برخورد کردن با  ون بقیه در اثرکردن می دهد چ

بیرونی آن دو صفحه قرار دارند  ی، امواجی که در فضادر نتیجه.  می شوندخواهند  متوقفاند 

باعث وارد شدن نیروی فشار مانندی بر روی آن دو صفحه می شوند که سعی در نزدیک تر 

بنابراین، کاهش یافتن فاصله بین دو صفحه خودبخود تن آن دو صفحه را خواهد داشت.  ساخ

 آن دو صفحه می گردد. باعث تولید شدن نیروی قوی تری بین 

اتمها و مولکولهای آن دو صفحه دارای حرکتهای  ،در درجه حرارتهای معمولی، نکته مهم

حرکت ارتعاشی اتمهای ، راین.  بنابمی باشند خودمخصوص به ارتعاشی و یا لرزشی 

 ای می گردد که شدت نیروی )فشار( تولید شدهآن دو صفحه باعث کاسته شدن از 

در حرارت های  ،به دلیل اینکهدر بین آن دو صفحه می شود.  مربوط به اثر کاسیمیر 

بخصوصی بین فرکانس ارتعاشاتی که می توانند از مشخصی یا معمولی هیچگونه مرز 

و آنهایی که نمی توانند انتشار یابند وجود ندارد.  در حه انتشار یابند دو صفآن بین 

 دو صفحه انتشار یابند.  آن ی در بین بعضی از فرکانسها نیز می توانند تا حّد نتیجه،

تا حّد ممکن که هوای داخل آن زن با قرار دادن آن دو صفحه در یک مخولی، 

 به نزدیکی صفر مطلقنیز صفحه  درجه حرارت آن دودر ضمن و  تخلیه شده باشد
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ضعیف کننده ارتعاشات اتمهای آن دو صفحه  می توان اثرات، پایین آورده شده باشد

 نیروی مشاهده شده مربوط به اثر کاسیمیر قویتر خواهد بود.  را از بین برد.  در نتیجه، 

اختالف بین نیروی تولید شده در بین دو صفحه در این دو مورد، زمانی که دو 

و زمانی که درجه حرارت آنها به نزدیکی صفر  بودندحرارت معمولی درجه صفحه در 

را می توان به اختالف بین نیروی وارد شده بر روی یک میخ  همطلق پایین آورده شد

   یکی و یک چکش آهنی تشبیه نمود.الستتوسط یک چکش 

 

 (Uncertainty Principle)" )نا معلوم( مشخص "اصل ناتوضیح برای  -2

آقای هایزنبرگ به دلیل ماده و موج  )نا معلوم( مشخص اساس تئوری کوانتوم، اصل نا بر

همانطور که در قسمت قبلی )رابطه اتر با خواص موجی ذرات ماده( بودن ذرات پیش می آید.  

هر یک از ذرات هسته ای و مجتمع های آنها ارتعاشات بخصوصی را از خود به توضیح داده شده، 

در .  شوندی گذارند که در اصل مربوط به وجود امواج گروهی در محیط اتر در محل می نمایش م

 دو گروه اصلی از امواج گروهی انتشار دارند و آنها مربوط به عوامل زیر می شوند.  این کیهان 

- .امواج گروهی اولیه که در آغاز پیدایش این کیهان به محیط اتر معرفی شدند   

 تولید شدند.  ه در اثر ترکیب و خنثی شدن ذرات ماده و ضد ماده امواج گروهی ک -2

مشخص شدن موقعیت مکانی و حرکتی  وجود امواج گروهی در محیط اتر خودبخود باعث نا

ر نظیر ممان حرکتی و گذرات هسته ای در این کیهان می گردد.  در حقیقت، تمام پدیده های دی

 مشخص بودنها قرار می گیرند.   تحت تأثیر اینگونه ناخودبخود غیره نیز 

امواج گروهی در محیط اتر محلی بر  اتهمانطور که در قسمت قبلی نشان داده شده، اثر

 سطح آب یک دریا بر اشیاء روی ربد امواج موجو اتروی ذرات و اشیاء مختلف را می توان به اثر

 شناور هستند تشبیه نمود.  در آب مختلفی که 

د نی که بسیار بزرگ هستند نیز اثر می گذارمحیط اتر بر روی اشیائی موجود در امواج گروه

یک دریا که یک  آب بسیار ضعیف تر است، درست مانند امواج موجود در سطح هاولی اثر آن

تیکه، رکشتی بزرگ نظیر یک تانکر عظیم نفتکش را به سختی به لرزش در می آورند.  در صو

به سادگی با خود به لرزش  کوچکتر و سبکتر است راهمان امواج یک توپ پینگ پنگ که بسیار 

 در می آورند.  
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تمام امواج گروهی موجود در محیط اتر به دلیل منبسط شدن آن محیط در حال ، نکته مهم

موجود در گروهی متوسط ارتفاع کل امواج  حّدگسترده تر شدن هستند.  بنابراین، 

حرکتی ذرات و اشیاء را تعیین مشخص بودن موقعیت مکانی و  نا محیط اتر که حّد

   می کند به تدریج در حال کاهش یافتن است.  به عبارت دیگر،

 مشخص به تدریج در حال کاهش یافتن است." "مقدار عددی اصل نا

 

- ضریب ثابت پالنک 

در محیط اتر را می توان توسط فرکانس و ارتفاع آن امواج تعریف و  کیهانی امواج گروهی

ت مانند امواجی که بر روی سطح آب یک دریاچه وجود دارند و یا امواج .  درسکردمشخص 

صوتی موجود در محیطی نظیر محیط هوا و یا محیط آب که می توان با در نظر داشتن فرکانس 

 و ارتفاع آن امواج آنها را مشخص ساخت.  

 است که در محیط اتر، کیهانی "ضریب ثابت پالنک متناسب با ارتفاع امواج گروهی

 در سرتاسر این کیهان، وجود دارند."

که میزبان ذرات ماده و ضد ماده  محیط اتر در قسمت مرکزیامواج گروهی کیهانی ، نکته مهم

یدایش این کیهان شده است از دو منبع اصلی سرچشمه گرفته اند:  یکسری در آغاز پ

ه و ضد .  یکسری نیز در اثر ترکیب شدن ذرات مادفی شده بودندبه محیط اتر معر

 ند.  ه اماده و خنثی شدن آنها تولید شد

یکسان است، چون اختالفات موجود ًا مقدار عددی ضریب ثابت پالنک در تمام کیهان تقریب

 در ارتفاع امواج گروهی کیهانی در نواحی مختلف این کیهان بسیار کم هستند.  بنابراین،  

در سطح  "ضریب ثابت پالنک را می توان به عنوان یک ضریب ثابت

 کیهانی در نظر گرفت."

به مرور زمان، ارتفاع تمام امواج گروهی موجود در محیط اتر در حال کاهش یافتن ، نکته مهم

آن امواج توسط انبساط محیط اتر مدام در حال کشیده شدن هستند.   چون ،است

همچنین، به دلیل ادغام شدن با هم، امواج گروهی موجود در محیط اتر در حال 

 .  می باشندکردن یکدیگر نیز  خنثی
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ریب ثابت ضبنابراین، ارتفاع متوسط کلی امواج گروهی موجود در محیط اتر که 

 پالنک به آن وابستگی مستقیم دارد، در حال کاهش یافتن است.  به عبارت دیگر،  

مقدار عددی ضریب ثابت پالنک به تدریج در حال "

 کاهش یافتن است."

 

- روِزن -پودولسکی -تبط از نوع اینشتینتوضیح برای ذرات مر 

روزن امکان مرتبط بودن دو ذره هسته ای را عنوان  -پودولسکی -از زمانی که اینشتین

بودن ذرات بطور تکراری مورد بحث و مطالعه قرار گرفته اند.  این دو نوع مرتبط کردند، دو نوع از 

 بطور جداگانه در زیر توضیح داده شده اند.

- طبق  روزن معرفی شده بود -پودولسکی -بودن از نوع اولیه که توسط اینیشتین طبق مرتبط(

هسته ای، که اگر حالت و یا خواص یکی از دو ذره   ،اطالعات ارائه شده در وبسایت وکپیدیا(

 از همو  شده به نحوی با هم در گذشته وابستگی داشته اند ولی در حال حاضر از هم جدا

اندازه گیری و یا به نحوی مشخص شوند، خودبخود حالت و خواص  ،گرفته اندفاصله زیادی 

 ذره دیگر با دقت کامل معین می شوند.  

را می توان با توجه به طبیعت آن دو ذره مرتبط به هم  در مورد مخصوص اینگونه حالت

در هر لحظه ای پس از جدا شدن آنها از  ذرات توضیح داد.  چون، حالت و یا خواص دو ذره

 یک سکه می مانند.   سطحر درست مانند دو یکدیگ

پرتاب شده و بر روی یک میز شیشه ای ساکن را در نظر گرفت که یک سکه می توان 

و با استفاده از کند می نگاه  سکه ، یک شخص از جهت باال به آن.  در آن حالتشده است

ت پایین از جه عکس می گیرد.  در ضمن، یک شخص دیگرسطح باالیی آن یک دوربین از 

عکس می گیرد.  در سطح پایینی آن از استفاده از یک دوربین با کند و می نگاه  سکه به آن

، هر زمانی در آینده که یکی از این دو شخص عکسی که از سطح سکه گرفته را نشان دهد

بطور آن سکه که در عکس گرفته شده توسط شخص دیگر قرار دارد خودبخود سطح دیگر 

  در شکل زیر نشان داده شده اند.  .  اینگونه شرایطدقیق مشخص می شود

در اینگونه موارد، مرتبط بودن نتایج نشان داده شده توسط دو عکس دلیل بر این نیست 

که سطح دوم سکه از ماهیت سطح اول که با نگاه کردن یک شخص به آن مشخص شده 

یگر آن سکه در آورده که بوده به نحوی آگاهی پیدا کرده و سریعًا خود را به عنوان سطح د
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برای مشاهده شدن به نمایش بگذارد.  چون، هر دو سطح رویی و زیری سکه از زمانی که 

 سکه بر روی میز به حالت ساکن در آمده بوده ماهیت مشخص خود را داشته اند.  

 

دیگر سکه پس از اینکه بر روی میز ساکن سطح و یا سطح یک عکس مشاهده شدن 

سکه سطح و فقط برای بیننده بوده تا بتواند برای خود معلوم کند که کدام شده بوده، فقط 

سکه هیچ ربطی به عکس .  عمل مشاهده شدن بوده استقرار گرفته  باال و یا پایینبه سمت 

 تصمیم گیری توسط سطح دیگر سکه نداشته و ندارد که تصمیم بگیرد خود را به عنوان

 کدام سطح سکه به نمایش بگذارد. 

همینگونه اثرات در مورد ذرات هسته ای که به هم مرتبط هستند صدق می ًا یقدق

کنند، چون عمل انجام شده توسط بیننده که باعث آگاه شدن ایشان از وضعیت یکی از 

ذرات می شود به هیج عنوان ربطی به وضعیتی که ذره دوم از زمان جدا شدن از ذره اول 

 دارا بوده ندارد.  

یننده که باعث مشخص شدن ماهیت، وضعیت و یا خواص یکی از ذرات بنابراین، عمل ب

می شود به این معنی نیست که ذره دوم از طریق حس ششم خود از ذره اولی پیامی 

دریافت کرده که خود را به وضعیتی و یا ماهیتی و یا خواصی نشان دهد که در اصل از زمان 

است.   دارا بودهجدا شدن خود از ذره اول 

عنوان شده که، اگر تغییری در حالت و یا خواص یکی از دو ذره که با هم ر موارد دیگر د -2

مرتبط هستند وارد شود، خودبخود همانگونه تغییرات در مورد ذره دیگر پیش می آیند.  

درست مانند اینکه رابطه مستقیمی بین آن دو ذره وجود دارد.  
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ده در کتاب دیگر خود تحت عنوان اطالعات ارائه شنویسنده این کتاب )بر اساس 

می و آنی اینگونه روابط سریع  که ، تنها راهیبر این ایده است که (202"تکامل ارواح"، 

در انجام به نحوی توانند بین دو ذره هسته ای وجود داشته باشند این است که یک روح 

ارتباط شود.  چون، باعث اینگونه تماس و ًا اینگونه تماسها دخالت داشته باشد و یا مستقیم

زیکی این کیهان د و از قوانین شناخته شده فینح به فضای این کیهان محدود نمی باشاروا

 اطاعت نمی کنند. 

د، نه فقط یک ارتباط روحی می تواند وجود داشته باشد و در حقیقت وجود دار، نکته مهم

ر این کیهان هم مرتبط هستند بلکه بین تمام ذراتی که د بهًا بین ذراتی که ظاهر

تواناییهایی نظیر از طریق اینگونه ارتباطات روحی بوده و هست که وجود دارند.  

تلپاتی، خواب دیدن، مشاهده کردن حوادثی که در گذشته رخ داده اند و یا در 

آینده پیش خواهند آمد و حتی تجربیاتی که در ذهن تک تک موجودات زنده 

 می شوند.  ممکن ممکن شده و  ،مختلفتصور می شوند و همچنین افکار 

اشتباه در طول چند دهه گذشته در چندین مورد مختلف اطالعات غلط، ، باید تأکید شود که

عنوان شده اند، و آن هم توسط ًا عنوان نتایج علمی جدید رسم ای تحتگمراه کننده  و کاًل

ًا همچنین، پس از رسم.  بوده انددانشمندانی که در رشته تحقیقاتی خود از سایرین پیشرفته تر 

اطالع عموم به ًا اطالعات جدید علمی، نادرست بودن آنها رسمدیگر از  یکسری عنوان شدن

 رسانده شده است.  برای مثال، 

 دو سال پیش دانشمندان آزمایشگاه بین المللیًا حدودCERN  اعالم کردند که ًا رسم

سرعتی بیش از سرعت نور طی  بامسافتی را طبق محاسبات آنها ذراتی به نام نوترینوها 

ًا کرده اند.  هزاران دانشمندی که در انجام آن آزمایشها دخالت داشتند در مدت حدود

بار تکرار کرده بودند و پس از مطمئن شدن از نتایج  000سه سال آن آزمایشها را 

 به دنیا اعالم نموده بودند. ًا خود را رسم یافته هایآنها  ،دریافت شده

پس گرفتند و عنوان ًا تر از یک سال، آنها نتایج اعالم شده خود را رسمولی در کم

نوری  هاییکی از اتصاالت کابل ،چون . صحیح نبوده اند آنها کاماًلکردند که محاسبات 

استفاده شده به نحو درست اتصال نداشته و در نتیجه باعث دریافت مدت زمان نادرست 

اجازه کار  اینگونه دانشمندان به چه دلیلی ه.  فقط می توان متحیر شد کگردیده بود

 کردن با گرانترین دستگاه های علمی ساخته شده در تاریخ بشریت را دریافت کرده اند.  
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 نها و حتی ته اند ذرات هسته ای نظیر الکترودانشمندان عنوان کردند که توانسًا اخیر

د، و آن هم بدون اینکه فوتون ها را بصورت تک تک و جدا از هم مورد مطالعه قرار دهن

 آنها را از بین ببرند و یا در خواص آنها اثری بگذارند.  

عنوان شده اند و مخترعان ًا با اینکه اینگونه اطالعات و تواناییهای علمی رسم

دریافت کرده اند، هیچیک از این دانشمندان دستگاه استفاده شده حتی جایزه نوبل 

ن و یا یک نوترون را اندازه بگیرند تا چه برسد به تاکنون نتوانسته اند قطر یک پروتو

 یا اینکه بتوانند قطر یک الکترون و یا شکل و اندازه ذره تخیلی فوتون را اندازه بگیرند و

اینکه بتوانند ذرات مختلف را از طریق اندازه آنها و یا شکل آنها و یا رنگ آنها و یا 

   .دهنداز هم تفکیک  و غیره  چرخش آنها و غیره

 چون.  و تئوری کوانتوم را نام برد عام به عنوان مثالهای دیگر می توان تئوری نسبیت، 

تاکنون  یکصد سال پیشًا حدودیعنی از  تئوریها از زمان معرفی شدن آن با اینکه

دوران دکتری و  یانو دانشجو ی سرتاسر دنیادانشگاه ها انمیلیونها دانشمند و استاد

که ری را گذرانده اند، آن دو تئوری هنوز ممختلف آنها عفوق دکتری بر روی جوانب 

در حال اضافه ًا بررسی و درک نشده اند.  دانشمندان کنونی دائمبطور کامل هنوز است 

کردن ضریبهای تخیلی مختلفی به قسمتهایی از آن دو تئوری هستند تا بتوانند آن 

 ند.  تئوریها را در موارد مختلف مربوط به این کیهان بکار ببر

 

- دوبلهموازی شیارهای  های مربوط بهتوضیح برای آزمایش 

 نوع کلی تقسیم کرد.  آن  را می توان به دوبله موازی آزمایش های مربوط به شیارهای 
 نوع در زیر معرفی و توضیح داده شده اند.  

 فتن تداخل باعث شکل گر تابانده می شوندبله به اینگونه شیارهای دوکه امواج نور  :نوع اول

به ثبت  تا بحال کاماًلدوبله شیارهای  با .  نتایج این نوع از آزمایش هاامواج نوری می شوند

 یک موج است.ًا که نور طبیعت هستندبه این دلیل اند و همگی رسیده 


 در مورد ذرات هسته ای نظیر مانند تداخل نوری،  ،شکل گیری حالت تداخل :ومنوع د

شکل گیری اینگونه تداخل ها نشان داده شده اند.  ًا و مولکولها رسم الکترونها و حتی اتمها

توسط ذرات هسته ای و غیره بطور مبهمی به خواص موجی ذرات ماده ربط داده شده اند.  

.  می دهدنشان  رانمونه ای از اینگونه آزمایشها شکل زیر 
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در اینگونه از آزمایش ها با در مورد الکترونها و سایر ذرات هسته ای ، باید تأکید شود که

، فقط در صورتی که تعداد بسیار زیادی از ذرات پرتاب شوند تداخلی نظیر دوبلهشیارهای 

تداخل امواج نور مشاهده می شود.  اگر فقط یک ذره پرتاب شود، نمی توان حتی حدث زد 

ره مسیر که از کدام شیار گذر خواهد کرد.  نتیجه فقط موقعی معلوم می شود که آن تک ذ

 کامل خود را طی کند و بر روی صفحه حساس مورد نظر اثر خود را به نمایش بگذارد.  

رتاب انجام شود، هر یک از ذرات پدر صورتی که پرتاب کردن ذره ها بصورت یکی یکی 

هیچ دو ذره رود خواهد آمد.  به عبارت دیگر، شده به مکان متفاوتی بر روی صفحه حساس ف

 فرود نخواهند آمد. در یک مکان بر روی صفحه حساس ًا قای دقیرتاب شده پ

مستقل بودن مسیر طی شده توسط تک تک ذرات پرتاب شده به دلیل متفاوت بودن 

از یک شیار و یا شیار  آنها ذرات و در ضمن عبور کردناست که در ضمن حرکت  ینیروهای

تغییراتی  باعث بوجود آمدن ، کهوارد می شوند.  این نیروها ذراتآن از  هر یکروی بر دیگر 

امواج گروهی ، مربوط به گردندمی  در مسیر طی شده توسط ذرات )و یا مجتمعی از ذرات(

برای رسیدن به ًا ی می باشند، محیط اتری که آن ذرات باید اجبارموجود در اتر محلکیهانی 

 صفحه حساس از آن عبور کنند.  

اتر محلی در هم ادغام و مخلوط هستند و  از آنجایی که امواج گروهی کیهانی موجود در

، هر یک از ذرات پرتاب شده در حال تغییر کردن استًا موقعیت آن امواج در محیط اتر دائم

منحصر به فردی را در آن محیط طی می کند.  بنابراین، مکانی که هر یک از  مسیر کاماًل

ه فرد بخود منحصر بذرات بر روی صفحه حساس به مسافرت خود خاتمه می دهد نیز خود

 د بود.  خواه
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رتاب شوند، شکل ادی از ذرات به سمت صفحه حساس پدر صورتی که تعداد بسیار زی

گرفتن تداخلی نظیر تداخل نوری اجتناب ناپذیر است، مگر اینکه نیروی بخصوص دیگری بر 

 روی حرکت ذرات در مسیری که طی می کنند اثر بگذارد.  

نه هر یک از ذرات پرتاب شده می توان انجام مستقال برای آشکار ساختن تجربیات

 آزمایشی نظیر آزمایش زیر را پیشنهاد کرد.  

 

 آزمایش : 

 دریاچه(یک آب سطح )پرتاب کردن توپهای تنیس بر روی 

این آزمایش را می توان با استفاده از یک ماشین استاندارد که برای پرتاب کردن 

 ه می شود انجام داد.  ماشین مورد نظر باید به نحویتوپهای تنیس به منظور تمرین استفاد

با زمین زیر آب تماس داشته ًا بر روی یک پایه یا یک اسکلت فلزی برج مانند )که مستقیم

باشد و وزن دستگاه بر روی زمین وارد شود( نصب شود که دستگاه در مکان خود ثابت باشد 

یاچه حرکت کنند و قبل از اینکه متوقف در امتداد سطح آب درًا توپهای پرتاب شده تقریب و

پهنی که با دست بر روی سطح  های.  درست مانند سنگکنندشوند چندین بار با آب برخورد 

ماشین استفاده د.  ند که چندین بار بر روی سطح آب می جهنآب به نحوی پرتاب می شو

با یک سرعت  ًاتوپ های پرتاب شده تقریب به نحوی تنظیم کرد که تمامشده را می توان 

یک جهت مشخص از آن خارج شوند.  شکل زیر نمونه ای از اینگونه آزمایشها را در یکسان و 

 نشان می دهد.  

 

تمام توپهای تنیس پرتاب شده، از زمان خارج شدن از ماشین پرتاب کننده، مسیر  

سطح آب تماس  یکسانی را دنبال خواهند کرد، ولی فقط تا زمانی که برای اولین بار با کاماًل
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حاصل کنند.  همانطور که می توان حتی قبل از انجام اینگونه آزمایشها انتظار داشت، بدون 

هیچ دو توپ پرتاب شده تنظیم شده باشد،  با چه دقتیتوجه به اینکه ماشین استفاده شده 

 ای پس از برخورد اول خود با سطح آب مسیر یکسانی را دنبال نخواهند کرد.  

وپهای پرتاب شده در ضمن برخوردهای خود با سطح آب و جهش های خود هر یک از ت

با زاویه های متفاوتی نسبت به سایر توپها با سطح آب برخورد خواهد کرد.  حتی تعداد 

برخوردهای توپها با سطح آب قبل از متوقف شدن آنها با هم فرق خواهند داشت.  بنابراین، 

ساکن وص به خود بر روی سطح آب دریاچه به حالت در مکان بخصًا هر یک از توپها اجبار

 د.  آمخواهد  در

آن هیچگونه  تنظیمدر اینگونه آزمایش ها تنها عامل متغیری که نمی توان در ، نکته مهم

در سطح آب دریاچه وجود ًا کنترلی داشت شانسی بودن امواجی است که دائم

مکان دقیق برخورد خود  دردارند.  زاویه دقیقی که مسیر حرکت هر یک از توپها 

بر روی زاویه جهش آن توپ ًا مستقیم آب می سازدمحلی  سطح با آب نسبت به

 از سطح آب دریاچه اثر می گذارد.  

ی وارده از طرف آب بر روی هر یک از توپها، در ضمن تک هانیروبنابراین، 

بود.  با سطح آب و جهشهای آنها، با یکدیگر متفاوت خواهند آنها  یتک برخوردها

اثرات اینگونه تفاوتها در نیروهای تجربه شده توسط تک تک توپها، در ضمن هر 

یک از برخوردهای آنها با سطح آب، همچنین شامل تغییر یافتن جهت حرکت 

امواجی که بر روی  ،د شد.  به دلیل اینکهنکلی هر یک از آن توپها نیز خواه

دارند و در نتیجه می  بعدی قرار 2سطح دریاچه وجود دارند در یک صفحه 

توانند باعث وارد شدن نیرو به سمت چپ و یا راست نسبت به مسیر حرکت آن 

 توپها نیز بشوند.  

اگر تعداد زیادی از توپها به این نحو به سمت سطح یک دریاچه پرتاب شوند، نقاط 

 توقف توپها به یک نمای بخصوصی بر روی سطح آب دریاچه شکل خواهند داد.  

به  عدد شیار باریک 2 یک دیوار که شامل باید، مل کردن اینگونه آزمایشهابرای کا

بار در آب جهیده باشند قرار  2توپها اکثر در مسیر توپها در مکانی که باشد را حالت عمودی 

برابر قطر توپهایی باشد که استفاده می  دارد.  اندازه عرضی شیارها می تواند معادل با دو

 این رت لزوم اندازه های مختلفی را می توان برای عرض شیارها گزید وشوند.  البته، در صو

که به زوایای مختلفی توسط  ییتوپهادر این شرایط، آزمایش را با استفاده از آنها تکرار کرد.  
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دیگر گذر شیار به هوا پرتاب می شوند ممکن است که از یک شیار و یا ًا سطح آب مجدد

برخورد کند  از توپها ممکن است با دیوار شیار به شیار، هر یککنند و بسته به زاویه ورودی 

 و یا بدون برخورد کردن با دیوار شیار از آن عبور نماید.   

تعدادی از آنها از داخل یک شیار و یا شیار پس از پرتاب شدن تعداد زیادی از توپها، 

اعث تولید شدن بخودبخود دیگر گذر خواهند کرد و با مکان توقف خود بر روی سطح آب 

مانند شکلی خواهد ًا دقیق شکل تولید شدهنما و یا بخصوصی خواهند شد.  و یا نمای شکل 

ذرات هسته ای و یا اتمها و یا مولکولها در ضمن اینگونه آزمایشها پس از عبور کردن بود که 

 بر روی صفحه حساس تولید می کنند.  دوبله از شیارهای 

شها، امواج موجود بر روی سطح آب درست مانند امواج گروهی در اینگونه آزمای، نکته مهم

بر روی ًا موجود در محیط اتر عمل می کنند.  همان امواج گروهی که مستقیم

   مسیر حرکت تک تک الکترونها، اتم ها و مولکولها اثر می گذارند.

 ، اینجا موقعیت مناسبی است برای ذکر کردن اینکه

و در شرایط یکسان از نظر امواج ن بطور همزمان، در کنار هم اینگونه آزمایشها را می توا

یر ی مختلفی نظولی با استفاده از توپهاموجود بر روی سطح آب دریاچه و غیره انجام داد، 

دا از هم.  آن توپها می تبال و غیره بطور جبسک هایتنیس، توپ هایپینگ پنگ، توپ هایتوپ

 باشند.  اتمها و مولکولهای مختلف  ،توانند متناظر با ذرات مختلف هسته ای

پها و وزن آنها بر دازه فیزیکی تودر ضمن اینگونه آزمایشها، نشان داده خواهد شد که ان

بوجود می آیند سطح آب روی مقدار تغییراتی که در مسیر حرکت آنها توسط امواج 

 اثر می گذارند.  ًا مستقیم

ود که با استفاده از ذرات هسته ای نتایجی خواهند بنتایج کلی بدست آمده معادل با 

 نظیر الکترونها و یا با استفاده از اتمها و یا مولکولها در اینگونه آزمایشها بدست می آیند.  

نوعی ساده تر و کوچکتر از این آزمایش ها را می توان برای انجام شدن در داخل ، نکته مهم

اندم سطح آب را می توان استخر طراحی نمود.  در اینگونه موارد، ارتعاشات ر کی

   .تولید کردتوسط حرکت چند پارو در نزدیکی دیوارهای استخر 

 پدیده عجیبی رخ می ًا ، ظاهردوبلهدر بعضی از آزمایشهای مربوط به شیارهای  :نوع سوم

دهد.  اگر آزمایش انجام شده )پرتاب کردن الکترونها به سمت یک صفحه یا پرده 

ده نشود(، نمای بوجود آمده بر روی صفحه حساس حساس( ضبط نشود )و یا مشاه
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انجام شده رتی که آزمایش در صوشکل تداخل آن ذرات را بوضوح نشان می دهد.  ولی 

ی تولید شده فقط دو خط متناظر با دو شیار را نشان اضبط شود و یا مشاهده شود نم

مشاهده شدن خود  در این موارد به نظر می آید که، الکترونها )برای مثال( ازمی دهد.  

از تشکیل دادن نمایی که نظیر نمای تداخل نوری باشد خودداری می آگاهی دارند و 

کنند.  ولی در حاالتی که مشاهده نشوند با کمال میل شکلی نظیر شکل تداخل نوری را 

به نظر می آید که عمل مشاهده شدن آزمایش بر بوجود می آورند.  به عبارت دیگر،  

 فت شده تأثیر می گذارد.روی نتیجه دریا

آزمایش زیر برای مشخص ساختن عاملی که بر روی نتایج اینگونه از آزمایشهای مربوط 

 اثر می گذارد پیشنهاد شده است.  انجام به شیارهای 

 

 آزمایش : 

 )اثر مکان دوربین(

د.  د انجام داکنضبط دوربین آن را ابتدا، عمل پرتاب کردن الکترونها را باید بدون اینکه 

در این حالت، انتظارش است که الکترونهای پرتاب شده شکل واضحی نظیر شکل تداخل 

دوربین آزمایش را پرتاب کردن الکترونها را باید در حالیکه  لتولید کنند.  همین عم را نوری

انجام داد.  در این حالت، بر اساس آنچه توسط محققین گزارش شده، به د کنضبط می 

ونهای پرتاب شده هیچگونه شکلی نظیر شکل تداخل نوری تولید نخواهند احتمال زیاد الکتر

 کرد.  

این بار باید دوربین روشن باشد سپس، باید مراحل ذکر شده در باال را تکرار کرد ولی 

تحت اینگونه شرایط، ممکن است شکلی نظیر شکل تداخل نوری   ولی عملی را ضبط نکند.

است که تولید نشود.  برای آشکار ساختن اثرات مربوط  توسط الکترونها تولید شود و ممکن

به مکان دوربین بر روی نتیجه آزمایشهای انجام شده باید همین مراحل را چندین بار با قرار 

مختلف نسبت به شیارهای موازی دوبله  دادن دوربین در فاصله های مختلف و در جهات

وربین می تواند قرار بگیرد را نشان می تکرار کرد.  شکل زیر چند نمونه از مکانهایی که د

 دهد.  

تمام آزمایشهای مرحله قبلی را باید برای حالتی انجام داد که دوربین روشن باشد و در 

 حقیقت در حال ضبط کردن اعمال الکترونها باشد.  

پس از اتمام آزمایشها، آشکار خواهد شد که، وجود و مکان دوربین مطمئنًا بر روی 

لکترونها اثر می گذارد.  به دلیل اینکه، یک دستگاه الکتریکی و یا الکترونیکی عکس العمل ا
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یک میدان مغناطیسی در روشن، نظیر یک دوربین، باعث تولید شدن یک میدان الکتریکی و

محیط اطراف خود می شود، میدانهایی که بر روی امواج گروهی کیهانی موجود در اتر محلی 

 اثر می گذارند.  

 

الکتریکی / مغناطیسی تولید شده توسط دوربین بسیار قوی تر از امواج  های میدان

در نتیجه، آنها با پوشاندن که در نزدیکی آن دستگاه انتشار دارند.   هستندگروهی کیهانی 

بر روی شرایطی که آزمایش در حال انجام شدن است اثر ًا و عمدًا اثرات آن امواج مستقیم

 گر،  می گذارند.  به عبارت دی

یک دستگاه الکتریکی و یا الکترونیکی نظیر یک دوربین که فعال وجود "

)روشن( است باعث تولید شده یک میدان الکتریکی و یا یک میدان 

مغناطیسی )و یا هر دو نوع میدان( در محیط اطراف خود می شود، و در 

بر روی امواج گروهی کیهانی موجود در اتر محلی که ًا نتیجه مستقیم

از آن عبور ًا اجبار هلنجام آزمایشهای شیارهای موازی دوبت در ضمن اذرا

  می کنند اثر می گذارد."
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 توضیحات مربوط به تغییرات تدریجی

 در پدیده های مختلف 

توضیح داده شده طح کیهانی پدیده ها در س از در یکسریوارده ات تدریجی این قسمت تغییردر 

 .  اند

 

- می شودیج ضعیف تر نیروی جاذبه به تدر 

در  در هر مکان ،اتر شتابدار نیروی جاذبه که در اصل نیروی کششی است که توسط جریان

و فشار داخلی آن محیط دارد.   محلی بستگی مستقیم به چگالی اترمی شود  تجربه، این کیهان

دلیل  بنابراین، با کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در طول زمان، به

انبساط محیط اتر و همچنین نشت کردن اتر به دنیای مجاور، به تدریج از اثر جریان اتر در وارد 

 کردن نیروی کششی )نیروی جاذبه( کاسته می شود.  به عبارت دیگر،  

 "به تدریج، از مقدار عددی ضریب ثابت کیهانی جاذبه کاسته می شود."

 

 مدار سیاراتتدریجی گسترده تر شدن  -2

به مرور که از چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاسته می شود، آن محیط در وارد کردن 

نیروی کششی بر روی ذرات مختلف ضعیف تر می شود.  بنابراین، ستاره ها به تدریج نیروی 

ضعیف تری را بر روی سیارات خود وارد می کنند.  این پدیده خود بخود در سطح کیهانی باعث 

 ،  به عبارت دیگرستاره ها می شود.  به دور تدریجی مدار سیارات  گسترده تر شدن

ضعیف تر شدن تدریجی نیروی جاذبه در سطح کیهانی، بمرور "

  ."مدار سیارات می شودگسترده تر شدن باعث 

پیش می  داخلی آن محیط و فشاراتر اینگونه اثرات جانبی که در اثر کاهش یافتن چگالی 

.  طبق این خورشید اندازه گیری و نشان داده شده استبه دور زمین  آیند در مورد مدار کره

فوت( گسترده  2متر ) 7ًا خورشید معادل با حدودبه دور در هر صد سال مدار زمین  یافته ها،

ًا خورشید طبیعتبه دور تر می شود.  البته قسمتی از این مقدار گسترش در شعاع مدار زمین 

 :  مربوط به دالیل زیر می شوند
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-  نیروی جاذبه خورشید به تدریج در حال ضعیف تر شدن است، چون وزن خورشید به دو

واکنشهای ترکیب هسته ای که باعث  در اثرروش در حال کاهش یافتن است، یکی 

صورت امواج و تشعشعات مختلف به نرژی زیادی می شود، انرژی که به تولید شدن ا

شدن مقدار عظیمی از ذرات هسته ای و هسته اطراف انتشار می یابد و دیگری پرتاب 

 های عناصر مختلف به فضای اطراف بصورت طوفان های خورشیدی.  

کره زمین مدام در حال دریافت کردن و یا منحرف ساختن ذراتی است که از طرف  -2

خورشید به سمت آن پرتاب می شوند.  ممان حرکتی آن ذرات باعث دورتر شدن کره 

 ی گردد.  زمین از خورشید م
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 پیش بینی های مربوط به سرانجام پدیده های مختلف

 ،در سطح کیهانی ،پدیده ها از پیش بینی هایی در مورد یکسری ناین قسمت برای ارائه داد

 اختصاص داده شده است.  

 

- اتر افزوده می شود محیط به سرعت نور و سایر امواج گروهی در ،به تدریج 

ت نور )و سایر امواج گروهی( در اتر به چگالی اتر بستگی دارد.  چگالی بیشتر محیط اتر سرع

بنابراین،   به این معنی است که، امواج گروهی با سرعتی آهسته تر در آن محیط انتشار می یابند. 

واج بی نهایت باال بود، سرعت انتشار ام در آغاز پیدایش این کیهان، زمانی که چگالی اتر در حّد

 گروهی )سرعت نور( در آن محیط تقریبًا معادل با صفر بود.  به عبارت دیگر،  

امواج  از آنکه سریعتردر آغاز پیدایش کیهان، در زمان انبساط ناگهانی کیهان، "

در حال منبسط  خود توسط محیط اتر کهآنها  در محیط اتر انتشار یابند،گروهی 

 "ند.ه بودشدن بود حمل شد

ساط ناگهانی، اتر باعث گسترده تر شدن طول موج امواج گروهی شد که در آن در زمان انب

با کاهش یافتن چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط )به دلیل منبسط شدن  و وجود داشتند

محیط اتر( سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط افزایش یافت.  اینگونه مراحل هنوز ادامه 

 دارند.  به عبارت دیگر،

 آن داخلیفشار  تدریجی چگالی اتر وکاهش یافتن  دلیل ه"ب

 در حالاتر( محیط ، سرعت نور )سرعت امواج گروهی در محیط

 ."یافتن استافزایش 

در حال نزدیک شدن به صفر است، سرعت انتشار امواج به مرور زمان از آنجایی که تراکم اتر 

 ارت دیگر،اتر به بینهایت نزدیک خواهد شد.  به عب محیط گروهی در

" در نهایت، سرعت نور و سایر امواج گروهی در محیط اتر به 

  بینهایت نزدیک خواهد شد."
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 می شودبه تدریج، گذشت زمان هر چه سریعتر تجربه  -2

، سرعت گذشت ش "زمان چیست؟" توضیح داده شدههمانطور که با جزئیات کامل در بخ

ه مستقیمًا به سرعت آن شئ و یا موجود زنده موجود زندهر زمان تجربه شده توسط هر شئ و یا 

نسبت به محیط اتر محلی )در مقایسه با سرعت امواج گروهی در آن محیط( وابسته است.  هر 

چه به دلیل کاهش یافتن چگالی اتر به سرعت امواج گروهی در محیط اتر افزوده می شود 

ط تمام اشیائی که در این خودبخود باعث افزایش یافتن سرعت گذشت زمانی می گردد که توس

 کیهان قرار دارند تجربه می شود.  به عبارت دیگر، 

 در حال سریعتر شدن است." ،کیهان ایندر  ،زمان "

 در گذشته بسیار دور 

پیدایش این کیهان گذشت زمان  یهبرای اینکه بتوان محاسبه کرد که در لحظات اول

نتشار امواج گروهی در محیط اتر با چه سرعتی تجربه می شده، باید دانست که سرعت ا

در آن زمان چقدر بوده است.  سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر نیز به نوبه خود 

 به چگالی اتر در آن زمان وابسته بوده است.   

محاسبه کرد.  ًا چگالی اتر در لحظات اولیه پیدایش این کیهان را نمی توان دقیق

به آنچه در حال حاضر است تخمین زد.  طبق  ولی، می توان مقدار آن را نسبت

میلیارد سال نوری است.  به عبارت  9تخمینهای جاری، قطر این کیهان معادل با 

 حسب مقیاس متر، قطر این کیهان معادل است با، دیگر، در حال حاضر، بر

 

اگر فرض شود که در آغاز قطر کیهان فقط معادل با یک متر بوده باشد، حجم 

 080عدد باال یعنی معادل با  ) کیهان از آن زمان تا بحال معادل با توان  فضای این

x  8/6 ) است.  در نتیجه، چگالی اتر نیز در همین مدت زمان افزایش یافته برابر

حداقل معادل با همین نسبت کاهش یافته است، چون تاکنون قسمتی از اتری که در 

ماده و سیاه چاله ها به تدریج به دنیای  این کیهان بوده از طریق ذرات ماده و ضد

مجاور نشت کرده است.  بر اساس نسبت چگالی اتر در دوران اولیه نسبت به آنچه در 

حال حاضر است، می توان تخمین زد که سرعت امواج گروهی در محیط اتر )نظیر 

ر از سرعت امواج نور( در آن دوران باید چندین میلیارد، میلیارد، میلیارد برابر آهسته ت
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امواج گروهی در حال حاضر بوده باشد.  در نتیجه، در مورد سرعت گذشت زمان در 

 کامل عنوان کرد،   اطمیناندوران اولیه وجود کیهان نیز می توان بیانیه زیر را با 

لحظه ای که این کیهان متولد شد، پس از طول یک ثانیه اول،  "

 امروزی بوده است."  معادل با میلیونها و شاید میلیاردها سال 

 در آینده بسیار دور 

یط به با کاهش تدریجی چگالی اتر به سمت صفر، سرعت امواج گروهی در آن مح

ین تمام اشیاء موجود در اهای د.  به عبارت دیگر، سرعت سمت بینهایت افزایش می یاب

ن، .  بنابرایدنتری از سرعت امواج گروهی می شومککیهان به تدریج معادل با درصد 

ط تمامی محتویات این کیهان به تدریج افزایش سرعت گذشت زمان تجربه شده توس

.  در نهایت، با نزدیک شدن سرعت امواج گروهی به بینهایت، سرعت گذشت می یابد

زمان تجربه شده توسط تمام اشیاء موجود در این کیهان نیز به بینهایت نزدیک خواهد 

 شد.  به عبارت دیگر،

حتی  ساعتها، روزها، سالها وطول دقیقه ها،  ،تدریجبه در آینده، "

 د شد."ادل با طول یک ثانیه امروزی خواهمع ،میلیونها سال

 

- اختالف فشار بحرانی اتر اسماعیل زاده 

در اتری که در این دنیای فیزیکی و  ی کهزمانی خواهد رسید که اختالف فشار بین اتر

بحرانی نزدیک خواهد شد.  آن اختالف فشار بحرانی  ّددنیای فیزیکی مجاور قرار دارند به یک ح

متناظر با حداقل اختالف فشار الزم است که قادر به شتاب دادن اتر به سمت بزرگترین سیاه 

چاله ها با سرعتی معادل با سرعت نور )سرعت امواج گروهی در محیط اتر( می باشد.  این 

 نامگذاری کرد. اختالف فشار بحرانی اتر را می توان به نام زیر

 اسماعیل زاده "، " اختالف فشار بحرانی اتر

بحرانی، تمام سیاه چاله ها )ابتدا  با رسیدن اختالف فشار اتر در دو دنیای فیزیکی به آن حّد

ها( لقب خود به عنوان سیاه چاله بودن را از دست خواهند  کوچکترین ها و به تدریج تا بزرگترین

ح سیاه چاله ها می رسد سرعتی کمتر از سرعت نور خواهد داشت.  ، اتری که به سط داد.  چون

و سیارات ادامه خواهند داد، ولی نور  ه هاچه سیاه چاله ها همچنان به بلعیدن ستار بنابراین، اگر
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داخل  سمتو سایر امواج الکترومغناطیسی قادر خواهند بود بر خالف جهت جریان اتر )که به 

 یابند و از سیاه چاله ها فرار کنند.سیاه چاله ها است( انتشار 

به آن  (رسیدن و سرعِت)عامل مختلف بر روی مدت زمان الزم برای رسیدن   مهم، نکته

 اختالف فشار بحرانی اتر اثر می گذارند:

-  سرعت کاسته شدن از فشار داخلی محیط اتر در این دنیای فیزیکی، که به

 پیش می آید، دلیل منبسط شدن محیط اتر و نشت کردن اتر

سرعت افزوده شدن به فشار داخلی اتر در دنیای فیزیکی مجاور، که در اثر  -2

 دریافت کردن اتر از این دنیای فیزیکی پیش می آید، 

-  گروهی در محیط اتر که به دلیل  امواجسرعت افزایش یافتن سرعت انتشار

 کاهش یافتن چگالی اتر در این دنیای فیزیکی پیش می آید.

براین، با گذشت زمان، از اختالف فشار اتر در دو دنیای فیزیکی کاسته می شود، در بنا

حالیکه سرعت نور در این دنیا افزایش می یابد.  زمانی خواهد رسید که، اختالف فشار اتر در دو 

دنیای فیزیکی نخواهد توانست سرعت اتری که به سمت حتی بزرگترین سیاه چاله ها در جریان 

سرعت نور برساند.  مواجه شدن با اینگونه شرایط خودبخود عالمتی است برای رسیدن است را به 

   " اختالف فشار بحرانی اتر،  اسماعیل زاده ". اختالف فشار اتر در دو دنیای فیزیکی به

 

- لقب سیاه چاله بودن را از دست خواهند داد تمام سیاه چاله ها به تدریج 

" اختالف فشار بحرانی اتر اسماعیل ر در دو دنیای فیزیکی به با نزدیک شدن اختالف فشار ات

"، اول سیاه چاله های کوچکتر و به تدریج تمام سیاه چاله ها لقب سیاه چاله بودن خود را از زاده

نخواهد بود  محیط اتر قادر چون در آن مقطع زمانی، اختالف فشار موجود در.  دست خواهند داد

 .برساندبه سرعت نور  بزرگترین سیاه چاله ها جریان دارند رای که به سمت حتی سرعت اتر

نخواهند  رویدادسیاه چاله ها دارای افق  ،، در آیندهطور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

 د.  ر به فرار کردن از آنها خواهند شنور و سایر امواج الکترومغناطیسی قاد ، چونبود

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 اتر چیست؟ -2

20 

 

 

 به عبارت دیگر، 

قابل رؤیت خواهند شد." سیاه چاله هاتمام  " در آینده

معنی است که امواج گروهی نظیر انواع امواج  این " در شکل باال بهقابل رؤیت"چاله 

الکترومغناطیسی با فرکانسهای مختلف می توانند به محیط اطراف فرار کنند.  رنگهای انتخاب 

ود باعث نزدیک شدن شده چرخش آن چاله نمایان شده را نشان می دهند.  چون، با چرخش خ

خود نسبت به ناظر می گردد و در  دیگر سطح یک نیم کره خود و دور شدن سطح نیم کره

نتیجه امواج ارسال شده از یک نیم کره به سمت رنگ آبی و امواج ارسال شده از نیم کره دیگر به 

 .  خواهند شد حملقرمز  رنگ سمت

ه دلیل کاهش یافتن فشار داخلی محیط اتر ، بهمانطور که در شکل نشان داده شده، نکته مهم

حتی اگر یعنی به تدریج بزرگتر می شود،  ها در این دنیا، اندازه فیزیکی سیاه چاله

تمام ذرات .  دست بر دارندهمسایه های صلح آمیز خود عیدن لاز بسیاه چاله ها 

تجربه را  یهمینگونه رشد در اندازه فیزیکهسته ای که در این کیهان وجود دارند نیز 

یافتن اتر.  در نتیجه، با کاهش د، چون آنها حبابهایی هستند در محیط کرد نخواه

تدریجی فشار داخلی محیط اتر، اندازه فیزیکی ذرات و سیاه چاله ها همگی به مرور 

  افزایش خواهد یافت.
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- حتی سیارات متالشی خواهند شدو  ه هاکهکشانها، منظومه ها، ستار 

تر می شود، وقایع زیر در سرتاسر این کیهان  تر و ضعیف روی جاذبه ضعیفبه تدریج که نی

 به وقوع خواهند پیوست:

-  وسیع تری را طی  هایمدار خواهند داد کهستاره ها به تدریج به سیارات خود اجازه

به تدریج باعث دریافت کردن حرارت  ه هاگسترش مدار سیارات به دور ستار.  کنند

رد شدن سیارات خواهد شد.  سرد شدن تدریجی که توسط تمام کمتر و در نتیجه س

 کیهان تجربه خواهد شد را می توان به نام زیر نامگذاری کرد.این سیارات در سرتاسر 

 "سرد شدن کیهانی سیارات، شارَبک" 

ها به تدریج فضای  ستاره ها، تمام منظومهبه دور با گسترده تر شدن مدار سیارات 

خواهند کرد.  کهکشانها نیز به تدریج به وسعت خود خواهند افزود،  غالوسیع تری را اش

مرکز ثقل به دور چه گسترده تری  چون ستاره های آنها به تدریج در مدارهای هر

 کهکشانها در گردش خواهند بود.  

و سیاراتی  اثرات خود را از دست بدهد، ستاره ها قبل از اینکه نیروی جاذبه کاًلدر آینده،  -2

برای همبستگی با ( را )نیروی جاذبه الزممنظومه هایی را تشکیل داده اند تمایلی که 

نیز در آن زمان، نه فقط منظومه ها بلکه تمام کهکشانها   یکدیگر نخواهند داشت.

تمام کرات آسمانی  ،ساختمان و نظم داخلی خود را از دست خواهند داد.  در نتیجه

که در یک محیط گاز مانند به صورت مستقالنه  اتمهایی عمل خواهند کرد درست مانند

 .  هستنددر حرکت  انهو آزاد

کل کیهان، بدون اینکه تمایلی برای حرکت  سرتاسر درآسمانی در آن زمان، کرات 

کردن به جهت خاصی داشته باشند، به حالت بی هدف در حرکت خواهند بود.  آنها 

زیر دو سیاره را نشان می دهد  فقط از ممان حرکتی خود اطاعت خواهند کرد.  شکل

 که شروع آزادی کامل خود از ستاره ای که به آن تعلق داشته اند را تجربه کرده اند.  
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-  منبسط خواهند به تدریج  ه هاستار تمام، ضعیف شدن نیروی جاذبه بعدی ازدر مراحل

تیجه، الیه در نابق وزن نخواهند داشت.  سشد، چون الیه های بیرونی آنها به اندازه 

های بیرونی نخواهند توانست فشار کافی بر روی الیه های داخلی وارد کنند و باعث 

ادامه داشتن واکنشهای ترکیب هسته ای شوند.  در آن زمان، ستاره ها یکی یکی 

خاموش خواهند شد و به کرات غول آسایی از گازهای سرد تبدیل خواهند شد.  

 بنابراین، 

ان چراغهای آسمتعداد ، ه هاستار"با خاموش شدن تک تک 

د شد و باالخره همگی برای شب به تدریج کمتر و کمتر خواه

 همیشه ناپدید خواهند گشت."

، کل کیهان دوران تاریکی ابدی خود را آغاز خواهد خاموش شدن تمام ستاره هابا 

 کرد.  به عبارت دیگر،

 ."شدکیهان کاماًل تاریک خواهد در آینده، "

-  ساختمان  اذبه، تک تک ستاره ها و سیارات جآخر از ضعیف شدن نیروی در مراحل

نیروی جاذبۀ آنها به اندازۀ کافی قوی  م خود را از دست خواهند داد، چونمنظفیزیکی 

 نخواهد بود که بتواند آنها را به صورت یک کره نگهدارد.  
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 نثی خواهد شدنیروی جاذبه کاًل خدر آینده،  -6

زمانی خواهد  ،اتر در این دنیای فیزیکی محیط داخلیفشار ر چه بیشتر با کاهش تدریجی ه

رسید که فشار آن با فشار اتری که در دنیای فیزیکی مجاور است برابر خواهد شد.  در آن زمان، 

اتر هیچ انگیزه ای برای جریان داشتن به سمت ذرات ماده و یا سیاه چاله ها نخواهد داشت.  

ه سمت ذرات ماده و سیاه چاله ها بطور اتوماتیک وار به این معنی متوقف شدن جریان اتر ب

  خواهد بود که نیروی جاذبه وجود نخواهد داشت.  به عبارت دیگر،

 نیروی جاذبه به تدریج محو خواهد شد."در آینده، "

 بنابراین، 

"همانطور که با پیدایش خود، ذرات ماده و ضد ماده باعث متولد شدن نیروی 

یدند، با ادامه وجود خود در این کیهان آنها باعث محو شدن جاذبه گرد

 تدریجی نیروی جاذبه خواهند شد."

کمترین ممان حرکتی به صورت منبسط شدن باشد، تا تی حدر آن زمان، اگر کیهان دارای 

ابدیت به انبساط خود ادامه خواهد داد، چونکه پس از ناپدید شدن نیروی جاذبه در این دنیای 

نیرویی که بتواند عمل ترمز کردن را به عهده بگیرد وجود نخواهد داشت.  آن دوران از فیزیکی، 

  وجود کیهان را می توان به نام زیر نامگذاری نمود.

 "دوران بی وزنی )بی جاذبه ای( اسماعیل زاده"

 

 متوقف نخواهد شد هرگزانبساط کیهان )فضا(  -7

پس از آنکه فشار اتر در خواهد داشت، حتی انبساط اتر )فضا( در حقیقت تا ابدیت ادامه 

به منبسط شدن ًا دائماتر .  با هم برابر شوندو در دنیای فیزیکی مجاور دنیای فیزیکی  این

و  چگالی اتر، چون در ضمن نزدیک شدن حجم محیط اتر به بینهایت، امه خواهد دادخود اد

هیچوقت به صفر نخواهند  نزدیک شوند ولیصفر فقط می توانند به محیط آن داخلی فشار 

  .رسید
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 نتیجه

ارائه و بطور کاملتر در سایر بخشهای این کتاب خالصه در این بخش همانطور که بصورت 

شکل گرفته است که در شرایط مختلف وجود خود را به مایع مانندی ، این کیهان از اتر شده

می گذارد.  انواع حرکتهای  نمایشو غیره به  ماده تیرهصورتهای متفاوتی نظیر ماده، ضد ماده و 

موجود در آن محیط نیز به نیروهای مختلفی نظیر نیروی جاذبه و یا میدان الکتریکی و یا میدان 

انواع امواج  حاملمحیط اتر همچنین در اصل مغناطیسی و بسیاری دیگر معنی می دهند.  

 می باشد.  نیز گروهی نظیر امواج الکترومغناطیسی 

با استفاده از تئوریهایی که بر اساس فقط تعدادی از پدیده هایی هستند که  پدیده های زیر

 .  شده اندتوضیح داده در این کتاب بطور سازگار وجود اتر پایه ریزی شده اند 

  کیهانمحل تولد ،
  ،انبساط ناگهانی اولیه محیط اتر
  ،آهسته شدن انبساط ناگهانی محیط اتر
 پدیده های مختلف در این کیهان دارد؟،  و چه رابطه ای با ؟"اتر" چیست
 و چرا در حال منبسط شدن است و آیا انبساط آن متوقف خواهد شد؟،  ؟"فضا" چیست
 و چرا به تدریج  با سرعت هر چه سریع تری تجربه می شود؟،  ؟"زمان" چیست
 و چرا سرعت انتشار آن در حال افزایش یافتن است؟،  ؟"نور" چیست
  چگونه بوده است؟ و ضد مادهپیدایش ذرات ماده ،
  ،چرا ذرات ماده به اندازه های بخصوصی هستند؟
  ،چرا بعضی از ذرات پایادار هستند، در حالیکه بعضی دیگر ناپایدارند؟
 پایدار هستند، در حالیکه بعضی دیگر ناپایدارند؟، مختلف چرا بعضی از ایزوتوپهای عناصر
 "چیست؟، ماده تیره "
 "ت؟، " چیسانرژی تیره
  ،انرژی خالء" چیست؟"
  ،بار الکتریکی" چیست؟"
 و چگونه شکل می گیرد؟،  ؟"میدان الکتریکی" چیست
 و چگونه شکل می گیرد؟،  ؟"میدان مغناطیسی" چیست
 و چگونه تولید می شود؟،   ؟"الکتریسیته" یا جریان برق چیست
  شدن است؟،پیدایش "نیروی جاذبه"، و اینکه چرا نیروی آن در حال ضعیف تر
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  ،)پیدایش امواج مایکرو ویو کیهانی )امواج گروهی
  سیاه چاله ها" چه هستند و چرا خواص آنها متناسب با سطح آنها است و نه متناسب با"

حجم آنها؟، 
   ،چرا در اثر حرکت کردن با سرعت زیاد اجسام اثرات بخصوصی را تجربه می کنند؟
 های مختلف اتمها، هسته های اتمها و الکترونها در صفر درجه مطلق، چه تغییری در حرکت

پیش می آید؟، 
  ،شکل گیری آذرخش های باالی ابرها به سمت باالتر جّو
 میر"، توضیح "اثر کاسی
  روِزن،   –پودولسکی   –نشتین یا مرتبط به هم ذرات
 و چرا مقدار عددی آن در حال کاهش یافتن  ؟آیا ضریب ثابت پالنک معنی فیزیکی دارد

است؟، 
 موازی با هم،  هلبآزمایشهای مربوط به شیارهای دو
  ،توضیح اثر فتو الکتریک بر اساس موج بودن نور
 و چطور می توان بازده آنها را افزایش داد؟،  ؟لیزرها چطور عمل می کنند
  ،آزمایش های آقای گالیله
  ،آزمایش های آقای میشلسون و مورلی
  د، خورشیبه دور پیشروی مدار عطارد
  ،اصل برابری نیروی جاذبه با حالت شتاب ثابت و یکنواخت در یک جهت
 و آیا می توان تپه مغناطیسی مصنوعی  ؟تپه های مغناطیسی چگونه شکل می گیرند

ساخت؟، 
 زمین عبور  کره توضیح اثرات غیر منتظره مشاهده شده بر روی ماهواره هایی که از نزدیکی

می کنند، 
  ،قت خود را از دست داده است؟، دلم ستاره بینی عچرا با گذشت زمان
  سطح کره زمین رو به افزایش است؟، کل چرا تعداد مصائب طبیعی مختلف در
  ،چرا "اندازه فیزیکی" ذرات هسته ای در حال بزرگتر شدن است؟ 
  ،چرا "جرم" ذرات هسته ای در حال کاهش یافتن است؟
 ؟، ستچرا مدار سیارات در حال گسترده تر شدن ا
  توضیح کاهش غیر منتظره سرعت ماهواره های پایونیر0  و ،
  ،چرا در حال حاضر سرعت انبساط کیهان در حال سریعتر شدن است؟
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  ،در آینده، رخ دادن چگونه اتفاقاتی را می توان انتظار داشت؟ 

 نکته اصلی این است که، 

 .اند و همه چیز از آن شکل گرفته اتر وجود دارد

 ن،بنابرای

 پذیرفته شود ًا بسیار مهم است که وجود اتر رسم

 در نظر گرفته شوند.   صحیحو اثرات آن به نحو 
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 مقدمه

اساسی یعنی "زمان" و "فضا" است.   ۀپدید دو این کیهان وجود خود را مدیون دو عامل و یا

وجودش، همواره به این دو عامل وابستگی  ش و کاًلی ااگر چه در تمام موارد زندگی اش، کار

مستقیم داشته، بشریت هنوز نتوانسته طبیعت و ماهیت اصلی آنها را مشخص سازد.  تاکنون، 

مرتبط و وابسته هستند.  به بشر فقط توانسته توضیحاتی برای آنها ارائه دهد که همگی به هم 

ی بشناسد که آگاه بودن خود از وجود عبارت دیگر، بشر فقط توانسته "زمان" و "فضا" را به حّد

 آنها را نشان دهد.  

اندازه گیریها و محاسبات مربوط به فضا با استفاده از واحدهایی انجام می حاضر،  لدر حا

،  یک کیلومتر معادل با هزار متر است و یا یک شوند که به یکدیگر وابسته هستند.  برای مثال

بر سال نوری معادل با مسافتی است که نور در مدت یک سال زمان در محیط خالء می پیماید.  

برابر  ,650,763/73  میالدی، یک متر معادل با 960از سال اساس استاندارد بین المللی، 

میالدی، یک متر به  983ولی، در سال تعریف شده بود.   86طول موج ارتعاشات کریپتون 

 ثانیه می پیماید.  (  99,79,458  /)که نور در مدت زمان  ه استعنوان مسافتی تعریف شد

شده است، ولی  ییادر به اندازه گیری کردن فاصله ها )فضا( با دقت بسیار باالقاگر چه بشر 

للی ارائه و قبول شده اند کمکی به هیچیک از تعریفهایی که برای واحدهای فضا در سطح بین الم

امروزه، تنها تعریف مستقیمی که بشر می تواند "فضا" چه است نمی کنند.   ماهیت درک اینکه

 در مورد "فضا" ارائه دهد این است که،

 است." اشیاءفاصلۀ بین  ،اض"ف

 بنابراین، سؤال اصلی هنوز برجا است:  

 فضا چیست؟

درک کرد که اتر و فضا فضا چیست، باید ماهیت حقیقی برای اینکه بتوان درک کرد که 

  . چطور به هم ربط دارند، به دلیل اینکه فضا وجود خود را به وجود اتر مدیون است

است که به یک و آب.  وجود آب  است رابطۀ بین فضا و اتر درست مانند رابطۀ بین اقیانوس

 تر شدنبزرگاقیانوس معنی می دهد.  اگر آب موجود در یک اقیانوس بیشتر شود، مستقیمًا باعث 

تخلیه به نحوی آب موجود در یک اقیانوس  یتمام در صورتیکه لی،اقیانوس می گردد.  و آن

 .  امیداقیانوس نچیزی که بر جای می ماند را نمی توان یک شود، 
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اتر صدق می کنند.  به عبارت دیگر، برای اینکه فضا وجود همینگونه بیانیه در مورد فضا و 

فضا اساسًا ظرفی است که تمام محتویات این   داشته باشد باید توسط اتر اشغال شده باشد.

.  وجود اتر به فضا معنی داده و انبساط محیط اتر باعث گسترده شدن شناور هستندکیهان در آن 

 . گردیده استبه اندازه کنونی آن کیهان 

قرار و بررسی  متفاوت تحت مطالعه ساختمان داخلی فضا را می توان در دو مقیاس کاماًل

 داد. 

 در مقیاس بسیار بزرگ 

 ای حالت بسیار فشردهه فضا در این دنیا وجود خود را با منبسط شدن اتر که در آغاز ب

در فضای این دنیا( اتر  ذرات ماده و ضد ماده )روزنه ها بعدها، با بوجود آمدن  بود شروع کرد.

.  با نشت کردن از این از آن را دریافت کرد به خارج که در این دنیا بود اجازه نشت کردن

و در نتیجه به فضا در دنیای مجاور  کردع شدن در یک محیط جدید مدنیا، اتر شروع به ج

 معنی داد.  به عبارت دیگر،  

 ."گردیددنیای مجاور  "پیدایش ذرات ماده و ضد ماده باعث بوجود آمدن

در مقیاس بسیار بزرگ، فضا به دو قسمت اصلی تقسیم شده است.  یک در حال حاضر، 

قسمت، این دنیای فیزیکی را در بر می گیرد و قسمت دیگر دنیای فیزیکی مجاور را.  به 

 عبارت دیگر،  

ی است که این دنیا و یکپارچه ا "فضا )محیط اتر( یک محیط یکنواخت

 بر می گیرد." مجاور را درو دنیای 

 ی فیزیکیباعث می شود که این دنیا مجاورفیزیکی وجود دنیای  باید ذکر شود که،

بتواند به نحو صحیحی انجام وظیفه کند.  در حقیقت می توان گفت که، این دنیا و دنیای 

 ند.  هست مجاور مکمل یکدیگر

زمانی که ذرات ماده و ضد ماده تازه شکل گرفته بودند )در سرتاسر منطقه مرکزی فضا 

در این دنیا(، به دلیل تعداد زیاد آنها، اتر به راحتی می توانست به دنیای مجاور نشت کند.  

و خنثی شدن امواج آنها،  با هم ذرات ماده و ضد مادهاکثریت ترکیب شدن  پس ازولی، 

 بسزایی کاهش یافت.   جریان اتر به دنیای مجاور به حّد
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و  چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در دنیای مجاور در اصل از صفر شروع شدند

 به آن فضا، چون اتر همواره در حال نشت کردن استدر حال افزایش یافتن ًا مقدار آنها دائم

 .  می باشد

است، افزایش یافتن اتر در دنیای مجاور همواره در حال سرعت انبساط محیط ، نکته مهم

فیزیکی چون فشار داخلی آن محیط در حال افزایش یافتن است.  ولی، اندازه 

به اندازه منطقه ای از فضا در این دنیا  نزدیکی ربطفضا در دنیای مجاور بطور 

 دارد که میزبان ذرات ماده و ضد ماده شده است.  

از پیدایش  پسدیگری قبل و  یکی ،دو دنیای فیزیکی را در دو زمان مختلفکل زیر ش

 نشان می دهد.   ،در این کیهان ذرات ماده و ضد ماده

 

تاکنون، اتری که در این دنیا قرار دارد نسبت به اتری که دنیای مجاور را اشغال کرده 

است همواره تحت فشار بسیار باالتری قرار داشته است.  بنابراین، تاکنون سرعت انبساط این 
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نیرویی که باعث منبسط ، چوندنیا بسیار سریعتر از سرعت انبساط دنیای مجاور بوده است.  

.  در در آن دنیا است فشار داخلی محیط اترهر یک از این دو دنیا می گردد  شدن فضا در

نتیجه، در حال حاضر، قسمتی از این کیهان )کل فضا( که میزبان این دنیا است بسیار وسیع 

   تر از قسمتی از فضا است که میزبان دنیای مجاور می باشد.

  کوچکدر مقیاس بسیار 

در مقیاس میکروسکوپی، ساختمان داخلی ، داده شدهطور که در شکل زیر نشان همان

همانند یک اسفنج )در قسمت مرکزی آن که میزبان ذرات ماده و ضد ماده شده است( فضا 

این سوراخها )روزنه ها( در حقیقت .  می باشداست که دارای بینهایت سوراخهای بسیار ریز 

مواج گروهی در محیط اتر شکل همان ذرات ماده و ضد ماده هستند که در اثر تشدید شدن ا

گرفته اند.  این سوراخها مانند سوراخهای فاضالب عمل می کنند و عبور )و یا فرار( اتر از 

 این دنیای فیزیکی به دنیای فیزیکی مجاور را ممکن می سازند.  

همانطور که در شکل نشان داده شده، اتری که در نواحی بیرونی این دنیا قرار ، نکته مهم

فاقد از هر گونه امواج گروهی است و در نتیجه هیچگونه ذره ماده و یا ضد دارد 

   ماده و یا مجتمع هایی از ذرات در آن نواحی وجود ندارند.

 

یک نمونه از اینگونه نقاط تماس بین این دنیا و دنیای مجاور در شکل زیر نشان داده  

در ب مانند روزنه های ورودی لوله فاضالاز سمت این دنیا، ذرات ماده و ضد ماده شده است.  
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هستند که اتر موجود در این دنیا از طریق آنها از این دنیا خارج می شود.  داخل یک استخر 

و یا لوله های  ها ات ماده و ضد ماده مانند چشمهحالیکه، از سمت دنیای مجاور، ذر رد

اتر وارد دنیای مجاور می  که از طریق آنها به نظر می آیندورودی آب به داخل یک استخر 

 شود و با اتری که از قبل در آن بوده می پیوندد.  

 

که بین است اختالف بین اندازه فیزیکی ذرات ماده در دو دنیا مربوط به اختالفی ، نکته مهم

 در دنیای مجاور وجود دارد.  فشار اتر فشار اتر در این دنیا و 

دو دنیای فیزیکی همچنین توسط سیاه چاله ها با هم در تماس هستند.  هر سیاه چاله 

یک حفره بسیار  نبه هم پیوستبا ای مجتمع بسیار بزرگی از ذرات ماده است که در حقیقت 

عبور آزادانه اتر از این دنیا به دنیای مجاور را ممکن  ، حفره ای کهبزرگتری را شکل داده اند

 می سازد.  

را نشان می دهد.   ،که در پشت یک سد ساخته شده ،عکس زیر ورودی یک سر ریز آب

اینگونه سر ریزها از باال آمدن بیش از اندازه سطح آب پشت سد جلوگیری می کنند.  آنها 

یعنی آبی که به درون ) آب اضافیبه عبور دادن اجازه وظیفه بسیار مهم خود را بسادگی با 

 جلوی سد انجام می دهند.  سمت قبه  (آنها فرو میریزد
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جریان اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده و عبور آن از طریق آن ذرات که باعث خارج 

از این دنیا و وارد شدن آن به دنیای مجاور می گردد درست مانند جریان آبی است  اترشدن 

و با عبور کردن از آن سر ریز از دریاچه  می کندکه به سمت سر ریز پشت یک سد حرکت 

پشت سد خارج می شود و به آبی که در ادامه رودخانه جریان دارد می پیوندد.  با این تفاوت 

که، جریان اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده از تمام جهات مختلف در فضای اطراف صورت 

مت سر ریز پشت یک سد ُبعدی است، در حالیکه جریان آب به س 3می گیرد، فضایی که 

 ُبعدی مسطح انجام می شود.   فقط در یک صفحه 

از صفحه ای  آب شدن خارج لحظهدر ریان آب اینگونه سر ریزها تغییر یافتن مسیر ج

را بوضوح نشان می دهند.  همین گونه تغییر مسیر در جریان اتر  که در آن جریان داشته

ی ضد ماده، اتر از ابعاد سه گانه این دنیایا پیش می آید، چون با رسیدن به هر ذره ماده و 

 .  می گرددمجاور خارج می شود و وارد ابعاد دنیای فیزیکی  فیزیکی

ریز بصورت یک خالء یا  سرُبعدی سطح آب، قسمت ورودی  در داخل صفحه ، نکته مهم

همین گونه شرایط در مورد ذرات ماده ًا خالی از آب مشاهده می شود.  دقیق کاًل

 3و ضد ماده که در محیط اتر هستند صدق می کنند.  چون، آنها نیز در فضای 
خالی هستند مشاهده  ُبعدی این کیهان بصورت خالء و یا حباب هایی که کاماًل

   تر شناورند.می شوند که در محیط ا
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 استمحدود فضا 

 می باشد کرویشکل کلی آن و  

شکل کلی این کیهان کروی است چون انبساط محیط اتر، که هنوز ادامه دارد، به حالت 

بیرونی محیط اتر درست مانند یک  حّدخارجی و یا  مساوی به تمام جهات بوده است.  حّد

 ،واقعیت خودبخود حاکی بر آن است کهدر حال گسترده تر شدن است.  این یا توپ بادکنک 

 "مشخصی است و بینهایت نیست. فضا دارای حّد"

 می توان پرسید،

 انبساط اتر در کجا انجام می شود؟ 

 آیا آن محیط، فضای حقیقی نیست؟ 

اینگونه سؤاالت بیشتر جنبۀ فلسفی دارند تا اینکه مربوط به وجود این کیهان شوند.  اینگونه 

سؤاالتی هستند که شخص می تواند در مورد منبع اتر بپرسد و اینکه منبع آن سؤاالت نظیر 

 منبع چه بوده است و غیره.

به دلیل گونه جوابی به اینگونه از سؤاالت فقط و فقط می تواند بر اساس تخیالت باشد.   هر

نظر  (خانه یا حتی یک) و برای اینکه بتوان در مورد محیط خارجی و یا بیرونی این کیهان اینکه، 

و یا در چه محیطی در حال گسترده تر  چه شکلی است و یا در کجا واقع شده استبه داد که 

داخلی یک  سطوح، اول باید از آن خارج شد.  چونکه، به عنوان مثال، حتی اگر تمام شدن است

د، به دلیل ندانستن ضخامت دیوارهای نشوو بصورت نقشه ای رسم خانه دقیقًا اندازه گیری 

   بیرونی، نمی توان حتی حدس زد که خانه از بیرون به چه شکل است و یا چه نمایی دارد.

سؤاالتی که در مورد منبع اتر هستند و یا اینکه شکل کلی محیطی که اتر به همراهی این 

دنیا و دنیای مجاور در حال منبسط شدن در آن است و غیره را باید برای حال حاضر نادیده 

این کیهان کرده است و به  داخلی ساختمانن کرد درک، بشریت تازه شروع به چونگرفت.  

دی در مورد واکنشهای مختلف بین محتویات این کیهان دست یافته است.  در ودرک بسیار محد

ارائه نتیجه، اعضای بشریت هنوز مسیر بسیار طوالنی را در پیش دارند قبل از اینکه بتوانند انتظار 

 باشند.  داشته برای اینگونه سؤالها را یحی صح دادن جوابهای
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 فضا برای ابدیت به انبساط خود ادامه خواهد داد

در آغاز، فضا محدود به حجم بسیار کوچکی بود، چون اتر بسیار فشرده بود.  فشردگی اتر در 

، اتر محیط بحرانی بود.  به دلیل ایجاد شدن نوعی موج )ارتعاش( گروهی در آن حقیقت در حّد

یک انبساط ناگهانی را شروع کرد.  با گسترده تر شدن اتر، فضا که توسط اتر اشغال شده بود نیز 

گسترش یافت.  با گذشت زمان طوالنی، فضا به اندازه ای رسیده است که در حال حاضر قابل 

 رؤیت است.  

ور کامل هیچوقت بطدر حال منبسط شدن است و هنوز دنیای فیزیکی(  این فضا )و نه فقط

فقط می تواند به صفر نزدیک شود ولی هرگز به محیط اتر فشار داخلی ، چون متوقف نخواهد شد

 صفر نخواهد رسید.  به عبارت دیگر،  

با سرعتی هر  "شعاع فضایی که میزبان این دنیای فیزیکی است

هرگز  انبساط آن لیو ،خواهد شد بزرگتر همواره چه آهسته تر

  ."شدنخواهد  متوقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 فضا چیست؟ -3

 

 

 عاد فیزیکی این کیهانمام ابت

 مستقیم هستند به صورت خط 

در ًا هر چه قوی تری که در نزدیکی ستاره ها و مخصوصجاذبه نیروی تئوری نسبیت عام 

معرفی برداشت و در ابعاد فضا موجود ی به عنوان انحنا رانزدیکی سیاه چاله ها تجربه می شود 

های اینچنین نیست.  همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، انحنادر حالیکه ، استده کر

وجود سرعت جریان اتر مقدار ی را نشان می دهند که در های شیبمحاسبه شده در حقیقت 

  در حرکت است. به سمت آن ستاره ها و یا سیاه چاله ها دارند، اتری که 

 

کوچکی هستند ًا نسبت خود، مناطق ستاره ها، کهکشانها و سیاه چاله ها، هر یک در مقیاس

 هساده زبان ات ماده در یک محل برت ماده در آنها بسیار باال است.  تراکم بیشتر ذکه تراکم ذرا

خارج  ی فیزیکیبودن تعداد روزنه هایی که اتر می تواند از طریق آنها از این دنیا بیشتریعنی 

افتن با سرعتی هر چه سریعتر به سمت شود.  در نتیجه، اتر سیال خودبخود تشویق به جریان ی

اینگونه نواحی می شود.  سرعت جریان اتر همچنین بستگی به فاصله از ذرات ماده )و یا مجتمع 

  های آنها( دارد. 

نیروی جاذبه تجربه شده در نزدیکی یک سیاه چاله را ، طور که در شکل نشان داده شدههمان

که سطح آن دارای شیب هر چه  نشان داد یمی توان بصورت سطح یک شکل قیف مانند

بستگی به ًا ، به دلیل اینکه نیروی جاذبه در هر مکانی مستقیمبیشتری به سمت مرکز می باشد

ر سطح صاف قیف شکل شیب هر چه بیشتبه عبارت دیگر، جریان اتر در آن مکان دارد.   شتاب

سیاه چاله است.   ن اتر به سمتدر حقیقت نمایانگر افزایش تدریجی سرعت جریا ،نشان داده شده

 آن افزوده می شود.  به شتاب سیاه چاله نزدیکتر می شود، یک چه اتر به  هر ،چون
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همین گونه اثرات در مورد نیروی جاذبه سایر کرات آسمانی نظیر ستاره ها، کهکشانها و 

بسیار حتی سیارات صدق می کنند.  ولی، در آن موارد، شیب قسمت مرکزی سطح قیف شکل 

 .  است در مورد سیاه چاله نشان داده شده خواهد بود که کمتر از آن

 انجام شده بودمیالدی، در ضمن یک خورشید گرفتگی کامل،  99آزمایشی که در سال 

را تأیید کرده بود.  در حالیکه،  عام نسبیتمحاسبه شده توسط معادالت تئوری پیش بینی ًا ظاهر

 بوده نمایانگر هیچگونه انحنایی در ابعاد فضااینچنین آزمایشهایی نمی توانسته و نمی توانند 

که امواج نور توسط  باشندنمایانگر این حقیقت  می توانسته و می توانند باشند ولی بسادگی

در حرکت است حمل می شوند.  اتر که به سمت کرات آسمانی نظیر ستاره ها  شتابدار جریان

ًا قدر فضایی که دارای ابعاد دقی ،اتر به سمت یک ستاره ان شتابدارشکل زیر اینگونه اثرات جری

 را بوضوح نشان می دهد.  ،ستمستقیم ا

 

مقدار زاویه کج  در مورد ،عام پیش بینی انجام شده توسط تئوری نسبیتدرستی ، نکته مهم

به سادگی به  ،در ضمن گذر کردن از نزدیکی یک ستاره امواج نورانتشار شدن مسیر 

ارائه شده برای جاذبه در این  جدید که همان معادالت در مورد تئوری بوده این دلیل

صدق می کنند، تئوری که نیروی جاذبه را به عنوان نیروی کششی تولید نیز کتاب 

   اتر در هر مکانی در این کیهان تعریف می کند. شتابدار در اثر جریانشده 
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 مقدمه

این کیهان وجود خود را مدیون دو عامل و یا دو پدیدۀ اساسی یعنی "زمان" و "فضا" است.  

وجودش، همواره به این دو عامل وابستگی  زندگی اش، کاری اش و کاًل اگر چه در تمام موارد

مستقیم داشته، بشریت هنوز نتوانسته طبیعت و ماهیت اصلی آنها را مشخص سازد.  تاکنون، 

بشر فقط توانسته توضیحاتی برای آنها ارائه دهد که همگی به هم مرتبط و وابسته هستند.  به 

بشناسد که آگاه بودن خود از وجود  عبارت دیگر، بشر فقط توانسته "زمان" و "فضا" را به حّدی

 آنها را نشان دهد. 

در حال حاضر، در مبحث فیزیک، زمان بر اساس فاصلۀ بین اتفاقات تعریف شده است.  به 

ساعت از  4عنوان مثال، دو اتفاق نظیر صبحانه خوردن و نهار خوردن می توانند به فاصلۀ زمانی 

ساعت  4طلوع خورشید تا طلوع خورشید، معادل با  هم انجام شوند.  یا طول یک شبانه روز، از

روز و یا سال، ثانیه، است.  تعریفهای ارائه شده برای واحدهای مختلف اندازه گیری زمان، نظیر 

همگی به هم وابسته هستند و هیچکدام کمکی به درک معنی واقعی زمان نمی کنند.  بر اساس 

ارتعاش   9,19,61,770 ول زمان الزم براییک ثانیه معادل با ط ،استاندارد بین المللی

تعریف شده است.   1سزیوم 
به عبارت دیگر، اگر چه بشر قادر به اندازه گیری کردن زمان با دقت بسیار باالیی شده است، 

ولی هیچیک از تعریفهایی که برای واحدهای زمان در سطح بین المللی ارائه و قبول شده اند 

یت "زمان" چه است نمی کنند.  امروزه، تنها تعریف مستقیمی که بشر کمکی به درک اینکه ماه

 می تواند در مورد "زمان" ارائه دهد این است که،

 است." رویدادهافاصلۀ بین  ،زمان"

 جا است:   بنابراین، سؤال اصلی هنوز بر

 چیست؟ زمان

کیهان وجودش را از گذشتۀ بسیار دور شروع کرده، در حال حاضر وجود دارد و تا مدت 

بسیار طوالنی در آینده نیز وجود خواهد داشت.  بنابراین، برای رسیدن به درک صحیحی از 

ساختمان کل کیهان باید نخست تعریف مستقل، صحیح و قانع کننده ای از "زمان" داشت.  برای 
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را  صحیحی از ماهیت "زمان" داشت، الزم است که رابطه بین اتر و زماناینکه بتوان درک 

 مان وجود خود را مدیون اتر و اثرات آن است.  فهمید، چون ز

 تاکنون، بشر توانسته یکسری از خواص زمان را شناسایی و حتی ثابت کند.  به عنوان مثال:

  می توسط اشیاء و یا موجودات مختلف زمان تجربه شده  گذشتهر چند که سرعت

مثبت یعنی همواره به جهت را زمان  گذشتهمگی ولی  با هم فرق داشته باشندتواند 

تجربه می کنند.  آینده به سمت 


  زمان تجربه شده توسط هر شئ، گذشت بر طبق معادالت نسبیت آقای لورنتز، سرعت

ه سرعت شیء به سرعت امواج بستگی به سرعت آن شیء در فضای فیزیکی دارد.  هر چ

آهسته تر می  توسط آن شئ زمان تجربه شدهگذشت خالء نزدیکتر شود، سرعت  نور در

 گردد. 


 در این  زمان در هر مکانگذشت سرعت شتین، نیآقای ا امبر اساس تئوری نسبیت ع

، همچنین بستگی به نیروی جاذبه در آن مکان دارد.  هر چه نیروی جاذبه قوی کیهان

آهسته تر می شود.  نیز زمان تجربه شده گذشت تر باشد، سرعت 

 بر اساس این کتاب،

 ".است جانبی وجود امواج گروهی در محیط اتر اثراتیکی از  ،زمان"

سرتاسر حجم فضای فیزیکی یعنی کل کیهان توسط اتر اشغال شده است.  وجود اتر در فضا 

زمین است.  با این تفاوت که اتر سرتاسر فضای کیهان  هوا در جّومولکولهای درست مثل وجود 

 را.     ه هاو نه فقط فضای بین سیارات و ستار گرفته استرا در بر 

 در این صفحات پیشنهاد شده است که، 

آن به سرعت حرکت بستگی ًا ، مستقیم، برای هر شئزمان گذشتسرعت "

  "دارد.محلی اتر  محیط نسبت بهشئ 

در نتیجه، سرعت اشیاء، نظیر یک سفینه فضایی، نسبت به اتر محلی است که بر روی 

هر چه سرعت د اثر می گذارد.  بنابراین، ننکتجربه می  راگذشت زمان آن  سرنشینان سرعتی که

)امواج( ( به سرعت انتشار ارتعاشات محلی شئ نظیر یک سفینه فضایی، )نسبت به اتریک حرکت 
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آهسته تری تجربه می  با سرعتاتر نزدیکتر شود، آن شیء گذشت زمان را محیط گروهی در 

گروهی در اتر برسد،  امواجکند.  در صورتیکه، سرعت حرکت شیء مورد نظر به سرعت انتشار 

 جریان زمان برای آن شیء کاًل متوقف می شود. 

حتی اگر شیء مورد نظر در نقطه ای از فضا نسبتًا بی حرکت بماند و به دلیلی اتر نسبت به 

آید و یا در حرکت باشد، اثر ایجاد شده دوباره همان آهسته تر شدن  آن شیء به حرکت در

با افزایش تدریجی در سرعت اتر نسبت به آن شیء خواهد بود.   جریان زمان تجربه شده توسط

در این حالت نیز، آهسته تر می شود.  نیز شئ، سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ 

گروهی در آن محیط یعنی  امواجاگر سرعت حرکت اتر نسبت به شیء مورد نظر به سرعت انتشار 

.  خواهد شدشیء کاًل متوقف  برسد، جریان زمان برای آن محلی محیط اتر

بر خالف اشیاء  ولیاگر چه "زمان" می تواند در مقیاسهای مختلفی اندازه گیری شود، ، نکته مهم

است پدیده ای  که از مولکولها، اتمها و ذرات هسته ای شکل گرفته اند، "زمان"

 ی شکل نگرفته است.  کنواخت که از هیچگونه قطعات کوچکی

، هستندگروهی در محیط اتر  امواجباید ذکر شود که، نور و سایر امواج الکترومغناطیسی 

.  سرعت انتشار می باشندگروهی در محیطی نظیر محیط هوا  امواجدرست مانند امواج صوتی که 

امواجی که بصورت امواج گروهی منتشر می شوند، هیچ وابستگی به سرعت حرکت فرستنده و یا 

و فشار داخلی آن محیط می باشد.  به ولی وابسته به چگالی ، آن امواج ندارد دریافت کنندۀ

عنوان مثال، امواج گروهی نظیر امواج نور با سرعت آهسته تری در محیط اتری که چگالی 

 باالتری دارد انتشار می یابند.  
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 می گذارند زمان اثرسرعت گذشت روی بر پدیده هایی که 

 کتاب()بر اساس این 

مهم است که پدیده های مختلف نظیر عوامل طبیعی و یا شرایط )و یا روشهای( طبیعی و یا 

مصنوعی که می توانند باعث اینگونه اثرات یعنی حرکت اشیاء و یا موجودات نسبت به اتر و یا 

حرکت اتر نسبت به اشیاء و یا موجودات گردند شناسایی شوند.  تعدادی از عوامل طبیعی و 

ای مصنوعی که می توانند بر روی سرعت حرکت نسبی بین اشیاء و اتر تأثیر بگذارند روشه

 عبارتند از:

 حرکت شئ
یک ئ و یا ش یک ساکن باشد، هر چه به سرعت حرکتًا در صورتیکه اتر محلی نسبت

خودبخود با سرعت  آن شئ و یا موجود زندهدر فضای فیزیکی افزوده شود،  زنده موجود

این حالت قرار دارد در حرکت خواهد بود.   نزدیکی اشبیشتری نسبت به اتری که در 

ًا درست مانند حرکت یک قایق بر روی آب یک دریاچه می ماند، چون آب دریاچه نسبت

ساکن اتر را نشان می ًا ساکن است.  شکل زیر حرکت یک سفینه فضایی در محیط نسبت

 دهد.  

 

ولی، در صورتیکه اتر محلی در حرکت باشد، فقط حرکت شئ نسبت به اتری که در 

اطرافش است باید در نظر گرفته شود.  اینگونه حالت نظیر حرکت کردن یک قایق بر روی 

 آب یک رودخانه می ماند که در جریان است.  

در هر دو حالت، سرعت گذشت زمان بستگی به سرعت حقیقی آن شئ نسبت به اتری 

حرکت شئ و یا موجود زنده که در سرعت .  بنابراین، قرار داردخواهد داشت که در اطرافش 

نسبت شئ و یا موجود زنده معادالت آقای لورنتز استفاده می شوند باید سرعت حرکت آن 

   .ار داردبه اتری باشد که در نزدیکی قر
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همانطور که در قسمتهای بعدی این بخش و به همراهی آزمایشهای مختلف که ، نکته مهم

شتاب یک شئ درستی اطالعات ارائه شده را تأیید می کنند توضیح داده شده، 

فقط تحت شرایط بخصوصی باعث آهسته شدن گذشت زمان تجربه شده می 

   گردد.

  نیروی جاذبه
نیروی جاذبه در حقیقت نیروی کششی است همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

برای اطالعات بیشتر تولید می شود.   ذرات ماده و ضد ماده به سمتاتر  شتابکه در اثر 

 به بخش "جاذبه چیست؟" رجوع شود.ًا لطف

 

سرعت حرکت ایجاد شده در اتر، در هر مکانی در این کیهان، وابستگی مستقیم به 

یک بیشتری در  هسته ایذرات تعداد هر چه تراکم و تعداد ذرات موجود در آن مکان دارد.  

)شتاب باالتر سرعت  شدنباعث سریعتر  ، آنها خودبخودندده باشجمع ش مکان )منطقه(

نسبت به هر شئ سرعت جریان اتر در نتیجه، می گردند.   خود به سمتاتر جریان داشتن( 

و نیروی جاذبۀ وارد شده بر آن شئ قویتر خواهد  باشدنزدیکی دیگری که ممکن است در 

 بود.  

در نزدیکی سیاه چاله ها پیش می آید، چون با  سریعترین سرعت جریان اتر، نکته مهم

سرعت امواج گروهی  معادل با سرعت اتررویداد هر سیاه چاله ای  افقرسیدن به 

   .در آن محیط می شود
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 میدان مغناطیسی
که یک مسیر  مغناطیسی در حقیقت نوعی حرکت ایجاد شده در محیط اتر است میدان

این نوع حرکت ایجاد شده در محیط اتر درست مانند .  رفت و برگشت را کامل می کند

حتی یک پنکه معمولی بوجود  اجریان ایجاد شده در محیط هوا توسط یک موتور جت و ی

 به بخش "میدان مغناطیسی چیست؟" رجوع شود.  ًا برای اطالعات بیشتر لطفمی آید.  

سرعت حرکت اتر مستقیمًا بستگی به شدت و یا قدرت میدان مغناطیسی موجود در 

شکل زیر .  بنابراین، نیروی مغناطیسی قویتر باعث حرکت سریعتر اتر می شودمحل دارد.  

 نمای ساده ای از جریان ایجاد شده در محیط اتر محلی توسط یک آهنربا را نشان می دهد.  

 

 میدان الکتریکی
منفی ذرات از که  طرفه ایجاد شده در محیط اتر است یکالکتریکی نوعی حرکت  میدان

 الکتریکیبه بخش "میدان ًا .  برای اطالعات بیشتر لطفشود شروع و به ذرات مثبت ختم می

 چیست؟" رجوع شود.  

سرعت حرکت اتر مستقیمًا بستگی به شدت و یا قدرت میدان الکتریکی موجود در محل 

شکل زیر نمای ساده ای از جریان ایجاد شده در محیط اتر محلی توسط دو ذره هسته دارد.  

 بار الکتریکی متضاد هم هستند را نشان می دهد.   یای که دارا

 

میدان الکتریکی قویتر باعث حرکت نیروی جاذبه قویتر، میدان مغناطیسی قویتر و بنابراین، 

نسبت به اشیاء .  حرکت سریعتر اتر دنمی شونسبت به اشیاء موجود در محل اتر  در سریعتر

نیز به نوبۀ خود باعث شدیدتر شدن اثرات وارده بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده موجود 
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در حالتی که با سرعت در محیط اتر را همین گونه اثرات ًا دقیقاشیاء   د.می گردتوسط آن اشیاء 

 .  نیز تجربه می کنند باشندحرکت در محلی خود 

 نکته بسیار مهم:  

، سرعت استفاده برای بدست آوردن جوابهاب دقیق از فرمولهای آقای لورنتز

نه نسبت  باشد وشده برای اشیاء باید سرعت آن اشیاء نسبت به اتر محلی آنها 

 دیگر." اءشیانه نسبت به ًا فضا و مخصوصبه 

اثرات ایجاد شده توسط حرکت شیء، نیروی جاذبه و میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی 

قابلیت جمع شدن دارند.  به این معنی که، اگر شیء مورد نظر در جهتی حرکت کند که اتر 

میدان الکتریکی به حرکت در آمده باشد، اثرات توسط نیروی جاذبه و یا میدان مغناطیسی و یا 

، شئ و اتر در چونی یکدیگر را خنثی خواهند کرد.  وارده بر خالف یکدیگر خواهند بود و تا حّد

یک جهت مشترک در حرکت خواهند بود.  بنابراین، در این مورد، از سرعت حرکت نسبی آنها 

 کاسته خواهد شد.

فضا بر خالف جهتی باشد که نیروی جاذبه و یا میدان  در حالیکه، اگر جهت حرکت شیء در

مغناطیسی و یا میدان الکتریکی باعث حرکت اتر شده باشند، آنها اثرات یکدیگر را تشدید 

 خواهند کرد.

 نکتۀ مهمی که باید بر روی آن تأکید خاص شود این است که، 

)راکد( ساکن  کاماًلاتر در هیچ جای این کیهان به حالت "

 "و نخواهد بود.نبوده 

 هایموجود در محیط اتر را می توان به جریاندائمی  هایاتر همواره در جریان است.  جریان

مولکولهای آب که اقیانوسها را دائمی  هایمی دهند و یا جریان شکل( را ذراتی که هوا )جّودائمی 

   می دهند تشبیه کرد. شکل

موجود زنده( بستگی مستقیم به سرعت سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط هر شئ )و یا 

دارد.  هر چه سرعت حرکت شئ و یا موجود  محلی ( نسبت به اترزنده حرکت آن شئ )موجود

گروهی در آن محیط نزدیکتر شود، آن شیء و یا  امواجبه سرعت انتشار محلی زنده نسبت به اتر 

سرعت حرکت شیء و یا ، گذشت زمان را آهسته تر تجربه می کند.  در صورتیکه زنده موجود
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شئ )موجود زنده( می تواند گروهی در اتر برسد، امواج مورد نظر به سرعت انتشار  زنده موجود

   تولید می کند. شهمگام با امواجی حرکت کند که خود

در این حالت، آن شیء و یا موجود زنده گذشت زمان را تجربه نخواهد کرد، چون برای آن 

چه عجیب به نظر می رسد  گذشته و حال قابل تفکیک نخواهند بود.  اگرشئ و یا موجود زنده، 

 ولی می توان گفت که،

 "زمان با سرعتی معادل با سرعت امواج گروهی در اتر جریان دارد."

 بنابراین،

سرعتی معادل با سرعت امواج  بای که زنده ا "هر شئ و یا موجود

 "گذشته"، خودبخود با حرکت کندمحلی خود گروهی در محیط اتر 

گذشت نمی تواند .  بنابراین، می شودخود همگام  "حال حاضر"و 

 ."نمایدزمان را تجربه 
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 توضیحی برای گذشت "زمان" با استفاده از امواج صوتی

می توان یک هواپیمای مافوق صوت را در نظر گرفت که با سرعت صوت در حال پرواز باشد.  

پرواز کردن با سرعتی دقیقًا معادل با سرعت صوت، با استفاده از یک بلندگو، خلبان می در ضمن 

،....... را عنوان می کند را در هوای اطراف  ، ،............،100، 1تواند صدای خود را که اعداد 

  پخش کند.

 ج صوتیاموااز آنجایی که هواپیما با سرعت صوت در هوا در حال پرواز است، لبۀ جلویی 

( از تک تک اعدادی که عنوان شده اند دقیقًا بر روی یکدیگر ی هواپیماپخش شده )به سمت جلو

.  درست خواهند یافتبطور همزمان با هواپیما به سمت جلو انتشار  و و با هم خواهند شدمنطبق 

شکل زیر امواج صوتی تولید شده توسط   مثل اینکه همگی در یک زمان عنوان شده باشند.

  اینگونه شرایط را نشان می دهد. تحتلبان خ

 

تمام اعدادی که تا زمان حال عنوان شده اند، شامل عددی که در این حالت، به عبارت دیگر، 

در حال حاضر عنوان می شود، همگی با هم شنیده خواهند شد.  در اصل تمام امواج صوتی که 

و ثابت  که سرعت هواپیما به سرعت صوت رسیده بود لحظه ایدر گذشته تولید شده بودند )از 

تولید شده در حال حاضر، در یک آن و با هم شنیده خواهند  ی( و امواج صوتنگهداشته شده بود

 شد.  
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اگر خلبان تصمیم بگیرد که با سرعتی بیش از سرعت صوت پرواز کند، امواج صوتی تولید 

مرور از هواپیما عقب خواهند ماند و فقط عددی  شده از اعدادی که در گذشته عنوان شده اند به

که در حال حاضر عنوان می شود قابل شنیده شدن خواهد بود.  شکل زیر امواج صوتی تولید 

  اینگونه شرایط را نشان می دهد. تحتشده توسط خلبان 

 

است، به در این حالت، با اینکه هواپیما با سرعتی بیش از سرعت صوت در حال پرواز ، نکتۀ مهم

این معنی نیست که خلبان می تواند امواج صوتی مربوط به اعدادی که در آینده اعالم 

خواهند شد را بشنود.  ایشان آن اعداد را یکی پس از دیگری و فقط در زمانی که 

  اعالم شوند خواهد شنید.  به عبارت دیگر،

 می تواند تجربه شود که تبدیل به "حال" گردد." موقعیفقط  ،"آینده""

همچنین، اگر خلبان تصمیم بگیرد که از سرعت هواپیمای خود بکاهد و با سرعتی کمتر از 

سرعت صوت پرواز کند، هواپیمای ایشان به تدریج از قسمت جلویی امواج صوتی تولید شده عقب 

مواج تولید شده در حال حاضر( عقب خواهد )احقیقی خواهد ماند.  بنابراین، ایشان از زمان حال 

  اینگونه شرایط را نشان می دهد. تحتماند.  شکل زیر امواج صوتی تولید شده توسط خلبان 
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که شئ در جای خود نسبتًا ثابت می ماند و اتر به نحوی توسط نیروی جاذبه،  یدر موارد

، شودمیدان مغناطیسی و یا میدان الکتریکی نسبت به آن شئ تشویق به حرکت کردن می 

با  ی اطرافشدرست مانند این می ماند که هواپیما در داخل یک تونل باد نصب شده باشد و هوا

نشان  رااینگونه شرایط شکل زیر  به حرکت درآورده شده باشد.  سرعتهای متفاوتی نسبت به آن

نسبت به بدنۀ  ،اثرات ناشی از اضافه شدن سرعت جریان باد تولید شده توسط تونل باد.  می دهد

هواپیما، که می تواند تا بیش از سرعت صوت در هوا تنظیم شود، درست مانند اثراتی خواهند بود 

   واپیما در هوا در حال پرواز بود تجربه شده بودند.که در آزمایشهای باال که ه
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با سرعتی کمتر از سرعت امواج گروهی  محلی خود خالصه اینکه، هر شئ که نسبت به اتر  

در آن محیط حرکت کند، در حقیقت از امواج تولید شده در زمان گذشتۀ خود عقب می افتد.  

   بنابراین، در شرایط معمولی،

در زمان را تجربه می کنند خود عقب ماندن در حقیقت  ،زنده موجودات"اشیاء و 

 زمان را."گذشت و نه 

   به عبارت دیگر،

که آنها ، حقیقی"اشیاء و موجودات زنده، با عقب ماندن از زمان حال حاضر 

در حقیقت زمان را به جهت می توانند و باید در آن حضور داشته باشند، 

 "برعکس تجربه می کنند.

   ،شود تأکیدباید مخصوصًا 

 ،"زمان" . هیچ ربطی به فضا نداردتجربه می شود، گذشت زمان  ی کهسرعت"

امواج گروهی در محیط اتر  وجود اثر جانبی تولید شده توسط نوعی فقط

و سرعت تجربه شدن آن توسط هر شئ به سرعت حرکت آن شئ  ،است

  ."نسبت به اتر محلی بستگی دارد
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 شروع "زمان"

"زمان" فقط توسط اشیاء و یا موجوداتی تجربه می شود که نسبت به اتر محلی خود با 

در نتیجه، برای سرعتی کمتر از سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط حرکت می کنند.  

اینکه زمان تجربه شود، محیط اتر باید وجود داشته باشد و باید میزبان امواج گروهی باشد.  به 

 همانطور که در شکل زیر نشان داده شده،  عبارت دیگر،

از لحظه ای شروع شد که اولین امواج گروهی در محیط اتر شکل گرفتند  ،زمان"

و شروع به منتشر شدن کردند."

 

 ولی، 

لحظه ای بود که ذرات ماده و ضد  تجربه شدن "زمان" واقعی"شروع 

از امواجی که آنها را تولید کرده  ، چون با عقب ماندنماده شکل گرفتند

گذشت زمان را برای نخستین بار بودند، آنها اولین ذراتی بودند که 

 تجربه کردند."
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 "زمان" گذشت سرعت

 کیهاناین  آیندهدر و در طول تاریخ 

درست مانند چگالی هوا که بر روی سرعت انتشار امواج صوتی در آن محیط اثر می گذارد، 

آن چگالی اتر نیز بر روی سرعت انتشار امواج گروهی نظیر نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در 

امواج گروهی با سرعتی آهسته تر در محیط اتری که چگالی باالتر دارد اثر می گذارد.   محیط

 با منبسط شدن محیط اتر، به تدریج از چگالی اتر کاسته می شود.  این کاهش  می شوند. منتشر

در چگالی اتر باعث افزایش یافتن سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط می گردد.   تدریجی

همچنین، سرعت اشیاء )کهکشانها( نسبت به اتر در حال کاهش یافتن است، به دلیل نیروی 

 ها بر روی یکدیگر وارد می کنند.  جاذبه ای که آن

آنها، به ی که در این کیهان هستند، نسبت به اتر محلی به عبارت دیگر، سرعت تمام اشیای

 بنابراین،  تری از سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر می شود.  مکتدریج معادل با درصد 

"سرعت گذشت زمان تجربه شده در این کیهان به تدریج در حال 

 یافتن است." افزایش

 به عبارت دیگر، 

 در حال سریعتر شدن است." زمانگذشت  "

 در گذشته بسیار دور 

پیدایش این کیهان گذشت زمان با  یهبرای اینکه بتوان محاسبه کرد که در لحظات اول

چه سرعتی تجربه می شده، باید دانست که سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر در آن 

زمان چقدر بوده است.  سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر نیز به نوبه خود به چگالی 

 ه بوده است.   تاتر در آن زمان وابس

محاسبه کرد.  ولی، ًا یش این کیهان را نمی توان دقیقچگالی اتر در لحظات اولیه پیدا

می توان مقدار آن را نسبت به آنچه در حال حاضر است تخمین زد.  طبق تخمینهای جاری، 

میلیارد سال نوری است.  به عبارت دیگر، در حال حاضر،  9قطر این کیهان معادل با 

 برحسب مقیاس متر، قطر این کیهان معادل است با،
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حجم فضای این فرض شود که در آغاز قطر کیهان فقط معادل با یک متر بوده باشد،  اگر

برابر ( 100 x  1/6عدد باال یعنی معادل با  ) کیهان از آن زمان تا بحال معادل با توان 

در همین مدت زمان حداقل معادل با همین نسبت نیز است.  در نتیجه، چگالی اتر  افزایش یافته

تاکنون قسمتی از اتری که در این کیهان بوده از طریق ذرات ماده و  ،چون.  استکاهش یافته 

بر اساس نسبت چگالی اتر   ضد ماده و سیاه چاله ها به تدریج به دنیای مجاور نشت کرده است.

در دوران اولیه نسبت به آنچه در حال حاضر است، می توان تخمین زد که سرعت امواج گروهی 

ر امواج نور( در آن دوران باید چندین میلیارد، میلیارد، میلیارد برابر آهسته تر در محیط اتر )نظی

از سرعت امواج گروهی در حال حاضر بوده باشد.  در نتیجه، در مورد سرعت گذشت زمان در 

 کامل عنوان کرد،   اطمیناندوران اولیه وجود کیهان نیز می توان بیانیه زیر را با 

حظه ای که این کیهان متولد شد، معادل با میلیونها و اول، ل طول یک ثانیۀ "

 شاید میلیاردها سال امروزی بوده است."  

 در آینده بسیار دور 

با کاهش تدریجی چگالی اتر به سمت صفر، سرعت امواج گروهی در آن محیط به سمت 

د در این کیهان معادل با درصد بینهایت افزایش می یابند.  به تدریج سرعت تمام اشیاء موجو

ن، تری از سرعت امواج گروهی خواهد شد که در محیط اتر انتشار خواهند داشت.  بنابرایمک

ط تمامی محتویات این کیهان به تدریج افزایش خواهد سرعت گذشت زمان تجربه شده توس

مان یافت.  در نهایت، با نزدیک شدن سرعت امواج گروهی به بینهایت، سرعت گذشت ز

تجربه شده توسط تمام اشیاء موجود در این کیهان نیز به بینهایت نزدیک خواهد شد.  به 

 عبارت دیگر،

ساعتها، طول دقیقه ها،  ،به تدریجبا سریع تر شدن گذشت زمان، در آینده، "

 د شد."ادل با طول یک ثانیه امروزی خواهمع ،حتی میلیونها سال روزها، سالها و

  افزایش در سرعت گذشت زمان، در حال حاضرتخمین زدن مقدار 

را نمی توان  )شتاب گذشت زمان( افزایش یافتن کنونی سرعت گذشت زمانسرعت 

گونه وسیله اندازه گیری کننده اندازه گیری کرد، چون هرًا توسط هیچگونه لوازمی مستقیم

تحت تأثیر تغییرات وارده در سرعت گذشت زمان قرار خواهد گرفت.   ، خودبخودسرعت زمان

تغییرات وارده در می توان براساس سرعت افزایش یافتن کنونی سرعت گذشت زمان را  ولی،

سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر تخمین زد.  سرعت انتشار امواج گروهی در محیط 
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برای اینکه بتوان سرعت افزایش یافتن کنونی  نابراین،گالی اتر بستگی دارد.  ب، خود، به چاتر

  سرعت گذشت زمان را محاسبه کرد، باید

  را پیدا کردرابطه بین سرعت نور و چگالی اتر  

و چگالی اتر را نظیر رابطه بین سرعت برای شروع می توان رابطه بین سرعت نور 

بعدها، با استفاده از اطالعات  امواج صوتی در محیط هوا و چگالی محیط هوا فرض نمود.

آزمایشهای مختلف می توان دقت اینگونه معادالت را  و ممکن شدن انجامتر  دقیق

 بیشتر کرد.  

  سرعت تغییر چگالی اتر در این دنیا، در حال حاضر 

تغییرات وارده در چگالی اتر را با استفاده از ضریب در حال حاضر حداقل می توان 

ضریب ثابت انبساط هابل نمایانگر سرعت دور شدن ثابت انبساط هابل تخمین زد.  

پخش کلی محیط اتر( از یکدیگر است.   محتویات این کیهان )ولی نه سرعت انبساط

در آن  به دلیل منبسط شدن محیط اتری است کهًا شدن محتویات این کیهان عموم

قرار دارند.  چون، آن محیط با منبسط شدن خود، باعث کشانده شدن محتویات این 

کیهان می گردد و آنها را از هم دور می سازد.  بنابراین، سرعتی که محتویات این 

و از هم دور می شوند تناسب مستقیم با حمل کیهان در هر مکانی توسط محیط اتر 

 ن دارد ولی با سرعت انبساط آن محیط برابر نیست.  محیط اتر در آن مکاانبساط سرعت 

حرکت نسبی بین محتویات این کیهان و محیط اتری که در آن قرار دارند درست 

مانند حرکت نسبی بین اشیائی است که بطور آزادانه در حال سقوط آزاد به سمت یک 

آن اشیاء   کره آسمانی هستند و اتری که آنها را به سمت آن کره آسمانی می کشاند.

توسط اتر به سمت کره آسمانی کشیده می شوند ولی هیچ وقت سرعت حرکت آنها 

معادل با سرعت جریان اتر به سمت آن کره آسمانی نخواهد شد.  البته اگر آن اشیاء 

کل سقوط خود را از فاصله بینهایت از کره آسمانی شروع کنند، سرعت حرکت آنها در 

به سمت آن معادل با سرعت اتری خواهد بود که آنها را  ًاوط آزاد تقریبطول مسیر سق

  کره آسمانی می کشاند. 

، آنها از امواجی که آنها را تولید دزمانی که ذرات هسته ای در این کیهان تولید شدن

عقب ماندن آنها نسبت به  ، سرعتکرده بودند عقب ماندند.  حتی بیشتر از آن سرعت

محیط اتر بود که خود در حال منبسط شدن بود.  تمام ذرات )محتویات( این کیهان در 

چه سریعتر هستند، چون نیروی جاذبه به  شدن با سرعتی هر )حمل( حال کشیده
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دور شدن محتویات این کیهان  فتدریج در حال ضعیف تر شدن است، نیرویی که مخال

 از هم می باشد.  

 70معادل با ًا حدوداساس اندازه گیری های اخیر، ضریب ثابت انبساط هابل  بر

یک پارِسک فاصله ای معادل با    ر میلیون پارِسک فاصله است.کیلومتر در ثانیه و در ه

6/  مقدار عددی ضریب ثابت انبساط هابل را می توان بنابراین ، می باشدسال نوری

 بصورت زیر نوشت،  

(HC= 7/17 x 1011 km/ سال  /km) 

 حداقل معادل است با،  سرعت افزایش حجم محیط اتر در این کیهانبنابراین، 

((R)-(R1)) / (R1) = /147 x 1010 

به ترتیب شعاع های محیط کیهان در سال گذشته و در  Rو   R1در فرمول باال، 

 حال حاضر هستند.  

ًا فشار داخلی آن محیط در این کیهان عددمقدار تغییرات ساالنه در چگالی اتر و در 

تغییرات وارده در حجم محیط جهت معادل با هم ولی جهت تغییر یافتن آنها مخالف 

 عبارت دیگر،  .  به استاتر 

سریعتر است از،  سرعت کاهش یافتن ساالنه چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط"

147x1010" 

اساس ضریب ثابت انبساط  )محاسبه شده برچگالی اتر  کاهشاین سرعت ، نکته مهم

که  اساس حرکت دور شدن کهکشانها از یکدیگر است هابل( فقط و فقط بر

فقط درصد بسیار کوچکی از سرعت انبساط کلی محیط اتر است، درصد 

کوچکی که توسط دور شدن کهکشانها از هم در داخل محیط اتر به نمایش 

سرعت نشت کردن اتر به دنیای  محاسبات باال،در .  گذاشته شده است

یق ذرات ماده و ضد ماده )شامل ستاره های نوترونی و سیاه رمجاور از ط

 است.  شده چاله ها( نیز نادیده گرفته 

فرمولهایی که سرعت انتشار امواج صوتی در محیطی نظیر  وبا استفاده از تخمینهای باال 

 محیط هوا را توضیح می دهند می توان تخمین اولیه ای در مورد سرعت سریعتر شدن سرعت

 نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در این کیهان ارائه داد.  امواج انتشار  )شتاب(
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 زمان در دنیای مجاور

اتری که در این کیهان است، اتری که دنیای مجاور را اشغال در حال حاضر، در مقایسه با 

چگالی آن اتر نیز بسیار کمتر از چگالی  ،کرده تحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد.  در نتیجه

در مقایسه با این دنیا، سرعت امواج اتری است که این کیهان را اشغال کرده است.  بنابراین، 

 مجاور بسیار سریعتر از سرعت آن امواج در این دنیا است.  گروهی )نظیر نور( در دنیای 

به دلیل سریع تر بودن سرعت انتشار امواج گروهی نظیر نور در دنیای مجاور، سرعت تمام 

تمام ذرات  ، چونآنچه در آن دنیا قرار دارد بسیار پایین تر از سرعت آن امواج در آن محیط است

 بنابراین، در این دنیا متصل هستند.  خود ات و اشیاء متناظر به ذرًا و اشیاء در آن دنیا مستقیم

 "گذشت زمان" حاضر، در مقایسه با این دنیا، در دنیای مجاور"در حال 

 بسیار سریعتر تجربه می شود."

در آینده، چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در دنیای مجاور به تدریج با چگالی اتر و فشار 

دنیا برابر خواهند شد.  در نتیجه، سرعت امواج گروهی در هر دو دنیا با  داخلی محیط اتر در این

د شد.  بنابراین، سرعت گذشت "زمان" تجربه شده در هر دو دنیا نیز با هم برابر نهم برابر خواه

 خواهند شد.  
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 " امکان پذیر است؟های دیگر"زمان بهآیا مسافرت کردن 

تواند به نحوه های مختلفی تعریف شود.  بعنوان مثال، می تواند مسافرت کردن در زمان می 

بصورت تجربه شدن آن با سرعت متفاوتی نسبت به سایر اشیاء و یا موجودات تعریف شود.  

اینگونه مسافرت در زمان را در حقیقت تمامی اشیاء و موجوداتی که در این کیهان وجود دارند 

ار داشتن در میدان جاذبه متفاوت، میدان مغناطیسی و یا تجربه می کنند.  چون، با قرًا دائم

میدان الکتریکی متفاوت و یا حرکت کردن با سرعتهای مختلف نسبت به محیط اتر محلی، تک 

تک اشیاء و موجوداتی که در این کیهان وجود دارند خودبخود گذشت زمان را با سرعتهای 

 متفاوتی نسبت به یکدیگر تجربه می کنند.  

مسافرت در زمان به نحو صحیح فقط می تواند به تجربه کردن زمان بطور تکراری ولی، 

افرت در زمان به این معنی است که شئ و یا موجود زنده یا به زمان ستعریف شود.  اینگونه م

گذشته و یا به زمان آینده مسافرت کند و بطور همزمان آن "زمان" را بطور مستقل و جداگانه 

مختلف  .  اینگونه مسافرت در زمان را می توان برای دو مورد کاماًلنمایده بصورت تکراری تجرب

 در نظر گرفت: 

 مسافرت کردن در زمان بطور فیزیکی 

اگر اینگونه مسافرت کردن در زمان ممکن بود خودبخود باعث پیش آمدن مسائل 

گردد.  بسیاری می شد، چون می تواند منجر به پیش آمدن تغییراتی در زنجیره اتفاقات 

برای مثال، یک شخص می تواند به گذشته برگردد و از آشنا شدن پدر و مادر خود 

جلوگیری کند.  همچنین، یک شخصی که دسترسی به تکنولوژی پیشرفته دارد می تواند به 

باعث پیروزی آن  ندکمک کردن به کشورهایی که در جنگ بود با و مسافرت کند گذشته

 باعث عوض شدن تاریخ خود گردد.   و کاًل هاکشور

در زمان ممکن بود و حتی اگر فقط می توانست برای  کردن اگر اینگونه مسافرت

میلیونها سال در آینده می  ، اعضای جامعۀکاربردهای مثبت و صلح آمیز استفاده شود

ده توانستند از بوقوع پیوستن تمام حوادث ناخوشآیند گذشته که در کتابهای تاریخ عنوان ش

، وجود داشتن حوادث ناخوشآیند نظیر جنگهای جهانی و پخش بنابرایناند جلوگیری کنند.  

شدن مریضیهای مختلفی که در طول تاریخ باعث از بین رفتن میلیونها شده اند می توانند 

قت باشند که مسافرت کردن فیزیکی به زمان گذشته امکان پذیر یدلیل قطعی بر این حق

همینگونه مثالها و گفته ها را می توان در مورد مسافرت کردن در زمان به  ًانمی باشد.  دقیق

 جهت آینده عنوان کرد.  خالصه اینکه، 
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 "مسافرت کردن در زمان بطور فیزیکی امکان پذیر نمی باشد."

  روحیمسافرت کردن در زمان بطور 

ممکن است، چون ارواح گذشت زمان را  مسافرت کردن در زمان بطور روحی کاماًل

توانایی مشاهده کردن اتفاقاتی تجربه نمی کنند.  در حقیقت، در گذشته افرادی بوده اند که 

زمان جاری آنها پیش  خ داده بودند و چه بعدها در آیندۀزمان جاری آنها ر چه در گذشتۀکه 

 .  را داشته اند آمده بودند

 نکته ها:

  می تواند در زمان سیر کند و شاهد اتفاق یک موجود زنده فاصله زمانی که روح

به توانایی و تمرکز آن روح بستگی دارد و اینکه بتواند ًا بخصوصی باشد مستقیم

موجود زنده که در بدن باقی می ماند و اعمال داخلی بدن را آن تماس خود با جان 

 کنترل می کند را بر قرار نگهدارد.  

 

 که در کتابهای مذاهب مختلف عنوان شده اند و عددی تپیش گویی های م

ذکر شده اند شواهد  و غیره همچنین توسط افرادی نظیر آقای ناستراداموس

 واضحی هستند از مسافرت روحی در ُبعد زمان.   

 

 و  نوشته شده اند انواع کتابهای تخیلی که توسط نویسندگانی نظیر آقای ژول ورن

استفاده ر سریال تلویزیونی پیشتازان فضا که ی نظیتخیل فیلمهایهمچنین انواع 

از لوازم پیشرفته تر از آنچه در زمان نوشته شدن آن کتابها و یا ساخته شدن شدن 

وجود داشته اند را نوید داده و به بطور واضح کاربرد آنها را توضیح داده ها م آن فیل

در  نویسانیلم آن نویسندگان کتاب و آن ف هایشواهد واضحی از توانایی اند همگی

دیدن آینده می باشند.  آن نویسندگان به دالیلی تصمیم گرفته بودند که با عنوان 

های تخیلی باعث  کردن دیده های خود از تکنولوژی آینده بصورت کتابها و فیلم

 حیرت و شگفت خوانندگان و بینندگان خود گردند.  

 

  توانایی مسافرت کردن در حال حاضر نیز در کشورهای مختلف افرادی هستند که

روحی به زمانهای گذشته و یا آینده را دارند و از توانایی خود برای حل کردن 

مسائلی نظیر دزدیها و ناپدید شدن اشیاء و غیره که در زندگی روزمره پیش می 

آیند استفاده می کنند.  
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  سرخپوستان آمریکای شمالی از مسافرت کردن روحی در زمان و مکان برای

یازات غبیله ای تن محل گله های بوفالوها و برطرف ساختن سایر نساخ مشخص

 خود استفاده می کردند.  

 باید تأکید شود که، 

 ده شده باشدید"هر حادثه و یا اتفاقی که بصورت مسافرت روحی 

 مکانی، در زمان و که در آینده رخ خواهد داد )نه به حالت تخیل(

 که دیده شده پیش خواهد آمد." 

د که نمی شو ینده قسمتی از اطالعات الزموقایع آی ات مربوط بهچون، حتی اطالع

به و در نهایت منجر به پیش آمدن آن وقایع می گردند.   عث انجام شدن اعمال بخصوصبا

 عبارت دیگر، 

 "در آینده ای که دیده شده است نمی تواند تغییری وارد شود."

روحی امکان پذیر است ولی بطور فیزیکی  دلیل اینکه مسافرت کردن در زمان بصورت

در این کیهان "زمان" درست مانند یک خط ریل قطار می  ،غیر ممکن می باشد این است که

یک فقط روی آن خط ریل مستقیم و بدون هیچگونه پیچ و خم است.  بر  ماند که کاماًل

ربری قطار در حرکت است و سرعت آن واگن بتدریج در حال افزایش یافتن است.  واگن مساف

محتویات و مسافران داخل آن واگن در حقیقت تمامی اشیاء و موجوداتی هستند که در این 

در مقیاس کیهانی  کیهان وجود دارند.  سرعت آن واگن در هر لحظه سرعت گذشت زمان

ایانگر زمان جاری در این کیهان مریل در هر لحظه نمی باشد.  مکان آن واگن بر روی خط 

 است.  در اینگونه شرایط، 

 به دیوارها و سقف و  بدنهای تمام و تک تک موجوداتی که در آن واگن قرار دارند

کف آن واگن محدود هستند.  در نتیجه، آنها محدود به زمانی هستند که این 

یا محتویات آن واگن با حرکت کیهان تجربه می کند.  البته تک تک موجودات و 

کردن در داخل واگن که همان محیط اتر در این کیهان است می توانند کمی در 

ولی همواره محدود به  عت گذشت زمانی که تجربه می کنند تغییراتی وارد کنندرس

ند.  نما میزمان جاری آن واگن باقی 
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 ًا های که دارند، مستقیمداتی که در آن واگن قرار دارند، بر خالف بدنوارواح موج

هم که شده وابسته به ًا .  ولی، آن ارواح موقتمحدود به زمان آن واگن نمی باشند

ی از آن ارواح که بعنوان جان انجام هایبدنهای فیزیکی خود می باشند چون قسمت

تک انجام شده توسط  لمانند و اعماببق می کنند باید بر روی آن بدنها منطوظیفه 

موجودات( حالت آن بدنها ) ،ند.  در غیر اینصورتنبدنها را کنترل کتک اعضای آن 

 زنده بودن خود را از دست می دهند.  

کردن در دنیای روحی را به نحوی  سیراگر روح یک موجود زنده بتواند توانایی 

بیاموزد که بتواند بطور کنترل شده تماس خود با جان متناظر خود را برقرار 

از آن بدن و از آن واگن خارج ًا موقت می تواند د خواب دیدن()درست مانن نگهدارد

شاهد حوادث و یا وقایع مختلفی باشد که در زمانهای آزاد روحی شود و در دنیای 

ند و یا در اگن از آنها گذر کرده( پیش آمده بودگذشته )یعنی زمانهایی که آن و

آینده )یعنی زمانهایی که آن واگن در آینده از آنها گذر خواهد کرد( پیش خواهند 

 آمد.  
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 اثر جاذبه بر روی سرعت گذشت "زمان"

چطور سرعت حرکت  دهندآزمایش های متفاوتی را می توان طرح کرد و انجام داد که نشان 

اشیاء )و یا موجودات زنده( نسبت به اتر محلی آنها بر روی سرعتی که آن اشیاء گذشت زمان را 

در این کیهان پایه ریزی  وجود اتر سکه بر اسا ،های زیرتجربه می کنند اثر می گذارد.  آزمایش 

تئوری زمان ارائه ند.  پیشنهاد شده ابرای اثبات تئوری زمان ارائه شده در این کتاب  ،اند شده

 شده:  

آن بستگی به سرعت حرکت تجربه شده توسط هر شئ  زمان گذشتسرعت "

محلی و همچنین بستگی به سرعت انتشار امواج اتر  محیط نسبت بهشئ 

 "دارد.گروهی در آن محیط 

که بر اساس وجود  ،آزمایش ها همچنین درستی تئوری جاذبه ارائه شده در این کتاب این

 تأیید خواهند کرد.  تئوری جاذبه ارائه شده:  نیز را  ،پایه ریزی شدهاتر 

وارد شده نیروی کششی  ،در این کیهان ،نیروی جاذبه در هر مکانی"

که در مسیر حرکتش  است اتر بر روی ذراتی شتابدار جریان توسط

  ."قرار می گیرند

 

 آزمایش اول:  

 مستقیم(بطور سقوط آزاد  ودر مدار به حالت حرکت )سقوط آزاد  

 ارتفاع دری دایره شکل " توسط یک موشک به مدارB"" و Aفرض شود که دو ساعت اتمی "

.  پس از قرار گرفتن در مدار، ساعت شوندیلومتر از مرکز ثقل زمین فرستاده ک 700 حدودًا

"A مدار ادامه دهدکره زمین در همان به دور " به آرامی از موشک رانده شود تا به گردش خود . 

" را به B"مرحله بعدی موشک شروع به کار کند و ساعت  ،با رسیدن به مختصات بخصوصی

به هیچگونه حرکتی نحوی از موشک رها شود که به باید " B"ساعت  برد. بارتفاع بسیار باالتری 

موشک استفاده شده می تواند یکی از دو  ،کره زمین نداشته باشد.  برای انجام این قسمتدور 

 روش زیر را دنبال کند.  
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نشان داده شده  قسمت چپ دردر شکل زیر مرحله دوم موشک می تواند مسیری نظیر آنکه  -1

را به نحوی دنبال کند که پس از اتمام سوخت حمل شده به حالت پرتاب آزاد )با سرعتی که 

کره زمین به ارتفاع مورد نظر به دور خواهد داشت( بتواند بدون دارا بودن هیچگونه حرکت 

 برسد.  

-  ن داده شده نشاقسمت راست در در شکل زیر مرحله دوم موشک می تواند مسیری نظیر آنکه

را برای رسیدن به ارتفاع مورد نظر دنبال کند.  ولی، در این حالت، پس از رسیدن به مدار 

موشک برای مدتی به فعالیت خود به  باالتر، موتور موشک باید برخالف جهت حرکت مدارِی

نحوی ادامه دهد که با رسیدن به زمان و مختصات بخصوصی، دارای هیچگونه حرکت 

 کره زمین نباشد.   به دورگردشی 

  

" به باالترین ارتفاع خود می رسد Bلحظه ای که ساعت " از، شودانتخاب در هر روشی که 

اعت گذشت سرعتی که هر یک از دو سباید (، می آید)و پس از اینکه به حالت توقف کامل در 

 .  شودثبت زمان را تجربه می کند 
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.نه شرایط، دو ساعت اتمی استفاده شده، به دلیل حرکت کردن با سرعتهای مختلف ودر اینگ

 .  کردگزارش خواهند نسبت به اتر محلی خود، گذشت زمان را با سرعتهای متفاوتی تجربه و 

  کره زمین، ساعت به دور در ضمن دنبال کردن مسیر خود در مدار دایره شکل"A گذشت "

چون سرعت حرکت آن نسبت به اتر محلی  تجربه خواهد کرد، با سرعت ثابتیمدام زمان را 

 .  خواهد بودثابت 

، همانطور که در شکل زیر نشان داده " نسبت به اتر محلیA"سرعت حقیقی ساعت 

ن و سرعت جریان اتر یزم در مدار ساعتآن عت متناظر با سر ،برداردو معادل با جمع  شده،

 به سمت مرکز ثقل کره زمین، خواهد بود.  

 

سرعت جریان اتر در هر ارتفاعی، فاصله ای از یک جسم )کره(، معادل با سرعت گریز ، نکته مهم

از مرکز در آن ارتفاع و یا فاصله از آن جسم است.  به این دلیل که، اتری که به سمت 

ایت به سمت آن جسم شروع به حرکت می کند یک جسم جریان دارد، از فاصله بینه

.  در وره می شودافز آنو به تدریج با نزدیکتر شدن به جسم خودبخود به سرعت 

 مثال باال، جسم و یا کره ای که اتر به سمت آن جاری است، کره زمین است.  

  در لحظه ای که ساعت"B "خود از مرکز ثقل کره زمین به حالت  )فاصله( در باالترین ارتفاع

" تجربه خواهد کرد.  به A"ساکن در می آید، گذشت زمان را با سرعتی سریعتر از ساعت 

" نسبت به اتر محلی اش فقط معادل با سرعت جریان B"دلیل اینکه، سرعت حرکت ساعت 

ع خواهد بود.  اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین )معادل با سرعت گریز از مرکز( در آن ارتفا

" نسبت به اتر محلی اش بسیار کمتر از سرعت حرکت B"سرعت حرکت ساعت  ،بنابراین

 " نسبت به اتر محلی آن ساعت خواهد بود.  A"ساعت 
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به سمت مرکز ثقل ًا " به حالت سقوط آزاد مستقیمB"در کل طول زمانی که ساعت  

زمان را با سرعت ثابتی تجربه کره زمین در حال افتادن خواهد بود، آن ساعت گذشت 

بود که در باالترین خواهد سرعتی که معادل با سرعت تجربه شده در لحظه ای  خواهد کرد،

ارتفاع قرار داشت.  به دلیل اینکه، در ضمن سقوط آزاد بطور مستقیم به سمت مرکز ثقل 

سرعت حرکت کره زمین )تا زمانی که با مقاومت از طرف مولکولهای جو زمین روبرو شود(، 

ًا آن ساعت نسبت به اتر محلی اش، که باعث افتادنش به سمت زمین می شود، همواره نسبت

 ثابت خواهد ماند.  

" را A"ساعت مدار در ضمن سقوط خود،  ،"B"ساعت   حتی در زمانی کهبنابراین، 

زمان را  گذشت " در حرکت خواهد بود، مدامA"قطع می کند و با سرعتی سریعتر از ساعت 

.  در حقیقت، خواهد کرد" تجربه A"ساعت  سریعتر از سرعت تجربه شده توسطبا سرعتی 

سرعت گذشت  طبقبر در کل طول زمان سقوط آزاد خود به سمت مرکز ثقل کره زمین، 

که آن ساعت هنوز در  به نظر خواهد آمد" B"شده توسط ساعت و گزارش زمان تجربه 

 بوده مانده است.  باالترین ارتفاعی که رسیده 

به عبارت دیگر، طبق تئوریهایی که بر اساس وجود اتر برای "زمان" و "جاذبه" در این 

 کتاب ارائه شده اند:  

خواهند ساخت که، در کل مدت زمانی  نمایان هانتایج اینگونه آزمایش"

به سمت مرکز ثقل کره ًا مستقیم به حالت سقوط آزاد "B"که ساعت 

 ، بدون توجه به ارتفاع جاری و یا سرعتخواهد بودزمین در حال افتادن 

گذشت  ،کره زمین، آن ساعتمرکز ثقل نسبت به ساعت آن  لحظه ای

. سرعت گذشت زمان تجربه خواهد کردبا سرعت ثابتی همواره زمان را 

که آن ساعت گذشت  خواهد بودی معادل با سرعتًا دقیقتجربه شده 

کز ثقل خود از مر)فاصله( در لحظه ای که در باالترین ارتفاع زمان را 

 ."تجربه کرده بود قرار داشتزمین کره 

 نکته ها: 

زمین خواهد رسید را می کره " از مرکز ثقل B"ساعت حداکثر ارتفاعی )فاصله ای( که  -1

فتادن به سمت زمین، زمانی که آن انتخاب و محاسبه نمود که در ضمن اتوان به نحوی 

 ی باشد کهمعادل با سرعتًا " را قطع می کند سرعت آن حدودA"ساعت مدار ساعت 

 .  زمین در حرکت استبه دور در مدارش " A"ساعت 
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- ساعت ، در ضمن سقوط آزاد این آزمایش همچنین می تواند به نحوی انجام شود که

"B ساعت از نزدیکی  اتمی ساعت" به سمت زمین، آن"A " عبور کند.  در اینگونه

 هر دو ساعت موقتٌا:  حالت، اگر چه، 

 ،در یک ارتفاع خواهند بود
 در حالت سقوط آزاد در حرکت خواهند بود، و
 مساوی در حرکت خواهند بود،ًا با سرعتی حدود

تجربه خواهند کرد، چون سرعت  یرا با دو سرعت متفاوت آن دو ساعت گذشت زمان

با هم فرق  خواهد بود( مشترکًا موقت)که حرکت آن دو ساعت نسبت به اتر محلی 

 د داشت.  نخواه

، در لحظه ای که آن دو ساعت از کنار یکدیگر عبور می کنند، شرایطدر اینگونه 

گذشت زمان  ،به دلیل حرکت کردن با سرعت سریعتر نسبت به اتر محلی"، A"ساعت 

 " تجربه خواهد کرد.  B"ساعت  را با سرعت آهسته تری نسبت به 

  دیگر برای انجام اینگونه آزمایش، یک روش
وی به دو ، دو ساعت اتمی می توانند به نحطور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

زمین، آن و برگشت به سمت کره  ارتفاع مختلف به فضا پرتاب شوند که در زمان سقوط آزاد

 عبور کنند.   یهم از یک مکان )ارتفاع( بخصوص دو ساعت با
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در این حالت، اگر چه آنها هر دو به حالت سقوط آزاد در حال افتادن به سمت مرکز 

ثقل کره زمین خواهند بود و همچنین با هم از یک ارتفاع تعیین شده ای گذر خواهند کرد، 

فاوت تجربه خواهند کرد.  در حقیقت، آن دو ساعت، ولی آنها گذشت زمان را با دو سرعت مت

گذشت زمان را معادل با سرعتی تجربه خواهند کرد که در لحظه ای که در باالترین ارتفاع 

 صعود خود قرار داشتند تجربه کرده بودند.  

ر یک از دو ساعت اتمی استفاده شده گذشت زمان را به نحوی تجربه هبه عبارت دیگر، 

 فاصله ای قرار دارد که سقوط آزاد خود را شروع کرده است.   درخواهد نمود که اگر هنوز 

گذشت "زمان" را سریعتر از  ”B“در مورد نشان داده شده در شکل باال، ساعت اتمی 

نسبت به اتر محلی اش ساعت رعت آن تجربه خواهد کرد به دلیل اینکه س ”A“ساعت 

 خواهد بود.   آن ساعت نسبت به اتر محلی  ”A“ساعت کمتر از سرعت

 

  :آزمایش دوم 

چطور  نزدیک می شودبه یک سیاه چاله ًا سقوط آزاد مستقیم تحالبئ که )یک ش 

 گذشت زمان را تجربه می کند؟(

شده باشند.  نخست،  نصبموشک  بر روی دو" B"" و Aفرض شود که دو ساعت اتمی "

در جهت چرخش کره زمین به نحوی به فضا باید " را حمل می کند Aساعت اتمی " موشکی که

یلومتر از مرکز ثقل ک 700 حدودًا ارتفاع درشود که پرتاب شود که وارد مدار دایره شکلی 

" را حمل می کند باید بر خالف جهت چرخش B"، موشکی که ساعت پسس.  قرار داردزمین 

 به سمت فضا حرکت کند و هیچگونه حرکتًا به نحوی به فضا پرتاب شود که مستقیمکره زمین 

طی شده توسط دو موشک در شکل زیر نشان  هایکره زمین نداشته باشد.  مسیربه دور ی گردش

 داده شده اند.  
" باید به نحوی شتاب داده شود که پس از رها شدن از موشک به حالت آزاد B"ساعت 

)مانند سنگی که مستقیمًا به سمت باال پرتاب شده باشد( در لحظه عبور کردن از مدار ساعت 

"A سرعت آن معادل با سرعت ساعت ،""A درجه نسبت به جهت  90" ولی جهت حرکت آن

" به حرکت خود به حالت آزاد B"فضا باشد.  ساعت  " یعنی مستقیمًا به سمتA"حرکت ساعت 

به سمت فضا را با سرعت هر چه آهسته تری ادامه خواهد داد و با رسیدن به حداکثر ارتفاع خود 

موقتًا به حالت ساکن در خواهد آمد.  سپس، به حالت سقوط آزاد شروع به افتادن به سمت مرکز 

" را با همان سرعتی که در A"خود مدار ساعت ثقل کره زمین خواهد کرد و در مسیر برگشت 

 ضمن باال رفتن قطع کرده بود مجددًا قطع خواهد کرد.  
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 نکته ها:  

  که حامل ساعت شدن زمان پرتاب( موشک دوم"B می تواند به نحوی انتخاب )است "

" از نزدیکی ساعت B"و محاسبه شود که در ضمن پرتاب آزاد به سمت باال، ساعت 

"A  .عبور کند " 
 

  ارتفاع مدار ساعت"A و اندازه موشک دوم می توانند به نحوی انتخاب و محاسبه شوند "

از نزدیکی ًا در زمان برگشت خود به سمت مرکز ثقل کره زمین، مجدد "B"که ساعت 

 " گذر کند.  A"ساعت 
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 در اینگونه آزمایش: 

" گذشت زمان را با سرعت A"کره زمین، ساعت به دور با قرار داشتن در مدار دایره شکل 

ثابتی تجربه خواهد کرد.  چون، با سرعت ثابتی نسبت به اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین 

 جریان دارد در حرکت خواهد بود.  

" در ضمن سیر کردن مسیر خود به سمت فضا و برگشت به سمت B"در حالیکه، ساعت 

 را با سرعتهای متفاوتی تجربه خواهد کرد:مرکز ثقل کره زمین، گذشت زمان 

به دور " A"مدار ساعت " در ضمن باال رفتن ، اگر چه در لحظه قطع کردن B"ساعت  -1

 کره زمین، همچنین 

  خواهد بود، به حالت سقوط آزاد در حرکت 
  در یک ارتفاع مساوی با ارتفاع ساعت"A ،از مرکز ثقل زمین قرار خواهد داشت " 
  با سرعتی معادل با سرعت ساعت"A،نسبت به فضا در حرکت خواهد بود " 

" گذشت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه B""، ساعت A"در مقایسه با ساعت 

اتر به سمت  ی که" بر خالف جهتBاست، چون ساعت "نتیجه  اینانتظار خواهد کرد.  

جریان دارد در حرکت خواهد بود.  بنابراین، سرعت حرکت آن زمین مرکز ثقل کره 

" نسبت به اتر محلی A"ساعت نسبت به اتر محلی سریعتر از سرعت حرکت ساعت 

 خواهد بود.  

در این قسمت از آزمایش، اگر هر دو ساعت با یک سرعت مساوی نسبت به ، نکته مهم

تجربه شده  گذشت زمان سرعتاتر محلی مشترک خود در حرکت باشند، 

که  ید، حتی در حالتخواهند بومساوی  دیگربا یکتوسط آن دو ساعت نیز 

جهت حرکت آنها عمود بر یکدیگر باشد و با سرعت قابل توجه ای نسبت به 

 .  باشندهم در حرکت 

- ساعت " به تدریج که از سرعتB"  ( ضمن فاصله گرفتن از مرکز ثقل کره زمین)در

، آن ساعت گذشت زمان خود نزدیک شدن به حداکثر ارتفاعکاسته می شود، در ضمن 

 را با سرعت هر چه بیشتری تجربه خواهد کرد.  

ش به تدریج ا" نسبت به اتر محلی Bانتظار این نتیجه است، چون سرعت ساعت "

ل با درصد کاهش خواهد یافت.  بنابراین، سرعت آن ساعت نسبت به اتر محلی اش معاد
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به آن ساعت در نتیجه،   گروهی در آن محیط اتر خواهد شد. عت امواجرتری از سمک

 ر چه سریع تری تجربه خواهد کرد. تدریج گذشت زمان را با سرعت ه

- " در لحظه ای که ساعتB "در باالترین ارتفاع )فاصله( خود از مرکز ثقل کره زمین 

 خواهد کرد.  به حالت ساکن در می آید، سریعترین سرعت گذشت زمان را تجربه ًا موقت

نسبت به مرکز ثقل کره زمین به حالت ساکن ًا در آن ارتفاع، در حالیکه موقت

معادل با سرعت ًا دقیقخواهد بود، سرعت حرکت آن ساعت نسبت به اتر محلی اش 

 جریان اتر در آن مکان خواهد بود که به سمت مرکز ثقل کره زمین در حرکت است.  

سمت مرکز ثقل "، در ضمن سقوط آزاد به Bساعت " با افزوده شدن به سرعت حرکت -4

، آن ساعت گذشت زمان را به سرعت ثابتی تجربه خواهد کرد، سرعتی که کره زمین

مساوی با سرعت گذشت زمانی خواهد بود که در لحظه ساکن بودن در باالترین ًا دقیق

 خود از مرکز ثقل کره زمین تجربه کرده بود.   فاصله

، ساعت سمت مرکز ثقل کره زمیناست، چون در ضمن افتادن به انتظار این نتیجه 

"B ،همواره با سرعت ثابتی نسبت به محیط اتر محلی خود در حرکت خواهد بود "

شدن آن به سمت مرکز ثقل کره زمین می شود.  )حمل( همان اتری که باعث کشیده 

طول مسیر خود به سمت مرکز ثقل کره زمین، سرعت گذشت زمان در کل در نتیجه، 

" مانند این خواهد بود که هنوز در باالترین ارتفاع قرار Bساعت "تجربه شده توسط، 

 که از آن سقوط آزاد خود را شروع کرده است.   ، ارتفاعیدارد

 نکته ها: 

  شده به سمت باال به حالت پرتاب سقوط آزاد خود )شامل قسمتی که زمان در کل طول

دو بار از ارتفاعات مختلف عبور خواهد کرد، یکبار در " B"ساعت  (،در حرکت بوده

در هر یک از ارتفاعات با یک ضمن باال رفتن و یک بار در ضمن پایین آمدن.  اگر چه 

جهت متضاد هم( نسبت به مرکز ثقل کره زمین در حرکت  سرعت یکسانی )در دو

 تجربه خواهد کرد.   گذشت زمان را با دو سرعت مختلف تخواهد بود، ولی آن ساع
 

  در ضمن حرکت آزاد خود به سمت فضا )به حالت پرتاب شده به سمت باال(، ساعت

"B"،به تدریج گذشت زمان را با سرعتی هر  ، تا زمانی که به باالترین ارتفاع خود برسد

ز کود به سمت مرچه سریعتر تجربه خواهد کرد.  ولی، در کل طول مسیر برگشت خ
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آن ساعت، تا زمانی که شروع به برخورد کردن با مولکولهای موجود در ثقل کره زمین، 

 تجربه خواهد نمود.   همواره گذشت زمان را با یک سرعت ثابتزمین کند،  جّو

همانطور که آشکار است، نتایج اینگونه آزمایشها جواب واضحی برای سؤال بسیار مهمی در 

چطور گذشت زمان اشیائی که به حالت سقوط آزاد به سمت سیاه چاله ها می افتند مورد اینکه 

 د، ارائه می دهند:  کننتجربه می  را

به سمت یک سیاه ًا مستقیمبه حالت سقوط آزاد اجازه دهد که شئ یک اگر "

گذشت زمان را همواره با سرعت ثابتی تجربه خواهد  ،چاله بیافتد، آن شئ

قرار دارد که سقوط آزاد  )فاصله ای( یمکانکرد، درست مانند اینکه هنوز در 

 است.  شروع کردهاز آن را به سمت سیاه چاله خود 

گذشت زمان، برای کل مسیر سقوط آزاد آن شئ ادامه  شدن اینگونه تجربه

افق رویداد سیاه چاله گذر کند، حّد انی که از یعنی نه فقط تا زم، خواهد داشت

  د."د کنرخوسیاه چاله بآن سطح  ابلکه تا زمانی که ب

 
  :آزمایش سوم 

 (بر روی سرعت گذشت زمان ،در مدار ،شئسرعت حرکت اثر )

 اسماعیل زاده( یناسازگار)اصل 

ماهواره در مدار کره  بر روی  ”C“و  ”B“و  ”A“عدد ساعت اتمی  فرض شود که 

  ماهواره مسیرهایی را طی می کنند که،   باشند.   گرفتهزمین قرار 

 طبهای زمین عبور می کنند.  از روی ق ماهواره ها مدار قطبی هستند، یعنی
   .در یک ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین قرار دارند
 تا از ماهواره ها که حامل ساعت های اتمی  دو“A”  و“B”  هستند در یک مدار

مشترک قرار دارند و پشت سر هم و در نزدیکی یکدیگر حرکت می کنند.  مدار آن دو 

را حمل می کند.   ”C“ماهواره عمود بر مدار ماهواره سوم است که ساعت 

در این شرایط، هر بار که ماهواره سوم از نزدیکی دو ماهواره دیگر عبور می کند )دو بار در 

می توانند با اتمی ساعت  کره زمین(، زمانهای نشان داده شده توسط هر به دور هر دور کامل 
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زمان نشان داده شده توسط یک ساعت مرجع که بر روی سطح زمین در حوالی قطب قرار دارد 

 مقایسه شوند.  شکل زیر شرایط این آزمایش را نشان می دهد.  

