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تشکیل  هسته  

آهن و    یافته از 

 نیکل

 غول رسخ بسیار بزرگ 

ها منشأ عنرص   

 بخش یک: از هیدروژن تا آهن 

کالن غولج  ستارگان  مانند  رسخرم  در  های  های الیه، 

ن در آنها صورت یم د،  متفاوتی در درون خود که سوختی گیر

این   انفجار   از   که پس  کنند مختلفن را ایجاد یم  هایعنرص 

 شوند. درکیهان پخش یم ،مثابه ابر نواخیی ستارگان به 

 

و      امون  پیر مواد  همه  بنای  سنگ   ، شیمیاتی عنرصهای 

ن بدن خود ما هستند. اما این عنرصها از کجا آمده   همچنتر

شکل گرفته چگونه  پاسخو  جستجوی  به   ،ها اند؟  را  ما 

ن در کل کیهانسفری هیجان -تا به مهبانگ رایه یم  و   انگیر

ن فرآیندهای  ارتباط شگفتدهنده  سفری که نشان  کند.  انگیر

مقیاس است. و  جهان ریزمقیاس با فرآیندهای جهان کالن

 . ایمتشکیل یافتهیابیم که ما از گرد و غبار ستارگان دریم

ِ کارل هاینیس النگانکه، میشائیل    ویش 

 

 

 

 برگردان: امید برومند  

پروفسور    النگانکه،  هاینیس  یک  کارل  ن فیر

مدیر  و  دارمشتات  فنن  دانشگاه  در  نظری 

مرکز  پژوهش   آی  در  اس  لتس   جی 
ُ
ه   ِهلم 

یون پژوهش  ن  برای  همچنتر و  ن  سنگتر های 

پژوهش    مدیر  پژوهش »  بنیاد   تأسیسات 

 است.  (FAIR)« هاها و یون آننی پروتون

 

یک و دارای کریس  مایکل   ن پروفسور فیر ویش  
و   آمریکا  نوتردام  دانشگاه  در  فریمن  استادی 
یک هسته ن فیر

ک اخیی ای رئیس انستیتوی مشیی
 .ای در آنجا استو آزمایشگاه علوم هسته

 

 چکیده: 

در کیهان بوجود    عظییمای در فرآیندهای  های هستهواکنششوند، با  طبیعت یافت یمهمه عنرصهای شیمیاتی که در   -1
 .اندآمده

 کل  موجودی هیدروژن، بخش  از موجودی کنوتن هلیوم و مقداری سبکدرنگ پس از مهبانگ، تنها  ت   -2
ترین عنرصها، یعنن

   بوجود آمدند. لیتیوم، 

جویس  تدریج   با هم  و  یا در اعماق ستارگان و یا در انفجارهای شدید در پایان عمر ستارگان، همه عنرصهای دیگر تا آهن -3
 اند. ها، بوجود آمدههسته اتم

 

 

 

 

-هسته  ای  جویس  هستهای برای همنمونه

 اتیم  های بزرگیی به هسته  تر های کوچک

 

 تابش گاما 
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امون،تر  با نگاه دقیق  ن هیدروژن سبک و اورانیوم  عنرصهای شیمیاتی را در آن یمفراواتن واقیع    علیم به محیط پیر رادیواکتیو    یابیم، بتر

ن    با وجود گوناگوتن   اند. جای گرفته  (3)  گازهای نجیب  یا   و   (2)  عنرصهای خایک کمیاب،  (1)  فلزهای قلیاتی   ،در جدول تناوت  عنرصها   سنگتر

ن آنها  موجود  بنای  سنگ  3ها، از تنها آنها یعنن اتمبناهای سنگترین  کوچک زیرا     ،اند شبیه قابل توجه به شکل  شان، ساختار دروتن در بتر

ونلشوند( و ا نامیده یم  ها ها در هسته ) که در مجموع نوکلئونها و نوترونبنیادین، یعنن پروتون در    اند. ها در پوسته اتم تشکیل یافتهکیی

 .  شود یمعنرصها  متفاوت هایخاصیتگوناگوتن در شکل ظاهری و   موجببناها، نهایت تنها تعداد متفاوت این سنگ

 

دارای دو پروتون و معمولن  اتم هلیوم    ی اتم آن از یک پروتون تشکیل یافته است. هسته  یترین عنرص است، زیرا هستههیدروژن ساده

 دو نوترون است و  
 

ن   کاملن متفاوتی )نسبت به هیدروژن( دارد.   هایویژگ   92  دارای  ترین عنرص موجود در طبیعت است،  اورانیوم که سنگتر

   . دارد نوترون در هسته  146، ش اترین شکلبادوام پروتون و در 

 

 پیدایش این عنرصها و پیدا کردن علت فراواتن تی ی برا
 

وهای    پاسخ را جستجو کرد؟ های متفاوت آنها، در کجا باید بردن به چگونگ نیر

  در شکل    ها در هسته اتم نهفته  عظیم  
ی

و   ،برای نمونه  دهند. رسنجن به دست یم  ،(4)انرژی بستگ ی  هااتم  یبا شکافت هستهها  این نیر

ن  ند قرار یماستفاده  مورد    در تولید برق   سنگتر ن انرژی زیادی آزاد یم های  اتم  یجویس  هستههم  . گیر وع این فرآیند    کند. سبک نیر   برای رس 

،  هم ایط  به  جویس  باال به شکل  تی که  چگایل و دمااز    ایالعادهفوقرس  قابل تصور  ،بدین  .  است  نیاز   هستند،  غیر  به    ترتیب ردیات  را  ما 

درو ن ستارگان و انفجارهای   در ابتدای جهان و اندگ پس از مهبانگ، و    در   تنها   کند، یعنن ای در طبیعت رهنمون یمهای بسیار ویژهمکان

ایط الزم وجود داشته و دارند. این ها، آن شمگیر  چ  رس 

 

ن یعنن    ،انگاشت ما از ترکیب عنرصها   سال گذشته  100در یط   یافته    استحکام  ،تر تر از عنرصهای سبکایجاد عنرصهای جدید و سنگتر

ح داده شود، نیکل  –آهن  ناحیهدر این مقاله سیع بر این است که منشأ عنرصهای سبک تا  . است به  ،در ستارگاننها آه چگونو اینکه  رس 

موضوع مقاله بعدی خواهد  ،  در جدول تناوت  تمام عنرصهای واقع در پشت آهن  ترکیب    . شوند ای ایجاد یمجویس  هستهبا هم  شکل عمده

 بود. 

 

 بود ژن و هیدر  در آغاز 

 

ن سنگ   ،، عنرصهای سبکنرصها ع  پیدایشدر فرآیند   به   جهان ما  تی رو تکامل شیمیا  از اینتر هستند.  بنای اولیه همه عنرصهای سنگتر

 دارد که چه عنرصهاتی و چه    امر   این
 

این زمینه، در درجه اول ما را به    در   و ردیات  تجو  س ج  اند. از آنها در ابتدا وجود داشته  مقدار بستگ

  باال و دما   ناپذیریتوصیف چگایل انرژی به شکل  هنگایم که  درنگ پس از مهبانگ،  ت    یعنن   ، گرداند ابتدای زمان و مکان و همه مواد باز یم

ن لحظه  در نتیجه انبساط جهان، دما و چگایل به رسعت کاهش یافتند.   . بود میلیارد کلوین    10از    بیش  جهان، از   پس از پیدایش   هایدر اولتر

 .  تراکم یافتند مثابه ذرات مادی ها بهو نوترون ها پروتون  ،اولیه یانرژی  و مادهآمیخته 

 

چگایل   به دلیل باال بودن کافن پس از مهبانگ،    در چند دقیقه اول  پروتون پدید آمد.  یک  ، یعنن هسته هیدروژن با  ترین هسته اتیمساده

ن واکنش   ،و دما  بسیار کمیی ایزوتوپ  اندازه  و در  )با دو پروتون و دو نوترون(    4های هلیومهستهدر اساس    . دادند ای رخ  های هستهاولتر

ن   نوترون( پدید آمدند.   1پروتون و   2) با    3هلیومیعنن    م و هلی   ایزتوپو  ن و یک نوترون(  و )با یک پروت  (5)   دوتریوم  یعنن   هیدروژن   همچنتر

ن  نوترون(  4پروتون و  3)با   7میعنن لیتیو   سوم  عنرص  یک از  هاتی رگه   .ندپدید آمد نیر

 

ن  یا  و یا دیرینه  تر کیب نخستتر ن جا خاتمه  به همتر ن   . فت عنرصها  تولید شوند ستتواننیم   تر عنرصهای سنگتر اتم  د  ، زیرا هیچ هسته 

ن   هسته اتیم  داشته باشد.   8یا   5که عدد جریم    شد یافت نیمپایداری   است که    نوترون  5پروتون و    4با   9تر بعدی، بریلیومپایدار و سنگتر

ایط جهان اولیه نیمهای هستهدر واکنش  توانسته ایجاد شود. ای در رس 

 

 ستارگان نسل اول 

 

ن دقیقه در سمت    1عنرص هیدروژن، هلیوم و لیتیم بود )نگاه شود به نمودار شماره    3از پیدایش خود تنها شامل    پسهای  جهان در اولتر

ن همچنان ادامه یافت.  400چپ در صفحه بعد(. این وضعیت تا   طبیعت ، ترکیب عنرصها برای ادامه  زیرا میلیون سال بعد از مهبانگ نیر

 .شدندیمپر    8و  5جریم  هایآن جای خایل عدد  با د که  کر ایجاد یم را  سازوکاریدر ابتدا باید 
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های آنها  ری    ج در جهان پدید آمده و فراواتن دتبه تنها اند(، عنرصهای مختلف شیمیاتی )که بر پایه عدد جریم در این نمودار وارد شده

تغییر کرده است.   ایزوتوپبا گذشت زمان  تنها  از مهبانگ،  اول  پس  لیتیم بههای  در چند دقیقه  وجود آمدند  هیدروژن، هلیوم و 

ن ستارگان  با کمک این مواد اولیه،. (در باال 1نمودار  ) های اما تنها در نسل.  (در باال  2نمودار  )  نمودند عنرصهای دیگر را ایجاد   ،اولتر

ی پدیدار شد   در    4نمودار  )شود  امروز مشاهده یم، تا اینکه رسانجام وضعینی را که  (در باال  3نمودار  )بعدی ستارگان، تنوع بیشیی

ن بود.  تکاملی وجود آمد که پایهبه (باال  بر روی زمتر
 

 زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 عدد جریم 

یم
جر
ت 
سب
 ن

ن   اولتر در  عنرصها   10فراواتن 

 دقیقه جهان 

 فراواتن عنرصها در 

ترین ستارگان قدییم  

عن  رصها فراواتن 

حال   زمان  در 

 )خورشید( 

 

های  فراواتن عنرصها در نسل

 ستارگان تر جوان 

 

یم
جر
ت 
سب
 ن

 عدد جریم 

 عدد جریم  عدد جریم 

 های اتیم: ساختار هسته

دهنده تشکیل که    های خنن  های دارای بار مثبت و نوترون پروتون از    ، یعنن های متفاوتدر ترکیب  سنگ بنای اصیل  3ها از تنها  همه اتم 

