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به نام خالق بی همتای و سرچشمه علم و معرفت

E=mc2 با عرض سالم و احترام خدمت اساتید، دانشجویان و مخاطبان گرانقدر نشریه

علم نیاز بشر است و دانستن، برنامه ی او. در واقع بشر امروز به خوبی این حقیقت را دریافته است که 

بدون علم، زندگی اش یکنواخت و گاه سخت می شود.

واقعیت  این  از  غافل  نباید  اما  باشد.  او  رفاه  رفتن  علم  پی  در  برای  آدمی  دلیل  آخرین  و  اولین  شاید 

باشیم که علم و دانش سالح امروز بشر است و در یک نگاه واقع بینانه اگر بگوییم امروزه علم سالح 

هر کشوریست که بیراه نگفته ایم چراکه این علم است که هم نشان از پویایی یک جامعه می دهد و هم 

ثمره ای از جنس بی نیازی را به دنبال دارد.

در نشریه حاضر، با اتکا بر توانایی و عزم راسخ اعضای علمی انجمن فیزیک سعی شده است مطالب بروز 

و مفید جهت استفاده ی شما دانشجویان عزیز فراهم شود.

امید است توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمی شما عزیزان برداشته باشیم 

انشاهللا.



مشاهدات مربوط به شدت نور
برگرفته از مقاله: ابرهای کومه ای از دیدگاه سطوح زبر 

نویسندگان:
 آقای جعفر چراغعلیزاده

 دکتر مرتضی نطاق نجفی 
دکتر احد صابر



انجمن علمی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

9

ابرها تأثیر بسزایی در تعادل تابشی زمین دارند. به طور کلی دو منبع اصلی برای نور پراکنده شده ای که 
از ابر به ما می رسد وجود دارد: نور پس زمینه آسمان که به طور عمده به رنگ آبی متمایل است و نوری 
که از سمت خورشید مستقیما به ابرها می رسد. همچنین دو منبع برای پراکنده شدن نور در داخل ابر 
وجود دارد: قطرات آب یا یخ و ذرات گرد و خاک معلق در هوا )پالس وکاتاور، 1971(. در هر دو حالت 
سطح مقطع پراکندگی نور مرئی به توزیع شعاع این ذرات بستگی دارد که عمدتا توزیع گاما در نظر گرفته 
می شود )لوین، 1958(. اگر اندازه ذرات خیلی کوچکتر از طول موج رسیده به آنها باشد، پراکندگی رایلی 
)Rayleigh scattering( رخ می دهد و در غیر این صورت، برای حالتی که ذرات خیلی بزرگتر از طول موج 
نور رسیده باشد باید پراکندگی اپتیکی استفاده می شود. هچنین برای حالتی که اندازه ذرات قابل مقایسه 
با اندازه طول موج رسیده باشد از نظریه پراکندگی می1  استفاده می شود که در آن سطح مقطع پراکندگی 
متناسب با ᵪ-2 است که برای ابرهای کومه ای برقرار است. یکی از نتایج مربوط به شبیه سازی پراکندگی 
نور مرئی با استفاده از این مدل پیش بینی یک رابطۀ لگاریتمی بین ضخامت ابر و شدت نور رسیده از ابر 

است که نشان می دهد افت و خیز لگاریتم نور می تواند معیاری از افت و خیز ضخامت ابر قلمداد شود.
هر سطح دو بعدی زبر با یک میدان افت و خیزدار )f)r بیان می شود که نشان دهنده ارتفاع رویه در نقطه ی 
r از فضای دوبعدی است. به این تعریف می توان جامعیت بیشتری داد، به این ترتیب که به میدان اسکالر 
بر روی یک رویۀ دو بعدی تعبیر ارتفاع نسبت دهیم و به اصطالح آن را به یک مسالۀ سطح زبر نگاشت 
کنیم. این کمیت می تواند چگالی، شدت نور، دما و ... باشد. در این مطالعه ما از این روش بهره می گیریم 
و لگاریتم شدت نور رسیده به هر پیکسل عکس را به عنوان میدان افت و خیزدار تعریف می کنیم. در 
نظریه استاندارد سطوح زبر بی مقیاس، خاصیت تعیین کننده خود متشابهی2 به این صورت است که تحت 

باز مقیاس فضا، الگوهای رفتاری تکرار می شوند.

مشاهدات مربوط به شدت نور

1 Mie scattering
2 Self-affinity
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برای سطوح زبر مقیاس ناوردا، این تابع همبستگی رفتار توانی به صورت C)r(~|r|2-al دارد که در آن alرا 
نمای زبری محلی3 می نامند )باراباسی و استنلی، 1995(. شکل3-الف نمودار تمام لگاریتمی این تابع را بر 
حسب فاصله )r( نمایش می دهد. همانطور که دیده می شود، این تابع، طبق پیش بینی مربوط به سطوح 
زبر مقیاس ناوردا به صورت توانی رفتار می کند که نمای al=0.67±0.05 را بدست می دهد. این به خوبی 
نشان می دهد که سطح در نظر گرفته شده )که همان ضخامت ابر است( یک سطح خود متشابه برخالی 
ناوردایی  مقیاس  ویژگی  که  است  )سرتاسری(  کل  واریانس  طبقه بندی،  معیارهای  از  دیگر  یکی  است. 
سطوح زبر را نشان می دهد. برای سطوح زبر مقیاس ناوردا، این تابع با L2ag متناسب است که در آن 
پارامتر ag نمای زبری سرتاسری4 نامیده می شود. در نمودار داخلی شکل3-الف، )W)L بر حسب L رسم 
شده است که با توجه به شیب به دست آمده در مقیاس تمام لگاریتمی، نمای مربوط برای این رابطه 
al=0.67±0.05 است. سطوح خودمتشابه، تک برخالی هستند فقط اگر al=ag=a باشد )کاندف، 1995(. با 
مقایسه دو نمای به دست آمده مشخص می شود که این دو نما در بازه ی خطای میله ای همدیگر قراردارند 
و در نتیجه میدان مورد نظر توصیف کننده یک سطح تک برخالی است. یکی از سواالت متداول در زمینه 

ی سطوح زبر، گاوسی یا غیر گاوسی بودن آنهاست.
خوشبختانه معیارهای ساده ای برای تشخیص اینکه آیا سطح زبری مطابق این الگو رفتار می کند یا خیر 
وجود دارد که ساده ترین آن تابع توزیع میدان است. برای اینکه یک سطح گاوسی باشد بایستی تابع 
توزیع میدان موضعی گاوسی باشد. این تابع در شکل3-ب نمایش داده شده است. همانطور که در این 

شکل مشاهده می کنیم این تابع غیر گاوسی است.

شبیه سازی پراکندگی نور از ابر

بررسی  را  انحنای موضعی5  این سیستم،  بودن  گاوسی  غیر  یا  گاوسی  و  تر موضوع  دقیق  بررسی  برای 
می کنیم. اگر سطح زبری گاوسی باشد، تابع توزیع انحنای موضعی )C_b(P گاوسی خواهد بود )کاندو و 
همکاران، 2000(. همچنین اگر میدان مورد نظر تقارن انعکاسی ))f)r(=-f)r( داشته باشد تمام گشتاورهای 
Cq )به ازای "q" های فرد صفر( خواهد بود. عالوه بر این برای آزمایش گاوسی بودن یک توزیع می توان 

b فرد
رابطه زیر را بررسی کرد:

  )6(

3 Local roughness exponent
4 Global roughness exponent
5 Local curvature
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این تابع، برای یک کمیت با توزیع گاوسی، مقدار عددی ۳ می شود و به عنوان یک آزمایش مهم برای 
گاوسی بودن محسوب می شود. در شکل داخلی باال شکل3-ب این تابع برای b=10 رسم شده است. 
به وضوح دیده می شود که تابع توزیع انحنای موضعی گاوسی نیست. به طور خاص، این تابع به صورت 
تابع  پایین شکل3-ب به خوبی مشخص است که  رفتار می کند. در نمودار داخلی   P)Cb(~exp)-a|Cb|(