 

تخاب شده این است که، در اینگونه شرایط، دلیل اینکه مدار قطبی برای انجام این آزمایش ان

ی تجربه خواهند کرد:  و مساو اثرات زیر را بطور مشترکماهواره  هر 

 خواهند کردناطیسی کره زمین دریافت غاثرات یکسانی را از طرف میدان م  .
  به دلیل ارتفاع مشترک مدارها، ساعتهای اتمی اثرات یکسانی را از طرف جاذبه

کره زمین تجربه خواهند کرد.  
  به دلیل ارتفاع مشترک مدارها، ساعتهای اتمی با سرعتهای مساوی نسبت به

مرکز ثقل کره زمین در حرکت خواهند بود.  
  د.  کرخواهند را تجربه هر سه ساعت اتمی شرایط یکسانی از سقوط آزاد 

هر بار که سه ماهواره بر فراز قطبهای شمالی و جنوبی از نزدیکی یکدیگر گذر می کنند، 

  ًا حدودهستند با سرعتی معادل با  ”B“و  ”A“ماهواره هایی که حامل ساعتهای اتمی 

است در حرکت  ”C“کیلومتر در ساعت نسبت به ماهواره سوم که حامل ساعت اتمی   40000

 خواهند بود.  
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 شتین،  و حتی بر اساس تئوری نسبیت لورنتز:  نیبر اساس تئوری نسبیت خاص ا بنابراین،

  ساعتهای اتمی“A”  و“B”  ،نباید هیچگونه اختالف زمانی نسبت به هم نشان دهند

چون آن دو ساعت اتمی نسبت به هم در حرکت نخواهند بود. 


  ساعتهای اتمی“A”  و“B”  باید گذشت زمان را با سرعتی تجربه کنند که با سرعت

فضانوردی که فرق داشته باشد.  چون،  ”C“ساعت اتمی زمان تجربه شده توسط 

را همراهی کند، محاسبه خواهد کرد که  ”B“یا  ”A“ممکن است یکی از ساعتهای 

کیلومتر در  40000  دًابه دلیل حرکت خود با سرعتی معادل با حدو ”C“ساعت اتمی 

و  ”A“ساعت، باید گذشت زمان را با سرعت آهسته تری نسبت به ساعتهای اتمی 

“B”   .تجربه نماید
را  ”C“ساعت اتمی  که ممکن است این در حالی خواهد بود که، فضانورد دیگری

با  گذشت زمان را ”B“و  ”A“ساعتهای اتمی همراهی کند، انتظار خواهد داشت که 

تجربه کنند، چون آنها با سرعتی معادل با  ”C“ساعت اتمی  هسته تر ازسرعتی کمی آ

 کیلومتر در ساعت نسبت به ایشان در حرکت خواهند بود.   40000ًا دودح

اینگونه شرایط باعث پدیدار شدن نتایجی می شوند که با هم مغایرت دارند.  چون، انتظارات 

یکسری با استفاده از یک تئوری مشترک و هر دو فضانورد بر اساس اطالعات صحیح آنها و 

ه شده بودند.  همان فرمولهایی ط آقایان لورنتز و اینشتین ارائفرمولهای مشترکی هستند که توس

که اساس و پایه فیزیک امروز را تشکیل می دهند.  ولی، با اینکه هر یک از دو فضانورد انتظار 

ته تری تجربه کند، هر دو آنها نمی توانند دارد که فضانورد دیگر گذشت زمان را با سرعت آهس

 بودن نتایج را می توان به نام زیر نامگذاری نمود:   متضاددرست باشند.  این 

 "اصل ناسازگاری اسماعیل زاده"

به سادگی می توان نشان داد که در اینگونه شرایط، در صورت مقایسه شدن، ساعتهای اتمی 

نشان نخواهند داد.  چون، پس از قرار گرفتن  به هم نسبتاستفاده شده هیچگونه اختالف زمانی 

شدن آنها با هم، فرقی نخواهد کرد که )سینکرونیزه( سه ساعت در مدارهای تعیین شده و تنظیم 

آنها همواره گذشت زمان را با سرعت مساوی با هم تجربه زمین بگردند، آنها چند بار به دور کره 

توسط آن سه ساعت را می توان به سادگی با زمان نشان  زمان نشان داده شده خواهند کرد. 

داده شده توسط ساعتی که بر روی سطح زمین به حالت ساکن است مقایسه نمود و برابر بودن 

   زمان نشان داده شده توسط آن سه ساعت را تأیید کرد.
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کرد که، هر سه ساعت اتمی که در مدار گذاشته شده اند،  ییدتأمی توان 

 تجربه خواهند کرد.با هم مساوی ًا گذشت زمان را با سرعتی دقیق

با هم در ضمن آزمایشی نظیر آزمایش باال این است  متضاددلیل بدست آمدن اینگونه نتایج 

)ساعتهای اتمی( همگی  برای اجسامدر فرمولها که، در تئوریهای نسبیت، سرعتهای استفاده شده 

 سرعتهای آن اجسام نسبت به هم هستند.  در حالیکه،

ساعتها نسبت به محیط  آن برای بدست آوردن جواب صحیح، باید سرعت

اتری که در آن قرار دارند محاسبه و در فرمولها استفاده شوند، بدون توجه 

 ممکن است نسبت به هم نیز در حرکت باشند.  ساعتها به اینکه آن

همانطور که با انجام اینگونه آزمایشها آشکار می شود، به دلیل اینکه هر سه ساعت اتمی 

که ، با یک سرعت مساوی نسبت به محیط اتر محلی مشترک خود ماهواره هانصب شده بر روی 

گذشت  آن سه ساعت اتمیدر حرکت خواهند بود، به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است 

که آنها با هم تنظیم  از لحظه ایانی تجربه خواهند کرد.  بنابراین، یکسًا قیقزمان را با سرعت د

م خواهند ماند.  به شده با هتنظیم )سینکرونیزه( شوند، آنها برای همیشه به حالت )سینکرونیزه( 

 عبارت دیگر، 

در صوتیکه سرعت اجسام )ساعتها( نسبت به اتر محلی آنها در محاسبات 

، استفاده شودمربوط به سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آنها 

 .می شودخودبخود "اصل ناسازگاری اسماعیل زاده" حل و محو 

 

  :آزمایش چهارم 

 بر روی سرعت گذشت زمان ،یک کرهبه دور  ،در مداریک شئ سرعت حرکت اثر )

 (تجربه شده توسط آن شئ

 ارتفاع مدارهای اسماعیل زاده( محدوده)

می تواند کره زمین، ساعتی که در آن مدار است به دور بسته به ارتفاع مدار انتخاب شده 

گذشت زمان را با سرعتی تجربه کند که آهسته تر، معادل با و یا سریعتر از سرعت تجربه شدن 

گذشت زمان توسط ساعت مرجعی باشد که بر روی سطح کره زمین قرار دارد.  سرعت حرکت 
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رداری ی معادل با جمع ُبزمین قرار دارد نسبت به اتر محل ر روی سطح کرهساعت مرجعی که ب

 سرعتهای زیر است:  

 که ساعت مرجع در آن در مکانی  سرعت جریان اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین

 نگهداری شده است

این سرعت اتر معادل با سرعت گریز از مرکز از جاذبه کره زمین در آن مکان، یعنی 

ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین، است.  نکته مهم اینکه، سطح آب اقیانوس در در آن 

قطب  کیلومتر باالتر از سطح آب اقیانوسها در حوالی دو 11ًا حوالی خط استوا حدود

 جغرافیایی کره زمین است.  

  محورش، در آن مکانبه دور سرعت چرخشی سطح کره زمین 

ی دارد که ساعت مرجع در آن واقع این سرعت به عرض جغرافیایی مکانی بستگ

شده است.  مقدار عددی این سرعت از صفر )درست در دو قطب جغرافیایی( تا حداکثر 

 کیلومتر در ساعت بر روی خط استوا تغییر می کند.   1667

  سرعت جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی محلی کره زمین می شود 

جنوب به سمت مرکز کره زمین )در قطب ًا جهت این جریان اتر می تواند مستقیم

به حالت افقی  به سمت فضا )در قطب شمال مغناطیسی( و یاًا مغناطیسی( و یا مستقیم

)در منطقه خط استوای مغناطیسی( باشد.  در تمام مناطق دیگر، که بین قطبهای 

 جهت تابعمغناطیسی و خط استوای مغناطیسی قرار گرفته اند، جهت این جریان اتر 

 .  استمیدان مغناطیسی محلی در آن مکانها 

بنابراین، سرعت حرکت کلی یک شئ، که بر روی سطح کره زمین قرار دارد، نسبت به اتر 

 محلی کمی بیشتر از سرعت گریز از مرکز )از جاذبه کره زمین( در آن مکان است.

زمین در گردش کره به دور پایینی  نسبتًا که در مدار یسرعت ماهواره هایدر حالیکه، 

 رداری: نسبت به اتر محلی آنها برابر است با جمع ُب هستند

 سرعت جریان اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین در ارتفاعی که مدار ماهواره قرار دارد 

چون هر چه ارتفاع مدار  ،این سرعت اتر بستگی به ارتفاع مدار انتخاب شده دارد

به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است در آن ارتفاع بیشتر باشد سرعت اتر که 

 .  استکمتر 
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  کره زمینبه دور در مدار  حرکت ماهوارهسرعت 

که مقدار عددی قابل توجه ای دارد به فاصله از مرکز ثقل کره زمین این سرعت 

 دارد و با افزایش فاصله کاهش می یابد.  بستگی 

 بنابراین،  

کره زمین در گردش هستند، به دور پایین  هایماهواره هایی که در مدار

به دلیل اینکه در مقایسه با اشیائی که بر روی سطح کره زمین قرار دارند، 

با سرعت بیشتری نسبت به اتر محلی خود در حرکت هستند، گذشت 

ساعت مرجعی که بر روی سطح کره زمین  اززمان را با سرعتی آهسته تر 

 .  تجربه می کنند نگهداری شده است

به سمت مرکز ثقل کره زمین در  یفزایش ارتفاع مدار، هم اتر محلی با سرعت آهسته تربا ا

کره زمین به به دور خود در مدار  یآهسته تر جریان است و هم ماهواره می تواند با سرعت

کره زمین، سرعت گذشت زمان به دور متوسطی از ارتفاع مدارها حّد در یک .  آید گردش در

ساعتهایی که ممکن است توسط ماهوارههایی که در آن مدارها هستند حمل تجربه شده توسط 

د بود که بر روی سطح ان تجربه شده توسط ساعتهایی خواهشوند، معادل با سرعت گذشت زم

 کره زمین قرار دارند.  

کره زمین، سرعت حرکت ماهواره به دور متوسط ارتفاع مدارها حّد مینیمم از این حّد در 

معادل با سرعت جریان اتر از محل اشیائی است که بر روی سطح ًا محلی اش دقیق نسبت به اتر

کره زمین در دو تقاطع خط استوای جغرافیایی و خط استوای مغناطیسی قرار دارند، چون 

قرار دارند دو تقاطع خط استوای جغرافیایی و خط استوای مغناطیسی اشیائی که در حوالی 

متوسط حّد ماکزیمم از این حّد ، تر محلی تجربه می کنند.  متناظرًاباالترین سرعت را نسبت به ا

معادل با ًا ماهواره نسبت به اتر محلی اش دقیق کره زمین، سرعت حرکتبه دور ارتفاع مدارها 

شمال قطب سرعت جریان اتر از محل اشیائی است که بر روی سطح کره زمین در محل 

ه دلیل قوی بودن میدان مغناطیسی محلی و جهت آن ب ،ءاشیاآن مغناطیسی قرار دارند، چون 

متوسط ارتفاع حّد این پایین ترین سرعت حرکت نسبت به اتر محلی را تجربه می کنند.   ،میدان

کره زمین که ماهواره ها گذشت زمان را همگام با اشیائی که بر روی سطح کره به دور مدارها 

   به نام زیر نامگذاری نمود،ارند تجربه می کنند را می توان دزمین قرار 

 ارتفاع مدارهای اسماعیل زاده" محدوده"
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با افزایش بیشتر در ارتفاع مدار انتخاب شده، یعنی مدارهایی که در ارتفاعات باالتر از حّد 

کره زمین، به دلیل اینکه به دور متوسط مدارهای ذکر شده در باال قرار دارند، نظیر مدار کره ماه 

سرعت حرکت ماهواره نسبت به اتر محلی اش کمتر از سرعت جریان اتر نسبت به اشیائی خواهد 

بود که بر روی سطح کره زمین قرار دارند، آن ماهواره ها گذشت زمان را با سرعتی سریعتر 

جربه خواهند نسبت به ساعت مرجعی که ممکن است بر روی سطح کره زمین قرار داشته باشد ت

 کره زمین در شکل زیر نشان داده شده است.   به دور کرد.  این حّد متوسط ارتفاع مدارها 
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 گردد؟می مان" زشتاب باعث "آهسته شدن  آیا

بر اساس تئوری "زمان"، ارائه شده در این کتاب، و آزمایشهای متعددی که درستی آن را 

 ثابت می کنند،  

"سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط هر شئ بستگی به سرعت 

لحظه ای آن شئ نسبت به اتر محلی اش دارد، در مقایسه با سرعت 

 انتشار امواج گروهی در آن محیط." 

با نزدیک شدن سرعت یک شئ، نسبت به اتر محلی، به سرعت انتشار امواج گروهی در آن 

سرعت آن تر تجربه می کند.  در صورتی که،  محیط آن شئ گذشت زمان را با سرعتی آهسته

ت انتشار امواج گروهی در آن محیط گردد، آن شئ گذشت عشئ نسبت به اتر محلی معادل با سر

 زمان را تجربه نخواهد کرد.  به عبارت دیگر، 

بر روی ًا " سرعت لحظه ای یک شئ نسبت به اتر محلی است که مستقیم

 سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ اثر می گذارد." 

 باید تأکید شود که، 

توسط یک شئ تجربه شده ان متا آنجایی که مربوط به سرعت گذشت ز

که در این کیهان  یمی شود، سرعت آن شئ نسبت به اشیاء دیگر

 مهم نیست.  وجود دارند اصاًل

فعالی است و حرکتهای مختلف  یک محیط کاماًل ، محیط اترباید یادآوری شود که همچنین

موجود در آن محیط خود را بصورت نیروی جاذبه، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی )در بین 

 سایر اثرات( به نمایش می گذارند.  بنابراین، 

نسبت به محیط اتر شئ شئ که در حال شتاب گرفتن است، سرعت آن یک "

 متنوعی تغییر کند."محلی می تواند به نحوه های 

به بعنوان مثال، یک شئ با شتاب گرفتن در محیط فضای آزاد بین کهکشانها که نزدیک  

باعث افزایش ًا هیچگونه کره آسمانی نیست، بدون توجه به جهت حرکت انتخاب شده، مستقیم

 ساکن است.   ًا ، چون در این گونه شرایط، اتر محلی نسبتمی شودنسبت به اتر محلی  خودسرعت 
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یک سیاه چاله(، یا نزدیکی ولی اگر همان شئ در نزدیکی یک کره آسمانی )تا چه برسد به 

قرار گرفته باشد، جهتی که آن قوی یک میدان الکتریکی در و یا  قوی در یک میدان مغناطیسی

ل .  به دلیمی گذاردشئ شتاب می گیرد بر روی سرعت لحظه ای آن شئ نسبت به اتر محلی اثر 

 اینکه، 

 شئ ممکن است در جهتی شتاب بگیرد که اتر محلی در آن جهت در حرکت است 

در این مورد، حداقل برای مدتی، شتاب آن شئ باعث کاسته شدن از سرعت آن 

چه  آن شئ گذشت زمان را با سرعت هرشئ نسبت به اتر محلی خواهد شد.  بنابراین، 

 بیشتری تجربه خواهد کرد. 

، آن شئ حرکتی گرددلحظه ای که سرعت آن شئ معادل با سرعت اتر محلی 

در آن لحظه، سرعت گذشت زمان تجربه شده نسبت به اتر محلی نخواهد داشت.  

 توسط آن شئ سریعترین خواهد بود.  

پس از آن لحظه، با ادامه دادن به شتاب خود، آن شئ سریعتر از اتر محلی حرکت 

، هر چه به سرعت آن شئ نسبت به اتر محلی افزوده شود، آن شئ خواهد کرد.  بنابراین

 بتدریج گذشت زمان را آهسته تر تجربه خواهد کرد.  چون، 

بر روی سرعت ًا است که مستقیمنسبت به اتر محلی سرعت لحظه ای یک شئ "

گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ اثر می گذارد.  فرقی نمی کند که شئ 

 د و یا اتر سریعتر در حرکت باشد."باشسریعتر در حرکت 

 شئ می تواند بر خالف جهت حرکت اتر محلی شتاب بگیرد 

باعث افزایش یافتن سرعت آن شئ نسبت به ًا در این مورد، شتاب آن شئ مستقیم

چه آهسته  تدریج با سرعتی هره .  بنابراین، آن شئ گذشت زمان را بمی شوداتر محلی 

 تر تجربه خواهد کرد.  

 می تواند در هر جهت دیگری شتاب بگیرد شئ 

در اینگونه موارد، برای محاسبه کردن سرعت لحظه ای حقیقی آن شئ نسبت به 

اتر محلی باید زاویه بین جهت حرکت شئ و جهت حرکت اتر محلی نیز در نظر گرفته 

 شوند.  

  .برای به اثبات رساندن گفته های باال طراحی شده اندًا آزمایشهای زیر مخصوص

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 زمان چیست؟ -4

6 

 

  :آزمایش اول 

 )شتاب گرفتن سه ماهواره در جهات مختلف(

به دور برای انجام اینگونه آزمایش، باید سه ماهواره را با هم در مدار بیضی شکل طوالنی 

مدار ارتفاع برابر  دوًا حدود باید معادل باانتخاب شده ن فرستاد.  حداکثر ارتفاع مدار یکره زم

شکل زیر نمای کلی انجام اینگونه آزمایش را نشان ساعته باشد.   4ماهواره های مخابراتی 

 می دهد.  

 

هر یک از ماهواره ها باید مجهز به موشک و ساعت اتمی باشد.  یک ساعت اتمی نیز 

 باید بر روی سطح زمین نگهداشته شود تا بتواند بعنوان مرجع عمل کند.  

صلی که حامل هر سه ماهواره است به باالترین ارتفاع مدار بیضی زمانی که موشک ا

شکل خود نزدیک می شود باید از سرعت خود بکاهد و با رسیدن به باالترین ارتفاع مدار 
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کره زمین داشته باشد و در آن ارتفاع بماند.  از آن به دور نباید هیچگونه حرکت چرخشی 

" باید به حالت معلق در آن ارتفاع بماند، در حالیکه دو ماهواره Aلحظه به بعد، ماهواره "

" باید Bلف هم شتاب بگیرند.  ماهواره "با کمک موشکهای خود در دو جهت مخادیگر باید 

 به سمت کره زمین شتاب بگیرند.  ًا " مستقیمCر خالف جهت زمین و ماهواره "د

م برابر باشند ولی بهتر است که " با هC" و "Bاجباری نیست که شتاب دو ماهواره "

یک از آن دو ماهواره )که شامل شتاب مربوط به نیروی جاذبه زمین نمی شود( شتاب هر 

" به حالت سقوط آزاد به سمت زمین در حال Cماهواره " ،ثابت باشد.  باید تأکید شود که

بلکه با کمک موتور موشک خود با شتابی باالتر از سقوط آزاد به  گرفتن نخواهد بودشتاب 

" که با کمک موتور موشک خود Bسمت زمین شتاب خواهد گرفت، درست مانند ماهواره "

 به حالت شتاب گرفتن در حال دور شدن از زمین خواهد بود.  

کنند، آنها می از لحظه ای که آن سه ماهواره مسیر مشخص و جداگانه خود را شروع 

 گذشت زمان را با سرعتهای متفاوتی تجربه خواهند نمود.  

 "Aعت اتمی "اس

 " سرعت ساعت اتمیA نسبت به اتر محلی اش ثابت و معادل با سرعت گریز از مرکز "

از نیروی جاذبه کره زمین در آن ارتفاع خواهد بود.  چون، حتی پس از اینکه سوخت 

موشک آن تمام شود و به حالت سقوط آزاد به سمت زمین شتاب بگیرد سرعت آن 

"، A" اتمی ساعتن، ساعت اتمی نسبت به اتر محلی اش تغییری نخواهد کرد.  بنابرای

   زمین برخورد کند، گذشت زمان را با سرعت ثابتی تجربه خواهد کرد. تا زمانی که با جّو

 "Bت اتمی "عسا

 ساعت اتمی " با اینکه شتابB "ر خالف جهت زمین ثابت خواهد بود، ولی بسته به د

می تواند گذشت زمان را به دو روش مختلف تجربه  "B" اتمی اعتمقدار آن شتاب، س

کند.  

"، نسبت به مرکز ثقل کره زمین، بیش از B" اتمی اگر مقدار شتاب ثابت ساعت -1

شتاب اتر به سمت زمین در آن ارتفاع باشد، بتدریج به سرعت آن ساعت نسبت به 

را حمل اتر محلی اش افزوده خواهد شد.  البته تا زمانی که سوخت موشکی که آن 

زمین، کره ر خالف جهت ددر ضمن شتاب گرفتن تمام شود.  بنابراین،  می کند

 " گذشت زمان را بتدریج با سرعت آهسته تری تجربه خواهد کرد.  B" یاتم ساعت
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- اتمی اگر مقدار شتاب ثابت ساعت "B نسبت به مرکز ثقل کره زمین، کمتر از ،"

شتاب اتر به سمت زمین در آن ارتفاع باشد، بتدریج از سرعت آن ساعت نسبت به 

شتاب آن معادل با شتاب که اتر محلی اش کاسته خواهد شد.  البته فقط تا زمانی 

 اتر محلی گردد.  

بنابراین، بر خالف انتظارات محاسبه شده بر اساس برابری نیروی جاذبه و 

 شتاب و همچنین بر خالف تئوری نسبیت عام، 

" در B، اگر چه ساعت اتمی "طول این قسمت از حرکتشدر 

، سرعت ر خالف جهت زمین خواهد بوددحال شتاب گرفتن 

نسبت به اتر محلی اش بتدریج  اتمی ساعتآن لحظه ای 

کاهش خواهد یافت.  در نتیجه، بتدریج گذشت زمان را با 

 سرعت سریعتری تجربه خواهد کرد.  

به حداقل نسبت به اتر محلی اش " Bدر لحظه ای که سرعت ساعت اتمی "

خود کاهش یابد، سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن ساعت اتمی 

 سریعترین خواهد بود.  

ر خالف جهت زمین د" Bپس از آن لحظه، به دلیل اینکه شتاب ساعت اتمی "

بیش از شتاب اتر به سمت زمین خواهد بود، سرعت آن ساعت اتمی نسبت به اتر 

سوخت موشکش زمانی که ولی فقط تا  محلی اش بتدریج افزایش خواهد یافت،

زمین، سرعت جهت کره ر خالف دتمام شود.  در طول این قسمت از حرکتش 

 به تدریج کاهش خواهد یافت.  " Bساعت اتمی "گذشت زمان تجربه شده توسط 

زمین به کره ر خالف جهت د" Bدر صورتیکه شتاب ساعت اتمی "، نکته مهم

شتاب اتر محلی به سمت با تدریج به نحوی کاهش یابد که معادل 

زمین شود، آن ساعت اتمی گذشت زمان را با سرعت ثابتی یعنی معادل 

" تجربه Aبا سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی "

به خواهد نمود، درست مانند اینکه در حداکثر ارتفاع مدار بیضی شکل 

  باشد. ه ماندمعلق حالت 

 تمام شود نه موارد، تا لحظه ای که سوخت موتور موشکدر اینگو

" نسبت به اتر محلی اش ثابت خواهد Bسرعت لحظه ای ساعت اتمی "
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ساعت اتمی گذشت زمان را با سرعت ثابتی تجربه  و در نتیجه آن ماند

 خواهد کرد.  

 "Cعت اتمی "سا

  ساعت اتمی "اگر چه مقدار شتابC " زمین ثابت می باشد، شتابی است به سمت

مافوق شتابی که از طرف جریان اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین )جاذبه زمین( 

نسبت به اتر " Cدریافت می کند.  به عبارت دیگر، سرعت لحظه ای ساعت اتمی "

به تدریج کاهش خواهد یافت، تا زمانی که سرعت نزدیک شدنش به زمین محلی اش 

محلی گردد.   سرعت اتربا معادل 
بنابراین، بر خالف انتظارات محاسبه شده بر اساس برابری نیروی جاذبه و شتاب و 

 همچنین بر خالف تئوری نسبیت عام، 

طول این قسمت از حرکتش به سمت کره زمین، اگر چه ساعت در 

زمین خواهد بود،  به سمت کرهدر حال شتاب گرفتن  "Cاتمی "

شتابی که مافوق شتاب دریافت شده از طرف جاذبه زمین خواهد 

ه نسبت به اتر محلی اش ب اتمی ساعتسرعت لحظه ای آن ، بود

تدریج گذشت زمان را با ه تدریج کاهش خواهد یافت.  در نتیجه، ب

 تری تجربه خواهد کرد.   سرعت سریع

 صفر برسد نسبت به اتر محلی اش به" Cدر لحظه ای که سرعت ساعت اتمی "

 سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن ساعت اتمی سریعترین خواهد بود.  

همواره زمین  به سمت" Cپس از آن لحظه، به دلیل اینکه شتاب ساعت اتمی "

سریعتر و سریعتر بیش از شتاب اتر به سمت زمین خواهد بود، سرعت آن ساعت اتمی 

آن ساعت اتمی به تدریج سرعت  دیگر،شد.  به عبارت اتر محلی اش خواهد از سرعت 

در طول این قسمت از حرکتش بیشتر و بیشتری نسبت به اتر محلی اش خواهد داشت.  

به تدریج " Cساعت اتمی "زمین، سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط  به سمت کره

 کاهش خواهد یافت.  

 باید تأکید شود که، 
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بر روی ًا است که مستقیم "Cنظیر ساعت اتمی "سرعت لحظه ای یک شئ "

سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ اثر می گذارد.  فرقی نمی کند که 

 "سریعتر در حرکت باشد.شئ سریعتر در حرکت باشد و یا اتر 

    

  دومآزمایش : 

 دو ماهواره با سرعتهای مختلف(آزاد )سقوط 

بیضی شکل طوالنی  مختلف دو ماهواره به دو مدار بایداینگونه آزمایش برای انجام 

در یک صفحه مشترک که از مرکز ثقل کره ًا .  دو مدار بیضی شکل باید تقریبفرستاده شوند

باید بسیار انتخاب شده زمین گذر کند قرار داشته باشند.  حداکثر ارتفاع یکی از دو مدار 

آزمایش را نشان می  این شکل زیر نمای کلی انجامر باشد.  رتفاع مدار دیگبیشتر از حداکثر ا

 دهد. 

 

پس از انتخاب شدن دو مدار بیضی شکل، آن دو ماهواره باید به نحوی به فضا پرتاب 

 شوند که نکته های ذکر شده در زیر بتوانند به ترتیب انجام شوند:  
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 " در ضمن نزدیک شدن ماهوارهA به باالترین نقطه از مدار بیضی شکل که طوالنی تر "

به دور هواره باید شروع به کار کند و سرعت چرخشی آن ماهواره ما ناست، موشک آ

به سمت مرکز ثقل کره  ،ًامستقیم ،وط آزاد خودقس تا بتواندفر برساند زمین را به ص

زمین را شروع کند.  


 " ماهوارهB در مدار بیضی شکل داخلی باید به نحوی زمان بندی شود که با رسیدن به "

" از کنارش عبور کند.  در آن لحظه Aزمین ماهواره "به دور باالترین نقطه مدارش 

کره زمین دارد را به به دور موتور موشکش باید روشن شود و هم سرعت چرخشی که 

به سمت مرکز ثقل کره زمین شتاب ًا مستقیم یثابت مقدارصفر برساند و هم اینکه با 

اتر به سمت کره  شتابی خواهد بود که از طرف جریان " مافوقBشتاب ماهواره "بگیرد.  

باید مسیری را طی کند که بموازات مسیر زمین دریافت خواهد کرد.  به عبارت دیگر، 

باید به تدریج به ماهواره  ی که دارد" باشد.  و به دلیل شتابAطی شده توسط ماهواره "

"A  .نزدیک شود و در نهایت به آن ماهواره برسد "


 حظه ای که ماهواره "در لB" از ماهواره "A سبقت می گیرد، سرعت آن ماهواره باید "

معادل با سرعت گریز از مرکز از نیروی جاذبه کره زمین در آن ارتفاع باشد.  


 واره "هدر لحظه ای که ماB" از ماهواره "A سبقت می گیرد موتور موشک آن ماهواره "

مت مرکز ثقل کره د مخصوص به خود را به ساباید خاموش شود و آن ماهواره سقوط آز

زمین شروع کند. 


  حداکثر ارتفاع دو مدار بیضی شکل، زمان بندی آن دو ماهواره و مقدار شتاب ماهواره

"B" به سمت زمین باید به نحوی انتخاب شوند که ماهواره "B قبل از رسیدن به جو "

رسال داشتن سرعت گذشت " سبقت بگیرد و وقت کافی برای اAین از ماهواره "زم

زمان تجربه شده خود داشته باشد.  

"زمان" تجربه سرعت گذشت نجام آزمایش، هر دو ماهواره باید در کل طول ا، نکته مهم

 .  گزارش دهندایستگاه گیرنده یک شده خود را به 

آن دو ساعت اتمی اطالعات دریافت شده از دو ساعت اتمی نشان خواهند داد که 

 کرد:  خواهند متفاوتی که در زیر ذکر شده تجربه  را به دو نحوه کاماًلگذشت زمان 
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 " اطالعات ارسال شده توسط ساعت اتمیA بوضوح نشان خواهند داد که، از لحظه ای "

گذشت زمان را با سرعت ثابتی  کندکه سقوط آزاد را از باالترین ارتفاع مدارش شروع 

 .  ه باشددنآن حداکثر ارتفاع به حالت معلق ماکرد، درست مانند اینکه در خواهد تجربه 

این است که از لحظه ای که ماهواره و دریافت اینگونه نتایج انتظار داشتن دلیل 

به سمت مرکز همواره ند توسط اتری که ن" سقوط آزاد خود را شروع کA"اتمی ساعت 

هیچگونه و به دلیل اینکه  خواهند شدثقل کره زمین در حال شتاب گرفتن است حمل 

داد همواره سرعت آن ساعت نسبت به اتر محلی اش د نخواهمقاومتی از خود نشان ن

 .  خواهد کردماند.  بنابراین، گذشت زمان را با سرعت ثابتی تجربه خواهد ثابت 

زمین به تدریج از سرعت ساعت  از لحظه ای که به دلیل برخورد کردن با جّوولی، 

قرار  اطرافشو در حقیقت از اتری که در  شود مین کاسته " به سمت زمیAاتمی "

، می شودو سرعت آن نسبت به آن محیط اتر بیشتر  می ماندبیشتر و بیشتر عقب  دارد

کرد.  البته خواهد ت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه شآن ساعت اتمی به تدریج گذ

آن زمین  با جّو نکرد فقط تا زمانی که به دلیل تولید شدن حرارت زیاد در اثر برخورد

 .  شودساعت ذوب و تبدیل به بخار 

 " اطالعات ارسال شده توسط ساعت اتمیBد داد که، از لحظه ای ن" بوضوح نشان خواه

خود به سمت شتابدار که آن ساعت اتمی از باالترین نقطه مدار بیضی شکل سقوط 

تا لحظه ای که سرعت سقوطش به سمت زمین معادل با سرعت اتر  کندزمین را شروع 

، آن ساعت به تدریج گذشت زمان را با شودد و موتور موشکش خاموش ومحلی اش ش

 . خواهد کردتجربه  یسرعت هر چه بیشتر

" نسبت به اتر محلی اش به صفر Bدر لحظه ای که سرعت ساعت اتمی "، نکته مهم

 ن خواهدتجربه شده توسط آن ساعت سریعتریسرعت گذشت زمان برسد 

بود، درست مانند اینکه آن ساعت اتمی در فاصله بینهایت از مرکز ثقل کره 

 زمین معلق باشد.  

خود به سمت کره زمین  به " سقوط آزاد مخصوصBاز لحظه ای که ساعت اتمی "

گذشت زمان را معادل با حالتی که در فاصله بینهایت از  اتمی د آن ساعتنرا آغاز ک

 .  زمین قرار داشته باشد تجربه خواهد کرد

دلیل انتظار داشتن دریافت اینگونه نتایج این است که از لحظه ای که ماهواره و 

به تدریج از سرعت  می کنند" با شتاب به سمت زمین شروع به حرکت B"اتمی ساعت 
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 ،.  بنابراینمی شودکاسته  قرار داردبه اتری که در نزدیکی اش آن ساعت اتمی نسبت 

 کرد.  خواهد گذشت زمان را هر چه سریعتر تجربه 

و سرعتش نسبت به اتر  می گیرد" سبقت Aولی، از لحظه ای که از ساعت اتمی "

د و به حالت بخصوصی وشمی رسد و موتور موشکش خاموش می محلی اش به صفر 

نسبت به اتر محلی اش معادل  "B" ساعت اتمی، سرعت می کند شروع به سقوط آزاد

زمین برخورد  .  در نتیجه، گذشت زمان را تا لحظه ای که با جّوندماخواهد با صفر باقی 

 .  خواهد کردبطور ثابتی تجربه  کند

زمین به تدریج از سرعت ساعت  ولی، از لحظه ای که به دلیل برخورد کردن با جّو

 قرار دارد اطرافشو در حقیقت از اتری که در  می شودن کاسته میسمت ز" به Bاتمی "

می  نسبت به محیط اتر بیشتر ساعت اتمی سرعت آنو  می ماندبیشتر و بیشتر عقب 

کرد.  خواهد ت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه ساعت اتمی به تدریج گذش، آن شود

زمین  با جّو کردن ت زیاد در اثر برخوردالبته فقط تا زمانی که به دلیل تولید شدن حرار

 .  شودبخار  آن ساعت ذوب و تبدیل به

در ضمن انجام اینگونه آزمایش آشکار خواهد شد که، اگر چه هر دو ماهواره به 

حالت سقوط آزاد به سمت زمین در حرکت خواهند بود و در یک ارتفاع از مرکز ثقل 

متفاوت تجربه  زمان را با دو سرعت کاماًلکره زمین قرار خواهند داشت، آنها گذشت 

" گذشت زمان را معادل با حالتی که در باالترین ارتفاع مدار Aساعت "خواهند کرد.  

گذشت زمان را " B"ساعت خود به حالت معلق باقی مانده باشند تجربه خواهد کرد و 

باشد تجربه  شئ که در فاصله بینهایت از مرکز ثقل کره زمین قرار داشتهیک معادل با 

 خواهد کرد.  

به عبارت دیگر، بر خالف انتظارات محاسبه شده بر اساس برابری نیروی جاذبه و 

 شتاب و همچنین بر خالف تئوری نسبیت عام، 

( نسبت به ساعت به دلیل شتاب خود)" Bاگر چه ساعت اتمی ""

حرکت با سرعت بسیار بیشتری به سمت زمین در  ،"Aاتمی "

خواهد بود ولی گذشت زمان را با سرعت سریعتری نسبت به آن 

 ساعت اتمی تجربه خواهد نمود."  
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  سومآزمایش : 

 )استفاده از ماهواره هایی که به مدار زمین فرستاده می شوند(

روش دیگری که اینگونه آزمایش می تواند انجام شود استفاده کردن از ساعتهای اتمی 

ردارهای حمل می شوند.  ُببه مدار است که بر روی تک تک ماهواره های جدید جاسازی و 

نشان داده شده در شکل زیر سرعتهای لحظه ای یک ساعت اتمی نسبت به اتر محلی را در 

به مدار، نشان می  آن اهواره، از سکوی پرتاب تا مرحله ورودضمن به فضا پرتاب شدن یک م

 دهند.  

همانطور که در شکل نشان داده شده، موشکی که ساعت اتمی را حمل می کند از 

لحظه ای که مسافرت خود را شروع می کند به سرعت حرکت خود می افزاید و به تدریج 

ساعت اتمی در هر لحظه معادل جهت حرکت خود را نیز تغییر می دهد.  سرعت حرکت آن 

با جمع ُبرداری دو سرعت خواهند بود.  یکی سرعت اتر محلی است که به سمت مرکز ثقل 

کره زمین در جریان است و به نیروی جاذبه زمین معنی می دهد و دیگری سرعت حرکت 

 ساعت است که توسط موتور موشک بمرور افزایش می یابد.  

 

اعت اتمی نسبت به اتر محلی فقط معادل با سبر روی سکوی پرتاب، سرعت در آغاز، 

سرعت جریان اتر محلی به سمت زمین است.  ولی، با شروع به حرکت کردن موشک و به 
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جلو رانده شدن ساعت اتمی، نخست بر خالف جهت جریان اتر و به تدریج بیشتر و بیشتر به 

زمین جاری است حرکت خواهد کرد.  در حالت عمود بر جهت جریان اتری که به سمت 

ًا ریبکت ماهواره و ساعت اتمی تقلحظه ای که موشک به مدار مورد نظر می رسد جهت حر

اتر محلی در ارتفاع مدار مورد  عمود بر جهت جریان اتر به سمت زمین خواهد بود.  سرعت

 .  شتخواهند داساعت در آن مدار به ارتفاع آن مدار بستگی حرکت ر و سرعت نظ

)از لحظه پرتاب تا  ساعت اتمی تجربه شده توسط زمان اختالفبرای اینکه مقدار 

سرعت لحظه ای آن ساعت نسبت به اتر محلی اش  ،بدرستی محاسبه شود رسیدن به مدار(

در طول مدت زمانی که  باید رداری آن دو سرعت ذکر شده خواهد بوددل با جمع ُبکه معا

با انجام شود.  و در نظر گرفته موشک در راه است تا به مدار مورد نظر وارد شود محاسبه 

اینگونه محاسبات آشکار خواهد شد که، مقدار اختالف زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی 

ًا که بر روی ماهواره نصب شده و ساعت اتمی که بر روی سطح زمین ساکن است دقیق

توسط ساعت  به مدار در طول مدت پرتاب ماهوارهاختالف زمانی خواهد بود که  با لمعاد

اصل و  تئوری نسبیت عام.  به عبارت دیگر، بر خالف آنچه شده استاتمی آن ماهواره تجربه 

  عنوان می کنند و انتظارش را دارند، برابری جاذبه و شتاب

حله رسیدن به مدار مورد عمل شتاب گرفتن ماهواره از سطح زمین تا مر"

نظر هیچگونه اثری بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعت 

   ".نمی گذارداتمی 

اگر مقدار دقیق اختالف زمان تجربه شده توسط هر یک از ساعتهای نصب شده ، نکته مهم

بر روی ماهواره هایی که تاکنون به مدارهای مختلف فرستاده شده اند ثبت شده 

مسیر و سرعت لحظه ای آن ماهواره ها نیز ثبت شده باشند، آن  باشند و

   می توانند برای انجام اینگونه محاسبات استفاده شوند. نیز اطالعات

اینگونه آزمایشها بوضوح نشان خواهند داد که ساعتهای اتمی نصب شده بر روی تک 

"زمان" ذکر شده در  تک ماهواره هایی که به فضا پرتاب می شوند از تئوریهای "جاذبه" و

 پیروی می کنند.  به عبارت دیگر،  انداین کتاب که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده 

شتاب یک موشک که ماهواره ای )شامل ساعت اتمی( را به مدار حمل  "

  ."ندارد شده هیچگونه اثری بر روی سرعت گذشت زمان ثبتمی کند 
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بر اساس اطالعات ذکر شده در این کتاب و نتایج تأکید شود که، ًا بنابراین، باید مخصوص

 آنها ارائه شده اند،  ایشهایی که برای به اثبات رساندنآزم

"اگر چه، نیروی جاذبه و شتاب ثابت می توانند باعت وانمود شدن پدیده 

، ولی تا آنجایی که مربوط به وارد کردن اثراتی گردندهایی نظیر "وزن" اشیاء 

بر روی سرعت تجربه شدن گذشت زمان می شود آنها هیچگونه نقطه 

 مشترکی با هم ندارند."  

 بنابراین، 

دوقلوهایی که یکی با شتابی ثابت به لها و یا داستانهای مربوط به ا"مث

مسافرت فضایی می رود و دیگری بر روی سیاره خود منتظر برگشت ایشان 

لها و یا داستانها اثرات مربوط ا.  چون، آن مثاشتباه هستندًا اساسمی ماند، 

به سرعت لحظه ای شخصی که به مسافرت فضای می رود نسبت به اتر 

 د. ننادیده می گیر کاًل محلی اش را

سرعت لحظه ای یک شئ نسبت به اتر محلی اش است که 

بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ ًا مستقیم

 تأثیر می گذارد و نه شتاب آن شئ."
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  زیادآیا شتاب، جاذبه و سرعت 

گردند؟ "زمان" شدنتجربه سریعتر می توانند باعث 
اتمی مشابه هم( امکان ترکیب کردن اثرات مربوط  های ساعتدو آزمایش زیر )با استفاده از 

 را نشان می دهند.   یاد بر روی سرعت تجربه شدن "زمان"به شتاب، جاذبه و سرعت ز

 

 :آزمایش اول 
 بالن( از)با استفاده 

باید در حالیکه هر "( C" و "A" ،"Bبرای انجام این آزمایش سه ساعت اتمی مشابه هم )"

شده  زمین قرار دارند با هم سینکرونیزه شوند.  هر سه ساعت اتمی استفادهسه بر روی سطح 

باشند تا بتوانند "زمان" تجربه شده خود را از طریق ایستگاه باید مجهز به فرستنده مستقلی 

گیرنده ای که بر روی سطح زمین قرار دارد به یک کامپیوتر ارسال دارند.  کامپیوتر باید به نحوی 

ود که بتواند بطور همزمان اختالف "زمان" تجربه شده توسط سه ساعت اتمی را برنامه ریزی ش

بصورت یک نمودار نشان دهد.  البته، در طول انجام آزمایش باید فاصله تک تک ساعتهای اتمی 

از ایستگاه گیرنده در نظر گرفته شوند و اثرات آنها در زمان بندی آن ساعتها محاسبه شوند.  به 

مودار نشان داده شده بر روی صفحه کامپیوتر باید شامل سه خط )منحنی( زیر عبارت دیگر، ن

 شود:

 " یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربه شده بین ساعتهای اتمیA" و "B" 

 " یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربه شده بین ساعتهای اتمیA" و "C" 

  اتمی "یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربه شده بین ساعتهایB " و "C" 

زیادی باال برده ًا " باید بطور جداگانه توسط دو بالن به ارتفاع نسبتB" و "Aساعتهای اتمی "

ود تا " باید در نزدیکی ایستگاه گیرنده بر روی سطح زمین نگهداشته شCشوند.  ساعت اتمی "

داخل یک  " باید در حالیکه درAجع عمل کند.  ساعت اتمی "بتواند به عنوان یک ساعت مر

ارتفاع مورد نظر باال برده شود.  بنابراین، بالنی که ساعت  هموشک جاسازی شده توسط بالن ب

" را حمل می کند بسیار بزرگتر B" را حمل می کند باید از بالنی که ساعت اتمی "Aاتمی "

 باشد.  
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" Bمی "زمانی که دو بالن به ارتفاع )مشترک( مورد نظر رسیدند، بالنی که حامل ساعت ات

و موشکش باید از " A"حالت معلق باقی بماند، در حالیکه ساعت اتمی است باید در آن ارتفاع به 

.  در آن لحظه دبالنی که آنها را حمل کرده رها شوند تا بتوانند بسمت سطح زمین حرکت کنن

در آن جاسازی شده باید شروع بکار کند و با شتاب بسیار زیادی به " A"موشکی که ساعت 

 د.  بیافزایسمت سطح زمین سرعت سقوط خود به 

سه ساعت اتمی باید از لحظه ای که با هم سینکرونیزه شده بودند تا لحظه ای که ساعت 

یاد در اثر زو یا در بین راه به دلیل تولید شدن حرارت  ،" با سطح زمین برخورد کندAاتمی "

"زمان" تجربه شده خود را از طریق ایستگاه گیرنده به کامپیوتر  ،اصطهکاک هوا ذوب شود

 اینگونه آزمایش را نشان می دهد. شکل زیر نمای کلی مراحل انجام گزارش دهند.  

 

" را به سمت سطح زمین حمل می کند می A" اتمی میزان شتاب موشکی که ساعت، نکته مهم

ممکن و شتاب تواند به هر مقداری که ممکن است باشد، ولی بهتر است که باالترین 

 برای طوالنی ترین مدت زمان ممکن باشد.  
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در ضمن انجام اینگونه آزمایش انتظار دیده شدن  ،طبق تئوریهای ارائه شده در این کتاببر 

 پیوتر است.  نتایج زیر بر روی صفحه کام

گذشت "زمان" را با سرعت ثابتی تجربه  ،انجام اینگونه آزمایش در کل طول ،"Cساعت اتمی "

خواهد نمود.  به دلیل اینکه، سرعت حرکت آن ساعت اتمی نسبت به اتری که در محل قرار 

" در مسیر جریان اتری قرار خواهد Cدارد همواره ثابت خواهد بود.  چون، ساعت اتمی "

ساعت اتمی  که با سرعت ثابتی از مکان آن ساعت گذر می کند.  سرعت اتر در مکان داشت

"Cسرعت چرخش کره زمین در آن دو سرعت خواهد بود، یکی رداری " معادل با جمع ُب

سرعت اتر که به دیگری و  است عرض جغرافیایی و در آن ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین

می در آن مکان معنی نیروی جاذبه زمین  است و بهزمین در جریان سمت مرکز ثقل کره 

   د.هد

، در ضمن عوج گرفتن بالنها، به دلیل دورتر شدن از مرکز در آغاز، "B" و "A"ساعتهای اتمی 

تجربه خواهند " Cگذشت "زمان" را سریعتر و سریعتر از ساعت " ثقل کره زمین بتدریج

ن دو ساعت اتمی به نظر برسند.  چون، هر چه آنمود.  البته فقط تا وقتی که به ارتفاع مورد 

می روند در مسیر جریان اتری قرار می گیرند که با سرعت کمتری به سمت  ارتفاع باالتری

 مرکز ثقل زمین در حرکت است.  

ولی، از لحظه ای که آن دو ساعت اتمی به ارتفاع مورد نظر می رسند و ساعت اتمی 

"Bیکه ساعت اتمی "" در آن ارتفاع می ماند در حالAبه سمت زمین شتاب می گیرد "، 

سرعت گذشت "زمان" تجربه شده توسط آن دو ساعت اتمی با هم فرق خواهند کرد.  به 

" مادامی که در آن ارتفاع باال باقی می ماند گذشت "زمان" را Bساعت اتمی " ،دلیل اینکه

ده توسط ساعت اتمی عت ثابتی تجربه خواهد کرد.  سرعت گذشت "زمان" تجربه شربا س

"Bسریعتر از سرعتی خواهد بود که ساعت اتمی "  "C  .گذشت "زمان" را تجربه می کند "

" قرار دارد کمتر از سرعت جریان اتر Bچون، سرعت جریان اتر در ارتفاعی که ساعت اتمی "

" خواهد بود.  این جریان اتر همان جریان اتری است که به نیروی Cدر مکان ساعت اتمی "

 جاذبه زمین معنی می دهد.  

م شده توسط ادر مورد این قسمت از آزمایش، پیش بینی محاسباتی انج

اساس  بینی انجام شده توسط تئوریهایی که بر تئوری نسبیت عام با پیش

 بربه دلیل متفاوتی.  ت می کند ولی وجود اتر پایه ریزی شده اند موافق

ز مرکز ه دلیل دورتر بودن اب ،"Bساعت اتمی " ،اساس تئوری نسبیت عام
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خودبخود در نیروی جاذبه  ،"Cنسبت به ساعت اتمی " ثقل کره زمین

تری قرار خواهد داشت و در نتیجه گذشت "زمان" را با سرعت  ضعیف

 بیشتری تجربه خواهد کرد.

" تجربه خواهد کرد.  Bگذشت "زمان" را سریعتر از ساعت اتمی " دریجبت "Aاتمی "ساعت 

چون، شتاب آن ساعت اتمی به سمت سطح زمین بیشتر از شتاب اتری خواهد بود که به 

" Aبه مرور از سرعت ساعت اتمی "سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است.  بنابراین، 

  ه،نسبت به اتر محلی اش کاسته خواهد شد.  خالصه اینک

" که در آن جاسازی شده A"اختالف سرعت موشک و ساعت اتمی "

ه نسبت به اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است ب

 تدریج کاهش می یابد." 

" گذشت زمان را Aدر نتیجه، هر چه این اختالف سرعت کمتر می شود ساعت اتمی "

آن ساعت اتمی نسبت به اتر  تدریج سریعتر تجربه خواهد کرد، چون اختالف سرعته ب

بر روی سرعت گذشت "زمان" تجربه شده توسط آن ساعت ًا محلی اش است که مستقیم

در حال شتاب گرفتن " Aاتمی اثر می گذارد.  به عبارت دیگر، در ضمنی که ساعت اتمی "

 به سمت سطح زمین است، 

 " سرعت آن ساعت اتمی نسبت به کره زمین و نسبت به ساعت اتمیB "ًا دائم

افزایش خواهد یافت، 
 " آن ساعت به حالت شتاب گرفتن در حال دور شدن از ساعت اتمیB خواهد "

بود، 
 " آن ساعت نسبت به ساعت اتمیBری را تجربه خواهد کرد، ت" نیروی جاذبه قوی

" Bچه سریعتری نسبت به ساعت اتمی " گذشت "زمان" را با سرعت هر ،تدریجه ولی ب

 .  کرد" تجربه خواهد Cو ساعت اتمی "

که بر روی صفحه کامپیوتر نشان داده  را نشان می دهد شکل زیر بطور ساده نموداری

متناظر با مدت زمانی است که ساعت  زیر خواهد شد.  طول زمان نشان داده شده در شکل

 خود در حال شتاب گرفتن به سمت سطح زمین است.  موشک " با کمک موتورهای Aاتمی "
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همانطور که در شکل نشان داده شده، اختالف زمان تجربه شده توسط ساعتهای اتمی 

"B" و "C به مقدار ثابتی افزایش خواهد یافت، چون آن دو ساعت اتمی گذشت زمان را با "

 سرعت ثابت ولی متفاوتی نسبت به هم تجربه خواهند کرد.  

ح زمین را شروع می " شتاب خود به سمت سطAولی از لحظه ای که ساعت اتمی "

" تجربه خواهد کرد.  این در Bتدریج گذشت زمان را هر چه سریعتر از ساعت اتمی "ه کند ب

خود، در حال تجربه کردن گذشت زمان با سرعتی سریعتر  ،"Bحالی است که ساعت اتمی "

 " می باشد.  Cاز ساعت اتمی "

نتایج پیش بینی و محاسبه شده توسط  بر خالفاینگونه نتایج بوضوح 

تئوری نسبیت خاص، اصل برابری جاذبه و شتاب و تئوری نسبیت عام 

می باشند.  به دلیل اینکه، طبق آن تئوریها، در ضمن انجام اینگونه 

" باید گذشت زمان را آهسته تر از ساعتهای Aآزمایشها ساعت اتمی "

  " تجربه نماید.C" و "Bاتمی "

به نحوی که بتواند اختالف سرعت  ،استفاده شده به اندازه کافی قوی باشداگر موشک 

خود و اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است را به صفر برساند، سرعت 

" سریعترین خواهد بود.  در حقیقت، در آن Aگذشت زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی "
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با حالتی تجربه خواهد کرد که اگر در فاصله گذشت زمان را معادل  "Aلحظه ساعت اتمی "

 بینهایت از کره زمین قرار داشته باشد.  

محاسبات مربوط به زمان بندی دقت بسته به دقت ساعتهای اتمی استفاده شده و همچنین 

دریافت شده از آن ساعتها توسط ایستگاه گیرنده، اینگونه آزمایشها را می توان در  هایسیگنال

مقیاس کوچکتری نیز انجام داد، چون در اصل فقط اختالف زمان تجربه شده توسط ساعتهای 

 " است که بسیار مهم است.  B" و "Aاتمی "

به  (باشدیی ثابت باالًا که در ارتفاع نسبت) حتی یک موشک کوچکتر که از یک هلیکوپتر

برای انجام اینگونه آزمایش کافی خواهد بود.  یعنی ساعت اتمی  سمت سطح زمین پرتاب شود

"B" بر روی هلیکوپتر نگهداشته شود در حالیکه ساعت اتمی "A توسط یک موشک به سمت "

سطح زمین شتاب داده شود.  البته، موشک استفاده شده باید حامل سوخت کافی برای ادامه 

  کند.می دادن به شتاب خود تا لحظه ای باشد که با سطح زمین برخورد 

 

  :آزمایش دوم
 )با استفاده از ماهواره(

کره به دور " باید به مدار بیضی شکل طوالنی Aبرای انجام این آزمایش یک ساعت اتمی "

" باید بر روی سطح زمین نگهداشته Bدیگر " یزمین فرستاده شود، در حالیکه یک ساعت اتم

شود تا بعنوان مرجع عمل کند.  به دلیل محدود بودن طول زمان اینگونه آزمایش ارتفاع دورترین 

معادل با دو برابر مداری باشد که برای ًا حدودنقطه مدار انتخاب شده از مرکز ثقل کره زمین باید 

 ساعته استفاده می شود.   4ماهواره های مخابراتی 

وقتی که ماهواره به باالترین نقطه مدار خود از زمین نزدیک می شود باید جهت خود را 

به ًا برعکس کند و از سرعت خود بکاهد و در ضمن به سمت زمین تغییر جهت دهد و مستقیم

ین شتاب بگیرد.  میزان شتاب موشک به سمت زمین می تواند به هر مقداری باشد ولی سمت زم

بهتر است به نحوی باشد که در ارتفاعی که سوخت آن تمام می شود سرعت حرکتش به سمت 

کره زمین معادل با سرعت گریز از مرکز از جاذبه زمین در آن ارتفاع گردد و آن ارتفاع باید باالتر 

 اشد.  شکل زیر نمای کلی مراحل اینگونه آزمایش را نشان می دهد.  از جو زمین ب
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" به باالترین ارتفاع مدار خود می رسد و شروع به شتاب Aاز لحظه ای که ساعت اتمی "

" باید "زمان" تجربه شده خود Bو "  Aگرفتن به سمت کره زمین می کند، هر دو ساعت اتمی "

" قرار دارد.  Bبر روی سطح زمین و در نزدیکی ساعت " ارسال دارند کهکامپیوتر یک را به 

کامپیوتر باید اختالف زمان تجربه شده توسط آن دو ساعت اتمی را بصورت یک نمودار بر روی 

" از کامپیوتر و همچنین Aصفحه خود نشان دهد.  البته، باید فاصله لحظه ای ساعت اتمی "

" قرار گرفته در Bیی که ساعت اتمی "سرعت چرخش کره زمین در ارتفاع و عرض جغرافیا

 ام شده در نظر گرفته شوند.  محاسبات انج

بر طبق تئوریهای ارائه شده در این کتاب، انتظار دیده شدن نتایج زیر بر روی صفحه 

 کامپیوتر است:  

 " ساعت اتمیB"، گذشت "زمان" را با سرعت ثابتی  ،در کل طول انجام اینگونه آزمایش

.  به دلیل اینکه، سرعت حرکت آن ساعت اتمی نسبت به اتری که در کردتجربه خواهد 

" در مسیر جریان اتری Bمحل قرار دارد همواره ثابت خواهد بود.  چون، ساعت اتمی "

.  سرعت اتر در خواهد کردقرار خواهد داشت که با سرعت ثابتی از مکان آن ساعت گذر 

سرعت دو سرعت خواهد بود، یکی رداری " معادل با جمع ُبBمکان ساعت اتمی "

 است چرخش کره زمین در آن عرض جغرافیایی و در آن ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین
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نیروی جاذبه  هسرعت اتر که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است و بدیگری و 

  .می دهد یعنزمین م
 

 " ساعت اتمیA"  گذشت زمان را با سرعت متغیری تجربه خواهد کرد.  چون، از لحظه

شتاب خود به سمت زمین را شروع می کند سرعت آن ساعت نسبت به اتر ای که 

حال تغییر کردن خواهد بود.  البته، تا زمانی که سوخت آن تمام  محلی اش مدام در

ه دوره اصلی تقسیم اند به س" می توAشود.  تجربه شدن "زمان" توسط ساعت اتمی "

 شود. 

" در باالترین ارتفاع مدار خود قرار دارد، Aدر زمان کوتاهی که ساعت اتمی " -1

" تجربه خواهد نمود.  به دلیل اینکه، سرعت Bگذشت زمان را سریعتر از ساعت "

" B" نسبت به اتر محلی اش کمتر از سرعت ساعت اتمی "Aحرکت ساعت اتمی "

نسبت به اتر محلی آن ساعت خواهد بود.  چون، سرعت اتری که به سمت مرکز 

ثقل کره زمین در جریان است در هر ارتفاعی از مرکز ثقل کره زمین معادل با 

 سرعت گریز از مرکز از جاذبه کره زمین در آن ارتفاع است.  

در مورد این قسمت از آزمایش، پیش بینی محاسباتی انجام شده 

تئوری نسبیت عام با پیش بینی انجام شده توسط تئوریهایی که توسط 

کند ولی به دلیل بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده اند موافقت می 

" به دلیل قرار Aمتفاوتی.  بر اساس تئوری نسبیت عام، ساعت اتمی "

 داشتن در فاصله بیشتری از مرکز ثقل کره زمین، نیروی جاذبه ضعیف

" تجربه می کند و در نتیجه باید Bاعت اتمی "تری را نسبت به س

 .نمایدگذشت زمان را با سرعت بیشتری تجربه 

- " حامل ساعت اتمی( از لحظه ای که موشکA شروع به شتاب گرفتن به سمت )"

کره زمین می کند )هم به دلیل نیروی جاذبه زمین و هم به دلیل نیروی موتور 

تدریج گذشت زمان را سریعتر تجربه خواهد نمود.  ه " بAخود(، ساعت اتمی "

و  خواهد بودچون، شتاب موشک بیش از شتاب اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین 

" نسبت به اتر محلی اش Aخودبخود باعث کاسته شدن از سرعت ساعت اتمی "

 .  بنابراین، خواهد شد
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بت به " که در آن جاسازی شده نسA"اختالف سرعت موشک و ساعت اتمی "

خواهد تدریج کاهش ه اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است ب

 ." یافت

ه " نسبت به اتر محلی اش کاستAدر نتیجه، بمرور که از سرعت ساعت اتمی "

یعتر تجربه می کند.  چون، اختالف سرعت می شود آن ساعت گذشت زمان را سر

بر روی سرعت گذشت زمان ًا آن ساعت نسبت به اتر محلی اش است که مستقیم

در ضمنی که ساعت  تجربه شده توسط آن ساعت اثر می گذارد.  به عبارت دیگر، 

به سمت زمین در حال شتاب گرفتن است و سرعت آن نسبت به کره " Aاتمی "

از  به تدریج سریعترزمین در حال افزایش یافتن است، آن ساعت گذشت زمان را 

 حالت ساکن است تجربه خواهد کرد. ح زمین به " که بر روی سطBساعت اتمی "

که بر روی صفحه کامپیوتر را نشان می دهد شکل زیر بطور ساده نموداری 

متناظر با مدت زیر نشان داده خواهد شد.  مدت زمان نشان داده شده در شکل 

خود در حال شتاب گرفتن موشک " توسط موتور Aزمانی است که ساعت اتمی "

است.  همانطور که در شکل نشان داده شده، از لحظه ای که  به سمت کره زمین

تدریج ه " شتاب خود به سمت کره زمین را شروع می کند بAساعت اتمی "

 " تجربه خواهد کرد.  Bگذشت زمان را هر چه سریعتر از ساعت اتمی "
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نتایج پیش بینی و محاسبه شده  بر خالفاینگونه نتایج بوضوح 

توسط تئوری نسبیت خاص، اصل برابری جاذبه و شتاب و تئوری 

نسبیت عام می باشند.  به دلیل اینکه، طبق آن تئوریها، در ضمن 

" باید گذشت زمان را آهسته تر از Aساعت اتمی " ،اینگونه آزمایشها

 " درA" تجربه کند.  چون، سرعت ساعت اتمی "Bساعت اتمی "

" خواهد بود و ساعت اتمی Bفضا بیش از سرعت ساعت اتمی "

"A همچنین در حال شتاب گرفتن خواهد بود، شتابی که بیش از "

 .خواهد بودوط به نیروی جاذبه محلی شتاب مرب

- " لحظه ای که سرعت موشک و ساعت اتمیAمعادل با ًا " به سمت زمین دقیق

زمین در جریان است، سرعت سرعت اتری شود که در نزدیکی اش به سمت 

تجربه شده توسط آن ساعت سریعترین خواهد بود.  در حقیقت، در گذشت زمان 

با سرعتی تجربه خواهد کرد که معادل " گذشت زمان را Aآن لحظه، ساعت اتمی "

 ت از کره زمین قرار داشته باشد. اگر در فاصله بینهای

سرعتش معادل با سرعت از آنجایی که سوخت موتور موشک در لحظه ای که 

" توسط نیروی A" اتر محلی به سمت زمین می شود تمام خواهد شد، ساعت اتمی

جاذیه محلی که در اثر جریان شتابدار اتر محلی به سمت مرکز ثقل کره زمین 

تولید می شود به حالت سقوط آزاد به سمت زمین شتاب خواهد گرفت.  در این 

" گذشت زمان را با Aن، ساعت اتمی "ود به سمت کره زمیقسمت از حرکت خ

سرعتی ثابت و معادل با سریعترین سرعت ممکن تجربه خواهد کرد، یعنی معادل با 

زمین قرار داشته باشد.  چون، کره سرعت گذشت زمان اگر در فاصله بینهایت از 

ود.  ن ساعت اتمی نسبت به اتر محلی اش معادل با صفر خواهد بآهمواره سرعت 

زمین برسد و در اثر حرارت  " تا زمانی که به جّوAیگر، ساعت اتمی "به عبارت د

" تجربه خواهد Bت زمان را سریعتر از ساعت اتمی "تولید شده ذوب شود، گذش

 کرد.  

نتایج پیش بینی و محاسبه شده توسط  بر خالفاینگونه نتایج بوضوح 

اینگونه در  ،بر اساس آن تئوری ،چون.  تئوری نسبیت خاص می باشند

" باید گذشت زمان را سریعتر از ساعت اتمی Aساعت اتمی " ،شرایط
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"B" تجربه کند.  به دلیل اینکه، در مقایسه با ساعت اتمی "B که بر "

" نسبت به فضا Aزمین ساکن است، سرعت ساعت اتمی "روی سطح 

 بیشتر خواهد بود.

 آقای اینشتین عنوان کرده بود که، 

تئوری من را ثابت "آزمایشهای بیشمار نخواهند توانست درستی 

 مایش می تواند نادرستی تئوری من را ثابت کند." کنند، ولی یک آز

، با اینکه انجام اینگونه آزمایشها در نیمه اول از قرن است آشکار گفته باال کاماًلاز 

آگاه  شرایط و نتایج آن کاماًل آقای اینشتین از امکان وجود اینگونه ،بیستم امکان پذیر نبود

 .  ه استبود
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 "زمان"میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

 

  اولآزمایش : 

 (کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسی)

 )در مقیاس سیاره ای(

، به ترتیب بر روی خط استوای ”C“و  ”B“و  ”A“عدد ساعت اتمی  فرض شود که 

باشند.   شتهکره زمین قرار دامغناطیسی  جنوب مغناطیسی و قطبشمال مغناطیسی، قطب 

بر روی برای انجام این آزمایش، می توانند  ،سه ساعت اتمی مکانهایی کهنمونه ای از  ،شکل زیر

 .  می دهدنشان ند را ونصب ش سطح کره زمین
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استوای مغناطیسی قرار داده شده می تواند در هر مکانی در ساعت اتمی که بر روی خط 

مشخص ساختن محل، آن ساعت  راحت تر، ولی برای امتداد خط استوای مغناطیسی نصب شود

می تواند یا در منطقه کشور کنیا در آفریقا نصب شود و یا در جزایر ِکِرباتی در اقیانوس آرام، 

م بر روی سطح کره زمین قرار گرفته اند، خط چون در آن دو محل که در دو طرف متضاد ه

پس از نصب شدن استوای مغناطیسی و خط استوای جغرافیایی یکدیگر را قطع می کنند.  

کرد و به حال )سینکرونیزه( ساعتهای اتمی در مکان خود، باید آنها را بطور دقیق با هم تنظیم 

 زارش کنند.  ثبت و گخود را  زمان تجربه شدۀ خود گذاشت که سرعت گذشت

طول انجام اینگونه آزمایشها می تواند معادل با چند روز، چند ماه و یا حتی معادل با چندین 

 الزم در سال باشد، بسته به اینکه چه نوع پدیده مشخصی مورد نظر است و اینکه درجه دقت

با گذشت زمان، این سه ساعت اتمی اثرات چون ی باشد.  نتایج بدست آمده باید در چه حّد

 مربوط به پدیده های متفاوت زیر را به معرض نمایش خواهند گذاشت.  

 یمنطقه قطب وجاذبه کره زمین، نیرویی که در منطقه خط استوا کمی ضعیفتر از د 

 ی جغرافیاییارتفاع یا فاصله سطح اقیانوس در منطقه خط استوا ،به دلیل اینکه  است.

از فاصله سطح اقیانوسها در بیشتر کیلومتر  11معادل با ًا تقریب نز ثقل کره زمیاز مرک

 کره زمین است.  ثقل از مرکز  منطقه دو قطب

اثرات مربوط به این پدیده را میتوان بسادگی مشخص ساخت، چون ساعت اتمی 

“B”  و ساعت اتمی“C” ذبه ای را تجربه می اکه در دو قطب نصب شده اند نیروی ج

در منطقه خط  ”A“کنند که کمی قویتر از نیروی جاذبه ای است که ساعت اتمی 

 یگذشت زمان را با سرعت آهسته تر اتمی استوا تجربه می کند.  بنابراین، آن دو ساعت

 تجربه خواهند کرد.   ”A“ه ساعت اتمی نسبت ب

  حرکت ساعت اتمی“A”  در منطقه خط استوای مغناطیسی و حرکت ساعتهای اتمی

“B”  و“C”  به دور که در اثر چرخش کره زمین در مناطق دو قطب مغناطیسی

اثرات مربوط به اینگونه حرکتها بر روی سرعت تجربه شدن پیش می آیند.   شمحور

های آقای گذشت زمان توسط ساعتهای اتمی استفاده شده می توانند با استفاده از فرمول

 لورنتز محاسبه شوند.  

در این مورد، سرعت حرکت اتر در محل باید محاسبه شود.  سرعت اتر ، نکته مهم

ریان اتر به داری دو سرعت می باشد، یکی سرعت جرمحلی معادل با جمع ُب

کز از جاذبه که معادل با سرعت گریز از مر است سمت مرکز ثقل کره زمین
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 کان کهو دیگری سرعت حرکت افقی م باشدکره زمین در آن محل می 

.  همین گونه است محورشبه دور چرخش کره زمین  سرعت همان

محاسبات باید در مورد هر سه ساعت اتمی استفاده شده انجام شوند، چون 

اتر به  عمودی شده اند هم جریان در هر سه مکانی که ساعتهای اتمی نصب

حرکت افقی مکان به دلیل سمت مرکز ثقل کره زمین وجود دارد و هم 

 محورش.  به دور چرخش کره زمین 

  ،سایر  در دو قطب مغناطیسی متمرکزتر است نسبت بهمیدان مغناطیسی کره زمین که

نواحی که در نزدیکی خط استوای نسبت به ًا مکانها بر روی سطح کره زمین، مخصوص

  مغناطیسی قرار دارند 

در این آزمایش، این اثر مهمترین اثر می باشد.  به دلیل اینکه، با وجود اینکه هر دو 

قطب شمال و جنوب مغناطیسی نیروی مساوی میدان مغناطیسی را تجربه می کنند، 

ولی اثرات آنها بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط دو ساعت اتمی نصب 

چون، میدان مغناطیسی که خود نوعی .  خواهند کردشده در دو قطب با هم فرق 

حرکت ایجاد شده در محیط اتر است، در یک قطب از زمین خارج می شود و در قطب 

سرعت جریان اتر در دو قطب مغناطیسی می تواند با دیگر وارد زمین می گردد.  

آزمایش اول در بخش دیگری از این کتاب تحت بدست آمده با انجام استفاده از نتایج 

"میدان مغناطیسی چیست؟" محاسبه شود.  آن آزمایش نشان می دهد که عنوان 

بر خالف جهت یک میدان مغناطیسی  یا جهت و چطور سرعت انتشار امواج نور که هم

 تغییر می کند.   ی انتشار می یابندبا نیروی مشخص

 محاسبهپس از اینکه اثرات مربوط به چرخش و نیروی جاذبه کره زمین در نظر گرفته و 

ًا با تقریب ”C“و  ”B“ساعتهای اتمی مدت زمان تجربه شده توسط ، آشکار خواهد شد که شوند

ولی در دو جهت ، داشتخواهند فرق  می کندتجربه  ”A“مقدار مساوی با آنچه ساعت اتمی 

دن می توانند برای محاسبه کرانجام اینگونه آزمایشها  در ضمننتایج بدست آمده مخالف هم.  

مربوط به میدان مغناطیسی زمین  ، کهاتر محلی در دو قطب مغناطیسی کره زمینسرعت جریان 

 .  بکار آیندمی شوند، 

جریان اتر در خارج از انجام اینگونه آزمایش، همچنین، معلوم خواهد ساخت که آیا ، نکته مهم

   مت قطب جنوب است و یا برعکس آن.از قطب شمال به س یک آهنربا
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  :آزمایش دوم 

 هماهنگی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط)نا 

 ساعتهای ماهواره ها در مدارهای قطبی(

هدف انجام این آزمایش ارائه دادن توضیحی برای ناهماهنگی سرعت گذشت زمان تجربه 

شده توسط ساعت هایی است که بر روی ماهواره های مدار قطبی نصب می شوند.  این 

 د:  وش بصورت زیر توصیفمی تواند ناهماهنگی 

یک ماهواره از روی دو قطب مغناطیسی کره  "در حالتی که مدار قطبی

زمین گذر می کند، بدون توجه به ارتفاع آن مدار از مرکز ثقل کره زمین، 

سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن ماهواره )ساعتی که بر روی آن 

نصب شده( در قسمتی از مسیر مدار که به سمت قطب جنوب 

سیر می کند نسبت به قسمتی از مسیر مدار که به سمت مغناطیسی 

 قطب شمال مغناطیسی سیر می کند، سریعتر است."

 این ناهماهنگی را می توان به نام زیر نامگذاری نمود.  

 "ناهماهنگی سرعت گذشت زمان در مدارهای قطبی اسماعیل زاده"

برای انجام این آزمایش به دو عدد ساعت اتمی نیاز است.  یکی از ساعتها باید بر روی 

رستاده شود و دیگری باید به عنوان مرجع بر روی سطح فماهواره ای نصب شود و به مدار قطبی 

 کره زمین نگهداشته شود.  

از مسیر حرکت  اینگونه ماهواره ها )و ساعتهایی که بر روی آنها نصب شده اند(، در قسمتی

کره زمین که به سمت قطب شمال مغناطیسی است، در مقایسه با قسمتی از به دور خود در مدار 

مسیر مدار که به سمت قطب جنوب مغناطیسی است، با سرعت بیشتری نسبت به اتری که در 

محل قرار دارد در حرکت خواهند بود.  پیش آمدن این اختالف سرعت نسبت به اتر محلی به 

 یقت زیر مربوط می شود.  حق

با دنبال کردن مسیر مدار قطبی خود که به سمت قطب شمال مغناطیسی 

جریان اتری حرکت می کند که مربوط به  الف جهتاست، ماهواره بر خ

میدان مغناطیسی کره زمین می شود.  در حالیکه، وقتی که ماهواره در مدار 
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دبخود هم جهت با خود به سمت قطب جنوب مغناطیسی حرکت می کند خو

 آن جریان اتر حرکت می کند. 

در نتیجه، سرعت حرکت ماهواره )و ساعتی که بر روی آن نصب شده( نسبت به اتر محلی در 

ضمن نزدیک شده به قطب شمال، در مقایسه با نزدیک شدن به قطب جنوب، بیشتر خواهد بود.  

قطب شمال گذشت زمان را با سرعت بنابراین، آن ماهواره )و ساعت آن( در حین نزدیک شدن به 

 آهسته تری تجربه خواهد کرد، در مقایسه با زمانی که به قطب جنوب نزدیک می شود.  

تقریبًا تمامی ماهواره هایی که در مدار کره زمین قرار دارند )بجز آنهایی که دقیقًا خط 

استوای مغناطیسی کره زمین را دنبال می کنند( اینگونه ناهماهنگیها را در سرعت گذشت زمان 

تجربه می کنند، ولی با درجات مختلف.  جدیت تجربه شدن اینگونه ناهماهنگیها به زاویه ای 

دارد که صفحه مدار ماهواره به دور کره زمین نسبت به صفحه استوای مغناطیسی کره بستگی 

زمین می سازد.  هر چه مدار ماهواره به قطبهای مغناطیسی کره زمین نزدیکتر باشد، خودبخود 

 اثرات تجربه شده نیز قویتر خواهند بود.  

هواره سیر می شود را نشان شکل زیر نمونه ای از اینگونه مدارهای قطبی را که توسط یک ما

 می دهد.  
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به این آزمایش را میتوان با استفاده از ماهواره هایی که در حال حاضر در مدار قطبی ، نکته مهم

به زمین در گردش هستند نیز انجام داد.  چون، بدلیل چرخش دائمی کره زمین دور 

کره زمین، خودبخود به دور محورش، آن ماهواره ها، پس از هر چند بار گردش دور 

تقریبًا از روی قطب شمال مغناطیسی و قطب جنوب مغناطیسی کره زمین عبور می 

    کنند.

 

  سومآزمایش : 

 (میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زماناثر )

 (در مقیاس آزمایشگاهی)

یک آهنربای  در بین دو قطب شمال و جنوب ”A“فرض شود که یک عدد ساعت اتمی 

الزم است که به عنوان ساعت  ”B“بسیار قوی نصب شده باشد.  همچنین یک ساعت اتمی دیگر 

مرجع عمل کند.  ساعت دوم باید در فاصله کافی از آهنربا قرار داده شود که میدان مغناطیسی 

 هد.  آهنربا بر روی آن اثری وارد نکند.  شکل زیر اینگونه ترتیب قطعات الزم را نشان می د

در صورتیکه الزم باشد، مقدارهای دقیقًا مساوی از یک نوع ماده ناپایدار )رادیواکتیو( ،  نکته مهم

   نیز می توانند به جای ساعتهای اتمی برای انجام اینگونه آزمایش استفاده شوند.

 

شدند، در حالیکه برق آهنربا قطع است،  نصبساعت اتمی در جای خود  هر دوپس از اینکه 

شوند.  سپس، باید آهنربا را با ولتاژ مشخصی  )سینکرونیزه(  با هم تنظیم بایدآن دو ساعت اتمی 
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رار که تحت تأثیر میدان مغناطیسی ق ”A“فعال ساخت.  با گذشت مدت زمانی، ساعت اتمی 

تجربه  ”B“د داد که گذشت زمان را با سرعت متفاوتی نسبت به ساعت اتمی دارد نشان خواه

ند.  با فعال ساختن آهنربا با ولتاژهای مختلف می توان نشان داد که سرعت گذشت زمان می ک

 بستگی به شدت میدان مغناطیسی موجود در محل دارد.  ”A“ساعت اتمی تجربه شده توسط 

 به عبارت دیگر، 

"وجود میدان مغناطیسی می تواند باعث بروز پدیده ای شود که به نام 

 سته شدن زمان شناخته شده است."ُکند شدن زمان و یا آه

که در  ،آهسته شدن و یا ُکند شدن سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی

به دلیل تولید شدن جریانی در اتر محلی است که نسبت به ساعت  ،اینگونه آزمایش پیش می آید

اتر که خود را بصورت میدان مغناطیسی آهنربا ی از اتمی استفاده شده در حرکت می باشد، جریان

 به نمایش می گذارد.  

اینگونه آزمایشها، بسته به اینکه دو قطب آهنربا در امتداد چه جهتی ، باید تأکید شود که

   قرار داشته باشند، می توانند منجر به دریافت نتایج متفاوتی شوند.خط )صفحه( افقی نسبت به 

  همانطور که در شکل نشان داده ، قرار گرفته باشد یافق )سطح( خطتداد آهنربا در اماگر

 ”B“ از آنچه ساعت اتمیبه تدریج  ”A“زمان نشان داده شده توسط ساعت اتمی ، شده

د ماند.  نشان می دهد عقب خواه
تولید شدن جریان اتر در امتداد دو قطب آهنربا است.  این ، این نتیجهدلیل دریافت 

نسبت به جریان اتر که به سمت مرکز  )بین دو قطب آهنربا( در اتر محلیجریان تولید شده 

اذبه کره زمین می گردد زاویه جثقل کره زمین در حرکت است و باعث تولید شدن نیروی 

فقط تحت تأثیر ، ”B“درجه می سازد.  در این شرایط، ساعت اتمی مرجع،  90ای معادل با 

جریان اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در حرکت است قرار می گیرد، در حالیکه 

در اتر قرار خواهد داشت، یکی به  مختلف حت تأثیر ترکیبی از دو جریانت ”A“اتمی ساعت 

و دیگری به حالت افقی که همان میدان  است حالت عمود بر سطح زمین به سمت پایین

 ساعت مکانسرعت اتری که از بنابراین، .  می باشدد شده توسط آهنربا مغناطیسی ایجا

 ”B“ ساعت اتمی مکانگذر می کند کمی سریعتر از سرعت اتری است که از  ”A“اتمی 

گذشت زمان را با سرعت آهسته تری نسبت به  ”A“اتمی عبور می کند.  در نتیجه، ساعت 

 .  کردتجربه خواهد  ”B“ ساعت اتمی
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 دو حالت مختلف باید ، باشدقرار گرفته  یافق )سطح( هنربا در امتداد عمود بر خطاگر آ

 در نظر گرفته شوند:   

ایجاد  جریان ،آن در پایین شمالو قطب  قرار داشته باشد آهنربا در باال جنوباگر قطب  -1

دو قطب آهنربا به سمت باال خواهد بود، یعنی بر خالف جهت  بینشده در اتر محلی در 

به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است و باعث تولید شدن ًا اتری که مستقیم

نسبت به اتر محلی  ”A“نیروی جاذبه کره زمین می گردد.  سرعت کلی ساعت اتمی 

معادل با اختالف بین سرعت آن دو جریان اتر خواهد بود، یکی جریان اتر به سمت اش 

 است و خود رانیروی جاذبه زمین را باعث می شود و دیگری به سمت باال  است وپایین 

ی یکدیگر را خنثی می نمایان می سازد.  آن دو جریان تا حّدناطیسی بصورت میدان مغ

   .کنند

کمتر از سرعت  اشنسبت به اتر محلی  ”A“ت اتمی بنابراین، سرعت کلی ساع

در جریان است.  در نتیجه، ساعت  ”B“ اتری خواهد بود که نسبت به ساعت اتمی

د کرد که سریعتر از سرعت گذشت را با سرعتی تجربه خواهگذشت زمان  ”A“اتمی 

  می باشد. ”B“زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی 

-  ایجاد  جریان ،آن در پایین جنوبو قطب  قرار داشته باشد آهنربا در باال شمالاگر قطب

دو قطب آهنربا به سمت پایین خواهد بود، یعنی موافق با  بینشده در اتر محلی در 

به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است و باعث تولید ًا جهت اتری که مستقیم

نسبت به اتر  ”A“اتمی لی ساعت ره زمین می گردد.  سرعت کشدن نیروی جاذبه ک

معادل با جمع سرعت آن دو جریان اتر خواهد بود، یکی جریان اتر به سمت محلی 

 است ونیروی جاذبه زمین را باعث می شود و دیگری نیز به سمت پایین  است وپایین 

نمایان می سازد.  آن دو جریان یکدیگر را تولید شده بصورت میدان مغناطیسی خود را 

 تقویت می کنند.  

بیشتر از سرعت اش نسبت به اتر محلی  ”A“اتمی  بنابراین، سرعت کلی ساعت

در جریان است.  در نتیجه، ساعت  ”B“ اتری خواهد بود که نسبت به ساعت اتمی

رعت گذشت گذشت زمان را با سرعتی تجربه خواهد کرد که آهسته تر از س ”A“اتمی 

 می باشد.  ”B“زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی 

  قرار گرفته باشد، یافقخط )سطح( اگر آهنربا در امتداد هر زاویه دیگری نسبت به 

زاویه بین جهت جریان اتری که بصورت میدان مغناطیسی خود را به نمایش می گذارد، 
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کره زمین حرکت می کند و ثقل به سمت مرکز ًا نسبت به جهت جریان اتری که مستقیم

  باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد، باید در نظر گرفته شود.

جریان اتر در خارج از انجام اینگونه آزمایش، همچنین، معلوم خواهد ساخت که آیا ، نکته مهم

 از قطب شمال به سمت قطب جنوب است و یا برعکس آن.   یک آهنربا

در ضمن اینگونه آزمایشها، می توان رابطه بین شدت میدان مغناطیسی تولید شده و 

مقداری که گذشت زمان تجربه شده آهسته می شود را بدست آورد.  سپس، می توان آهنربایی 

طرح کرد و ساخت که بتواند با باالترین ولتاژ ممکن و الزم، که می تواند توسط تعداد زیادی 

توسط ساعت اتمی و یا اشیاء تجربه شده زمان  گذشتعال گردد و سرعت خازن تولید شود، ف

بتواند، حتی اگر شده برای یک لحظه، گذشت آهسته سازد و یا  باشدنیاز که حّد را به هر مختلف 

   متوقف سازد. زمان تجربه شده را کاًل

کولی و اتمی بسیار قوی، حتی ساختمان مولحّد در ضمن انجام اینگونه آزمایشها در البته، 

 ، می تواندداده شودساعت اتمی استفاده شده، و یا هر شئ دیگر که تحت چنین شرایطی قرار 

بسیار قوی، می تواند نتایج بسیار غیر منتظره ای حّد انجام اینگونه آزمایش در از بین برود.   کاًل

را نیز باعث شود، شامل ناپدید شدن ناگهانی ساعت اتمی از این دنیای فیزیکی.  همچنین، تمام 

از اتمها و هسته ها جدا  می توانند کاًل هستندذرات اتمی باردار که همان الکترونها و پروتونها 

 شوند.  

مساوی از یک نوع ماده ناپایدار )رادیواکتیو( برای انجام ًا رهای دقیقدر صورتیکه مقدا،  نکته مهم

 نمایانگر شوند، مقدار تشعشعات ارسال شده توسط آن مواداینگونه آزمایش استفاده 

مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده خواهد  میداناثرات وارده توسط 

تا کوتاهی داشته باشند ًا نیمه عمر نسبت باید .  البته، مواد ناپایدار استفاده شدهبود

.   گرفتاندازه  را اثرات وارده در مدت زمان کوتاهی که آزمایش انجام می شود بتوان

  به عبارت دیگر،

"با استفاده از میدان مغناطیسی قوی و ثابت می توان طول نیمه 

 عمر ایزوتوپهای ناپایدار و ذرات ناپایدار را طوالنی تر کرد."

البته، همانطور که در این آزمایش نشان داده شده، جهت میدان مغناطیسی 

 تولید شده نسبت به جهت جریان اتری که در محل قرار دارد باید در نظر گرفته شود.  
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  چهارمآزمایش : 

 میدان مغناطیسی( کمکبا  ،گذشت زمانسرعت  نندهآهسته کدستگاه )

برای کاستن از سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط اشیاء و یا کاستن از سرعت پیر شدن 

موجودات، نیازی به ساختن یک سفینه فضایی که بتواند با سرعتی نزدیک به سرعت نور به 

ریسک و )سیاه چاله یک در مدار قرار گرفتن نیازی به مسافرتی در این کیهان وسیع برود و یا 

ند شدن سرعت گذشت زمان را می توان بر نیست.  آهسته شدن و یا ُک (جذب شدن توسط آن

 .  کردروی سطح کره زمین نیز تجربه 

با استفاده از اطالعات ارائه شده در این بخش از کتاب، می توان دستگاهی که بتواند باعث 

شکل زیر نمونه ای از اینگونه فضای بخصوص آهسته شدن سرعت گذشت زمان شود را ساخت.  

 که توسط میدان مغناطیسی قوی اشغال شده را نشان می دهد.  

 

را در یک فضای مشخصی نظیر یک اطاق  میدان مغناطیسی قوی و ثابتیبرای این کار باید 

قرار  تولید کرد که بتواند به عنوان اطاق خواب و یا دفتر کار و یا اطاق نشینمن مورد استفاده

گیرد.  این چنین میدان مغناطیسی را می توان در حجم کل یک خانه و یا هر محیط دیگری نیز 

تولید کرد که موجودات مورد نظر اکثر اوقات خود را در آن بگذرانند و از اثرات آن محیط بهره 
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مند شوند.  هر چه طول زمانی که یک شخص در یک همچون فضایی بگذراند، اختالف مدت 

 تجربه شده، نسبت به موجوداتی که دائمًا بیرون از آن محیط قرار دارند بیشتر خواهد شد. زمان 

 باید ذکر شود که، 

 برای جدی مسائلاگر میدان مغناطیسی تولید شده از نوع متغیر باشد باعث پیش آمدن 

شتابدار ، جریان شد.  چونخواهد  "زمانگذشت دستگاه آهسته کننده "مصرف کنندگان اینگونه 

نمایان می شود خودبخود باعث وارد  متغیر تولید شده در محیط اتر که بصورت میدان مغناطیسی

خواهد شد.  این  نیز دارندبر روی اجسام و یا موجوداتی که در مسیرش قرار  یشدن نیروی کشش

ی نیروی کششی تولید شده معادل با چندین هزار برابر نیروی کششی اتری خواهد بود که نیرو

 را باعث می شود.   زمین جاذبه

بنابراین، وزن اشیاء و موجوداتی که در داخل اینگونه فضاهای بخصوص قرار داده می شوند 

آنها بطور  ومعادل با چندین هزار برابر وزن معمولی آنها در محیط جاذبه کره زمین خواهد شد.  

بر روی سطح دو دیوار روبروی هم که جریان اتر تولید شده به سمت آنها به حالت رفت و  یراکرت

 برگشت در حرکت خواهد بود فشرده خواهند شد.  
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 "زمان"میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

 

  اولآزمایش : 

 (میدان الکتریکی )کاستن از سرعت گذشت زمان با استفاده از

صفحه بین دو یک میدان الکتریکی تولید شده در  ”A“فرض شود که یک عدد ساعت اتمی 

نصب  متصل هستند ،DCمستقیم، جریان )ورقه( هادی الکتریسیته که به یک منبع برق از نوع 

الزم است که به عنوان ساعت مرجع عمل کند.   ”B“شده باشد.  همچنین یک ساعت اتمی دیگر 

الکتریکی تولید قرار داده شود که میدان دو صفحه الکتریکی ساعت دوم باید در فاصله کافی از 

 بر روی آن اثری وارد نکند.  شکل زیر اینگونه ترتیب قطعات الزم را نشان می دهد.   شده

 

ناپایدار )رادیواکتیو(  مادهمساوی از یک نوع ًا دقیقدر صورتیکه الزم باشد، مقدارهای ،  نکته مهم

 م اینگونه آزمایش استفاده شوند. نیز می توانند به جای ساعتهای اتمی برای انجا

باید دو ساعت اتمی ، متصل نشده به صفحه های هادیبرق جریان هنوز در حالیکه  ،نخست

را با ولتاژ مشخصی فعال  هادیصفحه های شوند.  سپس، باید )سینکرونیزه(  با هم تنظیم

قرار دارد نشان  الکتریکیکه تحت تأثیر میدان  ”A“ساخت.  با گذشت مدت زمانی، ساعت اتمی 

تجربه می کند.  با  ”B“خواهد داد که گذشت زمان را با سرعت متفاوتی نسبت به ساعت اتمی 

سرعت گذشت زمان با ولتاژهای مختلف می توان نشان داد که  صفحه های هادیفعال ساختن 

موجود در محل دارد.  به  الکتریکیبستگی به شدت میدان  ”A“تجربه شده توسط ساعت اتمی 

 عبارت دیگر، 
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می تواند باعث بروز پدیده ای شود که به نام ُکند شدن  الکتریکی"وجود میدان 

 زمان و یا آهسته شدن زمان شناخته شده است."

که در  ،زمان تجربه شده توسط ساعت اتمیآهسته شدن و یا ُکند شدن سرعت گذشت 

 نسبت به ساعتبه دلیل تولید شدن جریانی در اتر محلی است که  ،اینگونه آزمایش پیش می آید

به  الکتریکیاتر که خود را بصورت میدان  ی ازاتمی استفاده شده در حرکت می باشد، جریان

 نمایش می گذارد.  

دو میدان الکتریکی تولید شده در بین اینگونه آزمایشها، بسته به اینکه ، باید تأکید شود که

قرار داشته باشد، می توانند منجر  یافق )صفحه( در امتداد چه جهتی نسبت به خط صفحه هادی

   به دریافت نتایج متفاوتی شوند.

  یافق )سطح( تداد خطدر ام صفحه هادیدو میدان الکتریکی تولید شده در بین اگر 

، زمان نشان داده شده توسط همانطور که در شکل نشان داده شدهیعنی ، قرار گرفته باشد

نشان می دهد عقب خواهد ماند.   ”B“از آنچه ساعت اتمی به تدریج  ”A“ساعت اتمی 
است.  این  بین دو صفحه هادیاین نتیجه تولید شدن جریان اتر در دلیل دریافت 

( نسبت به جریان اتر که به سمت مرکز صفحه هادیجریان تولید شده در اتر محلی )بین دو 

اذبه کره زمین می گردد زاویه رکت است و باعث تولید شدن نیروی جثقل کره زمین در ح

فقط تحت تأثیر   ”B“درجه می سازد.  در این شرایط، ساعت اتمی مرجع  90ای معادل با 

که به سمت مرکز ثقل کره زمین در حرکت است قرار می گیرد، در حالیکه  جریان اتری

تحت تأثیر ترکیبی از دو جریان مختلف در اتر قرار خواهد داشت، یکی به  ”A“اتمی ساعت 

حالت عمود بر سطح زمین به سمت پایین است و دیگری به حالت افقی که همان میدان 

 می باشد.   دو صفحه هادیایجاد شده توسط الکتریکی 

تر از گذر می کند کمی سریع ”A“ساعت اتمی  مکانبنابراین، سرعت اتری که از 

اتمی عبور می کند.  در نتیجه، ساعت  ”B“ساعت اتمی  سرعت اتری است که از مکان

“A”  گذشت زمان را با سرعت آهسته تری نسبت به ساعت اتمی“B”  کردتجربه خواهند  . 

  عمود بر خط در امتدادمیدان الکتریکی تولید شده در بین دو صفحه هادی اگر 

    دو حالت مختلف باید در نظر گرفته شوند:، باشدقرار گرفته  یافق )سطح(

صفحه هادی که بار منفی و  قرار داشته باشد در باالدارد  صفحه هادی که بار مثبتاگر  -1

 صفحه هادیجریان ایجاد شده در اتر محلی در بین دو  ،قرار داشته باشد در پایین دارد
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به سمت مرکز ثقل ًا به سمت باال خواهد بود، یعنی بر خالف جهت اتری که مستقیم

کره زمین در جریان است و باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد.  

عت آن نسبت به اتر محلی اش معادل با اختالف بین سر ”A“سرعت کلی ساعت اتمی 

دو جریان اتر خواهد بود، یکی جریان اتر به سمت پایین است و نیروی جاذبه زمین را 

نمایان می  الکتریکیباعث می شود و دیگری به سمت باال است و خود را بصورت میدان 

 ند.  ی یکدیگر را خنثی می کنسازد.  آن دو جریان تا حّد

نسبت به اتر محلی اش کمتر از سرعت  ”A“بنابراین، سرعت کلی ساعت اتمی 

در جریان است.  در نتیجه، ساعت  ”B“ اتری خواهد بود که نسبت به ساعت اتمی

گذشت زمان را با سرعتی تجربه خواهد کرد که سریعتر از سرعت گذشت  ”A“اتمی 

 می باشد.  ”B“زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی 

-  صفحه هادی که بار مثبت و  قرار داشته باشد در باال صفحه هادی که بار منفی دارداگر

بین دو صفحه هادی جریان ایجاد شده در اتر محلی در  ،قرار داشته باشد در پایین دارد

به سمت مرکز ثقل ًا به سمت پایین خواهد بود، یعنی موافق با جهت اتری که مستقیم

ه زمین می گردد.  رکره زمین در جریان است و باعث تولید شدن نیروی جاذبه ک

نسبت به اتر محلی معادل با جمع سرعت آن دو جریان  ”A“اتمی  سرعت کلی ساعت

اتر خواهد بود، یکی جریان اتر به سمت پایین است و نیروی جاذبه زمین را باعث می 

تولید شده  الکتریکیشود و دیگری نیز به سمت پایین است و خود را بصورت میدان 

 جریان یکدیگر را تقویت می کنند. نمایان می سازد.  آن دو 

نسبت به اتر محلی اش بیشتر از سرعت  ”A“بنابراین، سرعت کلی ساعت اتمی 

در جریان است.  در نتیجه، ساعت  ”B“ اتری خواهد بود که نسبت به ساعت اتمی

ته تر از سرعت گذشت گذشت زمان را با سرعتی تجربه خواهد کرد که آهس ”A“اتمی 

 می باشد.  ”B“زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی 

  در امتداد هر زاویه دیگری  میدان الکتریکی تولید شده در بین دو صفحه هادیاگر

زاویه بین جهت جریان اتری که بصورت  نسبت به خط )سطح( افقی قرار گرفته باشد،

به ًا خود را به نمایش می گذارد، نسبت به جهت جریان اتری که مستقیم الکتریکیمیدان 

سمت مرکز ثقل کره زمین حرکت می کند و باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می 

گردد، باید در نظر گرفته شود.  
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بین دو آیا جریان اتر در ، همچنین، معلوم خواهد ساخت که ام اینگونه آزمایشانج، نکته مهم

مثبت و منفی یک منبع الکتریسیته متصل هستند قطب  فحه هادی باردار که به دوص

   است و یا برعکس آن.صفحه منفی به سمت از صفحه مثبت 

تولید شده و مقداری  الکتریکیدر ضمن اینگونه آزمایشها، می توان رابطه بین شدت میدان 

آزمایش را به که گذشت زمان تجربه شده آهسته می شود را بدست آورد.  سپس، می توان 

ند با باالترین ولتاژ ممکن و الزم، که می نبتواصفحه های هادی که  انجام دادطرح کرد و  نحوی

شده بتواند میدان الکتریکی تولید و  شوندتواند توسط تعداد زیادی خازن تولید شود، فعال 

 باشدنیاز که حّد توسط ساعت اتمی و یا اشیاء مختلف را به هر  تجربه شده زمانگذشت سرعت 

متوقف  بتواند، حتی اگر شده برای یک لحظه، گذشت زمان تجربه شده را کاًلآهسته سازد و یا 

   سازد.

مولکولی و اتمی بسیار قوی، حتی ساختمان حّد البته، در ضمن انجام اینگونه آزمایشها در 

ساعت اتمی استفاده شده، و یا هر شئ دیگر که تحت چنین شرایطی قرار داده شود، می تواند 

بسیار قوی، می تواند نتایج بسیار غیر منتظره ای حّد انجام اینگونه آزمایش در از بین برود.   کاًل

زیکی.  همچنین، تمام را نیز باعث شود، شامل ناپدید شدن ناگهانی ساعت اتمی از این دنیای فی

از اتمها و هسته ها جدا  می توانند کاًل هستندذرات اتمی باردار که همان الکترونها و پروتونها 

 شوند.  

م ناپایدار )رادیواکتیو( برای انجا مادهمساوی از یک نوع ًا در صورتیکه مقدارهای دقیق،  نکته مهم

 نمایانگر ارسال شده توسط آن مواداینگونه آزمایش استفاده شوند، مقدار تشعشعات 

اثرات وارده توسط محیط مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده خواهد 

تا کوتاهی داشته باشند ًا نیمه عمر نسبت باید .  البته، مواد ناپایدار استفاده شدهبود

 . ترا اندازه گرفاثرات وارده در مدت زمان کوتاهی که آزمایش انجام می شود  بتوان

  به عبارت دیگر،

"با استفاده از میدان الکتریکی قوی و ثابت می توان طول نیمه عمر 

 ایزوتوپهای ناپایدار و ذرات ناپایدار را طوالنی تر کرد."

البته، همانطور که در آزمایش باال نشان داده شده، جهت میدان الکتریکی تولید 

 شده نسبت به جهت جریان اتری که در محل قرار دارد باید در نظر گرفته شود.  
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  دومآزمایش : 

 (میدان الکتریکی با کمک ،سرعت گذشت زمان نندهآهسته کدستگاه )

برای کاستن از سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط اشیاء و یا کاستن از سرعت پیر شدن 

موجودات، نیازی به ساختن یک سفینه فضایی که بتواند با سرعتی نزدیک به سرعت نور به 

ریسک و )سیاه چاله یک مدار قرار گرفتن در نیازی به مسافرتی در این کیهان وسیع برود و یا 

ند شدن سرعت گذشت زمان را می توان بر نیست.  آهسته شدن و یا ُک (جذب شدن توسط آن

 روی سطح کره زمین نیز تجربه نمود.  

با استفاده از اطالعات ارائه شده در این بخش از کتاب، می توان دستگاهی که بتواند باعث 

 آهسته شدن سرعت گذشت زمان شود را ساخت.  

مشخصی نظیر یک )فضای( را در یک محیط  و ثابتی میدان الکتریکی قویبرای این کار باید 

اطاق تولید کرد که بتواند به عنوان اطاق خواب و یا دفتر کار و یا اطاق نشینمن مورد استفاده 

قرار گیرد.  این چنین میدان الکتریکی را می توان در حجم کل یک خانه و یا هر محیط دیگری 

رانند و از اثرات آن محیط ذوقات خود را در آن بگنیز تولید کرد که موجودات مورد نظر اکثر ا

طوالنی تر  راندذگنی که یک شخص در یک همچون فضایی بزما مدتهر چه  بهره مند شوند. 

 قرار دارندبیرون از آن محیط ًا ، اختالف زمان تجربه شده، نسبت به موجوداتی که دائمباشد

شکل زیر نمونه ای از اینگونه فضای بخصوص که توسط میدان الکتریکی قوی بیشتر خواهد شد.  

 اشغال شده را نشان می دهد.  
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 باید ذکر شود که، 

برای  مسائل جدیاگر میدان الکتریکی تولید شده از نوع متغیر باشد باعث پیش آمدن 

گذشت زمان" خواهد شد.  چون، جریان سرعت مصرف کنندگان اینگونه "دستگاه آهسته کننده 

نمایان می شود خودبخود متغیر شتابدار تولید شده در محیط اتر که بصورت میدان الکتریکی 

بر روی اجسام و یا موجوداتی که در مسیرش قرار داشته باشند  یباعث وارد شدن نیروی کشش

نیروی کششی اتری برابر دل با چندین هزار خواهد شد.  این نیروی کششی تولید شده معا زنی

 خواهد بود که نیروی جاذبه را باعث می شود.  

بنابراین، وزن اشیاء و موجوداتی که در داخل اینگونه فضاهای بخصوص قرار داده می شوند 

آنها بطور  ومعادل با چندین هزار برابر وزن معمولی آنها در محیط جاذبه کره زمین خواهد شد.  

یوار روبروی هم که جریان اتر تولید شده به سمت آنها در حرکت است تکراری بر روی سطح دو د

 فشرده خواهند شد.  
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 نتیجه

 ،  خشت و آزمایشهای ارائه شده در این ببر اساس اطالعا

"سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط هر شئ )و یا موجود زنده( به سرعت حرکت 

قرار دارد و همچنین شئ )و یا موجود زنده( آن شئ نسبت به اتری که در نزدیکی آن 

 بستگی دارد."  به سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط اتر

، به ه اتر محلیبا نزدیک شدن سرعت حرکت یک شئ، نظیر یک سفینه فضایی، نسبت ب

، آن شئ گذشت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه می کند.  سرعت امواج گروهی در آن محیط

به سرعت امواج گروهی در آن محیط اتر برسد، آن ، نسبت به اتر محلی، در صورتیکه سرعت شئ

 تجربه نخواهد کرد.  زمان را کاًلشئ گذشت 

ثابت قرار گیرد و به نحوی در اثر نیروی ًا تقریباگر شئ مورد نظر در یک مکان به حالت 

جاذبه، میدان مغناطیسی و یا میدان الکتریکی، اتر محلی تشویق به حرکت کردن نسبت به آن 

شئ شود، همانگونه اثرات در مورد آهسته شدن گذشت زمان توسط آن شئ تجربه خواهند شد.  

ثابت ًا به شئ که در مکان خود تقریب هر چه به سرعت حرکت اتر محلی نسبت ،به این معنی که

است بیشتر شود، آن شئ گذشت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه خواهد کرد.  در صورتی 

ن محیط اتر برسد، آن شئ آ که سرعت اتر محلی نسبت به شئ به سرعت امواج گروهی در

 گذشت زمان را تجربه نخواهد کرد.  

تر به چگالی آن محیط بستگی دارد.  چگالی باالتر همچنین، سرعت امواج گروهی در محیط ا

.  بنابراین، با منبسط شدن گردداتر باعث آهسته شدن سرعت امواج گروهی در آن محیط می 

محیط کلی اتر و کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر در سطح کیهانی، سرعت انتشار امواج گروهی 

ت اشیاء نسبت به اتر محلی آنها به تدریج به تدریج در حال افزایش یافتن است.  در نتیجه، سرع

 تری از سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط می شود.  به عبارت دیگر،  مکدرصد معادل با 

 در حال سریعتر شدن است." ،کیهان ایندر  ،زمانگذشت  "

دارند با هم که از هم فاصله بسیار زیادی از این کیهان چگالی اتر در مناطقی نه تنها ، نکته مهم

به دلیل منبسط شدن محیط اتر در این دنیا و همچنین به دلیل ، بلکه فرق می کنند

در حال کاهش یافتن  ، چگالی اتر در سطح کیهانینشت کردن اتر به دنیای مجاور

   .  بنابراین،است
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توسط اشیائی که نسبت به اتر محلی خود  " "زمان" تجربه شده

برای  کیهانی"زمان مطلق "وان یک ساکن هستند نمی تواند به عن

 تمامی محتویات این کیهان تعریف شود."

تر از چگالی اتر در این دنیا  در حال حاضر، به دلیل اینکه چگالی اتر در دنیای مجاور پایین

است، سرعتی که گذشت زمان در آن دنیا تجربه می شود بسیار سریعتر از سرعت گذشت زمان 

در این دنیا است.  ولی، با نزدیک شدن به دوران بی جاذبه ای )دوران بی وزنی(، به تدریج از 

 نیای مجاور افزوده می شود.  چگالی اتر در این دنیا کاسته می شود، در حالیکه به چگالی اتر در د

توسط اتری اشغال خواهند شد که دارای یک  ی فیزیکیدر آینده بسیار دور، هر دو دنیا

چگالی مساوی در هر دو دنیا خواهد بود.  در آن زمان، سرعت گذشت زمان تجربه شده در هر دو 

ی در دو دنیا ،نبا هم برابر خواهند بود.  برابر تجربه شدن سرعت گذشت زما ی فیزیکیدنیا

تر  سریعگذشت زمان با سرعتی هر چه  ،ولی به تدریج.  تا به ابدیت ادامه خواهد داشت فیزیکی،

کاهش یافتن چگالی اتر در دو دنیا برای همیشه ادامه خواهد  تجربه خواهد شد.  به دلیل اینکه،

 به انبساط خود ادامه خواهد داد.  ًا داشت، چون آن محیط دائم

 یج این بخش این است که، یکی از نتا

 "مسافرت کردن به زمانهای دیگر به حالت فیزیکی غیر ممکن است."

قابل انجام است.  در حقیقت، در  های دیگر به حالت روحی کاماًلولی، مسافرت کردن به زمان

نها پیش آمده بودند و آ کردن اتفاقاتی که در گذشتۀ ههدافرادی بوده اند که توانایی مشا گذشته

ند.  در حال حاضر نیز افرادی هستند که توانایی انجام ه اآنها رخ داده اند را داشت در آیندۀ یا

 باید تأکید شود که، اینگونه عملیات را دارند.  

"هر اتفاقی که به حالت روحی مشاهده شده باشد )نه اینکه تصور 

شده باشد( که در آینده پیش خواهد آمد، در زمان و مکانی که 

 ده پیش خواهد آمد."مشاهده ش

چون، حتی اطالع داشتن از بوقوع پیوستن یک اتفاق در آینده خودبخود قسمتی از زنجیره 

 اطالعاتی می شود که در آینده باعث بوقوع پیوستن آن اتفاق خواهند شد.  به عبارت دیگر، 

 "آینده ای که مشاهده شده نمی تواند عوض شود."
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 نکته بسیار مهم:  

، سرعت استفاده شده برای اشیاء در دقیق آوردن جوابهایبرای بدست 

باید لورنتز، برای محاسبه نمودن سرعت گذشت زمان و غیره،  یفرمولها

نسبت به  سرعت آنها نه سرعت آن اشیاء نسبت به اتر محلی آنها باشد و

نظیر یک سیاره، یک ستاره،  شئ دیگریک نه نسبت به ًا فضا و مخصوص

  ."یک کهکشان و یا حتی محل تولد کیهان

تأکید شود که، بر اساس اطالعات ارائه شده در این کتاب و نتایج ًا همچنین باید مخصوص

 آزمایشهایی که برای تأیید شدن درستی آن اطالعات پیشنهاد شده اند، 

باعث پیدایش شتاب ثابت نسبت به محیط اتر محلی و  نیروی جاذبهاگر چه "

می شوند، ولی آن دو در مورد آهسته ساختن اشیاء پدیده هایی نظیر "وزن" 

 سرعت گذشت زمان با هم هیچگونه نکته مشترکی ندارند."

 بنابراین، 

در مورد تجربه شدن گذشت زمان توسط دوقلوهایی  ارائه شده تمام مثالهای"

که یکی با شتاب ثابت به مسافرت فضایی می رود و بر می گردد در حالیکه 

اشتباه ًا و اساس کاًلدیگری بر روی سیاره ای که هست منتظر می ماند، 

یا موجودات زنده نسبت به  اشیاء.  چون، آن مثالها سرعت لحظه ای هستند

  نادیده می گیرند. ا کاًلمحیط اتر محلی ر

سرعت لحظه ای یک شئ نسبت به اتر محلی است که باعث آهسته تر و یا کند تر 

  "آن شئ می شود و نه شتاب لحظه ای آن شئ. طتجربه شدن زمان توس

، مهمبسیار نکته 

ولی بر اگر چه "زمان" می تواند در مقیاسهای مختلفی اندازه گیری شود، "

خالف اشیاء که از مولکولها، اتمها و ذرات هسته ای شکل گرفته اند، 

  "که از هیچگونه قطعاتی شکل نگرفته است. ی استپدیده یکنواخت"زمان" 
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 مقدمه

ریکی از طیف بل شناسایی شدن هستند بخش بسیار باامواج نور که توسط چشم انسانها قا

امواج الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند.  امواج الکترومغناطیسی همچنین شامل امواج 

می شوند.  امواج الکترومغناطیسی  زمایکرو ویو، اشعه ایکس، اشعه گاما و غیره نیامواج رادیویی، 

یگر قابل رای یکدو آنها را ب گواهی می دهندوجود محتویات این کیهان به به راههای مختلفی 

 رؤیت می سازند. 

و سایر امواج نور  امواج در طول قرنها، تئوریهای متنوعی برای توصیف کردن رفتار

اختالف تشکیل شده و  یآقای نیوتن باور داشت که نور از ذراتارائه شده اند، الکترومغناطیسی 

.  در حالیکه، دانشمندان باعث تولید شدن رنگهای مختلف می شوداندازه فیزیکی آن ذرات  بین

قرن نوزدهم بر این عقیده بودند که نور نوعی موج است، چون رفتاری نظیر رفتار امواج صوتی را 

 از خود به نمایش می گذارد.  

نور و سایر امواج و  ، آقای َمکسِول تئوری الکترومغناطیس خود را ارائه داد165در سال 

هی معرفی کرد و رفتار آنها را فرمولیزه نمود، همان ترمغناطیسی را به عنوان امواج گروالک

آقای مکسول تئوری خود را بر اساس وجود فرمولهایی که تاکنون اعتبار خود را حفظ کرده اند.  

کنند پایه ریزی کرده بود.  در آن می محیطی که نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در آن سیر 

ماهیت اتر چه بود و یا چه خواصی ولی، شناختند.   زمان، آن محیط را به نام محیط اتر می

ه امواج نور و سایر امواج محیط الزمی فرض شده بود کداشت، شناخته شده نبودند.  محیط اتر 

محیط اتر برای امواج الکترومغناطیسی درست   .الکترومغناطیسی بتوانند در آن انتشار یابند

 ی فرض شده بود. هوا برای امواج صوتی نظیر محیط همانند محیط

بر اساس این عقیده محیط اتر کنجکاو شدند و  موردبه مرور، دانشمندان هر چه بیشتر در 

انجام  است و تمام امواج و حتی سیارات در آن شناور هستند، با )راکد( که اتر در فضا ثابت

.  کننداتر را اندازه گیری  محیط زمین در کره سرعت حرکتآزمایشهای مختلف، سعی کردند 

 شکل زیر حرکت فرض شده کره زمین در محیط اتر را نشان می دهد.  
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آقای میِشلسون و آقای مورلی دقیق ترین دستگاه اندازه گیری کردن سرعت نور را در سال 

1  آزمایشهای ، که در شکل زیر نشان داده شده همانطورطراحی کردند و ساختند.  میالدی

آنها بر اساس مقایسه کردن امواجی بودند که در دو جهت عمود بر هم سیر می کردند.  در 

حالیکه یک موج حرکت رفت و برگشت را در امتداد جهت حرکت زمین به دور خورشید انجام 

 می داد، موج دیگر مسیری که عمود بر جهت حرکت زمین به دور خورشید بود را طی می کرد.  

 

نعکس کردن این دو موج نور و منطبق ساختن آنها بر روی یکدیگر، آقای میشلسون و با م

بر روی خود را  هایآنها آزمایش آقای مورلی انتظار شکل گرفتن تداخل نوری بین آنها را داشتند. 

 را در ارتفاعات باال ها.  آنها همچنین با استفاده از یک بالن اینگونه آزمایشسطح زمین انجام دادند
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.  ولی، هر بار نتایج بدست آمده عین هم بودند و بین دو موج نور هیچگونه تکرار کردندنیز 

 شکل نگرفت.   قابل مالحظه ای تداخل نوری

، دو دانشمند به نامهای فیتزجرالد و لوِرنتز، بطور مستقالنه، دلیل اینکه چرا 14در سال 

نگرفته بود را توضیح دادند.  آنها پیشنهاد در آزمایشات انجام شده هیچگونه تداخل نوری شکل 

کردند که طول دستگاه مورد نظر که در جهت حرکت زمین به دور خورشید قرار داشت توسط 

حرکت در محیط اتر تغییر کرده بود و به همین دلیل هیچگونه اثری از حرکت اتر نسبت به 

 زمین ثبت نشده بود.

، آقای لورنتز تئوری جامعی تحت عنوان "اساس نسبیت" در مورد اثرات 14در سال 

وارده به دلیل حرکت کردن با سرعتهای بسیار زیاد ارائه داد.  این تئوری اولین تئوری نسبیت 

بود که حرکت اشیاء با سرعتی نزدیک به سرعت نور و اثرات جانبی آن را توضیح داده بود.  تا به 

ثراتی نظیر کوتاه شدن طول جسم در جهت حرکت و یا آهسته شدن سرعت گذشت زمان امروز، ا

و افزایش جرم اشیائی که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند با استفاده از 

 فرمولهای ایشان محاسبه می شوند. 

شده باید یادآوری شود که، وجود اتر توسط دانشمندان و حوزه علمی عصر کاماًل پذیرفته 

 بود.  

، آقای اینشتین تئوری نسبیت آقای لورنتز را استفاده کرد و دو فرضیه جدید 15در سال 

 به آن افزود.  ایشان پیشنهاد کرد که:

   .نور از ذراتی )به نام فوتون( ساخته شده و نیازی به محیطی نظیر اتر ندارد
 سام در این کیهان است سرعت نور در خالء باالترین سرعت ممکن برای همه امواج و اج

 و هیچگونه وابستگی به حرکت نسبی بین منبع نور و بیننده ندارد.

انجام شده توسط آقای میشلسون و آقای مورلی به هیچ عنوان نمایانگر  آزمایشهای، مهم هتنک

 این نبودند که اتر وجود ندارد و یا اینکه سرعت نور حداکثر سرعت ممکن می باشد. 

بخش این آقای میشلسون و آقای مورلی در آزمایشهای جدیدی از  هنمونجزئیات 

 شده است. ارائه

از زمان اینشتین، بعضی از دانشمندان پذیرفته اند که نور از ذراتی به نام فوتون ساخته شده 

است، ذراتی که طبق تعریف هیچ وزنی ندارند.  به عبارت دیگر، تعریفی که خودبخود متناقض 

توسط یک  صورتیکهدر  ،فیزیکی( هها که طبق تعریف ذراتی هستند )نوعی ذرفوتونچون، است.  

ئ متوقف شوند اثری از خود به جای نمی گذارند.  به عبارت دیگر، بدون توجه به شدت نور ش
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دریافت شده، هیچگونه تغییر وزنی در شیئی که نور را جذب می کند بوجود نمی آید.  البته، 

 برود که در اصل نمایانگر دریافت کردن مقداری انرژی می باشد. شئ ممکن است باالآن حرارت 

اکثریت دانشمندان امروزی باور دارند که نور به هر دو حالت است، یعنی هم به صورت ذره 

است و هم به صورت موج.  اینگونه نظریات به دلیل فرمولیزه کردن نور در معادالت مربوط به 

می توانند بسیاری از رفتار نور را توضیح دهند، البته شمندان دانتئوری کوانتوم پیش آمده اند.  

باشد نور را به عنوان ذره ذکر می کنند و در موارد دیگر که الزم می شود،  زمانی که به نفع آنها

  آنها نور را به عنوان موج معرفی می کنند. 

ماهیتی که در  دوًا مختلف داشته باشد، مخصوص ولی نور نمی تواند دو نوع ماهیت کاماًل

داشته باشد  یک ذره بتواند حرکت موجی شکلند.  چون، برای اینکه هست حقیقت متضاد یکدیگر

از خارج قرار داشته  یا باید مقداری از انرژی خود را از دست بدهد و یا باید تحت تأثیر نفوذی

 از این دو مورد در باره نور صدق نمی کنند.   باشد.  هیچیک

و سایر ان امروزی در مورد ماهیت نور اساسًا، فیزیکدان

 مطمئن نیستند.امواج الکترومغناطیسی 
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 تئوری جدید نور

ست، باید یک تئوری جدیدی پیشنهاد کرد که یبرای اینکه بتوان درک کرد که ماهیت نور چ

نور را بطور سازگار و منطقی توضیح دهد.  همچنین، در صورت  هبتواند تمام رفتار شناخته شد

تئوری ارائه نور ارائه دهد.   ی جدیدی در مورد رفتار و یا خواصامکان باید بتواند پیش بینی ها

شده در این صفحات بر اساس تئوری است که توسط دانشمندان قرن نوزدهم پذیرفته شده بود.  

 به عبارت دیگر،  

 در محیط اتر است." (گروهی )ارتعاش موج یک نوع ،"نور

اتر منتشر می شوند،  محیط نور و سایر امواج الکترومغناطیسی به صورت امواج گروهی در

که به صورت امواج گروهی در محیطی نظیر محیط هوا منتشر می  یدرست مانند امواج صوت

 شوند. 

دانشمندان قرن نوزدهم وجود همان اتری است که شده اتری که در این کتاب به آن رجوع 

نیست.  محیط اتر  یثابتمحیط  فرض شده بود، اتر آنچه قباًل آن را پذیرفته بودند.  ولی بر خالف

حرکتهای متنوعی که همواره در   پر جنب و جوش که همواره در حرکت است. است محیطی

را  هستند که جّو محیط اتر وجود دارند درست مانند حرکتهای مختلف اتمها و مولکولهای هوا

د که اقیانوسها را شکل می شکل می دهند و یا مانند حرکتهای مختلف مولکولهای آب هستن

 دهند. 

ولی باعث  شوندمی اتر اگر چه امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی باعث مرتعش شدن 

پدیده های ه، به دلیل د.  البتنتقالی در آن محیط نمی گردنتولید شدن هیچگونه حرکت ا

موافق  که می توانند .  حرکتهاییداشته باشدنیز می تواند حرکتهای انتقالی متفاوتی اتر  ،مختلف

 ،امواجبا حمل کردن آن  ،باشند.  در نتیجه مورد نظرو یا مخالف با جهت انتشار امواج گروهی 

سریعتر انتشار با سرعتی آهسته تر و یا ًا باعث شود آن امواج ظاهرمحیط اتر محلی می تواند 

 یابند.  

بر اساس تئوریهای ارائه شده در این کتاب، اتر همچنین مسئول پدیده های فیزیکی 

نیز می باشد.  به عنوان مثال،  مختلفی نظیر نیروی جاذبه، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی

ت ماده )و اتر به سمت ذرا شتابدار نیروی جاذبه نیروی کششی است که توسط حرکت و یا جریان

اتر خودبخود ذرات دیگر و یا امواجی که ممکن است  شتابدار یا ضد ماده( تولید می شود.  جریان

بر  آندر مسیرش قرار داشته باشند را با خود حمل می کند.  جریان اتر و اثرات نیروی کششی 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

14 

 

را می توان به جریان هوا و اثرات  دارندوجود ذرات و یا امواجی که در آن محیط  روی سایر

وجود یا امواج صوتی که ممکن است در آن محیط هوا کششی آن بر روی قایق های بادبانی و 

 داشته باشند تشبیه کرد.

اینگونه اثرات را می توان براحتی در مورد امواج تولید شده، در اثر افتادن یک قطعه سنگ، 

شکل زیر انتشار امواج  رودخانه مشاهده نمود. دریاچه و سطح آب یک بر روی سطح آب یک 

امواج با سرعت مساوی در این مورد، تولید شده بر روی سطح آب یک دریاچه را نشان می دهد.  

 به تمام جهات منتشر می شوند.  

 

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، امواج تولید شده ولی، در مورد یک رودخانه، 

توسط جریان آب حمل می شوند.  بنابراین، آن امواج با سرعت بیشتری در جهتی که آب جریان 

دارد منتشر می شوند، در حالیکه در جهتی که مخالف جهت جریان آب رودخانه است آن امواج 

 با سرعت کمتری پیشروی می کنند.  
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 اس تئوری پیشنهاد شدهاسبر 

اتر است فقط می تواند در محیط نور به دلیل اینکه یک نوع موج یا ارتعاش گروهی در  -1

 .اندجاهایی انتشار یابد که توسط اتر اشغال شده 

-  اتر خودبخود  کمتر چگالیاتر در محل بستگی دارد.   چگالیدر اتر فقط به  نور حقیقیسرعت

 سایر امواج الکترومغناطیسی می گردد. تر نور وسریعباعث انتشار 

-  در اتر همیشه برابر با سرعت امواج )ارتعاشات( گروهی در آن محیط است،  نور حقیقیسرعت

خواه آن محیط توسط ذرات ماده و یا سایر پدیده ها نظیر نیروی جاذبه، میدان مغناطیسی و 

 .ان الکتریکی اشغال شده باشد یا نشده باشدیا مید

در صورتی سریع ترین است که نور هیچگونه انحرافی در مسیر انتشار خود  نور ظاهری سرعت -4

تجربه نکند.  به عبارت دیگر، اگر هیچگونه جریان انحراف کننده ای در محیط اتر وجود 

نداشته باشد، نور مسیر مستقیمی را دنبال می کند.  اینگونه شرایط فقط در فواصل بسیار 

 دارند. دور از کهکشانها وجود

 نور ظاهریسرعت اگر مسیر حرکت نور توسط ذرات ماده اشغال شده باشد، خودبخود از  -5

ذرات ماده )و یا ضد ماده( در نزدیکی، باعث تولید شدن انواع وجود  کاسته می شود.

در نتیجه  ود چپ و راست و باال و پایین می گردسمت جریانات منحرف کننده )در اتر( به 

  که نور مسیری که به حالت زیکزاک )پر پیچ و خم( است را دنبال کند.د باعث می شو

اینگونه شرایط توسط امواجی که بر روی سطح آب یک رودخانه )که دارای سنگهای برجسته 

اینگونه شرایط در مسیر یک رودخانه را وجود ای است( نیز تجربه می شوند.  عکس زیر 

   نشان می دهد.
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روبرو شدن با موانع مختلف )سنگها( به جهات گوناگونی منحرف می ، جریان آب با چون

مسیری را ًا در ضمن منتشر شدن به جهات مختلف، اجبار ،شود.  بنابراین، امواج تولید شده

در آن دنبال می کنند که به شکل زیکزاک است.  در نتیجه، از سرعت ظاهری انتشار آنها 

 کاسته می شود.  محیط 

، در هر محیطی نظیر گاز، مایع و یا جامد )که هبین منبع و دریافت کنند نورسرعت ظاهری  -6

همگی در اصل محیط هایی هستند که بر محیط اتر منطبق می باشند( به عوامل زیر 

 بستگی دارد:

  تراکم ذرات ماده موجود در محیط، چون آنها با تولید کردن جریان اتر به سمت خود

امواج باعث می شوند که در نتیجه  گردند وخود می  باعث کشیده شدن امواج به سمت

و، کنندمسیر زیکزاکی را دنبال 
  اینکهمحیط، و ترتیب قرار گرفتن ذرات ماده در
  مثل و یا اینکه  ی جامدات،اتمهانظیر در جای خود نسبتًا ثابت می باشند،  اتمهاآیا

 حرکت کنند.   می توانند آزادانه اتمهای موجود در گازها و یا مایعات

-  به عبور کردن از محیطی شود که دارای ساختمان کریستالی است،  تشویقدر صورتیکه نور

 زاویه ورودی به آن محیط مادیبه  همچنیندر داخل آن محیط مادی  نور ظاهریسرعت 

با وارد شدن به یک محیط مادی که دارای ساختمان اتمی  ،چون . بستگی خواهد داشت

هات مختلف انتشار می یابند خودبخود با تعداد ثابتی است، امواج نور که به جلی( )مولکو

هر یک از تراکم ذرات موجود در به دلیل اینکه  مختلفی از ذرات هسته ای روبرو می شوند

 با یکدیگر فرق دارند. ثابت هستند و  جهات مختلف
امواج الی است، با وارد شدن به هر محیط مادی که دارای ساختمان کریست همچنین،

ضریب می توانند د، فواصلی که ننور خودبخود در فواصل مشخصی با ذرات ماده روبرو می شو

نور باشند.  بنابراین، امواج نور با بخصوصی از امواج خاصی از طول موج و در نتیجه فرکانس 

منحرف و یا و یا کمتر آن فرکانسهای بخصوص، نسبت به امواج نور با سایر فرکانسها، بیشتر 

به مدت زمان طوالنی امواج  برای عبور کردن از آن محیط، آن ،منعکس می شوند.  در نتیجه

   ی نیاز دارند.و یا کوتاه تر تر

پایین آوردن درجه حرارت محیط مادی به نزدیکی صفر مطلق باعث تشویق و تشدید 

اتمهای موجود در  شدن این نوع اثرات می شود.  به دلیل اینکه، در نزدیکی صفر مطلق،

چه مشخص تر  محیط مادی حرکتهای ارتعاشی بسیار خفیفی دارند و در نتیجه باعث هر
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و  می شودانتشار خود با حداکثر انحرافات روبرو  رشدن موج بخصوصی می شوند که در مسی

–"محیط بوزاینگونه محیط به عنوان .  می کندکاهش بسزایی در سرعت انتشار خود تجربه 
 شناخته شده است.   ")کاندنسیت( اینشتین

برابر و یا نصف فرکانس باال نیز اثرات مشابه ای را  دودقیقًا امواج نور با فرکانس ، نکته مهم

می ولی با شدت کمتر.  در حالیکه، امواج نور با سایر فرکانسها  می کنندتجربه 

 .  دهنده مبا سرعت عادی به انتشار خود در آن محیط مادی اداتوانند 

-  گونه محیط مادی مستقیمًا به سازمان بندی و  نور از هرامواج انتقال یکنواخت و هماهنگ

یکنواخت بودن ذرات ماده در آن محیط بستگی دارد.  برای مثال، یک قطعه شیشه که در 

سرتاسر حجم خود دارای یک ساختمان اتمی یکنواخت است نور را بدون پخش شدن قابل 

در حالیکه، یک قطعه شیشه که شامل چندین قطعه  می دهد. توجه ای از خود عبور 

ه باشند و یا شامل قسمتهایی باشد که اتمهای آنها اندکوچکتر باشد که به یکدیگر چسب

نسبت به یکدیگر به حالت یکنواخت و منظم قرار نگرفته باشند، در ضمن عبور از یک 

   ی پخش می شود.قسمت به قسمت مجاور، نور خودبخود تا حّد

به همین دلیل است که، بعضی از شیشه ها )و یا سایر موادی که دارای ساختمان اتمی 

منظم هستند( اشیائی که در آنسوی خود قرار دارند را به صورت کاماًل واضح و بعضی دیگر 

به صورت چندین تصویر شکسته شده نشان می دهند.  بعضی دیگر نیز باعث مبهم و مات 

 شوند و یا حتی کاًل باعث دیده نشدن آن اشیاء می گردند.   شدن شکل دریافت شده می

-  توسط ذرات ماده ای که در هستندنور، به دلیل اینکه نوعی موج یا ارتعاش گروهی امواج ،

توسط ذرات ماده )و ضد ماده( جذب است که د.  فقط اتر نمحیط وجود دارند جذب نمی شو

البته، درصد بسیار ناچیزی از امواج حمل شده توسط اتر که عمود بر سطح ذرات   می شود.

   .گردندماده و ضد ماده )حبابها( انتشار دارند نیز وارد ذرات می 

نظیر ساختمان ذرات به صورت منظم  لیباشد و زیاد مادی اگر تراکم ذرات در محیط

ات می توانند باعث انحرافات پیچیده جای بخصوصی از خود نداشته باشند، آن ذرکریستالها 

امواجی که به اینگونه محیط وارد می شوند  ،ای در مسیر حرکت امواج نور گردند.  در نتیجه

ضعیف می شوند که دیگر قابل پخش و ی منحرف و بمرور به حّد مختلفمکررًا به جهات 

 شناسایی نمی باشند. 
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1-  چند که ممکن  الکترومغناطیسی و کاًل امواج گروهی(، هرهمیشه قسمتی از نور )و یا امواج

درصد امواجی که از یک محیط  . محیط مادی عبور می کندهر است بسیار ناچیز باشد، از 

مادی گذر می کند بستگی به فرکانس آن امواج، ساختمان داخلی و ضخامت آن محیط 

 مادی دارد.  

یک الیه  بهایکس و یا اشعه گاما  برای متوقف ساختن اشعه ،به همین دلیل است که

، در حالیکه یک الیه نازک از جنس آلومینیوم و یا حتی چوب نیاز استاز سرب ضخیمی 

 برای متوقف ساختن امواج نور که قابل رؤیت هستند کافی می باشند.  

ضعیف تر می شوند، ولی پخش تر و ارتعاشات مربوط به امواج نور )امواج گروهی( به مرور  -11

همواره اثر بسیار ضعیفی از آنها در این کیهان باقی می ماند، درست مانند امواج صوتی تولید 

زمین که به جهات مختلف منتشر می شوند و باالخره به  شده در هوا در یک قسمت از جّو

 زمین نیز می رسند.   هقسمت مخالف کر

تولید شده در سطح آب امواج نور تولید و حمل شده در محیط اتر می توانند به امواج 

یک رودخانه تشبیه شوند که در طول مسیر خود با برخورد کردن با سنگها و موانع متعدد، 

کاًل پخش، ضعیف و در نهایت در یکدیگر گم می شوند.  آن امواج هنوز وجود دارند، ولی 

و شناسایی شدن آنها فقط به حساسیت دستگاهی بستگی دارد که  شده اندبسیار ضعیفتر 

 رای کشف و شناسایی کردن آنها بکار برده می شود.ب

به دلیل توانایی شناسایی کردن امواج بسیار ضعیف است که نهنگهای دریایی می توانند 

( کیلومتر با یکدیگر تماس برقرار کنند و 1از فواصلی معادل با بیش از یک هزار )

 صداهای هماهنگی را تولید نمایند. 

برای امواج صوتی و ی )یک بسیار حساس هدستگاه دریافت کننددو ، در صورتیکه بنابراین

توسط صداهای تولید شده در گذشته را  می توانساخته شوند،  (برای امواج نور دیگری

وقایع تاریخی را به صورت زنده بر روی می توان  چنینهم.  دریافت کرددستگاه صوتی 

 به دلیل اینکه،    مشاهده نمود.دوم  تصویری دستگاه هصفح

امواج صوتی و امواج نوری )و کاًل امواج و یا ارتعاشات گروهی( "

، هنوز به ترتیب در محیط اندمربوط به آنچه در گذشته پیش آمده 

  "هوا و در محیط اتر منتشر هستند.
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 در مقیاس کیهانی نور هشد مشاهده اثرات

 شده اند.   نعنواسه نمونه از اثرات شناخته شده در مورد نور در زیر 

خم  نور به سمت آنهامسیر انتشار ، )و یا ستاره ها( با گذر کردن از نزدیکی کهکشانها -1

  حرکت نور اثر می گذارد. جهتبر روی  آنها هنیروی جاذب چون ،می شود)کج( 

-  د.  وشمی توسط آن سیاه چاله جذب یک سیاه چاله گذر کند  رویداداگر نور از افق 

-  زمین با استفاده از مقدار تغییر مکان ایجاد شده در  کره دور شدن کهکشانها ازسرعت

 د.دریافت شده از آنها محاسبه می شوامواج )طیف نوری( 

، اثرات ذکر شده در باال، همگی کاماًل شبیه اثراتی طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

هستند که توسط امواج صوتی در محیطی نظیر محیط هوا تجربه می شوند.  برای مثال، با 

استفاده از دو دیسک )سطح( شلجمی شکل )پارابوال( و قرار دادن آنها روبروی یکدیگر به نحوی 

در کانون مرکزی دیگری شنیده شود، می که صدای تولید شده در کانون مرکزی یکی بتواند 

 توان آزمایشهای زیر را انجام داد.  
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  باشد درست  امواج صوتیاثر وارده توسط یک نسیم مالیم به حالتی که عمود بر جهت انتشار

یک کهکشان و یا یک ستاره است که ممکن است در  همانند اثر وارده توسط نیروی جاذب

ر قرار داشته باشد.  در این حالت، نسیم موجود در هوا، امواج نو انتشار امواجنزدیکی مسیر 

   را با خود حمل می کند. صوتی
 

 اگر جریان هوا )باد( با سرعتی معادل با و یا بیشتر از سرعت صوت در هوا، بر خالف جهت 

امواج صوتی بوزد  ،یعنی از طرف دریافت کننده به سمت فرستنده ،صوتیامواج  انتشار

اینگونه اثرات درست مانند اثراتی انتشار یابند.  دریافت کننده نخواهند توانست به سمت 

ند و در صورتیکه ننور با قرار گرفتن در نزدیکی یک سیاه چاله تجربه می ک امواج هستند که

، سیاه چاله گذر کنندیک یعنی از افق رویداد  ،دنبه اندازه کافی به سیاه چاله نزدیک شو

 د.  نمی گردسیاه چاله خودبخود جذب آن 

راه دیگری که می توان اثرات وارده توسط سیاه چاله ها را با استفاده از امواج صوتی 

تونل باد است.  شکل زیر شرایط عنوان شده را نشان می استفاده کردن از یک توصیف کرد، 

  دهد.

 

در این حالت، باید یک بلندگو )متصل به یک دستگاه رادیو( را در نزدیکی خروجی 

 قسمت مرکزی تونل باد نصب کرد و یک میکروفون را نیز در نزدیکی ورودی آن نصب کرد.  
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در ضمن گوش دادن به آنچه از طریق بلندگو در حال پخش شدن است، می توان تونل 

باد تولید شده را به مافوق سرعت صوت رساند.  در این باد را روشن کرد و به تدریج سرعت 

درست مانند اینکه از تر می شود  ضعیف تر و ضعیفحاالت، صدای شنیده شده به تدریج 

شده باشد.  مادامی که سرعت باد تولید شده کمتر از سرعت انتشار  فاصله دورتری پخش

توانند به سمت میکروفون می تولید شده  یامواج صوت در محیط هوا باشد امواج صوت

زمانی که سرعت باد تولید شده به سرعت صوت برسد هیچگونه صدایی  پیشروی کنند، ولی

در .  ، چون امواج صوتی نمی توانند بر خالف جریان هوا انتشار یابندشنیده نخواهد شد

 می شوند به جای اینکه به آن نزدیک شوند.   حقیقت، آن امواج از میکروفون دور

چاله ها را همچنین می توان به سوراخهای بسیار بزرگی تشبیه کرد که می توانند سیاه 

در همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، در کف یک اقیانوس قرار داشته باشند.  

صورتیکه سوراخها بزرگ باشند و اقیانوس نیز به اندازه کافی عمیق باشد، به دلیل فشار 

رعت جریان آب به سمت آن سوراخها به بیش از سرعت زیادی که وجود خواهد داشت، س

صوت در آب خواهد رسید.امواج انتشار 
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اگر شخصی که در حال کشیده شدن به داخل یکی از اینگونه  ،در اینگونه شرایط

سوراخها است سعی کند که با استفاده از قویترین بلندگوهای ممکن پیامی جهت دریافت 

کمک به سمت بیرون بفرستد، پیام ایشان نخواهد توانست بر خالف جریان آب انتشار یابد.  

ریان آب به داخل آن سوراخ کشیده بنابراین، تمام امواج پخش شده توسط بلندگو با ج

سکوت  ه"منطقدر یک اقیانوس را می توان به عنوان  مکاناینگونه خواهند شد.  )حمل( 

هرگز هیچگونه صدایی از داخل آن منطقه شنیده  نامگذاری کرد، چون" مطلق اسماعیل زاده

اله ها تجربه زدیکی سیاه چاینگونه شرایط دقیقًا همان شرایطی هستند که در ننخواهد شد. 

به یکدیگر تعداد بیشماری از ذرات ماده  به هم پیوستنسیاه چاله ها از  ،چونمی شوند.  

بوجود می آیند.  برای جزئیات بیشتر در این موارد، لطفًا به بخشهای "جاذبه چیست؟" و 

 "سیاه چاله ها و خواص آنها" رجوع شود.  

از سرعت امواج )ارتعاشات( گروهی سرعت جریان اتر در نزدیکی سیاه چاله ها بیش 

نظیر نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در آن محیط است.  بنابراین، نور و غیره نمی توانند 

بر خالف جهت حرکت اتر انتشار یابند و در نتیجه به داخل سیاه چاله کشیده می شوند.  به 

 اند.  سیاه چاله ها همچون لقبی را دریافت کرده  ،همین دلیل است که

  امواج  معادل با سرعتبا سرعت ثابتی نوعی از امواج گروهی هستند که امواج صوتی

)ارتعاشات( گروهی در محیطی نظیر محیط هوا منتشر می شوند.  سرعت امواج گروهی 

 به عوامل زیر بستگی دارد: ولیمی باشد  همستقل از حرکت نسبی بین منبع و دریافت کنند

، مادی محیط (مولکولیو )اتمی ساختمان  -1
-  محیط مادی، حرارت 

-  ،چگالی محیط مادی 

فشار محیط مادی، و  -4
امواج صوتی و نسبت به منبع مادی موجود در محیط کلی  یحرکت هاجریانها و یا  -5

  .دریافت کننده آن امواج

همین گونه عوامل بر روی سرعت انتشار امواج گروهی اثر می ًا تقریبدر محیط اتر نیز 

گذارند.  چون، سرعت انتشار امواج گروهی به چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط و همچنین 

حرارت اتر و یا  عنوانی به یاهپدیده به جریانهای موجود در آن محیط بستگی دارد.  ولی، 

 ز هیچگونه ذراتی ساخته نشده است.  ، چون اتر اساختمان اتمی اتر معنی ندارند
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 های مختلف مادی  در محیطنور امواج ًا، ظاهر

 انتشار می یابندبا سرعتهای متفاوتی 

نور و سایر امواج الکترومغناطیسی سریعترین سرعت انتشار خود را در فضای خارج از 

 زیر دارد:کهکشانها تجربه می کنند و سرعت آنها در محیط های مادی بستگی به عوامل 

 مادی،  تراکم و یا چگالی محیط 
   ،ساختمان اتمی / مولکولی آن محیط مادی
  منتشر شده، و ج اموافرکانس
 محیط مورد نظر.داخل  انتشار در هزاوی 

، ذرات ماده )و ضد ماده( به عنوان خش "جاذبه چیست؟" توضیح داده شدههمانطور که در ب

خودبخود باعث ذرات ماده )و ضد ماده( برای عبور اتر عمل می کنند.  بنابراین، وجود  روزنه هایی

های مختلف در محیط اتر جریان یافتن اتر به سمت آنها و خودبخود باعث تولید شدن انواع حرکت

اتر، امواج نور خودبخود توسط  محیط در ضمن منتشر شدن به عنوان امواج گروهی در می گردد. 

پر محیط حمل می شوند و در نتیجه مسیری را که به شکل  آن تولید شده در هایاینگونه جریان

در امتداد  در محیط مادیهر چه ذرات موجود و یا زیکراک است را دنبال می کنند.   پیچ و خم

تر به هم قرار گرفته باشند(، متراکم تر باشند )نزدیک نزدیکی( مسیر انتشار امواج نور در )یا 

نور در آن محیط  طی شده توسط امواجدر مسیر  یخودبخود باعث ایجاد شدن انحرافات بیشتر

نور به زمان طوالنی تری نیاز امواج مادی می گردند.  بنابراین، برای عبور کردن از آن محیط، 

 د. ندار

 مادی محیط امواج درآن  انتشار هنور و زاوی امواج سرعت نور در یک محیط مادی به فرکانس

که دارای  های مادی محیطبستگی دارد، مخصوصًا در  )جهت حرکت در محیط( مورد نظر

بین  هتعداد و فاصل ،به دلیل اینکهساختمان اتمی منظم و شبکه ای و یا کریستالی هستند.  

