اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت
استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دسترس
قرار خواهد گرفت
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مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایاالت
متحده آمریکا

2

چکیده
 امکانات و تخصص های پراکنده در سطح دانشگاهها ومراکز صنعتی جهت پاسخگویی به نیازهای جدی،دشواری مطالعات
 اگر چه آزمایشگاههای ملی در سراسر.و یا جهت غلبه بر چالش های بزرگ سرآغاز پیدایش آزمایشگاههای ملی بوده است
۱۷  سال پیش اقدام به تشکیل۷۵ دنیا و به ویژه در کشور های پیشرفته ایجاد شده است ولی ایاالت متحده آمریکا از حدود
 هدف از این.آزمایشگاه ملی در سراسر کشور نموده است که نقش مهمی در تحوالت علمی و فناوری آن کشور داشته اند
نوشتار بررسی نقش آزمایشگاههای ملی هفده گانه آمریکا در توسعه علم و فناوری⸲ ماموریت ها و دستاوردهای مهم آنها
 آزمایشگاههای ملی هفده گانه آمریکا محل فعالیت دانشمندان برجسته⸲ مهندسان نخبه⸲ کادر فنی ماهر و محل.می باشد
استقرار تجهیزات و امکانات پیشرفته و گرانقیمتی است که تهیه و تکرار آنها نیز از توان دانشگاههای آن کشور خارج می
 جایزه نوبل شده اند بلکه در مواردی۸۰  دانشمندان آزمایشگاه ملی آمریکا نه تنها تاکنون مفتخربه دریافت بیش از.باشد
دستاوردهای آنها نیز سرنوشت برخی جنگ ها را تغییر داده است و سبک زندگی و نحوه تعامل جدیدی را برای جامعه بشری
 آزمایشگاههای ملی آن کشورعالوه بر پرداختن به ماموریت های مهمی که در حوزه های علم و فناوری.به ارمغان آورده است
بر عهده دارند پروژه های دانشگاهی و صنعتی را پشتییبانی می نمایند⸲ در پرورش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان برجسته
مشارکت دارند⸲ به دولت و آژانس های مختلف در شرایط اضطراری کمک می کنند⸲ در انتقال فناوری به بخش های
صنعتی و بازار فعالند⸲ به پیشرفت علوم بنیادی و تلفیق آن با حوزه های فناوری متعهدند و منابع و راه حل های مهمی برای
.مقابله با چالش هایی ملی و بین المللی را فراهم می نمایند
 تسهیالت. تجهیزات و امکانات پیشرفته. دانشمندان برجسته. علم و فناوری. آزمایشگاه ملی ماموریت گرا:واژگان کلیدی
.کاربر ملی
An overview of the missions and important achievements of the US national laboratories
The difficulty of scattered studies, facilities and specializations at the level of universities and
industrial centers to meet serious needs or to overcome great challenges has been the beginning
of the emergence of the national laboratories. Although national laboratories have been
established around the world, especially in developed countries, the United States of America
has established 17 national laboratories throughout the country for about 75 years, which have
played an important role in the scientific and technological developments of that country. The
purpose of this article is to review the role of 17 US National Laboratories in the development of
science and technology, their missions and their important achievements. The US Seventeen
National Laboratories is home to leading scientists, elite engineers, skilled technical staff, and
the location of advanced and expensive equipment and facilities that are beyond the capacity of
American universities. Scientists at the American National Laboratories have not only been
honored to receive more than 80 Nobel Prizes, but in some cases their achievements have
changed the fate of some wars and brought a new way of life and interaction to human society.
In addition to addressing important missions in science and technology, US National
Laboratories support academic and industrial projects, train the next generation of leading
scientists and engineers, and assist the government and various agencies in emergencies, assist in
the transfer of technology to industrial sectors and active markets, commit to the advancement of
basic science and its integration with the fields of technology, and provide strategic resources
and solutions to meet national and international challenges. However, the point that should not
be overlooked is that the creation and operation of such a large infrastructure requires the
overcoming of major obstacles, challenges and constraints.
Keywords: National laboratories, Science and technology, Outstanding scientists, Advanced
equipment and facilities, National user facilities.
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سرآغازپیدایش آزمایشگاه های ملی
سرآغازپیدایش آزمایشگاه های ملی که حاصل یک سرمایه گذاری عظیم در تحقیقات علمی و فناوری است به
بحبوحه جنگ جهانی دوم برمی گردد .در سال  ۱۹۴۳و چهار سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم فعالیت آزمایشگاه لوس
آالموس با هدف پاسخگویی به نیازهای نظامی و انجام پروژه منهتن ۱آغاز شد ] . [1در واقع دشواری مطالعات مقدماتی
پراکنده در دانشگاههای سراسر آن کشور به تصمیم گیرنده گان آمریکایی نشان داد که برای رسیدن به چنین هدفی نیاز به
ایجاد تشکیالت مستقلی است که تجهیزات و فعالیت های آن در خدمت این هدف مهم بکار گرفته شود .برای نیل به چنین هدفی
دانشمندان برجسته و از جمله تعداد زیادی از برنده گان جایزه نوبل جهت کار به سرپرستی دانشمند آلمانی تبار آمریکایی،
رابرت اوپنهایمر 2که فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه برکلی بود دعوت شدند .دانشمندان و مهندسان پروژه مذکور طی
 2۷ماه به دستاورد و محصول نهایی دست یافتند .این آزمایشگاه که در اول ژانویه سال  ۱۹۴۷رسما ً آزمایشگاه علمی لوس
آالموس نامیده شده بود در سال  ۱۹۸۱به آزمایشگاه ملی لوس آالموس ۳تغییر نام داد] .[2از اینرو آرگون که یک آزمایشگاه
چند منظوره در حوزه علوم و انرژی است و تحت مدیریت دانشگاه شیکاگو اداره می شود اولین آزمایشگاه ملی ایاالت متحده
امریکا است که در سال  ۱۹۴۶تاسیس شده است] . [3در سال  ،۱۹۵2آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور 4نیز تاسیس گردید تا
به عنوان "رقیب" لوس آالموس عمل نماید با این امید که رقابت تنگاتنگ این دو آزمایشگاه باعث خلق نوآوری های مهمی
گردد .با پایان جنگ سرد و با تغییر شرایط سیاسی و بین المللی ،هر دو آزمایشگاه تمرکز خود را عمدتا به سمت مأموریت
های غیرنظامی معطوف داشتند] . [4در دهه  ۱۹۵۰لوس آالموس با توسعه تجهیزات فلوسیتومتری که در مطالعات پزشکی
مهم می باشد دستاوردهای مهمی را به جهان عرضه داشت .در سال  2۰۰۸نیز دانشمندان آزمایشگاه ملی لوس االموس از
امواج صوتی برای تشخیص دقیق تومورهای کوچک سرطان پستان که ماموگرافی سنتی نمی توانست آنها را تشخیص دهد
به خوبی استفاده کرده اند .همچنین در سال  2۰۱۰دانشمندان بیوفیزیک این آزمایشگاه سه واکسن مهم بر علیه ویروس نقص
ایمنی انسانی ساختند که جامعه علمی را برای مقابله موثر با ویروس ایدز امیدوار ساخت .در سال  2۰۱۷نیز محققان
آزمایشگاه ملی لوس آالموس دستاورد مهمی در توسعه سوخت های زیستی ارزان تر و تمیزتر و تولید انرژی تجدید پذیر
داشته اند .همچنین دانشمندان این آزمایشگاه در تولید نوع خاصی از هواپیما که تهدید های زیستی را از آسمان تشخیص می
دهد نقش مهمی داشته اند .امروزه آزمایشگاه ملی لوس آالموس که در یک گستره حدود  ۵۵۰۰هکتاری بنا شده است به یکی
از مراکز علمی و فناوری بزرگ جهان تبدیل گردیده که در حوزه های مختلفی همچون امنیت ملی ،اکتشافات فضایی،
همجوشی هسته ای ،انرژی های تجدید پذیر ،پزشکی ،فناوری نانو و ابر رایانه فعالیت های چشمگیری دارد .همچنین در
شرایط حاضر آزمایشگاه ملی لوس آالموس بزرگترین مرکز علمی و فناوری در شمال نیومکزیکو و یکی از کارفرمایانی
مهمی است که تقریبا ً  ۸۷۶2عضو ثابت تمام وقت ۱۶۱۳ ،دانشجو ۴۵2،محقق پسا دکتری  ۵۰۵ ،پیمانکار ۱۱۴۳ ،کارگر
و 2۷۷نیروی نگهبان دارد .عالوه بر این ،حدود  ۱2۰کارمند وزارت نیرو نیز در این آزمایشگاه مستقر هستند تا وظیفه
نظارتی دولت فدرال را بر فعالیت های آن اعمال نمایند ] . [5تقریبا ً یک سوم اعضای کادر متخصص آزمایشگاه ملی لوس
االموس را فیزیکدان ،یک چهارم آن را مهندس  ،یک ششم شیمیدان و دانشمند علم مواد و بقیه را دانشمندان و متخصصین
حوزه های ریاضی و علوم محاسباتی ،زیست شناسی ،علوم زمین و سایر رشته ها تشکیل می دهند .همچنین آزمایشگاه ملی
لو س آالموس ساالنه میزبان دانشمندان و دانشجویان زیادی است که به عنوان بازدید کننده و یا با هدف مشارکت در پروژه
های علمی به آنجا سفر می کنند .در تاریخ  ۱ژوئن  2۰۰۶نیز دانشگاه کالیفرنیا پس شصت سال مشارکت مستقیم و روابط
پر فراز و نشیب در سرپرستی آزمایشگاه ملی لوس آالموس مدیریت آن را به یک شرکت خصوصی واگذار نمود و در سال
 2۰۱۶بودجه ساالنه این آزمایشگاه حدود  2.2میلیارد دالر بوده است ]. [5

هدف از تشکیل آزمایشگاههای ملی
آزمایشگاههای ملی هفده گانه ایاالت متحده آمریکا در ابتدا با هدف تامین یک نیاز فوری و یا بلند مدت در حوزه امنیت ملی،
صنعتی و یا علمی ایجاد شده اند که انجام آن از توان دانشگاهها و یا صنعت به تنهایی خارج بوده است .به مرور حوزه
فعالیت آنها گسترش یافته است و اینک تجهیزات مهم و سرمایه های انسانی ارزشمندی را فراهم کرده اند که به نیاز های
۱
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اساسی در حوزه های مختلف علم و فناوری پاسخ می دهند .این آزمایشگاه ها که با آینده نگری و در نظر گرفتن مالحظات
جدی در گستره های جغرافیایی وسیع بنا شده اند محل فعالیت دانشمندان و مهندسان بخش های دولتی و صنعتی و کادر فنی
ماهر و محل استقرار تجهیزات تخصصی و امکانات تحقیقاتی پیشرفته ای هستند که نظیر برخی از آنها در جای دیگری یافت
نمی شود .در آزمایشگاه های ملی  ،دانشمندان و مهندسان در حال توسعه فن آوری های جدید انرژی ،پیشبرد مرزهای دانش،
محافظت از امنیت ملی ،ایجاد صنایع جدید و پرورش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان هستند که استمرار مرجعیت جهانی آن
کشور در علم و نوآوری را تضمین می کند .امکانات کم نظیر و پیشرفته ای که در این آزمایشگاهها وجود دارد پروژه های
هم دانشگاهی و هم صنعتی را پشتییبانی می نماید ] .[6, 7, 8همچنین دولت آمریکا و آژانس های مختلف آن کشور در شرایط
اضطراری برای حل مشکالت به آزمایشگاهای ملی رجوع می کنند و این آزمایشگاه ها محل خلق فناوری های مهم⸲ نافذ
و تاثیرگذار و تولیدات علمی فاخری هستند که به علم بزرگ معروف 5می باشد ] . [9در این آزمایشگاهها دانشمندان نخبه و
پیشرو و انچه که مغزهای طالیی 6خوانده می شود از سراسر جهان جلب و جذب می شوند و به مهمترین تجهیزات با فناوری
باال دسترسی دارند .اغلب آزمایشگاههای ملی آمریکا عالوه بر خلق فناوری و انتقال آن به بخش های صنعتی و بازار در
حوزه علوم و به ویژه علوم پایه به شدت فعال و پیشرو می باشند زیرا سیاستگزاران علمی آن کشور معتقدند که بدون تقویت
جایگاه علوم پایه امکان پرورش دانشمندان و مهندسان برجسته در حوزه فناوری وجود ندارد .در همین راستا در کنار
اکتشافات بزرگ علمی ،نوآوری در عرصه فناوری های مهم و ارائه خدمات پژوهشی به دانشگاهها و بخش های صنعتی⸲
از دیگر تعهدات اساسی آزمایشگاههای ملی آمریکا آموزش و پرورش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان پیشرو است ][10
.

