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 چکیده

های مناسب و مقبول یکی از وظایف اصلی استفاده از معادل ،خارجی های زبانواژه ۀدر ترجم

شناسی است. شناسی و اصطالحها و اندیشمندان مرتبط با علم واژهویژه سازمانبه _مترجمان

های مصوب در این است که آیا معادل ،شودلی که همواره در این خصوص مطرح میسؤا

مورد  _ویژه کارگروه نجومبه _ادب و فارسی ایران زبان و تانهای تخصصی فرهنگسکارگروه

 ۀپذیرش و استفاد ۀدامن ،و اگر چنین است ؟اهل فن بوده است ، کاربران وپذیرش مترجمان

پژوهش این  ،برای یافتن پاسخ مزبور ؟استرشته از واژگان مصوب تا چه اندازه  این متخصصان

 ، تهیه وتصادفیصورت ها به)گزینش معادل آماری ۀجامع ۀتهی و را بر مبنای بررسی میدانی

( و بررسی ساخت ، مصاحبه، ...علم نجوم میان مترجمان اهل فنو توزیع آن تنظیم پرسشنامه 

 .یمساختاستوار  گزینی(نجومی براساس اصول و ضوابط واژههای ها )ارزیابی موردی معادلواژه

 های ازمعادل متواتر   داد که در کنار رواج و کاربرد  ها نشان ل دادهآمده از تحلیدستبه نتایج  

 در کارگروه نجوم های مصوب ، معادلاین رشتهشده توسط مترجمان و متخصصان تعیینپیش

خوبی جای خود را در میان مترجمان اهل فن باز به نداتوانسته زبان و ادب فارسی فرهنگستان

 د.نرا به خود اختصاص دهبران کارو درصد قابل توجهی از میزان پذیرش  ندنک

 نجوم. ،اصطالح ،پذیرش ، : فرهنگستان زبان و ادب فارسی )فرهنگستان(هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

های مناسب و مقبول یکی از وظایف استفاده از معادل ،های خارجیهای زبانواژه ۀدر ترجم

شناسی مرتبط با علم واژه ن ها و اندیشمندا. در این راستا، برخی از سازماناستاصلی مترجمان 

 ،المللی و چه در سطح ملیچه در سطح بین ،عملکردی خود ۀسترشناسی در گو اصطالح

های خارجی در زبان عمومی های شفاف و دقیق برای واژهاصولی را برای ایجاد و گزینش معادل

ها و روشاصول،  ،های صحیح برای واژگان عمومیند. انتخاب معادلکنو تخصصی ارائه می

سازی در متون سازی و اصطالحواژهۀ نش آنها را متفاوت از شیوگزیۀ هایی دارد که شیوبایسته

علمی  ۀیک زمینمتون تخصصی در  ۀترجم ،تخصصی ۀترجمد. منظور ما از کنمیتخصصی 

و زبان  أدزبان مب های تخصصی واژهموضوع متن و در این نوع ترجمه، مترجم نه تنها باید  است.

یز آشنا باشد. گزینی ناصول واژه بلکه الزم است که تاحدی با ،(1044، 4)زانون را بشناسدقصد م

در یک  های تخصصیواژه تواتراست که  باوربر این  (1001، 9نقل از بایرنه به4911) 1پینچاک

 «سوخت»همانند ها : این واژهاستزبانی متون تخصصی  هایترین ویژگی، یکی از مهممتن

دور از و بهترین زمان در کوتاه را توانند انتقال اطالعاتمی ، چراکهدنکنمتن عمل میبرای 

 .هرگونه سوءبرداشت یا ابهام میسر سازند

آگاهی و  شوند کهرو میروبه یک واژه ۀترجم درگاهی مترجمان اهل فن با چندین معادل 

رجمان و واند کمک شایانی برای متتگزینی میمند و استاندارد در واژهروشی نظام استفاده از

تنها نهمند استفاده از یک روش استاندارد و نظام معادل مناسب باشد.متخصصان در انتخاب 

نوعی هماهنگی  هاکاربرد و انتخاب واژهشود که میان مترجمان و متخصصان در باعث می

زایی داشته باشد. در نقش بسنیز سازی یک زبان غنی تواند درمیهمچنین بلکه  آید،وجود به

اصول و قواعدی را  ،های مرتبط با استانداردسازی واژگانپردازان و سازماننظریه ،این راستا

و  7(، پیچت4990) 1سیگر (،0100) 1و ملمکر 1توان بیکراند که از این نمونه میهکردمطرح 

 برد. را نام (1001سازمان اینفوترم )خصوص هو ب( 4901) 0ادراسک
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سازی و پیشنهاد مسئولیت واژه4970از سال  4ان نیز فرهنگستان زبان و ادب فارسیدر ایر

 باهدف   ،های مناسب بر واژگان بیگانه را در دستور کار قرار داده است. در این رابطهمعادل

واژگان تخصصی در یک قلمروی خاص مطالعاتی، فرهنگستان  سازی استانداردسازی و هماهنگ

شده شده، یکسانسازیا تنظیم کرده و هر چند سال یک بار واژگان معادلخاصی ر هایکارگروه

کند. اما های هدف توزیع میگروهمیان ای تخصصی در شده را در قالب دفترچهو استانداردسازی

های مصوب در این است که آیا معادل ،شودی که همواره در این خصوص مطرح میألسو

مترجمان  1ذیرشپمورد  ،زجمله کارگروه تخصصی نجوما ،های تخصصی فرهنگستانکارگروه

متخصصان هر رشته از واژگان  ۀپذیرش و استفاد ۀدامن ،اهل فن بوده است و اگر چنین است

 های پیشنهادی فرض بر این است که تنها نیمی از معادل .استمصوب فرهنگستان تا چه اندازه 

به برای پاسخ  زبان علم نجوم قرار گرفته باشد. ای کاربران حرفه فرهنگستان مورد توجه و اقبال 

اصول  نگاه کوتاهی به ضمن معرفی روش و مراحل انجام تحقیق این پژوهش، پرسش اصلی 

منظر اندیشمندان قلمروی  از باید دید که . در حقیقتاندازیممی ردسازیاحاکم بر استاند

واژگان خاص و پرکاربرد در یک  و استانداردسازی  سازیهایی در یکسانلفهؤچه م ،گزینیواژه

 که مورد توجهردسازی ااصول و قواعد استانددر همین راستا از  .باشدمیتخصصی دخیل  ۀحوز

خود را برمبنای  ۀمطالعدر ادامه،  و باشد استفاده کردهمیفرهنگستان زبان و ادب فارسی 

 دهیمتوسعه میپژوهشی میدانی 

 

 روش و مراحل انجام تحقیق -2

های مصوب ی استفاده شده است. در ابتدا واژهنجام این تحقیق از دو روش کیفی و کمّبرای ا

دلیل قدمت و به ،شدندواژه می 99فرهنگستان در دفتر دوم که شامل  های نجوم واژه جلد اول  

های موجود در برای تحقیق استخراج شدند. سپس معادل ،گذشت بیش از ده سال از تصویب

هایی که تنها یک معادل در فارسی هر واژه در جدولی گردآوری شدند و واژهزبان فارسی برای 

تخصصی توسط فرهنگستان  ۀداشتند، یا اسامی خاص بودند و یا بیش از یک معادل برای واژ

                                                           
1. Academy of Persian Language & Literature  
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پرکاربرد در  ۀواژ 91این ملحوظات به انتخاب . از بررسی خارج شدند.  ،پیشنهاد داده شده بود

 قلمروی نجوم منجر شد.