وبرو می شود که نور در مسیر عبور خود )در جهات مختلف در آن محیط( با آنها ر ذرات ماده

 متفاوت هستند.  ثابت و 

ساختمان اتمی کریستالی باعث وابستگی هر چه بیشتر سرعت عبور نور به فرکانس آن می 

چه ذرات محیط مادی در یک جهت بخصوص نسبت به سایر جهات به صورت متراکم  شود.  هر

سته تر در آن جهت می گردند.  خودبخود باعث انتشار نور با سرعتی آه ،تری منظم شده باشند
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، در مسیر انتشار خود، امواج نور خودبخود انحرافات و انعکاسات بیشتری را تجربه می کنند چون

 و در نتیجه باید مسافت حقیقی طوالنی تری را به صورت زیکزاک طی کنند.  

وابستگی سرعت انتشار امواج نور در یک محیط مادی، خود، به حرارت آن محیط ، نکته مهم

مادی بستگی دارد.  دلیل اینگونه اثرات این است که، با تغییر کردن درجه حرارت 

اتمها و مولکولهای آن محیط تغییر می کند.   اتارتعاش فرکانسیک محیط مادی، 

تک  ن محیط مادی، فاصله بینهمچنین، به دلیل منبسط شدن و یا منقبض شدن آ

 د.   محیط نیز تغییر می یاب موجود در آن اتمها و مولکولهایتک 

افزیش درجه حرارت یک قطعه مکعب شکل از مس، آهن و غیره، برای مثال، با 

اینکه فاصله بین  هم خودبخود اتمهای آن مواد هم سریعتر به لرزش در می آیند و

 .  بیشتر می شودآنها 
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 نور از بعضی از مواد عبور می کند، در حالیکه 

 ضعیف و یا حتی کاًل جذب می گردد توسط بعضی دیگر

اگر ذرات ماده )اتمها و حتی مولکولها( به صورت یک ساختمان کریستالی یکدست 

مورد نظر قرار گرفته باشند )نظیر یک قطعه شیشه که از مادی محیط  حجم)یکپارچه( در کل 

همچون ساختمان کریستالی شکل گرفته باشد( انحرافات ایجاد شده به جهات مختلف در مسیر 

چون به صورت قرینه خواهند بود و در کل یکدیگر را خنثی می کنند.   کمابیش نورامواج  انتشار

با دفعاتی که به جهت  شوندبه یک جهت منحرف می نور امواج در این حالت، تعداد دفعاتی که 

د برابر خواهند بود.  بنابراین، در ضمن عبور کردن از اینگونه محیط نمخالف منحرف می شو

 این حالت درنور مسیری را که در کل کمابیش مستقیم است را دنبال می کند.  امواج مادی، 

 نشان داده شده است.  شکل زیر 

 

از اتم ها و  آنها گازها و مایعات پیش می آید، چون در موردتقریبًا همچنین شرایطی نیز 

قرار گرفتن خود نسبت به یکدیگر تابع هیچگونه نظم  همولکولهایی شکل گرفته اند که در نحو

خاصی نیستند.  در اینگونه موارد، امواج نور به حالت شانسی و یا راندم به جهات مختلف منحرف 

.  البته، تراکم دریافت می کنندنیز را ت مستقیم ربصو کردن عبور هوند، ولی همچنان اجازمی ش

باعث پخش ذرات بتوانند قبل از خروج امواج آنقدر زیاد باشد که  نباید در محیطموجود ذرات 

 این شرایط در شکل زیر نشان داده شده است.  گردند.   آنهاشدن کامل 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

6 

 

 

لی مورد نظر به حالت منظمی مرتب نشده باشند و مادی محیطدر صورتیکه ذرات ماده در 

وارد مادی محیط اینگونه در ضمن متراکم بودن در جای خود ثابت نیز باشند، امواج نور که به 

می شوند به جهات مختلف  تولید اتر محلی می شوند توسط جریانات متنوعی که در محیط

منحرف، منعکس و کاًل پخش می شوند و خودبخود شانس کمتری برای عبور کردن از اینگونه 

( هستند کدرمواد مادی که  های مادی متراکم تر و بی نظم تر ) دارند.  محیطمادی  محیط

 انتشاریر مسامتداد بیشتری در  پر پیچ و خمحرکتهای خودبخود باعث تولید شدن زیکزاک ها و 

این حالت در .  می گردند آن امواجباعث آهسته تر شدن سرعت ظاهری در نتیجه نور و امواج 

 شکل زیر نشان داده شده است.  

 

همیشه مقداری از امواج نور )حتی اگر به مقدار بسیار کم و یا ضعیفی کاهش یافته ، مهم هنکت

 مادی توجه به اینکه آن محیطگونه محیط مادی عبور می کند، بدون  باشد( از هر

   رای چه نوع ساختمان داخلی باشد.و یا دا داشته باشدچه ضخامتی 
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 ؟نوع ذرهیک آیا نور یک نوع موج است یا 

 ینکهره.  به دلیل ایده اند که نور هم موج است و هم ذدر حال حاضر، فیزیکدانان بر این عق

آنها نور را را در تئوری کوانتوم بگنجانند.   توانند نوررات می با در نظر گرفتن نور بصورت ذ آنها

بصورت یک موج می پذیرند در مواردی که موج بودن نور مناسب است و نور را بصورت ذره 

 151ره بودن نور الزم است.  حتی آقای اینشتین در سال ذکه  در مواردیمی کنند  نعنوا

 که،  ه بودمیالدی عنوان کرد

کردن در مورد نور نتوانسته من را به جواب این سؤال "پنجاه سال فکر 

 ذرات نور چه هستند؟ نزدیکتر سازد." ،که

بطور قطعی حل شود.  برای جواب دادن به این سؤال  )معما( زمانش رسیده که این موضوع

اساسی می توان آزمایشهای متفاوتی را پیشنهاد کرد.  دو روش از انجام نمونه ای از اینگونه 

 ها در زیر ارائه شده اند.   آزمایش

 

 :آزمایش 

 ساخته شده است؟( ذراتییا از  موج است،نوع )آیا نور یک 

به یکدیگر  بطور آهستهیک الکترون و یک ضد الکترون )پوزیترون(  باعث شد که می توان

نزدیک شوند و با هم برخورد کنند.  بر اساس فیزیک امروز، آن دو ذره یکدیگر را از بین خواهند 

که بر خالف جهت یکدیگر از محل برخورد  خواهند شدعدد فوتون  بود و باعث تولید شدن 

ضیح داده الکترون و پوزیترون دور خواهند شد.  دو روش مختلف انجام اینگونه آزمایش در زیر تو

   شده اند.

 با استفاده از فقط یک سنسور -1

خورد الکترون به نحوی در نزدیکی محل بر را سنسور می توان یک ،طبق شکل زیر

در د که دید مستقیم به محل برخورد آن دو ذره داشته باشد.  و پوزیترون جاسازی کر

این حالت، اگر یکی از دو فوتون تولید شده به سمت سنسور حرکت کند آن سنسور 

 دریافت و در نتیجه وجود آن فوتون را ثبت خواهد کرد.  

در اینگونه شرایط، بدون توجه به محل سنسور استفاده شده، که می تواند در باال و 

یا پایین و یا در کنار محل برخورد آن دو ذره قرار گرفته باشد، هر بار که یک الکترون و 
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یک پوزیترون در محل مشخص شده با هم برخورد کنند آن تک سنسور دریافت کردن 

کرد.  این در صورتی است که، نمی توان انتظار داشت که  یکی از فوتونها را ثبت خواهد

دو فوتون تولید شده از مکان دقیق سنسور به نحوی با اطالع شده باشند.  و مطمئنًا 

نمی توان با دلیل قبول کرد که در ضمن انجام اینگونه آزمایش، یکی از دو فوتون در 

رفتن به سمت سنسور و  لحظه پیدایش خود بطور داوطلبانه تصمیم می گیرد که با

 جذب شدن توسط آن باعث آزادی فوتون دوقلوی خود شود.  

 

-  با استفاده از تعداد زیادی از سنسورها 

عدد سنسور را بطور راندم در جهات مختلف نسبت به  1طبق شکل زیر، می توان 

سنسورها دید  تک تکمحل برخورد الکترون و پوزیترون به نحوی جاسازی کرد که 

یکی از ًا د.  در اینگونه شرایط، اگر اتفاقند آن دو ذره داشته باشرمستقیم به محل برخو

د و آن دو فوتون تولید شده به سمت هر یک از سنسورهای استفاده شده حرکت کن

 خواهد شد.   و ثابت بتتوسط آن دریافت شود، وجودش ث

یچ دو سنسوری دقیقًا مستقیمًا سنسورها می توانند به نحوی جاسازی شوند که ه

روبروی یکدیگر قرار نگرفته باشند.  بنابراین، فقط یکی از فوتونهای تولید شده شانس 

دریافت شدن توسط سنسورها را خواهد داشت.  در نتیجه، خودبخود شانس دریافت و 

 شناسایی شدن آن فوتونها دو برابر می شود.  

ترون و یک پوزیترون در محل مشخص شده با در اینگونه شرایط، هر بار که یک الک

هم برخورد کنند، تک تک سنسورهای استفاده شده دریافت کردن یک فوتون را ثبت 
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خواهند کرد.  به عبارت دیگر، در اینگونه شرایط در اثر برخورد هر یک الکترون و یک 

هتی فوتون دیگر باید در ج 1فوتون تولید شده باشند.  چون،  پوزیترون باید 

 حرکت کرده باشند که سنسوری در مسیر حرکتشان وجود نداشته.  

 

و نه  ده باشندتولید ش ندفوتون می توانست اما، در اثر هر یک از برخوردها فقط 

  ،1فوتون.  بنابراین، اگر نور از فوتون ساخته شده  فوتون دیگر از کجا می

 توانستند آمده باشند.  

 صحیحفقط یک توضیح  هااینگونه نتایج در ضمن انجام اینگونه آزمایشبرای دریافت شدن 

 می تواند ارائه شود.  

"برخورد یک الکترون و یک پوزیترون باعث تولید شدن یک موج 

بصورت کروی از محل برخورد آن دو ذره )الکترومغناطیسی( می شود که 

 در محیط اطراف انتشار می یابد."

تولید شده در اثر برخورد یک الکترون و یک پوزیترون را می توان عمل انتشار اینچنین موج 

همانطور که  ،به انتشار موج صوتی تولید شده توسط یک بار به هم خوردن دو دست تشبیه کرد

 .  است در شکل زیر نشان داده شده
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در این حالت، تک تک سنسورهای استفاده شده )چه یک سنسور باشد و چه چندین 

نحو درست جاسازی شده باشند(، بدون توجه به مکان آنها نسبت به محل برخورد  سنسور که به

الکترون و پوزیترون، هر بار که اینگونه آزمایش انجام و تکرار شود، قسمتی از آن موج تولید شده 

را دریافت خواهند کرد.  چون، موج تولید شده به حالت کروی به تمام جهات در فضای اطراف 

 یافت و دیر یا زود از محل تک تک سنسورهای استفاده شده گذر خواهد کرد.  انتشار خواهد 

 به عبارت دیگر، 

 موج است."نوع "نور یک 
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 اثر فتو الکتریک

در یکسری از امواج نور با فرکانس بخصوص و یا باالتر می توانند باعث آزاد شدن الکترونها 

و بصورت ساده ای در .  اینگونه اثر به عنوان اثر فتو الکتریک شناخته شده مواد )عناصر( گردند

 .  شکل زیر نشان داده شده است

 

طبق آقای اینشتین، اثر فتو الکتریک به این دلیل پیش می آید که نور از ذراتی تشکیل شده 

ی یفوتونها یکهدر صورت، بر طبق تئوری فتو الکتریکذراتی که فوتون نامگذاری شده اند.   ،است

اعث و ب ،با الکترونهای اتمها برخورد کنندهستند مینیمم  که دارای انرژی بیشتر از یک حّد

، باعث آزاد شدن آن الکترونها شوند مقدار کافی انرژی بصورت ممان حرکتی به آنها منتقل شدن

 ند.  هسته های اتمها می گردبه دور ار خود از مد

 قاطعی برای یلاثراتی نظیر اثر فتوالکتریک را به عنوان دال باید ذکر شود که، فیزیکدانان

ند.  در صورتیکه، همانطور که در زیر ارائه شده، اینگونه اثرات پذیرفته اقبول کردن ذره بودن نور 

 را می توان بسادگی با موج بودن نور نیز توضیح داد.  

می شوند حرکتهای  امواجی که بر روی سطح آب در یک دریاچه و یا یک استخر تولید

می  تولید شده را از خود نشان می دهند.  امواجافق(  سطح)نسبت به خط یا  آرامیی عمود

توانند ارتفاعات مختلفی داشته باشند ولی همواره سرعت حرکت عمودی آنها بسیار مالیم و 

یا هر محیط سیال سطح آب، روی ر د شده بیتول جاموا عمودی حرکت سرعتآهسته است.  

به عنوان مثال، امواج   .بستگی دارد و یا آن محیط آب چسبندگی )غلظت(به چگالی و دیگر، 

 بر روی سطح رکتهای آزادتری را نسبت به امواج تولید شدهتولید شده بر روی سطح آب ح

 شده از خود به نمایش می گذارند.   ذوبمحیط سیالی نظیر عسل و یا قیر 

یک قطعه کاغذ و یا یک هرگونه شیئی نظیر عکسهای زیر نشان داده شده، همانطور که در 

چوب و حتی یک قایق کوچک که ممکن است بر روی آب شناور باشد نیز حرکتهای موجی قطعه 
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، مواد را از خود به نمایش می گذارد.  البتهآن محیط آب را، یعنی حرکتهای باال و پایین رفتن 

و شکل و حجم خود نسبت به اندازه و شکل امواج  وط به وزنمختلف به دلیل اختالفات مرب

 متفاوتی به باال و پایین حرکت می کنند.   هایموجود در آب، به مقدار

 

می توانند  یهوا را در نظر گرفت، محیطی که امواج صوتمحیط حال می توان محیطی نظیر 

تولید شوند.  در اینگونه موارد، ارتعاشات تولید  تری بسیار نزدیک به یکدیگر و با شدتهای قوی

بر روی اشیاء  در نزدیکیاری گردند که شده در محیط هوا می توانند باعث لرزش شدید ذرات غب

 قرار دارند. 

، )بلند( باشد، نظیر صدای بم ولی قوی بلندبه اندازه کافی  ارتفاع امواج صوتی تولید شدهاگر 

موجود در کوچک می توانند باعث حرکتهای ناگهانی در اشیاء  تولید شده صوتیامواج )ارتعاشات( 

محیط گردند.  آن اشیاء نیز عکس العمل های خود را به صورت جدا شدن موقتی از سطحی که 

 به نمایش می گذارند.   گرفته اندبر روی آن قرار 

باشد، ارتعاشات ایجاد شده  ارتفاع امواج نیز بلنداگر فرکانس امواج صوتی نسبتًا باال باشد و 

، نظیر نزدیکیداخلی اشیاء موجود در جدی در ساختمان در محیط می توانند باعث اثرات 

 شیشه و غیره، گردند.   ه شدنشکست

نور می تواند در یکسری از مواد باعث اثر فتو الکتریک شود، می توان  چگونه در مورد اینکه

مواج نور را همانند اثرات توصیف شده در محیط های اثرات تحمیل شده بر الکترون ها توسط ا

 هوا و یا آب توضیح داد.

در این مورد، الکترون ها به دلیل بسیار سبکتر بودن نسبت به سایر ذرات )پروتونها و 

(، براحتی تحت تأثیر امواج نور قرار می 1و  16به  1نها( )با نسبتی معادل با نوترو

اج )ارتعاشات( گروهی در محیط اتر هستند، مستقیمًا باعث جهش گیرند.  امواج نور که امو

 الکترونها از جای خود می گردند.  
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آرامی را از خود  شکل اگر فرکانس امواج نور پایین باشد الکترونها فقط حرکتهای موجی

امواج تولید  مواجه شدن بانشان می دهند، درست مانند حرکتهایی که یک قایق کوچک در اثر 

وسط یک کشتی از خود به نمایش می گذارد.  در این مورد، الکترونها به اندازه کافی انرژی شده ت

)ممان حرکتی( کسب نمی کنند که بتوانند از اتمی که به آن تعلق دارند جدا شوند.  بنابراین، 

به نمایش می از خود  ها اتم هآنها فقط حرکتهای موجی شکلی را در ضمن چرخیدن به دور هست

 د.  گذارن

بخصوصی باالتر باشد، آنها می توانند باعث پرتاب شدن  در صورتیکه فرکانس امواج از حّد

 از هسته ها آزاد گردند.   کاًل و خود شوند مدارالکترون ها از 

 اگر فرکانس امواج نور دریافت شده به اندازه کافی باال نباشد، بدون توجه به اینکه ،نکته مهم

د، الکترون ها از هسته های اتم ها دور ننور دریافت شده چه شدتی داشته باش امواج

الکترون ها فقط لرزش های متنوعی را تجربه می کنند،  در اینگونه موارد، . نمی شوند

   دهند.می به اتحاد خود با هسته ها ادامه  ولی

الی است که با تکانهای اینگونه اثرات دقیقًا مانند پرتاب کردن ذرات و اشیاء ریز از یک ق

در آن می گردند( می توان انجام داد.  شکل سریع قالی )که باعث تولید شدن حرکتهای موجی 

شده در قالی شدت الزم را داشته باشند، ذرات ناخواسته نظیر  شکل تولید اگر حرکتهای موجی

رت، آن ذرات مزاحم غبار و غیره از قالی جدا و به فضای اطراف پرتاب می شوند.  در غیر این صو

نمونه ای به چسبیدن خود به قالی ادامه می دهند و از حرکتهای ایجاد شده لذت هم می برند.  

بوجود می آیند در عکس زیر یک قالی ضمن تکان دادن در  کهاز اینگونه حرکتهای موجی شکل 

  نشان داده شده است.  
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با تکان دادن قالی، ذراتی که به  ،یک قالیحتی در مورد جدا کردن ذرات ناخواسته از ، نکته مهم

در اثر امواج تولید شده با فرکانسهای متفاوتی از قالی جدا اندازه های مختلف هستند 

.  فرکانسهای باالتر باعث تولید شدن حرکتهای لرزشی سریعتر و ناگهانی می شوند

زم برای تری می شوند و در نتیجه خودبخود باعث منتقل شدن آنی مقدار انرژی ال

 جدا شدن آن ذرات از قالی می گردند.  

توسط امواج نور با فرکانس بخصوص و یا ، یعنی تولید شدن امواج گروهی دلیلبه همین 

تشویق به رها ساختن خود از هسته است که الکترونهای محیط مادی  ،در محیط اتر محلیباالتر 

 های اتمها می شوند.  
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 هالیزر

یک تشدید کننده امواج نور با فرکانس بخصوص است.  همانطور که در  ،دستگاه لیزر یک

شکل زیر نشان داده شده ، امواج نور که حامل انرژی کافی هستند باعث منتقل شدن الکترونها از 

 شوند.  ولی به دلیل خالی شدن مدار پایینمی هسته اتمها به دور تر به مدار باالتری  مدار پایین

تر کشیده می شوند.  در اثر منتقل شدن الکترونها به مدار  الکترونها خودبخود به مدار پایینتر، 

تر، که پایدارتر نیز است، الکترونها انرژی اضافی خود را با تولید کردن یک موج در محیط  پایین

 اتر اطراف خود از دست می دهند.  

 

باعث منتقل شدن لحظه ای پیش د که امواج تولید شده توسط الکترونها نظیر امواجی هستن

آن الکترونها به مدار باالتر شده بودند.  در صورتی که امواج تولید شده همگام با امواج اولیه 

امواجی که از دستگاه  ،.  در نتیجهگردندامواج اولیه می  آن باعث تشدید شدن خودبخودباشند، 

 از یکسری امواج اولیه و یکسری امواج تولید شده توسط تجربیات هستند خارج می شوند ترکیبی

به  خود با جهشقسمتی از انرژی امواج اولیه را ًا الکترونها موقتالکترونها.  به عبارت دیگر،  موقت

ت به مدار پایین تر، در ضمن برگش ،ذخیره می کنند و سپس با آزاد ساختن آن انرژی مدار باالتر

خودبخود  ،می باشندواج اولیه که مدام در حال وارد شدن به دستگاه لیزر بصورت همگام با ام

 باعث تقویت و تشدید شدن آن امواج اولیه می گردند.  

مجهز یک دستگاه لیزر را می توان به یک سد تشبیه کرد که هم مجهز به ژنراتور باشد و هم 

با استفاده از برق اضافی که در پاره ای از روز در شبکه سرتاسری جریان دارد، پمپ آب.  به 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

6 

 

د پمپهای آب می توانند آبی که از سد عبور کرده و جلوی سد قرار دارد را به قسمت پشت س

خیره شدن برق مازاد شبکه سرتاسری شوند.  سپس، در برگردانند و به این طریق باعث ذ

د نیاز توسط مصرف کنندگان بیش از ظرفیت تولید برق توسط ساعتهایی که مقدار برق مور

آوردن  برای بگردش درمی تواند یره شده خذنیروگاههای برق شبکه سرتاسری می شود، آب 

آن سد بکار آید و کمبود ظرفیت تولیدی برق شبکه را جبران کند.  البته، اضافی ژنراتورهای 

برقی باشد که در شبکه فرکانس با  همگاماید سد بژنراتورهای فرکانس برق تولید شده توسط 

 سرتاسری جریان دارد.  

کشور آمریکا و کانادا  که بین دو در حقیقت، نیروگاه برق نصب شده در نزدیکی آبشار نیاگارا

در اضافی برق به کمک بزرگی به رفع نیازهای موقتی  ،با استفاده از این روش قرار دارد،

ظرفیت تولید برق  برق مورد نیاز در شبکه محلی به بیش ازمقدار ساعتهایی می شود که 

   متصل به آن می رسد.   نیروگاههای حرارتی و اتمی 

 باید ذکر شود که، 

، با قرار دادن یک دستگاه لیزر در یک میدان طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

مغناطیسی یکطرفه که بتواند به جهات مختلف تنظیم شود، می توان دو جهت )زاویه( بخصوصی 

 را برای میدان مغناطیسی مشخص ساخت.  

 از میدان مغناطیسی باعث خواهد شد که دستگاه لیزر باالترین  یک جهت بخصوص

بازده خود را ارائه دهد، یعنی قویترین اشعه لیزر که توسط آن دستگاه ممکن است را 

تولید کند.  
  یک جهت بخصوص دیگر از میدان مغناطیسی باعث خواهد شد که دستگاه لیزر پایین

ی ضعیفترین اشعه لیزر که توسط آن دستگاه ترین بازده خود را به نمایش بگذارد، یعن

 لیزر ممکن است را تولید کند.  

اینگونه اثرات به این دلیل پیش می آیند که، میدان مغناطیسی موجود در محل در حقیقت 

باعث افزایش سرعت حرکت الکترونها در یک جهت بخصوص و در نتیجه باعث دور شدن آنها از 

ر و کاهش یافتن سرعت الکترونها در جهت مخالف و در نتیجه هسته اتمها در یک قسمت از مدا

 هسته ها می گردد.  به دور باعث نزدیک شدن آنها به هسته ها در قسمت مخالف از مدار 

بنابراین، اگر الکترونها در قسمتی از مدار خود تشویق به برگشت به مدار پایین تر شوند که 

لیه شوند، امواج تولید شدۀ آنها خودبخود باعث تشدید باعث تولید شدن امواج همگام با امواج او

شدن امواج اولیه خواهند شد.  در حالیکه، اگر الکترونها در قسمتی از مدار خود تشویق به 
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درجه با امواج اولیه  1برگشت به مدار پایین تر شوند که باعث تولید شدن امواجی شوند که 

 مواج اولیه را خنثی خواهند کرد.  تضاد دارند، امواج تولید شده قسمتی از ا

 

 همانطور که در شکل زیر نشان داده شده ، یک میدان الکتریکی یکنواخت و یک، نکته مهم

جهتی نیز می تواند باعث تولید شدن اینگونه اثرات در بازده یک دستگاه لیزر شود.  

ماکزیمم و یا بازده ث تولید جهت ها و یا زاویه هایی از میدان الکتریکی که باع ،ولی

ستگاه لیزر خواهند شد با جهت ها و زاویه هایی که یک میدان مینیمم یک دبازده 

   فرق خواهند داشت. خواهد شدمغناطیسی آن اثرات را باعث 
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 جرقه چیست؟

ضمن در که توسط الکترونها و یا سایر ذرات باردار  است نمایی از امواج گروهی ،پدیده جرقه

محیط اتر محلی در فضا به منطقه ای دیگر در  انتقال یافتن با سرعت بسیار زیاد از یک منطقه

که  منتقل می شوند در مواقعی که آنها از یک شئ به شئ دیگریًا می شوند، مخصوص تولید

.  اینگونه امواج گروهی می توانند فرکانسهای بسیار می باشند هم دارای بار الکتریکی مخالف

اوتی را شامل شوند، چون در ضمن منتقل شدن از یک شئ به شئ دیگر، هر یک از الکترونها متف

 می کند.  )ذرات باردار( با سرعت مختلفی در حرکت است و مسیر حرکت مختلفی را نیز دنبال

با نزدیک شدن و برقرار شدن تماس بین دو شئ که دارای بار الکتریکی مخالف برای مثال، 

دو شئ سعی خواهند کرد که بار الکتریکی خود را با هم شریک شوند و در هم هستند، آن 

در اینگونه ، طور که در شکل زیر نشان داده شدهصورت امکان بار یکدیگر را خنثی کنند.  همان

که بار منفی دارد توسط سایر الکترونهای آن شئ به  یئیش اضافی شرایط بعضی از الکترونهای

 رانده می شوند.   بار مثبت دارد کمبود الکترونبه دلیل سمت شئ دیگر که 

 

شود، به دلیل منتقل شدن  برقراربین دو شئ مستقیم تماس  درست قبل از اینکهدر نتیجه، 

سیار زیادی از الکترونها، یک جرقه بین آن دو شئ که دارای بار الکتریکی مخالف بناگهانی تعداد 

بستگی  دوتولید شمی تواند جرقه یک هم هستند شکل می گیرد.  اندازه فاصله بین دو شئ که 

بین شئ و همچنین به وجود محیط مادی در فضای  مقدار اختالف بار الکتریکی آن دوبه دارد 

به الکترونها اجازه منتقل شدن بصورت جهشهای  نآیونیزه شد با بتواند آن دو شئ که احتمااًل

 متعدد را بدهد.  
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امواج الکترمغناطیسی هستند، چه آنها قابل رؤیت باشند و چه قابل ًا جرقه ها طبیعت، نکته مهم

رؤیت نباشند.  بنابراین، آنها می توانند در محیط اتر )بدون وجود ذرات ماده( نیز 

 شکل بگیرند.  

در صورتی می  و فقط فقطولی اینگونه جرقه ها که در محیط اتر تولید می شوند 

در لحظه شکل گرفتن آن جرقه ها ایشان ه توانند توسط یک بیننده دیده شوند ک

 به سمت مکان آنها در حال نگاه کردن باشد.  ًا مستقیم

یک جرقه که در محیط اتر شکل می گیرد با یک صدای رعد همراهی نخواهد 

انتشار یافتن امواج صوتی به یک محیط مادی نیاز  تولید شدن و شد.  چون برای

 است.  

ًا انباشته شدن بار الکتریکی ساکن تولید می شوند می توانند نسبتجرقه هایی که در اثر 

ضعیف باشند، نظیر جرقه هایی که با قدم زدن بر روی یک قالی و لمس کردن دستگیره فلزی 

در تولید می شوند.  آنها همچنین می توانند بسیار بزرگ و بسیار قوی باشند، نظیر جرقه یک 

برق ها در اثر  و برق خود را به نمایش می گذارند.  رعد و رعدهایی که بین ابرها و زمین بصورت 

وجود ذرات ماده ای تولید می شوند که با آیونیزه شدن به یک محیط هادی تبدیل می شوند و 

 ،یک ابر که بار مثبت و یا بار منفی دارد و سطح زمین ، در بینبصورت پلی برای عبور الکترونها

 عمل می کنند.  

یکی مخالف هم هستند می تواند بین دو ابر که دارای بار الکترهمچنین کتریکی انتقال بار ال

کی آن دو ابر .  در این مورد، ذرات ریز آب که در آن ابر ها وجود دارند تماس الکترینیز پیش آید

 را ممکن می سازند. 

 گاز مانند تولید شود، یک بیننده بدونیک محیط اگر جرقه ای در یک محیط مایع و یا 

به محل دقیق آن جرقه نگاه کند، می تواند از وقوع آن جرقه آگاهی پیدا کند.  ًا مستقیم اینکه

.  اینگونه وقایع می شوندامواج نور تولید شده خودبخود در تمامی آن محیط مادی پخش  چون،

 برقی و همگی شاهد بوده اند، چون برای همه پیش آمده که نور تولید شده توسط رعدًا را تقریب

برق  و به مکان آن رعدًا متوجه شده اند که در فاصله زیادی تولید شده بوده و آنها مستقیمرا 

برق ها حتی می توانستند در فضای پشت سر آنها شکل گرفته  و نگاه نمی کردند.  آن رعد

اشیاء مختلف نظیر ساختمانها نیز می توانند باعث منعکس شدن امواج نور باشند.  همچنین، 

ده به سمت بیننده گردند.  به این طریق است که می توان با نگاه کردن به ساختمانها تولید ش

 برق در فضای اطراف شد.   و متوجه تولید شدن رعد
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صدای رعد که پس از تولید شدن برق شنیده می شود در اثر منبسط شدن ناگهانی محیط 

هوا تولید می شود.  به دلیل اینکه، اتمها و مولکولهای موجود در هوا در مدت زمان بسیار کوتاهی 

هستند دریافت می کنند.  افزایش سریع انرژی  حرکتانرژی زیادی را از الکترونهایی که در 

اتمها و مولکولها باعث تولید شدن یک موج متراکم شدیدی در محیط هوا می گردد، جنبشی آن 

شده  شنیدهموجی که خودبخود به تمام جهات منتشر می شود.  طول مدت زمان صدای رعد 

 بستگی به فاصله شنونده از تمامی نقاط مختلف برق تولید شده دارد.  

یک و یا  زنده ن ابرها، بین ابر و یک درختبرقها که بی و شکل زیر چند نوع مختلفی از رعد

 را نشان می دهد.   اند ساختمان شکل گرفتهیک ابر و میل برقگیر 

 

جرقه های بزرگتر از جرقه های رعد و برق نیز وجود دارند که به نام آذرخشهای باالی ابرها، 

"Lightning Sprites نامگذاری شده اند.  این نوع برق ها مانند برق های تولید شده در رعد ،"

و برقها هستند ولی بین سطح باالیی ابرهایی که بسیار ضخیم و بسیار فعال هستند و الیه آیونیزه 

کیلومتر  6شده جّو زمین تولید می شوند.  به عبارت دیگر، اینگونه برق ها می توانند تا حدودًا 

شته باشند.  برای اینکه ابرهای ضخیم بتوانند وارد اینگونه فعالیتها با الیه آیونیزه شده ارتفاع دا

جّو زمین گردند، باید در آن لحظه و بطور مداوم از طریق چندین رعد و برق بسیار قوی با سطح 

 کره زمین در تماس باشند.  الزمه اینگونه شرایط این است که، 
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خیم و بزرگ بطور مداوم از طریق چندین در زمانی که یک ابر بسیار ض"

برق بسیار قوی با سطح کره زمین در تماس است، خودبخود بصورت  و رعد

یک میل برقگیر بسیار عظیمی عمل می کند که بار الکتریکی خود را 

 از کره زمین دریافت می کند."ًا ممستقی

 را بصورت ساده ای نشان می دهد.   یا آذرخشها شکل زیر نمونه ای از اینگونه برق ها
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 آیا امواج نور قابل رؤیت هستند؟

امواج نور فقط در حالتی وجود خود را به یک بیننده نمایان می سازند که وارد چشم های 

آن شخص شوند.  امواج نور با منعکس شدن توسط اشیاء مختلفی که در اطراف یک شخص 

آن شخص به انتشار خود ادامه می دهند، چون اشیاء امواج نور را  وجود دارند به سمت چشمهای

به تمام جهات منعکس می کنند.  حتی یک آیینه قسمتی از امواج نور دریافت شده را به جهات 

مختلف، یعنی غیر از جهت بخصوصی که قانون انعکاس تعیین می کند، منعکس می کنند.  در 

ای نشوند، وجود آن امواج توجه کسی را بخود جلب  صورتی که امواج نور وارد چشم بیننده

 .  به عبارت دیگر،  کردد ننخواه

 ابل رؤیت می شوند.فقط با وارد شدن به چشم بیننده ق امواج نور

برای اینکه بتوان اینگونه خواص امواج نور را بدرستی نشان داد باید در یک شب که ماه 

چراغ قوه قوی را به سمت اشیاء موجود در نزدیکی و یک  نمایان نباشد و هوا هم تمیز باشد نور

 به سمت آسمان تاباند.  ًا مستقیم همچنین

یک شخص که ممکن است در جلوی نور چراغ قوه ولی پشت به آن قرار گرفته باشد، با 

می به سمت ایشان منعکس  نزدیکینور چراغ قوه که توسط اشیاء موجود در امواج دریافت کردن 

می تواند بدرستی روشن بودن و یا  ندگردمی و در نتیجه باعث دیده شدن آن اشیاء  شوند

 بودن چراغ قوه را تشخیص دهد.  خاموش 

در شب، یک بیننده نخواهد  در حالیکه، در مورد تاباندن نور چراغ قوه به سمت آسمان

)در  چون فضای شب ،توانست تشخیص دهد که کی چراغ قوه روشن است و کی خاموش است

باعث منعکس شدن که بتوانند ، اشیائی در نزدیکی می باشد مانی که هوا تمیز است( فاقد اشیاءز

 شوند.  بیننده آن نور چراغ قوه به سمت 
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 حداکثر سرعت ممکنفضا آیا سرعت نور در 

 برای اشیاء در این کیهان است؟ 

سرعت انتشار امواج نور در محیط اتر معادل با سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط 

 است، چون امواج نور نوعی از امواج گروهی در محیط اتر می باشند.  

اگر چه سرعت امواج گروهی در هر محیطی به عنوان سدی برای اشیائی که قصد حرکت 

کردن با سرعت باالتری را دارند عمل می کند، ولی به هیچ عنوان ربطی به حداکثر سرعت ممکن 

 ندارد.  در آن محیط اشیاء حرکت  برای

 و تعداد 144این حقیقت توسط هواپیماهای مافوق سرعت صوت نظیر کنکورد، توپولف 

زیادی از هواپیماهای جنگنده و همچنین موشکهای مختلف که قادر به رسیدن به سرعتهایی که 

 مافوق سرعت صوت در محیط هوا می باشند ثابت شده است.  

سرعت امواج گروهی در )اهری ظانرژی مورد نیاز برای گذر کردن از سد  بایداشیاء البته، 

 ید کنند و یا از منبعی دریافت کنند.  تولبه نحوی را  (محیط مورد نظر

اشیاء  حرکت بنابراین، همانطور که سرعت صوت در محیط هوا حداکثر سرعت ممکن برای

 در محیط هوا نیست، سرعت امواج گروهی نظیر نور در محیط اتر نیز حداکثر سرعت ممکن برای

 اشیاء در آن محیط نمی باشد.  به عبارت دیگر،  حرکت

اشیاء می توانند با سرعتهایی که آهسته تر و یا سریع تر از  "در هر محیطی،

 سرعت امواج گروهی در آن محیط است حرکت کنند."
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 وابستگی سرعت نور به چگالی اتر مهم اثرات

چگالی از سرعت نور و سایر امواج الکترومغناطیسی به چگالی اتر بستگی دارد.  کاسته شدن 

اتر باعث افزایش سرعت انتشار آن امواج در محیط اتر می شود.  بر اساس اطالعات ارائه شده در 

، چوناین کتاب، چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در این دنیا در حال کاهش یافتن هستند.  

تمع محیط اتر در حال گسترده تر شدن است و همچنین اتر از طریق ذرات ماده و ضد ماده و مج

ره های نوترونی و سیاه چاله ها در حال نشت کردن به دنیای مجاور اهای آنها نظیر ستاره ها، ست

مدام در  )در این دنیای فیزیکی( می باشد.  بنابراین، سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر

 حال افزایش یافتن است.  به عبارت دیگر،  

"سرعت نور در حال افزایش یافتن است."

بسیار مهم هستند، یکی در  کاماًل مختلف اثرات افزایش تدریجی سرعت نور در دو مورد

سرعت گذشت زمان تجربه و دیگری در آینده بسیار دور.  به دلیل اینکه،  است گذشته بسیار دور

نور که معادل با سرعت امواج گروهی موجود زنده مستقیمًا به سرعت هر شده توسط هر شئ و یا 

 ر محلی است بستگی دارد.  در محیط ات

سرعت گذشت  خش "زمان چیست؟" توضیح داده شده،همانطور که با جزئیات کامل در ب

زمان تجربه شده توسط هر شئ و یا موجود زنده مستقیمًا به سرعت آن شئ و یا موجود زنده 

هر نسبت به محیط اتر محلی )در مقایسه با سرعت امواج گروهی در آن محیط( وابسته است.  

چه به دلیل کاهش یافتن چگالی اتر به سرعت امواج گروهی در محیط اتر افزوده می شود 

خودبخود باعث افزایش یافتن سرعت گذشت زمانی می گردد که توسط تمام اشیائی که در این 

 کیهان قرار دارند تجربه می شود.  به عبارت دیگر، 

 در حال سریعتر شدن است." ،کیهان ایندر  ،زمان "

 در گذشته بسیار دور 

پیدایش  یهدر لحظات اول) سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر برای اینکه بتوان

چون، چقدر بوده است.  چگالی اتر در آن زمان را محاسبه کرد، باید دانست که  (این کیهان

ه بوده است.   تسرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر به چگالی اتر در آن زمان وابس

محاسبه کرد.  ولی، می ًا چگالی اتر در لحظات اولیه پیدایش این کیهان را نمی توان دقیق

توان مقدار آن را نسبت به آنچه در حال حاضر است تخمین زد.  طبق تخمینهای جاری، 
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میلیارد سال نوری است.  به عبارت دیگر، در حال حاضر،  قطر این کیهان معادل با 

   این کیهان معادل است با،برحسب مقیاس متر، قطر 

 

فرض شود، حجم فضای  یک مترفقط معادل با  ،در لحظات اولیه ،اگر قطر این کیهان

عدد باال یعنی  از آن زمان تا بحال معادل با توان  )در این دنیای فیزیکی( این کیهان

است.  در نتیجه، چگالی اتر در همین مدت  افزایش یافتهبرابر ( 1 x  1/6معادل با  )

می توان ، بطور مطمئنی بنابراینزمان حداقل معادل با همین نسبت کاهش یافته است.  

 عنوان کرد که،  

تازه یک ثانیه اول، لحظه ای که این کیهان  در طولسرعت انتشار امواج نور  "

برابر آهسته تر از سرعت ، معادل با میلیونها و شاید میلیاردها ه بودمتولد شد

 بوده است."  کنونی آن 

 در آینده بسیار دور 

باعث می شود  چگالی اتر به سمت صفرو مداوم کاهش تدریجی در این دنیای فیزیکی، 

به سمت بینهایت به تدریج  )در این دنیای فیزیکی( اترسرعت امواج گروهی در محیط  که

 د.  به عبارت دیگر، یابافزایش 

 د شد."خواهسرعت نور به بینهایت نزدیک در آینده، "

 سرعت نور در دنیای مجاور  

است،  ، نسبت به اتری که در این دنیادر حال حاضر، اتری که در دنیای مجاور است

در دنیای مجاور بسیار پایین تر  اترتحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد.  در نتیجه، چگالی 

 از چگالی اتری است که این دنیا را اشغال کرده است.  بنابراین، 

از  بیشتر"در حال حاضر، سرعت امواج گروهی در دنیای مجاور بسیار 

 سرعت آن امواج در این دنیا است."  

د شد.  پس در آینده، سرعت امواج گروهی در دو دنیا به هم نزدیک و با هم برابر خواهن

 از آن، سرعت آن امواج در هر دو دنیا بطور همزمان به سمت بینهایت افزایش خواهد یافت.  
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 سرعت نور در حال حاضر با چه سرعتی

 در حال افزایش یافتن است؟

نور و سایر امواج الکترومغناطیسی، امواج گروهی در محیط اتر هستند، درست مانند امواج 

صوتی که امواج گروهی در محیطی نظیر محیط هوا می باشند.  سرعت امواج گروهی در هر 

محیطی به چگالی آن محیط بستگی دارد.  به دلیل اینکه چگالی اتر در این دنیا به تدریج در 

است، انتظارش است که سرعت انتشار امواج نور در این دنیا به تدریج در حال  حال کاهش یافتن

بنابراین، انتشار نور در این دنیا در حال شتاب گرفتن است.   ،به عبارت دیگرافزایش یافتن باشد.  

)و یا شتاب برای اندازه گیری کردن سرعت افزایش تدریجی در سرعت نور و سایر امواج گروهی 

 باید:   ، در حال حاضر، در محیط اترآن امواج( 

 شناخته شده باشد باید و چگالی اتر  رابطه بین سرعت انتشار نور
به عنوان تخمین اولیه، می توان رابطه بین سرعت نور در محیط اتر و چگالی اتر را 

در هوا و چگالی هوا در نظر گرفت.  بعدها، با در  یهمانند رابطه بین سرعت امواج صوت

اختیار داشتن اطالعات بیشتر و لوازم پیشرفته تر برای انجام آزمایش های مختلف، می 

 .  کرد تعریف یچه دقیق تر به نحو هراین رابطه را توان 

  محاسبه شود و یا تخمین زده سرعت کاهش یافتن چگالی اتر در این دنیا باید یا

 شود 

در حال حاضر حداقل می توان تغییرات وارده در چگالی اتر را با استفاده از ضریب 

ثابت انبساط هابل تخمین زد.  ضریب ثابت انبساط هابل نمایانگر سرعت دور شدن 

از یکدیگر است.  پخش  )ولی نه سرعت انبساط کلی محیط اتر(محتویات این کیهان 

منبسط شدن محیط اتری است که در آن به دلیل ًا شدن محتویات این کیهان عموم

شدن محتویات این  حملقرار دارند.  چون، آن محیط با منبسط شدن خود، باعث 

کیهان می گردد و آنها را از هم دور می سازد.  بنابراین، سرعتی که محتویات این 

و از هم دور می شوند تناسب  )حمل( کیهان در هر مکانی توسط محیط اتر کشیده

سرعت منبسط شدن محیط اتر در آن مکان دارد ولی با سرعت انبساط آن  مستقیم با

 محیط برابر نیست.  

حرکت نسبی بین محتویات این کیهان و محیط اتری که در آن قرار دارند درست 

مانند حرکت نسبی بین اشیائی است که بطور آزادانه در حال سقوط آزاد به سمت یک 
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را به سمت آن کره آسمانی می کشاند.  آن اشیاء  کره آسمانی هستند و اتری که آنها

توسط اتر به سمت کره آسمانی کشیده می شوند ولی هیچ وقت سرعت حرکت آنها 

معادل با سرعت جریان اتر به سمت آن کره آسمانی نخواهد شد.  البته اگر آن اشیاء 

ت آنها در خود را از فاصله بینهایت از کره آسمانی شروع کنند، سرعت حرک آزاد سقوط

معادل با سرعت اتری خواهد بود که آنها را به سمت ًا وط آزاد تقریبمسیر سق طول کل

 آن کره آسمانی می کشاند.  

ولید زمانی که ذرات هسته ای در این کیهان تولید شدند، آنها از امواجی که آنها را ت

عقب ماندن آنها نسبت به  ، سرعتی بیشتر از آن سرعتکرده بودند عقب ماندند.  حت

 بود که خود در حال منبسط شدن بود.  تمام ذرات )محتویات( این کیهان یمحیط اتر

شدن هستند، چون نیروی جاذبه به  )حمل( در حال کشیده با سرعتی هر چه سریعتر

دور شدن محتویات این کیهان  فتدریج در حال ضعیف تر شدن است، نیرویی که مخال

  از هم می باشد. 

 معادل با ًا حدود اساس اندازه گیری های اخیر، ضریب ثابت انبساط هابل بر

است ک فاصله ای پارِسک فاصله است.  یک پارسکیلومتر در ثانیه و در هر میلیون 

مقدار عددی ضریب ثابت انبساط هابل را می  ،در نتیجه.  سال نوری 6/معادل با  

  توان بصورت زیر نوشت،  

(HC= /15 x 1-11 km/ سال  /km) 

سرعت افزایش حجم محیط اتر در این کیهان حداقل معادل در حال حاضر، بنابراین، 

 است با، 

.((R)-(R1)) / (R1) = /14 x 11 

به ترتیب شعاع های محیط کیهان در سال گذشته و در   Rو  R1در فرمول باال، 

حال حاضر هستند.  مقدار تغییرات ساالنه در چگالی اتر و در فشار داخلی آن محیط در 

معادل با هم ولی جهت تغییر یافتن آنها مخالف تغییرات وارده در حجم ًا این کیهان عدد

 .  به عبارت دیگر،  استمحیط اتر 

سریعتر است "سرعت کاهش یافتن ساالنه چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط 

 "14x11از، 
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اساس ضریب ثابت انبساط  این سرعت افزایش چگالی اتر )محاسبه شده بر، نکته مهم

اساس حرکت دور شدن کهکشانها از یکدیگر است که  هابل( فقط و فقط بر

ات انبساط کلی محیط اتر است.  محاسبفقط درصد بسیار کوچکی از سرعت 

سرعت نشت کردن اتر به دنیای مجاور از طریق ذرات ماده و ضد  انجام شده،

 ماده )شامل ستاره های نوترونی و سیاه چاله ها( را نیز نادیده گرفته است.  

)برای سرعت کاهش یافتن چگالی اتر در  مقدار عددی تخمین زده شده در باال شدن استفاده

صوتی در محیط هوا می شوند می تواند ارائه دنیا( در معادالتی که مربوط به سرعت امواج  این

واج نور و سایر امواج ماورد سرعت افزایش تدریجی در سرعت تخمین اولیه ای در م دادن

طرح می توان را ممکن سازد.  سپس، آزمایش های مختلفی را در این کیهان الکترومغناطیسی 

انجام اینگونه آزمایش ها   .را تأیید کنند اولیه که بتوانند نتایج تخمین زده شده کرد و انجام داد

در مورد اینکه تغییرات وارده در شوند جامع تری بهتر و درک  باعثهمچنین خواهند توانست 

   بر روی سرعت امواج نور در آن محیط اثر می گذارند.چگونه چگالی اتر 
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 نورو جهت انتشار جاذبه بر روی سرعت  اتاثر

اتر به سمت ذرات ماده و  شتابدار نیروی کششی است که جریان در هر مکان نیروی جاذبه

اینگونه جریان  ضد ماده بر روی سایر ذراتی که در مسیر حرکت آن قرار می گیرند وارد می کند. 

 اتر همچنین امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی را نیز با خود حمل می کند.  

توسط آزمایشهای  اثر جاذبه بر روی جهت انتشار امواج نور که به کره زمین می رسند قباًل

اثر جاذبه بر روی سرعت  دادننشان برای ًا مخصوصآزمایش زیر شده است.   متعددی نشان داده

   .طراحی شده استانتشار نور 

 

 :آزمایش 

 )اثر جاذبه بر روی سرعت انتشار امواج نور(

طور که در شکل زیر نشان داده برای شروع، باید یک آزمایش با امواج صوت انجام داد.  همان

، یک بلندگو و یک میکروفون باید به نحوی در دو انتهای یک لوله طوالنی نصب شوند که شده

امواج صوتی تولید شده توسط بلندگو بتوانند بوضوح توسط میکروفون دریافت شوند.  امواج 

 باشند.   ثابتیصوتی تولید شده توسط بلندگو باید با یک فرکانس 
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د به یک دستگاه آنالیز کننده فرستاده شوند که امواج دریافت شده توسط میکروفون بای

 شکل امواج را بر روی صفحه تصویری خود نشان دهد.  

پشت میکروفون  وباید پشت بلندگو  ل نشان داده شده، دو عدد پنکهکهمانطور که در ش

.  استفاده خواهند شددر محیط هوای داخل لوله  ند.  آنها برای تولید کردن جریاننصب شو

از لوله است.  بنابراین، جریان  نجریان هوای تولید شده توسط هر دو پنکه به سمت بیروجهت 

هوای تولید شده در داخل لوله توسط پنکه ای که در پشت میکروفون قرار دارد هم جهت با 

جریان هوای تولید شده ًا جهت انتشار امواج صوتی تولید شده توسط بلندگو خواهد بود و متناظر

له توسط پنکه ای که در پشت بلندگو نصب شده بر خالف جهت انتشار امواج تولید در داخل لو

 شده توسط بلندگو خواهد بود.  

نخست، در حالیکه هر دو پنکه خاموش هستند، باید توسط بلندگو امواج صوتی با یک 

.  شکل سینوسی آن امواج بر روی صفحه تصویری دستگاه کردرا تولید  مشخص و ثابتیفرکانس 

بر نشان داده شده در این حالت باید مکان موج سینوسی آنالیز کننده نشان داده خواهد شد.  

 .  کردتصویری دستگاه آنالیز کننده ثبت روی صفحه 

د کند.  داخل لوله تولی ایهوی در بعد، باید یکی از دو پنکه را روشن کرد که بتواند جریان

جریان تولید شده در هوای داخل لوله خودبخود باعث تغییر مکان دادن امواج سینوسی بر روی 

صفحه تصویری دستگاه آنالیز کننده خواهد شد.  مقدار این تغییر مکان ایجاد شده در مکان موج 

 سینوسی به نکات زیر بستگی خواهد داشت:  

  ،سرعت جریان هوا در داخل لوله
  بلندگو و میکروفون، فاصله بین
   .سرعت انتشار امواج صوتی در آن محیط هوای داخل لوله

شوند.  همین مراحل باید پس از خاموش کردن پنکه اولی و روشن کردن پنکه دومی تکرار 

جریان هوای تولید شده بر خالف جهت جریان هوای تولید شده توسط پنکه اولی خواهد بود.  در 

نشان داده شده بر روی صفحه تصویری دستگاه آنالیز کننده به جهت نتیجه امواج سینوسی 

امواج سینوسی نشان  نمخالف تغییر مکان خواهند داد.  انتظار اینگونه نتایج در تغییر مکان داد

به دلیل اینکه در دو  ،داده شده بر روی صفحه تصویری دستگاه آنالیز کننده را می توان داشت

 .  خواهند بودیکدیگر  جهت ه، جریان هوای تولید شده بر خالفقسمت از آزمایش انجام شد

 به دلیلکه  ، اثراتیه شوندنشان داد همین گونه اثرات می توانند در مورد امواج نورًا دقیق

.  دستگاه مورد گردداتر تولید می شوند که باعث تولید شدن نیروی جاذبه می  ی دروجود جریان
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آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است.  قطعات اصلی این دستگاه نیاز برای انجام اینگونه 

نصب که در داخل دو لوله شیشه ای نور  سنسور دوفرکانس بخصوص،  منبع نور با دو ،عبارتند از

   یک دستگاه آنالیز کننده.همچنین و  ی داخل آنها تخلیه شدههوا شده اند که

 

برای قسمت اول این آزمایش، فقط باید به منبع نور و سنسور نور در یکی از دو لوله شیشه 

ای توجه داشت.  نخست، در حالیکه لوله حامل منبع نور و سنسور نور به حالت افقی قرار گرفته 

است، باید مکان موج سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده را ثبت کرد.  
از چرخاندن لوله شیشه ای به دور محور شاسی که بر آن نصب شده و به حالت عمودی  پس

در آمدن آن، به نحوی که منبع نور در انتهای باالیی و سنسور نور در انتهای پایینی لوله قرار 
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بگیرند، باید مکان موج سینوسی نور که بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده نشان داده شده را 

درجه چرخاند، به  1سپس، باید لوله حامل منبع نور و سنسور نور را معادل با   ثبت کرد.

نحوی که سنسور نور در انتهای باالیی لوله و منبع نور در انتهای پایینی آن قرار بگیرند.  در این 

 حالت نیز باید مکان موج سینوسی نور بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده را ثبت کرد.  

ج سینوسی نور بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده با اکردن مکانهای ثبت شده امو با مقایسه

موج آن امواج نور و  لطو دانستنمکان آن امواج در حالتی که لوله به صورت افقی قرار داشت، و 

نور، می توان سرعت انتشار امواج نور به سمت مرکز ثقل سنسور همچنین فاصله بین منبع نور و 

 یا بر خالف آن جهت را محاسبه نمود.   کره زمین و

سرعت جریان اتر نزدیک به سطح کره زمین، در آن زمان بخصوص و در آن مکان بخصوص، 

معادل با نصف اختالف دو سرعتی می باشد که برای سرعت انتشار امواج نور به سمت مرکز ثقل 

جریان خود به سمت مرکز کره زمین و بر خالف آن جهت محاسبه شده اند.  به دلیل اینکه، با 

حال انتشار که به سمت زمین در از نور امواجی  سرعت اتر خودبخود به ، سرعتثقل کره زمین

در حال انتشار هستند د شد و از سرعت امواجی از نور که به سمت فضا اهاضافه خو هستند

 خواهد شد.  به عبارت دیگر،   استهک

سرعت دقیق  گیری کردنند برای اندازه اینگونه آزمایشها می توان

جریان اتر که به سمت مرکز ثقل کره زمین است و به نیروی جاذبه 

 .  بکار آیندکره زمین معنی می دهد 

اتر به سمت مرکز ثقل کره زمین که باعث تولید شدن نیروی جاذبه  شتابدار جریان، نکته مهم

مکان  آن زمین می گردد باید معادل با سرعت گریز از مرکز از جاذبه کره زمین در

 باشد. می شود،انجام یعنی مکانی که آزمایش )ارتفاع نسبت به مرکز ثقل کره زمین( 

همچنین می توان با استفاده از دو  همانطور که در شکل نشان داده شده، این آزمایش را

نور که در داخل یک و یا دو لوله )موازی هم( نصب شده باشند نیز انجام سنسور منبع نور و دو 

در حالیکه لوله ها به حالت افقی هستند مکان دو موج دریافت شده از دو ، شرایطداد.  در این 

م به نحوی تنظیباید را اده می شوند نشان د نور که بر روی صفحه دستگاه آنالیز کنندهسنسور 

 کرد که بر روی هم منطبق شوند. 

بعد، پس از چرخاندن لوله ها بر روی محور خود که بر روی شاسی قرار گرفته، و به حالت 

عمودی در آمدن لوله ها، مکان دو موج سینوسی امواج نور دریافت شده بر روی صفحه دستگاه 

باشد، می توان این آزمایش را با  مهمچنین، در صورتیکه الز آنالیز کننده را باید ثبت کرد. 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

54 

 

مکان آن دو  محور خود تکرار کرد وبه دور درجه  1چرخاندن لوله ها با زاویه ای معادل با 

 ثبت کرد.  ًا موج سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده را مجدد

به سمت مرکز ثقل کره  که را نسبت به جریان اترهر دو لوله یک شرایط مساوی ، نکته مهم

   تجربه خواهند کرد.است  زمین

اتر تولید می شود، آن نیرو  شتابدار در اثر جریانبه دلیل اینکه نیروی جاذبه ، نکته بسیار مهم

باعث تولید شدن هیچ گونه تغییر فرکانس امواج دریافت شده به سمت رنگ قرمز و یا 

شود.  بجای آن اثر، نیروی جاذبه باعث تغییر یافتن سرعت آبی نمی  به سمت رنگ

انتشار امواج نور در آن محیط می گردد.  
از هم  یا ولی، اگر منبع نور و دریافت کننده نور به سمت هم در حرکت باشند و

باعث تولید شدن تغییر فرکانس آن امواج به  به ترتیب دور شوند، حرکت نسبی آنها

خواهد شد.   قرمزو یا به سمت فرکانس رنگ  آبیسمت فرکانس رنگ 

اه شیری، در ضمن با در نظر گرفتن مکان کره ماه، مکان خورشید و مکان مرکز کهکشان رالبته، 

مایشها در زمانهای مناسب و با تنظیم کردن زاویه ای که لوله های حامل انجام اینگونه آز

ان سرعت جریان اتر که مربوط به نور با صفحه افق می سازند، می تو سنسورمنبع نور و 

اندازه ًا می شود را نیز دقیق زمان بخصوص آن ر آن مکان بخصوص و درنیروی جاذبه آنها د

 گیری و محاسبه نمود.  
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میدان مغناطیسی بر روی سرعت و جهت انتشار نور اتاثر
برگشت را کامل می میدان مغناطیسی نوعی جریان در محیط اتر است که یک مسیر رفت و 

که مربوط به میدان د که چطور امواج نور توسط جریان اتر نزیر نشان می ده هایکند.  آزمایش

 مغناطیسی می شود حمل می شوند.  

 

  اولآزمایش :
 نور( امواج مغناطیسی بر روی سرعت انتشاراثر میدان )

انتشار امواج نور و سایر این آزمایش برای نشان دادن اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت 

جزئیات دستگاهی که باید برای انجام اینگونه   امواج الکترومغناطیسی طراحی شده است.

 آزمایشات استفاده شود در زیر نشان داده شده است. 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

56 

 

 ذکر شود: باید

برای اینکه دو موج نوری که در خالف جهت یکدیگر از داخل میدان مغناطیسی عبور می  -1

برای قطع کردن آن  ای دیگر اثری نگذارند، از یک عدد پروانه سه پرهکروی یکنند بر 

دو  آنه فقط یکی از در هر لحظاده شده است.  در این شرایط، فتاسنور شاخه از دو 

 .  یافتنور حق عبور کردن از داخل میدان مغناطیسی را خواهد  شاخه از

امکان پیش آمدن اینگونه اثرات بین دو موج نور و یا دو موج صوتی که دارای یک 

تحت عنوان "آزمایشهای مربوط به اثرات دیگر فرکانس مشترک هستند در یک آزمایش 

 بر روی یکدیگر" بررسی شده است.    یدو موج نور و یا دو موج صوت

-  )دستگاه استفاده شده برای انجام اینگونه آزمایشها را می توان در هر زمانی )روز و یا شب

باید در زمان  سنسورمسیر نور ارسالی از منبع به سمت  ولی، تنظیم دقیق نصب کرد. 

 شروع آزمایش انجام شود. 

 مشترک برای تکرارو یا یک تنظیم اگر الزم است که از یک درجه بندی ، مهم هنکت

کردن آزمایش در زمانهای مختلف و یا حتی مکانهای مختلف استفاده شود، 

بسته به حساسیت دستگاه، باید اثرات وارده توسط سایر پدیده ها نظیر 

زمین به دور خورشید کره حرکت  همچنین و کرات آسمانی نیروهای جاذبه

 و حرکت منظومه شمسی به دور مرکز کهکشان نیز در نظر گرفته شوند. 

-  دستگاه توسط جریان برق فعال نشدهغیر مغناطیسی  دور لولۀدر حالیکه هنوز سیم پیچ ،

 ل مختلف درجه بندی و تنظیم شود:  عام استفاده شده باید برای اثرات چند

  از آنجایی که نورهای دریافت شده توسط هر دو نورسنج از یک منبع سرچشمه می

امواج دریافت شده نیز باید یکسان باشند.  هایگیرند، فرکانس


  دقیقًا عین یکدیگر هستند و شدت نور )سنسور نور( از آنجایی که هر دو نورسنج

امواج دریافت شده نیز باید  ارتفاعد، شده توسط آنها نیز یکسان می باشدریافت 

نالیز بسیار نزدیک به یکدیگر باشند.  با استفاده از قابلیت تنظیم شدن دستگاه آ

آن امواج را دقیقًا با هم برابر ساخت.  ارتفاعکننده می توان 
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  و در نتیجه دو زمان بندی دو سیگنال دریافت شده از دو نورسنج باید با هم همگام

موج سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده باید بر روی هم 

بندی سیگنالها را می توان چه با  شوند.  اینگونه تنظیم دقیق زمانمنطبق  کاماًل

تغییر دادن طول سیم رابط بین هر یک از نورسنجها و دستگاه آنالیز کننده انجام 

 داد و چه با استفاده کردن از قابلیت تنظیم شدن دستگاه آنالیز کننده.

اینگونه آزمایشها باید با استفاده از میدان مغناطیسی با قدرتهای مختلف تکرار شوند.   -4

فعال (  DCاز نوع جریان مستقیم )برای این کار باید آهنربا را با ولتاژهای متفاوتی 

 ساخت.  

آزمایش مورد نظر باید بدون فعال ساختن آهنربا شروع شود.  در این حالت، دو سیگنال 

دقیقًا بر که بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده نشان داده می شوند دریافت شده از دو نورسنج 

 منطبق خواهند شد.یکدیگر روی 

سپس، باید آهنربا را با استفاده از حداقل ولتاژ ممکن فعال ساخت.  میدان مغناطیسی تولید 

باعث ایجاد شدن که در اصل نوعی جریان ایجاد شده در محیط اتر می باشد خودبخود شده 

 اختالف در بین سرعت انتشار امواج نور در دو جهت مخالف )در داخل لوله( خواهد شد.  

سرعت انتشار امواج نور در یک جهت و کاهش  افزایش یافتنوجود میدان مغناطیسی باعث 

یافتن سرعت انتشار آن در جهت دیگر خواهد شد.  بنابراین، دو سیگنال سینوسی که از دو 

روی دستگاه آنایز کننده نشان داده می شوند، بر  هج دریافت و بطور همزمان بر روی صفحنورسن

در خالف جهت یکدیگر تغییر مکان  به یک اندازه مساویًا تقریبهم منطبق نخواهند شد.  آنها 

 خواهند داد.

آنالیز اندازه تغییر مکان دو سیگنال سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه ، مهم هنکت

کننده کمی با هم تفاوت خواهند داشت.  چون، سیگنال مربوط به موج نوری که بر 

خالف جهت جریان ایجاد شده در محیط اتر انتشار می یابد، به دلیل کاسته شدن از 

 بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده سرعت انتشارش، به اندازه بیشتری در مکان خود

نوری که موافق با جهت جریان ایجاد شده در محیط تغییر مکان خواهد داد تا موج 

 .  و به سرعت آن افزوده شده است اتر در حال انتشار است

اینگونه اختالفات در مقدار تغییر مکان دو سیگنال نشان داده شده برای مواقعی 

 که سرعت جریان اتر بیشتر باشد بطور واضح تری نمایان می شود.  
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یک آزمایش توسط امواج صوتی که در یک محیطی نظیر محیط هوا در حال 

 انتشار باشند، اثرات جریان هوا را بوضوح نشان خواهد داد.  

حتی می توان دو هواپیما که بر خالف جهت یکدیگر، یعنی یکی بر خالف جهت 

ل باد و دیگری موافق با جهت باد موجود در محیط هوا، با یک سرعت مساوی در حا

پرواز باشند، را در نظر گرفت.  در ضمن طی کردن یک مسافت مساوی بر روی زمین 

، هواپیمایی که مخالف جهت باد در حال پرواز است به زمان بیشتر )بین دو فرودگاه(

و هواپیمایی که موافق با جهت باد در حال پرواز است به زمان کمتری برای طی 

ی، اختالف زمان آنها با حالتی که هیچگونه کردن آن مسافت نیاز خواهند داشت.  ول

در صورتیکه سرعت باد چون،  بادی جریان نداشته باشد با هم برابر نخواهند بود. 

معادل با سرعت پرواز هواپیماها نسبت به هوای اطرافشان باشد، سرعت یک هواپیما 

به  دو برابر خواهد شد، در حالیکه دیگری در جای خود ساکن خواهد ماند و نسبت

 زمین به سمت مقصد خود هیچ پیشروی نخواهد داشت.

تغییرات ایجاد شده در سرعت امواج نور که در دو جهت مخالف یکدیگر در های  اندازه

جریان هستند )یکی موافق با میدان مغناطیسی و دیگری مخالف با آن( و در نتیجه مقدار تغییر 

دستگاه آنالیز کننده مستقیمًا به شدت میدان مغناطیسی  همکان نشان داده شده بر روی صفح

خواهند داشت.  این رابطه را می توان بسادگی با فعال ساختن تولید شده توسط آهنربا بستگی 

 . نشان دادستفاده از ولتاژهای مختلف آهنربا با ا

ایانگر تغییرات دستگاه آنالیز کننده، فقط نم هتغییر مکان امواج سینوسی بر روی صفح، مهم هنکت

رکانس آنها.  در اینگونه وارده بر روی زمان بندی آن امواج خواهد بود و نه بر روی ف

، هیچگونه تغییر مکان طیف نوری به سمت رنگ قرمز و یا رنگ آبی صورت آزمایشها

نور نسبت  سنسورنمی گیرد.  دلیل اینگونه نتایج، ثابت بودن مکان منبع نور و مکان 

 .  به یکدیگر است

آنجایی که دستگاه آنالیز کننده قابلیت نشان دادن فرکانس امواج دریافت شده را نیز دارد، از 

تغییر مکانهای حاصل شده در زمان بندی امواج سینوسی نسبت به یکدیگر، در اثر قدرتهای 

 مختلف میدان مغناطیسی را می توان به صورت یک نمودار نشان داد. 

سینوسی نشان داده شده، نسبت به طول موج یک  دو موجمقدار تغییر مکان ایجاد شده در 

سرعتهای دو موج که در خالف جهت بین دن اختالف شسیکل کامل می تواند برای محاسبه 
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 نمغناطیسی عبور می کنند بکار آید، چون طول مسافتی که توسط میدا یکدیگر از یک میدان

 ول موج نور تولید و استفاده شده مشخص می باشند.  مغناطیسی اشغال شده و ط

مقدار تغییر مکان ثبت شده می تواند برای محاسبه شدن نیروی میدان مغناطیسی ، نکته مهم

در حالت   مورد نیاز کاهش دهد استفاده شود. حّدهر الزم که بتواند سرعت نور را به 

   باشد،هم که ماکزیمم حتی اگر برای یک لحظه 

 باشد، حتی می توان که به اندازه کافی قوی استفاده از یک آهنربابا "

 " .متوقف ساختنور را کرد که انتشار سعی 

 

  دومآزمایش: 

 نور(امواج اثر میدان مغناطیسی بر روی جهت انتشار )

این آزمایش برای نشان دادن اثر میدان مغناطیسی بر روی جهت انتشار امواج نور و سایر 

امواج الکترومغناطیسی طراحی شده است.  این آزمایش نشان می دهد که چطور یک آهنربای 

در محیط اتر، امواج نور را از مسیر خود منحرف سازد و در  جریانقوی می تواند، با ایجاد کردن 

درجه بندی شده گردد.   هنتیجه باعث تغییر مکان دادن نقطه مشخص شده بر روی یک صفح

زیر نشان داده شده  شکل جزئیات دستگاهی که باید برای انجام اینگونه آزمایش استفاده شود در

 است. 

 ذکر شود: باید

هر زمانی )روز و یا شب( شده برای انجام اینگونه آزمایشها را می توان در دستگاه استفاده  -1

 )نورسنج( سنسور نورمسیر نور ارسالی از منبع به سمت  تنظیم دقیقنصب کرد، ولی 

 باید در زمان شروع آزمایش انجام شود.  

مشترک برای تکرار  تنظیمیک و یا  اگر الزم است که از یک درجه بندی، مهم هنکت

کردن آزمایش در زمانهای مختلف و یا حتی مکانهای مختلف استفاده شود، 

بسته به حساسیت دستگاه، باید اثرات وارده توسط سایر پدیده ها نظیر 

و حرکت زمین به دور خورشید و کرات آسمانی نیروهای مختلف جاذبه 

 گرفته شوند.حرکت منظومه شمسی به دور مرکز کهکشان نیز در نظر 
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- درجه بندی شده باید به نحوی تنظیم شود که یکی از مختصات شبکه شطرنجی  هصفح

راست )به یا سمت چپ و سمت امواج نور به  )انحراف( آن باعث نمایانگر شدن خمیدگی

 موازات میدان مغناطیسی ایجاد شده( گردد.  

را به جهت چپ و راست، برای انجام اینگونه تنظیم ها می توان امواج ارسالی نور 

بین قطب های شمال و جنوب آهنربا، )در حالیکه آهنربا هنوز فعال نشده باشد( حرکت 

   درجه بندی شده را با آن وفق داد. هداد و جهت صفح

 

-  تنظیم دقیق این دستگاه باید در زمانی انجام شود که آهنربا فعال نشده باشد.  موج نور

که بین دو قطب آهنربا قرار گرفته عبور کند.  صفحه درجه بندی  ای باید از درون لوله

شده را باید به نحوی تنظیم کرد که نور دریافت شده دقیقًا محل تقاطع دو محور 

 شطرنجی را مشخص سازد.   همختصات صفح
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این آزمایش باید چندین بار و برای قدرتهای متفاوتی از میدان مغناطیسی ایجاد شده   -4

 ربا )با استفاده از ولتاژهای مختلف( تکرار شود.  توسط آهن

این آزمایش را باید اول بدون فعال ساختن آهنربا انجام داد.  در این حالت، نور ارسال شده 

بدون اینکه تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرد، از داخل لوله عبور خواهد کرد و محل 

   د ساخت.شطرنجی شده را مشخص خواه هتقاطع مختصات صفح

سپس، باید آهنربا را با استفاده از حداقل ولتاژ ممکن فعال ساخت.  میدان مغناطیسی تولید 

شده باعث خمیدگی بسیار ناچیزی در مسیر موج نور به یک طرف خواهد شد.  مقدار خمیدگی 

ایجاد شده در مسیر نور بستگی به شدت میدان مغناطیسی تولید شده خواهد داشت.  اینگونه 

 رات را می توان به سادگی با تغییر دادن ولتاژ استفاده شده نشان داد.  اث

محدب منعکس خواهد شد و در نتیجه انحراف  هموج نور، هر بار، توسط نقاط مختلفی از آیین

درجه  ین، به دلیل فاصله زیاد بین آیینه محدب و صفحهایجاد شده تشدید خواهد شد.  همچن

استفاده شده برای فعال ساختن آهنربا، نور دریافت شده اثرات خود  بندی شده، با توجه به ولتاژ

   را در نقاط متفاوتی بر روی صفحه درجه بندی شده به نمایش خواهد گذاشت.

این آزمایش را همچنین می توان پس از عوض کردن قطب های آهنربا کاًل تکرار کرد.  برای 

ند را عوض افعال ساختن آهنربا استفاده شده انجام این کار فقط باید جای سیم هایی که برای 

کرد.  تغییر جهت میدان مغناطیسی خودبخود باعث برعکس شدن اثرات مشاهده شده بر روی 

   درجه بندی شده خواهد شد. هصفح

  اینگونه آزمایش را می توان با استفاده از نور تولید شده توسط یک دستگاه لیزر و یا

نیز انجام داد.  ولی، در صورتی که  فرکانسی شده با هر امواج الکترومغناطیسی متمرکز

فرکانس امواج استفاده شده در قسمت طیف نوری که قابل رؤیت هستند نباشد، باید از 

ز کننده تحویل دهد دستگاهی که بتواند آن امواج را دریافت کند و به دستگاه آنالی

 استفاده شود. 

به جریان اتر را نشان می دهد، همچنین می توان  در ضمن اینگونه آزمایش، که اثرات مربوط

هر چیزی می شود باعث حمل شدن درست مانند نیروی جاذبه،  ،نشان داد که میدان مغناطیسی

 گیرد.  می که در مسیر آن قرار 

با دانستن )اندازه گیری کردن( طول زمانی که امواج نور برای عبور کردن از لوله )میدان 

مغناطیسی( می گذرانند و طول زمانی که ذرات هسته ای خنثی نظیر نوترونها )بسته به سرعت 

پرتاب شدن آنها از یک سمت به سمت دیگر( در ضمن عبور کردن از همان میدان مغناطیسی 
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توان ثابت کرد که مقدار انحراف ایجاد شده در مسیر مستقیمی که در زمان ورود  نیاز دارند، می

 مدتفقت دارند.  به این معنی که هر چه ابا هم مو به آن میدان مغناطیسی دنبال می کردند

زمان طوالنی تری را در آن میدان مغناطیسی بگذرانند بیشتر از مسیر مستقیم خود منحرف می 

 شوند.  

مقدار انحراف آنها را می توان با یک ضریب شتاب ثابت که در مسیر جریان اتر می باشد 

نشان داد.  اینگونه شتاب را می توان بسادگی به شتاب مربوط به نیروی جاذبه محلی کره زمین 

نشان داده می شود.   (g)تشبیه کرد که با ضریب ثابت جاذبه 
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 میدان الکتریکی بر روی سرعت و جهت انتشار نور اتاثر

از ذرات منفی که  جریانییک طرفه در محیط اتر است،  جریانمیدان الکتریکی یک نوع 

.  آزمایشهای زیر نشان می دهند چطور امواج نور توسط ختم می شود به ذرات مثبت شروع

 جریان ایجاد شده در محیط اتر که مربوط به میدان الکتریکی می شود حمل می شوند.  

 

  :آزمایش اول
 نور(امواج انتشار )اثر میدان الکتریکی بر روی سرعت 

نور و یا سایر این آزمایش برای نشان دادن اثر میدان الکتریکی بر روی سرعت انتشار امواج 

طراحی شده است.  جزئیات طرح آزمایش پیشنهاد شده در شکل زیر امواج الکترومغناطیسی 

 نشان داده شده اند.  

 

در حالیکه جریان برق از دو صفحه هادی قطع می باشد، دستگاه مورد نظر باید در چند 

 تنظیم و درجه بندی شود:  مختلف مورد 

 با زاویه مشخصی، همانطور که در شکل نشان داده شده،  ،ج نور باید به نحویامومسیر ا

توسط در بین دو صفحه هادی  معلومیتنظیم شود که پس از منعکس شدن به تعداد 

جذب شود.  )دریافت کننده نور( نور  سنسور
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 ن سیگنال سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده باید در اکم

چه با استفاده از  دوسط آن صفحه قرار داده شود.  این قسمت از تنظیم را می توان

کوتاه تر و یا بلندتر ساختن انجام شود و چه با  آنالیز کننده دستگاه نقابلیت تنظیم شد

 نور به دستگاه آنالیز کننده می رساند.   سنسورطول سیمی که سیگنال را از 

این آزمایش باید نخست بدون فعال ساختن صفحه های هادی توسط جریان برق شروع 

شود.  در این حالت، سیگنال سینوسی دریافت و نشان داده شده در وسط صفحه دستگاه آنالیز 

 قرار خواهد داشت.  کننده 

سپس، دو صفحه هادی باید توسط جریان برق با کمترین ولتاژ ممکن فعال شوند.  میدان 

الکتریکی تولید شده باعث متفاوت شدن سرعت انتشار نور در یک جهت نسبت به جهت دیگر 

 ور خواهد شد.  به دلیل اینکه، در یک جهت جریان اتر باعث سریعتر شدن سرعت انتشار امواج نو

 در جهت دیگر جریان اتر باعث آهسته تر شدن سرعت انتشار امواج نور خواهد شد.  

لیز کننده که در اثر امقدار تغییر مکان ایجاد شده در مکان سیگنال بر روی صفحه دستگاه آن

سریعتر شدن سرعت امواج نور در یک جهت تولید می شود از مقداری که در خالف جهت به 

سرعت انتشار امواج نور تولید می شود کمتر خواهد بود.  در نتیجه، مدت  دلیل آهسته تر شدن

زمان الزم برای منتقل شدن امواج نور از یک صفحه به صفحه دیگر در دو جهت با هم فرق 

لیز کننده اخواهند داشت.  بنابراین، سیگنال سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آن

ت.  مقدار این تغییر مکان سیگنال سینوسی به نیروی میدان به یک جهت انتقال خواهد یاف

 الکتریکی تولید شده بستگی خواهد داشت.  

خواهد بود،  امواج تغییر مکان سیگنال سینوسی فقط در زمان بندی دریافت شدن آن، نکته مهم

ولی هیچگونه تغییری در فرکانس امواج دریافت شده ثبت نخواهد شد به دلیل اینکه 

 کننده امواج نور و دریافت کننده آنها نسبت به هم در حرکت نمی باشند.  تولید 

از آنجایی که دستگاه آنالیز کننده همچنین می تواند فرکانس امواج نور را نیز نشان دهد، 

می توان یک نمودار برای تغییرات وارده در مکان سیگنال نشان داده شده و نیروی الکتریکی 

طول  بامقایسه مقدار تغییر مکان نشان داده شده در در بین دو صفحه هادی تهیه کرد.   دموجو

دن سرعت جریان اتر در بین دو صفحه هادی بکار آید.  محاسبه شمی تواند برای یک موج کامل 

سایر اطالعات الزم نظیر فاصله بین دو صفحه هادی و تعداد دفعاتی که امواج نور  ،به دلیل اینکه

طول موج امواج نور استفاده شده از قبل همچنین دو صفحه هادی منعکس می شوند و بین 

 هستند.   معلوم و دانسته
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اطالعات الزم برای  ،در ضمن انجام اینگونه آزمایش ،مقدار تغییر مکان ثبت شده، نکته مهم

برای کاهش دادن سرعت انتشار امواج نور محاسبه نمودن قدرت میدان الکتریکی که 

 .  خواهد ساخترا فراهم  الزم باشدبه اندازه های مورد نظر 

ی زیاد توسط تعداد بسیار قویترین منبع برق )احتمااًلبا فعال ساختن دو صفحه هادی توسط 

 متوقف ساخت.   از خازنها( می توان حتی اگر شده برای یک لحظه، انتشار امواج نور را کاًل

، فقط به یک رفت و برگشت و شکل زیر نشان داده شدهطور که در در اینگونه آزمایش، همان

یا یک انعکاس امواج نور توسط یکی از صفحه های هادی نیاز خواهد بود.  به دلیل اینکه، امواج 

نور برای یک لحظه در مسیر انتشار خود که بر خالف جهت جریان تولید شده در محیط اتر است 

 متوقف خواهند شد.  

 

 

  :آزمایش دوم
 نور(امواج )اثر میدان الکتریکی بر روی جهت انتشار 

این آزمایش برای نشان دادن اثر میدان الکتریکی بر روی جهت انتشار امواج نور و یا سایر 

امواج الکترومغناطیسی طراحی شده است.  جزئیات طرح آزمایش پیشنهاد شده در زیر نشان 

 داده شده اند.  
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صفحه هادی قطع می باشد، صفحه درجه بندی شده باید به در حالیکه جریان برق از دو 

تداد مسیر انتشار امواج نور که از بین دو صفحه هادی گذر مدر اًا نحوی جاسازی شود که مستقیم

داشته باشد.  همچنین، جهت درجه بندی های روی آن صفحه باید به نحوی  می کنند قرار

که در دیگر صفحه هادی صفحه هادی و یا  سمت یک چرخانده شوند که انحراف امواج نور به

 آزمایش پیش خواهد آمد را نشان دهند.   مراحل بعدی

این عمل را می توان با حرکت دادن منبع نور به سمت یک صفحه هادی و بعد به سمت 

بندی شده انجام داد.  صفحه درجه بندی باید بطور  صفحه هادی دیگر و چرخاندن صفحه درجه

جاسازی شود که در زمانی که صفحه های هادی توسط جریان برق فعال  دقیق در مکان خود

 مرکز مختصات رسم شده بر روی آن صفحه را مشخص سازند.  ًا نشده اند امواج نور دقیق

سپس، دو صفحه هادی باید توسط جریان برق با کمترین ولتاژ ممکن فعال شوند.  میدان 

نور از مسیر مستقیم خواهد شد.  مقدار انحراف منحرف شدن امواج الکتریکی تولید شده باعث 

ایجاد شده به نیروی میدان الکتریکی موجود در بین دو صفحه هادی بستگی خواهد داشت.  این 

اثر را می توان بسادگی با فعال ساختن دو صفحه هادی با ولتاژهای مختلف نشان داد.  به دلیل 

فحه هادی در مکانهای مختلفی به صفحه درجه امواج نور پس از عبور کردن از بین دو ص ،اینکه

 بندی شده برخورد خواهند کرد.  

منفی که به دو صفحه هادی  و این آزمایش را می توان پس از عوض کردن قطبهای مثبت

د نمتصل هستند تکرار کرد.  نتایج جدید درست برعکس نتایج بدست آمده در قسمت قبلی خواه

امواج  ،، در این قسمت از آزمایششده در قسمت قبلی ههدشاانحراف م در مقایسه با بود، چون

جهت جریان تولید شده در محیط اتر  ،به دلیل اینکهنور به سمت مخالف منحرف خواهند شد.  

 برعکس خواهد بود.  محلی 
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 یشهای مربوط به اثرات دو موج نورآزما

 را قطع می کنند یکدیگر که مسیر یو یا دو موج صوت

ج الکترمغناطیسی( را می توان در نظر گرفت که دارای امواج نور )و یا هر نوع اموشاخه از ادو 

یک فرکانس مشترک باشند و پس از قطع کردن مسیر انتشار یکدیگر توسط دو دریافت ًا دقیق

به یک دستگاه آنالیز کننده سیگنالهای تولید شده ( دریافت و یا سنسور نور کننده نور )نور سنج

فرستاده شوند.  صفحه تصویری دستگاه آنالیز کننده سیگنالهای سینوسی دریافت شده را بطور 

می تواند نشان دهد.  اساس آزمایش و قطعات استفاده شده در شکل زیر نشان داده شده همزمان 

 اند.  

 

دستگاه آنالیز کننده مربوط سیگنال سینوسی نشان داده شده بر روی صفحه با تنظیم کردن 

با حرکت دادن و قفل کردن مکان منبع یکی از شاخه های نوری استفاده ) به یکی از موجهای نور

، می توان انتظار تغییر مکان یافتن سیگنال نشان داده شده معادل با یک طول موج کامل، (شده

با تکرار کردن این عمل در مورد زوایای مختلف بین امتداد خط داشت.   مربوط به موج دیگر را

 انتشار دو موج باید آشکار شود که:  
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  اخه شدو آن دو خط انتشار زاویه بین حداکثر اثر ممکن در حالتی پیش خواهد آمد که

به صفر درجه نزدیکترین است.  ج نور امواز ا


  تدریج نزدیک شدن آن زاویه به عمود  دو موج نور و بهخط انتشار با افزایش زاویه بین

( اثر مشاهده شده ،)حداقل ممکن کاهش خواهد یافت به درجه  .


  دو موج نور، از خط انتشار آن با افزایش بیشتر زاویه بین  1درجه به سمت 

آن دو موج نور بر خالف جهت یکدیگر خواهد شد.  در این  ندرجه، باعث انتشار یافت

ولی اثر مشاهده شده در  ،به حداکثر نزدیک خواهد شدًا ده شده مجددحالت، اثر مشاه

با درجه دو موج زاویه ای نزدیک به صفر  خط انتشار خالف جهت حالتی خواهد بود که

هم ساخته بودند.  

زاویه اینگونه تغییرات در جدیت اثرات مشاهده شده را می توان انتظار داشت، چون هر چه 

در طول مسافت طوالنی یکتر به هم باشند، آن دو موج انتشار دو موج نور نزدبین امتداد خطهای 

   .د بر روی موج یکدیگر اثر بگذارندمی تواننًا تری بر روی یکدیگر منطبق خواهند بود و مستقیم

گونه جریان موجود در اتر محلی را در نظر  در ضمن انجام اینگونه آزمایش ها باید هر، نکته مهم

گرفت.  هر دو موج نور باید عمود بر جهت جریان موجود در اتر محلی انتشار یابند.  

به عبارت دیگر، در غیبت سایر عوامل نظیر میدان مغناطیسی و یا میدان الکتریکی، 

ر در جهت انتشار هر دو موج نور باید به حالت افقی باشد، چون جهت جریان ات

 نزدیکی سطح کره زمین به سمت مرکز ثقل کره زمین است.  

و  همین گونه آزمایش ها را می توان با استفاده از امواج صوتی با یک فرکانس مشخصًا دقیق

 (هوا) محیطموجود در  های محلیهر گونه جریاننیز، انجام داد.  در مورد امواج صوتی  مشترک

محیط هوا، باید مطمئن شد که  در مورد محیطی نظیر .  همچنین،ه شوندباید در نظر گرفت

با استفاده ).  به عبارت دیگر، اینگونه آزمایش نیایدوجود بهیچگونه اثری نظیر انعکاس آن امواج 

 انجام شود.   امواج صوتی انعکاس ضدباید در یک محیط  (از امواج صوتی در محیط هوا
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 میشلسون و مورلی  هایآزمایش

 جدید( روش)به 

همانطور که در آغاز این بخش عنوان شده بود، دانشمندان قرن نوزدهم نظیر آقای مکسول 

وجود محیط ثابتی به نام محیط اتر را پذیرفته بودند، محیطی که نور و سایر امواج 

الکترومغناطیسی در آن انتشار می یابند.  از آنجایی که آنها می دانستند که کره زمین با سرعتی 

خورشید در گردش است، به روشهای به دور کیلومتر در ساعت   1 ًا با حدود معادل

مختلفی سعی کردند حرکت زمین نسبت به محیط اتر را اندازه گیری کنند.  حرکت فرض شده 

 .  استدر شکل زیر نشان داده شده  که محیطی ساکن فرض شده بود در محیط اترکره زمین 

 

مورلی دقیق ترین دستگاه برای انجام اینگونه آزمایش را در سال آقای میشلسون و آقای 

1 اندازه گیری کردن .  آنها دستگاه خود را با دقت الزم برای ه بودندطراحی کرده و ساخت

دو  آنر سرعت نور )در اثر حرکت زمین به دور خورشید( ساخته بودند.  ولی، تغییرات وارده د

 دانشمند نیز فرض کرده بودند که اتر محیط ثابتی است و زمین در آن حرکت می کند.

آزمایشهای آنها بر اساس مقایسه کردن امواج نور فرستاده و دریافت شده در دو جهت 

مختلف، که یکی هم جهت با مسیر حرکت زمین به دور خورشید بود و دیگری عمود بر آن 

نعکس ساختن دو موج دریافت شده و منطبق کردن آنها بر روی جهت، بنا شده بودند.  با م

 نور را داشتند.شاخه از امواج یکدیگر، آنها انتظار شکل گرفتن تداخل نوری بین آن دو 
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آنها آزمایشهای خود را بر روی سطح کرۀ زمین انجام دادند.  آنها با استفاده از یک بالن، 

یز تکرار کردند.  ولی، هر بار جواب منفی بود و هیچگونه اینگونه آزمایشها را در ارتفاعات زیاد ن

 تداخل نوری قابل مالحظه ای شکل نگرفت.  

شکل زیر نمای ساده ای از اساس کار دستگاه ساخته شده توسط آقای میشلسون و آقای 

 مورلی را نشان می دهد.  

 

لسون و آقای ، نشان دادن این حقیقت است که اگر آزمایشهای آقای میشقسمتهدف این 

، می ه بودنداثرات سایر پدیده ها نیز در نظر گرفته شد شده بودند ودیگری انجام  روشمورلی به 

 ند وجود اتر را ثبت کنند.  ستتوان

بر اساس تئوریهای ارائه شده در این کتاب، در طبیعت، اتر مسئول اثرات و نیروهای متعددی 

مغناطیسی و میدان الکتریکی در اثر حرکتهای  است.  پدیده هایی نظیر نیروی جاذبه، میدان

مختلفی در محیط اتر بوجود می آیند.  بنابراین، در ضمن اندازه گیری کردن حرکت اتر مربوط 

 بخصوص، باید اثرات سایر پدیده ها را نیز در نظر گرفت.   هپدید یک به

مسطح نصب  دستگاه استفاده شده توسط آقای میشلسون و آقای مورلی به حالت افقی و

مختلف بدون  مکانهایشده بود )به حالت شناور بر روی جیوه(.  همچنین، آزمایشهای آنها در 

اثرات وارده توسط سایر پدیده ها که بر روی حرکت اتر و در نتیجه بر کارکرد توجه داشتن به 

ینکه آنها دستگاه آنها تأثیر می گذاشتند انجام شده بودند.  در آنگونه شرایط، بدون توجه به ا

هیچگونه اثری  ، دستگاه آنها نمی توانستدستگاه خود را به چه جهتی )افقی( تنظیم کرده بودند

همانطور که در بخش "جاذبه چیست؟" توضیح داده شده،  ،چون . از حرکت اتر را ثبت کند
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بصورت عمود بر سطح زمین است، همان ًا جهت جریان اتر در نزدیکی سطح کره زمین تقریب

  بنابراین،جریان اتری که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می شود.  

جریان موجود در در آزمایشهای انجام شده توسط آقای میشلسون و آقای مورلی، 

 ج نور اثر می گذاشته است.اموشاخه از ااتر محلی بطور مساوی بر روی هر دو 

به دلیل حرکت زمین در فضا )در کهکشان( و همینطور حرکتهای ایجاد شده در محیط اتر 

مرکز کهکشان، زمان و محل انجام اینگونه کره زمین، ماه، خورشید و توسط نیروی های جاذبۀ 

 آزمایشها نیز بسیار مهم هستند. 

، زمانی انجام شوند شب 1در ساعت اینگونه آزمایشها باید برای ثبت کردن اثرات مورد نظر، 

 :که

  مرکز کهکشان، خورشید، ماه و زمین )به ترتیب ذکر شده( در امتداد یک خط مستقیم

آنها یکدیگر را تقویت و نیروهای جاذبۀ  داشته باشند)و یا بسیار نزدیک به آن( قرار 

،  کنند
 ،حرکت  حرکت زمین به دور خورشید و حرکت سطح کره زمین در محل انجام آزمایش

همگی در یک جهت نیز  خورشید و منظومه شمسی به دور مرکز کهکشان راه شیری

   باشند. مشترک

 شکل زیر زمان و مکان صحیح بر روی کره زمین برای انجام اینگونه آزمایش را نشان می دهد.  

 

)یکی به دلیل حرکت زمین در فضا و دیگری  محلی دو حرکت کلی کره زمین نسبت به اتر

کتهای ایجاد شده در اتر توسط نیروهای جاذبۀ زمین، ماه، خورشید و مرکز کهکشان( به دلیل حر

تقریبًا عمود بر یکدیگر خواهند بود.  حرکت ایجاد شده در اتر که توسط نیروهای جاذبه بوجود 

می آید، عمود بر سطح زمین خواهد بود، در حالیکه حرکت نسبی ایجاد شده توسط حرکت 
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اس با سطح زمین خواهد داشت.  بنابراین، یک شاخه از دستگاه مورد زمین در فضا جهتی مم

نظر باید تقریبًا عمود بر سطح زمین قرار داده شود، جهتی که در اصل معادل با برآیند دو جهت 

می باشد.  شاخۀ دوم باید به حالت افقی و عمود محلی حرکت نسبی ایجاد شده بین زمین و اتر 

ین زمین و اتر قرار گیرد.  به عبارت دیگر، شاخۀ دوم باید در بر جهت هر دو حرکت نسبی ب

 عمود بر صفحۀ کهکشان راه شیری باشد.  ًا تقریبامتداد شمالی / جنوبی قرار داده شود، یعنی باید 

سیگنالهای دریافتی از هر دو شاخه )دو موج نور منعکس شده( باید به یک دستگاه آنالیز 

کننده تحویل داده شوند، دستگاهی که بتواند بطور همزمان هر دو سیگنال دریافت شده را نشان 

 دهد. 

شب(، دستگاه مورد نظر که  1در اینگونه شرایط و با توجه داشتن به زمان آزمایش )ساعت 

اخه اش تقریبًا به حالت عمودی قرار گرفته و کمی به جهت چرخش زمین )به دور یک ش

عمود بر صفحۀ کهکشان تقریبًا محورش( کج و یا متمایل شده و شاخۀ دیگرش به حالت افقی )

 راه شیری( قرار گرفته است،  اثرات مورد نظر را بطور واضح نشان خواهد داد. 

جهت دقیق شاخه دستگاه که به حالت تقریبًا عمود بر سطح زمین قرار می گیرد و به جهت 

دستگاه جهت برآیند دو حرکت نسبی بین زمین و اتر اشاره می کند را می توان با تنظیم کردن 

 و مشاهده کردن بیشترین اثر، مشخص ساخت.  

ین زمین و اتر انجام می امواج نوری که مسیر رفت و برگشت را در جهت حرکت نسبی ب 

در طول زمان  یتغییرفقط خود تجربه نمی کنند، بلکه فرکانس هیچگونه تغییری در  دهند

تأخیر در زمان ورود آن امواج به دستگاه آنالیز که باعث تغییری انتشار خود تجربه خواهند کرد، 

  . می شودکننده 

شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده مقداری در  هنشان دادسینوسی سیگنال بنابراین، 

 .  شدنخواهد  ثبتولی هیچگونه تغییری در فرکانس آن امواج  ،مکان خود تغییر خواهد داد

جهت شمالی / جنوبی نشان داده شده در شکل را باید به نحوی تعیین کرد که اثرات ، نکتۀ مهم

 زیر نیز در نظر گرفته شده باشند:

 رخشی زمین نسبت به صفحۀ مدار زمین به دور خورشید وزاویه محور چ 
  زاویه صفحۀ مدار زمین به دور خورشید نسبت به صفحۀ مدار خورشید به دور

 مرکز کهکشان راه شیری.

حالت کلی قرار گرفتن شاخه های دستگاه استفاده شده، طبق پیشنهاد ارائه شده در این 

 کتاب، در شکل زیر نشان داده شده است.  
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در اینگونه آزمایشها که از یک دستگاه آنالیز کننده و صفحه تصویری آن استفاده می شود، 

امواج نور به دو شاخه عمود بر هم و آیینه های مخصوص  ساختننیازی به تولید کردن و منعکس 

   نوری کافی است. شاخۀ فقط یکو غیره نمی باشد.  

نوری دارد را می  ی که فقط یک شاخۀدستگاههمانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

به این طریق، هم نصب کرد.   توان به حالت یک ژیروسکوپ بر روی دو محور چرخشی عمود بر

می توان تک شاخۀ نوری را به تمام جهات مختلف مورد نظر تنظیم کرد و اثرات وارده بر روی 

 زمان بندی امواج نوری دریافت شده را آنًا بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده مشاهده نمود.  

ر دستگاه نشان داده شده در شکل، شامل دو موج مستقل و موازی با هم می باشد که ب

خالف جهت یکدیگر در داخل دو لوله مجزا از هم انتشار می یابند.  هر یک، از منبع خود به 

سمت دریافت کننده )نورسنج( خود انتشار می یابد.  البته، در صورت نیاز حتی می توان هر دو 

موج نور را در داخل یک لوله گنجاند ولی هر یک باید منبع مجزای خود و دریافت کننده مجزای 

 ود را داشته باشند.  خ

برای استفاده کردن از اینگونه دستگاه تک شاخه ای، در حالیکه لوله های حامل امواج نور به 

جنوب قرار دارند، سیگنالهای دریافت و نشان داده شده بر روی  –حالت افقی و در امتداد شمال 

طبق شوند.  سپس، لوله صفحه دستگاه آنالیز کننده باید به نحوی تنظیم شوند که بر روی هم من

ها را باید به تدریج به جهت عمود بر سطح کره زمین چرخاند به نحوی که یک موج نور به سمت 

 زمین و دیگری به سمت فضا در انتشار باشد.  
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و سطح کره زمین می  ها با چرخاندن افقی دستگاه و تنظیم کردن زاویه بین امتداد لوله

توان دستگاه را به سمت تمامی جهات ممکن تنظیم کرد.  با تغییر دادن جهت دستگاه به جهات 

مختلف می توان جهتی که باعث حداکثر تغییر مکان در موقعیت امواج سینوسی نشان داده شده 

با جهت  آن جهت بخصوص متناظر.  کردبر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده می شود را مشخص 

 آن محل و در آن زمان خواهد بود.  کلی جریان اتر نسبت به سطح کره زمین در 

یید کردن مقدار تغییر مکان ایجاد شده در محل سیگنالهای أاین نوع دستگاه همچنین ت

ر خالف جهت یکدیگر در حال انتشار هستند را ممکن می بسینوسی مربوط به دو موج نور که 

اینکه اتر محلی به سمت کره زمین در جریان است، موج نور که به سمت سازد.  چون، به دلیل 
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پایین در حال انتشار است با سرعت سریعتری انتشار خواهد یافت و در نتیجه سریعتر به دریافت 

کننده )نور سنج( خود خواهد رسید.  در حالیکه، موج نور که به سمت فضا یعنی بر خالف جهت 

است آهسته تر انتشار خواهد یافت و در نتیجه به مدت زمان بیشتری جریان اتر در حال انتشار 

 برای رسیدن به دریافت کننده )نور سنج( خود نیاز خواهد داشت.  

بنابراین، دو سیگنال نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده به دو جهت مخالف 

 ند ساخت. هم تغییر مکان خواهند داد و اثرات وارده را نمایان خواه

ًا دو مقدار تقریبدو سیگنال نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده با ، نکته مهم

به دلیل اینکه، مقدار مدت زمانی که یک موج نور تغییر مکان خواهند داد.   مساوی

)که بر خالف جهت جریان اتر حرکت می کند( دیرتر به مقصد خود می رسد از مقدار 

مدت زمانی که موج نور )که موافق جهت جریان اتر حرکت می کند( سریعتر به 

 مقصد خود می رسد کمی بیشتر خواهد بود.  

محور افقی، می توان مشاهده نمود به دور درجه،  1با چرخاندن لوله با زاویه ای معادل با 

که دو سیگنال دریافت و نشان داده شده بر روی صفحه دستگاه آنالیز کننده خودبخود مکانهای 

 خواهند کرد.   عوضخود را با یکدیگر 

بخصوص و در آن زمان  سرعت جریان اتر محلی نسبت به سطح کره زمین )در آن مکان

با استفاده از مقدار تغییر مکانهای دو  سیگنال بر روی صفحه ًا بخصوص( می تواند مستقیم

سایر اطالعات الزم عبارتند از، فرکانس دقیق موج نور   دستگاه آنالیز کننده محاسبه شود.

معلوم و که از قبل  استفاده شده و فاصله بین منبع نور و دریافت کننده نور )نور سنج(، اطالعاتی

 دانسته هستند.  
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 هنتیج

و آزمایشهایی که در حال حاضر قابل انجام می باشند، طبق تئوری ارائه شده در این کتاب 

گروهی هستند که در محیط اتر )ارتعاشات( امواج  از نوعنور و سایر امواج الکترومغناطیسی 

که امواج گروهی هستند و در محیطی نظیر محیط  یدرست مانند امواج صوت ،انتشار می یابند

 به عبارت دیگر، هوا انتشار می یابند.  

 از هیچ گونه ذراتی ساخته نشده اند.موج هستند و امواج گروهی نور و سایر 

 ، پخش شدن نور، تجزیه شدن نورانعکاس نور، شکست نورخواصی نظیر تاکنون، دانشمندان 

بر اساس موج بودن نور توضیح بطور کامل  را و همچنین پوالریزه بودن نور و تداخل امواج نور

 ثابت کرده اند.   داده اند و کاماًل

در این بخش از کتاب، سایر خواص و رفتار نور که دلیل بر قبول شدن تئوری ذره بودن نور 

اساس موج  براثر فتو الکتریک و تشدید شدن نور توسط دستگاه های لیزر ًا شده بودند، مخصوص

 بودن نور توضیح داده شده اند.  

آنها در محیط  سرعت حقیقیانتشار امواج نور معادل با  سرعت ظاهریدر غیبت ذرات ماده، 

اتر است.  در این موارد، امواج نور مسیر مستقیمی را دنبال می کنند.  در سایر موارد که ذرات 

و حرکتهای متنوعی در محیط اتر ها ماده در مسیر انتشار نور قرار دارند و باعث تولید شدن جریان

می شود.  محیط  خمپر پیچ ومی گردند، مسیر طی شده توسط امواج نور به صورت زیکزاک و یا 

 زیکزاکهای مادی که متراکم تر هستند خودبخود باعث ایجاد شدن انحرافات و حرکتهای 

بیشتری در مسیر امواج نور می گردند.  بنابراین، برای عبور کردن از آنها، امواج نور نیاز به زمان 

  طوالنی تری دارند چونکه باید مسیری پر از پیچ و خم را طی کنند. 

در ولی، های یک بیننده وجود خود را آشکار می سازند.   به چشم نور با وارد شدنامواج 

صورتیکه از کنار بیننده ای گذر کنند و به چشم ایشان وارد نشوند، بیننده از وجود آنها آگاهی 

 نخواهد یافت.  به عبارت دیگر،  

های یک بیننده  به سمت چشمًا در حالتی که مستقیمامواج نور فقط 

 می باشند. قابل رؤیت انتشار یابند، 

 که مربوط به تولید شدن امواج گروهی در محیط اتر می شود.   استجرقه پدیده ای 
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توسط آزمایش های مختلف نشان داده شده که چطور نیروی جاذبه، میدان همچنین، 

 ثر می گذارند.  امغناطیسی و میدان الکتریکی بر روی سرعت و جهت انتشار امواج نور 

 باید تأکید شود که،

برای بدست آوردن جوابهای هر چه دقیق تر از تئوریهایی که بر "

ند، باید سرعت اشیاء را نسبت به ااساس وجود اتر پایه ریزی شده 

محیط اتر محلی آنها در نظر گرفت و نه نسبت به سایر اشیاء و یا 

 حتی نسبت به فضا." 

 همچنین، 

سرعت نور استفاده شده در این تئوریها باید سرعت نور نسبت به اتر "

محلی باشد.  اتر محلی نیز می تواند دارای حرکت از خود باشد.  

جریان اتر هم جهت و یا بر خالف جهت بنابراین، بسته به اینکه 

انتشار امواج نور باشد خودبخود بترتیب باعث ضعیفتر شدن و یا 

  هده شده خواهد شد."قویتر شدن اثرات مشا

به عنوان حداکثر سرعت و مانعی ًا سرعت انتشار امواج گروهی در هر محیطی ظاهر، نکته مهم

برای اشیائی عمل می کند که در آن محیط سعی در حرکت کردن با سرعت باالتری 

 های سرعت قابل شکسته شدن هستند.   را دارند.  ولی، اینگونه حّد

برای مثال، سرعت امواج صوت در محیط هوا به عنوان حداکثر سرعت ممکن 

برای اشیاء در نظر گرفته شده بود.  حال آنکه، در حال حاضر انواح هواپیماها و 

مافوق  یرا پشت سر بگذارند و با سرعتسرعت  بسادگی آن حّدموشکها می توانند 

صوت در محیط هوا حرکت کنند.  سرعت 

 ، در این دنیا ی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیطبا کاهش تدریج

)شامل نور و سایر امواج الکترومغناطیسی( گروهی سرعت انتشار امواج "

 "در آن محیط به تدریج در حال افزایش یافتن است.
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ال مجاور را اشغدر حال حاضر، سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتری که دنیای ، نکته مهم

سریعتر از سرعت آن امواج در اتری است که در این دنیا قرار دارد.  به کرده بسیار 

تر از  اور بسیار پاییندر دنیای مجمحیط  آن دلیل اینکه، چگالی اتر و فشار داخلی

 ر داخلی آن محیط در این دنیا می باشند.  اچگالی اتر و فش

با نشت کردن اتر از این دنیا به دنیای مجاور، به تدریج چگالی اتر و فشار داخلی 

برابر  در دنیای مجاور محیط این دنیا با چگالی اتر و فشار داخلی آنآن محیط در 

و بطور همزمان به تدریج به سمت  خواهند شد و برای ابدیت با هم برابر خواهند ماند

 ه، نتیج.  در کردصفر سیر خواهند 

به تدریج با دنیای مجاور  و در این دنیاسرعت انتشار امواج گروهی در "

و بطور  با هم برابر خواهند ماندبرای ابدیت د شد و نبرابر خواههم 

 " .افزایش خواهند یافتهمزمان به سمت بینهایت 
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 مقدمه

طبیعت است که از آغاز آفرینش تاکنون تواناییهای خود  اصلینیروی جاذبه یکی از نیروهای 

نمایش گذاشته و به محتویات آن نظم ه را بوضوح در مقیاسهای بزرگ و کوچک در این کیهان ب

خود با  هت.  نیروی جاذبه نیرویی است که بشریت همیشه در انجام تمام فعالیتهای روزمرداده اس

چه کاملتری  کار داشته است.  به همین دلیل همواره سعی داشته که بتواند به درک هروآن سر

سال گذشته، با استفاده از  4در مورد قوانین حاکم بر آن دست یابد.  مخصوصًا در طول 

 ئه شده، بشر توانسته به بسیاری از خواص جاذبه پی ببرد.  نظریات ارا

ثابت کرد که، در صورت نبودن مقاومت از طرف  هاآقای گالیله با انجام یکسری آزمایش

مولکولهای هوا، تمام اشیاء کوچک و بزرگ، سنگین و سبک با هم به زمین می افتند.  آقای کپلر 

آورد.  آقای نیوتن نیز با  شید را بصورت فرمول درخوربه دور قوانین مربوط به حرکت سیارات 

با   ریاضی عنوان کرد. را بصورت فرمول ن کلی جاذبه پی برد و آنوکمک یک سیب به قوان

، بشر توانسته به اطالعات قابل توجه ای در باره وریها و فرمولهای ارائه شدهاستفاده از تئ

شمسی و حتی کهکشانها دست  همنظومزمین،  هکر هدنیای فیزیکی در محدودساختمان این 

 یابد.  

در ابعاد فضا  ءآقای اینشتین نیروی جاذبه را به عنوان انحنا خود، نسبیت عامتوسط تئوری 

تعریف کرد.  یکسری دیگر از تئوریها بر اساس تبادل ذراتی بنام "گراویتون" بین ذرات هسته ای 

، مسئول نون اثری از وجود آنها دیده نشدهکتئوریها، گراویتونها، که تاآن بنا شده اند.  طبق 

، تک تک ذرات هسته ای که در این کیهان وسیع چونانتقال دادن نیروی جاذبه می باشند.  

وجود دارند، با تبادل اینگونه ذرات، نیروی کششی که همان نیروی جاذبه است را بر روی 

 .  کنندیکدیگر وارد می 

قیقات خود در مورد سرعت غیر عادی ستاره ها در نتیجه تحآقای زوییکی،  سال  در

الیه های بیرونی کهکشانها را به چاپ رساند.  به نظر می آمد که آنها طبق قانون جاذبه آقای 

نیوتن عمل نمی کنند.  برای توضیح دادن اینگونه سرعتهای غیر عادی ستاره ها ایشان پیشنهاد 

 ینوع، کهکشانها وجود داشته باشدکل حجم ه در از نوعی ماد قابل توجهیباید مقدار  ،کرد که

ستاره هایی بر روی مخصوصٌا قابل رؤیت نیست ولی توسط نیروی جاذبه خود که مستقیمٌا ماده 

 تیرهاثر می گذارد.  بعدها، این نوع ماده به نام ماده  قرار دارند در الیه های بیرونی کهکشانها که

 نامگذاری شد.  

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

با تأیید شدن این موضوع که انبساط این کیهان در حال سریعتر  و از سال همچنین، 

نامگذاری شده مسئول وارد  تیرهپیشنهاد شده که نوعی انرژی که به نام انرژی ًا رسمشدن است، 

 کردن نیروی الزم برای این پدیده یعنی شتاب گرفتن سرعت انبساط کیهان است.  

می گذرد ولی  تیرهو انرژی  تیرهکلمات ماده  نه شدچندین دهه از شروع بکار بردبا اینکه 

 سایر بر رویآنها است که، به دلیل اثراتی که  ی.  این در حالاندتاکنون آنها ناشناخته مانده 

 .  اطمینان دارند کاماًل در این کیهان محتویات این کیهان می گذارند، دانشمندان به وجود آنها

در کل کیهان پخش هستند.  بر اساس  تیرهرژی و ان تیرهطبق مشاهدات انجام شده، ماده 

برابر ماده معمولی است که  5موجود در طبیعت بیش از  تیرهمحاسبات انجام شده، مقدار ماده 

در این کیهان نیز  تیرهمقدار انرژی تمام سیارات، ستارگان و کهکشانها از آن ساخته شده اند.  

 هان است.  به عبارت دیگر، موجود در این کی تیرهمعادل با سه برابر ماده 

 تیرهو انرژی  تیرهخالء وجود خارجی ندارد، چون ماده در این کیهان، 

 .را اشغال کرده اند این کیهانفضای کل 

 در بین اثرات مربوط به نیروی جاذبه در این کیهان، می توان اثرات زیر را عنوان کرد:  

 اف خود تولید می کنند که حتی اطر فضای ذبه قوی دراها آنچنان نیروی ج سیاه چاله

بخصوصی نزدیکتر شوند،  نور و سایر امواج الکترومغناطیسی، در صورتیکه از یک حّد

نمی توانند از آنها فرار کنند و جذب می شوند.  
  نیروی جاذبه به تدریج در حال ضعیفتر شدن است و یکی از اثرات ثابت شده این پدیده

 .  می باشدخورشید به دور ین وسیع تر شدن تدریجی مدار کره زم

یکی از معماهای اساسی در باره نیروی جاذبه، سرعت عمل کردن آن است.  تمام محاسبات 

 مکانبر اساس  ارات فرستاده می شوندالزم در مورد مسیر حرکت ماهواره هایی که به سایر سی

به نظر می رات آن سیا که کانیمحقیقی و آنی تک تک سیارات انجام می شوند و نه بر اساس 

زمین همواره  هآیند قرار داشته باشند.  همچنین بر اساس مشاهدات و اطالعات بدست آمده، کر

ی که خورشید به نظر کانمآنی و اصلی خورشید جذب می شود و نه بطرف  کانم ه سمتبتقریبٌا 

دقیقه  /چند که برای نور خورشید معادل با  می آید قرار داشته باشد.  به عبارت دیگر، هر

 اینخورشید  ۀبین خورشید و زمین را طی کند، ظاهرًا نیروی جاذب هطول می کشد که فاصل

فاصله را بدون احتیاج داشتن به هیچ زمانی طی می کند.  
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سرعت عمل کرد آنی نیروی جاذبه، که بسیار سریعتر از سرعت نور است، درست بر ضد 

اینشتین، هیچ چیزی نمی تواند  آقای نسبیتاساس تئوری نسبیت خاص می باشد.  طبق تئوری 

با سرعتی بیش از سرعت نور در خالء حرکت کند.  حال آنکه، نیروی جاذبه ظاهرًا همواره این 

البته، با تعریف کردن نیروی جاذبه عمل را انجام داده است و از حاال به بعد نیز انجام خواهد داد.  

توضیحی برای این ًا ( آقای اینشتین ظاهرنسبیت عامدر تئوری ) در ابعاد فضا ءبه عنوان انحنا

 کیهانارائه داده است.  ولی، انحنایی در ابعاد فیزیکی این  هسرعت عمل غیر عادی نیروی جاذب

   می توان پرسید. وجود ندارد.  بنابراین،

 جاذبه چیست؟ ماهیت 

ایق دانسته شده در هر تئوری جدیدی که برای نیروی جاذبه ارائه شود باید بتواند تمام حق

مورد نیروی جاذبه، شامل آنهایی که تاکنون مبهم مانده اند، را توضیح دهد و همچنین باید 

 بتواند پیش بینی هایی ارائه دهد که قابل تأیید شدن و یا ثابت شدن باشند.  
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 برای جاذبه تئوری جدید

ست.  دو فرضیه ای که درستی آنها تا پایان این تئوری بر اساس دو فرضیه پایه ریزی شده ا

 مشخص خواهد شد: بخشاین 

-  بلیت فشرده شدن دارد، اکل کیهان توسط اتر سیال اشغال شده است، اتری که ق

 چسبندگی ندارد و بسیار متحرک است.  

-  هر یک از ذرات هسته ای موجود در این کیهان، در حقیقت روزنه هایی هستند، درست

ابهای بسیار ریز، که اتر موجود در این دنیا که تحت فشار بسیار باالیی قرار مانند حب

 دارد می تواند به دنیای مجاور که اتر تحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد نشت کند. 

ه در فضا هسته ای را در نظر گرفت ک هساده تر بودن، می توان فقط یک ذر برایدر ابتدا، 

به ُبعد دیگری از فضا است، باعث شروع )روزنه ای( ره که دریچه ای معلق باشد.  وجود این ذ

خود می گردد.  جریان اتر از همه طرف خواهد بود، جریانی که در تمام  به سمتجریان اتر 

 ه سمتهمواره مستقیمًا ب اترجهات تا انتهای فضای فیزیکی ادامه خواهد داشت و جهت حرکت 

به سمت نمونه ای از ذرات ماده )یا زیر اینگونه جریان اتر هسته ای خواهد بود.  شکل  هآن ذر

نشان می دهد، ذره ای که به عنوان یک نقطه تماس بین این دنیا و را ضد ماده( در این دنیا 

 .  دنیای مجاور عمل می کند

 

دیگری که در فضا معلق باشد )با وجود اینکه  ه، هر ذرکل نشان داده شدههمانطور که در ش

عمل می کند(، اثرات بین دو دنیای فیزیکی دیگر برای عبور اتر  ۀعنوان یک دریچخود، به 
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اولی را بصورت یک نیروی کششی بطرف آن  هایجاد شده در محیط اتر توسط ذر شتابدار حرکت

اولی خواهد  هحقیقی ذر محلنیروی کششی تجربه شده مستقیمًا بطرف ذره تجربه می کند.  

 بود.  

ان نیروی جاذبه است که به انواع حرکتهای این نیروی کششی هم

 کیهان نظم داده است.این موجود در 

 همچنین بسیار مهم است که ذکر شود، 

  شتاب اتر نسبت به یک شئ است که باعث تولید شدن نیروی کششی یعنی نیروی

جاذبه می شود.  
  حرکت یکنواخت و ثابت اتر نسبت به یک شئ باعث تولید شدن هیچگونه نیروی

کششی نمی شود.  

 به عبارت دیگر، 

تغییرات لحظه ای )آنی( در سرعت حرکت یک شئ نسبت به محیط اتر محلی است 

که باعث تولید شدن نیروی کششی می شود که بر روی آن شئ وارد می شود، همان 

 نیرویی که به عنوان نیروی جاذبه شناخته شده است.  

" باشد در دو حالت وجود خود را وزنان پدیده "به همین دلیل است که اثر مشابه ای که هم

 آشکار می سازد:

  زمانی که یک شئ در وسیله نقلیه ای قرار دارد که در حال شتاب گرفتن در محیط اتر

می باشد و یا 
  زمانی که محیط اتر محلی در ضمن شتاب گرفتن به سمت یک جسم نظیر یک کره

 آسمانی از مکان یک شئ  گذر می کند. 

 می تواند بطور خالصه بصورت زیر عنوان شود:   تئوری جدید جاذبهین، بنابرا

"نیروی جاذبه تجربه شده توسط اشیاء موجود در هر مکان در این کیهان 

همان نیروی کششی است که جریان اتر محلی به دلیل شتاب داشتن نسبت 

 به مکان اشیاء بر روی آنها وارد می کند."
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نکات مهم، 

 ی جاذبه وجود داشته باشد، ذرات ماده و یا ضد ماده باید وجود داشته برای اینکه نیرو

انواع مختلف انرژی، شامل امواج گروهی در محیط اتر نظیر نور و سایر امواج .  باشند

، انرژی )فرقی نمی نشده اند.  در نتیجه ساختهالکترومغناطیسی، از هیچگونه ذره ای 

( نمی تواند باعث تولید شدن نیروی جاذبه کند که از چه نوعی باشد و یا چقدر باشد

گردد.  
اتر سیال که تمام این کیهان را اشغال کرده است از هیچ گونه ذره ای همچنین، 

   نشده و در نتیجه نیروی جاذبه ای از خود تولید نمی کند. ساخته

  ذرات ماده و ضد ماده درست مانند حباب هایی هستند که در اثر تشدید شدن کافی"

 اج گروهی در محیط اتر سیال بوجود آمده اند."امو

پیدایش ذرات ماده و ضد ماده )حباب ها( در محیط اتر توسط تشدید شدن امواج 

آب است محیط گروهی در آن محیط درست مانند پیدایش حباب ها در محیطی نظیر 

 که در اثر امواج صوتی با فرکانس باال بوجود می آیند.  

در حقیقت روزنه هایی هستند که به شکل می گیرند اتر در محیط  که ییحباب ها

ب عمل دنیای مجاور ختم می شوند.  آنها خودبخود مانند روزنه های ورودی لوله فاضال

مجاور می فیزیکی به دنیای  دنیای فیزیکیمی کنند و باعث نشت کردن اتر از این 

 گردند.  

اینگونه سر ریزها از بیش یک سد را نشان می دهد.  پشت شکل زیر ورودی سر ریز 

بسیار مهم باال آمدن سطح آب در پشت سدها جلوگیری می کنند.  آنها وظیفه  از حّد

خود را بطور ساده و فقط با منتقل ساختن آب اضافی به جلوی بدنه سد انجام می 

دهند.  
جریان اتر سیال به سمت ذرات ماده و ضد ماده و گذر کردن از آنها درست مانند 

از آنها است.  با این تفاوت که، آب به سمت سر ریزهای سدها و گذر کردن جریان

جریان اتر به سمت هر ذره از تمام جهات در فضای اطراف صورت می گیرد، فضایی که 

 جریان آب به سمت سر ریزها فقط در یک صفحه  ،در حالیکه.  ُبعدی است  ُبعدی

 مسطح انجام می شود.  
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مسیر جریان آب به داخل سر  یافتن نگونه سر ریزها تغییردر هر صورت، شکل ای

د با تغییر دادن سسر ریز می ریک ریزها را بوضوح نشان می دهند.  آبی که به لبه 

ناپدید می  در آن جریان داشته کاًل خودبخود از صفحه ای که قباًل حرکت خود، جهت

می  تجربهه و یا ضد ماده ه مراحل را اتر سیال با رسیدن به ذرات مادونشود.  همین گ

ُبعد فیزیکی این کیهان خارج می شود و وارد  کند.  چون، با رسیدن به ذرات ماده از 

 ابعاد دنیای مجاور می گردد.  

قسمت ُبعدی آب، قسمت وسط اینگونه سر ریزها بصورت یک  در سطح ، نکته مهم 

ونه حالت در همینگًا دیده می شود.  دقیق (خالءخالی )بصورت یک  کاماًل

 ، آنها نیز در این فضای صدق می کند.  چونمورد ذرات ماده و ضد ماده 
 خالی است دیده می شوند.    ُبعدی بصورت یک حباب که کاماًل

ًا ذرات ماده و ضد ماده در این کیهان لطف شکل گیریبرای جزئیات بیشتر در مورد 

تر چیست؟" رجوع شود.  به بخشهای "پیدایش کیهان و تکامل محتویات آن" و "ا

  ذره هسته ای که در این کیهان در حال حرکت می باشد، اتر همواره سعی  یکدر مورد

، چون فشار داخلی محیط اتر دارددر جریان داشتن به سمت محل کنونی آن ذره را 

مشاهده  مدت زمان تأخیراست که باعث جریان اتر به سمت ذرات می گردد.  طول 

مکان جهتی که به سمت اتر در هر مکان به سمت یک ذره که با شده در جهت جریان 

د:  پیدا کند به عوامل زیر بستگی دارمطابقت  اشاره می کند حقیقی آن ذره
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-  ی،  محلسرعت حرکت ذره هسته ای نسبت به محیط اتر 

-  ،مسیر حرکت ذره هسته ای نسبت به مکان مورد نظر 

- نظر، و همچنین  فاصله ذره هسته ای از مکان مورد
.  قرار دارددنیای مجاور را  و دراختالف فشار بین اتری که در این دنیا  -4

 به شتاب اتر نسبت به اشیاء ًا جریان اتر مستقیمتوسط ولید شده نیروی کششی ت

بستگی دارد و اینکه مانند نیروی کششی تولید شده توسط محیطی نظیر محیط هوا 

امدی در مسیر حرکت اتر نیستند.  اشیاء ج ذرات هسته اینمی باشد، چون 
باید تأکید شود که، اختالف شتاب اتر از جهات متضاد به سمت یک شئ است که 

همواره سعی در  هر شئباعث وارد شدن نیروی کششی بر آن شئ می شود، چون 

د.  محیط اتر در محل را دارحرکت خود با حرکت ن یکنواخت ساخت

 متناظر با شیب موجود برای ابعاد فضا  تئوری نسبیت عام توسط انحنای پیشنهاد شده

 در سرعت جریان اتر است که به سمت آن کرات در حرکت است.  بنابراین،

عین فرمولهایی که در تئوری نسبیت عام نتیجه شده اند و نیروی 

را به عنوان انحنای ابعاد فضا نشان می دهند، کرات آسمانی جاذبه 

دادن نیروی جاذبه به عنوان نیروی کششی نشان می توانند برای 

تولید شده در اثر جریان اتر با سرعتهای مختلف به سمت کرات 

آسمانی در این کیهان بکار آیند.   

به عبارت دیگر، 

تمام و تک تک پدیده هایی که تاکنون توسط تئوری نسبیت عام 

شوند، توضیح داده شده اند و یا از حاال به بعد بتوانند توضیح داده 

خودبخود می توانند توسط تئوری جدید ارائه شده در این صفحات 

به ارثیه گرفته شوند.  

می تواند عنوان شود که منبسط شدن محیط اتر نیز باعث تولید شدن نوعی نیروی ، نکته مهم

جاذبه می شود، نیروی جاذبه ای که برعکس نیروی جاذبه معمولی عمل می کند.  به 
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، به دلیل اینکه ذرات ماده را تشویق به نزدیک تر شدن به هم کند دلیل اینکه، بجای

 .  شودمی  یکدیگراز  ذراتدورتر شدن  منبسط ساختن فضا خودبخود باعث

جوع می کند که ر، به نیرویی ه نحوی که در این کتاب تعریف شدهنیروی جاذبه ب

د، جریانی که به اتر در هر مکان در این کیهان تولید می شو شتابدار در اثر جریان

سمت ذرات ماده و ضد ماده است.  حرکت اتر که مربوط به منبسط شدن آن محیط 

می شود، در هر مکان در این کیهان، باعث تولید شدن هیچگونه جریانی از اتر در 

هیچ مکانی در فضا نمی شود، چون فضا به همراهی محیط اتر که آن را اشغال کرده 

سط بط منی توس.  در نتیجه، هیچ جریان اتراشدمی باست در حال منبسط شدن 

 شدن محیط اتر تولید نمی شود.  

عمل پخش شدن اتر به دلیل منبسط شدن محیط اتر را می توان به پخش شدن 

مولکولهای موجود در یک قطعه الستیک تشبیه کرد که در حال کشیده شدن باشد.  

در ضمن کشیده شدن ده، همانطور که در شکل زیر نشان داده شبه دلیل اینکه، 

از  رسم شده باشندالستیک بر روی سطح آن که اگر چه دو نقطه ای الستیک، 

ولی هیچیک از مولکولهای موجود در آن قطعه الستیک از  می شوندیکدیگر دور 

 .  می کنندنمحل آن دو نقطه گذر 
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 توضیحات و پیش بینی های ارائه شده توسط 

 تئوری جدید جاذبه

قسمت، انواع پدیده های مختلف شناخته شده در مورد نیروی جاذبه توسط تئوری  در این

جدید جاذبه توضیح داده شده اند.  تعدادی از پیش بینی های ارائه شده توسط تئوری جدید نیز 

 شده اند.   عنواندر زیر با جزئیات کامل 

 

- آزمایش های آقای گالیله 

هسته ای بنام های پروتون، نوترون و  هنوع ذر سهاز تمام مواد موجود در طبیعت در حقیقت 

نوع  سهترکیبات متنوعی از این  هالکترون ساخته شده اند.  تمام عناصر موجود در طبیعت ثمر

ذره هستند و تمام و تک تک اشیاء موجود در طبیعت )شامل میز، صندلی، آب، آهن، چوب، 

 عناصر گوناگون بوجود آمده اند.   ی ازختلفگوشت و غیره شامل کرات آسمانی( نیز از ترکیبات م

تک تک ذرات هسته ای یعنی تک تک پروتونها،  طبق تئوری جدید ارائه شده در این بخش،

اتر را بطور مستقل از سایر ذرات در اطراف خود تجربه  شتابدار نوترونها و الکترونها اثرات حرکت

 . می کنند

ا جسمی که بطرف زمین رها می شود چه شکلی ، فرقی نمی کند که ظاهر شیء و یبنابراین

باشد، از چه نوع عنصر و یا از ترکیبی از چند عنصر مختلف ساخته شده باشد.  اگر هیچگونه 

مقاومتی از طرف مولکولهای هوا وجود نداشته باشد، همگی با یک شتاب مشخص و ثابت، که اثر 

می  زمین در آن مکان هکر ه سمتاتر ب شتابدار مستقیم نیروی کششی ایجاد شده توسط حرکت

زمین خواهند افزود.   باشد، به سرعت حرکت خود به طرف مرکز ثقل کره
 در غیبت مقاومت از طرف هوا، کهآقای گالیله پیشنهاد ارائه شده توسط به همین دلیل 

افتاد، درست و حقیقت به زمین خواهند  شتاب مساوییک با  ر و یک قطعه آهنحتی یک َپ

 . است

 چنین باید ذکر شود که،هم

نسبت به تمام و تک تک مواد   (g)دلیل ثابت بودن شتاب ثقل زمین"

 ،زمینکره ثقل از مرکز  مشخص ارتفاع و یا فاصله هرموجود در 

ثقل اتر در آن ارتفاع و یا فاصله از مرکز جریان به مستقیمًا مربوط 
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ه هم به سمت مرکز ثقل کربا که با شتاب مساوی  زمین می شود

  ".زمین در حال شتاب گرفتن است

 

- قانون جاذبه آقای نیوتن 

 توان  بهجرم آن دو شئ و بطور معکوس  هبًا قدرت نیروی جاذبه بین دو شئ مستقیم
توسط آقای نیوتن کشف و که در زیر ارائه شده، این رابطه  فاصله آن دو شئ از هم بستگی دارد. 

 ن قانون جاذبه آقای نیوتن شناخته شده است:اعنوان شده بود و به عنو

 

از   xکه به فاصله  mو  mئ به جرمهای جاذبه ای است که دو ش ینیرو Fدر رابطه باال، 

مربوط بت کیهانی جاذبه است.  اثر ضریب ثا  Gو  یکدیگر قرار دارند بر روی هم وارد می کنند. 

 به جرم ذرات و اثر مربوط به فاصله دو شئ باید بطور جداگانه بررسی شوند.  

 اثر جرم ذرات: 

ًا ر که در شکل زیر نشان داده شده، هر یک از ذرات موجود در یک شئ مستقیمهمانطو

شئ دوم را تجربه و بطور مستقالنه نیروی جاذبه تولید شده توسط تک تک ذرات موجود در 

 می کند.  

 

بنابراین، اثرات کلی نیروی جاذبه که دو شئ از طرف یکدیگر تجربه می کنند تناسب 

مستقیم با حاصل ضرب تعداد ذرات موجود در آن دو شئ با هم دارد.  در نتیجه، باعث وجود 

 در فرمول باال می گردد.     (m m)داشتن قسمت
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 اثر فاصله ذرات از هم: 

هسته ای می  هدریچه های باز که در حقیقت یک ذربرای گذر کردن از هر یک از اتر 

( دور تا دور  Rباشد، از تمام جهات بطرف آن ذره حرکت می کند.  سطح کروی )به شعاع 

)  توسط فرمول هسته ایهر ذره 
R π 4 ) شده است.  طبق این فرمول، سطح  تعریف

یرد متصاعد با مربع فاصله از آن ذره یعنی شعاع را در بر می گ هسته ای کروی که یک ذره

 ( است.   Rآن کره ) 

بنابراین، برای اینکه حجم اتری که بطرف هر ذره حرکت می کند در فواصل مختلف از 

آن ذره یکسان بماند، همزمان با نزدیک تر شدن به آن ذره، سرعت حرکت اتر باید به همان 

کروی و یا سطح سطح  ذره نصف شود و طبق فرمولاصله از نسبت تغییر کند.  یعنی اگر ف

برابر شود  چهارمقطع قابل عبور برای اتر به یک چهارم کاهش یابد، سرعت حرکت اتر باید 

برابر شدن سرعت حرکت  چهارتا بتواند جوابگوی عبور دادن حجم مساوی از اتر باشد.  با 

ن همان نسبتی است که در .  ایگرددبرابر می  چهاراتر، نیروی کششی ایجاد شده نیز 

در فرمول باال وجود     (x)به همین دلیل است که قسمت طبیعت اندازه گیری می شود. 

 دارد.

 ، نکات مهم

 اتر است و  شتابمتناسب با ًا نیروی کششی تولید شده توسط جریان اتر مستقیم

که توسط جریان محیطی نظیر محیط هوا بر روی نیست وی کششی رشبیه نی

در مسیر حرکت اتر جامد وارد می شود، چون ذرات هسته ای مانند موانع اشیاء 

عمل نمی کنند.  
، اختالف شتاب اتر از جهات متضاد به سمت یک تأکید شود کهًا باید مخصوص

شئ است که باعث وارد شدن نیروی کششی بر آن شئ می شود، چون اشیاء 

یط اتر در محل را مححرکت خود با حرکت همواره سعی در یکنواخت ساختن 

دارند.  

 اندکیبه ، در حقیقت سرعت اتر هسته ای با نصف شدن فاصله نسبت به هر ذره 

نزدیکتر هسته ای ذره یک د، چون هر چه اتر به یابمی  افزایشبرابر  چهاربیشتر از 

به مقدار بسیار کمی نیز محیط آن و فشار داخلی اتر می شود خودبخود از تراکم 

   کاسته می شود.
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-  به اندازه های متفاوتی برابری نیروی جاذبه بین دو جسم نظیر زمین و خورشید که

 هستند

مساوی نبودن اندازه فیزیکی و یا جرم دو شئ، حتی دو کره آسمانی نظیر کره زمین و 

خورشید، تأثیری بر روی مساوی بودن نیروی جاذبه آن دو شئ نسبت به هم نمی گذارد.  برای 

ساخته شده است و هسته ای ذره  از  ییکدو شئ را نشان می دهد، ر مثال، شکل زی

در شئ اول موجود ذره  .  در این حالت، هر یک از ذره هسته ای 5از  یدیگر

و مستقل از سایر ذرات موجود ًا ( در شئ دوم را مستقیم5نیروی جاذبه تک تک ذرات )

در شئ دوم نیروی جاذبه موجود ذره  5هر یک از  ٌا،ردر شئ اول تجربه می کند.  متناظ

موجود در شئ دوم  و مستقل از سایر ذراتًا ( در شئ اول را مستقیمتک تک ذرات )

 تجربه می کند. 



ًا همانطور که در شکل نشان داده شده، هر یک از ذرات موجود در یک شئ مستقیمبنابراین، 

نیروی جاذبه تولید شده توسط تک تک ذرات موجود در شئ و مستقل از سایر ذرات، در آن شئ، 

نیروی جاذبه ای که هر دو ذره هسته ای بر روی یکدیگر وارد  در ضمن،دیگر را تجربه می کند.  

با هم برابر هستند.  بنابراین، جمع کل نیروهای جاذبه تجربه شده توسط تمام ًا دقیق می کنند

 با هم مساوی می شوند.   خودبخودنیز ذرات موجود در هر دو شئ 

نیروی جاذبه ای که دو ذره هسته ای بر روی یکدیگر وارد می کنند همیشه با هم ، نکته مهم

برابر هستند، حتی در مواردی که آن دو ذره به دو اندازه مختلف باشند.  شکل زیر 

 دلیل اینگونه نتیجه را نشان می دهد.  
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اتر به سمت دو ذره هسته ای  همانطور که در شکل نشان داده شده، جریان

متناسب با اندازه آن دو ذره است و خودبخود باعث برابر شدن نیروی کششی وارد 

شده بر روی آن دو ذره می گردد.  حتی اگر یک ذره هسته ای با یک سیاه چاله 

روبرو شود مادامی که فاصله آنها از هم نسبتًا زیاد باشد آنها نیروی کششی مساوی را 

کدیگر وارد خواهند کرد.  به دلیل اینکه، نسبت بین جرم آنها دقیقًا معادل بر روی ی

   با نسبت بین سطح مقطع آنها خواهد بود.

 

 

 منطقه از فضاآسمانی که در یک  هچندین کر هقابلیت جمع شدن اثرات نیروی جاذب -4

 اندقرار گرفته 
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دریچه روزنه ها و یا تعداد  سرعت حرکت اتر بسوی هر منطقه از فضا، فقط و فقط بستگی به

به عبارت دیگر  ،های موجود در آن قسمت از فضا دارد.  بنابراین، هر چه تعداد ذرات هسته ای

جریان اتر ایجاد خودبخود باعث سریعتر شدن موجود در قسمتی از فضا بیشتر باشد،  ،همقدار ماد

آبکش می ماند که هر چه  یک.  این حالت درست مانند آن ناحیه از فضا می شود سمتشده به 

 تعداد سوراخهای باز در آن بیشتر باشد مقدار مایع بیشتری قادر است از آن عبور کند.  

با توجه به اینکه تک تک کرات آسمانی از تعداد بسیار بسیار زیادی از ذرات هسته بنابراین، 

و تشکیل دادن یک  ،ادر یک منطقه از فض ،اند، با قرار گرفتن در نزدیکی یکدیگر شکل گرفتهای 

به اتر  جریانبیشتر شدن سرعت هر چه خودبخود باعث آن کرات منظومه و یا یک کهکشان، 

باعث قوی  آنها خودبخوددر نتیجه، می گردند.   مجتمع هر چه بزرگتری از ذرات هسته ای سمت

در که  شوندئی می تجربه شده توسط سایر اشیا)نیروی جاذبه( تر شدن اثرات نیروی کششی 

  اطراف قرار دارند.

 

یک و یا  هستاریک گذر کردن از نزدیکی  در ضمننور امواج کج شدن مسیر انتشار  -5

کهکشان

، نور و های کنونیدر این مورد، اول باید شناخت صحیحی از ماهیت نور داشت.  طبق تئوری

دون نیاز داشتن به سایر امواج الکترومغناطیسی از ذرات بی وزنی بنام فوتون ساخته شده اند که ب

طبق شواهد بدست آمده و ثابت شده از  ،هیچگونه محیطی در فضای خالء سیر می کنند.  ولی

بنابراین، در این کیهان، چیزی بنام خالء وجود خالی نیست.   ه ها، فضای بین ستارسال 

 خارجی ندارد.  

عنوان محیطی که نور در برای رسیدن به درک صحیحی از ماهیت نور، اول باید وجود اتر به 

 پذیرفت.   رن نوزدهمق فیزیکدانانآن سیر می کند را همانند 

، هستنددر محیط اتر و سایر امواج الکترومغناطیسی در حقیقت نوعی از امواج گروهی نور 

می که نوعی ارتعاش گروهی ایجاد شده در محیطی نظیر محیط هوا  یدرست مانند امواج صوت

در محیط هوا صدق می کنند، در مورد  یصوتامواج وانینی که در مورد انتقال .  بنابراین، قباشند

نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در محیط اتر نیز صادق هستند.  اثر جریان هوا بر امواج انتقال 

نور در  امواج ، و شباهت آن به اثر جریان اتر بر روی جهت انتشاریصوتامواج روی جهت انتشار 

 ان داده شده اند. شکل زیر نش
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همانطور که جریان هوا امواج صوتی را در جهت حرکت خود حمل می کند، جریان نسبتًا 

سریع اتر در نزدیکی ستاره ها و یا کهکشانها نیز نور و سایر امواج الکترومغناطیسی را با خود 

 حمل می کند و باعث منحرف شدن آن امواج می گردد.  

 

، به سمت ستاره ها و کهکشانها باعث از تمام جهاتریان اتر، حمل شدن امواج نور توسط ج

شناخته شده است.   جاذبه ای مانند اثر عدسی بوجود آمدن اثر بخصوصی می شود که به عنوان

اشیائی که در فاصله بسیار بیشتری و در پشت یک  شدندر ضمن مشاهده ًا مخصوص ،اینگونه اثر

 مایش می گذارد.  کهکشان قرار دارند خود را بوضوح به ن

 

 ها سیاه چالهبیش از اندازه قوی بودن نیروی جاذبه در نزدیکی  -6

که در نزدیکی  ای دو مثال زیر به خواننده کمک خواهند کرد که بتواند قدرت نیروی جاذبه

 ها وجود دارد را تصور و درک کند.   سیاه چاله
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 یک از  با استفاده  ر نظر گرفت.می توان انتشار امواج صوت در محیطی نظیر محیط هوا را د

، می شته باشدکه قابلیت تولید کردن باد با سرعتهای مافوق سرعت صوت را دا ،تونل باد

 انجام داد.   مورد نظر توان آزمایشهای مختلفی را برای نشان دادن اثرات

باید یک  ،طور که در شکل زیر نشان داده شده، همانبرای انجام اینگونه آزمایش ها

گوی رادیو را در قسمت خروجی و یک میکروفون را در قسمت ورودی تونل باد نصب بلند

 کرد.  

سپس با روشن کردن رادیو و تنظیم کردن آن روی موج ایستگاه مورد نظر می توان 

آماده شروع آزمایش شد.  در حالیکه با استفاده از میکروفون به موسیقی دریافت شده از 

توان تونل باد را روشن کرد و به تدریج سرعت باد تولید  بلندگو گوش داده می شود، می

شده را تا بیش از سرعت صوت افزایش داد.  مادامی که سرعت باد تولید شده در تونل باد 

کمتر از سرعت انتشار امواج صوت در محیط هوا است، امواج صوتی تولید شده توسط بلندگو 

   ط میکروفون دریافت شوند.می توانند به سمت میکروفون پیشروی کنند و توس

 

امواج در هوا بیشتر شود، هیچگونه  زمانی که سرعت باد تولید شده از سرعت صوتولی، 

 یامواج صوت ،توسط میکروفون دریافت نخواهد شد.  چون صوتی پخش شده توسط بلندگو

 .  درانتشار یابند در جریان است اتی که هوبر خالف جه نخواهند بود قادر تولید شده
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 برباد تولید شده توسط تونل باد براحتی امواج صوتی پخش شده توسط بلندگو را حقیقت، 

و از میکروفون دورتر خواهد  خالف جهتی که انتظار انتشار یافتن آنها است حمل خواهد کرد

 .  ساخت

 می توان دریچه خروجی بزرگی را در نظر گرفت که در کف یک اقیانوس قرار داشته باشد  .

، در صورتیکه سوراخ )دریچه( به طور که در شکل زیر نشان داده شدهمورد، همان در این

اندازه کافی بزرگ باشند و اقیانوس نیز به اندازه کافی عمیق باشد، به دلیل فشار زیادی که 

وجود خواهد داشت، سرعت جریان آب به سمت آن دریچه به بیش از سرعت انتشار امواج 

 صوت در آب خواهد رسید.



در اینگونه شرایط، اگر شخصی که در حال کشیده شدن به داخل یکی از اینگونه 

سوراخها است و از فاصله ای که سرعت جریان آب معادل با سرعت انتشار امواج صوت در 

آب می شود گذر کرده باشد، سعی کند با استفاده از قویترین بلندگوهای ممکن پیامی جهت 

د، پیام ایشان نخواهد توانست بر خالف جریان آب دریافت کمک به سمت بیرون بفرست
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انتشار یابد.  به دلیل اینکه، تمام امواج پخش شده توسط بلندگو با جریان آب به داخل آن 

سوراخ یا دریچه کشیده )حمل( خواهند شد.  اینگونه مکانها در کف اقیانوسها را می توان به 

ی کرد، چون هرگز هیچگونه صدایی از " نامگذار"مناطق سکوت مطلق اسماعیل زادهعنوان 

 داخل آن مناطق شنیده نخواهد شد. 