توزیع برای این مسئله گاوسی نیست.
مقایسه پراکندگی می برای دو منبع نور خورشید و نور زمینۀ آبی آسمان با تقریب هنی-گرینشتاین در 
)بوثورس و همکاران، 2008(.  بهترین برازش بدست می آید   g=0.99 شکل 5-الف دیده می شود که در 
شبیه سازی چنین سیستمی بسیار مشکل است، زیرا به دلیل احتمال بسیار پایین پراکندگی در زاویه های 
بزرگ )~یک در یک میلیون برخورد(، سیستم مورد نظر بایستی اندازه خطی بسیار بزرگی )از مرتبۀ چند 
ده میلیون( داشته باشد تا پدیدۀ چند پراکندگی در ابرها تحقق یابد. بعبارتی چند پراکندگی مربوط به 
زاویه های پراکندگی بزرگ در برخورد های محدود مورد استفاده در شبیه سازی ها عمال امکانپذیر نیست. 
دانه کنیم که  را درشت  نیاز است که سیستم  افزایش قدرت محاسباتی   و  این مشکل  از  برای رهایی 
بوسیلۀ آن می توان تابع توزیع زاویه موثر را برای سیستم محاسبه کرد. می توان دید که با این کار، شبیه 
سازی با تعداد محدود ذرات  و نور فرودی ممکن می شود. در این دیدگاه ابر را به قسمت هایی تقسیم 
می کنیم که هر بخش، از تعداد بسیار زیادی ذره تشکیل شده است که این تعداد در مقایسه با تعداد کل 
ذرات در ابر ناچیز است. در حقیقت به جای پراکندگی نور از تک تک ذرات، پراکندگی نور را از قسمت های 
گفته شده در نظر می گیریم. فاصلۀ متوسط ذرات از هم در ابرهای کومه ای دو میلیمتر است )دوربین، 
1959(. برای راحتی سیستم دو بعدی را در نظر می گیریم که در آن هر قسمت فرضی از تعدادی ذره 
تشکیل شده است که بطور تصادفی در جعبه ای با طول خطی L و چگالی )سطحی( تعداد ثابت 0.25 
قطره/mm^)-2(  در نظر گرفته شده است.  برای بدست آوردن پراکندگی موثر از این قسمت ها، سیستمی 
با طول L های مختلف )که بر حسب میلیمتر است(  در نظر می گیریم  و شدت پراکندگی در زاویه های 

مختلف را  محاسبه می کنیم.
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برای بررسی تاثیرات افت و خیز رویه ی باالیی ابر، همان گونه که در شکل6-ب به صورت طرح واره نشان 
داده شده است،  قسمتی از ابر را به ارتفاع δH بلندتر از اطراف آن در نظر می گیریم )که آن را برآمدگی 
می نامیم( و اثر تغییرات ارتفاع در شدت نور دریافتی در انتهای ابر  را بررسی می کنیم. برای این منظور 
  α دو حالت را در نظر می گیریم،  نوری که از آسمان به صورت عمودی وارد ابر می شود و نوری که با زاویه
وارد ابر می شود و در بخش خروجی، تعداد نوری که به صورت عمود از سیستم خارج می شود را با در نظر 
گرفتن مقدار مشخص اتالف در هر برخورد  اندازه گیری می کنیم.  برای هر دو حالت عرض سیستم را به 
پنج بخش تقسیم می کنیم که یک بازه )3∆ در شکل نمایش داده شده( دقیقا در زیر برآمدگی )به ارتفاع 
δH(  قرار دارد. شبیه سازی را برای  g=0.85  و زاویه های ورودی α=π/6 )برای نور خورشید( و α=0 )برای 
نور آبی( انجام می دهیم. همانگونه که در شکل7-الف دیده می شود تعداد فوتون هایی که بصورت عمودی 
خارج می شوند )N( برای حالتی که α=0 است با افزایش δH شدت نور دریافتی درست پایین برآمدگی 
)3∆( کاهش می یابد. این کاهش در نمودار داخلی شکل7-الف نشان داده شده است که به صورت نمایی 

با H+δH به صورت زیر است:

N ∞ exp)-a)H+δH((+b  )7(

که در آن =a و =b. این رابطه نشان دهنده این واقعیت است که در نهایت با افزایش زیاد δH، این کمیت 
تاثیری در نور دریافتی در انتهای سیستم نخواهد داشت و شدت نور خروجی مقدار ثابت b خواهد بود. 

گرد اورندگان :فائزه فیضیان و زهرا موسی نژاد





معرفی کتاب
رشته فیزیک )گرایش نظریه میدان ها(    
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مقدمه ای بر نظریه میدان های کوانتومی
An introduction to quantom field

مقدمه ای بر نظریه میدان کوانتوم یک کتاب درسی است که برای 
دوره فیزیک تحصیالت تکمیلی در نظر گرفته شده است که شامل 
نمودارهای  و  کوانتوم  الکترودینامیک  کوانتومی نسبی،  مکانیک 
فاینمن است.  نویسندگان این مطالب را از طریق مثال هایی که 
دقیقاً جنبه های فنی موضوع را توضیح داده و توضیحات شهودی 
می کنند.  دسترسی  قابل  می گذرد،  ریاضیات  پشت  در  آنچه 
نویسندگان پس از ارائه مبانی الکترودینامیک کوانتوم، در مورد 
تئوری تجدید عادی سازی و رابطه آن با مکانیک آماری بحث کرده 
و گروه تجدید عادی سازی را معرفی می کنند.  این بحث زمینه 
را برای بحث در مورد اصول فیزیکی زمینه ساز تعامالت اساسی 
میدان  نظریه های  توسط  آن ها  توصیف  و  بنیادی  ذرات  فیزیک 

سنج فراهم می کند.
زبان: انگلیسی

Michael E.peskin,Dan V.schroeder :نویسندگان
 سال انتشار: 1995

تعداد صفحات: 865

تئوری میدان کوانتومی و مدل استاندارد
Quantom field theory and the standard model

این کتاب درسی با ارائه مقدمه ای جامع از نظریه میدان 
بوزون  کشف  تا  پایه  از  ذرات  فیزیک  توسعه  کوانتوم، 
از توضیحات جسمی  ترکیبی  را پوشش می دهد.   هیگز 
دقت  و  تجربی  داده های  با  مستقیم  ارتباط  با  واضح، 
با طیف گسترده ای  برای دانشجویان  را  ریاضی، موضوع 
از زمینه ها و عالیق قابل دسترسی می کند.  با فرض تنها 
درک سطح کارشناسی از مکانیک کوانتوم، این کتاب به 
طور پیوسته مدل استاندارد و تکنیک های پیشرفته ترین 

محاسبه را توسعه می دهد.
Matthew D.schwartz :نویسندگان

سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 859
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نظریه میدان کوانتومی

نظریه میدان کوانتومی در پوست گردو

Quantum field theory

Quantum field theory in a Nutshell

این کتاب به عنوان مقدمه ای کوتاه و ساده از تئوری میدان 
دانشجویان  و  فیزیک  آخر  سال  دانشجویان  برای  کوانتوم 
تحصیالت تکمیلی که تحقیقات فیزیک ذرات نظری و تجربی 

را شروع می کنند مناسب است.
سه هدف اصلی این کتاب عبارتند از:

را 	  کوانتومی  میدان  تئوری  فرمالیسم  و  اساسی  فیزیک 
توضیح می دهد،

با استفاده از نمودارهای فاینمن خواننده را در محاسبات 	 
تئوری تبحر می دهد،

برای معرفی خواننده به نظریه های سنجش، که نقشی 	 
اساسی در فیزیک ذرات بنیادی دارند.

Franz  Mandl and Graham shaw :نویسندگان
سال انتشار: 2010

مطالب این کتاب گزارشی زیبا از طرز تفکر نظریه پردازان میدان مدرن 
درباره نظریه میدان کوانتومی، همراه با بینش و شهود فیزیکی است.

از زمان انتشار برای اولین بار، تئوری میدان کوانتومی به طور خالصه 
در  و جامع ترین مقدمه  به عنوان در دسترس ترین  را  به سرعت خود 
مورد این حوزه عمیق و بسیار جذاب فیزیک نظری تثبیت کرد.  اکنون 
در این نسخه کامالً تجدیدنظر شده و گسترش یافته، A. Zee آخرین 
پیشرفت ها را پوشش می دهد در حالی که بنیان مفهومی محکمی را 
برای دانش آموزان فراهم می کند، این کتاب را به روزترین و مدرن ترین 

کتاب درسی در زمینه تئوری میدان کوانتومی تبدیل کرده است.
A.Zee/Prinston university press :نویسندگان

سال انتشار: 2010
تعداد صفحات: 534
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سالم ؛لطفا خودتان را معرفی کنید.

با سالم. زهرا عبادی هستم عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

2.چه چیزی باعث شد تا رشته فیزیک را برای تحصیل انتخاب کنید؟

یکی از قدیمی ترین دغدغه های  همواره من، شناخت آدم ها بوده! جایی خوانده بودم طبیعت آینه انسان 
است )شاید در اشعار نظامی، همان جایی که می گوید: مجنون در بیابان نشسته و شیر و پلنگ و... 
دورش با آرامش نشسته اند. کسی که برای مجنون پیام آورده بود، این صحنه را می بیند و به او می گوید 
چطور این چنین چیزی ممکن است؟ مجنون در جواب می گوید :"من شیر و پلنگ و گرگ درونم را رام 
کرده ام، بیرونی ها خودشان رام می شوند". باور کرده بودم طبیعت آینه انسان است و فیزیک هم علم 
شناخت طبیعت! پس فیزیک می خوانم..معلم فوق العاده ای هم داشتیم که باعث شد نصف کالس 24 

نفره ما فیزیک بخوانند!

3.آینده شغلی رشته فیزیک در کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

در کشورهای پیشرفته فارغ التحصیالن فیزیک برای شغل های بسیار متفاوتی جذب می شوند. شاید این 
اتفاق برای ایران هم بیفتد شاید!