ون نام دارند و از    نوکلئون هستند و  اتم    ی هسته  یگ برای هسته هستند،    اتم  ی موجود در پوسته دارای بار منفن    هایالکیی که یک حفاظ الکیی

یافته نامیده یم   (Effective nuclear charge)   هستهمؤثر    بار یا    عدد اتیمکه    ،ها پروتون  تعداد   ند. ا تشکیل  ن  کننده یک  مشخصشود،  نیر

  معمولن   که در مثال کربن   شوند ها اضافه یمهای موجود در هسته، نوترونپروتونبه  پروتون در هسته خود دارد.    6برای مثال اتم کربن،    . اند عنرص 

ن وجود دارند که دارای  اما هسته نوترون خواهند بود.    6  از کربن نیر
را تشکیل    درصد از موجودی طبییع کربن  1نوترون هستند و آنها    7های باثباتی

 دهند. یم

 

هستند.  13و   12، نام برده در باال  دو نوع کربن  جریم    شود. عددهای  نامیده یم  ها نوکلئون  ویا عدد جریمعدد ها  ها و نوترون مجموع پروتون

هاتی از یک عنرص  ، یعنن گونهشوند ایزوتوپ نامیده یمهستند،  ها  ها، اما تعداد متفاوتی از نوتروندارای تعداد یکساتن از پروتونکه    هاتی هسته 

توان  یم  13و کربن    12کربن    نمونه از شوند، برای  آنها با نام یک عنرص، همراه با عدد جریم توصیف یم  های مختلف دارند. یکسان شیمیاتی که وزن 

  یابد. های شیمیاتی ماده تغییر یماتم و یا جدا شدن یک پروتون از آن، عنرص و در نتیجه خاصیت  ی. با اضافه شدن یک پروتون به هسته نام برد 

وژن  اشبه هستهیک پروتون  ه شدن  در صورت افزود  ،کربن  شود. در صورت حذف یک پروتون به بور تبدیل یم  و  ، به نییی

 

 
 

 

 

 

 

 



 نگرش                                                                                                                           I -منشأ عنرصها     

4 
 

ن ستاره امکاناین  که از   شد  در گاز موجود  ( محیلهایهای )چگالشتراکم  ایجاد ، موجب تاریک  ی اثر گرانش  ماده ها فراهم شد. با اولتر
ای باال رفتند که فرآیندهای  چگایل و دما در داخل این ستارگان تا اندازه  . پدید آمدند آنها ستارگان غول پیکری تا صد برابر جرم خورشید  

 . گشتند پذیر  ای امکانجویس  هستههم
 

ن ستارگان عمر بسیار کوتایه داشتند، زیرا بر خالف ستارگان امروزی به   فشار   یعنن   ؛نرسیدند   تعادل پایدار دروتن حالت  یک  اما این اولتر
 در مقابل  توانست  نیم  درون ستارهدر    یحاصل از آزاد شدن انرژ 

 
دگ و    . باشد   به اندازه کافن کارآمد  ه،ستار نایس  از گرانش    فش  این از ایین

ن   ،    و فروریخته  درهمجرم خود    زیر بار ستارگان  اولتر آنها    یهسته  در حایل که  و   از هم پاشیدند در یک انفجار بزرگ، یعنن انفجار ابرنواخیی
ن نوتروتن و یا سیاه  یستاره یمثابهبه ن عنرصهای سنگتر ن ،  چاله بجا مانده بود، اولتر    ابرنواخیی بهبوسیله   ،تا کلسیممانند کربن و اکسیر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین ستارگان کهکشان کهنیگ از  

ی، ستاره   –SMSS 0313راه شیر

فل   6708 آت     ک در صورت  مار 

با    کوچک  شکلجنوت  است ) در  

است(.   گذاری شدهفلش عالمت

دانشگاه  ل  استفان ک   از  او  تیم  و  ر 

را کشف    میل ستاره  این  الیا  اسیی

ن دلیل آن را   اغلب کردند، به همتر

یم ر  ل  از   نامند. ستاره ک  ستاره  این 

پدید   اول  نسل  ستارگان  خاکسیی 

و  آهن  حاوی  تقریبا  و  آمده 

ن نیست   . عنرصهای سنگتر

 

 عدد اتیم

هم هستهبا  یعنن  هیدروژن    هایجویس  

با گذشت(،  p)  ها پروتون ادامه  در  چند    و 

-انرژی، هلیوم تولید یم   فزایشبا ا  همراه مرحله  

-نخست دو پروتون به یک دوتریوم هم  شود. 

ون و  جویس   کرده که در این فرآیند یک پوزییی

دوتریوم همراه  شوند. از هسته  نوترینو آزاد یم

پروتون دیگر، هسته ایجاد    3- هلیوم  یبا یک 

یک فوتون در    یعنن شده و یک کوانتوم گاما )

با پرتو گاما م.( آزاد یم از هستهارتباط  -شود. 

پدید آمده که    4-، هلیوم 3-های دو عدد هلیوم 

 شوند. در جریان آن دو پروتون جدا یم 
 

 

 

 

 

 

 

ون پوزیت    

 نوترینو 

 دوتریوم 

4- هسته هلیوم  
 تابش گاما 

 هسته هیدروژن 

رص
عن
 
ن ت
وا
را
ف

ها
د
شی
ور
خ
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ود
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ن ت
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 ف
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، ن

 

ه پروتون  پروتون  –زنجتر  

1نمودار    

2نمودار    

H 

 3- هسته هلیوم
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یه و با درهمشد  پخشجهان جوان  درون   ن ی نسل بعدی ستارگان را فراهم  شکل  یبا گاز تشکیل شده از عنرصهای سبک،  زمینه  آمیر گیر

 پخش فراواتن عنرصها در نسلآوردند.  
 

)نگاه شود    دریافت،  هنوز موجود ترین ستارگان  قدییمسنج   های طیفرریسباز  توان  های بعدی را یمچگونگ

 (.   4 در صفحه 1به نمودار 

 

ن کند که  یم هاتی ایجاد  دماها و چگایل نسل اول،  ی یک ستارهروریزش  ف ن   موجب تشکیل یافتی     . شوند یم   مو تر از لیتیعنرصهای سنگتر

هبا فرآیند   8و  5عددهای جریم  برایموجود   هایشکاف در  2)نگاه شود به نمودار  شوند بسته یم ،داغ  (p -p) پروتون –پروتون  یزنجتر

یابد.  کوتاه تشکیل یمبا عمر    11  ، کربن4های هلیومها و هستهدرتی پروتونجذب تی ا  ب  هستند.   3-هلیوم  دوتریوم و   ،ها ج  خرو   .(4صفحه  

ن دیرینهفراواتن   از جهت سازوکار این  اما   کم دوتریم و  ی نخستتر
ً
   .محدود است ،نسبتا

 

ایط    اما  ،  دهد ( رخ یمTriple-alpha process)  گانهی سهفرآیند آلفا، به اصطالح  در حال فروریزشی  در مرکز ستارهچگایل باال  در رس 

  ،در اینجا   . صفحه(این  نمودار  کنند )نگاه شود به  جویس  یمهم   12، معروف به ذرات آلفا، به کربن4هلیوم  یهسته  3ن  آدر جریان    که

ثانیه    10^- 17کند، یعنن اگر چه این هسته با نیمه عمری برابر با  به عنوان یک محصول بینابینن بسیار ناپایدار نقش بازی یم  8-برلیوم

ایط موجود در اندگ گردد آلفا تجزیه یم  ی دوباره به دو ذره  موجب    ، اما بر خالف رس 
 

  8عدد جریم    فقدانپس از مهبانگ که این ویژگ

ن  در حال فروریزش و    ی شود، چگایل و دما در ستارهیم انهمچنتر ن   اند. ، کافن ها واکنشای از  قابل توجه  موجودی هلیوم برای دستیات  به میر

کت  زیرا   . در تماس باشند با یکدیگر در مدت زمان بسیار کوتایه باید کننده در واکنش اجزاء رس 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک هسته دید از   ن کتاتم   یهسته  کهاست    پذیر امکان به این جهتتنها    گانهی سهآلفا  فرآیند ای،  فیر  های تنظیم کننده در آن، های رس 

ن کوانتویم م ترتیب هسته دیگر دارند. یک   با سازگار  و    عتر این  برانگیخته،    12کربن    یبه  آلفای ای  یک ساختار ذرهدارای  در یک حالت 

ون ولت، انرژی    7.5  ای برابر با با انرژی   گاما   یپرتو   هسته با انتشار یک کوانتوم  . شود یم  گانهسه  )مگاالکیی
 

شکل  به  را    ( تحریکبرانگیختگ

 نشان .دهدتابش پس یم
 

ن   یدهندهاین ویژگ های مکانیگ کوانتویم در  و پیکربندیمقیاس در جهان کالن تکامل ستارگانارتباط مستقیم بتر

 جهان ریزمقیاس است. 

 

ن ی دیگر تواند با جذب یک ذرهیم  12، کربنیبعد قدمدر   اگر چه این ایزوتوپ  را تشکیل دهد.   16آلفا،  ایزتوپ سبک و پایدار اکسیر 

نشان داده    ها  که در آزمایشگونه  آن  احتمال واکنش  تبدیل شود، اما   20به نئون  یدیگر   ی  آلفاذره    جذب    با واکنش  تواند  یمبه لحاظ نظری  

و مقدار قابل توجه  شد، بسیار کمیی است.     . نخواهد شد نئون تولید گاز نجیب    از  از ایین

 

ترتیب، در درون یک ستاره در حال فروریزش   این  ن موجوداند. به  افزایش رسی    ع چگایل و دما    کربن و اکسیر  هنگام فروریزش،    بهبا 

ن این دو عنرص رخ داده که منجر به پیدایش هسته  ای های همجویس  واکنش یم   تحریک شده   های بینابینن بتر ن   28، سیلیسیم یا سیلیکن24منیر

ن   هایدر پیدایش عنرص  تر از لیتیوم، سنگتر

  8پایدار با عدد جریم    ییک هسته  فقدان

بهیک   آلفای  با    . آید شمار یمتنگنا  فرآیند 

ایط  گانه  سه ایط  ویژهکه در رس  ای مانند رس 

بر  کالن  حاکم  امکانج  ستارگان  پذیر رم 

ان یم  کمبود است، این   برای این    . شود جی 

( در  4هلیوم  یذره آلفا )هسته  3باید    امر 

یک با  بسیار کوتایه  زمان  در دیگر  مدت 

باشند  ذره  . تماس  دو  یک    یاز  ابتدا  آلفا، 

پدید آمده که با    8پایدار برلیومنا  یهسته

ذرهجذب   ن  کربن  یسومتر به    12آلفا، 

 . گردد تبدیل یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سه گانه فرآیند آلفا  

 تابش گاما 

 12-هسته کربن 

 تابش گاما 

4هسته هلیوم  

 8هسته برلیوم
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اینگونه    جریان  .شوندتر تجزیه یمهای سبکدوباره به هسته  ،ها سپس با انتشار ذرات آلفا، پروتون و نوتروناین هستهشوند.  یم  32و گوگرد