ها تجربه می  سیاه چالهدر نزدیکی  را نشان می دهند کهدقیقًا شرایطی  دو آزمایش این

که با هم متحد شده و ها از گرد هم آیی تعداد بیشماری از ذرات ماده  سیاه چاله ،چون.  شوند

اینگونه دریچه ها به اتر بوجود می آیند.  رگی را شکل داده اند یک دریچه کروی شکل بسیار بز

 به دنیای مجاور منتقل شود.  از طریق آنها ی اجازه می دهند که بطور آزادانهمحل

بیش از سرعت امواج به ها  سیاه چاله به سمتسرعت جریان اتر در فاصله بخصوصی، 

آن فاصله، در .  اتر می رسداطیسی در محیط )ارتعاشات( گروهی نظیر نور و سایر امواج الکترومغن

حالتی که در تمام جهات در نظر گرفته شود، یک شکل کروی را تشکیل می دهد که به نام افق 

به سطح اتر نامگذاری شده است.  پس از گذر کردن از افق رویداد، تا زمانی که  سیاه چالهرویداد 

 ود.  افزوده می ش آنبه سرعت ًا برسد، دائم سیاه چاله

توانایی  می رسند سیاه چالهسایر امواج الکترومغناطیسی که به افق رویداد یک نور و امواج 

آن به داخل توسط جریان اتر و  را ندارند است در جریان ی که اتربر خالف جهت منتشر شدن

ها همچون لقبی را  سیاه چالهبه همین دلیل است که و می شوند  )حمل( کشیده سیاه چاله

ها و  سیاه چاله" ها، لطفًا به بخش سیاه چالهمورد برای جزئیات بیشتر در کرده اند.   دریافت

 خواص آنها" رجوع شود.  

 

-  ها سیاه چالهتوپوگرافی نیروی جاذبه در نزدیکی سیارات، ستاره ها و 

در ًا و مخصوص ، کهکشانهانیروی جاذبه در نزدیکی ستاره هاتوپوگرافی در تئوری نسبیت عام 

 ، انحناها ور حقیقتددر ابعاد فیزیکی عنوان شده است.   ءانحنابه صورت ها  سیاه چالهزدیکی ن

، به سمت آن ستاره هاکه  هستندی محلسرعت جریان اتر  هنشان دهندمحاسبه شده شیب های 

 .  است حال شتاب گرفتندر ها  سیاه چالهو یا  کهکشانها

ک در مقیاس خود، مناطقی هستند که تراکم ذرات ها، هر ی سیاه چالهستاره ها، کهکشانها و 

یعنی بیشتر  به زبان سادهماده در آنها بسیار باال است.  تراکم بیشتر ذرات ماده در یک محل 

خارج شود.  در نتیجه،  ی فیزیکیبودن تعداد روزنه هایی که اتر می تواند از طریق آنها از این دنیا
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تن با سرعتی هر چه سریعتر به سمت اینگونه نواحی می اتر سیال خودبخود تشویق به جریان یاف

 شود.  

را می توان بصورت سطح یک شکل قیف  سیاه چالهنیروی جاذبه تجربه شده در نزدیکی یک 

، به دلیل اینکه نیروی جاذبه در هر همانند نشان داد، همانطور که در شکل زیر نشان داده شد

 دارد.  بستگی در آن مکان  اتر جریان مقدار شتاببه ًا مکانی مستقیم

به عبارت دیگر، شیب هر چه بیشتر سطح صاف قیف شکل نشان داده شده در شکل، در 

حقیقت نمایانگر افزایش تدریجی سرعت جریان اتر به سمت سیاه چاله است.  چون هر چه اتر به 

اثرات در یک سیاه چاله نزدیکتر می شود، سریعتر به سرعت اتر افزوده می شود.  همین گونه 

مورد نیروی جاذبه سایر کرات آسمانی نظیر ستاره ها، کهکشانها و حتی سیارات صدق می کنند.  

ولی، در آن موارد، شیب قسمت مرکزی سطح قیف شکل بسیار کمتر از آن خواهد بود که در 

 مورد سیاه چاله نشان داده شده است.  

 

انجام ن یک خورشید گرفتگی کامل، ، در ضممیالدی آزمایشی که در سال ، نکته مهم

را تأیید عام پیش بینی محاسبه شده توسط معادالت تئوری نسبیت ًا ظاهرشده بود 

کرده بود.  در حالیکه، اینچنین آزمایشهایی نمی توانسته و نمی توانند نمایانگر 

 نمایانگرو می توانند  می توانستههیچگونه انحنایی در ابعاد فضا باشند ولی بسادگی 

اتر که به سمت کرات آسمانی  شتابدار باشند که امواج نور توسط جریاناین حقیقت 

اتر به ن نظیر ستاره ها در حرکت است حمل می شوند.  شکل زیر اینگونه اثرات جریا

تقیم است را بوضوح نشان می مسًا سمت یک ستاره در فضایی که دارای ابعاد دقیق

  دهد.
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با مقدار زاویه کج شدن مسیر عام وری نسبیت شده توسط تئ ارائهپیش بینی 

همان  ،، چونامواج نور در ضمن گذر کردن از نزدیکی یک ستاره موافقت می کند

معادالت در مورد تئوری ارائه شده برای جاذبه در این کتاب صدق می کنند، تئوری 

ر در ات شتابدار که نیروی جاذبه را به عنوان نیروی کششی تولید شده در اثر جریان

 انی در این کیهان تعریف می کند. هر مک

 

- باعث  ،آیا امواج نور، سایر امواج الکترومغناطیسی و سایر امواج گروهی در محیط اتر

 تولید شدن نیروی جاذبه می شوند؟

چون، .  ، ذرات ماده و یا ضد ماده باید وجود داشته باشندتولید شودبرای اینکه نیروی جاذبه 

تر به سمت ذرات ماده و ضد ماده است که باعث تولید شدن نیروی کششی بر ا شتابدار جریان

انواع مختلف انرژی، شامل امواج گروهی گیرد.  می که در مسیرش قرار می شود روی هر چیزی 

نشده اند.   ساختهنور و سایر امواج الکترومغناطیسی، از هیچگونه ذره ای امواج در محیط اتر نظیر 

نمی تواند به هیچوجه  (باشدفرقی نمی کند که از چه نوعی باشد و یا چقدر در نتیجه، انرژی )

باعث تولید شدن نیروی جاذبه گردد.  

در زمانی که  در دوران نوزادی این کیهان، که بود بسیار مهمو  به همین دلیل ساده، نکته مهم

نیروی هیچگونه تمام انرژی این کیهان در حجم بسیار کوچکی از فضا متراکم بود، 

انبساط ناگهانی اولیه  ،همچنین به همین دلیل بود که . جاذبه ای وجود نداشت
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مان پیدایش ذرات ماده و ضد ماده در آن محیط ادامه داشته زمحیط اتر توانست تا 

    باشد.

 

-  باعث تولید شدن نیروی جاذبه می شود؟ سیالاتر آیا 

.  چون، و یا ضد ماده باید وجود داشته باشندبرای اینکه نیروی جاذبه تولید شود، ذرات ماده 

اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده است که باعث تولید شدن نیروی کششی بر  شتابدار جریان

 روی هر چیزی که در مسیرش قرار گیرد می شود.  

، در ساخته نشدهاتر سیال که تمام این کیهان را اشغال کرده است از هیچگونه ذره ای 

 چوجه نمی تواند باعث تولید شدن نیروی جاذبه ای از خود گردد.  نتیجه به هی

در زمانی که  ، در دوران نوزادی این کیهانبود که بسیار مهمو  به همین دلیل ساده، نکته مهم

این کیهان در حجم بسیار کوچکی از فضا متراکم بود، هیچگونه  اتر موجود درتمام 

انبساط ناگهانی  ،ه همین دلیل بود کههمچنین ب.  نیروی جاذبه ای وجود نداشت

مان پیدایش ذرات زتوانست تا آن انبساط اینکه ممکن شد و  اساسٌااولیه محیط اتر 

    ادامه داشته باشد.در آن محیط  ماده و ضد ماده

 

-  در سرتاسر کیهان تیرهوجود ماده 

همان ذرات ماده و در اصل  تیرهماده همانطور که در بخش "اتر چیست؟" توضیح داده شده، 

می تواند بصورت های مختلف نظیر  تیرهقابل رؤیت نمی باشد.  ماده ًا ضد ماده است که مستقیم

بصورت ذرات جداگانه ای از ماده و ضد ماده ًا ها ولی مخصوص سیاه چالهستاره های نوترونی، 

   وجود داشته باشد که یا بسیار ناپایدار هستند و یا اینکه بسیار ریز هستند.

به مقدار بسیار بزرگی در این کیهان وجود دارد، ولی وجود آن فقط توسط اثرات  تیرهماده 

جانبی آن نظیر نیروی جاذبه ای که بر روی ذرات ماده و ضد ماده وارد می کند آشکار می شود.  

هر یک از آن ذرات جریان شتابداری از اتر را به سمت خود بوجود می آورد.  این جریان  ،چون

 تر نیز به نوبه خود نیروی کششی بر روی آنچه در مسیر حرکتش قرار داشته باشد وارد می کند.  ا

ارائه شده در باال، در مقایسه با کهکشانهای جوانتر، درصد  تیرهبر اساس منابع مختلف ماده 

ین باشد.  برای اثبات ا تیرهبیشتری از کل ماده موجود در کهکشانهای پیرتر باید از نوع ماده 

 برداشت می توان آزمایش زیر را انجام داد.  
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  :آزمایش
 است( تیرهکه بصورت ماده  هاآن جرمو درصد کل  ها)رابطه بین سن کهکشان

برای نشان دادن رابطه بین سن کهکشانها و درصد کل جرم آنها که بصورت ماده تیره است 

نها را محاسبه نمود.  این باید سرعت ستاره های آنها در مدارشان به دور مرکز آن کهکشا

محاسبات را باید در مورد انواع کهکشانها مخصوصًا آنهایی که جوانترند و هنوز تقریبًا به شکل 

 کروی هستند و آنهایی که به حالت پهن خود تکامل یافته اند انجام داد.  

اطالعات الزم همان تمایل یافتن فرکانس های دریافت شده، از ستاره های مختلف در 

کهکشانها، به سمت رنگ قرمز و یا به سمت رنگ آبی است.  شکل زیر حرکتهای نسبی بین 

ستاره های دو نوع از کهکشانها یعنی آنهایی که جوان و هنوز تقریبًا به شکل کروی هستند و 

 کهکشانهایی که به حالت یک صفحه پهن تکامل یافته اند را نشان می دهد.  

 

را می توان از بین اطالعاتی که تاکنون در مورد ستاره های  اینگونه اطالعات، نکته مهم

 کهکشانهای مختلف جمع آوری شده اند جدا کرد. 
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ضعیف ًا که مربوط به وجود ماده تیره در منظومه ها می شود، اگر چه نسبتای نیروی جاذبه 

قسمتهای است، ولی می تواند باعث آهسته شدن بیش از انتظار سرعت ماهواره هایی شود که از 

 داخلی آن منظومه ها به سمت قسمتهای بیرونی آنها سیر می کنند.  

که از ( Pioneer)( و  دو ماهواره پایونییر ) توسطاثری است که ًا این اثر دقیق، نکته مهم

کره زمین به سمت مناطق بیرونی منظومه شمسی فرستاده شده بودند تجربه شده 

بطور دقیق  ه های پایونییر از اوایل سالهای است.  این پدیده در مورد ماهوار

   ثبت شده است.

 

-  آنی نیروی جاذبه خورشید بر روی کره زمینًا تقریباثر 

تولید شده توسط هر شئ، چه یک ستاره باشد و چه یک  هجریان اتر و در نتیجه نیروی جاذب

ء و یا کرات آسمانی انجام می سیاره، بدون داشتن هیچگونه ارتباطی و یا وابستگی به سایر اشیا

تولید شده را فقط و فقط به دلیل قرار گرفتن در مسیر  هاشیاء نیروی جاذب همچنین، تمامشود.  

تجربه می کنند.  به عنوان مثال، جریان اتر تولید شده توسط ی خود محلاتر جریان شتابدار 

بدون اینکه هیچگونه  استدر حال شتاب گرفتن  خورشید به سمتخورشید که از تمام جهات 

مختلف داشته باشد، همواره در حرکت است.   ه هایارتباطی به وجود سایر کرات یعنی سیار

به سمت مکان کنونی ًا نیروی جاذبه تولید شده توسط خورشید همواره تقریبجهت همچنین، 

د و مرکز ثقل خورشید می باشد.  مقدار تأخیر کمی که در بین مکان حقیقی مرکز ثقل خورشی

حرکت انتقالی خورشید در محیط  مربوط به، داردجهتی که کره زمین کشیده می شود وجود 

 .  می شودکلی اتر 

، از خورشیدبه دور  در ضمن حرکتهای انتقالی خودشامل کره زمین، تمام سیارات بنابراین، 

 به سمتًا تقریب اتری قرار دارند که همیشه شتابدار ریاننقطه ای به نقطه ای دیگر، همواره در ج

خورشید که توسط  ه، نیروی جاذبدر نتیجهخورشید در حرکت است.  ثقل مرکز مکان حقیقی 

حقیقی  محلمستقیمًا بطرف تقریبًا زمین تجربه می شود همیشه  هسیارات مختلف شامل کر

  آنی خورشید بوده و خواهد بود.  محلیعنی 

ک ستاره مسیری را دنبال می کند که اتر در فضا بطرف یک سیاره و یا ی شتابدار جریان

جریان اتر شود بطور آنی و نه پس از آن نوع از مستقیم است.  هر گونه شیئی که وارد ًا تقریب

چند دقیقه، نیروی کششی تولید شده توسط آن را تجربه می کند.  نیروی کششی تجربه شده 

، هر چه یک البته.  واهد بودخهمواره مستقیمًا بطرف محل حقیقی و آنی آن سیاره و یا ستاره 
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سیاره و یا یک ستاره سریعتر به هر جهتی که عمود بر خط دید از مکان شئ بخصوصی باشد 

حرکت کند، طول مدت زمان الزم برای اینکه جهت کشیده شدن آن شئ منطبق بر جهتی شود 

 د شد.  به سمت مکان حقیقی آن سیاره و یا ستاره اشاره می کند بیشتر خواهًا که مستقیم

در حقیقت، مدار حرکت زمین به دور خورشید بصورت یک مارپیچ است، چون خورشید و 

سیاره هایش با سرعت زیادی به دور مرکز ثقل کهکشان در حرکت هستند و صفحه مدار زمین 

درجه با صفحه چرخش خورشید به دور مرکز  6به دور خورشید زاویه ای معادل با حدودًا 

 کهکشان می سازد.  

مرکز بنابراین، کره زمین همواره در مداری به دور خورشید در حرکت است که صفحه آن از 

، بلکه نقطه ای در مسیر طی شده توسط خورشید را قطع می کند، ثقل خورشید گذر نمی کند

 یعنی مکانی که خورشید در مدت کوتاهی در گذشته از آن عبور کرده است.  

خورشید، و جریان دائمی اتر که از تمام جهات به دور دارش حرکت انتقالی کره زمین، در م  

 به سمت مرکز ثقل خورشید است، در شکل زیر نشان داده شده اند.  

 

وجود ًا دائمو ستاره ها و نیروی کششی تولید شده  ه هاجریان اتر به سمت سیارنکته مهم، 

جود نداشته باشند.  در دارند، خواه سایر اشیاء در نزدیکی وجود داشته باشند و خواه و
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حقیقت، خورشید و زمین و سایر کرات آسمانی در این کیهان از وجود یکدیگر آگاه 

بطور مستقالنه باعث ایجاد  آنهانیستند و نیازی به آگاه بودن نیز ندارند.   هر یک از 

اتر به سمت خود و در نتیجه باعث وارد شدن نیروی کششی شتابدار شدن جریان 

می قرار  در محیط اتر تولید شده ی اشیائی می گردد که در مسیر جریانجاذبه بر رو

   د.نگیر

 

-  تغییرات ایجاد شده در نیروی جاذبه یک سیاره و یا یک ستاره با چه سرعتی در

 فاصله مشخصی از آنها تجربه می شوند؟ 

منطبق بر ًا صفحه آن تقریب کره زمین در گردش است کهبه دور اگر چه کره ماه در مداری 

به دلیل نزدیک بودن کره ماه به زمین، تغییرات ولی  خورشید می باشد،به دور صفحه مدار زمین 

تجربه شده توسط کره ماه در جهت و نیروی جاذبه کره زمین بسیار ضعیف می باشند و به 

ده از سادگی نمی توانند اندازه گیری شوند.  بنابراین، بهتر است که آزمایش بخصوصی را با استفا

خورشید فرستاده شود انجام داد.  اینگونه آزمایش در زیر به دور  مدار وسیعی بهکه یک ماهواره 

توضیح داده شده است.  
 

  :آزمایش 

 تکراری در جهت و نیروی جاذبه خورشید)اندازه گیری کردن تغییرات 

 در فاصله مشخصی از مرکز ثقل خورشید(

یک ماهواره را به نحوی در مدار خورشید قرار داد  می توان برای بدست آوردن نتایج دقیق

مرکز ثقل کهکشان باشد.  در این به دور که صفحه مدار آن منطبق بر صفحه مدار خورشید 

به دور اندازه گیریهای دقیق نشان خواهند داد که آن ماهواره، در ضمن گردش کردن حالت، 

د تغییرات تکراری را به نمایش می خورشید، جهتی که نیروی جاذبه خورشید را تجربه می کن

 د.  ارذگ

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اینگونه ماهواره بطور واضح نشان خواهد داد که، 

مرکز ثقل کهکشان را قطع می کند به دور مسیر مدار خورشید  (ماهواره)آن فقط در زمانهایی که 

به سمت مکان حقیقی که  خواهد کرد در همان جهتی تجربهًا نیروی جاذبه خورشید را دقیق

.  اشاره می کندخورشید 
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خورشید را به جاذبه نیروی  ،خورشیدبه دور در طول مسیر گردش خود  ،ولی، در سایر نقاط

وتاهی در گذشته گذر ه خورشید از آن مکانها در زمان کک خواهد کردجهت مکانهایی تجربه 

مرکز کهکشان دورتر شود به دور مسیر مدار خورشید  چه آن ماهواره از کرده است.  مخصوصٌا، هر

خواهد بود که در گذشته دورتری خورشید از آنها گذر  مکانهایی به سمتنیروی جاذبه خورشید 

 کرده است.  

هنوز که  (مرکز کهکشانبه دور )ماهواره مسیر مدار خورشید آن در زمانهایی که همچنین، 

نیروی جاذبه ضعیف تری را از طرف خورشید تجربه  در جلوی خورشید واقع شده را قطع کند

از آن  مسیر مدار خورشید که خورشید قباًلآن ماهواره ی که هایزمان خواهد کرد.  و متناظرًا، در

 .  نیروی جاذبه قوی تری را از طرف خورشید تجربه خواهد کرد گذر کرده را قطع کند

به ه استثنایی در مسیر مدار آن ماهواره اختالف بین نیروی جاذبه تجربه شده در این دو نقط

خورشید می تواند برای محاسبه کردن سرعت انتشار نیروی جاذبه خورشید )در اصل سرعت دور 

اختالف نیروی  ،تحول یافتن نیروی جاذبه خورشید( در آن فاصله از خورشید بکار آید.  البته

مرکز ثقل به دور اثر حرکت خورشید جاذبه اندازه گیری و تجربه شده توسط آن ماهواره فقط در 

 کهکشان پیش می آید.  

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

4 

 

تولید شده توسط تک تک کرات آسمانی  هجریانهای اتر و در نتیجه نیروی های جاذب، مهم هنکت

همواره وجود داشته و وجود خواهند داشت، خواه شیئی در مسیر آنها قرار بگیرد و یا 

   قرار نگیرد.

 

-  باعث آهسته شدن  ووارد نمی کند  اتبر روی سیارنیروی کششی  سیالچرا اتر

 گردد؟نمی سرعت حرکت آنها در مدار 

مرکز به دور که  ییو همچنین ستاره ها قرار دارندکه در مدار ستاره ها  سیاره هایی

ه شدن تکهکشانها در گردش هستند هیچگونه نیروی کششی از طرف اتر سیال که باعث آهس

آنها فقط نیروی کششی را در جهتی تجربه می کنند ه نمی کنند.  سرعت انتقالی آنها شود تجرب

ر ات ،اینکه لکه در آن جهت نسبت به محیط اتر محلی در حال شتاب گرفتن هستند.  به دلی

آن اشیاء و  بر رویکه نسبت به اشیاء و امواج در حال شتاب گرفتن است فقط و فقط در جهتی 

 . نیروی کششی وارد می کند امواج

ستاره ای که در نزدیکی اش قرار دارد فقط به دور راین، هر سیاره ای در ضمن گردش بناب

نیروی کششی که مربوط به شتاب اتر محلی به سمت آن ستاره است را تجربه می کند، همان 

ستاره  و ماندن آن به دور  آن سیاره دادن باعث تغییر جهت حرکتًا نیروی کششی که دائم

 ن.  ولی هیچگونه نیروی کششی در جهات دیگر )عمود بر جهت جریادارش می شودمسیاره در 

 اتر به سمت ستاره( تجربه نمی کند.  

بهتر درک کرد، می توان حرکت اشیاء در یک میدان را برای اینکه بتوان اینگونه اثرات 

مغناطیسی را در نظر گرفت.  اگر شئ مورد نظر از جنسی باشد که تحت تأثیر نیروی مغناطیسی 

آن شئ می تواند  و رار نگیرد، میدان مغناطیسی هیچگونه اثری بر روی آن شئ نخواهد گذاشتق

میدان مغناطیسی گذر کند.  یک ل ه مقاومتی یا نیروی مقاومی از داخبدون تجربه کردن هیچگون

گذارد، ولی از بحتی اگر شئ مورد نظر از جنسی باشد که میدان مغناطیسی بر روی آن اثر 

ریکی تولید شده در آن شئ به هیچ روشی استفاده نشود، آن شئ می تواند بدون جریان الکت

 مانندًا از داخل میدان مغناطیسی گذر کند.  این حالت تقریبتجربه کردن هیچگونه مقاومتی 

و از جریان  باشدحالتی است که شافت یک ژنراتور چرخانده شود ولی مدار الکتریکی باز 

ده ای نشود، چه در داخل ژنراتور و چه در خارج از آن.  در این حالت، الکتریکی تولید شده استفا

 چرخاندن شافت ژنراتور از موتوری که آن را می چرخاند درخواست انرژی نخواهد کرد.  

حت تأثیر میدان مغناطیسی قرار بگیرد و از که ت باشدولی، در صورتیکه شئ از جنسی 

و چه در خارج از آن، میدان  ر، چه در داخل ژنراتوشوده استفاد نیز تریسیته تولید شدهجریان الک
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انرژی  به نحوی اینکه چون، برایمغناطیسی بر روی آن شئ و حرکتش اثر خواهد گذاشت.  

مقداری انرژی باید از میدان مغناطیسی دریافت شود.  بنابراین،  ،تولید( شود)استفاده شده جبران 

تجربه  آن میدانی از طرف مقاوم نیرویمغناطیسی در ضمن گذر کردن از داخل میدان آن شئ 

 خواهد کرد.  

همین گونه شرایط در مورد بادبانهای یک قایق بادبانی صدق می کنند، چون فقط در ًا دقیق

باز باشند و از باد محلی انرژی دریافت کنند جریان باد بر روی آن نوع  ی قایقصورتیکه بادبادها

رد.  قایقها و حرکت آنها اثر می گذا
 

4- بوجود آمدن نیروی جاذبه، انبساط ناگهانی و موقتی فضا در زمان پیدایش کیهان 

و فشار داخلی خود را تجربه می کرد.   یدر آغاز پیدایش این کیهان، محیط اتر باالترین چگال

ناگهانی و بسیار سریع آن محیط  طانبسباعث شروع ا معرفی شدن امواج گروهی به آن محیط

به چه اتر باالترین فشار داخلی خود و سریعترین سرعت انبساط خود را تجربه می کرد .  اگر شد

، نمی توانست باعث وارد شدن نیرویی نظیر نیروی جاذبه دلیل اینکه جریانی از اتر وجود نداشت

 گردد.  به عبارت دیگر، 

"عدم وجود نیروی جاذبه باعث شد محیط اتر )که فضا را تعریف می کند( 

 آزادانه ای را تجربه کند."  انبساط

 تورم به آن رجوع می شود، در مدت هکه به عنوان دوردر حجم کیهان این رشد ناگهانی 

اتر و در نتیجه فضا را از  محیط گذشت زمان در آن دوران(سرعت بسیار کوتاهی )بر اساس  زمان

، تا زمانی که متور هدر کل طول دورحجم بسیار کوچکی به وسعت بسیار زیادی گسترش داد.  

، اتر با هیچگونه نیروی به اندازه کافی برای پیدایش ذرات ماده و ضد ماده کاهش یافت اترچگالی 

  . مقاومی نظیر نیروی جاذبه روبرو نشد

شکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده در محیط اتر و مخصوصًا ظاهر شدن ناگهانی و همزمان 

ل گرفتن ذرات یخ از تک تک مولکولهای آب تشبیه کرد آنها در سرتاسر کیهان را می توان به شک

نیز با رسیدن  مورد، در این درجه حرارت آب پیش می آید.  چونکه با کاهش یافتن تدریجی 

درجه حرارت آب به یک درجۀ بخصوص )بسته به فشار داخلی محیط آب(، تمام حجم آب بطور 

 همزمان شروع به یخ زدن می کند.  

، در ضمن انبساط محیط اتر، فشار گونه شرایط را تجربه کرد.  چوننمحیط اتر نیز هما

و بطور همزمان  ندبصورت یکنواخت به تدریج کاهش یافت محیط و همچنین چگالی اتر داخلی آن
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.  ساختندفراهم  شرایط الزم را بودشده در سرتاسر حجم آن محیط که میزبان امواج گروهی 

نیاز داشتند که بتوانند باعث شکل گرفتن امواج تشدید شرایطی که امواج گروهی در آن محیط 

ند.  به عبارت دیگر، می توان شکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده گرد شده و در نهایت باعث

   ،عنوان کرد

کل حجم کیهان که میزبان امواج گروهی بود بطور همزمان توسط ذرات "

 ماده و ضد ماده شکوفا شد."

رار کردن از این دنیا و به اتر اجازه ف وعمل کردند د روزنه هایی ماننذرات ماده و ضد ماده 

اتر  وارد شدن به دنیای مجاور را دادند.  در آن لحظه و به آن طریق بود که فشار داخلی محیط

و در  .  جریانی که به سمت تک تک ذرات ماده و ضد ماده بودباعث شروع جریان اتر گردید

 . قرار داشتندشی بر روی ذراتی گردید که در مسیر حرکتش نتیجه باعث وارد شدن نیروی کش

 به عبارت دیگر،  .گرفتنیروی جاذبه معنی  بود کهبه این طریق 

خود، باعث متولد شدن  شکل گرفتنبا  ،"ذرات ماده و ضد ماده

 ."گردیدند نیروی جاذبه

ع کردن محیط اتر، اشبا تا حّد ،انبوه آنها هشکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده و مخصوصًا تود

 خودبخود باعث دو اثر جانبی شد:

-  ذرات ماده و ضد ماده جریان کاماًل آزاد و سریع اتر از این دنیای فیزیکی به دنیای

فیزیکی مجاور را ممکن ساختند.  در نتیجه، در طول مدت زمان کوتاهی، فشار داخلی 

 ار کاهش یافت. محیط به آن بستگی داشت، بسیآن انبساط سرعت اتر که محیط 

-  طرفه  نیروی کششی دو آن ذراتباعث شد که جریان اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده

این ای را بر روی ذراتی که در نزدیکی بودند و در نهایت بر روی تمامی ذرات موجود در 

ذرات ماده و ضد ماده باعث تولید کیهان وارد کنند.  به دلیل زیاد بودن تعداد آنها، 

عمل کرد و  یقوی شدند که همانند یک ترمز بسیار مؤثر هبآنچنان نیروی جاذشدن 

 باعث کاهش یافتن سرعت پخش شدن ذرات در این کیهان گردید.  

 به عبارت دیگر،
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باعث کاهش یافتن خود،  با شکل گرفتن" ذرات ماده و ضد ماده، 

محیط آن سرعت انبساط  یافتنسریع فشار داخلی محیط اتر و کاهش 

مؤثری باعث آهسته شدن سرعت انبساط ر طوب ،در نتیجه.  ندشد

."ندناگهانی کیهان گردید

انبساط ناگهانی اولیه این کیهان را می توان به عملکرد کیسه های ایمنی نصب شده در 

مانع، گاز یک وسایل نقلیه نیز تشبیه کرد.  چون، با تحریک شدن در اثر برخورد وسیله نقلیه به 

انبساط بسیار سریعی را شروع می کند و در نتیجه کیسه  ایمنی داخل کیسهتولید شده در 

 ایمنی بطور ناگهانی منبسط می شود و پارچه و یا فابریکی که کیسه از آن ساخته شده کاماًل

 کشیده می شود.  شکل زیر مراحل مختلف عملکرد یک کیسه ایمنی را نشان می دهد.  

 

ط می شود که پرزهای آن به اندازه کافی باز می شوند یک کیسه ایمنی فقط تا حّدی منبس

و به گازی که با فشار زیاد در داخل قرار دارد اجازه می دهند به فضای بیرون نشت کند.  در 

بنابراین می توان گفت که، انبساط نتیجه، فشار داخل کیسه ایمنی سریعًا کاهش می یابد.  

ایمنی نصب شده در وسایل نقلیه شبیه انبساطی موقتی تجربه شده توسط کیسه های و ناگهانی 

 .  ه استر دوران طفولیت خود تجربه کردد یاست که این کیهان در مقیاس عظیم
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5-  پروتونها می شوند؟بین نوترونها باعث پیوند در داخل هسته های اتمها، چگونه 

د یکدیگر را دفع پروتونها دارای بار الکتریکی مثبت هستند و در صورتیکه به هم نزدیک شون

می کنند.  در هسته هایی از اتمها که دارای دو یا چند پروتون هستند، برای اینکه پروتونها 

بتوانند در نزدیکی هم بمانند آنها نیاز به کمک دارند.  نوترونها ذراتی هستند که در اینگونه 

 را فراهم می سازند.  الزمشرایط کمکهای 

هم بر روی یکدیگر وارد می کنند و اینکه  به ای نزدیکنیروی دفع کننده ای که پروتونه

چطور وجود نوترونها باعث آرامش پروتونها در نزدیکی هم می شود را می توان به راحتی توسط 

دو آهنربای قوی و یک قطعه آهن که آهنربا نشده باشد نشان داد.  این شرایط در شکل زیر نشان 

 داده شده اند.  

نشان داده شده اند.  در یک حالت، قطبهای همنام از دو آهنربا  دو حالت مختلف در شکل

روبروی هم قرار داده شده اند.  در این حالت، آن دو قطب همنام طبیعتًا یکدیگر را دفع می 

کنند.  در حالت دیگر، یک قطعه آهن که آهنربا نشده در فضای بین آن دو قطب همنام از آن دو 

ر این حالت، وجود آن قطعه آهن باعث می شود که دو قطب همنام آهنربا قرار داده شده است.  د

از آن دو آهنربا بیش از آنکه متوجه وجود یکدیگر شوند متوجه وجود آن قطعه آهن شوند و در 

نتیجه هر دو سعی خواهند کرد که آن قطعه آهن را به سمت خود جذب کنند.  با جذب کردن 

منام از آن دو آهنربا خودبخود از طریق آن قطعه آن قطعه آهن بطور همزمان، آن دو قطب ه

 آهن به یکدیگر می پیوندند.  
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 به عبارت دیگر،   

نیروی کششی دو قطب همنام از دو آهنربا نسبت به یک قطعه آهن 

که در بین آنها واقع شده باشد قوی تر از نیروی دفع کننده ای است 

 د.که آن دو قطب همنام بر روی یکدیگر وارد می کنن

همین گونه اثرات در مورد دو پروتون پیش می آیند که به هم نزدیک شده باشند.  اگر ًا دقیق

یکدیگر را دفع می ًا ئنهیچ نوترونی در فضای بین آن دو پروتون وجود نداشته باشد، آنها مطم

 کنند.  ولی، در صورتیکه یک و یا چند نوترون در فضای بین آن دو پروتون وجود داشته باشند،

را نادیده می گیرند و به وجود  که، آن دو پروتون نیروی دفع کنندۀ یکدیگر می توان گفت

نوترونهایی که در نزدیکی قرار دارند توجه می کنند.  حتی می توان گفت که پروتونها قسمت 

اعظم توانایی خود را صرف تبادل نیروی جذب کننده با آن نوترونها می کنند.  به این طریق، تک 

روتونها به سمت نوترون و یا نوترونهایی که در نزدیکی وجود دارند جذب می شوند و در کل تک پ

 در اصل به یکدیگر می پیوندند.  به عبارت دیگر،  

بر روی  متقاباًلاتمها وتونها و نوترونها در داخل هسته "نیروی جاذبه ای که پر

که بار الکتریکی یکدیگر وارد می کنند قوی تر از نیروی دفع کننده ای است 

 مثبت پروتونها تولید می کنند." 

 به عبارت دیگر، 

بر روی یکدیگر وارد  "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها متقاباًل

می کنند در حقیقت نیرویی است که آن ذرات را در داخل هسته اتمها 

 به هم پیوند می دهد." 

 این کتاب، که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،  در نتیجه، بر طبق تئوری جاذبه، ارائه شده در 

 ." در این کیهان، نیرویی به نام نیروی ضعیف هسته ای وجود ندارد" 

 شکل زیر سه حالت مختلف را نشان می دهد.  
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در حالت اول، فقط دو پروتون نشان داده شده اند که از نزدیک شدن به یکدیگر خودداری 

پروتون متوجه وجود یک نوترون در فضای بین خود می شوند و هر  می کنند.  در حالت دوم، دو

یک سعی در تبادل دو طرفه نیروی جاذبه با آن نوترون را دارد و در نتیجه دو پروتون از طریق 

آن نوترون به یکدیگر می پیوندند.  در حالت سوم، دو پروتون متوجه وجود دو نوترون در فضای 

تون سعی در تبادل دو طرفه نیروی جاذبه با تک تک آن دو بین خود می شوند و هر دو پرو

نوترون را دارند و به این طریق باعث بر قرار شدن پیوند هر چه قوی تری بین هر چهار ذره هسته 

 ای می گردند.  

به دلیل کمبود و یا بیش از اندازه بودن تعداد نوترونهای الزم است که بعضی از ، نکته مهم

   ر هستند.ایزوتوپها ناپایدا
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کمبود تعداد نوترونهای الزم برای پیوند دادن پروتونهای موجود در یک هسته 

توسط امواج  ،چند ذره ای است که در ضمن تشویق به حرکت موجی شدن ذرات

پس از گذشت زمان محدودی آن هسته ها ماهیت خود  ،گروهی در محیط اتر محلی

 را به روشهای مختلف از دست می دهند.  

ز اندازه بودن تعداد نوترونها در یک هسته چند ذره ای نیز باعث از بین بیش ا

رفتن ثبات آن هسته می شود.  چون، نوترونهای اضافی باعث حرکت کردن پروتونها 

سعی در بر قرار ًا به حالت غیر طبیعی می شوند، به دلیل اینکه پروتونها دائم

نوترونها را خواهند داشت.  در نگهداشتن تماس جاذبه ای خود با تعداد زیادی از 

نتیجه، پروتونها از مسیر حرکت خود در آن هسته خارج می شوند و در کل باعث از 

بین رفتن ثبات آن هسته می گردند.  
 

6- اشیاء ثابت اصل برابری نیروی جاذبه و شتاب 

نیروی  ، فرقی بینمی شود اشیاءثابت نیروی جاذبه و شتاب که مربوط به  ،طبق اصل برابری

نسبت به مرکز ثقل یک کره نظیر کره  ثابت فاصلهدر یک ، که جاذبه تجربه شده توسط یک شئ

و نیروی وارد شده بر آن شئ که باعث شود شتاب ثابتی را تجربه کند  قرار داشته باشد، زمین

وجود ندارد.  
یک شئ برای اینکه  ،چون.  این اصل خودبخود توسط تئوری جدید جاذبه تأیید شده است

بتواند از افتادن خود به دلیل وجود نیروی جاذبه )که در اصل نیروی کششی وارد شده بر آن شئ 

اتر می باشد( جلوگیری کند و در یک ارتفاع مشخصی بماند، نظیر ساکن  شتابدار توسط جریان

ماندن یک هلیکوپتر در یک ارتفاع ثابت از سطح زمین، باید توسط نیرویی در جای خود 

شته شود، نیرویی که بر خالف جهت نیروی جاذبه عمل کند.  در صورتیکه نیروی جاذبه نگهدا

وجود نداشته باشد، همین نیروی نگهدارنده خودبخود باعث خواهد شد که آن شئ شتاب ثابتی را 

 ه تجربه کند.   ببه جهت مخالف نیروی جاذ

در نزدیکی یک کره نظیر  بنابراین، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اگر یک شئ،

در داخل یک سفینه  را تجربه کند و یا اینکه کره باشد و نیروی جاذبه آنقرار گرفته کره زمین 

د که با شتاب ثابتی در حال افزودن به سرعت خود باشد، در هر دو حالت آن شئ قرار داشته باش

ت بخصوص کشیده خواهد ، یعنی با نیروی ثابتی به یک جهشرایط یکسانی را تجربه خواهد کرد

 شد.  
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 همچنین بسیار مهم است که ذکر شود، 

  شتاب اتر نسبت به یک شئ باعث تولید شدن نیروی کششی یعنی نیروی جاذبه می

شود.  
  حرکت یکنواخت و ثابت اتر نسبت به یک شئ باعث تولید شدن هیچگونه نیروی

کششی نمی شود.  

حرکت یک شئ نسبت به محیط اتر محلی سرعت در تغییرات لحظه ای )آنی( به عبارت دیگر، 

می شود که بر روی آن شئ وارد می شود، همان  است که باعث تولید شدن نیروی کششی

 نیرویی که به عنوان نیروی جاذبه شناخته شده است.  

 

در دو حالت وجود  اشیاء است"وزن"  اثر مشابه ای که همان پدیدۀ ،به همین دلیل است که

 ار می سازد:خود را آشک

  در حال شتاب گرفتن در محیط اتر  وزمانی که یک شئ در وسیله نقلیه ای قرار دارد

می باشد  
  زمانی که محیط اتر محلی در ضمن شتاب گرفتن به سمت یک جسم نظیر یک کره

 کند. می آسمانی از مکان یک شئ گذر 
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 تأکید شود که،ًا باید مخصوص

 آنها ارائه شده اند، اثبات ن کتاب و آزمایشهایی که برای بر اساس اطالعات ارائه شده در ای

باعث پدیده های یکسانی نظیر وزن اشیاء  "اگر چه نیروی جاذبه و شتاب یکنواخت

ولی تا آنجایی که مربوط به وارد کردن اثراتی بر روی سرعت تجربه شدن می گردند، 

 ا هم ندارند."  ب نقطه مشترکیهیچگونه گذشت زمان توسط اشیاء می شود آنها 

 بنابراین، 

که یکی به دلیل حرکت کردن با شتابی  ،که در مورد دوقلوها مثالهایی"

ثابت گذشت زمان را با سرعتی آهسته تر از دیگری که بر روی سیاره 

اشتباه می باشند.  ًا اساسهمگی خود منتظر می ماند تجربه می نماید، 

ا و یا اشیاء نسبت به اتر سرعت حقیقی آن دوقلوه مثالهاچون، تمام آن 

  نادیده می گیرند." محلی آنها را کاًل

 

-  گردند؟ "زمان"شدن تجربه آیا شتاب، جاذبه و سرعت زیاد می توانند باعث سریعتر 

دو آزمایش زیر )با استفاده از ساعت های اتمی مشابه هم( امکان ترکیب کردن اثرات مربوط 

 سرعت تجربه شدن "زمان" را نشان می دهند.   به شتاب، جاذبه و سرعت زیاد بر روی

 

  :آزمایش اول
 )با استفاده از بالن(

"( باید در حالیکه هر C" و "A" ،"Bبرای انجام این آزمایش سه ساعت اتمی مشابه هم )"

سه بر روی سطح زمین قرار دارند با هم سینکرونیزه شوند.  هر سه ساعت اتمی استفاده شده 

ده مستقلی باشند تا بتوانند "زمان" تجربه شده خود را از طریق ایستگاه باید مجهز به فرستن

گیرنده ای که بر روی سطح زمین قرار دارد به یک کامپیوتر ارسال دارند.  کامپیوتر باید به نحوی 

برنامه ریزی شود که بتواند بطور همزمان اختالف "زمان" تجربه شده توسط سه ساعت اتمی را 

در  باید نشان دهد.  البته، فاصله تک تک ساعتهای اتمی از ایستگاه گیرندهبصورت یک نمودار 

نظر گرفته شوند و اثرات آنها در زمان بندی آن ساعتها محاسبه شوند.  به عبارت دیگر، نمودار 

 نشان داده شده بر روی صفحه کامپیوتر باید شامل سه خط )منحنی( زیر شود:
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 ه شده بین ساعتهای اتمی "یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربA" و "B" 

 " یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربه شده بین ساعتهای اتمیA" و "C" 

 " یکی متناظر با اختالف "زمان" تجربه شده بین ساعتهای اتمیB " و "C" 

 شکل زیر نمای کلی مراحل انجام اینگونه آزمایش را نشان می دهد. 

 

طور جداگانه توسط دو بالن به ارتفاع نسبتًا زیادی باال برده " باید بB" و "Aساعتهای اتمی "

" باید در نزدیکی ایستگاه گیرنده بر روی سطح زمین نگهداشته شود تا Cشوند.  ساعت اتمی "

" باید در حالیکه در داخل یک Aبتواند به عنوان یک ساعت مرجع عمل کند.  ساعت اتمی "

مورد نظر باال برده شود.  بنابراین، بالنی که ساعت موشک جاسازی شده توسط بالن به ارتفاع 

حمل می کند بسیار بزرگتر  " راB" را حمل می کند باید از بالنی که ساعت اتمی "Aاتمی "

 باشد.  

" Bزمانی که دو بالن به ارتفاع )مشترک( مورد نظر رسیدند، بالنی که حامل ساعت اتمی "

" و موشکش باید از Aی بماند، در حالیکه ساعت اتمی "است باید در آن ارتفاع به حالت معلق باق
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بالنی که آنها را حمل کرده رها شوند تا بتوانند بسمت سطح زمین حرکت کنند.  در آن لحظه 

" در آن جاسازی شده باید شروع بکار کند و با شتاب بسیار زیادی به Aموشکی که ساعت "

 سرعت سقوط خود به سمت سطح زمین بیافزاید.  

ساعت اتمی باید از لحظه ای که با هم سینکرونیزه شده بودند تا لحظه ای که ساعت سه 

" با سطح زمین برخورد کند، و یا در بین راه به دلیل تولید شدن حرارت زیاد در اثر Aاتمی "

اصطهکاک هوا ذوب شود، "زمان" تجربه شده خود را از طریق ایستگاه گیرنده به کامپیوتر 

 گزارش دهند.  

" را به سمت سطح زمین حمل می کند می Aمیزان شتاب موشکی که ساعت اتمی "، ته مهمنک

تواند به هر مقداری که ممکن است باشد، ولی بهتر است که باالترین شتاب ممکن و 

 برای طوالنی ترین مدت زمان ممکن باشد.  

نتظار دیده شدن بر طبق تئوریهای ارائه شده در این کتاب، در ضمن انجام اینگونه آزمایش ا

 نتایج زیر بر روی صفحه کامپیوتر است.  

در کل طول انجام اینگونه آزمایش، گذشت "زمان" را با سرعت ثابتی تجربه  "،Cساعت اتمی "

خواهد نمود.  به دلیل اینکه، سرعت حرکت آن ساعت اتمی نسبت به اتری که در محل قرار 

" در مسیر جریان اتری قرار خواهد Cی "دارد همواره ثابت خواهد بود.  چون، ساعت اتم

داشت که با سرعت ثابتی از مکان آن ساعت گذر می کند.  سرعت اتر در مکان ساعت اتمی 

"C معادل با جمع ُبرداری دو سرعت خواهد بود، یکی سرعت چرخش کره زمین در آن "

ر که به عرض جغرافیایی و در آن ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین است و دیگری سرعت ات

سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است و به نیروی جاذبه زمین در آن مکان معنی می 

   دهد.

در آغاز، در ضمن عوج گرفتن بالنها، به دلیل دورتر شدن از مرکز ، "B" و "Aساعتهای اتمی "

" تجربه خواهند Cثقل کره زمین بتدریج گذشت "زمان" را سریعتر و سریعتر از ساعت "

وقتی که به ارتفاع مورد نظر برسند.  چون، هر چه آن دو ساعت اتمی به  البته فقط تا  نمود.

ارتفاع باالتری می روند در مسیر جریان اتری قرار می گیرند که با سرعت کمتری به سمت 

 مرکز ثقل کره زمین در حرکت است.  

ساعت اتمی  ولی، از لحظه ای که آن دو ساعت اتمی به ارتفاع مورد نظر می رسند و

"B" در آن ارتفاع می ماند در حالیکه ساعت اتمی "A ،به سمت زمین شتاب می گیرد "
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سرعت گذشت "زمان" تجربه شده توسط آن دو ساعت اتمی با هم فرق خواهند کرد.  به 

" مادامی که در آن ارتفاع باال باقی می ماند گذشت "زمان" را Bدلیل اینکه، ساعت اتمی "

تجربه خواهد کرد.  سرعت گذشت "زمان" تجربه شده توسط ساعت اتمی با سرعت ثابتی 

"B"  سریعتر از سرعتی خواهد بود که ساعت اتمی "C  .گذشت "زمان" را تجربه می کند "

" قرار دارد کمتر از سرعت جریان اتر Bچون، سرعت جریان اتر در ارتفاعی که ساعت اتمی "

جریان اتر همان جریان اتری است که به نیروی  " خواهد بود.  اینCدر مکان ساعت اتمی "

 جاذبه زمین معنی می دهد.  

در مورد این قسمت از آزمایش، پیش بینی محاسباتی انجام شده توسط 

اساس  تئوری نسبیت عام با پیش بینی انجام شده توسط تئوریهایی که بر

 بر وجود اتر پایه ریزی شده اند موافقت می کند ولی به دلیل متفاوتی. 

به دلیل دورتر بودن از مرکز  ،"Bساعت اتمی " ،اساس تئوری نسبیت عام

خودبخود در نیروی جاذبه  ،"Cثقل کره زمین نسبت به ساعت اتمی "

تری قرار خواهد داشت و در نتیجه گذشت "زمان" را با سرعت  ضعیف

 بیشتری تجربه خواهد کرد.

" تجربه خواهد کرد.  Bساعت اتمی "بتدریج گذشت "زمان" را سریعتر از  "Aساعت اتمی "

چون، شتاب آن ساعت اتمی به سمت سطح زمین بیشتر از شتاب اتری خواهد بود که به 

" Aسمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است.  بنابراین، به مرور از سرعت ساعت اتمی "

  نسبت به اتر محلی اش کاسته خواهد شد.  خالصه اینکه،

" که در آن جاسازی شده Aعت اتمی ""اختالف سرعت موشک و سا

نسبت به اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است به 

 تدریج کاهش می یابد." 

" گذشت زمان را به Aدر نتیجه، هر چه این اختالف سرعت کمتر شود ساعت اتمی "

ی تدریج سریعتر تجربه خواهد کرد، چون اختالف سرعت آن ساعت اتمی نسبت به اتر محل

اش است که مستقیمًا بر روی سرعت گذشت "زمان" تجربه شده توسط آن ساعت اتمی اثر 

" در حال شتاب گرفتن به Aمی گذارد.  به عبارت دیگر، اگر چه در ضمنی که ساعت اتمی "

 ، خواهد بودسمت سطح زمین 
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 " سرعت آن ساعت اتمی نسبت به کره زمین و نسبت به ساعت اتمیB "دائمًا 

اهد یافت، افزایش خو
 " آن ساعت به حالت شتاب گرفتن در حال دور شدن از ساعت اتمیB خواهد "

بود، 
 " آن ساعت نسبت به ساعت اتمیB ،نیروی جاذبه قویتری را تجربه خواهد کرد "

" Bولی به تدریج، گذشت "زمان" را با سرعت هر چه سریعتری نسبت به ساعت اتمی "

 .  " تجربه خواهد کردCو ساعت اتمی "

شکل زیر بطور ساده نموداری را نشان می دهد که بر روی صفحه کامپیوتر نشان داده 

خواهد شد.  طول زمان نشان داده شده در شکل زیر متناظر با مدت زمانی است که ساعت 

 " با کمک موتورهای موشک خود در حال شتاب گرفتن به سمت سطح زمین است.  Aاتمی "

 

داده شده، اختالف زمان تجربه شده توسط ساعتهای اتمی همانطور که در شکل نشان 

"B" و "C به مقدار ثابتی افزایش خواهد یافت، چون آن دو ساعت اتمی گذشت زمان را با "

 سرعت ثابت ولی متفاوتی نسبت به هم تجربه خواهند کرد.  

" شتاب خود به سمت سطح زمین را شروع می Aولی از لحظه ای که ساعت اتمی "

" تجربه خواهد کرد.  این در Bه تدریج گذشت زمان را هر چه سریعتر از ساعت اتمی "کند ب

"، خود، در حال تجربه کردن گذشت زمان با سرعتی سریعتر Bحالی است که ساعت اتمی "

 " می باشد.  Cاز ساعت اتمی "
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اینگونه نتایج بوضوح بر خالف نتایج پیش بینی و محاسبه شده توسط 

، اصل برابری جاذبه و شتاب و تئوری نسبیت عام تئوری نسبیت خاص

می باشند.  به دلیل اینکه، طبق آن تئوریها، در ضمن انجام اینگونه 

" باید گذشت زمان را آهسته تر از ساعتهای Aآزمایشها ساعت اتمی "

 " تجربه نماید. C" و "Bاتمی "

واند اختالف سرعت اگر موشک استفاده شده به اندازه کافی قوی باشد، به نحوی که بت

خود و اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است را به صفر برساند، سرعت 

" سریعترین خواهد بود.  در حقیقت، در آن Aگذشت زمان تجربه شده توسط ساعت اتمی "

" گذشت زمان را معادل با حالتی تجربه خواهد کرد که اگر در فاصله Aلحظه ساعت اتمی "

 ز کره زمین قرار داشته باشد.  بینهایت ا

بسته به دقت ساعتهای اتمی استفاده شده و همچنین دقت محاسبات مربوط به زمان بندی 

سیگنالهای دریافت شده از آن ساعتها توسط ایستگاه گیرنده، اینگونه آزمایشها را می توان در 

ده توسط ساعتهای مقیاس کوچکتری نیز انجام داد، چون در اصل فقط اختالف زمان تجربه ش

 " است که بسیار مهم است.  B" و "Aاتمی "

حتی یک موشک کوچکتر که از یک هلیکوپتر )که در ارتفاع نسبتًا باالیی ثابت باشد( به 

سمت سطح زمین پرتاب شود برای انجام اینگونه آزمایش کافی خواهد بود.  یعنی ساعت اتمی 

"Bه ساعت اتمی "" بر روی هلیکوپتر نگهداشته شود در حالیکA توسط یک موشک به سمت "

سطح زمین شتاب داده شود.  البته، موشک استفاده شده باید حامل سوخت کافی برای ادامه 

 دادن به شتاب خود تا لحظه ای باشد که با سطح زمین برخورد می کند. 

 

  :آزمایش دوم
 )با استفاده از ماهواره(

باید به مدار بیضی شکل طوالنی به دور کره  "Aبرای انجام این آزمایش یک ساعت اتمی "

" باید بر روی سطح زمین نگهداشته Bزمین فرستاده شود، در حالیکه یک ساعت اتمی دیگر "

شود تا بعنوان مرجع عمل کند.  به دلیل محدود بودن طول زمان اینگونه آزمایش ارتفاع دورترین 

دودًا معادل با دو برابر مداری باشد که برای نقطه مدار انتخاب شده از مرکز ثقل کره زمین باید ح

 ساعته استفاده می شود.   4ماهواره های مخابراتی 
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وقتی که ماهواره به باالترین نقطه مدار خود از زمین نزدیک می شود باید جهت خود را 

برعکس کند و از سرعت خود بکاهد و در ضمن به سمت زمین تغییر جهت دهد و مستقیمًا به 

ن شتاب بگیرد.  میزان شتاب موشک به سمت زمین می تواند به هر مقداری باشد ولی سمت زمی

بهتر است به نحوی باشد که در ارتفاعی که سوخت آن تمام می شود سرعت حرکتش به سمت 

کره زمین معادل با سرعت گریز از مرکز از جاذبه زمین در آن ارتفاع گردد و آن ارتفاع باید باالتر 

 شد.  شکل زیر نمای کلی مراحل اینگونه آزمایش را نشان می دهد.  از جو زمین با

 

" به باالترین ارتفاع مدار خود می رسد و شروع به شتاب Aاز لحظه ای که ساعت اتمی "

" باید "زمان" تجربه شده خود Bو "  Aگرفتن به سمت کره زمین می کند، هر دو ساعت اتمی "

" قرار دارد.  Bبر روی سطح زمین و در نزدیکی ساعت "را به یک کامپیوتر ارسال دارند که 

کامپیوتر باید اختالف زمان تجربه شده توسط آن دو ساعت اتمی را بصورت یک نمودار بر روی 

" از کامپیوتر و همچنین Aصفحه خود نشان دهد.  البته، باید فاصله لحظه ای ساعت اتمی "

" قرار گرفته در Bی که ساعت اتمی "سرعت چرخش کره زمین در ارتفاع و عرض جغرافیای

 محاسبات انجام شده در نظر گرفته شوند.  

بر طبق تئوریهای ارائه شده در این کتاب، انتظار دیده شدن نتایج زیر بر روی صفحه 

 کامپیوتر است:  

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

44 

 

 " ساعت اتمیB،"  در کل طول انجام اینگونه آزمایش، گذشت "زمان" را با سرعت ثابتی

.  به دلیل اینکه، سرعت حرکت آن ساعت اتمی نسبت به اتری که در تجربه خواهد کرد

" در مسیر جریان اتری Bمحل قرار دارد همواره ثابت خواهد بود.  چون، ساعت اتمی "

قرار خواهد داشت که با سرعت ثابتی از مکان آن ساعت گذر خواهد کرد.  سرعت اتر در 

سرعت خواهد بود، یکی سرعت " معادل با جمع ُبرداری دو Bمکان ساعت اتمی "

چرخش کره زمین در آن عرض جغرافیایی و در آن ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین است 

و دیگری سرعت اتر که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است و به نیروی جاذبه 

زمین معنی می دهد.  
 

 " ساعت اتمیA" ون، از لحظه گذشت زمان را با سرعت متغیری تجربه خواهد کرد.  چ

ای که شتاب خود به سمت زمین را شروع می کند سرعت آن ساعت نسبت به اتر 

محلی اش مدام در حال تغییر کردن خواهد بود.  البته، تا زمانی که سوخت آن تمام 

 " می تواند به سه دوره تقسیم شود. Aشود.  تجربه شدن "زمان" توسط ساعت اتمی "

- می "در زمان کوتاهی که ساعت اتA ،در باالترین ارتفاع مدار خود قرار دارد "

" تجربه خواهد نمود.  به دلیل اینکه، سرعت Bگذشت زمان را سریعتر از ساعت "

" B" نسبت به اتر محلی اش کمتر از سرعت ساعت اتمی "Aحرکت ساعت اتمی "

نسبت به اتر محلی آن ساعت خواهد بود.  چون، سرعت اتری که به سمت مرکز 

ه زمین در جریان است در هر ارتفاعی از مرکز ثقل کره زمین معادل با ثقل کر

 سرعت گریز از مرکز از جاذبه کره زمین در آن ارتفاع است.  

در مورد این قسمت از آزمایش، پیش بینی محاسباتی انجام شده توسط 

تئوری نسبیت عام با پیش بینی انجام شده توسط تئوریهایی که بر اساس 

یه ریزی شده اند موافقت می کند ولی به دلیل متفاوتی.  بر وجود اتر پا

" به دلیل قرار داشتن در Aاساس تئوری نسبیت عام، ساعت اتمی "

تری را  فاصله بیشتری از مرکز ثقل کره زمین، نیروی جاذبه ضعیف

" تجربه می کند و در نتیجه باید گذشت زمان Bنسبت به ساعت اتمی "

 نماید. را با سرعت بیشتری تجربه

- " حامل ساعت اتمی( از لحظه ای که موشکA شروع به شتاب گرفتن به سمت )"

کره زمین می کند )هم به دلیل نیروی جاذبه زمین و هم به دلیل نیروی موتور 
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" به تدریج گذشت زمان را سریعتر تجربه خواهد نمود.  Aخود(، ساعت اتمی "

ز ثقل کره زمین خواهد بود و چون، شتاب موشک بیش از شتاب اتر به سمت مرک

" نسبت به اتر محلی اش Aخودبخود باعث کاسته شدن از سرعت ساعت اتمی "

" که در آن A"اختالف سرعت موشک و ساعت اتمی "خواهد شد.  بنابراین، 

جاسازی شده نسبت به اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین در جریان است به 

 تدریج کاهش خواهد یافت."

" نسبت به اتر محلی اش کاسته A، بمرور که از سرعت ساعت اتمی "در نتیجه

می شود آن ساعت گذشت زمان را سریعتر تجربه می کند.  چون، اختالف سرعت 

آن ساعت نسبت به اتر محلی اش است که مستقیمًا بر روی سرعت گذشت زمان 

 تجربه شده توسط آن ساعت اثر می گذارد.  به عبارت دیگر،  

" به سمت زمین در حال شتاب گرفتن است و Aه ساعت اتمی "در ضمنی ک

سرعت آن نسبت به کره زمین در حال افزایش یافتن است، آن ساعت گذشت زمان 

" که بر روی سطح زمین ساکن است تجربه Bرا به تدریج سریعتر از ساعت اتمی "

ه شکل زیر بطور ساده نموداری را نشان می دهد که بر روی صفح خواهد کرد. 

 کامپیوتر نشان داده خواهد شد.  

 

مدت زمان نشان داده شده در شکل متناظر با مدت زمانی است که ساعت 

" توسط موتور موشک خود در حال شتاب گرفتن به سمت کره زمین Aاتمی "

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

46 

 

" Aاست.  همانطور که در شکل نشان داده شده، از لحظه ای که ساعت اتمی "

روع می کند به تدریج گذشت زمان را هر چه شتاب خود به سمت کره زمین را ش

 " تجربه خواهد کرد.  Bسریعتر از ساعت اتمی "

اینگونه نتایج بوضوح بر خالف نتایج پیش بینی و محاسبه شده 

توسط تئوری نسبیت خاص، اصل برابری جاذبه و شتاب و تئوری 

نسبیت عام می باشند.  به دلیل اینکه، طبق آن تئوریها، در ضمن 

" باید گذشت زمان را آهسته تر از Aساعت اتمی " ،نه آزمایشهااینگو

" در A" تجربه کند.  چون، سرعت ساعت اتمی "Bساعت اتمی "

" خواهد بود و ساعت اتمی Bفضا بیش از سرعت ساعت اتمی "

"A همچنین در حال شتاب گرفتن خواهد بود، شتابی که بیش از "

 .ودخواهد بشتاب مربوط به نیروی جاذبه محلی 

- " لحظه ای که سرعت موشک و ساعت اتمیA به سمت زمین دقیقًا معادل با "

سرعت اتری شود که در نزدیکی اش به سمت زمین در جریان است، سرعت 

گذشت زمان تجربه شده توسط آن ساعت سریعترین خواهد بود.  در حقیقت، در 

خواهد کرد که  " گذشت زمان را معادل با سرعتی تجربهAآن لحظه، ساعت اتمی "

 اگر در فاصله بینهایت از کره زمین قرار داشته باشد. 

از آنجایی که سوخت موتور موشک در لحظه ای که سرعتش معادل با سرعت 

" توسط نیروی Aاتر محلی به سمت زمین می شود تمام خواهد شد، ساعت اتمی "

کره زمین جاذیه محلی که در اثر جریان شتابدار اتر محلی به سمت مرکز ثقل 

تولید می شود به حالت سقوط آزاد به سمت زمین شتاب خواهد گرفت.  در این 

" گذشت زمان را با Aقسمت از حرکت خود به سمت کره زمین، ساعت اتمی "

سرعتی ثابت و معادل با سریعترین سرعت ممکن تجربه خواهد کرد، یعنی معادل با 

زمین قرار داشته باشد.  چون، سرعت گذشت زمان اگر در فاصله بینهایت از کره 

همواره سرعت آن ساعت اتمی نسبت به اتر محلی اش معادل با صفر خواهد بود.  

" تا زمانی که به جّو زمین برسد و در اثر حرارت Aبه عبارت دیگر، ساعت اتمی "

" تجربه خواهد Bتولید شده ذوب شود، گذشت زمان را سریعتر از ساعت اتمی "

 کرد.  
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ایج بوضوح بر خالف نتایج پیش بینی و محاسبه شده اینگونه نت

توسط تئوری نسبیت خاص می باشند.  چون، بر اساس آن تئوری، 

" باید گذشت زمان را سریعتر از Aدر اینگونه شرایط، ساعت اتمی "

" تجربه کند.  به دلیل اینکه، در مقایسه با ساعت Bساعت اتمی "

، سرعت ساعت اتمی " که بر روی سطح زمین ساکن استBاتمی "

"A.نسبت به فضا بیشتر خواهد بود " 

 آقای اینشتین عنوان کرده بود که، 

"آزمایشهای بیشمار نخواهند توانست درستی تئوری 

من را ثابت کنند، ولی یک آزمایش می تواند نادرستی 

 تئوری من را ثابت کند." 

آزمایشها در نیمه اول از قرن بیستم  از گفته باال کاماًل آشکار است که، با اینکه انجام اینگونه

 امکان پذیر نبود، آقای اینشتین از امکان وجود اینگونه شرایط و نتایج آن کاماًل آگاه بوده است.  

 

- چرا جاذبه باعث آهسته شدن زمان می شود؟ 

 ارائه شده،  که در این بخش جاذبهجدید اساس تئوری  بر

 ،موجود در هر مکان در این کیهان"نیروی جاذبه تجربه شده توسط اشیاء 

نیروی کششی است که جریان اتر محلی به دلیل شتاب داشتن نسبت به 

 مکان اشیاء بر روی آنها وارد می کند."

مکان بخصوصی نمایانگر وجود جریانی از اتر است هر به عبارت دیگر، وجود نیروی جاذبه در 

ن قرار داشته باشد در حرکت است.  که با شتاب نسبت به هر شئ که ممکن است در آن مکا

 ،فاصله از آن شئ داردو همچنین به سرعت جریان اتر به سمت هر شئ بستگی به جرم آن شئ 

جریان اتر به سمت هر شئ )حتی یک ذره( از چون همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

 تمام جهات اطراف است.  
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 ، ارائه شده"زمان چیست؟"  دیگری تحت عنوان در بخشکه همچنین، بر اساس تئوری "زمان" 

"سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط هر شئ )و یا موجود زنده( به سرعت حرکت 

آن شئ نسبت به اتری که در نزدیکی آن شئ قرار دارد و همچنین به سرعت انتشار 

 بستگی دارد."  امواج گروهی در آن محیط اتر

به سرعت امواج گروهی در آن  (به اتر محلی نسبت)با نزدیک شدن سرعت حرکت یک شئ 

، آن شئ گذشت زمان را با سرعت آهسته تری تجربه می کند.  در صورتیکه سرعت شئ محیط

 تجربه نخواهد کرد.   به سرعت امواج گروهی در آن محیط اتر برسد، آن شئ گذشت زمان را کاًل

عنی است که هر شیئی که در نیروی جاذبه در هر مکان خودبخود به این موجود بنابراین، 

آن مکان وجود داشته باشد گذشت زمان را با سرعت آهسته تری نسبت به اشیائی که در فاصله 

 به عبارت دیگر،   بسیار دور از ذرات ماده و ضد ماده قرار دارند تجربه می کند.

"وجود نیروی جاذبه در هر مکانی خودبخود به این معنی است که، تمام 

سرعت گذشت دن کن است در آن مکان باشند آهسته شماشیائی که م

 زمان را تجربه می کنند." 

دن سرعت گذشت زمان بستگی به شدت نیروی جاذبه موجود در محل جدیت آهسته ش

که به  یچون، همانطور که در قسمتهای مختلف از این کتاب به آن اشاره شده، سرعت اتردارد.  

سرعت گریز از مرکز از نیروی  با جریان است معادل در (نظیر یک کره آسمانی)سمت یک شئ 

 می باشد.   (یا کره آسمانی)در آن فاصله از مرکز ثقل آن شئ  (ا کره آسمانی)یجاذبه آن شئ 
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همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، یک شئ که در فاصله نزدیکتری نسبت به یک 

ک کره آسمانی بزرگتری قرار گرفته باشد کره آسمانی قرار گرفته باشد و یا در همان فاصل از ی

و  خواهد شد)حمل( شتاب بیشتری در حرکت است کشیده سرعت و اتر که با  ی ازتوسط جریان

 .  با سرعت آهسته تری تجربه خواهد کرددر نتیجه زمان را نیز 

در نهایت اینگونه شرایط یعنی زمانی که یک شئ نسبت به یک سیاه چاله، دقیقًا در فاصله 

ی معادل با شعاع افق رویداد آن سیاه چاله قرار گرفته باشد، آن شئ گذشت زمان را اصاًل تجربه ا

نخواهد کرد.  چون، اتر محلی که از مکان آن شئ گذر خواهد کرد با سرعتی معادل با سرعت 

 امواج گروهی در آن محیط اتر در حرکت خواهد بود.  

 

العات ذکر شده در این کتاب و نتایج آزمایشهایی که بر اساس اطتأکید شود که، ًا باید مخصوص

 برای به اثبات رساندن آنها ارائه شده اند، 

"اگر چه، نیروی جاذبه و شتاب ثابت می توانند باعت وانمود شدن پدیده 

هایی نظیر "وزن" اشیاء گردند، ولی تا آنجایی که مربوط به وارد کردن 

می شود توسط اشیاء ان اثراتی بر روی سرعت تجربه شدن گذشت زم

 آنها هیچگونه نقطه مشترکی با هم ندارند."  

 بنابراین، 
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لها و یا داستانهایی که در مورد دوقلوهایی که یکی با شتابی ثابت به ا"مث

مسافرت فضایی می رود و دیگری بر روی سیاره خود منتظر برگشت ایشان 

داستانها اثرات مربوط به  لها و یاا.  چون، آن مثاشتباه هستندًا اساسمی ماند، 

می رود نسبت به اتر محلی  یسرعت لحظه ای شخصی که به مسافرت فضای

 نادیده می گیرند. کاًل اش را

بر ًا سرعت لحظه ای یک شئ نسبت به اتر محلی اش است که مستقیم

روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن شئ تأثیر می گذارد و 

 نه شتاب آن شئ."

 

-  می گذارد؟ اثرجاذبه چطور بر روی سرعت گذشت زمان نیروی 

 شتابآزمایشهای بسیاری را می توان طرح کرد و انجام داد که بتوانند نشان دهند چطور 

اشیاء نسبت به اتر محلی آنها بر روی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط آن اشیاء تأثیر می 

 اند.  شده ارائهدر بخش "زمان چیست؟" چهار آزمایش جزئیات گذارد.  

 حرکت در مدار و سقوط آزاد بطور مستقیم( ه حالتآزمایش اول: )سقوط آزاد ب 

 است  سیاه چالهئ که در حال سقوط آزاد مستقیم به سمت یک آزمایش دوم: )یک ش

 چطور گذشت زمان را تجربه می کند؟(

 )آزمایش سوم: )اصل ناسازگار یا متغایر اسماعیل زاده 

 متوسط ارتفاع مدارهای اسماعیل زاده( آزمایش چهارم: )حّد 

این آزمایشها برای تأیید کردن تئوری جاذبه که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده پیشنهاد 

 شده اند، تئوری که بطور خالصه عنوان می کند،

"نیروی جاذبه تجربه شده توسط هر شئ در هر مکانی در این 

در آن مکان بر  کیهان نیروی کششی است که جریان شتابدار اتر

 روی آن شئ وارد می کند."
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همچنین تأیید خواهند کرد که تئوری "زمان" که در این کتاب معرفی  آزمایشهای ارائه شده

است.  تئوری که بطور خالصه عنوان می  معتبر کاماًلشده و بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده 

 کند، 

موجود زنده( به سرعت  هر"سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط هر شئ )و یا 

حرکت آن شئ نسبت به اتری که در نزدیکی آن شئ قرار دارد و همچنین به 

 سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط اتر بستگی دارد." 

 که، ساختخواهند  آشکاربوضوح این حقیقت را همچنین اینگونه آزمایشها 

اشیاء در برای بدست آوردن جوابهای دقیق، سرعت استفاده شده برای 

فرمولهای لورنتز، برای محاسبه نمودن سرعت گذشت زمان و غیره، باید 

سرعت آن اشیاء نسبت به اتر محلی آنها باشد و نه نسبت به فضا و 

شئ دیگر نظیر یک سیاره، یک ستاره، یک یک نه نسبت به ًا مخصوص

  کیهان." این کهکشان و یا حتی محل تولد

 

- خورشیدبه دور ه عطارد پیشروی تدریجی مدار سیار 

به ارائه شده در این بخش، پیشروی تدریجی مدار سیاره عطارد  ،طبق تئوری جدید جاذبه

با آنچه است که توسط تئوری نسبیت عام پیش بینی شده است.  به  معادلًا تقریبخورشید دور 

انی که در موجود در نیروی جاذبه در فاصله های مختلف از یک کره آسم اتدلیل اینکه اختالف

در اصل همان  اند در ابعاد فیزیکی این دنیا معرفی شده ءتئوری نسبیت عام به عنوان انحنا

 د.  نتغییرات در سرعت جریان اتر به سمت مرکز ثقل آن کره آسمانی می باش

در باال ذکر شده که پیش بینی تئوری جدید در مورد پیشروی مدار سیاره عطارد به دور 

با پیش بینی ارائه شده توسط تئوری نسبیت عام است، به دلیل اینکه، بر  ادلتقریبًا معخورشید 

اساس موقعیت کنونی مدار سیاره عطارد به دور خورشید نسبت به مرکز ثقل کهکشان، الزم است 

 که در پیش بینی ارائه شده توسط تئوری نسبیت تصحیحی وارد شود.  

خورشید را به صورت ساده ای نشان دور به شکل زیر پیشروی تدریجی مدار سیاره عطارد 

 می دهد.  
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به خورشید منطبق بر روی صفحه حرکت خورشید به دور صفحه مدار سیاره عطارد ، نکته مهم

مرکز ثقل کهکشان نمی باشد.  دور 

این تصحیح جدید مربوط به قرار نداشتن خورشید در مرکز مدار سیاره عطارد می شود وقتی 

شود.  چنین شرایطی یعنی حالتی که خورشید در وسط مدار می مشاهده که از مرکز کهکشان 

عطارد قرار داشته )نسبت به ناظری که در مرکز ثقل کهکشان قرار داشته و به خورشید و سیاره 

وجود خواهد داشت، در ًا عطارد می نگریسته( در گذشته وجود داشته و در آینده نیز مجدد

درجه با حالت کنونی آن فرق داشته و دوباره  رشید به اندازه خوبه دور دورانی که مدار عطارد 

 فرق خواهد داشت.  در آینده 

نیروی ثابتی را بر روی سیاره عطارد وارد می ًا جریان اتر به سمت مرکز ثقل کهکشان دائم

کند.  ولی، به دلیل اینکه سیاره عطارد مدت زمان طوالنی تری را در یک سمت خورشید نسبت 

دیگر آن می گذراند نیروی کششی وارد شده بر روی سیاره عطارد در آن سمت از  به سمت

در خورشید بیش از نیرویی است که سیاره عطارد در سمت دیگر خورشید تجربه می کند.  

به دور نتیجه، در حال حاضر جریان اتر به سمت مرکز کهکشان سعی دارد مدار سیاره عطارد 

 رست مانند نیروی نامساوی.  این حالت دخورشید کنده دور بخورشید را تشویق به چرخیدن 

داده شده  شکل زیر نشان ، حالتی که درکه باعث چرخیدن یک تخته االکلنگ می شوداست 

 .  است
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در صورتیکه اینگونه نامساوی بودن نیروهای کششی وارده توسط جریان شتابدار اتر به سمت 

رین نتایج برای مقدار پیشروی مدار سیاره عطارد و مرکز کهکشان در نظر گرفته شود، دقیق ت

 خورشید بدست خواهند آمد.  به دور همچنین برای مدار سایر سیارات منظومه شمسی 

 در (یعنی به دلیل نامساوی بودن نیروی کششی جریان اتر)این روش  هممان چرخشی که ب

در بنابراین،  شدن دارد.  خاصیت جمع بوجود می آیدخورشید به دور چرخش مدار سیاره عطارد 

خورشید به سرعت پیشروی مدار به دور عطارد سیاره مقداری که در هر بار گردش حال حاضر، 

 خورشید افزوده می شود، در حال افزایش یافتن است.  به دور آن سیاره 

 در نتیجه، 

"برای دریافت کردن نتایج دقیق برای مقدار پیشروی مدار سیاره عطارد 

به دور شید اثرات مربوط به گردشهای قبلی آن سیاره خوربه دور 

به باید در نظر گرفته شوند و به آنچه در گردش کنونی  نیز خورشید

 خورشید محاسبه می شود اضافه گردند."دور 
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 ، به دلیل اینکه

نسبت به مرکز  ،خورشیدبه دور "در حال حاضر، به دلیل موقعیت مدار سیاره عطارد 

به سیاره  آن وارده بر روی سرعت پیشروی مدارکلی ی، اثرات ثقل کهکشان راه شیر

جریان اتر به  توسط وارده که مربوط به نامساوی بودن نیروی کششی ،خورشیددور 

 در حال افزایش یافتن است." سمت مرکز کهکشان می شود، 

 ولی، 

مانی خورشید تا زبه دور این اثر، یعنی افزایش در مقدار پیشروی مدار سیاره عطارد 

خورشید به موازات به دور  مدار آن سیاره (طولیاصلی )محور که ادامه خواهد داشت 

خط دید از مرکز کهکشان در آید، یعنی به موازات با جهتی شود که جریان اتر به 

سمت مرکز کهکشان در حرکت است.  پس از آن زمان، اثرات وارده در هر گردش 

از مقدار سرعت  تدریجد بود، یعنی به نخورشید منفی خواهبه دور سیاره عطارد 

 خورشید کاسته خواهد شد."به دور پیشروی مدار سیاره عطارد 

)نشان داده شده در شکل باال( همین گونه اثرات را می توان در مورد تخته االکلنگ ًا دقیق

 تخته(آن ممان چرخشی و در نتیجه به تخته ) یمشاهده نمود.  چون، به مرور به سرعت چرخش

گیرد که برار ت جهتی قطول تخته به موازاافزوده می شود، ولی فقط تا زمانی که  دور محورشب

از طرف جاذبه وارده  ات، اثرلحظه .  پس از آنوارد می شودنیروی جاذبه کره زمین بر روی آن 

 نیز محورشبه دور تخته آن از سرعت چرخش به تدریج در نتیجه و  خواهند شدمنفی کره زمین 

 .  شد خواهدکاسته 

 

- امواج جاذبه ای چه هستند؟ 

ر به سمت ذرات هسته ای و یا مجتمع هایی از آن ذرات به دلیل فشار داخلی آن تجریان ا

بین اتری  جریان اتر می شود اختالف فشار محیط ایجاد می شود.  در حقیقت، فشاری که باعث

 دارد.   قرارمجاور  فیزیکی ایو اتری که در دنیی فیزیکی قرار دارد که در این دنیااست 

ک ذره هسته ای )و یا مجتمعی از گر یا، طور که در شکل زیر نشان داده شدهبنابراین، همان

باشد و یا با سرعت بسیار کمی در حرکت باشد،  ثابتًا در مکان خود در محیط اتر نسبتذرات( 

آن ذره )و یا آن مجتمع از کنونی و آنی  محلبه سمت ًا جریان اتر از تمام جهات اطراف مستقیم

 ذرات( خواهد بود.  
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ولی، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اگر آن ذره هسته ای )و یا آن مجتمع از 

جهت جریان اتر بسیار باالیی نسبت به اتری محلی خود در حرکت باشد، ًا ذرات( با سرعت نسبت

ودبخود تحت تأثیر قرار خواهد گرفت مجتمع از ذرات( خآن به سمت آن ذره هسته ای )و یا 

اتری که از جهات کنار نسبت به خط مسیر حرکت ذره )و یا مجتمع ذرات( به سمت ًا )مخصوص

 جاری است.  آن 
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جهت جریان اتر دائمًا و بطور اتوماتیک وار تغییر خواهد کرد تا بتواند تا حّد ممکن به سمت 

د. مقدار انحراف موجود بین جهتی که اتر در هر محل کنونی آن ذره )یا مجتمع ذرات( حرکت کن

مکان بخصوصی در محیط اطراف در جریان است و جهتی که مستقیمًا از آن مکان به سمت 

 مکان کنونی آن ذره )یا مجتمع ذرات( اشاره می کند بستگی به عوامل زیر دارد:  

  مورد نظر و  سرعت و جهت حرکت آن ذره )یا مجتمع ذرات( نسبت به خط دید از مکان
  .)فاصله آن مکان بخصوص و آن ذره )یا مجتمع ذرات 

هر چه ذره مورد نظر با سرعت سریع تری و در جهتی که نزدیکتر به عمود بر خط دید از 

مکان مورد نظر باشد حرکت کند و یا در فاصله بیشتری از آن مکان قرار داشته باشد، باعث هر 

جریان اتر الزم دارد که بتواند جهت مسیر خود را که  می شودچه بیشتر شدن مدت زمانی 

 تصحیح کند.  

اگر دو ذره هسته ای )و یا دو مجتمعی از ذرات( از نزدیکی یکدیگر گذر کنند، آنها می توانند 

 یکی از شرایط توضیح داده شده در زیر را تجربه کنند:  

 درست مانند  شند،دو ذره می توانند به موازات هم ولی بر خالف جهت هم در حرکت با

.  آنها باشندبه سمت هم در حرکت دو وسیله نقلیه که بر روی یک جاده دوطرفه 

شوند.  این حالت در شکل زیر نشان می از یکدیگر دور سپس و  به هم نزدیکنخست 

 داده شده است.  
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باشند، جریان اتری که  به هم اگر مسیر حرکت آن دو ذره به اندازه کافی نزدیک

 نره به سمت خود ایجاد می کنند با هم مخلوط خواهند شد و باعث تولید شدآن دو ذ

کردن با تشدید کردن و خنثی ، به دلیل اینکهیک موج جاذبه ای خواهند گردید.  

یکدیگر  به سمتپدید آمدن پستی و بلندی در جریان اتر یکدیگر، آنها باعث  اتر جریان

  . خواهند شد

جانبی  اتی و جریان آن به سمت آن دو ذره باعث اثراثرات وارده بر روی اتر محل

 خواهند شد:  زیر 

- شوند و از یکدیگر دور می شوند، در  در طول مدتی که آن دو ذره به هم نزدیک می

فاصله بخصوصی در بین دو ذره اتر در حقیقت جریانی نخواهد داشت.  مکان دقیق 

)در هر لحظه( دو ذره آن مکان نسبت به  ،جایی که اتر جریانی نخواهد داشت

آن مکان )نقطه(، اندازه آن دو ذره خواهد داشت.   تناسب معکوس با نسبت بین

یک مکان خنثی از لحاظ نیروی کششی تولید شده توسط آن دو ذره و یا نیروی 

 جاذبه آن دو ذره خواهد بود.

در این نقطه خنثی می تواند در یک مکان ثابت باشد و یا می تواند ، نکته مهم

به یک انداره باشند و با ًا حرکت باشد.  در صورتیکه دو ذره با هم دقیق

در امتداد مسیری که به )نسبت به اتر محلی( یکسانی ًا سرعت دقیق

برخالف جهت یکدیگر حرکت کنند، نقطه خنثی در  باشندموازات هم 

   بین آن دو ذره در مکان خود ثابت خواهد ماند.

ثی به حالتهای مختلفی تغییر مکان در غیر اینصورت، نقطه خن

اگر هر دو ذره در امتداد مسیری حرکت کنند که به خواهد داد.  

موازات یکدیگرند، ولی اندازه آن دو ذره با هم فرق داشته باشند و یا با 

دو سرعت متفاوتی نسبت به اتر محلی مشترک خود در حرکت باشند، 

یعنی بر روی همان نقطه خنثی حرکتی در یک صفحه خواهد داشت.  

 صفحه ای که آن دو ذره در حرکت هستند.  

ولی، در صورتیکه حرکت آن دو ذره بطور مستقیم نباشد، نقطه 

 عدی دنبال خواهد کرد.  خنثی مسیری را در فضای سه ُب

-  دو ذره قرار دارند، در لحظه ای که دو ذره از نزدیکی آن در سایر نقاطی که در بین

ند و به دلیل اینکه اول یکی از ذرات به هر نقطه بخصوصی یکدیگر گذر می کن

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

4 

 

نزدیکتر خواهد بود ولی پس از گذر کردن از نزدیکی یکدیگر ذره دیگر به آن نقطه 

جریان اتر تولید شده توسط جهت آن دو ذره بر روی هر یک از  ،نزدیکتر خواهد بود

در آن ان اتر جهت جریو خودبخود باعث برعکس شدن دیگر اثر می گذارد،  ذره

 خواهد شد.  نقاط 

متضاد اثری است که در زمان عبور کردن دو قایق از  تاین نوع اثر درس

نزدیکی یکدیگر )بر خالف جهت یکدیگر( مشاهده می شود.  در این حالت، آب که 

محیط محلی می باشد توسط بدنه قایقها رانده می شود بجای اینکه به طرف آنها 

که توسط یک  یچون آب ،مشابه استورت، اثر مشاهده شده صکشانده شود.  در هر 

پس از عبور کردن قایق ها از  یکتر است به یک جهت رانده می شودقایق که نزد

نزدیکی هم، توسط قایق دیگر که نزدیکتر خواهد بود به جهت مخالف رانده خواهد 

 شد.  

 ری حرکت کنند که تمعی از ذرات( می توانند در امتداد دو مسیدو ذره )و یا دو مج

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، آنها به هم نزدیک   عمود بر هم باشند.

هم زدیک نخواهند شد و سپس از یکدیکر دور خواهند شد.  اگر مسیر حرکت آنها 

باشند، جریانهای تولید شده توسط آن دو ذره با هم مخلوط خواهند شد و باعث تولید 

ید.  به دلیل اینکه، با تشدید کردن و خنثی کردن جریان اتر موج خواهند گرد یک شدن

یکدیگر، آنها باعث پدید آمدن پستی و بلندی در جریان اتر به سمت یکدیگر خواهند 

شد.  

در قسمت قبلی توضیح داده شده  و در این مورد نیز هر دو اثر مشاهده شده، نکته مهم

خنثی خواهد بود، بسته به مشاهده خواهند شد.  ولی مکانی که جریان اتر 

عدی در نوع حرکت آن دو ذره هسته ای نسبت به هم،  در فضای سه ُب

  حرکت خواهد بود.

  در .  هم در گردش باشندبه دور دو ذره هسته ای )و یا دو مجتمعی از ذرات( می توانند

ر و این حالت، اثرات توضیح داده شده در باال تجربه خواهند شد ولی به حالت دایره وا

ذره در آن  بصورت دائمی.  نقطه خنثی )که جریانی از اتر به سمت هیچیک از دو

به دور وجود خواهد داشت ولی همواره در مسیر دایره شکلی  مشاهده نخواهد شد( نیز

شکل زیر اینگونه اثرات را نشان می دهد.  مرکز ثقل آن دو ذره در حرکت خواهد بود.  
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دایره وار دو ذره هسته ای به سمت آنها در حرکت  جریان اتری که از اطراف مسیر

است در تمام مسیر حرکت خود بطور متناوب سرعت حرکت سریعتر و آهسته تری را 

تجربه خواهد نمود.  به دلیل اینکه، در ضمن گردش کردن آن دو ذره هسته ای به دور 

کراری یا یکی از یکدیگر، نسبت به هر نقطه ای که در مسیر حرکت اتر قرار دارد، بطور ت

آن دو ذره به آن مکان نزدیکتر خواهد بود و یا هر دو ذره به یک فاصله مساوی از آن 

 مکان قرار خواهند داشت.  

اینگونه تغییرات در سرعت جریان اتر در هر مکانی بیرون از مسیر دایره وار دو ذره 

ار داخلی آن محیط هسته ای به دور هم، باعث باال و پایین رفتن چگلی اتر محلی و فش

 در آن محل خواهند شد.  

تغییرات وارده در چگالی اتر محلی و فشار داخلی آن محیط سرعت حرکت دورانی 

بخصوص بخود به دور آن دو ذره خواهند داشت که هم جهت با جهت گردش آن دو 

ذره به دور هم خواهد بود.  سرعت پیشروی تغییرات وارده در محیط اتر مستقیمًا به 

 صله از مسیر دایره وار آن دو ذره بستگی خواهد داشت.  فا

 

این تغییرات تکراری تولید شده در چگالی اتر محلی و فشار داخلی آن محیط به 

سمت فضای اطراف آن دو ذره، یعنی بر خالف جهتی که به سمت مرکز ثقل آن دو ذره 

ر در محیط اطراف در اثر اشاره می کند، انتشار خواهند یافت.  به دلیل اینکه، جریان ات
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ه دفشار داخلی محیط اتر تولید می شود و محیط اتر خودبخود در برابر تغییرات وار

عکس العمل نشان می دهد و سعی در جبران کردن تغییرات وارده را خواهد داشت.  

انتقال این عکس العمل محیط اتر به سمت فضای اطراف بطور اتوماتیک وار باعث تولید 

 نامید.   ایامواج جاذبه ی می شود که می توان آنها را شدن امواج

اتری که در فاصله دورتری از آن دو ذره قرار دارد، هم به دلیل فاصله بیشتر ، نکته مهم

و هم به دلیل مخلوط شدن امواج با هم، تغییرات خفیف تری را در چگالی و 

ر فواصل اینگونه تغییرات دفشار داخلی محیط خود تجربه خواهد نمود.  

زیاد به تدریج خفیف تر و خفیف تر می شوند و در فاصله بسیار زیاد یکدیگر 

خنثی می کنند و محیط اتر بصورت محیط آرامی در می آید، ًا را تقریب

به این دلیل که در فواصل بسیار زیاد، جریان اتر به سمت مکان ًا مخصوص

   ذره دیگر.مشترک آن دو ذره خواهد بود و نه به سمت یک ذره و یا 

 چطور می توان امواج جاذبه ای را شناسایی کرد؟
که در اطراف مجتمع های بسیار عظیمی از ذرات ای برای شناسایی کردن امواج جاذبه 

و یک ستاره نوترونی و یا یک  سیاه چالهدیگر )یا یک  سیاه چالهو یک  سیاه چالهنظیر یک 

موقتی و نظیر اثرات یک باید دنبال امواجی و یک ستاره معمولی( تولید می شود،  سیاه چاله

الی اتر تولید می گکه توسط تغییرات موقتی در چ گشتیک سراب اثرات عدسی و یا نظیر 

 به عبارت دیگر، شوند.  

تغییرات تولید شده در اثر متغیر بودن چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در 

ک سیاه چاله دیگر و یا )که می تواند یها و همدم آنها  سیاه چالهنزدیکی 

در پشت  باعث خواهند شد که اشیائی که در فاصله دورترییک ستاره باشد( 

  حرک دیده شوند.تقرار دارند بصورت زنده و م آنها

تصویرهای مشاهده شده از اشیائی که در فاصله دورتری در پشت دو کره عظیم ، نکته مهم

جاذبه ای یکدیگر دخالت می کنند بر روی اثرات ًا که مستقیم قرار دارند آسمانی

 در یک روز از اجسام، و اثر می گذارند را می توان به تصویرهای مشاهده شده

تشبیه کرد که در آن سوی یک جاده آسفالته و یا در آفتابی بسیار گرم تابستانی، 

یک ماشین سواری قرار داشته باشند.   فلزی آن سوی کاپوت و یا سقف

موجی دیده خواهند شد،  زنده و ز آن اجسام به حالتتصویرهای مشاهده شده ا

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 چیست؟ جاذبه -6

44 

 

به دلیل اینکه چگالی محیط هوای بین ناظر و آن اجسام مدام در حال تغییر 

 .  کردغیر عمل خواهد تکردن خواهد بود و بصورت یک عدسی م

در اثر گذر کردن کرات آسمانی عظیم از نزدیکی یکدیگر تولید ًا که موقت ای امواج جاذبه

د نیز می توانند مشاهده شوند.  ولی اینگونه موارد فقط و فقط می توانند بطور می شون

شانسی مشاهده شوند.  چون، شانس اینکه در لحظه رخ دادن اینگونه گذر کردن های کرات 

شده باشد و در حال ضبط کردن  تنظیمبه سمت آنها ًا عظیم آسمانی، تلسکوپی مستقیم

 است.   یافته های خود باشد بسیار ناچیز

 

-  در حال شتاب گرفتن است؟ و منبع به جای اینکه آهسته تر شود چرا انبساط کیهان

 انرژی که اینگونه اثرات را ممکن می سازد چیست؟

میالدی،  بر اساس محاسبات انجام شده توسط دو تیم مختلف از دانشمندان در سال 

قیم کهکشانها، انبساط کیهان در حال با استفاده از اطالعات جمع آوری شده با مشاهده مست

شتاب گرفتن است بجای اینکه در حال آهسته تر شدن باشد.  شکل زیر تاریخچه انبساط کیهان 

 را بصورت ساده ای نشان می دهد.  

 

را پیشنهاد کرده اند، انرژی که  (انرژی تیره)اگر چه تئوریهای مختلفی وجود نوعی انرژی 

ی ارائه انبساط کیهان می گردد، ولی توضیحی برای منبع آن انرژباعث چنین شتابی در سرعت 

 .  نداده اند

در صورتی که اثرات کاهش تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط، در این کیهان، بر 

کیهان در نظر گرفته شوند، دلیل کل روی انبساط اتر و همچنین بر روی نیروی جاذبه در سطح 
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انبساط کیهان می تواند به سادگی توضیح داده شود و قابل درک  سرعتگرفتن اینگونه شتاب 

 گردد و یافته شدن اینگونه نتایج را می توان انتظار داشت.  

 نکته ها:

  فشار داخلی اتر در این کیهان نیرویی است که باعث انبساط آن محیط می شود.  و سرعت

یک محیط اتر همانند حجمی از  انبساط محیط اتر مستقیمًا متناظر با فشار داخلی آن است. 

را گاز فشرده عمل می کند که اجازه منبسط شدن به تمام جهات در محیط اطراف خود 

دریافت کرده باشد.  


  نیروی جاذبه ای که کرات آسمانی بر روی یکدیگر وارد می کنند تقریبًا متناظر با توان 
ار داخلی اتر در این کیهان:  فشار داخلی اتر در این کیهان است، چون هر کاهشی در فش

-  مستقیمًا باعث کاهش یافتن اختالف بین فشار اتر در این دنیا و فشار اتر در دنیای مجاور

می گردد.  و این اختالف فشار است که باعث رانده شدن اتر به سمت روزنه های موجود 

ره های می شود، روزنه هایی که همان ذرات هسته ای و ترکیبات آنها )شامل ستا

 نوترونی و سیاه چاله ها( می باشند.  

با کاهش یافتن اختالف فشار بین اتری که در دو دنیا قرار دارد، سرعت جریان اتر 

به سمت ذرات ماده و ضد ماده کاهش می یابد.  در نتیجه، نیروی کششی که جریان 

ضعیف تر می  شتابدار اتر بر روی سایر ذراتی که در مسیر حرکت آن قرار می گیرند نیز

 شود.  

-  مستقیمًا باعث کاهش یافتن چگالی اتر در این کیهان می شود، چون اتر محیطی است

که قابلیت فشرده شدن دارد.  کاهش یافتن چگالی اتر به نوبه خود باعث ضعیف تر 

شدن هر چه بیشتر نیروی کششی و یا نیروی جاذبه ای می گردد که در اثر جریان 

 د می آید.  شتابدار اتر بوجو

بنابراین، اگر به عنوان مثال فشار داخلی محیط اتر در این کیهان نصف شود، نیروی 

جاذبه تقریبًا به یک چهارم کاهش می یابد.  دلیل اینکه نیروی جاذبه "تقریبًا " به یک 

چهارم کاهش می یابد این است که، در اثر نشت کردن اتر از این دنیا به دنیای مجاور فشار 

 ی اتری که در دنیای مجاور است به تدریج در حال افزایش یافتن است.  داخل
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  گذشته از اینکه چگالی و فشار داخلی اتر در اثر انبساط محیط اتر در این کیهان کاهش می

یابند، آنها به دلیل نشت کردن اتر از این کیهان از طریق ذرات هسته ای و مجتمع های آنها 

حتی ستاره های نوترونی و سیاه چاله ها نیز کاهش می یابند.  نظیر ستاره ها و سیارات و 

نشت کردن اتر از این کیهان مستقیمًا باعث ضعیفتر شدن هر چه سریعتر نیروی منبسط 

کننده کیهان و نیروی جاذبه می شود.  


  به دلیل انبساط جاری این کیهان، فواصل بین کهکشانها در حال بیشتر شدن هستند و در

ی اگر فشار داخلی و چگالی اتر ثابت بمانند کهکشانها به تدریج نیروی جاذبه نتیجه حت

ضعیف تری بر روی یکدیگر وارد می کنند،.  دور شدن کهکشانها از یکدیگر شامل دو نوع 

حرکت می شود: 

- حرکت کهکشانها در داخل محیط اتر 

ل تولد جهت کلی این نوع حرکت کهکشانها بر خالف جهتی است که به سمت مح

 کیهان اشاره می کند.  

این حرکت کهکشانها را می توان به حرکت مورچه هایی تشبیه کرد که در حال 

بر روی یک بادکنک باشند، بادکنکی که در حال باد رسم شده نقطه یک دور شدن از 

 شدن است.  

- محیط اتر که خود در حال منبسط  سطحرکت کهکشانها به دلیل حمل شدن تو

 شدن است

جهت این نوع حرکت کهکشانها دقیقًا بر خالف جهتی است که به سمت محل تولد 

 کیهان اشاره می کند.  

این حرکت کهکشانها را می توان به حرکت نسبی بین نقطه هایی تشبیه کرد که بر 

 روی یک بادکنک رسم شده باشند، بادکنکی که در حال باد شدن است.  

 بساط دنیای مجاور بسیار آهسته تر است، به دلیل اینکه در مقایسه با این کیهان، سرعت ان

فشار داخلی محیط اتر در آن دنیا بسیار پایین تر از فشار اتر در این دنیا است.  بنابراین، در 

اثر دریافت کردن اتر از این دنیا، فشار داخلی اتر در دنیای مجاور در حال افزایش یافتن 

است.  
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ار داخلی اتر و حجم آن در این کیهان بسیار باالتر و در حقیقت، به دلیل اینکه فش

بیشتر از فشار داخلی اتر و حجم آن در دنیای مجاور است، سرعت افزایش یافتن فشار 

 داخلی اتر در دنیای مجاور بسیار باالتر از سرعت کاهش یافتن فشار اتر در این کیهان است.  

ن کیهان دو برابر شود، اگر چه فشار داخلی بنابراین، در مدت زمانی که حجم محیط اتر در ای

محیط اتر که باعث منبسط شدن این کیهان می شود، به حدودًا نصف کاهش خواهد یافت، ولی 

نیروی جاذبه که مسئولیت آهسته تر ساختن سرعت انبساط کنونی کیهان را به عهده دارد به 

 تقریبًا یک چهارم کاهش خواهد یافت.  

ده بر نیروی جاذبه و نیروی منبسط کننده این کیهان )که هر دو شکل زیر تغییرات وار

نسبت به اندازه کنونی خود محاسبه شده اند( را در صورتی که حجم اتر در این کیهان به تدریج 

  به دو برابر حجم کنونی خود برسد را نشان می دهد.  
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)نیروی منبسط کننده همانطور که بوضوح در شکل نشان داده شده، نسبت بین این دو نیرو 

و نیروی جاذبه( شیب مثبتی دارد.  مقدار این شیب به تدریج در حال افزایش یافتن است.  این 

 نیروی جاذبه" در شکل نشان داده شده است.   منبسط کننده واثر توسط خط "نسبت بین نیروی 

"با گذشت زمان، نسبت بین نیرویی که مسئولیت شتاب دادن به انبساط 

ا بر عهده دارد به نیرویی که سعی در آهسته تر ساختن آن انبساط را کیهان ر

دارد، به تدریج در حال افزایش یافتن است.  در نتیجه، انبساط کیهان، به جای 

 در حال شتاب گرفتن است." اینکه در حال آهسته تر شدن باشد،

 سرعت انبساط کیهان در حال شتاب گرفتن است، به دلیل:  ، نکته مهم

 ف شدن تدریجی نیروی جاذبه و ضعی
  هر چه سریعتر حمل شدن کهکشانها توسط اتر محلی که خود در حال منبسط

 شدن می باشد.  

  ولی،

"به دلیل کاهش یافتن تدریجی فشار داخلی اتر، که باعث و 

اتر در  محیط بانی انبساط آن محیط است، سرعت انبساط کلی

 است." کاهش یافتنحال 

در این کیهان هنوز بسیار سریعتر از سرعت نور در آن محیط است.  سرعت انبساط اتر 

سرعت پخش شدن کنونی فضایی که میزبان ذرات هسته ای است نیز سریعتر از سرعت نور در 

 محیط اتر می باشد، ولی هنوز از سرعت انبساط محیط اتر بسیار آهسته تر است.  

ته ای است با سرعت انبساط محیط در عاقبت، سرعت انبساط محیطی که میزبان ذرات هس

اتر برابر خواهد شد.  پس از آن، هر دو به مرور از سرعت خود خواهند کاست، چون فشار داخلی 

 محیط اتر به سمت صفر سیر خواهد کرد.  

شکل زیر انبساط این کیهان )فضایی که میزبان ذرات هسته ای است( که در حال شتاب 

نشان می دهد، محیطی که انبساط آن در حال آهسته تر  گرفتن است را در داخل محیط اتر

 شدن است.  
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شکل زیر نمای کلی سرعت انبساط محیط اتر، فضایی که میزبان ذرات هسته ای است و 

همچنین سرعت انبساط امواج میکرو ویو کیهانی که در اثر امواج اولیه که به این کیهان معرفی 

ب شدن ذرات ماده و ضد ماده تولید شده بودند را نشان شده بودند و امواجی که به دلیل ترکی

 می دهد.  

بوجود آمدن خود،  ، بااین شکل نشان می دهد که چطور، در زمانی که ذرات ماده و ضد ماده

، انبساط ناگهانی اولیه محیط اتر )انبساط ناگهانی فضا( ندباعث متولد شدن نیروی جاذبه گردید

نی که اکثریت ذرات ماده و ضد ماده توانستند با هم ترکیب شوند و پایان یافت.  با رسیدن به زما

یکدیگر را خنثی کنند هم سرعت انبساط کلی )سرعت دور شدن( ذرات باقی مانده کاهش یافته 

 بود و هم  سرعت انبساط کلی محیط اتر. 

واج همانطور که در شکل نشان داده شده، سرعت انبساط امواج مایکرو ویو کیهانی که از ام

اولیه سرچشمه گرفته بودند تحت تأثیر تغییرات وارده در سرعت انبساط کلی محیط اتر قرار 

گرفته اند.  سرعت امواج مایکرو ویو کیهانی که در اثر ترکیب شدن ذرات ماده و ضد ماده تولید 
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اتر شده بودند نیز همچون تغییراتی را تجربه کرده اند، چون آنها هر دو امواج گروهی در محیط 

 بودند و هر دو با یک سرعت در آن محیط انتشار می یافتند.  

 

به مرور زمان، به دلیل آهسته شدن سرعت انبساط کلی محیط اتر، سرعت انبساط هر دو 

نوع از امواج مایکرو ویو کیهانی به تدریج کاهش یافته است.  ولی، آنها مجددًا به سرعت خود 

طح کیهانی در حال کاهش یافتن است.  در نهایت، سرعت خواهند افزود، چون چگالی اتر در س

انتشار امواج مایکرو ویو کیهانی در محیط اتر به بینهایت نزدیک خواهد شد، چون چگالی اتر به 

 صفر نزدیک خواهد شد.  

به تدریج سرعت انبساط حجم فضایی که میزبان ذرات هسته ای )ماده و ضد ماده( است 

نیروی جاذبه مدام در حال ضعیف تر شدن است و نیروی کششی افزایش خواهد یافت، چون 

وارده بر ذرات از طرف محیط اتر، که خود در حال منبسط شدن است، به تدریج مؤثرتر می شود.  

در عاقبت، سرعت انبساط حجم فضایی که میزبان ذرات ماده است معادل با سرعت انبساط 

 ساط محیط اتر در حال کاهش یافتن است.  محیط اتر خواهد شد، به دلیل اینکه سرعت انب
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در آینده، سرعت انبساط محتویات ماده در این کیهان کاهشی مشابه با آنچه محیط اتر 

تجربه خواهد کرد را از خود نشان خواهد داد.  ولی، در پایان، با سرعت کمی باالتر از محیط اتر 

در آن محیط اتر خواهد بود.  البته منبسط خواهد شد، چون هنوز دارای ممان حرکتی اولیه خود 

آن حالت در صورتی پیش خواهد آمد که مقدار ذرات ماده موجود در این کیهان به اندازه کافی 

 نباشد که بتواند باعث کاماًل متوقف ساختن سرعت دور شدن آنها از یکدیگر در محیط اتر گردد.  

 

- رات آنضعیف شدن تدریجی نیروی جاذبه در سطح کیهانی و اث 

نیروی جاذبه در هر مکانی در این کیهان، بستگی مستقیم به چگالی اتر و فشار داخلی آن 

محیط در آن مکان دارد.  با کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در طول 

زمان، به دلیل انبساط محیط اتر و همچنین نشت کردن اتر به دنیای مجاور، به تدریج از اثر 

 در نتیجه، ان اتر در وارد کردن نیروی کششی )نیروی جاذبه( کاسته می شود.  جری

 ضریب کیهانی جاذبه در حال کاهش یافتن است
 در حال حاضر، مقدار عددی ضریب ثابت کیهانی جاذبه معادل است با، 

(G = 6/64 ×  m kg- s-) 

 جاذبه را می توان بر سرعت کاهش یافتن کنونی مقدار عددی ضریب ثابت کیهانی

ضریب ثابت انبساط هابل اساس مقدار عددی ضریب ثابت انبساط "هابل" تخمین زد.  

از  )ولی نه سرعت انبساط کلی محیط اتر(نمایانگر سرعت دور شدن محتویات این کیهان 

به دلیل منبسط شدن محیط اتری ًا یکدیگر است.  پخش شدن محتویات این کیهان عموم

)حمل( ن قرار دارند.  چون، آن محیط با منبسط شدن خود، باعث کشانده است که در آ

 شدن محتویات این کیهان می گردد و آنها را از هم دور می سازد.  

بنابراین، سرعتی که محتویات این کیهان در هر مکانی توسط محیط اتر کشیده و از هم 

آن مکان دارد ولی با  دور می شوند تناسب مستقیم با سرعت منبسط شدن محیط اتر در

 سرعت انبساط آن محیط برابر نیست.  

حرکت نسبی بین محتویات این کیهان و محیط اتری که در آن قرار دارند درست مانند 

حرکت نسبی بین اشیائی است که بطور آزادانه در حال سقوط آزاد به سمت یک کره 

کشاند.  آن اشیاء توسط اتر  آسمانی هستند و اتری که آنها را به سمت آن کره آسمانی می

به سمت کره آسمانی کشیده می شوند ولی هیچ وقت سرعت حرکت آنها معادل با سرعت 
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جریان اتر به سمت آن کره آسمانی نخواهد شد.  البته اگر آن اشیاء سقوط آزاد خود را از 

وط قکنند، سرعت حرکت آنها در کل طول مسیر س فاصله بینهایت از کره آسمانی شروع

 معادل با سرعت اتری خواهد بود که آنها را به سمت آن کره آسمانی می کشاند.  ًا آزاد تقریب

زمانی که ذرات هسته ای در این کیهان تولید شدند، آنها از امواجی که آنها را تولید 

کرده بودند عقب ماندند.  حتی بیشتر از آن سرعت، سرعت عقب ماندن آنها نسبت به 

خود در حال منبسط شدن بود.  تمام ذرات )محتویات( این کیهان در محیط اتری بود که 

چه سریعتر هستند، چون نیروی جاذبه به تدریج  شدن با سرعتی هر)حمل( حال کشیده 

در حال ضعیف تر شدن است، نیرویی که مخالف دور شدن محتویات این کیهان از هم می 

 باشد.   

کیلومتر  معادل با ًا ت انبساط هابل حدوداساس اندازه گیری های اخیر، ضریب ثاب بر

سال  6/در ثانیه و در هر میلیون پارِسک فاصله است.  یک پارسک فاصله ای معادل با  

 نوری است، در نتیجه مقدار عددی ضریب ثابت انبساط هابل را می توان بصورت زیر نوشت،   

(HC= /5 x  km/year//km) 

، سرعت افزایش حجم محیط اتر در این کیهان حداقل معادل است بنابراین، در حال حاضر

 با، 

.((R)-(R)) / (R) = /4 x  

به ترتیب شعاع های محیط کیهان در سال گذشته و در حال   Rو  Rدر فرمول باال، 

 حاضر هستند.  

ًا هان عددمقدار تغییرات ساالنه در چگالی اتر و در فشار داخلی آن محیط در این کی

.  به استمعادل با هم ولی جهت تغییر یافتن آنها مخالف تغییرات وارده در حجم محیط اتر 

 عبارت دیگر،  

 "سرعت کاهش یافتن ساالنه چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط سریعتر است از، 

(/4 x )" 

بت کیهانی هر دو یعنی هم چگالی اتر و هم فشار داخلی آن محیط بر روی ضریب ثا

جاذبه اثر می گذارند.  در نتیجه، سرعت کاهش یافتن مقدار عددی ضریب ثابت کیهانی 

 برابر سرعت تغییرات ذکر شده در باال می باشد.  بنابراین،   جاذبه دو

(dG/G > 4/5 x  per year) 
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 اساس ضریب ثابت انبساط این سرعت افزایش چگالی اتر )محاسبه شده بر، نکته مهم

اساس حرکت دور شدن کهکشانها از یکدیگر است که  هابل( فقط و فقط بر

فقط درصد بسیار کوچکی از سرعت انبساط کلی محیط اتر است، درصد 

کوچکی که توسط دور شدن کهکشانها از هم در داخل محیط اتر به نمایش 

 گذاشته شده است.  

طریق ذرات  سرعت نشت کردن اتر به دنیای مجاور از در محاسبات باال،

ماده و ضد ماده )شامل ستاره های نوترونی و سیاه چاله ها( را نیز نادیده گرفته 

   است.شده 

 وسیعتر شدن تدریجی مدار سیارات و گسترده تر شدن کهکشانها
جاذبه ستاره ها به تدریج نیروی  ن تدریجی نیروی جاذبه در این کیهان،ضعیف تر شدبا 

سیارات به  تک تک خود وارد می کنند.  در نتیجه، مدارضعیف تری را بر روی سیارات 

اینگونه اثرات جانبی که در اثر کاهش یافتن د.  می باشتدریج در حال گسترده تر شدن 

خورشید اندازه گیری و به دور چگالی و فشار اتر پیش می آیند در مورد مدار کره زمین 

فوت( گسترده تر می  متر )  ًانشان داده شده است که در هر صد سال معادل با حدود

 شود.  

مربوط ًا دور خورشید طبیعته البته قسمتی از این مقدار گسترش در شعاع مدار زمین ب

 به دالیل زیر می شوند:  

-  خورشید  جرمنیروی جاذبه خورشید به تدریج در حال ضعیف تر شدن است، چون

نشهای ترکیب هسته ای در حال کاهش یافتن است، یکی به دلیل واک دلیلبه دو 

که باعث تولید شدن انرژی زیادی می شود، انرژی که به صورت امواج و تشعشعات 

اطراف انتشار می یابد و دیگری پرتاب شدن مقدار عظیمی از فضای مختلف به 

ذرات هسته ای و هسته های عناصر مختلف به فضای اطراف بصورت طوفان های 

 خورشیدی.  

-  حال دریافت کردن و یا منحرف ساختن ذراتی است که از طرف کره زمین مدام در

خورشید به سمت آن پرتاب می شوند.  ممان حرکتی آن ذرات باعث دورتر شدن 

 .  دکره زمین از خورشید می گرد
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می نیز در مدارهایی که به تدریج گسترده تر همچنین، به دلیل اثرات مشابه، ستاره ها 

.  در نتیجه، منظومه ها و می دهندادامه ز ثقل کهکشانها دور مرکه ببه گردش خود  شوند

 .  می کنندکهکشانها به تدریج فضای بزرگتری را اشغال 

گسترش مدار سیارات به دور ستارگان، به تدریج باعث دریافت کردن حرارت ، نکته مهم

.  سردتر شدن تدریجی که می شودکمتر و در نتیجه  سردتر شدن سیارات 

رات در سرتاسر کیهان تجربه خواهد شد را می توان به نام زیر توسط تمام سیا

 نامگذاری کرد.

 " کشارَب ،سیارات یشدن کیهان "سرد

  بودن را از دست خواهند داد سیاه چالهها لقب  سیاه چالهتمام 

 سیاه چالهب لقها به دلیل پیش آمدن یک پدیده طبیعی  سیاه چالهتمام  ،در آینده

واهند داد.  آن پدیده طبیعی اختالف فشار بین اتر موجود در این بودن خود را از دست خ

مجاور است.  فیزیکی دنیای فیزیکی و اتر موجود در دنیای 
و ضد ماده و به مرور که محیط اتر منبسط می شود و همچنین اتر از طریق ذرات ماده 

به ها  سیاه چالهًا مخصوصتاره ها، ستاره های نوترونی و های آنها نظیر سیارات، س مجتمع

 در حالی.  این دنیای مجاور نشت می کند، فشار اتر در این دنیای فیزیکی کاهش می یابد

، اختالف فشار بنابراین.  می یابدفشار اتر در دنیای فیزیکی مجاور به تدریج افزایش  ،کهاست 

 در حال کاهش یافتن است.  اتر بین این دنیای فیزیکی و دنیای فیزیکی مجاور 

ختالف فشار به دنیای مجاور، ا اترادامه انبساط محیط اتر در این کیهان و نشت کردن  با

نزدیک خواهد شد.   بحرانی حّد یکبه اتر بین این دنیای فیزیکی و دنیای فیزیکی مجاور 

باعث شود  دتوان ی است که میفشار بحرانی متناظر با حداقل اختالف فشار اختالف این

ها معادل با سرعت امواج گروهی )نظیر نور(  سیاه چالهت بزرگترین سرعت جریان اتر به سم

در این دنیای موجود در اتر محلی گردد.  این اختالف فشار بحرانی که در آینده بین اتر 

در دنیای فیزیکی مجاور بوجود خواهد آمد را می توان به نام زیر  موجود فیزیکی و اتر

 نامگذاری کرد. 

 اتر، اسماعیل زاده""اختالف فشار بحرانی 

اثر  سه عامل اصلی بر روی مدت زمان الزم برای رسیدن به اختالف فشار بحرانی

 بارتند از:  خواهند گذاشت.  آن سه عامل ع
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- فشار داخلی محیط اتر در این کیهان که در اثر منبسط شدن  یافتن سرعت کاهش

 آن محیط و نشت کردن اتر پیش می آید.  

-  فشار داخلی محیط اتر در دنیای مجاور که در اثر دریافتفتن یاسرعت افزایش 

اتر از این دنیا پیش می آید.  این در حالی است که آن محیط نیز در حال  کردن

 منبسط شدن است.  

- تدریجی سرعت امواج گروهی در محیط اتر در این دنیا که در  یافتن سرعت افزایش

   اثر کاهش یافتن چگالی اتر پیش می آید.

ها )به  سیاه چالهدر حین نزدیک شدن و رسیدن به این اختالف فشار بحرانی، تمام 

بودن را از دست  سیاه چالهترتیب از کوچکترین ها تا بزرگترین ها( لقب خود به عنوان یک 

اختالف فشار موجود دیگر قادر نخواهد بود سرعت جریان اتر به سمت ، خواهند داد.  چون

 سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط برساند.   حّد ها را به سیاه چاله

سیاه با کاهش یافتن اختالف فشار اتر و برابر شدن آن با اختالف فشار بحرانی، تمام 

بودن خود را از دست خواهند داد، چون سرعت جریان اتر که به  سیاه چالهها عنوان  چاله

سیاه هیچیک از د.  در این شرایط، تر از سرعت انتشار نور خواهد بوکمسطح آنها می رسد 

نور و سایر امواج الکترومغناطیسی که از نوع امواج د بود و نها دارای افق رویداد نخواه چاله

ها  سیاه چالهگروهی در محیط اتر هستند، قادر به انتشار یافتن با سرعت الزم به بیرون از 

 کنند.  به عبارت دیگر،خواهند بود و در نتیجه خواهند توانست از دام آنها فرار 

 ها قابل رؤیت خواهند شد." سیاه چاله، تمام در آینده"

نمونه را تا زمانی نشان می دهد که اختالف فشار  سیاه چالهشکل زیر عاقبت یک 

بحرانی می  موجود بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور است از حّد

 گذرد.  
به این معنی است که امواج گروهی نظیر انواع امواج  زیرل " در شک"چاله قابل رؤیت

الکترومغناطیسی با فرکانسهای مختلف می توانند به محیط اطراف فرار کنند.  رنگهای 

انتخاب شده چرخش آن چاله نمایان شده را نشان می دهند.  چون، امواج ارسال شده از یک 

یم کره دیگر به سمت رنگ قرمز کشیده نیم کره به سمت رنگ آبی و امواج ارسال شده از ن

 خواهند شد.  
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، به دلیل کاهش یافتن فشار داخلی محیط همانطور که در شکل نشان داده شده، نکته مهم

به تدریج بزرگتر می شود، حتی اگر  ها سیاه چالهاتر در این دنیا، اندازه فیزیکی 

گونه رشد در اندازه ها همسایه های صلح آمیز خود را نبلعند.  همین سیاه چاله

تجربه  نیز توسط تمام ذرات هسته ای که در این کیهان وجود دارند یفیزیک

یافتن ر محیط اتر.  در نتیجه، با کاهش خواهد شد، چون آنها حبابهایی هستند د

 سیاه چالهاندازه فیزیکی تدریجی فشار داخلی محیط اتر، اندازه فیزیکی ذرات و 

 .دنیاب میها همگی به مرور افزایش 

 منظومه ها متالشی خواهند شد تمام کهکشانها و
کاهش یافتن هر چه بیشتر از تراکم و چگالی ، طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

ی خواهد شد که ستاره جاذبه به حّد اتر در این دنیای فیزیکی باعث ضعیف تر شدن نیروی

نیز برای ماندن در  ند.  حتی ستاره هار مدارشان نگهدارنخواهند توانست سیارات خود را د ها

 مدار بخصوص خود به دور مرکز کهکشانها از خود رغبتی نشان نخواهند داد.  

بنابراین، منظومه ها و کهکشانها ساختمان و اسکلت بندی خود را از دست خواهند داد 

به   و سیاره ها و ستاره ها به صورت نیمه آزاد در فضای این کیهان شناور خواهند شد.

 عبارت دیگر، همانطور که در شکل نشان داده شده،  
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خودمختار  مستقل و تمام کرات آسمانی به صورتدر آینده بسیار دور، "

 کیهان سیر خواهند کرد."این در 

 تمام ستاره ها خاموش و سرد خواهند شد
داشت وزن آنچنانی نخواهند  روی جاذبه، الیه های بیرونی ستاره هابا ضعیف تر شدن نی

واکنشهای هسته ای در مرکز ستاره ها گردند.  در آن زمان،  که بتوانند باعث ادامه داشتن

یکی یکی خاموش خواهند شد و شروع به سرد شدن خواهند کرد.  آنها به کرات  ستاره ها

خاموش شدن تک تک یکی یکی عظیمی از گازهای سرد تبدیل خواهند گشت.  بنابراین، با 

 ، ه هاستار

داد چراغهای آسمان شب به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد و عتینده، در آ"

 ."شدباالخره همگی برای همیشه ناپدید خواهند 

، کل کیهان دوران تاریکی ابدی خود را آغاز خواهد خاموش شدن تمام ستاره ها پس از

 کرد.  به عبارت دیگر،

 ."شدکیهان کاماًل تاریک خواهد در آینده، "
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 تدریج منبسط و متالشی خواهند شده ب ه هارستاره ها و سیا 

با کاهش یافتن هر چه بیشتر چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط در این کیهان و در 

نتیجه ضعیفتر شدن هر چه بیشتر نیروی جاذبه در این کیهان، تمام کرات آسمانی به تدریج 

و سپس تک تک ذرات  ساختمان داخلی خود را از دست خواهند داد.  آنها به تدریج منبسط

موجود در آنها در فضای این کیهان پخش خواهند شد.  

 نیروی جاذبه کاًل خنثی خواهد شد 

فشار اتر در این دنیای فیزیکی همچنان کاهش خواهد یافت.  زمانی خواهد رسید که 

فشار آن با فشار اتری که در دنیای فیزیکی مجاور است برابر خواهد شد.  در آن زمان، اتر 

ها نخواهد داشت.   سیاه چالهیچ انگیزه ای برای جریان داشتن به سمت ذرات ماده و یا ه

ها بطور اتوماتیک وار به این معنی  سیاه چالهمتوقف شدن جریان اتر به سمت ذرات ماده و 

 خواهد بود که نیروی جاذبه دیگر وجود نخواهد داشت.  به عبارت دیگر،

 محو خواهد شد." نیروی جاذبه به تدریجدر آینده، "

 بنابراین، 

"همانطور که با پیدایش خود، ذرات ماده و ضد ماده باعث متولد شدن نیروی 

آنها باعث محو شدن تدریجی  ،، با ادامه وجود خود در این کیهانشدندجاذبه 

 ."شدنیروی جاذبه خواهند 

در آن زمان، اگر کیهان دارای حتی کمترین ممان حرکتی به صورت منبسط شدن 

باشد، تا ابدیت به انبساط خود ادامه خواهد داد، چون پس از ناپدید شدن نیروی جاذبه در 

این دنیای فیزیکی، نیرویی که بتواند عمل ترمز کردن را به عهده بگیرد وجود نخواهد داشت.  

 آن دوران از وجود کیهان را می توان به نام زیر نامگذاری نمود.

 اسماعیل زاده"( ای )بی جاذبه "دوران بی وزنی

با نزدیک شدن و رسیدن به دوران بی وزنی، به دلیل اینکه چگالی اتر در هر دو دنیا به 

 تدریج با هم برابر خواهند شد، می توان پیش آمدن وقایع زیر را انتظار داشت:  

  جرم هر نوع ذره هسته ای در این دنیا و در دنیای مجاور به مقدار عددی یکدیگر

ت با هم برابر خواهند شد.   نزدیک و در نهای
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  اندازه فیزیکی هر ذره هسته ای در این دنیا و در دنیای مجاور به هم نزدیک و در

نهایت با هم مساوی خواهند شد.  
  .سرعت انتشار امواج گروهی در هر دو دنیا به تدریج با هم برابر خواهند شد
 ،که نسبت به اتر  سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط تمام اشیاء و موجودات

محلی خود ساکن هستند، در هر دو دنیا به تدریج با هم برابر خواهند شد.  
 

4- متغیر بودن وابستگی نیروی جاذبه به فاصله 

اتر در آن  شتابدار نیروی جاذبه در هر مکانی در این کیهان نیروی کششی است که جریان

به سمت خود ایجاد می کند.  سرعت  مکان باعث می شود.  هر ذره هسته ای جریانی از اتر

بنابراین )یا مجتمعی از ذرات نظیر ستاره ها و سیارات( و جریان اتر به سمت هر ذره بخصوصی 

نیروی کششی وارده )نیروی جاذبه وارده( بر هر ذره دیگری که ممکن است در مسیر جریان اتر 

ارد.  این رابطه توسط آقای نیوتن فاصله از آن ذره د بستگی معکوس با توان  ،قرار داشته باشد

 کشف شده بود و به عنوان قانون جاذبه نیوتن شناخته شده است. 



از  xکه به فاصله  mو  mئ به جرمهای جاذبه ای است که دو ش ینیرو Fدر رابطه باال، 

 ضریب ثابت کیهانی جاذبه است.   Gیکدیگر قرار دارند بر روی هم وارد می کنند. و 

نیروی جاذبه ستاره ها و حتی  ،، اندازه گیریهای دقیق تر آشکار خواهند ساخت کهدر آینده

کوچک نظیر داخل کهکشانها( کمی سریعتر از آنچه فرمول ًا در مقیاسهای نسبت سیارات )کاًل

شناخته شده پیش بینی می کند تغییر می کند.  اینگونه تغییرات به دلیل شیبی است که در 

چه اتر به  و حتی سیارات وجود دارد به دلیل اینکه هر ه هانزدیک به ستارچگالی اتر در فواصل 

آن کرات نزدیکتر می شود به تدریج به میزان بسیار کمی از چگالی آن نیز کاسته می شود.  در 

افزایش می یابد تا اجازه عبور مقدار ثابتی از اتر را بیشتر نتیجه، سرعت جریان اتر به تدریج کمی 

 صل به سمت آن کرات بدهد.  در تمام فوا

بنابراین، از آنجایی که مقدار ثابتی از اتر از هر فاصله ای نسبت به آن کرات عبور می کند 

ولی سرعت آن به تدریج به دلیل کاسته شدن از چگالی آن افزایش می یابد نیروی کششی تولید 

یوتن کمی بیشتر تغییر این جریان اتر از مقدار پیش بینی شده توسط فرمول آقای ن شده توسط

 می کند.  به عبارت دیگر،
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 سریعتر از آنکمی نیروی جاذبه  ،نزدیکتر )داخل کهکشانها(ًا نسبتدر مقیاسهای 

 بنابراین،  پیش بینی می کند.نیوتن  جاذبهه فرمول کتغییر می کند 

 

دارند( کهکشانهایی که فاصله بسیار زیادی از هم ًا همچنین، فواصل بین کهکشانها )مخصوص

حرکت کهکشانها نسبت به به دلیل دور شدن آنها از هم، مدام در حال افزایش یافتن هستند.  

.  این حرکت کهکشانها غیر از حرکتی است که آنها در اثر حمل هم در داخل محیط اتر است

حرکت کهکشانها شدن توسط محیط اتر که خود در حال منبسط شدن است تجربه می کنند.  

کهکشانهایی که از ًا باعث قویتر بودن نیروی جاذبه ای می شود که مخصوص یط اتردر داخل مح

 هم فاصله بسیار زیادی دارند بر روی هم وارد می کنند.  

نمایانگر شدن اینگونه اثرات به دلیل فاصله های طوالنی تر در فضا است که پس از گذشت 

کشانها نسبت به هم نزدیکتر از آن زمان های طوالنی تری مشاهده می شوند، زمانهایی که که

اساس انبساط کلی محیط اتر پیش بینی می شود.  در نتیجه، در آن زمان های  بودند که بر

قویتر ًا بسیار دور در گذشته، نیروی جاذبه ای که کهکشانها بر روی یکدیگر وارد می کردند طبیعت

 ت دیگر،  بوده است، چون در حقیقت نزدیکتر به هم بوده اند.  به عبار

بسیار وسیع )فواصل بین کهکشانهایی که از هم بسیار دور ًا در مقیاسهای نسبت

هستند(، نیروی جاذبه آهسته تر از آن تغییر می کند که فرمول جاذبه نیوتن 

 پیش بینی می کند. بنابراین،

 

 

5-  نورانتشار اثر جاذبه بر روی سرعت 

ه جریان شتابدار اتر به سمت ذرات ماده و نیروی جاذبه در هر مکان نیروی کششی است ک

قرار می گیرند وارد می کند.  اینگونه جریان  شضد ماده بر روی سایر ذراتی که در مسیر حرکت

اتر همچنین امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی را نیز با خود حمل می کند.  اثر جاذبه بر 

توسط آزمایشهای متعددی نشان داده  رسند قباًلروی جهت انتشار امواج نور که به کره زمین می 

 است.  ولی، اثر جاذبه بر روی سرعت انتشار نور تا بحال نشان داده نشده است.  

 دیگری از این کتاب تحت عنوان نور در بخشامواج اثر نیروی جاذبه بر روی سرعت انتشار 

ان )اثر نیروی جاذبه بر تحت عنوآزمایش یک انجام  است.  در ضمن، "نور چیست؟" ارائه شده
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طراحی شده نیز  اینگونه اثراتبرای نمایان ساختن ًا مخصوصکه روی سرعت انتشار امواج نور( 

 توضیح داده شده است.  

 

6- خطی که روی بر آسمانی نیروهای جاذبه رد و بدل شده بین دو کره  در اکثر موارد

 نمی باشندمنطبق  مرکز ثقل آن دو را به هم می پیوندد

جهتی که نیروی جاذبه یک کره آسمانی که در هر مکانی تجربه می شود به حرکت آن کره 

ساکن باشد، ًا آسمانی در محیط اتر بستگی دارد.  اگر کره آسمانی نسبت به اتر محلی نسبت

اتر می باشد،  شتابدار نیروی جاذبه تولید شده که همان نیروی کششی تولید شده توسط جریان

مت مکان جاری آن کره آسمانی خواهد بود.  ولی، در صورتیکه کره آسمانی با به سًا مستقیم

در حرکت باشد، جهت نیروی جاذبه آن کره آسمانی  خود باالیی نسبت به اتر محلیًا سرعت نسبت

عقب خواهد ماند، چون مکان جاری آن کره نسبت به قرار دارند اشیائی که در اطرافش  بر روی

حل آن اشیاء به سمت مکان جاری کره آسمانی نخواهد بود.  بنابراین، منطبق بر خط دید از م

اکثریت اشیاء موجود در اطراف شامل کرات آسمانی دیگر به سمت مکان جاری آن کشیده و یا 

 جذب نخواهند شد.  

شکل زیر دو حالت توضیح داده شده در باال را به نحو ساده ای نشان می دهد.  قسمت چپ 

ساکن است و قسمت راست ًا که نسبت به اتر محلی خود نسبتنشان می دهد ا یک کره آسمانی ر

ر باالیی نسبت به اتر محلی خود در حرکت را نشان می دهد که با سرعت بسیا یک کره آسمانی

 است.  
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 بنابراین، در حالتی که دو کره آسمانی از نزدیکی یکدیگر عبور می کنند، جهت نیروی جاذبه

به بستگی ًا مستقیمو کره آسمانی از طرف کره آسمانی دیگر تجربه می کند که هر یک از د ای

  دارد.  محلینسبت به محیط اتر )دیگر( سرعت حرکت آن کره آسمانی 

.  را در نظر گرفت و خورشید شرایط بین کره زمینو یا حالت  می توانیک نمونه به عنوان 

ر حرکت است و سیارات خود را با خود چون، اگر چه خورشید نسبت به محیط اتر اطراف خود د

حرکت اضافی نسبت به دارای مرکز ثقل کهکشان راه شیری حمل می کند، کره زمین به دور 

نشان خورشید است.  شکل زیر به دور و آن گردش کره زمین در مدار خود  می باشدخورشید 

که آن دو کره بر می دهد که چطور این حرکت اضافی کره زمین بر روی جهت نیروی جاذبه ای 

 روی هم وارد می کنند تأثیر می گذارد.  

 

 همانطور که در شکل نشان داده شده،
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کره زمین و خورشید در امتداد یک خط مشترک به سمت یکدیگر "

".می شوندکشیده ن

به سمت مکانی کشیده می شود که فقط چند لحظه پیش خورشید در آن ًا کره زمین دائم

به سمت مکانی کشیده می شود که کره زمین مدت طوالنی تری ًا ید دائمبوده، در حالیکه خورش

.  دلیل پیش آمدن اینگونه شرایط این است که، سرعت جریان استدر گذشته از آن عبور کرده 

از سرعت  بیشتراتری که در مکان جاری کره زمین به سمت خورشید در حرکت است بسیار 

 ید به سمت کره زمین در حرکت است.  جریان اتری است که در مکان جاری خورش

به مکان جاری خورشید اشاره ًا مستقیمًا تقریبجهت جریان اتر به سمت خورشید بنابراین، 

می کند، چون سریع تر می تواند خود را با مکان جاری خورشید تطبیق دهد.  حال آنکه، جهت 

می کند برای تطبیق دادن سمت کره زمین که نیروی کششی بر روی خورشید وارد  جریان اتر به

  بیشتری نیاز دارد.  در نتیجه،زمان مکان جاری کره زمین به مدت  اخود ب

خط  دو نیروی جاذبه رد و بدل شده بین کره زمین و خورشید بر روی یک "

 "منطبق نمی باشند. مشترک

روی کره نسبت به محیط اتر مشترک خود در حرکت باشند، جهت نی ودر مواردی که هر د

تأخیر خواهد داشت.   یره نسبت به موقعیت جاری آنها مدتاذبه تجربه شده توسط هر دو کج

مرکز ثقل مشترک هم، به دور نمونه ای از اینگونه شرایط توسط دو ستاره تجربه می شود که 

 درگردش می باشند.  این شرایط در شکل زیر نشان داده شده است.  

ده، کره زمین و خورشید )و همینطور تمام و تک همانطور که قباًل در این بخش عنوان ش

تک سایر کرات آسمانی در این کیهان( نیرویی بر روی یکدیگر وارد نمی کنند.  آنها فقط و فقط 

به اتری که این دنیا را اشغال کرده و تحت فشار بسیار باالیی قرار دارد اجازه گذر کردن و در 

با این عمل خود، آنها باعث تولید شدن جریان   اصل نشت کردن به دنیای مجاور را می دهند.

 شتابدار اتر به سمت خود می گردند.  

اتر به سمت تک تک کرات آسمانی است که در هر مکانی در این کیهان  شتابدار این جریان

نیروی کششی بر روی ذرات و یا اشیائی که در مسیر حرکتش قرار می گیرند وارد می کند، 

 ان نیروی جاذبه است.  در حقیقت، نیرویی که در اصل هم

"فرقی نمی کند که اندازه کرات آسمانی چقدر باشد، آنها حتی از وجود 

 یکدیگر آگاهی ندارند.  هر یک بطور مستقالنه باعث تولید شدن جریان
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شدن نیروی کششی  تولیداتر به سمت خود و در نتیجه باعث  شتابدار

شئ دیگری وجود داشته  هی جاذبه( در اطراف خود می گردد، چ)نیرو

  ه باشد."تباشد و یا وجود نداش



 کره آسمانی: یک هر چه ، نکته مهم

 کوچکتر باشد، یا
  خود در حرکت باشد، یا محلی با سرعت بیشتری نسبت به محیط اتر
 ،در فاصله دورتری نسبت به مکان شئ مورد نظر قرار داشته باشد 
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بر روی خط دید از تولید شده ی جاذبه برای منطبق شدن جهت نیرو الزممدت زمان 

 مکان آن شئ به سمت مکان جاری کره آسمانی طوالنی تر خواهد بود. 

 همچنین،

 کره آسمانی: یک هر چه 

 بزرگتر باشد، یا
  خود در حرکت باشد، یا محلی نسبت به محیط اتر  کمتریبا سرعت
 شد،در فاصله نزدیکتری نسبت به مکان شئ مورد نظر قرار داشته با 

برای منطبق شدن جهت نیروی جاذبه تولید شده بر روی خط دید از  الزممدت زمان 

 مکان آن شئ به سمت مکان جاری کره آسمانی کمتر خواهد بود. 

 

-  به حرکت آن دو نسبت به یکدیگر  آسمانی بین دو کره رد و بدل شدهنیروی جاذبه

 ی وابسته استمحلو به حرکت آنها نسبت به اتر 

زیر یک کره آسمانی را نشان می دهد که در حال نزدیک شدن به یک مکان مشخصی شکل 

که ممکن است در آن مکان قرار  اشیائیاست.  در این شرایط، نیروی جاذبه تجربه شده توسط 

و کره  اشیاءضعیفتر از آن خواهد بود که بر طبق فاصله جاری آن  کمید همواره نداشته باش

  . می شودآسمانی محاسبه 
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که محاسبات نیروی جاذبه  ،در لحظه مورد نظر در مکان مورد نظر،در این مورد، جریان اتر 

، یعنی هانجام می شوند، جریانی است که در زمانی در گذشته توسط کره آسمانی تولید شده بود

این   تری قرار داشته است.در فاصله دورنسبت به شئ مورد نظر زمانی که آن کره آسمانی 

 در سرعت جریان اتر به این دلیل پیش می آید که،  اختالف

اله ها( در این سیاه چ"جریان اتر به سمت هر شئ و یا کره آسمانی )شامل 

کیهان دارای سرعت محدودی می باشد." 

بنابراین، نیروی جاذبه یک کره آسمانی که در حال نزدیک شدن به مکان مورد نظری می 

اذبه ای است که آن کره آسمانی در حالت ساکن در همان باشد، همواره ضعیفتر از نیروی ج

 فاصله بر روی اشیائی که ممکن است در مکان مورد نظر قرار داشته باشند وارد خواهد کرد.  

باشد، نیروی جاذبه  حال دور شدن از یک مکان مشخصیمتناظرٌا، یک کره آسمانی که در 

، در هر لحظه، وارد می کند ار داشته باشندمکان قرآن ای که بر روی اشیائی که ممکن است در 

قوی تر از نیروی جاذبه ای خواهد بود که بر اساس فاصله جاری آن اشیاء از کره آسمانی محاسبه 

، جریانی است که هر لحظهدر  در مکان مورد نظر، جریان اتر.  در این مورد، سرعت می شود

انی که آن کره آسمانی نسبت به شئ زمدر گذشته تولید شده بوده، یعنی توسط کره آسمانی 

   در شکل زیر نشان داده شده است. حالتاینگونه   مورد نظر در فاصله کمتری قرار داشته است.
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نیروی  ساکن باشد،ًا خود تقریب ، کره آسمانی نسبت به محیط اتر محلیدر صورتیکهولی 

معادل ًا ه باشد همواره دقیقئی که ممکن است در اطرافش قرار داشتیجاذبه ای که بر روی هر ش

با نیروی جاذبه محاسبه شده توسط فرمول آقای نیوتن و بر اساس فاصله جاری آن شئ از کره 

   آسمانی خواهد بود.

در اینگونه موارد، حرکت شئ که ممکن است به سمت کره آسمانی و یا بر خالف آن جهت 

 دلیل  وسط آن شئ نخواهد گذاشت.باشد، هیچگونه تأثیری بر روی نیروی جاذبه تجربه شده ت

اینگونه نتایج این است که، از آنجایی که کره آسمانی حرکتی نسبت به محیط اتر  بدست آمدن

در اطراف آن کره آسمانی ثابت در هر مکان جریان تولید شده در محیط اتر سرعت محلی ندارد 

زمان گذشت ا بکره آسمانی است و در نتیجه نیروی جاذبه تولید شده در هر مکان در اطراف آن 

 تغییر نمی کند.  

در حقیقت، اگر شئ به سمت کره آسمانی و یا بر خالف آن جهت و یا هر جهت دیگری 

حرکت کند، در مکانهای جدید خود، در هر لحظه، نیروی کششی تجربه اش نیرویی خواهد بود 

شود.  دو شکل زیر حرکت در آن مکان در حرکت بوده تولید می ًا که دائم یکه توسط جریان اتر

یک شئ به سمت و بر خالف جهت یک کره آسمانی که نسبت به محیط اتر محلی خود ساکن 

 است را نشان می دهند.  
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در مواردی که دو کره آسمانی با دو سرعت مختلف نسبت به محیط اتر مشترکشان ، نکته مهم

که به دو ًا مخصوصچه به سمت هم و چه بر خالف جهت یکدیگر در حرکت باشند، 

اندازه )جرم( مختلف نیز باشند، آنها باعث وارد شدن نیروهای جاذبه نامساوی بر روی 

   یکدیگر خواهند شد.

دلیل پیش آمدن اینگونه شرایط، همانطور که در باال توضیح داده شده، سرعت 

حرکت مختلف آنها نسبت به محیط اتر مشترک است که به دو طریق مختلف بر روی 

 می گذارد.   اثرت زمان تأخیر نیروی جاذبه آن دو کره آسمانی مد

"تنها موردی که نیروهای جاذبه رد و بدل شده بین دو کره 

با هم مساوی خواهند بود موردی ًا آسمانی )یا دو شئ( دقیق

است که هر دو کره آسمانی نسبت به محیط اتر مشترک خود 

ساکن باشند."  کاماًل

به حرکت کره آسمانی در محیط اتر، خود، به فاصله جاری از آن کره  وابستگی نیروی جاذبه

حقیقت است که، برای اینکه  نآسمانی بستگی دارد.  دلیل این وابستگی به فاصله بر اساس ای

تغییرات وارده در سرعت جریان اتر به فاصله های دورتر از مکان جاری یک کره آسمانی منتقل 

 .  باید سپری شوندی طوالنی تر های شوند مدت زمان

 کره آسمانی: یک هر چه ، نکته مهم

 کوچکتر باشد، یا
  با سرعت بیشتری نسبت به محیط اتر محلی خود در حرکت باشد، یا
 ،در فاصله دورتری نسبت به مکان شئ مورد نظر قرار داشته باشد 

اختالف بین نیروی جاذبه تجربه شده در مکان مورد نظر و نیروی جاذبه محاسبه 

کره آسمانی، بیشتر مرکز ثقل فاصله جاری، بین مکان مورد نظر و  حسبشده بر 

   خواهد بود.

 همچنین،

 کره آسمانی: یک هر چه 

 بزرگتر باشد، یا
  با سرعت کمتری نسبت به محیط اتر محلی خود در حرکت باشد، یا
 ،در فاصله نزدیکتری نسبت به مکان شئ مورد نظر قرار داشته باشد 
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ن نیروی جاذبه تجربه شده در مکان مورد نظر و نیروی جاذبه محاسبه اختالف بی

کره آسمانی، کمتر مرکز ثقل فاصله جاری، بین مکان مورد نظر و  حسبشده بر 

 خواهد بود.  

 

- در دنیای مجاور نیروی جاذبه 

، نیروی جاذبه در هر روی جاذبه در این کتاب ارائه شدهطبق تئوری جدیدی که برای نی

اتر بر روی ذراتی که در مسیر  شتابدار نی در این کیهان نیروی کششی است که جریانمکا

اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده و  ،حرکتش قرار می گیرند وارد می کند.  در این کیهان

ها  سیاه چالهمجتمع های آنها که می توانند سیارات، ستاره ها و حتی ستاره های نوترونی و 

یق آنها به دنیای مجاور منتقل اتر از طر ،ه محض رسیدن به آن ذراتاست.  بباشند در جریان 

 می شود. 

بنابراین، از سمت این دنیا، ذرات ماده و ضد ماده درست مانند سوراخ های ورودی لوله 

ب هستند که اتر با گذر کردن از آنها از این دنیا به بیرون نشت می کند.  در حالیکه، از فاضال

ذرات ماده و ضد ماده درست مانند چشمه های آب هستند که اتر از طریق  جاور،سمت دنیای م

 می پیوندد.   استدر آن محیط  آنها وارد دنیای مجاور می شود و به اتری که از قباًل

ذرات ماده و ضد ماده است به نیروی جاذبه معنی می  به سمتدر این کیهان، جریان اتر که 

ذرات ماده و یا ضد ماده وجود ندارد.   به سمتجریانی از اتر دهد.  ولی، در دنیای مجاور 

 بنابراین، 

 "در دنیای مجاور نیروی جاذبه ای وجود ندارد."