دستاورد های برجسته آزمایشگاههای ملی طی هفت دهه گذشته
بیش از هفتاد سال است که آزمایشگاههای ملی آمریکا به عنوان نهاد برجسته نوآوری در علم و فناوری به این
کشورخدمت کرده اند .آزمایشگاهایی که در آغاز با اهداف امنیت ملی تشکیل شدند اینک به گل سرسبد تحقیق و توسعه در
حوزه ها مختلف تبدیل شده اند .هفده آزمایشگاه ملی وزارت نیروی آمریکا با چالش های مهمی که اغلب حل آنها به تنهایی
از توان بخش های صنعتی و دانشگاهها خارج است مقابله می کنند و در این راستا تاکنون حل معضالت اساسی را در کارنامه
خود دارند .از مبارزه با تغییرات آب و هوایی گرفته تا توضیح علمی منشا پیدایش جهان و تولید تجهیزات و امکانات منحصر
۷
به فرد⸲ همگی از دستاوردهای آزمایشگاههای ملی آن کشور بوده است .این آزمایشگاهها اغلب با رویکردی چند منظوره
که بر ترجمه علوم پایه به نوآوری تأکید دارد قدرت علمی و فناوری آمریکا هستند که با برخی از چالش های بزرگ جهانی
مقابله می کنند .طی هفتاد و پنج سال گذشته آزمایشگاه ملی وزارت نیروی آمریکا در خلق اکوسیستم نوآوری و انجام تحقیقات
پیشرو سهم زیادی داشته اند] .[11دانشمندان آزمایشگاه ملی نه تنها مفتخربه دریافت بیش از  ۸۰جایزه نوبل شده اند بلکه
دستاوردهای شان سرنوشت برخی جنگ ها را تغییر داده است و سبک زندگی و نحوه تعامل جدیدی را برای جامعه بشری به
ارمغان آورده است .در کنار تالش های تاثیرگذار در حوزه علم و فناوری⸲ دانشمندان آزمایشگاه ملی همچنین هر ساله بیش
از  ۱۴۰۰۰مقاله علمی نیز منتشر می كنند كه بر اساس گزارش  WOS۸در سال  2۰۱۹تعداد  ۴۵۶مورد آنها از نوع پر
استناد بوده است .تعداد اکتشافات و نوآوری های آزمایشگاههای ملی در حوزه علم و فناوری لیست طوالنی است که برخی
از آنها در ادامه معرفی می شوند .کشف  22عنصر جدول تناوبی⸲ تعیین ساختار بیش از  ۱۰۰هزار پروتئین به روش
کریستالوگرافی⸲ تحول اساسی در کامپیوترها و اینترنت⸲ مشارکت در قرار دادن اولین ماهوارها در آسمان⸲ تهیه نقشه
سه بعدی آسمان و  ۴۰۰میلیون جرم آسمانی⸲ ایجاد تحول بزرگ در سیستم های راداری⸲ تایید فرضیه انفجار بزرگ و
کشف انرژی تاریک⸲ طراحی فناوری های تصویربرداری برای تشخیص سرطان⸲ رمز گشایی از  DNAو انجام پروژه
ژنوم انسانی⸲ ایجاد اولین میدان مغناطیسی  ۱۰۰تسالیی⸲ ابداع خطوط کارآمد انتقال برق⸲ تولید آلیاژهای مناسب برای
ساخت موتور های با دوام و کارآمد⸲ توسعه فناوری تهیه آب آشامیدنی سالم⸲ کشف دهها راز باستانی با فناوری پرتوهای
ایکس⸲ تولید فوالد سبک⸲ تولید باطری های مدرن⸲ کشف نوترینو ۹و ایجاد تحول بزرگ در اختر فیزیک⸲ کشف
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کلسترول خوب و بد⸲ کشف فتوسنتز در گیاهان⸲ تولید سوخت های زیستی⸲ تولید رادیوایزوتوپ برای تشخیص و درمان
ٰ
تشکیل دهنده پروتون و نوترون⸲ تولید آلیاژهایی مستحکم و انعطاف پذیر برای صنایع خودروسازی
بیماری⸲ کشف اجزای
و دهها دستاورد علمی و فناوری مهم دیگر همگی در کارنامه هفتاد و پنج ساله آزمایشگاههای ملی آن کشور می درخشند
].[11

مدیریت و پشتیبانی آزمایشگاههای ملی
دولت ایاالت متحده سرمایه های انسانی ارزشمند و استعدادهای بزرگ علمی و مهندسی را در کنار تجهیزات و امکانات بی
نظیر جهانی و با ماموریت های مشخص در غالب هفده آزمایشگای ملی گرد آورده است و سرپرستی آنها را به وزرات نیرو
۱۰واگذار نموده است .آزمایشگاه های ملی در مجموع یک نیروی کار متخصص توانمند در رده جهانی متشکل از تقریباً
 ۷۰۰۰۰نفر را به کار می گیرند که حدود نیمی از آنها دانشمند و مهندس و تعداد زیادی نیز محققان دکتری و پسادکتری
هستند .این نیروی کار با استعداد های منحصر به فرد با جهت گیری های علمی و ماموریت های مشخص دارایی های فکری
بزرگی را تشکیل می دهند که به طور مداوم راه حل های ابتکاری را برای رفع برخی از پیچیده ترین مشکالت ارائه می
دهند .بودجه آزمایشگاههای ملی آمریکا که بوسیله دولت فدرال تامین می شود در سال  2۰۱۴حدود  ۱۴.۳میلیارد دالر بوده
است .اگر چه وزرا ت نیرو وظیفه نظارت و سرپرستی این آزمایشگاهها را بر عهده دارد ولی استخدام نیرو و اداره آنها به
دانشگاهها ،پیمانکاران بخش خصوصی و گاها بوسیله آنچه که به مثلث آهن(۱۱شامل صنعت ،دانشگاه و حوزه نظامی) معروف
است واگذار شده است .به واسطه مشارکت دانشگاهها در اداره آزمایشگاههای ملی آنها با تاسیسات و امکانات پژوهشی بی
نظیر در چندین مکان ،برخی در نزدیکی دانشگاه ها و برخی به دالیل امنیتی در جاههای دور ایجاد شده اند .آزمایشگاههای
ملی آمریکا در مالکیت دولت هستند ولی بوسیله پیمانکار اداره می شوند .این مدل مدیریتی دولتی-پیمانکار ()GOCO۱2
دارای انعطاف پذیری و بهره برداری باالیی است و تحقیقات زیادی نشان می دهد که کیفیت بسیار تحسین شده علوم و فناوری
آزمایشگاه های ملی آن کشور به واسطه بکارگیری موثر مدل مذکورنیزبوده است] . [12پیش بینی می شود پیمانکار بخش
خصوصی بهترین روش ها را به ویژه برای مدیریت پرسنل و تحقیقات به آزمایشگاه های ملی ارائه دهد .شیوه های مدیریت
کارکنان بخش خصوصی ،از جمله حقوق و مزایای رقابتی ،به پیمانکاران اجازه می دهد تا بهترین استعدادها را از سراسر
جهان جذب و حفظ کنند .همچنین وزارت نیرو مأموریت و اهداف سطح باالی آزمایشگاههای ملی را مشخص می کند و به
پیمانکار آزادی عمل می دهد تا بهترین روش ها را برای دستیابی به آنها تعیین کند .در آخر نیز وزارت نیرو عملکرد پیمانکار
را به طور ساالنه رصد می کند و عملکرد های برتر را از طریق سازوکارهایی همچون تمدید مدت قرارداد تداوم می بخشد.
روسای آزمایشگاههای ملی هفده گانه نیز شورای مدیرانی ایجاد کرده اند که به عنوان یک نهاد مستقل اقدامات را هماهنگ
می کند و به بخش انرژی و سهامداران آزمایشگاههای ملی مشورت می دهد.

ماموریت های مهم آزمایشگاهی ملی
ماموریت های مهم آزمایشگاهی ملی هفده گانه آمریکا کشف علوم و گسترش مرز های دانش ،تامین امنیت و استقالل انرژی،
باال بردن توان اقتصادی و رقابت پذیری جهانی و کمک به ارتقای امنیت ملی آن کشور است .به طور مستمر محققان
آزمایشگاه های ملی به یافته های مهمی در علوم پایه دست می یابند که مرزهای دانش را توسعه می دهد و پایه و اساس
نوآوری آن کشور را فراهم می کند .از باز کردن قفل اتمی انرژی تا نقشه برداری از ژنوم انسان و گسترش مرزهای فناوری
نانو ،دانشمندان آزمایشگاهای ملی راهگشای دستیابی به موفقیت های مهم بوده اند و توسط همتایان خود به عنوان مرجع علم
جهانی شناخته می شوند .با تحقیق در مورد تعداد زیادی از فناوری های جدید نسل بعدی ،آزمایشگاه های ملی کلید استراتژی
انرژی و فناوری های حساس و پیشرو را در دست دارند و باعث پیشرفت و استقالل انرژی و توانمندی های نظامی آن کشور
نوترینو یک ذره بنیادی از نظر الکتریکی خنثی است که تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس قرار نمیگیرد و با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکند .این ذره بنیادی از درون
مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور نماید.
۱۰
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می شوند .از توسعه فن آوری حفاری افقی و مته که به جرقه رونق نفت و گاز داخلی کمک کرده است تا توسعه فناوری های
حیاتی مرتبط با وسایل نقلیه الکتریکی ،صفحات خورشیدی و توربین های بادی همگی مرزهای فناوری انرژی آن کشور را
گسترش داده اند .با شروع پروژه منهتن  ،ماموریت ماندگار آزمایشگاه های ملی آمریکا آن بوده است که با اطمینان از ایمنی،
قابلیت بازدارندگی و امنیت ملی آن کشور را افزایش دهد و از گسترش سالح های کشتار جمعی جلوگیری کنند .آزمایشگاههایی
ملی در امنیت مرزها و در تامین امنیت داخلی آن کشور نقشی اساسی داشته اند و فن آوری های پیشرفته برای مقابله با
تروریسم  ،شناسایی سالح های هسته ای و بیولوژیکی و امنیت سایبری را توسعه داده اند .از طریق کشف علمی و نوآوری
در فناوری ها  ،آزمایشگاه های ملی توانایی رقابت اقتصادی ایاالت متحده را توسعه می دهند و توانایی منحصر به فرد
آزمایشگاه های ملی برای همکاری با صنعت و دانشگاه از طریق موافقت نامه های تحقیقاتی ،امکانات کاربر ملی و برنامه
های انتقال فناوری راه حل های فن آوری را به بازار هدایت می کنند  ،اشتغال ایجاد می کنند و رشد اقتصادی را باال می
برند .دانشمند ان بر این باورند که توسعه فناوری های جدید عامل اصلی رشد اقتصادی است و بیش از نیمی از رشد اقتصادی
ایاالت متحده در چند دهه گذشته را می توان به پیشرفت فن آوری و دارایی های نامشهود نسبت داد .حتی بدون تأثیر مثبت
عوامل دیگر همچون کاهش تغییرات آب و هوایی و بهبود امنیت انرژی ،ایجاد فناوری های جدید می تواند رفاه عمومی را از
طریق رشد اقتصادی افزایش دهد .در ادامه ماموریت ها و وظایف مهم آزمایشگاهای ملی ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک
مدل پیشرو و موفق تشریح می گردد.

