
 فیلم صدا و سیما: مطابق با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی، جناب آقای دکتر صالحیسخنرانی 

قارن این روز تکنم و را حضور ملت ایران تبریک عرض می )ع( ابتدا بنده میالد با سعادت علی ابن موسی الرضا

 گیریم.فرخنده را با این خبر خوش به فال نیک می

ای های اتمی و هستهوظایف سازمان انرژی اتمی رصد کردن تحوالت فناوری در سطح جهان در حوزهیکی از 

اخیر  دو سه سالهای کوانتومی است که در فناوری، به آن توجه کردهدنیا که جدیداً ی یهااز فناوری ییکاست. 

 باکشور ما نیز فاصله زیادی با آن ندارد.  و اتحادیه اروپا تنظیم شده است و اروپایینقشه راه آن توسط کشورهای 

 را دادم. ورود به این عرصه دستورسال پیش  بنده در دو رصدی که در سازمان انرژی اتمی انجام شده است،

ها و رخدادهای مرتبط با آن در سطح اتم و زیر شود که پدیدهفناوری کوانتومی به زبان ساده به فناوری گفته می

ناسازگار است.  از مسائل طبیعیما ه رروزمهای ای هستند که با برداشتها به گونهو این پدیدهافتد اتم اتفاق می

به عنوان مثال ما انتظار داریم سنگی که درون چاه افتاده است به خودی خود بیرون نیاید، اما اگر یک سنگ 

ای است که با یاید و این پدیدهب توان انتظار داشت سنگ از چاه بیرونکوانتومی درون چاه کوانتومی باشد می

بنابراین در سطح اتم اتفاقاتی  زنی کوانتومی(.)پدیده تونل نوس نیستأشرایط روزمره ما و ابعاد بزرگتر از اتم م

 توانند در فناوری کاربردی باشند.به شکل صحیح مهار شوند می افتد که اگرمی

ذره نور را با هم چسبیده فرض کنیم و در دو  اگر دو ذره مانند دو چیست؟ یکلید ورود به فناوری کوانتوم

تر باشد یا چند سال نوری باشد، هر فاصله بین دو ذره چقدر باشد، یک مکند که این دست نگه داریم، فرق نمی

دهد میدهد و نشان شود و واکنش نشان میاتفاقی که روی یک ذره نور بیافتد ذره نور دیگر متوجه آن اتفاق می

دهد در حالی که ما انتظار داریم با سرعت که انتقال اطالعات از یک ذره نوری به ذره دیگر در زمان صفر رخ می

کشد تا افتد و اگر فاصله زیاد باشد باید فاصله را طی کند مثل نور خورشید که هشت دقیقه طول میبینور اتفاق 

افتد همان کنیم اتفاقی که روی یک ذره میا از هم جدا میتنیده راما هنگامی که ذرات درهم به زمین برسد.

 شود.لحظه روی ذره دیگر احساس می

تنیده را درهمهای ها و فوتونمانند الکترونتنیده در فناوری، ابتدا باید ذرات گیری از ذرات درهمبرای بهره

. در اینجا و در بعد آزمایشگاهی استتنیده جداسازی ذرات درهم ،پس کلید ورود به این فناوری .جداسازی کنیم

سال  برنامه ما تا انتهای. البته در حد آزمایشگاه تنیده و جداسازی کنیمدرهمها را ای از فوتونایم دستهتوانسته

. این اطالعات را دریافت کندکیلومتر  7درفاصله  دیگر فوتوندهیم و برا به یک فوتون اطالعات  این است که

شود. ای انجام میکیلومتر، بازهم انتقال اطالعات لحظه 1000کیلومتر شود یا  100ن فاصله شما مجسم کنید ای



اطالعات را انتقال دهد امکان ورود به این اطالعات وجود دارد و  کسی بخواهد امروزه اگر حسن دیگر آن است که

توانند نقل و انتقال اطالعات را گوش دهند ولی در این روش احتیاجی به رمزنگاری نیست بنابراین دیگران می

)مخابرات  تواند ورود کند.اطالعات را تبادل کند شخص سوم نمی  Bبه ایستگاه Aکسی بخواهد از ایستگاه اگر 

 امن(

مخابرات ربرد آن در حوزه ارتباطات، کا تنیدگی کوانتومی امتیازات و کاربردهایی در پنج حوزه دارد.درهم

اند انجام داده لمای 600را با ماهواره در فاصله تنیدگی درهمها به عنوان مثال چینی .یا انتقال اطالعات امن است

پس از آن در فواصل بیشتر به این  کیلومتر و 15بعد  و برسیم کیلومتر 7 به تا آخر سالو ما هم امیدواریم 

 فناوری دست یابیم.

قدیمی چهل سال پیش را شما ماشین حساب است.  یهای محاسباتماشینکاربرد دیگر آن در بحث محاسبات یا 

تان یک تاپتوانید انتظار داشته باشید روی لپامروزی مقایسه کنید، در آینده به راحتی می پتابا آخرین لپ

 داشته باشید. سوپر کامپیوتر

کاربرد دیگر این پدیده در  تنیدگی کوانتومی در بحث بیولوژی کوانتومی نیز کاربرد وسیعی دارد.پدیده درهم

 مثالً  .تر را داشته باشدهای دقیقگیریپیشرفته است که توانایی اندازه در فناوری بخش حسگرها است، کشوری

-گیری انجام میدهد نسبت به کشوری که در حد متر اندازهمیگیری انجام متر اندازهکشوری که در حد سانتی

یا میدان گرانشی  ، جرمهای مغناطیسیگیری میداناندازه تواند شاملگیری میاندازه .تر استپیشرفته دهد

 توانیم داشته باشیم.گیری انجام دهیم کاربردهای بیشتری میتر بتوانیم اندازهباشد و هر چه دقیقضعیف 