4.اساتید دانشگاه خودتان در هنگام تحصیل شما چه قدر برای ادامه این رشته تاثیرگذار بودند؟ چند تا 
از اساتید تاثیرگذار خودتان را معرفی کنید.

معلم دبیرستانم آقای نعمتی بسیار موثر بودند. به ما یاد می دادند چگونه مستقل و خالق فکر کنیم، 
نگران اطالعاتی که نداریم نباشیم، فکر کنیم، برای ریاضیات ارزش خوبی قائل باشیم، حرف هایمان بر 
پایه استدالل باشد، یاد بگیریم مسائل را ساده کنیم و دیدگاه خودمان را در حل مسائل بیابیم. چقدر 

خوشبخت بودم که شاگرد چنین معلم نازنینی بودم.
در دوران کارشناسی علیرغم عالقه ام به فیزیک، درسخوان نمره گیر نبودم! درس ها را در کالس دنبال 

می کردم و بیشتر درگیر سواالت فلسفی ام بودم.
حوصله و راهنمایی اساتیدم مثل دکتر میالنی، دکتر محمد فرهاد رحیمی، دکتر علیرضا زمردیان و دکتر 
تهرانی بسیار دستگیرم شد و با رتبه بسیار خوبی ارشد قبول شدم. دکتر کاله چی از اساتید دوره ارشد 
استاد و دوست عزیزی برای من بودند و هستند؛ از دوره ی دکترا هم دکتر میرزا در بسیاری از جوانب 

زندگی ام برایم الگویی دوست داشتنی هستند.

5.به نظر شما چگونه می توان در رشته فیزیک موفق بود؟

خوب بلد بودن ریاضیات را خیلی مهم می دانم. این نکته را هم بسیار مهم میدانم: فهمیدن فرق بین کم 
دقتی، دقت زیاد بیهوده، بی دقتی، آسان کردن مسئله یا تقریب مناسب زدن. بعضی مفاهیم را در قالب 
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تمرین ها و مسئله ها می توان بهتر فهمید. چیزی که دیدنش باعث آزار من می شود این است که بسیاری 
از بچه ها عادت کرده اند فیزیک را شبیه جغرافی بخوانند! بنابراین هر چقدر هم تمرین و مسئله ببینند، 
چندان فایده ای ندارد. نکته ارزشمندی که از یکی از اساتید روسی تبار دانشگاهمان یاد گرفتم این بود: 
"تک تک مولفه های یک فرمول را باید بتوانی به طور واضح شرح دهی. به نظر ساده می آید ولی بسیار 

کاربردی است و باعث توانمندی فیزیک خوان می شود.

6.آیا از استاد دانشگاه بودن راضی هستید؟ در کنار استاد دانشگاهی، به فعالیت دیگری نیز می پردازید؟

من معلمی را بسیار زیاد دوست دارم، با دیدن دانشجویانم، شنیدن دغدغه هایشان، نشیب و فرازهایی 
نیستند  دنیا  این  در  امروز  که  داشته ام  استادانی  می کنم.  معنا  را  زندگی ام  از  بخشی  می گذرانند،  که 
اما آموزه هایشان در من به زندگی ادامه می دهند. دوست دارم وقتی در این سوی باغ زندگی نیستم، 
ادامه می دهند. و شغل دیگر در کنار استادی،  آموزه هایی داشته باشم که درجان شاگردانم به زندگی 

مادری. خودش یک شغل تمام وقت است حداقل تا وقتی که بچه به سن مدرسه نرسیده!

7.به نظر شما چه عواملی در جذب دانشجو به رشته فیزیک موثر است؟

به نظرم از بچه هایی که جذب فیزیک خواندن شدند بپرسید بهتر است.

8.آیا  این رشته را برای تحصیل در دانشگاه به محصالن پیشنهاد می دهید؟

مهم است که چه دغدغه ای داشته باشند! به نظرم کمترین فایده فیزیک خواندن این است که الگوریتمی 
حل کردن مسائل را یاد می گیرند نه فقط مسائل درس های فیزیک. در کل یک نگرش دستگیرتان می شود 

و این خیلی ارزشمند است.
9.به نظر شما فیزیک چه اهمیت و کاربردی برای زندگی دارد؟

فکر می کنم غیر از کاربردهای کلیشه ای که شما هم میدانید و نیازی نیست بگویم ، در جواب سوال قبلی 
کاربرد مهمی برایش ذکر کردم البته نمود یکی از کاربردهای فیزیک جاییست که با رشته های  دیگر ترکیب 

میشود علوم زیستی، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم شناختی و...

10.نظر شما در مورد این که بعضی ها معتقدند بازار کار مناسبی برای رشته های علوم پایه وجود ندارد 
چیست؟

ابتدا بازار کار مناسب را تعربف کنید! این که انتظار داشته باشید بالفاصله بعد از فارغ التحصیلی جای 
خالی ای باشد که توسط شما پرشود، خیال باطلی است. خوبست کنار درس خواندن، مهارت های کاریابی 
یا کارآفرینی را یاد بگیرید و خودتان موقعیتی خلق کنید؛ لزوما نتیجه درس خواندن شغل داشتن نیست. 

11.به نظر شما یک فیزیکدان خوب چه خصوصیاتی می تواند داشته باشد؟

می تواناین دورا در دو حیطه ی آموزش و پژوهش تعریف کرد. فیزیک پیشه ای که توانایی خوبی در آموزش 
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فیزیک دارد چه به دانشجویان فیزیک و چه به مردم عادی؛ می تواند مشائل را خوب بفهمد و ساده کند 
که  پیشه هایی  فیزیک  پژوهشی،  زمینه  در  توهمی(.  و  علمی  غیر  داستان های خود ساخته  با  )متفاوت 

مسائل بنیادی را به شیوه های بدیع و خالق حل می کنند ،دوست دارم.

12.چه پیشنهادی برای ارتقای سطح علمی دانشجویان فیزیک دارید؟
توجه به ریاضیات، خواندن کتاب های خوب، تالش برای فهم عمیق مطالب )گاه با حل تمرین به دست 

می آید و گاه با بحث در مورد مطلب و طرح سوال های خوب(

13.توصیه شما برای دانشجویانی که رشته فیزیک را انتخاب کرده اند چیست؟
فرقی ندارد به چه کاری مشغولید و یا چه رشته ای را می خوانید؛ اگر بتوانید آن مشغولیت را با تالش و 
عالقه انجام دهید اوضاع خوب پیش می رود. خودتان را معطل کاری که دوست ندارید نکنید؛ ریشه ها و 
دالیل دوست نداشتنتان را پیدا کنید و آن ها را حل کنید. بفهمید کدام یک از آن ها بهانه است، حلشان 
تا شما  باید حل کنند  تعداد مشکالتی که دیگران  اگر  با شماست.  دست شما نیست و حل کدام یک 
عالقه مند شوید زیاد شد، نشانه خوبی نیست! نشانه این است که به کار یا رشته دیگری هم بپردازید 

اتفاق خوبی نمی افتد و الزم است شما نگرشتان را بهبود بخشید.

نکته آخر، وقتی کاری را به صورت حرفه ای انجام می دهید با سختی هایی مواجه می شوید که اذیت کننده 
هستند ولی الزمند و مجبورید برای ورزیده شدن با آن روبرو شوید.

و در آخر آرزوی موفقیت دارم برای تک تک دانش آموختگان عزیز.



فیریک ذرات و نظریه میدان های کوانتمی

مرتضی نطاق نجفی، دانشگاه محقق اردبیلی
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برایمان می سازند و مردم مجذوب  را  زیبایی در شب می درخشند، رؤیاهای متنوعی  به  وقتی ستارگان 
رازآلودگی آن می شوند. با نگاه به آن ها سؤاالت پایه ای زیادی  در ذهن ما در رابطه با ساز و کار آنها 
بوجود می آید. به راستی کیهان چگونه بوجود آمده است؟ سنگ بنای ذراتی که آن ها را تشکیل داده است 
با یکدیگر  چیست؟ بطور دقیق تر، جهان ما از چه ساخته شده است؟ ذرات تشکیل دهنده آن چگونه 
پاسخ  این سؤاالت  از  به بخشی  که  است  فیزیک  در  ای مهم  ذرات شاخه  فیزیک  کنند؟  اندرکنش می 
می دهد. برای فهم ساز و کار دینامیک این ذرات، جهان بینی ای نیاز است که از نظریه کوانتم و نظریه 
میدان های کوانتمی حاصل می شود. در این  به توضیح مختصری در این زمینه می پردازم که از تجربه 
آموزشی خودم در این زمینه بر آمده و خواننده عالقمند را به منابع استاندارد  در این زمینه )مانند مراجعی 