تولید علم بزرگ و فناوری های نافذ و یافتن راه حل برای چالش های مهم ملی و بین المللی
همانطور که در فوق تشریح گردید آزمایشگاههای ملی ماموریت گرا با سرمایه های انسانی و مادی بی نظیری که در اختیار
دارند محل تولید علم بزرگ و فناوری های جدی و تاثیرگذاری بوده اند که آثار آنها از مرزهای آن کشور فراتر رفته است و
دایره نفوذ گسترده ای در عرصه جهانی یافته اند .همچنین این آزمایشگاهها هنگام بروز چالش های ملی و بین المللی در رفع
آنها اهتمام جدی داشته اند و به عنوان مشاور بی طرف برای عبور از بحران ها و غلبه بر مشکالت به کشور آمریکا به خوبی
خدمت کرده اند.

آموزش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان برجسته
امکانات و تخصص آزمایشگاههای ملی در خدمت گسترش سرمایه های انسانی و آموزش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان
می باشد .تقریبا به خوبی نشان داده شده است که ساخت یک مسیر کشف و شکوفایی استعدادها سرمایه گذاری بسیار ارزشمندی
است که آزمایشگاه های ملی را از سایر مراکز تحقیق و توسعه با بودجه فدرال جدا می کند] .[13آزمایشگاه های ملی با در
دسترس قرار دادن امکانات و توانایی های منحصر به فرد خود به همه دانشجویان و اعضای هیات علمی در همه سطوح ،از
توسعه توانایی نیروی کار آینده به طور جدی پشتیبانی می کنند .آنها ساالنه برنامه هایی را برای بیش از  2۵۰۰۰۰دانشجو،
 22۰۰۰مربی 2۹۵۰ ،کارآموز مقطع کارشناسی 2۰۱۰ ،دانشجوی تحصیالت تکمیلی و  2۳۰۰محقق پسادکتری ارائه می
دهند .این برنامه ها از کارگاه های یک روزه تا همکاری در طول یک ترم تحصیلی و تا اشتغال طوالنی مدت را شامل می
شود .همکاری بین محققان دانشگاه و آزمایشگاه ملی از طریق تبادل پرسنل ،همکاری های تحقیقاتی در سطح محقق ،برنامه
های تحقیقاتی مشترک و استفاده از امکانات مهم آنها انجام می شود .همکاری با آزمایشگاه های ملی این توانایی را برای
دانشگاه ها فراهم می کند که به تاسیسات پیشرفته و پر هزینه ای که ایجاد و نگهداری انها برای آنها غیر ممکن است و اغلب
برای اهداف خاص ایجاد شده اند دسترسی داشته باشند .این همکاری ها فرصت هایی را برای تحقیقات بین رشته ای ،توسعه
حرفه ای و آموزش نیز فراهم می کند که در جای دیگری کمتر یافت نمی شود .آزمایشگاه های ملی با موسسات آموزشی
قرارداد پیمانکاری فرعی نیز دارند که نه تنها مسیر جدیدی برای آموزش در اختیار آنها قرار می دهد  ،بلکه نمایانگر جریان
انتقال قابل توجهی از منابع وزارت نیرو به جامعه تحقیقات دانشگاهی است .در سال مالی  ، 2۰۱۴دانشگاه ها  ۹۷.2میلیون
دالر سرمایه گذاری جهت شراکت مستقیم به آزمایشگاه های ملی اختصاص داده اند .در مجموع آزمایشگاه های ملی بیش از
 ۵۰۰میلیون دالر با دانشگاه ها قرارداد می بندند و بیش از  ۸۵۰۰دانشجو ،محقق پسا دکتری و هیئت علمی را به کار می
گیرند .از طرف دیگر وزارت نیرو نیز بیش از  ۹۰۰میلیون دالر به طور مستقیم از طریق کمک های مالی در اختیار دانشگاه
ها قرار می دهد .همه این موارد نشان می دهد که آزمایشگاه ها و دانشگاه ها در اکوسیستم تحقیقاتی ملی و ایجاد نسل بعدی
نیروی کار با پشتیبانی وزارت نیرو به هم گره خورده اند .آزمایشگاههای ملی متعهد هستند تا به آموزش علوم ،فناوری،
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مهندسی و ریاضیات که به اختصار۱۳ STEMخوانده می شود به مدارس نیز کمک کنند ] .[14آزمایشگاههای ملی عالوه بر
افزایش دانش علمی دانش آموزان آنها را برای رقابت در نیروی کار قرن  2۱آماده می نمایند .در همین راستا آزمایشگاه های
ملی منابعی را برای دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان ایجاد کرده اند که نه تنها حوزه های علوم  ،فناوری  ،مهندسی
و ریاضیات را برای آنها سرگرم کننده کرده است بلکه آنها را با مشاغل این حوزه ها نیز به خوبی آشنا می کند .همچنین
آزمایشگاهها ملی آمریکا از طریق برگذاری تورها ،سفرهای میدانی و مسابقات علمی الهام بخش نسل بعدی دانشمندان و
مهندسان برای مقابله با برخی از چالش های مهم علمی جهان هستند  .تعهد آزمایشگاههای ملی در آموزش و پرورش دانشمندان
و مهندسان آینده از روی حضور پر تعداد و پر رنگ دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در آنها و بازدید تیم
های دانش آموزی از این مکان های مهم به خوبی قابل دریافت است ]. [14-16

پشتیبانی از مأموریت های علمی و پژوهشی دانشگاهها و بخش های صنعتی
آزمایشگاههای ملی آمریکا محل استقرار امکانات پیشرفته و گرانقیمتی هستند که نظیر برخی از آنها در هیچ جای
دنیا وجود ندارد و تهیه و تکرار آنها نیز از توان دانشگاهها و بخش های صنعتی خارج است .برای مثال آزمایشگاه های ملی
دارای یک شبکه متشکل از  ۳۰ابزار و امکانات علمی مهم را ایجاد کرده اند که شاید نتوان شرکت یا دانشگاهی در ایاالت
متحده یا خارج از آن را مثال زد که توانایی طراحی ،ساخت و بهره برداری از امکاناتی در این مقیاس و یا سرمایه های
انسانی بهره برداری کننده از آنها را در اختیار داشته باشد .در بخش مرکزی امکانات آزمایشگاههای ملی چشمه های نور
پیشرفته  ،چشمه های نوترونی ،شتاب دهنده های ذرات ،ابر رایانه ها ،سیستم های لیزری با قدرت باال ،راکتورهای اتمی،
ابزارهای پیشرفته مطالعه ساختارهای زیستی ،میکروسکوپ الکترونی با وضوح باال و برخی تاسیسات پیچیده و گرانقیمت
دیگر قرار دارد .امکانات علمی در آزمایشگاه های ملی به عنوان منبعی برای جامعه تحقیقاتی آن کشور عمل می کند و
بسیاری از آنها به عنوان "تسهیالت کاربر ملی "۱4تعیین شده اند که بدون دریافت هزینه در اختیار محققان دانشگاهی و
صنعتی قرار داده می شوند .در کل آزمایشگاه های ملی به بیش از  ۴۵۰موسسه دانشگاهی در ایاالت متحده و حتی کانادا
خدمات می دهند ] . [17در سال  ، 2۰۱۹این امکانات به حدود  ۴۰۰۰۰کاربر از دانشگاه ها و بخش های صنعتی خدمات
رسانی کرده اند .همچنین در همین سال  ۳۶۰۰۰محقق صنعتی از سراسر کشور و جهان از امکانات آزمایشگاههای ملی
استفاده کرده اند .این قابلیت ها در تاسیسات کامالً تخصصی قرار دارند و توسط کادر فنی بسیار آموزش دیده اداره می شوند
و از تحقیقات علمی باز و کارهای سری و طبقه بندی شده نیز پشتیبانی می نمایند .آزمایشگاه های ملی همچنین منابع خود را
برای مشکالت دیگر با اهمیت ملی بکار می برند .برای مثال توانایی ها و زیرساخت های هسته ای آنها از ماموریت های
فضایی سازمان ملی هوانوردی و فضایی (ناسا) پشتیبانی می کند .تخصص آنها در توسعه و بهره برداری از منابع محاسباتی
پیشرفته به سایر آژانس های فدرال ،نظیر بنیاد ملی علوم ،اداره ملی اقیانوسی و جو و سایر آژانس ها کمک کرده است.
همچنین آژانس های فدرال به جای انکه آنها را با هزینه های زیاد تکرار کند از تخصص و توانایی های منحصر به فرد
آزمایشگاه های ملی استفاده می نماید .سرانجام اینکه آزمایشگاه های ملی توانایی های فنی مهمی در اختیار دارد که آن کشور
در شرایط اضطراری ملی و بین المللی از خدمات آنها استفاده می کنند .در سال  2۰2۰نیز  ۱۷آزمایشگاه ملی گرد هم آمدند
تا آزمایشگاه ملی مجازی فناوری زیستی ۱5را تشکیل دهند و از تخصص ها و امکانات مهم خود برای حل چالش همه گیری
بیماری کووید ۱۹-استفاده کنند ] . [18همچنین در هر رویداد مشابهی ،هنگامی که دولت ایاالت متحده به مشاوره فنی فوری
و بی طرفانه نیاز دارد به آزمایشگاه های ملی مراجعه می کند.