شرح ذیل که تهیه آن به 4معادل مصوب ایجاد شد 91ای برای این بعد پرسشنامه ۀمرحل در

 است:

ای با ذکر منبع تعریف، نوشته شد. سپس جمله ،واژه انگلیسی و تعریف انگلیسی  ۀابتدا واژ

بایست با یک جای خالی وجود داشت. این جای خالی می آنکه در است فارسی داده شده 

شد. برای صورت انگلیسی داده شده بود پر میای که فقط تعریف آن بهشدهجمهتر ۀمعادل واژ

گزینۀ چهار گزینه درنظر گرفته شد: یک گزینه معادل مصوب فرهنگستان و  ،هر جای خالی

های پرکاربرد ازطریق بررسی در های پرکاربرد در زبان فارسی بودند )گزینهمعادل دوم و سوم

رشتۀ نجوم انتخاب شد( و  استاداننتی و نیز مصاحبه با دو تن از های اینترمجالت و سایت

های قبلی را نپذیرد و شود که متخصص هیچ کدام از گزینهچهارم نیز در حالتی پر می ۀگزین

اینترنتی و  دهد. این پرسشنامه به دو صورت پسندد را در آن گزینه قرار معادلی که خود می

آوری ن اهل فن توزیع شد. بعد از جمعان و مترجمامتخصصاز نفر  19صورت چاپی در میان به

فارسی و انگلیسی و  ۀزبانیک های لغت فرهنگستان با کمک فرهنگ مصوب  ها، هر معادل  داده

ه است مورد بررسی قرار گرفت. شدنتشر مشناسی که ازسوی فرهنگستان تأیید و نیز منابع واژه

 شد. ها مکتوبهای مزبور برای هریک از معادلش معادلدالیل پذیرش و یا عدم پذیر ،درنهایت

 

 ادبیات تحقیق و چارچوب نظری -3

و  9«دقت» ،1«اقتصاد»ها به سه اصل ( در معیارهای گزینش معادل111 :0100) و ملمکر بیکر

گزینی از جامعیت الزم در واژه و ملمکر شده توسط بیکرد. اصول تعییننکنمی اشاره 1«تناسب»

هیچ تعریف خاصی ارائه « دقت»و « تناسب»ل وبرای اص بیکر و ملکمرند، چراکه نیستار برخورد

شده توسط ارائه د. سه اصل نواژه ندار« نحو»، و «معنا»، «زایایی»ای به د و توجه ویژهندهنمی

چراکه سازمان  ،( هستند1001:40( بخشی از اصول سازمان اینفوترم )1000) و ملمکربیکر 

                                                           
 پرسشنامه در پیوست الف، انتهای نوشتار حاضر، منعکس شده است. -4

2. economy 

3. precision 

4. appropriateness 
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، «شفافیت»عالوه بر این سه اصل به اصول  ،جامعیت بیشتر اما بسیار مختصر اب ،اینفوترم

 ،دازد. با این حالپردر انتخاب واژه می« ارجحیت نظر گویشوران»، و «اشتقاق»، «هماهنگی»

واژه  شفافیت، تناسب، و درستی  ۀاصول این سازمان نیز توجه چندانی به زایایی ندارد و دربار

این اصول  کارگیری به ۀدهد و چه بسا که مترجم در نحولومی ارائه نمیتعریف مشخص و مع

د. در عین حال، اگرچه اصول اینفوترم اصولی جهانی و جهانشمول است، اما این سرگردان مانَ

زبان مقصد هیچ سخنی به میان نیاورده است. پر واضح  رعایت اصول نگارشی  ۀسازمان دربار

فارسی که اصول نگارشی آن نقش بسزایی در چگونگی  ناست که در زبانی همانند زبا

رفتن شفافیت، هماهنگی و دقت گزینی منجر به ازمیانگزینی دارد، عدم رعایت اصول واژهواژه

 شود.معنایی می

و سازمان اینفوترم به  و ملمکر ( عالوه بر اصول بیکر4990) سیگردر همین راستا، 

شناسی، معنایی، کاربردی و نحوی، قوانین های ریختهها ازجمله مؤلفهای دیگر زبانویژگی

و دوری از  کندمی ها اشارهآرایی واژگان و حتی میزان پذیرش یا درصد مقبولیت واژهتلفظ و واج

سیگر کند. اگرچه ضوابط های عمدی را قویاً توصیه میابهام یا خودداری از کاربرد ترادف

، با این حال، شاهد هستیم که هستند (1000) ملمکرو  تر از اصول بیکربسیار جامع (4990)

و نیز  1«چندمعنایی» ۀندارند و دربار« قواعد نگارشی»و  4«زایایی»این اصول نیز توجهی به 

سازد، بحثی به های قرضی که ذهن اکثریت مترجمان را مشغول خود میمجوز استفاده از واژه

 د.نآورمیان نمی

، توجه «بودندقیق»هایی چون ز بر ضرورت بررسی مؤلفه( نی4901اصول پیچت و دراسکا )

واژه، اختصار، پرهیز از  1«ترکیب»و  9«پذیریاشتقاق»، «ساختار دستوری و آوایی»به 

بسط  شناسی که اخیراًهای غیرضروری و ثبات الگوهای ریختنامیو هم 1هاچندمعنایی، ترادف

شود که نقش مهمی را در ای دیده میزینه، داللت دارند. در این اصل گاست و گسترش یافته

 «شناختیالگوهای ریخت»بایست از ها دارد و آن این است که مترجم میمقبولیت باالی واژه

د استفاده کند. اگرچه اصول پیچت و نو در میان گویشوران رواج دار اندگسترش یافته که اخیراً
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3. derivation 
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اند اما آنها چندمعنایی را جایز داشته پذیری اشاره( به اصل زایایی و اشتقاق4901) دراسکا

 اند.وردهاندانسته و از ضرورت رعایت قواعد نگارشی سخنی به میان نی

رسد که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به رعایت قواعد دستور زبان، نظر میدر این میان به

سابقه، ابقه و بیسکم سازی فارسی، دستور خط، زایایی، فرایندهای واژه شناسی، هجای زبانآوا

وابطی که مختص ضو استفاده از کلمات اصیل و نیز استفاده از  کاربرد وندهای مختص زبان

ای دارد. هرچند که در اصول اصلی فرهنگستان مستقیماً به اصل عنایت ویژه ،استهواژهوام

وص خصهب ،اختصار پرداخته نشده است، اما در بحث مربوط به زایایی و نیز بخش معنایی

ای تحت پوشش قرار گرفته است. برای تا اندازه وضوعچندین بند پایانی از اصل آخر، این م

که هریک از معناها به حوزه مادامی _شده توسط فرهنگستان، چندمعنایی رانمونه، اصول تعیین

 .4(7شمارد )اصلمجاز می _دنهای دیگر علمی مربوط باشو رشته

 تان زبان و ادب فارسی به ابعاد نگارشی، دستوری، آوایی و...با توجه به اینکه اصول فرهنگس