که در انتهای متن آورده ام( دعوت می کنم. 
تا اواخر قرن 18 میالدی تصور بر این بود که درک خوب و تقریباً بی نقصی از جهان در دست است و 
چالش های اصلی در واقع در سطح تکنیکی )مثالً برای حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل( وجود دارد. این 
درک مدیون جهان بینی مربوط به نظریه حرکت نیوتون بود که در بسیاری از جوانب بسیار موفق عمل 
کرده بود. این تصور با فاجعه فرابنفش و تولد مکانیک کوانتمی فرو ریخت. بطور عام دو نظریه، جهان 
بینی کالسیک نیوتونی را به چالش کشیدند: نظریه نسبیت )خاص و عام( و نظریه کوانتم. نظریه نسبیت 
خاص که توسط اینشتین مطرح گردید تغییر سینماتیک ذرات در سرعت های باال را بیان میکرد، نظریه 
با  کوانتمی رهیافتی سازگار  و مکانیک  بررسی می کرد  را  گرانش  ذرات در حضور  دینامیک  عام  نسبیت 
مشاهدات آزمایشگاهی زیر اتمی را ارایه داد )که در آن مکانیک کالسیک پیش بینی های نادرستی داشت( 
و بر مبنای گسسته کردن مقادیر قابل اندازه گیری برای مشاهده پذیرهای فیزیکی بنا نهاده شد. سناریوی 
مکانیک کوانتمی در این راستا، وارد کردن عدم قطعیت یا بطور معادل افت و خیزهای کوانتمی در مشاهده 
را  راستا است که حالت یک سیستم  این  در  ابزاری مهم  فیزیکی است. معادله ی شرودینگر  پذیرهای 

توصیف می کند و مقادیر ممکنه انرژی سیستم را بدست می دهد. 
پر  ذرات  توصیف  برای  یک ضرورت  که  نسبیتی(،  )کوانتم  نسبیت خاص  با  کوانتمی  مکانیک  تلفیق  در 
علیت  ذرات،  تعداد  پایستگی  منفی، عدم  نظیر چگالی های  هایی  با چالش  فیزیکدانان  است،  سرعت 
برای فرمیونها و بوزون ها مواجه شدند. دیراک در راستای حل این مشکالت قدمهایی اساسی برداشت. او 
متعجب بود که فیزیکدانان آن دوره با تعمیم نسبیتی معادله شرودینگر به معادله ای تحت عنوان کالین-
گوردن راضی بودند، معادله ای که هیچ کدام از مشکالت باال را حل نکرده بود. او تعمیم دیگری در ابعاد 
باالتر ارایه داد که به معادله دیراک معروف شد و بسیاری از مشکالت جدی در این زمینه را حل نمود. 
در این مدل  برای توضیح مشکالت ناشی از انرژی منفی، دیراک ناگزیرشد مفهوم دریای الکترونی را بیان 
کند که خود وجود برانگیختگی هایی به نام حفره ها )پاد ذره الکترونها( را پیش بینی می کرد. با کشف پاد 
ذرات )پاد ذره الکترون، پوزیترون نام دارد که در سال 1932 توسط کارل اندرسون، فیزیکدان آمریکایی 

کشف گردید( نظریه ی دیراک قوت پیدا کرد و دیراک بابت آن در سال 1933 جایزه نوبل دریافت نمود.
امروزه ما ابزاری بسیار قوی به نام نظریه میدان های کوانتمی )Quantum field theory یا بطور مخفف 
QFT( را در دست داریم که برای توصیف طبیعت حتی به دریای دیراک نیازی ندارد. در این نظریه که 
بودن  پابرجا  برای  به طور طبیعی  ذرات  پاد  داده شد،  توسعه  فاینمن، …  مانند شوینگر،  افرادی  توسط 
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علیت و همچنین تقارن های طبیعی مساله وجود دارند. کلمه میدان در میدان های کوانتمی اشاره به این 
واقعیت دارد که ما میدان افت و خیز داری را در نظر میگیریم که این افت و خیزها در واقع خلق و فنای 
ذرات را باعث می شود. در ابتدا دینامیک ذرات در این سیستم توسط کنش های موردی بیان می شد که 
 Quantum( کوانتمی الکترودینامیک  در  الخصوص  بر داشت، علی  در  را  بعضا موفقیت های چشمگیری 
Electrodynamics بطور مخفف QED(. درک مهمی که با پیشرفت در این زمینه به دست آمد این مشاهده 

بود که، تقارن نقش پررنگی در خواص سیستم تحت بررسی ایفا می کرد.
بگذارید بحث تقارن را از الکترومغناطیس و همچنین مکانیک کوانتمی شروع کنیم که در آن ها با تقارن 
های پیمانه ای آشنا شده ایم. تقاضای ما برای وجود این تقارن در مکانیک کوانتمی ما را به سمتی می برد 
که تابع موج الکترونی را همزمان با تبدیل تقارنی مربوط به الکترومغناطیس، تبدیل فاز دهیم که به تبدیل 
)U)1 معروف است. مشاهده ی چنین تقارنی در QED، که اضطرار وجود میدان پیمانه ای فوتون را نشان 
می داد،  فرضیه ی اساسی بودن تقارن در نظریه میدان های کوانتمی را تقویت کرد. امروزه ما می دانیم 
که تقارن نقش بسیار پررنگی در نظریه میدان های کوانتمی دارد، بطوریکه نظریه های مختلف بر اساس 
SU)3(*SU)2( تقارن مورد نظر کالسه بندی می شوند. مدل استاندارد ذرات بر اساس تقارن بزرگتری بنام

)L*U)1 بنا نهاده شده است که در ادامه توضیحات مختصری از آن ارایه می شود.
همزمان با رشد نظریه میدان های کوانتمی، مشاهدات فیزیکدانان در مورد ذرات بنیادی بیشتر و بیشتر 
شد. با کشف ذرات بنیادی مختلف، جامعه ی علمی به کالسه بندی آن ها مشغول بود. جدولی نیاز بود 
آزمایشگاه  بر اساس خواص مشاهده شده در  بنیادی  مانند جدول مندلیف در شیمی که در آن ذرات 
کالسه بندی شوند. در ابتدای امر که تعداد این ذرات کم بود، کشف هر ذره با واکنش و هیجان جامعه 
علمی همراه بود، اما وقتی تعداد این ذرات که هرکدام زمان پایداری مشخصی داشت زیاد و زیادتر می شد 
این هیجانات به مرور فروکش می کرد. سؤال اساسی تر در این زمان این بود: اینهمه ذره آیا به واقع بنیادی 
هستند؟ )بگذارید به ذراتی بگوییم بنیادی که برای آن ها شواهدی مبنی بر وجود ساختارهای درونی ریزتر 

وجود نداشته باشد(؛ الکترون، پروتون، نوترون، مییونها، مزون ها، پایونها … آیا همه بنیادی هستند؟ 
شواهدی مبنی بر اینکه برخی از این ذرات دارای ساختار داخلی هستند، بنیادی بودن آن ها را به چالش 
از سه جز داخلی تشکیل شده است که به  نوترون  و  پروتون  پیدا شد که  برای مثال شواهدی  کشید. 
آن ها پارتون و به مدل توصیف کننده آن مدل پارتون گفته می شد. کارهای بسیار ارزشمند موری گلمن و 
برخی دانشمندان دیگر همچون زویگ برای جدول بندی باغ وحش ذرات کشف شده در غالب نمایشهای 
هشتایه و ده تایه بسیار راهگشا بود و به درک امروزی ما در این راستا کمک شایانی نمود. جدول گلمن 
به لحاظ اهمیت در فیزیک ذرات به مشابه جدول مندلیف در شیمی بود. امروزه درک ما از تقارن طعم در 
فیزیک ذرات مدیون تالشهای این فیزیک دانان است. نظریه ی کوارکی گلمن پس از مشاهدات متنوعی 
که همه مؤید وجود این ذرات هستند امروزه در فیزیک ذرات کامال محکم شده است. برای مثال پروتون 
از دو کوارک اصطالحاً  باال و یک کوارک پایین تشکیل شده است. اصل آزادی مجانبی به عنوان یکی از 
سنگ بناهای نظریه گلمن به ما می گوید که این کوارک ها در فواصل بسیار نزدیک تقریباً آزادند و هیچ گاه 
بصورت منفرد در طبیعت پیدا نمی شوند. به طور خاصتر هر کوارک سه درجه آزادی رنگ دارد: آبی، سبز 
و قرمز )جمع سه رنگ یا یک رنگ با آنتی رنگ آن بی رنگ خواهد بود( و هیچ ترکیب رنگ دار کوارکی در 
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طبیعت یافت نمی شود. مزون ها ترکیب دو کوارک )رنگ-آنتی رنگ( هستند. بر این اساس خواص تقارنی 
متفاوت این ذرات توضیح داده شد. با این سه درجه آزادی اضافی، که به آن تقارن رنگ می گوییم، یک 
ساختار تقارن پبمانه ای )SU)3 در فیزیک ذرات مربوط به هاردونها و مزونها پیدا شد که قسمت اول تقارن 
بزرگ گفته شده در باال است. بوزونهای پیمانه ای که در این نظریه معرفی می شوند، گلوون ها نام دارند. 
Quantum chromo- ( به قسمتی از فیزیک که این جنبه را بررسی می کند، دینامیک کوانتومی رنگها