انتقال نوآوری های فناوری به بازار و تقویت رقابت پذیری کشور
در هسته آزمایشگاه های ملی دانشمندان تحقیقاتی برجسته و مهندسان و کارکنان کامال آموزش دیده وجود دارد که
نقش مهمی در ارتقای نوآوری علمی و فناری دارند و باعث پیشرفت و رقابت اقتصادی ایاالت متحده می شود و به رونق آن
کشور کمک می کنند .روح نوآورانه و اشتیاق کارآفرینی در آزمایشگاه های ملی با تعداد زیادی اختراعات ثبت شده و توافق
)Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM
National User Facility
)National Virtual Biotechnology Laboratory (NVBL
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نامه های صدور مجوز که هر ساله اجرا می کنند ،بیشتر اثبات می شود .آزمایشگاه های ملی با مأموریت انتقال فناوری،
توانایی های فنی و دارایی های فکری را به شرکت ها ،کارآفرینان و سازمان های دیگر منتقل می کنند و به آنها کمک می
کنند تا بر مشکالت دشوار فنی غلبه کنند و محصوالت و خدمات پیشرفته ای را بوجود آورند .آزمایشگاه های ملی همچنین
زمینه های توسعه اقتصادی در سطح محلی ،ایالتی و منطقه ای را تقویت می کنند و از طریق برنامه ها و سازوکارهای
مختلف برای تقویت رقابت اقتصادی و رونق آینده ایاالت متحده با صنعت آن کشور همکاری می کنند ] .[19آزمایشگاه های
ملی آمریکا مدت هاست که به عنوان بستر آزمون نوآوری  ،توسعه و استقرار فناوری خدمت می کنند .این واقعیت با تعداد
زیادی جوایز تحقیق و توسعه ساالنه و تجلیل از  ۱۰۰پیشرفت نوآورانه و انتقال فناوری و تجاری سازی قابل اثبات است .در
حقیقت ،در پاسخ به افزایش نگرانی در مورد ظرفیت نوآورانه ایاالت متحده ،آزمایشگاه های ملی فعالیت های خود را افزایش
داده اند تا نتایج تحقیقات را از آزمایشگاه با سرعت بیشتری به بازار منتقل کنند .در سال های اخیر شرکت های زیادی با
بهرگیری از تاسیسات و تجهیزات کم نظیر آزمایشگاههای ملی در ایجاد محصوالت جدید شامل داروها ،مواد پیشرفته برای
نیمه هادی ها و باتری های وسایل نقلیه ،ماهواره های مخابراتی و کاالهای مصرفی استفاده کرده اند .برای مثال کمپانی جنرال
الکتریک برای تولید باتری های پیشرفته سنگین از چشمه نور آزمایشگاه ملی بروکاون ۱6و چشمه نور پیشرفته آزمایشگاه
ملی آرگون ۱۷استفاده کرده است .به طور کلی آزمایشگاه ملی آن کشور با دستیابی به یافته های مهم علمی ،نشان دادن سودمندی
این اکتشافات در نمونه های اولیه و کار با صنعت برای انتقال سریع این فناوری ها به بازار و در نتیجه ایجاد مشاغل پردرآمد،
به رونق اقتصادی ایاالت متحده کمک می کنند .قدرت آزمایشگاه های ملی با سابقه اثبات شده آنها در انتقال فناوری و تجاری
سازی یافته های شان قابل فهم است و این آزمایشگاه ها در بسیاری از بخش های صنعت ایاالت متحده به شرکای اصلی تبدیل
شده اند.

ادغام تحقیقات بنیادی و کاربردی
جاهای کمی در جهان یافت می شود که محل جمع آوری امکانات بی نظیر و سرمایه انسانی کم نظیر با تخصص های متنوع
باشد که برای غلبه بر بحران ها و شرایط اضطراری توانایی باالیی در تشکیل سریع تیم های بزرگ و میان رشته ای داشته
باشند .هفده آزمایشگاه ملی وزارت نیروی آمریکا برخی از این مکان های ویژه در جهان می باشند ] .[13امکانات بزرگ
آزمایشگاههای ملی محققان را قادر می سازد تا به یافته های بنیادی علمی دست یابند ،از آینده انرژی حمایت کرده و امنیت
ملی را تضمین نمایند .سرمایه گذاری فعلی وزارت نیرو در علوم پایه از طریق دفتر علوم و بودجه  ۷میلیارد دالری آن فواید
قابل توجهی را به همراه دارد  .پیشرفت در علوم بنیادی به رونق اقتصادی ،امنیت ملی و رقابت بین المللی دامن می زند و
کسانی که جامعه علم و فناوری آ مریکا را هدایت می کنند باور دارند که نوآوری مفید اغلب به طور غیر قابل پیش بینی از
یک اکوسیستم قوی تحقیقات علمی ناشی می شود که برای کاوش افق های جدید ضروری است .به همین منظورعلوم بنیادی
بوسیله آزمایشگاههای ملی تقویت و در میان رشته های مختلف حفظ و هدایت می گردد .همچنین تحقیقات در مرز رشته های
علوم بنیادی به ابتکارات بزرگتر منجر می شود و در چنین شرایطی است که برای حل چالش های آب و هوایی ،انرژی و
امنیتی⸲ فناوری های کامالً جدید خلق می گردد .پژوهش های بنیادی آزمایشگاههای ملی باعث بوجود آمدن حوزه های جدید
همچون هوش مصنوعی ،علوم اطالعات کوانتومی ،فناوری زیستی ،علوم میکروالکترونیک و همچنین سایر زمینه ها نظیر
علوم فیزیک بنیادی و محاسباتی می شود که توانایی مقابله با چالش های انرژی و نیازهای مستمر امنیت ملی و اقتصادی را
باال می برند .دستیابی به موفقیت در علوم بنیادی پیش نیاز توسعه فن آوری های تحول آفرین در مقیاسی به اندازه کافی بزرگ
برای پاسخگویی به چالش های مهم است .وزارت نیرو به عنوان یکی از سرمایه گذاران مهم علوم فیزیکی ایاالت متحده از
طریق سرپرستی بر  ۱۷آزمایشگاه ملی ،نقشی منحصر به فردی در ادغام تحقیقات بنیادی و کاربردی دارد و با نگاهی به
ماموریت های مهم آزمایشگاههای ملی آمریکا می توان دریافت که این آزمایشگاهها وظیفه ادغام تحقیقات بنیادی و کاربردی
را به خوبی و شایستگی انجام می دهند ].[14,15

مبارزه با بحران ها ،ارتقای امنیت ملی و تضمین مرجعیت علمی

)Brookhaven National Laboratory (BNL
)Argonne National Laboratory (ANL
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اگرچه دولت آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم قصد داشت امکانات پروژه منهتن و آزمایشگاه لوس االموس را
از بین ببرد اما سیاستگزاران آمریکایی خیلی زود به ارزش باال و اهمیت بی نظیر سرمایه های مادی و انسانی كه در طول
اجرای این پروژه جمع آوری شده بود پی بردند  .از اینرو تصمیم گرفته شد که تجهیزات و سرمایه های انسانی در غالب
آزمایشگاه ملی لوس آالموس حفظ شود که همین موضوع سر آغازی بر پیدایش تدریجی  ۱۶مرکز پیشرو مشابه دیگر در
حوزهای مختلف علم و فناوری در آمریکا شد .این هفده آزمایشگاه ملی در طی بیش از هفت دهه گذشته سرمایه های انسانی
و امکانات مهمی را فراهم ساخته اند که ضمن مواجهه با بحران های امنیتی و انرژی توانایی باالیی در یافتن راه حل های
فوری و ایجاد دانش جدید علمی برای تضمین آینده پایدار داشته اند .وزارت نیرو ،از طریق ایجاد همکاری بین آزمایشگاه
های ملی ،دانشگاه ها و بخش صنعت در یافتن فناوری های مرتبط با حوزه انرژی های حیاتی و تجدید پذیر و یافتن راه حل
های جهت کاهش تغییرات آب و هوایی نقش بزرگی ایفا کرده است .با وجود آزمایشگاههای ملی حتی با تشدید بحران های آب
و هوایی ،ایاالت متحده تخصص ،منابع و راه حل های استراتژیک برای حل آنها را در اختیار دارد .آمریکایی ها به خوبی
دریافته اند که در جهانی که دانش پیشرفته به آسانی در دسترس همگان قرار می گیرد و نیروی کار کم هزینه نیز به راحتی
در دسترس است ،بدون اقدام جدی مزایای آن کشور در بازار علم و فناوری رو به زوال خواهد رفت .آنها به خوبی دریافته
اند که بدون سرمایه گذاری در حوزه علم  ،رهبری این توانایی های فنی را به رقبای بین المللی خود واگذار خواهند کرد و
ممکن است شرایطی ایجاد شود که جامعه تحقیق و صنعت به سمت امکانات بهتر و در دسترس تر در جاهای دیگری برود و
ظرفیت نوآوری های علمی و فناوری را نیز با خود از آمریکا ببرد .از طرف دیگر افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و
توسعه بوسیله دیگر کشور ها ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دیگر ایاالت متحده به عنوان کشور پیشرو در علم و
فناوری مطرح نباشد .از اینرو با افزایش سرمایه گذاری در این حوزه ها و توجه مضاعف به جایگاه ویژه آزمایشگاهها ملی
سعی در رفع این نگرانی ها دارند .در ادامه این نوشتار هفده آزمایشگاه ملی آمریکا از نظر حوزه فعالیت ،میزان بودجه،
امکانات تخصصی منحصر به فرد و سرمایه های انسانی به اجمال معرفی می شوند ] [6, 19و سپس به ضرورت و چالش
های مهم پیشرو برای ایجاد چنین زیر ساخت های بزرگ علمی در کشور مان پرداخته می شود.

معرفی آزمایشگاههای ملی آمریکا
آزمایشگاه ملی ایمز
آزمایشگاه ملی ایمز ۱۸یک آزمایشگاه تک منظوره است که با هدف تولید دانش بنیادی مواد و استفاده از این دانش برای حل
چالش های برجسته فناوری و صنعتی ایجاد شده است .این آزمایشگاه ملی به داشتن تجهیزات طیف سنجی رزونانس مغناطیسی
هسته ای پیشرفته ( ۱۹)NMRجهت مطالعه حاالت جامد مواد نیز معروف است .تجهیزات طیف سنج رزونانس مغناطیسی
هسته ای در تعیین ساختار اتمی ترکیبات طبیعی و مصنوعی کاربرد مهمی دارد و زمره تجهیزات فوق پیشرفته بشمار می
روند .سرمایه هایی انسانی این آزمایشگاه شامل  ۳۰۳عضو پیوسته  ۸2 ،عضو وابسته ۴۳ ،محقق پسا دکتری ۸۳ ،دانشجوی
کارشناسی ۱۰2 ،دانشجوی تحصیالت تکمیلی و  2۶۸دانشمند بازدید کننده در سال  2۰۱۶بوده است .وسعت این آزمایشگاه
حدود  ۴هکتار و بودجه آن در همین سال حدود  ۱۰۸میلیون دالر گزارش شده است ].[7, 20

آزمایشگاه ملی آرگون
آزمایشگاه ملی آرگون به عنوان یک آزمایشگاه شیمی  ،مواد و مهندسی هسته ای در سال  ۱۹۴۶تاسیس شد و از آن زمان تا
کنون بوسیله دانشگاه شیکاگو اداره می شود .این آزمایشگاه در برنامه علمی خود حوزهای جدیدی نه تنها در شیمی و مواد،
بلکه در فیزیک هسته ای و ذرات ،ریاضیات و علوم زمین نیز ارائه می دهد .تحقیق و توسعه در مراحل اولیه در آزمایشگاه
آرگون شامل انرژی هسته ای ،شیمی ،مواد ،فرآیندهای ب یولوژیکی و مهندسی سیستم ها است .نتایج تحقیقات این آزمایشگاه
باعث پیشرفت در راکتورها ،تولید و ذخیره انرژی ،توزیع برق و سیستم های حمل و نقل می شود .چشمه نور پیشرفته آرگون
به عنوان یکی از مهمترین منابع نوری سنکروترونی 2۰در کشورآمریکا عمل می کند و تقریبا ً در همه رشته های علمی برای
۱۸
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مطالعات مختلف استفاده می شود .ساالنه بیش از  ۵۵۰۰پژوهشگر از خدمات چشمه نور پیشرفته آزمایشگاه ملی آرگون
استفاده می کنند .حتی برندگان جایزه نوبل شیمی سال های  2۰۰۹و  2۰۱2نیز در پژوهش های خود از خدمات چشمه نور
پیشرفته آرگون استفاده کرده بودند .اخیرا نیز محصوالت دارویی نظیر داروی ضد سرطان خون ونکلستا 2۱حاصل کار پروژه
پژوهشی بوده است که در آن از خدمات این چشمه نور استفاده شده است .در حال حاضر برنامه ای برای ارتقای این چشمه
نور نیز وجود دارد که چهارصد برابر آن را روشن تر می کند و فرصت های تحقیقاتی موجود را بسیار گسترش می دهد.
این آزمایشگاه همچنین دارای یک شتاب دهنده خطی 22است و ابر کامپیوتر های پیشرفته آن با همکاری جامعه علوم محاسباتی،
امکانات محاسباتی پیشرو در جهان را طراحی و فراهم کرده است .بر اساس آمار سال  2۰۱۶در این آزمایشگاه ۳2۰۶
عضو پیوسته2۵۶ ،عضو وابسته 2۶۸ ،محقق پسادکتری 2۶۰ ،دانشجوی کارشناسی ۳22 ،دانشجوی کارشناسی
ارشد ۷۴22،کاربر تسهیالت و  ۱۰۰۵دانشمند مهمان فعالیت کرده اند .بودجه سال  2۰۱۶این آزمایشگاه حدود یک میلیارد و
 ۵۵۱میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۶۱۴هکتار می باشد ].[7, 21