ها در زبان فارسی برخوردار است، در این توجه زیادی کرده و از جامعیت الزم برای بررسی واژه

شود. طبق اصول و ها استفاده میعنوان مالک سنجش و ارزیابی واژهتحقیق از اصول مزبور به

های عمومی و هایی در دفترهای اول تا دهم برای واژهمعادل گزینی فرهنگستان،واژه وابط ض

؛ 1001ریزی، پیشین )سیاه ۀگرفتهای صورتبراساس پژوهش ،کهاست تخصصی پیشنهاد شده 

( مترجمان و کاربران زبان تمایل زیادی به استفاده از 1049فر، ؛ شفیعی4991 غریب،

ها نوعی اکراه از استفاده از این معادل های پیشنهادی فرهنگستان ندارند و گاهی درمعادل

صورت سفانه روش انتخاب واژه، برای تحقیق در این حوزه گاه بهأشود. متسوی آنها دیده می

سسات پژوهشی بر ؤگرفته در محافل دانشگاهی و مصورت و غالباً تحقیقات  است تصادفی نبوده

دلیل اهمیت و کاربرد زیادی که . بهفارسی بوده استدار زبانهای مشکلو واژه 1زبان عمومی

 دارد، محققان این تحقیق درصدد نجوم در علومی چون ریاضی، فیزیک، شیمی و... ۀرشت

بخش  شده از سوی ابط تعریفوها را طبق اصول و ضتا چگونگی انتخاب این معادل برآمدند

                                                           
ر علوم برای هر لفظی که دارای یک معنی خاص باشد، ویژه دگزینی بهدر واژه»اصل هفت بر این اساس استوار است که  -4

برای لفظ »گوید: با این حال تبصرۀ همین اصل می«. ها پرهیز گرددترجیحاً فقط یک واژه برگزیده شود و از تعدد و تنوع واژه

عرف اهل علم در مقتضای سنت و سابقه و ای که در علوم گوناگون تعاریف مختلف دارد، گزینش چند واژۀ معادل، بهبیگانه

 «.هریک از حوزه ها مجاز است
2. common language 
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سپس میزان پذیرش و  دهندفرهنگستان مورد بررسی قرار  و مشخصاً کارگروه نجوم گزینیواژه

 ن زبان علم و کاربران این رشته ارزیابی کنند.اهای نجومی را میان مترجمواژه

 

 هاتحلیل توصیفی داده -4

 به مقاله حاضر همانطور که پیشتر در مورد روش و مراحل انجام کار توضیح دادیم، نویسندگان

بالطبع پرداختند.  نجوم ۀمتخصص در رشت های مترجمان آوری پاسخنامه و جمعتوزیع پرسش

هایی که معادل؛ اندهای دیگری نیز پیشنهاد دادهها، معادلیک از این واژهمترجمان برای هر

در ادامه  اند.بندی کلی حذف شدهپایین آنها در جمع فراوانی  دلیل  ای بوده و یا بهفردی و سلیقه

سط متخصصان این رشته وکه ت های توصیفیو بر اساس آنچه که در ذیل خواهد آمد به تحلیل

این فرهنگستان برای هریک از  ی کههایمعادلبررسی  برای هر یک از واژگان ارائه شده و نیز

 .مصوب کرده است خواهیم پرداختها واژه

 

ای کلمه ،استدر انگلیسی  Large fire ballکه مترادف  bolide ۀواژ :(bolide) گویآتش •

)اسم(  )اسم(+ گوی آتشمرکب متشکل از اسم  صورتبهمعادل  ،فارسی ۀدر ترجم .استبسیط 

انگلیسی آن تر از طوالنی معادل فارسیکه است باعث شده  موضوعساخته شده است. همین 

که امروزه  )فرهنگ معین( استقدیمی  ایواژه «گوی»در این ترکیب رغم آنکه به .نظر رسدبه

 واژۀ اول و هجای اول از واژۀث بین هجای دوم از مک نیز از نظر آوایی و نداردچندانی کاربرد 

دقیقًا این واژه ، با این حال معادل فارسی است هکردحدودی مشکل ا تادوم تلفظ این کلمه ر

تخصصی مزبور را  ۀواژمعنای  ترکیب واژگانی  ای کهگونهبه ،دهدمفهوم مورد نظر را انعکاس می

 19نفر از  40کنندگان در این تحقیق )ز شرکتبیش از نیمی ا. در درون خود جای داده است

گیری وامهم بولید که  سایرینو موافق بودند  bolideبرای ن افرهنگست با معادل مصوب( نفر

 اند.را پذیرفته استانگلیسی آن  ۀاز کلم 4عینی

ر ازنظ ،نگار را داردهمچون تاج ایبسیط که توانایی ایجاد واژه : این معادل (corona) تاج •

مهندسی  جمله. این معادل در چندین حوزه ازبودن تلفظی آسان داردهجاییدلیل یکبه آوایی

کاربرد دارد. این کلمه در میان های انگلیسی متفاوت منابع طبیعی و دندانپزشکی با واژه

                                                           
1. borrowing/emprunt 
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طوری که تنها یک نفر با این به ،نفر( برخوردار است 17متخصصان از مقبولیت بسیار باالیی )

را  «نگارتاج» ترکیب ،ستاین کلمه که زایاده و یک نفر هم نظری نداشته است. مخالف بو کلمه

 11نیز تشکیل شده است. این ترکیب  Coronagraph تاج و نگار که از دو اسم  خود دارد  با

 این واژه دارد. باالی پذیرش، که نشان از است داشته موافق

تاج از  ۀهمچون واژ ،است «کشانکاه»ف که مخف مرکب ۀ: این واژ(Galaxy) کهکشان •

از دو هجای اول  ،آواییازنظر  است.وردار برخنفر( در میان مترجمان  17) باالییمقبولیت بسیار 

 .استاین معادل  تلفظ آسانخود دلیلی بر که  شوندمیدهان تلفظ  خلفیانتهای 

 «منظومه» ۀواژ مرکب از ترکیب دو -مشتق ۀاین واژ :(solar system) منظومۀ شمسی •

 ۀمنظوم»( تشکیل شده است. در این بررسی، برخی از : صفت)شمس + ی «شمسی» و )اسم(

ترجیح  ”solar system“و برخی دیگر از مترجمان نیز با دیدن اند استفاده کرده «خورشیدی

اما  ،استفارسی  ایکلمه «خورشید»استفاده کنند. گرچه  «سیستم خورشیدی»دادند که از 

ه کردفرهنگستان از لفظ عربی استفاده  ،«شمسی ۀمنظوم» عبارت دلیل رواجرسد بهمیر نظبه

 سال» معادل مرکبمصوب فرهنگستان موافق بودند. در  ۀنفر از مترجمان با واژ 41 است.

را  «خورشیدیسال» و غالباًاست وجود داشته  موافق تنها شش نفر (solar year) «شمسی

 «خورشید» فارسی   ۀواژ ،دهد که برای برخی از مترجمانیین خود نشان ماند که اارجح دانسته

هجده  Mean solar time)) «متوسطخورشیدیزمان»است. معادل اولویت در جای شمس به

باال  نسبتاً جای عربی را دلیل این مقبولیت معادل فارسی به توانمی .داشته استوافق نفر م

 ۀهم که استمرکب -مشتق ایهواژ (Mean solar day) «متوسطخورشیدیروز»دانست. 