dynamics بطور مخفف QCD( میگویند. 
چندی پیش استیون واینبرگ، یکی از رهبران فیزیک ذرات دنیا از دنیا رفت. کارهای تحقیقاتی ایشان به 
همراه عبدالسالم و گلشو کارهای بسیار بزرگ در پیشبرد نظریه میدان های کوانتمی تلقی می شود که 
منجر به وحدت نیروهای الکترومغناطیس، هسته ای ضعیف و هسته ای قوی شد. به ادعای بسیاری از 
است. حتی  بوده  فیزیک  علم  در  بشر  مهمترین دستاورد  واینبرگ-گالشو-سالم،  اکتشافات  فیزیکدانان، 
بنامیم. بطور خاصتر، در  بزرگترین دستاوردها  از  را یکی  بنامیم، می توانیم آن  ادعایی بزرگ  را  این  اگر 
قسمتی از کارهای ارزنده خود، این فیزیکدانان نشان دادند که با تقارن پیمانه ای )SU)2 برای ذرات چپگرد 
)چپگردی یا راست گردی دو درجه آزادی کایرالیتی ذرات است که برای ذرات بدون جرم، همان هلیسیتی 
ذرات می باشد، به کتاب های استاندارد رجوع شود( می توانند مشاهدات آزمایشگاهی را توضیح دهند. 
در این رویکرد، یک دو تایه )ذره و نوترینوی آن( در نظر گرفته می شود و تقارن پیمانه ای آنچنان که برای 
QED در نظر گرفته شد، در نظر گرفته می شود. واینبرگ-گالشو-سالم نظریه نقارن )SU)2 خود را که 
همراه با بوزون های پیمانه ای برداری )دو بوزون باردار W ویک یوزون خنثی Z( بود با فرمالیزم هیگز 
)که سالها پیش هیگز طراحی کرده بود( تلفیق نمودند. این نظریه، وقتی با رویکرد شکست خودبخودی 
تقارن برای بوزون هیگز همراه شد نتایج فوق العاده زیبا و خودسازگاری را داشت که ضمن توضیح تمامی 
مشاهدات آزمایشگاهی، بطور هیجان انگیزی واینبرگ-گالشو-سالم توانستند مکانیزم جرمدار شدن ذرات 
را توضیح دهند )که بعنوان مثال در نظریه انفجار بزرگ مورد استفاده قرار گرفت(. موفقیت آن ها در 
توضیح مشاهدات آزمایشگاهی در حدی چشمگیر بود که همانگونه که باال بیان شد، این نظریه به عنوان 
یکی از موفق ترین نظریه های قرن اخیر شناخته می شود. این تقارن، همان تقارن L)2(SU  است که در 

باال بیان شد و در آن L به معنای ذرات چپگرد )left handed( است. 

برای  ما  دسترس  در  آسانی  به  امروزه  که  جداولی 
و  ارزنده  خدمات  حاصل  است،  طبیعت  شناخت 
حوزه  این  فیزیکدانان  نبوغ  و  فرسا  طاقت  زحمات 
بوده است. البته امروزه ما فاصله ی زیادی با کامل 
 )1( داریم. در شکل  این زمینه  اطالعاتمان در  شدن 
جدول طعم های مختلف کوارک ها و لپتونها از سایت 

ویکیپدیا نمایش داده شده است.

شکل )1(: جدول مربوط به لپتونها و کوارکها )منبع: ویکیپدیا(
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در هر زمینه ای که در باال بیان شد، سؤاالت اساسی بدون جوابی )تا بحال( وجود دارد که تالش فیزیکدانان 
جدید در این زمینه را می طلبد. شاید مهمترین این سؤاالت در زمینه آشتی QFT با نسبیت عام است. 
نسبیت عام نظریه ای است که اثرات گرانش را بیان می کند و به نوعی تعمیم نظریه نسبیت خاص در 
حضور گرانش است. در این نظریه، گرانش از طریق معادله ای به نام معادله اینشتین به هندسه فضا-
زمان ارتباط پیدا می کند. به نظر میرسد اینشتین مهارت ویژه ای در شکستن تصورات روزمره ما داشته 
است. پس از بازی با بحث زمان و مکان در نسبیت خاص، نسبیت عام جهان بینی جدیدی بوجود آورد 
که تصورات کالسیکی ما را با چالشی جدی مواجه کرد: بستر و زمینه ای که ما در آن زندگی می کنیم و 
ثابت می انگاریمش، حال دیگر خود دارای دینامیک است! یکی از مهمترین چالش های امروزه ی فیزیک 
بنیادی، در نظر گرفتن QFT در بستری است که خود دینامیک دارد! دو رویکرد اساسی در این زمینه این 
است که بیاییم و نظریه میدانی بنویسیم که مستقل از بستر باشد، یعنی ما میدانی نداریم که در مکان 
و زمان خاصی باشد، بلکه موجودی داریم که خود با اجزای فضا-زمان برهمکنش دارد! گرانش کوانتومی 
حلقه ای )loop-quantum gravity( دارای این رویکرد است. رویکرد دوم این است که بستری را در نظر 
بگیریم که تغییرات آن بسیار اندک است، بطوریکه تغییرات متریک فضا-زمان خود بعنوان میدانی جدید 

در محاسبات موجود باشد، رویکردی که در نظریه ریسمان استفاده می شود.
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8 آگوسِت 1902، تولد یکی از نـوابغ مکـانیک کوانتومی، پل دیراک است. کسی کـه به سکوت و کـم حرفی 
شهرت داشت، آنقـدر که دانشجـویانش واحـدی را بـرای صحبت کردن به نام دیراک نامگذاری کرده بودند 
کـه مقدار آن  یک کلمه در سال بود اما در پس این سکوت، دنیایی همچون دنیایِ اتم های سرکش! وجود 

داشت که افکـار زیبای ریاضی و فیزیکی را در خود جای داده بود.
پل دیراک متولد بریستـول که پس از 50 سـالگی کودکی خود را ناخوشایند توصیف کـرد، می توانست به 
سـه زبان فرانسوی، آلمانی و روسی صحبت کند، امـا بیشتر زبان سکوت را انتخاب می کرد! او به ریاضیات 
عالقمند می شود و درسش را در کمبریج به پایان می برد. پس از آن بیشتر در فیزیک غرق می شود و سپس 

به کپنهاگ می رود تا نیلز بوهر را مالقات کند، نلیز بوهری که بعدها به رادرفورد غر می زند:
به نظر مـی رسد دیراک چیزهای زیادی از فیزیک می داند اما هیچ نمی گوید! 

دیراک جوان و موقر، تحسین بسیاری از نوابغ آن زمان مانند نیلز بور، رابرت اپنهایمر، ورنر هایزنبرگ، 
یا  دستـگاه  آزمایش،  هیچ  بدون  را  اکتشافاتش  دیراک،  می کند.  خود  آن  از  را  کاپیتزا  و  گاموف  جورج 
او  از توضیـح دربـاره  نیروهـا و ذرات بنیادی را مدیون  مشـاهده ای، بدست آورد و حاال مـا بخش  مهمـی 

هستیم. دیـراک در سـال ۱۹۲۸ و در سن ۲۶ سالگی، معادله ی مشهورش را پیشنهاد داد.
کاری که او کرد پیوند مکانیک کوانتومی شرودینگر-هایزنبرگ با نسبیت خاص انیشتن بود.

دیراک به زیبایی ذاتی ریاضیات اعتقاد داشت. او معتقد بود می توان جهان را با ایده های ریاضی خالص و 
زیبا توصیف کرد. نبوغ و شاید شانس او باعث شد تا بتواند نتایج فیزیکی را از معادالتش به دست آورد.
دیراک وجود پادذرات را پیش بینی کرد که بعدا پژوهش اشعه ی کیهانی تایید شد و در نتیجه جایزه نوبـل 

فیزیک 1933 را به طـور مشترک با اروین شرودینگر، به ارمغان آورد.
دیراک در دانشگاه بریستول بین سال های 1918 تا 1923 ابتـدا در مهندسی برق و سپس در ریاضیات 

کاربردی دانشجو بود.
بعدها گفت: "من خیلی مدیون آموزش مهندسی ام هستم چون به من یاد داد تا تقریب ها تحمل کنم. 
قبال به این فکر می کردم که باید همیشه روی معادالت دقیق تمرکز کرد. سپس این ایده را پیدا کردم کـه 
در دنیای واقعی همه معادالت ما فقط تقریبی است. ما فقط باید به دقت بیشتر و بیشتر تمایل داشته 

باشیم. با وجود تقریبی بودن معادالت، آن ها می توانند زیبا باشند."
چون دیراک یک مرد آرام و ساکتی بــود در خارج از فیزیک شناخته شده نیست، اگرچه این به آرامی در 
حال تغییر است. در سال 1995 از پل دیراک در ابی وست مینستر لندن رونمایی شد و همچنین موسسه 

انتشارات فیزیک که در بریستول مستقر است، ساختمان جدید خود را خانه دیراک نامیده است.
ارائه طعم و مزه موفقیت های دیراک در یک مقاله غیر فنی دشوار است، زیرا کار او بسیار ریاضی بود. 
او یک بار گفت: "بخش زیادی از کارهای من بازی با معادالت و دیدن چیزی است کـه از آن ها بـه دست 

می آورم."
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فیزیک در برابر شعر!
دیراک و اوپنهایمر مدتی را با هم در گوتینگن گذراندند. دو فیزیکدان جـوان از نقاط مختلف جهان کـه 

دوستان خوبی شده بودنـد.
در یکی از روزهـایی کـه بـاهـم در یک اتاق بودند، دیراک متوجه شد کـه اوپنهایمر شعر می سراید. دیراک 
اظهار داشت "رابرت، درک نمی کنم که چگونه یک انسان می تواند همزمان فیـزیـک کار کند و شعر بنویسد!" 