آزمایشگاه ملی بروکاون
آزمایشگاه ملی بروکاون نیز نظیر آزمایشگاه آرگون از نوع چند منظوره است  .این آزمایشگاه ملی یکی از پیشرفته ترین
منابع نور سینکروترونی جهان را دارد که پرتوهای ایکس بسیار درخشانی را تولید می کند و توسط محققان برای بررسی
خصوصیات و عملکردهای یک ماده با وضوح نانو و حساسیت بی نظیر استفاده می شود .درب این آزمایشگاه ملی بر روی
دانشمندان دانشگاهی ،صنعتی و محققان سایر آزمایشگاه ها باز است و ابزار پژوهشی مورد نیاز برای تحقیقات اساسی و
کاربردی آنها را فراهم می کند و از این طریق باعث اکتشافات کلیدی در زیست شناسی و پزشکی ،علوم مواد و شیمی  ،علوم
زمین ،علوم محیطی و علوم نانو می شود .این اکتشافات باعث پیشرفت فن آوری های جدید و ایجاد موفقیت در امنیت انرژی،
سالمت انسان و موارد دیگر خواهد شد .بر اساس آمارسال  2۰۱۶این آزمایشگاه دارای 2۶۱۸عضو پیوسته ۱2۱ ،عضو
وابسته۱22 ،محقق پسادکتری 2۰۳،دانشجوی کارشناسی ۱۴۰،دانشجوی تحصیالت تکمیلی دارد و  2۵۹۴عضو هیات علمی
دانشگاههای مختلف نیز در سال  2۰۱۶از خدمات دستگاهی آن استفاده کرده اند و  2۱۳۴دانشمند بازدید کننده نیز داشته
است .بودجه این آزمایشگاه در سال  2۰۱۶یک میلیارد و صد و شصت و دو میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود
 2۱۵۰هکتار می باشد ].[7,22

آزمایشگاه ملی فرمی
آزمایشگاه ملی شتاب دهنده فرمی 2۳یک مرکز بین المللی فیزیک ذرات است که در ۴۰مایلی غرب شیکاگو واقع شده است.
تجهیزات آزمایشگاه فرمی مجموعه وسیعی از شتاب دهنده های ذرات است که امکان تحقیقات در مورد ذرات نوترینو و
ماهیت بنیادی جهان را فراهم می کند .ذرات نوترینو شباهت زیادی به الکترون دارند اما فاقد بار الکتریکی و دارای جرم
بسیار کمی نزدیک به صفر هستند و به فراوانی در جهان هستی یافت می شوند .این ذرات که از واکنش های هسته ای درون
خورشید یا درون راکتورهای هسته ای و یا به کمک شتاب دهنده ها تولید می شوند برهمکنش ناچیزی نیز با مواد دارند واز
اینرو شناسایی آنها بسیار دشوار است .از امواج نوترینو می توان برای کاوش در محیط هایی استفاده کرد که سایر پرتوها
(مانند نور یا امواج رادیویی) نمی توانند در آنها نفوذ کنند .برای مثال از هسته خورشیدی نمی توان مستقیماً تصویربرداری
کرد زیرا تابش الکترومغناطیسی (مانند نور) بوسیله چگالی زیاد ماده اطراف هسته آن پراکنده می شود ولی امواج نوترینو
با موفقیت از خورشید عبور داده می شود و برای مطالعه اعماق زمین نیز قابل استفاده است .بودجه آزمایشگاه فرمی در سال
 2۰۱۶حدود  ۸۳۵میلیون دالر بوده است و این آزمایشگاه قدرتمندترین تاسیسات نوترینو مبتنی بر شتاب دهنده 24را در ایاالت
متحده دارد .بر اساس گزارش سال  2۰۱۶این آزمایشگاه  ۱۷۹۳نیروی پیوسته⸲ ۸عضو وابسته⸲ ۵۹محقق پسادکتری⸲
 ۳2۴۵کاربرتجهیزات و  ۱2دانشمند بازدید کننده داشته است و وسعت آن حدود  2۷۵۰هکتار می باشد ].[7.23

2۱

Venclexta
)Linear Accelerator (LINAC
2۳
)Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab
24
Accelerator-Based Neutrino Facilities
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آزمایشگاه ملی آیداهو
آزمایشگاه ملی چند منظوره آیداهو 25عمدتا در زمینه انرژی هسته ای پیشرفته فعالیت می کند و مجموعه وسیعی از مراکز
تحقیقاتی هسته ای در اطراف راکتور پیشرفته آن که هسته مارپیچی منحصربه فردی دارد و از مهمترین راکتورهای تحقیقاتی
جهان است ایجاد شده اند .ادعا شده است که این راكتور تنها راکتور تحقیقاتي آمریكا است كه قادر است تابش نوترون با
حجم زیاد و با شار باال را در محیط نمونه فراهم كند .بودجه آزمایشگاه ملی آیداهو در  2۰۱۶حدود دو میلیاردو صد و سه
میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود 2۳۰هکتار می باشد .بر اساس گزارش سال ⸲ 2۰۱۶این آزمایشگاه  2۷2نیروی
پیوسته⸲ 2۰عضو وابسته ⸲ ۴۱محقق پسا دکتری ⸲۱۹۸دانشجوی کارشناسی ⸲ ۱۰۵دانشجوی تحصیالت تکمیلی⸲ ۷2
کاربر تسهیالت و  ۴۷۰دانشمند بازدید کننده داشته است ]. [7,24
آزمایشگاه ملی لورنس برکلی
آزمایشگاه ملی چند منظوره برکلی 26خانه پنج مورد از پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات پژوهشی است که ساالنه ۱۱۰۰۰
دانشمند نیز از سراسر آمریکا برای انجام تحقیقات پیشرفته به آنجا رجوع می کنند .این آزمایشگاه محل استقرار میکروسکوپ
های قدرتمند ،چشمه های نور اشعه ایکس خیلی درخشان و رایانه های پرسرعت است و دانشمندان آن تاکنون موفق به دریافت
 ۱۴جایزه نوبل شده اند .این آزمایشگاه ملی دارای یکی از قدرتمندترین شتاب دهنده های خطی کشور آمریکا است که عالوه
بر تحقیقات امنیت ملی  ،دارای یک برنامه تحقیقاتی پرتحرک در علوم بنیادی می باشد که منابع گسترده ای از نوترون ها و
پروتون ها را برای جامعه علمی آن کشور فراهم می کند .بودجه سال  2۰۱۶این آزمایشگاه ملی حدود یک میلیارد و ششصد
میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۸۰هکتار می باشد .سرمایه های انسانی این آزمایشگاه ملی بر اساس گزارش سال
 2۰۱۶شامل  ۳۰2عضو پیوسته ⸲ 2۳2عضو وابسته ⸲ ۴۸۶محقق پسا دکتری ⸲ 2۶۳دانشجوی تحصیالت تکمیلی⸲
 ۱۴۸دانشجوی کارشناسی ⸲ ۱۱۴۰۳کاربر تسهیالت و  22۴۱دانشمند و مهندس بازدید کننده بوده است ]. [7, 25

آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور
آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور که با مشارکت آزمایشگاه ملی لوس آالموس در خلق زرادخانه هسته ای آمریکا نقش مهمی
داشته است اینک مسوولیت نگهداری و سرپرستی تسلیحات هسته ای آن کشور را بر عهده دارد .همچنین این آزمایشگاه با
در پیش گرفتن یک رویکرد چند رشته ای که شامل همه رشته های علمی و مهندسی است از امکانات بی نظیری بهره می
برد تا مرزهای دانش را برای دستیابی به موفقیت در زمینه مقابله با تروریسم و منع گسترش سالح های هسته ای ،دفاع،
اطالعات ،انرژی و امنیت زیست  -محیطی گسترش دهد .مرکز احتراق ملی با داشتن یکی از بزرگترین و پرانرژی ترین
لیزرهای جهان در این آزمایشگاه قرار دارد .تجهیزات مرکز احتراق ملی برای بررسی خصوصیات اساسی ماده در انرژی
و چگالی باال مانند پالسمای اخترفیزیکی و هسته های سیاره ای استفاده می شود .این آزمایشگاه ملی جایگاه مهمی نیز در
جدول تناوبی پیدا کرده است .عناصر فوق سنگین  ⸲ ۱۱۵⸲ ۱۱۶ ⸲ ۱۱۷ ۱۱۴و  ۱۱۸جدول تناوبی طی همکاری علمی
مشترک این آزمایشگاه ملی با دانشمندان روسی کشف شده است .دانشمندان این آزمایشگاه آشکارساز قابل حمل تابش های
رادیواکتیوی را ساخته اند که اینک برای شناسایی مواد رادیو اکتیو و ایزوتوپ های خطرناک در چمدان ها و کانتینرهای
حمل و نقل و در گذرگاه های مرزی  ،اسکله کشتی های باری و پایانه های حمل و نقل استفاده می شود .بودجه سال 2۰۱۶
این آزمایشگاه امنیت ملی حدود  ۳میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود ۳۱۰۰هکتار می
باشد .براساس گزارش سال  2۰۱۶سرمایه های انسانی این آزمایشگاه ملی شامل  ۶۰۰عضو پیوسته ⸲ 2۰عضو وابسته⸲
 2۰۰محقق پسا دکتری ⸲ ۵۰۰دانشجوی کارشناسی ⸲ ۵۰دانشجوی کارشناسی ارشد ⸲ ۴۳۰۰کاربر تسهیالت و ۱۵۰۰
دانشمند بازدید کننده بوده است].[4,7

)Idaho National Laboratory (INL
)Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL
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آزمایشگاه ملی لوس آالموس
در زمان حاضر آزمایشگاه ملی لوس آالموس به عنوان آزمایشگاه پیشرو امنیت ملی ،علوم  ،فن آوری و مهندسی برای کمک
به حل چالش های بزرگ و منع گسترش سالح های هسته ای ،امنیت انرژی و توسعه زیرساخت فناوری مقابله با تهدیدات
مواد منفجره شیمیایی  ،بیولوژیکی و رادیولوژی فعالیت می کند .آزمایشگاه ملی لوس آالموس محل سریعترین ابر رایانه
جهان (ابررایانه ترینیتی ⸲)2۷و شتاب دهنده خطی و یکی از قدرتمندترین دستگاه مولد اشعه ایکس است .میزان بودجه ساالنه
و سرمایه های انسانی این آزمایشگاه در فوق توضیح داده شد].[2,7