از محبوبیت  معادل. این نیستتلفظ آن آسان  ،بودنطوالنی دلیل و به استفارسی  آن یاجزا

 .ن با آن موافق بودنداو تنها سیزده نفر از متخصص نیستچندانی برخوردار 

تشکیل  «واره»وند  و «شهاب»از اسم اصیل فارسی  معادل: این (meteoroid) وارهشهاب •

سازد. این وند چندان شود و اسم میبا اسم ترکیب می شباهت و نسبت( )وند «واره»ده است. ش

و از قدیم نیز میان مردم رواج  استکه اسم بسیط  (meteor) «شهاب» معادلزایا نیست. 

برخوردار  نفر 17 بسیار باالی از مقبولیت که استکوتاه و آسان ازنظر تلفظی  معادلی ،داشته

. شاید قرار گرفته است نفر 41 مورد پذیرش «وارهشهاب»این در حالی است که  بوده است و

وجود  است.این معادل بوده  پذیرش باالی رخود دلیلی ب «شهاب» ۀواژبودن و کوتاه نتلفظ آسا
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ین ادلیلی بر کاهش محبوبیت تواند میخود  ،از زایایی کمی برخوردار است که «واره»پسوند 

 .است آب گرفته شدهشه ۀکه از ریشاست ای نویسه با واژهدرست هم شهاب ۀ. واژمعادل باشد

را به خود نفر(  19) باالیی ای مرکب است که پذیرشنیز کلمه (meteorite) سنگشهاب

 .ه استاختصاص داد

از دو  ،کندالخط فارسی تبعیت میمرکب که از رسم ۀ: این واژ(Ecliptic Limit) حدِّگرفت •

، تشکیل شده است. در استمعنای خسوف و کسوف که به «گرفت»و  ای عربی(حد )کلمه ۀکلم

بانان زتلفظ این اسم برای فارسی ،/d/ انفجاری  دو صامت  نشینی هم دلیل به ،برداریهتاین گر

وفقیت م ۀدهند، نشاننفر از مترجمان 14ن این واژه در میا میزان باالی پذیرش . استمشکل 

 بوده است.مذکور معادل  فرهنگستان در گزینش

اسمی  «سپهر»که  است «سپهر» و «نور»: اسمی مرکب از (photosphere) نورسپهر •

. برخی از که در فارسی امروزی نیز کاربرد زیادی دارد است فلک و معنای آسمانقدیمی به

نفر از  47 برند.کار میبه «فتوسفر»یعنی انگلیسی آن  تلفظ همانندمترجمان این کلمه را 

ای کلمه(chromospheres) سپهرمصوب فرهنگستان موافق بودند. فام معادل مترجمان با

که در کلماتی  استزای نسبتاً ،معنی رنگبه ،«فام»وند . است «سپهر»و  «فام»مرکب از دو اسم 

. استقرض و وام معنی صورت مستقل بهشود. فام بهفام استفاده میسرخ و فامهمچون سیه

دیگر در باالی  ۀخورشید یا هر ستار که در جوّ گویندمی های گازیالیهآن دسته از سپهر به فام

که  استبسیار زیاد  درخشندگی   هاد و از خصوصیات آننسطح مرئی یا نورسپهر قرار دار

ز مترجمان بیش از نیمی ا. معنی واژه باشد ۀدهندتواند انعکاسمی «سپهرفام» ۀواژحدودی تا

 ۀترجیح دادند که از کلمنیز موافق بودند و برخی از مترجمان نفر( با این معادل مصوب  41)

نیز همانند  (ionosphere) «سپهریون»معادل  ند.کناستفاده  «کرومسفر»انگلیسی آن یعنی 

شبیه به  این کلمه هم تقریباً .است «سپهر»و  «یون»اسم مرکب متشکل از  «فام سپهر»

 .نفر( 40) نسبی داشته است و پذیرش مقبولیت «سپهرفام»

تقریباً در میان مترجمان جا نیافتاده  معادلاین  :(Baily’s beads) های بیِلیدانهتسبیح •

گذاری براساس شباهتی که با هرچند ناماند. را انتخاب کرده معادل نفر این 1است زیرا تنها 

تلفظ این  ،بودن و مکث بین تسبیح و دانهطوالنی دلیل  بهاما  ،است صورت گرفته ،مفهوم داشته

درحالی که در فارسی از  ،این واژه در انگلیسی از دو اسم تشکیل شده است .استواژه مشکل 
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گزینی پیچت و دراسکو مطابق با اصول واژه ،و اختصارو اصل کوتاهی  استترکیب سه اسم 

 .رعایت نشده است ،(4901)

 نفر( 49) باالیی نسبتاًبسیط در میان مترجمان نجوم از مقبولیت  ۀین کلم: ا(umbra) سایه •

سایه موجب نیم ۀدر کنار واژ ،کامل است ۀاست. معنی این کلمه که همان سای برخوردار بوده

 ایهحالی که سایه واژدر .کامل را انتخاب کنندۀ سای ۀان گزینکه برخی مترجماست شده 

 و Shadow، ghostهایبرای واژه .شودتلفظ مینیز تر آسان و استکامل  ۀتر از سایکوتاه

shade تنها یک معادل مصوب  ،و شیمی وجود دارند اپتیک، رایانه های مختلف که در حوزه

 توان از یک معادل طبق اصول فرهنگستان در زبان فارسی می وجود دارد. «سایه»نام فارسی به

 .کردهای مختلف استفاده در حوزهواحد 

 «خور» اسم از سه «نگاشتخورطیف»معادل : ( (spectroheliogramنگاشتخورطیف •

لیل دشاید به ،معادلاین دربارۀ شده است.  تشکیل «نگاشت»و  «طیف»معنی خورشید، به

 ۀواژه است. کردیک نفر، کسی معادل مصوب را انتخاب نجز به ،بودن و تلفظ مشکلطوالنی

با  مقبول در این مورد بوده است. نسبتاًمعادلی  «خورشیدینمایطیف»و  «یوگراملاسپکتروه»

اند هکرداما برخی مترجمان از آن استفاده  استاین واژه نیز بسیار مشکل  که تلفظ انگلیسی این

 ه است.کردن هنگستان در معرفی این معادل سعی چندانیشاید دلیل اصلی این باشد که فرو 

 .است Nodical monthاین معادل  انگلیسی   مترادف دیگر(:  (Draconic monthگرهیماه •

نفر  1) چندان بین مترجمان مقبول نبوده است( /-e+ / + گره ماه) مرکب-این ترکیب مشتق

میان مترجمان  Draconicدلیل شباهت با معنای ای بوده که بهاژدهایی نیز گزینهماه موافق(.

 موارد دیگرموافق داشته و در  crescent moon 41)هالل ماه ) اسم مرکب مقبول بوده است. 