اوپنهایمر پرسید: "چـرا کـه نه؟" 
دیـراک: "در فیـزیک تو با کلـماتی که همه می توانند آن ها را درک کنند چیزی می گویی که هیچ کس قبال 
آن را نمی دانست. با این حال، در شعر، با روش های نامفهوم و غیر قابل درک، تو چیـزی را توصیف میکنی 

که همـه آن را می دانند! "
اوپنـهایمر، مات و مبهوت و در حالی کـه از فرط گیجی نتوانست به دیراک پاسخ دهد، از اتاق بیرون رفت. 

دیراک دنبال او رفت و گفت:
"می بینی رابرت؟ این دو باهم سازگـار نیستند!"

ایـن جملــه را تمـام کــن!
یک بار در حالی که نیلز بوهر و دیراک با هم در یک اتاق نشسته بودند، بوهر که به کمال گرا بودن مشهور 

بود و طبق عادتی کـه داشت، زیر لب حرف میزد و در حال نوشتن مقاله ای علمی بود.
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بعد از مدتی بوهر به طرز عجیبی ناامید شد و ایستاد، بوهر مدام گلــه می کرد که چرا من نمی توانم این 
جمله لعنتی را از بین ببرم؟!

دیراک در پاسخ گفت: "در مدرسه به من یاد دادند که هرگز بدون دانستن پایان یک جمله،  آن را شروع 
نکنم! "

دیراک در کمال خونسردی و با چهره ای صاف چنان حرف عمیقی زد که بوهر در ادامه اظهار داشت: تا به 
حال چنین آدم عجیبی به موسسه من نیامده بود!

من یک معادله دارم!
هنگامی که در یک کنفرانسی در لهستان، دیراک و ریچارد فاینمن با یکدیگر دیدار کردند و در حالی که 
فاینمن تا آن زمان فیزیکدان نظری شده بود. فاینمن یک شخص پرحرف بود و در حالی که قصد داشت 
ایده های خود را برای قهرمانش توصیف کند، بدون ثانیه ای توقف، حرف میزد. دیراک کـه از اشتیاق بیش 

از حد فاینمن تعجب کرده بود در تمام مدت ساکت ماند.
از سکوتی  بعد  اما  است.  بسیار دشواری  کار  دیراک  از  آوردن چیزی  در  که  متوجه شد  فاینمن کم کم 

طوالنی، دیراک می گوید: » من یک معادله دارم، آیا شما هم یکی دارید؟!«
دیراک همچنین در ادامه دلیل اینکه چرا کم صحبت میکند را اینگونه بیان کرد: »همیشه افراد بیشتری 

مایل به صحبت کردن هستند تا اینکه گوش کنند!«
دیــراک هیچ موقع نمیدانست، کِی و چه زمانی چه چیزی بگوید! 

او در خلوت خودش خوشحال بود اما اگر به هر نوع معاشرت اجتماعی یا گپ زدن مجبور می شد، رنج 
می برد.

عنوان  به  را  او  کمبریج  در  همکارانش 
»جوان الغر، فروتن و خجالتی که زیرکانه 
دزد  یک  مانند  می رود،  راه  خیابان ها  در 
سالم  اصال  و  می شود  نزدیک  دیوارها  به 

نیســت!« توصیف می کردند.
عجیب  کامال  خودش  )که  آینیشتن  حتی 
با  »من  بود:  گفته  بار  یک  بود(  غریب  و 
تعادل  این  دارم،  مشکل  خیلی  دیراک 
جنون  و  نبوغ  بین  سرگیجه آور  مسیر  در 

افتضاح است!« 
فرمول بندی  را  گرانشی  میدان  دیراک 
کوانتومی  ارائه مکانیک  کرد، منطقی ترین 
را  ماده  ضد  وجود  و  کرد  فرمول بندی  را 

پیش بینی کرد.



طنز فیزیکی!

1-فیزیک آسان تر می شد اگر به جای سیب خود درخت روی 
سر نیوتون می افتاد!
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2-استاد سختگیر فیزیک اولین دانشجو را برای پرسش فرا می خواند و سئوال را مطرح میکند:
شما در قطاری نشسته اید که با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت حرکت میکند و ناگهان شما گرمازده 

شده اید، حاال چکار می کنید؟
دانشجوی بی تجربه فورا جواب میدهد:

من پنجره کوپه را پائین میکشم تا باد بوزد
اکنون پروفسور میتواند سوال اصلی را بدین ترتیب مطرح کند!

حال که شما پنجره کوپه را باز کرده اید
در جریان هوای اطراف قطار اختالل حاصل می شود و الزم است موارد زیر را محاسبه کنید

محاسبه مقاومت جدید هوا در مقابل قطار؟
تغییر اصطکاک بین چرخ ها و ریل؟

آیا در اثر باز کردن پنجره، سرعت قطار کم می شود و اگر آری، به چه اندازه؟
حسب المعمول دهان دانشجو باز مانده بود و قادر به حل این مسئله نبود و سرافکنده جلسه امتحان را 

ترک کرد.
همین بال سر بیست دانشجوی بعدی هم آمد که همگی در امتحان شفاهی فیزیک مردود شدند

پروفسور آخرین دانشجو را برای امتحان فرا می خواند و طبق معمول سوال اولی را میپرسد!
شما در قطاری نشسته اید که با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت حرکت می کند و ناگهان شما گرمازده 

شده اید، حاال چکار می کنید؟
این دانشجوی خبره میگوید؛ من کتم را در میارم!

پروفسور اضافه می کند که هوا بیش از این ها گرمه!
دانشجو میگه خوب ژاکتم را هم در میارم!

هوای کوپه مثل حمام سونا داغه
دانشجو به آرامی می گوید:

میدانید آقای پروفسور، این دهمین بار است که من در امتحان شفاهی فیزیک شرکت می کنم و اگر از 
گرما هم بمیرم، من آن پنجره المصب را باز نمی کنم.

کار شما  به چارلی چاپلین گفت:  اینشتین  و چارلی چاپلین صورت گرفت،  اینشتین  بین  3-دیداری که 
خیلی مهم است، زیرا مردم جهان از هر کشور و قومی که باشند حرکت های شما را می فهمند و تحسینتان 
می کنند. چارلی در پاسخ گفت: ولی به نظر من کار شما خیلی مهم تر است، زیرا مردم جهان از هر کشور 

و قومی بدون آن که حرف های شما را بفهمند تحسینتان می کند.

4-سوال امتحان نهایی فیزیک دانشگاه کپنهاگ
چگونه می توان با یک فشارسنج ارتفاع یک آسمان خراش را محاسبه کرد؟

پاسخ یک دانشجو:
"یک نخ بلند به گردن فشارسنج می بندیم و آن را از سقف ساختمان به سمت زمین می فرستیم. طول نخ 
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به اضافه طول فشارسنج برابر ارتفاع آسمان خراش خواهد بود.
اینکه  بر  پافشاری  با  دانشجو  کرد.  رد  را  دانشجو  که  کرد  را خشمگین  استاد  چنان  ابتکاری  پاسخ  این 
پاسخش درست است به نتیجه امتحان اعتراض کرد. دانشگاه یک داور مستقل را برای تصمیم درباره 
این موضوع تعیین کرد. داور دانشجو را خواست و به او شش دقیقه وقت داد تا راه حل مسئله را به طور 
شفاهی بیان کند تا معلوم شود که با اصول اولیه فیزیک آشنایی دارد. دانشجو پنج دقیقه غرق تفکر 

ساکت نشست. داور به او یادآوری کرد که وقتش درحال اتمام است.
دانشجو پاسخ داد که چندین پاسخ مناسب دارد اما تردید دارد کدام را بگوید. وقتی به او اخطار کردند 

عجله کند چنین پاسخ داد:
"اول اینکه می توان فشارسنج را برد روی سقف آسمان خراش، آن را از لبه  ساختمان پایین انداخت و مدت 
زمان رسیدن آن به زمین را اندازه گرفت. ارتفاع ساختمان مساوی یک دوم g ضربدر t به توان دو خواهد 