آزمایشگاه ملی فناوری انرژی
ماموریت آزمایشگاه ملی فناوری انرژی 2۸در کشف ،توسعه و استقرار راه حل های فناوری برای تقویت بنیان انرژی و
محافظت از محیط زیست برای نسل های آینده است .این آزمایشگاه ملی محل استقرار توربین های احتراقی فوق پیشرفته با
بهره وری بسیار باال است .دانشمندان این آزمایشگاه فناوری جدیدی ابداع کرده اند که به کمک آن کارایی هسته های آیروفیل
توربین های گازی را بهبود بخشیده اند .بودجه سال  2۰۱۶این آزمایشگاه تک منظوره حدود دو میلیارد دالر بوده است و
وسعت آن حدود  ۹۶هکتار می باشد .بر اساس گزارش  2۰۱۶سرمایه هایی انسانی این آزمایشگاه شامل  ۱۴۹۷عضو
پیوسته ⸲ ۵۶عضو وابسته ⸲ ۶2محقق پسا دکتری⸲ ۱۶دانشجوی کارشناسی و  ۵2دانشجوی کارشناسی ارشد است [7,
].26

آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر
ماموریت آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر 2۹توسعه علوم بنیادی مرتبط با صنعت پیشرفته انرژی ،ایجاد فرصت های
اقتصادی و اشتغال و افزایش امنیت کشور است .این آزمایشگاه محل کوره خورشیدی با شار باال ۳۰و مرکز تحقیقات انرژی
خورشیدی است .این آزمایشگاه از سال  2۰۱۳با بیش از  ۱۰۰شریک صنعتی و دانشگاهی با چالش های مهم انرژی مقابله
کرده است .حاصل کار دانشمندان این آزمایشگاه ورود سلول های خورشیدی پروسکایت ۳۱به بازار است که کارایی باال و
هزینه کمی دارند .بودجه این آزمایشگاه ملی در سال  2۰۱۶حدود  ۷۷2میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  2۵۵هکتار
می باشد .بر اساس گزارش سال  2۰۱۶سرمایه های انسانی این آزمایشگاه شامل  ۱۷۱۰عضو پیوسته ⸲۶عضو وابسته⸲
 ۸۴محقق پسا دکتری ⸲ ۴۵دانشجوی کارشناسی ⸲ ۴2دانشجوی تحصیالت تکمیلی و  ۴دانشمند بازدید کننده بوده است
].[7,27

آزمایشگاه ملی اوک ریج
ماموریت آزمایشگاه ملی اوک ریج ۳2ارائه اکتشافات علمی و موفقیت های فنی است که به توسعه و استقرار راه حل های
انرژی پاک و امنیت جهانی سرعت بخشیده و فرصت اقتصادی را برای آن کشور ایجاد می کند .اوک ریج بزرگترین
آزمایشگاه علوم و انرژی وزارت نیروی آمریکا است که به عنوان بخشی از پروژه منهتن تاسیس شده بود .این آزمایشگاه که
در تولید و جداسازی پلوتونیوم پیشگام بوده است سپس حوزه فعالیتش را بر روی انرژی هسته ای و بعداً به سایر منابع انرژی
و اثرات آنها گسترش داده است .دو مورد از قدرتمندترین امکانات علوم نوترونی جهان شامل چشمه نوترون اسپاالسیون ۳۳که

2۷

Trinity Supercomputer
)National Energy Technology Laboratory (NETL
2۹
)National Renewable Energy Laboratory (NREL
۳۰
High-Flux Solar Furnace
۳۱
)Perovskite Solar Cell (PSC
۳2
)Oak Ridge National Laboratory (ORNL
۳۳
)Spallation Neutron Source (SNS
2۸
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بزرگترین چشمه ذرات نوترونی جهان است و راکتور ایزوتوپ با شار باال۳4بعنوان امکانات منحصر به فرد برای علوم و
فنون هسته ای در آزمایشگاه ملی اوک ریج دیده می شوند .چشمه نوترون اسپاالسیون به عنوان یک منبع نوترونی نسل سوم
می تواند یکی از درخشان ترین پرتوهای نوترون پالسی جهان را برای تحقیقات علمی و توسعه صنعتی ایجاد می کند .همچنین
در این آزمایشگاه ملی دو مورد از سریعترین رایانه های امریکا نظیر تیتان ۳5و سامیت ۳6وجود دارد .بودجه این آزمایشگاه
ملی در سال  2۰۱۶حدود دو میلیارد و ششصد و نود میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۱۷۹۰هکتار می باشد .سرمایه
های انسانی این آزمایشگاه ملی بر اساس گزارش سال  2۰۱۶شامل  ۴۹۸۳عضو پیوسته ⸲ ۱۹2عضو وابسته ⸲ ۳۰۵محقق
پسا دکتری ⸲ 2۹۴دانشجوی کارشناسی ⸲ ۳۱۷دانشجوی تحصیالت تکمیلی ⸲ ۳۱۳۱کاربر تسهیالت و  ۱۷۶۳دانشمند
مهمان بازدید کننده بوده است ].[7,28

آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام
آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام ۳۷به عنوان آزمایشگاه برتر و پیشرو جهانی درعلم شیمی ،علوم زمین ،تحلیل داده
ها و تحقیق و توسعه می باشد .این آزمایشگاه دارای مرجعیت ملی و بین المللی در حوزهای ذخیره انرژی  ،نوسازی شبکه،
منع گسترش سالح های هسته ای و امنیت سایبری است .آزمایشگاه علوم مولکولی محیط زیست ۳۸که بخشی از این آزمایشگاه
ملی است امکانات منحصر به فردی در شیمی مواد معدنی  ،نرم افزارهای محاسباتی ،شیمی محاسباتی با عملکرد باال ،طیف
سنجی جرمی و تشدید مغناطیس هسته ای با میدان باال را به محققان در سراسر جهان عرضه می کند .تولید باتری های
لیتیومی مقرون به صرفه برای خودروهای برقی از دستاوردهای مهم و اخیر این آزمایشگاه ملی است .همچنین این آزمایشگاه
با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و قابلیت های مدل سازی محاسباتی ،نرم افزاری تحلیلی برای محافظت از مصرف کنندگان
و شرکت های کوچک در برابر حمالت سایبری ایجاد کرده است .بودجه سال  2۰۱۶این آزمایشگاه چند منظوره یک میلیارد
و سیصد و بیست و هشت میلیون دالربوده است و وسعت آن حدود  ۳۱۶هکتار می باشد .بر اساس گزارش  2۰۱۶سرمایه
های انسانی این آزمایشگاه شامل  ۴۱۸۳عضو پیوسته ⸲ ۵۵عضو وابسته ⸲ 2۹محقق پسا دکتری ⸲ ۴۶۹دانشجوی
کارشناسی ⸲ ۴۳۳دانشجوی تحصیالت تکمیلی ⸲ ۱۸۱۴کاربر تسهیالت و  ۱۰۰دانشمند بازدید کننده بوده است ].[7,29

آزمایشگاه ملی فیزیک پالسمای پرینستون
مأموریت این آزمایشگاه ملی ۳۹در کشف علوم⸲ مهندسی پالسما و همجوشی است .پالسما یکی از چهار حالت ماده است به
طوریکه که اگر ماده جامد را گرم کنیم به مایع و اگر دوباره گرم کنیم به گاز و اگر به گرم کردن حالت گازی ادامه دهیم در
حدود  2۰۰۰درجه سانتی گراد به پالسما تبدیل میشود که در آن همه یا بخش قابل توجهی از اتمها یک یا چند الکترون از
دست داده و به کاتیون تبدیل می شوند .گفته میشود ۹۹درصد ماده موجود در طبیعت در حالت پالسما است .همچنین برآورد
شده است که فضای بین ستارگان و حتی درون ستارگان اغلب به صورت ابرهای گازی پالسما می باشد .همچنین طوفان
های خورشیدی قدرتمند باعث فوران های گسترده پالسما از خورشید می شود که در ادامه شفق های درخشان و طوفان های
ژئومغناطیسی بوجود می اید که می تواند خدمات تلفن همراه و برق را مختل کند.
همجوشی (گداخت) هسته ایی 4۰نیز منبع امن ،تمیز و فراوانی از انرژی برای تولید برق می باشد .آزمایشگاه فیزیک پالسمای
پرینستون در حوزهای نظیر توسعه دانش علمی و مهندسی پیشرفته برای همجوشی هسته ای و درک بیشتر علمی پالسما از
مقیاس های نانو تا اخترفیزیک فعال است .این آزمایشگاه با مشارکت دانشگاه پرینستون هر ساله برنامه آموزش علوم پالسما
)High Flux Isotope Reactor (HFIR

۳4

Titan or OLCF-3

۳5
۳6

Summit or OLCF-4
)Pacific Northwest National Laboratory (PNNL

۳۷

)Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL

۳۸

)Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL
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۳۹
4۰

و اخترفیزیک از دبستان تا کالج برای صدها دانش آموز و دانشجوی داخلی و خارجی و هزاران بازدید کننده اجرا می کند.
در این آزمایشگاه ملی تأسیسات گداخت هسته ای 4۱با یکی از انواع پیشرفته ترین رآکتورهای آزمایشی گداخت هستهای وجود
دارد که بر مبنای محصورسازی مغناطیسی طراحی شده است .این رآکتور همجوشی مغناطیسی تاسیسات ابتکاری است که
بوسیله آزمایشگاه فیزیک پالسمای پرینستون و با همکاری آزمایشگاه ملی اوک ریج  ،دانشگاه کلمبیا و دانشگاه واشنگتن در
سیاتل ساخته شده است .این آزمایشگاه مدت هاست که از امواج رادیویی برای گرم کردن پالسما که به واکنش های همجوشی
دامن می زند استفاده می کند .اخیرا نیز این آزمایشگاه ضمن همکاری با وزرات کشاورزی از امواج رادیویی برای پاستوریزه
کردن تخم مرغ استفاده کرده است و پیش بینی می شود در صورت استفاده ازاین فناوری بیماری سالمونال ناشی از مصرف
تخم مرغ تا  ۸۵درصد کاهش یابد .بودجه این آزمایشگاه تک منظوره در سال  2۰۱۶حدود میلیون  ۱۸۵دالر بوده است و
وسعت آن حدود  ۳۷هکتار می باشد .بر اساس گزارش  2۰۱۶سرمایه های انسانی این آزمایشگاه شامل  ۵۰۰عضو پیوسته⸲
 ۶عضو وابسته ⸲ 22محقق پسا دکتری⸲ ۴۰دانشجوی تحصیالت تکمیلی و  ۳۵۰دانشمندان بازدید کننده بوده است]. [7,30