بیشترین میزان پذیرش  ،استفارسی  ای کامالً نو که واژهماهاستفاده شده است.  «نوماه» اغلب

 است. به خود اختصاص دادهدرمیان مترجمان را 

 در زبان /-e. وند /استمعنی شباهت این پسوند به /-e: زبان )اسم( + /(prominence) زبانه •

 ییا ،نسبت یتوان گفت که در بین وندهای فارسی پس از یامی بسیار کاربرد دارد و فارسی

دلیل  ،مشتق ۀاین کلمبودن  کوتاه(. 4907مصدری دارای بیشترین کاربرد است )کلباسی، 

 ۀحوز در "apophasis"، "tongue" ۀاین معادل در ترجم .است آنتلفظ آسان  ایمهمی بر

 ،کلمه این بودن نویسهدلیل هماستفاده شده است. شاید به موسیقی نیز در reed و شناسیزمین
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 ،است تر بودهخاص و ترطوالنی خورشیدی که ۀاند که از زبانمترجمان اهل فن ترجیح داده

 است.مقبولیت داشته  نفر 9 میان این معادل تنها .ندکناستفاده 

استفاده در زبان انگلیسی نیز  "Impact crater"صورت به "crater" (crater):دهانه •

 9 "نهزبا". این معادل نیز همچون است معنی شباهتبهباال  ۀهمچون نمون /-e/ پسوند  شود.می

معنی قیف انفجار و ترتیب بهنظامی به شناسی و علومدر زمیناین معادل داشته است. موافق نفر 

برخوردی و دهانه )ماه(  ۀمعنی دهانبهمعنی جام و هم فشان و در نجوم نیز هم بهآتشۀ دهان

 فاده شده است.است

بیست و  ،تشکیل شده است معنی تصغیربه /e-/و وند اسم که از  «پوسته» :(crust) پوسته •

 ۀن کلم. برای این معادل چندیاستسان برخوردار آ یداشته است و از تلفظ نفر موافق پنج

در  cortex ،علوم و فنّاوری غذادر  casingمله ازج ،های متفاوت وجود داردانگلیسی در حوزه

 مهندسی عمران.در  shell و شناسیزیست

 .استراه و روش ، جنب ،معنی طرفدر عربی بهکه  است: اسم بسیط azimuth)) سمت •

اختصار  گرچه این واژه از ،موافق بودند «زاویه سمت»و تعدادی دیگر با  «آزیموت» باتعدادی 

 نفر( 40) از مقبولیت پایینی هجایی دارد اما نسبتاًسان یکآتلفظ چنین برخوردار است و هم

 یمورد پذیرش چندان متخصص مترجماننزد که این واژه شاید دلیل این .برخوردار بوده است

 وضوع. این مهای زبان عمومی فارسی باشدواژه از سمت در بیشتر ۀاستفاداست،  قرار نگرفته

 کاهد.یبودن واژه ماز تخصصی قطعاً

تشکیل شده  / نسبیi/ قطب+ +شفقمرکب از  –مشتق معادل(: این Aurora) قطبیشفق •

اما  ،مشکل است نسبتاً eگرچه تلفظ دو واج انفجاری مشابه تنها با اختالف یک مصوت است. 

نفر برخوردار بوده است. شاید یک دلیل آن این باشد که این  11این کلمه از محبوبیت باالی 

شمالی و قطب دو ر د شفقی که یعنی دقیقاً ،استمعنی خودش  ۀدهندانعکاس یقاًدق معادل

 «دور قطبی» .نفر موافق داشته است 40 نیز circumpolar)) «قطبی ر دو» .وجود دارد جنوبی

 ۀدهندانعکاس. این معادل گیردبخشی از آسمان است که همواره در باالی خط افق قرار می

از  ،قبل ۀواژ نسبت به است، به همین دلیل این واژه نتوانستهشاید  و نیستمعنی خودش 

 .پذیرش قابل توجهی برخوردار باشد
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فر ن 41است،  گان شمال+ مدار+ این معادل که ترکیب :arctic circle)) شمالگان مدار •

 ،ت استیمعنی نسببه نیست و چندان زایا که «گان»پسوند از  موافق داشته است. این معادل

 تشکیل شده است.

نسبت(  ی)یا + ی)اسم( + پاییز)اسم( = اعتدالautumnal equinox)) اعتدال پاییزی •

 زیرا هیچ مخالفی نداشته و تنها یک نفر بوده که ،استدر این مجموعه  معادل ترینمقبول

رود. اول اینکه کار میمعنی به نجوم به دو ۀدر حوز پاسخی به آن نداده است. این معادل

که وقتی خورشید در مسیر ظاهری  البروج استۀتالقی استوای آسمان با دایر ۀمعنی دو نقطهب

رسد، آغاز پاییز نیمکرۀ شمالی زمین است و معنی دیگر زمانی است که اش به آن میساالنه

 رسد )فرهنگستان زبان وادب فارسی(.خورشید به این منطقه می

در انگلیسی  Greenwich timeاین معادل مترادف برای  (universal time):ساعت جهانی •

روهی ترجیح داشته است. گنفر موافق  41 که است یاسم مرکب مشتقوجود دارد. این معادل 

های ند. از این معادل، معادلکناستفاده  «جهانی ساعت»جای به «جهانیزمان»اند که از داده

 (coordinated universal time) «ساعت هماهنگ جهانی»مانند  ،دیگر نیز ایجاد شده است

کمتر میان مترجمان مقبول بوده  این معادل طوالنی .استکه از ترکیب دو اسم و یک صفت 

 (.فرن 41است )

الخط این معادل عربی . رسماست شده از برجگرفته : بروج اسم عربی (Zodiac)البروجدایرة •

در میان  باالی این معادل پذیرشل اصلی شاید دلی .اندمعادل بودهاین  نفر موافق 11 است و

 .، قدمت آن باشدکاربران

 Astro navigationمترادف آن  انگلیسی  ۀکه واژ (Celestial navigation) ناوبری اختری •

که  است ناوبر کسی تشکیل شده است. اختر+ ی +ی +بر ناو+مشتق از -. این ترکیباست

درکل نوعی ناوبری  اختری ناوبری .استره نی ستامع. اختر نیز به)دهخدا( راندکشتی را می

کند )فرهنگستان زبان و ادب که موقعیت شناور را توسط رصد اجرام آسمانی تعیین می است

 برای برخی مترجمان کامالً این معادل  موافق داشته است.نفر  1 تنها معادلفارسی(. این 

 ند.اهنداد یا به این گزینه پاسخبرخی از آنه ،و به همین دلیلاست ای ناآشنا بوده کلمه

با  مترجمان و متخصصان اهل فن موافقت و عدم موافقت  فراوانی و درصد 4جدول در 

 :ادب فارسی منعکس شده استهای مصوب فرهنگستان معادل
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مترجمان  توسط فرهنگستان مصوب هایمعادل با موافقت عدم و موافقت میزان درصد و فراوانی جدول -4جدول 

 صصان اهل فنو متخ

هرفتهای ازدستگزینه  
های مخالف گزینه

 فرهنگستان

های موافق گزینه

 شماره معادل فرهنگستان

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 4 گویآتش 40 91/4 40 00/4 4 44/0