یشکل ها و ذرات آلفا در دماهای باال منجر به آزاد شده از پروتون ن حنی های رسی    ع هسته گیر    شود. تا کلسیم، تیتان و آهن یم یتر سنگتر

 

ن   دهد. چاله رخ یمروتن و در ادامه به یک سیاهتنو   یبه یک ستارهستاره  اما این اتفاق در آخرین کشهای ثانیه قبل از فروریزش   ترین  سنگتر

ده در این فروریزش    ها عنرص  ون   با موج کوبش    تر سبک  های اما عنرص   شوند. چاله ناپدید یمو در سیاه  جان سالم به در نی   که به سمت بیر

    شوند. ای پرتاب یمستاره، به محیط میاند یابیمجریان 

 

ن تا کلسیم را تولید  سبک  هایعنرص اساس  در  ترین ستارگان،  که قدییم، این نکته را باید در نظر داشت   کردند. تر یعنن کربن و اکسیر 

اساس تکامل شیمیاتی    پایه و   ،مناسببجا و  اول پس از مهبانگ، ستارگان نسل اول با تأخیر زماتن    ییندهای چند دقیقهآ ، عالوه بر فر بنابراین

بنا نهادند     های  هسته  اگر چه.بعدی جهان را 
ن     ی  چندین مرتبه  به اندازه  شده  تازه تشکیل  سنگتر

 
ن   نادرتر از بزرگ یعنن    ها عنرص  نخستتر

ن و هلیوم بودند  طاکنون پیشزیرا  آمد،    پدید وضعیت جدیدی    حالبا این    ، اکسیر  جویس   و هم  های الزم برای پیکربندی درازمدت ستارگانرس 

ن  تر کارآمد  . د فراهم شده بودنبه عنارص سنگتر
 

های حله، مر شوند و امروزه همچنان تشکیل یم  شده ای تشکیل  ستارهمحیل در گازهای میان  هایچگالشستارگان که با    های بعدینسل

ن   ،که جریان دارند   ایهستههمجویس   های  با جزئیات واکنش   بنیاندر  که    پیمایند یماز تکامل را    مشخیص یندها با  آاین فر   . شوند یم  معتر

بدین ترتیب    شود. شدت کند یمبه  آنها ن  درو   در   با ایجاد انرژی  است که  گان، تنها تکامل ستار اند قابل مقایسهیندهای ستارگان نسل اول  آفر 

ن  ، که آیند بوجود یمدرازمدتی  های تعادیلوضعیت  یک ستاره  کنندهمعتر
 

 هستند. مراحل مختلف زندگ

 

ن هیدروژن   سوخت 

 

ن مرحله ن هیدروژن است که  ،ایهپایدار در تکامل ستار  یاولتر ن هستههای هستهواکنشبا یک ردیف از  در آنسوختی های سبک  ای بتر

ن هسته  دیگر و با یک  هیدروژن نو ایزوتوپ  های هیدروژنبتر وژن و اکسیر 
  امر این    شود. آزاد یم  در مرکز یک ستارهانرژی    ،های کربن، نییی

 دروتن ستاره متوقف یمشدهموجب افزایش دما و فشار 
 

دگ  شود. ، که به نوبه خود اثر گرانش را خنن  کرده و به این ترتیب فش 

 

ن در آن قرار دارد  ن هیدروژن که خورشید ما نیر ن  مرحله سوختی ن حال و  ، اولتر   هنگامتکامل ستارگان است و تا    یترین مرحلهدرازمدت  در عتر

ه ن ذخیر ،  به مرصف هیدروژن ادامه خواهد دادمیلیارد سال دیگر   5خورشید تا    . خواهد یافتهیدروژن در درون ستاره ادامه    یپایان یافتی

ده شدن دروتن کاانرژی   ی بازدهتا    بیشیی فضای داخیل  . این دوباره آغاز گردد  آنهش یافته، و فش 
 

دگ به  که شود  یم ستاره  این موجب فش 

ده یمشدهبه دور مرکز ستاره واقع    ای شکلکه در منطقه پوسته  ایماده  . شده استاز هلیوم تشکیل    عمدهشکل   ن فش    شود. این  ، نیر
 

دگ فش 

ن هیدروژن   شود. متورم یمستاره به یک غول رسخ به این ترتیب و   داده افزایش  را  فشار به سمت خارج  کهشده   در آنجا موجب سوختی

 

ن هیدروژن  با  یک هستهنقطه نظر  از    ،نگاه دقیق به سوختی ن ن هیدروژندرخواهیم یافت که    ایفیر از در اساس  رم  ج  در ستارگان کم  سوختی

ه  راه نِِکر-ِبِت  ی چرخه راهرم، از ج  کالن  و در ستارگان   p-pهای زنجیر ن نامیده یم  CNOچرخه که   وایت   یابد. شود، انجام یم نیر

 

ه پروتوندنباله  پایهبر  p-p هایزنجیر از جذب  یعنن  با هم   که  ند ااستوار های سبک  ها در هستهای  به دوتریم  پروتون    2Hجویس  دو 

ن   ،ش ضعیفن کبرهم.  (4در صفحه    2  نمودار )نگاه شود به    گردند آغاز یم(  2هیدروژن) ن فرآیند همکننده    معتر در  است که    جویس  این اولتر

ان  .گرددیمبه یک نوترون تبدیل    (6)پالس  -اصطالح واپایس  بتابه  راهجریان آن یک پروتون از   ن کنش ضعیف  برهمبا  هاتی که  واکنش  میر

یم ن  مرتبهشوند معتر چندین  اندازه  به  از  ی  ،   کمیی 
 

انبزرگ ن هسته  هاتی واکنش  میر وی  نیر تاثیر  تحت  یا  است که  و  قوی  کنش  برهمای 

ومغناطیش رخ یم تنها به این ترتیب امکان بافی ماندن در   یک ستاره  این یک دلیل اسایس برای عمر طوالتن خورشید ماست.   دهند. الکیی

 وضعیت 
ً
ن   فرآیندهایپایدار را داشته تا  نسبتا  سیارات آن جریان یابند.  شنایس، شیمیاتی و بیولوژیگ درتکامیل زمتر

 

ن جویس  مهای جذب و همواکنشتوسط    بعدیهای  واکنش ومغناطیش    هایکنشبر پایه برهم   که گردند یم  عتر و    استوارند قوی    و الکیی

انگذشته از این،  .  گردند تر اجرا یمرسی    عبسیار  بنابراین ن ن بشدت به ساختار هستهاین واکنش میر   وابسته است. ها ها نیر

 

ن  درتی به هستهدر اینجا هیدروژن با افزوده شدن تی   دهد. رخ یم CNO ویژه در چرخه  به  ،این تاثیر ساختار هسته های موجود سنگتر

وژن و اکس  ورین، بهیر  مانند کربن، نییی ن  . (CNOچرخه  نمودار )کند جویس  یم به هلیوم هم (7) شکل کاتالیر
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کند، زیرا  ایجاد نیم اختالیل  CNOچرخه در کنش ضعیف  برهم

کت کنندههای  هسته یم  رس  تغییر  بتا  واپایس   با  نیمه  که  یابند، 

دقیقه چند  با  برابر  فراواتن    یبازده  دارند.   عمری  به  انرژی 

ن  ایزوتوپ اکسیر  و  وژن 
نییی   در  های کربن، 

 
بستگ ستاره  درون 

ن    تواند نیم   (م.   CNOرو این فرآیند )  از این   .دارد به فرآیند سوختی

ن ستارگان کمک کرده باشد، زیرا این عن در آن زمان   رصها در اولتر

 اصلن وجود نداشتند. 

 

وژن    توسط، جذب پروتون  CNO   چرخهآخر    یمرحله نییی

هسته  15 آمدن  پدید  موجب  ن    یاست که  به    که  16اکسیر 

ن  .  شود یماست  شدت برانگیخته   و    12به کربن    خود   16اکسیر 

ویژه  پاشد. فرویم  4هلیوم و   یهسته  ی ساختار  بینابینن 

ن   اکسیر  ن   و مهم  پارامیی    16برانگیخته  است که    ای کنندهتعیتر

تنها حدود یک    شود. یم  4هلیوم    یموجب تشکیل یک هسته

آمده  هزارم هسته پدید  ن  های  انتشار کوانتوم  16کسیر  های با 

یک هسته ن ای از فوتوتن که تابش گاما بر آن استوار  گاما )در فیر

گذار شود م.( به حالت پایه  است به عنوان کوانتوم گاما یاد یم

ن در درون ستاره  بافی یم کرده  د. ن مانو به مثابه اکسیر 

 

هیدروژن سوزاندن  مرحله  در  ستاره  یک  عمر  به    ،طول 

به    رسعت   یعنن  هلیوم،  به  هیدروژن  کاراتی    و   قدرتتبدیل 

کت کننده در این فرایهای هستهواکنش  دارد. نای رس 
 

  د، بستگ

هاصطالح ضعیف  ، بهمکانیسم  این  ترین واکنش در آهسته ن کنندتعی  ،ترین حلقه زنجیر ه  .  استمقیاس زمان   هتر ترین  ضعیف  p-pدر زنجیر

وژن    بوسیلهجذب پروتون    ،ترین حلقهضعیف  CNOدر چرخه    . روژن استد جویس  دو هسته هیهم  ،حلقه   ه این ترتیبباست که    14نییی

ن   ن  ها نه تنها مقیاس زماتن تبدیل کل هیدروژن به هلیوم، بلکه  این واکنش  .شودتبدیل یم  15به اکسیر    همچنتر
 

    پراکندگ
  ونده نتیجه ش  فراواتن

ن یم  های دیگر  برای سایر ایزوتوپ  ن معتر کت کننده را نیر ه  کنند. رس  حاصل از    7و لیتیوم    3های دوتریم، هلیوم  ، فراواتن p-pهای  در زنجیر

ن موجود   CNOدر چرخه  .  یابند کاهش یم،4به هلیوم  شدن    تبدیلبا  مهبانگ   وژن    به شکل عمده  ،کربن و اکسیر  ،  د نشو یمتبدیل    14به نییی

وژن    4هلیوم    ویژه که بهی  اگونهبه نییی   ه  ب  14و 
ن نهاتی سوختی اتوری    مثابه محصول  ن این چرخهیدروژن  کاتالیر در درون ستاره بافی  ،  هدر 

 مانند.   یم

 

، انرژیدر هر فرآیند هم، ها جدا از مکانیسم واکنش ون ولت تولید یم 26ای حدود جویس   بنابر فرمول معروف  شود. مگاالکیی

E = mc2 ن چهار پروتون و یک هسته  ،از اختالف جرم در اصل، این انرژی ه .شودهلیوم نایس  یم  یبتر رانش )دفع(   ، به دلیلp-p  یزنجیر

ومغناطیش  کمیی  ن هسته  الکیی ن ،  میی های دارای عدد اتیم کبتر )نگاه شود    افتد یم  جریانبه  -تر رمج  های کمدر ستاره   یعنن   –تر  در دماهای پایتر

دارای   CNO  هایایزوتوپ  کند. را محدود یم  p-pایجاد انرژی در واکنش    ،کنش ضعیفباالتر برهم اما در دماهای    (. 8به نمودار صفحه  