آزمایشگاه ملی ساندیا
آزمایشگاه ملی ساندیا  42از تالش برای تولید اولین بمب های اتمی بوجود آمد .در شرایط کنونی یکی از ماموریت های مهم
این آزمایشگاه همچون آزمایشگاههای لوس آالموس و الرنس لیورمور حفاظت از زرادخانه هسته ای ایاالت متحده آمریکا
است .در کنار حفاظت از دارایی های هسته ای⸲ دانشمندان این آزمایشگاه ملی در خط مقدم نوآوری های بین رشته ای
علوم و مهندسی قرار دارند و ضمن همکاری های گسترده با دانشگاهها و بخش صنعت نقش مهمی در توانمندی نظامی و
امنیتی آن کشور داشته اند .امکانات منحصر به فرد این آزمایشگاه ملی تأسیسات قدرت پالسی 4۳ Zیا ماشین  Zاست که
بزرگترین مولد امواج الکترومغناطیسی با فرکانس باال در جهان می باشد و برای آزمایش مواد در شرایط دما و فشار شدید
طراحی شده است .این تاسیسات داده ها را برای کمک به مدل سازی رایانه ای سالح های هسته ای و در نهایت نیروگاه
های پالسی همجوشی یا گداخت هسته ای جمع آوری می کند .ماشین  Zقدرتمندترین مرکز پالس زمین و مولد اشعه های گاما
و ایکس ،سریعترین و دقیق ترین روش را برای تعیین نحوه واکنش مواد در فشار و درجه حرارت شدید و بررسی پالسمای
متراکم تشکیل دهنده فراهم می کند .این تاسیسات درک بشر را از مبانی فیزیک باال برده است و بینش مهمی در مورد نحوه
رفتار مواد  ،چگونگی رشد سیاهچاله ها  ،گرمای خورشید و قدمت سیارات منظومه شمسی ایجاد کرده است .همچنین ماشین
 Zیک منبع مهم برای بررسی اثرات سالح هسته ای و روش های بهینه برای افزایش خروجی نوترون برای تولید انرژی
همجوشی است .این آزمایشگاه دستاوردهای مهمی نیزدر فناوری ضد عفونی برای از بین بردن باکتری ها ،ویروس ها و
قارچ های و حذف سموم دفع آفات از گیاهان در بسته بندی های کشاورزی و مبارزه با ویروس ابوال داشته است .بودجه
سال  2۰۱۶این آزمایشگاه ملی شش میلیارد و صد و سی و نه میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۸۰۰۰۰هکتار می
باشد .سرمایه های انسانی این آزمایشگاه بر اساس گزارش  2۰۱۶شامل  ۱۰۶۵۰عضو پیوسته 2 ،عضو وابسته 22۳ ،محقق
پسادکتری و  ۷۳۸دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده است ].[7,31

آزمایشگاه ملی رودخانه ساوانا
آزمایشگاه ملی رودخانه ساوانا 44از نوع چند منظوره است و ماموریت اصلی آن ارائه راه حل های عملی و مقرون به صرفه
برای پاکسازی محیط زیست  ،امنیت هسته ای و انرژی های پاک است .از امکانات مهم این آزمایشگاه ملی می توان به
آزمایشگاه های مطالعه ایمن مواد رادیواکتیو ،مرکز نمایش میدانی آزمایش و ارزیابی فن آوری های پاکسازی محیط زیست،
آزمایشگاه های اندازه گیری فوق حساس و تجزیه و تحلیل مواد رادیواکتیو و تنها آزمایشگاه تحقیقات جرم رادیولوژیک در
جهان اشاره کرد .بودجه سال  2۰۱۶این آزمایشگاه  ۴۴۳میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۱۶هکتار می باشد.
4۱

)National Spherical Torus Experiment Upgrade (NSTX-U
)Sandia National Laboratories (SNL
4۳
)Z Pulsed Power Facility (Z Machine
44
)Savannah River National Laboratory (SRNL
42
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سرمایه های انسانی این آزمایشگاه بر اساس گزارش  2۰۱۶شامل  ۹۷2عضو پیوسته ۱2 ،محقق پسادکتری ۶۰ ،دانشجوی
کارشناسی و  2دانشمند مهمان بوده است ].[7,32

آزمایشگاه ملی شتاب دهنده SLAC
ماموریت اصلی آزمایشگاه ملی شتاب دهنده 45 SLACکمک به مرجعیت جهانی آمریکا در فیزیک شتاب دهندها و کاربرد
پرتوهای ایکس در مواد و حوزه مطالعات شیمی و بیولوژی است .در همین راستا این آزمایشگاه از پیشرفته ترین تاسیسات
مولد اشعه ایکس استفاده می کند .با تجهیزات منحصر به فرد جهانی که در اختیار دارد این آزمایشگاه ملی هر ساله میزبان
بیش از  ۴۰۰۰محقق است .یکی از عوامل موفقیت این آزمایشگاه ملی همکاری آن با دانشگاه استنفورد است که بوسیله آن
مدیریت می شود .بهترین و خالق ترین دانشمندان جهان عالوه بر این آزمایشگاه ملی به طور مشترک سه موسسه مهم دیگر
این دانشگاه را رهبری می کنند .چشمه نور منسجم  46LINAKکه از داشته های مهم این آزمایشگاه ملی است پالس های
اشعه ایکس را یک میلیارد بار روشن تر از سنکروترون های قدیمی تر تولید می کند .طول پالس های پرتوی ایکس این
چشمه نور از  ۰.2تا  2۰۰فمتوثانیه( 4۷چهار میلیاردم ثانیه) متغیر است .در این بازه زمانی حرکت اتم ها قابل ردیابی و
مشاهده است و این روشنایی زمینه های کامال جدید علمی را ایجاد می کند و فرآیندهای اساسی در مواد کوانتومی ،پویایی
شیمیایی  ،فناوری انرژی و مواد زنده را آشکار می کند .این چشمه نور با اشعه ایکس فوق سریع یکی از عمده ترین تسهیالت
در پژوهش های علوم و کیهان شناسی است .دانشمندان این آزمایشگاه برای اولین بار تغییرات ساختاری فوق سریع را که
در گام های چهار میلیاردیم ثانیه ثبت شده بود  ،ردیابی کردند  .بودجه این آزمایشگاه ملی چند منظوره درسال  2۰۱۶حدود
 ۹۴۰میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۱۷2هکتار می باشد .سرمایه های انسانی این آزمایشگاه بر اساس گزارش
 2۰۱۶شامل  ۱۵2۴عضو پیوسته ۵2۴ ،کارمند ۵۶ ،عضو وابسته 2۰۵ ،محقق پسادکتری 2۰۸ ،دانشجوی تحصیالت
تکمیلی 2۷۸۹ ،کاربر تسهیالت و  ۳۵دانشمند مهمان بوده است ].[7,33

مرکز شتاب دهنده ملی توماس جفرسون
مرکز شتاب دهنده ملی توماس جفرسون 4۸واقع در نیوپورت نیوز ویرجینیا ،آزمایشگاهی است که ماموریت اصلی آن کاوش
ماهیت اساسی حالت های محدود کوارک 4۹و گلوئون 5۰از جمله نوکلئون های تشکیل دهنده جرم جهان مرئی است .کوارک
ها ذرات بنیادی و یکی از اجزای پایهای تشکیلدهنده ماده است که با هم ترکیب میشوند تا ذرات مرکبی به نام هادرون 5۱را
پدیدآورند که پایدارترین آنها پروتون و نوترون می باشد و اجزای تشکیلدهنده هسته اتم هستند .همچنین گلوئون ذرهای است
که بین کوارک ها مبادله میشود تا آنها را به هم پیوند دهد و به این ترتیب گلوئونها به طور غیرمستقیم
مسئول جاذبه بین پروتون ها و نوترون ها در هسته اتم می باشند .این آزمایشگاه امکانات مهمی در زمینه علم شتاب دهنده و
تحقیقات فیزیک هسته ای را فراهم کرده است که آن را در جهان به عنوان مرکز پیشرو معرفی می کند .بودجه این آزمایشگاه
چند منظوره درسال  2۰۱۶حدود ۳۷۳میلیون دالر بوده است و وسعت آن حدود  ۶۸هکتار می باشد .سرمایه های انسانی این
آزمایشگاه بر اساس گزارش  2۰۱۶شامل  ۶۹۹عضو پیوسته 2۶ ،عضو وابسته 2۸ ،محقق پسادکتری ۹ ،دانشجوی
کارشناسی ۳۹ ،دانشجوی کارشناسی ارشد ۱۵۳۰ ،کاربر تسهیالت و  ۱۳۶۸دانشمند بازدید کننده بوده است[7,34] .