 1 تاج 17 94/1 4 44/0 4 44/0

 9 کهکشان 17 94/1 1 11/0 0 0

 1 ظومۀ شمسیمن 41 11/4 49 1/4 4 44/0

 1 وارهشهاب 41 71/4 41 19/4 4 44/0

 1 حدگرفت 14 11/1 1 11/0 1 11/0

 7 نورسپهر 47 09/4 41 19/4 0 0

 0 بیلیهایدانهتسبییح 1 11/0 19  10/1 1 19/0

 9 سایه 49 01/1 7 71/0 9 91/0

 40 متوسطروزخورشیدی 49 1/4 41 11/4 4 44/0

 44 سپهرامف 41 11/4 41 19/4 1 11/0

 41 نگاشتخورطیف 4 44/0 11 0/1 1 11/0

 49 زبانه 9 97/0 49 01/1 4 44/0

 41 دهانه 9 97/0 49 01/1 4 44/0

 41 مدارشمالگان 41 19/4 41 71/4 4 44/0

 41 قطبیشفق 11 0/1 1 11/0 4 44/0

 47 متوسطخورشیدیزمان 40 91/4 44 49/4 0 0

 40 پاییزیاعتدال 10 01/9 0 0 4 44/0

 49 شمسیسال 1 11/0 19 10/1 0 0

 10 سمت 40 00/4 40 91/4 4 44/0

 14 سپهریون 40 91/4 9 97/0 1 11/0

 11 جهانیساعت 41 11/4 41 14/4 0 0

 19 ماههالل 41 19/4 47 09/4 0 0

 11 پوسته 11 19/1 1 11/0 1 11/0

 11 البروجدایرة 11 19/1 1 19/0 4 44/0

 11 گرهیماه 1 11/0 41 71/4 0 01/0
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 17 اختریناوبری 1 19/0 19 10/1 1 11/0

 10 سنگشهاب 19 10/1 1 11/0 4 44/0

 19 دورقطبی 40 91/4 40 00/4 4 44/0

 90 تاج نگار 11 19/1 9 91/0 1 11/0

 94 ماهنگ جهانیهساعت 41 19/4 41 71/4 4 44/0

 91 شهاب 17 94/1 0 11/0 0 0

 جمع 829: جمع 141 1/11 910  11/99 11 71/1

 

 آمده از پرسشنامهدستنتایج آمارهای بهتفسیر  -5

است ت باالیی برخوردار بوده از جامعیکه  _گزینی در فرهنگستان با بررسی اصول و ضوابط واژه

توجه به اطالعاتی که  و نیز با _گیردگزینی دربرمیی متعدد و متنوعی را در امر واژههامؤلفهو 

 :شدنتایج زیر حاصل  آمد،دست بهمزبور  ۀپرسشنامارزشیابی  از

از  «شهاب»، و «اعتدال پاییزی»، «شفق قطبی»، «کهکشان»، «تاج»های معادل .4

مترجم با این  19 مجموعنفر از  11 یش ازکه ب یطوربه ؛ندبسیار باالیی برخوردار پذیرش

 های مصوب موافق هستند.معادل

 «اختریناوبری »، و«خور طیف نگاشت»، «ای بیلیهتسبیح دانه»های معادل .1

 .ها موافق بودندآننفر یا کمتر با  1 هایی هستند که تنهامعادل

 ،)کرومسفر( «سپهرفام» ،)کرونوگراف( «نگارتاج» ،)بولید( «گویآتش»های واژه .9

 ،)فتوسفر( «نورسپهر» و )اسپکتروهلیوگرام( «نگاشتخورطیف» ،)یونسفر( «سپهریون»

جای معادل هایی بودند که برخی مترجمان ترجیح دادند معادل قرضی آن را بهژهوا

 مصوب استفاده کنند.

 روز»، «بیلی هایدانه تسبیح»های درصد مترجمان با معادل 10کمتر از  .1

، «سمت»، «شمسی سال»، «شمالگان مدار» ،«زبانه»، «دهانه»،«متوسط خورشیدی

موافق بودند و  «هماهنگ جهانی ساعت»و  «اختریاوبرین» ،«گرهیماه» ،«ماه هالل»

 تر از معادل مصوب فرهنگستان بوده است.های دیگر برای آنها مقبولمعادل

و  کنندگان مربوط به مقبولیتهای شرکتدرصد پاسخ 1089 ،با توجه به جدول زیر

نسبتاً  شپذیرمیزان  ۀدهندنشان امر که این استهای مصوب فرهنگستان واژه پذیرش
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های ها مربوط به گزینهدرصد پاسخ 14879. همچنین استنجوم  ۀها در رشتمعادلباالی 

 دیگر و یا عدم پاسخ به سوال است.

 

 و مقبولیت واژه های مصوب فرهنگستان در کارگروه نجوم درصد پذیرش -1جدول 

  فراوانی  درصد فراوانی درصد با ارزش 

9/10=400*91811/11810 10/11 =400 *

910/141 

میزان پاسخ به معادل مصوب  141

 فرهنگستان

79/14 =400 *11/91 

11/99 

های دیگر جز میزان گزینه 910 910/910*400=11/99

گزینه مربوط به معادل مصوب 

 فرهنگستان 

 جمع 001 11/91 

 های بی اعتبارداده 11 910/11* 400= 71/1

 جمع کل  910 99/99 400

 

 گیرینتیجه -6

اساس اصول و ضوابط های نجومی برمعادل موردی  تحلیل و ارزیابی هدف از این نوشتار 

استفاده و  برایفرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. با توجه به اینکه واژگان زبان علم  گزینی واژه

و  هاهیابی پرهیز از کاربرد واژو هدف از این معادل شودکاربرد عملی اهل فن ساخته می

این پرسش مطرح  ویژه نزد متخصصان آن رشته است،به ،حات بیگانه در زبان مقصداصطال

 _های تخصصی فرهنگستان ادب و فارسی ایرانهای مصوب در کارگروهد که آیا معادلشومی

و اگر چنین است است مورد پذیرش مترجمان، کاربران و اهل فن بوده  _ویژه کارگروه نجومبه

 ۀمصوب تا چه اندازه است؟ فرض اولیاین رشته از واژگان  متخصصان  ۀپذیرش و استفاد ۀدامن

های مترجمان و متخصصان این حوزه از معادل ۀه درصد پذیرش و استفادما بر این بود ک

در مصوب  هایکارگروه نجوم فرهنگستان زبان و ادب فارسی کمتر از نصف واژه پیشنهادی 

معادل نجومی  91 آمده از تجزیه و تحلیل آماری دستبهنتایج است. با این حال، کارگروه مذکور 

تنها میزان رواج و کاربرد نهنشان داد که ها رابطه با میزان پذیرش و درصد مقبولیت معادل در

، بلکه استشده توسط مترجمان و متخصصان حائز اهمیت تعیینهای ازپیشمتواتر معادل
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یعنی بیش از ، به خود اختصاص دهند را رشپذیدرصد  1089اند های مصوب توانستهمعادل

در عین حال، مشخص شد که رعایت  اند.پذیرفته شده های پیشنهادی فرهنگستاننیمی از واژه

شده و مصوب های استانداردسازیتا پذیرش معادلاست گزینی باعث شده اصول و ضوابط واژه

 رو باشد.نزد مترجمان متخصص با اقبال قابل توجه رو به

علمی و  گزینیکه فرهنگستان در امر واژه دادنشان  این تحقیق نتایج ،عین حالدر 

اغلب ی که یتا جا ،استه کردموفق عمل به طور نسبی بعد از گذشت ده سال  تخصصی

های مصوب های بیگانه و نامأنوس از معادلجای استفاده از معادلدهند بهن ترجیح میامتخصص