ن محدودینی از  با  ، اما  ند اباالتر عدد اتیم   و در دماهای باالتر، یعنن در ستارگان    . روبرو نیستند کنش ضعیف  برهم  سویچنتر رم،  ج  کالناز ایین

ن یم CNOهای چرخه  یبوسیله ساس در اتولید انرژی    گردند. معتر

 

ن هلیوم   سوخت 

 

ن مرصف هیدروژن به ده    شود. دگرگون یمستاره    در درون ستاره، ساختار دروتن   سوخنی   یماده  یمثابهبا پایان یافتی درون ستاره فش 

ن رخ یمناحیه  تواناتی متعادل کردن گرانش را ندارد. دیگر  خواهد شد، زیرا فشار تابش   ای به دور بخش  دهد به پوستهای که در آن سوختی

وتن ستاره متورم شده و قرمز رنگ یم  ،یابد یممرکزی انتقال     رسخ تبدیل شده است. اصطالح غول  بهستاره در این مرحله به  - شود الیه بیر

  
 بیشیی

 
دگ ایط هماین تا زماتن ادامه یم  و   شود ستاره، موجب افزایش رسی    ع فشار و دما در آنجا یم   درون    فش  یس  هلیوم فراهم  و جیابد که رس 

ن هلیوم، به روش واکنش آشنای سه  شوند.  د گانه آلفا انجام یماین سوختی انرژی حدود    کنند. جویس  یم هم   12ذره آلفا به کربن    3، یعنن  گیر

هسته  هاتی   واکنش  از   چرخه یک         )که  ) Cهای کربن  وژن  نییی  ،)N  و  )

ن ) کت دارند در آن به   (Oاکسیر  ور رس  ن چگونه  دهد که  ، نشان یمعنوان کاتالیر

)  4از   انرژیpپروتون  با آزاد شدن  نهایت ،  ، قرمز رنگ(  یک    تواند یم  در 

ی رنگ((4He) م  هلیو   یهسته  پدید    با دو پروتون و دو نوترون )خاکسیی

 . آید 

 

 تابش گاما 

 تابش گاما 

 تابش گاما 

 CNOچرخه 
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ون    7.5 ن  مگاالکیی اینک فشار  کربن مطابقت دارد.   یاتم هلیوم و یک هسته  یهسته  3ولت  آزاد شده در این فرآیند، با تفاوت جریم بتر

 ست. ا کافن   نایس  از تابش، برای باثبات کردن درون ستاره دوباره

 

کربن    هلیوم،   یهستهبا یک  بعدی    در یک واکنش  

اندازه یمتا  تبدیل  ن  اکسیر  به  این  آکار   د. گرد ای  تی 

ن کننده  اساسنواکنش   فراواتن   یتعیتر  
 

  های پراکندگ

ن    یمشاهده شده ن    12اکسیر  در جهان    16و اکسیر 

ن  است.   با یک    16زیرا واکنش دیگری از جانب اکسیر 

 . استبسیار بعید    20ذره آلفا و تبدیل شدن به نئون  

 

ن    که  تعادیل هلیوم بتر ن  سوختی واکنش  سه    این 

ن کننده،  شود برقرار یم ن   یتعیتر مقدار کربن و اکسیر 

تکامل حیات بیولوژیگ جهان      ی موجود به عنوان پایه

سهاست.    ما  آلفای  کننده»  ،گانهفرآیند   «تغذیه 

ن    12های مطلق کربن  فراواتن  و دو    بوده  16و اکسیر 

ن آنها را م ن واکنش دیگر تناسب نسن  بتر   کنند. یم  عتر

ی از  ان کمیی ن نس اک-واکنش کربنمیر -توانست بهنیم یر 

تولید  ن  اکسیر   
و    اندازه کافن ان  کند،  ن از میر ی    بیشیی

نواکنش   ن  -اکسیر 
  پذیر را به آساتن واکنش  نئون، اکسیر 

  
به این ترتیب    و  کرد تبدیل یم   نئون  به گاز نجیب خنن 

پیچیده تکامل   بیولوژیگ  و  شیمیاتی    ،تر ساختارهای 

ی   . کردند پیدا یماحتمال کمیی

 

وژن  یم با  نییی از    رسشار   این ایزوتوپ    تبدیل شود.   22واپایس  بتاپالس به نئون    با   هلیوم و به دنبال آن  یجذب هستهدو بار  تواند 

 
 

ن های  از نوترون را درون ستاره ایجاد کرده که تولید عنرص   نوترون، جریان بزرگ )نگاه شود به شکل صفحه   سازد پذیر یمتر را امکانسنگتر

ن شده CNOچرخه  بوسیلهترتیب فراواتن اولیه و بدین . اول( وژن   یمعتر در  و  های آزاد تبدیل شدهبه نوتروندر جریان این فرآیند   ،14نییی

  
ن پخش فراواتن  . شود یم  عنارص سنگتر

 

 تکامل ستارگان 
ن
 مراحل پایان

 

ن سوخت عمل یم  یماده  یهاتی که به مثابهاتم   یهر چه هسته ن کوتاه   زمان یا   و   باشند، مرحلهتر کنند سنگتر ه  ب  تر خواهد بود. سوختی

ن اولیه هیدروژن بسته به جرم ستاره، میلیون  این ترتیب ن هلیوم تنها چند    ها تا میلیاردها سال به طول خواهد انجامید. سوختی اما سوختی

ن در ستارگان کالن   . به درازا خواهد کشید صدهزار تا میلیون ها سال  ن تا   از  و  جرم،  از کربن تا نئونفرآیندهای بعدی سوختی ن اکسیر  سوختی

و،  انجامند. طول یمآخرین مرحله تنها چند روز بهیا حنی در  سیلیکون، تنها چند هزار سال و   ن عنرص برهم  از ایین ایجاد شده    هایکنش بتر

ن هیدروژن و هلیوم   ن درسوختی  ای هستند. این مراحل پایاتن تکامل ستارهکننده تعیتر

 

ن هلیوم ن سوختی ن فعال    بعدی    ، فرآیندهای  با پایان یافتی     شدهسوختی
 

دگ     که بار دیگر منجر به فش 
هلیوم    شوند. درون ستاره یم  گرانش 

ن    ،مرکزی  به دور بخش مرکزی خواهد سوخت، در حایل که با افزایش چگایل و دما در بخش    ،کلای شپوسته ی  در ناحیه  تنها  اینک سوختی

م    ی  بینابینن به شدت برانگیخته  ی  به یک هسته  12کربن    ی  در این فرآیند، دو هسته  شود. کربن آغاز یم ن که این    د،ن شو تبدیل یم  24منیر

به    ،واکنش  سبک    این محصوالت  سپس  پاشد.  فرویمو یک پروتون    23به سدیم  دوم    واکنش    جریانیا در  و    ،4و هلیوم    20نئون    خود به

و   دلیل رانش   ه  نهاتی    ای که پخش  گونه، بهپیوند یافته  ود های موجهسته  با به رسعت  دوباره  ستاتیگ،  ا)دفع( کمیی الکیی ن ، آمیر
ای از فراواتن

ن  20نئون  یم   16، اکسیر  ن  . خواهد بود  24و منیر

 

ن یمدما    هاتی به هنگام  که چه واکنش  کند تعیتر
 

گ ن هیدروژن چیر   سوختی

ه بوسیله% انرژی خورشید 99 دارند:    شده پروتون تولید -پروتون  یزنجیر

 گردد. آزاد یم CNO یچرخه یلهه وسیانرژی ب یو بقیه

 

 دما به میلیون درجه سانتیگراد 
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8
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، یعنن با جریانهای همسپس با جریان  نرصها این ع در آنجا  داغ، به سطح ستاره انتقال یافته که    ی  ماده  ی  روندههای به سمت باال  رفنی

که سطح غنن از کربن دارد    آن  مرکز   واقع در   ی  ستاره  ای با یکهای سیارهسحات    شوند. با فشار تابش به فضا پرتاب یم  بخش  از آنها

ل یا آبریز مارپیچ در صورت فلک دلو  . سحات   شوند گونه تشکیل یماین
ُ
 . (شکل چپ در زیر) ای برای این مورد استنمونه پدیا(ویگ —)د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن    بعدی    فرآیندهای       های  فاصله  در که  سوختی
ن نئون.  دارند   مشابهجریان  گردند،  آغاز یم  یتر کوتاهپیوسته    زماتن  نورکافت  یعنن   سوختی

ن یا   ن  20یک هسته نئون  تقسیم شدن  به معنای،  (9)فوتولتر پایه   توسط یک فوتون است.   4و هلیوم  16به اکسیر  ن، بر  ن اکسیر  سوختی

ن    یجویس  دو هستههم   دوباره   ی، بعد از جدا شدن یک هسته28سیلیکون  و به  )  32به گوگرد    16اکسیر 
ن سیلیکون    ی  هلیوم( و سوختی

موجب تبدیل مواد    های هلیوم،های آزاد شده و هستهرسی    ع پروتونپیوند  یند،  آبنا شده، که در این فر   28سیلیکون    نورکافتبر پایه  

ن   جدیدی های  توان به روشنن توصیف کرد که چگونه الیهدر یک مدل پیاز مانند یم  شوند. آهن یمبه  تا تبدیل شدن  اطراف     برای سوختی

ن الیهدر ناحیه  (. 1یابند )شکل صفحه  شکل یم  مدام را  ها  نوترون  جریاتن از   های هسته ای رخ دهند که سپسواکنشتوانند  ها یمهای بتر

 کنند. یم آزاد 

 

ن کربن، هم هنوز تا حد زیادی مشخص نیست    در آنمختلفن   هایعامل  حالدر هر  دهد.  جویس  چگونه رخ یمکه به هنگام سوختی

 که ماده هسته،  برای نمونهکنند.  نقش بازی یم
 

ده شدن نیست،    ایاین ویژگ های کم را کاهش  جویس  در انرژیتواند احتمال هم یمقابل فش 

ن در شتاببر روی هسته  تی هابا آزمایشاین امر پیش از این    .دهد یک ستار »نگاه شود به  )   به اثبات رسیده استدهندگان  های سنگتر ن   ای هفیر

    (10)ساختارهای رزونانیس     (. 11، در صفحه  «های زمینن دهندهدر شتاب
  هم  در محصوالت بینابینن

ن یم هسته  جویس  توانند بر  ای نیر

گذار باشند.  احتمال    واکنش تاثیر

 

انتظار    هنوز  در  نظری  باید  ح  
به  یهاعاملدرباره    پذیر ء اتکا یک رس      مربوط 

ن ن    ای  ستاره  سوختی اکسیر  و  برجن    . نشستکربن  اگرچه 

یک هسته ن   ی  ها درباره بینن اما پیشخوت  توصیف کرد،  ( بهphenomenologyتوان به شکل پدیدار شناخنی )ای را یممشاهدات در فیر

 ناپایدارند. زیادی   ی  اندازهتا   ،ایدر محدوده انرژی ستاره قدرت  توان و 

 

  پاش  فرور 
 
 ستاره و ا
 
 )سوپرنووا( رنواخت  ب

 

ن های سبک به هستهجویس  هستهبنابراین هم   های فرآوردهاما  تر، منبع انرژی ستارگان در یط عمر طوالتن و پایدار آنهاست.  های سنگتر

های بعدی  برای نسل  اولیه   ی زیرا تنها در این صورت، به عنوان مادهشوند؟  ای یمستارهچگونه از درون ستاره، وارد محیط میانجویس   هم

س خواهند بود. ها و ستارگان، سیاره  رسانجام برای موجودات زنده در دسیی

 

 که ج  
امون   ی از پوستههاتی ، بخشرم خورشید استشان برابر با تعداد اندگ از ج  رمستارگاتن  خود را از طریق بادهای شدید به پیر

وتن بیر

ن با شدت  عنرصهای تازهدر این جریان،    ؛پراکنند یم یتولیدشده نیر ی  فرآیندهای درهم  یبوسیله  بیشیی ن ون راه ستاره،    دروندر  آمیر به بیر

از گاز های سیارهسحات   ه تشکیل  های  ای، مانند سحات  مارپیچ  ن این  شدهیونیر که   سحات    در مرکز   واقع  ی  ستاره  ی  بوسیله  گازها اند )شکل سمت چپ(. 