اگر چه نیروی جاذبه ای در دنیای مجاور وجود ندارد، تمام ذرات ماده و ضد ماده و ، نکته مهم

ی که در این دنیا مجتمع های آنها ساختمان ترکیبی خود را به دلیل نیروی جاذبه ا

 وجود دارد حفظ می کنند.  

، استذرات ماده و ضد ماده  از شدن در دنیای مجاور در حال دور در حقیقت، جریان اتر که

 باشد می گردد.   ضد جاذبهباعث نمایان شدن پدیده جدیدی که همان 

از ذرات  اینگونه نیروی ضد جاذبه )در دنیای مجاور( در نزدیکی مجتمع های هر چه بزرگتر

در این کیهان هستند  ها سیاه چالهًا ماده و ضد ماده که متناظر با سیارات، ستاره ها و مخصوص

 .  تر استبسیار قوی 
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شکل زیر بوضوح نشان می دهد که، در این دنیا جریان اتر به سمت ذرات هسته ای است، 

، در دنیای مجاور جریان جاذبه در این دنیا معنی می دهد.  متناظرٌانیروی جریانی که به وجود 

اتر از ذرات هسته ای به اطراف آنها است، جریانی که باعث پدید آمدن نیرویی می شود که می 

 تواند به عنوان نیروی ضد جاذبه نامیده شود.  

 

اختالف بین اندازه فیزیکی ذرات ماده در دو دنیا مربوط به اختالفی است که در ، نکته مهم

   دنیا و فشار اتر در دنیای مجاور وجود دارد. بین فشار اتر در این

 

-  چطور می توان اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای

 و یا تخمین زد؟ کردمجاور است را محاسبه 

اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور است را می توان به 

 . ه کرد و یا تخمین زددو روش محاسب
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   :روش اول
 جریان یک گاز(سرعت )اثر اندازه مجرای عبور بر روی 

سرعت جریان یک گاز از داخل مخزن یک کمپرسور از طریق یک مجرا نظیر یک سوپاپ و 

بستگی به اختالف فشار بین هوای داخل مخزن و هوای بیرون و همچنین قطر  فلکه یا یک شیر

مجرا به سرعت صوت  به سمتفشاری که باعث رسیدن سرعت جریان هوا  مجرا دارد.  اختالف

زیر مشخص نشان داده شده در شکل شود را می توان با انجام آزمایش ساده ای نظیر آزمایش 

 ساخت.  

 

با استفاده از همچون روشی می توان اختالف فشاری که در حال حاضر بین اتری که در این 

 در دنیای مجاور قرار دارد را محاسبه نمود.  اطالعات الزم عبارتند از:  دنیا قرار دارد و اتری که 

  .چسبندگی اتر معادل با صفر است


  به این معنی است که اختالف فشار موجود به اندازه کافی باال  ،ها، خود سیاه چالهوجود

 ها، با رسیدن به افق سیاه چاله به سمتاتر  جریانتواند باعث شود سرعت باست که 

.  شودسرعت نور )سرعت امواج گروهی در محیط اتر(  معادل بارویداد آنها، 


  شود شناخته  سیاه چالهاندازه کوچکترین ستاره ای که می تواند باعث متولد شدن یک

که در حال حاضر  پایداری سیاه چالهشده است.  بنابراین، اندازه افق رویداد کوچکترین 

 م است.  می تواند وجود داشته باشد معلو
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( سیاه چالهاستوار )در حقیقت اندازه افق رویداد آن  سیاه چالهبا استفاده از اندازه کوچکترین 

به سرعت نور می رسد می  سیاه چالهو با دانستن اینکه جریان اتر با رسیدن به افق رویداد آن 

ار دارد را محاسبه توان اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور قر

 کرد.  

 

   :روش دوم
 )مقدار تأخیر زمان در تأثیر کردن نیروی جاذبه کرات(

اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور است را می توان با 

نیروی جاذبه کرات آسمانی نظیر جهت که  موجود در زمان الزم تأخیر مقداراندازه گیری کردن 

تخمین زد.  اساس ایده استفاده شده در شود، مکان حقیقی آنها  منطبق بر جهت بتواند رشیدخو

 این روش در شکلهای زیر نشان داده شده است.  

 

نیروی جاذبه تولید شده توسط یک جسم )یک ذره هسته ای و یا جهت شکل سمت چپ، 

ساکن است.  در ًا تقریب حتی یک ستاره( را نشان می دهد که نسبت به محیط اتر اطراف خود

 .  استبه سمت مکان جاری آن جسم ًا اینگونه شرایط، جهت جریان اتر از تمام جهات مستقیم

نیروی جاذبه تولید شده توسط یک جسم )یک ذره جهت متناظرٌا، شکل سمت راست، 

هسته ای و یا حتی یک ستاره( را نشان می دهد که نسبت به محیط اتر اطراف خود با سرعت 

 در سیار باالیی در حرکت است.  در اینگونه شرایط، جهت جریان اتر در مکانهای مختلفی کهب

 .  تغییر می کندمسیر حرکت آن جسم قرار ندارند بطور اتوماتیک وار  امتداد
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اختالف بین جهت جریان کنونی اتر در هر مکان و خط دید از آن مکان به سمت مکان 

ولید می کند، می تواند برای تعریف کردن "مدت زمان کنونی جسمی که نیروی جاذبه را ت

 .  تأخیر" برای آن مکان نسبت به آن جسم جاذبه دار استفاده شود

مقدار مدت زمان تأخیر برای حس شدن نیروی جاذبه یک جسم به سرعت حرکت ، نکته مهم

 ،در محیط اتر ،آن جسم نسبت به محیط اتر بستگی دارد، چون آن جسم در حقیقت

ث شکل گرفتن رودخانه ای از اتر به سمت خود می شود.  حرکت هر چه سریعتر باع

جسم در محیط اتر باعث تشدید شدن انحنای ایجاد شده در مسیر جریان اتر به 

حالتی است که در شکل سمت راست ًا سمت آن جسم خواهد شد.  این حالت دقیق

 نشان داده شده است.  

 و یا اندازه گیری شده در هر مکانوی جاذبه تجربه مقدار مدت زمان تأخیر در جهت نیر

 نسبت به یک جسم بستگی به عوامل زیر دارد:  

   ،اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتری که در دنیای مجاور قرار دارد
  جسمی که نیروی جاذبه را تولید می کند،  فیزیکی اندازه
 یسرعت حرکت آن جسم نسبت به اتر محل  ،
 مورد نظر و   لجسم نسبت به خط دید از مح آن جهت حرکت
 جسم و محل مورد نظر   آن فاصله بین 

تولید کردن ًا مصنوعبا که قابلیت فشرده شدن دارد و مانند با استفاده از یک محیط گاز 

اینگونه شرایط و اندازه گیری کردن مدت زمان تأخیر تجربه شده در فاصله های مختلف، می 

 محاسبه کردن اثرات عوامل باال را بدست آورد.   برایول الزم توان فرم

شکل زیر نمونه ای از دستگاههای مورد نیاز برای انجام اینگونه آزمایشها را نشان می دهد.  

گتر از آن راستفاده شده می تواند هوا باشد.  اندازه مخزن کمپرسور باید بسیار بز مانند محیط گاز

 است.  باشد که نشان داده شده 

همانطور که در شکل نشان داده شده، این دستگاه شامل یک مخزن بزرگ کمپرسور هوا می 

شود.  به هوای کمپرس شده در داخل مخزن اجازه داده می شود که وارد انتهای شیلنگی 

)شلنگی( شود که باز است.  انتهای باز شیلنگ متحرک است و می تواند بر روی یک ریل حرکت 

عت حرکت آن نیز قابل تنظیم است.  چندین نوار سبک و باریک در داخل مخزن داده شود.  سر

 به نحوی تعبیه شده اند که می توانند حرکت هوای داخل مخزن به جهات مختلف را نشان دهند.  
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مخزن قرار دارد.  در این حالت، جهت جریان هوا  چپدر ابتدا، انتهای باز شیلنگ در سمت 

شیلنگ توسط تک تک نوارها و فلش ها در نزدیکی شیلنگ نشان داده  به سمت انتهای باز آن

.  سپس، انتهای باز شیلنگ با سرعت های مختلف به سمت راست مخزن بر روی ریل استشده 

حرکت داده می شود.  جهت جریان هوا به سمت انتهای باز شیلنگ خودبخود به تدریج تغییر 
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ه مکان جاری آن را خواهد داشت.  نمونه ای از در اشاره کردن ب همواره سعی و خواهد کرد

 شکسته رسم شده اند.   هایها توسط فلش هایی نشان داده شده اند که بصورت خط اینگونه جهت

مختلف  این آزمایش باید برای فشارهای مختلف گاز استفاده شده و همچنین برای سرعتهای

 ات وارده در اثر تغییرات در :گ تکرار شود و در نهایت اثرحرکت دادن انتهای باز شیلن

 ،فشار گاز استفاده شده 

 ،سرعت حرکت انتهای باز شیلنگ 

 (اندازه مجرای خروجی گاز )اندازه قطر داخلی شیلنگ استفاده شده، 

 فاصله نوارها از انتهای باز شیلنگ 

 به مکان جاری انتهای باز شیلنگًا نوارها مستقیم تا که الزم است یبر روی مدت زمان تأخیر

اشاره کنند را باید بصورت جدولی ثبت کرد.  سپس، با استفاده از نتایج ثبت شده می توان 

 فرمول الزم را نوشت.  

با استفاده از فرمول بدست آمده و مدت زمان تأخیری که زمین نیروی جاذبه کره ماه را 

دنیای مجاور که در  یحس می کند، می توان اختالف فشار بین اتری که در این دنیا است و اتر

 قرار دارد را محاسبه نمود.  

در صورتیکه الزم باشد می توان فرمولهای مورد نظر را توسط اثرات نیروی جاذبه خورشید بر 

خورشید به دور خورشید کسب کرد، ماهواره ای که صفحه مدارش به دور روی یک ماهواره 

 مرکز کهکشان باشد.  به دور صفحه مدار خورشید روی منطبق بر 

در بین اتر موجود نمی کند که کدام کره آسمانی برای اینگونه محاسبات اختالف فشار  یفرق

دو دنیا استفاده شود، ولی برای بدست آوردن جواب دقیق باید حرکت آن کره نسبت به اتری که 

.  رودو در محاسبات انجام شده بکار  ه شوددر نظر گرفت نیزدر محل است 
 

-  از نزدیکی کره زمینیی که منتظره در سرعت ماهواره ها ت غیرتغییرا برایتوضیح 

 گذر می کنند  

که بتوانند )چند ماهواره از نزدیکی کره زمین  کردن ، در ضمن عبوراخیردر طول چند دهه 

تغییرات غیر قابل توضیحی در سرعت آن ماهواره ها  (به سمت مقصد نهایی خود راهی شوند

را از خود نشان داد ماهواره "گالیله  اثراتیکه اینچنین ای ره ین ماهوااولپیش آمده است.  

(Galileo  داده شده بود، یکبار در سال )(" بود که دو بار از نزدیکی کره زمین عبور )مانور

  میالدی و بار دیگر در سال پس از ماهواره گالیله چندین ماهواره دیگر از جمله  .

، ( در سال  Cassini، ماهواره "کاسینی ) سال (" در  NEARماهواره "نییر ) 
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(" در سالهای  Rosetta تا )و ماهواره "روِز 5(" در سال  Messengerماهواره "َمِسنِجر ) 

5 ،  و  تغییرات غیر منتظره ای در در ضمن گذر کردن از نزدیکی کره زمین

   سرعتهای خود تجربه کردند.

مشاهده شده در سرعت این ماهواره ها بسیار کم بوده و بیشترین توسط  اتمقدار تغییر

میلیمتر در ثانیه بود.  ولی  4/(" تجربه شده بود که معادل با  NEARماهواره "نییر ) 

غیر منتظره بودند، چون تمام عواملی که می  اینگونه تغییرات در سرعت آن ماهواره ها کاًل

ته شده بودند.  همچنین، مقدار ه ها اثر بگذارند در نظر گرفاهوارنستند بر روی سرعت ماتو

تغییرات وارده در سرعت ماهواره ها در هر گذر آنها از نزدیکی کره زمین با هم متفاوت بوده اند.  

باید ذکر شود که، در ضمن هر یک از گذرهای آن ماهواره ها از نزدیکی کره زمین، نزدیکترین 

هر یک با زاویه همچنین با هم متفاوت بوده و  نیز کز ثقل کره زمینفاصله آن ماهواره ها از مر

 مختلفی نسبت به خط استوا از نزدیکی کره زمین عبور داده شده بودند.  

با در  است کهدر بخش "ماهیت میدان مغناطیسی چیست؟" بطور کامل توضیح داده شده 

، می شود دان مغناطیسی کره زمینربوط به مینظر گرفته شدن وجود اتر و اثرات جریان آن که م

اینگونه تغییرات در سرعت ماهواره ها از نزدیکی کره زمین )و یا سایر کراتی که می توان  هم

دارای میدان مغناطیسی می باشند( را توضیح داد و هم می توان بوقوع پیوستن آن تغییرات را 

واره هایی که از نزدیکی کره در سرعت ماه وارده مقدار تغییرات می توان انتظار داشت و حتی

هر ماهواره ای که اینگونه مانورها چون، محاسبه نمود.  ًا زمین گذر داده می شوند را از قبل دقیق

را در نزدیکی کره زمین انجام می دهد، هم از داخل جریان اتری گذر می کند که مربوط به 

که مربوط به میدان  نیروی جاذبه کره زمین می شود و هم از جریان اتری گذر می کند

در ضمن طی کردن مسیر مانور خود از نزدیکی کره مغناطیسی کره زمین می شود.  در نتیجه، 

زمین، انتظارش است که ماهواره توسط جریان دوم اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین 

 ی حمل )کشیده( شود.  می شود نیز تا حّد

ناطیسی زمین می شود بیشتر از قطب شمال اثر جریان اتر که مربوط به میدان مغ

مغناطیسی به سمت قطب جنوب مغناطیسی است.  ولی جریان کوچکتری نیز وجود دارد که 

 مغناطیسی به سمت شرق مربوط به میدان مغناطیسی می شود و آن جریان از سمت غرب

می  لیدتوکه به دلیل چرخش میدان مغناطیسی زمین به همراهی کره زمین  ،است مغناطیسی

 شود.  بنابراین، 

یک ماهواره که از نزدیکی کره زمین فرقی نمی کند که مسیر طی شده توسط "

خودبخود هم تغییراتی در سرعت در چه جهتی باشد، آن ماهواره عبور می کند 
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ولی در اکثر موارد،   در جهت حرکت خود تجربه خواهد نمود. تغییراتی خود و هم

شده، یا تغییرات وارده در سرعت آن ماهواره جدی تر بسته به مسیر انتخاب و طی 

 خواهند بود و یا تغییرات وارده در جهت حرکت آن."  

 

-  هر یک از کرات علم ستاره بینی بر اساس این حقیقت پایه ریزی شده بود که آیا

 ؟به خود می باشد بخصوص اثر جاذبه ایدارای آسمانی 

است که شروع آن بر می گردد به زمان تمدنهای فنیقیه علم ستاره بینی علم بسیار با قدمتی 

و سومر.  طی هزاران سال، این علم باستانی به سایر تمدنها نظیر هند، چین و اروپا منتقل شده و 

 بمرور متحمل تغییراتی نیز شده است.  

سیارات و همچنین دوازده صورت فلکی بخصوص در  موقعیتعلم ستاره بینی با استفاده از 

اطراف منظومه شمسی پیش بینی های خود را فرمولیزه می کند.  بنابراین، علم ستاره  فضای

 بینی شامل کیهان شناسی می شود.  

امروزه، علم کیهان شناسی فقط محدود به نگاه کردن به سیارات، ستارگان و حتی کهکشانها 

یکه در گذشته دور، آنها نسبت به یکدیگر شده است.  در حال تهایو مطالعه و بررسی کردن حرک

علم کیهان شناسی بسیار پیچیده تر بوده و هدفی غیر از آنچه امروزه بدان توجه می شود را دارا 

بوده است.  هدف اصلی علم کیهان شناسی، پی بردن به اثرات موقعیت کرات مختلف آسمانی بر 

بوده آفرینش  و جسمانی و کاًل زندگی موجودات زنده در این (روحیفکری )روی تواناییهای 

 .  به عبارت دیگر، است

کیهان شناسی فقط محدود به علم ستاره بینی حقیقی، 

زیست شناسی و حتی روان )روح( شناسی را  نمی شود بلکه

 نیز در بر می گیرد.

برای بکار بردن علم ستاره بینی اطالعات بخصوصی شامل موقعیت خورشید، ماه، عطارد، 

به کره زمین باید مشخص باشند.  زمان دقیق تولد و محل  زهره، مریخ، مشتری و زهل نسبت

وند که در می شبخصوصی لکی ورت فباعث مشخص شدن صنیز تولد بر روی سطح کره زمین 

 د.  حال باال آمدن در افق شرقی محل تولد می باش

بینی در حقیقت دوازده عالمت ثابت در لکی استفاده شدن در علم ستاره فدوازده صورت 

ند که بعنوان مرجع عمل می کنند و برای مشخص ساختن محل مرکز کهکشان راه هست فضا
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شیری بکار می آیند.  آنها همچنین برای مشخص ساختن زاویه بین جهاتی که به سمت سیارات 

 مختلف و ماه و خورشید اشاره می کنند نیز استفاده می شوند.  

علم ستاره  درل دادن به صورتهای فلکی با شکبتوانند ستاره هایی که کردن انتخاب ، نکته مهم

بر اینکه پایه گزاران آن علم اطالعات عمیقی  استدلیل واضحی استفاده شوند بینی 

به کیهان شناسی داشته اند.  به دلیل اینکه، با توجه به حرکت کره زمین  بخشدر 

مرکز کهکشان، ستاره های انتخاب به دور خورشید و حرکت منظومه شمسی دور 

باشند و اینکه باید شکل  رؤیتباید برای هزاران سال از مکان کره زمین قابل شده 

قابل شناسایی  در طول آن هزاران سال کاماًل نیز صورت فلکی که بوجود می آورند

 د.  شدن باش

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، دوازده صورت فلکی استفاده شده در علم ستاره 

مساوی از یکدیگر به حالت یک کمربند در دورتادور )زاویه های( های  به فاصلهًا بینی تقریب

روی بر د منظومه شمسی قرار گرفته اند و فاصله بندی آنها درست مانند فاصله بندی دوازده عد

 .  باشدمی  عقربه ای )قدیمی(صفحه یک ساعت 
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و کرات ماه و  وابستگی تواناییها و محدودیتهای روحی و جسمانی شخص به موقعیت سیارات

زمین و زمان دقیق تولد، که مشخص کنندۀ جهت مرکز  خورشید و حتی محل تولد بر روی کره

 آن پدیدهخاص فیزیکی هستند.   ند، همگی نمایانگر اثرات یک پدیدهکهکشان راه شیری می باش

 فیزیکی، نیروی جاذبه است.

 کرهد را می توان در حرکت زمین قرار دارن اثرات نیروی جاذبه کراتی که در نزدیکی کره

خورشید مالحظه کرد.  اثرات کراتی که دورتر واقع شده اند به مراتب به دور زمین در مدارش 

خورشید )بدلیل بزرگی نیروی جاذبۀ ضعیفتر هستند.  نیروی جاذبۀ ماه )بدلیل نزدیکی زیاد( و 

سطح زمین و حتی روی  بردر مایعات تهایی و حتی باعث بروز حرک هستندزیاد( بسیار قوی تر 

قوی  مونه ایی از اثرات نیروهای جاذبهدر آب اقیانوسها ن ر و مّدزداخل زمین می گردند.  جدر 

   زمین می باشد. کرهاین دو کره بر روی 

اثرات نیروی جاذبه بر روی محلولهای مختلفی که بمرور در بدن یک موجود زنده شکل می 

در آب اقیانوسها تشبیه کرد.  زمان دقیق تولد،  مّد و رزگیرند را می توان به اثراتی نظیر ج

خود )در  وجود مستقالنه که جسم یا بدن موجود زنده، استاثرات وارده در زمانی  مشخص کننده

در لحظات اول از وجود مستقالنه خود، تمام محلولها و خارج از بدن مادر( را شروع می کند.  

از جهات مختلف بطور مستقیم تحت تأثیر نیروهای  ترکیبات شیمیایی موجود در بدن نوزاد

اذبه ماه به دلیل نزدیکی زیاد و نیروی نیروی جًا کرات مختلف قرار می گیرند، مخصوصجاذبه 

 جاذبه خورشید به دلیل بزرگی زیاد.  

به  ،بدن نوزاد، با شروع وجود مستقالنه خود، با نیروهای جاذبه ای مواجه می شود که قباًل

می توان یک لولۀ آهنی )دو و یا چند جداره .  بوده اند اثر بیًا نسبت قرار داشتن،ل رحم دلیل داخ

که جداره های آن نسبت به هم عایق بندی شده باشند( را در نظر گرفت که مایعی حامل براده 

آهنربا در نزدیکی و بموازات آن لوله قرار داده  )یا چند( های آهن در آن جاری باشد.  هر گاه یک

 مایع شود، نیروی آهنربا هیچگونه تأثیر جدی بر روی آن براده ها نخواهد داشت.  ولی، با رسیدن

، نیروی مغناطیسی آهنربا بر روی ذرات آهنی داخل آناز به انتهای لوله و به محض خارج شدن 

شکل زیر اینگونه  آنها خواهد شد.  مسیر حرکت و باعث منحرف شدن خواهد کردآن مایع اثر 

 بیات براده های آهن را نشان می دهد.  تجر

در انتهای این قسمت دو آزمایش ارائه شده اند، آزمایشهایی که اثرات ناشی از نیروی های 

جاذبه سیارات مختلف، خورشید، ماه و مرکز کهکشان بر روی عناصر مختلف و محلول های 

 مختلف را بطور جداگانه بررسی می کنند.  
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نهای کهن به جزئیات اینگونه اثرات، بوضوح نشان دهندۀ درک عمیق آگاه بودن اعضای تمد

و صحیحی است که آنها از خواص فیزیولوژیکی بدن و حتی خواص روحی در موجودات زنده، 

 بخصوص انسانها داشته اند.

 .  بنابراین،نیز می باشد میزبان انواع امواج گروهیهمچنین محیط سیال اتر در این کیهان 

، کرات آسمانی مدام با ت کردن در محیط اتر"در ضمن حرک

ی مختلفی در تماس هستند که در سرتاسر این امواج گروه

 کیهان وجود دارند."

 های کرات آسمانی باعث تولید شدن انعکاس ،در نتیجه، با سیر کردن در محیط سیال اتر

به پخش شدن بخصوصی از آن امواج می گردند.  انعکاس هایی که خود نیز در آن محیط شروع 

 می کنند.  

اینگونه اثرات در اثر وجود قایق ها و کشتی ها بر روی سطح یک دریاچه نیز مشاهده می 

قایق ها و کشتی هایی که بر روی آب همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، شوند.  چون، 

ییراتی در شناور هستند، حتی اگر لنگر انداخته باشند، در نزدیکی خود باعث بوجود آمدن تغ

 در سطح آب وجود داشته اند.   امواجی می شوند که از قباًل
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تغییرات بوجود آمده بستگی به عوامل متعدد نظیر اندازه، وزن و شکل کلی بدنۀ آن قایق و یا 

وجود در سطح آب، توسط مکشتی دارد که با آب در تماس است.  تغییرات تولید شده در امواج 

 به شروع صورتیکه آن قایق و یا کشتیساکن بوده، در ًا شتی که نسبتیک قایق و یا یک کبدنه 

د کرد.  تغییرات تولید شده در اثر حرکت یک قایق نتحوالت جدیدی را تجربه خواه کندحرکت 

و یا یک کشتی به نوع حرکت و همچنین به سرعت حرکت آن قایق و یا کشتی نیز وابسته 

ال اتر همانند شناور بودن زیر ت آسمانی در محیط سیاور بودن کراد بود.  در حقیقت، شننخواه

  ،بنابرایندریایی ها در آب است.  

ود در محیط آب را منعکس می کنند، جهمانطور که زیردریایی ها امواج گروهی مو

 سیارات نیز امواج گروهی موجود در محیط اتر را منعکس می کنند. 

مچنین بافت موادی که سطح آن را شکل می اندازه و شکل کلی یک کره آسمانی و ه، نکته مهم

چگونگی منعکس شدن امواج گروهی موجود در بر دهند عوامل مهمی هستند که 

 .  اثر می گذارندمحیط سیال اتر 

)که  هادر محیط اتر و همچنین درجه حرارت سطحی آن اتحتی حرکت آن کر

سطحی آن  لکول های مختلف موادخودبخود نمایانگر شدت ارتعاشات اتمها و مو

 است( بر روی فرکانس امواج منعکس شده اثر می گذارند.  کرات 

ارتعاشات ذرات هسته ای موجود در اتم ها و مولکول ها نیز بر روی فرکانس 

امواج منعکس شده اثر می گذارند.  به همین دلیل است که، با باال رفتن درجه 
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را با  می شودبیده خودبخود امواج نور که به آن تاآن جسم  هر جسمی،حرارت 

 فرکانس های مختلفی منعکس می کند. 

نتیجه اینگونه اثرات مختلف را می توان در نحوه منعکس شدن امواج نور یک 

المپ معمولی توسط اجسام مختلف نظیر دیوارها، درها، مبلمان، قالی ها، لباسها و 

ود می هر یک از اجسام دارای بافت سطحی بخصوص به خ ،چون.  غیره مشاهده نمود

باشد و همچنین ساختمان اتمی آنها نسبت به سایر اجسام فرق می کند.  به عبارت 

 دیگر، می توان عنوان کرد که،  

جاذبه ای بخصوص )امضاء( "هر یک از کرات آسمانی دارای رنگ 

 به خود می باشد." 

امواج منعکس شده توسط کرات مختلف آسمانی خودبخود به تمام جهات در محیط اتر 

ش می شوند.  بمرور، در ضمن دور شدن از منابع خود، این امواج با امواج موجود در محیط پخ

اتر ادغام می شوند.  ادغام شدن این امواج با امواج مختلفی که در محیط اتر وجود دارند 

د.  خودبخود باعث تولید شدن انواع امواج قوی به حالت هارمونیک در فواصل مختلف می گرد

 یکدیگر را خنثی می کنند.   واصلی نیز آن امواجدر فهمچنین، 

نظیر شکل گرفتن تداخل نوری است که در اثر ادغام شدن دو  اثرات کلی تولید شده کاماًل

در فواصلی یکدیگر را تقویت و در مابین آن  نظیر نور بوجود می آید.  چون آن امواج موج گروهی

 یکدیگر را خنثی می کنند.  آنها فواصل 

توسط کرات مختلف  ،در محیط اتر ،فواصل بین امواج تولید شده بصورت هارمونیک، منکته مه

آسمانی با هم فرق دارند.  به دلیل اینکه، هیچ دو کره آسمانی دارای بافت سطحی 

یکسان و یا ساختمان اتمی / مولکولی یکسان نمی باشند تا چه اینکه دارای ابعاد 

   مساوی باشند.  به عبارت دیگر،

بر روی بافت امواج  ییک از کرات آسمانی به روش منحصر بفرد "هر

 د."ی موجود در محیط اتر اثر می گذارگروه

امواج جدید تولید شده )منعکس شده( توسط کرات آسمانی به تمام جهات در 

کره ای که  ،به کره زمین می رسند امواج محیط اتر انتشار می یابند.  در نهایت، آن

 بینی می باشد.   مورد نظر علم ستاره
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داخل اینگونه امواج منعکس شده و  درکره زمین مدام در حال حرکت کردن 

است.  به دلیل اینکه طول تولید شده توسط سایر کرات همچنین امواج هارمونیک 

در هر لحظه تعداد بسیاری از آنها مدام در  ،موج اینگونه امواج هارمونیک کوچک است

 .  می باشندف زمین حال گذر کردن از نواحی مختل

بنابراین، در هر لحظه، مناطق مختلف روی سطح کره زمین با امواج مختلفی 

روبرو هستند که با ادغام شدن امواج منعکس شده توسط کرات مختلفی که در 

مشخص زمین قرار دارند تولید شده اند.  به همین دلیل است که، کره نزدیکی 

زمان )تاریخ و مشخص ساختن و  ولدت ساختن مکان )طول و عرض جغرافیایی(

 .  هستندساعت( دقیق تولد یک نوزاد بسیار مهم 

شکل زیر جهت هایی که به سمت نزدیکترین پنج سیاره، کره ماه و خورشید و 

همچنین مرکز کهکشان، که در علم ستاره بینی اولیه و اصلی استفاده شده بودند، 

 شخصی در طول سال نشان می دهد.  در روز م و اشاره می کنند را در ساعت مشخصی

 

بدن هر نوزاد را می توان به عنوان نقطه خاصی در نظر گرفت که باید اثرات ادغام شدن انواع 

هر یک  .  بنابراین، با دانستن اینکه در زمان تولد نوزاده شوندامواج گروهی مختلف در آن سنجید
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جهاتی که به ، می توان زاویه بین فته اندگردر کدام صورت فلکی قرار  مورد نظرکرات آسمانی  از

را محاسبه کرد.  به عبارت دیگر، شخص ستاره بین می اشاره می کند کرات آن تک تک  سمت

 د.  توسط آنها را نسبت به هم مشخص ساز تواند زاویه بین مسیر انتشار امواج منعکس شده

باعث تولید شده انواع انواع امواج منعکس شده توسط کرات مختلف می تواند  شدن ادغام

د.  اینگونه امواج به وص به خود در محل تولد نوزاد گردامواج هارمونیک و غیره با نوسانات بخص

نوبه خود به نحوه های مختلفی بر روی مواد محلی که شامل عناصر و مایعات متفاوتی می شوند 

 .  اثر می گذارند که بدن نوزاد از آنها ساخته شده است

می توانند چه باعث تشویق و چه باعث جلوگیری شدن انواع واکنشهای  ها مونیکاینگونه هار

و مختلف اتمی و مولکولی در بدن نوزاد گردند.  آنها همچنین می توانند بر روی ساختمان 

ترکیبات محلول های موجود در بدن نوزاد اثر بگذارند و چه باعث تولید شدن آنها و چه باعث 

 .  تولید نشدن آنها گردند

بر روی آینده بدن آن نوزاد گردند و اینکه  متنوعی باعث عواقبمی توانند اینگونه اثرات 

قسمتهای  چطور ایشان خواهد توانست فعالیتهای مختلف بدنی و فکری را انجام دهد.  چون،

مختلف مغز نوزاد درست مانند سایر قسمتهای بدن آن نوزاد تحت تأثیر اینگونه امواج قرار می 

با وارد شدن اثرات متنوع بر روی قسمتهای مختلف مغز و سایر اعضای بدن در .  در نتیجه، گیرند

نوزادهایی که در نواحی مختلف، در روزها و ساعتهای مختلف متولد می شوند، آن نوزادها در 

طول عمر خود، خودبخود توانایی ها و محدودیت های جسمانی و روحی بخصوصی را به معرض 

 خالصه اینکه، ند.  نمایش می گذار

ی جاذبه کرات مختلف آسمانی و امواج منعکس شده توسط آن کرات هانیرو

موجودات زنده به نحو )روحی( بر روی تواناییهای فیزیکی و فکری که  هستند

 سحرآمیزی اثر می گذارند. 

 

 چرا در طول زمان علم ستاره بینی دقت خود را از دست داده است؟

قابل درک است که به چه دالیلی در طول  شده در این قسمت، کاماًل بر اساس اطالعات ارائه

ی در مورد توانایی های فیزیکی و فکری افراد دقت خود را پیش بینی های علم ستاره بین ،زمان

از دست داده است.  چهار دلیل ذکر شده در زیر از دالیل مهمی هستند که باعث اینگونه اثرات 

 شده اند.  

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

4 

 

- به سمت محل کنونی مرکز کهکشان اشاره می کند جهت صحیح که  

در حال تغییر کردن است، چون ًا جهتی که به سمت مرکز کهکشان اشاره می کند دائم

آن می باشد.  در حال حاضر، جهتی که به به دور منظومه شمسی در حال گردش کردن 

بینی طبق آن هزاران سال پیش علم ستاره  جهتی کهسمت مرکز کهکشان اشاره می کند با 

 .  مطابقت ندارد پایه ریزی شده بود

-  محل زیست مادران در ایام بارداری ثابت بودن 

زمین،  نیروهای جاذبهساکن بودن در یک محل باعث منظم بودن اثرات دوره ای 

 خورشید و ماه بر محلوالت داخل رحم و بدن نوزاد می شوند.  

ر یک محل می گذراندند.  در حالی که، در گذشته، مادرها دوران بارداری خود را د

امروزه آنها براحتی با استفاده از هواپیما، کشتی، قطار، اتوبوس و یا حتی ماشین سواری به 

سرزمینهای دور دست مسافرت می کنند.  بنابراین، آنها خودبخود بدن نوزاد خود را تحت 

زمین قرار می دهند.  متغیر کرات ماه، خورشید و  از نیروهای جاذبهتأثیر ترکیبات مختلفی 

بدن نوزاد باعث از روی متغیر بودن اثرات وارده توسط آنها، بر  بودن این نیروها و در نتیجه

 دست رفتن دقت پیش بینی های انجام شده توسط علم ستاره بینی گردیده اند.

- زمین  کره سطح پخش شدن بشریت در سرتاسر 

بین النهرین زندگی می کردند.  بین النهرین در  ه گذاران علم ستاره بینی در منطقهپای

  درجه عرض جغرافیایی شمالی قرار دارد.  بنابراین، پایه گزاران علم ستاره بینی حالت 
ت آسمانی نسبت به جهت ُبعدی بودن زوایای بین نیروهای جاذبه از طرف تک تک کرا

زمین حساب  کرهر روی درجه عرض جغرافیایی شمالی ب زمین را برای  نیروی جاذبه

 کرده بودند.  

طبیعتًا تمام محاسبات انجام شده در علم ستاره بینی، جهت پیشگویی کردن اثرات ذکر 

درجه عرض جغرافیایی  شده، مشخصًا در مورد کسانی صدق خواهند کرد که در حوالی 

ن جهت ر کردن زاویه بیشکل زیر تغیی  شمالی متولد شده باشند و نه در مناطق دیگر.

سایر کراتی که اثرات آنها در علم ستاره بینی مهم نیروهای جاذبۀ کره زمین و  نیروی جاذبۀ

 که بر روی یک طول جغرافیایی ،بر روی سطح کره زمینمختلف در مورد سه مکان  ،هستند

در این را نشان می دهد.   ،ولی بر روی سه عرض جغرافیایی مختلف قرار دارند مشترک

ک از کرات فلشی را مشخص می کند که به سمت آن کره اشاره می کند.  شکل، اسم هر ی
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نشان و )خط و نقطه(  (خط چین)فلشهای متناظر با آن کرات از دو محل تولد دیگر بصورت 

 داده شده اند.  

ها در محاسبات خود برای بدست آوردن زوایای بین موقعیت سیارات  امروزه، ستاره بین

اصی به طول جغرافیایی می پردازند، ولی به عرض جغرافیایی و ماه و خورشید، توجه خ

ها، نوزادی که در حوالی خط استوا  هیچگونه توجه ای ندارند.  طبق اینگونه ستاره بین

ند، در صورت شمال و یا قطب جنوب متولد شوو نوزادانی که در نزدیکی قطب  شودمتولد 

واناییها و محدودیتهای بدنی و متولد شدن در یک ساعت و در یک روز، همگی دارای ت

روحی یکسانی خواهند بود.  بنابراین، با نادیده گرفتن اثرات وارده توسط زاویۀ بین محل 

، باعث از دست رفتن دقت دانستهنادرجه عرض جغرافیایی شمالی، آنها بطور  تولد و 

   های خود می شوند.بینی  پیش

 

  مواد غذایی طبیعی -4

بصورت طبیعی تولید می شدند.   انسانهاف شده توسط راد غذایی مصدر گذشته، تمام مو

بدن حیوانات( بر اساس آنگونه مواد غذایی ساخته و شکل )و همچنین  آنهابنابراین، بدن 

دات زنده از مولکولهای طبیعی ساخته شده وساختمان مولکولی بدن موج گرفته بودند.  کاًل

کصد سال گذشته، انواع ترکیبات شیمیایی مصنوعی یًا در طول حدودًا بودند.  ولی، مخصوص

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

44 

 

بطور مستقیم و غیر مستقیم وارد مواد غذایی انسانها شده اند.  نمونه هایی از ترکیبات 

مصنوعی شیمیایی که بطور غیر مستقیم وارد مواد غذایی انسانها شده اند شامل موادی می 

   :عبارتند از مصرف می شوندو  تولیدبطور مصنوعی  وشوند 

  بدست آوردن نتیکی دستکاری شده اند تا بتوانند باعث ژاز طریق انواع بذرهایی که

شوند، ر بیشتری از غالتمقدا
  انواع مواد غذایی حیوانات نظیر گاوها، خوکها، گوسفندها و مرغها و غیره که از

 .  کنندطریق ژنتیکی تغییر داده شده اند تا رشد بدنی آن حیوانات را سریعتر 

بطور مستقیم امروزه به روشهای مختلف هایی از ترکیبات مصنوعی شیمیایی که  نمونه

 وارد مواد غذایی انسانها شده اند عبارتند از:  

  ،مخلفات و حتی انواع آدامسها، انواع نوشابه ها
 های تغلیظ شده،  انواع داروها و همچنین انواع ویتامین
 شده وجود دارند،  تنفس یوامیایی که به حالت معلق در هیانواع ترکیبات ش

شیمیایی تأسیسات نواحی که در نزدیکی کارخانه های صنعتی و یا در ًا مخصوص

قرار دارند. 

ولی همگی دارای  ،اگر چه مواد غذایی جدید ممکن است دارای مزیتهای موقتی باشند

می  آشکار می سازند.  اینگونه اثرات را دراز مدتضررهای بخصوصی هستند که خود را در 

که های سیمانی در مقایسه با استفاده کردن وتوان به بنا کردن یک ساختمان با استفاده از بل

که های سیمانی وتشبیه نمود.  چون، درست است که با استفاده کردن از بل هااز تخته سنگ

ساختمان سنگی است که  ،در طوالنی مدت لیو ،می توان سریعتر یک ساختمان را بنا کرد

یک سیمانی به تدریج از بین می رود.   های کهساختمان ساخته شده از بلو ماند وپابرجا می 

 تصدیق خواهد کرد.   این نکته را کاماًل باستانیمرور از عکسهای بناهای سنگی 

با استفاده از مواد  یبدن انسانها )و بدن حیوانات( در نواحی مختلف بر روی این کره خاک

د داشتند و وجود دارند شکل گرفته و شکل می گیرند.  که در آن نواحی وجو طبیعی غذایی

در ترکیبات شیمیایی آن مواد که بعنوان مواد غذایی به بدن مصنوعی وارد کردن تغییرات 

 .  دنگردمی تغییراتی در ساختمان مولکولی آن بدنها  باعثوارد می شوند، خودبخود 

ی که برای ورزشکاران صیه شدهتو مواد غذاییمورد اینگونه اثرات را می توان بوضوح در 

.  اگر چه، کردپرورش اندام فعالیت دارند مالحظه ًا و مخصوص در بخشهایی نظیر وزنه برداری
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ولی در  ،اثرات مورد نظر را داشته باشندًا اینگونه تغییرات در مواد غذایی می توانند موقت

رف کنندگان آنها باید ی آنها باعث اثرات منفی متفاوتی می گردند که مصگهم ،طوالنی مدت

 بقیه عمر خود با مسائل مربوط به آنها بسازند.  طول در 

مصرف کردن مواد غذایی که از ترکیبات شیمیایی مصنوعی ساخته به عبارت دیگر،  

بر روی پیش بینی های ارائه شده توسط ًا شده اند و یا بطور مصنوعی تولید شده اند مستقیم

د.  چون، آن علم قدیمی بر اساس استفاده شدن مواد غذایی علم ستاره بینی اثر می گذارن

 طبیعی توسط انسانها پایه ریزی شده بود.  

باال از دالیل اصلی هستند که چرا در طول چند هزار سال گذشته  دلیل ذکر شده در چهار

سعی در ستاره بین حتی متخصصین  امروزه،علم ستاره بینی دقت خود را از دست داده است.  

ولی بدون اینکه توجه  ،رائه دادن پیش بینی های مختلف با استفاده از علم ستاره بینی را دارندا

 ای به اساس و پایه اصلی آن علم باستانی داشته باشند.  

های انجام شده توسط علم ستاره بینی بتوانند با همان دقت هزاران بینی  برای اینکه پیش

 سال پیش عنوان شوند، باید:

  مرکز کهکشان اشاره می کند در نظر گرفته سمت به  در حال حاضرکه  صحیحیجهت

شود، 
 .از مادران خواست که تمام دوران بارداری خود را در یک منطقه بگذرانند 
  اثرات مربوط به اه و ( سیارات و مهُبعدی بودن زوایای بین موقعیت )نیروهای جاذب

در محاسبات گنجانده شوند.  اگر زمین( باید  کره خورشید )نسبت به نیروی جاذبه

شکی در محاسبات است، باید از مادران خواست که دوران بارداری خود را در مکانی که 

  د سپری کنند.جه عرض جغرافیایی شمالی قرار داردر در حوالی 
 ادان آنها نیز زاز مادران خواست که از مواد غذایی طبیعی استفاده کنند.  همچنین، نو

ند به رشد شاباز مواد غذایی که به روشهای طبیعی تولید شده  کردن ستفادهباید با ا

خود ادامه دهند. 

علم ستاره بینی هنوز می تواند تواناییها و محدودیتهای جسمانی و روحی اشخاص را با همان 

 کند، مخصوصًا که به قوانین ذکر شده در باال توجه بشود. بینی دقت سابق پیش

ه، با دانستن و توجه کردن به جزئیات قوانین و اصولی که علم ستاره الزم به ذکر است ک

، می توان محاسبات بسیاری را در مورد موقعیت های ینی بر اساس آنها پایه گذاری شدهب

متنوعی که کرات مختلف در طول هزاران سال )در گذشته و در آینده( نسبت به هم داشته اند و 
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انجام اینگونه محاسبات می توان زمان و مکان بخصوصی را  یا خواهند داشت، انجام داد.  با

مشخص نمود که شخص بدنیا آمده دارای تواناییهای روحی و جسمانی منحصر به فردی بوده و یا 

 به عبارت دیگر،خواهد بود.  

"با استفاده از علم ستاره بینی می توان زمان و مکان ضروری 

یهای بخصوص روحی و یا جهت تولد یافتن نوزادی که دارای توانای

 جسمانی باشد را مشخص کرد."

جاذبه و امواج منعکس شده توسط  یاثرات ناشی از نیروی ها ،شده در زیر ارائهدو آزمایش 

بر روی عناصر مختلف و محلول های مختلف را  ،سیارات مختلف، خورشید، ماه و مرکز کهکشان

 بطور جداگانه بررسی می کنند.  

ایشها ثابت خواهند کرد که چرا علم ستاره بینی بر اساس قوانین بخصوصی نتایج اینگونه آزم

وزاد پایه ریزی ندر مورد مکان کرات آسمانی مختلف و مرکز کهکشان نسبت به مکان تولد یک 

 شده بود.  

نتایج اینگونه آزمایشها همچنین نشان خواهند داد که چرا کرات آسمانی مختلف بر روی 

بدن از ترکیبات  مختلف اثر می گذارند.  چون، اعضای انفکری مختلف نوزادتوانایی های بدنی و 

اتمی و مولکولی متفاوتی شکل گرفته اند و با مایعاتی که دارای ترکیبات مختلفی هستند در 

سیارات مختلف،  توسطتماس هستند.  بنابراین، نیروهای جاذبه و همچنین امواج منعکس شده 

 ن به روشهای مختلفی بر روی اعضای بدن اثر می گذارند.  خورشید و ماه و مرکز کهکشا

 

  :آزمایش اول
 )اثرات جاذبه سیارات مختلف بر روی عناصر گوناگون(

این آزمایش به نحوی طراحی شده که بتوان اثرات کلی کرات آسمانی بر روی عناصر مختلف 

 ررسی کرد. ب بطور همزمان را

، لوازم الزم برای انجام این نوع آزمایش شامل همانطور که در شکل زیر نشان داده شده

ندین شاقول می شود که توسط نخهای بسیار نازکی از یک داربست مشترک آویزان شده اند.  چ

بخصوصی ساخته شده است.  آنها همگی در داخل یک ظرف  فلزجنس از هر یک از شاقول ها 

شاقولها، و در  روی بر ی اطرافهواشیشه ای قرار داده شده اند برای اینکه جریانات موجود در 

اثری  ،اشاره می کنند خود زیردرجه بندی شده بر روی صفحه  شاقولها ی که آنطنقا نتیجه

 .  نگذارند
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اگر الزم باشد می توان با استفاده از ظرف شیشه ای کوچکتر و آویزان کردن تعداد کم و یا 

 انجام داد.  نیز داده شده در زیر  یک شاقول اینگونه آزمایش ها را بصورت نشان فقط حتی

 

در هر دو حالت، زمین زیر شاقول ها را یک صفحه درجه بندی شده پوشانده است تا بتوان 

 مقدار حرکت وضعی تک تک شاقول ها را بطور مستقالنه اندازه گیری و ثبت کرد.  

ین سال انجام داد.  طوالنی یعنی معادل با چندًا اینگونه آزمایش ها را باید برای دوران نسبت

نگونه آزمایش ها باید به چون، برای اینکه بتوان نتایج جامعی دریافت کرد مدت زمان انجام ای
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د که اجازه بدهد تک تک سیارات یک دور کامل به دور خورشید بگردند.  سیاره زهل ی باشحّد

آزمایش ها باید معادل طوالنی ترین مسیر را طی می کند.  بنابراین، طول زمان الزم برای اینگونه 

 سال طول می کشد که زهل یک بار به دور خورشید بگردد.   /5سال باشد، چون  ًا با حدود

اثرات نیروهای جاذبه کرات مختلف بر روی عناصر گوناگون  ،پس از گذشت چند سال

اره اش) .  وقتی که اثرات نشان داده شده توسط شاقول هاخواهند شداستفاده شده قابل رؤیت 

، در اثر حرکت سیارات، خورشید و (به نقاط مختلف بر روی صفحه درجه بندی شدهآنها کردن 

ماه و همچنین مرکز کهکشان، آشکار شدند می توان اثرات مربوط به طول زمان باقی مانده را 

 اندازهًا سال و با مستقیم تخمین زد.  اگر نیاز باشد، با ادامه دادن به انجام آزمایش برای 

 .  و یا تصحیح نمودگیری و ثبت کردن نتایج می توان اندازه های تخمین زده شده را تأیید 

   نتایج بدست آمده از اینگونه آزمایش ها تأیید خواهند کرد که،، نکته مهم

"نیروی جاذبه و همچنین امواج گروهی منعکس شده توسط هر یک از 

هکشان را شکل می دهند( و یا مجموعه ای از آنها، که یک ک) کرات آسمانی

 دارای فرکانس بخصوص به خود می باشند."

 و 

به این طریق است که، هر یک از کرات آسمانی می تواند بر روی 

 داشته باشد.بعضی از عناصر اثرات قوی تری نسبت به سایر عناصر 

اینگونه تمایالت شبیه به عکس العمل یک آهنربا نسبت به عناصر مختلف می 

ناطیسی )فرومغناطیس( را به خود مواد مغ تریآنها با نیروی بسیار قوی، چون باشند. 

جذب می کنند، با نیروی بسیار ضعیفی بر روی مواد )پارامغناطیس( اثر می گذارند 

 ولی نسبت به سایر مواد هیچگونه عکس العملی از خود نشان نمی دهند.  

 باید ذکر شود که،  

 ۀمی شوند دارای جدارتخم گذار ات مختلف "تمام تخم هایی که متعلق به حیوان

 کلسیم هستند."  جنسبیرونی از 

حفاظت محتویات تخم  جهتقوی و مفید برای استفاده شدن ًا کلسیم ماده ای نسبتعنصر 

هایی است که تبدیل به موجودات زنده خواهند شد.  ولی، این چنین اشتراک در ساختمان 

که کلسیم دارای مقاومت بخصوصی در برابر نیروهای  بیرونی تخم ها به این دلیل است ۀجدار
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که از کرات مختلف سرچشمه می  می باشداطراف خود  طجاذبه و امواج گروهی موجود در محی

را دارد که حالت عایق بندی کردن اثرات نیروهای جاذبه کلسیم گیرند.  اینگونه خاصیت مقاوم 

 د.  قسمت ثابت شو ی ارائه شده در اینآزمایش ها در ضمن انجاممی تواند 

 

 :آزمایش دوم 

 )اثرات جاذبه سیارات مختلف بر روی 

موجود در بدن موجودات(مختلف مایعات 

ساخته شده باشند و به جنس برای انجام اینگونه آزمایش باید از تعدادی ظرف که از یک 

بدن  یک اندازه باشند استفاده شود.  باید در داخل هر یک از ظرف ها یک نوع محلول که در

.  این ظرف ها باید در یک محیط قرنطینه مشترکی ه شودموجود زنده یافت می شود قرار داد

، هر یک از ظرف ها باید فقط و فقط نشان داده شده کل زیرهمانطور که در شگذاشته شوند.   

بسته به اینکه محلول هایی که آزمایش می شوند مربوط به چه نوع حامل یک نوع محلول باشد.  

انی می باشند، باید نوع ظرف کلی که محیط قرنطینه را شکل می دهد به نحوی انتخاب شود حیو

و یا رحم مادران آن نوع  آن حیوانات نظیر ماده ای باشد که جداره بیرونی تخمًا که تقریب

 .  دباشاز آن ساخته شده  اتحیوان

 

جوجه کشی و یا بارداری حیوان  طول زمان انجام این نوع آزمایش باید معادل با دوران، نکته مهم

 مورد نظر باشد.  

تی که به سمت اجهزاویه بین د داد که، با تغییر یافتن جام اینگونه آزمایش ها نشان خواهان

کرات مختلف اشاره می کنند، تغییراتی در محلول ها و ترکیبات شیمیایی آزمایش مکان جاری 

 شده روی می دهند.  
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 نتیجه

ه شده، تک تک ذرات هسته ای ب معرفیکه در این بخش  جاذبه بر اساس تئوری جدید

مجاور فیزیکی به دنیای  ی فیزیکیاتر از این دنیا برای عبوریا روزنه هایی عنوان دریچه هایی 

عمل می کنند.  نیرویی که باعث جریان اتر به سمت ذرات هسته ای می شود اختالف فشار اتر 

ا قرار دارد بسیار باالتر از فشار اتری است که دنیای مجاور است.  چون، فشار اتری که در این دنی

 را اشغال کرده است.  

باعث تولید شدن نیروی کششی بر اتر به سمت هر یک از ذرات هسته ای  شتابدار جریان

روی ذرات و اشیائی می شود که در مسیرش قرار می گیرند.  نیروی کششی تجربه شده، همان 

 خالصه اینکه، م با آن آشنایی دارند. نیروی جاذبه است که عمو

در حقیقت در هر مکانی در این کیهان،  "نیروی جاذبه تجربه شده

می آن مکان  که ازاتر  شتابدار است که توسط جریاننیروی کششی 

 ."تولید می شودگذرد 

اشته برای اینکه نیروی جاذبه وجود داشته باشد، ذرات ماده و یا ضد ماده باید وجود د، نکته مهم

.  بنابراین، باشند

  انواع مختلف انرژی، شامل امواج گروهی در محیط اتر نظیر نور و سایر امواج

انرژی )فرقی ، نشده اند.  در نتیجه ساختهالکترومغناطیسی، از هیچگونه ذره ای 

نمی کند که از چه نوعی باشد و یا چقدار از آن موجود باشد( نمی تواند باعث 

ذبه گردد.  تولید شدن نیروی جا


  ،اتر سیال که تمام این کیهان را اشغال کرده است از هیچ گونه ذره ای همچنین

   نشده است، در نتیجه نمی تواند نیروی جاذبه ای از خود تولید کند. ساخته

توضیحات سازگاری را برای انواع پدیده های مربوط به  ارائه شده در این بخش، تئوری جدید

ی دهد.  این تئوری همچنین پیش بینی هایی را ارئه می دهد که با کمک نیروی جاذبه ارائه م

تکنولوژی کنونی براحتی قابل بررسی و مطالعه می باشند.  چندین آزمایش نیز ارائه شده اند که 

 درستی تئوری ارائه شده در این صفحات را تأیید خواهند نمود.  
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یط اتر در این دنیا و همچنین نشت بر اساس این تئوری جدید، با منبسط شدن تدریجی مح

اتر و فشار داخلی آن محیط در حال  یکردن اتر از این دنیا از طریق ذرات ماده و ضد ماده، چگال

کاهش یافتن هستند.  کاهش یافتن تدریجی چگالی و فشار داخلی اتر خودبخود باعث ضعیف 

ز آنجایی که اینگونه اشدن تدریجی نیروی کششی تولید شده توسط جریان اتر می شوند.  

 کل کیهان تجربه می شوند، می توان عنوان کرد که،   تغییرات در سطح

 تر شدن است." "نیروی جاذبه به تدریج در حال ضعیف

 به عبارت دیگر،  

جاذبه به تدریج در حال ثابت کیهانی "مقدار عددی ضریب 

 کاهش یافتن است."

دلیل کاسته شدن تدریجی از چگالی اتر  همانطور که در بخش "اتر چیست؟" ذکر شده، به

 در این دنیا، بمرور "جرم" تک تک ذرات موجود در این کیهان در حال کاهش یافتن است.  

 ،انتظارش است که ،تر شدن نیروی جاذبه در سطح کیهانی یکی از اثرات جانبی ضعیف

ود وارد می کنند.  تر شدن تدریجی نیروی جاذبه ای باشد که ستاره ها بر روی سیارات خ ضعیف

مورد کره زمین اندازه گیری و تأیید شده است.  چون، ثابت شده است که مدار  این نوع اثر در

 اندازه گیری شده مقداراست.  خورشید به تدریج در حال گسترده تر شدن به دور کره زمین 

طوفانهای ن حرکتی اممیا کم شدن وزن خورشید و  ی نظیراثراتآن است که مربوط به بیش از 

   شود. ،به سمت کره زمین جاری هستندًا که دائم خورشیدی

و همچنین کاهش یافتن جرم ذرات  جاذبهکاهش یافتن تدریجی ضریب ثابت کیهانی ، نکته مهم

د.  چون، اگر بخاطر جریان ن، تئوری ارائه شده در این بخش را تأیید می کنهسته ای

نیروی جاذبه  (فشار داخلی آن کاسته می شوداتری که به تدریج از چگالی و ) اتر نبود

تک تک ذرات و مجتمع های آنها نظیر ستاره ها و کهکشانها نمی توانست به مرور 

   زمان ضعیف تر شود.

ًا توپوگرافی نیروی جاذبه در نزدیکی ستاره ها، کهکشانها و مخصوص ،در تئوری نسبیت عام

در صورتیکه عاد فیزیکی عنوان شده است.  در اب ءها به صورت انحنا سیاه چالهدر نزدیکی 

 هستندانحناها و شیب های محاسبه شده نشان دهنده سرعت جریان اتر محلی اینچنین نیست.  
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می باشد.  چون، هر چه اتر به ها در حرکت  سیاه چالهکه به سمت آن ستاره ها، کهکشانها و یا 

 به سرعت آن افزوده می شود.  ذره ای )و یا مجتمعی از ذرات( نزدیکتر می شود سریعتر 

 ذکر و تأکید شود که،  ًا در این قسمت باید مجدد

"تک تک ذرات هسته ای نظیر الکترونها، پروتونها و نوترونها و ذرات ضد آنها 

از هیچگونه اجزاء  یی کهحبابها ،همگی حبابهایی در محیط اتر هستند

 کوچکتری ساخته نشده اند." 

 به عبارت دیگر، 

 کیهان، ذراتی به نام کوارک وجود ندارند."  "در این

 بنابراین، 

"در این کیهان، نیرویی به نام نیروی قوی هسته ای 

 ." وجود ندارد

 که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،   ،جاذبهجدید طبق تئوری همچنین، 

بر  متقاباًلاتمها "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها در داخل هسته 

بار  دفع کننده ای است که کدیگر وارد می کنند قوی تر از نیرویروی ی

 ." می کنندتولید نسبت به هم الکتریکی مثبت پروتونها 

 ، بنابراین

بر روی یکدیگر وارد می کنند در  "نیروی جاذبه ای که پروتونها و نوترونها متقاباًل

 ی دهد." حقیقت نیرویی است که آن ذرات را در داخل هسته به هم پیوند م

 که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،   ،جاذبه جدید در نتیجه، بر طبق تئوری

"در این کیهان، نیرویی به نام نیروی ضعیف هسته ای 

 وجود ندارد." 

فشار داخلی محیط اتر در دنیای مجاور در حال افزایش یافتن است، چون اتر به تدریج از 

د.  این در حالی است که، فشار داخلی محیط اتر در این این دنیا به دنیای مجاور نشت می کن
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در نهایت، با برابر شدن فشار اتر در این به تدریج در حال کاهش یافتن است.   ی فیزیکیدنیا

محو خواهد شد.  به عبارت  کاًلدنیای فیزیکی و دنیای فیزیکی مجاور، نیروی جاذبه به تدریج 

 دیگر،

خود شکل گرفتن با  اده(ذرات ماده )و ضد م "همانطور که

باعث  خودوجود  هادام با ،ندباعث پیدایش نیروی جاذبه شد

 در نهایت باعث کاًلو  نیروی جاذبه تدریجی ضعیف شدن

 د گشت."نخواهآن محو شدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

44 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آنها چاله ها و خواص سیاه -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 خواص آنهاسیاه چاله ها و  -7

7 

 

 

 مقدمه

تئوری نسبیت عام پیش بینی  اساس برامکان وجود داشتن سیاه چاله ها برای اولین بار 

هستند که نیروی جاذبه بخصوصی در این کیهان طبق تعریف، سیاه چاله ها مکانهای شده بود.  

بخصوصی، توانایی فرار  حّدیک ی قوی است که حتی نور، در صورت نزدیکتر شدن از به حّد

 .  و جذب می شود کردن از آنها را ندارد

الیه متراکم شدن سیاه چاله ها، طی مراحلی طبیعی و در اثر  ،بر اساس تحقیقات انجام شده

که به آخر  )حداقل چندین برابر خورشید( بوجود می آیند یبسیار بزرگ ه هایهای داخلی ستار

که تحت عنوان "سوپر نووا" نامگذاری  مرحله،چون در آن .  دوران مفید و با انرژی خود می رسند

های داخلی در  و الیه به فضای اطراف پرتاب می شوند ه هاستارآن خارجی  شده است، الیه های

تولید شده توسط قسمت  هنیروی جاذباگر   .متراکم و فشرده می شوندحجم بسیار کوچکی 

 متراکم شده به اندازه کافی قوی باشد، آن توده بسیار فشرده تبدیل به یک سیاه چاله می گردد.  

در مورد تئوریهای متنوعی وجود سیاه چاله ها را نوید داده اند و در طول چند دهه گذشته، 

سؤاالت بسیاری هنوز اند.  ولی  هایی زده و حدس خواص و رفتار آنها پیش بینی هایی کرده

 باید جواب داده شوند. وجود دارند که 

برای اینکه بتوان درک کرد که سیاه چاله ها چه هستند و دارای چگونه خواصی می باشند، 

.  در زیر، توضیح خالصه شروع کردبه نخست باید با یک تئوری جامع و کامل در مورد نیروی جاذ

این تئوری که بر اساس وجود جزئیات کامل برای   ای از یک تئوری جدید جاذبه ارائه شده است.

 "جاذبه چیست؟" رجوع شود.  بخش  بهًا فریزی شده، لطاتر در این کیهان پایه 
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 تئوری جدید جاذبه

 این تئوری بر اساس دو فرضیه پایه ریزی شده است.  

بلیت فشرده شدن دارد، چسبندگی اکل کیهان توسط اتر سیال اشغال شده است، اتری که ق  -1

 ندارد و بسیار متحرک است.  

، درست ُبعدی است 3 روزنۀ یک هر یک از ذرات هسته ای موجود در این کیهان، در حقیقت -2

اتر موجود در این دنیا که تحت فشار بسیار باالیی قرار دارد  ریز، که حباب بسیاریک مانند 

به دنیای مجاور که اتر تحت فشار بسیار پایین تری قرار دارد نشت  از طریق آن می تواند

  کند. 

در ابتدا، برای ساده تر بودن، می توان فقط یک ذره هسته ای را در نظر گرفت که در فضا 

ذره که دریچه ای )روزنه ای( به ُبعد دیگری از فضا است، باعث شروع معلق باشد.  وجود این 

تا  و اتر از همه طرف خواهد بود شتابدار اتر به سمت خود می گردد.  جریان شتابدار جریان

آن  به سمتهمواره مستقیمًا نیز جهت حرکت اتر  . انتهای فضای فیزیکی ادامه خواهد داشت

یر اینگونه جریان اتر به سمت نمونه ای از ذرات ماده )یا ضد ذره هسته ای خواهد بود.  شکل ز

ماده( در این دنیا را نشان می دهد، ذره ای که به عنوان یک نقطه تماس بین این دنیا و دنیای 

 مجاور عمل می کند.  

 

همانطور که در شکل نشان داده شده، هر ذره دیگری که در فضا معلق باشد )با وجود اینکه 

خود، به عنوان یک دریچه دیگر برای عبور اتر بین دو دنیای فیزیکی عمل می کند(، اثرات 
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 ه سمتحرکت شتابدار ایجاد شده در محیط اتر توسط ذره اولی را بصورت یک نیروی کششی ب

 کند.   آن ذره تجربه می

این نیروی کششی همان نیروی جاذبه است که به انواع حرکتهای 

 کیهان نظم داده است.این موجود در 

 همچنین بسیار مهم است که ذکر شود، 

  می شود.  بر روی آن شئ یک شئ باعث تولید شدن نیروی کششی مکان شتاب اتر نسبت به
  .حرکت یکنواخت اتر نسبت به یک شئ باعث تولید شدن هیچگونه نیروی کششی نمی شود

 به عبارت دیگر، 

تغییرات لحظه ای )آنی( در سرعت حرکت یک شئ نسبت به محیط اتر محلی 

شدن نیروی کششی بر روی آن شئ می شود، همان نیرویی  وارداست که باعث 

 ت.  که به عنوان نیروی جاذبه شناخته شده اس

" باشد در دو حالت وجود خود را وزنبه همین دلیل است که اثر مشابه ای که همان پدیده "

 آشکار می سازد:

  زمانی که یک شئ در وسیله نقلیه ای قرار دارد که در حال شتاب گرفتن در محیط اتر می

باشد و یا 
  زمانی که محیط اتر محلی در ضمن شتاب گرفتن به سمت یک جسم نظیر یک کره آسمانی

 از مکان یک شئ  گذر می کند. 

 می تواند بطور خالصه بصورت زیر عنوان شود:   تئوری جدید جاذبهبنابراین، 

"نیروی جاذبه تجربه شده توسط اشیاء موجود در هر مکان در این کیهان 

که جریان اتر محلی به دلیل شتاب داشتن همان نیروی کششی است 

 نسبت به مکان اشیاء بر روی آنها وارد می کند."
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 سیاه چاله ها

 بر اساس تئوری جدید جاذبه

جاذبه ارائه شده در این کتاب توضیحات زیر را در مورد سیاه چاله ها و خواص  تئوری جدید

 آنها ارائه می دهد.  

 

 یک سیاه چاله حقیقتًا چیست؟ -1

اول می توان انتشار امواج صوت در محیطی نظیر محیط هوا را در حالتی در نظر گرفت که 

آن محیط در جهت مخالف در حرکت باشد.  با استفاده از یک تونل باد که قابلیت تولید کردن باد 

می توان آزمایشهای مختلفی را برای نشان دادن  با سرعتهای مافوق سرعت صوت را داشته باشد

نشان داده  زیربرای انجام اینگونه آزمایش ها، همانطور که در شکل اثرات مورد نظر انجام داد.  

شده، باید یک بلندگوی رادیو را در قسمت خروجی و یک میکروفون را در قسمت ورودی تونل 

 باد نصب کرد.  

 

آن روی موج ایستگاه مورد نظر می توان آماده  کردن ظیمسپس با روشن کردن رادیو و تن

شروع آزمایش شد.  در حالیکه با استفاده از میکروفون به موسیقی دریافت شده از بلندگو گوش 
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داده می شود، می توان تونل باد را روشن کرد و به تدریج سرعت باد تولید شده را تا بیش از 

ت باد تولید شده در تونل باد کمتر از سرعت انتشار سرعت صوت افزایش داد.  مادامی که سرع

تولید شده توسط بلندگو می توانند به سمت  یامواج صوت در محیط هوا است، امواج صوت

 میکروفون پیشروی کنند و توسط میکروفون دریافت شوند.  

توسط  امواج صوتیولی، زمانی که سرعت باد تولید شده از سرعت صوت در هوا بیشتر شود، 

تی بر خالف جهنخواهند بود ادر ق شده دی تولیامواج صوت ،د شد.  چوننمیکروفون دریافت نخواه

.  در حقیقت، باد تولید شده توسط تونل باد براحتی امواج دنانتشار یاب در جریان است که هوا

صوتی پخش شده توسط بلندگو را بر خالف جهتی که انتظار انتشار یافتن آنها است حمل خواهد 

 کرد و از میکروفون دورتر خواهد ساخت.  

برای تصور کردن شرایط موجود در نزدیکی یک همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

می توان دریچه خروجی بزرگی را در نظر گرفت که در کف یک اقیانوس قرار چاله همچنین  سیاه

 داشته باشد.  

 

دریچه به اندازه کافی بزرگ ، در صورتیکه نشان داده شدهدر این مورد، همانطور که در شکل 

د و اقیانوس نیز به اندازه کافی عمیق باشد، به دلیل فشار زیادی که وجود خواهد داشت، باش
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 سرعت جریان آب به سمت آن دریچه به بیش از سرعت انتشار امواج صوت در آب خواهد رسید. 

در اینگونه شرایط، اگر شخصی که در حال کشیده شدن به داخل یکی از اینگونه سوراخها است و 

ی که سرعت جریان آب معادل با سرعت انتشار امواج صوت در آب می شود گذر کرده از فاصله ا

، سعی کند که با استفاده از قویترین بلندگوهای ممکن پیامی جهت دریافت کمک به سمت است

بیرون بفرستد، پیام ایشان نخواهد توانست بر خالف جریان آب انتشار یابد.  به دلیل اینکه، تمام 

اینگونه کشیده خواهند شد.   دریچهامواج پخش شده توسط بلندگو با جریان آب به داخل آن 

نامگذاری " "مناطق سکوت مطلق اسماعیل زادهدر کف اقیانوسها را می توان به عنوان مکانها 

 کرد، چون هرگز هیچگونه صدایی از داخل آن مناطق شنیده نخواهد شد. 

که در نزدیکی سیاه چاله ها تجربه می  توصیف می کننددقیقًا شرایطی را  مثالاین دو 

در یک فضای بسیار تعداد بیشماری از ذرات ماده شوند.  چون، سیاه چاله ها از گرد هم آیی 

با متحد کوچک بوجود می آیند.  در حقیقت، ذرات ماده ای که یک سیاه چاله را شکل می دهند 

عبور آزادانه اتر از  که می شوندیک دریچه کروی بسیار بزرگی  ن با هم باعث شکل گرفتنشد

 ممکن می سازد.  را این دنیا به دنیای مجاور 

افق رویداد آن سیاه  به سمت اینگونه اتحادیه ذرات ماده با رسیدن به حّداتر جریان سرعت 

اتر همچنان به سرعت خود پس از گذر کردن از افق رویداد، .  چاله معادل با سرعت نور می شود

خواهد افزود تا اینکه به سطح سیاه چاله برسد.  به همین دلیل است که امواج گروهی در محیط 

اتر که به  حرکتخالف جهت  ، نظیر امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی، نمی توانند براتر

در نتیجه، توسط جریان اتر به سمت سیاه چاله انتشار یابند.   در جریان استسمت سیاه چاله 

بنابراین، حداقل الزمه اینکه یک کره آسمانی لقب حمل و توسط سیاه چاله جذب می شوند.  

 را به بیش ازجریان اتر به سمت خود سرعت  بتواندله را دریافت کند این است که، باید سیاه چا

 .  برساندسرعت امواج گروهی در آن محیط 

از تک تک ذرات ماده بسیار بزرگتر است، ولی سیاه چاله ها اگر چه، اندازه فیزیکی ، مهم هنکت

پیوستن و متحد شدن تعداد آنها در اصل دریچه های بزرگتری هستند که از به هم 

دو  بزرگ بسیار زیادی از ذرات ماده شکل گرفته اند که درست مانند یک دریچه

   دنیای فیزیکی را به هم می پیوندند.  بنابراین، می توان عنوان کرد که،

در حقیقت سنگین ترین ذرات موجود در "سیاه چاله ها 

 "این کیهان هستند.
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 چیست؟ هنشان دهند افق رویداد یک سیاه چاله -2

.  در ضمن را نشان می دهدسیاه چاله یک اتر از تمام جهات به سمت  جریانشکل زیر 

افزوده می شود و در نهایت به سرعت  اترنزدیک شدن به سیاه چاله ها، به تدریج به سرعت 

گروهی در محیط اتر می رسد.  در اینگونه شرایط، امواج نور نمی توانند بر  امواجانتشار نور و یا 

خالف جهت حرکت اتر که به سمت سیاه چاله در جریان است انتشار یابند و جذب سیاه چاله 

 . شوندمی 

 

که سرعت ای  فاصلهسطح کروی شکل، در فضای اطراف یک سیاه چاله، با شعاع معادل با 

گروهی  امواجسایر سیاه چاله به سرعت انتشار نور و یا آن سمت جهات مختلف به  ازجریان اتر 

، یک سیاه باالنامگذاری شده است.  شکل  افق رویدادمی رسد، به عنوان محلی در محیط اتر 

 چاله و افق رویداد آن را نشان می دهد. 

برای نور و سایر  شتفاصله )شعاع( غیر قابل برگافق رویداد را همچنین می توان به عنوان  

امواج الکترومغناطیسی نیز نامید، چون با رسیدن به این شعاع و یا فاصله از مرکز سیاه چاله، آنها 

 توانایی برگشتن و یا دور شدن از سیاه چاله را از دست می دهند.  

به عنوان آن سیاه چاله  دمی توان پیشنهاد کرد که افق رویداد یک سیاه چاله می توان، مهم هنکت

، چون هیچگونه از ذرات و یا امواج نمی توانند از داخل افق رویداد ه شوددر نظر گرفت
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بیرونی  ه چاله فرار کنند.  در نتیجه، افق رویداد یک سیاه چاله در اصل حّدایک سی

   سیاه چاله را مشخص می سازد. آن

 

 نمای سیاه چاله ها از سمت دنیای مجاور -3

سیاه چاله ها تمام امواج گروهی که به سمت آنها انتشار می یابند را در این دنیای فیزیکی 

همانطور که در شکل زیر نشان داده مجاور منتقل می کنند.  بنابراین، فیزیکی جذب و به دنیای 

می که اتر از طریق آنها وارد آن دنیا  هستنددر آن دنیا، سیاه چاله ها همانند چشمه هایی شده، 

در دنیای مجاور، سیاه چاله ها .  می پیوندد قرار دارددر آن محیط  شود و به اتری که از قباًل

همچنین مانند منابع بسیار قوی از انواع امواج گروهی عمل می کنند، امواجی که شامل نور و 

 سایر امواج الکترومغناطیسی نیز می شوند.  

 

 به عبارت دیگر، 

"برخالف آنچه سیاه چاله ها در این دنیا به نظر می آیند، در دنیای 

مجاور، آنها خود را به عنوان منابع کروی شکل بسیار قوی نور به 

 نمایش می گذارند." 
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از سمت دنیای  فرضی یک ناظر توسط شکل زیر، نمای ظاهری کهکشانها که ممکن است

همان سیاه چاله در شکل زیر نقاط سفید نشان داده شده دهد.   را نشان می شوندمجاور مشاهده 

هایی هستند که در تمام کهکشانها وجود دارند.  البته، اندازه فیزیکی سیاه چاله هایی که در 

در  نشان داده شده اند که وجود و موقعیت آنهاانها قرار دارند بصورت بسیار بزرگتر مرکز کهکش

 د.  تک تک کهکشانها نشان داده شو

 

در حال حاضر، سرعت جریان اتر سیال به دنیای مجاور متفاوت است و بستگی به نوع 

گذرگاهی دارد که از آن عبور می کند.  سرعت جریان اتری که از طریق تک تک ذرات ماده و 

ضد ماده )روزنه های بسیار ریز( به دنیای مجاور منتقل می شود حداقل سرعت است و سرعت 

ه چاله ها )دریچه های بسیار بزرگ( حداکثر سرعت می باشد.  ولی، حتی جریان آن از طریق سیا

سرعت امواج  کمتر ازسرعت جریان اتر که از طریق سیاه چاله ها وارد دنیای مجاور می شود 
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گروهی در محیط اتر در دنیای مجاور می باشد.  چون، چگالی اتر در آن دنیا هنوز بسیار پایین تر 

نیا است و در نتیجه سرعت امواج گروهی در آن محیط بسیار سریع تر از از چگالی اتر در این د

 سرعت امواج گروهی در این دنیا می باشد.  به عبارت دیگر، 

"اگر چه سیاه چاله ها در این دنیا دارای محدوده خاصی به نام افق رویداد می 

باشند، در دنیای مجاور، آنها دارای اینچنین محدوده ای نیستند.  چون، سرعت 

جریان اتر که از طریق آنها وارد دنیای مجاور می شود کمتر از سرعت انتشار 

 امواج گروهی در آن محیط است." 

 

- ها چگونه شکل می گیرند؟ سیاه چاله 

الیه به دلیل متراکم شدن  هر دو که ،مختلفسیاه چاله ها می توانند حداقل به دو طریق 

پیش می آیند، شکل بگیرند.  آن دو طریق، فقط در مراحل طی  های داخلی ستاره های بزرگ

دارند.  در صورت منفجر  فرقمی شود، با هم  منفجرستاره ای که  هشده و آن هم به دلیل انداز

و در نهایت توسط سایر شدن یک ستاره بسیار بزرگ الیه های خارجی آن به فضای اطراف پرتاب 

آن الیه های داخلی  ،در حالیکه.  می شوندبرای موارد مختلفی استفاده  جذب و کرات به نحوی

   .دنآیمی در شده متراکم ستاره بصورت یک قطعه جامدی از ماده 

تمام ذرات که متراکم می شوند به اندازه کافی بزرگ باشند، ستاره داخلی  الیه هایاگر  -1

به اتر  .  اینگونه دریچه های را شکل می دهندموجود به هم می پیوندند و یک دریچه بزرگ

معادل با  اترسرعت نزدیک شدن  وآزادانه به دنیای مجاور نشت کند  کهد ناجازه می ده

به عبارت دیگر، دریچه بوجود .  گرددمی سرعت نور )سرعت امواج گروهی در محیط اتر( 

با رسیدن به مده دارای افق رویداد خواهد بود و می تواند یک سیاه چاله نامیده شود چون آ

در نتیجه بر خالف جهت جریان اتر انتشار یابد و نور نخواهد توانست افق رویداد آن دریچه، 

که باعث شکل گیری یک سیاه ای پیوستن ذرات ماده  به هم.  شکل زیر می شود جذب

 د را نشان می دهد.  نچاله می شو

همانطور که نشان داده شده، وقتی که ذرات موجود در الیه های داخلی یک ستاره به 

هم می پیوندند و باعث شکل گیری یک سیاه چاله می شوند، سطح آنها با هم جمع می 

شوند و نه حجم آنها.  به دلیل اینکه، ذرات در اصل حبابهای کروی شکلی می باشند که 

 داخل آنها است که اتر به دنیای مجاور منتقل می شود.  خالی هستند و با عبور کردن از 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 خواص آنهاسیاه چاله ها و  -7

7 

 

 

 ،شکل بگیرد بسیار بزرگ هیک سیاه چاله از متراکم شدن یک ستار در صورتیکه، مهم هنکت

  .خواهد داشتقرار سیاه چاله جدا از سطح آن سیاه چاله افق رویداد  ،از آغاز

 الیه های داخلی به اندازه اه چاله مستقیمًاو سطح سی رویداداولیه بین افق  هفاصل

.  در طول زمان، با بلعیدن ندکه متراکم شده اخواهد داشت  بستگی ای ستاره

به داخل کشیده می شوند، این فاصله از اطراف مواد بیشتر که توسط جریان اتر 

 گسترده تر شود. می تواند فقط

ستاره به اندازه کافی بزرگ نباشد تبدیل به یک ستاره نوترونی می  هاگر قسمت متراکم شد -2

نوترونهای بیشتری را  و ی شوندکترونها و پروتونها با هم ترکیب مدر اینگونه مراحل، ال.  گردد

شکل می دهند، در حالیکه نوترونها ماهیت خود را حفظ می کنند.  به عبارت دیگر، تمام 

را شکل می بزرگی  یک هسته بسیار ویگر قرار می گیرند ذرات ماده موجود در کنار یکد

.  می توان گفت، یک ستاره هسته ای می شودذره میلیاردها میلیارد  شاملکه دهند 

به  هنوز ولی هر یک می گیرندکه در کنار هم قرار شکل می گیرند  ینوترونی در اصل از ذرات

 ند. عنوان یک روزنه جداگانه برای عبور اتر عمل می ک

ستاره های نوترونی دارای نیروی جاذبه بسیار قوی هستند، چون معادل با دو الی سه 

برابر ماده موجود در خورشید در حجم کوچکی که فقط معادل با چند کیلومتر قطر دارد 

سرعت امواج  کمتر از.  سرعت جریان اتر به سمت ستاره های نوترونی استفشرده شده 

بنابراین، انواع امواج گروهی موجود در محیط اتر نظیر امواج  گروهی در محیط اتر می باشد. 

 نور و سایر امواج الکترمغناطیسی می توانند از چنگ آنها فرار کنند.  

به و  با جذب کردن آنچه در نزدیکی آنها قرار می گیرد، اینگونه ستاره ها رشد می کنند

د نیروی جاذبه خود را ننمی توانآنها  کهقوی می شود به حّدی نیروی جاذبه آنها تدریج 
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می نزدیک هم ی به ه حّدن حالت، ذرات ماده موجود در ستاره نوترونی بآد.  در نتحمل نمای

 ، مرحله.  در آن می کنندکه یکدیگر را لمس  شوند

تمام ذرات موجود در آن ستاره )اول ذراتی که در مرکز قرار دارند( "

بسیار بزرگتری را شکل  هبه یکدیگر می پیوندند و در اصل یک ذر

 می دهند."

ند به یکدیگر می پیوندند و ادر نهایت، تمام ذراتی که یک ستاره نوترونی را شکل داده 

عظیمی برای عبور آزادانه اتر به دنیای مجاور می )کروی( تبدیل به یک دریچه سه بعدی 

رسیدن به و یا قبل از لحظه رسیدن گردند.  سرعت جریان اتر به سمت اینگونه دریچه ها در 

در آن زمان،  می شود. محلی معادل با سرعت نور )امواج گروهی( در محیط اتر سطح آنها 

بر خالف  نمی تواند.، چون حتی نور می شود سیاه چالهتبدیل به یک ًا ستاره نوترونی رسم

 انتشار یابد و بنابراین نمی تواند فرار کند.  جهت جریان اتر 

منطبق بر روی سطح  رویدادبا سیاه چاله شدن یک ستاره نوترونی، در آغاز، افق ، مهم هنکت

سیاه چاله خواهد بود.  ولی به مرور زمان، با جذب کردن مواد بیشتر از محیط 

از سطح سیاه چاله جدا می شود و به تدریج در فضای اطراف  رویداداطراف، افق 

 گسترده تر می گردد. 

در زمانی که به یک سیاه چاله می رسند را می توان بهتر درک  به هم پیوستن ذرات ماده

کرد اگر آنها بصورت حبابهایی در محیطی نظیر محیط آب تصور شوند.  با رسیدن به هم و لمس 

، حبابها به سادگی به هم می پیوندند و حباب بزرگتری را شکل می دهند.  به یکدیگر کردن

 عبارت دیگر، 

زنه هایی هستند که بسیار بزرگتر سیاه چاله ها در اصل رو

 از تک تک ذرات هسته ای می باشند. 

 بنابراین، می توان عنوان کرد که، 

"سیاه چاله ها بزرگترین )سنگین ترین( ذرات موجود 

 در این کیهان هستند."
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- ی اندازه فیزیکی سیاه چاله هافشار داخلی محیط اتر چه اثری بر رو 

 می گذارد؟ 

سیاه چاله ها حبابهای بسیار بزرگی در محیط اتر هستند، اندازه فیزیکی آنها از آنجایی که 

تدریجی فشار داخلی یافتن کاهش  ه دلیلداخلی آن محیط دارد.  بنابراین، ب ربستگی به فشا

افزایش اندازه فیزیکی سیاه چاله ها در حال  (به دلیل نشت کردن و منبسط شدن) محیط اتر

 است.   یافتن

این دنیا را به دنیای مجاور متصل می سازند و خودبخود در دو انتهای خود،  ،ها سیاه چاله

مختلفی از اتر در تماس هستند، چون فشار اتری که این دنیا را  با دو محیط کاماًلمستقیمًا 

اشغال کرده بسیار باالتر از فشار اتری است که در دنیای مجاور قرار دارد.  بنابراین، می توان 

 د که، عنوان کر

"هر سیاه چاله ای، در شکل کلی خود، مانند یک قیف می ماند که انتهای باریک آن 

 انتهای پهن آن به دنیای مجاور." به این دنیا متصل است و

اتر در این دنیا و افزایش فشار اتر در دنیای  داخلی محیط ولی، با کاهش تدریجی فشار

برابر شدن فشار داخلی اتر در دو دنیا، شکل کلی هندسی سیاه چاله ها به صورت یک  و مجاور

 یکسان در تمام طول خود، در خواهد آمد.  بزرگ و طر قلوله، با 

خواهد ا هم به کاهش خود ادامه پس از آن، بمرور که فشار داخلی محیط اتر در هر دو دنیا ب

بزرگتر شدن قطر سیاه چاله ها سیاه چاله ها به تدریج بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.  طر ، قداد

، چون با رسیدن به آن کاهش یابدبخصوصی  فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که فشار اتر به حّد

   حل خواهند شد. تمام سیاه چاله ها خودبخود در محیط اتر کاًل حّد

 

-  بسیار بزرگ در مرکز کهکشانهاشکل گیری سیاه چاله های 

شکل به حالت پهن  تخم مرغیدر طول میلیاردها سالی که یک کهکشان از حالت کروی و یا 

در حال دریافت کردن ذرات هسته ًا دائم قسمت مرکزی آن به سه روش مختلفتکامل می یابد، 

 .  آن سه روش عبارتند از:  می باشدای از محیط اطراف خود 

 ن ازمعادل با میلیونها ُت)جرمی(  همواره ،عمر مفید خودانیه از هر ثدر  ،تمام ستاره ها 

فضای اطراف خود تمام جهات در را بصورت طوفانهای ستاره ای به  ای ذرات هسته
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این ذرات توسط کرات پرتاب می کنند.  د نشامل مرکز کهکشانی که در آن قرار دار

  آسمانی که در مسیر واقع شده اند جذب می شوند.


  با رسیدن به آخر عمر مفید خود، ستاره های بزرگ به حالت انفجاری که به عنوان

"نووا" نامگذاری شده قسمت اعظمی از الیه های بیرونی خود را به تمام جهات اطراف 

را شکل داده بودند  ها پرتاب می کنند.  ذراتی که این الیه هاخود شامل مرکز کهکشان

که در اطراف قرار دارند جذب می شوند.  خودبخود توسط کرات آسمانی 


  مرکز ثقل کهکشانی به دور ستاره های بسیاری نیز در ضمن طی کردن مسیر مدار خود

که در آن قرار دارند با یکدیگر تصادف می کنند و باعث متالشی شدن یکدیگر می 

دارای  گردند.  در ضمن اینگونه تصادفات ستاره ای، قسمتی از الیه های این ستاره ها

انرژی جنبشی بیشتر و در نتیجه ممان حرکتی بیشتری می شوند و به سمت قسمتهای 

 مقداریی کهکشانها سیر می کنند.  در حالیکه، قسمتی از الیه های این ستاره ها نبیرو

انرژی جنبشی و در نتیجه ممان حرکتی خود را از دست می دهند و به سمت مرکز از 

 کهکشانها کشیده و توسط کرات آسمانی که در آن محل قرار دارند جذب می شوند.  

ًا تعداد ستاره های موجود در مرکز کهکشانها دائمهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

تعداد ستاره های موجود در قسمتهای بیرونی کهکشانها  ،الیکهدر حال افزایش یافتن است.  در ح

 هستند.   نیز در حال گسترده تر شدن ی بیرونیقسمتها .  در ضمن،در حال کاهش یافتن است
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ذرات هسته ای پرتاب شده به سمت مرکز کهکشانها یا توسط ستاره های موجود در آن 

 منطقه جذب می شوند و یا باعث شکل گیری ستاره های جدیدی می گردند.  

تعداد هر چه بیشتر ستاره ها در مرکز کهکشانها خودبخود باعث تصادفات بیشتر بین ستاره 

 نیز داد ستاره هایی که به حالت نووا منفجر می شوندها در آن منطقه می شود و همچنین به تع

ذرات موجود در ناحیه  تراکم د.  در هر دو صورت آنها باعث هر چه بیشتر شدنشوافزوده می 

مرکزی )هسته( کهکشانها می گردند.  تراکم بسیار باالی ذرات موجود در مرکز کهکشانهایی که 

اعث تشویق رشد هر چه سریعتر سیاه چاله هایی به حالت پهن خود تکامل یافته اند خودبخود ب

 می شود که در اثر انفجارات ستاره های بزرگ در آن منطقه بوجود آمده اند.  

به یکدیگر می پیوندند و  قرار دارند در مرکز کهکشانهاکه  ییزمان، سیاه چاله ها به مرور

ان، به دلیل دریافت باعث شکل گیری سیاه چاله های بسیار عظیمی می شوند.  با گذشت زم

کردن ذرات ماده به روشهای مختلف از محیط اطراف خود،  اینگونه سیاه چاله ها فقط و فقط می 

 توانند بزرگتر شوند.  به عبارت دیگر،  

، دارای سیاه چاله یافته اندبه شکل پهن خود تکامل  یی کهکهکشانها تمام"

 ."باشندهای بسیار بزرگی در مرکز خود می 

 

 رابطه بین جرم یک سیاه چاله و اندازه )شعاع( افق رویداد آن -7

اندازه فیزیکی )شعاع( افق رویداد یک سیاه چاله نمایانگر مقدار کل جرم آن سیاه چاله است.  

 اندازه به یک سیاه چاله نزدیک می شوند از ولی، با بلعیده شدن ستاره ها و سیاراتی که بیش

 متناسب با افزایش جرم آن بزرگتر نمی شود.  حجم افق رویداد آن سیاه چاله 

همانطور که در اوایل این بخش توضیح داده شده، سطح یک سیاه چاله متناسب با افزایش 

جرم آن سیاه چاله افزایش می یابد و نه حجم آن.  بنابراین، شعاع یک سیاه چاله متناسب با جذر 

)ریشه دوم( افزایش در جرم آن بزرگتر می شود، چون سطح یک شکل کروی توسط فرمول 

(πr2)  ه است.  تعریف شد 

جریان اتر از هر واحد سطح، که از طریق هر و در نتیجه  ،سرعت جریان اتراز آنجایی که، 

روزنه ای از این دنیا به دنیای مجاور منتقل می شود، به اختالف فشار بین اتری که در این دنیا 

، می توان بیانیه زیر را در مورد سرعت است و اتری که در دنیای مجاور قرار دارد بستگی دارد

 جریان اتر به سمت یک سیاه چاله عنوان کرد.  
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"هر چه اندازه یک سیاه چاله بزرگتر می شود، مقدار اتری که از طریق آن گذر می کند 

 سطح کروی آن سیاه چاله افزایش می یابد." متناسب با کل

برابر افزایش  1سطح کل آن معادل با ، دوبرابر ش 1 اگر جرم یک سیاه چالهبنابراین، 

می یابد و مقدار اتری که می تواند از کل سطح جدید آن به دنیای مجاور منتقل شود نیز معادل 

برابر شعاع سابق آن  1دار سابق آن خواهد شد.  به دلیل اینکه شعاع سیاه چاله قبرابر م 1با 

برابر فاصله سابق تجربه  1اصله ای معادل با خواهد شد، جریان اتر باالترین سرعت خود را در ف

خواهد نمود.  اینگونه رابطه برای تمام فاصله ها از مرکز سیاه چاله صادق خواهد بود.  به عبارت 

 دیگر، 

برابر شود، سرعت جریان اتر در فاصله  1"در صورتیکه جرم یک سیاه چاله 

ار امواج گروهی در برابر فاصله سابق است معادل با سرعت انتش 1ای که 

 خواهد شد." محلی محیط اتر 

 به عبارت دیگر، 

 برابر شود، شعاع افق رویداد آن 1"در صورتیکه جرم یک سیاه چاله 

 ."می شودبرابر  1 خودبخود

 می توان عنوان کرد که،  بنابراین،

متناسب با جذر )ریشه دوم( ًا "شعاع افق رویداد یک سیاه چاله مستقیم

 جرم آن سیاه چاله تغییر می کند."تغییر در 

برابر افزایش می یابد )برای  1برابر شدن جرم یک سیاه چاله، شعاع آن  1، با همچنین

کیلومتر  2(، و شعاع افق رویداد آن که ممکن است می رسدکیلومتر  کیلومتر به  مثال از 

بین سطح سیاه چاله و افق رویداد .  در نتیجه، فاصله می یابدکیلومتر افزایش  2بوده باشد به 

 به عبارت دیگر، .  می یابدکیلومتر افزایش  1کیلومتر به  1از  آن

"با افزایش جرم یک سیاه چاله، فاصله بین سطح آن سیاه چاله و افق 

سیاه آن رویداد آن متناسب با جذر )ریشه دوم( تغییر وارده در جرم 

 ." می کندچاله تغییر 
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-  آیا چرخش یک سیاه چاله بر روی جریان اتر به سمت آن سیاه چاله و در

 نتیجه بر روی مسیر طی شده توسط اشیائی که به دام آن سیاه چاله 

 می افتند اثر می گذارد؟

وجود خود را با داشتن ممان چرخشی اولیه ای شروع می کند که مربوط  یسیاه چاله ا هر

باعث متولد شدن داخلی ستاره ای می شود که با متراکم شدن خود،  الیه هایبه ممان چرخشی 

.  از آنجایی که قسمتهای داخلی بسیار متراکم شده اند، سرعت چرخشی ندشده ا سیاه چالهآن 

اولیه سیاه چاله ها بسیار باال است، درست مانند یک شخصی که بر روی یخ در حال چرخیدن 

 د را به محور چرخش خود نزدیک کند.  اعضای بدن خو باشد و دستها و کاًل

 ُبعدی را از خود به نمایش می 3عمومًا تمام سیاه چاله ها حرکتهای چرخشی متفاوت 

از جهات مختلف امکان پذیر شده  ه های بیشمارو ستار گذارند که در اثر جذب کردن سیاره ها

ای که توسط یک سیاه چاله  هستاره و یا سیاره در شکل زیر نشان داده شده، هر اند.  همانطور ک

بلعیده می شود، بسته به مسیر و سرعت نزدیک شدن خود به آن سیاه چاله، باعث تغییراتی در 

 د. بخصوص و به مقدار بخصوصی می گرد ممان چرخشی آن سیاه چاله به جهت

 

که توسط یک سیاه چاله جذب می شوند از یک جهت  ه ها و سیاره هاییاگر اکثریت ستار

سیاه به دور مشترک به سیاه چاله نزدیک شوند آنها می توانند باعث شکل گرفتن یک دیسک 

سیاره زهل شکل گرفته است.  با بلعیده شدن به دور چاله شوند که شبیه دیسکی خواهد بود که 

بودند آن سیاه چاله با سرعت هر چه  ذرات ماده ای که آن ستاره ها و سیارات را شکل داده

و  ه هاولی، اگر تعداد کافی از ستار سریعتری در آن جهت بخصوص به چرخش در می آید. 
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سیارات از جهتی وارد و جذب شوند که باعث خنثی شدن چرخش اولیه یک سیاه چاله شوند، 

که  یبهترین روش  آنها می توانند باعث متوقف شدن کامل حرکت چرخشی آن سیاه چاله گردند.

 می توان به این سؤال جواب داد روش عملی یعنی با انجام یک آزمایش است. 

 

 :آزمایش 

 )اثر چرخش یک سیاه چاله بر روی اشیائی که بلعیده می شوند(

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، یک استخر پر از آب را می توان در نظر گرفت.  

استخر  آن بزرگتر قرار دارد را می توان به نحوی در داخل آب یک لوله که در داخل لوله کمی

نصب کرد که انتهای باز آن بتواند به جهات مختلف نظیر افقی و عمودی تنظیم شود.  انتهای 

ب واقع در ته استخر و یا به ورودی یک وله فاضاللن به ادیگر لوله باید از طریق یک مفصل گرد

 پمپ آب متصل شود.  

 

که به عنوان یک جداره بیرونی برای  به نحوی باید از چرخش لوله کوتاه تر بیرونی، نکته مهم

 پوشاند(قط دیواره انتهای لوله داخلی را می )با یک لبه که ف لوله داخلی بکار رفته

ه همراهی لوله داخلی ب ، نتواندآزمایشانجام در ضمن  ،جلوگیری شود. به دلیل اینکه

  در نزدیکی خود گردد.باعث چرخیدن آب چرخد و ب
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لوله باید در مکان خود ثابت نگهداشته شود و شیر آب باز شود تا ، برای قسمت اول آزمایش

پس از گذر کردن از طول لوله به نحوی از استخر آب بتواند از طریق انتهای باز لوله وارد آن و 

به سمت انتهای باز ًا خارج شود.  در این حالت، آب داخل استخر از تمام جهات مختلف مستقیم

لوله داخلی جریان خواهد داشت.  البته، اگر جهت انتهای باز لوله داخلی به سمت باال و یا پایین 

باشد، آبی که به سمت لوله جریان پیدا می کند در اثر تشویق شدن توسط نیروی چرخشی کره 

 کرد. خواهد شروع به چرخیدن  به دور انتهای لوله ( Coriolis Effectزمین )

خاب تبنابراین، در این زمان باید انتهای باز لوله را به جهات مختلف تنظیم کرد و جهتی را ان

.  اگر تمام کرد که جریان آب به سمت انتهای باز لوله حرکت چرخشی از خود به نمایش نگذارد

هات مختلف امتحان شده باعث پدید جهمگی  ،ند )انتظارش است کهچرخش آب شو جهات باعث

باز نه چرخش در جریان آب به سمت انتهای باز لوله داخلی بشوند(، می توان انتهای وآمدن اینگ

به سمت باال تنظیم و در مکان خود به نحوی محکم بست.  سپس، باید سرعت چرخش لوله را 

   انتهای لوله را اندازه گیری و ثبت کرد.به دور آب 

و آب در حال جریان داشتن از  هنوز باز استشیر آب در حالیکه ، برای قسمت دوم آزمایش

طریق لوله داخلی به بیرون از استخر می باشد، سیستم گرداننده لوله داخلی باید شروع به کار 

جهت با گردش طبیعی آب که در اثر گردش  کند و لوله داخلی را با سرعت قابل توجه ای هم

یط، اگر جریان آب به سمت انتهای باز در این شراکره زمین تولید می شود به گردش در آورد.  

لوله داخلی که در حال چرخش است شروع به نشان دادن هرگونه تغییری در سرعت چرخش 

انتهای باز آن لوله کند، به این معنی خواهد بود که جریان اتر به سمت سیاه چاله به دور خود 

 ا قرار می گیرند.  هایی که در حال چرخش هستند نیز تحت تأثیر چرخش آن سیاه چاله ه

برای تآیید کردن این اثر، فقط باید جهت چرخش لوله داخلی را برعکس کرد، یعنی لوله 

به دور توسط گردش کره زمین در جریان آب  داخلی را باید بر خالف جهت چرخش تولید شده

متوقف خواهد شد.  ولی، در  کاماًلمحورش چرخاند.  در یک سرعت چرخش خاصی، چرخش آب 

تیکه جریان آب به سمت انتهای باز لوله داخلی هیچگونه اثری که مربوط به چرخش لوله صور

داخلی باشد را از خود به نمایش نگذارد به این معنی خواهد بود که جریان اتر به سمت سیاه 

 خود می چرخند نیز تحت تأثیر چرخش آن سیاه چاله ها قرار نمی گیرند.  به دور چاله هایی که 

اگر چه در قسمتهای مختلف این آزمایش، لوله داخلی با سرعت در حال چرخش ، نکته مهم

لوله داخلی عمل  انتهای بازکه به عنوان یک روکش برای  بیرونیخواهد بود ولی لوله 

ساکن خواهد بود و باعث هیچگونه چرخشی در محیط آب در نزدیکی  می کند کاماًل
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کاک سطح خود با آب باعث چرخیدن چون، اگر بچرخد، با اصطهخود نخواهد شد.  

   و نتایج بدست آمده به معنی خواهند بود. آب در نزدیکی خود خواهد شد

 

-  در محیط بار الکتریکی و یا میدان انرژی آیا سیاه چاله ها می توانند دارای

 اطراف خود باشند؟

پیوستن روزنه های سیاه چاله ها در حقیقت دریچه های بسیار بزرگتری هستند که از به هم 

با پیوستن به یکدیگر، ذرات هسته ای باشند بوجود می آیند.   ای ذرات هسته نبسیار ریز که هما

بنابراین، سیاه چاله ها از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند.    ماهیت خود را از دست می دهند.

ولی، هر سیاه چاله ای ممکن است به نظر آید که دارای بار الکتریکی است و آن به دلیل ذرات 

هنوز از افق رویداد آنها عبور  داری است که در حال نزدیک شدن به آن سیاه چاله ها هستند وربا

 رده اند.  بنابراین،  نک

از لحاظ بار الکتریکی، سیاه چاله ها فقط می توانند خنثی باشند.  ولی، به دلیل "

ذرات الکتریکی که در حال نزدیک شدن به آنها هستند سیاه چاله ها ممکن است 

 دارای بار الکتریکی مثبت و یا منفی باشند."ًا ظاهر

روهی و یا جریان اتر همچنین، هیچ نوعی از امواج گروهی و یا خواصی که مربوط به امواج گ

 می شوند نمی توانند از افق رویداد سیاه چاله ها فرار کنند.  به عبارت دیگر، 

مغناطیسی باشند میدان "سیاه چاله ها نمی توانند دارای هیچگونه میدان الکتریکی و یا 

به آنچه در داخل افق رویداد آنها قرار دارد."شود که مربوط   

ولی، انواع میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تولید شده به دلیل وجود و حرکت ذرات باردار 

الکتریکی که توسط جریان شتابدار اتر به سمت آنها )به سمت افق رویداد آنها( در حرکت هستند 

 در فضای اطراف وجود خواهند داشت.  

 

1- اندازه فیزیکی سیاه چاله ها چقدر است؟ 

با پیوستن ذرات هسته ای به هم و شکل گرفتن ذرات بزرگتر نظیر سیاه چاله ها، اندازه 

شکل گرفته بر طبق جمع سطح کل ذراتی که به هم پیوسته اند صورت می بزرگتر فیزیکی ذره 
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، ذرات در حقیقت حبابهایی هستند در محیط اتر، چونگیرد و نه بر طبق حجم آن ذرات.  

پینگ پونگ که می توانند در داخل محیطی نظیر محیط آب وجود داشته درست مانند توپ های 

دهند وجود ندارد.  می باشند.  هیچ چیزی در داخل حبابها که خود را بصورت ذرات مختلف نشان 

 تنها سطح آن ذرات است که مهم است.

اف در ضمن رشد کردن یک سیاه چاله که در اثر بلعیدن سایر ذرات در محیط اطربنابراین، 

با جمع سطح قبلی آن سیاه چاله و  می شود آن سیاه چاله معادلید، اندازه کل سطح آپیش می 

برابر شود، سطح  1اگر جرم یک سیاه چاله .  برای مثال، اند بلعیده شده که یکل سطوح ذرات

برابر سطح سابق آن خواهد شد.  این به این معنی است که، شعاع آن سیاه  1آن معادل با 

( تعریف می  πr2برابر شعاع سابق آن خواهد شد، چون سطح شکل کروی با فرمول ) 1چاله 

برابر خواهد شد، چون  1برابر شدن شعاع آن، حجم آن سیاه چاله  1شود.  ولی به دلیل 

 1بنابراین، چگالی سیاه چاله به ( تعریف می شود.   π r3 (3)حجم کره بر طبق فرمول )

  به عبارت دیگر،بوده کاهش می یابد.   اًلقبدرصد آنچه 

چگالی شود، خودبخود از می "هر سیاه چاله ای که دارای جرم بیشتری 

آن کاسته می شود، چون چگالی آن متناسب با جذر )ریشه دوم( افزایش 

 در جرم آن کاهش می یابد." 

 خالصه اینکه، 

ر فضا نمی شوند، بلکه "سیاه چاله ها فقط محدود به یک نقطه د

 د." شته باشنطر داکیلومترها قمی توانند 

 

نور می تواند در یک مدار استوار و پایدار به دور یک سیاه چاله به آیا  -11

 گردش در آید ؟

 آید، باید در مدار یک سیاه چاله به گردش دربه دور در مدار ثابتی واند بتبرای اینکه نور 

به  بایدنور امواج  . است شده سیاه چاله واقع رویدادخارج از افق  در ی قرار گیرد کهبخصوص

دایره )در حقیقت کروی( شکلی را  مسیرد نبتواند که نبه دور سیاه چاله به گردش در آی نحوی

است  جریاننسبت به اتر محلی که به سمت سیاه چاله در  هاآنانتشار سرعت  کهد ندنبال کن

نمونه ای از اینگونه مدارها را  ،گروهی در آن محیط گردد.  شکل زیر امواجدقیقًا معادل با سرعت 

 نشان می دهد. 
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نزدیک می به سیاه چاله ها از آنجایی که امواج نور از تمام جهات در فضای اطراف ، نکته مهم

شوند، در صورتیکه مسیر حرکت آنها مناسب باشد، آن امواج در یک مدار بخصوصی 

افق رویداد آن سیاه  و هرگز به حّد می شوند زندانیدر حقیقت سیاه چاله آن به دور 

 خواهند دادسیاه چاله تشکیل به دور .  آنها یک مدار کروی شکلی را نمی رسندچاله 

که بسیار نازک است و فقط و فقط از نور و سایر انواع گوناگون امواج گروهی در 

   محیط اتر تشکیل شده است.

 

شئ که به یک سیاه چاله نزدیک می شود و جذب می گردد، گذشت  کی -12

 زمان را چگونه تجربه می کند؟

ماهیت زمان در بخش " زمان چیست؟" توضیح داده شده است.  طبق اطالعات ارائه شده، 

حرکت  آن محیط گروهی در امواجبا سرعتی کمتر از سرعت  نسبت به اتر محلی هر شیئی که

گروهی در اتر  مواجتجربه می کند.  ولی، هر چه سرعت آن شئ به سرعت اکند، گذشت زمان را 

محلی نزدیکتر شود، آن شئ زمان را با سرعتی آهسته تر تجربه خواهد کرد.  در صورتیکه سرعت 
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اتر محلی گردد، آن شئ گذشت زمان را محیط گروهی در  امواجآن شئ معادل با سرعت انتشار 

 کاًل تجربه نخواهد کرد.  

های بسیار بزرگی برای عبور کردن اتر به  دریچهاز آنجایی که سیاه چاله ها در حقیقت 

در جریان است.  بنابراین، آنها دنیای مجاور هستند، اتر طبیعتًا همواره از تمام جهات به سمت 

نزدیک شدن آن شئ به سیاه چاله  هتجربه شده توسط یک شئ به نحو سرعت گذشت زمان

یک سیاه چاله در  .  دو روش کاماًل متفاوت می توانند برای نزدیک شده بهبستگی خواهد داشت

   نظر گرفته شوند.

 مماس، به حالت از کنار نزدیک شدن  

سیاه چاله آن  هیک سیاه چاله گذر کند، توسط نیروی جاذب از نزدیکی که یئیش هر

شئ همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، در این حالت، چون، خواهد شد.  جذب 

و در نهایت توسط سیاه چاله  می کندرا به دور سیاه چاله شروع شکلی مارپیچی  حرکت

در ضمن حرکت کردن به صورت مارپیچی به دور سیاه چاله، همواره به و .  می شودبلعیده 

 .  می شودسرعت شئ افزوده 

 

مادامی که سرعت حرکت شئ نسبت به اتر محلی کمتر از سرعت امواج گروهی در اتر 

باشد، شئ گذشت زمان را تجربه خواهد کرد.  ولی، به دلیل اینکه سرعت شئ به تدریج در 

حال افزایش یافتن است، سرعت گذشت زمان تجربه شده نیز به تدریج آهسته تر خواهد 

 شد. 
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شئ نسبت به اتر محلی معادل با سرعت امواج گروهی در زمانی خواهد رسید که سرعت 

آن محیط خواهد شد.  در آن شرایط، شئ گذشت زمان را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت، 

اینگونه سرعت را شئ قبل از رسیدن به افق رویداد سیاه چاله تجربه خواهد کرد، چون جهت 

مستقیمًا به سمت سیاه چاله  حرکت شئ تقریبًا عمود بر جهت حرکت اتری خواهد بود که

در جریان است.  تا آنجایی که به تجربه شدن زمان مربوط می شود، برآیند سرعت شئ 

 به عبارت دیگر،  نسبت به اتر محلی مهم است.  

ا حرکت ببه روش مماس نزدیک شدن به یک سیاه چاله،  ، در ضمندر این روش"

امواج شئ تمام اثرات مربوط به حرکت کردن با سرعتی نزدیک به سرعت مارپیچی، 

 چونرا تجربه خواهد کرد، در اتر )نظیر آهسته تر شدن گذشت زمان و غیره(  گروهی

 "و نه با اتر. خواهد بودحرکت  در آن شئ نسبت به اتر

 به حالت سقوط آزادبطور مستقیم نزدیک شدن ، 

سیاه چاله نزدیک شود، و اجازه دهد که به حالت اگر یک شئ بطور مستقیم به یک 

توسط جریان اتر حمل  د، در تمام اوقات، شئ به راحتیتسقوط آزاد به سمت سیاه چاله بیاف

 اینگونه شرایط را نشان می دهد.  شکل زیر خواهد شد.  

 

در این روش از نزدیک شدن به یک سیاه چاله، سرعت شئ نسبت به اتر محلی که باعث 

معادل با سرعت گریز از جاذبه آن کشیده شدن آن به سمت سیاه چاله می گردد همواره 
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سیاه چاله در فاصله ای خواهد بود که سقوط آزاد خود را شروع کرده است )منحای سرعت 

ه چاله سرعت آن شئ نسبت به اتر امسافرتش به سمت سیو برای کل .  اولیه که داشته(

گروهی در امواج این حالت باعث می شود که شئ به سرعت محلی اش ثابت خواهد ماند.  

  اتر برسد ولی بدون اینکه هیچگونه از اثرات نظیر آهسته تر شدن گذشت زمان را تجربه کند. 

 ، نکات مهم

به به حالت سقوط آزاد ماهواره( که مستقیمًا سرنشینان یک سفینه فضایی )و یا یک  -1

یک سیاه چاله حرکت می کند زمان را با سرعتی تجربه می کنند که معادل  سمت

مشتاقانه  در فاصله بسیار دوری با سرعت زمان تجربه شده توسط افرادی است که

 منتظر دریافت کردن هرگونه اطالعات )مخابرات( از طرف آنها می باشند. 

معمولی خود باقی خواهند ماند، چون از ابعاد  همچنین به اندازه فیزیکیسرنشینان،  -2

آنها در جهت حرکت کاسته نخواهد شد.  آنها هیچیک از اثرات حرکت کردن با 

اتر( را تجربه  محیط گروهی در امواجسرعتهای نزدیک به سرعت نور )سرعت 

 نخواهند کرد. 

در   .دوستان به مرور پایینتر و پایینتر خواهد بودفرکانس امواج دریافت شده توسط  -3

اتر برسد و از افق  محیط گروهی در امواجسرعت سفینه به سرعت لحظه ای که 

 خواهد شد.  نیز  متوقف  امواجدریافت گذر کند، سیاه چاله  رویداد

 به عبارت دیگر، 

تا زمانی که به سطح ، حالت سقوط آزاد به در نزدیک شدن به یک سیاه چاله"

شئ هیچگونه از اثرات مربوط به حرکت کردن با سرعتی سیاه چاله برسد، 

 آن شئ چونرا تجربه نخواهد کرد،  اتر محیط گروهی در امواجنزدیک به سرعت 

  "اتر. نسبت بهو نه  خواهد بودحرکت در با اتر 

 

 سیاه چاله ها "زمان" تجربه می شود؟ رویدادآیا در داخل افق  -13

یا عوارض  ، زمان یکی از خواصزمان چیست؟" توضیح داده شده همانطور که در بخش "

اتر است.  سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط اشیاء، بستگی به سرعت حرکت  جانبی وجود

زمان را با آنها ، دشوچه سرعت آنها نسبت به اتر محلی بیشتر آنها نسبت به اتر محلی دارد.  هر 
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تجربه خواهند کرد.  در صورتیکه سرعت آنها نسبت به اتر محلی به سرعت  یسرعت آهسته تر

اتر برسد، آنها گذشت زمان را تجربه نخواهند کرد.  بنابراین، در مورد محیط آن گروهی در  امواج

سیاه چاله ها زمان تجربه می شود یا نه، می توان گفت که، تمامًا  رویداداینکه آیا در داخل افق 

که خود با سرعتی بیش از سرعت ، اتری بستگی به سرعت حرکت شئ نسبت به اتر محلی دارد

 به سمت سطح سیاه چاله در جریان است.  (محلی اتر محیط در) گروهی امواج

متفاوت برای نزدیک شدن به یک  ، دو روش کاماًلنیز قید شده قسمت قبلیهمانطور که در 

در مورد تجربه شدن زمان  کاماًل متفاوتیمنجر به نتایج  ،سیاه چاله وجود دارند.  این دو روش

 می گردند. 

 سیاه  رویدادقبل از اینکه شئ به افق ، مماس، به حالت در روش نزدیک شدن از کنار

 آن محیطبه سرعت امواج گروهی در اش نسبت به اتر محلی شئ چاله برسد، سرعت آن 

بنابراین، اشیائی که اینگونه مسیر را برای نزدیک شدن به یک سیاه چاله  خواهد رسید. 

دنبال می کنند، به تدریج که به سرعت آنها نسبت به اتر محلی افزوده می شود گذشت زمان 

.  با رسیدن سرعت آنها نسبت به اتر خواهند کردتجربه  یآهسته تر هر چه را با سرعت

 در حقیقت، اشیاء گروهی، آنها گذشت زمان را تجربه نخواهند کرد.  امواجمحلی به سرعت 

تا زمانی که به سطح  رویداداینچنین حالت بی زمانی را از درست قبل از عبور کردن از افق 

  سیاه چاله برسند تجربه خواهند کرد.
 

  سرعت شئ نسبت به اتر ، ، به حالت سقوط آزادمستقیمدر روش نزدیک شدن بطور

بنابراین، اشیائی   گذر کند. سیاه چاله رویدادمحلی حداقل خواهد بود، حتی زمانی که از افق 

)ماهواره هایی( که اینگونه مسیر را برای نزدیک شدن به یک سیاه چاله دنبال می کنند، 

گروهی در اتر  امواجهیچگونه از اثرات مربوط به حرکت کردن با سرعتهای نزدیک به سرعت 

 را تجربه نخواهند کرد.  اینگونه اشیاء همواره گذشت زمان را همانند سایر اشیاء و یا

منتظر دریافت کردن اطالعاتی از آنها  یدوربسیار موجوداتی که ممکن است در فاصله 

به دلیل سرعت باالیی که خواهند داشت و مسافت بسیار کوتاه  باشند تجربه خواهند کرد. 

نیوم ومیلی ، طول زمان اینگونه تجربیات در حّدو سطح سیاه چاله رویدادباقی مانده بین افق 

   بود.ثانیه خواهد 

سیاه چاله و پس از آن یک در ضمن گذر کردن از افق رویداد پیامهایی که ، نکته مهم

با سرعتی معادل با سرعت  اده شوندبه سمت بیرون از افق رویداد فرست ،لحظه
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ولی تمامی امواج گروهی در آن محیط اتر به سمت بیرون انتشار خواهند یافت.  

چاله حمل خواهند شد، چون اتر محلی )در امواج ارسال شده نیز به سمت سیاه 

سیاه چاله( با سرعتی بیش از سرعت انتشار امواج  فضای بین افق رویداد و سطح

 گروهی در آن محیط به سمت سطح سیاه چاله در جریان خواهد بود.  

آزمایشهای مختلفی را می توان طرح کرد و انجام داد که بتوانند اثرات مورد نظر را نشان 

دهند.  دو آزمایش زیر که برای اینگونه اثرات طراحی شده اند در بخش "زمان چیست؟" معرفی 

 .  و توضیح داده شده اند

 ( آزمایش اول: )سقوط آزاد به حالت حرکت در مدار و سقوط آزاد بطور مستقیم
 

 به یک سیاه چاله نزدیک می ًا آزمایش دوم:  )یک شئ که بحالت سقوط آزاد مستقیم

 شود چطور گذشت زمان را تجربه می کند؟(

برای سؤال بسیار مهم در مورد اینکه  خواهند بودنتایج اینگونه آزمایشها جواب واضحی 

 چطور می افتنده چاله ها گذشت زمان توسط اشیائی که به حالت سقوط آزاد به سمت سیا

 :  تجربه می شود

به سمت یک سیاه ًا شئ اجازه دهد که به حالت سقوط آزاد مستقیمیک اگر "

چاله بیافتد، آن شئ، گذشت زمان را همواره با سرعت ثابتی تجربه خواهد 

کرد، درست مانند اینکه هنوز در مکانی قرار دارد که سقوط آزاد خود به 

 سمت سیاه چاله را از آن شروع کرده است. 

اینگونه تجربه شدن گذشت زمان، برای کل مسیر سقوط آزاد آن شئ ادامه 

افق رویداد سیاه چاله گذر  ،داشت، یعنی نه فقط تا زمانی که از حّدخواهد 

  خورد کند."رکند، بلکه تا زمانی که با سطح آن سیاه چاله ب

 

1-  سرانجام ذرات و یا اجسامی که به داخل سیاه چاله ها کشیده می شوند

 چیست؟

ذرات ماده و ضد ماده در حقیقت حبابهایی هستند در محیط اتر.  هیچ چیزی در داخل آنها 

 ذرات هسته ای( متناسب با جرم آنها است.  آن سطح آن حبابها )اندازه وجود ندارد.  
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در زمانی که ذرات ماده و یا ضد ماده به سطح یک سیاه چاله که خود یک حباب بسیار 

باعث هر چه  ها به آن حباب بزرگتر می پیوندند وت می رسند، آنگتری در محیط اتر اسربز

 بزرگتر شدن آن می گردند.  بنابراین، 

آن  به سطح ذرات "با رسیدن ذرات هسته ای به سطح یک سیاه چاله، سطح آن

 ." گرددو سیاه چاله بزرگتر می  افزوده می شودسیاه چاله 

می پیوندند و  هذره هسته ای به یک سیاه چالشکل زیر، نمونه ای از اینگونه مراحل که چند 

 تری می باشد را نشان می دهد.  گنتیجه که سیاه چاله بزر

 

 

1-  یک ماهواره از حداقل چه فاصله ای از افق رویداد یک سیاه چاله 

 می تواند اطالعاتی را برای سازندگان خود ارسال دارد؟

به سمت افق رویداد یک سیاه چاله بسته به اینکه با استفاده از چه روشی  یک ماهواره

 . تجربه خواهد کردشود، شرایط متفاوتی را می فرستاده 

 ماهواره پس از مدت طوالنی تری به افق ، مماس حالت، به در روش نزدیک شدن از کنار

رویداد سیاه چاله خواهد رسید.  ولی، قبل از رسیدن به افق رویداد، سرعت ماهواره نسبت به 

 خواهد رسید. محیطآن  گروهی در امواجاتر محلی به سرعت 
در این حالت، ماهواره قادر به فرستادن سیگنالهایی از نوع الکترومغناطیسی به بیرون 

خواهد بود.  ولی، ماهواره حتی قبل از اینکه به افق رویداد سیاه چاله برسد به دلیل فشرده 

 شدن مچاله خواهد شد.  
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آن در صورتیکه ماهواره بتواند سرعت خود نسبت به اتر محلی را به سرعت نور در 

آن سیاه چاله قرار خواهد گرفت، همان به دور محیط برساند، خودبخود در مدار دائمی 

مداری که نور و سایر امواج الکترومغناطیسی به حالت کروی به دور آن سیاه چاله در گردش 

هستند.  در این شرایط، آن ماهواره خواهد توانست برای مدت طوالنی در آن مدار بماند و 

ده خود را برای طراحان / سازندگان / طرفداران خود ارسال دارد.  اطالعات کسب ش


  ماهواره مستقیمًا به سمت ، ، به حالت سقوط آزادمستقیم بطوردر روش نزدیک شدن

افق رویداد سیاه چاله حرکت خواهد کرد و مدام به سرعت آن افزوده خواهد شد و به تدریج 

همچنین، به دلیل هر چه قویتر بودن از فرکانس امواج فرستاده شده کاسته خواهد شد.  

ان دریافت ، به تدریج تأخیر بیشتری در زممی گیردنیروی جاذبه ای که ماهواره در آن قرار 

  یامهای ارسال شده پیش خواهد آمد.پ
پس از عبور کردن از افق رویداد، هر چند که ماهواره ممکن است هنوز سالم مانده 

باشد، ولی نخواهد توانست سیگنالی از نوع امواج الکترومغناطیسی به بیرون بفرستد. 
 

1-  از افق رویداد یک سیاه چاله گذر  توسط امواج و یا ذرات که اطالعاتیآیا

 ؟برای همیشه از بین می روند و یا سالم می مانندد نکنمی 

اطالعات می توانند به دو روش از افق رویداد یک سیاه چاله عبور کنند، یکی توسط امواج 

 ذرات ماده و ضد ماده.  و دیگری توسط  است گروهی نظیر امواج الکترومغناطیسی

  امواج الکترومغناطیسی در مورد حمل شدن اطالعات توسط
در اصل نوعی از امواج گروهی هستند که در محیط اتر انتشار امواج الکترومغناطیسی 

می یابند، درست مانند امواج صوتی که نوعی از امواج گروهی هستند در محیطی نظیر 

افق رویداد یک سیاه چاله، اتر، خود به داخل شتابدار محیط هوا.  بنابراین، در ضمن جریان 

سالم می مانند.   امواج گروهی را با خود حمل می کند و اطالعات حمل شده کاماًل
ر لحظه ای که اتر به سطح سیاه چاله می رسد و با عبور از آن به دنیای مجاور دولی، 

وارد می شود، آن امواج خودبخود در دنیای مجاور که نظیر یک اقیانوسی از اتر می ماند 

روی  رجود بامواج موهستند که  اثراتیمی شوند.  اثرات تجربه شده درست مانند پخش 

د.  چون، امواج موجود در نیک اقیانوس تجربه می کنآب یک رودخانه با رسیدن به  سطح
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خودبخود در  ،ه اقیانوسسیدن بمحیط آب در زمانی که در مسیر رودخانه جریان داشت، با ر

   د.نیانوس پخش می شوکل اق

تمام امواج گروهی که از طریق سیاه چاله ها به دنیای مجاور منتقل می شوند، ، نکته مهم

در آن  برای همیشه در آن محیط خواهند ماند، ولی به مرور در اثر پخش شدن

تر می شوند و شناسایی کردن آنها سخت تر و سخت  تر و ضعیف ، ضعیفمحیط

 تر می گردد.  

 

 :آزمایش
)آیا امواج الکترومغناطیسی که به یک سیاه چاله می رسند سالم می مانند یا برای 

 همیشه از بین می روند؟(

که به  بلندگولوازم مورد نیاز برای انجام این آزمایش عبارتند از یک کمپرسور هوا، یک 

میکروفون و دستگاه دریافت کننده امواج که قابلیت یک یک دستگاه استریو متصل باشد و 

فرکانس امواج شنیده شده را داشته باشد.  بلندگو باید در داخل مخزن کردن انتخاب 

به سمت خروجی که ًا کمپرسور به نحوی نصب شود که امواج تولید شده توسط آن مستقیم

زیاد در ًا بزرگ است انتشار یابند.  میکروفون نیز باید در فاصله نسبت فلکۀبصورت یک شیر

خروجی مخزن در اطاق بزرگی که دستگاه کمپرسور نیز در آن واقع شده نصب لوله روبروی 

 شود.  
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سطح داخلی مخزن کمپرسور باید ضد انعکاس امواج صوتی باشد تا از مبهم ، نکته مهم

 شدن امواج تولید شده توسط بلندگو جلوگیری شود.  

نخست باید فشار هوای داخل مخزن کمپرسور را تا حد ممکن باال برد و آن را برای چند 

توسط این مدت زمان الزم است تا امواج صوتی تولید شده .  دقیقه ای به حال خود گذاشت

 پمپجذب شوند و حرکتهای مختلف هوا در داخل مخزن که در اثر جداره داخلی مخزن 

 از بین بروند.   نیز شدن به داخل مخزن تولید شده اند

هوا  فلکهدر مرحله بعدی، باید در حالیکه میکروفون و سایر لوازم حاضر می باشند شیر

باز کرد تا هوا به راحتی بتواند از مخزن کمپرسور خارج شود.  سپس، باید امواج  کاماًلرا 

 صوتی با فرکانس ثابت و بخصوصی را توسط بلندگو تولید و پخش کرد.  

میکروفون قادر به دریافت آن امواج خواهد بود و یافته های خود را به دستگاه آنالیز 

تگاه آنالیز کننده باید توانایی حذف کردن امواج اضافی کننده تحویل خواهد داد.  البته، دس

 و لوله و غیره تولید می شود را داشته باشد.   فلکهوا از مجرای شیرهکه در اثر عبور 

فرکانس شنیده شده با فرکانس تولید شده توسط بلندگو فرق خواهد داشت، چون 

به محیطی  داردکه حامل امواج صوتی بوده از محیطی که فشار و تراکم بسیار باالتری  ییهوا

دارد وارد می شود.  ولی، به مرور که از فشار هوای داخل مخزن  یکه فشار و تراکم پایین تر

کمپرسور کاسته می شود و با فشار هوای بیروی از مخزن برابر می شود، فرکانس شنیده 

به تدریج به فرکانس تولید شده توسط بلندگو نزدیک و در نهایت با آن ًا شده نیز متناظر

 برابر خواهد شد.  ًا دقیق

متفاوت انجام داد، در یک  حالت کاماًل اینگونه آزمایشها را می توان برای دو، نکته مهم

  کمتر از سرعت صوت در هوا باشد. شیرفلکه به سمتسرعت جریان هوا حالت 

این حالت نظیر حالت تجربه شده توسط اتری است که از طریق تک تک ذرات 

 ،در حالت دیگرماده و ضد ماده از این دنیا خارج و وارد دنیای مجاور می شود.  

.  این مافوق سرعت صوت در هوا باشد شیرفلکهبه سمت سرعت جریان هوا 

اه چاله ها از این حالت نظیر حالت تجربه شده توسط اتری است که از طریق سی

 . دنیا خارج و وارد دنیای مجاور می گردد

اینگونه آزمایش ها حتی می توانند شامل تغییرات تدریجی در فرکانس تولید شده 

توسط بلندگو نیز بشوند.  به عنوان مثال، فرکانس تولید شده توسط بلندگو را می توان پس 

هم می توان به فرکانسی که در حال حاضر از گذشت هر چند ثانیه تغییر داد.  به این طریق 
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و هم به امواجی که در گذشته )حتی چند دقیقه گوش داد توسط بلندگو تولید می شود 

گوش ند و هنوز در محیط اطاق در حال پخش و ضعیفتر  شدن می باشند اقبل( تولید شده 

 . و آنها را ضبط کردداد 

اینکه رابطه بین اختالف فشار و تراکم هوای داخل مخزن و فشار و تراکم هوای پس از 

امواج شنیده شده نسبت به فرکانس امواج صوتی بیرون از آن بر روی اختالف فرکانس 

تولید شده معلوم شود، می توان دستگاه دریافت و آنالیز کننده را به نحوی برنامه صوتی 

)برای فشار هوا در داخل مخزن و بیرون از آن( بتواند که با کمک چند سنسور  کردریزی 

تکرار کند.  به این طربق باید بتوان به کنسرت دوم ویولن آقای ًا فرکانس تولید شده را دقیق

 پاگانینی نیز گوش داد.  به عبارت دیگر،  

"هرگونه اطالعاتی که توسط امواج گروهی نظیر امواج الکترومغناطیسی به 

ها حمل می شوند برای ابدیت حفظ می شوند.  ولی با  داخل سیاه چاله

پخش شدن امواج در محیط دنیای مجاور آن امواج  به دلیلگذشت زمان و 

دن اطالعات حمل شده کردریافت و شناسایی در نتیجه ضعیفتر می شوند و 

 بسیار مشکل تر می گردد." نیز 

  در مورد حمل شدن اطالعات توسط ذرات ماده و ضد ماده
در این مورد، ذرات ماده و ضد ماده که توسط جریان اتر به داخل محوطه افق رویداد 

یک سیاه چاله حمل می شوند ماهیت خود را تا زمانی که با سطح سیاه چاله تماس حاصل 

کنند حفظ می کنند.  در لحظه ای که با سطح سیاه چاله تماس حاصل می کنند، ذرات 

ز دست می دهند، چون آنها به سطح سیاه چاله می پیوندند ماده و ضد ماده ماهیت خود را ا

 و قسمتی از دیواره سیاه چاله را شکل می دهند و باعث بزرگتر شدن سیاه چاله می گردند.  

به سمت سطح سیاه چاله کشیده می ذرات ماده و ضد ماده در مدت زمانی که ولی، 

حمل شده توسط آنها که ممکن  شوند و از افق رویداد آن گذر می کنند، اطالعات متنوع

است بصورت ارتعاشات مختلف آن ذرات باشند خودبخود به محیط اتر که آنها را با خود به 

سمت سیاه چاله حمل می کند منتقل می شوند.  اتر نیز به نوبه خود آن اطالعات را از 

 اله به دنیای مجاور حمل می کند. طریق سیاه چ

ماهیت  ها ضد ماده در لحظه رسیدن به سطح سیاه چاله اگر چه ذرات ماده وبنابراین، 

وجود آنها در زمان گذشته می  مربوط بهکه ولی ارتعاشات آنها  ،خود را از دست می دهند
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ط اتری که ظ می شوند، به دلیل اینکه توسد و حامل اطالعات مختلفی می باشند حفنشو

 .  گردندمجاور منتقل می به دنیای  جذب و برای مدتی در نزدیکی آنها قرار داشته

 خالصه اینکه، 

اطالعاتی که توسط امواج گروهی نظیر امواج الکترومغناطیسی و یا توسط ذرات ماده و ضد 

یم و یا غیر مستقیم به محیط قماده به داخل افق رویداد یک سیاه چاله وارد می شوند، بطور مست

اتری که آنها را به سمت سیاه چاله حمل می کند منتقل می شوند و به همراهی اتر به دنیای 

 مجاور وارد می شوند.  

 اتری که از قبل در آن هبا رسیدن به دنیای مجاور، اتر در آن محیط پخش می شود و ب

 آن آب هکه به یک اقیانوس می رسد و ب .  درست مانند آب رودخانه ایمی پیونددموجود بوده 

 .  بنابراین، می پیوندداقیانوس 

 با پخش شدن امواج در محیط اتر در دنیای مجاور، آن امواج ضعیفهر چند که، "

تر می شوند و شناسایی کردن آنها مشکل تر می گردد، ولی آنها برای ابدیت در 

 آن محیط وجود خواهند داشت."

 

سیاه چاله ها را در یک مکان نگهداشت و یا به محل دیگری آیا می توان  -17

 نقل مکان داد؟

یک آهنربا )به هر شکل و یا از هر نوعی که باشد فرق نمی کند( را می توان تصور کرد که 

بحالت آزادانه ای در فضای بین کهکشانها معلق باشد.  برای کنترل کردن مکان، حرکتها و یا 

شها و یا اشیائی استفاده نمود که بتوانند توجه آن آهنربا را به خود جهت آن آهنربا باید از رو

جلب کنند.  با استفاده از یک آهنربای دیگر و یا حتی یک قطعه فلز که مغناطیسی باشد و قرار 

حرکتهای مختلف آن می توان به حالت کنترل شده ای باعث  بادر فاصله های مناسب و دادن آن 

همینگونه عملیات را میتوان در مورد ًا دقیقآن آهنربای معلق گردید.   توسطحرکتهای متنوعی 

یک آهنربا در نظر گرفت که بر روی یک قطعه چوب قرار داشته باشد و آن قطعه چوب بر روی 

لت نیز می توان با استفاده از یک آهنربای دیگر و یا یک قطعه اسطح آب شناور باشد.  در این ح

   انجام دهد.بطور کنترل شده ای با حرکتهای مختلفی را آهن باعث شد که آن آهنر

دقیقًا همینگونه عملیات را می توان در مورد سیاه چاله ها انجام داد.  سیاه چاله ها همیشه 

 به تغییر مکان دادنتشویق را سیاه چاله ها اینکه بتوان گشنه ذرات ماده هستند.  بنابراین، برای 
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، باید اشیاء و یا کرات مختلفی را به آنها معرفی )تقدیم( کرد کرد حرکت دادن جهتو یا تغییر 

باشند.  سیاه چاله هایی که کوچک هستند را به  مناسبیکه دارای ممان حرکتی و وزنهای 

  راحتی می توان به این طریق کنترل کرد.  برای مثال:

 سیاه چاله به سمت یک ، با سرعت و زاویه نزدیک شدن بخصوص، با فرستادن یک سیاره

با جذب کردن و بلعیدن آن سیاره، به  سیاه چاله مورد نظر، می توان باعث شد کهکوچک 

جهت بخصوصی کشیده شود.  شکل زیر به صورت بسیار ساده ای نشان می دهد که چطور 

می توان با استفاده از یک سیاره )با ممان حرکتی / سرعت اولیه بخصوص( یک سیاه چاله 

تغییر مسیر دادن به جهت خاصی نمود.  کوچک را تشویق به

 

 یک سیاره به سمت سیاه چاله به نحوی که از نزدیکی آن عبور کند و در اثر  نبا فرستاد

پرتاب شدن مسیر مشخص  حالتسیاه چاله یک نیم دور به دور آن بگردد و به  هنیروی جاذب

دیگری را دنبال کند، می توان باعث آهسته تر شدن و یا شتاب گرفتن و یا حتی تغییر مسیر 

دادن آن سیاه چاله به جهت بخصوصی گردید.  با نیم دور گردش خود به دور سیاه چاله، 

را به  تاس اشمعادل با دو برابر ممان حرکتی ًا حدودسیاره خواهد توانست ممان حرکتی که 

ساده ای از اینگونه عملیات را نشان می دهد. هنمون ،شکل زیرآن سیاه چاله منتقل کند.  
در این روش، سیاه چاله، سیاره را به طرف خود خواهد کشید.  ولی، در صورتیکه 

حداقل فاصله و سرعت مورد نیاز که برای فرار کردن سیاره الزم است به درستی رعایت شده 

چاله قادر به جذب کردن آن سیاره نخواهد بود و خودبخود طی اینگونه مراحل باشند، سیاه 

 به سمت مورد نظر راهنمایی خواهد شد.
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است که آنها را به حال خود  بهتردر مورد سیاه چاله هایی که بسیار بزرگ هستند، معمواًل 

رگ، بسیار آسانتر تنها گذاشت.  در اکثر موارد، کنار رفتن از مسیر حرکت سیاه چاله های بز

 ولی،   باشد.  مشخصالبته اگر زمان عبور سیاه چاله از قباًل  د بود،هخوا

برخورد نزدیک با هر سیاه  مربوط به ،"در اکثریت موارد

چاله ای، عاقالنه تر است که در جای خود آرام گرفت و 

در مورد معنی زندگی و دلیل وجود آن  و جدی یقمبطور ع

  در این آفرینش فکر کرد."

 

1- سیاه چاله ها معتبر  رویدادفیزیک، در داخل افق  هآیا قوانین شناخته شد

 هستند؟

 دارد.  بنابراین، بستگی مان" زمعتبر بودن قوانین شناخته شده فیزیک به تجربه شدن "

"از لحظه ای که سرعت یک شئ نسبت به اتر محلی اش معادل با سرعت انتشار امواج 

گروهی در آن محیط گردد قوانین فیزیک کاربرد خود برای توصیف نمودن شرایط آن 

و برای  ، چون "زمان" برای آن شئ بی معنی می شودخواهند دادشئ را از دست 

 "عد زمان است.کاربرد قوانین شناخته شده فیزیک احتیاج به ُب
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در محیط داخل افق رویداد سیاه چاله ها قوانین شناخته شده فیزیک فقط به عبارت دیگر، 

و به حالت سقوط آزاد به سمت سیاه چاله ًا می توانند در مورد اشیائی بکار برده شوند که مستقیم

دلیل اینکه، در ه رویداد سیاه چاله گذر می کنند.  بافق  کشیده می شوند و در آن حالت از حّد

افق رویداد  این شرایط است که سرعت اشیاء نسبت به اتر محلی، حتی پس از گذر کردن از حّد

 .  بودسیاه چاله، همواره کمتر از سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر محلی خواهد 

به قوانین شناخته شده فیزیک نمی توانند در مورد اشیائی که به حالت یا روش مماس ولی، 

 ،در آن شرایط  استفاده شوند. سیاه چاله نزدیک می شوند و از افق رویداد آن گذر می کنندیک 

حتی قبل از رسیدن به افق رویداد سیاه چاله سرعت آن اشیاء نسبت به اتر محلی معادل با 

"زمان" را تجربه نخواهند کرد.  در نتیجه د و وش میسرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط 

به سمت سیاه چاله در جریان است حتی قبل از رسیدن به افق  مستقیمًا ، سرعت اتر کهچون

ًا معادل با سرعت امواج گروهی در آن محیط و جهت حرکت آن تقریبًا رویداد سیاه چاله تقریب

 عمود بر جهت حرکت آن اشیاء خواهد بود.  

 

1-  ه نشان دادچطور می تواند توپوگرافی نیروی جاذبه یک سیاه چاله شکل

 ؟شود

سیاه چاله، همانطور که در شکل زیر نشان یک در نزدیکی نیروی جاذبه شکل توپوگرافی 

چه  یک شکل قیف مانند که دارای شیب تدریجی هرسطح داده شده، می تواند به صورت 

 شود.   نشان دادهبیشتری به سمت مرکز باشد، 
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در  ءتئوری نسبیت عام آقای اینشتین به عنوان انحناتوسط شیبهای سطح اینگونه شکلها 

در  ،نشان داده شده شکل شیب سطح قیفیدر حقیقت، .  در حالیکه، اندابعاد فضا معرفی شده 

به نمایانگر سرعت جریان اتر به سمت آن سیاه چاله است.   ،هر فاصله ای از مرکز سیاه چاله

جریان اتر در آن  شتابتحت تأثیر ًا مکانی مستقیمدلیل اینکه نیروی جاذبه تجربه شده در هر 

، در حقیقت نمایانگر افزایش شیب هر چه بیشتر سطح صاف قیف شکل.  مکان قرار می گیرد

چه اتر به سیاه چاله نزدیکتر می  هر ،جریان اتر به سمت سیاه چاله است.  چون شتابتدریجی 

 آن افزوده می شود.   بیشتر به شتابشود، 

سیارات و حتی اثرات در مورد نیروی جاذبه سایر کرات آسمانی نظیر ستاره ها، همینگونه 

شکل بسیار کمتر  ی.  ولی، در آن موارد، شیب قسمت مرکزی سطح قیفپیش می آیندکهکشانها 

 .  استدر مورد سیاه چاله نشان داده شده خواهد بود که  از آن

 ،خورشید گرفتگی کامل انجام شده بوددر ضمن یک  ومیالدی  11آزمایشی که در سال 

پیش بینی محاسبه شده توسط معادالت تئوری نسبیت عام را تأیید کرده بود.  در حالیکه، ًا ظاهر

ی در ابعاد فضا بوده ی توانند نمایانگر هیچگونه انحنائاینچنین آزمایشهایی نمی توانسته و نم

این حقیقت باشند که امواج نور توسط  باشند ولی بسادگی می توانسته و می توانند نمایانگر

اتر که به سمت کرات آسمانی نظیر ستاره ها در حرکت است حمل می شوند.   شتابدار جریان

ًا اتر به سمت یک ستاره در فضایی که دارای ابعاد دقیق شتابدار شکل زیر اینگونه اثرات جریات

  مستقیم است را بوضوح نشان می دهد.
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انجام شده توسط تئوری نسبیت عام با مقدار زاویه کج شدن مسیر امواج  پیش بینی، نکته مهم

نور در ضمن گذر کردن از نزدیکی یک ستاره موافقت می کند به سادگی به این دلیل 

که همان معادالت در مورد تئوری ارائه شده برای جاذبه در این کتاب نیز صدق می 

 ی کششی تولید شده در اثر جریانکنند، تئوری که نیروی جاذبه را به عنوان نیرو

   اتر در هر مکانی در این کیهان تعریف می کند. شتابدار

 

2-  )آیا سیاه چاله ها فقط با وجود داشتن )بدون بلعیدن هیچگونه ذرات ماده

 سنگین تر می شوند؟

جریان اتر به سمت سیاه چاله ها همواره ادامه دارد، خواه ذرات ماده دیگری در نزدیکی 

.  سیاه چاله ها و وجود نداشته باشند کنند و یاوجه سیاه چاله ها را به خود جلب باشند و ت

تمام ذرات ماده که در این کیهان وجود دارند همواره در حال دریافت کردن اتر از تمام  همچنین

 هستند.  خود جهات 

همانطور که هیچیک از ذرات ماده نظیر پروتونها و یا نوترونها با جذب کردن اتر باعث افزوده 

خود نمی شوند، هیچ سیاه چاله ای نیز با دریافت کردن اتر سنگین تر و یا بزرگتر  جرمشدن به 

اتر به آنها  شتابدار نمی گردد.  سیاه چاله ها فقط با جذب کردن ذرات ماده که توسط جریان

توسط ًا حتی امواج مایکرو ویو کیهانی که دائممی شوند.   سنگین تربزرگتر و هدیه می شوند 

د، به دلیل اینکه فقط امواجی هستند در محیط اتر، به هیچ عنوان نسیاه چاله ها جذب می شو

 .   گردندباعث رشد فیزیکی و یا سنگین تر شدن سیاه چاله ها نمی 

و روان است، برای ذرات ماده و یا سیاه چاله ها نظیر  سیالاتری که به حالت در ضمن، 

سیاه در این دنیا اتر وارد ، چون.  آنها نمی گذارد جرمغذای ویژه ای می ماند که اثری بر روی 

می شود و در دنیای مجاور از آنها خارج می شود، بدون اینکه در آنها انباشته و ذرات چاله ها 

 .  گردد

در بخش "اتر چیست؟" توضیح داده شده، "جرم" ذرات و سیاه چاله ها همانطور که ، نکته مهم

مستقل از اتر نیست.  "جرم" هر ذره ای وجود خود را فقط در صورتی به نمایش می 

گذارد که آن ذره سعی در تغییر دادن مقدار سرعت و یا جهت حرکت نسبت به 

است که به دلیل شکل  محیط اتر اطراف خود را داشته باشد.  چون، "جرم" اثر جانبی

   گیری نوعی موج در محیط اتر معنی می گیرد.
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آیا می توان به روشی نزدیک شدن و به هم پیوستن دو سیاه چاله را  -21

 مشاهده کرد؟ًا مستقیم

هم بپیوندند، هیچ گونه اطالعاتی در مورد مراحل به هم  هدر صورتیکه دو سیاه چاله ب

قرار دارد این دنیای فیزیکی  یک ناظر و یا یک ماهواره ای که درتوسط پیوستن آن دو سیاه چاله 

نخواهد بود.  دلیل اینگونه محدودیت در مشاهده شدن مراحل  شدن رؤیتدریافت و یا قابل 

)قبل از به هم پیوستن( و افق رویداد  سیاه چاله پیوستن دو سیاه چاله وجود افق رویداد آن دو

افق رویداد آنها  ،چون.  )پس از به هم پیوستن( می باشدسیاه چاله هر چه بزرگتر مجتمع آن دو 

 مانع نشت کردن هر گونه اطالعاتی به بیرون خواهد شد.  