، صورت هماهنگ در میان مترجمان و متخصصانهای مصوب بهادلند. استفاده از معکناستفاده 

منجر به افزایش فهم در خواندن و  در کنار صیانت از زبان و ادب فارسی دربرابر زبان علم بیگانه،

تواند باعث های مصوب فرهنگستان میشود. اگرچه استفاده از واژهارتباطات سریع می

حائز اهمیت این است که بایستی فرهنگستان در  ۀلی نکتو ،شودزدایی در زبان فارسی بیگانه

دهد که عالوه بر های باال نشان میگزینی توجه زیادی به زمان نماید، زیرا بررسی دادهامر واژه

هایی که تازه به زبان مقصد وارد مناسب برای واژه سرعت تصویب معادل ،رایج اصول زبانی

گیری اجتناب از وامداشته و موجب  آن معادل ش ش مهمی در افزایش پذیراند نیز نقشده

گزینی، معادلی را جای واژهشود. شاید به همین دلیل است که فرهنگستان در برخی موارد بهمی

گزینی و رسد که هرچه زمان واژهنظر میبهه است. کردکه از قبل رواج داشته، انتخاب 

تر باشد و از اصولی همچون تر و کوتاهیابی برای واژگان و اصطالحات بیگانه فشردهمعادل

 تخصصی بیگانه کمتر ۀافتادن واژامکان جا ،دشوو قدمت بیشتر استفاده  آوایی،اختصار، خوش

فارسی دارند یا در  ۀیا اصطالحاتی که ریش شدن و ترویج واژگانامکان حاکم ،عکسو به شودمی

 باشد، بیشتر خواهد بود. ساخت آنها از قواعد نحوی و واژگانی فارسی استفاده شده

: با تشکر فراوان از آقای دکتر رضا منصوری و خانم مهنوش تهرانی که با سپاس و قدردانی

 های خود ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند. راهنمایی
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 پرسشنامه -پیوست

تر است را انتخاب نمایید و درصورتی که هیچ کدام را ای که برای شما مقبولگزینه لطفاً

 با تشکر .آخر بنویسید ۀنظر خود را در گزین ،پذیریدنمی

 

1- Bolide: A fireball accompanied by one or more audible explosions, 

often associated with meteorite falls. (Ridpath, 1997) 

تکه بسیار پرنوری در آسمان درخشید و تکه ____________بارش شهابی اسدی  مثال: در

 شد.

 د( واژۀ دیگر  گویج( آتش  ب( جسم آتشین   الف( بولی

2- Corona:  An extremely hot, highly ionized gas surrounding the Sun 

(Ridpath, 1997) 

 .است رؤیت قابل ____________ کسوف هنگام در: مثال

 واژۀ دیگر( د   اکلیل( ج  خرمن( ب  تاج( الف

3- Galaxy: A system of stars, often with interstellar gas and dust, bound 

together by gravity. (Ridpath, 1997) 

 .ماست به ____________ تریننزدیک المسلسله امراۀ: مثال

 واژۀ دیگر( د  کهکشان( ج  کهکشانه( ب کاهکشان( الف

4- Solar System: The collective name for the Sun and all the bodies 

that orbit it. (Ridpath, 1997) 

 .آمد وجود به چرخان و بزرگ ابرگازی از ____________ ،پیش سال میلیارد 1/1: مثال

 واژۀ دیگر( د خورشیدی سیستم( ج خورشیدی منظومۀ( ب شمسی منظومۀ( الف

5- Meteoroid: A small particle from a comet or asteroid in orbit around the 

Sun (Ridpath, 1997) 

 شودمی دیده تیرشهاب صورتبه نزمی جوّ به برخورد درصورت ____________: مثال

  واژۀ دیگر( د  آسمانی سنگ( ج  شخاسا( ب وارهشهاب(الف

6- Ecliptic limit: The maximum angular distance that the Sun can be 

from the nodes of the Moon's orbit and still produce an eclipse (Ridpath, 

1997) 

 .است درجه 40 جزئی خورگرفت/  کسوف برای ____________ مقدار: مثال

 واژۀ دیگر( د خسوفی و کسوف حدود( ج  حدگرفت( ب گرفت حدود( الف
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7- Photosphere: The visible surface of a star, from which most of its energy 

is emitted in the form of visible and infrared radiation. (Ridpath, 1997) 

 .است سلسیوس درجۀ 1000 حدود ____________ سطحی دمای: مثال

 واژۀ دیگر( د  فتوسفر( ج نورسپهر( ب  سپهر رخشان( الف

8- Baily's beads: A phenomenon seen immediately before or after 

totality in a solar eclipse, when sunlight shines through valleys along the 

Moon's limb. The appearance is like a curved string of pearls. (Ridpath, 

1997) 

 نوزدهم قرن انگلیسی اخترشناس بیلی، فرانسیس افتخار به را ____________: مثال

 . اندکرده گذارینام

 واژۀ دیگر( د بیلی هایمهره( ج بیلی مرواریدهای( ب بیلی هایدانهتسبیح(الف

9- Umbra: 4- The conical zone of darkness directly opposite the Sun 

from a planet or satellite 2. The central, darkest part of a sunspot. (Ridpath, 

1997) 

 افتد،می زمین بر کلی گرفتگی خورشید به هنگام که ماه از ای ____________: مثال

 . دارد پهنا کیلومتر 900 حداکثر

 واژۀ دیگر( د  سایه تمام( ج  ظل( ب   سایه( الف

10- Mean solar day: The average length of the apparent solar day 

(Ridpath, 1997) 

 .آیدمی دستبه زمان معادلۀ از ظاهری خورشیدی روز با ____________: مثال

 ژۀ دیگروا( د   خورشیدی متوسط روز( ج   خورشیدی متوسط روزشبانه( ب  متوسط شمسی روز( الف

11- Chromosphere: A region of a star's atmosphere above its 

photosphere. (Ridpath, 1997) 

 ثبت ____________ طیف گرفتگی، خورشید آغاز هنگام به اخترشناسان از گروهی: مثال

 . کردند

 واژۀ دیگر( د کرهرنگین( ج  سپهررنگین( ب  سپهر فام( الف

12- Spectroheliogram: A photograph of the Sun taken in the light of a 

strong Fraunhofer line. (Ridpath, 1997) 

 .کرد پیدا را خورشید سطح ترفعال نواحی توانمی ____________ دقیق بررسی با: مثال
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 واژۀ دیگر( د اسپکتروهلیوگرام( ج خورشیدی نمایطیف( ب نگاشت خورطیف( الف

13- Prominence: A cloud-like feature, visible especially in Height, 

located in the Sun's corona but cooler and denser than the corona. (Ridpath, 

1997) 

 با را خورشیدی بزرگ های ____________ از برخی کلی، خورشیدگرفتگی هنگام به: مثال

 .داد تشخیص خورشید لبۀ در توانمی نیز غیرمسلح چشم

 واژۀ دیگر( د  فوران( ج  خورشیدی زبانه( ب   زبانه( الف

14- crater: An emission of light from the Earth's high atmosphere, 

caused principally by oxygen atoms or nitrogen molecules that are excited 

by electrons accelerated within the magnetosphere. (Ridpath, 1997) 