یم غنن یم  هاتی عنرص با    ،ایستارهمیان   یماده  ترتیب  بدین  . ه استپایان رسانده، در کیهان پخش شدا بهر سوخت هلیوم خود   ن ن و منیر   شود. مانند کربن، اکسیر 

ن   هایعنرص     یبوسیلهتر  سنگتر
 
ها  ب  ا برجن موردها،  شوند.  یم  در فضا پخشرنواخیی )عنرص واکنشدر  ترکین   انفجار ستاره رخ یمبه تنها  (  ها های   دهند. هنگام 

 کنند )شکل سمت راست(. ای الگوسازی یمرایانه های  سازییندهای پیچیده را در شبیهآدانشمندان این فر 
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ن سوخت هستهدارند   رم خورشید برابر ج    9تا    8بیش از    ریم که ج  برای ستارگاتن    . یابند یم ، یعنن  آای، یک پیش، بعد از پایان یافتی مد آخرزماتن

 انفجار 
 
 ج    آیند این فر در جریان  دهد. رنواخیی رخ یمب  ا

    شود. یم بای پرتاستارهمحیط میانرم ستاره به بیشیی

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستارگان     ج  کالندر 
ن سوختی هنگام  به  دما    رم  واکنش  چنانسیلیکون،  است که  هستهزیاد  برهم   نایس    ایهای  یا  و  قوی    کنش  از 

ومغناطیس، با واکنش  انرژی    مطابقت با   در   ها،فراواتن هسته  پخش  پیامد این امر،  هستند. های عکس خود در تعادل  الکیی
ی

 ایهسته  بستگ

 ل باالترین انرژی  های آهن و نیک  از آنجا که هسته  آنها ست. 
 

( هافراواتن هستهانجام در پخش )رس نوکلئون را دارا هستند،    در یک  بستگ

  
 

گ ن دیگر  و  ،ایجاد نشده ایهای هستهواکنش بوسیلهای  دیگر انرژی ،در این تعادل . خواهند یافتچیر   گردند. ایجاد نیم ی تر عنارص سنگتر

  منبع انرژی  ، ستاره  درون  در  اینک  
 

دگ     و وجود ندارد  دیگر  کرد،  متعادل یم  را   گرانش  نایس  از ای که تا بحال فش 
ناپذیر ستاره اجتناب  فروپایس 

 رسد.  نظر یمبه

 

یک ستار  ن  های زمینن دهندهدر شتاب ایهفتر

واکنش  از  ن هستههای  بسیاری  تعیتر پایان  ای که  و   ستارگان 
 

فرآیند زندگ  شناختهآنها    تماشاتی کننده 
ن
اندازه کاف به    نیستند.   شده  هستند، 

ن   «سوزندیم »، هلیم و کربن در آنها  ای که هیدروژن ستارهفرآیندهای درون  ای  دهند، فرآیندهای بسیار آهستهتری را تشکیل یمو عنارص سنگتر

ن   جهت هستند و به این   ایط، برریس دقیق فرآیندها در آزمایشگاه ند ا   ستارگان  مدت طوالتن   درخشش کننده  تضمتر   کنند. یم   بسیار دشوار را    . این رس 

  تواند برای یک آزمایش یم   یک دانشمند که  ال زمان و مقدار بسیار زیادی سوخت در اختیار دارند، در حایل  میلیاردها س   ، ستارگانبه بیان دیگر  

یا چند سال زمان رصف کرده و منابع مایل محدودی   و، بسیاری  دارد. در اختیار  تنها چند ماه  ایین تکامل    های ههاتی که در محاسب از واکنش   از 

ند، تنها بر اساس دادهستارگان مورد استفاده قرار یم های موجود در ستارگان،  برای انرژی  بوده و دهندگان  های شتابزمایش آهای حاصل از  گیر

 .اندشده  (Extrapolation)  یات  ن و بر 

 

ن   و   پایاتن  هایحله ها در مر واکنش   متفاوتی را  ستارگان، چالش   انفجارآمیر 
ً
انفجارها معمولن تنها چند ثانیه  این    کنند. برای ما ایجاد یمهای کامال

 های رادیواکتیو  کم هستهاز    مقدار زیادیبا تولید    و   کشند به درازا یم
ُ
های واکنش جدید   از   تعداد بسیاری  ،مر ع   ی نقشه و یا محدوده از    خارج  ،مسیر

در پیوند   ها عنرص   ترکیب    برای درک پویاتی )دینامیک( این فرآیندهای انفجاری و  سازند. یم  پذیر امکانرا  ای  هسته  یشده  لعها برریس و مطبه خوت   

 های کم باید این هسته  با آن،
ُ
 آنها را به شکل تجرت  م  مر را ع

 
ن به شکل مصنویع تولید و ویژگ از آنجا که تاکنون تنها تعداد کیم آزمایش از   کرد.   عتر

 سازی ها در شبیه ها و فروپایس  واکنش برای  استفاده شده    های داده،  اند این دست انجام یافته
 
ن ب  های ا ها نیر

اساس محاسبات نظری    بر اغلب    رنواخیی

 ها استوارند. یات  یا برون

 

یک هستهپژوهشاز این رو   ن فیر
ند  های  سو  واکنش از یکاند.  متمرکز کردهدر دو محور  کار خود را    ،ای گران اخیی

ُ
وژن  ای  هستهک مانند تبدیل نییی

ن    14 ن هیدروژن، و تبدیل کربن    15به اکسیر  ن    12در سوختی ن هلیوم،  به   16به اکسیر  اندازه پارازینی  باید تا حد امکان بدون هیچ  را  هنگام سوختی

ی   ن برخورد یم در پارازیت و اختالل پرتوهای کیهاتن که مدام به س این چند رویداد دهندگان، های عادی شتاب. در آزمایش کنند گیر کنند،  طح زمتر

ن یم ن پژوهش.  روند از بتر و برای چنتر
ن ایجاد شد  ای های ویژهآزمایشگاه،  هاتی از ایین    که رایهدر تونل بزرگ  لونا آزمایشگاهند، مانند  ا هدر اعماق زمتر

ن به    گران ساسو ماسیومیان    از  ِ
ق رم  آِپنیتن ی در    1500در عمق   که  کاسپار  آزمایشگاهو یا    شود ختم یم  در رس  معدن طالی سابق در  یک  میی

ن واکنشان امکان یمگکنند این تأسیسات به آزمایش . واقع است داکوتای جنوت   ها بدون پرتوهای کیهاتن مزاحم برریس و هاتی را ماه دهند که چنتر

ری بسیار زمانها به دلیل  این گونه آزمایش مطالعه کنند.  ن همکاری، اغلب در  مورد نیاز  و منابع هنگفت ب   .شوندالملیل انجام یم های بزرگ بتر

 

ن   توان هستهبرای این هدف، یم .  کنند آزمایشگاه تولید    را در مر  عُ های کوتاههستهگران باید  پژوهشاز سوی دیگر،   های را به هستههای سنگتر

و هسته  تکه عُ کوتاه  ی  سبک شلیک کرده  از  را  نظر  )پارهمر مورد  برخورد، جدا کرد.   حاصل   ( Fragmenteهای  در    از  امروزه  مرکز این روش، 

ن  پژوهش یون آینده    استفاده شده  ،GSIهای سنگتر ن   های  پژوهش   ی  در موسسهو در    «ها ها و یونپروتون آننی   پژوهش  أسیساتت»الملیل  بتر

(Facility for Antiproton and Ion Research) -    مخترصFAIR -   خواهد شد.  کار بردهبهدر نزدیگ دارمشتات آلمان  FAIR  ن ه امکان   مچنتر

هدر یک رسی    ،حاصل از تالیس    هایفرآوردهبرای نگهداری    سطح جهاتن   در  همتاتی ت   های مورد  و هدایت آنها به ایستگاه  (11)  سازی حلقه ذختر

یکها  این ایستگاه در  نظر را دارد.  ن    ،ها در این حلقه  مختلف را دارند.   های رسی آزمایشدانان امکان انجام یک فیر
 

  از   ذرات با چندین مرتبه بزرگ

یتنها اندازهاین امر نه  . شوند یم  انباشتهخنک و    ، های مختلفانرژی ن  عُ های کوتاهای با هسته واکنش هسته  فرآیندهای   قدرت    گیر مر بلکه همچنتر

یک هستهمر  طول عُ رم،  پیدا کردن ج   ن های فیر
ن   آنها را   ای  و سایر پارامیی هحلقهیک برتری ویژه    سازد. پذیر یمامکان  نیر این است    در   سازیهای ذخیر

ن م مر  عُ کوتاه   ی  هسته یککه   س قرار دارد، که هم به معنای  ، عتر دقت، و هم به  افزایش بسیار در  چندین هزار بار برای مشاهده تجرت  در دسیی

 .های بسیار نادر استمعنای امکان برریس هسته 
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ون  (21)فشار تبهگنن  اما برای مدتی   ده و   های آزاد الکیی این ذرات دارای بار منفن که موجب  شود.  شده، مانع از فروپایس  یمبسیار فش 

    فشار تبهگنن   . وجود دارند ها  ، همیشه در ستارههستند ها  اتم  ی  تعادل بار مثبت هسته
 

مکانیک کوانتویم استوار   آنها بر پایه یک ویژگ

ون معنن کهاین به است،  ن  ه ب ،دو الکیی  زمان در یک مکان، حالت کوانتویم یکساتن را دارا باشند. توانند هم½، نیممثابه ذرات دارای اسپتر

 

یک ن فیر
داد 1995- 1910)  چاندراِشکا  سابرامانیاندان  اخیی ن    ،( نشان  بتر تنها تا مرز    تبهگنن فشار  تعادل  رم خورشید  ج    1.4و گرانش 

ونهمناپذیر است.  فروپایس  اجتناب افزایش یابد، مرز این از  فراتر رم آهن در درون ستاره اگر ج   . پذیر استامکان های تبهگن )یا  زمان الکیی

تر خواهد  یابند که به لحاظ انرژی مناسبباالتی دست یم های  میی مکعب به چنان انرژیگرم در ساننی   109ای بیش از  هچگایل   در تباهیده(  

ونهای اتمها در هستهبود که پروتون ونا  . گردند تبدیل    ها ها را جذب کرده و به نوترونهای موجود، الکیی ها  ین فرآیند، با کاهش تعداد الکیی