ضرورت ایجاد آزمایشگاههای ملی ماموریت گرا در ایران

45

SLAC National Accelerator Laboratory
)Linac Coherent Light Source (LCLS
4۷
Femtosecond
4۸
)Thomas Jefferson National Accelerator Center (TJNAF
4۹
Quark
5۰
Gluon
5۱
Hadron
46
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برای انجام پروژهای بزرگ الزم است تخصص های متنوع و تجهیزات تخصصی درمقیاس بزرگ در مکان های مشخصی
گردآوری شود .هر کشوری که بخواهد کلید فناوری های مهم و پیشرو آینده را در دست داشته باشد عالوه بر ایجاد مسیر
کشف و شکوفایی استعدادها و حفظ و نگهداری سرمایه های ارزشمند انسانی ضروری است تجهیزات و زیر ساخت های
مهم مورد استتتفاده در پژوهش های بنیادی و کاربردی نظیر چشتتمه های نوری پیشتترفته ،شتتتاب دهنده های ذرات ،تاستتیستتات
مولد نوترینو ،سیستم های لیزری با قدرت باال ،راکتورهای اتمی تحقیقاتی پیشرفته ،میکروسکوپ الکترونی با و ضوح باال،
تجهیزات فوق پیشتترفته و پیچیده ضتتروری برای مطالعه ستتیستتتم های زنده و برخی دیگر از تاستتیستتات و تجهیزات پیچیده و
گرانقیمت را فراهم نماید .راه اندازی و استتتتتتتفاده بهینه و کارآمد از چنین تستتتتتتهیالت و تجهیزاتی نیازمند داشتتتتتتتن نیروهای
متخ صص توانمند در حوزه های مختلف و صرف هزینه های هنگفت جهت ایجاد ،نگهداری ،استفاده طوالنی مدت و توسعه
آنها می باشتتد .از اینرو عمال ایجاد و تکرار چنین تشتتکیالتی در دانشتتگاههای متعدد کشتتور امکان پذیر نیستتت و می توان آنها
را در مکان های مشتتخصتتی و در غالب آزمایشتتگاههای ملی ایجاد کرد .آزمایشتتگاههای ملی تحقیقات پیشتترفته دانشتتگاهها و
مراکز صنعتی را حمایت خواهند کرد و در انتقال فناوری ها به صنعت و بازار نقش مهمی خواهند داشت .این آزمایشگاهها
با امکانات پیشتتترفته کم نظیر و ستتترمایه های انستتتانی که در اختیار خواهند داشتتتت در پرورش نستتتل های آینده مهندستتتان و
دانشتتتتمندان برجستتتتته کشتتتتور نیز نقش مهمی ایفا خواهند کرد و با امکانات و تخصتتتتص های متمرکزی که در اختیار خواهند
داشتتتتتتت نیازهای فوری و یا بلند مدت حوزه های مختلف انرژی ،صتتتتتتنعتی و علمی را پاستتتتتتخگو خواهند بود .همچنین با
پیوندهایی محکمی که با بخش های صتتتتتنعتی ایجاد خواهند کرد و با نقشتتتتتی که در تجاری ستتتتتازی یافته های علمی و فناوری
خواهند داشتتت به مکان های پیشتترو و الهام بخشتتی در کشتتور تبدیل خواهند شتتد و فرایند دگردیستتی دانشتتگاهها از نستتل دومی
(دانشگاههای آموزشی و پژوهشی) به نسل سومی (دانشگاههای آموزشی و پژوهشی ،مولد ثروت و کارآفرین) را سرعت
خواهند بخشید .سنگ بنای برخی از این کانون های تلفیق علم و فناوری قبال در کشور گذاشته شده است و نیازمند جهت دهی
هوشمندانه برای بهره وری حداکثری از منافع حال و آینده آنها است .برای مثال چشمه نور ایران که یکی از بزرگترین طرح
علمی تاریخ کشور است و هم اینک در نزدیکی شهر قزوین در دست طراحی و ساخت می باشد و در قلب آن یک شتابگر
ستتنکروترونی نستتل چهارم وجود دارد می تواند با اضتتافه شتتدن تجهیزات و آزمایشتتگاهای جانبی به یک آزمایشتتگاهی ملی با
ماموریت های مشتابه آزمایشتگاه ملی آرگون و یا آزمایشتگاه ملی بروکاون تبدیل شتود] . [35همچنین راكتور آب ستنگین ۴۰
مگاواتی (حرارتی) اراك و تا سیسات آب سنگین آن که ایزوتوپ های پزشکی و صنعتی تولید می کند می تواند بخش اصلی
یک آزمایشتتتگاه ملی شتتتبیه آزمایشتتتگاه ملی اوک ریج گردد و فعالیت هایش را به ستتتایر حوزه های علوم و انرژی گستتتترش
دهد ].[36
چالش ها و موانع مهم ایجاد آزمایشگاههای ملی به عنوان زیرساخت های بزرگ علمی در کشور
امروزه چالشهای علم و فناوری به طور فزایندهای پیچیده اند و به راه حلهای چند رشتهای و اغلب منحصربه فرد نیاز دارند که زیر
سااا ه های بزرپ پهوهشاا  52نظیر تجهیزاه آزمایشااهاههای مل م توانند به حل آنها کمک کند .همچنین زیرسااا ه های علم و
پهوهش بزرپ نظیر چشمه های نور زیربنای شهره علم یک کشورمحسوب م شوند و شرایط رقابه پذیری را در سطح جهان
فراهم م کنند .ط سااال های ا یر کشااورهای دیهر و از جمله بر کشااورها در همسااایه ما در حال ایجاد زیرسااا ه های علم
بلندپروازانه هستند .از اینرو هیچ تضمین وجود ندارد که موقعیه و مزیه نسب فعل کشور در حوزه های علم و فناوری در قیاس با
همساااااااایهان و رقبای دور و نزدیک در بلندمده نیز محفوظ بماند .از اینرو در کنار همه اقداماه مهم که انجام م گیرد ایجاد
زیرسااا ه های بزرپ پهوهش ا و یا پیوسااتن به کنساارساایوم های بین الملل که دسااترس ا جامعه علم و ب ش صاانعه به تاساایساااه
علم راهبردی و پی شرفته دنیا را ت سهیل م کند و ک شور را در ط مقدم علم قرار م دهد ضروری ا سه .ایجاد چنین ت شکیالت
در کشاور ما با چالش ها و محدودیه های جدی نیز همراه اساه و از اینرو الزم اساه پیشااپیش سایاساه گذاران علم کشاور به یافتن
راهکارهای برای آنها اهتمام ورزند .در همین راسااااتا یک از پرسااااش های اساااااساااا آن اسااااه که چه نهادی در کشااااور مسااااوول
س ایاسااتهذاری های کالن و راهبردی علم ⸲ شااناسااای و اولویه بندی مزیه های علم نسااب کشااور و معرف کمبود ها و نیازمندی
های اساس در حوزه های علم و فناوری است؟ مسوولیه چنین نهادی م تواند فراتر از ارایه پیشنهاد و مشوره در تصمیم سازی
های بزرپ علم باشد .به نظر م رسد بدون ایجاد چنین سا تار و تشکیاله مهم شناسای دقیق و برنامه ریزی ایجاد زیرسا ه
های بزرپ علم در کشور ناممکن باشد .در سالهای ا یر توجه به ایجاد و توسعه زیر سا ه های تحقیقات از اولویه های مهم
سیا سه علم اتحادیه اروپا نیز بوده ا سه و در همین را ستا در سال  2002نیز یک نهاد ویهه به نام انجمن ا ستراتهی اروپا برای
زیرساااا ه های تحقیقات  )ESFRI) 53ایجاد شاااده اساااه که نقش کلیدی در سااایاساااه گذاری در مورد زیرساااا ه های تحقیقات در آن
اتحادیه ایفا م کند ] .[37ساااارمایه گذاری کارآمد در زیرسااااا ه های بزرپ علم مسااااتلزم برنامه ریزی بلندمده و تصاااامیم گیری
Research Infrastructures
)European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI
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روشاان و شاافات اسااه .با توجه به توضاایحاه فوق الزم اسااه نهادی در سااطح عال متشااکل از دانشاامندان و نمایندگان ب ش صاانعه
مسئولیه ایجاد یک استراتهی بلندمده و برنامه ریزی جهه سرمایه گذاری در زیرسا ه های علم کشور را بر عهده بهیرد .چنین
نهادی الزم اسه دیدی جامع از نیازمندی های مهم زیرسا ه علم در سراسر کشور داشته باشد که ب ش صنعه را نیز شامل شود
و اولویه های سرمایه گذاری مش ص را برای حداقل یک یا دو دهه آینده پیشنهاد نماید .همچنین نهاد عال فوق الذکر م تواند یک
برنامه شا ص برای یک بازه زمان پیشنهاد نماید که در فواصل زمان مش ص مجددا بررس و به روز رسان گردد.
ایجاد آزمایشااهاههای مل ماموریه گرای جامع مسااتلزم صاارت هزینه های هنهفت نیز اسااه و چنین کانون های مهم علم و فناوری
در ایااله متحده آمریکا نیز با ساااارمایه گذاری تدریج و ط هفه دهه گذشااااته ایجاد و سااااپس توسااااعه یافته اند .چشاااامه نور دیاموند
(الماس) در انهلساااتان ممکن اساااه براورد تقریب هزینه الزم برای ایجاد یک زیرساااا ه مهم علم در کشاااور را بدساااه دهد که در
قیاس با آزمایشااهاههای مل آمریکا به مراتب کوچکتر اسااه .این چشاامه نور تاساایساااه ساانکروترون مل انهلسااتان اسااه که در سااال
 2007افتتاح شده ا سه و بزرگترین مرکز علم ا سه که در  40سال گذ شته در آن ک شور و ط سه مرحله با سرمایه گذاری 500
میلیون پوندی ساااا ته شاااده اساااه و اکنون  ۴00نفر عمدتا دانشااامند و مهندس در آن فعالیه م کنند ] .[38اهمیه و چالش های مهم
ایجاد و بهره برداری زیر ساااااا ه های بزرپ علم در دومین گزارش تهیه شاااااده برای مجلس اعیان انهلساااااتان نیز بررسااااا شاااااده
ا سه ] .[38عالوه بر هزینه کالن ایجاد⸲ نههداری و بهره برداری طوالن مده و بروز ر سان تجهیزاه گرانقیمه آزمای شهاههای
مل و پردا ه حقوق و مزایای کارکنان نیز مسااتلزم صاارت هزینه های اضاااف اسااه که به بودجه ساااالنه چنین مراکزی م افزاید.
همچنین عدم تامین به موقع بودجه الزم برای بهره برداری⸲ تعمیراه و ارتقای تجهیزاه ط سااال های آت ممکن اسااه شاارایط را
ایجاد کند که از امکاناه بزرپ علم با حداکثر ظرفیه استفاده نشود و چنین شرایط سرمایه گذاری های کالن کشور در حوزه های
علم و فناوری را با چالش های جدی مواجه م سازد.
استمرار تحریم های فراقانون و غیر منصفانه بر علیه کشور ما نیز چالش مهم دیهری اسه که هم ایجاد چنین تشکیاله بزرگ را
در مواردی ناممکن م سااازد و هم حفظ و نههداری و ارتقای تجهیزاه پیچیده و گرانقیمه آنها را با مشااکل و صاارت هزینه های به
مراتب بیشتر مواجه م سازد .عالوه بر هزینه های بزرپ ایجاد و نههداری آزمایشهاههای مل جامع و ماموریه گرا داشتن نیروی
کار ماهر مناسااب در بهره برداری از ساارمایه گذاری های هنهفه در این حوزه نقش تعیین کننده ای دارد .حفظ و نههداری و اسااتفاده
بهینه و کارآمد از سااارمایه گذاری های بزرپ در حوزه زیر ساااا ه های علم به میزان زیادی وابساااته به فراهم آوردن ت صاااص و
نیروی انسان توانمند در رده جهان اسه .بدون داشتن نیروی انسان ماهر و کارآمد سرمایه گذاری در این حوزه چندان توجیه پذیر
ن واهد بود .جمع آوری ت صص و برنامه ریزی سا ه تاسیساه بزرپ علم قبل از آنکه عملیات شود ممکن اسه چندین دهه طول
بکشااد .بنابراین مهم اسااه که در این حوزه یک اسااتراتهی بلندمده از قبل در کشااور وجود داشااته باشااد .همچنین شااواهد زیادی وجود
دارند که نشااان م دهد زیرسااا ه های علم کوچک و بزرپ اغلب برای ب ش صاانعه نیز بساایار مهم و مفید اسااه .دسااترساا به
زیرسااااا ههای علم با بودجه عموم بهویهه برای شاااارکههای کوچک و متوسااااط که قادر به تامین مال ساااارمایهگذاری در چنین
تجهیزات نیستند ،بسیار راههشا و مهم م باشد .شرکههای کوچک و متوسط که از دانشهاهها ارج م شوند ممکن اسه همچنان
به تجهیزاه مؤسساه تحقیقات و دانشهاه متک باشند .از اینرو چنین زیرسا ه های یک شروع ارزشمند برای شرکه های به
صااوص نوپا را فراهم م کند و به طور مسااتقیم محرک اقتصاااد و تسااریع کنده توسااعه صاانعت کشااور اسااه .از اینرو الزم اسااه
اساتراتهی و برنامه سارمایهگذاری زیربنای برای زیرساا ههای علم شاامل بررسا اقدامات با هدت تساهیل دساترسا بیشاتر برای
ب ش صنعه نیز باشد .بعد از تاسیس و عملیات شدن آزمایشهاههای مل یک دیهر از مالحظاه جدی ایجاد سازوکار های نظاره⸲
ارزیاب و پایش مداوم اسه که تأثیر و بازگشه سرمایه را رصد نماید و با ارائه مستنداه و شواهد به تصمیمگیریهای آت در مورد
آنها کمک نماید.

سخن آخر
یکی از دالیل مهم تاستتیس مراکز علمی ماموریت گرا در قالب آزمایشتتگاههای ملی در ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشتتورها
م شکل سازماندهی مطالعات پراکنده در مراکز علمی مختلف برای غلبه بر چالش های ا سا سی بوده ا ست .این آزمای شگاهها
که در آمریکا به موازات دانشتتتتتتگاهها و دیگر مراکز علمی و پژوهشتتتتتتی فعالیت می کنند توانایی و چابکی بهتری در حل
مشتتکالت و دستتتیابی به فناوری های مهم از خود نشتتان داده اند .تاستتیس چنین مراکز ماموریت گرایی در کشتتور ما نیز می
تواند منشا تحوالت مهم در حوزه های مختلف علم و فناوری شود .از اینرو ضروری است حوزه های مهم علمی و فناوری
بر استتاس نیازمندی های استتاستتی کشتتور⸲ ظرفیت های بالقوه و نیروی های انستتانی متخصتتص در دستتترس مشتتخص شتتود.
ستتتپس همزمان با تاستتتیس آزمایشتتتگاههای ملی در این حوزها⸲ تجهیزات با فناوری باالی آنها نیز به عنوان کاربر ملی در
نظر گرفته شتتتتتتود .همچنین با هدف ایجاد مراکز پیشتتتتتترو در حوزه های علم و فناوری و تاثیر ژرف بر کیفیت فعالیت های
علمی دانشگاهها و توانمندی بخش صنعت ضروری است تا دانشمندان برجسته در این آزمایشگاهها به خدمت گرفته شوند.
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همچنین ایجاد و بهره برداری از چنین زیرساخت های بزرگی مستلزم غلبه بر موانع و چالش های بزرگی است و ضروری
.پیشاپیش ضمن برنامه ریزی اقدامات مهمی در این خصوص انجام شود
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