 برخورد اثر بر شمسی منظومۀ آغازین دردوران( ماه) ____________ بیشتر: مثال

 .اندآمده وجودبه دارهادنباله و هاسیارک

 واژۀ دیگر( د  حفره( ج  گودال( ب  دهانه( الف

15- Arctic circle: The latitude 66◦32_N. North of this line the sun 

does not rise on the northern winter solstice and does not set on the day of 

the northern summer solstice. (Richard A. Matzner, 2001) 

 .گذردمی نروژ و فنالند کشورهای نقاط ترینشمالی از ____________: مثال

 واژۀ دیگر( د   شمال قطب مدار( ج   شمالگان دایره( ب  مدارشمالگان( الف

16- Aurora: An emission of light from the Earth's high atmosphere, 

caused principally by oxygen atoms or nitrogen molecules that are excited 

by electrons accelerated within the magnetosphere. (Ridpath, 1997) 

 را ____________ زمین، یمغناطیس شمال قطب از دوری دلیلبه ایران ساکنان: مثال

 .بینندنمی

 واژۀ دیگر( د نورقطبی( ج  قطبی سپیده( ب  قطبی شفق( الف

17- Mean solar time: The time shown on a clock; technically, it is the 

time since the mean sun crossed the meridian with 12 hours added to make 

the day begin at midnight rather than noon. (Ridpath, 1997) 

 .دارد اختالف دهد،می نشان آفتابی هایساعت که زمانی با ____________: مثال

 واژۀ دیگر( د  میانگین خورشیدی زمان( ج  متوسط خورشیدی زمان( ب  متوسط شمسی زمان( الف
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18- Autumnal equinox : Moment at which the Sun’s center appears to cross 

the celestial (Moore,2002) 

 شمالی نیمکرۀ در رسدمی آسمان در ____________ نقطۀ به خورشید که وقتی: مثال

 .شودمی آغاز بهار جنوبی در نیمکرۀ و پاییز زمین

 واژۀ دیگر( د  تیرماهی اعتدال( ج  خریفی اعتدال( ب  پاییزی اعتدال( الف

19- Solar year: The year in a calendar designed to relate, approximately at 

least, to the seasonal cycle (Ridpath, 1997) 

 .است شمسی ماه 41 شامل ____________: مثال

 واژۀ دیگر( د اعتدالی سال( ج  خورشیدی سال( ب  شمسی سال( الف

20- Azimuth: The direction to a celestial object measured in degrees, 

clockwise from north around the observer's horizon. (Ridpath, 1997) 

 .است درجه صفر به نزدیک قطبی ستارۀ ____________: مثال

 واژۀ دیگر( د آزیموت( ج   سمت( ب  سمت زاویه( الف

21- Ionosphere: The collective term for the various layers of ionized 

particles (Ridpath, 1997) 

 شده گسترده زمین سطح کیلومتری 100 تا 10 بین ارتفاع در زمین ____________: مثال

 .است

 واژۀ دیگر( د  یونسفر(ج  سپهریون( ب  کرهیون( الف

22- Universal time: A world-wide standard time-scale, the same as 

Greenwich Mean Time. (Ridpath, 1997) 

 .است ____________ از جلوتر و نیم ساعت سه ایران رسمی زمان :مثال

 واژۀ دیگر( د جهانی ساعت( ج  جهانی وقت( ب  جهانی زمان( الف

23- Crescent moon: Phase of the moon between new and first quarter 

(Moore, 2002) 

 .دشومی تعیین ____________ رؤیت براساس قمری ماه اول روز: مثال

 واژۀ دیگر( د  نوماه( ج  هالل ماه( ب  ماه هالل( الف

24- Crust: The outermost layer of a planetary body (Ridpath, 1997) 

 یا هالرزهزمین سبب زمین ____________ در ژئوفیزیک هایصفحه جاییجابه: مثال

 .شودمی هاقاره کند حرکت

 ژۀ دیگروا( د پوشش( ج   قشر( ب  پوسته( الف



 یشناسزبان و زبان مجله | 410

 

25- Ecliptic: The apparent path of the Sun against the star background 

over the course of a year. (Ridpath, 1997) 

 .کندمی تقسیم قسمت دو به را البروج منطقۀ ، ____________: مثال

 واژۀ دیگر( د بروج دایره( ج  البروجفلک( ب  البروجدایرۀ( الف

26- Draconic month: The mean interval of time between successive 

passages of the Moon through the ascending node of its orbit, the point at 

which it passes from south to north of the ecliptic (Ridpath, 1997) 

 .دارد اهمیت هاگرفت بینیپیش در ____________ تعیین: مثال

 واژۀ دیگر( د گرهیماه(ج  ایگره ماه( ب  اژدهایی ماه( لفا

27- Photosphere: The visible surface of a star, from which most of its 

energy is emitted in the form of visible and infrared radiation. (Ridpath, 

1997) 

 خورشید تاج ساختار درباره عاتیاطال ____________ از استفاده با اخترشناسان: مثال

 .اندآورده دستبه

 واژۀ دیگر( د کرونوگراف( ج  نگارخرمن( ب  نگار تاج( الف

28- Celestial navigation: The process of directing an aircraft, 

aerospace vehicle, or spacecraft from one point to another by reference to 

celestial bodies of known coordinates. (Joseph & Angelo, 2006) 

 روندمی شمسی منظومۀ هایدوردست به که فضاپیماهایی هدایت و یابیجهت اساس: مثال

 .است ____________

 واژۀ دیگر( د نویگیشن سلستیال( ج آسمان دریانوردی( ب  سماوی دریانوردی( الف

29- Meteorite: Metallic or stony material that has passed through the 

atmosphere and reached Earth’s surface. (Joseph & Angelo, 2006) 

 چند حدود در شوندمی یافت زمین سطح در که هایی ____________ بیشتر: مثال

 .هستند سانتیمتر

 واژۀ دیگر( د آسمانی سنگ( ج  شهاب( ب  سنگشهاب( الف

30- Circumpolar: A celestial object that does not rise or set as seen 

from a given location, but circles around the celestial pole. (Ridpath, 1997) 

 .است آسمان ---------- نواحی در قیفاووس فلکی صورت ایران ساکنان ازدید: مثال

 واژۀ دیگر( د پیراقطبی( ج  دورقطبی( ب  گردقطبی( الف
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31- Coronagraph: An instrument that enables the Sun's corona to be 

observed outside the times of total eclipses (Ridpath, 1997) 

 خورشید تاج ساختار دربارۀ اطالعاتی ____________ از استفاده با اخترشناسان: مثال

 .اندآورده دستبه

 واژۀ دیگر( د رافکرونوگ( ج  نگارخرمن( ب  نگارتاج( الف

32- Coordinated universal time: The time-scale that is provided by broadcast 

time signals, and is the basis for all civil timekeeping. (Ridpath, 1997) 

 .شودمی تعریف ____________ براساس کشورها رسمی ساعت: مثال

 هماهنگ ساعت( ج جهانی هماهنگ مانز( ب شدههماهنگ جهانی زمان( الف

 واژۀ دیگر( د جهانی

 