، چون در دنیای از سمت دنیای مجاور مشاهده شوندًا سیاه چاله ها می توانند مستقیمولی، 

کنند.  با منتقل شدن اتر به گی از اتر عمل می رمجاور سیاه چاله ها بصورت چشمه های بسیار بز

انواع امواج گروهی که شامل امواج الکترومغناطیسی نظیر نور نیز از طریق سیاه چاله ها، آن دنیا، 

)در اصل روح آن ناظر  یک می شوند توسط اتر به آن دنیا انتقال می یابند.  به عبارت دیگر، برای

ها بنگرد، سیاه چاله ها بصورت منابع  که ممکن است از طرف دنیای مجاور به سیاه چالهناظر( 

مجاور می  یمشخصی در فضای دنیا هایعالمتنمایان می شوند که نظیر بسیار قوی از نور 

 درخشند.  

که ممکن است برای مشاهده کردن سیاه چاله ها در دنیای مجاور  ،روحی ناظرانبنابراین، 

پیوستن سیاه چاله ها را بطور واضح هم می توانند تمام جزئیات مراحل به  ،قرار داشته باشند

 مشاهده کنند.    

می تواند تجربه  ، به روش روحی،مشاهده کردن مراحل به هم پیوستن دو سیاه چاله، نکته مهم

   بسیار خاطره انگیزی باشد.

 

، زمانی که تمامی انرژی موجود در این چرا در آغاز پیدایش این کیهان -22

چگونه سیاه یهکیهان حجم بسیار محدودی از فضا را اشغال کرده بود، 

 چاله ای وجود نداشت؟

ه، نیروی جاذبه تجربه شده توسط دطبق تئوری جدید جاذبه که در این کتاب معرفی ش

کششی است که  اشیاء و حتی امواج مختلف در هر مکانی در این کیهان، در حقیقت نیروی

اتر  شتابدار امواج وارد می کند.  جریان آناتر در آن مکان بر روی آن اشیاء و  شتابدار جریان
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روزنه ها و یا  نهای آنها است، چون آنها به عنوا فقط به سمت ذرات ماده و ضد ماده و مجتمع

کی مجاور عمل می دریچه هایی برای عبور و منتقل شدن اتر از این دنیای فیزیکی به دنیای فیزی

 کنند.  به عبارت دیگر،   

برای اینکه نیروی جاذبه وجود خود را نشان دهد، ذرات ماده و یا ضد "

 ماده باید وجود داشته باشند."

 زمانی که این کیهان وجود خود را آغاز کرده بود ذرات ماده و ضد ماده هنوز شکل نگرفته

د.  نوجود داشته باش ندنمی توانست ها نیزسیاه چاله بودند.  در نتیجه، مجتمع هایی از آنها، شامل 

 ،  در ضمن

  انواع مختلف انرژی، شامل امواج گروهی در محیط اتر نظیر نور و سایر امواج

که الکترومغناطیسی، از هیچگونه ذره ای ساخته نشده اند.  در نتیجه، فرق نمی کند 

نمی توانند باعث تولید شدن نمی توانستند و قدر باشد، آنها یا شدت آنها چ مقدار و

شوند.   هنیروی جاذب


 از هیچگونه ذره ای ساخته  نیز که کل کیهان را اشغال کرده است همچنین، اتر سیال

 نمی تواند باعث تولید شدن نیروی جاذبه گردد.   نمی توانست و نشده است و در نتیجه

 به عبارت دیگر، 

و تمامی  آناگر چه تمامی انرژی موجود در در زمان تولد این کیهان، "

نیروی در حجم فضای بسیار کوچکی متمرکز بودند،  آناتر موجود در 

جاذبه و سیاه چاله ها وجود نداشتند، چون ذرات ماده و ضد ماده هنوز 

  بوجود نیامده بودند."

 

 سیاه چاله ها چیست؟سرانجام و یا عاقبت تمام  -23

در ضمن منبسط شدن کیهان و نزدیک شدن اختالف فشار اتر بین این دنیای فیزیکی و 

بحرانی، تمام سیاه چاله ها )به ترتیب از کوچکتر ها تا بزرگتر  دنیای فیزیکی مجاور به یک حّد

ار اتر بین ها( ماهیت سیاه چاله بودن خود را از دست خواهند داد.  چون، زمانی که اختالف فش

بحرانی برسد سرعت جریان اتر به سمت حتی بزرگترین سیاه چاله  دو دنیای فیزیکی به آن حّد
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گروهی در اتر خواهد بود.  در آن زمان، افق رویداد بزرگترین سیاه  امواجها فقط معادل با سرعت 

نیای فیزیکی را چاله ها منطبق بر سطح آنها خواهد بود.  این اختالف فشار بحرانی اتر بین دو د

 می توان به نام زیر نامگذاری نمود.  

 اسماعیل زاده " ،" اختالف فشار بحرانی اتر

که اختالف فشار بین اتر در  نشان می دهد زمانی تارا  شکل زیر، عاقبت یک سیاه چاله نمونه

 بحرانی گذشته است.   دو دنیای فیزیکی از حّد



، سرعت جریان اتر به دنیای فیزیکی کاهش می یابد دوبین اتر در فشار اختالف به تدریج که 

سمت سیاه چاله ها به کمتر از سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر کاهش خواهد یافت.  در 

از چنگ سیاه چاله سایر امواج الکترمغناطیسی خواهند توانست  نتیجه امواج گروهی نظیر نور و

ه ها لقب خود به عنوان سیاه چاله بودن را از دست خواهند بنابراین، تمام سیاه چالها فرار کنند.  

   ،.  در نتیجهداد

 تمام سیاه چاله ها قابل رؤیت خواهند شد.به تدریج، 

، به دلیل کاهش یافتن فشار داخلی محیط اتر همانطور که در شکل نشان داده شده، نکته مهم

به تدریج بزرگتر می شود، حتی اگر سیاه ها در این دنیا، اندازه فیزیکی سیاه چاله 

 چاله ها همسایه های صلح آمیز خود را نبلعند.  
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به این معنی است که امواج گروهی نظیر انواع امواج  باال" در شکل قابل رؤیت"چاله 

الکترومغناطیسی با فرکانسهای مختلف می توانند به فضای اطراف فرار کنند.  رنگهای انتخاب 

چاله نمایان شده را نشان می دهند.  چون، با چرخش خود باعث نزدیک سیاه چرخش آن  ،شده

خود نسبت به ناظر می گردد و در  دیگر شدن سطح یک نیم کره خود و دور شدن سطح نیم کره

نتیجه امواج ارسال شده از یک نیم کره به سمت رنگ آبی و امواج ارسال شده از نیم کره دیگر به 

 شوند.   قرمز کشیده میرنگ سمت 

بیشتر از فشار اتر، در نهایت، فشار اتر در این دنیای فیزیکی برابر با  هر چه با کاهش یافتن

فشار اتر در دنیای فیزیکی مجاور خواهد شد.  با رسیدن به همچون فشار مساوی بین دو دنیای 

بنابراین، هیچ گونه نیروی کششی بر فیزیکی، جریان اتر به سمت ذرات ماده متوقف خواهد شد.  

 به عبارت دیگر، روی ذرات هسته ای وارد نخواهد شد.  

 ."گشت"نیروی جاذبه به تدریج محو خواهد 

آن دوران از وجود این کیهان را می   نیروی جاذبه وجود نخواهد داشت. از آن زمان به بعد،

 توان به نام زیر نامگذاری کرد، 

 بی وزنی )بی جاذبه ای( اسماعیل زاده " ان"دور

سیاه چاله ها بصورت حبابهای عظیم در فضا به با رسیدن به آن دوران از وجود کیهان، تمام 

ه های بیشتری را چ گونه اشتهایی برای بلعیدن ستاروجود خود ادامه خواهند داد، بدون اینکه هی

   لی،داشته باشند.  و

زمانی ، که چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاهش می یابد بمرور"

تمام  بخصوصی خواهند گذشت.  در آن شرایط، خواهد رسید که از حّد

  حل خواهند شد." اتر کاًلسیاه چاله ها در محیط 
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نتیجه
نووا سوپر در اثر تجربه فراموش نشدنی ستاره های عظیمی که به حالت  سیاه چاله ها معمواًل

منفجر می شوند شکل می گیرند.  سیاه چاله ها در حقیقت از ذرات ماده و یا ضد ماده ای 

ساخته شده اند که به هم پیوسته و یک دریچه بسیار بزرگی را تشکیل داده اند.، دریچه ای که 

 این دنیای فیزیکی را به دنیای فیزیکی مجاور متصل می سازد.  

ن، به دلیل جذب کردن ذرات هسته ای و مجتمع های آنها پس از شکل گرفتن، به مرور زما

اتر به سمت آنها کشیده و تحویل داده می شوند، سیاه چاله ها فقط  شتابدار که توسط جریان

می توانند رشد کنند.  به عبارت دیگر، سیاه چاله ها محدود به یک نقطه نیستند بلکه دارای 

   ها قطر داشته باشد.اندازه فیزیکی هستند که می تواند کیلومتر

 می توان پیشنهاد کرد که،  ، نکته مهم

"افق رویداد یک سیاه چاله نمایانگر اندازه فیزیکی حقیقی آن 

 سیاه چاله می باشد."

از ًا به دلیل اینکه تمام ذراتی که از افق رویداد یک سیاه چاله گذر می کنند ظاهر و

ی دنیای مجاور می گردند، حتی می فیزیکاین دنیا خارج و وارد ابعاد ابعاد فیزیکی 

 توان پیشنهاد کرد که، 

"افق رویداد یک سیاه چاله نمایانگر سطح حباب عظیمی است 

تعداد بسیار زیادی از ذرات هسته ای که از به هم پیوستن 

 ." استشکل گرفته 

 به عبارت دیگر، 

همان سیاه چاله است." "افق رویداد یک سیاه چاله در حقیقت

اثرات آن  نچنین پیشنهادی نمی تواند صحیح باشد، چون یکی از آشکارتری ولی،

محدود بودن حداکثر سرعت جریان اتر در این کیهان به سرعت انتشار امواج گروهی 

 .  خواهد بوددر محیط اتر 

حتی محیط هوا از چنین محدودیتی اطاعت نمی کند، چون هوای داخل یک 

تونل باد می تواند تشویق به جریان یافتن با سرعتی گردد که مافوق سرعت صوت در 
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یی که تحت فشار بسیار باالیی در داخل یک هواهمچنین، آن محیط هوا است.  

 صوت در آن محیط هوابیش از سرعت سرعتی که  امی تواند بقرار دارد نیز  مخزن

)سوپاپ( به بیرون از آن مخزن فرار کند.  فلکه از طریق یک شیر است

 تدریجبه  با جذب کردن ذرات هسته ای و مجتمع های آنها در طول زمان که یک سیاه چاله

بزرگتر می شود، همواره افزایش جرم آن متناسب با افزایش سطح آن خواهد بود و نه متناسب با 

به مرور که جرم یک سیاه چاله افزایش می یابد، اندازه فیزیکی آن )شعاع بنابراین، حجم آن.  

 به عبارت دیگر، .  خواهد یافتافزایش آن آن( نیز متناسب با جذر )ریشه دوم( افزایش در جرم 

"به مرور زمان که جرم یک سیاه چاله افزایش می یابد، از چگالی آن 

 سیاه چاله کاسته می شود."

 اع افق رویداد آن سیاه چاله نیز معادل با همین نسبت افزایش می یابد.  به عبارت دیگر،  حتی شع

به مرور زمان که جرم یک سیاه چاله افزایش می یابد، شعاع سیاه چاله، شعاع افق "

 آن و فاصله بین سطح سیاه چاله و افق رویداد آن متناسب با جذر )ریشه دوم( رویداد

 تر می شوند."افزایش در جرم آن سیاه چاله بزرگ

از آنجایی که سیاه چاله ها این دنیای فیزیکی و دنیای فیزیکی مجاور را به هم متصل می 

در تماس هستند، به ًا مستقیمبا هم فرق دارند  سازند، آنها خودبخود با دو فشار اتر که کاماًل

 نیا بسیار باالتر از فشار اتر در دنیای مجاور است.  فشار اتر در این د)در حال حاضر(  دلیل اینکه

می توان عنوان کرد که، شکل فیزیکی کلی یک سیاه چاله، یعنی از یک انتها که در بنابراین، 

مجاور قرار دارد، شبیه یک لوله فیزیکی قرار دارد تا انتهای دیگر که در دنیای  ی فیزیکیاین دنیا

بلکه مانند یک قیف می ماند که انتهای باریک آن به این  ،باریک با یک قطر یکسان نمی باشد

 متصل است.  دنیای مجاور  بهدنیا متصل است و انتهای پهن آن 

ولی، با کاهش تدریجی فشار اتر در این دنیا و افزایش تدریجی فشار اتر در دنیای مجاور،  

ای قطر یکسان در کل که دار خواهد شدشکل کلی سیاه چاله ها به تدریج تبدیل به یک لوله 

فشار اتر بطور همزمان در هر دو دنیای  تدریجی، با کاهش پس از آن.  خواهد بودطول خود 

 فیزیکی، قطر سیاه چاله ها )قطر لوله ها( به تدریج بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.  

ی می .  ولی هر سیاه چاله امی توانند خنثی باشندفقط سیاه چاله ها از لحاظ بار الکتریکی، 

و آن به دلیل وجود ذرات هسته  باشد تواند به نظر آید که دارای بار الکتریکی مثبت و یا منفی
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از آنها قرار داشته باشند و هنوز نزدیکی ای با آن نوع بار الکتریکی خواهد بود که ممکن است در 

ند.  شابگرفته ها تماس  سیاه چالهآن با سطح افق رویداد آنها گذر نکرده اند تا چه برسد به اینکه 

 به عبارت دیگر،  

 ،باشند.  ولی می توانند خنثیفقط سیاه چاله ها از لحاظ بار الکتریکی،  "

به دلیل ذرات باردار الکتریکی که در هر زمان ممکن است در نزدیکی 

 الکتریکیآنها می توانند به نظر آیند که دارای بار آنها قرار داشته باشند، 

 " .باشندمی و یا منفی  تمثب

فیزیکی و فشار اتر در دنیای  ی فیزیکیبا کاهش تدریجی اختالف بین فشار اتر در این دنیا

بحرانی بخصوص )که همان اختالف فشار بحرانی اتر اسماعیل زاده  مجاور به کمتر از یک حّد

باشد(، تمام سیاه چاله ها قابل رؤیت خواهند شد.  به دلیل اینکه، پس از آن زمان، انواع امواج 

نور( خواهند توانست بر شامل امواج گروهی موجود در محیط اتر نظیر امواج الکترومغناطیسی )

ه به سمت سیاه چاله ها است انتشار یابند و به فضای اطراف فرار اتر ک شتابدار خالف جریان

 به عبارت دیگر، کنند.  

 ، تمام سیاه چاله ها قابل رؤیت خواهند شد.""در آینده

)به دلیل منبسط  ی فیزیکیداخلی محیط اتر در این دنیا فشاربا کاهش هر چه بیشتر  

شدن آن محیط و همچنین نشت کردن اتر به دنیای مجاور(، و افزایش تدریجی فشار محیط اتر 

در آن در دنیای مجاور، در آینده فشار محیط اتر در دو دنیای فیزیکی با هم برابر خواهند شد.  

مل ای آنها شجریان اتر به سمت ذرات ماده و ضد ماده و مجتمع ها متوقف شدنزمان، به دلیل 

 سیاه چاله ها، نیروی جاذبه وجود نخواهد داشت.  

با رسیدن به دوران بی جاذبه ای، تمام سیاه چاله ها بصورت حبابهایی در فضا به وجود خود 

ادامه خواهند داد، بدون اینکه هیچگونه اشتهایی برای بلعیدن ذرات و یا سیارات و یا ستاره هایی 

 به عبارت دیگر،  ر نزدیکی آنها قرار گیرند.  داشته باشند که ممکن است د

د، زمانی ن"بمرور که چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط کاهش می یاب

بخصوصی خواهند گذشت.  در آن شرایط، تمام سیاه  خواهد رسید که از حّد

 حل خواهند شد." چاله ها در محیط اتر کاًل
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 مقدمه

، تئوری که تا ارائه دادمیالدی  186آقای َمکسِول تئوری الکترومغناطیس خود را در سال 

اعتبار خود را حفظ کرده است.  تئوری آقای مکسول توضیح داد که چطور میدان به امروز 

  مغناطیسی و میدان الکتریکی بر روی یکدیگر اثر می گذارند و اینکه چطور آنها انتشار می یابند.

آقای مکسول تئوری الکترومغناطیس خود را بر اساس وجود محیطی پایه ریزی کرده بود که 

محیط را به نام "  آنمان، امواج الکترومغناطیسی را ممکن می سازد.  در آن ز انتشار نور و سایر

ماهیت اتر چه بود و یا اینکه چه خواصی داشت شناخته شده نبودند.   ولی، " می شناختند. ِاِتر

محیط اتر محیطی بود که برای انتشار نور و سایر امواج الکترومغناطیسی الزم بود.  محیط اتر 

 فرض شده بود.   یالکترومغناطیسی همانند محیطی نظیر محیط هوا برای امواج صوتامواج  برای

رض شده بود، محیط اتر محیطی ثابت و یا راکد نیست.  حرکت خالف آنچه در آن زمان ف بر

های متنوعی که در محیط اتر وجود دارند درست مانند حرکت های مختلفی می مانند که توسط 

تجربه می شوند و یا مانند حرکت های مختلفی هستند که زمین  ر جّواتمها و مولکولهای هوا د

حرکتهای مختلف موجود در محیط اتر توسط مولکولهای آب در اقیانوسها تجربه می شوند.  

جاذبه، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی و غیره نیروی باعث پدیدار شدن پدیده هایی نظیر 

 می گردند.  

مهمترین نقطه میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی بطور نزدیکی به یکدیگر ربط دارند.  

مشترک بین میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی این است که هر دو وجود خود را مدیون وجود 

چون، وجود یک ذره هسته ای باردار   ذرات هسته ای هستند که دارای بار الکتریکی می باشند.

خودبخود باعث تولید شدن میدان الکتریکی در آن مکان می شود.  همچنین، اگر هر مکان  در

ذره هسته ای بارداری از نزدیکی مکانی گذر کند خودبخود باعث تولید شدن میدان مغناطیسی 

 در آن مکان می گردد.   به عبارت دیگر،  

 "تاریخچه وجود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی به زمانی بر می گردد

اولین ذرات هسته ای با بار الکتریکی شکل گرفته بودند، همان ذراتی که که 

  ."ردیده بودندهمچنین باعث پیدایش نیروی جاذبه گ

د در ندو نوع از انواع جریانهایی هستند که می توان ،میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی

د.  آنها به عنوان جریانهایی از اتر )در محیط اتر( معرفی شده اند به نمحیط اتر وجود داشته باش

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

6 

 

چپ در زیر نشان سمت دلیل اینکه، دارای جهت بخصوصی می باشند.  همانطور که در شکل 

داده شده، در مورد میدان مغناطیسی، جریان اتر در داخل یک آهنربا از قطب جنوب به سمت 

در محیط اطراف جریان اتر  ،آهنربا در قطب شمال و پس از خارج شدن از است قطب شمال

ادامه می یابد و به سمت قطب جنوب بر می گردد و در آن قطب به آهنربا وارد می شود.  به این 

 در سمت راستهمانطور که در شکل همچنین،   طریق یک جریان حلقه مانندی را طی می کند.

ان اتر از ذرات هسته ای منفی شروع و به جری ،زیر نشان داده شده، در مورد میدان الکتریکی

   ذرات هسته ای مثبت ختم می شود.

    

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اینگونه جریان اتر را می توان به جریان تولید 

شده در محیط هوا تشبیه کرد که از قسمت جلوی یک پنکه شروع و به قسمت پشت آن پنکه 

و جریان کلی حلقه مانند تولید شده توسط یک پنکه درست مانند جریان اتر .  ،ختم می شود

 است که خود را بصورت میدان مغناطیسی به نمایش می گذارد.  

 

برای اینکه بتوان بدرستی ماهیت میدان مغناطیسی را درک کرد، نخست باید ماهیت میدان 

الکتریکی را شناخت.  در ضمن برای شناخت درست از میدان الکتریکی باید دانست که بار 

 .  استالکتریکی ذرات باردار چه 

کنند ذرات هسته ای باردار درست مانند سطح مقطع یک شیلنگ قطع شده ای عمل می 

هسته  اتوارد می شود، بسته به اینکه آن ذر هابه درون آناتر خارج می شود و یا  هاکه یا اتر از آن
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د و یا مثبت.  برای اینکه بتوان تشابه انتهای بریده شده یک شیلنگ به ذرات نای منقی باش

ا هسته ای را بهتر درک کرد، می توان شیلنگی را در نظر گرفت که ورودی یک پمپ هوا ر

 به خروجی آن پمپ متصل می سازد.  این حالت در شکل زیر نشان داده شده است.  ًا مستقیم

 

اگر در حالی که پمپ در حال کار کردن است آن شیلنگ بریده شود، همانطور که در شکل 

به یک اندازه خواهند بود ولی در یک ًا زیر نشان داده شده، اگر چه دو سطح بریده شده دقیق

مهم آنها درست متضاد یکدیگر عمل خواهند کرد.  چون، به محض قطع شدن آن  مورد بسیار

شیلنگ، سطح بریده شده ای که به لوله ورودی پمپ متصل است هوای اطراف را به سمت خود 

خواهد مکید، در حالیکه سطح بریده شده ای که به لوله خروجی پمپ متصل است هوای داخل 

تاد.  آن دو انتهای بریده شده شیلنگ به ترتیب درست مانند خود را به محیط اطراف خواهد فرس

 دو ذره هسته ای عمل می کنند که دارای بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی هستند.  
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ی به عنوان فضای این دنیاشده بریده با آن اره ای که شیلنگ  در حقیقت، اگر صفحۀ

 آزادانه حرکت کنند ولی بر آن صفحۀتصور شود و دو سطح بریده شده شیلنگ بتوانند  فیزیکی

ذره دو نحوه تولید شدن ًا دقیق آنها ،همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، بمانندمنطبق اره 

 یعت پیش می آید را نشان می دهند. که در طب پروتونهسته ای نظیر یک پروتون و یک ضد 

 

ُبعدی است که در  ُبعدی است متناظر با حبابهای  2سطح بریده شده شیلنگ که ، نکته مهم

حقیقت ذرات هسته ای باردار در این کیهان هستند.  در شکل باال این کیهان بصورت 

که در شکل باال  "ُبعدهای دیگر"ُبعدی نشان داده شده است.  همچنین،  2صفحه 

شوند بلکه ابعاد دیگری هستند که در  ذکر شده مربوط به دنیای فیزیکی مجاور نمی

 کتاب جداگانه ای بطور کامل معرفی و توضیح داده خواهند شد.  

از لحظه بوجود آمدن، ذرات هسته ای باردار بطور دائم جریان اتر ثابتی را در محیط اطراف 

.  و ورت میدان الکتریکی وجود خود را به نمایش می گذاردخود بوجود می آورند، جریانی که بص

در صورتیکه به هم نزدیک شوند، بسته به اینکه دارای یک نوع بار الکتریکی باشند و یا اینکه 

آنها  چوندارای بار الکتریکی مخالف هم باشند، آنها یکدیگر را دفع و یا جذب خواهند کرد.  

 یکدیگر اثر می گذارند.  توسط خودبخود بر روی جریان اتر ایجاد شده 

شده توسط هر ذره هسته ای باردار به مقدار ثابتی است.  بنابراین، سرعت جریان اتر تولید 

جریان اتر که به یک ذره هسته ای مثبت نزدیک می شود ) و یا از یک ذره هسته ای منفی دور 

 می شود( متناسب با معکوس جذر دوم فاصله از آن ذره است.  
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ه در هر ذرایجاد شده توسط آن  اگر ذره هسته ای بارداری به حالت ساکن باشد جریان اتر

مکان در محیط اطرافش ثابت خواهد بود.  ولی، اگر در حرکت باشد و از نزدیکی مکان بخصوصی 

گذر کند، جریان اتر ایجاد شده در آن مکان به تدریج سریعتر و سپس به تدریج آهسته تر خواهد 

دار که ساکن است نزدیک و شد.  همچنین، اگر یک ذره هسته ای به مکان یک ذره هسته ای بار

تری را در ضمن نزدیک  چه قوی سپس از آن دور شود، آن ذره هسته ای میدان الکتریکی هر

سته ای تری را در ضمن دور شدن خود از آن ذره ه چه ضعیف هرالکتریکی یک میدان شدن و 

 باردار تجربه خواهد کرد. 

مکان باعث تولید شدن میدان مغناطیسی در آن  یکتغییرات موجود در میدان الکتریکی در 

، بدون توجه به هر ذره بارداری که در این کیهان در حرکت استدلیل مکان می گردد.  به همین 

خودبخود یک میدان مغناطیسی  مقدار سرعت آن ذره و یا وجود داشتن سایر ذرات در نزدیکی،

سپس دور شدن از هر مکانی خودبخود  چون، با نزدیک شدن ودر اطراف خود بوجود می آورد.  

 می گردد.   مکانباعث تولید شدن میدان مغناطیسی در آن 

ر الکتریکی در یک سیم باعث تولید است که، حرکت ذرات هسته ای با بابه همین دلیل 

شدن میدان مغناطیسی در اطراف آن سیم می شود.  شدت میدان مغناطیسی تولید شده به 

یکی بستگی دارد که در واحد زمان در آن سیم در حرکت هستند و از آن نزدتعداد الکترونهایی 

هت میدان مغناطیسی تولید شده توسط ذراتی که دارای بار گذر می کنند.  قانون دست چپ، ج

 منفی هستند )نظیر الکترونها( را مشخص می سازد.  

باعث تولید شدن میدان  می باشددر حرکت  ارای بار الکتریکی است ودکه هر ذره هسته ای 

ر حرکت خود می شود و جهت میدان مغناطیسی تولید شده یمسبه دور مغناطیسی دایره واری 

 منفی بودن آن ذره بستگی دارد.  به عبارت دیگر،  یابه مثبت 

"با حرکت خود در محیط اتر، ذرات هسته ای که دارای بار الکتریکی 

ی مثبت هستند و یا بار الکتریکی هستند بسته به اینکه دارای بار الکتریک

، باعث جریان دایره واری به یک جهت و یا جهت دیگر در دارند منفی

 ."محیط اتر در اطراف خود می گردند

میدان مغناطیسی به عنوان یک نوع جریان در محیط اتر معرفی شده  ،در این بخش، نکته مهم

است.  بنابراین، نیروی آن میدان به چگالی اتر در محل بستگی مستقیم دارد.  در 

و میدان  میدان الکتریکی ،نتیجه، با کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر در این کیهان
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و حرکت آن ذره نیز  باردار هر نوع ذره هسته ای ایجاد شده توسط وجود مغناطیسی

 تر می شوند.  ضعیفبه تدریج 

یک نوع جریان در مغناطیسی مؤثرترین روش برای نشان دادن این حقیقت که میدان 

محیط اتر می باشد انجام آزمایشهایی است که اثرات مختلف آن نوع جریان اتر را بوضوح نشان 

برای بررسی نمودن اثرات مختلف جریان اتر که بصورت میدان ًا دهند.  آزمایشهای زیر مخصوص

 خود را به نمایش می گذارد طراحی شده اند.   مغناطیسی
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 "زمان"میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

که خود را بصورت میدان مغناطیسی به نمایش ) برای نشان دادن اثرات مختلف جریان اتر

  .طراحی و انجام شوند ، آزمایشهای مختلفی می توانندبر روی سرعت گذشت زمان (گذاردمی 

 جزئیات چهار آزمایش در بخش "زمان چیست؟" اراده شده اند.  آنها عبارتند از:

 (  :در مقیاس ، کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسیآزمایش اول

سیاره ای(
 

  سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعتهای ماهواره ها آزمایش دوم: )نا هماهنگی

 در مدارهای قطبی(

 

 ( :در مقیاس  اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمانآزمایش سوم

 آزمایشگاهی(

 

 )آزمایش چهارم: )کاستن از سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان مغناطیسی 

مغناطیسی" و "زمان" که بر اساس وجود این آزمایشها درستی تئوریهای مربوط به "میدان 

 اتر پایه ریزی شده اند را تأیید خواهند کرد. 
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اثرات میدان مغناطیسی بر روی سرعت و جهت انتشار نور
 

را  حلقه ای میدان مغناطیسی نوعی جریان در محیط اتر است که یک مسیر رفت و برگشت

دیگری از این  نور در بخش امواجانتشار  روی سرعت و اثرات میدان مغناطیسی برکامل می کند.  

 "نور چیست؟" توضیح داده شده اند.   کتاب تحت عنوان

ن دادن اثرات میدان مغناطیسی بر روی سرعت و برای نشاًا که مخصوصآزمایش زیر دو 

نیز بطور کامل در آن بخش  جهت انتشار نور و سایر امواج الکترومغناطیسی طراحی شده اند

 توضیح داده شده اند.  

 )آزمایش اول: )اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت انتشار نور
 

 :اثر میدان مغناطیسی بر روی جهت انتشار نور( آزمایش دوم( 

این آزمایشها درستی تئوریهای مربوط به "میدان مغناطیسی" و "نور" که بر اساس وجود اتر 

 ند را تأیید خواهند کرد. پایه ریزی شده ا
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 اثر میدان مغناطیسی بر روی قدرت نیروی جاذبه

 

 :آزمایش اول 
 آزمایشهای آقای گالیله( به )آزمایشی مربوط

را می توان به نحوی به حالت عمودی نصب کرد که امتداد خطوط  الکتریکییک آهنربای 

میدان مغناطیسی آن موازی با جریان اتری باشد که نیروی جاذبه کره زمین را باعث می شود.  

 نمای کلی دستگاه استفاده شده برای انجام این آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است. 
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مسدود ساختن دو انتهای لوله  رایکه ب الزم هستند دو عدد دریچه )سر( دایره ای شکل

شیشه ای استفاده شوند.  یکی از این دو دریچه که در انتهای باالیی لوله قرار خواهد گرفت باید 

 ز باشد:  مجهبه سه قطعه بخصوص 

 که بتواند برای رها کردن قطعات مورد نظر بکار آید.  قطعات  ،یک سیستم رها کننده

رها شده باید به حالت سقوط آزاد از داخل لوله شیشه ای و میدان مغناطیسی تولید 

شده گذر کنند.  
 

 ممکن  که بتواند هوای داخل لوله شیشه ای را تا حّد ،محل اتصال برای یک پمپ هوا

کاک هوا در داخل شیشه گردد.  هاز بین رفتن اصط ًاخالی کند و در نتیجه باعث تقریب
 

  ن فشار هوای داخل لوله ساختمتعادل که برای  ،سوپاپ هوا یکمحل اتصال برای

ل ساختن فشار هوای داخل و خارج متعاد استفاده شود.  هوای بیرونفشار شیشه ای با 

بتوان قطعات چون باید الزم خواهد بود،  آنبرای باز کردن دو انتهای  لوله شیشه ای

 ازمورد نظر را از باال در داخل لوله شیشه ای به سیستم رها کننده متصل کرد و یا 

 قسمت پایین لوله شیشه ای خارج کرد.  

ا باید به یک منبع برق متصل شود که بطور کنترل شده ای توانایی ارائه دادن بسیم پیچ آهنر

از صفر تا حداکثر ولتاژ انتخاب و تنظیم شده را داشته باشد.  به یک سیستم  (DC) مستقیم برق

هر یک  از لحظه ای که)از صفر  را ولتاژ منبع برقبتواند بطور اتوماتیک فعال کننده نیاز است که 

 ولتاژ باالیی که حّدشروع کند و تا  (گذر می کنندسیم پیچ باالیی  انتهایقطعات کوچک از  از

تنظیم شده افزایش دهد.  همچنین، به یک سیستم ایجاد کردن خالء نیاز است که  انتخاب و

ممکن خارج کند.  اینگونه شرایط انجام آزمایشهای آقای  هوای داخل لوله شیشه ای را تا حّد

 ممکن می سازند.   جدیدیگالیله را به روش 

قطعات مختلف کوچک  قسمت داخلی لوله شیشه ای باید به اندازه کافی باز باشد که بتوان

انتخاب شده را از باال به داخل آن رها و در قسمت پایین دریافت کرد.  به همین دلیل میدان 

یک به دور مغناطیسی استفاده شده باید توسط تعداد زیادی از حلقه های یک سیم عایق دار که 

 د تولید شود.  نلوله شیشه ای پیچیده شده باش

در ابتدا، قبل از اینکه جریان برق به سیم پیچ آهنربا متصل شود، تک تک قطعات کوچک از 

اشیاء مختلف که مغناطیسی نباشند باید یکی یکی در داخل لوله شیشه ای )در سیستم رها 

کننده( نصب و پس از خالی کردن هوای داخل لوله شیشه ای رها شوند.  مدت زمانهایی که هر 
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برای عبور کردن از داخل قسمت سیم پیچی شده لوله نیاز دارند باید ثبت  یک از آن قطعات

شوند.  تمام قطعات رها شده حالت سقوط آزاد را بدون مواجه شدن به هیچگونه مقاومتی از 

 طرف مولکولهای هوا تجربه خواهند کرد.  

لیله، در این قسمت نشان داده خواهد شد که نظیر آزمایش پیشنهاد شده توسط آقای گا

.  رسیدتمام قطعات رها شده در داخل لوله با یک سرعت مشترکی به انتهای پایینی لوله خواهند 

این نتیجه قابل انتظار است چون همگی یک شتاب مساوی با هم را به سمت مرکز ثقل زمین 

 .  کردتجربه خواهند 

ای شروع شود که هر باید از لحظه سقوط تک تک قطعات  شده ازاندازه گیری  زمان، نکته مهم

 تا دمی شو وارد لوله شیشه ای سیم پیچ شدۀ قسمت به رها شده یک از قطعات

فقط اثرات مربوط به میدان  چون،خارج می شود.  قسمت لحظه ای که از انتهای آن 

 مغناطیسی هستند که در این آزمایش مورد نظر و مهم می باشند.  

متوسطی که منبع برق می تواند  مشخصی )در حّد له بعدی، باید جریان برق با ولتاژدر مرح

انتخاب شده افزایش  .  همچنین، مدت زمانی که ولتاژ باید از صفر به حّدانتخاب شودارائه دهد( 

یابد نیز باید معادل با زمان گذر کردن قطعات از قسمت سیم پیچ شده لوله شیشه ای )که در 

م شود.  مراحل بعدی آزمایش را باید برای دو قسمت قبلی آزمایش اندازه گیری شده بود( تنظی

 متفاوت تکرار کرد:  مورد کاماًل

و قطب د قرار داشته باشکه قطب شمال آن در باال باشد میدان مغناطیسی به نحوی  -1

ه در شکل باال نشان داده شده همانطور کیعنی ، دجنوب آن در پایین قرار داشته باش

 است

شتابدار در این حالت، به دلیل موقعیت دو قطب میدان مغناطیسی نسبت به هم، جریان 

به تولید شده در محیط اتر که در داخل لوله شیشه ای قرار دارد به سمت باال خواهد بود.  

انتخاب شده، جریان ایجاد شده در اتر محلی دارای  دلیل افزایش یافتن ولتاژ از صفر به حّد

اتری خواهد بود که به سمت شتابدار بنابراین، بر خالف جهت جریان د.  شتاب خواهد بو

مرکز ثقل کره زمین در حرکت است و باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می شود.  

این  دردر نتیجه، انتظارش است که تمامی قطعات رها شده در داخل لوله شیشه ای، 

گیرند و در نتیجه با سرعت آهسته تری به ب شتاببه سمت پایین  شتاب کمتری، با شرایط

انتهای پایینی لوله شیشه ای برسند و برای طی کردن طول لوله شیشه ای به مدت زمان 

 طوالنی تری نیاز داشته باشند.  
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کثر ولتاژهای مختلفی تکرار شود.  ولتاژهای باالتر باعث احداین آزمایش می تواند برای 

برای گذر کردن از نیز سریعتر شتاب گرفتن جریان اتر خواهند شد و قطعات رها شده 

 نیاز خواهند داشت.   به زمانهای طوالنی تری قسمت سیم پیچ شده لوله شیشه ای

به سیم پیچ ولتاژ ارائه شده به عنوان حداکثر در صورتیکه ولتاژ بسیار باالیی ، نکته مهم

شتاب ایجاد شده در محیط اتر محلی باعث خنثی شدن جریان ، انتخاب شود

شتابدار اتر به سمت مرکز ثقل زمین خواهد شد.  در نتیجه، قطعات رها شده 

 .حالت بی وزنی را تجربه خواهند نمودًا موقت

ش کالستیکی )رها شده با کمک یک نخ و یک قطعه اگر قطعات 

به حالت معلق در قسمت قطب شمال آهنربا نگهداشته شوند،  (مانند

به صفر کاهش خواهد یافت و قطعه کش با منقبض ًا وزن آنها موقت

را بوضوح به نمایش  رها شده ات قطعاتتجربی گونهشدن خود این

 د گذاشت.  حالتی که همان بی وزنی می باشد.خواه

 /8زمین معادل با کره زمین، شتاب اتر به سمت مرکز ثقل کره در سطح 
 است.  بنابراین،  2متر در ثانیه به توان 

"با تغییر دادن ولتاژ سیم پیچ از صفر تا حداکثر ولتاژ الزم می توان 

باعث ایجاد شدن جریان اتری گردید که دارای شتابی معادل با 

.  این حالت آن ولی بر خالف جهت، ن باشدیشتاب اتر به سمت زم

باعث تجربه شدن حالت بی وزنی توسط اشیائی )قطعاتی( ًا موقت

در داخل قسمت سیم )یا الستیک( خواهد شد که توسط یک نخ 

 پیچ شده لوله شیشه ای به حالت معلق آویزان باشند." 

و قطب  قرار داشته باشد آن در باال جنوبکه قطب باشد میدان مغناطیسی به نحوی  -2

ه در شکل باال نشان داده بر خالف ترتیبی کیعنی ، دآن در پایین قرار داشته باش شمال

 شده است 

متصل ساختن در این حالت، به دلیل موقعیت دو قطب میدان مغناطیسی نسبت به هم، 

انتخاب شده افزایش یابد( باعث  ولتاژ رثسیم پیچ آهنربا به ولتاژ متغیر )که از صفر به حداک

.  اشتخواهد دشتاب به سمت پایین تولید شدن جریانی در محیط اتر محلی خواهد شده که 
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اتری خواهد بود که به سمت مرکز ثقل کره زمین در  شتابدار بنابراین، موافق با جهت جریان

انتظارش است  حرکت است و باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می شود.  در نتیجه،

به  شتاب بیشتری، با شرایطاین  درکه تمامی قطعات رها شده در داخل لوله شیشه ای، 

تری به انتهای پایینی لوله شیشه ای بیشسمت پایین سرعت بگیرند و در نتیجه با سرعت 

 کردن طول لوله شیشه ای به مدت زمان کمتری نیاز داشته باشند.  برسند و برای طی 

ی تواند برای حدکثر ولتاژهای مختلفی تکرار شود.  ولتاژهای باالتر باعث این آزمایش م

سریعتر شتاب گرفتن جریان اتر خواهند شد و قطعات رها شده به زمانهای کمتری برای گذر 

 کردن از قسمت سیم پیچ شده لوله شیشه ای نیاز خواهند داشت.  

به حالت معلق اگر قطعات رها شده با کمک یک نخ و یک قطعه کش مانند 

افزایش خواهد ًا در قسمت قطب شمال آهنربا نگهداشته شوند، وزن آنها موقت

را ها شده رتجربیات قطعات  گونهیافت و قطعه کش با منبسط شدن خود این

 بوضوح به نمایش خواهد گذاشت.

نتایج بدست آمده در ضمن انجام هر یک از دو قسمت اینگونه آزمایشها نشان خواهند داد 

 شتاب قابل مقایسه باجریان اتری که بصورت میدان مغناطیسی نمایان می شود  شتابهرگاه  که،

بر ًا که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد می تواند مستقیمباشد جریان اتری 

 روی قدرت نیروی جاذبه در محل اثر بگذارد.  

جریان شتاب جریان اتر که بصورت میدان مغناطسی نمایان می شود و شتاب اگر ، نکته مهم

اتری که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد مسیر یکدیگر را قطع 

کنند، نیروی جاذبه در آن محل با زاویه ای غیر از عمود بر سطح کره زمین بر روی 

دیت این تغییرات به عوامل جاثر خواهد گذاشت.   دارنداجسامی که در آن محل قرار 

 : خواهند داشتزیر بستگی 

  جریان اتر که بصورت میدان مغناطیسی نمایان می شود نسبت  شتابمقدار

و  ،جریان اتری که باعث تولید شدن نیروی جاذبه می گردد شتاببه 


  زاویه ای که مسیر آن دو جریان اتر )یکی میدان مغناطیسی و دیگری

 جاذبه( نسبت به هم می سازند.  
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، اگر جریان الکتریسیته ارائه شده به سیم ، در ضمن انجام اینگونه آزمایشباید تأکید شود که

زمین ثبت  تهیچگونه اثری بر روی شتاب قطعات رها شده به سم پیچ آهنربا با ولتاژ ثابتی باشد

 نخواهد شد چون، 

"فقط جریان شتابدار اتر است که می تواند باعث تولید شدن 

 نیروی کششی گردد." 

 

 :آزمایش دوم  
 )اثر تپه مغناطیسی(

آزمایش قبلی ارائه شده در این بخش، تحت عنوان "اثر میدان مغناطیسی بر روی قدرت 

آزمایشهای آقای گالیله("، نشان می دهد که چطور وجود  به نیروی جاذبه )آزمایشی مربوط

میدان مغناطیسی )که خود نوعی جریان تولید شده در محیط اتر می باشد( بر روی نیروی جاذبه 

 در محل تأثیر می گذارد.  

عجیبی استفاده شود ًا یکی از کاربردهای این اثرات می تواند برای توضیح دادن شرایط ظاهر

عددی در سرتاسر سطح کره زمین مشاهده می شوند.  در اینگونه نقاط که به نام که در نقاط مت

"تپه مغناطیسی" و یا "تپه جاذبه ای" به آنها رجوع می شود، به نظر می آید که نیروی جاذبه 

به سمت مرکز ثقل کره زمین )عمود بر افق( نمی باشد.  در ًا وارد شده بر روی اجسام مستقیم

افتادن اشیاء مختلف نظیر ماشین های سواری که دنده آنها به حالت خالص نتیجه، باعث راه 

می شود به جای اینکه طبق آنچه انتظارش  رباال یعنی به سمت ارتفاع باالترباشد به جهت س

است به سمت ارتفاع پایین تر راه بیافتد.  حتی اگر آب بر روی زمین ریخته شود نیز به جهت 

ن می دهد که سطح آن با سطح افق در فاصله دور مطابقت ندارد.  به سرباال جاری می شود و نشا

 عبارت دیگر، می توان ثابت کرد که، 

 ."و یا تصوری "پدیده مشاهده شده حقیقی است و نه تخیلی

اینگونه اثرات به دلیل این حقیقت پیش می آیند که، بعضی از مکانها بر روی سطح کره 

یا به نحو مؤثرتری به آهنربای داخل کره زمین متصل هستند و یا اینکه نقاط تیز در باالی  ،زمین

که در زیر منطقه بزرگی در نزدیکی سطح کره زمین  می باشندانبوه عظیمی از مواد مغناطیسی 

قرار دارند.  خطوط میدان مغناطیسی خودبخود به سمت قطعاتی که از مواد مغناطیسی ساخته 
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جلب می شوند، چون آن مواد مسیر راحت تری را با کمترین مقاومت ممکن برای عبور شده اند 

 آن قوای مغناطیسی به سمت قطبی که جریان دارند فراهم می سازند.

در حالتی که قسمت باالیی اینگونه انبوه عظیم از همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

که به حالت باریک و یا ًا د و مخصوصار داشته باشدر نزدیکی سطح کره زمین قر مواد مغناطیسی

تیز در آمده باشد، خودبخود باعث متمرکز شدن قسمت بزرگی از خطوط میدان مغناطیسی 

مغناطیسی به سمت خود و هدایت شدن آن خطوط از طریق خود مواد موجود در آن انبوه عظیم 

 خواهد شد. 

 

ص که در نیم کره مغناطیسی شمالی قرار دارد شکل باال یک نمونه از اینگونه مکانهای بخصو

را نشان می دهد.  در مورد نشان داده شده در شکل، قطب متمرکز شده در محل نیز قطب شمال 
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مغناطیسی می باشد و در نتیجه خطوطی که در آن محل از سطح کره زمین خارج می شوند 

شکل زیر یک نمونه از اینگونه  متمایل هستند. مغناطیسی جنوب خودبخود به سمت قطب 

 مکانهای بخصوص که در نیم کره مغناطیسی جنوبی قرار دارد را نشان می دهد.  

 

در نمونه نشان داده شده در شکل باال، قطب متمرکز شده در محل نیز قطب جنوب 

مغناطیسی می باشد و در نتیجه جریان اتری که در آن محل به داخل سطح کره زمین وارد می 

 مغناطیسی می باشد.   شمال خودبخود از سمت قطب شود

خطوط میدان مغناطیسی کره زمین ترجیح می دهند از مسیری که توسط در هر صورت، 

مواد مغناطیسی در محل فراهم شده به سمت سطح کره زمین نزدیک و از آن خارج شوند و یا به 
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خود را به قطب  اند شدهفراهم که سطح کره زمین وارد و از طریق آن مسیرهای راحت تر 

 .  در اعماق کره زمین برسانندمغناطیسی مورد نظر 

به حالت ، آن به از سطح زمین و یا داخل شدن ، با خارج شدنمحلی میدان مغناطیسی

محلی کره  وجود خود را بصورت اثرات وارده بر روی جهت و قدرت نیروی جاذبهمتمرکز شده، 

 د.  زمین به نمایش می گذار

در هر دو مورد نشان داده شده در شکلهای باال، سطح افق در محل خودبخود دارای ، همنکته م

شیب سرباالیی به سمت قطب جنوب می شود.  این حالت به دلیل این حقیقت پیش 

شکل اول، جریان اتری که به سمت مرکز ثقل کره زمین است و می آید که، در مورد 

باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین در محل )در نیم کره شمالی( می شود 

داده می شود.  همچنین،  )کشیده( تمایلمغناطیسی جنوب خودبخود به سمت قطب 

شدن در مورد شکل دوم، جریان اتری که به سمت کره زمین است و باعث تولید 

نیروی جاذبه کره زمین در محل )در نیم کره جنوبی( می شود خودبخود به سمت 

   مغناطیسی کشیده می شود.  بنابراین، در هر دو مورد،جنوب قطب 

خودبخود  گیردئی که در اینگونه مکانها قرار ی"انتهای باالیی هر ش

جغرافیایی( شمال مغناطیسی )نه قطب  شمال به سمت قطب

 ." شودمی تمایل م

زمین در محل به عوامل زیر بستگی کره درت نیروی جاذبه جدیت اثر وارده بر روی جهت و ق

 دارد:  

  ،اینگونه نقاط متناظر با قطب مغناطیسی شمال باشند و یا قطب مغناطیسی جنوب 
 واقع باشند و یا در نیم کره مغناطیسی  لیاینگونه نقاط در نیم کره مغناطیسی شما

، یجنوب
  ،فاصله اینگونه نقاط از نزدیکترین قطب مغناطیسی کره زمین 
  مرغوبیت اتصال موجود بین مواد مغناطیسی در محل و آهنربای داخلی هسته کره

زمین، و 
 در مقایسه با اندازه فیزیکی انبوه  ی که در سطح زمین قرار دارداندازه فیزیکی قسمت

چه  .  چون، هرگرفته استمین قرار مواد مغناطیسی که در عمق بیشتر در زیر سطح ز

اندازه فیزیکی قسمتی که در سطح زمین قرار دارد نسبت به اندازه کلی مواد مغناطیسی 
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که در زیر آن پنهان است کوچکتر باشد خودبخود باعث متمرکز شدن هر چه بیشتر 

خطوط میدان مغناطیسی موجود در محل خواهد شد.  متناظرٌا، وسیعتر بودن قسمت 

پخش بودن خطوط میدان مغناطیسی در مکانی که آنها یا از زمین  نیز، به دلیل سطحی

، خودبخود باعث تولید شدن اثرات وارد می شوندبیرون می آیند و یا به داخل زمین 

 ضعیف تری می گردد.  

که توسط میدان  ،گونه شیب در سطح کره زمین نسبت به افق محلی در اینگونه مکانها، هر

بصورت ًا د، طبیعته به اینکه در چه جهتی باشجود در محل تغییر یافته است، بستمغناطیسی مو

حتی شامل آب و سایر مواد غیر  اشیاء مختلفسرباالیی و یا سرپایینی حس خواهد شد.  بنابراین، 

مغناطیسی که ممکن است در محل رها و یا ریخته شوند خودبخود تمایل به سیر کردن به جهت 

محل خواهند داشت، حتی اگر جهت سیر شده نسبت به سطح افقی کره تولید شده در سرازیری 

کره زمین( بصورت سرباالیی باشد.  به همین دلیل است که  کلی سطح زمین )بر اساس انحنای

در اینگونه مکانها، ماشینهای سواری )در صورتیکه دنده آنها به حالت خالص باشد و ترمز آنها نیز 

و سایر اشیاء تمایل به راه افتادن به سمت ارتفاعات باالتری را دارند.  در نتیجه، رها شده باشد( 

نام آن مکانها که "تپه مغناطیسی" و یا "تپه جاذبه ای" می باشد، پدیده تجربه شده در آن 

 بطور منصفانه ای معرفی می کند.   مکانهای بخصوص را

ی متمرکز شده ای می باشند به قطب هر چه اینگونه مکانهایی که میزبان میدان مغناطیس

درت نیروی قمغناطیسی نزدیکتر باشند، اثرات آنها بر روی جنوب مغناطیسی و یا به قطب شمال 

جاذبه محلی قوی تر و اثرات آنها بر روی جهت نیروی جاذبه محلی ضعیف تر خواهند بود.  این 

مغناطیسی و  شمال انها به قطباثرات به دلیل این حقیقت پیش می آیند که، هر چه اینگونه مک

مغناطیسی نزدیکتر باشند جهت جریان اتری که مربوط به میدان مغناطیسی  جنوب یا به قطب

و از طریق آن مکانهای محدود به بیرون از و یا به داخل سطح زمین جاری  ،کره زمین می شود

و در نتیجه  است، خودبخود نزدیکتر به خط عمود بر سطح افقی کلی سطح کروی کره زمین

نزدیکتر به امتداد جهت جریان اتری خواهد بود که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین در 

 آن مکانها می گردد.  

چه اینگونه مکانها نزدیکتر به خط استوای مغناطیسی کره زمین قرار داشته باشند،  ولی، هر

شده توسط آنها می شود زاویه جهت جریان اتری که مربوط به وجود میدان مغناطیسی متمرکز 

د ساخت که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره رگی نسبت به جهت جریان اتری خواهبزًا نسبت

شیب افق محلی  بر رویزمین در آن محل می گردد.  بنابراین، اثرات مشاهده شده بیشتر 

نتیجه، شیب  درت نیروی جاذبه کره زمین در محل باشند.  درق بر روید بود تا اینکه نخواه
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مشاهده شده در افق محلی در اینگونه مکانها که نزدیکتر به خط استوای مغناطیسی کره زمین 

هستند بیشتر از شیب مشاهده شده در افق محلی در نزدیکی همین گونه مکانها در نزدیکی 

درت نیروی جاذبه کره زمین در محل ققطبهای مغناطیسی خواهد بود.  ولی، اثر آنها بر روی 

همان اثری است که در مکانهایی که به نام تپه های ًا هد بود.  این اثر دقیقاضعیف تر خو

ای ومغناطیسی و یا تپه های جاذبه ای نامگداری و معروف شده اند و در نزدیکی خط است

 مغناطیسی کره زمین قرار دارند به نمایش گذاشته می شود.  

که می توانند تغییرات  م معمولی انجام دادآزمایش های ساده بسیاری را می توان با لواز

وارده در وزن اشیاء را که به دلیل قرار داشتن در اینگونه مکانها که به نام "تپه مغناطیسی" و یا 

"تپه جاذبه ای" شناخته و معروف شده اند را تأیید کنند.  اینگونه آزمایش ها را می توان با کمک 

جنس غیر مغناطیسی باشد، و  هر میزانی که غیر مغناطیسی باشد، حتی یک قطعه کش که از

انجام  (غیر مغناطیسی)تعدادی اشیاء غیر مغناطیسی با وزن های مشخص و یک متر اندازه گیری 

 داد.  

دوری از آنها اندازه ًا با مقایسه کردن وزن آن اشیاء که در اینگونه مکانها و در فاصله نسبت

الیق دارا بودن چنین نام ًا ها حقیقتگیری شده باشند، می توان نشان داد که آیا اینگونه مکان

 ستند.  و یا تپه جاذبه ای هستند یا که نیتپه مغناطیسی  یعنی

که غیر مغناطیسی  اشیاءاستفاده شده نظیر یک قطعه کش و غیر مغناطیسی  میزان، نکته مهم

توسط یک نخ آویزان باشند تا وزن اندازه  انهآزاد وزن مشخصی دارند باید بطور کاماًل

 جهت حقیقی جریان اتر محلی باشد. ی شده در امتداد گیر

همچنین می توان ثابت کرد که، مقدار تغییر در وزن اندازه گیری شده برای هر یک از 

متناسب با زاویه ای خواهد بود ًا در مقایسه با وزن معمولی آنها در مکانهای دور، مستقیم ،اشیاء

ط میدان افق کلی سطح کره زمین توسبر سطح که نیروی جاذبه محلی از مسیر عمود 

مغناطیسی متمرکز شده در محل منحرف شده است.  شکل زیر بطور ساده ای نحوه انجام 

اینگونه آزمایش ها را نشان می دهد که می تواند برای آشکار ساختن تغییرات وارده در وزن 

 اشیاء در اینگونه مکانهای بخصوص نسبت به سایر مکانها استفاده شود.  

اینگونه آزمایش های وزن برای تأیید و یا رد شدن اینگونه مکانها را می توان به نام زیر 

 نامگذاری نمود،  

 اسماعیل زاده برای تپه های مغناطیسی" "آزمایش وزن
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در محوطه تپه های مغناطیسی که در نیم کره مغناطیسی شمالی قرار دارند، انتظارش است 

که اشیاء از آنچه در سایر مکانها وزن دارند کمی سبکتر باشند.  این انتظار بر اساس این حقیقت 

است که، در نیم کره مغناطیسی شمالی، جهت جریان اتری که خود را بصورت میدان مغناطیسی 

ش می گذارد به سمت بیرون از سطح زمین است یعنی بر خالف جهت جریان اتری است به نمای

د، چون اینگونه مکانها نقش گردکه باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین در آن محل می 

قطب مغناطیسی شمال محلی )فرعی( را در این نیم کره بازی می کنند.  این حالت در شکل زیر 

 نشان داده شده است.  
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همین اشیاء در محوطه یک تپه مغناطیسی در نیم کره مغناطیسی جنوبی که متناظرٌا، وقتی 

وزن خواهند داشت.   (در سایر نقاط)قرار داده شوند، آنها کمی سنگین تر از حالت معمولی خود 

خود را چون، در نیم کره مغناطیسی جنوبی جهت جریان اتری که بصورت میدان مغناطیسی 

جریان اتری است که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین در  دهد موافق با جهتنشان می 

در شکل  حالتآن محل می گردد.  در نتیجه آن دو جریان اتر یکدیگر را تقویت می کنند.  این 

   زیر نشان داده شده است.

 

شرایط تجربه شده توسط اشیاء درست مانند شرایط تجربه شده توسط اشیائی می  گونهاین

ماند که داخل یک هواپیمایی قرار داشته باشند که در ضمن پرواز در یک ارتفاع ثابت در حال 

دور زدن باشد.  در این شرایط، اشیاء هم نیروی جاذبه کره زمین را تجربه می کنند و هم نیروی 

 ه در اثر دور زدن هواپیما بر آنها وارد می شود.  گریز از مرکزی ک

پیما که در حال دور زدن از هواریز از مرکز تولید شده در مورد پروگبا این تفاوت که نیروی 

، دارای برآیند عمود بر سطح کره زمین نمی باشد، حال آنکه نیروی کششی وارده از طرف است

مورد  حل می شود، بسته به اینکه محلد در مجریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی موجو

ر در نیم کره مغناطیسی شمالی باشد و یا در نیم کره مغناطیسی جنوبی، به ترتیب دارای ظن

 برآیند عمود بر سطح کره زمین به سمت باال و یا به سمت پایین خواهد بود.  

مقدار تغییرات وارده در وزن اشیاء که در محوطه یک تپه مغناطیسی قرار داده می شوند 

بستگی به قدرت میدان مغناطیسی دارد که در آن مکان متمرکز شده است.  برای محاسبه 
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نمودن درصدی که انتظارش است وزن اشیاء در مکان یک تپه مغناطیسی تغییر کند، باید قدرت 

به سمت مرکز ًا ی که مستقیمجود در محل و جهت آن نسبت به خطسی مونیروی میدان مغناطی

 کند را اندازه گیری کرد.  می ثقل کره زمین اشاره 

تمامی تپه های مغناطیسی شناخته شده در مسیر جاده های ًا از آنجایی که تقریب، نکته مهم

ره زمین که به سمت قطب مخالف مغناطیسی کقرار دارند در امتداد جهتی و معمولی 

اشاره نمی کنند، فقط بر اساس شانس بوده که وجود آنها توجه مردم محل را بخود 

   جلب نموده است.  بنابراین،

"در صورتیکه در محل هر یک از تپه های مغناطیسی شناخته شده 

الف مغناطیسی به سمت قطب مخًا که مستقیم ساخته شود جاده ای

اثرات قوی تری را اده ها خواهند توانست ، آن جکره زمین اشاره کند

بر روی نیروی جاذبه محلی کره زمین و جهت آن به نمایش بگذارند 

ازدیدکنندگان و و به نحو مؤثرتری نیز باعث حیرت هر چه بیشتر ب

 توریستها گردند." 

 

  :آزمایش سوم
 (تپه های مغناطیسی مصنوعی)

در  قطر بزرگ یک چاه خیلی عمیق و بایک تپه مغناطیسی مصنوعی را می توان با کندن 

قوی است انجام داد.  دلیل قوی بودن میدان ًا منطقه ای که میدان مغناطیسی کره زمین نسبت

ن منطقه است که آناطیسی در محل نزدیک بودن الیه عظیمی از مواد مغناطیسی در زیر غم

داخل کره زمین متصل خوبی با الیه های زیرتری دارد که به مواد مغناطیسی ًا تماس نسبت

 هستند.  

، باید چاه کنده شده را توسط میله ها و یا لوله هایی که از جنس ماده ای مغناطیسی سپس

سطح کره زمین  سمت بهاز داخل زمین باشند پر کرد تا قوای میدان مغناطیسی کره زمین را 

)در نیم کره  به سمت داخل زمین )در نیم کره مغناطیسی شمالی( و یا از سطح کره زمین

و  مسیر جدیدًا کنند.  به این طریق قوای مغناطیسی محلی کره زمین اجبار هدایتمغناطیسی جنوبی( 

ساختمان داخلی نمونه ای از اینگونه تپه های مصنوعی در ارائه شده را دنبال خواهند کرد.   راحت تر

   شکل زیر نشان داده شده است.
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 تپه مغناطیسی که به این روش ساخته شود به عوامل زیر بستگی خواهد داشت:   یکنیروی 

  مغناطیسی، جنوب مغناطیسی باشند و یا از نوع قطب شمال اینگونه نقاط از نوع قطب
  جنوبی،  مغناطیسی شمالی باشند و یا در نیم کره مغناطیسی اینگونه نقاط در نیم کره
  ،فاصله بین اینگونه نقاط و نزدیکترین قطب مغناطیسی کره زمین 
  ،مرغوبیت تماس بین مواد مغناطیسی محلی و مواد مغناطیسی داخلی کره زمین
  مواد مغناطیسی در نزدیکی سطح کره زمین )در محل مورد نظر( در فیزیکی اندازه

یشتری در آن محل در زیر مواد مغناطیسی که در عمق بسیار بفیزیکی مقایسه با اندازه 

زمین قرار دارد.  اندازه کوچکتر در نزدیکی سطح زمین به این معنی خواهد بود که 

و در نتیجه اثرات مشاهده شده قوی تر خواهند  خواهند شدقوای مغناطیسی متمرکزتر 

بزرگتر بودن اندازه مواد مغناطیسی که در نزدیکی سطح زمین قرار دارند متناظرٌا، .  بود

 .  خواهد بودو ضعیف تر بودن آن ودبخود به معنی پخش بودن قوای مغناطیسی خ

یعنی قطعه ای که به انتهای باالیی موادی که  ،قطعه ای که در سطح زمین نصب خواهد شد

خواهد بستگی به نوع مورد استفاده از تپه مغناطیسی ساخته شده  ،داخل چاه را پر کرده اند

 داشت.  برای مثال،  
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  باالیی اینگونه تپه های مغناطیسی مصنوعی که بر روی سطح زمین قرار می سطح

گیرد، می تواند به عنوان مکانی استفاده شود که تمام میزانها اندازه گیریهای خود از 

وزن اشیاء مختلف که در مکانهای دیگر اندازه گرفته شده بودند را انکار کنند.  اینگونه 

چه نزدیکتر به یکی از قطبهای مغناطیسی زمین باشند،  که هر تموارد استفاده بهتر اس

به موازات نیروی جاذبه زمین خواهد بود.  در ًا چون نیروی میدان مغناطیسی تقریب

نتیجه، جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی می شود بطور مفیدتری می تواند بر 

گذارد.  جاذبه زمین می شود اثر بنیروی روی جریان اتر که مربوط به 


   .سطح باالیی اینگونه تپه های مغناطیسی می تواند بصورت سطح شیبداری ساخته شود

.  اینگونه خواهد شدیر ممکن ادن به حالت عمود بر سطح افق غدر اینگونه شرایط ایست

موارد استفاده بهتر است که در نزدیکی خط استوای مغناطیسی ساخته شوند، چون 

به میدان مغناطیسی می شود و در آن مکان از سطح زمین جهت جریان اتر که مربوط 

به حالت افقی خواهد بود.  بنابراین، ًا خارج و یا به داخل آن وارد می شود تقریب

نیروی جاذبه زمین نسبت به سطح افق خواهد  بیشترین اثر ممکن را بر روی زاویۀ

گذاشت.   


 عی هستند( می توانند موارد تپه های مغناطیسی مصنوعی )و یا حتی آنهایی که طبی

مکانیکی و یا الکتریکی داشته باشند.  شکل زیر نمونه  یاستفاده مفیدی نظیر تولید نیرو

را نشان می دهد.   استفاده ساده ای از اینگونه موارد
با استفاده از اختالف وزن تولید شده در اینگونه مکانها می توان نیروی الزم برای 

اخت.  برای انجام این کار الزم است که از یک چرخ بزرگی که یک نیروگاه را فراهم س

باالنس شده است استفاده شود.  به این طریق می توان از آلوده شده محیط زیست نیز 

جلوگیری نمود.  در اینگونه موارد بهتر است که سطح باالیی تپه مغناطیسی به نحوی 

ی کره زمین که مخالف آن زاویه داده شود که تا حّد ممکن به سمت قطب مغناطیس

 است قرار گرفته باشد.  

در حقیقت، اساس کار اینگونه نیروگاه درست مانند دریافت انرژی از جریان آب می 

ماند، چون در آن حالت نیز با سنگینتر شدن چرخ در یک سمت است که چرخ شروع 

 به چرخیدن، و گرداندن آنچه نیاز است، می شود.  

می توان در نیم کره مغناطیسی جنوبی نیز بنا نمود و از همینگونه تأسیسات را 

 امکانات آن مکانها نیز بهره مند شد.  
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  همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، در قسمت سطح اینگونه تپه های مغناطیسی

مصنوعی حتی می توان یک مسیر دایره ای را برای جریان آب به نحوی ساخت که 

ًا توسط آب از روی سطح آن تپه و در قسمت های دیگر نسبتقسمتی از مسیر طی شده 

دور از آن قرار داشته باشند.  
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به این طریق، آب خودبخود می تواند برای قسمتی از مسیر خود به جهت سرباال 

حرکت کند و در قسمت دیگر از مسیر خود به حالت عادی به سمت پایین جریان یابد و 

دهد.  به این طریق، بدون اینکه نیازی به پمپ شدن مسیر دایره ای کاملی را شکل 

ادامه دهد.   شکل به جریان خود در آن مسیر دایره ایًا داشته باشد، آب می تواند دائم

خواهد را تجربه جریان داشتن به سمت سر پایین ًا بنابراین، در اینگونه شرایط، آب دائم

 شرایطی که باعث متحیر شدن ناظران خواهد شد.   کرد،

همچنین، در صورتیکه مقدار آبی که جریان دارد به اندازه کافی باشد می تواند برای 

 تفریحی الکتریکی و یا مکانیکی یک پارک یتولید کرده قسمتی از احتیاجات نیرو

 استفاده شود.  

  با نصب کردن یک سطح نسبتًا پهن و دراز به )انتهای مواد مغناطیسی نصب شده در زیر

باالی تپه مغناطیسی مصنوعی، می توان یک مسیر عبور برای سطح زمین( سطح 

ماشین های سواری را بوجود آورد که بتوانند خوبخود و در زمانی که دنده آنها خالص 

است و ترمز هم رها شده است به سمت سرباال حرکت کنند.  


 با نصب کردن یک خط ریل قطار و قرار دادن یک سری واگن که کل طول مسیر ریل را 

مشتریان پارک تفریحی را برای یک پوشانده و به یکدیگر متصل شده باشند، می توان 

فقط یک سیستم ترمز کردن دعوت کرد.  سواری بدون استفاده از هیچگونه سوخت 

 الزم است که مسافران بتوانند سوار و پیاده شوند.  
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 مغناطیسیبا نیروی میدان محرکه سیستم 

این نوع سیستم  اصلی در ساختمان اتقطعهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

که جریان  سیستم بخصوص یک، لوله ای یک آهنربا الکتریکیعبارتند از، جلو برنده محرکه و یا 

 .  و یک منبع الکتریسیته الکتریسیته استفاده شده را به زمان بندی های مناسب قطع و وصل کند

 

کلی این نوع سیستم به قدرت میدان مغناطیسی تولید شده بستگی دارد.  از  مفید بودن

آنجایی که اثر وارده بر اتر محلی قابلیت جمع شدن دارد، با استفاده از چندین آهنربا می توان 

باعث تولید شدن جریان هر چه سریع تر در محیط اتر گردید.  اینگونه اثرات درست مانند اثرات 

 نصبکه یکی پس از دیگری در مسیر یک لوله آب  خواهند بود ین پمپ آبوارده توسط چند

شوند که از خروجی آخرین ند، چون آنها نیز باعث هر چه باالتر رفتن فشار آبی می ده باشش

 می آید.   پمپ بیرون
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و یا مکانیزم تولید نیروی جلو برنده، درست مانند یک موتور جت محرکه اینگونه سیستم 

چون هر دو سیستم با بوجود آوردن فشار کم در قسمت جلو و بوجود آوردن فشار ، دعمل می کن

  می گردند.  نیروی جلو برنده باعث تولید شدن زیاد در قسمت پشت خود، 

برای اینکه اینگونه سیستم بتواند کار خود را به نحو درست انجام دهد میدان مغناطیسی 

.  اگر میدان مغناطیسی و در نتیجه جریان ایجاد استفاده شده باید به نحو بخصوصی تولید شود

شده در محیط اتر به حالت یکنواخت و با قدرت ثابتی باشد، اتر مسیر حلقه ای خود را کامل 

نیروی برآیندی به هیچ جهتی تولید نخواهد شد.  ولی اگر جریان تولید  ،خواهد کرد.  در نتیجه

ت ضربه ای و یا لحظه ای باشد، باعث تولید شده در محیط اتر محلی بصورت هم جهت ولی بصور

میدان مغناطیسی و در نتیجه مدت شدن نیرو به جهت مورد نظر خواهد شد.  هر چه زمان تولید 

جهت جریان تولید شده نزدیکتر به موازات امتداد جهت  کوتاه تر باشداتر جریان زمان تولید 

 مورد نظر خواهد شد، چون اتر فرصت کامل کردن مسیر حلقه ای را نخواهد داشت.  

نیروی تولید شده و همچنین بازده اینگونه سیستم جلو برنده به عوامل زیر بستگی خواهد 

 داشت.  

 نربای الکتریکی،ولتاژ و آمپراژ استفاده شده برای فعال ساختن آه  
  ضربه های تولید شده در هر ثانیه،  فرکانس
  طول زمان هر ضربه تولید شده )در مقایسه با طول مدت زمان بین ضربه ها یعنی مدت

 زمانی که آهنربا فعال نمی باشد(. 

که فقط نیروی جاذبه  شودبه نحوی تنظیم  دنیروی تولید شده توسط اینگونه سیستم می توان

را خنثی کند و باعث بی وزنی آن دستگاه و آنچه به آن متصل است شود.  حالت بی وزنی تولید 

 شده توسط اینگونه دستگاه را می توان به عنوان زیر نامگذاری نمود: 

 "اثر بی وزنی اسماعیل زاده"

تولید شدن نیروی ضربه ای توسط آهنربای الکتریکی را نباید با میدان مغناطیسی ، نکته مهم

توسط یک جریان الکتریسیته که از نوع متناوب است اشتباهی گرفت.  در  تولید شده

عوض می مورد جریان متناوب، جهت میدان مغناطیسی تولید شده بطور تکراری 

ه در اینگونه سیستمها از نوع ثابت و یا شود، در حالیکه جریان الکتریسیته استفاده شد

مستقیم است که توسط یک سیستم قطع کننده به زمان بندی مناسب روشن و 

 خاموش می شود.  
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برای تولید کردن جریان الکتریسیته به حالت منقطع که بتواند توسط اینگونه لوازم استفاده 

ن توسط یک آشود، می توان از یک منبع الکتریسیته از نوع مستقیم استفاده کرد که الکتریسیته 

سیستم بخصوص به حالت قطع و وصل در آید.  یا اینکه می توان از یک منبع الکتریسیته از نوع 

باید  ،ریان متناوب استفاده نمود که از یک دیود گذرانده شده باشد.  در مورد جریان متناوبج

منفی امواج سینوسی استفاده شود و نه از هر دو، چون آنها اثرات نیمه  از مثبت و یافقط از نیمه 

را  یکدیگر را خنثی خواهند کرد.  البته می توان هر دو قسمت موج سینوسی الکتریسیته متناوب

عال ساختن آهنربای الکتریکی را فذخیره کرد و جریان الزم برای مجزا از هم در دو سری خازن 

 بطور نوبتی از آن دو سری خازن دریافت نمود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 تغییرات غیر منتظره برای توضیح 

 گذر می کنند از نزدیکی کره زمین یی کهماهواره ها در سرعت

، در ضمن عبور چند ماهواره از نزدیکی کره زمین که بتوانند به اخیردر طول چند دهه 

سمت مقصد نهایی خود راهی شوند، تغییرات غیر قابل توضیحی در سرعت آن ماهواره ها پیش 

("  Galileoرا از خود نشان داد ماهواره "گالیله ) اثریکه اینچنین ای ین ماهواره لآمده است.  او

میالدی و  1بود که دو بار از نزدیکی کره زمین عبور )مانور( داده شده بود، یکبار در سال 

.  پس از ماهواره گالیله چندین ماهواره دیگر از جمله ماهواره "نییر ) 12بار دیگر در سال 

NEAR  1(" در سال8 ( ماهواره "کاسینی ،Cassini  در سال )1ر ) ، ماهواره "َمِسنِج

Messenger  2(" در سال و ماهواره "روِز ( تاRosetta  در سالهای ")2 ،2  و

2  در ضمن گذر کردن از نزدیکی کره زمین تغییرات غیر منتظره ای در سرعتهای خود

 تجربه کردند.  

توسط آنها مقدار تغییر مشاهده شده در سرعت این ماهواره ها بسیار کم بوده و بیشترین 

میلیمتر در ثانیه بود.  ولی  8/1(" تجربه شده بود که معادل با  NEARاهواره "نییر ) م

غیر منتظره بودند، چون تمام عواملی که می  اینگونه تغییرات در سرعت آن ماهواره ها کاًل

ته شده بودند.  همچنین، مقدار فماهواره ها اثر بگذارند در نظر گرآن نستند بر روی سرعت اتو

ات وارده در سرعت ماهواره ها در هر گذر آنها از نزدیکی کره زمین با هم متفاوت بوده اند.  تغییر

باید ذکر شود که، در ضمن هر یک از گذرهای آن ماهواره ها از نزدیکی کره زمین، نزدیکترین 

 و هر یک با زاویه مختلفی نسبت فرق داشتندفاصله آن ماهواره ها از مرکز ثقل کره زمین با هم 

 کره زمین عبور داده شده بودند.  به خط استوا از نزدیکی

با در نظر گرفته شدن وجود اتر و اثرات جریان آن که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین 

اینگونه تغییرات در سرعت ماهواره ها از نزدیکی کره زمین )و یا سایر می توان می شود، هم 

کراتی آسمانی که دارای میدان مغناطیسی می باشند( را توضیح داد و هم می توان بوقوع 

مقدار تغییرات در سرعت ماهواره هایی که می توان پیوستن آن تغییرات را انتظار داشت و حتی 

 محاسبه نمود.  ًا را از قبل دقیق خواهند شد از نزدیکی کره زمین گذر داده

هر ماهواره ای که اینگونه مانورها را در نزدیکی کره زمین انجام می دهد، هم از داخل جریان 

اتری گذر می کند که مربوط به نیروی جاذبه کره زمین می شود و هم از جریان اتری گذر می 

د.  در نتیجه، در ضمن طی کردن مسیر کند که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شو
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مانوری خود از نزدیکی کره زمین، انتظارش است که ماهواره توسط جریان دوم اتر که مربوط به 

 ی حمل )کشیده( شود.  میدان مغناطیسی کره زمین می شود نیز تا حّد

شمال جهت جریان کلی اتری که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شود از قطب 

که مربوط  زمغناطیسی است.  ولی، جریان ضعیفتری از اتر نی جنوب مغناطیسی به سمت قطب

به سمت سمت غرب مغناطیسی به میدان مغناطیسی کره زمین می شود نیز وجود دارد که از 

شرق مغناطیسی می باشد.  آن جریان در اثر گردش میدان مغناطیسی کره زمین به همراهی 

  محورش پیش می آید.  بنابراین،به دور چرخش کره زمین 

یک ماهواره که از نزدیکی کره زمین عبور "فرقی نمی کند که مسیر طی شده توسط 

 خودبخود هم تغییراتی در سرعت خود و همدر چه جهتی باشد، آن ماهواره می کند 

ولی در اکثر موارد، بسته به مسیر   تغییراتی در جهت حرکت خود تجربه خواهد نمود.

و طی شده، یا تغییرات وارده در سرعت آن ماهواره جدی تر خواهند بود و یا  انتخاب

 تغییرات وارده در جهت حرکت آن."  

حرکت ماهواره نسبت به خط  اثر وارده بر روی سرعت ماهواره بیشترین خواهد بود اگر جهت

درجه بسازد.  در این موارد،  2درجه و یا  مغناطیسی کره زمین زاویه ای معادل با  استوای

سرعت ماهواره بیشترین مقدار تغییر ممکن را به سمت قطب جنوب تجربه خواهد کرد و جهت 

 واهد شد. مغناطیسی کشیده )حمل( خ شرق مسیر حرکت آن ماهواره به سمت

مغناطیسی( جنوب ه بیشترین )و آن هم به سمت قطب اثر وارده بر روی جهت حرکت ماهوار

مغناطیسی کره زمین زاویه ای معادل  حرکت ماهواره نسبت به خط استوای خواهد بود اگر جهت

درجه بسازد.  در این موارد، جهت حرکت ماهواره بیشترین مقدار  18( درجه و یا   با صفر ) 

رد و تأثیر وارده بر روی سرعت حرکت آن تغییر ممکن را به سمت قطب جنوب تجربه خواهد ک

 مغناطیسی خواهد بود.   شرق ماهواره به سمت

شکل زیر نمای ساده ای از میدان مغناطیسی کره زمین را نشان می دهد که در نزدیکی 

سطح آن قرار دارد.  به عبارت دیگر، این شکل جریان اتر مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین 

 جنوب مغناطیسی از زمین خارج می شود و در قطب شمال در قطب که را نشان می دهد

 مغناطیسی به داخل زمین وارد می شود.  

بنابراین، اثرات جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شوند باید در تمام 

محاسبات مربوط به مسیر و سرعت حرکت ماهواره هایی که از نزدیکی کره زمین گذرانده می 

 شوند در نظر گرفته شوند.  
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جدیت نیروی کششی وارد شده توسط جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین 

می شود بر روی هر ماهواره ای که از نزدیکی کره زمین گذرانده می شود و تغییرات وارده در 

ه بستگی سرعت و جهت حرکت آن ماهواره به مسیر دقیق انتخاب و طی شده توسط آن ماهوار

 دارند.  

برای اینکه بتوان اثرات میدان مغناطیسی کره زمین بر روی مسیر و سرعت حرکت یک 

را دقیقًا محاسبه کرد الزم است که اطالعات مانور داده شود از نزدیکی کره زمین باید ماهواره که 

 زیر در مورد حرکت ماهواره در ضمن نزدیک شدن به کره زمین را دانست.  



 سرعت اولیه ماهواره و جهت حرکت آن نسبت به مرکز ثقل کره زمین -1

به محاسبه شدن تقریبی ارتفاعات و سرعت های قابل انتظار ماهواره  ،این اطالعات

و محاسبه شدن مقدار تقریبی کج شدن مسیر حرکت آن که مربوط به نیروی جاذبه 

ی که ماهواره در میدان مغناطیسی کره زمان کره زمین می شود و در نتیجه طول مدت

 کمک خواهند کرد.   گذراندزمین )با قدرتهای متفاوت( خواهد 
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  نزدیکترین فاصله ماهواره به کره زمین -2

 ،پایین ترین ارتفاعی که انتظارش است ماهواره به مرکز ثقل کره زمین داشته باشد

برای مشخص ساختن قوی ترین نیروی میدان مغناطیسی کره زمین که ماهواره تجربه 

 خواهد کرد کمک خواهد نمود.  

- تاریخ دقیقی که ماهواره از نزدیکی کره زمین گذر خواهد کرد  

موقعیت دقیق محور دورانی  ،تاریخ دقیق گذر کردن ماهواره از نزدیکی کره زمین

خورشید رسم شود به دور که بر مسیر گردشی کره زمین کره زمین نسبت به مماسی 

درجه منفی، یعنی  /2درجه مثبت و  /2کمک خواهد کرد.  این موقعیت بین 

 درجه، در طول سال تغییر می کند.   /6معادل با 

- ساعت دقیقی که ماهواره از نزدیکی کره زمین عبور خواهد کرد   

زاویه بین خط استوای مغناطیسی کره زمین و  ،عت دقیق گذر کردن ماهوارهسا

 مسیر حرکت ماهواره را مشخص خواهد ساخت.  

-   .طول مدت زمانی که ماهواره در نزدیکی کره زمین خواهد گذراند 

برای محاسبه کردن اثرات کلی وارده از طرف میدان  ،این بخش از اطالعات

 مغناطیسی کره زمین بر روی سرعت و جهت حرکت ماهواره بکار خواهند آمد.  

طول و عرض جغرافیایی مکان روی سطح کره زمین که انتظارش است ماهواره  -6

  نزدیکترین به مرکز ثقل کره زمین قرار داشته باشد

ماهواره که  طی شدهمشخص ساختن قسمتی از مسیر ًا برای دقیق ،این اطالعات

قویترین نیروی کششی را از طرف میدان مغناطیسی کره زمین تجربه خواهد کرد الزم 

 خواهند بود.  

- زاویه بین مسیر حرکت ماهواره و خط استوای جغرافیایی کره زمین   

ی کره زمین مسیر حرکت ماهواره و زاویه ای که با میدان مغناطیس ،این اطالعات

.  در نتیجه، تغییرات قابل انتظار که در سرعت و می سازندخواهد ساخت را مشخص 

جهت حرکت ماهواره پیش خواهند آمد می توانند محاسبه شوند، چون قدرت میدان 

گذر کردنش از نزدیکی کره زمین، زمان ماهواره، در طول مدت  مغناطیسی که توسط

 تجربه خواهد شد معلوم خواهد بود.  
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   مسیری که انتظارش است ماهواره طی کند لقدرت میدان مغناطیسی کره زمین در طو -8

ماهواره در طول  استمحاسبه شدن نیروهای کششی که انتظارش  ،این اطالعات

 خواهند ساخت.  را ممکن  کندتجربه  مسیر حرکتش از نزدیکی کره زمین

در بیرون  ،، جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شودباید تأکید شود که

 می باشد.  بنابراین،  مغناطیسی جنوب مغناطیسی به سمت قطب  شمال از قطباز زمین، 

و "در ضمن گذر کردن یک ماهواره از نزدیکی کره زمین، هم سرعت 

حرکت آن ماهواره تحت تأثیر نیروی کششی میدان هم جهت 

 ." دنمی گیرمغناطیسی کره زمین قرار 

 که مربوط بهباشد  یبه موازات جریان اترًا در صورتیکه مسیر حرکت یک ماهواره تقریب

مغناطیسی در حرکت  جنوب ، اگر ماهوره به سمت قطبمیدان مغناطیسی کره زمین می شود

.  شد ه جلو رانده خواهد شد و در نتیجه به سرعت آن افزوده خواهدباشد توسط نیرویی اضافی ب

باشد، توسط نیرویی اضافی به سمت مغناطیسی در حرکت  شمال در حالیکه اگر به سمت قطب

 . شدخواهد سته سرعت آن کااز قب کشیده خواهد شد و در نتیجه ع

که مربوط به  اتری باشد ریاندر صورتیکه مسیر حرکت یک ماهواره عمود بر جهت ج، نکته مهم

، آن ماهواره بیشترین مقدار انحراف در جهت دان مغناطیسی کره زمین می شودمی

در سرعت حرکتش پیش تغییر جدی ، ولی تجربه خواهد کردرا خود حرکت مسیر 

در این حالت، جریان اتری که مربوط به میدان مغناطیسی کره چون .  نخواهد آمد

در اثر است که  یجریانمسیر حرکت ماهواره خواهد بود،  زمین می شود و در امتداد

بوجود می  (محور کره زمینبه دور  ) همراهی کره زمینگردش میدان مغناطیسی به 

 آید.  

بنابراین، انحراف از مسیر اصلی به سمت راست و یا به سمت چپ خواهد بود 

 مغناطیسی باشد و یا به سمت شرق بسته به اینکه جهت حرکت ماهواره به سمت

 . مغناطیسی غرب

مقدار دقیق تغییرات وارده در سرعت و جهت حرکت یک ماهواره در ضمن اینگونه مانورها از 

العات ذکر قوی هستند به جزئیات و اطًا نزدیکی کرات آسمانی که دارای میدان مغناطیسی نسبت

 شده در باال بستگی دارند.  
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 نکته مهم، 

کره زمین در گردش به دور ماهواره هایی که در حال حاضر در مدارهای مختلف 

هستند می توانند هم برای تأیید نمودن اطالعات ارائه شده در این صفحات مفید 

باشند و هم برای جمع آوری کردن اطالعات دقیق در مورد قدرت میدان مغناطیسی 

 کره زمین در ارتفاعات مختلف. 

عدی میدان مغناطیسی کره می توانند برای نقشه برداری کردن سه ُب اینگونه اطالعات

برای محاسبه کردن مسیر هر چه دقیق می توانند زمین استفاده شوند، اطالعاتی که 

 انده خواهند شد بکار آیند. ماهواره هایی که در آینده از نزدیکی کره زمین گذر تر

برای تأیید نمودن اثرات ًا را مخصوصدر هر صورت، عاقالنه است که آزمایشهای بخصوصی 

حرکت کردن بصورت موازی و یا عمود بر جهت جریان اتری که مربوط به میدان مغناطیسی کره 

زمین می شود انجام داد.  اینگونه آزمایشها مطالعه و بررسی شدن دقیق اینگونه اثرات را بصورت 

ایش زیر آزمایش هایی هستند که مجزا از اثرات سایر پدیده ها ممکن خواهند ساخت.  دو آزم

 برای انجام اینگونه عملیات طرح ریزی شده اند.  ًا مخصوص

 

  :آزمایش اول
بر روی سرعت ماهواره ای که ، ربوط به میدان مغناطیسی کره زمینم ،)اثر جریان اتر

 زمین گذر می کند(کره به موازات جهت حرکت اتر از نزدیکی 

 آزمایش به دو ماهواره نیاز است.   اینبرای انجام همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

باید به نحوی به فضا پرتاب شود که به سمت کره زمین باز گردد و در امتداد  یک ماهواره

مسیری که از قطب شمال مغناطیسی به سمت قطب جنوب مغناطیسی باشد از نزدیکی کره 

زمین )ولی باالتر از الیه جّو زمین( گذر کند.  در این حالت، نیروی کششی تجربه شده 

و در نتیجه باعث افزوده شدن به سرعت آن ماهواره ماهواره را به جهت جلو خواهد راند 

خواهد شد.  در ضمن، ماهواره انحراف بسیار ضعیفی در جهت حرکت خود نیز تجربه خواهد 

کرد.  هر دو تغییرات وارده )در سرعت و جهت حرکت ماهواره( متناظر با آن ارتفاع بخصوص 

 مین( خواهند بود. از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از هسته مغناطیسی کره ز

تنها جریان اتر مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین که عمود بر جهت حرکت ماهواره 

خواهد بود جریانی است که در اثر چرخش میدان مغناطیسی به همراهی کره زمین به دور 
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این جریان اتر باعث انحراف ضعیفی در جهت حرکت محور زمین پیش می آید.  بنابراین، 

به سمت چپ )به سمت شرق مغناطیسی( خواهد شد.  ماهواره 

 

همان ماهواره را می توان به دفعات متعددی از ارتفاعات مختلفی از نزدیکی کره زمین 

گذراند و اطالعات بسیار مهمی را در مورد اثرات میدان مغناطیسی کره زمین در ارتفاعات 

 مختلف از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از مرکز هسته مغناطیسی کره زمین( تهیه کرد.  

تواند به نحوی به فضا پرتاب شود که تمام مراحل آزمایش باال را در حالی  می ماهواره دیگریک 

مغناطیسی در شمال مغناطیسی به سمت قطب جنوب که بر خالف جهت یعنی از قطب 

حرکت باشد تکرار کند.  در این حالت، هر بار که ماهواره از نزدیکی کره زمین )ولی باالتر از 

ه جهت عقب بکششی تجربه خواهد کرد که آن را  زمین( گذر می کند نیروی الیه جّو

خواهد کشید و در نتیجه باعث کاهش یافتن سرعت آن ماهواره خواهد شد.  در ضمن، 

 ماهواره انحراف بسیار ضعیفی در جهت حرکت خود نیز تجربه خواهد کرد.  

تنها جریان اتر مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین که عمود بر جهت حرکت ماهواره 

به دور خواهد بود جریانی است که در اثر چرخش میدان مغناطیسی به همراهی کره زمین 
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این جریان اتر باعث انحراف ضعیفی در جهت حرکت محور زمین پیش می آید.  بنابراین، 

ت شرق مغناطیسی( خواهد شد.  ماهواره به سمت راست )به سم
همان ماهواره را می توان به دفعات متعددی از ارتفاعات مختلفی از نزدیکی کره زمین 

گذراند و اطالعات بسیار مهمی را در مورد اثرات میدان مغناطیسی کره زمین در ارتفاعات 

 د.  مختلف از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از هسته مغناطیسی کره زمین( تهیه کر

یافته های یکدیگر را  می شونددو ماهواره ای که برای انجام این آزمایش استفاده ، نکته مهم

)ولی به جهت برعکس، به دلیل اینکه بر خالف جهت یکدیگر  خواهند کردتأیید 

   در حرکت خواهند بود(.

 

  :آزمایش دوم
سرعت ماهواره ای که بر روی ، ربوط به میدان مغناطیسی کره زمینم ،)اثر جریان اتر

زمین گذر می کند(کره عمود بر جهت حرکت اتر از نزدیکی 

 آزمایش به دو ماهواره نیاز است.   نبرای انجام ایهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

باید به نحوی به فضا پرتاب شود که به سمت کره زمین باز گردد و در امتداد خط  یک ماهواره

استوای مغناطیسی از غرب مغناطیسی به سمت شرق مغناطیسی از نزدیکی کره زمین )ولی 

باالتر از الیه جّو زمین( گذر کند.  در این حالت، قوی ترین نیروی کششی که ماهواره تجربه 

حرکت آن خواهد بود )از سمت چپ به سمت راست(، و باعث خواهد کرد عمود بر جهت 

بوجود آمدن بیشترین انحراف ممکن در جهت حرکت آن ماهواره )به سمت راست(، در آن 

 ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از هسته مغناطیسی کره زمین(، خواهد شد.  

زمین که در امتداد جهت  در این حالت، تنها جریان اتر مربوط به میدان مغناطیسی کره

حرکت ماهواره خواهد بود جریانی است که در اثر چرخش میدان مغناطیسی به همراهی کره 

این جریان اتر به دور محور زمین پیش می آید.  بنابراین،  به سمت شرق مغناطیسیزمین 

 باعث افزایش بسیار کمی در سرعت حرکت ماهواره خواهد شد.  

ان به دفعات متعددی از ارتفاعات مختلفی از نزدیکی کره زمین همان ماهواره را می تو

گذراند و اطالعات بسیار مهمی را در مورد اثرات میدان مغناطیسی کره زمین در ارتفاعات 

 مختلف از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از هسته مغناطیسی کره زمین( تهیه کرد.  
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می تواند به نحوی به فضا پرتاب شود که تمام مراحل آزمایش باال را در حالی  ماهواره دیگریک 

که بر خالف جهت یعنی از شرق مغناطیسی به سمت غرب مغناطیسی در حرکت باشد تکرار 

کند.  در این حالت، قوی ترین نیروی کششی که ماهواره تجربه خواهد کرد عمود بر جهت 

به سمت چپ(، و باعث بوجود آمدن بیشترین انحراف حرکت آن خواهد بود )از سمت راست 

در آن ارتفاع از مرکز ثقل کره زمین )در (، چپدر جهت حرکت آن ماهواره )به سمت  ممکن

 خواهد شد.   ،اصل از هسته مغناطیسی کره زمین(

در این حالت، تنها جریان اتر مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین که در امتداد جهت 

ره خواهد بود جریانی است که در اثر چرخش میدان مغناطیسی به همراهی کره حرکت ماهوا

این جریان اتر محور زمین پیش می آید.  بنابراین، به دور به سمت شرق مغناطیسی زمین 

باعث کاهش بسیار کمی در سرعت حرکت ماهواره خواهد شد.  
همان ماهواره را می توان به دفعات متعددی از ارتفاعات مختلفی از نزدیکی کره زمین 

گذراند و اطالعات بسیار مهمی را در مورد اثرات میدان مغناطیسی کره زمین در ارتفاعات 

 مختلف از مرکز ثقل کره زمین )در اصل از هسته مغناطیسی کره زمین( تهیه کرد.  
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 با استفاده از میدان مغناطیسی کره زمین مانور دادن ماهواره ها

که در گردش باشد کره آسمانی نظیر زمین به دور بسته به مدار خود، هر ماهواره ای که 

برای انجام مانورهای موقتی در مغناطیسی می تواند از آن میدان  استدارای میدان مغناطیسی 

مدار خود و یا برای کاستن از سرعت و افتادن به سمت سطح آن کره و یا سوختن در جُو آن کره 

استفاده نماید.  آزمایشهای متنوعی را می توان برای به اثبات رساندن این پیشنهاد ارائه داد.  

 است.  جزئیات یک نمونه از اینگونه آزمایشها در زیر ارائه شده 

 

  :آزمایش 

 )باعث تغییر ارتفاع مدار و یا سقوط یک ماهواره شدن(

این آزمایش برای نشان دادن امکان مانور دادن یک ماهواره توسط جریان الکتریسیته تولید 

، الکتریسیته ای که در اثر قطع شدن طراحی شده است از ماهواره بخصوص قسمتشده در یک 

تولید می شود.  الکتریسیته تولید شده می تواند برای تولید کردن میدان مغناطیسی کره زمین 

گونه عملیات الزم استفاده شود و یا حتی در باطری ذخیره گردد.  شکل زیر  حرارت و یا انجام هر

 نمای کلی اینگونه آزمایش را نشان می دهد.  
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باعث تولید شدن د می تواند همانطور که در شکل نشان داده شده، یک قسمت بادبان مانن

شکل  به عنوان.  اگر چه، شکل باال یک بادبان را گرددته از میدان مغناطیسی محلی ییسالکتر

مودی قرار گرفته، فیزیکی اینگونه قسمت بخصوص از ماهواره نشان می دهد که به حالت ع

ماهواره را می توان به حالت افقی نیز نصب کرد.  فقط باید عمود بر جهت حرکت  اینگونه قسمتها

در مدار باشد.  در حقیقت، سیمهای داخل بادبان نشان داده شده را حتی می توان به حالت 

جعبه مانند نیز گنجاند، درست مانند سیم پیچهای موجود در محفظه موازی با هم در داخل یک 

 داخل موتورهای الکتریکی.  

این نحو، خودبخود از  زمین، بهکره در ضمن تولید شدن الکتریسیته از میدان مغناطیسی 

سرعت حرکت ماهواره کاسته می شود.  عمل انجام شده درست مانند عمل انجام شده در داخل 

 زمین استفاده می شود.  کره این حالت از میدان مغناطیسی  دریک موتور الکتریکی می ماند، ولی 

وی ترمز کردن و نیر برای اینکه مقدار الکتریسیته تولید شده را به حداکثر ممکن رساند

ادی اصلی که جریان یک کلید دو سیم ه با کمکمی توان  تولید شده را به حداکثر رساند

 الکتریسیته تولید شده را به ماهواره منتقل می کنند را به یکدیگر اتصالی داد.  

ی تولید شده حتی می توان از مقدار سوخت حمل و استفاده با استفاده از اینگونه انرژ ،نکته مهم

ماهواره برای مانورهای عادی آن ماهواره کاست.  همچنین، با ذخیره یک شده توسط 

یک موتور آیونیزه  توسطدن از آن یته تولید شده و دوباره استفاده شکردن الکتریس

دهنده ذرات باردار است می توان باعث مانور دادن آن ماهواره به  که همان شتاب

 نزدیکی مدار قبلی اش و یا مسیر جدیدی نیز شد. 

ییر مدار اندازه کلی بادبان و یا قسمت بکار رفته برای این منظور به سرعت تغ

  هواره بستگی خواهد داشت. امدادن و سایر نیازات آن 

الکتریسیته تولید شده را در باطری  می توان کلید بخصوص یک در صورت نیاز با استفاده از

برای  ،دو سیم اصلیکردن باعث اتصالی می توان ذخیره کرد و با استفاده از یک کلید دیگر 

گردید.  البته، تمام قطعات بکار  ،سریعتر ترمز کردن ماهواره و حتی سقوط آن به سمت زمین

وی یک ماهواره باید توانایی حمل کردن جریان رفته در اینگونه قسمتهای اضافه شده بر ر

نها می الکتریسیته تولید شده برای مدت زمان های الزم را داشته باشند.  در غیر اینصورت آ

 ض ناخوشآیندی شوند.  توانند باعث پیش آمدن عوار

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 میدان مغناطیسی چیست؟ -8

8 

 

  اندازه گیری سرعت انتشار میدان مغناطیسی یک آهنربا

 در فضا و در یک محیط مادی

برای اینکه بتوان سرعتی که میدان مغناطیسی یک آهنربا بر روی یک شئ نظیر یک قطب 

را اندازه گیری کرد، آهنربا و قطب نما باید نسبت به هم در حرکت باشند.  ولی، اثر می کند نما 

آنها نمی توانند از کنار یکدیگر گذر کنند، چون همانطور که در شکل زیر نشان داده شده هر یک 

 آهنربا مسیر بخصوص به خود را دنبال می کند.بین دو قطب از خطوط مغناطیسی 

 

د برای انجام اینگونه آزمایش استفاده شوند در امتداد محور اصلی ننتنها مکانهایی که می توا

قطب آهنربا گذر می کند.  در ضمن،  ، یعنی در امتداد خطی که از وسط دوقرار دارندآهنربا 

 فاصله بین آهنربا و قطب نما نیز باید ثابت باشد.  به عبارت دیگر، 

به نحوی که محور اصلی آن آهنربا باید نسبت به قطب نما در حرکت باشد، ولی 

 قطب نما گذر کند.   محور چرخشی همواره از مکان

مکان دقیق محور به دور برای اینکه این شرایط رعایت شوند، آهنربا باید مسیر دایره واری را 

همانطور که در شکل ران قطب نما بپیماید.  این حالت در شکل زیر نشان داده شده است.  َوَد

 نشان داده شده، قطعات مهم استفاده شده برای انجام این آزمایش عبارتند از: 

 یک آهنربای قوی از نوع الکتریکی،  -1

( که توانایی ارائه دادن ولتاژهای DCیک منبع الکتریسیته از نوع جریان مستقیم ) -2

 مختلفی را داشته باشد، 
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- هنربا بتواند بر روی آن حرکت کند.  جریان الکتریسیته که یک مسیر ریل دایره وار که آ

برای فعال ساختن آهنربا الزم است می تواند از طریق کناره های ریل به آن رسانده 

 شود.  

 

-  یک قطب نمای بخصوص که دارای روزنه ای در امتداد یکی از قطبهای خود باشد و آن

 هم قطبی که به سمت آهنربا جذب خواهد شد. 

-  یک منبع نور نظیر یک لیزر که بطور مستقل از قطب نما ولی درست بر روی محور

چرخش قطب نما نصب شده باشد.  جهت تابش نور این لیزر می تواند به هر جهت 

 شود.    قفلدرجه ممکن( تنظیم و در مکان خود  6دلخواهی ) از 
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درجه صفر آن منطبق بر روی  یک نوار باریک درجه بندی شده از نوع غیر مغناطیسی که -6

بر روی آهنربا نصب شده و به همراهی ًا محور اصلی آهنربا باشد.  این نوار مستقیم

 قطب نما در حرکت خواهد بود.  به دور آهنربا 

- در بر گرفته باشد.  پس از مونتاژ  یک حفاظ شیشه ای که قطب نما و منبع نور را کاًل

باید بتواند  نماممکن خالی شود، چون قطب  هوای داخل آن حفاظ باید تا حّد نشد

 محور خود بگردد.  به دور بدون اینکه با مقاومتی از طرف مولکولهای هوا روبرو شود 

محفظه یک در صورت امکان بهتر است که تمامی دستگاه آزمایش در داخل ، نکته مهم

طریق از  نکرد گنجانده شود.  به ایشیشه ای که هوای آن را بتوان خالی 

هر گونه اثر نا معلوم و یا غیر منتظره ای از طرف مواد بکار رفته در 

   .شدخواهد جلوگیری ساختمان حفاظ شیشه ای بر روی میدان مغناطیسی 

همانطور که در شکل نشان داده شده، یک منبع نور نظیر یک لیزر درست در وسط قطب نما 

التی که روزنه موجود در انتهای قطب مشخص شده از آهنربا در ط در حقنصب شده و فقط و ف

مسیر نور تولید شده قرار گیرد امواج نور می توانند به بیرون و به سمت مسیر دایره ای ریل 

 و مکانی را بر روی آن مشخص نمایند.   وندتابیده ش

امتداد محور اصلی آهنربا  قطب نما که درًا در آغاز، آهنربا ساکن است.  در این حالت طبیعت

به سمت آهنربا اشاره خواهد کرد و اگر جهتی که قطب نما به آن اشاره می ًا قرار دارد مستقیم

هدف گرفته شده، نور لیزر نقطه صفر که بر روی به آن سمت جهتی باشد که نور لیزر ًا کند دقیق

 نوار درجه بندی شده تعبیه شده را روشن خواهد کرد.  

آهنربا را تشویق به حرکت کردن با سرعت ثابتی بر روی ریل نمود.  در این  سپس، باید

ًا مئمورد، با چرخش آزادانه خود، قطب نما می تواند وضعیت خود را تغییر دهد و سعی کند که دا

به سمت آهنربا اشاره نماید.  و هر بار که روزنه موجود در قطب نما منطبق بر جهت نور لیزر شود 

سمت مکان آهنربا انتشار خواهد یافت.  به عبارت دیگر، لیزر و قطب نما با همکاری  نور لیزر به

هم باعث روشن شدن مکان بخصوصی بر روی ریل می گردند.  آنها درست مانند یک دستگاه 

زمان بندی نوری که برای تنظیم زمان بندی جرقه در سیلندرهای یک موتور بنرینی بکار می آید 

 عمل می کنند.  

می قطب نما در حرکت باشد، قطب نما به دور آهسته ای ًا مادامی که آهنربا با سرعت نسبت

تواند حرکت خود را با آن تطبیق دهد و نور منعکس شده بر روی نوار درجه بندی شده مکان 

صفر درجه را روشن خواهد کرد.  ولی، در صورتیکه آهنربا تشویق به حرکت کردن با سرعت 
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ب نما عقب خواهد ماند و نقطه روشن شده بر روی نوار درجه بندی شده مقدار زیادی  بشود، قط

 این عقب ماندگی را نشان خواهد داد.  

باالیی برسد قبل از ًا نسبت قطب نما باید به حّدبه دور سرعت حرکت آهنربا بر روی ریل و 

اینکه عقب ماندگی قابل توجه ای از طرف قطب نما به نمایش گذاشته شود.  به همین دلیل 

است که حداقل قطب نما و منبع نور باید در داخل یک محفظه غیر مغناطیسی که هوای آن 

 د تا از مزاحمت مولکولهای هوا در امان باشند.  نقرار داشته باش شده باشدتخلیه 

قطب نما باید مرحله به مرحله و با مقدار مشخصی اضافه شود و به دور ت حرکت آهنربا سرع

ممکن باال  تا قطب نما بتواند سرعت دوران خود را تا حّد را ثابت نگهداشتبرای مدتی سرعت 

بیاورد و سرعت چرخش ثابتی را نشان داد.  در این حالت باید مقدار عقب ماندگی قطب نما 

نسبت به موقعیت آهنربا که توسط نقطه نورانی شده بر روی نوار درجه بندی شده مشخص 

 بهباال برای حرکت آهنربا ًا خواهد شد را ضبط کرد.  این مراحل را باید برای چندین سرعت نسبت

 قطب نما تکرار نمود و نتایج را ضبط کرد.  دور 

به دور باید به راحتی قابل تشخیص باشد که با افزایش هر چه بیشتر سرعت حرکت آهنربا 

قطب نما، مقدار عقب ماندگی قطب نما نسبت به آهنربا بیشتر می شود.  این عقب ماندگی به 

 را خواهد داشتجهت خود با جهتی  این دلیل است که، قطب نما همواره سعی در تطبیق دادن

که اتر محلی به دلیل وجود میدان مغناطیسی آهنربا به حرکت در آمده است.  به دلیل عقب 

ط نور لیزر بر روی نوار درجه کنونی آهنربا، نقطه هایی که توس ماندن قطب نما نسبت به موقعیت

 بود.   بندی شده روشن خواهند شد منطبق بر نقطه صفر آن نوار نخواهند

تکرار کرد و نتایج  ژهای مختلفبا فعال ساختن آهنربا با ولتاباید کل اینگونه مراحل را 

 بدست آمده را ثبت نمود.  

 که،  آشکار خواهد شداینگونه آزمایش ها انجام  در ضمن

قطب نما، هر چه میدان مغناطیسی به دور آهنربا  حرکت مشخص "برای هر سرعت

شده بر  نورانیتولید شده قوی تر باشد مقدار عقب ماندگی قطب نما که توسط نقطه 

روی نوار درجه بندی شده نشان داده می شود کمتر می شود.  دلیل این تغییر در 

سرعت عمل قطب نما این است که میدان مغناطیسی قوی تر خودبخود باعث جریان 

یافتن سریعتر اتر در محل می شود و در نتیجه قطب نما که سعی در منطبق ساختن 

دار عقب ماندگی کمتری را نسبت به موقعیت جهت خود با این جریان را دارد نیز مق

 کنونی آهنربا به نمایش خواهد گذاشت." 
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با دانستن مقدار عقب ماندگی ثبت شده برای هر قدرت میدان مغناطیسی تولید شده توسط 

قطب نما می توان سرعت جریان اتر که مربوط به به دور آهنربا و برای سرعت حرکت آهنربا 

سرعت حرکت را محاسبه کرد.  چون، سایر اطالعات الزم که شامل  میدان مغناطیسی می شود

 نوار درجه بندی شده سمت مقدار تأخیر برای رسیدن نور لیزر که با سرعت مشخصی بهآهنربا و 

 همگی دانسته هستند.   ،می شوند انتشار دارد

ی شود مقدار تأخیری که توسط نقطه روشن شده بر روی نوار درجه بندی شده نشان داده م

که میدان مغناطیسی با نیروی  خواهد بود)برای هر سرعت حرکت آهنربا( نمایانگر مدت زمانی 

 را بر روی آن قطب نما وارد کند. مشخص موجود توانسته اثر خود 

رابطه بین  بتوانند با جدول بندی کردن نتایج بدست آمده می توان نمودارهایی رسم کرد که

 ن اثرات آنهاتجربه شد برایتأخیر زمانهای میدانهای مغناطیسی با نیروهای مختلف و مقدار 

 توسط اشیاء و یا قطب نماها را بطور واضح نشان دهند.  

 اندازه گیری سرعت انتشار میدان مغناطیسی از داخل یک محیط مادی 

می توان سرعت میدان مغناطیسی در  مراحل انجام شده در آزمایش قبلیکردن با تکرار 

مایش ها فقط از مواد اینگونه آزانجام برای اندازه گیری کرد.  ولی، نیز یک محیط مادی را 

 د.  شواستفاده  می تواند مغناطیسی غیر

می تواند همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، قطعه ای از محیط مادی مورد نظر 

 .  شودگنجانده  در فضای بین آهنربا و قطب نما

با ثبت کردن مقدار تأخیر نشان داده شده بر روی نوار درجه بندی شده و مقایسه 

نمودن آن با حالتی که محیط مادی مورد نظر در بین آهنربا و قطب نما قرار نداشته، می 

توان سرعت جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی از داخل محیط مادی مورد نظر می 

 سبه کرد. شود را محا

در صورتیکه محیط مادی مورد نظر به شکل یک حلقه ساخته و در بین آهنربا و ، نکته مهم

قطب نما نصب شود، می توان آن را به راحتی با یک مکانیزم ساده باال و پایین 

برد و به این طریق آن را در داخل مسیر میدان مغناطیسی تجربه شده توسط 

د.  به این طریق می توان این قطب نما قرار داد و یا آن را از بین آن دو خارج کر

آزمایش را برای قدرتهای مختلف میدان مغناطیسی و سرعتهای مختلف آهنربا 

تکرار نمود، بدون اینکه اجباری برای متوقف کردن و دوباره شروع کردن آزمایش 
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و یا نیازی به خالی کردن تکراری هوای داخل محفظه ای باشد که استفاده شده 

   است.
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 هنتیج

رکت ایجاد شده در محیط اتر که میدان مغناطیسی نوعی ح در این بخش، توضیح داده شده

است که یک مسیر حلقه ای را کامل می کند.  همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، جریان 

اتر در داخل یک آهنربا از قطب جنوب است به سمت قطب شمال و پس از خارج شدن از بدنه 

قطب شمال، جریان اتر در خارج از آهنربا به سمت قطب جنوب ادامه می یابد و به این آهنربا در 

 حلقه ای کاملی را طی می کند.  این حرکت اتر دائمی است.   رنحو مسی

 

خودبخود باعث تولید شدن  ،در ضمن حرکت ،هر ذره هسته ای که دارای بار الکتریکی است

یر حرکت خود می گردد.  جهت میدان مغناطیسی تولید مسبه دور میدان مغناطیسی دایره واری 

شده به نوع بار الکتریکی آن ذره بستگی دارد که از نوع منفی باشد و یا از نوع مثبت.  به عبارت 

 دیگر،  

با حرکت خود در محیط اتر، هر ذره هسته ای که دارای بار الکتریکی 

است، بسته به اینکه بار الکتریکی آن ذره مثبت باشد و یا منفی، اتر 

به دور  دایره ایتشویق به حرکت به یک جهت و یا جهت دیگر محلی را 

 مسیر حرکت خود می کند.  

با نشان دادن اثرات مختلف میدان مغناطیسی بر روی امواج نور )هم بصورت مورب و هم 

بصورت موازی با جهت انتشار نور( و همچنین اثرات وارده بر روی سرعت گذشت زمان و سرعت 

، در کل نشان داده رها می شوندشتاب گرفتن اشیائی که به حالت سقوط آزاد به سمت زمین 

غناطیسی یک نوع جریان در محیط اتر محلی است.  این نوع حرکت اتر شده است که میدان م

یک مسیر حلقه ای را کامل می کند، مسیری که مانند مسیر طی شده توسط مولکولهای هوا می 

ماند که توسط یک پنکه معمولی تشویق به حرکت شده باشند.  اینگونه حرکتهای تولید شده در 

کوچکی باشند، نظیر جریان تولید شده توسط آهنرباهای  وانند در سطح بسیارتمحیط اتر می 

 مغناطیسی سیارات و یا ستاره ها. کوچک، و یا بسیار بزرگ و وسیع باشند، نظیر میدان 
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همچنین نشان داده شده که، جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شود 

عنوان تپه های مغناطیسی و یا تپه های جاذبه ای  بهکه می شود باعث اثرات عجیبی در نقاطی 

ند.  به دلیل اینکه، در اینگونه نقاط جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره ه امعروف شد

باعث تولید شدن نیروی که زمین می شود باعث کج و یا مایل شدن جهت جریان اتری می شود 

جه، سطح افق در آن مکانها نسبت به سطح افق در نتیجاذبه کره زمین در آن نقاط می گردد.  

کلی کره زمین زاویه ای غیر از صفر می سازد.  چند نمونه از موارد استفاده از اثرات مشاهده شده 

 .  انددر اینگونه مکانها نیز ارائه شده 

همانطور که در این بخش توضیح و با آزمایشهای متعددی در عمل نشان داده شده، میدان 

موجود در هر محل حتی بر روی مواد غیر مغنلطیسی نیز اثر می گذارد.  اینگونه  مغناطیسی

اثرات درست مانند اثرات نیروی جاذبه بر روی تمامی اشیاء است که در مسیر جریان اتر آن قرار 

 می گیرند.  

آهنرباهای دیگر )و بر روی  یدلیل اینکه میدان مغناطیسی یک آهنربا نیروی قوی تر، نکته مهم

که آنها هر دو تولید  هستندوارد می کند جریانهای اتری  (مواد مغناطیسییا حتی 

شکل زیر نمونه های مختلفی از قطبهای دو آهنربا که در نزدیکی یکدیگر می کنند.  

   را نشان می دهد. آنهاقرار می گیرند و عکس العمل بین 

 هنربا در یک جهت باشند آن دو یکدیگر اگر جریان اتر تولید شده توسط هر دو آ

را جذب می کنند و باعث تولید شدن جریان هر چه سریعتری در محیط اتر 

محلی می گردند.  این شرایط در صورتی پیش می آیند که دو قطب مخالف از 

دو آهنربا در نزدیکی یکدیگر قرار گیرند.  
حتی اگر یک قطعه از نوع مواد مغناطیسی که هنوز آهنربا نشده است به 

یک آهنربا نزدیک شود، نخست به نحوی توسط آن آهنربا دارای خاصیت 

آهنربایی می شود که قسمتی از آن که به سمت نزدیکترین قطب آهنربا قرار 

آن دارد نقش قطب مخالف را به عهده می گیرد، چون ادامه ای می شود برای 

 آهنربا. 

در هر دو مورد، آن دو یکدیگر را جذب می کنند چون جریان اتر تولید شده 

توسط آنها هم جهت و در نتیجه یکدیگر را تقویت و تشدید خواهند کرد.  

  اگر جریان تولید شده توسط دو آهنربا در محیط اتر محلی بر خالف جهت

د.  چون، دو جریان تولید یکدیگر باشند، آن دو آهنربا یکدیگر را دفع می کنن
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شده در محیط اتر محلی مانند دو جریان آب می مانند که از دهانه دو شیلنگ 

 بیرون می آیند که روبروی یکدیگر قرار گرفته باشند.  

 

از دو آهنربا به زور به نحوی بر روی هم  موافق )همنام(همچنین، اگر دو قطب 

قرار داده شوند که با یکدیگر تماس حاصل کنند، نیروی کلی آن دو آهنربا کاهش 

خواهد یافت.  درصد کاهش تولید شده در نیروی کلی آن دو آهنربا در اینگونه شرایط 

 معادل با درصد کاهش در جریان اتری خواهد بود که مربوط به سطح مقطع آن دو

آهنربا می شود که با یکدیکر در تماس هستند.  چون، آن دو آهنربا در آن قسمت از 

 .  شدقطبهای خود مانع تولید شدن جریان اتر توسط یکدیگر خواهند 

هر ماهواره ای که از نزدیکی کره زمین و یا سیاره دیگری گذرانده شود که دارای میدان 

گذر خواهد کرد که باعث تولید شدن  یجریان اتر قوی می باشد، هم از داخلًا مغناطیسی نسبت

که بصورت میدان هم از داخل جریان اتری گذر خواهد کرد نیروی جاذبه آن سیاره می شود و 
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بنابراین، اگر ماهواره ای از نزدیکی کره زمین مغناطیسی آن سیاره خود را به نمایش می گذارد.  

موجود در محیط اتر محلی باید تحت نظر گرفته  شود، اثرات هر دو جریانثال( گذرانده )برای م

 شوند.  

در صورتیکه اثرات مربوط به جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شود 

در نظر گرفته شوند هم تغییرات پیش آمده در سرعت حرکت ماهواره هایی که تا بحال از 

و هم اینکه پیش آمدن آنگونه تغییرات  ندمی شونزدیکی کره زمین گذرانده شده اند قابل توضیح 

.  در حقیقت، مقدار اثرات وارده بر روی سرعت ماهواره هایی که از شدقابل انتظار خواهند 

 نزدیکی کره زمین گذرانده می شوند را می توان از پیش محاسبه نمود.  

د جهت باید تأکید شود که، جریان اتر که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین می شو

از قطب شمال مغناطیسی است  ،بخصوصی دارد.  قسمتی که بیرون از حجم کره زمین قرار دارد

 به سمت قطب جنوب مغناطیسی.  بنابراین، 

در صورتیکه یک ماهواره از نزدیکی کره زمین گذر کند، هم سرعت آن ماهواره "

 و هم جهت حرکت آن." می گیردتحت تأثیر قرار 

تجربیات غیر منتظره در مورد سرعت گذشت زمان توسط ماهواره هایی که در مدار قطبی 

 قرار دارند نیز بر اساس همین گونه اثرات جریان اتر توضیح داده شده اند.  

با ارائه آزمایشی توضیح در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان "نور چیست؟"، همچنین، 

ه یک دستگاه لیزر را با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارج بازدداده شده که چگونه می توان 

 از دستگاه که به جهت بخصوصی تنظیم شده باشد افزایش داد.  

دیگری از این کتاب تحت عنوان "زمان چیست؟ تعدادی از آزمایشهای ارائه شده در بخش 

و داده اثرات وجود میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان را در شرایط مختلف نشان 

.  به عبارت دیگر، این آزمایشها مدرک کافی هستند برای داده اندرا توضیح  هادلیل پیش آمدن آن

 اثبات اینکه، 

"وجود میدان مغناطیسی باعث آهسته شدن سرعت 

 گذشت زمان می گردد."

این  سرعت گذشت زمان تجربه شده نمایانگراینگونه اثرات میدان مغناطیسی بر روی 

محلی است، چون ن تولید شده در محیط اتر تند که میدان مغناطیسی نوعی جریاواقعیت هس

 ت نسبی بین محیط اتر و اشیاء و یا موجودات می گردد.  باعث تولید شدن حرک
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همچنین، پیش بینی شده است که، جریان اتر تولید شده توسط یک میدان مغناطیسی 

مورد نیاز سفینه های فضایی بکار  (جلو برندهمحرکه )ضربه ای می تواند برای تولید کردن نیروی 

 آید.  

که سرعت جریان اتر با استفاده از دستگاه بخصوصی که در این بخش معرفی شده، می توان 

 د.  محاسبه کردر هر محیطی )شامل محیط مادی(، یدان مغناطیسی می شود را مربوط به م

خالصه اینکه، تمام آزمایشهای ارائه شده در این بخش به یک حقیقت اشاره می کنند و آن 

 اینکه، 

"میدان مغناطیسی نوعی حرکت در محیط اتر محلی است، حرکتی که 

 مسیر حلقه ای کاملی را شکل می دهد."

میدان مغناطیسی نوعی جریان ایجاد شده در محیط  ،در این بخش پیشنهاد شده که، نکته مهم

به چگالی اتر در محل  بستگی مستقیم اتر است.  بنابراین، نیروی میدان مغناطیسی

  دارد.  در نتیجه،

"به تدریج که از چگالی اتر کاسته می شود، نیروی میدان 

باردار الکتریکی ه طیسی ایجاد شده در اثر حرکت هر ذرمغنا

 است." نتر شد در حال ضعیف
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 قدمهم

میالدی ارائه داد، تئوری که تا  16آقای َمکسِول تئوری الکترومغناطیس خود را در سال 

به امروز اعتبار خود را حفظ کرده است.  تئوری آقای مکسول توضیح داد که چطور میدان 

مغناطیسی و میدان الکتریکی بر روی یکدیگر اثر می گذارند و اینکه چطور آنها انتشار می یابند.  

مکسول تئوری الکترومغناطیس خود را بر اساس وجود محیطی پایه ریزی کرده بود که آقای 

ن محیط را به نام " را ممکن می سازد.  در آن زمان، آانتشار نور و سایر امواج الکترومغناطیسی 

ِاِتر" می شناختند.  ولی، ماهیت اتر چه بود و یا اینکه چه خواصی داشت شناخته شده نبودند.  

تر محیطی بود که برای انتشار نور و سایر امواج الکترومغناطیسی الزم بود.  محیط اتر محیط ا

 برای امواج الکترومغناطیسی همانند محیطی نظیر محیط هوا برای امواج صوتی فرض شده بود.  

بر خالف آنچه در آن زمان فرض شده بود، محیط اتر محیطی ثابت و یا راکد نیست.  حرکت 

در محیط اتر وجود دارند درست مانند حرکت های مختلفی می مانند که توسط  های متنوعی که

اتمها و مولکولهای هوا در جّو زمین تجربه می شوند و یا مانند حرکت های مختلفی هستند که 

توسط مولکولهای آب در اقیانوسها تجربه می شوند.  حرکتهای مختلف موجود در محیط اتر 

ی نظیر نیروی جاذبه، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی و غیره باعث پدیدار شدن پدیده های

 می گردند.  

مهمترین نقطه میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی بطور نزدیکی به یکدیگر ربط دارند.  

مشترک بین میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی این است که هر دو وجود خود را مدیون وجود 

چون، وجود یک ذره هسته ای باردار   رای بار الکتریکی می باشند.ذرات هسته ای هستند که دا

در هر مکان خودبخود باعث تولید شدن میدان الکتریکی در آن مکان می شود.  همچنین، اگر 

ذره هسته ای بارداری از نزدیکی مکانی گذر کند خودبخود باعث تولید شدن میدان مغناطیسی 

 گر،  در آن مکان می گردد.   به عبارت دی

"تاریخچه وجود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی به زمانی بر می گردد 

که اولین ذرات هسته ای با بار الکتریکی شکل گرفته بودند، همان ذراتی که 

 همچنین باعث پیدایش نیروی جاذبه گردیده بودند."

یکی از انواع جریانهایی است که می تواند در محیط اتر وجود داشته باشد.   ،میدان الکتریکی

میدان الکتریکی به عنوان یک نوع جریان معرفی شده است به دلیل اینکه، همانطور که در شکل 
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زیر نشان داده شده، دارای جهت بخصوصی می باشد که از ذرات هسته ای منفی شروع و به 

 شود.   ذرات هسته ای مثبت ختم می

 

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اینگونه جریان اتر را می توان به جریان تولید 

شده در محیطی نظیر محیط هوا تشبیه کرد که از قسمت جلوی یک پنکه شروع و به قسمت 

 پشت آن پنکه ختم می شود.  

 

نگ قطع شده ای ذرات هسته ای باردار درست مانند سطح مقطع یک شیلبه عبارت دیگر، 

به درون آنها وارد می شود، بسته به اینکه اتر عمل می کنند که یا اتر از آنها خارج می شود و یا 

آن ذرات هسته ای منقی باشند و یا مثبت.  برای اینکه بتوان تشابه انتهای بریده شده یک 

که ورودی یک شیلنگ به ذرات هسته ای را بهتر درک کرد، می توان شیلنگی را در نظر گرفت 

به خروجی آن پمپ متصل می سازد.  این حالت در شکل زیر نشان داده ًا پمپ هوا را مستقیم

 شده است.  
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اگر در حالی که پمپ در حال کار کردن است آن شیلنگ بریده شود، همانطور که در شکل 

زیر نشان داده شده، اگر چه دو سطح بریده شده دقیقًا به یک اندازه خواهند بود ولی در یک 

مورد بسیار مهم آنها درست متضاد یکدیگر عمل خواهند کرد.  چون، به محض قطع شدن آن 

شده ای که به لوله ورودی پمپ متصل است هوای اطراف را به سمت خود شیلنگ، سطح بریده 

خواهد مکید، در حالیکه سطح بریده شده ای که به لوله خروجی پمپ متصل است هوای داخل 

خود را به محیط اطراف خواهد فرستاد.  آن دو انتهای بریده شده شیلنگ به ترتیب درست مانند 

 دارای بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی هستند.  دو ذره هسته ای عمل می کنند که 

 

در حقیقت، اگر صفحۀ اره ای که شیلنگ با آن بریده شده به عنوان فضای این دنیای 

فیزیکی تصور شود و دو سطح بریده شده شیلنگ بتوانند آزادانه حرکت کنند ولی بر آن صفحۀ 

داده شده، آنها دقیقًا نحوه تولید شدن دو ذره  اره منطبق بمانند، همانطور که در شکل زیر نشان

 هسته ای نظیر یک پروتون و یک ضد پروتون که در طبیعت پیش می آید را نشان می دهند. 

ُبعدی است که در  3ُبعدی است متناظر با حبابهای  2سطح بریده شده شیلنگ که ، نکته مهم

حقیقت ذرات هسته ای باردار در این کیهان هستند.  در شکل باال این کیهان بصورت 

 ُبعدی نشان داده شده است.   2صفحه 

همچنین، "ُبعدهای دیگر" که در شکل باال ذکر شده مربوط به دنیای فیزیکی 

ی شوند بلکه ابعاد دیگری هستند که در کتاب جداگانه ای بطور کامل مجاور نم

 معرفی و توضیح داده خواهند شد.  
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از لحظه بوجود آمدن، ذرات هسته ای باردار بطور دائم جریان اتر ثابتی را در محیط اطراف 

ارد.  و خود بوجود می آورند، جریانی که بصورت میدان الکتریکی وجود خود را به نمایش می گذ

در صورتیکه به هم نزدیک شوند، بسته به اینکه دارای یک نوع بار الکتریکی باشند و یا اینکه 

دارای بار الکتریکی مخالف هم باشند، آنها یکدیگر را دفع و یا جذب خواهند کرد.  چون آنها 

 خودبخود بر روی جریان اتر ایجاد شده توسط یکدیگر اثر می گذارند.  

ید شده توسط هر ذره هسته ای باردار به مقدار ثابتی است.  بنابراین، سرعت جریان اتر تول

جریان اتر که به یک ذره هسته ای مثبت نزدیک می شود )و یا از یک ذره هسته ای منفی دور 

 می شود( متناسب با معکوس جذر دوم فاصله از آن ذره است.  

تر ایجاد شده توسط آن ذره در هر اگر ذره هسته ای بارداری به حالت ساکن باشد جریان ا

مکان در محیط اطرافش ثابت خواهد بود.  ولی، اگر در حرکت باشد و از نزدیکی مکان بخصوصی 

گذر کند، جریان اتر ایجاد شده در آن مکان به تدریج سریعتر و سپس به تدریج آهسته تر خواهد 

اردار که ساکن است نزدیک و شد.  همچنین، اگر یک ذره هسته ای به مکان یک ذره هسته ای ب

تری را در ضمن نزدیک  سپس از آن دور شود، آن ذره هسته ای میدان الکتریکی هر چه قوی

سته ای تری را در ضمن دور شدن خود از آن ذره ه هر چه ضعیفالکتریکی شدن و یک میدان 

  باردار تجربه خواهد کرد.
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تر معرفی شده میدان الکتریکی به عنوان یک نوع جریان در محیط ا ،در این بخش، نکته مهم

وی آن میدان به چگالی اتر در محل بستگی مستقیم دارد.  در است.  بنابراین، نیر

چگالی اتر در این کیهان نیروی میدان الکتریکی نتیجه، با کاهش یافتن تدریجی 

 تر می شود.   به تدریج ضعیفنیز ایجاد شده توسط وجود هر نوع ذره هسته ای باردار 

در محیط  جریانیک نوع  الکتریکیکه میدان حقیقت  مؤثرترین روش برای نشان دادن این

اتر می باشد انجام آزمایشهایی است که اثرات مختلف آن نوع جریان اتر را بوضوح نشان دهند.  

ورت میدان برای بررسی نمودن اثرات مختلف جریان اتر که بصًا آزمایشهای زیر مخصوص

 نمایش می گذارد طراحی شده اند.   الکتریکی خود را به
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 "زمان"میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت  اتاثر

که ) آزمایشهای مختلفی را می توان طراحی کرد و انجام داد که اثرات جریان بخصوصی از اتر

نشان دهند.  بر روی سرعت گذشت زمان را  (گذاردخود را بصورت میدان الکتریکی به نمایش می 

 جزئیات دو آزمایش در بخش "زمان چیست؟" ارائه شده اند.  آن آزمایش ها عبارتند از:

 ( :کاستن ازآزمایش اول  )سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان الکتریکی


 نیروی میدان الکتریکی(   توسطگذشت زمان  ردن سرعتآزمایش دوم: )آهسته ک

آزمایشهای پیشنهاد شده برای به اثبات رساندن تئوری "میدان الکتریکی" و تئوری "زمان" 

 می باشند که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده اند.  
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 میدان الکتریکی بر روی سرعت و جهت انتشار نور اتاثر

جریان تولید شده در محیط اتر است که از ذرات باردار میدان الکتریکی در اصل یک نوع 

 رمنفی شروع و به ذرات باردار مثبت ختم می شود.  اثرات میدان الکتریکی بر روی سرعت انتشا

 نور و بر روی جهت انتشار نور در بخش "نور چیست؟" توضیح داده شده اند.  

ه اند، آزمایشهایی که به ترتیب دو آزمایش زیر با جزئیات کامل در آن بخش توضیح داده شد

نور و یا هر نوع امواج امواج برای نشان دادن اثر میدان الکتریکی بر روی سرعت انتشار ًا مخصوص

 الکترومغناطیسی دیگر و بر روی جهت انتشار آنها طراحی شده اند.  

 ( :اثر میدان الکتریکی بر روی سرعت انتشار نورآزمایش اول )


 ( :میدان الکتریکی بر روی جهت انتشار نوراثر آزمایش دوم  )

" نورآزمایشهای پیشنهاد شده برای به اثبات رساندن تئوری "میدان الکتریکی" و تئوری "

 می باشند که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده اند.  
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 اثر میدان الکتریکی بر روی قدرت نیروی جاذبه

 

  :آزمایش
 آزمایشهای آقای گالیله( به )آزمایشی مربوط

که دارای یک  الکتریسیته، دو عدد صفحه هادی طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

افقی به نحوی نصب کرد که یکی بر ًا وسط باشند را می توان به حالت تقریبًا سوراخ در تقریب

روی دیگری قرار داشته باشد.  با گذر دادن یک لوله شیشه ای از داخل آن دو صفحه و نصب 

 می توان این آزمایش را انجام داد.  کردن همگی در یک چهارچوب 
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دو عدد دریچه )سر( دایره ای شکل الزم هستند که برای مسدود ساختن دو انتهای لوله 

ی استفاده شوند.  یکی از این دو دریچه که در انتهای باالیی لوله قرار خواهد گرفت باید شیشه ا

 به سه قطعه بخصوص مجهز باشد:  

 که بتواند برای رها کردن قطعات مورد نظر بکار آید.  قطعات  ،یک سیستم رها کننده

ی تولید شده رها شده باید به حالت سقوط آزاد از داخل لوله شیشه ای و میدان الکتریک

گذر کنند.  
 

 که بتواند هوای داخل لوله شیشه ای را تا حّد ممکن  ،محل اتصال برای یک پمپ هوا

خالی کند و در نتیجه باعث تقریبًا از بین رفتن اصطهکاک هوا در داخل شیشه گردد.  
 

 که بتواند برای متعادل ساختن فشار هوای داخل لوله  ،محل اتصال برای یک سوپاپ هوا

شیشه ای با فشار هوای بیرون استفاده شود.  متعادل ساختن فشار هوای داخل و خارج 

لوله شیشه ای برای باز کردن دو انتهای آن الزم خواهد بود، چون باید بتوان قطعات 

رها کننده متصل کرد و یا  کوچک مورد نظر را از باال در داخل لوله شیشه ای به سیستم

 از قسمت پایین لوله شیشه ای خارج کرد.  

که بطور کنترل شده ای توانایی ارائه د ندو صفحه هادی باید به یک منبع برق متصل شو

تنظیم شده را داشته باشد.  به یک سیستم فعال انتخاب و از صفر تا حداکثر ولتاژ  DCدادن برق 

از لحظه ای که قطعات )از صفر  را ولتاژ منبع برقور اتوماتیک بتواند بطکننده نیاز است که 

تنظیم  انتخاب و ولتاژ باالیی که حّدشروع کند و تا  (کوچک از صفحه هادی باالیی گذر می کنند

شده افزایش دهد.  همچنین، به یک سیستم ایجاد کردن خالء نیاز است که هوای داخل لوله 

ممکن خارج کند.  اینگونه شرایط انجام آزمایشهای آقای گالیله را به روش  شیشه ای را تا حّد

 مختلفی ممکن می سازند.  

در ابتدا، قبل از اینکه جریان برق به دو صفحه هادی متصل شود، تک تک قطعات کوچک از 

لوله اشیاء مختلف که مغناطیسی نباشند و دارای بار الکتریکی نیز نباشند باید یکی یکی در داخل 

شیشه ای )در سیستم رها کننده( نصب و پس از خالی کردن هوای داخل لوله شیشه ای رها 

شوند.  مدت زمانهایی که هر یک از آن قطعات برای عبور کردن از داخل لوله، قسمتی که بین دو 

صفحه هادی، نیاز دارند باید ثبت شوند.  تمام قطعات رها شده حالت سقوط آزاد را بدون مواجه 

 دن به هیچگونه مقاومتی از طرف مولکولهای هوا تجربه خواهند کرد.  ش
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در این قسمت نشان داده خواهد شد که نظیر آزمایش پیشنهاد شده توسط آقای گالیله، 

.  رسیدتمام قطعات رها شده در داخل لوله با یک سرعت مشترکی به انتهای پایینی لوله خواهند 

مگی یک شتاب ثابت و مساوی با هم را به سمت مرکز ثقل این نتیجه قابل انتظار است چون ه

 کره زمین تجربه خواهند نمود.  

ی باشد که آن قطعات رها شده از سوراخ تمدت زمان اندازه گیری شده باید بین لحظا، نکته مهم

کنند، چون جریان اتری که در بین آن  یصفحه باالیی و سوراخ صفحه پایینی گذر م

دو صفحه در حرکت است و بصورت میدان الکتریکی نمایان می شود است که مورد 

نظر می باشد.  )می توان از دو عدد سنسور استفاده کرد که بتوانند لحظه گذر کردن 

  صفحه هادی را ثبت کنند( ی دوقطعات از سوراخها

متوسطی که منبع برق می تواند  مشخصی )در حّد ا ولتاژدر مرحله بعدی، باید جریان برق ب

یافتن ولتاژ از صفر به حداکثر  انتخاب کرد.  همچنین، مدت زمان الزم برای افزایشارائه دهد( را 

که انتخاب شده یعنی معادل با مدت زمان گذر کردن قطعات از فاصله بین دو صفحه هادی  اژتول

این قسمت از آزمایش را باید برای در قسمت قبلی اندازه گیری و ثبت شده بود تنظیم شود.  

 شرایط مختلفی تکرار کرد:  

در پایین قرار داشته  و صفحه هادی منفی دقرار داشته باشصفحه هادی مثبت در باال  -1

  ه در شکل باال نشان داده شده است همانطور کیعنی ، دباش

خاب تبا متصل شدن برق و افزایش یافتن آن از صفر تا حداکثر ولتاژ اندر این حالت، 

جریان شتابدار تولید شده در محیط اتر در داخل لوله شیشه ای به سمت باال خواهد شده، 

اتری خواهد بود که به سمت مرکز ثقل شتابدار بر خالف جهت جریان ًا بنابراین، تقریببود.  

 .  در نتیجه،تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می شودکره زمین در حرکت است و باعث 

خواهد شد.  انتظارش است که تمامی قطعات رها اتر باعث خنثی شدن قسمتی از آن جریان 

به سمت پایین سرعت  شتاب کمتری، با شرایطشده در داخل لوله شیشه ای، تحت این 

له شیشه ای برسند و برای طی بگیرند و در نتیجه با سرعت آهسته تری به انتهای پایینی لو

 کردن طول لوله شیشه ای به مدت زمان طوالنی تری نیاز داشته باشند.  

تکرار  یولتاژهای مختلفحداکثر این مراحل را باید با فعال ساختن دو صفحه هادی با 

.  در ضمن اینگونه آزمایشها آشکار خواهد شد که در نمودکرد و نتایج بدست آمده را ثبت 

نیروی کششی دیگری که مربوط به وجود میدان الکتریکی در داخل لوله شیشه  ایطشراین 

ای می شود نیز بر روی تک تک قطعات عمل می کند.  این نیروی کششی بر خالف جهت 
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نیروی کششی است که خود را بصورت نیروی جاذبه کره زمین به نمایش می گذارد.  سرعت 

ی موجود در محل می شود بستگی به ولتاژی دارد که جریان اتر که مربوط به میدان الکتریک

 با شتابولتاژهای باالتر باعث تولید شدن جریان حداکثر .  می شودبه دو صفحه هادی ارائه 

 می گردند.   داخل لوله شیشه ایتری در محیط اتر بیش

جریان اتر به سمت  شتاب، باشد بسیار باالانتخاب شده ولتاژ حداکثر در صورتیکه ، نکته مهم

یعنی باعث  ،اتر به سمت پایین خواهد شدشتابدار باال باعث خنثی شدن جریان 

قطعاتی که خنثی شدن نیروی جاذبه در داخل لوله خواهد گشت.  در نتیجه، 

برای مدت زمان کوتاهی شوند می تحت این شرایط بخصوص در داخل لوله رها 

   حالت بی وزنی را تجربه خواهند نمود.

قطعه یک آن  قطعات کوچک توسط یک نخ که متصل به  اگر

در فاصله بین آن دو صفحه هادی به حالت معلق  باشدالستیکی 

هد به صفر کاهش خواًا نگهداشته شوند، وزن آن قطعات موقت

ی بی وزن حالتالستیکی  شدن قطعه)منقبض( یافت و کوتاه تر 

 آن قطعات را آشکار خواهد ساخت. موقتی

در که به سمت مرکز ثقل کره زمین  یاتر کره زمین، شتابدر سطح 

 می باشد.  بنابراین،  2متر در هر ثانیه به توان  /معادل با ًا تقریباست حرکت 

از صفر تا حداکثر  ارسال شده به دو صفحه هادی،ولتاژ با تغییر دادن "

می توان باعث ایجاد شدن جریان اتری گردید که دارای  ،ولتاژ الزم

.  آن ولی بر خالف جهت، ن باشدیشتابی معادل با شتاب اتر به سمت زم

باعث تجربه شدن حالت بی وزنی توسط اشیائی موقتًا این حالت 

بین دو صفحه در الستیک(  و))قطعاتی( خواهد شد که توسط یک نخ 

 حالت معلق آویزان باشند." داخل لوله شیشه ای به هادی در 

در پایین قرار داشته  و صفحه هادی مثبت دقرار داشته باش صفحه هادی منفی در باال -2

 شکل باال نشان داده شده است بر خالف ترتیبی که در یعنی ، دباش

خاب تدر این حالت، با متصل شدن برق و افزایش یافتن آن از صفر تا حداکثر ولتاژ ان

در محیط اتر در داخل لوله شیشه ای به سمت پایین خواهد تولید شده شده، جریان شتابدار 
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بود.  بنابراین، هم جهت با جریان شتابدار اتری خواهد بود که به سمت مرکز ثقل کره زمین 

در حرکت است و باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می شود.  در نتیجه، باعث 

ریان اتر خواهد شد.  انتظارش است که تمامی قطعات رها شده در داخل تقویت شدن آن ج

به سمت پایین سرعت بگیرند و در نتیجه  شتاب بیشتریلوله شیشه ای، تحت این شرایط، با 

تری به انتهای پایینی لوله شیشه ای برسند و برای طی کردن طول لوله شیشه بیشبا سرعت 

 ته باشند.  ای به مدت زمان کوتاه تری نیاز داش

تکرار  ه هادی با حداکثر ولتاژهای مختلفاین مراحل را باید با فعال ساختن دو صفح

کرد و نتایج بدست آمده را ثبت نمود.  در ضمن اینگونه آزمایشها آشکار خواهد شد که در 

این شرایط نیروی کششی دیگری که مربوط به وجود میدان الکتریکی در داخل لوله شیشه 

با جهت  همتک تک قطعات عمل می کند.  این نیروی کششی نیز بر روی ای می شود 

 شتابنیروی کششی است که خود را بصورت نیروی جاذبه کره زمین به نمایش می گذارد.  