ونبخشد.  آنها، فروپایس  در بخش مرکزی ستاره را رسعت یم    فشار تبهگنن و در نتیجه کاهش   ن تولید نوترینو  ها  افزون بر این، جذب الکیی نیر

 شود. موجب رانش )دفع( انرژی و کاهش دمای ستاره یم ، کند که با ترک ستارهیم

 

اندازه چگایل   ده شود گرم در ساننی   1014های اتیم، یعنن حدود  هسته  داخل    اگر بخش مرکزی ستاره به  فروپایس    ، میی مکعب فش 

ون از    شباهتاتم غول پیکر    ییک هسته  ه بدین ترتیب بخش مرکزی ستاره ب  یابد. و به یک مرتبه پایان یم  نناگها ،  بخش مرکزیدارد! در بیر

ده شدن بیشیی را ندارد کمانه کرده و    دروتن بخش  در حال فروریزش، از    یاین ماده  . استجریان    در   فروپایس   ستاره که دیگر تواناتی فش 

 . گردد کوبش  ایجاد یم  یک موج بدین ترتیب

 

یکمدت  برای   ن فیر
 و دانان بر این بازماتن طوالتن اخیی

 
های سازیاما شبیه  شود. رنواخیی یم ب  ر بودند که این موج کوبش  موجب انفجار ا

وتن ، که  ند ای نشان دادرایانه تنهاتی  به اطراف، به  آن   انرژی این امواج برای رسوخ به بخش خارج  در حال فروپایس  ستاره و پرتاب الیه بیر

اگرچه    . های متالطم ماده و نوترینوها به خارج انتقال یابد تر داخیل از طریق جریانهای گرمانرژی اضافن باید از ناحیه  برعکس،  کافن نیست. 

های  به الیه ، بخش  از انرژی گرانش  آزاد شده به هنگام فروپایس  دروتن ستاره را کنش دارند، اما آنها با ماده برهمندرت بهنوترینوها بسیار 

وتن  ی ها انتقال داده، این الیه آنبیر   بخشیدهرا گرم کرده و به موج کوبش  شتاب بیشیی
 
 . گردند رنواخیی یمب  و موجب انفجار ا

 

    که بخش   در حایل
ده   دروتن وتن دهد، الیهنوتروتن را شکل یم  ی  تر ستارهپسان  که   استای  مانده ستاره، بقایای برجا  ی  شدهفش  های بیر

ن تشکیل    مختلف    هایحلهگوناگوتن که در یط مر   رصهایستاره همراه با عن دماهای    شوند. ای پرتاب یمستارهبه محیط میان  اند شدهسوختی

به    رصهایعن  فراواتن  دقیق  پخش د که برای  نشو ای بسیار رسییع یمهای هستهبرای مدت کوتایه موجب واکنشباالی حاصل از انفجار،  

ون پرتاب شده  نایس  از تالطمآ فر ند.  اهمیت برخوردار   از   ،بیر
 

ن در اینجا  یندهای آمیختگ ج  آنها   کیّم    برریس  . اهمیت نیستند ت  ها نیر   3  به رس 

 رضایت بخش نبوده است.  ایههای رایانسازیدر شبیهتا کنون نیاز دارد، که  پایاتن انفجار ویژه از مرحله بهعدی بُ 

 

   ی  بازمانده
 
با انتشار    که   ،است  دارای تعداد یکساتن پروتون و نوترون، م.(  ایستارهنوتروتن )- پروتوتن   ی  یک ستارهدر واقع  ،  رنواخیی ب  ا

رم در سطح ای زیاد است که موجب کاهش چشمگیر ج  ثانیه اول تا اندازه  20نوترینوها، در  تعداد این  .  شود یم  خنک  همچنان  نوترینوها 

 . ست رصها عن برایکاملن ویژه یات   شکل برای  ، مکاتن تی این به اصطالح باد نوترینو د. نشو یافته یمتولدنوتروتن تازه  ی  ستاره

 

تا  که    شده از سطح ستاره  جدا   ی  ماده آزاد    های  ها و نوتروناز پروتونی باال،  هادما  به دلیل ،  دارد   کیلومیی در ثانیهچندهزار  رسعنی 

ی از سطح ستاره به منطق  آزاد   های  ها و نوترونپروتون . این  است  شده تشکیل   تری رسیده و با  خنک  هایهدر فاصله چندصد کیلومیی

 دهند. تری را تشکیل یمرگهای بز دیگر هستهترکیب با یک

 

 بسیار دارند. به سهم نسن  پروتونهاتی که در تی دارند، یابند و نتیجههاتی که در آنجا جریان یمواکنش نوع 
 

این سهم  ها در ماده بستگ

 متغیر است، زیرا با جذب نوترینوها )
قرار  ها( تحت تأثیر  پروتون  ی  بوسیلهپادذره آنها )با جذب    ها( و نوترون  بوسیلهبه لحاظ مکاتن و زماتن

 . وابسته است  آن نوترینوها و ترکیب گرفته و بدین ترتیب مستقیما به جریان
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را ها  پروتون  اگر  ماده  از   
 

بزرگ دهند   بخش  یک تشکیل  با  واکنش،  از  و  رسی  پروتون  بتاواپاش  های رسی    ع جذب   ، (21)   پالسهای 

ن  های اتیم با عدد ج  هسته های ترکیب  و   آیند پدید یم  100تا    90ریم بتر برای نمونه نیکل    . شوند تر یمکوتاهتوجه  به شکل قابل  ، برجن مسیر

   با ،  ای دارد روزه  6نیمه عمر    و   تون استو که غنن از پر   56
ُ
ایط ویژه   شود. تجزیه یم  56بالت  تبدیل یک پروتون به یک نوترون به ک   اما در رس 

امون، -پروتون  شود. یم  56کبالت  تر  ، موجب تولید بسیار رسی    عیک پروتوندادن    از دستبا جذب یک نوترون آزاد و    56نیکل    ی  هسته  پیر

 کنند. های استفاده شده در این فرآیند را پر یمنوترینوها، پیوسته جای خایل نوترونای آزاد با جذب آننی ه

 

 
 

وتن ستارهالیه قبل از انفجار ،کنند ترک یم را نوتروتن -پروتوتن   ی  ستارهنوترینوها که    از جریان بزرگ و در ، از این الیه ها گذشته های بیر

ن واکنشآنجا   ون  نام فرآیندی است که در آن نوترینوها    (Spallation)  پراش  برای نمونه،  کند. ای ایجاد یمهای هستهنیر یک راندن  برای بیر

از هسته  و   پروتون نوترون  انرژی کافن   اتم  ی  یا یک  ترتیب.  اند دارای  این  آنجا که    کند. تولید یم  11یا کربن  11بور  ،12پراش کربن   به  از 

ن   ، با 11کربن ه  این فرآیند،  مورد بور است.   2نهاتی در هر    ی  پاشد، نتیجهفرویم   11دقیقه به بور  20مری برابر با  عُ نیمه  داشتی ای  سازوکار چیر

 کند. را ایجاد یم 11طبیعت است که بور در 

 

ن به تولید فلوئورواکنش تانتالنککمک یم   180و تانتال   138، النتان19های نایس  از نوترینوها همچنتر   نادرترین ایزوتوپ از   180ند. 

برانگیخته عمر که در    ستایهستهتنها   نادرترین عنرص موجود است و به   حالت  ی نسبت  پایه  بیشیی ها و  پروتون  خود دارد.   ی  حالت 

که هر دو   26و آلومینیوم 22هاتی مانند سدیمتولید رادیو ایزوتوپ به شوند،هاتی که در فرآیندهای پراش نایس  از نوترینوها آزاد یم نوترون

شناش پرتو گاما مهیم در  نقش  . رسانند یاری یمدارند،   (13)  اخت 

 

   کیهان، ستارگان و ما 

 

  
ح داده شده در این مقاله  فرآیندهای واکنش   ستارگان  ی  رصها، بلکه چرخهفراواتن عننه تنها    رس 

 
ن یم  زندگ ن معتر آنچه با نسل کنند.  را نیر

ن های بعدی آنها ادامه یافت و تا به امروز اول ستارگان آغاز شد، در نسل  رشد شیمیاتی جهان ماست.  کنندهتعیتر

FAIR   ن الملیل در دست یک پروژه بتر

 GSIساخت است که در مجاورت  

یون پژوهش   (  )مرکز  ن سنگتر های 

دارد.  این  قرار  مورد  که سوال  با  در 

عنرص  ه  ها منشأ  ن انگیر از  های یگ 

دلیل بود، به    ساخت این تأسیسات

یمانعطاف باال،  تعداد  پذیری  توان 

به  آزمایش  بسیاری را  دیگر  های 

داد.  انجام  هم  این    ی  پهنه  موازات 

-برهم  ی  نظریه  ناهایمبها،  آزمایش

ایط حاکم اندگ پس    ؛کنش قوی رس 

یتا اندازه  ،از مهبانگ های دقیق  گیر

را  کنش برهم ضعیف  یگ  الکیی های 

د. دربریم به  گیر تکامل   از   ویژهو 

پژوهش    هایروش در  پزشگ 

ن  های دیگر  رسطان و بیماری -یمنیر

 توان نام برد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FAIR  (Facility for Antiproton and Ion Research )  ها ها و یونپروتونپژوهش آنن    تأسیسات

 نماتی خواهد داشت. برای نمونه، در حلقه
ن  چنتر

هبعد از پایان کارهای ساختماتن سازی زیرزمینن  های ذخیر

ن بوجود یمعُ های اتیم کوتاه توان هستهاین تاسیسات یم آیند را مورد یرریس  مر که در انفجارهای ستارگان نیر

ن  ی  جامعه های  ساختمان ی  قرار داد. در پس زمینه  . شوند دیده یم  GSI  تحقیقات یون سنگتر
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 با ج  
 خگایه اوقات ما پایان خشن آنها را به شکل نوااند.  کرده  گوناگون رشد ما را احاطه  هایههای مختلف و مرحلرمستارگاتن

 
، ا رنواخیی  ب  یی

ا امواج گرانش  امکانو یا آن در تمام این فرآیندهای  کنیم.  شونده مشاهده یماند در شکل ستارگان نوتروتن ادغامپذیر ساختهگونه که اخیر

تلسکوپ  هایعنرص   هایهمشاهد  آیند. یمپدید    یجدید  هایفجاری، عنرص نا با  در جهان  )شکل  رادیواکتیو  پرتو گاما  اینهای  باالی    در 

  26سال(، آلومینیوم  60)  44تیتانیومهاتی مانند  مرهای بسیار متفاوت ایزوتوپعُ نیمه  . این عنرصهاستتولید مداوم    ی  دهندهصفحه( نشان

ی  شکل نزدیک    یگذشته  میلیون سال(، درک   2) 60هزار سال( و یا آهن 700)  سازند.  پذیر یم را امکان نمااطرافدر محیط  ها عنرص  گیر

 

یک هسته، حوزه ها گونه که مشاهده شد، پرسش در مورد منشأ عنرص همان ن  مانند فیر
یک  ای،  های پژوهش  گوناگوتن ن یک و ژئوفیر ن فیر