ولتاژی حداکثر جریان اتر که مربوط به میدان الکتریکی موجود در محل می شود بستگی به 

.  حداکثر ولتاژهای باالتر باعث تولید شدن جریان دارد که به دو صفحه هادی ارائه شده باشد

   تری در محیط اتر داخل لوله شیشه ای می گردند.بیشبا شتاب 

اگر آن  قطعات کوچک توسط یک نخ که متصل به یک قطعه الستیکی باشد 

در فاصله بین آن دو صفحه هادی به حالت معلق نگهداشته شوند، وزن آن 

یافت و طوالنی تر شدن قطعه الستیکی سنگین افزایش خواهد ًا قطعات موقت

 تر شدن آن قطعات را آشکار خواهد ساخت.

نتایج بدست آمده در ضمن انجام هر یک از دو قسمت اینگونه آزمایشها نشان خواهند داد 

 قابل مقایسه با شتابجریان اتری که بصورت میدان الکتریکی نمایان می شود  شتابکه، هرگاه 

بر ًا که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد می تواند مستقیمباشد جریان اتری 

 نیروی جاذبه در محل اثر بگذارد. روی قدرت 

شتابدار اتر که بصورت میدان الکتریکی نمایان می شود و جریان  شتابدار اگر جریان، نکته مهم

که باعث تولید شدن نیروی جاذبه کره زمین می گردد مسیر یکدیگر را قطع  اتر

کنند، نیروی جاذبه در آن محل با زاویه ای غیر از عمود بر سطح کره زمین بر روی 

 : خواهد داشتبستگی  ر.  جدیت این تغییرات به عوامل زیگذاشتاثر خواهد  اجسام
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 شتابایان می شود نسبت به نم الکتریکیجریان اتر که بصورت میدان  شتاب 

جریان اتری که باعث تولید شدن نیروی جاذبه می گردد و 
  و دیگری جاذبه( الکتریکی زاویه ای که مسیر آن دو جریان اتر )یکی میدان

 نسبت به هم می سازند.  

، اگر جریان برق ارائه شده به ، در ضمن انجام اینگونه آزمایشتأکید شود کهًا باید مخصوص

صفحه های هادی با ولتاژی ثابت باشد میدان الکتریکی ایجاد شده هیچگونه تأثیری بر روی 

 شتاب قطعات رها شده در داخل لوله شیشه ای نخواهد داشت.  چون، 

"جریان اتر فقط در صورتی باعث تولید شدن نیروی کششی می گردد که 

  در حال شتاب گرفتن باشد."
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 با نیروی میدان الکتریکی محرکه سیستم

قطعات اصلی بکار رفته در ساختمان این نوع سییستم جلو برنده عبارتند از، دو صفحه پهن 

و یک منبع جریان  (ایق بندی شده استکه یک طرف آنها ع)هادی الکتریسیته از نوع 

الکتریسیته از نوع مستقیم که توانایی ارائه دادن ولتاژهای مختلفی را دارد.  قطعات استفاده شده 

 باید به حالت نشان داده شده در شکل زیر نصب شوند.  

 

نمای کلی اینگونه سیستم جلو برنده را می توان به یک پمپ آب و لوله های ورودی و 

و جهت مخالف اشاره کنند و همگی در داخل محیط آب قرار گرفته خروجی آن که به سمت د

باشند تشبیه کرد.  در این حالت، طول لوله های ورودی و خروجی پمپ می توانند به هر اندازه 

ای باشند.  جریان آب که به سمت لوله ورودی پمپ مکیده می شود باعث کاهش یافتن فشار در 

لوله خروجی خارج می شود باعث تولید شدن فشار بیشتر  محیط اطراف خود و جریان آبی که از

 در محیط اطراف خود می گردند.  

که از وجود یک میدان الکتریکی استفاده می کند، با جذب  محرکهاینگونه سیستم متناظرٌا، 

کردن اتر در سمت جلو و از دست دادن اتر در سمت عقب، باعث تولید شدن نیروی محرکه به 

سمت جلو می گردد.  شکل زیر نمای کلی یک بشقاب پرنده فضایی را نشان می دهد که از 

 ی محرکه مورد نیاز خود بهره مند شده است.  مزایای اینگونه سیستم جلو برنده برای تولید نیرو
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در اینگونه سیستم، فقط با کنترل کردن ولتاژ فرستاده شده به قسمتهای مختلف دو ، نکته مهم

، می توان باعث مایل شدن آن به جهت مورد نظر و بشقاب پرنده پایینو  باالسطح 

   حرکت با سرعتهای مختلف شد.

 

 جلو برنده بیش از هر چیز به ولتاژ تولید و استفاده شدهعملکرد کلی این نوع سیستم 

دارد.  اینگونه سیستم را می توان به نحوی تنظیم کرد که فقط نیرویی معادل با و بر بستگی 

ل آن قرار دارد و آنچه در داخ بشقاب پرندهخالف جهت نیروی جاذبه تولید کند و باعث بی وزنی 

 گردد.  
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 اندازه گیری سرعت انتشار میدان الکتریکی 

 در یک محیط مادی

است که آیا میدان الکتریکی یک نوع  حقیقتیافتن این درهدف اصلی از انجام این آزمایش 

 .  است جریان در محیط اتر محلی است یا اینکه نوعی موج گروهی )نظیر امواج نور( در آن محیط

ًا در محیط اتر باشد، سرعت انتشار آن باید دقیقاگر میدان الکتریکی نوعی موج گروهی 

معادل با سرعت انتشار سایر امواج گروهی نظیر امواج نور و سایر امواج الکترومغناطیسی در آن 

محیط باشد.  ولی، در صورتیکه نوعی جریان و یا حرکت ایجاد شده در محیط اتر محلی باشد، 

ز سرعت انتشار امواج نور در آن محیط بخصوص سرعت انتشار آن در هر محیط مادی باید کمتر ا

 باشد.  

محیط مادی استفاده شده برای انجام اینگونه آزمایش باید به حالت بی رنگ باشد که بتواند 

بطور همزمان امواج نور را نیز از خود عبور دهد.  به عبارت دیگر، هر گونه محیط مادی جامد، 

مایع و یا گاز مانند که شرایط الزم را داشته باشند یعنی بتوانند امواج نور و همچنین میدان 

د.  شکل زیر، انجام اینگونه آزمایش استفاده شوالکتریکی را از خود عبور دهند می تواند برای 

 نمونه ای از اینگونه آزمایشها را نشان می دهد.   نمای کلی

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



- میدان الکتریکی چیست؟ 

61 

 

ن محیط مادی که هما استامل یک قسمت بخصوص نمونه نشان داده شده در شکل باال ش

ول مشخصی است.  در صورتیکه آزمایش باید با استفاده شده می باشد.  این قسمت دارای ط

استفاده از یک نوع محیط مادی مایع و یا گاز مانند انجام شود، به جای این قسمت می توان از 

 یک مخزن مناسب استفاده نمود که محیط مایع و یا گاز را در خود نگهدارد.  

تریسیته در یک زمان به با متصل شدن جریان الکتریسیته به مدار استفاده شده، جریان الک

صفحه الکتریکی و منبع نور خواهد رسید.  اگر میدان الکتریکی نوعی موج گروهی در محیط اتر 

باشد، هر دو المپ استفاده شده در مدار باید بطور همزمان روشن شوند و با هم رسیدن امواج 

کتریکی نوعی جریان و یا میدان الکتریکی و امواج نور را نشان دهند.  ولی، در صورتیکه میدان ال

فت امواج نور روشن می شود زودتر احرکت تولید شده در محیط اتر محلی باشد، المپی که با دری

تولید شده در محیط مادی، به دلیل محدود جریان اتر  چون،از المپ دیگر روشن خواهد شد.  

 بودن ولتاژ استفاده شده، نمی تواند معادل با سرعت امواج گروهی در آن محیط باشد.  

برای اندازه گیری نمودن اختالف زمان بین روشن شدن دو المپ استفاده شده می توان از 

 ضبط کند.  یک دوربین با سرعت بسیار باال کمک گرفت که کل مراحل آزمایش را 

حرکت و یا جریان  یدر صورتیکه آزمایش باال نشان دهد که میدان الکتریکی نوع، نکته مهم

تولید شده در محیط اتر محلی است، با تکرار نمودن این گونه آزمایش با استفاده از 

در آن تولید شده ولتاژهای باالتر و باالتر می توان نشان داد که سرعت جریان اتر 

   مستقیم با شدت میدان الکتریکی تولید شده در محل دارد. هابطمحیط مادی ر

همینگونه آزمایش را می توان پس از تخلیه کردن مخزن تکرار کرد.  به این طریق می توان 

سرعت جریان ایجاد شده در اتر را اندازه گیری کرد.  اینگونه آزمایشها به سادگی ثابت خواهند 

نوع جریان یک کرد که آیا میدان الکتریکی نوعی از امواج گروهی در محیط اتر است و یا اینکه 

 .  است آن محیط در
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 نتیجه

( و در بخش "نور چیست؟"بر روی امواج نور ) الکتریکیبا نشان دادن اثرات مختلف میدان 

و سرعت شتاب )در بخش "زمان چیست؟"( همچنین اثرات وارده بر روی سرعت گذشت زمان 

، در کل )در این بخش( رها می شوندگرفتن اشیائی که به حالت سقوط آزاد به سمت زمین 

جریان یک نوع جریان در محیط اتر محلی است.   الکتریکینشان داده شده است که میدان 

تولید شده در اتر که مربوط به میدان الکتریکی می شود از ذرات هسته ای منفی است به سمت 

 ذرات هسته ای مثبت.  شکل زیر، اینگونه جریان را نشان می دهد.  

 

ان داده شده، اینگونه جریان اتر را می توان به جریان تولید همانطور که در شکل زیر نش

شده در محیطی نظیر محیط هوا تشبیه کرد که از قسمت جلوی یک پنکه شروع و به قسمت 

 پشت آن پنکه ختم می شود.  

 

همانطور که در این بخش توضیح و با آزمایشهای متعددی در عمل نشان داده شده، میدان 

نیز اثر می گذارد.  اینگونه اثرات  الکتریکیموجود در هر محل حتی بر روی مواد غیر  الکتریکی

درست مانند اثرات نیروی جاذبه بر روی تمامی اشیاء و ذراتی است که در مسیر جریان اتر آن 

 قرار می گیرند.  

ای بار ذرات هسته ای که داربر روی  ینیروی قوی تر یالکتریکدلیل اینکه میدان ، نکته مهم

را می توان به نیروی وارده توسط یک آهنربا بر روی وارد می کند  الکتریکی هستند
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سایر آهنرباها و یا موادی که مغناطیسی هستند تشبیه کرد.  چون، در هر دو مورد 

که آنها در محیط اتر اطراف خود تولید  هستنداثرات مشاهده شده به دلیل جریانهایی 

 می کنند.  

 بین ذرات هسته ای که دارای بار الکتریکی هستند ویط مختلف شکل زیر، شرا

را نشان  هاتولید شده بین آنهای در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند و عکس العمل 

 می دهد.  
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  می اگر جریان اتر تولید شده توسط آنها هم جهت باشند آن دو یکدیگر را جذب

و باعث تولید شدن جریان هر چه سریعتری در محیط اتر محلی می گردند.   کنند

کی مخالف این شرایط در صورتی پیش می آیند که دو ذره هسته ای با بار الکتری

گیرند.  در نزدیکی یکدیگر قرار 


  اگر جریان اتر تولید شده توسط آنها بر خالف جهت یکدیگر باشند، آن دو

.  چون، دو جریان تولید شده در محیط اتر محلی مانند می کنندیکدیگر را دفع 

که روبروی  بیرون می آینددو جریان آب می مانند که از دهانه دو شیلنگ 

 .  گرفته باشندیکدیگر قرار 

پیش بینی شده است که، جریان اتر تولید شده توسط یک میدان الکتریکی می تواند برای 

 مورد نیاز سفینه های فضایی بکار آید.   (جلو برندهمحرکه )تولید کردن نیروی 

با ارائه آزمایشی توضیح همچنین، در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان "نور چیست؟"، 

خارج از  الکتریکیداده شده که چگونه می توان بازده یک دستگاه لیزر را با استفاده از یک میدان 

 وصی تنظیم شده باشد افزایش داد. دستگاه که به جهت بخص

تعدادی از آزمایشهای ارائه شده در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان "زمان چیست؟ 

را  هااثرات وجود میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت زمان را نشان داده و دلیل پیش آمدن آن

 رای اثبات اینکه، توضیح داده اند.  به عبارت دیگر، این آزمایشها مدرک کافی هستند ب

سرعت  باعث آهسته شدن الکتریکی"وجود میدان 

 گذشت زمان می گردد."

این واقعیت  سرعت گذشت زمان تجربه شده نمایانگربر روی  الکتریکیاینگونه اثرات میدان 

ن تولید شده در محیط اتر محلی است، چون باعث تولید الکتریکی نوعی جریاهستند که میدان 

 ت نسبی بین محیط اتر و اشیاء و یا موجودات می گردد.  کشدن حر

خود را به الکتریکی سرعت جریان اتر که در هر محیطی )شامل محیط مادی( بصورت میدان 

 محاسبه شود.  این بخش نمایش می گذارد، می تواند با استفاده از دستگاه نشان داده شده در 

این بخش به یک حقیقت اشاره می کنند و آن خالصه اینکه، تمام آزمایشهای ارائه شده در 

 اینکه، 
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بین ذرات که  جریانیدر محیط اتر محلی است،  جریاننوعی  الکتریکی"میدان 

 ."هسته ای که دارای بار الکتریکی هستند بوجود می آید

تر معرفی شده میدان الکتریکی به عنوان یک نوع جریان در محیط ا ،در این بخش، نکته مهم

دارد.  در به چگالی اتر در محل وی آن میدان بستگی مستقیم بنابراین، نیراست.  

   نتیجه،

نیروی کاسته می شود، چگالی اتر در این کیهان  که از تدریجبه 

میدان الکتریکی ایجاد شده توسط وجود هر نوع ذره هسته ای 

 .شدن استضعیفتر  در حالباردار 
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 مقدمه

دیگری الکتریسیته  است ودو نوع کلی الکتریسیته وجود دارد، یکی الکتریسیته ساکن 

شکل گرفته با بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی  از ذراتیهر دو نوع الکتریسیته جاری.  

با اثر گذاشتن بر روی یکدیگر باعث نمایان شدن اثرات مختلفی در هر دو نوع  اند، ذراتی که

 الکتریسیته می شوند.  

 الکتریسیته ساکن  

اشیاء  درکترون ها ال معمول بیش از حّد تعدادبه دلیل جمع شدن یا  ،الکتریسیته ساکن

اینگونه باالنس نبودن تعداد  الکترونها در اشیاء.  معمواًل تولید می شود و یا به دلیل کمبود

به دلیل تماس حاصل کردن و ساییده شدن بر الکترون ها در یک شئ نسبت به شئ دیگر 

 .  که هادی جریان الکتریسیته نیستندپیش می آید در اشیائی روی یکدیگر 

اشیاء به عنوان را الکترونها می شوند  معمول از بیش از حّد اشیائی که دارای تعداد

 مثبت می نامند. به عنوان اشیاء منفی و آنهایی که کمبود الکترون دارند را 

همانطور که در یکی از آزمایش های ارائه شده در صفحات بعدی نشان داده شده، بار 

د، چون ذراتی که دارای کی سطح آن اشیاء جمع می شور نزدیالکتریکی اضافی در اشیاء د

تریکی شبیه هم هستند یکدیگر را دفع می کنند.  به همین دلیل است که الکترونهای کبار ال

 باریک اضافی نیز همواره سعی در جمع شدن در قسمتهایی از اشیاء را دارند که بصورت لبه

 بهالکترونها  شدن آن تیز اشیاء باعث تشویق.  تمرکز الکترونها در قسمتهای و یا تیز هستند

دارای بار الکتریکی اشیائی که ًا مخصوص ،که در نزدیکی قرار دارند می شودپریدن به اشیائی 

 .  مثبت هستند

برق گیر، که  هایکه به عنوان سیم میله هاییبه همین دلیل است که، هر چه انتهای 

وظیفه آنها ا استفاده می شوند، تیزتر باشد و برق ه رعدبرای محافظت کردن ساختمانها از 

برق گیر به منظور بر قرار کردن رابطه  های.  سیمی انجام می دهندمفیدتررا بطور خود 

 بکار می آیند.   (امن و کنترل شده روشیبه اطراف )زمین و هوای محیط بین الکتریکی 

زمانی که دو شئ با بار الکترکی مخالف با هم تماس حاصل می کنند، آنها سعی می 

کنند بار الکتریکی یکدیگر را خنثی کنند.  در این مراحل، تعدادی از الکترونهایی که در شئ 

که مثبت  یئیبه سمت شقرار دارند  در آن شئ یی کههستند توسط سایر الکترونهامنفی 

ه قبل از برقرار شدن تماس مستقیم بین آن دو ظنتیجه، در لح در  است رانده می شوند.
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بین اشیاء  دشئ، جرقه ای بین آن دو شئ بوجود می آید.  اندازه فاصله ای که جرقه می توان

 بستگی دارد.  تولید شود به مقدار باالنس نبودن بار الکتریکی در آن دو شئ 

نشان می دهد که به آرامی به  بین دو شئ رافضای شکل زیر، شکل گیری یک جرقه در 

 سمت هم نزدیک می شوند.  

 

زمانی که دو شئ با بار الکتریکی مخالف با هم تماس حاصل می کنند، آنها سعی در 

متعادل ساختن تعداد الکترونهای خود را خواهند داشت.  اگر بار الکتریکی یک شئ نسبت 

دو دارای یک نوع بار الکتریکی بسیار بیشتر باشد، در نهایت آن  به بار الکتریکی شئ دیگر

خواهند شد.  ولی در صورتیکه بار الکتریکی آنها با هم برابر ولی مخالف هم باشند آن دو شئ 

 .  کردیکدیگر را خنثی خواهند الکتریکی بار 

و سایر  پدیده جرقه نمایانگر تولید شدن امواج گروهی در محیط اتر توسط الکترونها 

سرعت بسیار زیادی بین دو مکان در این فضا  ذراتی است که دارای ابر الکتریکی هستند و با

بین اشیائی که دارای بار الکتریکی می باشند.  اینگونه امواج ًا منتقل می شوند، مخصوص

گروهی می توانند فرکانسهای بسیار متفاوتی داشته باشند، چون تک تک الکترونها با سرعت 

مختلفی حرکت می کنند و برای منتقل شدن از یک شئ و شئ دیگر مسیرهای  های

 متفاوتی را نیز دنبال می کنند.  

 ،دو شئ آنکی یبار الکتر اختالف باالنس بینطول جرقه ای که تولید می شود به مقدار 

، چون در دو شئ بستگی داردآن محیط مادی موجود در بین  هادی بودنو همچنین به 

صورتیکه آن محیط بتواند آیونیزه شود الکترونها می توانند با چندین جهش از یک شئ 

 باردار الکتریکی به شئ دیگر منتقل شوند.  
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امواج الکترومغناطیسی هستند، چه قابل رؤیت باشند و چه قابل ًا جرقه ها طبیعت ، نکته مهم

رؤیت نباشند.  بنابراین، آنها می توانند در محیط اتر که میزبان هیچگونه محیط 

شخص مادی نیست نیز شکل بگیرند.  ولی، برای دیده شدن توسط یک ناظر، 

نی که آن به سمت مکاًا ناظر باید در لحظه شکل گیری آن نوع جرقه ها مستقیم

   نوع جرقه ها شکل می گیرند نگاه کند.

همچنین، جرقه ای که در محیط اتر خالص تولید شود با هیچگونه امواج 

امواج صوتی  یافتن و انتشارشدن صوتی همراهی نخواهد شد، چون برای تولید 

 هوا می باشد.  محیط نیاز به یک محیط مادی نظیر 

مایعات و یک گازها تولید شود، شخص ناظر اگر جرقه ای در یک محیط مادی نظیر 

.  دلیل می تواند از وقوع آن آگاه شود به مکان آن جرقه نگاه کندًا حتی بدون اینکه مستقیم

پخش شدن امواج نور تولید شده در محیط مادی می باشد که به تمام جهات  ،اینگونه اثرات

تجربه نموده اند.   نگونه اثرات راای انتشار می یابند.  می توان گفت که تمامی اعضای بشریت

در آسمان متوجه نور )رعد و برق(  برقبدون نگاه کردن به سمت مکان یک  ،به دلیل اینکه

 آن در فضای اطراف خود شده اند.  

 کردن امواجهمچنین، اشیاء مختلف نظیر ساختمانها و غیره در نزدیکی نیز با منعکس 

 می شوند.  برقنور تولید شده به سمت بیننده خودبخود باعث آگاه شدن ایشان از وقوع یک 

 ، ذکر شودخیلی مهم است که 

به سمت چشمهای ناظر تابانده نشوند ًا امواج نور وقتی که مستقیم"

  قابل رؤیت نمی باشند."

با منعکس شدن توسط اشیاء مختلف امواج نور وجود خود را به ناظر نشان می دهند، 

چون اشیاء همواره امواج نور را به تمام جهات در فضای اطراف خود منعکس می کنند.  

حتی قسمتی از امواج نور که به سطح یک آیینه برخورد می کنند به تمام جهات مختلف 

 منعکس می شوند.  

 آسمان کاماًلدن اینکه امواج نور قابل رؤیت نمی باشند، باید در شبی که برای نشان دا

به سمت آسمان و همچنین به  نور یک چراغ قوه را تاریک است و ماه هم در آسمان نیست

امواج نور را  ،باشند تاباند.  اشیاء وجود سمت اشیاء مختلفی که ممکن است در نزدیکی

منعکس خواهند کرد و دیده شدن آن اشیاء خودبخود نمایانگر وجود امواج نور تولید شده 

توسط چراغ قوه است.  ولی، در آسمان چیزی نیست که نور چراغ قوه را به سمت بیننده 
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منعکس سازد.  در نتیجه، در زمانی که نور چراغ قوه به سمت آسمان تابانده می شود نمی 

 تی متوجه شد که آیا چراغ قوه روشن است یا اینکه هنوز خاموش می باشد.  توان ح

جرقه های تولید شده توسط الکتریسیته ساکن می توانند بسیار ضعیف باشند، نظیر 

 درفلزی قالی و سپس دست زدن به دستگیره یک جرقه هایی که پس از قدم زدن بر روی 

ند بسیار قوی و بسیار بزرگ باشند نظیر شوند.  آنها همچنین می توان تولید می اطاق

شکل گرفتن برقها بین  هایی که در آسمان بین ابرها و سطح کره زمین تولید می شوند. برق

 است که با آیونیزه شدن و آنها ابرها و سطح کره زمین به دلیل وجود ذرات ماده در بین

و سطح زمین می شوند.  الکترونها بین ابرها  باعث انتقالبه عنوان یک هادی  عمل کردن

اینچنین انتقال الکترونها بین دو ابر که دارای بار الکتریکی مخالف هم هستند نیز می توانند 

  پیش آیند.  

شکل زیر، نمونه های مختلفی از برقهای تولید شده بین یک توده ابر و سطح زمین از 

نین نمونه ای از یک طریق یک سیم )میل( برق گیر و یا یک درخت را نشان می دهد.  همچ

 نیز نشان داده شده است.   پیش می آید برق که بین دو توده ابر با بار الکتریکی مخالف

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



0- الکتریسیته چیست؟ 

 

 

صدای رعد که پس از تولید شدن یک برق در آسمان شنیده می شود، به دلیل منبسط 

شدن ناگهانی محیط هوا تولید می شود، چون مولکولها و اتمهای موجود در هوا که در مسیر 

برق تولید شده قرار دارند بطور ناگهانی انرژی جنبشی بسیار زیادی را از الکترونهایی که در 

می کنند.  افزایش ناگهانی در انرژی جنبشی اتمها و مولکولها باعث  حرکت هستند دریافت

تولید شدن یک موج فشرده در محیط اطراف به تمام جهات می گردد.  طول مدت زمان یک 

رعد شنیده شده از یک رعد و برق بستگی به فاصله بین شنونده و نزدیکترین و دورترین 

 نقطه برق تولید شده دارد.  

 اریالکتریسیته ج 

این نوع الکتریسیته به دلیل تولید شدن بر طبق تئوری که در این صفحات ارائه شده، 

)و یا منتقل شدن( نوعی از امواج گروهی در داخل محیط اتر که داخل حجم جسم هادی 

هش کردن از اتم به کترونها را تشویق به جلقرار دارد بوجود می آید.  اینگونه امواج گروهی ا

اتم می کنند و در نتیجه باعث شکل گیری جریان الکتریسیته در آن محیط مادی هادی می 

گردند.  اثرات تجربه شده توسط الکترونها در اینگونه شرایط درست مانند اثراتی است که 

ن به این تئوری را می تواآنها در مورد اثر فتو الکتریک تجربه می کنند.  به عبارت دیگر، 

  صورت زیر خالصه نمود،

داخل یک محیط  در محیط اتر در انتشار نوع بخصوصی از امواج گروهی"

مادی هادی است که الکترونها را تشویق به آزاد شدن از هسته های اتمها و 

جهش کردن از یک هسته به هسته ای دیگر می کند و در کل باعث تولید 

 د."ردگمی از نوع جاری شدن جریان الکتریسیته 

در مورد اثر فتو الکتریک فقط الکترونهایی که در نزدیکی سطح محیط مادی هادی قرار 

حرکت دارند توسط امواج گروهی که در بیرون از آن جسم هادی انتشار دارند تشویق به 

کردن می شوند.  توضیحات کاملی در مورد اینکه امواج نور نوعی از امواج گروهی در محیط 

 اتر هستند در بخش دیگری از این کتاب تحت عنوان "نور چیست؟" ارائه شده است.  

ولی در مورد الکتریسیته جاری، الکترونها در کل حجم جسم هادی و آن هم توسط 

 جسم هادی انتشار دارند تشویق به حرکت کردن می شوند.   امواج گروهی که در داخل آن
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م هادی می شوند، اجساامواج گروهی که باعث تولید شدن جریان الکتریسیته در ، نکته مهم

خود، در اثر تغییراتی در میدان مغناطیسی موجود در قسمتی از مسیر طی شده 

توسط الکترونها تولید می شوند.  

یک محیط مادی هادی جریان الکتریسیته می تواند به حالت جامد، مایع و یا گاز باشد.  

هادی بودن آن محیط نمایانگر توانایی آن محیط در فراهم ساختن الکترونهایی است که می 

توانند در طول آن جسم سیر کنند و باعث انتقال بار الکتریکی در آن جسم گردند.  متناظرٌا، 

محیطی است که مانع عبور الکترونها و در نتیجه باعث متوقف شدن جریان  یک محیط عایق

 الکتریسیته می شود.  

 پیشنهاد می شود که،  و همچنین 

سرعت انتشار امواج گروهی که باعث تولید در هر محیط مادی،  "

معادل با ًا شدن جریان الکتریسیته از نوع جاری می شوند دقیق

در اصل امواج  هر دودر آن محیط است، چون سرعت امواج نور 

 گروهی در محیط اتر می باشند." 

ولی سرعت حرکت تک تک الکترونها در یک محیط هادی بسیار کمتر از سرعت امواج 

گروهی است که در آن محیط هادی در حال انتشار می باشند.  دلیل این اختالف در سرعت 

ربوط می شود که، الکترونها بطور تکراری توسط حقیقت م نالکترونها و امواج گروهی به ای

 هسته های اتمهایی که در مسیر حرکت آنها قرار دارند جذب و سپس رها می شوند.  

یان الکتریسیته ط مادی هادی که باعث تولید شدن جرانتشار امواج گروهی در یک محی

حیط مادی از نوع جاری در آن محیط می شوند و محدود بودن آن امواج به حجم آن م

هادی را می توان به انتشار یافتن و محدود بودن امواج نور در یک کابل نوری )آپتیکال( 

تشبیه نمود.  در هر دو مورد، امواج گروهی با منعکس شدن تکراری توسط دیواره های 

 محیط مادی ارائه شده به انتشار خود در آن محیط ادامه می دهند.  

اده شده، محیط کریستالی داخلی یک کابل نوری و همانطور که در شکل زیر نشان د

در نتیجه امواج نور که بیرونی آن کابل دارای دو ضریب شکست نور متفاوت می باشند.   الیه

در محیط داخلی در حال انتشار هستند با برخورد کردن با مرز بین آن دو محیط و منعکس 

شدن تکراری خودبخود به محیط داخلی محدود می شوند و برای فاصله های طوالنی به 

 انتشار خود در آن محیط ادامه می دهند.  
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الکتریسیته از نوع جاری می شوند را می توان امواج گروهی که باعث تولید شدن جریان 

تشبیه  نیز به امواج صوتی که در یک محیط مادی که خود در محیط خالء قرار داشته باشد

نمود.  حتی اگر آن محیط مادی به حالت خمیده و کج شده ای باشد، امواج صوتی در کل 

آن  ،انتهای آن محیطیا  دیواره ها وحجم آن محیط مادی منتشر خواهند شد.  با رسیدن به 

در محیط مادی به انتشار خود ادامه می دهند.  ًا امواج خودبخود منعکس می شوند و مجدد

ولی نمی توانند از آن محیط مادی خارج شوند، چون در خارج از آن محیط مادی حالت 

خالء است و امواج صوتی برای انتشار خود نیاز به یک محیط مادی دارند.  البته، در 

، آن امواج به حاصل کندورتیکه یک محیط مادی دیگری با آن محیط مادی اولی تماس ص

 کنند.  می یابند و کل حجم آن محیط را نیز اشغال می داخل آن محیط جدید انتشار 

همین گونه شرایط در مورد امواج گروهی که در یک محیط مادی هادی انتشار دارند و 

باعث تولید شدن جریان الکتریسیته از نوع جاری می شوند صدق می کنند، چون آنها نیز 

نمی توانند از آن محیط مادی که در آن قرار دارند خارج شوند.  تنها راه خارج شدن آن 

ماس یافتن آن محیط هادی با یک محیط هادی دیگر است که محیط هادی تآن امواج از 

مورد امواج صوتی که در محیط خالء از بتواند به عنوان ادامه ای از محیط اول عمل کند.  

   . یک محیط مادی به محیط مادی دیگر منتقل می شوند در شکل زیر نشان داده شده است

آن فاصله خودبخود به عنوان یک  اگر بین دو محیط مادی فاصله ای وجود داشته باشد

سد عمل می کند و از انتقال امواج صوتی به محیط مادی دیگر جلوگیری می کند.  همانطور 

که در شکل نشان داده شده، فقط و فقط در حالتی که دو محیط مادی مستقیمًا با هم 

 شوند.  تماس حاصل کنند امواج صوتی می توانند از یک محیط مادی به محیط دیگر منتقل 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

0 

 

 

همین گونه شرایط مابین دو جسم هادی الکتریسیته پیش می آید، چون با تماس ًا دقیق

هادی دیگر منتقل شود، در جسم حاصل کردن آنها است که جریان الکتریسیته می تواند به 

هادی الکتریسیته به عنوان یک عایق عمل می کند و جسم غیر این صورت فاصله بین آن دو 

 از برقرار شدن جریان الکتریسیته جلوگیری می کند.  

کتریسیته در یک جسم هادی امواج گروهی که مربوط به جریان الدر صورتیکه ، نکته مهم

مسیر جریان الکتریسیته روبرو شوند،  )فاصله( دربریدگی  ا یکب می شوند

شدن بار الکتریکی در انتهای آن دو قسمت که نزدیکترین باعث جمع خودبخود 

به هم هستند می شوند )یکی مثبت و دیگری منفی(.  به این طریق آنها باعث 

در ًا مخصوصهادی و  جسمدو  آن پدید آمدن الکتریسیته ساکن در دو انتهای

 قسمتهایی که باریک و یا به شکل تیز هستند می گردند.  

جسم ریکی جمع شده برای تولید شدن جرقه بین آن دو اگر مقدار بار الکت

هش کردن از یک موجود( مجبور به ج هادی کافی باشد، الکترونها )و یا آیونهای

هادی دیگر می شوند، چون آنها توسط سایر الکترونها )به جسم هادی به جسم 

 رانده خواهند شد.   ندلیل دارا بودن بار الکتریکی همنوع( به بیرو

در )که حتی کمی هادی باشد(  وجود نوعی محیط مایع و یا گاز مانندالبته، 

 فاصله بین آن دو جسم هادی می تواند به تولید شدن جرقه کمک کند.  
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هادی الکتریسیته که جسم همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، قسمتهایی از یک 

به حالت باریک و یا تیز هستند خودبخود باعث هر چه متمرکزتر شدن امواج گروهی می 

 شوند.  

بنابراین، امواج گروهی با رسیدن به انتهای قسمتهایی که باریک و تیز هستند خودبخود 

تشویق  با زاویه ای معادل با عمود بر دیواره محیط هادی با سطح محیط برخورد می کنند و

به همین دلیل است که جرقه ها اول در به خارج شدن از آن محیط هادی می شوند.  

 انتهای قسمتهایی که تیزتر هستند شکل می گیرند.  

 

، که برای میله های برق گیرهمچنین به همین دلیل است که تیزتر بودن انتهای 

ابرها و سطح زمین بکار برده می حفاظت ساختمانها و غیره از رعد و برقهای تولید شده بین 

 .  است که به آنها واگذار شده می شود شوند، باعث مفیدتر بودن آنها در انجام وظیفه ای

انتشار امواج گروهی در حجم یک جسم هادی که دارای سطح مقطع مختلفی در 

 درست مانند انتشار امواج صوتی در یک تونل می ماند که دارای استقسمتهای مختلف خود 

.  در هر دو مورد، امواج گروهی در ضمن انتشار خود باشدسطح مقطع مختلفی در طول خود 

 در یک محیط، تمام حجم آن محیط را اشغال می کنند.  

درست مانند امواج صوتی که در تمام جهات و مسیرهای مختلفی که در یک سیستم 

ریان الکتریسیته نیز در تمام می یابند، امواج گروهی مربوط به جپیچیده تونل مانند انتشار 

می شود انتشار می یابند.  به همین قرار داده آنها  دسترسجهات و مسیرهای ممکن که در 

دلیل است که جریان الکتریسیته به هر چند شاخه ای که محیط هادی آن منشعب شود 

انتشار می یابد.  شکل زیر مسیر یک مدار جریان در تک تک آنها و  می شود تقسیم

انتشار امواج گروهی در  .  هدف نشان دادنکتریسیته را بطور بزرگتر شده ای نشان می دهدال

انتشار  در تمام جهات و انشعابات مختلفآن امواج که چطور است و اینمحیط مادی هادی 

 قسمتهای محیط هادی می گردند.   ان الکتریسیته در آند و باعث جرینمی یاب
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از یک تونل باد که برای آزمایش کردن قطعات مختلف درست مانند قسمتی ، نکته مهم

استفاده می شود، امواج گروهی نیز با رسیدن به قسمتهایی از محیط هادی که 

خودبخود بصورت متمرکز شده در می آیند.  در نتیجه، تک تک  باریکتر است

الکترونها تشویق به حرکت کردن با سرعت بیشتری می شوند.  ولی، سرعت 

   اج گروهی تحت تأثیر سطح مقطع محیط هادی قرار نمی گیرد.انتشار امو

 

، با اینکه امواجی که باعث تولید شدن جریان الکتریسیته می شوند باید تأکید شود که

در تمام حجم جسم هادی انتشار می یابند، ولی الکترونها در ضمن جهش کردن از اتم به اتم 

 دیگر به دلیل داشتن بار الکتریکی همنوع همواره سعی در دور شدن از یکدیگر را دارند.  

در نزدیکی سطح اجسام هادی حرکت می  معمواًلبه همین دلیل است که، الکترونها 

در حرکت باشند.  البته، امواج گروهی قوی تر  ماجساحجم آن کل کنند، به جای اینکه در 

 می شوند.   نیز آن محیط هادیالکترونها در قسمتهای داخلی تر باعث حرکت کردن 

انتشار دارند باعث که در داخل یک محیط هادی حتی ضعیف ترین امواج گروهی ، نکته مهم

تشویق الکترونها در تمامی حجم آن محیط هادی می شوند که رابطه های خود 

هش کردن مسیر مشخصی را طی کنند.  جذارند و بصورت گبا اتمها را پشت سر ب

در نتیجه، همیشه تعدادی از الکترونها در کل حجم محیط هادی در حرکت 
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آن ط هادی برسانند و در سطح محی خود را بههستند، ولی فقط به این دلیل که 

 .  دهندمه اکت خود ادمت به حرسق

در این قسمت می توان تعدادی از اصطالحاتی که مربوط به صنعت الکتریسیته می 

 شوند را توضیح داد و تعریف کرد.  

 جسمنمایانگر اختالف موجود در شدت امواج گروهی موجود در دو قسمت از یک  ولتاژ

در آن  جریان الکتریسیته نهادی )مدار الکتریکی( است که سعی در تولید کرد

 را دارند.   مدار

شدت امواج گروهی )ولتاژ( به تدریج در طول مدار کاهش می یابد، چون با 

 ی خود را از دست می دهند.  الکترونها خودبخود قسمتی از انرژ تشویق کردن

ر تعداد الکترونهایی است که در هر واحد زمان با در یک مدار الکتریکی نمایانگ آمپراژ

   موفقیت تشویق به حرکت کردن در طول آن محیط هادی می شوند.

هادی الکتریسیته نمایانگر جدیت موانعی است که آن محیط در برابر  جسمیک  مقاومت

جریان الکترونها از خود به نمایش می گذارد.  به عبارت دیگر، مقاومت یک محیط 

اتمهای موجود در آن محیط است برای  و یا مؤثر نبودن هادی نمایانگر مؤثر بودن

 برقرار نگهدارند.   جهش دادن الکترونهایی که باید جریان الکتریسیته را

مقاومت یک محیط هادی به دو دلیل اصلی می تواند افزایش یابد، یکی 

  .  محیط و دیگری کوچکتر شدن سطح مقطع آن محیط طوالنی تر شدن طول آن

با گذر کردن الکترونها از قسمتهایی از ًا شدت امواج گروهی )ولتاژ( مخصوص

محیط هادی که باریکتر هستند کاهش می یابد.  همچنین، قسمتهایی از محیط 

هادی که اتمهای موجود در آن نیروی بیشتری به الکترونهای خود وارد می کنند 

 نیز باعث ضیعف تر شدن امواج گروهی و کاهش یافتن ولتاژ می گردند.  

اضافه شوند و در  در مسیر جریان الکتریسیته توانند اینگونه قسمتها می

که شوند اضافه می شوند تا باعث کاهش یافتن ولتاژی ًا حقیقت در موارد الزم عمد

ی از نوع حرارت نیز برای تولید کردن انرژ .  آنهابه قطعات بعدی ارائه می شوند

 استفاده می شوند.  

یکی مقاومتهای مختلفی را از از آنجایی که قسمتهای مختلف یک مدار الکتر

پیوستن تعداد مختلفی همچنین خودبخود باعث عبور و  ، آنهاخود نشان می دهند
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که در حرکت است.  در نتیجه، هر یک  می شوند از الکترونها به جریان الکتریسیته

 .  دگردباعث کاهش یافتن ولتاژ به مقدار متفاوتی می 

امواج گروهی( ارائه شده به یک مدار الکتریکی صورتیکه ولتاژ )شدت  در، نکته مهم

مشخص باشد، مقدار آمپراژ یا تعداد الکترونهایی که در واحد زمان عبور 

   داده می شوند به مقاومت کلی آن مدار بستگی دارد.

اگر قسمتهایی از مدار به حالت زنجیره ای به هم متصل باشند، همانطور که در 

ک از قسمتهای مدار باعث ضعیف شدن امواج شکل زیر نشان داده شده، هر ی

ولتاژ ارائه شده به قسمتهای بعدی می گردد.   کاهش یافتن گروهی و در نتیجه

مقدار کاهش تحمیل شده در شدت امواج گروهی منتقل شده توسط هر یک از 

قسمتهای مختلفی که در مدار قرار دارند بستگی مستقیم به مقاومت آن قطعات 

 دارد.  

 

یک مدار الکتریکی به موازات یکدیگر قرار داشته باشند،  رتیکه قطعاتدر صو

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، هر یک شدت امواج گروهی مساوی را 

آنها، هر یک  داخلی بین مقاومتموجود دریافت می کنند، ولی با توجه به اختالف 

 د.  داد مختلفی از الکترونها می شونباعث عبور تع

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، اگر یک مسیر عبور برای الکترونها 

دارای مقاومت کمتری باشد، اکثریت الکترونها از آن مسیر به مسافرت خود در 

طول مدار ادامه خواهند داد.  در نتیجه، آمپراژ ثبت شده در آن مسیر از سایر 

 مسیرها باالتر خواهد بود.  
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خطوط یکنواخت نشان دهنده مسیرهایی هستند که الکترونها در در شکل باال، 

زمانی که کلید قطع است برای عبور خود استفاده خواهند کرد.  در حالیکه، خطوط 

است برای عبور در زمانی که کلید وصل نمایانگر مسیرهایی هستند که آنها  شکسته

 .  گرفتخود در نظر خواهند 

یک مدار الکتریکی که بصورت موازی با هم و یا به  اتاثرات مقاومت قطع

دنبال هم نصب می شوند را می توان توسط امواج صوتی نیز نشان داد.  شکل زیر 

 نمونه ساده ای از اینگونه آزمایش ها با امواج صوتی را نشان می دهد.  

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

همانطور که در شکل نشان داده شده، مسیر باالیی اثرات تجربه شده توسط 

اج صوتی در ضمن گذر کردن از دو قسمت که دارای سطح مقطع باریکتر امو

هستند )مقاومت بیشتر( و به دنبال یکدیگر قرار دارند را نشان می دهد.  همچنین، 

مسیر موازی برای مسیر پایینی عمل می کند.  یک مسیر باالیی در کل به عنوان 

اشد.  همانطور که در شکل مسیر پایینی دارای فقط یک قسمت با مقاومت باال می ب

نشان داده شده، امواج صوتی که به انتهای مسیر پایینی می رسند قوی تر از 

امواجی هستند که به انتهای مسیر باالیی می رسند.  اینگونه اثرات قابل انتظار 

هستند چون مقاومت تجربه شده توسط امواج صوتی که از مسیر باالیی عبور می 

مقاومتی است که توسط امواج صوتی که از مسیر پایینی عبور کنند بسیار بیشتر از 

 می کنند تجربه می شود.  

انبار یک داخل با نفوذ عمدی بر روی مسیر طی شده توسط گازهایی که از 

لوله اگزوس گذر می کنند امواج صوتی که در اثر انفجار سوخت در سیلندرها تولید 

ستفاده از این روشها حتی می توان د.  با اند به شدت کاهش داده می شونمی شو

خارج و  صوتی شد که از انتهای لوله اگزوس باعث تغییر یافتن فرکانس امواج

شنیده می شوند.  شکل زیر نمونه ای از اینگونه مسیرهای زیکزاک عمدی را نشان 

بل از اینکه قتجربه کنند  سلوله اگزو همی دهد که گازها باید در داخل یک انبار

به عنوان  لوله اگزوس هت اضافی در داخل انباراز آن خارج شوند.  قطعابتوانند 

 موانعی برای منعکس ساختن و خنثی کردن امواج ناخواسته بکار می آیند.  

 

از یک جسم هادی و در نهایت ذوب شدن آن  بیش از حّد،عبور بار الکتریکی 

از قسمتهایی که  جسم به دلیل شدت بیش از اندازه امواج گروهی پیش می آید که
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دارای سطح مقطع محدودی می باشند گذر می کنند.  اینگونه تمرکز بیش از اندازه 

شوند که از امواج گروهی باعث تشویق شدن تعداد بیش از اندازه از الکترونها می 

را ندارد گذر کنند.  بنابراین، اتمها و  هاآن کردن حملقسمت هادی که قابلیت 

سمت از محیط هادی قرار دارند خودبخود انرژی جنبشی مولکولهایی که در آن ق

بیش از اندازه ای را از تعداد بیشتری از الکترونها که از آن قسمت عبور می کنند 

 دریافت می کنند.  

یق اتمها و مولکولهایی که انرژی بیشتری را به این نحو دریافت می کنند تشو

قدار لرزش و یا ارتعاشات اتمها می تری می شوند.  به لرزیدن و ارتعاش بیشتر و قو

و مولکولهای یک محیط مادی بصورت درجه حرارت آن محیط نمایان می شود.  در 

معمول باال رود آن قسمت  صورتیکه درجه حرارت یک قسمت بیش از حّد

قطع  یجه باعث قطع شدن مدار الکتریکی و کاًلدر نتمی شود و خودبخود ذوب 

قسمتهایی از مدارهای  ،.  به همین دلیل است کهگرددمی  سیتهلکتریشدن جریان ا

ند، در ده االکتریکی که کوچکتر و در نتیجه ضعیف تر از آنچه الزم است ساخته ش

اثر عبور مقدار بخصوصی از جریان الکتریسیته خودبخود گرم و در نهایت ذوب می 

   ازم الکتریکی می گردند.وشوند و باعث از کار افتادن ل

قدار بخصوصی از مبا توانایی عبور دادن ًا قطعات الکتریکی بخصوصی هستند که عمد فیوزها

طراحی و ساخته می شوند.  آنها می توانند در سطح مقطع خود  سیتهجریان الکتری

د که ده باشنی ساخته شکوچکتر باشند و یا از مواد از سایر قطعات نزدیک خود

 ند.  ررا نداتوانایی حمل کردن جریان اضافی 

اینگونه قطعات توانایی حمل و عبور دادن آن را دارند،  ی کهبا رسیدن به حّد

اتمهای موجود در آن قسمتها خودبخود انرژی کافی برای شکستن پیوندهای اتمی 

خود در  این حالت، اتمها با حرکتهای آزادانۀ و یا مولکولی را دریافت می کنند.  در

یک مایع عمل می کنند.  به عبارت دیگر، مواد  اتم های درست مانندحقیقت 

 موجود در آن قسمت بخصوص که همان فیوز باشد ذوب می شوند.  

در ماشین های سواری و سایر  شکل زیر دو نمونه از فیوزهایی که معمواًل

 وسایل نقلیه بکار می روند را نشان می دهد.  
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افی دریافت شده توسط اتم هایی که در یک فیوز البته، در صورتیکه انرژی اض

قرار دارند بسیار زیاد و بطور ناگهانی باشد می تواند باعث سوختن یا دود شدن مواد 

 موجود در آن قسمت از فیوز گردد.  

بخصوص،  با پایین آمدن درجه حرارت آنها به زیر یک حّد موادی هستند که سوپرهادی ها

یافتن مسیر آزادانه ای را برای انتقال در بین اتمها الکترونهای موجود در آنها 

بخصوصی  هایدریافت می کنند.  در آن درجه حرارت ها، بعضی از الکترونها به اتم

بعضی از وابسته نیستند.  به عبارت دیگر، در یک جسم هادی از نوع سوپرهادی 

اتمها سرگردان می شوند درست مانند ذرات غبار در  نبطور آزادانه در بیالکترونها 

 تمحیط هوا.  همانطور که یک نسیم مالیم می تواند ذرات غبار را با خود به جها

مورد نظر حمل کند، امواج گروهی نیز براحتی می توانند باعث حرکت دادن 

 اینگونه الکترونها در سوپر هادی ها شوند.  

گونه رفتار را از خود نشان می دهند این است دلیل اینکه هسته های اتمها این

بخصوص، لرزشها )ارتعاشات( اتمها  که، با پایین آمدن درجه حرارت به زیر یک حّد

.  زمانی که الکترونها با اینگونه متوقف می شوندًا ارتعاشات هسته ها تقریبو حتی 

 شرایط روبرو می شوند یا آنها اجازه عبور را خواهند داشت و یا نخواهند داشت.  

ذر کردن از بین اتمها )هسته های اتمها( را دریافت کنند اگر الکترونها اجازه گ

خودبخود به این معنی است که هسته های اتمها بصورت مشخصی به حالت یک 

هیچگونه حرکت راندمی نمی ًا ریستالی در آمده اند و دارای تقریبساختمان ک

ًا نسبتخود بباشند.  به عبارت دیگر، تمام هسته های اتمها در مکانهای بخصوص 

و حرکت اضافی ندارند.  در این موارد، الکترونهای آزاد شده می  اند ساکن شده

ال کنند و با توانند مسیر مستقیمی را در داخل آن محیط مادی هادی دنب

هیچگونه نیروی مقاومی از طرف هسته های اتمهای موجود در آن محیط هادی 
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می توانند به راحتی توسط امواج گروهی تشویق  ، الکترونهاروبرو نشوند.  در نتیجه

به حرکت کردن در اینگونه محیط های هادی گردند.  اینگونه محیط هادی همان 

 دی نامگذاری شده است.  محیط هادی است که به عنوان سوپرها

شکل زیر، نمونه ای از ساختمان اتمی یک محیط مادی در درجه حرارت 

 معمولی را نشان می دهد.  

 

در قسمت باالی شکل، اتمهای یک محیط مایع، گاز و یا حتی بعضی از محیط 

.  در این اندباال رفته باشد( نشان داده شده ًا های جامد )که درجه حرارت آنها نسبت

حالت، اتمها و مولکولها می توانند دارای انواع حرکتهای ارتعاشی مختلف و حتی 

شکل،  حدودی نیز باشند.  در قسمت پایینمی توانند دارای حرکتهای انتقالی م

که یک ساختمان  اند ی یک محیط مادی هادی جامد نشان داده شدههااتم

و مولکولهای موجود در  کریستالی مشخصی را شکل داده اند.  در این حالت، اتمها
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محیط مادی دارای حرکتهای مختلف ارتعاشی هستند ولی دارای حرکت انتقالی 

 نمی باشند.  

قسمتهای سایه مانند نشان داده شده در اطراف اتمها محدوده حرکتهای 

تشویق به حرکت شدن ارتعاشی آنها را نشان می دهند.  در هر دو مورد، در ضمن 

بور کردن از اینگونه محیط هادی، الکترونها از یک اتم به عتوسط امواج گروهی و 

 اتم دیگر پرتاب و دریافت می شوند.  

همانطور که در قسمت باالیی شکل نشان داده شده، در مورد مایع ها و گازها، 

راندمی را دنبال می کنند.  ولی در مورد قسمت پایینی  الکترونها مسیرهای کاماًل

که وضعیت حرکت الکترونها در یک محیط جامد با ساختمان کریستالی را  ،شکل

 مشخصی را دنبال می کنند.  ًا الکترونها مسیر نسبت ،دهد نشان می

شکل زیر، ساختمان اتمی در داخل یک محیط هادی از نوع سوپرهادی را 

 نشان می دهد، یعنی در حالتی که اتمها و در نتیجه هسته های اتمها در مکان

ثابت شده اند.  بنابراین الکترونها می توانند مسیرهایی را دنبال کنند ًا خود تقریب

د و آنها هیچگونه نیرویی به جهات نکه آنها را از بین هسته های اتمها عبور می ده

 نمی کنند.   تجربهبخصوصی را 

 

سرعت حرکت الکترونها در یک محیط هادی از نوع سوپرهادی بسیار بیشتر از 

ت آنها در یک محیط هادی معمولی است.  چون، در مورد محیط هایی که از سرع

نوع سوپرهادی هستند، الکترونها مسیرهایی که بصورت زیکزاک هستند را دنبال 

نمی کنند و توسط اتمها )هسته های اتمها( در آن محیط جذب و رها نمی شوند.  

ًا ها( و به حالت خط نسبتآنها بسادگی در بین ردیفهایی از اتمها )هسته های اتم

 مستقیمی حرکت می کنند.  
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محیط هادی از نوع سوپرهادی گرم می شود، اتمها و  به تدریج که یک

مولکولهای آن محیط شروع به لرزش و ارتعاش می کنند و در نتیجه حجم 

بزرگتری از فضای اطراف خود را اشغال می کنند.  با حرکتهای راندم و نامشخص 

، هسته های آن اتمها باعث تولید هستند بار الکتریکی اینکه دارایخود، به دلیل 

شدن میدانهای متغیر و مستقل مغناطیسی در محیط اطراف خود می شوند.  در 

ضمن گذر کردن از اینگونه محیط ها، الکترونها تحت تأثیر تک تک اینگونه میدان 

ات عمود بر های مغناطیسی موجود در محل قرار می گیرند و خودبخود به جه

جهت حرکت اولیه خود رانده می شوند.  به عبارت دیگر، هسته های اتمهای 

موجود در محیط، با راندن الکترونها به جهات مختلف باعث وارد شدن نیروی 

مقاومی بر روی حرکت اولیه آنها می شوند.  در اینگونه درجه حرارت ها آن محیط 

 است.  حالت سوپرهادی بودن خود را از دست داده 

باالتر برده شود، بسته به اینکه آیا اتمها و حتی اگر درجه حرارت محیط هادی 

و یا اینکه بصورت  شوندحرکتهای راندم شدیدتری دارای مولکولهای آن محیط 

می تواند دارا  ، در آن درجه حرارتهای باالتر،نیمه منظم در آیند، آن محیط هادی

و جریان الکتریسیته از  برابر انتقال الکترونها بودن مقاومت بیشتر و یا کمتری را در

 خود به نمایش بگذارد.  
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 آزمایش ها

آزمایش هایی که در صفحات بعد ارائه شده اند نشان خواهند داد که سرعت انتشار امواج 

گروهی که در هر محیط مادی هادی باعث تولید شدن جریان الکتریسیته از نوع جاری می 

 شوند:   

-   .بستگی به آن محیط مادی هادی دارد 

-   .بستگی به ضخامت آن محیط مادی هادی ندارد 

-   .معادل با سرعت امواج نور در آن محیط مادی هادی است 

 

-  محیط مادی هادی  یکسرعت انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در

 بستگی به سطح مقطع و یا شکل هندسی آن محیط ندارد

سرعت انتشار امواج گروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می 

ند مستقل از ضخامت آن محیط هادی می باشد.  این حقیقت را می توان با استفاده از چند شو

سیم که به طول مشخصی هستند ولی ضخامت آنها با هم فرق دارند ثابت کرد.  نمونه ای از 

 اینگونه آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است.  
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تمام سیمهای استفاده شده در این آزمایش از یک جنس هادی می باشند، ولی فقط 

 ضخامت قسمت مشخصی از آنها که دارای طول یکسان هستند با هم فرق دارند.  

اگر چه تک تک المپ های استفاده شده در مدار جریان الکتریسیته مورد نیاز خود را بطور 

ی کنند )چون در مسیر هر یک از آنها یک دیود نصب مستقالنه از سیم جداگانه ای دریافت م

دریافت کردن ، جریان در مدار برقرار شود، هر سه المپ ،شده(، به محض اینکه با استفاده از کلید

را با درخشاندن نور خود به اطراف به نمایش خواهند  در یک لحظه و با هم جریان الکتریسیته

دگی با استفاده از یک دوربین با سرعت بسیار باال که گذاشت.  زمان بندی آنها می تواند به سا

 کل مراحل را ضبط کند تأیید شود. خواهد توانست 

در شکل باال، فرض شده است که جریان الکتریسیته از قطب منفی باطری است به ، نکته مهم

سمت قطب مثبت آن.  برای اینکه شکی در درستی این انتخاب نباشد می توان 

پس از عوض کردن سیمهایی که به دو قطب باطری متصل شده اند  همین آزمایش را

 تکرار نمود.  

شکل زیر، نمونه ای از یک آزمایش ساده ای را نشان می دهد که نمایان خواهد ساخت که 

سرعت انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی مستقل از 

  شکل هندسی آن محیط هادی است. 
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در شکل نشان داده شده، طول دو جسم هادی با هم برابر هستند ولی شکل کلی آنها با هم 

در این مورد، به محض اینکه جریان الکتریسیته با استفاده از کلید برقرار شود، هر دو فرق دارند.  

المپ با هم و در یک لحظه روشن خواهند شد و تأیید خواهند کرد که سرعت انتشار امواج 

گروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می شود وابستگی به شکل 

 ندارد.  هندسی آن محیط هادی 

 

-  اندازه گیری سرعت انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط

 مادی هادی 

سرعت انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می 

 می باشند و فقط در تواند با استفاده از سیمهایی که از نوع )جنس( محیط مادی هادی مورد نظر

اندازه گیری شود.  نمونه ای از اینگونه آزمایش ها در شکل زیر دیگر فرق دارند طول خود با یک

 نشان داده شده است.  

 

در این مورد، به محض اینکه جریان الکتریسیته با استفاده از کلید برقرار شود المپها یکی 

جریان الکتریسیته را نشان خواهند داد.  زمان  نپس از دیگری با روشن شدن خود دریافت کرد

بندی روشن شدن آن دو المپ را می توان با استفاده از یک دوربین با سرعت بسیار باال اندازه 

کار برده شدن دیودها در دو مسیر جریان الکتریسیته، مود.  باید ذکر شود که، به دلیل بگیری ن

 دیگر تأثیری بگذارند.  آن دو مسیر نمی توانند در انجام وظیفه یک
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با استفاده از مقدار اختالف زمان بین روشن شدن آن دو المپ و دانستن طول سیم های 

 استفاده شده می توان به راحتی سرعت انتشار امواج گروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در

 د را محاسبه نمود.  ی هادی بخصوص می شوآن محیط ماد

 

-  اندازه گیری مستقیم سرعت نسبی انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته

 در چند محیط مادی هادی 

سرعت نسبی انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در محیط های مختلف مادی 

 ی کرد.  هادی را می توان با انجام آزمایشی نظیر آنچه در شکل زیر نشان داده شده اندازه گیر

تمام سیمهای استفاده شده در این آزمایش با هم یکسان هستند.  سه قسمتی که برای 

اندازه گیری سرعت انتشار امواج گروهی بکار رفته اند هر چند که طول یکسانی دارند ولی از سه 

نوع محیط هادی الکتریسیته مختلف نظیر آهن، مس و آلومینیوم ساخته شده اند.  قطعاتی که از 

مواد مختلف ساخته شده باشند و در اینگونه آزمایشها استفاده می شوند می توانند به هر تعدادی 

باشند.  تنها محدودیت مقدار جریان الکتریسیته ای است که باید به تمام قطعات بطور یکسان 

دن تحویل شود.  به دلیل اینکه هر یک از المپها باید بتواند مقدار جریانی که برای درخشنده ش

 خود نیاز دارد را دریافت کند.  

 

در ضمن انجام اینگونه آزمایشها، با استفاده از یک دوربین با سرعت بسیار باال و یا یک نوع 

بط کند، می توان سرعت نسبی انتشار امواج بتواند زمان روشن شدن المپها را ضدستگاه که 
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اندازه گیری نمود.  همچنین، اگر گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در آن مواد مختلف را 

سرعت انتشار امواج گروهی در یکی از مواد استفاده شده از قبل معلوم و دانسته باشد، می توان 

 محاسبه کرد.  ًا سرعت انتشار امواج گروهی در سایر مواد استفاده شده را دقیق

به حالت جامد باشند.  ًا حتمدر اینگونه آزمایشها، اجباری نیست که مواد استفاده شده ، نکته مهم

باشند.  ولی، در حالتی که مایعی در نیز آنها می توانند به حالت مایع و حتی گاز 

باید به نحوی در ظرف خود قرار گیرد که فضای الزم  ،اینگونه آزمایش استفاده شود

وجود داشته باشد.  همچنین، در صورتیکه محیط گاز مانندی در برای منبسط شدن 

کافی قوی باشد تا بتواند  آزمایش استفاده شود، ظرف استفاده شده باید به حّد اینگونه

   افزایش تدریجی فشار تولید شده در اثر منبسط شدن آن محیط گاز را تحمل کند.

 

-  یک محیط مادی هادی قسمتهای تیز  دراز دست رفتن الکترونها 

با امواج گروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می شوند 

ادامه می  در آن محیط منعکس شدن تکراری توسط دیوار های آن محیط هادی به انتشار خود

تیزی از آن محیط  هایو یا به سمت قسمت های باریکدهند.  ولی، در صورتیکه به سمت لبه 

زاویه انعکاس آنها به تدریج به عمود بر سطح دیوارهای آن محیط هادی انتشار یابند، خودبخود 

آنها می توانند باعث شوند آن قسمتها  متمرکزتر شدن دربه دلیل نزدیک خواهد شد.  همچنین، 

یقت پرتاب شوند.  الکترونها به فضای اطراف یعنی بیرون از آن محیط مادی هادی رانده و در حق

   اینگونه اثرات در شکل زیر نشان داده شده اند.

 

در قسمتهای تیز اشیائی که دارای بار الکتریکی  به همین دلیل است که جرقه ها معمواًل

اضافی هستند تولید می شوند.  شکل زیر، آزمایش ساده ای را نشان می دهد که می تواند برای 

در مسیر در یک ًا از لبه های تیز یک محیط مادی هادی که عمدنمایان ساختن نشت الکترونها 

 مدار الکتریکی نصب شده بکار آید.  
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درست مانند تک تک موهای یک شخصی عمل  بااللبه های تیز نشان داده شده در شکل 

می کنند، که با تماس حاصل کردن دست آن شخص با یک منبع قوی از الکتریسیته ساکن در 

در اطراف سر علمی، بصورت مستقیم در می آیند و در کل یک توپی از مو را یک آزمایشگاه 

 باال شکل می دهند.  در این مورد، سر آن شخص به عنوان توپ نشان داده شده در شکلایشان 

عمل می کند و جریان الکتریسیته را از خود عبور می دهد و تک تک موهای ایشان درست مانند 

ه در شکل باال عمل می کنند.  الکترونهای جمع شده در انتهای تک لبه های تیز نشان داده شد

تک موها سعی در دور شدن از یکدیگر را دارند و تنها راهی که آنها می توانند همگی از هم دور 

بزرگی  یک توپدر کل باعث شکل گیری شوند این است که همگی به حالت سرپا قرار بگیرند و 

 .  شوندمو  از

تماس شخص از منبع الکتریسیته ساکن، به تدریج موها به حالت طبیعی خود با قطع شدن 

اطراف  هوای شته شده در بدن آن شخص به تدریج به محیطابر می گردند، چون الکتریسیته انب

 بر روی آن قدم می گذارد منتقل می شود.  شخص زمینی که همچنین به و 

مقدار جریان الکتریسیته ای که از طریق لبه های تیز از دست می رود را باید بتوان اندازه 

 مقایسه کرد.  با هم گیری کرد.  برای انجام این کار باید مقدار جریان گذر کرده از دو آمپرسنج را 

 

-  وجود جریان الکتریسیته در کل حجم یک محیط مادی هادی 

داد که، امواج گروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در یک این آزمایش نشان خواهد 

و نه فقط در نقاطی  در تمام حجم آن محیط هادی انتشار می یابند می شوند محیط مادی هادی

 که در طول یک مدار الکتریکی با هم در تماس هستند.  
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موجود مابین دو با استفاده از یک ولت متر می توان به سادگی نشان داد که اختالف ولتاژ 

و قطب  ”B“ و مابین انتهای سیم آزاد  ”A“انتهای قطعه مقاومت بکار رفته در مدار در قسمت

اختالف ولتاژ این است که امواج  در با هم برابر می باشند.  دلیل این برابریًا مثبت باطری دقیق

ی حجم آن مامند در تگروهی که مربوط به جریان الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می شو

محیط هادی انتشار می یابند و نه فقط در قسمتهایی که در امتداد مدار اصلی قرار گرفته اند.  

د نحتی قسمتهایی که باز )قطع( هستند نظیر کلید که دو محل اتصال آن به هم متصل نباش

الکترونها در )کلید به حالت قطع باشد(، امواج مربوط به جریان الکتریسیته به انتهای آن رسیده و 

آن قسمت انباشته می شوند و در زمانی که کلید وصل گردد امواج گروهی که از قبل در آن 

   مدار الکتریکی ادامه می دهند. بقیهمحل حضور داشته اند به انتشار خود در 

آویزان است  محلی به همین دلیل است که نباید به سیم برقی که از ستون برق شبکه، نکته مهم

و یا بر روی زمین قرار گرفته دست زد.  چون، اگر جریان برق در آن مسیر هنوز قطع 

نشده باشد، آن سیم حامل ولتاژ کامل شبکه در محل خواهد بود.  اگر شئ و یا 

شخصی با آن تماس حاصل کند امواج گروهی و جریان الکترونها به تمام انتهاهای 

ص منتقل می شوند و باعث برق گرفتگی آن شئ و متصل به آن سیم شامل بدن شخ

   یا شخص می گردند.

 

- اتر که محیط  اثبات اینکه جریان الکتریسیته توسط یک نوع موج گروهی در محیط

 تولید می شود بر آن منطبق شده هادی 

یک مدار الکتریکی باید یک مسیر حلقه ای کاملی را داشته باشد، در غیر این صورت امواج 

گروهی که باعث جریان الکتریسیته در آن محیط هادی می گردند متوقف می شوند.  به محض 
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اینکه امواج گروهی متوقف شوند آنها نمی توانند الکترونها را تشویق به حرکت کردن در طول 

متوقف ًا ی شکسته شود امواج گروهی سریعه ا.  در لحظه ای که آن مسیر حلقندکنمحیط هادی 

می شوند به دلیل اینکه سرعت انتشار آنها در آن محیط هادی معادل با سرعت نور در آن محیط 

 است.  

انتشار نوعی با انجام یک آزمایش نظیر آزمایشی که در زیر ارائه شده می توان نشان داد که 

 امواج گروهی در محیط اتر است که باعث حرکت الکترونها در محیط هادی می شود.  از 

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، می توان یک المپ را در مسیر یک مدار شکسته 

" می Aوصل کردن کلید "ًا موقتنصب کرد.  نخست، با  استشده ای که بسیار طوالنی  (قطع)

.  در نتیجه، آن سیم برای دریافت گردیدل سیم استفاده شده توان باعث مثبت شدن کل طو

 خواهد شد.  آماده الکترونها 

 

" را وصل کرد.  اگر چه سیم استفاده شده Bو کلید "کرد  " را قطعAکلید "باید سپس، 

انتشار امواج گروهی که  ،مسیر کاملی را به قطب مخالف باطری برقرار نمی سازد، با این وجود

حل آن از م و سعی در اشغال کردن کل حجم آن سیم را دارند تا انتهای آن انتشار خواهند یافت

ولی به محض اینکه به انتهای آن سیم می رسند متوقف می شوند.  و  ،خواهند کرد المپ گذر

 را به نمایش خواهد گذاشت.  از مکان خود روشن شدن خود گذر کردن آن امواج ًا المپ با موقت

انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در اینگونه موارد را می توان به جریان هوا 

از داخل مخزن بزرگ یک کمپرسور به داخل یک مخزن کوچکتر که فشار داخلی آن بسیار 

به  یک شیر فلکه کهباز شدن با پایینتر از فشار داخل مخزن کمپرسور باشد تشبیه نمود.  چون، 

به داخل مخزن کوچکتر  ههوای خارج شد اجازه خارج شدن دهد هوای داخل مخزن کمپرسور

تا زمانی که فشار داخل  ،نشت خواهد کرد و به تدریج باعث باال آمدن فشار داخلی آن خواهد شد

 دو مخزن با هم برابر شوند.  
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جریان هوا در ضمن حرکت خود می  شکل زیر نمای کلی اینگونه آزمایش را نشان می دهد. 

باعث انجام کاری نظیر بصدا در آوردن یک سوت شود.  صدای تولید شده توسط آن سوت  دتوان

در ابتدا بسیار بلند خواهد بود ولی به تدریج که از شدت جریان هوا کاسته می شود و به صفر می 

چون جریان  ،طع خواهد شدق و در نهایت کاًل تر ضعیفرسد صدای تولید شده نیز به تدریج 

 هوایی برای تولید کردن آن وجود نخواهد داشت.  

 

نور تولید شده توسط المپ در در مثال باال،  ،، در مورد جریان الکتریسیته در سیممتناظرًا

به صفر کاهش خواهد یافت، ًا " وصل می شود بسیار زیاد خواهد بود ولی سریعBابتدا که کلید "

 چون تعداد الکترونهایی که از مکان آن گذر می کنند به صفر کاهش خواهد یافت.  

طول مدت زمانی که المپ از خود نوری تولید خواهد کرد در اینگونه آزمایش معادل ، نکته مهم

 با مدت زمانی خواهد بود که امواج نور برای طی کردن طول آن سیم نیاز دارند.  

 

-  محیط مادی هادی  یکسرعت انتشار امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در

 است معادل با سرعت انتشار امواج نور در آن محیط 

برای انجام اینگونه آزمایش باید از مواد هادی استفاده شود که قابلیت انتقال امواج نور را نیز 

اندازه گیری  بطور همزمانداشته باشند، به دلیل اینکه بتوان سرعت انتشار هر دو نوع از امواج را 

و یا گاز  کرد.  به عبارت دیگر، محیط مادی هادی استفاده شده می تواند به حالت جامد، مایع

ولی باید دو شرط اساسی را دارا باشد، یکی اینکه هادی جریان الکتریسیته باشد و دیگری  باشد

 امواج نور را داشته باشد.   دادن قابلیت انتقال
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شکل زیر، مدار ساده الکتریکی را نشان می دهد که شامل یک قسمت مخصوص برای این 

توان ظرف بخصوصی که بتواند برای نگهداشتن آزمایش می باشد. در صورتیکه الزم باشد می 

 .  را جایگزین آن قسمت مخصوص کردد واستفاده شمورد نظر مایع و یا گاز 

 

با متصل شدن کلید، جریان الکتریسیته به دو طریق مختلف از محیط مادی هادی استفاده 

الکتریسیته می شوند و شده عبور خواهد کرد، یکی به عنوان امواج گروهی که مربوط به جریان 

دیگری به عنوان امواج نور.  از آنجایی که هم امواج نور و هم امواج گروهی که مربوط به جریان 

الکتریسیته می شوند هر دو انواعی از امواج گروهی در محیط اتری هستند که آن محیط مادی 

ر محیط هادی گذ مساوی از آنًا دقیق هادی بر آن منطبق شده است، هر دو موج با یک سرعت

و بطور همزمان با هم روشن خواهند شد.  برای د.  بنابراین، هر دو المپ در یک لحظه کرخواهند 

 بسیارتأیید کردن زمان بندی لحظه روشن شدن آن دو المپ می توان از یک دوربین با سرعت 

 باال استفاده نمود.  

 

- مادی هادی های امواج گروهی مربوط به جریان الکتریسیته در محیط  آیا جهت انتشار

 از قطب منفی )باطری( به سمت قطب مثبت آن است، یا برعکس؟ 

شکل زیر، نمای آزمایش ساده ای را نشان می دهد که می تواند برای مشخص ساختن اینکه 

سمت قطب مثبت است از قطب منفی به  از داخل یک محیط مادی هادی آیا جریان الکتریسیته

 .  ، استفاده شودکسرعو یا ب

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 

دو عدد المپ در مسیر یک مدار الکتریکی نصب شده همانطور که در شکل نشان داده شده، 

باشد که باعث تولید شدن طوالنی اند.  سیمی که بین آن دو المپ قرار گرفته باید به اندازه کافی 

 که یک دوربین با سرعت بسیار باال بتواند ضبط کند.  شود  به حّدیزمان  اختالف

در لحظه ای که کلید به حالت وصل شده در آید و امواج گروهی اجازه انتشار یافتن در 

در  ،محیط هادی را دریافت کنند، آن امواج تمام طول آن مدار را اشغال خواهند کرد.  الکترونها

یک  ،ن بین اتمهای موجود در محیط هادیجهش کردو  گروهی جتوسط اموااثر تشویق شدن 

 جریان الکتریکی را در طول مدار شکل خواهند داد.  

تک تک بنابراین، با گذر کردن امواج گروهی و در نتیجه عبور کردن الکترونها از مکان 

گواهی وجود آن امواج و الکترونها به در محیط اطراف  خود دن نورالمپها، آن المپها با درخشان

د.  سرعت انتشار امواج گروهی در محیط هادی محدود است.  در نتیجه بسته به اینکه داخواهند 

جهت انتشار آن امواج از قطب منفی به سمت قطب مثبت است و یا برعکس، یکی از المپها و یا 

 روشن شود.  دیگری باید زودتر 

شوند از یان الکتریسیته می نتشار امواج گروهی که مربوط به جرهت ااگر ج

باید زودتر روشن شود،    (A)قطب منفی به سمت قطب مثبت باشد المپ 

 باید زودتر روشن شود.     (B)ولی اگر برعکس باشد المپ 

آزمایش ساده را پس از  نبرای مطمئن شدن جهت جریان الکتریسیته می توان ای، نکته مهم

   که به باطری متصل هستند تکرار کرد. یعوض کردن جای دو سیم
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 نتیجه

در محیط اتر است که با در این بخش، پیشنهاد شده است که، انتشار نوعی از امواج گروهی 

باعث تولید شدن جریان الکتریسیته جاری در آن  محیط هادی یکدر و یا تولید شدن  محدود

می شود.  همچنین، پیشنهاد شده است که، سرعت انتشار امواج گروهی که محیط مادی هادی 

الکتریسیته در یک محیط مادی هادی می شوند معادل با سرعت انتشار امواج  مربوط به جریان

نور در آن محیط هادی است.  این پیشنهادات بر اساس تئوری است که می تواند بصورت زیر 

   عنوان شود.

از داخل یک  موجود در محیط اتر "انتشار نوع بخصوصی از امواج گروهی

که الکترونها را تشویق به آزاد شدن از هسته های  محیط مادی هادی است

اتمها و جهش کردن از یک هسته به هسته ای دیگر می کند و در کل باعث 

 تولید شدن جریان الکتریسیته از نوع جاری می گردد."

درست مانند توسط الکترونها در مورد تولید شدن جریان الکتریسیته شرایط تجربه شده 

اثر فتو مورد شرایطی هستند که الکترونها در مورد اثر فتو الکتریک تجربه می کنند.  چون در 

ث می شوند که الکترونها از وابستگیهای خود با هسته های اتمها رها شوند عالکتریک، امواج نور با

 سیر کنند.  اد و سرگردان و در محیط مادی بصورت آز

به تولید شدن جریان الکتریسیته می شوند در کل حجم محیط امواج گروهی که مربوط 

الکترونها در تمامی حجم آن محیط  و تحریک شدن مادی هادی انتشار می یابند و باعث تشویق

 گردند.  می 

 تا حّدبه دلیل دارا بودن بار الکتریکی هم نوع، الکترونها یکدیگر را دفع می کنند و همواره 

اکثریت الکترونها در  ،یکدیگر را دارند.  به همین دلیل است که سعی در دور شدن ازممکن 

 حرکت می کنند.   نزدیکی سطح محیط مادی هادی

سرعت انتشار امواج گروهی مربوط به  پیشنهاد شده که هاییانجام آزمایش ادر این بخش ب

و محیط هادی آن مستقل از ضخامت سطح مقطع جریان الکتریسیته در هر محیط مادی هادی 

 محیط می باشد.  آن کلی  شکل هندسی

سرعت انتشار امواج گروهی در محیط اتر به چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط ، نکته مهم

در حال  اتر و فشار داخلی آن محیطچگالی  بستگی دارد.  بنابراین، از آنجایی که

سرعت انتشار انواع امواج گروهی در آن محیط )شامل امواج ، کاهش یافتن است
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گروهی که باعث تولید شدن جریان الکتریسیته در محیط های مختلف مادی هادی 

تمام محیط های مادی،  چون،می گردند( به تدریج در حال سریع تر شدن است.  

رده است خود، محیط هایی هستند که بر محیط اتر که تمامی این کیهان را اشغال ک

  منطبق هستند.  به عبارت دیگر،

"سرعت انتشار امواج گروهی که مربوط به تولید شدن جریان 

الکتریسیته در محیط های مادی هادی می شوند به تدریج در حال 

 افزایش یافتن است."

 بنابراین، 

به تدریج الکتریکی  های"سرعت انتقال سیگنال

 در حال افزایش یافتن است."

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مصائب طبیعی تعداد و شدت کاستن -11
 

 ها یخشکسالیها، سیالبها، زلزله ها، گردبادهای شدید و آتشفشان

 

 

 

 

 

مگی ه ،به بشریت.  بنابراین هستند هدیه ای بخشاطالعات درج شده در این 

این اطالعات را به هر روشی که الزم و یا ممکن  هستندمجاز خوانندگان گرامی 

توانند آنها را به مرحلۀ ند که می باشد چاپ و تکثیر نموده بدست کسانی برسان

و باعث شوند که عموم و سایر موجودات زنده بر روی این کره  در بیاورند ءاجرا

 بتوانند از اثرات مثبت آنها بهره مند شوند.

  بهرام اسماعیل زاده
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 پیشگفتار

)مخصوص این بخش(

که نه تنها در مورد آینده بشریت بلکه در مورد انداین تحقیقات توسط شخصی انجام شده 

 آینده تمام موجودات زنده بر روی این کره خاکی نگران است.  

تاکنون، بشر به دالیل مختلفی نظیر کشاورزی، معادن، تولید برق، خانه سازی، کارخانجات 

موقتی بر شده است.  بعضی از تغییرات اثرات در سطح این کره صنعتی و غیره باعث تغییراتی 

روی محیط زیست داشته اند، در حالیکه یکسری دیگر عالمتهای دائمی بر روی این کره بجای 

چند دهه گذشته بشر به تدریج در حال بیدار شدن و مالحظه نمودن  از حدودًا  گذاشته اند.

خواهد توانست یکسری از اثرات  ایشاناثرات منفی فعالیتهای خود بر روی این کره شده است.  

د، ولی یکسری دیگر که بسیار جدی هستند را فقط می تواند به طبیعت ی را برطرف سازمنف

 بسپارد که در طول میلیونها سال به مرور ناخوشیهای پیش آمده اش را ترمیم دهد.  

ات در حال حاضر، یکی از مهمترین مسائلی که اعضای نسل بشریت و اعضای سایر موجود

تعداد مصائب مختلف طبیعی و قویتر  افزایشزنده بر روی این کره با آن روبرو هستند مربوط به 

که در سطح کل کره زمین هر ساله پیش می آیند.  تک تک انواع  می شودشدن شدت آنها 

سسات مختلف محلی و بین المللی مورد تحقیق و بررسی قرار صائب طبیعی توسط مؤممختلف 

همگی بر روی این نکات که تعداد مصائب طبیعی که هر ساله در کل  مؤسسات نگرفته اند.  آ

تر شدن با هم موافقت  جدی در حال افزایش یافتن هستند و سطح کره زمین رخ می دهند

 دارند.  

.  این تحقیقات میالدی شروع شدند 2004تحقیقات ارائه شده در این صفحات از سال 

بدون دریافت کردن هیچگونه درخواستی و یا کمکی از طرف مقامات محلی و یا استانی و یا 

این کمپانیهای مختلف محلی و یا بین المللی انجام شده اند.  دلیل انجام  از طرفکشوری و یا 

که  یفقط و فقط خواسته شخصی نویسنده بوده که بتواند راه حلی برای رفع مسائل تحقیقات

 همگی موجودات بر روی این کره با آن روبرو هستند ارائه دهد.  

انجام این تحقیقات منجر به مشخص شدن دلیل و بانی افزایش تعداد مصائب طبیعی در کل 

اینکه با و هم  خواهد بودکه هم مؤثر  حلیهمچنین راه  بخشاست.  این  شدهزمین سطح 

 یز ارائه می دهد.  را نمی باشد قابل انجام تکنولوژی حاضر 
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کپی های این بخش به همراهی فایل میالدی  2011 سال(  Februaryدر ماه فبروری )

کشورهای برزیل، چین،  هایتوسط نویسنده به کنسولگری ًا( حضور CDکامپیوتری آن بر روی )

کانادا ان، هند، ژاپن، مکزیک، نروژ، کره جنوبی، اسپانیا و سوئد در شهر تورنتو در مفرانسه، آل

( توسط  CDو کپی های این بخش به همراهی فایل کامپیوتری آن بر روی )  تحویل داده شدند.

نویسنده از طریق اداره پست به سفارتخانه های کشورهای آرژانتین، چین، مصر، فرانسه، هند، 

همچنین، ایران، ژاپن، ترکیه، روسیه، اکراین و انگلستان در شهر اتاوا در کانادا فرستاده شدند.  

( توسط نویسنده از طریق  CDکپی های این بخش به همراهی فایل کامپیوتری آن بر روی )

اداره پست به وزارت محیط زیست کانادا و شاخه های مختلف سازمان ملل که مربوط به محیط 

َال ُگر )معاون رئیس جمهوری و دفتر آقای  مستقر هستندو در کشور بلژیک  زیست می شوند

 کا( در ایالت آرکانزاس فرستاده شدند.  سابق آمری

( توسط  CD، کپی های این بخش به همراهی فایل کامپیوتری آن بر روی )نینچهم

نفر از استادان دانشگاه های مختلف در چندین  30نویسنده از طریق اداره پست به بیش از 

، خالصه ای از 1390کشور )که لیست آنها در زیر ارائه شده( فرستاده شدند.  در خرداد ماه سال 

 این بخش در مجله ماهنامه دانشمند در ایران به چاپ رسید و چند ماه بعد در مجله هفتگی

از طریق  ، سپس،دانشمند در شهر ونکوور در کانادا نیز به چاپ رسید.  یافته های این تحقیقات

 .  ندفیس بوک و غیره در اینترنت در اختیار عموم گذاشته شد

در این صفحات، نویسنده یافته های تحقیقات خود را در اختیار شما خوانندگان گرامی می 

بتوانند به هر اطالعات درج شده ه کمکی، بلکه برای اینکه گذارد، نه برای دریافت کردن هیچگون

ها و کمپانیهایی برسند که خانه وزارت به توجه ،با طی کردن مراحل الزم ،نحوی که ممکن است

به انجام دهند.   عنوان شده عماًل پیشنهاداتتوانند آنها را به نحوی که در قسمتهای نتیجه و می 

 ، آغاز این بخش عنوان شدهور که در ، همانطعبارت دیگر

اطالعات درج شده در این بخش هدیه ای هستند به بشریت.  بنابراین، همگی 

خوانندگان گرامی مجاز هستند این اطالعات را به هر روشی که الزم و یا ممکن 

باشد چاپ و تکثیر نموده بدست کسانی برسانند که می توانند آنها را به مرحلۀ 

عث شوند که عموم و سایر موجودات زنده بر روی این کره و با اجراء در بیاورند

 بتوانند از اثرات مثبت آنها بهره مند شوند.

   با عرض تشکر از همگی خوانندگان گرامی.

 بهرام اسماعیل زاده
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زبان لیست زیر )که به دلیل جلوگیری کردن از هرگونه اشتباهی در نوشتن آنها، همگی به 

انگلیسی ذکر شده اند( اسامی استادان دانشگاه در کشورهای آمریکا، روسیه و ژاپن و همچنین 

شاخه های مختلف سازمان ملل متحد و دفتر آقای َال ُگر را نشان می دهد که در ماه فبروری 

( به آنها  CDکپی های این بخش به همراهی فایل کامپیوتری آن بر روی )میالدی  2011سال 

 شده بودند.  فرستاده 

 Missouri University of Science and Technology 
Physics Department 

Dr. George D. Waddill, Chairman and Professor 
Nuclear Engineering 

Dr. Arvind S. Kumar, Chairman and Professor 
Dr. Gary E. Mueller 
Dr. Nicholas Tsoulfanidis 
 

 University of California, Berkley 
Department of Physics 

Dr. Frances Hellman, department chair 
 
 Massachusetts Institute of Technology 

School of Science's Dean's Office 
Dr. Marc A. Kastner 

 
 Harvard University  

School of Engineering and Applied Sciences, Dean’s Office 
Dr. Cherry A. Murray 

Area Dean for Environmental Science & Engineering 
Dr. Steven C. Wofsy 

 
 Yale University 

Professor of Chemical & Environmental Engineering 
Dr. Paul Van Tassel, Department Chair 

 
 North Western University 

Environmental Science, Engineering, and Policy Program 
Dr. Neal Blair, Department Head  

 
 Purdue University 

Physics Department 
Dr. Nicholas J. Giordano, Department Head 
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 Cornell University 
Earth and Atmospheric Sciences 

Dr. Richard Waldron Allmendinger 
Department of Earth and Atmospheric Sciences 

Dr. Larry Brown, Chair 
Dr. Arthur DeGaetano, Associate Co-Chair: 

Director of Graduate Studies, Geological Sciences  
Dr. Teresa Jordan 

Director of Graduate Studies, Atmospheric Sciences: 
Dr. Dan Wilks 

Director of Undergraduate Studies, Science of Earth Systems: 
Dr. Natalie Mahowald 

Director of Undergraduate Studies, Atmospheric Sciences: 
Dr. Mark Wysocki 

 
 Columbia University 

Department of Earth and Environmental Engineering 
Dr. Klaus S. Lackner, Department Chair 

 
 Iowa State University 

Environmental Sciences, Graduate Program Office 
Dr. Charles R. Sauer 

 
 Ohio University 

Department of Geological Sciences, Graduate Chair  
Dr. Douglas Green 

 
 Moscow State University  

Faculty of Physics 
Dr. Vladimir I. Trukhin, Dean 
Dr. Viktor Antonovich Sadovnichy, Rector 

Faculty of Geology 
Dmitry Y. Pushcharovsky, Dean 

 
 Stanford University 

W.M. Keck Professor, Environmental Earth System Science 
Dr. Robert Dunbar 
Dr. Scott Fendorf 
Dr. Page Chamberlain 

Professor and Department Chair, Geological & Env. Sciences 
Dr. Jonathan Stebbins 
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 مقدمه

ها، سیالبهای یمصائب طبیعی نظیر زلزله های قوی، طوفانهای شدید، آتشفشان ،در طول تاریخ

بر مودار زیر، که بزرگ و خشکسالیها جزو وقایعی بوده اند که بطور مکرر به ثبت رسیده اند.  ن

مصائب طبیعی که در طول اساس آمار چاپ شدۀ رسمی و بین المللی می باشد، رشد تعداد کل 

 زمین پیش آمده اند را نشان می دهد.   ًا صد سال اخیر در سرتاسر سطح کرهحدود

 

 این نمودار بطور واضح نمایانگر یک نکتۀ بسیار مهمی است و آن اینکه:  

 تعداد مصائب طبیعی ،سال پیش 0مخصوصًا از حدودًا  در هر دورۀ ده ساله، 

  تقریبًا دو برابر شده است. بطور متوسطزمین  کرهپیش آمده در سرتاسر سطح 

 دلیل آن چیست؟

اد مصائب طبیعی در چه عاملی می توانسته باعث رشد سریع در تعد  

 زمین شده باشد؟ سرتاسر سطح کره
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رسمی، توسط آژانسهای مختلف مربوط به سازمان ملل متحد، در  طبق آمار چاپ شده

هم به تعداد مصائب طبیعی افزوده شده است و هم به شدت و  ،ساله 0حدودًا  همین مدت

قدرت آنها.  به همین دلیل خسارات وارده توسط مصائب طبیعی، چه از لحاظ اقتصادی و چه از 

 سرمایه ،سال به سال ،انیهای بیمه، رشد بی سابقه ای داشته اند.  در نتیجه کمپلحاظ جانی

به مشتریان خود می  مختلف در اثر مصائب طبیعی را در قبال جبران خسارات وارده بیشتری

 پردازند.  

طبق گزارش رسمی از طرف بخش محیط زیست سازمان ملل، در سالهای اخیر این مبلق از 

 در سال که رقم قابل توجه ای می باشد گذشته است.  آمریکایی میلیارد دالر 100مرز 

بزرگ در سرتاسر سطح  مصائب طبیعینمودار زیر مقدار خسارات مالی و جانی وارده در اثر 

 .  نشان می دهد رامیالدی  2009و  190زمین بین سالهای  کره

 

میلیارد دالر خسارات مالی و  2000بزرگ باعث حدودًا  طبق این نمودار مصائب طبیعی

میلیون نفر شده اند.  در همین مدت دهها میلیون نفر نیز در اثر انواع  2باعث کشته شدن حدودًا 

 مصائب طبیعی مجروح شده و یا محیط زیست خود را از دست داده اند.   
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ظاهرًا تمام مصائب بطور به وضوح جدیت این مسئله را نشان می دهند.   باالهر دو نمودار 

سعی کرده اند مربوطه دانشمندان و متخصصان  ،طبیعی پیش آمده اند و پیش می آیند.  تاکنون

زمین ربط  کرهرا به باال رفتن درجه حرارت سطح مصائب طبیعی که رشد سریع تعداد و جدیت 

حرارت سطح زمین در طول حدودًا صد سال  اطالعات موجود، افزایش درجه طبقولی، دهند.  

   سانتیگراد بوده است. ( درجه4/0با ) گذشته معادل

توضیح کوتاهی در مورد افزایش درجه در آخر این بخش تحت عنوان " مختصریقسمت در 

یر رشد بسیار اخ معرفی شده اند که در طول چند دهه " دو منبع بزرگ انرژیحرارت سطح زمین

 جدی داشته اند.  

 حال سؤال اصلی دوباره این است: 

چه عاملی یا عواملی توانسته اند باعث  ،سال اخیر  0در طول حدودًا  

تعداد کل مصائب طبیعی شامل فعالیتهای آتشفشانی در سرتاسر  افزایش

 زمین بشوند؟ کرهسطح 

ر باشند.  طوفانهای خورشیدی بطور مکّرطوفانهای خورشیدی می توانند یکی از این عوامل 

باعث ایجاد اختالالتی در عملکرد ماهواره های مخابراتی، سیستم های رادیویی و حتی شبکه 

 زمین شده اند.  کرههای برق رسانی در مناطق مختلف سطح 

هستند که از سطح بار الکتریکی  طوفانهای خورشیدی در حقیقت طوفانهای ذرات اتمی با

خورشید جدا و بفضای اطراف پرتاب می شوند.  ذرات باردار بطور دائم در حال جدا شدن از 

سال  11خورشید و پخش شدن در فضای اطراف یعنی منظومه شمسی بوده و هستند، ولی هر 

 این عمل شدت قابل توجه ای می گیرد و بعد به حالت عادی بر می گردد.  

سطح زمین را از این  احاطه کرده استزمین را  ر تا دوران آلن که دوکمربند مغناطیسی و

می ذرات محافظت می کند.  ذراتی که دارای انرژی کافی هستند به الیه های اتمسفر زمین نفوذ 

 و مستقیمًا با نیروی مغناطیسی زمین گالویز می شوند.  اثرات واکنشهای بین ذرات پر کنند

بصورت احی نزدیک قطب شمال ین را می توان بطور واضح در نوانرژی و میدان مغناطیسی زم

 بصورت نورهای جنوبیو در نزدیکی قطب جنوب  (Aurora Borealis)نورهای شمالی 

(Aurora Australis)   .مشاهده کرد 

طوفانهای خورشیدی یک نوع عامل طبیعی هستند و میلیونها سال است که بصورت دوره 

تر شده اند و اثرات آنها را میتوان در طول تاریخ ثبت شده  ضعیفساله شدیدتر و  11های 
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میالدی به عوج خود رسیدند.   2011های خورشیدی آخرین بار در سال طوفان  .مطالعه کرد

کل مصائب طبیعی را می توان بطور واضح در  اثرات دوره ای طوفانهای خورشیدی بر روی تعداد

و  19و  199و  2000ی موجی در حوالی سالهای بصورت نوسانات در باالنمودار اولین 

19  19و  194و  و غیره مشاهده کرد.  نوسانات تولید شده هر بار بصورت رشد حدودًا

درصد در تعداد متوسط کل مصائب طبیعی که در چند سال قبل پیش می آمدند نشان داده  30

 شده اند.   

ث رخ دادن مصائب مختلف طبیعی بر روی طوفانهای خورشیدی از میلیونها سال پیش باع

سال  0تعداد کل مصائب طبیعی در طول حدودًا  رشد غیرعادیزمین شده اند.  بنابراین، 

 ه باشد.   داشتغیر از طوفانهای خورشیدی  باید دلیل و یا عامل جدیدیگذشته 

طوفانهای خورشیدی بر تعداد کل مصائب  ساله 11دن اثرات موقتی و دوره ای با مطالعه کر

مهم تأثیر قوای میدان  آن نکته رد. مین می توان به یک نکته مهم پی بز کرهطبیعی روی سطح 

جدا شده از خورشید بر روی میدان  الکتریکی/ مغناطیسی تولید شده توسط جریان ذرات باردار

 زمین است.                             کرهمغناطیسی 

آشنا هستند.  علت ایجاد شدن  رعد و برق یکی دیگر از عوامل طبیعی است که همه با آن

برق  )و صدای رعد تولید شده( وجود بار الکتریکی در مولکولها و اتمهای معلق در هوا و در  جرقه

ابرهایی که دارای بار الکتریکی هستند خودبخود تحت  ،توده های ابر است.  طبق قوانین فیزیک

 زمین قرار می گیرند.   ر میدان مغناطیسیتأثی

عادی هوا و توده های ابر در اثر اختالفات فشار اتمسفری در مناطق مجاور هم  تهایحرک

پیش می آیند.  ولی وجود بار الکتریکی در مولکولها و اتمهای معلق در هوا و واکنش آنها با 

اضافی و غیر معمول در هوا و  هاییمیدان مغناطیسی محلی زمین باعث بوجود آمدن جریان

به عبارت دیگر، میدان مغناطیسی زمین ت مختلف می شود.  احرکت ابرها به جهدر نتیجتًا 

 د.  و غیره اثر می گذار بر روی حرکت ابرها ًامستقیم

میدان تغییرات ایجاد شده در شدت  چگونه می دهند که توضیحبطور مختصر قسمتهای زیر 

 مختلفی از مصائب طبیعی می شود.  انواع دادن  اعث رخمغناطیسی زمین ب

 گردبادهای شدید   -1

بوجود  هاگردبادهای شدید نظیر گردبادهایی که بر روی خشکی و یا حتی در وسط دریا

می آیند بدلیل اختالفات فشار اتمسفری در مناطق مجاور پیش نمی آیند.  آنها در اثر 

زمین بر روی ذرات  کرهزمین و تأثیر نیروی میدان مغناطیسی محلی  کرهحرکت چرخشی 
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و اثرات نمونه ای از گردبادهای تجربه شده بارداری که در هوا معلق هستند پیش می آیند.  

 .  انددر زیر نشان داده شده آن 

   



زمین باعث حرکت ذرات باردار معلق در هوا به جهت باال کره نیروی مغناطیسی محلی 

را منطقه می شود.  این نوع حرکت باعث وارد شدن فشاری بر الیۀ ابری می گردد که آن 

پوشانده است.  مقدار فشار تولید شده مستقیمًا به نیروی مغناطیسی محلی زمین بستگی 

ابر باالیی و در  د شدن سوراخی در الیهزم باعث ایجاال دارد.  رسیدن فشار تولید شده به حّد

چه تغییرات وارده در نیروی  هرنتیجه باعث شروع حرکت عمودی مولکولهای هوا می گردد.  

میدان مغناطیسی زمین در محل سریعتر پیش آیند و یا بیشتر پیش آیند خودبخود باعث 

ولهای هوا به سمت باال زودتر باز شدن سوراخهای الزم در ابرها و در نتیجه باعث جریان مولک

ط میدان مغناطیسی زمین شدن نیروی وارده توس تغیردلیل اینگونه اثرات ممی گردند.  

درست مانند نیروی در محل، نیروی مغناطیسی زمین شدت ، نوسان داشتن است.  چون

بنابراین، نیرویی که معمواًل به حالت ثابت و عمل می کند.   چکش بادییک وارده توسط 

آزاد شدن و باال  استاتیک بوده تبدیل به نیروی متغیر و یا دینامیک می شود و خودبخود

 ممکن می سازد.  سریعتر رفتن هوای گرمی که در زیر الیه های ابر انبار شده بوده را 
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، )نیروی کوریولیسمولکولهای هوا در ضمن باال رفتن تحت تأثیر نیروی چرخشی زمین 

Coriolis force ) درست مثل آبی که به  شروع به چرخیدن می کنند، و ندریگمی قرار

جهت چرخش بوجود آمده در نیم کره جنوبی هماهنگ با  ب فرو می رود. سوراخ فاضال

جهت چرخش ساعت و جهت آن در نیم کره شمالی برخالف جهت چرخش ساعت است.  به 

روی مولکولهای هوا وارد هرحال، برای اینکه میدان مغناطیسی زمین بتواند اثر خود را بر 

 خود دارای بار الکتریکی باشند.  ها بایدمولکول بخشی از آن کند

 سیالبها و خشکسالیها   -2

سیالبها و خشکسالیها در اثر دو نوع حرکت متضاد ابرها پیش می آیند.  سیالبها در اثر 

حرکت توده های متعددی از ابرها به یک ناحیه )منطقه( و باردار شدن آنها پیش می آیند، 

خشکسالیها در اثر حرکت توده های کمتر از معمول ابرها به یک منطقه رخ می در حالیکه 

مرکز شدن ابرهای بارانزا که بطور واضح دارای بار الکتریکی هستند دهند.  حرکت و مت

عکسهای  میدان مغناطیسی زمین می باشند.  مستقیمًا وابسته به تغییرات محلی در قوای

 ی از اینگونه مصائب تجربه شده را نشان می دهند.  یاهزیر نمونه 

    

 زلزله ها  -3

ناگهانی و یا غیر معمول الیه های زمین بر روی یکدیگر هستند  تهایحرک زلزله ها ثمره

الیه های  تهایو در اثر ریزش، لغزش و یا تغییر ممان حرکتی آنها بوجود می آیند.  حرک

زمین، به دلیل وجود عناصری مثل آهن در آنها، بطور مستقیم به تغییرات و نوسانات ایجاد 

 هستند.   وابسته زمین کرهشده در نیروی مغناطیسی محلی 
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زمین بر روی الیه های  کرهمعمواًل فشار وارد شده توسط نیروی مغناطیسی محلی 

فشاری ثابت و یا استاتیک است.  ولی اگر به هر دلیلی نیروی مغناطیسی زمین  ،سطحی

.  می شودتغییر کند و یا به نحوی نوساناتی در آن بوجود آید نیروی وارد شده نیز متغیر 

ر الکترومغناطیس ایجاد شده توسط طوفانهای خورشیدی یکی از عواملی هستند نیروی متغی

که باعث ایجاد شدن نوساناتی در نیروی مغناطیسی زمین می شوند.  با بوجود آمدن 

نوسانات در نیروی مغناطیسی زمین نیروی وارد شده بر الیه های مختلف زمین نیز متغیر 

نیرویی که معمواًل به حالت ثابت و استاتیک بوده تبدیل به نیروی متغیر  ،.  بنابراینمی شوند

 استو یا دینامیک می شود.  نیروی متغیر ایجاد شده در به حرکت در آوردن الیه ها مؤثرتر 

عکس زیر اثرات ناخوشآیند یک زلزله شدید را نشان می  زلزله می گردد.  رخ دادنو باعث 

 دهد.   

 

 ها  یآتشفشان -4

نوسانات موجود در میدان مغناطیسی محلی زمین پیش می آیند.   طتوسها نیز یآتشفشان

جمع شدن مواد به دارند  رخ دادن فعالیت های آتشفشانی وابستگی مستقیم ،اینکه دلیلبه 

 نمی باشندآنها زیاد  قادر به تحمل کردن فشارقسمتهایی از الیه های زمین که زیر مذاب در 

سطح زمین  هستند به تر می توانند از طریق محل هایی که ضعیفمواد مذاب و در نتیجه 

عناصری خود که اکثرًا شامل آهن می  ات.  مواد مذاب داخل زمین بدلیل ترکیبنشت کنند

 باشند مستقیمًا تحت تأثیر تغییرات میدان مغناطیسی محلی زمین قرار می گیرند.  

حرکت در  شدن مغناطیسی محلی زمین باعث ایجادگونه تغییری در نیروی  هر ،بنابراین

همچنین، با متغیر شدن نیروی مغناطیسی زمین نیرویی  مواد مذاب در زیر زمین می شود. 

 ،که معمواًل به حالت ثابت و استاتیک بوده تبدیل به نیروی متغیر و یا دینامیک می شود

کس زیر نمونه ای از فعالیتهای ع نیرویی که در به حرکت در آوردن مواد مذاب مؤثرتر است. 

   آتشفشانی تجربه شده را نشان می دهد.
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مواد مذاب پس از رسیدن به سطح زمین، بدلیل آهنربایی بودن، در هنگام سرد ، نکته مهم

شدن و جامد شدن خودبخود در امتداد خطوط میدان مغناطیسی زمین قرار می 

آهنربایی این مواد سرد شده و بازمانده گیرند.  دانشمندان با مطالعه کردن جهت 

قادرند به تغییرات میدان مغناطیسی زمین در  است که از میلیونها سال پیش

 طول تاریخ پی ببرند. 

میدان مهم اشاره می کنند و آن اینکه، نکته  یکبه م مشاهدات علمی انجام شده امتتاکنون، 

ثر امصائب طبیعی مختلف تک تک انواع رخ دادن روی بر  ًایمقمستزمین  کرهمغناطیسی محلی 

 حال باید دید که،می گذارد.  

روی نیروی بر سال گذشته چه عواملی می توانسته اند  0در طول حدودًا 

میدان مغناطیسی محلی زمین آنچنان اثرات جدی بگذارند که باعث بیشتر 

 .گردندشدن و جدی تر شدن انواع عوارض جانبی بصورت مصاعب طبیعی 

بر روی تعداد  ًاطوفانهای خورشیدی با برخوردهای خود با میدان مغناطیسی زمین مستقیم

مصائب طبیعی مختلف که در سرتاسر سطح کره زمین رخ می دهند تأثیر می گذارند.  اینگونه 

برخوردها باعث متغیر شدن نیروی میدان مغناطیسی زمین می گردند.  نوسانات ایجاد شده در 

ناطیسی زمین نیز به نوبه خود باعث رخ دادن مصائب طبیعی گوناگونی می نیروی میدان مغ

 شود.  

 اد شده توسط جریان ذرات باردارمیدان الکتریکی/ مغناطیسی ایج اثراتبا توجه به 

انند مستقیمًا طوفانهای خورشیدی باید تحقیقات را بیشتر متمرکز بر روی صنایعی کرد که می تو

شوند و یا می توانند به نحوی اختالالتی زمین میدان الکتریکی/ مغناطیسی  باعث متغیر شدن

نوسانات در  عامل ایجاد کننده ،ی در میدان مغناطیسی محلی زمین بوجود بیاورند.  بنابراینجّد

 مغناطیسی محلی زمین باید دارای شرایط زیر باشد:   میدان
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  مغناطیسی محلی زمین باشد.   میدان متغیر ساختنباید قادر به
 سال باشد.   100وجودش باید محدود به کمتر از  تاریخچه 

 رخ داده در دهه های اخیر  رشد و گسترش آن باید همگام با رشد تعداد مصائب طبیعی

 باشد.  

که استفاده از آن نیز از حدودًا صد سال پیش شروع شده و مخصوصًا از  یصنایع مؤثرتریِن

ل پیش یعنی پس از جنگ جهانی دوم رشد قابل توجه ای را نیز داشته صنعت سا 0حدودًا 

 برق و لوازم مربوط به آن بوده است.  

( است و  ACجریان متناوب ) دو نوع اصلی جریان برق استفاده می کند، یکی  زا بشر

 (.   DCثابت )  مستقیم یا جریاندیگری 

صنایع الکترونیک بکار  و کاًل ی سواریماشینهاجریان ثابت همان جریان برقی است که در 

رفته است.  جریان برق ثابت با ولتاژ ثابت باعث تولید شدن یک میدان مغناطیسی ثابت در 

می گردد.  شروع جریان برق ثابت و پایان  باشدیک سیم که می تواند ادی خود هاطراف محیط 

.  ولی گرددمیدان مغناطیسی متغیر می  یافتن آن و یا تغییر یافتن ولتاژ آن باعث بوجود آمدن

 توسط آن جریان برق تولید شدهتغییر نکند میدان مغناطیسی بماند و زمانی که ولتاژ برق ثابت 

 .  می ماندنیز ثابت 

ادی هیک محیط  در یا مستقیم میدان مغناطیسی ثابت که در اثر جریان برق ثابت ، نکته مهم

 بوجود می آید باعث هیچگونه نوساناتی در میدان مغناطیسی محلی زمین نمی گردد.  

با جریان برق ثابتی است که ولتاژ آن مدام در حال تغییر  لجریان برق از نوع متناوب معاد

در حقیقت، جریان برق متناوب جریانی است که جهت جریان آن چندین بار در کردن باشد.  

باعث  هادینه محیط وگ د.  در نتیجه، با گذر کردن این نوع جریان برق از هرثانیه عوض می شو

اینگونه خاصیت می گردد.   هادیایجاد شدن میدان مغناطیسی متغیری در اطراف آن محیط 

 .  ساخته استجریان برق متناوب استفاده کردن از دستگاه هایی نظیر ترانسفرماتورها را ممکن 

میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان برق متناوب خودبخود باعث متغیر بودن ، نکته مهم

 متغیر شدن میدان مغناطیسی محلی زمین می گردد.

بسیار باالیی  امکان اینکه می توان ولتاژ برق متناوب تولید شده توسط نیروگاه ها را تا حّد

افزایش داد و از هدر رفتن آن به صورت حرارت تولید شده در سیمها جلوگیری کرد باعث بصرفه 

.  اینگونه توانایی جریان برق ه استیددشدن تولید و انتقال برق به فاصله های دور و نزدیک گر
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را در شبکه  یا مستقیم جای جریان برق ثابتاین نوع جریان برق باعث شد که بود که متناوب 

   .دریگبهای سرتاسری کشوری، شهری و محلی 

بشر همواره از متغیر بودن میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان برق متناوب ، نکته مهم

همواره امکان وارد شدن اثرات جانبی منفی بطور دانسته، آگاه بوده است.  ولی، ایشان 

 و شامل میدان مغناطیسی محلی زمین، و همچنین بافتها ها بر روی انواع پدیده

 نادیده گرفته است.   کاًلسلولهای بدن حیوانات و گیامان را 

تاریخچه رشد صنعت برق بر روی کره زمین می تواند بدین گونه خالصه شود.  صنعت برق 

گسترش آن بسیار محدود بود.  ولی، د.  در ابتدا، کمی بیش از صد سال پیش شروع ش ًاداز حدو

سریع صنایع مختلف که احتیاج به  هاز جنگ جهانی دوم، بدلیل توسع پسبمرور، مخصوصًا 

چه بیشتر امور  داشتند و با عوض شدن روش زندگی مردم و وابستگی هر فراوانینیروی برق 

ه عمرانی خود روزمره به نیروی برق، بمرور تک تک کشورهایی که رشد صنعتی را در برنام

شروع به بنا کردن شبکه های برق رسانی سرتاسری کردند.  طراحان  ًاگنجانده بودند اجبار

اینگونه شبکه ها باید مطمئن می شدند که شبکه های ساخته شده همواره توانایی حمل کردن 

 جریان برق کافی را داشته باشند.  

قط جوابگوی احتیاجات مصرف کنندگان در ابتدا تولید برق محدود به نیروگاههایی بود که ف

محلی بودند.  بمرور نیروگاههای بزرگتری ساخته شدند که قادر به جوابگویی احتیاجات مناطق 

تری بودند.  با ساخته شدن سدهای بزرگ که معمواًل دور از مناطق مسکونی و صنعتی  وسیع

که نیروی برق مورد نیاز بود آنها باید به نحوی به مناطقی  هبودند تمام نیروی برق تولید شد

خطوط برق فشار قوی با  ساختن و برپا کردن منتقل می شد.  در نتیجه بمرور تکنولوژی

 .  را تجربه کردسریعی  هولتاژهای باالتر توسع

جهت انتقال نیروی برق تولید شده توسط  بودامری الزم  همچنین وجود خطوط فشار قوی

سایر نیروگاه ها مخصوصًا نیروگاههای حرارتی و اتمی که باید لزومًا در کنار رودخانه های بزرگ و 

 یا در کنار دریاها ساخته می شدند.  

 تاسری خود را به هم متصل کردند تاکشورهای همسایه شبکه های سر ،در قاره های مختلف

اثر مشکالت خطوط برق رسانی تولید و مصرف و رفع مسائل ایجاد شده در بتوانند از لحاظ 

 یکدیگر باشند.    پشتوانه

شبکه های سرتاسری برق رسانی به حالت قاره ای و یا منطقه ای تقریبًا  ،در حال حاضر

سرتاسری برق رسانی در آمریکای  هشبک ،تمامی کشورها را به هم متصل کرده اند.  بعنوان مثال
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هزار  30بر می گیرد شامل بیش از  ی که کشورهای کانادا ، آمریکا و مکزیک را درشمال

اصلی تقسیم شده است  خطوط فشار قوی می باشد.  این شبکه عظیم به چند منطقهکیلومتر 

ولی تمام مناطق به هم متصل هستند و در صورت لزوم جریان برق می تواند به هر جهتی که 

  الزم باشد فرستاده شود. 
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از جنگ جهانی دوم شروع به ساختن شبکه های سرتاسری  پسکه  تمام کشورهای اروپایی،

تمام  ،بمرور شبکه های خود را به هم متصل کرده اند.  در حال حاضرنیز  ،برق رسانی کرده بودند

اروپا شامل انگلستان، کشورهای اسکاندیناویا، کشور اوکرایین و غیره و حتی  کشورهای قاره

 عظیم برق رسانی به هم متصل می باشند.    غربی کشور روسیه به صورت یک شبکه قسمت
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یای مرکزی که قباًل قسمتی شبکه های سرتاسری برق رسانی کشورهای آسدر حال حاضر، 

جدید و هم به شبکه های  هم به شبکه سرتاسری روسیه ،بودنداسری شوروی سابق سرت از شبکه

 .  شده اندسرتاسری کشورهایی مثل ایران، افغانستان، ترکیه و غیره متصل 

 

جنوبی، تایوان،  کرهکشورهای صنعتی و حتی نیمه صنعتی دیگر نظیر چین، هند، پاکستان، 

ژانتین، ونزوئال، کشورهای آسیای جنوب اندونزی، فیلیپین، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، آر
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 ،هستندهر کدام دارای شبکه های سرتاسری داخلی  که شرقی و سایر کشورهای آمریکای جنوبی

 اکثرًا به کشورهای همسایۀ خود نیز متصل می باشند.    

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 مصائب طبیعیکاستن تعداد و شدت  -11

 

 

 

سرتاسری برق رسانی منطقه ای وجود دارد.  بزودی  شبکه در قارۀ آفریقا  ،در حال حاضر

شبکه   به هم متصل خواهند شد.  ،توسط خطوط جدید پیشنهاد شده ،همگی این شبکه ها

 کنونی تقریبًا تمام کشورهای آفریقایی را در بر می گیرند.  
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قبل از جنگ جهانی دوم، شبکه های برق رسانی محدود به نواحی  ،که باید تأکید شود

از جنگ جهانی  ولی، پس.  مستقل و با ظرفیت کم بودندهای نسبتًا کوچک و مجهز به نیروگاه 

دوم تمام کشورها شروع به احداث کردن و توسعه دادن سیستم برق رسانی سرتاسری خود 

ند تا بتوانند جوابگوی ه اافزود که برق رسانی خودهزاران کیلومتر به خطوط شب هکردند. هر سال

 هانرژی کشوری چه از لحاظ صنایع و چه از لحاظ واحدهای مسکونی و اداری و غیراحتیاجات 

 باشند.   

مهم در مورد تقریبًا تمامی شبکه های سرتاسری برق رسانی کشوری این است که  نکته

در جریان متناوب هستند.   همگی از نوع ًاتقریبجریان برق تولید شده، حمل شده و مصرف شده 

بدالیل اقتصادی تعداد معدودی از خطوط برای حمل کردن جریان ه سال اخیر، پنجا ًاطول حدود

این خطوط در حقیقت نیز ساخته شده اند.   به فواصل دور)یا مستقیم( ثابت جریان  برق از نوع

 ثابتولی جریان برق برق متناوب تولید شده که تبدیل به برق ثابت شده را حمل می کنند.  

 د خود و پیش از تزریق شدن به شبکهحمل شده توسط این خطوط نیز پس از رسیدن به مقاص

 محلی به جریان متناوب تبدیل می شوند.  

جریان برق متناوب استفاده شده در شبکه های سرتاسری کشوری و بین المللی یا با 

روپایی و شبکه های سرتاسری در کشورهای اسیکل.   0سیکل هستند و یا  0فرکانس 

در حالیکه در سیستم  ،سیکل در ثانیه استفاده می کنند 0آسیایی از جریان متناوب با فرکانس 

سیکل در ثانیه استفاده شده است.  سایر کشورها  0برق رسانی در آمریکای شمالی از فرکانس 

 0نس بسته به اینکه از کدام کشور لوازم الکتریکی خود را دریافت می کنند، بعضی از فرکا

 سیکل در ثانیه استفاده می کنند.  0سیکل و بعضی از فرکانس 

جریان متناوب  جریان برق استفاده شده توسط بشریت از نوع ،دوباره الزم به تأکید است که

می باشد.  جریان برق از نیروگاههایی که آن را تولید می کنند تا خانه ها و کارخانجاتی که آن را 

عظیمی از خطوط فشار قوی سرتاسری کشوری و بین شهری و  های مصرف می کنند از شبکه

که کمی از یک سیم پیچ فوق  عظیمی های ، شبکهخطوط فرعی داخل شهری عبور می کند

د.  این سیم پیچ های عظیم که در تمام کشورهای صنعتی دنیا ساخته ننمی آور عظیمالعاده 

شده اند، بدون اینکه منظور مهندسین در زمان طراحی و ساخت آنها بوده باشد، باعث ایجاد 

 در محیط اطراف خود می شوند.    قویشدن میدانهای متغیر الکتریکی و مغناطیسی 

کای شمالی درست مثل یک سیم پیچ عظیم برق رسانی سرتاسری آمری شبکهبعنوان مثال، 

میدان متغیر باعث تولید شدن جریان متناوب  و با جاری بودن جریان برق از نوع می کندعمل 

آمریکای  هکه تقریبًا کل سطح قار می شودفوق العاده قوی و وسیعی  الکتریکی/ مغناطیسی
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/  میدان الکتریکی ،شبکهاین  کل ه بودنبدلیل سینکرونیز.  و شمالی را در بر می گیرد

بار ُشک قوی به میدان مغناطیسی محلی زمین و   0تولید شده در هر ثانیه  مغناطیسی

ُشکهای تولید شده باعث در نتیجه، .  مولکولها و اتمهای باردار معلق در هوا وارد می کند

 توده های هوا که دارای مولکولها و اتمهای باردار هستند می شوند.   تهایتغییراتی در حرک

ُشکهای تولید شده همچنین باعث ایجاد شدن نوساناتی در نیروی میدان مغناطیسی محلی 

 و در عوض، .  گردندزمین می 

 بشریت ناسنجیده زمین نیز اعتراضات خود نسبت به رفتار و اعمال"

را بصورت  ست(اطبیعت  ایشان برایی احترامنمایانگر بی که )

و حتی سروصدای شدید  یآتشفشانت فعالیگردباد، سیالب، زلزله، 

 "رعد و برق به معرض نمایش می گذارد.

شبکه برق رسانی آمریکای شمالی فقط به عنوان یک نمونه است.  وقتی که تمامی کره 

رسانی در اروپا و چین و  شبکه های سرتاسری برقزمین در نظر گرفته شود، می توان دید که 

شوروی که هر کدام کمی از شبکۀ سرتاسری آمریکای شمالی نمی آورند و همینطور شبکه های 

قابل توجه ای بر روی میدان مغناطیسی زمین در  اثرات ، به نوبه خود،سرتاسری سایر کشورها

  . وارد می کنندمحیط اطراف خود 

 میدانهای مغناطیسی متغیر در اطراف خود بوجود آوردنشبکه های بزرگ برق رسانی با 

و   اثر می گذارند.زمین  محلی میدان مغناطیسیبر روی سیکل(  0سیکل باشد و چه  0)چه 

با تشدید کردن نوسانات ایجاد شده در میدان مغناطیسی محلی زمین به حالت هارمونیک 

دان می شوند.  اختالالت وارد شده در می آن)ِرزوَننس( باعث بروز اختالالتی در عملکرد طبیعی 

الیه  همچنین در ابرها و در غیر معمول هایخود باعث حرکت نوبهه مغناطیسی محلی زمین نیز ب

در  وزمین می گردند  هزیر پوست در مواد مذاب هایزمین و حتی حرکت پوسته های متحرک

 بنابراین، .  شوندمی  بخشذکر شده در این  یجّد باعث بروز انواع مصائب طبیعی هایتن

افزایش مشاهده شده در تعداد و شدت مصائب طبیعی مختلف، که در سرتاسر سطح کره "

 ناخوشآیند اعمال بشر است."زمین رخ می دهند، بزبان ساده نتیجه 

 به دلیل اینکه، 
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میزان رشد مقدار برق تولید و حمل  ،941مخصوصًا از سال "

سینکرونیزه مخصوصًا شده، گسترش شبکه های برق رسانی و 

چه وسیعتر به وضوح متناسب با افزایش تعداد و  شدن نواحی هر

که در سرتاسر سطح کره زمین  بودهشدت انواع مصائب طبیعی 

 پیش آمده اند."

را نشان می زمین  کرهرتاسر سطح نمودار بعدی مناطق طوفان خیز )گردبادهای شدید( در س

 .  دهد

 

با رجوع به این نمودار می توان بطور واضح تأثیر مستقیم وجود شبکه های عظیم برق رسانی 

 سرتاسری که سینکرونیزه نیز می باشند را بر روی شرایط اتمسفری محلی مالحظه کرد. 

 2004سالهای  درنماینگر مصائب طبیعی هستند که نمودار بعدی بترتیب  شش ،همچنین

   ند.اش آمده یدر سرتاسر سطح کره زمین پ 2009 تا
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اگر چه این نمودارها فقط به عنوان نمونه در این بخش ارائه شده اند، آنها می توانند به 

عنوان شواهد کافی باشند برای تئوری عنوان شده در این بخش که چه عاملی باعث افزایش غیر 

عادی در تعداد و شدت مصائب طبیعی مختلف گردیده است.  چون، آنها به وضوح نکات مهم زیر 

 می دهند:   را نشان 

  بیش از0  میالدی در  2009تا  2004درصد از کل مصائب طبیعی در طول سالهای

در مناطقی رخ داده اند که دارای سیستم برق رسانی سرتاسری سینکرونیزه بوده اند.  

مکانهایی نظیر آمریکای شمالی، اروپا )شامل روسیه غربی(، چین، هند و طول آن سالها، 

ژاپن بیشترین تعداد و قویترین مصائب طبیعی را تجربه کرده بودند.  
 

  ،در طول همان سالها، مناطق وسیعی نظیر شمال کانادا، آالسکا، جنگلهای آمازون

صحرای بزرگ آفریقا، صحرای استرالیا، کل مناطق مرکزی و شمالی آسیا که شامل 

سیبری، مغولستان، تبت و صحرای بزرگ چین می شود و فاقد سیستم برق رسانی 

 ی ای را تجربه کرده بودند.  بیعی جّده اند  به ندرت مصائب طبودسرتاسری سینکرونیزه 
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 نتیجه

طوفانها خورشیدی باعث رخ دادن انواع مصائب طبیعی در سرتاسر سطح کره زمین می 

شوند.  ولی، اثر آنها نوعی اثر طبیعی است که هر یازده سال به دلیل نوسانات در شدت 

فعالیتهای خورشیدی تکرار می شوند.  اینگونه تحوالت در فعالیتهای خورشیدی برای میلیونها 

نسته و نمی توانند عامل افزایش اهای خورشیدی نمی تو طوفان، هرچند کهسال تکرار شده اند.  

در سرتاسر سطح کره زمین  اخیرباشند که در چند دهه بوده د مصائب طبیعی ادر تعدی غیر عاد

 .  را آشکار می سازندولی حداقل نحوه وارد شدن اثرات الزم  ،پیش آمده اند

الکتریکی تولید شده توسط حرکت ذرات هسته ای باردار که  / میدانهای متغیر مغناطیسی

باعث ایجاد شدن تغییرات و نوساناتی در میدان طوفان های خورشیدی را شکل می دهند 

مغناطیسی زمین می گردند.  متغیر بودن میدان مغناطیسی زمین نیز به نوبه خود به دلیل اینکه 

ی می عث افزایش تعداد و شدت مصائب مختلفتبدیل به نیرویی دینامیک می شود، خودبخود با

 که بر روی سطح زمین رخ می دهند.   گردد

عاملی که باعث رشد غیر عادی در تعداد و شدت مصائب طبیعی مختلف در بنابراین، 

سرتاسر سطح زمین، در طول هفت دهه اخیر، شده باید عامل جدیدی باشد که قادر است بر 

 ان یافتن آن گردد.  سگذارد و باعث نوروی میدان مغناطیسی زمین اثر ب

را برای آسایش زندگی خود آن بشر این عامل جدید همان جریان برق متناوبی است که 

برق تولید شده توسط نیروگاه های مختلف را به  ،تولید می کند.  شبکه های سرتاسری قاره ای

سیکل در ثانیه( به مصرف کنندگان آن می رسانند.   0سیکل و یا  0صورت برق متناوب )با 

باعث تولید شدن میدان مغناطیسی متغیری در  ، خودبخودبا جریان داشتن خود ،برق متناوب

ود باعث تولید خودبخنیز ی متغیر .  اینگونه میدان مغناطیسشودخود می  هادیاطراف محیط 

 زمین می گردد.  کره ان مغناطیسی محلی شدن نوسانات در مید

میدان مغناطیسی متغیر زمین نیز، با عمل کردن به صورت یک نیروی دینامیک، به نوبه 

و الیه های مغناطیسی سطحی زمین دن غیر عادی ذرات باردار در هوا خود باعث حرکت دا

تعداد مصائب طبیعی رخ داده در  به همین دلیل بوده که،شامل مواد مذاب آتشفشانی می شود.  

 رشد غیر عادی خود را نشان داده اند.  خالصه اینکه: سرتاسر سطح کره زمین 

"جریان برق از نوع متناوب است که باعث ایجاد شدن نوسانات در نیروی 

چه  هرمصائب طبیعی دادن مغناطیسی محلی زمین و در نتیجه باعث رخ 

 د."در سرتاسر سطح کره زمین می گردبیشتری 
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ی که الزم باشد و یا بخواهد زندگی خود را مکانیزه و وابسته به بشریت می تواند تا به هر حّد

جریان برق بکند.  ولی باید درک کند که، اگر انتظار تجربه کردن زندگی صلح آمیزی را بر روی 

خاکی دارد، باید به قوانین طبیعت احترام بگذارد و باید داوطلبانه از تولید و استفاده  کرهاین 

از ، تمام خطوط برق رسانی خود باید جریان برق از نوع متناوب دست بکشد.  ایشاناز کردن 

فقط و فقط حامل جریان برق از نوع جریان  ، رانیروگاههای تولید برق تا مصرف کنندگان برق

باعث تولید شدن  مستقیمجریان برق از نوع بکند.  به دلیل اینکه، (  DC)  مستقیمیا  ثابت

   .نمی شودزمین محلی میدان مغناطیسی  نوسانی درهیچگونه 

 به عبارت دیگر، 

ح آمیز با نیرویهایی صلبصورت اگر بشریت انتظار زیستن "

را دارد که طبیعت را حمایت می کنند، باید طبق قوانین 

عمل کند و بیاموزد که باید برای طبیعت و بخصوصی 

 سالمتی آن احترام قائل شود."
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 پیشنهادات

بخش که عوض کردن نوع جریان برق استفاده شده توسط بشر در راه حل پیشنهادی در این 

 مرحله اجرا شود: 2میتواند در  سطح بین المللی می باشد

 :  اول همرحل

جریان برق حمل شده توسط تمام خطوط فشار قوی بین شهری )با الویت دادن به 

ثابت جریان برق از نوع از نوع متناوب به خطوطی که حامل ولتاژهای باالتر می باشند( باید 

شده توسط شبکه های برق  لجریان برق از نوع ثابت حمشوند.  تبدیل (  DCیا مستقیم ) 

مورد نیاز تبدیل به برق از نوع متناوب شود.  برای مؤثرتر ساختن در مناطق قوی باید  فشار

چه کوچکتر باشند.  در ضمن، با  این مرحله باید وسعت مناطق تفکیک شده از هم هر

سرتاسری به جریان متناوب در مناطق  هتبدیل کردن برق ثابت حمل شده توسط شبک

یستم شبکه برق سرتاسری از مختلف که مجزا از هم می باشند باید باعث تفکیک شدن س

برق متناوب تزریق شده در مناطق مجاور لحاظ سینکرونیزه بودن آن شد.   به عبارت دیگر، 

 شند. نباید با هم سینکرونیزه با

با "با تزریق کردن منطقه های مجاور هم توسط برق متناوب به نحوی که 

باعث ضعیف شدن اثرات نامطلوب برق می توان هم سینکرونیزه نباشند 

 "بر روی میدان مغناطیسی محلی زمین شد. متناوب

 هفرق بین سینکرونیزه نبودن و سینکرونیزه بودن مناطق وسیعی از شبک، نکته مهم

میدان مغناطیسی  رسرتاسری حامل جریان برق از نوع متناوب و اثرات وارده ب

شده از اعضای یک گروه  محلی زمین، درست مثل فرق بین صدای شنیده

می باشد که یک بار بدون هماهنگی و بار دیگر با هماهنگی کامل  سرودخوانان

   یک آواز را بخوانند.

مناطق  ،بهره بردن از برق متناوب که با هم سینکرونیزه نباشند با" 

بر روی میدان یکدیگر نامطلوب اثرات  یمی توانند تا حّد مجاور

برق استفاده اگر  ،ر حالیکه.  دخنثی کنندرا مغناطیسی محلی زمین 

اثرات مناطق مجاور  ،دنتمام مناطق با هم سینکرونیزه باششده در 

و باعث تشدید شدن نیروی ُشک وارد شده  نندکمی یکدیگر را تقویت 
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گردند.  این همان اثری است که می  به میدان مغناطیسی محلی زمین

 ".شودباید از وقوع آن جلوگیری 

با (  DCیا مستقیم )  ثابتاز نوع جریان برق  که قباًل ذکر شد، تکنولوژی همانطور

ولتاژهای باال و پایین موجود است و سالهاست که در بعضی از شبکه های برق رسانی 

نوع استفاده از این شکل زیر،  حال استفاده بوده است.  دردر کشورهای مختلف سرتاسری 

 .  بین کشورهای مختلف اروپایی را نشان می دهد آب دریاهاتکنولوژی برای انتقال برق از زیر 

 

(  DCثابت ) لیست کامل تمام خطوط سرتاسری فشار قوی حامل جریان برق از نوع 

 .  کرد یافتاز طریق اینترنت درکه در تمام کشورها ساخته شده اند را می توان 

اقتصادی، در تعداد معدودی از ، به دالیل )مستقیم( برق از نوع ثابت تاکنون از تکنولوژی

بدلیل کاستن از خسارات  ،خطوط سرتاسری استفاده شده است.  ولی در حال حاضر

وارده و مهمتر از آن بدلیل کاستن صدمات وارده از نوع جانی و حتی مهمتر از آن  اقتصادی
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تمام موجودات، باید از این نوع تکنولوژی در تمام خطوط برق  جهت حفظ محیط زیست

 رسانی استفاده شود.  

سرتاسری برق رسانی های  شبکهنکته مهم، پس از انجام تبدیالت الزم در تمام 

 کرهبزرگ، تعداد کل مصائب طبیعی که در آینده در سرتاسر سطح 

الهای قبل از تعدادی خواهد بود که در س با زمین رخ خواهند داد معادل

 . پیش می آمده اندمیالدی  1940

 دوم:  مرحله

مصرف( به  سیستم برق رسانی خود را )از مرحله تولید تا مرحلهبشریت بمرور باید کل 

باشد تبدیل کند.   با (  DCثابت یا مستقیم )  سیستمی که فقط حامل جریان برق از نوع

غناطیسی زمین را به بشریت خواهد توانست اثرات نامطلوب وارده به میدان م ،انجام این کار

 صفر برساند. 

بشر ، برق رسانی سرتاسریهای  شبکهانجام تبدیالت الزم در تمام  با، مهمنکته 

می تواند به زندگی مدرن و مکانیزه شده خود ادامه دهد ولی با تجربه 

 خواهند بودکردن مصائب طبیعی که در تعداد و شدت معادل با آنهایی 

 ند." ه اتجربه می شدمیالدی  100که در سالهای قبل از 

برق رسانی سرتاسری در سطح بین المللی بشر خواهد  یتغییرات الزم در شبکه هابا انجام 

توانست عوارض نامطلوب استفاده از جریان برق بر روی میدان مغناطیسی زمین را به مینیمم 

 برساند.  

قابل درک است که انجام تبدیالت الزم در تمام شبکه های برق رسانی سرتاسری در سطح 

قابل توجه ای خواهد بود.  با کمتر شدن تعداد مصائب طبیعی  زمین مستلزم بودجه کره

 خودبخود از مخارج مورد نیاز برای جبران خسارات مالی وارده نیز کاسته خواهد شد.   

میلیارد دالر بابت جبران  100بیش از معادل با  هدر حال حاضر، کمپانیهای بیمه هر سال

ولی بسیاری از مشتریان خود می پردازند.   خسارات وارد شده توسط انواع مصائب طبیعی به

به تنهایی  ًامردم توسط دولت های محلی و یا کشورهای خارجی کمک می شوند و یا اجبار

کمپانیهای بیمه که خودبخود بیشترین  ،بنابراینخسارات وارده را دوباره سازی می کنند.  

برد، باید قسمت  تاسری خواهندمنفعت را از تبدیالت پیشنهاد شده در شبکه های برق رسانی سر

هداشتن مقدار هزینه ای که با ثابت نگانجام تبدیالت الزم را به عهده بگیرند.   عمده ای از هزینه
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اضافی خود را به دولت محلی و یا  سودیان خود دریافت می کنند، آنها می توانند از مشتر

 ت الزم استفاده شود.  کمپانیهای برق رسانی محلی تحویل دهند که برای انجام تغییرا

با گذشت زمان و به تدریج که از مخارج الزم کاسته می شود کمپانی های بیمه نیز می 

کمتری را از مشتریان خود بطلبند و کمتر نیز برای انجام تغییرات الزم  غتوانند به تدریج مبل

 بپردازند.

 دولتهایتعداد مصائب طبیعی در طول سالهای آینده،  از به دلیل کاسته شدن ،در ضمن

اضافی که قباًل برای جبران خسارات وارده توسط مصائب  ه هایمختلف با استفاده از بودج

طبیعی در نظر گرفته شده بودند می توانند به شرایط آسایش اتباع خود بهبود ببخشند.  بدین 

و محیط الزم برای چنین  نندرا تشویق ک طریق تمام کشورها می توانند روش زندگی سالمتری

 یا سازند.  هروش زندگی را م
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 دوستانه یک پند

فقط بشریت نیست که تحت تأثیر اثرات ناخوشآیند انواع مصائب طبیعی قرار گرفته 

و حتی گیاهان اثر می گذارند.   است.  مصائب طبیعی بر روی زندگی تمام موجودات

تعداد بیشتری از نفرات بشریت و حیوانات در اثر اینگونه مصائب جان خود  سال به سال،

 .  نده می شوندخود را زیستمحیط از را از دست می دهند، زخمی می شوند و یا 

این مسئله فقط و فقط بدلیل کوته نظری بشریت، که هیچگونه دقتی در بررسی 

نبی اعمال خود نداشته و ندارد، پیش آمده است.  اگر بشریت روش زندگی عوارض جا

 بمراتب بدتر هم خواهد شد.   یتخود را عوض نکند این وضع

ارزشی برای وجود خود و یا وجود  ،اعضای نسل کنونی ،اگر ما"

بازماندگانمان، شامل سایر موجودات روی زمین، قائل هستیم 

باید قبل از اینکه دیر شود قدمهای الزم را جهت حل کردن این 

 "مسئله برداریم.

 

 

  عمل کنیم. تر به امید آنکه، قبل از اینکه دیر شود، همگی عاقالنه
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 توضیح کوتاهی در مورد 

 زمین کره افزایش درجه حرارت سطح 

زمین کره حرارت سطح  هستند که نقش مهمی در افزایش درجهجزو عوامل اصلی  دو عامل زیر

 داشته اند:   

 نفتی و ذغال ،گازی ،آبی ،حرارتی تولید شده توسط نیروگاههای مختلف )اتمی انرژی 

   ی و غیره(سنگ

مختلف به نحوی تبدیل به حرارت می کل انرژی تولید شده توسط تمام نیروگاههای 

ی( به ازای هر سنگ شود.  نیروگاههای تولید برق )چه اتمی باشند چه گازی، نفتی و یا ذغال

محیط محلی خود  بهمگاوات انرژی حرارتی را مستقیمًا  2 با مگاوات برق تولید شده معادل

این  کردن با تزریقآنها، می کنند.  وارد دریا باشد یک رودخانه یا  که ممکن است یک

 ه و در نتیجه باعث باال رفتن درجهاضافی مستقیمًا باعث گرم شدن آب استفاده شد حرارت

 حرارت محیط می گردند. 

حتی جریان برق تولید شده نیز در مراحل مختلف تبدیل به حرارت می شود.  مقاومت 

ام موتورهای تم بازده کمتر از صد در صد بودنهمچنین کابلهای خطوط برق رسانی و 

الکتریکی و حتی اصطهکاک داخلی این موتورها و قطعاتی که آنها بحرکت در می آورند، 

تولید شده به انرژی حرارتی می شوند که مستقیمًا جذب  همگی باعث تبدیل انرژی برق

 به عبارت دیگر،  محیط می گردد.  

تولید شده توسط هر یک از نیروگاه های تولید برق در  "تمام انرژی برق

 ."شودنهایت تبدیل به حرارت می 

سوختی مختلف در مقیاس  ن از موادید شده توسط میلیونها ُتبه دلیل حرارت تول، نکته مهم

مخصوصًا در زمستان درجه حرارت هوا در شهرهای بزرگ )بدلیل  بزرگ است که

( می در آنها و با توجه به مقدار انرژی استفاده شدهمتمرکز بودن انواع ساختمانها 

   تواند چند درجه سانتیگراد از درجه حرارت هوای مناطق اطرافشان باالتر باشد.

امروزه شنیدن این نوع اختالفات چند درجه ای در گزارشات هواشناسی 

هوای حرارت در طول زمستان، درجه به عنوان مثال، امری عادی شده است.   
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درجه باالتر از درجه حرارت هوا در  /1 معمواًل)در کانادا(  شهر تورنتو مرکز

 است. شهر حوالی فرودگاه بین المللی آن

در طول سال  ن بین المللی تولید و مصرف انرژی،طبق گزارش رسمی از طرف سازما

200  میالدی، مقدار انرژی حرارتی تولید شده توسط صنایع مختلف ساخت بشر در سطح

 24میلیون مگاوات حرارت بوده که  1نیروگاهی با ظرفیت تولید با زمین معادل  کره

 ساعته حرارت تولید شده اش را مستقیمًا به محیط تزریق کرده باشد.   

 حرارتی حرارتی ظاهرًا نسبت به مقدار انرژی هر چند که این مقدار انرژیمهم، نکته 

و  اضافی ی مقدار انرژی حرارتیولدریافت شده از خورشید ناچیز بنظر می رسد 

   زمین تزریق شده است. کرهقابل توجه ای بوده که مستقیمًا به محیط یا سطح 

خود رسیده  اشباع اگر چه مقدار انرژی تولیدی / مصرفی در کشورهای پیشرفته به حّد

و سایر  ، برزیل، آرژانتینهند ،بدلیل گسترش سریع کشورهایی مثل چینولی  ،است

 اضافی به مقدار این انرژی ههر سال ،کشورهای جهان دوم و حتی کشورهای جهان سوم

 ، زمین افزوده می شود.  بنابراین جّوتزریق شده به 

ز عوامل مؤثر انرژی حرارتی تولید شده توسط بشر باید بعنوان یکی ا"

 "زمین در نظر گرفته شود. کرهحرارت سطح  برای باال رفتن درجه

   زیاد شدن تعداد فعالیتهای آتشفشانهای زیر دریایی

و  140نمودار زیر رشد سریع فعالیتهای آتشفشانی زیر دریایی که بین سالهای 

200   .در کل کره زمین رخ داده اند را نشان می دهد 
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با تزریق کردن مستقیم انرژی حرارتی خود به آب اقیانوسها، آتشفشانهای زیردریایی با 

 فعالیتهای آتشفشانی خود مستقیمًا باعث افزایش درجه حرارت آب اقیانوسها می گردند.   

با توجه به مقدار انرژی حرارتی تولید شده توسط هر یک از فعالیتهای آتشفشانی که 

افزایش فعالیتهای  ،منطقی است که ،زمین می شود کرهح مستقیمًا جذب محیط سط

حرارت آب  ن عامل مؤثری برای باال رفتن درجهزمین را بعنوا کرهآتشفشانی در سطح کل 

زمین  کرهحرارت سطح  یخهای قطبی و کاًل باال رفتن درجهاقیانوسها و مخصوصًا ذوب شدن 

 به عبارت دیگر،  در نظر گرفت.  

باعث افزایش درجه  ًامستقیم"فعالیتهای آتشفشانی زیر دریایی 

 زمین می گردند."کره حرارت سطح 
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 قدمهم

کاو بوده گونگی تکامل یافتن محتویات آن کنجبشر همیشه درباره پیدایش این کیهان و چ

سال اخیر، با استفاده از تلسکوپهای بزرگ، بشر توانسته  200است.  مخصوصًا در طول حدودًا 

اطالعات جامعی در مورد هزاران کهکشان جمع آوری کند.  تخمین زده می شود که حدودًا 

/13  میلیارد سال از آغاز پیدایش کیهان می گذرد و در حال حاضر حدودًا3  میلیارد سال

 ی وسعت دارد.  نور

طبق مشاهدات انجام شده توسط دانشمندانی نظیر آقای هاُبل، تمام کهکشانها در حال دور 

شدن از یکدیگر هستند.  سرعت دور شدن کهکشانها از یکدیگر متناظر با فاصلۀ آنها از هم است.  

ی گیرند.  بنابراین، کهکشانهایی که از هم دورتر هستند با سرعت بیشتری از یکدیگر فاصله م

انبساط کیهان که هنوز قابل مشاهده و اندازه گیری شدن است نمایانگر این حقیقت است که کل 

کیهان وجود خود را از یک حجم بسیار کوچکتری شروع کرده و به تمام جهات گسترده شده 

 است، انبساطی که هنوز ادامه دارد. 

شانها به حالت برعکس، که به با پیگیری کردن انبساط کیهان و مطالعه کردن حرکت کهک

جای دور شدن در این حالت به هم نزدیک شوند، می توان مشاهده کرد که حرکتهای برعکس 

تمام کهکشانها به سمت بخصوصی از این فضا اشاره خواهند کرد که دارای مختصات مشخصی 

 می باشد.  به عبارت دیگر، 

مکان مشخصی  انبساط کیهان که هنوز در حال انجام است، باید از"

 "در این فضای بسیار وسیع شروع شده باشد.

عات جمع آوری شده با استفاده از اطالاست که، حقیقت هدف این بخش نشان دادن این 

، می توان مختصات جغرافیایی محل شروع انبساط کیهان )که آغازش تلفی مختوسط تلسکوپها

روش مستقل از هم  پنج در این بخشحقیقت، در  سال پیش بوده( را محاسبه نمود.  میلیاردها

 پنجاز آنجایی که این  . ارائه شده اندمحل فیزیکی شروع انبساط کیهان برای مشخص ساختن 

روش بطور مستقل از یکدیگر عمل می کنند، نتایج آنها می توانند درستی یکدیگر را نیز تأیید 

 کنند. 
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 پشتوانه الزماطالعات 

پدیده هایی که توجه بیننده را به خود جلب می کند این است در این کیهان وسیع، یکی از 

و کهکشانها، همگی  ه هاکه در تمام مقیاسهای کوچک و بزرگ، از ماه ها گرفته تا سیارات، ستار

 دارای دو نوع حرکت هستند، یکی حرکت چرخشی و دیگری حرکت انتقالی. 