اخیی

  هدایت   ، تکامل تمام کیهان را  ها مقیاسترین  دهنده در کوچکیندهای مکانیگ کوانتویم رخآ فر دهد که چگونه  هم پیوند داده و نشان یمرا به

کنیم، هنگایم که ما در مورد منشأ در جهان را مشاهده یمها هنگایم که ما تولید انرژی و یا فراواتن عنرص بنابراین   . کرده و بر آن تأثیر گذارند 

ن و در بدن(  ایواپایس  هسته)ته یرادیواکتیو   کنیم، نیم وجو یممان پرسطبییع در زمتر
ُ
یک در خ ن    م. یها را نادیده بگیر اسیترین مقد ر توانیم فیر

و درک این فرآیندهای  
 ماست.  های خود ای، کلید درک خاستگاه جویس  و واپایس  هستههم ش  واکن  از ایین

 

یک ن فیر
گان، اخیی او   . کند بندی  جمع را شاعرانه موضوع دانسته که چگونه این ( یم1934- 1996دان و مجری تلویزیون آمریکاتی )کارل س 

وژن موجود در»  گفت:  درون    ،های ما، آهن موجود در خون ما و کربن موجود در کیک  سیب  ما ما، کلسیم  موجود در دندان DNA نییی

 . «ایمشدهاند؛ ما همه از گردوغبار ستارگان تشکیل ستارگان در حال فروپایس  ایجاد شده

 

 ، چاپ آلمان 2018ماهنامه ستارگان و کیهان، نوامی  

 

 

 

 

 

 

 

 

ی اندازهجهان رادیواکتیو:   ون  511  ی  ای به اندازه کنندههای پرتوهای گاما در آسمان، تابش نابود گیر دهند  ولت را نشان یم کیلو الکیی

هسته  فروپایس   از  بوسیله های کم که  ون آننی   ی  نوترون  یم ها  الکیی تابش  هایبع من  شوند. نتیجه  و  این  ی  شیر راه  در کهکشان  ها 

ن کهکشان   اند. های دوردست نهفتههمچنتر
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 ها: نوشتن  

 

 (فاریس پدیا )ویگ  فلزهای قلیان   -1
یم و فرانسیم یمتناوت  گفته یمفلزات قلیاتی به عنارص گروه اول جدول   باشد. شود که شامل فلزهای لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، رسن

ن در گروه اول قرار یم د ویل از آنجا که دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به دیگر اعضای این گروه یم هیدروژن نیر باشد،آن را در دسته  گیر

  .دهندفلزات قلیاتی قرار نیم 

ن چوب را با آب مخلوط کند، محلویل به دست یم ه این نکته تی برده که اگر خاکسیی بافی درگذشته انسان ب تواند  آید که یممانده از سوختی

های عنرصهای گروه  دانیم که در خاکسیی چوب برجن از ترکیب ها این محلول را قلیا نامیدند. امروزه یم ها را در خود حل کند. آنچرت  

 . رد از این رو عنرصهای این گروه را فلزهای قلیاتی نامیده اند اول جدول تناوت  وجود دا
 

 ( فاریس پدیا )ویگ  عنرصهای خایک کمیاب-2
 یبر پا
 
    اب،یکم  خایک  ی فلزها  ا ی  ابیکم  خایک  یعنرصها  یبا حروف اختصار   ابیکم  خایک  یعنرصها  وپاک،یآ  ینامگذار   ه

 
عنرص    ۱۷مجموعه

و   می. اسکاندشوند یم   لیتشک مییی یو ا  میو دو عنرص اسکاند  دها یدسته از عنرصها از پانزده عنرص النتان  نی است. ا  جدول تناوت   تی ایمیش

 ی و و   شوند یم   دا یپ  دها ی که النتان  شوند یم   دا یپ  تی هادر همان سنگ معدن  شیی ی اند که بشناخته شده  ل،یدل  نیبه ا   مییی یا
 

  تی ایمیش  یهاژگ

تر که شامل    ع یوس  ف یتعر   کیهستند. به ندرت،    متفاوتی   شی و مغناط  گ یخواص الکیی   ی اما دارا  دهند را از خود نشان یم  یهمانند

 یو   یدارا  دها ینی که آکت  لیدل  نیبه ا  شود،یماستفاده    شود،هم یم  دها ینی آکت
 

ن و ف  تی ایم یش  ،معدتن   یهاژگ  یهاهیال   یکربندیپ  ژهی)به و   گ ییر

ون گ( گ یالکیی   .هستند مشیی

ن پرتوزا( برخالف نامشان در زم  یو عنرصها  میعنرصها )به جز پرومت  نیا ن ام-۲۵  م ینمونه رس   یاند. برافراوان  ار یبس   تر عنرص فراوان است   تر

 یو   لی عنرصها به دل  نیو برابر مس است. ا  ppm  ۶۸که غلظت آن  
 

ن زم  یهاژگ ن در زم  یمیشتر جا به اندازه     کیاند و در  پراکنده  ار یبس   تر

 ی از آن اقتصاد  یبردار ها که بهره از آن   تی هااست. رسوب  نهیپرهز   ار یها بس از آن   ی بردار جستجو و بهره   جهی. در نت ستند ی متمرکز ن  کافن 

ن . نخستنامند یم   ابیخاک کم  باشد را کاتن    م، ییی یا  وم، یاز رس   تی ایمیش  بیترک  کینام دارد که    تین یعنرصها گادول  نیشده از ا   تی شناسا  کاتن   تر

ت  یا  یمعدن در روستا  ک یاز    کاتن   نیعنرصها است. ا  گر یو د   میس ی لیآهن، س
در سوئد بدست آمد است )نگاه شود به کارل اکسل    یی

 اند. منطقه وام گرفته  نینامشان را از ا ابیکم   عنرص خایک نی(. چندوسیآرن

 ( فاریس پدیا )ویگ  گاز نجیب  -3
که    شود زنون، رادون و اوگانسون گفته یم  پتون،ینئون، آرگون، کر   وم،یهل  یمزه هستند، به عنرصها  و ت    رنگو ت    بو که ت    بینج  یگازها

وتن   شی آرا  یدارا  بینج  یتمام گازها  وم،یهل  یقرار دارند. به استثنا  جدول تناوت   A8 هستند و در گروه  یاتاق گاز   یهمه در دما  الکیی

  .دارندیپا ار یبس  یهاشی هستند که آرا ns2 np6 خارج  

ن (. در بدهندیم  لیدرصد حجم هوا را تشک  کی)تنها حدود    شوند یم  افتیهستند و به مقدار کم در اتمسفر    گازها تک اتیم  نیا  تمایم   تر

ن ون ی   یانرژ   نیشیی ی ب  بینج  یهستند. گازها  و یواکتیرادونو اوگانسون جز عنارص راد  ب،ینج  یگازها ونگات  ونیاسیر ها آن  تهی و یرا داشته و الکیی

ن کم و ناچ  ار یبس     نیکمیی   ومی دارند )هل  نن یی گازها نقطه ذوب پا  نیاست. ا  یر
 

اتاق به شکل گاز   یدر هوا  مقدار نقطه ذوب را دارد( و همگ

 هستند. 

4-  
ی

 (فاریس  پدیا )ویگ  انرژی بستگ
 نوکلئونبا توجه به 

 
ن انرژی بستگ ن نکتهمیانگتر ن عمر ستارگان ها، عنرص آهن از بافی عنرصها پایدارتر است. همتر ی اسایس دلیل پایان یافتی

 دهد. را توضیح یم 
 به چند گونه ظاهر و برریس یم 

 
 از یک مفهوم رسچشمه یم انرژی بستگ

 
ند. این تعاریف عبارت شود، اما همگ  اند از:  گیر

ون ) -  یک الکیی
 

ون از اتمش تعریف  electron binding energyانرژی بستگ ( مقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن الکیی
 شود. یم

 کل یک هسته ) -
 

( به انرژی مورد نیازی گویند که الزم است تا تمام نوکلئونهای آن هسته را total binding energyانرژی بستگ
 از هم جدا سازد. 

ً
 کامال

 یک نوکلئون مقدار انرژی مورد نیاز برای جداسازی آن نوکلئون از هسته اش تعریف یم -
 

 شود. انرژی بستگ
ن تقسیم بر هر نوکلئون ) -  میانگتر

 
 کل هسته Average binding energy per nucleonانرژی بستگ

 
( به مقدار انرژی بستگ

 هایش گویند. تقسیم بر تعداد نوکلئون 
وی قوی هسته  وستاتیگ است، در حالیکه در بقیه تعاریف باال نیر  مربوط به جاذبه الکیی

 
ون انرژی بستگ ای نقش اسایس را  در مورد الکیی

   کند.  ایفا یم 
ً
 کل نشان از پایداری هسته را دارد، و دیگر اینکه واپایس   از نکات مهم حائز اهمیت اینکه اصول

 
 مقدار باالی انرژی بستگ
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ن بر نوکلئون یم هسته  میانگتر
 

شوند چرا که در هر دو ای چه از نوع همجویس  و چه از نوع شکافت، هر دو باعث افزایش انرژی بستگ
 صورت، هسته دخیی از هسته مادر پایدارتر است.  

 
 (فاریس  پدیا )ویگ  دوتریوم -5
ن سنگ   دروژنیه  ا ی،  (Deuterium :شی به انگل) ومیدوتر   ن نوترون ن  ک یاست که عالوه بر پروتون    دروژنیهمان عنرص ه  تر    یر

 
درون هسته

ترک دارد. در  اکس   ب یآن وجود  اگر مولکول آب توسط دوتر   لیو تشک  نیر  با  آن آب سنگ  لیتشک  م یآب  به  ن شود   ند یگو یم   تر
 
. درهسته

  ی الزم برا  یهاهیاز پا  گ ی  م یوجود دارد. دوتر   میدوتر   گرمیل ی ( م۳۵به )  کی نزد  ا یاز آب در   یی ی. در هر لرد سبک نوترون وجود ندا  دروژنیه

 یموجود است که تقر  میاتم دوتر  ۱ دروژنیاتم ه ۶۴۲۰است. در آب در کنار هر  یاهسته  همجویس  
ً
٪ است. جدا کردن  ۰٫۰۱۵۶برابر  با

ن خواص آب سنگ  گ یآن با توجه به نزد   .سخت است ار یبس  سبکو آب   تر

ن و انبار شوند تا ابتدا به آب سنگ ظ یتغل  د ی با ها م یدوتر  نیا ن آب سنگ یشود، جداساز   لی٪ تبد ۹۹٪ و سپس به آب    ۱۵ تر از آب سبک   تر

ن سنگ  ار یبس   یکار  ن تأم  یبرا  اها یدر در   به اندازه  کافن   میدوتر   عتیهمه با توجه به حجم آب در طب  ن یو سخت است. با ا  ده یچیپ  ، تر   از ین  تر

 ندارد.  نهی زم نیدر ا  یدارد و جهان صنعت کمبود وجود نفر   اردها یلیم

 

 ( فاریس پدیا )ویگ  پالس های بتاواپاش   -6
ونینش  پوز  است که   یاهسته  ند یفرا  کی(  beta plus decay:  شی بتا مثبت)به انگل  واپایس    ا ی(  Positron emission:  شی )به انگلیی

ونیپوز  ک یپروتون خود به نوترون و نش   کی لی هسته پرتوزا با تبد  کیآن  یط ون نوتر  کیو   یی  . شود یم  (، واپایس  νe)نویالکیی

 

ور  -7 ن  (فاریس پدیا )ویگ   کاتالتر
 
ن کاتال   ن کاتال  ا ی  ستی کاتال  ور،یر ن دارد. کاتال  یادیز   یها  تی ( کاراCatalyst:  شی ( )به انگلCatalyseur:  ی)به فرانسو   گر یر است که    یاماده   گر یر

 دار یپا  تی ایم یش  ییر را، بدون آنکه خود دستخوش تغ  ستمی ماده به حالت تعادل در س  دنیافزوده شود، رسعت رس  اگر به مخلوط واکنش  
 آن را افزا  دهد یم   ییر شود، تغ

ً
ن . کاتالدهد یم   شیو معمول آنها صدق    در تمایم   ر یز   ی ارهایمع  ناهمگن باشند ویل ا یممکن است همگن   ورها یر

 :  کند یم
ن کاتال  اگرچه •  دهد.  ییر تغ ر یپذواکنش برگشت کیتعادل را در    تیموقع تواند بر رسعت واکنش اثر گذارد، اما نیم   تواند یم ور یر
ن کاتال  ،یطور نظر   به • واکنش بدست آورد، هرچند ممکن است از    انیشود در پا  تی ایمیش   ییر بدون آنکه دستخوش تغ  توانرا یم   ور یر

ن لحاظ ف  باشد. کرده   ییر تغ گ ییر
 

 ( فاریس پدیا )ویگ  (ergِارگ ) -8

 ( است. cgs) ثانیه-گرم -دستگاه واحدهای سانتیمیی در  انرژی یکای  ِارگ
رگ برابر با کار انجام   است.   سانتیمیی هزارم گرم تا ارتفاع یک برابر با یک   جریمگرفته در باال بردن  ا 

   ژول   ۷۱۰− ارگ =  ۱
 ارگ  ۷۱۰ژول =  ۱

 

 ( فاریس پدیا )ویگ  نورکافت -9
ن فتول  ا ینورکافت     ه یعبارت است از تجز   یمی( در علم شphotodecomposition  ا ی  photolysis  ا ی  Photodissociation:  شی )به انگل  یر

  باشد محدود نیم  به محدوده امواج نور مرت    یشعاع نور   نیکه ا   یشعاع نور   کیتر آن در اثر تابش  به اجزا ساده   تی مای ماده ش  کی  تی ایمیش

ا   تواند است یم   یحامل انرژ   که  و هر تابش موج     ن یر  اوزون به اکس   یهامولکول   لیواکنش تبد   نیا  یهاشود. از نمونه   دهی پد   نیباعث 

 . شود اوزون یم  هیاست که موجب جذب امواج فرابنفش در ال  تنفش

 

 ( فاریس پدیا )ویگ  ساختار رزونانیس -10

 

 کربنات   ونی یمختلف رزونانس برا یهاحالت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbonate-ion-resonance-2D.png?uselang=fa
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انگل)رزونانش  ساختار  ب  ک ی (Resonance :شی به  لوو   کیاز    شی مولکول که  ا   سی ساختار  ش  نیدارد،  در  تنها    ع ی    توز   وهیساختارها 

ون ون  تی جامولکول براساس جابه   ساختارها را با ساختار واقیع  نیاست که رابطه ا  یاده یتفاوت دارند. رزونانس پد  شانیهاالکیی ها  الکیی

  .کندیم  هیتوج

اتم ها  تی هامولکول  ا   یکه  م  ز ساختار رزونانشآنها  باشند  آن    گ یالکیی   ی رسانا  تی خاص  توانند یبرخوردار  بارز  نمونه  باشند که  داشته 

کربن   یاتم ها  برخوردار است رساناست ویل  رزونانش  تی از خاص  تیگراف  نکهیاست که با توجه به ا   تیاتم کربن در الماس و گراف  سهیمقا

 . ستند ی پس رسانا هم ن ستند ی ن  رزونانشدر الماس چون 
 

ه  -11  (فاریس  پدیا ویگ ) حلقه ذختر
آنها شتاب دادن   اند که در واقع هدف اصیل  نکروترونی از شتاب دهنده ذرات از نوع س  ( نوع خایصStorage Ring)  هیر ذخ  یهاحلقه

 به عنوان مرحله وسط    هیر ذخ  یهاحلقه  نی. اهیاول  یبا همان انرژ   مدت طوالتن   یپرتو ذرات برا  یبلکه نگهدار   ستی ن
ً
آخر پس    ا یمعمول

به    اد یز   یهاتا مدت   ه یر شدن به داخل حلقه ذخ  ق ی. پرتو ذرات پس از تزر شوند ی نصب م  اصیل  نکروترونی س  ا ی  خیط  یهادهندهاز شتاب
ن داخل حلقه از ب  یدر فضا  ماندهی بر اثر برخورد با ذرات باق  ا ی  خود بر اثر واپایس   یبه خود  ا ی  نکهیتا ا  دهد یچرخش خود ادامه م بروند.    تر

نت  مقا  جهیدر  م  یاهبه سنکروترون  سهیدر  دادن هستند  اول که مختص شتاب  ا  ستی بایمرحله  ا  جاد یکه خالء  شتاب   نیشده داخل 
 برخوردار باشد.   تی باال ار یبس  تیفیها از کدهنده

 
 کاربرد موارد  

ون  ی برا  هیر ذخ  یهامختلف دارد. حلقه  یپرتو ذرات کاربردها   ینگاهدار  نور در اصل تابش سنکروترون استفاده    د ی تول   یها براالکیی

  ی ها منابع نور استفاده  ن ی شده از ا  جاد ی. نور اشود یاطالق م (Light Source) ها منبع نور دسته از شتاب دهنده  ن ی . به اشود یم

ن ف یها نهیدر زم  مختلفن    .دارد شنایس ستیو ز  ی کاربرد  کییر
ن سنگ   یهاونی  ه یر ذخ  یهاحلقه  برا  تر

ً
ن ف  یهاش یانجام آزما  یمعمول ن تع  ها ش ی آزما  ن یشوند. از جمله ا  استفاده یم   ی ادیبن   ک ییر جرم و    تر

ف  یهادر محاسبه نرخ و جهت واکنش  مهیم  ار یکه در اصل نقش بس   باشد یم  دار ینا پا  یهاطول عمر هسته ن مربوط به اخیی  ی اهسته کییر
 . کند یم فا یا

 
 ابزار های مورد استفاده

به نحو مؤثر ممکن بشود. از   ها ش ی آزما م یتا انجام و تنظ باشند یم شگایهیآزما یاز ابزارها یاد یشامل عده ز  هیر ذخ یهاحلقه •
 توان نام برد:    جمله یم نیا

 سوسوسنج   یر غ ا یذرات از نوع مخرب   یآشکارساز ها انواع  •
ً
 مخرب. مثال

 ذرات کهی بار   شیرسما یکننده برا  خنک •
 (قیبه عنوان جسم در حال تحق بینج ی)استفاده از گازها یگاز   هدف •

 
ون فشار تبهگنن  -21  ( فاریس پدیا )ویگ   (Electron Degeneracy Pressure)الکت 

 یو   بیترک  لیبه دل  د یستاره کوتوله سف  کیفشار در  
 

ون باال یم  یهاژگ فقط امکان   ،کوانتویم  کی. طبق مکانرود ذره و موج مانند الکیی
ون  نن یدارد تعداد مع   وجود دارد، ویل  یادیز   یلحظه فضا  نیدر ا  د ی خورش  یثابت به زور جا داده شوند، در هسته  یفضا  کیها در  از الکیی

اندازه کوچک  یل یخ  یلیشود، خ  لیتبد  د یسف  یکوتوله   یستاره   کیبه    تهکه هس   هنگایم قاشق    کی چگال خواهد شد که    یاتر شده و 
   از مواد جمع شده از ستاره جریم  یخور یچا

 
ونشود را شامل یم  مواد   ون یکام  کی  به بزرگ و    شوند چپانده یم  یتر کوچک   یها در فضا. الکیی

ن باعث به وجود آمدن فشار وحشتنایکیبه زور جا  لیها به دلمقاومت آن ون است(   آن فشار تبهگنن   گ ی)اصطالح تکن  شود یم  گرفتی الکیی
ون فقط یم  . فشار تبهگنن کند که رمبش ستاره را درون خود متوقف یم  ن مع  جرم بحراتن   کیها را در  ستاره   تواند الکیی   نیکند. ا  باتن یپشت   تر

 یتقر   شود،که( گفته یمChandrasekhar Limitحد چاندراسخار )  ،جرم بحراتن 
ً
 تر است. پرجرم  د یچهارم مرتبه از جرم خورش ک ی با

 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

  
ح دوم  -   تبهگنن  فشار  برگردان از سایت – رس 

online.info/explandict/entartungsdruck-https://www.einstein /   
ون ون در یک مدار کنند. به زبان ساده،  ها تشکیل شده، اثرهای نظریه کوانتویم عمل یمبرای گازی که از الکیی ن دو الکیی ممنوع    قرار گرفتی

ون دن الکیی پائویل(، و هرگونه تالش برای فش  پراکنده شوند    های مختلفسمتشود که به  ها در حجم کوچگ موجب یماست )اصل 
گ( ، دقیقن مانند گازهای معمویل موجب  )اصل عدم قطعیت هایزنی 

 
 و پراکندگ

 
  تبهگنن شود. برای مثال این فشار  یم  تبهگنن فشار  . آشفتگ

https://www.einstein-online.info/explandict/entartungsdruck/
https://www.einstein-online.info/explandict/entartungsdruck/
https://www.einstein-online.info/explandict/entartungsdruck/
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وتن است که کوتوله ون  تبهگنن فشار  کند.  های بعدی محافظت یمیس  اهای سفید را از فروپگاز الکیی ها بلکه در رده کامیل  نه تنها در الکیی
 از ذرات کوانتویم که اصطالح 
ً
ن رخ یمها و پروتونشوند، مانند نوتروننامیده یم فرمیون ا   دهد. ها نیر

 

شناش پرتو گاما  -13  ( فاریس پدیا )ویگ  اخت 

 
ن نخست ون   ۱باالتر از  ی نقشه از آسمان در انرژ  تر   ی گردآور   ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۹سه سال رصد از  یط فریم  یپرتو گاما   تی ولت که توسط تلسکوپ فضا الکیی

 .شده است

شنایس شناخنی Gamma-ray astronomy:  ش یپرتو گاما )انگل  اخیی ومغناط  ن یتر ی پرتو گاما است که پرانرژ   ( رصد اخیی   ی با انرژ   شی شکل تابش الکیی

ون   ۱۰۰فوتون باالتر از   ون   ۱۰۰. تابش کمیی از  رود شمار یم ولت بهالکیی پرتو    شنایسکه موضوع اخیی   شود یم   یبند طبقه  کس یعنوان پرتو ا ولت به الکیی

 است.  کسیا 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope_3_years_of_observations_(energies_larger_than_1_GeV).jpg?uselang=fa