انتقالی به دور شیئی  این دو نوع حرکت که حرکت چرخشی به دور محور خود و حرکت

جهت هستند و تقریبًا در یک در یک بزرگتر می باشند، در تقریبًا صد در صد موارد )مجتمعی( 

صفحه قرار دارند.  هم جهت بودن و یا تقریبًا در یک صفحه بودن اینگونه حرکتها بطور شانسی 

 پیش نیامده اند. 

، از زمانی شروع شده اند که حرکتهای نشان داده شده توسط تمام محتویات این کیهان

  به یکدیگر پیوستند و به تدریج مجتمع های بزرگتری را شکل دادند. هسته ایاولین ذرات 

ناشی  ذراتحرکتهای چرخشی مجتمع های مختلف همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

کیهان، از اختالف سرعت تک تک ذراتی هستند که، در ضمن دور شدن از محل شروع انبساط 

 به یکدیگر پیوسته اند.  

 

در  آنهاد،  ندر نظر گرفته شودر حالتی که تمام ذرات در کل کیهان در شکل باال، ، مهم نکته

 می باشند.  در فضا حال دور شدن از یک محل مشترک )یک مرکز مشترک(

در طول زمان، در ضمن جذب کردن یکدیگر توسط نیروی جاذبه، برای جبران کردن 

خود، ذرات ماده شروع به چرخیدن به  حرکتی اولیه هایو ممانهای موجود در بین سرعتها اختالف

، منظومه ها و کهکشانها اینگونه حرکتها را به وضوح ه هادور یکدیگر کردند.  تمام سیارات، ستار

برای همگان به نمایش گذاشته اند.  دوباره باید ذکر شود که، دو نوع حرکت نشان داده شده 

و یا کهکشانها، در حدودًا صد در صد موارد، تقریبًا در یک  ه هاهر یک از سیارات، ستارتوسط 

 صفحه قرار دارند.

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان مشخص ساختن محل تولد -12

 

 

به عنوان مثال می توان خورشید و سیارات منظومه شمسی را در نظر گرفت.  بر اساس 

اطالعات جمع آوری شده، حرکت چرخشی اکثریت سیارات )به جز اورانوس و پلوتون( همگی در 

مدار آنها به دور خورشید  درجه با صفحۀ 30ه هایی صورت می گیرند که زاویه ای کمتر از صفح

آنها همگی از  دور خورشید بسیار مهم هستند، چوند.  صفحه های مدارهای سیارات به می ساز

، صفحه های مدار های تمام سیارات زاویه ای کمتر از در ضمنمرکز خورشید عبور می کنند.  

1/ سبت به صفحۀ استوایی خورشید می سازند.   لطفًا به جدول زیر مراجعه شود. درجه ن

 

حرکت چرخشی تمام سیارات در اثر اختالفات بین سرعت و ممان حرکتی تک تک ذراتی 

بوجود آمده اند که توسط خورشید به فضا پرتاب شده و در نهایت آن سیارات را شکل داده اند.  

خود به دور خورشید، ذرات پرتاب شده )توسط خورشید( یا به  در ضمن دنبال کردن مدارهای

یکدیگر پیوسته اند و یا توسط کره ای جذب شده اند.  در هر دو صورت، اختالفات موجود در بین 

باعث بوجود آمدن حرکت چرخشی در آن مجتمع ها گردیده اند.   سرعتهای آن ذرات )قطعات(

کوچکی نسبت به صفحۀ مدار  هایحرکت های بوجود آمده در صفحه هایی قرار دارند که زاویه 

 آنها به دور خورشید می سازند.  
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رفته اند.  شمسی، تمام سیارات در یک الیۀ پهن از فضا قرار گ باید ذکر شود که، در منظومه

ُبعدی در نظر گرفت.  در  2شمسی را می توان به عنوان یک نمونه  عبارت دیگر، منظومهبه 

 پخش شده اند.  در فضا ُبعدی  3حالیکه در این کیهان، کهکشانها به حالت 

پیدایش کیهان و تکامل محتویات " دیگری از این کتاب تحت عنوان در بخشهمانطور که 

زمان در سرتاسر فضای این کیهان که بطور همد ماده ذرات ماده و ض، به آن اشاره شده "آن

امواجی که در حال دور شدن از محل همان وهی اشغال شده بود بوجود آمدند، توسط امواج گر

 تولد کیهان بودند.  بنابراین، 

دارای  در لحظه بوجود آمدنشان از امواج گروهی،  ،تمام ذرات ماده و ضد ماده"

ممان حرکتی بودند که کمابیش آنها را از مرکز پیدایش این  حرکت و کاًل

روع به پخش شدن به تمام جهات در مکانی که امواج گروهی شاز یعنی  ،کیهان

  دور می کرد." ،ه بودندکردضا ف

یگر وارد می کردند آنها بدلیل نیروی جاذبه ای که ذرات ماده بر روی یکدزمان،  با گذشت

نیروی جاذبه همچنین باعث شکل ابر مانندی را در سرتاسر کیهان شکل دادند.   توده های عظیم

گرفتن توده های کوچکتری در داخل هر یک از این توده های عظیم گردید.  بمرور زمان توده 

های کوچکتر متراکم تر شدند و در نهایت بصورت منظومه ها در آمدند.  با منظم شدن حرکت 

ر، توده های عظیم ابر مانند نیز به تدریج شکل کهکشانها را به خود ستاره ها نسبت به یکدیگ

 گرفتند.  

از نزدیکی یکدیگر، باعث  ستاره ها در آغاز، کهکشانها به شکل کروی بودند.  ولی، گذر کردن

شریک شوند و مدار آنها بدور هسته را سمتی از ممان حرکتی خود دریج قبه ت ًااجبار آنهاشد که 

.  شکل زیر اینگونه ددنیمنطبق گرد یک صفحه مشترکروی بر کمابیش به تدریج کهکشانها 

به بخش  ًاتغییرات تدریجی در شکل کهکشانها را نشان می دهد.  برای جزئیات بیشتر لطف

 . شودرجوع "پیدایش کیهان و تکامل محتویات آن" 

ت هسته ای بودند و به عبارت دیگر، کهکشانها نتایج آخر در مراحل تکاملی مجتمع های ذرا

هستند که به صورت توده های عظیم ابر مانند به دور هم جمع شده بودند.  آنها از شرایطی 

شروع کردند که دارای هیچگونه نظمی نبودند.  ولی، با گذراندن مراحل مختلف در طول چندین 

نیروی جاذبه  میلیارد سال و شکل گرفتن ستاره ها، سیارات و منظومه ها و با بهره مند شدن از

ای که کرات مختلف بر روی یکدیگر وارد می کردند، هر یک به تدریج دارای نظم شده و به 

 صورت کهکشان در آمده اند. 
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 باید تأکید شود که، 

تمام ذرات ماده از امواج گروهی بوجود آمده بودند که خود در حال دور شدن از 

محل تولد کیهان بودند.  بنابراین، ممان حرکتی اولیه آنها نیز فقط می توانسته 

هم جهت با جهت انتشار امواج گروهی بوده باشد، یعنی باعث دور شدن آنها از 

 مرکز پیدایش این کیهان گردد.  

انتظارش است و شکل دادن به کهکشانهای مختلف،  ذراتپس از به هم پیوستن در نتیجه، 

 که،

  حرکت انتقالی کهکشانها نیز به نحوی باشد که باعث دور شدن آنها از آن مرکز مشترک

آغاز کرده  از آن ، همان مکانی که امواج گروهی پخش شدن خود در این کیهان راگردد

 بودند.
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 کهکشانهایی که هنوز شکل پهن خود را حفظ کرده اند باید  تک تکچرخشی ه صفح امتداد

ها در اثر به هم پیوستن کهکشان هر یک از آن ،.  به دلیل اینکهحل تولد کیهان گذر کنداز م

قطعاتی بوجود آمده اند که، در ضمن دور شدن از محل شروع انبساط کیهان، دارای 

سرعتهای متفاوتی نسبت به یکدیگر بوده اند.  

، آنها قسمت اعظم دوران ینگونه محاسبات الزم هستند.  چونکهکشانهای پهن برای ا، ه مهمنکت

تکاملی خود را سپری کرده اند و شکل پهن صفحۀ چرخشی آنها نمایانگر برآیند 

 ممان حرکتی تمام ذرات ماده ای است که آنها را شکل داده اند.  

از فاصله بسیار دور، صفحۀ چرخشی هر یک از همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، 

 کهکشانهای پهن می تواند نماهای بخصوصی را به خود بگیرد.  

 

  باشدمی تواند بصورت یک تیغه در آید که بموازات خط دید بیننده  ظاهری کهکشاننمای.  
  می تواند بصورت یک صفحه پهن در آید که عمود بر خط دید ظاهری کهکشان نمای

  .باشدبیننده 
  می تواند با زوایای مختلفی بصورت مورب نسبت به خط دید بیننده ظاهری کهکشان نمای

. دیده شود
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 روشهای مشخص کردن محل تولد کیهان

پنج روش مستقل از هم برای مشخص نمودن محل تولد کیهان معرفی شده در این صفحات، 

کهکشانهایی که به حالت پهن خود  هار روش اول با استفاده از جهت صفحه چرخشیچاند.  

تکامل یافته اند وظیفه خود را انجام می دهند.  در حالیکه، روش پنجم با استفاده از حرارت 

ویو کیهانی، امواج گروهی موجود در این کیهان، محل تولد کیهان را مشخص  تشعشعات مایکرو

 می سازد.  
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 روش اول: 

 (ی پهناز تقاطع صفحه های چرخشی کهکشانهابا استفاده )

این حقیقت است که، امتداد صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهای  ساسا این روش بر

پهن باید از مرکز مشترک، یعنی محلی که امواج گروهی شروع به پخش شدن در این کیهان 

 کردند، بگذرد.  شکل زیر اساس این روش بخصوص را نشان می دهد.  

 

  روش باید طبق مراحل ذکر شده در زیر انجام شود:این 
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 اول: مرحله

 ،دارای دو محور چرخشی باشد را باید یک مدل ساده ای از یک کهکشان پهن که

 ساخت.   ،صورت نشان داده شده در شکل زیرب

 

 دوم: مرحله

یک که نگهداشت بصورت معلق در هوا  ، به نحویالزم است که مدل ساخته شده را

نمای ظاهری   غرب را. -جهت شرقجنوب را مشخص کند و دیگری  -جهت شمال آنمحور 

صفحه چرخشی آن باید بصورت یک صفحه پهن در آید که عمود بر خط دید بیننده باشد.  

 به نحوی )زاویه ای( چرخش داد که زاویه صفحۀ خود محوردو سپس، باید مدل را به دور 

صفحه چرخشی کهکشان مورد نظر از ظاهری مای معادل با ن، بیننده نسبت به خط دید، آن

   .گرددکره زمین 

 سوم: مرحله

 هایو از بین آنها عکس شوندمرور الزم است که تمام عکسهای گرفته شده از کهکشانها 

 .  انتخاب نمود را هنوز شکل پهن خود را حفظ کرده اند کهکشانهایی که

صفحه های  چرخش داد و زاویهش سپس، باید مدل ساخته شده را به دور هر دو محور

 زمین را کپی کرد.   نسبت به خط دید از کره ی پهنتک تک کهکشانهاچرخشی 

فرمول ریاضی که  چرخیده شده اند،مدل که دو محور  زوایاییباید با استفاده از  ،بعد

کهکشانها را تعریف می کند را نوشت.  )برای انجام این  هر یک از آنصفحه های چرخشی 

 قسمت می توان از کتاب جبر کمک گرفت.( 
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اساس  بعد الزم است که اطالعات بدست آمده را به صورت یک جدول تنظیم کرد و بر

 زمین( گروه بندی نمود.   نها از کهکشان راه شیری )و یا کرهآ فاصله

 چهارم: مرحله

این کیهان را به مکعب های کوچکی تقسیم بندی کرد و هر یک از الزم است که فضای 

برای این منظور می توان از هر   ُبعدی مرکز آنها مشخص ساخت. 3مکعب ها را با مختصات 

یک از سیستم های مختصات رایج نظیر مختصات کهکشانی و یا مختصات سوپر کهکشانی 

استفاده نمود، فقط به شرطی که در مورد تمام کهکشانها و محاسبات از یک سیستم استفاده 

 شود. 

برای ساده تر ساختن محاسبات می توان سیستم مختصات کروی کهکشانی را به 

از مکعب ُبعدی )طول، عرض و ارتفاع( تبدیل کرد و  3سیستم معمولی یعنی به سیستم 

 استفاده نمود.  دارند با هم هایی که ابعاد مساوی

 پنجم: مرحله

تک امتداد بین  باید کوتاه ترین فاصله، فرمولهای ارائه شده در کتاب جبر با استفاده از

کهکشانهای در نظر گرفته شده و تک تک مرکزهای مکعب ها را  چرخشی تک صفحه های

 محاسبه نمود.  

نسبت به مرکز یک  هاکهکشانیک از هر چرخشی  اگر فاصله محاسبه شده بین صفحه

د به این معنی است که مکعب بخصوص کمتر از نصف طول ابعاد آن مکعب باشد، خودبخو

 آن مکعب بخصوص عبور خواهد کرد.   آن کهکشان از داخل چرخشی امتداد صفحه

کهکشانهای در نظر گرفته  چرخشی اینگونه محاسبات را باید برای تک تک صفحه های

شده و نسبت به مرکز تک تک مکعب های فضا محاسبه نمود.  اینگونه محاسبات را حتی 

سی می توان با استفاده از یک کامپیوتر شخصی انجام داد.  تنها محدودیت موجود، دستر

داشتن به اطالعات الزم در مورد تعداد بسیار زیادی از کهکشانهایی است که در تمام جهات 

اطالعاتی که توسط رصدخانه های مختلف جمع آوری همان مختلف در فضا پخش هستند، 

 و به صورت کاتالوگهای مخصوص تنظیم شده اند.  

برای دست یافتن به دقت هر چه بیشتر در مورد محل تولد کیهان، باید از عکسهای ، مهم نکته

کهکشانهای هر چه بیشتری استفاده شود.  تعداد بیشتر عکس های استفاده شده 

 است. نیز خودبخود باعث بدست آمدن نتیجه ای خواهد شد که مطمئن تر 
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محاسبات را شروع کرد.  سپس، به اگر الزم باشد می توان با مکعب هایی که بزرگتر هستند 

تدریج محاسبات را برای مکعب های هر چه کوچکتر تکرار کرد تا اینکه دقت مورد نظر کسب 

 شود.

محل تولد این کیهان در داخل و یا در نزدیکی مکعبی از فضا بوده است "

 ی پهنکه بیشترین تعداد از امتدادهای صفحه های چرخشی کهکشانها

 "د.از آن عبور می کنن

نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در  طوالنی مدت به دلیل اثرات، مهم نکته

فحه های چرخشی طول میلیاردها سال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر ص

 خود را از دست داده اند.   کهکشانها جهت اولیه

چرخشی تمام کهکشانهای پهن  های بنابراین، نمی توان انتظار داشت که صفحه

منطقه از فضا یکدیگر را قطع کنند.  ولی، می توان انتظار داشت  یک در یک محل یا

 کهکشانهای صفحه های چرخشی که بتوان محل و یا منطقه ای را یافت که تعداد

بیشتر از سایر محل ها و یا مناطق باشد ی ی که یکدیگر را قطع می کنند به حّدپهن

در این کیهان وسیع طق امحل ها و یا منسایر  در بینبتوان آن را  به سادگی که

  . شناسایی کرد

دورتری از کره زمین قرار  ۀبا فقط در نظر گرفتن کهکشانهایی که در فاصل

تر محل تولد کیهان را داشت.   دارند می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیق

دادن جهت صفحه چرخشی ییر غچون، نیروی جاذبه هنوز وقت کافی برای ت

 آنگونه کهکشانها را نداشته است.
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 روش دوم: 

 (ی پهنچرخشی کهکشانهاهای صفحه  نمای تیغه ایبا استفاده از )

تک تک صفحه های چرخشی کهکشانها نسبت به خط دید  هدر این روش،  باید فقط به زاوی

 فاصله بین آن کهکشانها از زمین مهم نمی باشد.   زمین توجه داشت.  هاز کر

ممان حرکتی ذرات  اختالف بین، "اطالعات پشتوانه الزم" ذکر شده همانطور که در قسمت

می توان انتظار داشت که ست.  بنابراین، ا مختلف باعث شکل گرفتن کهکشانهای پهن شده

است به جهت مرکز شروع این صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهایی که شکل کلی آنها پهن 

به این معنی که، اگر صفحه چرخشی آنها امتداد داده شوند، اکثریت آنها از   کیهان اشاره کنند.

 .  به عبارت دیگر، خواهند کردمکانی که انبساط کیهان شروع شده گذر 

خط "صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهای پهن که در امتداد یک 

کیهان قرار دارند  بیرونیبساط کیهان و لبه مستقیم بین مرکز شروع ان

باید نسبت به خط دید یکدیگر زوایای بسیار کوچکی بسازند، تا اینکه به 

 " درجه و یا مسطح دیده شوند. 0 حالت

شکل زیر نمای ظاهری صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهای پهن در امتداد یک خط 

از یکی کیهان را نسبت به یک بیننده که در  بیرونی بین مرکز شروع کیهان و حّدمستقیم 

 قرار گرفته را نشان می دهد.   بین آن دوکهکشانها در 



بعضی از کاتالوگهای کهکشانها شامل اطالعاتی مربوط به زاویه صفحه چرخشی کهکشانها، 

نسبت به خط دید بیننده، نیز می باشند.  آنها اینگونه اطالعات را بصورت نسبت بین طول و 
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همان اطالعاتی هستند که برای انجام  ًاعرض آن صفحه ها عنوان می کنند.  این اطالعات دقیق

پهن، نسبت به  هاینماهای مختلف کهکشاننمونه هایی از این روش مورد نیاز هستند.  شکل زیر 

 یک بیننده که در فاصله ای بسیار دور قرار دارد، را نشان می دهد.  

 

 :نکات مهم

  تیغه ای صفحه چرخشی کهکشانها نسبت به خط دید بیننده مهم نیست.  زاویه نمای

 جهتغرب و یا هر  –جنوب و یا شرق –به این معنی که، می تواند به جهت شمال

باشد، فقط تیغه ای )و یا نزدیک به تیغه ای( دیده شدن صفحه  (درجه 30) یگرید

مهم است.  است که چرخشی کهکشان 


  چرخش عقربه های جهت جهت با  که همجهت چرخش ستاره ها در کهکشان ها

نیز مهم نیست. د و یا بر خالف آن ساعت باش

 عکسهای گرفته شده از کهکشانهایی که شکل پهن خود راتمام با مشاهده و بررسی کردن 

از سایر  راکه متضاد هم هستند می توان دو جهت بسیار خاصی به نمایش می گذارند  به وضوح

میزبان بیشترین درصد از کهکشانهای نسبت به سایر جهات،  .  آن دو جهت،تفکیک داد جهات

 .  استکه نمای ظاهری آنها از زمین بصورت تیغه ای و یا نزدیک به تیغه ای  خواهند بودپهنی 

دو جهت بخصوص که متضاد هم قرار دارند، یکی به جهت  آناز 

به سمت  ًامرکز شروع کیهان اشاره می کند و دیگری مستقیم

 کیهان. بیرونی حّد
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به دلیل اثرات نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در طول میلیاردها ، مهم نکته

 خشی کهکشانها جهت اولیهفحه های چرسال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر ص

 خود را از دست داده اند.  

بنابراین، نمی توان انتظار داشت که درصد کهکشانهای مورد نظر در این دو 

ر در سایر جهات آنچنان جهت مخالف هم، نسبت به درصدهای کهکشانهای مورد نظ

ی باشند که بتوان آنها را به سادگی در بین سایر د، ولی هنوز باید به حّدبیشتر باش

 جهات تشخیص داد. 

دورتری از کره زمین قرار  ۀبا فقط در نظر گرفتن کهکشانهایی که در فاصل

تر محل تولد کیهان را داشت.   دارند می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیق

چرخشی ییر دادن جهت صفحه غچون، نیروی جاذبه هنوز وقت کافی برای ت

 آنگونه کهکشانها را نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان مشخص ساختن محل تولد -12

11 

 

 روش سوم: 

 هن صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن(با استفاده از نمای پ)

، در آن روش انتظارش بود کهاین روش شبیه روش دوم ذکر شده در این بخش می باشد.  

جهت مرکز شروع این صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهایی که شکل کلی آنها پهن است به 

به این معنی که، اگر صفحه چرخشی آنها امتداد داده شوند، اکثریت آنها از   کیهان اشاره کنند.

 مکانی که انبساط کیهان شروع شده گذر کنند.  به عبارت دیگر، 

خط "صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهای پهن که در امتداد یک 

کیهان قرار دارند باید نسبت  نیبیروکیهان و لبه  محل تولدمستقیم بین 

 0 به خط دید یکدیگر زوایای بسیار کوچکی بسازند، تا اینکه به حالت

 درجه و یا مسطح دیده شوند." 

روش ذکر شده در این قسمت، وظیفه خود را با در نظر گرفتن متضاد آنچه در روش دوم 

  استفاده شده بود انجام می دهد.  به عبارت دیگر،  

صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن که در امتداد یک هیچیک از  ًاتقریب"

کیهان قرار دارند  بیرونیخط مستقیم بین مرکز شروع انبساط کیهان و لبه 

و نباید توسط  بسازند بزرگیباید نسبت به خط دید یکدیگر زوایای بسیار ن

 " شوند.پهن و یا نزدیک به پهن دیده صفحه یک یکدیگر بصورت 

کهکشانهای پهن در امتداد یک خط  اقلیتشکل زیر نمای ظاهری صفحه های چرخشی 

یکی از کیهان را نسبت به یک بیننده که در  بیرونی بین مرکز شروع کیهان و حّدمستقیم 

 رار گرفته را نشان می دهد.  بین آن دو قکهکشانها در 

ایی که شکل پهن خود را با مشاهده و بررسی کردن تمام عکسهای گرفته شده از کهکشانه

می توان دو جهت بسیار خاصی که متضاد هم هستند را از سایر به وضوح به نمایش می گذارند 

جهات تفکیک داد.  آن دو جهت، نسبت به سایر جهات، میزبان کمترین درصد از کهکشانهای 

 ت.  پهنی خواهند بود که نمای ظاهری آنها از زمین بصورت پهن و یا نزدیک به پهن اس

دو جهت بخصوص که متضاد هم قرار دارند، یکی به جهت مرکز شروع  آناز 

 کیهان. بیرونیحّد به سمت  کیهان اشاره می کند و دیگری مستقیمًا
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به دلیل اثرات نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در طول میلیاردها  ،مهم نکته

سال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر صفحه های چرخشی کهکشانها جهت اولیۀ 

 خود را از دست داده اند.  

بنابراین، نمی توان انتظار داشت که درصد کهکشانهای مورد نظر در این دو 

، نسبت به درصدهای کهکشانهای مورد نظر در سایر جهات آنچنان جهت مخالف هم

باشند که بتوان آنها را به سادگی در بین  کم ید، ولی هنوز باید به حّدنباش کمتر

 سایر جهات تشخیص داد. 

دورتری از کره زمین قرار  هکشانهایی که در فاصلۀبا فقط در نظر گرفتن ک

تر محل تولد کیهان را داشت.   دارند می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیق

ییر دادن جهت صفحه چرخشی غچون، نیروی جاذبه هنوز وقت کافی برای ت

 آنگونه کهکشانها را نداشته است.
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 روش چهارم: 

 صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن( تیغه ایافقی و با استفاده از نمای )

 انتظار داشت،  که ذکر شده در این بخش می باشد سوماین روش شبیه روش 

هیچیک از صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن که در  ًا"تقریب

خط مستقیم بین مرکز شروع انبساط کیهان و لبه امتداد یک 

باید نسبت به خط دید یکدیگر زوایای نکیهان قرار دارند  بیرونی

صفحه پهن یک و نباید توسط یکدیگر بصورت  بسازند بزرگیبسیار 

 دیده شوند." و یا نزدیک به پهن 

 تقیقروش ارائه شده در این قسمت از این حمی توان عنوان کرد که بطور مشخص تر، 

صفحه های چرخش تعداد بسیار کمی از کهکشانهای  ،اساس اطالعات باال که بر استفاده می کند

بیننده در صفحه ای قرار دارند که عمود بر خطی یک که بصورت یک کمربند در اطراف  یپهن

، می توانند منطبق بر انبساط کیهان متصل می سازداست که مکان بیننده را به مرکز شروع 

یک درجه ای در اطراف  30کمربند شکل زیر نمونه ای از اینگونه .  صفحه آن کمربند باشند

بیننده را نشان می دهد که باید میزبان کمترین درصد از کهکشانهای پهنی باشد که صفحه های 

 آن کمربند هستند.   ۀچرخشی آنها منطبق بر صفح

 یرخشچ های صفحها نزدیک به تیغه ای( ی)و در این روش، زاویه ای که نمای تیغه ای 

 .  به عبارت دیگر،  ر مهم استاکهکشانها نسبت به خط دید بیننده می سازند بسی

بصورت یک که  یهیچیک از صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن ًا"تقریب

بیننده در صفحه ای قرار دارند که  یک طرافدر ا ای درجه 30 کمربند

 نبایدعمود بر خطی است که بیننده را به مرکز شروع کیهان متصل می سازد 

 ." منطبق بر آن صفحه کمربندی شکل باشند

با مشاهده و بررسی کردن تمام عکسهای گرفته شده از کهکشانهایی که شکل پهن خود را 

درجه بسیار خاصی را تفکیک  30می توان یک نوار کمربندی به وضوح به نمایش گذاشته اند 

داد که نسبت به سایر جهات کمربندی، میزبان کمترین درصد از کهکشانهای پهنی هستند که 

نمای ظاهری آنها از زمین بصورت تیغه ای و یا نزدیک به تیغه ای و منطبق بر صفحه کمربندی 
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صفحۀ آن کمربند مخصوص عمود بر خطی است که می باشد که زمین در مرکز آن قرار دارد.  

 محل بیننده یعنی زمین را به محل تولد کیهان متصل می سازد.  

 

 بنابراین،  

درجه ای  30خط عمود رسم شده نسبت به صفحه کمربند  مخالفاز دو جهت 

به  ًا، یکی به جهت مرکز شروع کیهان اشاره می کند و دیگری مستقیمیافت شده

 کیهان. بیرونی سمت حّد

به دلیل اثرات نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در طول میلیاردها ، مهم نکته

 ۀولیسال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر صفحه های چرخشی کهکشانها جهت ا

خود را از دست داده اند.  بنابراین، نمی توان انتظار داشت که درصد کهکشانهای 

نسبت به درصدهای کهکشانهای  مورد نظر ای درجه 30نوار کمربندی مورد نظر در 

 آنچنان کمتر (ای دیگر درجه 30)نوارهای کمربندی  مورد نظر در سایر جهات

نوار کمربندی  بتوان آن به سادگی ی کم باشند کهد، ولی هنوز باید به حّدباش
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تشخیص درجه ای دیگر(  30سایر جهات )نوارهای کمربندی را در بین  بخصوص

   داد.

دورتری از کره زمین قرار  نظر گرفتن کهکشانهایی که در فاصلۀبا فقط در 

تر محل تولد کیهان را داشت.   دارند می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیق

ییر دادن جهت صفحه چرخشی غجاذبه هنوز وقت کافی برای تچون، نیروی 

 آنگونه کهکشانها را نداشته است.
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 م: پنجروش 

 (درجه حرارت تشعشعات مایکرو ویو کیهانیبا استفاده از )

این کیهان وجود دارند.  هر یک از کهکشانها، با کمک ستاره  میلیاردها کهکشان در سرتاسر

 حرارتعظیم به عنوان یک تولید کننده  هستند، تشعشعات مختلف نندهتولید ک خود که های

یعنی میزبان  این کیهان که میزبان ذرات ماده )و ضد ماده( کل در نتیجه،عمل می کند.  

و تولید کردن  ستاره هااست.  با ادامه فعالیت یک تنور بسیار بزرگ  شبیهاست کهکشانها 

یکسان خواهد شد.   ًاتقریبدرجه حرارت تمام حجم داخل اینچنین تنوری  ،حرارت، در نهایت

 نزدیکی کهکشانها درجه حرارت کمی باالتر از سایر مکانها خواهد بود.  به عبارت دیگر،  در ولی، 

مناطق مختلف این کیهان که میزبان کهکشانهای بیشتری هستند 

تری در حوالی خودبخود باعث تولید و ارائه شدن مقدار حرارت بیش

خود می گردند.  در نتیجه، آنها باعث شکل گرفتن مناطقی می شوند 

 هستند. که گرمتر 

یک ماهواره که توانایی اندازه گیری کردن درجه حرارت در جهات مختلف در  می توان

 بیرونی در داخل این کیهان )بین مرکز آن و حّد داشته باشد را در نظر گرفت کهاطراف خود را 

.  اگر این ماهواره به اندازه کافی حساس باشد می تواند جهتی که به ه باشدداده شدآن( قرار 

این کیهان اشاره می کند را بیابد.  این کار را می تواند با پیدا کردن یک محل  بیرونی سمت حّد

ظار که کمی سردتر از بقیه حجم این کیهان است.  اینچنین یافتی قابل انت انجام دهداز فضا 

کمی از حرارت خود را به سمت  قرار دارندکیهان  بیرونی حی که در نزدیکی حّدانواست چون 

د و حرارتی از نهتی که میزبان هیچگونه کهکشانی نیست از دست می دهسمت جبیرون یعنی به 

ند.  به عبارت دیگر، جهت پیدا شده توسط ماهواره به سمت قسمتی از نآن سمت دریافت نمی ک

 فضا اشاره می کند که در آن کهکشانی وجود ندارد.  

با مشخص شدن جهتی که به سمت سردترین مکان در این کیهان "

 ًاتقریباشاره می کند، متضاد آن جهت خودبخود جهتی خواهد بود که 

 ".کند میمرکز شروع کیهان اشاره  به سمت

دلیل اینکه در باال ذکر شده است که متضاد جهتی که به سمت سردترین مکان در این 

فاصله  ،مرکز شروع کیهان اشاره خواهد کرد این است که به سمت ًاتقریبکیهان اشاره می کند 
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با هم مساوی نیستند.  آنها کیهان قرار دارند  بیرونی کهکشانهایی که در نزدیکی حّد های بین

بسته به موجودیت ذرات ماده در حوالی خود شکل گرفته اند.  شکل زیر اینگونه پخش بودن نا 

 هماهنگ کهکشانها در این کیهان را بصورت ساده ای نشان می دهد.  

 

ط اینگونه روش فقط می تواند تقریبی باشد ولی باید چه جهت مشخص شده توس اگر، نکته مهم

 در جهتی باشد که سایر روشهای ارائه شده در این بخش بدان اشاره می کنند. 

امواج نمایانگر درجه حرارت این کیهان هستند.   حقیقتتشعشعات مایکرو ویو کیهانی در 

 مایکرو ویو کیهانی از دو منبع اصلی سرچشمه گرفته اند:
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  ه گروهی اولیه که به محیط اتر معرفی شده و باعث متولد شدن این کیهان گردیدامواج

ند. بود


 کیهان.  اواخر دوران انبساط ناگهانی اولیهدر  ًاترکیب شدن ذرات ماده و ضد ماده، حدود

به آن اشاره شد، هر یک از ستاره های فعال به اندازه توانایی خود به انرژی  همانطور که قباًل

گروه های تشعشعات مایکرو ویو در حوالی خود می افزایند.  به این طریق است که کهکشانها و 

 کیهان می گردند.   حرارتیدر نقشه  گرمترمناطق  کهکشانی بزرگ باعث شکل گرفتن

 خالصه اینکه، 

ختن جهتی که به سمت مرکز شروع کیهان اشاره می کند، "برای مشخص سا

باید از ماهواره ای استفاده شود که توانایی اندازه گیری کردن درجه حرارت 

را داشته باشد.  چون،  جهات مختلف تمام در تشعشعات مایکرو ویو کیهانی

 تمتضاد جهتی اس ًاجهتی که به سمت مرکز شروع کیهان اشاره می کند تقریب

  که به سمت سردترین مکان در این کیهان اشاره می کند."
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 کیهان مشخص ساختن محل تولد -12

1 

 

 نتیجه

را نمی توان مشخص  تولد این کیهان محلتاکنون، در دانشگاهها تدریس شده است که 

و محل بخصوصی که بتوان به آن به عنوان مرکز شروع انبساط کیهان رجوع نمود و یا آن  ساخت

بر اساس تئوریها و نظریات کنونی،  ،چون.  را به عنوان زادگاه کیهان نامگذاری کرد وجود ندارد

در اثر گسترده تر فقط و فقط دور شدن کهکشانها از یکدیگر و در نتیجه منبسط شدن کیهان 

شدن ابعاد فضا پیش می آیند و نه اینکه کهکشانها در فضا از خود حرکتی داشته باشند.  

را به دو مورد زیر تشبیه می  حمل شدن کهکشانها توسط ابعاد فضادانشمندان و ستاره شناسان، 

 کنند:

نک رسم شده کهکشانها را نظیر نقطه هایی فرض می کنند که بر روی سطح یک بادک آنها -1

 بادکنک خودبخود از یکدیگر دور می شوند. آن باد شدن که در ضمنباشند 

کهکشانها را مانند کشمشهایی نیز فرض می کنند که در داخل یک کیک قرار داشته  آنها -2

کیک خودبخود از یکدیگر فاصله می آن  پخته شدن و ورم کردن  که در ضمنباشند 

 گیرند.

که با استفاده از اطالعات موجود که با کمک  بودهاین حقیقت هدف این بخش نشان دادن 

تلسکوپهای مختلف جمع آوری شده اند می توان محل تولد این کیهان را مشخص ساخت.  در 

برای مشخص ساختن محل تولد این کیهان در این بخش ارائه از هم حقیقت، پنج روش مستقل 

 شده اند.  

تفاده از اطالعاتی که تاکنون توسط رصدخانه های بزرگ وظیفه خود را با اس ،چهار روش اول

اینگونه اطالعات در مورد صفحه چرخش کهکشانهای پهن جمع آوری شده اند انجام می دهند.  

آن کهکشانها نسبت به زمین، شکل ظاهری آنها و همچنین اندازه طول و  مختصات محلشامل 

پنجم با استفاده از حرارت تشعشعات از کره زمین می شوند.  روش  عرض نمای ظاهری آنها

 ویو کیهانی وظیفه خود را انجام می دهد.   مایکرو

برای دیگر هستند، آنها همچنین می توانند ل اینکه این پنج روش مستقل از یکبه دلی، نکته مهم

   .بکار آیندیافته های یکدیگر تأیید کردن 
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3-  شد کشف تولد کیهانمحل 

 

 






اطالعات درج شده در این بخش هدیه ای هستند به بشریت.  بنابراین، همگی 

خوانندگان گرامی مجاز هستند این اطالعات را به هر روشی که الزم و یا ممکن 

چاپ و تکثیر نموده بدست کسانی برسانند که می توانند آنها را در سیستم باشد 

های تحصیلی در سطوح مختلف وارد کنند و باعث شوند که نسل های جدید 

دوران مفید تحقیقاتی آنها بهره مند شوند و  فیزیکدانان و ستاره شناسان از نتایج

 وع نمایند.خود را با درک صحیحی از ساختمان فیزیکی این کیهان شر

 بهرام اسماعیل زاده
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3- محل تولد کیهان کشف شد 

3 

 

 پیشگفتار

)مخصوص این بخش(

همواره سعی در یافتن جوابهای صحیح برای که  اند این تحقیقات توسط شخصی انجام شده

و در نتیجه باعث فراهم شدن  ،که مبهم مانده اند و یا غیر ممکن عنوان شده اند را داردسؤاالتی 

 گردد.   آفرینشجامع تری در مورد این درک 

یکی از اینگونه معماها مربوط به محل تولد این کیهان می شود، کیهانی که تاکنون هزاران 

دانشگاه و دانشجویان دوران دکتری و فوق دکتری با لوازم هر چه  ان، استاداندانشمنداز هزار 

 پیشرفته تر در مورد جوانب مختلف آن تحقیقات انجام داده و اکثریت عمری را سپری کرده اند.  

نتیجه کلی که ستاره شناسان و کیهان شناسان از آغاز به آن رسیده بودند این بود که، مکان 

تحت عنوان "زادگاه عنوان محل تولد این کیهان رجوع نمود و یا بخصوصی که بتوان به آن به 

، در این کیهان وجود ندارد.  چون، بر اساس تئوریهای آنها، انبساط این کیهان" معرفی کرد

کیهان فقط و فقط به دلیل منبسط شدن فضا است و نه اینکه کهکشانها در فضا از خود حرکتی 

مگی ستاره شناسان و کیهان شناسان در مورد حرکت داشته باشند.  مثالهای معروفی که ه

 فضا عنوان می کنند عبارتند از:  درفضا و نه  همراهیکهکشانها به 

-  آنها کهکشانها را نظیر نقطه هایی فرض می کنند که بر روی سطح یک بادکنک رسم شده

 بادکنک خودبخود از یکدیگر دور می شوند.آن باد شدن  که در ضمنباشند 

-  آنها کهکشانها را مانند کشمشهایی نیز فرض می کنند که در داخل یک کیک قرار داشته

 کیک خودبخود از یکدیگر فاصله می گیرند. آن پخته شدن و ورم کردن که در ضمن باشند

در این بخش، با استفاده از نمای ظاهری کهکشانهای پهن و همچنین درجه حرارت 

بوضوح نشان داده خواهد شد که نه تنها جهتی که به سمت محل کیهانی، تشعشعات مایکرو ویو 

تولد این کیهان اشاره می کند را می توان مشخص ساخت بلکه فاصله کره زمین )کهکشان راه 

 د.  کرمحاسبه  ل تولد این کیهان را نیز می توانشیری( از مح

ن در بخش برای مشخص ساختن محل تولد این کیها از هم در حقیقت، پنج روش مستقل

تحت عنوان "مشخص ساختن محل تولد کیهان" ارائه شده اند.  در این بخش، روش دوم )با  قبل

سوم )با استفاده از نمای استفاده از نمای تیغه ای صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن(، روش 

پهن صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن( و روش پنجم )با استفاده از درجه حرارت تشعشعات 

 کرو ویو کیهانی( انجام و نتایج آنها بطور جدا از هم اراده شده اند.  مای
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به دلیل  ،ولی.  ندمیالدی شروع شد 98تحقیقات ارائه شده در این صفحات از سال 

، 989.  در سال ندندبه حالت رکود ما 989دسترسی نداشتن به کاتالوگهای الزم تا سال 

کهکشان  300 ًامحدودی )با استفاده از عکسهای حدود در بخش قبل در حّد ه شدهروش اول ارائ

 نتایجپهن از کاتالوگهای موجود در کتابخانه کالج فیزیک دانشگاه تورنتو در کانادا( انجام شد.  

بدست آمده بسیار امیدوار کننده بودند.  ولی دوباره، به دلیل دسترسی نداشتن به کاتالوگهای 

این ادامه یافتن  ًاگ دنیا چاپ و پخش می شوند، اجبارجامعتری که توسط رصدخانه های بزر

 شد.  غیر ممکن  دوباره تحقیقات

از طریق  ،، اطالعات الزم برای انجام روش های دوم و سوم ذکر شده در بخش قبلًااخیر

اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته اند.  بنابراین، تحقیقات مربوط به یافتن محل تولد کیهان 

 .  نددریافت نمودخود شانس و انرژی مثبتی در جهت کامل شدن یک 

به زبان انگلیسی در  ًارسم که ندنتایج بدست آمده از روش دوم بصورت مقاله ای نوشته شد

.  همان مقاله توسط نویسنده از رسیدچاپ به مجله هفتگی دانشمند در شهر ونکوور در کانادا 

استاد دانشگاه در کانادا و آمریکا ارسال شد.  خالصه  برای  ًاطریق اینترنت )ایمیل( مستقیم

در ماهنامه دانشمند در ایران به چاپ رسید.  39ماه  تیرای از آن مقاله به زبان فارسی در 

 همان مقاله، سپس، از طریق اینترنت )فیس بوک( در اختیار عموم گذاشته شد.  

یک بخش در کتاب دیگری  روشهای مختلف مشخص ساختن محل تولد کیهان بصورت

به چاپ ( 39)و در ایران  (0) تحت عنوان "اتر: گذشته، حال و آینده کیهان" در آمریکا

 .  ندرسید

 03ماه مارس در سال  3پالنک که در  فضایی اطالعات دریافت شده از تلسکوپ

اختن محل مشخص سبرای روش پنجم  شدن در اختیار عموم گذاشته شده بودند انجاممیالدی 

، روش سوم 0ن ساختند.  همچنین، در سال را ممک که در بخش قبل ارائه شده تولد کیهان

 با هم کاماًلنتایج بدست آمده از هر سه روش انجام شده ارائه شده در بخش قبل نیز انجام شد.  

 موافقت دارند.  

این بخش به ارائه دادن نتایج سه روشی که تاکنون انجام شده اند اختصاص داده شده است.  

 نتایج بدست آمده از این سه روش بوضوح نشان می دهند که، در حقیقت، 

مکان بخصوصی که بتواند تحت عنوان "زادگاه کیهان" در این کیهان، "

 وجود دارد." ،به آن رجوع شود

 در صفحات بعد ارائه شده،  در حقیقت، همانطور که
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3- محل تولد کیهان کشف شد 

 

 

 این کتاب کشف شده است." "زادگاه این کیهان توسط نویسندۀ

اطالعات الزم برای انجام دو روش دیگر توسط گروه های تحقیقاتی کیهانی مختلف ، نکته مهم

 ولی هنوز از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار نگرفته اند.   جمع آوری شده اند

در این صفحات، نویسنده یافته های تحقیقات خود را در اختیار شما خوانندگان گرامی می 

بتوانند به هر اطالعات درج شده گذارد، نه برای دریافت کردن هیچگونه کمکی، بلکه برای اینکه 

در سیستم های تحصیلی در سطوح مختلف  ،با طی کردن مراحل الزم ،نحوی که ممکن است

  اده شود.  و همانطور که در آغاز این بخش عنوان شده، بدرستی از آنها استفمعرفی شوند و 

اطالعات درج شده در این بخش هدیه ای هستند به بشریت.   بنابراین، همگی 

این اطالعات را به هر روشی که الزم و یا ممکن  هستندخوانندگان گرامی مجاز 

ی توانند آنها را در سیستم باشد چاپ و تکثیر نموده بدست کسانی برسانند که م

جدید های های تحصیلی در سطوح مختلف وارد کنند و باعث شوند که نسل 

دوران مفید تحقیقاتی آنها بهره مند شوند و  فیزیکدانان و ستاره شناسان از نتایج

 . نمایندخود را با درک صحیحی از ساختمان فیزیکی این کیهان شروع 

 گرامی. با عرض تشکر از همگی خوانندگان

 بهرام اسماعیل زاده

زبان لیست زیر )که به دلیل جلوگیری کردن از هرگونه اشتباهی در نوشتن آنها، همگی به 

آمریکا را نشان می دهد کانادا و انگلیسی ذکر شده اند( اسامی استادان دانشگاهی در کشورهای 

کپی های  ًامستقیم توسط نویسنده از طریق اینترنت )ایمیل( 03سال مارس ماه  که در 

 به آنها فرستاده شده بودند.  نتایج بدست آمده از روش دوم 
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 مقدمه

تکامل یافتن  ته به چگونگی پیدایش کیهان و نحوهدر طول تاریخ، بشر همواره سعی داش

محتویات آن پی ببرد.  تاکنون، با استفاده از انواع تلسکوپها، توانسته اطالعات جامعی در مورد 

های جاری، میلیاردها کهکشان در این کیهان  هزاران کهکشان جمع آوری کند.  طبق تخمین

وجود دارند، کیهانی که معادل با میلیاردها سال نوری وسعت دارد.  بر اساس "تئوری تورم 

پیدایش کیهان باعث وسعت بسیار  ناگهانی ابعاد فضا در لحظات اولیهکیهان"، منبسط شدن 

 بزرگ آن شده است.  

انی نظیر آقای هاُبل، کهکشانها در حال دور شدن طبق مشاهدات انجام شده توسط دانشمند

ن کهکشانها از هم از یکدیگر هستند.  طبق مشاهدات و محاسبات انجام شده، سرعت دور شد

بین آنها است.  بنابراین، کهکشانهایی که از هم فاصله بیشتری دارند با سرعت  متناظر با فاصله

 دیگر، ر دور می شوند.  به عبارت بیشتری نیز از یکدیگ

 در حال منبسط شدن است. کیهان

حرکت کهکشانها که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند و منبسط شدن کلی کیهان، به 

، فضای بسیار خود یک واقعیت مشترک اشاره می کنند و آن اینکه، کیهان در آغاز پیدایش

کوچکتری را اشغال کرده بوده و با گذشت زمان و منبسط شدن به حجم و اندازه ای رسیده که 

.  بنابراین، سؤال اساسی که خودبخود در مورد پیدایش کیهان پیش می باشداکنون قابل رؤیت 

 می آید این است که،

 ؟ساختآیا می توان محل تولد کیهان را مشخص 

تاکنون، در دانشگاهها تدریس شده است که اینچنین مکانی را نمی توان مشخص کرد و 

محل بخصوصی که بتوان به آن به عنوان مرکز شروع انبساط کیهان رجوع نمود و یا آن را به 

بر اساس تئوریها و نظریات کنونی، دور  ،چون،  نامگذاری کرد وجود ندارد "زادگاه کیهان"عنوان 

ا از یکدیگر و در نتیجه منبسط شدن کیهان در اثر گسترده تر شدن ابعاد فضا شدن کهکشانه

اینکه کهکشانها در فضا از خود حرکتی داشته باشند.  دانشمندان و  به دلیل پیش می آیند و نه

 را به دو مورد زیر تشبیه می کنند: حمل شدن کهکشانها توسط فضاستاره شناسان، 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

8 

 

-  ستاره شناسان، کهکشانها را نظیر نقطه هایی فرض می کنند که بر روی سطح یک

بادکنک خودبخود از یکدیگر دور آن باد شدن  که در ضمنبادکنک رسم شده باشند 

 می شوند.

-  ستاره شناسان، کهکشانها را مانند کشمشهایی فرض می کنند که در داخل یک کیک

کیک خودبخود از یکدیگر آن ته شدن و ورم کردن پخ که در ضمنقرار داشته باشند 

 فاصله می گیرند.

مشخص "قبل تحت عنوان در این مقاله، با استفاده از روش و اطالعات ارائه شده در بخش 

محل تولد کیهان" و بررسی کردن نمای ظاهری کهکشانهایی که از نوع پهن هستند، به ساختن 

تی که به سمت محل تولد کیهان اشاره می کند را وضوح نشان داده خواهد شد که نه تنها جه

می توان مشخص کرد، بلکه فاصلۀ بین کره زمین )و یا کهکشان راه شیری که کره زمین در آن 

 قرار دارد( تا محل تولد کیهان را نیز می توان محاسبه نمود. 

تولد کیهان"، جزئیات پنج روش مختلف "مشخص ساختن محل  در بخش قبل تحت عنوان

ای  تیغهبا استفاده از نمای ) روش دومند.  در این بخش، ابرای انجام این خواسته ارائه شده 

 صفحه های پهن)با استفاده از نمای  روش سومچرخشی کهکشانهای پهن(،  صفحه های

ت مایکرو ویو )با استفاده از درجه حرارت تشعشعا روش پنجمچرخشی کهکشانهای پهن( و 

 ارائه شده اند. بطور جدا از هم ست آمده از آنها کیهانی( انجام شده و نتایج بد
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 چرخشی کهکشانهای پهن ه هایبا استفاده از جهت صفح

 

  الزمپشتوانه اطالعات 

یکی از آشکارترین پدیده هایی که در این کیهان وسیع توجه بیننده را به خود جلب می 

و  ه هااست که، در تمام مقیاسهای کوچک و بزرگ، از ماه ها و سیارات گرفته تا ستار د ایننکن

حتی کهکشانها و غیره، همگی دارای دو نوع حرکت هستند، یکی حرکت چرخشی به دور محور 

بزرگتر از خود.  به عنوان )مجتمعی( و دیگری حرکت انتقالی در مداری به دور جسمی  است خود

به دور محور خود می چرخد و هم در مداری به دور کره زمین در گردش  مثال، کره ماه هم

است.  همچنین کره زمین هم به دور محور خود می چرخد و هم در مداری به دور خورشید در 

حرکت است.  حتی خورشید نیز هم به دور محور خود می گردد و هم در مدار مشخصی به دور 

مشاهده شده در  کند.  تمام حرکتهای چرخشی مرکز کهکشان راه شیری در فضا سیر می

 مشترک و بخصوص منشأ گرفته اند.   طبیعت از یک پدیده

میلیاردها سال پیش، ذرات ماده ای که در سرتاسر کیهان بوجود آمده بودند هر یک ممان 

حرکتی بخصوص به خود را )در فضا( داشتند و حرکت اکثر آنها )در فضا( در جهت دور شدن از 

انبساط کیهان و یا محل تولد آن بود، درست مانند اینکه آن ذرات قطعات حاصل از یک مرکز 

 انفجار بودند. 

ین ، اختالف بین سرعت و در نتیجه اختالف بطور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

که مرحله به مرحله به یکدیگر  مجتمع هایی از ذرات(یا ممان حرکتی تک تک ذرات ماده )

و  ه هاپیوستند باعث شد که مجتمع آنها در مقیاسهای مختلف، از سیارات گرفته تا ستار

  کهکشانها، دارای حرکت چرخشی شوند.

 

در شکل باال، در حالتی که تمام ذرات در کل کیهان در نظر گرفته شوند،  آنها در ، مهم نکته

 مشترک در فضا می باشند. )مرکز( حال دور شدن از یک محل 
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کردند آنها می با گذشت زمان، به دلیل نیروی جاذبه ای که ذرات ماده بر روی یکدیگر وارد 

 گردیدند باعث شکل گرفتن توده های عظیم ابر مانندی در سرتاسر قسمتی از فضای این کیهان

شکل گرفتن توده های نیروی جاذبه همچنین باعث که توسط امواج گروهی اشغال شده بود.  

توده های کوچکتر  ،کوچکتری در داخل هر یک از این توده های عظیم گردید.  بمرور زمان

بصورت منظومه ها در آمدند.  با منظم شدن حرکت ستاره ها نسبت  متراکم تر شدند و در نهایت

 تند.  به یکدیگر، توده های عظیم ابر مانند نیز به تدریج شکل کهکشانها را به خود گرف

در آغاز، کهکشانها به شکل کروی بودند.  ولی، گذر کردن ستاره ها از نزدیکی یکدیگر، باعث 

 ،به تدریج قسمتی از ممان حرکتی خود را شریک شوند و بتدریج مدار آنها ًاشد که آنها اجبار

یجی د.  شکل زیر اینگونه تغییرات تدریدنکمابیش بر روی هم منطبق گرد ،بدور هسته کهکشانها

به بخش "پیدایش کیهان و  ًادر شکل کهکشانها را نشان می دهد.  برای جزئیات بیشتر لطف

 تکامل محتویات آن" رجوع شود. 
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به عبارت دیگر، کهکشانها نتایج آخر در مراحل تکاملی مجتمع های ذرات هسته ای هستند 

که به صورت توده های عظیم ابر مانند به دور هم جمع شده بودند.  آنها از شرایطی شروع کردند 

که دارای هیچگونه نظمی نبودند.  ولی، با گذراندن مراحل مختلف در طول چندین میلیارد سال 

گرفتن ستاره ها، سیارات و منظومه ها و با بهره مند شدن از نیروی جاذبه ای که کرات و شکل 

به تدریج دارای نظم شده و به صورت کهکشان در  آنهامختلف بر روی یکدیگر وارد می کردند، 

 آمده اند. 

 باید تأکید شود که، 

ر شدن از تمام ذرات ماده از امواج گروهی بوجود آمده بودند که خود در حال دو

نیز فقط می توانسته  ذراتمحل تولد کیهان بودند.  بنابراین، ممان حرکتی اولیه 

هم جهت با جهت انتشار امواج گروهی بوده باشد، یعنی باعث دور شدن آنها از 

 مرکز پیدایش این کیهان گردد.  

انتظارش در نتیجه، پس از به هم پیوستن آنها با هم و شکل دادن به کهکشانهای مختلف، 

 است که،

  حرکت انتقالی کهکشانها نیز باید به نحوی باشد که باعث دور شدن آنها از آن مرکز

مشترک گردد، همان مکانی که امواج گروهی پخش شدن خود در این کیهان را از آن 

آغاز کرده بودند. 

  امتداد صفحه چرخشی تک تک کهکشانهایی که هنوز شکل پهن خود را حفظ کرده اند

ید از محل تولد کیهان گذر کند.  به دلیل اینکه، هر یک از آن کهکشانها در اثر به هم با

پیوستن قطعاتی بوجود آمده اند که، در ضمن دور شدن از محل شروع انبساط کیهان، 

دارای سرعتهای متفاوتی نسبت به یکدیگر بودند.  

کهکشانهای پهن برای اینگونه محاسبات الزم هستند.  چون، آنها قسمت اعظم دوران ، نکته مهم

تکاملی خود را سپری کرده اند و شکل پهن صفحۀ چرخشی آنها نمایانگر برآیند 

 ممان حرکتی تمام ذرات ماده ای است که آنها را شکل داده اند.  

دور، صفحۀ چرخشی یک کهکشان همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، از فاصله بسیار 

 پهن می تواند نماهای بخصوصی را به خود بگیرد.  
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   .نمای ظاهری کهکشان می تواند بصورت یک تیغه در آید که بموازات خط دید بیننده باشد
  نمای ظاهری کهکشان می تواند بصورت یک صفحه پهن در آید که عمود بر خط دید

بیننده باشد.  
  نمای ظاهری کهکشان می تواند با زوایای مختلفی بصورت مورب نسبت به خط دید بیننده

دیده شود. 

اگر چه چهار روش از پنج روش ارائه شده در بخش قبل وظیفه خود را با استفاده از زوایای 

صفحه های چرخشی کهکشانها به انجام می رسانند، ولی فقط روش دوم و سوم هستند که نیازی 

 چگونه بررسی بیشتر عکس های کهکشانها ندارند.  آن دو روش در زیر بسط داده شده اند.  به هی

چرخشی هر یک از کهکشانها نسبت به خط دید  زاویه بین صفحه اکثر کاتالوگهای کهکشانها

از کره زمین را به صورت نسبت بین دو محور اصلی و فرعی، نظیر طول و عرض نمای دیده شده 

 .  آنها اندازه محور اصلی و محور فرعی را نیز ارائه داده اند.  ارائه داده اند

 

 اطالعات و کاتالوگهای استفاده شده 

کهکشان از نوع پهن می باشد، برای  9000کاتالوگ مورفولوژیکال، که شامل بیش از 

محل کهکشانهای پهن ارائه شده مختصات قسمت اول این مقاله استفاده شده است.  شکل زیر، 

در این کاتالوگ را بر روی دو محور مختصات طول و عرض جغرافیایی )در سیستم مختصات 

کهکشانی( نشان می دهد. 
در این کاتالوگ جهتی که متناظر با قطب جنوب است خالی گذاشته شده است.  چون، 

شده اند توسط تلسکوپهایی که  کهکشانهایی که در امتداد قطب جنوب و یا در نزدیکی آن واقع

در نیم کره شمالی قرار دارند قابل رؤیت نمی باشند.  با اینکه کاتالوگ مورفولوژیکال شامل 

کهکشانهایی که در امتداد قطب جنوب قرار دارند نمی شود، ولی مفید بودن خود در نشان دادن 

 اثرات مورد نظر را بوضوح ثابت می کند.  
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کهکشان از نوع پهن می باشد، برای  9000کاتالوگ کلی پرینسیپال نیز که شامل بیش از 

محل کهکشانهای پهن ارائه شده مختصات قسمت دوم این مقاله استفاده شده است.  شکل زیر، 

در این کاتالوگ را بر روی دو محور مختصات طول و عرض جغرافیایی )در سیستم مختصات 

د.  همانطور که در شکل زیر آشکار است، کهکشانهای ارائه داده شده در کهکشانی( نشان می ده

 این کاتالوگ تقریبًا تمام جهات مختلف فضای اطراف کره زمین را در بر می گیرند. 
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قابل رؤیت است، یک نوار باریک افقی از فضا )در قسمت وسط(  باالهمانطور که در شکلهای 

دید  ین نوار در حقیقت متناظر با زاویهشان داده شده است.  اتوسط هر دو کاتالوگ نسبتًا خالی ن

از کره زمین به سمت سطح مقطع کهکشانی است که کره زمین در آن قرار دارد، یعنی کهکشان 

راه شیری.  ذرات مختلفی که به صورت غبار در این کهکشان پخش هستند با جذب کردن نور 

 هکشان راه شیری قرار دارند از دیده شدن آنفرستاده شده توسط کهکشانهایی که در پشت ک

قاطع دو ها جلوگیری می کنند.  در شکلهای باال،  مرکز کهکشان راه شیری در محل تکهکشان

 ( واقع شده است.  0/0( و عرض جغرافیایی ) 0/0طول جغرافیایی ) محور مختصات یعنی در نقطه

 

روش دوم: 
 چرخشی کهکشانهای پهنبا استفاده از نمای تیغه ای صفحه های 

، آنهایی چرخشی کهکشانهاهای جهت صفحه این روش از این حقیقت استفاده می کند که، 

از  ها کمابیشباید به نحوی باشد که امتداد آن اند،تکامل یافته  به شکل پهن که با گذشت زمان

 بگذرد.  )و یا از نزدیکی آن( هان یمرکز شروع ک

ی پهن که در امتداد یک خط مستقیم بین مرکز شروع کیهان و لبه کهکشانهابنابراین، 

تیغه ای و یا نزدیک به تیغه  یک خط باریک کیهان واقع شده اند باید یکدیگر را بصورت بیرونی

به موازات خط دید از مرکز شروع  باید صفحه های چرخشی آنهاای ببینند.  به عبارت دیگر، 

 .  باشدکیهان 

ری صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن در امتداد چندین خط شکل زیر نمای ظاه

 کیهان را نشان می دهد.   بیرونی مستقیم بین مرکز شروع کیهان و حّد

با استفاده از این روش و اطالعاتی که در حال حاضر از طریق کاتالوگهای مختلف کهکشانها 

کز شروع کیهان اشاره در اختیار است باید بتوان مختصات طول و عرض جهتی که به سمت مر

با مشاهده کردن کهکشانهای  زیرمی کند را مشخص ساخت.  به دلیل اینکه، بر اساس شکل 

 پهنی که در تمام جهات مختلف در این کیهان پخش هستند،  

"می توان انتظار تشخیص دادن دو جهت متضاد هم را داشت که میزبان باالترین 

درصد از کهکشانهایی باشند که صفحه های چرخشی آنها بصورت یک نوار باریک 

 یعنی تیغه ای و یا نزدیک به تیغه ای دیده می شوند." 
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 ، مهم اتنک

 چرخشی کهکشانها نسبت به خط دید بیننده مهم نیست.   زاویه نمای تیغه ای صفحۀ

 جهتغرب و یا هر  –جنوب و یا شرق –به این معنی که، می تواند به جهت شمال

 نزدیک به تیغه ای( دیده شدن صفحۀ باشد، فقط تیغه ای )و یا (درجه 30) یگرید

است که مهم است.   هاچرخشی کهکشان


  چرخش عقربه های جهت جهت با  که همجهت چرخش ستاره ها در کهکشان ها

د و یا بر خالف آن نیز مهم نیست. ساعت باش

شکل زیر نمای ظاهری صفحه های چرخشی اکثریت کهکشانهای پهن در امتداد یک خط 

کیهان را نسبت به یک بیننده که در یکی از  بیرونیمستقیم بین مرکز شروع کیهان و حّد 

 کهکشانها در بین آن دو قرار گرفته را نشان می دهد.  
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به دلیل اثرات نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در طول میلیاردها ، مهم نکته

سال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر صفحه های چرخشی کهکشانها جهت اولیه 

 خود را از دست داده اند.  

بنابراین، نمی توان انتظار داشت که درصد کهکشانهای مورد نظر در این دو 

نسبت به درصدهای کهکشانهای مورد نظر در سایر جهات آنچنان  جهت مخالف هم،

ی باشد که بتوان آنها را به سادگی در بین سایر بیشتر باشند، ولی هنوز باید به حّد

 جهات تشخیص داد. 

دورتری از کره زمین قرار  نظر گرفتن کهکشانهایی که در فاصلۀبا فقط در 

دارند می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیقتر محل تولد کیهان را داشت.  

چون، نیروی جاذبه هنوز وقت کافی برای تغییر دادن جهت صفحه چرخشی 

 آنگونه کهکشانها را نداشته است.

 

 و نتایج محاسبات 

اطراف زمین می باشد، این روش بر اساس تشخیص دادن دو جهت متضاد هم در فضای 

دو جهتی که میزبان باالترین درصد کهکشانهای پهنی می باشند که نمای ظاهری آنها 

نسبت به خط دید از کره زمین بصورت یک نوار باریک، بصورت تیغه ای و یا نزدیک به تیغه 

محاسبه شده و بر  یای، هستند.  درصدهای مورد نظر کهکشانها توسط یک برنامه کامپیوتر

 بق طول و عرض در سیستم مختصات کهکشانی رسم شده اند.  ط
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به نامهای "کاتالوگ مورفولوژیکال" و "کاتالوگ کلی  کهکشانها دو کاتالوگ رسمی

 بطور جداگانه در زیر ارائه شده اند.   آنهاپرینسیپال" استفاده شده و نتایج 

 کهکشانها کاتالوگ مورفولوژیکال  

ارائه داده  الی  چرخشی کهکشانها را بر اساس مقیاس این کاتالوگ زاویه صفحه 

کهکشانهایی را مشخص می سازد که صفحه چرخشی آنها عمود بر  () است.  عدد یک

کهکشانهایی را مشخص می سازد که صفحه  .  در حالیکه، عدد استخط دید بیننده 

ن اندازه دو چرخشی آنها به موازات خط دید بیننده می باشد.  این کاتالوگ همچنی

 .  ارائه می دهدمحور اصلی و فرعی )طول و عرض( صفحه های کهکشانهای پهن را نیز 

برای این پروژه، کهکشانهایی که نسبت بین محور اصلی به محور فرعی آنها بیش از 

است انتخاب شده اند، یعنی کهکشانهایی که از زمین بصورت یک نوار باریک یا تیغه   3

  ای دیده می شوند. 

، اگر فضای اطراف کره زمین به صورت طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

درجه( تقسیم  درجه در  قطعات کوچکی از طول و عرض جغرافیایی )معادل با 

بندی و مطالعه شود، درصدهای محاسبه شده از کهکشانهای پهنی که صفحه های 

چرخشی آنها نزدیک به موازات خط دید از کره زمین هستند جهت بخصوصی را 

ط یک قسمت از فضا دارا بودن تراکم بیشتری از قله های مشخص نمی سازند.  فق

 کوچک و نزدیک به هم را به نمایش می گذارد. 
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چه گسترده تری از فضای اطراف کره زمین در نظر  حال آنکه، اگر قطعات هر

درجه در  0گرفته شوند، همانطور که در شکلهای بعدی برای اندازه های معادل با )

0 ( ،)درجه  در درجه ( ،)درجه/  درجه در/ ( ،)درجه در  30درجه

، قسمتهای مجاور که دارای نشان داده شدهدرجه(  درجه در  درجه( و ) 30

درصدهای باالتر و درصدهای پایین تری از کهکشانهای پهن مورد نظر می باشند گروه 

شوند.  در گروه به یکدیگر می پیوندند و به صورت سطوح مسطحی نشان داده می 

ضمن، یک قسمت از فضا، به تدریج دارا بودن باالترین درصد کهکشانهای پهن مورد نظر 

را بطور مشخصی به صورت یک قله به نمایش می گذارد.  
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، با اینکه بطور متوسط امتداد وضوح در شکل باال نشان داده شده همانطور که به

درصد از کهکشانهای پهنی که در کاتالوگ  3صفحه های چرخشی تقریبًا 

مورفولوژیکال گزارش شده اند نزدیک به موازات خط دید از کره زمین قرار دارند، ولی 
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برابر متوسط  درصد است که تقریبًا  ارتفاع قله نشان داده شده معادل با حدودًا 

 محاسبه شده در سایر جهات جغرافیایی می باشد.درصدهای 

درجه طول جغرافیایی  0قله ای که در این قسمت پیدا شده حدودًا در جهت 

درجه عرض جغرافیایی شمالی )در سیستم مختصات کهکشانی( به معرض  30شرقی و 

مت امتداد قطب شمال )عمود بر نمایش گذاشته شده است، یعنی جهتی که به س

 کره زمین به دور محورش( اشاره می کند.   چرخش صفحه

ده شدن آن بوده وجود ندارد،  چون خالف دوم که انتظار دی در این شکلها، قله

اولی متناظر با جهتی می شود که به سمت امتداد قطب جنوب اشاره می کند  جهت قله

 و در این کاتالوگ خالی از اطالعات می باشد.

کاتالوگی که شامل اطالعات الزم در مورد کهکشانهای بنابراین، با استفاده کردن از 

ن قله دومی ه شدپهنی باشد که در امتداد قطب جنوب قرار دارند، می توان انتظار دید

درجه عرض  30درجه طول جغرافیایی شرقی و  300را داشت که باید در حوالی 

جغرافیایی جنوبی )در سیستم مختصات کهکشانی( قرار داشته باشد، یعنی جهتی که به 

( اشاره صفحه چرخش کره زمین به دور محورشامتداد قطب جنوب )عمود بر سمت 

  می کند. 

 شانهای درخشانکهک پرینسیپال کلی کاتالوگ  

چرخش کهکشانهای پهن را با عنوان کردن  ین کاتالوگ زاویه نمای ظاهری صفحۀا

 و محور فرعی آنها ارائه می دهد. اندازه محور اصلی 

برای این پروژه، کهکشانهایی که نسبت بین محور اصلی به محور فرعی آنها بیش از 

است انتخاب شده اند، یعنی کهکشانهایی که از زمین بصورت یک نوار باریک یا تیغه   3

 ای دیده می شوند.  

در قسمت قبلی، با استفاده از اطالعات ارائه شده در کاتالوگ مورفولوژیکال، یکی از 

مشخص شد.  با استفاده از کاتالوگ کلی پرینسیپال انتظارش است که هم محل دو قله 

قله اول تأیید شود و هم اینکه قله دوم نشان داده شود.  برای این قسمت، فضای اطراف 

درجه(،  /درجه در  /درجه(، ) درجه در  کره زمین به اندازه های  )

درجه(، تقسیم بندی شده و مورد  درجه در  درجه( و ) 30درجه در  30)

 مطالعه قرار گرفته است. 

جه( که در درجه در  در این قسمت نیز، در اندازه های کوچکتر، مخصوصًا )

، درصد کهکشانهای پهنی که صفحه های چرخشی آنها در شکل زیر نشان داده شده
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نزدیک به موازات خط دید از کره زمین هستند به حالت غیر منظم در سرتاسر سطح 

 رسم شده پخش هستند.  

 

، با رسم کردن درصدهای محاسبه که در شکلهای بعدی نشان داده شدههمانطور 

چه وسیعتر از فضای اطراف کره زمین، به تدریج قسمتهای  شده برای اندازه های هر

مجاور که دارای درصدهای باالتر و درصدهای پایین تری از کهکشانهای پهن مورد نظر 

می باشند گروه گروه به یکدیگر می پیوندند و به صورت سطوح مسطحی نشان داده می 

شوند.  
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كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

 

 

اول توسط  نه تنها وجود و محل قله ،درجه(  درجه در طبق شکلهای باال )

دوم نیز در همان جهتی که  پال تأیید شده است، بلکه وجود قلهکاتالوگ کلی پرینسی

اول می  بود نشان داده شده است.  ولی قله دوم بسیار پهن تر از قله پیش بینی شده

 باشد.  
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یدان دید )از کره م یهاختالف وسعت دو قله به این دلیل پیش آمده است که زاو

بیرونی کیهان با هم فرق دارند.  دلیل  زمین( به سمت محل تولد کیهان و به سمت حّد

  میدان دید، در شکل زیر نشان داده شده است.  ش آمدن اینگونه اختالفات در زاویهپی

 

شکل باال به وضوح نشان می دهد که مقدار انحراف مجاز در زاویه صفحه ، مهم نکته

های چرخشی کهکشانها از خط دید بیننده، در هر دو جهت، یعنی هم به 

سمت محل تولد کیهان و هم مستقیمًا به سمت حّد بیرونی کیهان، یکسان 

 هستند.  با این وجود، اندازه زاویه های میدان دید در آن دو جهت با هم

 کاماًل فرق دارند.  این اثر دقیقًا همان اثری است که در شکلهای باال )

 درجه( به وضوح نشان داده شده است.   درجه در 

نتایج بدست آمده با استفاده از این روش بطور واضح نشان می دهند که جهتی که به 

 30 ًادرجه شرقی و حدود 0 ًاسمت محل تولد کیهان اشاره می کند با مختصات حدود

درجه شمالی در سیستم مختصات کهکشانی مشخص شده اند.  این مختصات همچنین 

 که به سمت امتداد قطب شامل زمین اشاره می کند.   هستندمتناظر با جهتی 
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کره زمین و موقعیت شکل زیر جهت مشخص شده توسط این روش را نسبت به 

 خورشید نشان می دهد.  

 

مشخص شده است و جهتی که به سمت آن  ، قله دوم نیزقسمت دوم در این روشدر 

درجه  30 ًادرجه شرقی و عرضی حدود 300 ًااشاره می کند دارای مختصات طولی حدود

جنوبی می باشد.  یعنی متناظر با جهتی که به سمت امتداد قطب جنوب زمین اشاره می 

 بود.   کند، همانطور که در قسمت اول پیش بینی شده

 

 روش سوم:

با استفاده از نمای پهن صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن 

این روش نیز از این حقیقت استفاده می کند که، جهت صفحه های چرخشی کهکشانها، 

آنهایی که با گذشت زمان تکامل یافته و به شکل پهن در آمده اند، باید به نحوی باشد که امتداد 

 آنها کمابیش از مرکز شروع کیهان )و یا از نزدیکی آن( بگذرد.  

اد یک خط مستقیم بین مرکز شروع کیهان و لبه بنابراین، کهکشانهای پهن که در امتد

یک به صفحه پهن ر را بصورت یک صفحه پهن و یا نزدکیهان واقع شده اند نباید یکدیگ بیرونی
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صفحه های چرخشی آنها نباید عمود بر خط دید از مرکز شروع کیهان ببینند.  به عبارت دیگر، 

 باشد.  

کهکشانهای پهن در امتداد یک خط  شکل زیر نمای ظاهری صفحه های چرخشی اقلیت

 یکی از کیهان را نسبت به یک بیننده که در بیرونی مستقیم بین مرکز شروع کیهان و حّد

 گرفته را نشان می دهد.   بین آن دو قرارکهکشانها در 

 

با استفاده از این روش و اطالعاتی که در حال حاضر از طریق کاتالوگهای مختلف کهکشانها 

اره هتی که به سمت مرکز شروع کیهان اشاست باید بتوان مختصات طول و عرض جدر اختیار 

می کند را مشخص ساخت.  به دلیل اینکه، بر اساس شکل باال با مشاهده کردن کهکشانهای 

 پهنی که در تمام جهات مختلف در این کیهان پخش هستند،  

پایین می توان انتظار تشخیص دادن دو جهت متضاد هم را داشت که میزبان "

یک ترین درصد از کهکشانهایی باشند که صفحه های چرخشی آنها بصورت 

 دیده می شوند."  صفحه پهن و یا نزدیک به صفحه پهن

در این روش، جهت چرخش ستاره ها در کهکشان ها مهم نیست. ، مهم هنکت

بنابراین، برای مشخص ساختن جهتی که به سمت مرکز شروع کیهان اشاره می کند، با 

استفاده از روش ارائه شده در این قسمت، بیننده فقط باید به نمای ظاهری صفحه های چرخشی 

 کهکشانهای پهن نسبت به خط دید خود توجه و تمرکز داشته باشد.  
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به دلیل اثرات نیروی های جاذبه ای که کهکشانهای نزدیک به هم، در طول میلیاردها ، مهم نکته

سال، بر روی یکدیگر وارد کرده اند، اکثر صفحه های چرخشی کهکشانها جهت اولیه 

 خود را از دست داده اند.  

بنابراین، نمی توان انتظار داشت که درصد کهکشانهای مورد نظر در این دو 

نسبت به درصدهای کهکشانهای مورد نظر در سایر جهات آنچنان  جهت مخالف هم،

د که بتوان آنها را به سادگی در بین سایر ی باشد، ولی هنوز باید به حّدباش کمتر

 جهات تشخیص داد. 

دورتری از کره زمین قرار دارند  نظر گرفتن کهکشانهایی که در فاصلۀبا فقط در 

تر محل تولد کیهان را داشت.  چون،  می توان انتظار مشخص شدن هر چه دقیق

نیروی جاذبه هنوز وقت کافی برای تغییر دادن جهت صفحه چرخشی آنگونه 

 کهکشانها را نداشته است.  

 

 و نتایج  محاسبات 

این روش بر اساس تشخیص دادن دو جهت متضاد هم در فضای اطراف زمین می باشد، 

پهنی می باشند که نمای ظاهری آنها  ترین درصد کهکشانهایپایین دو جهتی که میزبان 

.  است صفحه پهن و یا نزدیک به صفحه پهننسبت به خط دید از کره زمین بصورت 

محاسبه شده و بر طبق طول و  یدرصدهای مورد نظر کهکشانها توسط یک برنامه کامپیوتر

 عرض در سیستم مختصات کهکشانی رسم شده اند.  

دو کاتالوگ رسمی کهکشانها به نامهای "کاتالوگ مورفولوژیکال" و "کاتالوگ کلی 

 پرینسیپال" استفاده شده و نتایج آنها بطور جداگانه در زیر ارائه شده اند.  

برای این روش، پایین ترین درصد های بدست آمده مهم هستند، چون آنها مهم،  نکته

که میزبان کمترین تعداد از مشخص کننده مناطقی از فضا خواهند بود 

بر خط دید بیننده از  چرخشی آنها عمود های یی هستند که صفحهکهکشانها

 .  می باشندکره زمین 

بنابراین، در صفحات بعدی، پس از هر یک از شکلهای محاسبه شده شکل 

شکل های باالیی درصدهای محاسبه شده را .  شده استمتناظری نشان داده 

و درصدهای محاسبه شده را بطور معکوس شکل های پایینی  و می دهندنشان 

 د.  ننشان می ده 000ضرب شده در عدد 
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شکل های باالیی مناطق مورد نظر را به حالت دره هایی نشان می دهند که 

 رؤیتدر بین مناطق اطراف خود پنهان شده اند و مختصات آنها بطور واضح قابل 

مناطق مورد نظر را بطور مختصات های پایینی شکل باشند.  در حالیکه،  نمی

 واضح بصورت تپه و یا قله نشان می دهند.  

 کهکشانها کاتالوگ مورفولوژیکال  

ارائه داده  الی  این کاتالوگ زاویه صفحه چرخشی کهکشانها را بر اساس مقیاس 

کهکشانهایی را مشخص می سازد که صفحه چرخشی آنها عمود بر  () است.  عدد یک

کهکشانهایی را مشخص می سازد که صفحه  .  در حالیکه، عدد استخط دید بیننده 

این کاتالوگ همچنین اندازه دو د.  به موازات خط دید بیننده می باش چرخشی آنها

 .  ارائه داده استنیز محور اصلی و فرعی )طول و عرض( صفحه های کهکشانهای پهن را 

از  کمتربرای این پروژه، کهکشانهایی که نسبت بین محور اصلی به محور فرعی آنها 

/  صفحه پهن و یا است انتخاب شده اند، یعنی کهکشانهایی که از زمین بصورت یک

  دیده می شوند.   نزدیک به صفحه پهن

، اگر فضای اطراف کره زمین به صورت طور که در شکل زیر نشان داده شدههمان

درجه( تقسیم  درجه در  قطعات کوچکی از طول و عرض جغرافیایی )معادل با 

بندی و مطالعه شود، درصدهای محاسبه شده از کهکشانهای پهنی که صفحه های 

خط دید از کره زمین هستند جهت بخصوصی را  عمود برچرخشی آنها نزدیک به 

شکل زیرین معکوس اعداد )درصدهای( محاسبه شده در شکل  مشخص نمی سازند. 

 نیز ضرب شده اند.   000باالیی را نشان می دهد که در ضمن در 
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چه گسترده تری از فضای اطراف کره زمین در نظر  حال آنکه، اگر قطعات هر

درجه در  /)گرفته شوند، همانطور که در شکلهای بعدی برای اندازه های معادل با 

/ ( ،)درجه( و ) 30درجه در  30درجه  درجه در )نشان داده شده درجه ،

قسمتهای مجاور که دارای درصدهای باالتر و درصدهای پایین تری از کهکشانهای پهن 

مورد نظر می باشند گروه گروه به یکدیگر می پیوندند و به صورت سطوح مسطحی 

ترین  پایینضا، به تدریج دارا بودن نشان داده می شوند.  در ضمن، یک قسمت از ف
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درصد کهکشانهای پهن مورد نظر را بطور مشخصی به صورت یک قله به نمایش می 

 گذارد.  
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   .های زیر نشان داده شده اندشکل باال در شکلدو از پهلو  های نمای

 

 

اطالعات ارائه شده بر اساس ، نشان داده شده باالشکل دو همانطور که به وضوح در 

متوسط درصد کهکشانهای پهنی که صفحه های  ،التوسط کاتالوگ مورفولوژیک

 دصفحه پهن دیده می شوند و یا عمود بر خط دییک چرخشی آنها از زمین بصورت 

.  حال آنکه، پایین ترین درصد مشاهده شده از استدرصد  8 ًابیننده می باشند حدود
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در متوسط  درصد کمتر از حّد 0که  می باشددرصد  اینگونه کهکشانها معادل با 

خود در شکل زیرین که این پستی در درصد محاسبه شده خودبمی باشد.  سایر جهات 

 در آمده است.   بصورت یک قله معکوس است

درجه طول جغرافیایی  0قله ای که در این قسمت پیدا شده حدودًا در جهت 

شمالی )در سیستم مختصات کهکشانی( به معرض درجه عرض جغرافیایی  30شرقی و 

مت امتداد قطب شمال )عمود بر نمایش گذاشته شده است، یعنی جهتی که به س

 چرخش کره زمین به دور محورش( اشاره می کند.   صفحه

دوم که انتظار دیده شدن آن بوده وجود ندارد،  چونکه خالف  هدر این شکلها، قل

می شود که به سمت امتداد قطب جنوب اشاره می کند اول متناظر با جهتی  هجهت قل

 و در این کاتالوگ خالی از اطالعات می باشد.

بنابراین، با استفاده کردن از کاتالوگی که شامل اطالعات الزم در مورد کهکشانهای 

ن قله دومی ه شدپهنی باشد که در امتداد قطب جنوب قرار دارند، می توان انتظار دید

درجه عرض  30درجه طول جغرافیایی شرقی و  300را داشت که باید در حوالی 

جغرافیایی جنوبی )در سیستم مختصات کهکشانی( قرار داشته باشد، یعنی جهتی که به 

چرخش کره زمین به دور محورش( اشاره  صفحهسمت امتداد قطب جنوب )عمود بر 

 می کند.  

 کهکشانهای درخشان پرینسیپال کلی کاتالوگ  

این کاتالوگ زاویه نمای ظاهری صفحه چرخش کهکشانهای پهن را با عنوان کردن 

 و محور فرعی آنها ارائه می دهد. اندازه محور اصلی 

برای این پروژه، کهکشانهایی که نسبت بین محور اصلی به محور فرعی آنها کمتر از 

/   از زمین بصورت یک صفحه پهن و یا است انتخاب شده اند، یعنی کهکشانهایی که

 نزدیک به صفحه پهن دیده می شوند.   

در قسمت قبلی، با استفاده از اطالعات ارائه شده در کاتالوگ مورفولوژیکال، یکی از 

دو قله مشخص شد.  با استفاده از کاتالوگ کلی پرینسیپال انتظارش است که هم محل 

قله اول تأیید شود و هم اینکه قله دوم نشان داده شود.  برای این قسمت، فضای اطراف 

درجه(،  /درجه در  /)(، درجه در درجه  )کره زمین به اندازه های  

تقسیم بندی شده و مورد مطالعه درجه(  درجه در  درجه( و ) 30درجه در  30)

 قرار گرفته است. 

كتابخانه ديجيتال انتشارات آرنا 

digi.arnabook.ir



 کیهان بر اساس اتر

 

 

جه( که در درجه در  در این قسمت نیز، در اندازه های کوچکتر، مخصوصًا )

ی که صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن های، درصددر شکل زیر نشان داده شده

به حالت غیر منظم در سرتاسر  می باشند،خط دید از کره زمین  عمود برآنها نزدیک به 

 سطح رسم شده پخش هستند.  

 

، با رسم کردن درصدهای که در شکلهای بعدی نشان داده شدههمانطور ولی، 

درجه  /) چه وسیعتر از فضای اطراف کره زمین،محاسبه شده برای اندازه های هر
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به تدریج درجه(،  درجه در  درجه( و ) 30درجه در  30درجه(، ) /در 

قسمتهای مجاور که دارای درصدهای باالتر و درصدهای پایین تری از کهکشانهای پهن 

مورد نظر می باشند گروه گروه به یکدیگر می پیوندند و به صورت سطوح مسطحی 

 نشان داده می شوند.  
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دو شکل باال در شکلهای زیر نشان داده شده اند.از پهلو  های نمای
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اول توسط کاتالوگ کلی پرینسیپال  هنه تنها وجود و محل قلباال  شکلدو طبق 

دوم نیز در همان جهتی که پیش بینی شده بود نشان  هتأیید شده است، بلکه وجود قل

 داده شده است.  
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استفاده از این روش بطور واضح نشان می دهند که جهتی که به نتایج بدست آمده با 

 30 ًادرجه شرقی و حدود 0 ًاسمت محل تولد کیهان اشاره می کند با مختصات حدود

درجه شمالی در سیستم مختصات کهکشانی مشخص شده اند.  این مختصات همچنین 

می کند.  شکل زیر  که به سمت امتداد قطب شامل زمین اشاره هستندمتناظر با جهتی 

کره زمین و خورشید نشان می موقعیت جهت مشخص شده توسط این روش را نسبت به 

 دهد.  

 

قله دوم نیز در قسمت دوم در این روش مشخص شده است و جهتی که به سمت آن 

درجه  30 ًادرجه شرقی و عرضی حدود 300 ًااشاره می کند دارای مختصات طولی حدود

جنوبی می باشد.  یعنی متناظر با جهتی که به سمت امتداد قطب جنوب زمین اشاره می 

 کند، همانطور که در قسمت اول پیش بینی شده بود.  
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 با استفاده از درجه حرارت تشعشعات مایکرو ویو کیهانی

)روش پنجم(

 اطالعات پشتوانه الزم 

میلیاردها کهکشان در سرتاسر این کیهان وجود دارند.  هر یک از کهکشانها، با کمک ستاره 

های خود که تولید کننده تشعشعات مختلف هستند، به عنوان یک تولید کننده عظیم حرارت 

عمل می کند.  در نتیجه، کل این کیهان که میزبان ذرات ماده )و ضد ماده( یعنی میزبان 

یک تنور بسیار بزرگ است.  با ادامه فعالیت ستاره ها و تولید کردن به یه کهکشانها است شب

یکسان خواهد شد.   ًاحرارت، در نهایت، درجه حرارت تمام حجم داخل اینچنین تنوری تقریب

 ولی، در نزدیکی کهکشانها درجه حرارت کمی باالتر از سایر مکانها خواهد بود.  به عبارت دیگر،  

کیهان که میزبان کهکشانهای بیشتری هستند خودبخود باعث مناطق مختلف این 

تولید و ارائه شدن مقدار حرارت بیشتری در حوالی خود می گردند.  در نتیجه، آنها 

 باعث شکل گرفتن مناطقی می شوند که گرمتر هستند. 

می توان یک ماهواره که توانایی اندازه گیری کردن درجه حرارت در جهات مختلف در 

 بیرونیخود را داشته باشد را در نظر گرفت که در داخل این کیهان )بین مرکز آن و حّد اطراف 

.  اگر این ماهواره به اندازه کافی حساس باشد می تواند جهتی که به ه باشدآن( قرار داده شد

این کیهان اشاره می کند را بیابد.  این کار را می تواند با پیدا کردن یک محل  بیرونیسمت حّد 

همانطور که در شکل زیر نشان ز فضا انجام دهد که کمی سردتر از بقیه حجم این کیهان است.  ا

کیهان قرار  بیرونیاینچنین یافتی قابل انتظار است چونکه نواحی که در نزدیکی حّد داده شده، 

دارند کمی از حرارت خود را به سمت بیرون یعنی به سمت جهتی که میزبان هیچگونه 

کهکشانی نیست از دست می دهند و حرارتی از آن سمت دریافت نمی کنند.  به عبارت دیگر، 

جهت پیدا شده توسط ماهواره به سمت قسمتی از فضا اشاره می کند که در آن کهکشانی وجود 

 ندارد.  

با مشخص شدن جهتی که به سمت سردترین مکان در این کیهان اشاره "

 به سمت ًاتقریبمی کند، متضاد آن جهت خودبخود جهتی خواهد بود که 

 ".می کندمرکز شروع کیهان اشاره 
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دلیل اینکه در باال ذکر شده است که متضاد جهتی که به سمت سردترین مکان در این 

مرکز شروع کیهان اشاره خواهد کرد این است که، فاصله  به سمت ًاتقریبکیهان اشاره می کند 

های بین کهکشانهایی که در نزدیکی حّد بیرونی کیهان قرار دارند با هم مساوی نیستند.  آنها 

اینگونه پخش بودن  باالد.  شکل موجودیت ذرات ماده در حوالی خود شکل گرفته ان بسته به

   را بصورت ساده ای نشان می دهد.هماهنگ کهکشانها در این کیهان نا
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اگر چه جهت مشخص شده توسط اینگونه روش فقط می تواند تقریبی باشد ولی باید  ،نکته مهم

 در جهتی باشد که سایر روشهای ارائه شده در این بخش بدان اشاره می کنند. 

تشعشعات مایکرو ویو کیهانی در حقیقت نمایانگر درجه حرارت این کیهان هستند.  

 تشعشعات مایکرو ویو کیهانی از دو منبع اصلی سرچشمه گرفته اند:

  امواج گروهی اولیه که به محیط اتر معرفی شده و باعث متولد شدن این کیهان گردیده

بودند. 
 در اواخر دوران انبساط ناگهانی اولیه کیهان.  ًاترکیب شدن ذرات ماده و ضد ماده، حدود

شد، هر یک از ستاره های فعال به اندازه توانایی خود به انرژی به آن اشاره  همانطور که قباًل

تشعشعات مایکرو ویو در حوالی خود می افزایند.  به این طریق است که کهکشانها و گروه های 

 کهکشانی بزرگ باعث شکل گرفتن مناطق گرمتر در نقشه حرارتی کیهان می گردند.  

 خالصه اینکه، 

ه سمت مرکز شروع کیهان اشاره "برای مشخص ساختن جهتی که ب

می کند، باید از ماهواره ای استفاده شود که توانایی اندازه گیری 

 در جهات مختلف کردن درجه حرارت تشعشعات مایکرو ویو کیهانی

را داشته باشد.  چون، جهتی که به سمت مرکز شروع کیهان اشاره 

که به سمت سردترین مکان در  تمتضاد جهتی اس ًامی کند تقریب

  این کیهان اشاره می کند."

در دوران اولیه وجود این کیهان، زمانی که کهکشانها هنوز شکل نگرفته بودند،  ،نکته بسیار مهم

حرارت تشعشعات مایکرو ویو شامل اثرات حرارت تولید شده توسط ستاره ها 

 نمی شدند.  

ولی، با عمل کردن بر طبق روش ذکر شده در این قسمت هنوز می توان 

مرکز شروع کیهان اشاره می کند را یافت.  به دلیل  به سمت ًاتقریبجهتی که 

 اینکه، 

"سردترین مکانی که توسط ماهواره مشخص خواهد شد 

کیهان خواهد بود.  به دلیل  بیرونی حّد به سمت ًاتقریب
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در آن مکان به سمت بیرون  اینکه، تشعشعات موجود

ی از بیرون به سمت آن اتانتشار می یافتند ولی تشعشع

  ."ندمکان انتشار نمی یافت

 

 ه هااطالعات و نتیج 

 یکیهانامواج مایکرو ویو ماهواره به منظور اندازه گیری کردن درجه حرارت  ینچند ،تاکنون

به فضا فرستاده شده اند.  هدف آنها بوجود آوردن  ه(بود تربسیار جوانکیهان ی که هایدر زمان)

ممکن در این کیهان  ت مایکرو ویو کیهانی در تمام جهاتنقشه ای برای درجه حرارت تشعشعا

و  نشان داده اندبافت حرارتی تشعشعات مایکرو ویو را در سطح کیهانی بوده است.  آنها به وضوح 

 اند.   کردهمشخص بوضوح همچنین مکانی که سردترین است را نیز 

  استتر از تلسکوپ های پیشین  بسیار حساس یپالنک که در اصل تلسکوپفضایی ماهواره  

، همانطور اینکه ًابه ثبت رسانده است.  مخصوص یاینگونه اندازه گیریها را با دقت هر چه بیشتر

داده است که  منطقه مشخص شده را به وضوح نشانسردترین  که در شکل زیر نشان داده شده،

 قرار دارد.  صفحه چرخشی کره زمین  در نیم کره جنوبی

 بنابراین، 

بر اساس این روش، و یافته های تلسکوپ پالنک، و همچنین سایر تلسکوپهایی که به 

فضا فرستاده شده اند، محل تولد کیهان در جهت کلی نیم کره شمالی صفحه 

 چرخشی کره زمین قرار دارد.

یافته های این روش با نتایج بدست آمده با استفاده از دو روش دیگری که در این ، نکته مهم

 بخش ارائه شده اند کاماًل موافقت دارند.  
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 هنتیج

دو اثر متضاد  ،که در این بخش معرفی، بسط و نتایج آنها ارائه شده اند ،اگر چه دو روش اول

را بررسی  (در نهایت کهکشانها را شکل داده اندممان حرکتی ذرات ماده که )از یک پدیده  هم

 .  کرده اندتأیید  یافته های یکدیگر را کاماًلکرده اند، 

هر دو روش نتیجه گرفته اند که جهتی که از کره زمین به سمت محل تولد این کیهان اشاره 

درجه عرض شمالی واقع شده  30درجه طول شرقی و  0 ًامی کند در امتداد مختصات حدود

است )بر اساس سیستم مختصات کهکشانی(.  این مختصات در ضمن امتداد قطب شمال زمین را 

این  بیرونی هتی که مستقیمًا به سمت الیه هایمشخص می سازند.  هر دو روش بر روی ج

روش را دو خص شده توسط این کیهان اشاره می کند نیز موافقت دارند.  شکل زیر جهت مش

 کره زمین و خورشید نشان می دهد.  موقعیت نسبت به 

 

یفه خود را بر اساس وظ ،معرفی و نتایج آن ارائه شده است که در این بخش ،آخرروش 

 و’COBE’ ،‘WMAP‘جمع آوری شده توسط تلسکوپهای مخصوصی )شامل اطالعات 

‘Planck’  نمایانگر آن است که  و ند انجام دادهاکه بصورت ماهواره به فضا فرستاده شده

 نیم کره جنوبیجهت در  ،بسیار جوان بودهکیهان در زمانی که  ،سردترین منطقه در این کیهان

این یافته توسط روش آخر است.  قرار داشته  ط استوای جغرافیایی زمین(کره زمین )جنوب خ

شده به سمت  هدر نیم کره جنوبی قرار دارد به این معنی است که جهت یافتکه سردترین منطفه 

این کیهان اشاره می کند.  بنابراین، خالف آن جهت باید به سمت محل تولد  بیرونیالیه های 

 با یافته های دو روش دیگر سازگار است.   این کیهان اشاره کند.  این یافته کاماًل
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 اثرات مهم

   مهم یافته های ارائه شده در این بخش در زیر عنوان شده اند.تعدادی از اثرات 

-  از آنجایی که نسبت قابل توجه ای از کهکشانها هستند که هنوز صفحه های چرخشی آنها از

 محل تولد این کیهان گذر می کنند، می توان بیانیه زیر را با اطمینان خاطر عنوان کرد،  

 فجار بزرگ شروع کرده است.""این کیهان وجود خود را از یک ان

 ن دلیل می توان عنوان کرد که، یهمچنین، به هم

 "وسعت این کیهان محدود است." 

اگر وسعت این کیهان معادل با بی نهایت شده بود، صفحه های چرخشی کهکشانها  چون،

اشاره مختلف  به تمام جهاتتعداد مساوی از آنها در کل به حالت راندم در می آمدند و نیز 

 می کردند، ولی طبق آنچه در این بخش نشان داده شده اینچنین نیست.  

-  این کیهان در حال گسترده تر شدن است، انبساط کیهان فقط توسط گسترده تر شدن

در حقیقت، بر اساس یافته های   است. اترمحیط  داخل نیست بلکه همچنین در محیط اتر

 این بخش، 

باعث هر چه دورتر شدن آنها از محل تولد کیهان حرکت کلی کهکشانها که 

 می گردد در داخل محیط اتر است و نه توسط انبساط آن محیط."

 بافت حرارتی تشعشعات مایکرو ویو کیهانی در این کیهان نشان دهنده این است که،  -3

 الیه  در جهت قرار دارددر نیم کره جنوبی  که این کیهان یافت شده در سردترین منطقه

است.  این امر قابل توضیح است به دلیل اینکه، پس  واقع شدههای بیرونی این کیهان 

به سمت  از آن الیه ها دیگر هیچگونه منبع انرژی وجود ندارد که انرژی تابیده شده

جبران کند.  وجود اینگونه نا متعادلی در وجود منابع حرارتی خودبخود باعث نا  بیرون را

ن حرارت به سمت بیرون می گردد.  متعادل شدن جریا
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  ،درجه حرارت تشعشعات مایکرو نقشه کامل در موجود  نوساناتو  ها طمتالدر ضمن

در در زمانی که کیهان بسیار جوان بوده، نسبت به موقعیت کره زمین، باید  ویو کیهانی،

د.  ندو بافت مختلف را در خود به نمایش بگذاردو نیم کره شمالی و جنوبی 

ثبت شده در درجه حرارت تشعشعات حرارتی های  تالطمدر کل، بافت "

 مایکرو ویو کیهانی در نیم کره شمالی باید ریزتر و کوچک تر از بافت تالطم

 "های ثبت شده در نیم کره جنوبی باشند.

-   در تحقیقات گزارش شده در این مقاله، تمام کهکشانهای پهنی که در کاتالوگ مورفولوژیکال

و کاتالوگ پرینسیپال کلی گزارش شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند.  اگر فقط 

کهکشانهای پهنی که در فاصلۀ بخصوصی از زمین قرار دارند )به عنوان مثال، کهکشانهایی 

با میلیارد سال نوری از زمین قرار دارند( در نظر گرفته شوند،  /و  /که در فاصله بین 

دو میدان دید، یکی به سمت محل تولد کیهان و  اده از نسبت بین اندازه های زاویهاستف

کهکشان راه  ه کره زمین )و یا فاصلهبیرونی کیهان، می توان فاصل دیگری به سمت حّد

 .  شیری که کره زمین در آن قرار دارد( تا محل تولد کیهان را محاسبه کرد

میلیارد سال پیش خواهد بود،  ، نباید فراموش شود که مکان محاسبه شده متعلق به البته

 میلیارد سال در راه بوده اند.  چونکه نورهای دریافت شده از آن کهکشانها معادل با حدودًا 

- بین کره زمین و محل تولد کیهان، می توان عمر کیهان را با دقت  ر اختیار داشتن فاصلهبا د

 بیشتری محاسبه کرد. 

-   .وسعت این کیهان را نیز می توان با دقت بیشتری تخمین زد 

برای رسیدن به این هدف باید محاسبات انجام شده در این مقاله را برای گروه های 

، . . . میلیارد سال نوری(  ، ،0، 3نی که در فواصل مختلف )مختلفی از کهکشانهای په

از کره زمین قرار دارند تکرار کرد و نتایج بدست آمده را برای عمر متناظر هر گروه تصحیح 

 نمود.
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 نتایج کلی

 

بر اساس تئوریهای ارائه شده در این کتاب، اتر وجود دارد.  اتر محیط یکنواختی است که 

بطور آزادانه در سرتاسر این کیهان جاری و روان است.  اتر را می توان به یک مه ضخیمی تشبیه 

.  در نقاط مختلف این کیهان اتر دارای گرفته استبر  این کیهان را در محتویات یتمامکرد که 

چون اتر همواره و آزادانه در جریان  ،چگالی و فشار داخلی متفاوتی می باشد ولی نه با تفاوت زیاد

 است.  

انبساط تدریجی محیط کلی اتر و کاهش یافتن تدریجی چگالی اتر و فشار داخلی آن محیط 

اتر محیطی است که قابلیت فشرده  و آن اینکهواقعیت بسیار مهم هستند  یکنمایان کننده 

فشرده شدن یک قطعه الستیک و یا  قابلیت فشرده شدن اتر را می توان به قابلیت  شدن دارد.

ک محیط گاز مانند تشبیه کرد.  ولی با این تفاوت که، قابلیت فشرده شدن اتر به این دلیل ی

فاصله در نیست که از ذراتی شکل گرفته باشد، ذراتی که با تغییر یافتن فشار داخلی آن محیط 

، بلکه به این دلیل است که محیط اتر خاصیت الستیکی و گیرندبمتفاوتی نسبت به هم قرار های 

 انعطاف پذیری دارد.  

وجود اتر به "فضا" در این دنیا و دنیای مجاور معنی داده است.  درست مانند وجود آب که 

به اقیانوسها بر روی این کره خالی معنی داده است.  همچنین، وجود امواج گروهی و انتشار 

 یافتن آنها در محیط اتر به "زمان" معنی داده اند.  

و به دلیل پیش آمدن شرایط  لی با گذشت زماندر آغاز، اتر تنها محتوی این کیهان بود.  و

به  را دنتها و اثرات مختلف خود که شامل انواع ذرات ماده و انواع انرژی می شولمختلف، اتر حا

ذرات ماده و ضد ماده حبابهایی در این کتاب پیشنهاد شده است که، نمایش گذاشته است.  
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تر بوجود آمده اند.  درست مانند هستند که در اثر تشدید شدن امواج گروهی در محیط ا

این  به سمتبا جریان یافتن   در محیط آب تولید می شوند.صوتی امواج  توسطحبابهایی که 

 و وارد دنیای مجاور می شود.  می کند ، اتر از این دنیا فرار و عبور کردن از آنها حبابها

مهم شده است که  ث متولد شدن سه پدیده بسیارعشکل گرفتن ذرات ماده و ضد ماده با

.  همچنین پیشنهاد شده که، نور می باشند نیروی جاذبه و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی

هی هستند که در محیط اتر انتشار می وناطیسی فقط یکی از انواع امواج گرغو سایر امواج الکتروم

به عبارت   ستند.یابند.  اتر اساسٌا محیطی است که تمام محتویات این کیهان در آن شناور ه

 دیگر، 

و همچنین تمام  تیرهتمام محتویات این کیهان شامل ذرات ماده، ضد ماده، ماده "

و انرژی خالء، اثرات و حاالت مختلفی از  تیرهی شامل انرژی ژحاالت مختلف انر

 اتر هستند، اتری که تنها محتوی بنیانی این کیهان است."

 خالصه اینکه، 

 این کیهان است." "اتر تنها محتوی حقیقی

آنچه فیزیکدانان قرن نوزدهم  بر خالف ،در سرتاسر این کتاب بطور واضح نشان داده شده که

.  برای مثال، پدیده های نیستو بی حرکت  ، راکدیک محیط ساکن فرض کرده بودند، اتر

 ات هسته ایه با شکل گرفتن ذرناطیسی و میدان الکتریکی کغمتفاوتی نظیر جاذبه، میدان م

 ، همگی حرکتهای مختلفی در محیط اتر می باشند.  نده اوجود خود را در این کیهان آغاز نمود

وجود دارند را می توان به انواع  اتر انوع جریانها و حرکتهایی که بطور همزمان در محیط  

به انواع جریانها و زمین و یا  جریانها و حرکتهای تجربه شده توسط مولکولهای هوا در جّو

 ای آب در اقیانوسها تشبیه نمود.  مولکولهتهای تجربه شده توسط حرک

 پیشنهاد شده است که،   ،وریهای ارائه شدهئتوسط تدر این کتاب، همچنین، 

اتمها متقاباٌل بر  های "نیروهای جاذبه ای که پروتونها و نوترونها در داخل هسته

ی است که بار دفع کننده ا روی یکدیگر وارد می کنند قوی تر از نیروی

 ." می کنندالکتریکی مثبت پروتونها تولید 

 به عبارت دیگر، 
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"نیروهای جاذبه ای که پروتونها و نوترونها متقاباٌل بر روی یکدیگر وارد 

 که آن ذرات را در داخل هسته هستندیی هامی کنند در حقیقت نیرو

 د." نبه هم پیوند می ده های اتمها

 که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده،  ارائه شده در این کتاب در نتیجه، بر طبق تئوری جاذبه 

 " در این کیهان، نیرویی به نام نیروی ضعیف هسته ای وجود ندارد." 

 همچنین، پیشنهاد شده است که،  

"تک تک ذرات هسته ای نظیر الکترونها، پروتونها و نوترونها و ذرات ضد آنها 

از هیچگونه اجزاء کوچکتری  یی کهحبابها ،حبابهایی در محیط اتر هستند همگی

  ساخته نشده اند."

 به عبارت دیگر، 

 در این کیهان، ذراتی به نام کوارک وجود ندارند."  "

 در نتیجه، 

 " در این کیهان، نیرویی به نام نیروی قوی هسته ای وجود ندارد." 

در این کتاب که بر اساس وجود اتر در این کیهان پایه بنابراین، طبق تئوریهای ارائه شده 

به  ریزی شده اند، فقط نیروی جاذبه و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هستند که مسئولیت

 نگهداشتن تمام قطعات ریز و درشت این کیهان را بعهده دارند.   هم

میدان الکتریکی با هم  نیروی جاذبه و میدان مغناطیسی ودر این کتاب نشان داده شده که، 

کاماٌل سازگار هستند، چون همگی آنها فقط انواع مختلفی از جریانهای تولید شده در محیط اتر 

 می باشند.  به عبارت دیگر، 

خودبخود "نیروی جاذبه و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی همگی 

 متحد شده هستند."

ه، نور از هیچگونه ذره ای به نام فوتون در بخش "نور چیست؟" بطور واضح نشان داده شده ک

ساخته نشده است.  حتی اثراتی نظیر اثر فتو الکتریک و لیزر که مخصوصٌا برای تأکید کردن بر 
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روی حالت ذره بودن نور بکار می رفته اند نشان داده شده که می توانند بر اساس موج بودن نور 

 نیز قابل توضیح باشند.  

خاصیت موجی تک تک ذرات ماده و ضد ماده نیز نشان داده شده که مربوط به همچنین، 

وجود انواع امواج گروهی می شوند که در محیط اتر دائمٌا در حال انتشار هستند.  همان محیط 

اتری که میزبان تمام ذرات موجود در این کیهان نیز است.  خاصیت موجی ذرات هسته ای در 

کتهای موجی شکل قایق هایی می مانند که بر روی سطح آب یک این کیهان درست مانند حر

دریاچه شناور هستند.  در هر دو صورت، اثرات مشاهده شده به دلیل وجود امواج گروهی است 

 که در هر دو محیط در حال انتشار هستند.  

می  که با استفاده از ذراتی نظیر الکترونها انجامی آزمایشهای مربوط به شیارهای دوبله حت

و ظاهرٌا بسته به اینکه مشاهده و ضبط شوند و یا مشاهده و ضبط نشوند دو نتیجه مختلف  شوند

وجود اتر پایه ریزی شده اند توضیح  سبا استفاده از تئوریهایی که بر اسارا نشان می دهند نیز 

 .  داده شده اند

تر در این کیهان و محتویات این کتاب بطور واضح نشان می دهند که، با قبول کردن وجود ا

بطور صحیح در نظر گرفتن اثرات مختلف آن محیط می توان پیدایش این کیهان و پیدایش و 

تمام محتویات این کیهان را درک کرد و بوقوع پیوستن انواع پدیده های فیزیکی در یافتن تکامل 

اینگونه ده شده، نشان دا .  در حقیقت، همانطور که در سرتاسر این کتابدادتوضیح  رااین کیهان 

 قابل پیش بینی می شوند.  حتی از پدیده ها 

یکی از مهمترین تواناییهای تئوریهایی که بر اساس وجود اتر در این کیهان پایه ریزی شده 

متعددی را برای مشخص ساختن محل تولد این کیهان ارائه می  یاند این است که، آنها روشها

از طریق اینترنت در دسترس  در حال حاضر که ،دهند.  با استفاده از اطالعات جمع آوری شده

مختصات جهتی است.  کشف شده توسط نویسنده این کتاب ، محل تولد کیهان عموم می باشند

سیستم مختصات کهکشانی( عبارتند از حدودٌا که به سمت آن مکان اشاره می کند )بر اساس 

0  درجه طول شرقی و حدودٌا0  درجه عرض شمالی.  این مختصات همچنین متناظر با

)عمود بر صفحه چرخش کره زمین کره زمین  امتداد قطب شمالتصاتی هستند که به سمت خم

 می کنند.  به دور محورش( اشاره 

که نسبت قابل توجه ای از کهکشانها هستند که هنوز صفحه های چرخشی از آنجایی ، نکته مهم

 کاملبیانیه زیر را با اطمینان آنها از محل تولد این کیهان گذر می کنند، می توان 

  عنوان کرد، 
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 کلی یجانت

 

 

 "این کیهان وجود خود را با یک انفجار عظیم شروع کرده است."

 همچنین، به همین دلیل می توان عنوان کرد که، 

 فضای این کیهان محدود است."وسعت "

چون، اگر وسعت این کیهان معادل با بی نهایت شده بود، صفحه های چرخشی 

کهکشانها نیز در کل به حالت راندم در می آمدند و تعداد مساوی از آنها به تمام 

 نشان داده شده اینچنین نیست.   کتابجهات اشاره می کردند، ولی طبق آنچه در این 

که با پذیرفته شدن وجود را ارائه می دهد ی یپدیده هالیست زیر تعدادی از موضوعات و 

برای لیست کامل لطفٌا به "فهرست محیط اتر می توانند بطور سازگار توضیح داده شوند.  

 " رجوع شود.مطالب

  بخصوصی داشته؟ و اینکه چطور می توان آن مکان را مشخص محل تولد آیا این کیهان

 ،؟کرد


 ،انبساط ناگهانی اولیه محیط اتر 


  ؟افتیچرا سرعت انبساط ناگهانی اولیه کاهش، 


  ،اتر" چیست و چه رابطه ای با پدیده های مختلف در این کیهان دارد؟"


  ،فضا" چیست و چرا در حال منبسط شدن است و آیا انبساط آن متوقف خواهد شد؟"


   ؟تجربه می شود یسریع تربا سرعت هر چه "زمان" چیست و چرا به تدریج، 


 ؟آن در حال افزایش یافتن است انتشار "نور" چیست و چرا سرعت، 


 چگونه بوده است؟ پیدایش ذرات ماده و ضد ماده ،


 ؟چرا ذرات ماده به اندازه های بخصوصی هستند، 


 ؟، در حالیکه بعضی دیگر ناپایدارندهستند یداراچرا بعضی از ذرات پ، 
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 کیهان بر اساس اتر

 

 

 ؟،ند، در حالیکه بعضی دیگر ناپایدارندهست چرا بعضی از ایزوتوپهای عناصر پایدار


  ؟" چیستتیره"ماده، 


 ؟ه" چیست"انرژی تیر، 


  ،انرژی خالء" چیست؟"


 "چیست و چگونه شکل می گیرد؟ "میدان الکتریکی، 


 "چیست و چگونه شکل می گیرد؟ "میدان مغناطیسی، 


 و چرا سرعت انتقال ، و چگونه تولید می شود؟ برق چیست "الکتریسیته" یا جریان

ال افزایش یافتن است؟حالکتریکی به تدریج در  هایسیگنال


 "اینکه چرا نیروی آن در حال ضعیف تر شدن است؟، چگونه بوده و پیدایش "نیروی جاذبه


 )چگونه بوده است؟ پیدایش امواج مایکرو ویو کیهانی )امواج گروهی، 


  "چه هستند و چرا خواص آنها متناسب با سطح آنها است و نه متناسب با "سیاه چاله ها

 ،حجم آنها؟


 ؟اجسام اثرات بخصوصی را تجربه می کنند ،چرا در اثر حرکت کردن با سرعت زیاد ، 


 تغییری در حرکتهای مختلف اتمها، هسته های اتمها و صفر مطلق، چه حرارت  درجه در

 الکترونها پیش می آید؟، 


 "چیست؟ توضیح "اثر کاسی میر ،


  چیست؟ نروِز –پودولسکی  –شتین نیبط اتذرات به هم مرتوضیح ،


 به چه دلیل تولید می شوند؟، جّو تربه سمت باال ،ابرها یباال یا آذرخش های رعد و برقها، 


  در حال کاهش آن دارد و چرا مقدار عددی خاصی ضریب ثابت پالنک معنی فیزیکی آیا

 ،؟یافتن است
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 کلی یجانت

 

 



  چیست؟ موازی با هم بلهآزمایشهای مربوط به شیارهای دوتوضیح، 


  چیست؟ بر اساس موج بودن نور اثر فتو الکتریکتوضیح، 


 داد؟چطور عمل می کنند و چطور می توان بازده آنها را افزایش  لیزرها، 


 های آقای گالیله، آزمایش 


  مورلی، آقای آزمایش های آقای میشلسون و توضیح نتایج


  عطارد بدور خورشید، سیاره پیشروی مدار


  حالت شتاب ثابت و یکنواخت در یک جهت،  واصل برابری نیروی جاذبه


  ،تپه های مغناطیسی چگونه شکل می گیرند و آیا می توان تپه مغناطیسی مصنوعی ساخت؟


  بر روی ماهواره هایی که از نزدیکی زمین عبور می مشاهده شده اثرات غیر منتظره توضیح

 ،چیست؟ کنند


 چیست و چرا با گذشت زمان دقت خود را از دست داده است؟ علم ستاره بینی، 


  رو به رخ می دهند  سطح کره زمینکل در که هر ساله مختلف  مصائب طبیعیچرا تعداد

 ،؟افزایش است


  ؟در حال بزرگتر شدن استهسته ای چرا "اندازه فیزیکی" ذرات، 


 ؟در حال کاهش یافتن است هسته ای چرا "جرم" ذرات، 


 ؟چرا مدارهای سیارات در حال گسترده تر شدن هستند، 


 در حال سریعتر شدن است؟ انبساط کیهان در حال حاضر سرعت چرا، 


 ؟در آینده، رخ دادن چگونه اتفاقاتی را می توان انتظار داشت،  

  دیگر.بسیاری  و بسیاری
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 کیهان بر اساس اتر

 

 

  نکته اصلی این است که،

  .همه چیز است ،اتر

تواناییهای  ولیشده در این کتاب در کل بصورت کیفی بوده،  استفادهاگر چه روش 

 .  بنابراین،  ساخته استآشکار  بطور واضح ریهایی که بر اساس وجود اتر پایه ریزی شده اند راوتئ

بسیار مهم و ضروری است که حوزه علمی وجود محیط اتر را بپذیرد و 

 در نظر بگیرد.بطور صحیح اثرات متنوع آن را 
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 ها ضمیمه

 

 

 

 

 لیست اسم گذاریها: 1 ضمیمه

 لیست توضیحات ارائه شده: 2ضمیمه 

 ارائه شده یلیست پیش بینی ها: 3ضمیمه 

 لیست آزمایش های پیشنهاد شده: 4ضمیمه 

  در معلومات بشریتاساسی فت پیشر 24لیست : 5ضمیمه 

 الیق دریافت جایزه نوبل باشد(می تواند )هر یک 
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ضمیمه ها

1 

 

 : لیست اسم گذاریها1 ضمیمه

 عیل زادهاسما ،الف فشار بحرانی اترتاخ -1

 سرد شدن کیهانی سیارات، شارَبک -2

 عیل زادهوران بی وزنی )بی جاذبه ای( اسماد -3

 عیل زادهاسمامطلق  سکوتمنطقه  -4

 عیل زاده اصل ناسازگاری اسما -5

 ی اسماعیل زادههامحدوده ارتفاع مدار -6

- اسماعیل زاده قطبی هایمدار زمان در هماهنگی سرعت گذشتنا 

- های مغناطیسی  تپه اسماعیل زاده برای آزمایش وزن 

-  عیل زادهوزنی مغناطیسی اسمااثر بی 

1-  اسماعیل زادهاثر بی وزنی الکتریکی 
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 کیهان بر اساس اتر

2 

 

 : لیست توضیحات ارائه شده2 ضمیمه

 در مقیاس کیهانی 

 ست؟ ا کجامحل تولد کیهان  -1

 چیست؟ و چرا در حال منبسط شدن است؟ ماهیت فضا -2

( در آغاز و دلیل آهسته شدن سرعت آن)کیهان  اولیۀ رخ دادن انبساط ناگهانیدلیل  -3

 است؟ پیدایش این کیهان چه بوده

 چرا انبساط کیهان در حال سریعتر شدن است؟ -4

 ویو کیهانی چه هستند؟ منابع تشعشعات مایکرو -5

  بی قاعدگیهای کشف شده در تشعشعات مایکرو ویو کیهانی توسط تلسکوپ پالنک -6

- چگونه بوده است؟  پیدایش و تکامل کهکشانها 

- چگونه بوده است؟ پیدایش و تکامل منظومه ها 

- معنی فیزیکی ضریب ثابت پالنک چیست؟ 

1- چیست؟ مشخصی اندازه گیری مکان و سرعت حرکت اشیاءدلیل نا 

 

 اتر 

 چه هستند؟  و خواص فیزیکی آن محیطچیست؟ ماهیت اتر  -1

چرا و ؟ سرعت لحظه ای نسبت به اتر محلی بر روی "جرم" و "زمان" اثر می گذاردچرا  -2

 ؟ُبعد فیزیکی" اثر می گذارد"شتاب لحظه ای نسبت به اتر محلی بر روی "وزن" و 

 چیست؟ تیرهانرژی  -3

  انرژی خالء چیست؟ -4

 

 ذرات ماده و ضد ماده 

 چیست؟ماهیت ذرات ماده و ضد ماده  -1

 چیست؟ ماهیت جرم ذرات -2

  چرا ذرات هسته ای به اندازه های بخصوصی هستند؟ -3

چه بصورت تکی و )پدیدار شدن و ناپدید شدن ناگهانی ذرات ماده و ضد ماده در طبیعت  -4

  د؟ن( چگونه پیش می آیچه بصورت ذوجی

 چیست؟ذرات پایدار و ذرات ناپایدار  فرق بین -5
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ضمیمه ها

3 

 

پدیدار شدن و ناپدید شدن ناگهانی ذرات ماده و ضد ماده در شتاب دهنده های هسته  -6

  ای چگونه پیش می آیند؟

- هستند ناپایدارند؟ از سایر ذرات  مجزا چرا نوترونهایی که 

-  فرق بین ایزوتوپهای پایدار و ناپایدارچیست؟ 

- چیست؟ )ناپایدار( رابطه بین اتر و طول نیمه عمر ایزوتوپهای رادیواکتیویته 

1-  چیست؟موجی از خود نشان دهند  هایباید حرکتدلیل اینکه ذرات هسته ای 

  ونها بدور هسته ها تشکیل ابر الکترونی می دهند؟رالکت چرا -11

 چیست؟ تیرهماهیت ماده  -12

 

 اثرات و ناسازگاریها 

 اثر کاسیمیر توضیح  -1

 روِزن  -پودولسکی -ذرات مرتبط از نوع اینشتینتوضیح  -2

 (انواع مختلفآزمایش های مربوط به شیارهای دوبله )توضیح  -3

 

 زمان 

 ماهیت زمان چیست؟  -1

 چه پدیده هایی بر روی سرعت گذشت زمان اثر می گذارند؟  -2

 مان می شود؟زچرا جاذبه باعث کاهش یافتن سرعت گذشت  -3

 چرا شتاب در همه حالت ها باعث کاهش یافتن سرعت گذشت زمان نمی شود؟ -4

 

  نور 

 بر اساس موج بودن نورالکتریک  اثر فتوتوضیح  -1

 بر اساس موج بودن نورلیزرها اساس کار توضیح  -2

 

 سیاه چاله ها 

و چرا جرم آنها متناسب با سطح آنها است و نه متناسب با  سیاه چاله ها چه هستند؟ -1

 حجم آنها؟

 اندازه فیزیکی سیاه چاله ها چقدر است؟ -2

 "زمان" در داخل افق رویداد سیاه چاله ها چگونه تجربه می شود؟ -3
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 کیهان بر اساس اتر
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ر فضای بسیار کوچکی آغاز پیدایش کیهان با اینکه تمام انرژی این کیهان دچرا در   -4

 چگونه سیاه چاله ای وجود نداشت؟متمرکز بود هی

ئ در ضمن نزدیک شدن به یک سیاه چاله و جذب شدن توسط آن چطور گذشت یک ش -5

 زمان را تجربه می کند؟ 

 

 جاذبه 

دلیل ضعیف شدن تدریجی آن در این کیهان و  چگونه بوده پیدایش نیروی جاذبه -1

 چیست؟

 چیست؟گسترده تر شدن تدریجی مدار سیارات دلیل  -2

 بر اساس وجود محیط اتراصل برابری نیروی جاذبه و شتاب اشیاء توضیح  -3

  11و  1ظره ماهواره های پایونییر تشتاب منفی غیر منتوضیح  -4

 چرا علم ستاره بینی در گذشته دقت بیشتری داشته است؟  -5

 

 میدان مغناطیسی 

 چیست؟ ماهیت میدان مغناطیسی -1

 زمین می گذرند کره  اثرات غیر منتظره بر روی ماهواره هایی که از نزدیکیتوضیح  -2

 تپه های مغناطیسیتوضیح  -3

 

  الکتریکیمیدان 

 چیست؟ماهیت میدان الکتریکی  -1

 

 الکتریسیته 

 چیست؟ماهیت بار الکتریکی ذرات هسته ای  -1

 چیست؟ماهیت الکتریسیته  -2

ادی معادل با سرعت نور در یک محیط مادی ه الکتریکی هایشار سیگنالچرا سرعت انت -3

  در آن محیط است؟

 تاکنون 14زمین از سالهای کره کل سطح  دلیل افزایش بی نظیر مصائب طبیعی در -4

  چیست؟
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ضمیمه ها

5 

 

 ارائه شده ی: لیست پیش بینی ها3 ضمیمه

 در مقیاس کیهانی 

 فضا برای ابدیت به انبساط خود ادامه خواهد داد -1

ممکن  یچه بیشتر با دقت هرمکان و سرعت ذرات هسته ای تدریج اندازه گیری ه ب -2

 خواهد شد 

  یافتخواهد اندازه ضریب ثابت پالنک بتدریج کاهش  -3

 

 دنیای مجاور 

 وجود دنیای مجاور  -1

 در حال حاضر در دنیای مجاور: -2

 در مقایسه با این دنیا، زمان با سرعت بیشتری تجربه می شود
  سرعت نور )و سایر امواج گروهی در محیط اتر( بیشتر از سرعت نور در این کیهان

است
 به نیرویی به عنوان جاذبه وجود ندارد ولی نیرویی که می تواند به عنوان ضد جاذ

معرفی شود وجود دارد
 اندازه ذرات هسته ای بزرگتر از ذرات در این کیهان است
  دیده می شوند درخشانسیاه چاله ها به صورت چراغهای
  فرکانس تشعشعات مایکرو ویو کیهانی با فرکانس همانگونه تشعشعات در این

دارندکیهان فرق 
 

 در مقیاس اتمی 

 ذراتی که به عنوان کوارک به آنها رجوع می شود در این کیهان وجود خارجی ندارند  -1

 هسته ای در این کیهان وجود خارجی ندارد قوی نیروی  -2

 هسته ای در این کیهان وجود خارجی ندارد ضعیف نیروی  -3

 اندازه فیزیکی تک تک ذرات هسته ای در حال افزایش یافتن است  -4

 جرم ذرات هسته ای در حال کاهش یافتن است  -5

 تمام ذرات هسته ای در نهایت در محیط اتر حل خواهند شد  -6
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 زمان 

 چه بیشتر تجربه می شود زمان به تدریج با سرعت هر -1

 بی قاعده بودن سرعت گذشت زمان برای ماهواره ها در مدار قطبی  -2

 

 نور 

 ال افزایش یافتن است ححیط اتر( در سرعت نور )سرعت امواج گروهی در م -1

سرعت نور در فضای بین کهکشانها باالترین سرعت ممکن برای اشیاء در این کیهان  -2

 نیست

 

 جاذبه 

  متغیر بودن وابستگی نیروی جاذبه به فاصله -1

الزم نیست که منطبق بر خطی  آسمانی جهت نیروهای جاذبه رد و بدل شده بین دو کره -2

 باشند که مرکز ثقل آن دو را به هم می پیوندد 

نه تنها به حرکت آن دو آسمانی شده بین دو کره )رد و بدل( نیروی جاذبه تجربه قدرت  -3

 نسبت به یکدیگر بلکه به حرکت آنها نسبت به اتر محلی وابسته است 

  نیروی جاذبه در نهایت کاًل خنثی خواهد شد -4

 

 سیاه چاله ها 

 اندازه فیزیکی سیاه چاله ها به تدریج افزایش می یابد  -1

نیرویی باشند که از داخل آنها یا سیاه چاله ها نمی توانند دارای هیچگونه میدان  -2

 سرچشمه گرفته باشد 

حال سقوط آزاد مستقیم هستند  در داخل افق رویداد سیاه چاله ها فقط اشیائی که در -3

گذشت زمان تجربه می کنند ولی نه آنهایی که بصورت مماس به سمت سیاه چاله 

  می شوندنزدیک 

 د برای همیشه حفظ می شوند ناطالعاتی که از افق رویداد یک سیاه چاله گذر می کن -4

ه چاله بودن را از ها لقب سیاین ها تا بزرگترین وچکترک تمام سیاه چاله ها به تدریج از -5

 دست خواهند داد 

 در نهایت، تمام سیاه چاله ها در فضا )محیط اتر( حل خواهند شد -6
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 میدان مغناطیسی 

 اندازه گیری سرعت میدان مغناطیسی در فضا و در انواع محیط های مادی  -1

 است تر شدن  نیروی مغناطیسی به تدریج در حال ضعیف -2

 تپه های مغناطیسی مصنوعی می توانند برای انواع کاربردها ساخته شوند  -3

 مغناطیسی  توسط میدان محرکه سیستم -4

 با استفاده از میدان مغناطیسی هاافزودن به بازده لیزر -5

 

  الکتریکیمیدان 

 اندازه گیری سرعت میدان الکتریکی در داخل یک محیط مادی  -1

 تر شدن است  الکتریکی به تدریج در حال ضعیف میدان -2

 تر شدن است  باردار در حال ضعیف تالکتریکی تک تک ذرا میدان -3

  الکتریکی توسط میدان محرکه سیستم -4

  الکتریکیبا استفاده از میدان  هاافزودن به بازده لیزر -5

 

 الکتریسیته 

 تر شدن است  باردار در حال ضعیف تبار الکتریکی تک تک ذرا -1

که محیط مادی هادی )جریان الکتریسیته توسط امواج گروهی بخصوصی در محیط اتر  -2

 بوجود می آیند  (بر آن منطبق شده

  هادیمحیط در یک الکتریسیته اندازه گیری سرعت انتشار امواج گروهی مسئول جریان  -3

سرعت انتشار سیگنالهای الکتریکی در تمام محیط های مادی هادی در حال افزایش  -4

 یافتن است 
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 : لیست آزمایش های پیشنهاد شده4 ضمیمه

 اتر 

مجاور  اتری که در دنیایو است  دنیااندازه گیری اختالف فشار بین اتری که در این  -1

 است

  جریان گاز(روی بر مجرا اندازه روش اول: )اثر
 )روش دوم: )مقدار تأخیر زمان در تأثیر کردن نیروی جاذبه کرات 

 روِزن -پودولسکی -ط به ذرات مرتبط از نوع اینشتینوآزمایش مرب -2

 بله موازیآزمایش گذر نور و ذرات از شیارهای دو -3

  پرتاب کردن توپهای تنیس بر روی آب دریاچه(2نوع( : 

  اثر مکان دوربین(3نوع( : 

 در آنها تیرهتمرکز ماده منظومه ها و رابطه بین عمر کهکشانها و  -4

سقوط آن از ارتفاع مدار آن و یا حتی  تغییر دادنسرعت حرکت ماهواره و  کاهش دادن -5

با استفاده از میدان مغناطیسی زمینمدار 
 

 زمان 

 اثر جاذبه بر روی سرعت گذشت زمان -1

 مستقیم بطور ر مدار نسبت به سقوط آزاد مقایسه بین سقوط آزاد د 

 چگونهئ که در حال سقوط آزاد مستقیم به سمت یک سیاه چاله است یک ش 

 گذشت زمان را تجربه می کند؟ 

  زاده  اسماعیل ناسازگاریاصل 

 اسماعیل زاده  یارتفاعی مدار ودهحدم
 اهش یافتن سرعت گذشت زمان می شود؟ کآیا شتاب باعث  -2

  سه ماهواره که به جهات مختلف شتاب می گیرند
  دو ماهواره که با سرعتهای مختلف به سمت زمین می افتند
  استفاده کردن از ماهواره های معمولی که به فضا پرتاب می شوند 

 اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان -3

  سیاره ای کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسی، در مقیاس
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 هماهنگی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعتهای ماهواره ها در نا

 مدارهای قطبی 

  کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسی، در مقیاس

 آزمایشگاهی 

  ماشین آهسته کننده سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان مغناطیسی 

 زماناثر میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت  -4

 دن سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان الکتریکی ه کرآهست
  گذشت زمان با استفاده از میدان الکتریکی سرعت ماشین آهسته کننده

 

 نور
 آیا نور یک موج است یا یک نوع ذره؟ -1

 ت یا از فوتون ساخته شده است؟(آزمایش: )آیا نور یک نوع موج اس
 با استفاده از فقط یک سنسور -1

 از سنسورها بیش از اندازه ایبا استفاده از تعداد  -2

 بله موازیآزمایش گذر نور از شیارهای دو -2

  پرتاب کردن توپهای تنیس بر روی آب دریاچه(2نوع( : 

  اثر مکان دوربین(3نوع( : 

بر روی سرعت نور اثر مستقیم جاذبه -3
 ناطیسیاثر مستقیم میدان مغ -4

 بر روی سرعت نور
  جهت انتشار نوربر روی 

 اثر مستقیم میدان الکتریکی -5

 بر روی سرعت نور
 بر روی جهت انتشار نور 

 که مسیر یکدیگر را قطع می کنند یآزمایشهای مربوط به دو موج نور و یا دو موج صوت -6

-  میشلسون و مورلی )به نحو جدید(آزمایش  

 

 جاذبه 

 گوناگوناثرات جاذبه ای سیارات مختلف بر روی عناصر  -1
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 اثرات جاذبه ای سیارات مختلف بر روی مایعات مختلف موجود در بدن موجودات -2

 است  تیرهرابطه بین عمر کهکشانها و درصد جرم آنها که بصورت ماده  -3

از آن ستاره و  بخصوص فاصلهدر یک  ،تغییرات نیروی جاذبه یک ستاره و یا یک سیاره -4

 با چه سرعتی تجربه می شوند؟  یا سیاره،

  اندازه گیری کردن تغییرات تکراری در جهت و نیروی جاذبه خورشید در فاصله

مشخصی از مرکز ثقل خورشید 
 اثر مستقیم نیروی جاذبه بر روی سرعت نور  -5

 تغییر سرعت غیر عادی ماهواره هایی که از نزدیکی زمین گذر می کنند  -6

 بر روی سرعت می شودوط به میدان مغناطیسی کره زمین )اثر جریان اتر، که مرب ،

 ماهواره ای که به موازات جهت حرکت اتر از نزدیکی زمین گذر می کند(

  بر روی سرعت می شود)اثر جریان اتر، که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین ،

 ماهواره ای که عمود بر جهت حرکت اتر از نزدیکی زمین گذر می کند(

- یدان مغناطیسی بر روی نیروی جاذبهاثر م 

  اثر میدان مغناطیسی بر روی آزمایشهای گالیله 

  مغناطیسی  تپهاثر 

 ه های مغناطیسی مصنوعیتپ 

-  آزمایشهای گالیله اثر میدان الکتریکی بر روی 

 

 سباه چاله ها 

  آیا زمان در داخل افق رویداد سیاه چاله ها تجربه می شود؟  -1

  مستقیم بطور مقایسه بین سقوط آزاد در مدار نسبت به سقوط آزاد 

 چگونهئ که در حال سقوط آزاد مستقیم به سمت یک سیاه چاله است یک ش 

گذشت زمان را تجربه می کند؟ 
 اثر چرخش سیاه چاله ها بر روی مسیر حرکت اشیائی که جذب می شوند  -2

د سالم می مانند نیداد یک سیاه چاله گذر می کنکه از افق رو امواج الکترومغناطیسیآیا  -3

  ؟ناپدید می شوندبرای همیشه اینکه و یا 

 

 میدان مغناطیسی 

 اثر میدان مغناطیسی بر روی سرعت گذشت زمان -1
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  کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسی، در مقیاس سیاره ای
 هماهنگی سرعت گذشت زمان تجربه شده توسط ساعتهای ماهواره ها در نا

 مدارهای قطبی 

  کاهش یافتن سرعت گذشت زمان توسط میدان مغناطیسی، در مقیاس

 آزمایشگاهی 

  ماشین آهسته کننده سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان مغناطیسی 

 اثر مستقیم میدان معناطیسی -2

 بر روی سرعت نور
 جهت انتشار نور بر روی 

 تغییر سرعت غیر عادی ماهواره هایی که از نزدیکی زمین گذر می کنند  -3

  بر روی سرعت می شود)اثر جریان اتر، که مربوط به میدان مغناطیسی کره زمین ،

 زمین گذر می کند( کره ماهواره ای که به موازات جهت حرکت اتر از نزدیکی

 بر روی سرعت اطیسی کره زمین می شودمغن )اثر جریان اتر، که مربوط به میدان ،

 زمین گذر می کند( کره ماهواره ای که عمود بر جهت حرکت اتر از نزدیکی

 اثر میدان مغناطیسی بر روی نیروی جاذبه -4

  اثر میدان مغناطیسی بر روی آزمایشهای گالیله 

  مغناطیسی  تپهاثر 

 ه های مغناطیسی مصنوعیتپ 

 مغناطیسیتوسط میدان  هکرمح سیستم -5

 اندازه گیری سرعت انتشار نیروی مغناطیسی یک آهنربا -6

- سرعت انتشار نیروی مغناطیسی در یک محیط مادی 

- با استفاده از میدان مغناطیسی هاافزودن به بازده لیزر  

 

 میدان الکتریکی 

 اثر میدان الکتریکی بر روی سرعت گذشت زمان -1

  آهسته نمودن سرعت گذشت زمان با استفاده از میدان الکتریکی
 گذشت زمان با استفاده از میدان الکتریکی  سرعت ماشین آهسته کننده

 اثر مستقیم میدان الکتریکی -2

 بر روی سرعت نور
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 بر روی جهت انتشار نور 

 اثر میدان الکتریکی بر روی آزمایشهای گالیله  -3

 الکتریکی توسط میدان محرکه سیستم -4

 الکتریکی در یک محیط مادی میداناندازه گیری سرعت انتشار  -5

  با استفاده از میدان الکتریکی هاافزودن به بازده لیزر -6

 

 الکتریسیته 

ادی وابسته هدر هر محیط مادی  الکتریسیتهجریان  مسئولسرعت انتشار امواج گروهی  -1

 نمی باشد محیطبه شکل و اندازه سطح مقطع آن 

 یمادمحیط در یک الکتریسیته جریان  مسئولاندازه گیری سرعت انتشار امواج گروهی  -2

  هادی

در مواد الکتریسیته جریان  مسئولاندازه گیری مستقیم سرعت نسبی امواج گروهی  -3

 مختلف هادی

  هادی قسمتهای تیز و لبه های یک محیط مادی رداز دست رفتن الکترونها  -4

  هادی یمادمحیط در تمامی سطح مقطع یک الکتریسیته وجود جریان  -5

اثبات اینکه جریان الکتریسیته توسط وجود نوعی از امواج گروهی در محیط اتر )که  -6

 محیط مادی هادی بر آن منطبق شده( بوجود می آید 

-  معادل  هادیدر هر محیط مادی الکتریسیته جریان  مسئولسرعت انتشار امواج گروهی

  است محیطبا سرعت انتشار نور در آن 

-  از قطب منفی به سمت قطب مثبت انتشار الکتریسیته جریان  مسئولآیا امواج گروهی

  می یابند یا برعکس؟

 

  کشف کردن محل تولد این کیهان 

 روش های مختلف مشخص ساختن محل تواد کیهان -1

  صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن( امتداد روش اول: )با استفاده از تقاطع 

  )روش دوم: )با استفاده از نمای تیغه ای صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن 

  )روش سوم: )با استفاده از نمای پهن صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن 

  )روش چهارم: )با استفاده از نمای پهن صفحه های چرخشی کهکشانهای پهن 

  )روش پنجم: )با استفاده از درجه حرارت تشعشعات مایکرو ویو کیهانی 
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 پیشرفت اساسی در معلومات بشریت 24: لیست 5 ضمیمه

 د(باش می تواند الیق دریافت جایزه نوبل)هر یک 

 فیزیک: 

در این کیهان، و خواص آن و همچنین اثرات آن بر روی پدیده های مختلف در  اتروجود  -1

 این کیهان،

از آن برای برقرار ساختن مخابرات بسیار  شدن و امکان استفاده دنیای مجاوروجود  -2

 سریعتر بین فواصل بسیار دور از هم،

، تجربه شدن آن به دلیل کمتر بودن سرعت اشیاء نسبت به اتر محلی آنها، زمانماهیت  -3

 در مقایسه با سرعت انتشار امواج گروهی در آن محیط،  

نوعی موج است )در محیط اتر(، و اینکه چرا سرعت انتشار  ، که فقطنور ماهیت صحیح -4

 آن در این کیهان در حال افزایش یافتن است،

، که به دلیل شتاب داشتن اتر نسبت به یک شئ )یا شتاب شئ نسبت به جاذبهماهیت  -5

 تر شدن است، پدید می آید، و اینکه چرا به تدریج در حال ضعیفاتر محلی( 

، که نوعی جریان در محیط اتر است، و اینکه چرا به تدریج در میدان مغناطیسیماهیت  -6

 تر شدن است، حال ضعیف

-  که نوعی جریان در محیط اتر است، و اینکه چرا به تدریج در میدان الکتریکیماهیت ،

 تر شدن است،  حال ضعیف

-  فتوالکتریک، توسط نوعی از ، که تولید شدن آن، درست مانند اثر الکتریسیتهماهیت

امواج گروهی در محیط اتری است که محیط مادی هادی بر آن منطبق شده است، و 

دی در حال افزایش یافتن االکتریکی در تمام مواد ه هایال سیگنالقاینکه چرا سرعت انت

 است، 

-  ت مثبت به بیرون از ذرات منفی و به داخل ذرا ، که نوعی جریان اتربار الکتریکیماهیت

 تر شدن است،  است، و اینکه چرا به تدریج در حال ضعیف
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1-  که حبابهایی هستند در محیط اتر، حبابهایی که از طریق آنها ذرات هسته ایماهیت ،

 اتر از این دنیا به دنیای مجاور نشت می کند، 

، که در اثر شکل گرفتن نوعی موج در محیط اتر پدید می جرم ذرات هسته ایماهیت  -11

 آید، و اینکه چرا به تدریج در حال کاهش یافتن است، 

، که به اندازه های بخصوصی می باشند، و اینکه به دلیل اندازه فیزیکی ذرات هسته ای -12

 کاهش تدریجی فشار داخلی محیط اتر در این کیهان در حال بزرگتر شدن هستند، 

، که حبابهای بسیار بزرگی هستند در محیط اتر که در اثر به هم سیاه چاله هاماهیت  -13

پیوستن ذرات هسته ای شکل گرفته اند، در حقیقت آنها بزرگترین ذرات موجود در این 

 کیهان هستند، 

متناسب با ارتفاع امواج گروهی موجود در محیط اتر است، و اینکه  ضریب ثابت پالنک -14

 ه تدریج در حال کاهش یافتن است، چرا ب

کوارک در  ی به ناموجود خارجی ندارد، چون ذراتدر این کیهان  نیروی قوی هسته ای -15

 این کیهان وجود ندارند، 

در این کیهان وجود خارجی ندارد، چون نیروی مسئول  نیروی ضعیف هسته ای -16

 ست، نگهداشتن ذرات هسته ای در کنار هم همان نیروی جاذبه ا

1- حاضرانبساط این کیهان در حال  سریعتر شدن دلیل ، 

1- 1که دارای جرمی معادل با  پروتونها36  ،باید قطری برابر جرم الکترونها می باشند

، چون نسبت بین جرم آنها باید معادل برابر قطر الکترونها داشته باشند 5/42معادل با 

 با نسبت بین سطح آنها باشد، 

1-  چرا بعضی از ذرات نظیر نوترونهایی که به حالت تنها هستند ناپایدارنددلیل اینکه، 

2-  چرا بعضی از ایزوتوپها ناپایدارنددلیل اینکه ، 

با استفاده از میدان مغناطیسی و یا  ناپایدارتغییر دادن طول نیمه عمر ایزوتوپها و ذرات  -21

 میدان الکتریکی، 
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 پزشکی: 

با استفاده از میدان مغناطیسی و یا میدان  تر کردن طول عمر موجودات زندهطوالنی  -1

 الکتریکی، 

 

 ادبیات: 

 ، سادگی و واضح بودن توضیحات ارائه شده در مورد تئوریها و پدیده های اساسی علمی -1

 

 صلح: 

که جریان  از مصائب درصد ذف کردن ح، با کاهش دادن تعداد مصائب طبیعی -1

 باعث می شود. الکتریسیته از نوع متناوب 
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 مراجع

منبع اطالعاتی زمینه در  به عنوانمراجع ذکر شده در زیر )غیر از کتاب های نویسنده( فقط 

برای دریافت کاتالوگهایی هستند که مورد مباحث مختلف استفاده شده اند.  بعضی از مراجع 

برای انجام محاسبات در مورد کهکشانهای پهن استفاده شده اند، اطالعاتی که اطالعات الزم 

بکار رفته اند.  همچنین، بعضی از مراجع تحقیقات انجام شده توسط مربوط به محل تولد کیهان 

به  للی مختلف وابسته به سازمان ملل متحد هستند که برای بخش مربوطمسازمانهای بین ال

 مصائب طبیعی از اطالعات آنها استفاده شده است.  
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