بود. اما بیچاره فشارسنج."
"یا اگر هوا آفتابی باشد می توان فشارسنج را عمودی بر زمین گذاشت و طول سایه اش را اندازه گرفت. بعد 
طول سایه آسمان خراش را اندازه گرفت و سپس با یک تناسب ساده ارتفاع آسمان خراش را بدست آورد.
"اما اگر بخواهیم خیلی علمی باشیم، می توان یک تکه نخ کوتاه به فشارسنج بست و آنرا مثل یک پاندول 
به نوسان درآورد، نخست در سطح زمین و سپس روی سقف آسمان خراش. ارتفاع را از اختالف نیروی 

جاذبه می توان محاسبه کرد. 
"یا اگر آسمان خراش پله اضطراری داشته باشد، می توان ارتفاع ساختمان را با بارومتر اندازه زد و بعد آن ها 

را با هم جمع کرد."
"البته اگر خیلی گیر و اصول گرا باشید می توان از فشارسنج برای اندازه گیری فشار هوا در سقف و روی 

زمین استفاده کرد و اختالف آن برحسب میلی بار را به فوت تبدیل کرد تا ارتفاع ساختمان بدست آید."
که  می کنند  تشویق  را  ما  همیشه  چون  "ولی 
استقالل ذهنی را تمرین کنیم و از روش های علمی 
استفاده کنیم، بدون شک بهترین روش آنست که 
در اتاق سرایدار را بزنیم و به او بگوییم: اگر ارتفاع 
این ساختمان را به من بگویی یک فشارسنج نو و 

زیبا به تو می دهم."
این دانشجو کسی نبود جز نیلز بور، تنها دانمارکی 
را  فیزیک  رشته  در  نوبل  جایزه  شد  موفق  که 

دریافت کند.
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5-یه روز دانشمندا داشتن با هم قایم باشک بازی می کردن. انیشتین چشم می ذاره و نیوتن میره پشت 
سر انیشتین یه مربع به ضلع یک متر می کشه و توی اون مربع می ایسته! وقتی شمارش انیشتین تموم 
تو  و  نیستم!  نیوتن  نیوتن میگه: من  نیوتن! سوک سوک!  رو می بینه! میگه:  نیوتن  و  برمی گرده  میشه 
پاسکال را پیدا کردی باور نمی کنی االن ثابت می کنم! مساحت این مربع 1 متر در 1 متر  میشه 1 متر مربع 

و من هم که روی این مربع ایستادم! بنابراین نیوتن بر متر مربع میشه پاسکال...

6-حاضر جوابی اینشتین 
به  انگلیسی(، شاو  و حاضر جواب  )نویسنده ی شوخ طبع  برنارد شاو  و  اینشتین  بین  گویی  و  در گفت 
انیشتین  می فهمید؟  می نویسید  که  را  چیزهایی  خودتان  شما  آیا  عزیز،  انیشتین  ببینم  گفت:  انیشتن 

بی درنگ پاسخ داد: بله، البته به همان اندازه که شما از داستان هایتان سر در می آورید! 



معرفی نرم افزار

متلب
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نرم افزار Matlab چیست و چرا شما باید از آن استفاده کنید؟ 
بدین  این  می باشد  ماتریس  آزمایشگاه  معنای  به   Matrix Laboratory لغات  از  برگرفته   Matlab متلب 
معنا است که تمام عملیات و محاسبات در نرم افزار متلب با رویکرد ماتریسی صورت می پذیرد. یک محیط 

برنامه نویسی کامل با زبان برنامه نویسی خاص خود و کتابخانه ای غنی با toolboxهای فراوان.
نکته:

نرم افزار متلب دارای یک محیط توسعه یافته کدنویسی است. محیطی که به شما کمک می کند تا بر خالف 
یک ویرایشگر متن مانند Notepad، شما قادر به ردیابی خطاهای کدنویسی، تکمیل دستورات می باشید، 

همچنین پیشنهادات عملکردی را در هر لحظه به شما اعالم می کند.

چرا نرم افزار متلب مهارت خوبی است؟
نرم افزار متلب در بسیاری از صنایع استفاده می شود و اساساً در هر شغل و حرفه ای که نیازمند تجزیه 
و تحلیل داده ها است کاربرد وسیع دارد. با توجه به اینکه در عصر حاضر دیتا و اطالعات جزء مهم ترین 
و راهبردی ترین ارکان یک سازمان می باشد، بنابراین تحلیل داده ها و انجام محاسبات ریاضی و آماری با 
نرم افزار متلب از اهمیت چشمگیری برخوردار است و این برای شما بسیار ارزشمند است که قادر هستید 

به سرعت و به راحتی دیتاهای خود را تحلیل نمایید.

نرم افزار متلب کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟
اغلب محققین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و حل مسائل خود به ناچار نیازمند یادگیری یک زبان برنامه 
نویسی می باشند تا بتوانند به کمک سرعت باالی کامپیوتر مسائل خود را به زبان کامپیوتر ترجمه نمایند 
و به جای اینکه خودشان آن ها را حل کنند این زحمت را به کامپیوترها دهند تا با سرعت باال و دقت 

فوق العاده مسائل را حل کنند.
با  نویسی  برنامه  زبان ها،  این  از  یکی  فراگرفت.  را  کامپیوتر  با  کردن  صحبت  زبان  می بایست  بنابراین 

نرم افزار متلب است. در ادامه باید بدانیم که نرم افزار متلب از چه قسمت هایی تشکیل شده است.

نرم افزار متلب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
زبان متلب:

متلب یک زبان سطح باالی ماتریس- آرایه ای است ویژگی های برنامه نویسی شی گرا را شامل می شود که 
می توان با کمک آن برنامه های ساده و پیچیده را ایجاد کرد.

محیط کاری متلب:
با آن ها تعامل  یا برنامه نویس متلب  ابزار و امکانات است که شما به عنوان کاربر متلب  از  مجموعه ای 
دارید. این محیط شامل امکاناتی برای مدیریت متغیرها در فضای کاری  و ابزاری جهت توسعه، مدیریت، 

رفع خطا و ایجاد فایل ها در برنامه های متلب می باشد.
کنترل گرافیک: همان سیستم گرافیکی متلب است که شامل دستورات سطح باال برای تجسم داده های 
دوبعدی و سه بعدی، پردازش تصویر، انیمیشن و گرافیک است. همچنین شامل دستورات سطح پایین 
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است که به شما اجازه می دهد که ظاهر گرافیکی برنامه های خود را به صورت سفارشی طراحی کنید.

کتابخانه توابع ریاضی متلب:
مجموعه گسترده ای از الگوریتم های محاسباتی اعم از توابع ابتدایی مانند سینوس، کسینوس تا توابع 

پیچیده مانند ماتریس معکوس، مقادیر ویژه ماتریس و تبدیل فوریه سریع را شامل می شود.

:)API( رابط برنامه های کاربردی متلب
کتابخانه ای است که امکان نوشتن برنامه های فورترن و C که با متلب در تعامل باشند را فراهم می کند. 
این رابط شامل امکاناتی نظیر فراخوانی روال از متلب )اتصال پویا(، فراخوانی متلب به عنوان یک موتور 
محاسباتی و خواندن و نوشتن به فایل های زبانی است که کاربرد کامپیوتر در مهندسی را با کارایی باال 
تضمین کرده و امکانات محاسباتی، تصویری، و برنامه نویسی را در محیطی آسان و آشنا فراهم می کند. 
کارایی MATLAB در مقوله هایی نظیر: محاسبات ریاضی، آنالیز داده ها، مدلسازی و شبیه سازی، گرافیک، 

و تولید نرم افزار )حتی برای محیط ویندوز( به اثبات رسیده است.
این زبان با توجه به نظرات کاربران دانشگاهی و صنعتی، دستخوش بازنگری های زیادی شده و اکنون به 
زبان استاندارد جهت آموزش های مقدماتی و عالی و ابزار پژوهش و توسعه در صنایع تبدیل شده است. 
یک محیط نرم افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. واژۀ متلب 
هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه نویسی مورد نظر است  این نام حاکی 
از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته 
می شود. کار کردن با متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده ها در متلب به شکل یک ماتریس 
برای کار با ماتریس ها طراحی شده است و استفاده از ساختارهای دیگر  ذخیره می شوند. متلب اساساً 
داده سرعت اجرای کد را کم می کند )انتقاد(، دیگر انتقاداتی که به این نرم افزار می شود، عدم توانایی آن 
در انجام محاسبات در لحظه )Real Time( است. به عنوان مثال این نرم افزار توانایی نمایش داده های یک 
شتاب سنج که بوسیله وای فای به آن وصل شده را در لحظه ندارد. متلب رقیبان زیادی دارد و نرم افزارهای 
مشابه بسیاری می توانند کارهای مشابه نرم افزار متلب را انجام دهند و از آن جمله می توان نرم افزارهای 

زیر را نام برد:

نرم افزارهای مالکانه:
مثمتیکا	 
مث کد	 
میپل	 
مکسیما	 

نرم افزارهای آزاد و متن باز:
گنو آکتیو	 
 	mat سایلب





دانشمندان با فرضیه کوانتوم ماکس پالنک 
دست به یقه می شوند!
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محتمالً بعد از روبـه رو شـدن با عنـوان باال و صــد البــته "دســت بــه یـقـه شـدن با یـک فـرضیــه" پیـــش 
خـودتـان گفــته اید: ای بابا! نویسنـده هـم با مضمـون این چـنین عنـوانی حتمـا عقلـش را از دسـت داده اسـت 
امـا اگـر از مـن بپـرسیـد، به شمـا می گویـم بـه دنیـای کــوانتـوم خـوش آمـدید! در جـایی که ذرات در یـک 

لحظـه ممکـن است هم وجـود داشتــه باشنـد و هـم نه!!
بگذریـم، زمـانی که ایـن یـادداشـت را مـی نویـسم  شـامگـاه 15اُمیـن روز از آپـریل 2021 میـالدی است

از شـما می خواهـم سوار مـاشین زمـان مـن بشـوید و بـا مـن درسـت بـه 100 سال و 4 ماه و 15 روز پیش 
ســـفر کنیـد )البـته بگـذاریـد داخـل پـرانتـز بگـویـم که سـفر در زمان هنـــوز ممکن نیسـت و صـد البتـه مـن 

هـم مـاشیـن زمـان ندارم!(   
روز پنجشنــبه، 16اُمیـن روز از دسـامبـر سال 1920 

مجــله خبــری نیچــر
عنــوان مـطالـب:

ابـزارهــای نــاوبـری هـواپیمـا	 
مطالعــه علــف هـای هــرز	 
فــرضیـه کــوانتـوم!	 

اجازه دهید باز هم به عقـب تـر سـفر کنیم البته اگر مـاشین زمـانم بنزین تمام نکند! اوایل قـرن 20اُم، زمانی 
که فیزیکدانـان بـه شدت بـا مفاهیـم فــرضیـه کـوانتــوم گــالویـز شده اند!

جهان در مقیاس هـای بسیــار کـوچـک پیـوستـه بود؟ یا از واحدهای گسسته ساخته شده بود؟
همه چیـز با ماکس پـالنـک جـان عزیـز شروع شـد. جـایـزه نـوبل او مـوضـوع مقــاله خبــری نیچـر در ســال 

1920 بـود.
اوایل این دهه، زمانی کـــه فـرضیـه کوانتوم پـذیـرفتـه شد یک بازه زمانیِ شگفت انگیـزی بود  ولــی هنـوز 

مشخص نشده بود کــه آینده این فرضیـه بـه چــه چیــزی منجر مـی شود.
این یک لحظه یوریکا نبود و اکنــون آن را پیــدا کرده ایم )"یـوریـکا" یـک حرف ندا است کــه در زمـان جشـن 

یک کشف یا اختراع استفاده می شود(. 
در فارسی ایـن کلمه به "یـافتم، یــافتم!" معروف است و ریشـه آن به ارشمیدس ریاضیـدان و مـختــرع یونـان 
باستان برمی گردد. ایـن کلمه را ارشـمیدس در حالی فریاد مـی زد کــه فـهمید چگونـه می توان حجـم معـادل 
هر جسم را با فرو بردن آن جسم در آب و انـدازه گیـری حجم آبی کـه از ظرف بیرون می ریزد، محاسبه کرد. 

)ارشمیــدس این نکته را در حمام و در حالی که در وان پــر از آب فرو رفت فهمید!( 
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در واقع بیش از یک دهه بود که واقعا با یک مفهوم غیر منتظره ای گریبان گیر بودیم کــه ممکن اســت 
"بسته بندی" یــا هوشیاری اساسی در کار جهان وجود داشته باشد.

صفحــه 508 مجــله جـایـزه نـوبـل در ایـن سال بـه پروفـسور ماکس پالنک اعطا شد. پالنک کوانتوم را با 
باشد بسیار دلگرم کننده  کـه مشغول پژوهش  برای هر کسی  این  و  تـوصیف می کند  جزئیات بیشتری 
خواهد بود. زیرا این نشـان می دهد کـه ذهـن یـک کـاوشـگر بزرگ چقدر باید در تاریکی پرسـه بزند و چه 
کسی می داند در پس سکوت این تاریکی مطلق، چه تعداد دفعاتی را قبل از نمایان شدن ذره ای از نـور 

حقیقت در پی نشـانه هـای اشتباه می رود؟!!
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)ایـن تصــویـر، یــک شـات از مقــالـه خبــری منتشــر شده راجب فرضـیه کوانتـوم پالنک است کـه در سال 
1920 در نیچر منتشر شـده است و من در پاراگراف باال ترجمه کــرده ام(.

پالنک نیروی کـوانتیـفیکیشـن کردن انرژی را بــرای حل مسئله ای پیشنهاد داد کـه بــه تابش جسم سیاه 
معروف بــود. این مسئله به طور اساسی مشکلی در چگونگی انتشار انرژی در یـک جسم گرم و انتشار 

تشعشعات الکترومغناطیسی بود.
)اگه بخوام خودمونی توضیح بدم اینجوری می شه که آقای مـاکس پـالنـک و یـه سـری از دوستاش میان 
میگن این انرژی کـه همش بهش میگین پیوسته پیوسته! اینا همشون یـه سری ذرات هستن کــه هــر کدوم 

واسه خودشون یه هویتی دارن(.
پــالنـک دریافته بود کـه تنها راه توضیـح  چگونگی این اتفاق،  در توسعه معـادالت ریاضی است کـه به نظر 

مـی رسـد  با داده هـای تجربی تـطابـق داشـته باشنــد. 
او گمان کرده بـود کـه همه ی اتـم هایی کـه در حال ارتعاش و ساطع کردن تشعشع هستنـد این کار را با 
روش کمی کردن انرژی انجام می دهند. آن ها صرفا فقط میتوانند بعضی از انرژی ها را اختیار کنند و نه 

چیزی دیگری!
پـالنک از لـحاظ هـر دو دیدگاه اجتماعی و علمی کامال دارای شخصیت محافظه کارانـه ای بـود. او بیشتـر 
نگران ترکیب و تطبیق دادن هرآنچه که برای تابش جسم سیاه پیشنهاد داده بود و فیزیک کالسیک بود. 

فیزیک کالسیکی که تا آن زمان برای هر کس یک چیز نرمال و قابل فهمیده ای بود.
طبق مکانیک کالسیک، همه چیز پیوسته و مداوم، و انرژی نیـز مستمر بود. او همیشه در مقابل معرفی 
این ایده مقاومت نشان می داد و یا در بهترین حالت محافظه کار بود که این ایده فرضیه کوانتومی به نوع 

تصویر فیزیکی ما از واقعیت شبیه است.
او به معنای کلمه گفت که این ایده کمی سازی انرژی باید تا حد ممکن محتاطانه استفاده شود. 

همه کارها برای پالنک باید با نوگرایی و احتیاط بیشتری انجام می شد. 
خـود پالنک را اغلب، نوعی انسان مخالف با اتفاق های نوظهور و انقالبی یاد می کنند!

ولـی پـالنک خودش با اندیشه و ادراک، متـوجه شد که چه کار متمایزی انجام داده است. 
بگذارید دوباره برگردیم به آن یک شات از مقاله نیچــر در سال 1920:

"ذهــن یـک کاوشـگر بزرگ چقدر باید در تاریکی پرسه بزند و چه کسی مـی دانـد در پس سکوت این 
تاریکی مطلق، چه تعداد دفعاتی را قبل از نمایان شـدن ذره ای از نور حقیقت در پی نشانه های اشتباه 

می رود؟!"
این خیـلی دراماتیک است. نه؟!

آیـا ممکنه همه ما روزی در پس سکوت این تاریکی، اندکی فوتون از نور حقیقت را ببینیم؟
همه این چیزها برای دوباره تکرار شدن است، شروع های اشتباه و ناشیانه، حرکت هایی کـه  رو به عقب 
منجر میشوند، سردرگمی ها و افکاری که به نظر میرسد دیگر به بن بست رسیده اند و اما، این بخشی از 

علم است. 
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انیشتین، 5 سال بعد یعنی در سال 1905 جدی گرفتن این ایده را مطرح کرد و گفت: انرژی واقعا در 
بستـه های کوچک وجود دارد و فقط انرژی اتم های مرتعش در یک ماده نیست. 

انیشتین گفت کــه شاید خود نور باشد، شاید تابش الکترومغناطیسی باشد که اجسام سیاه در اندازه 
کمّی و در بسته های کوچک منتشر می دهند و این یک ایده نوظهور بود برای مردمی که تا آن زمان باور 
داشتند تابـــش الکترومغناطیسی، نور و اشکال دیگر تـابش، امواج رادیویی و... به شکل امواج هستند 
بنابراین شکل کامال پیوسته ای دارند اما انیشتین اظهــار داشت که واقعا برای آن ها یک شخصیت ذره ای 

وجود دارد!
اما در واقعیت این  انیشتین مطرح میکرد کامال بی میل بود  ایده هایی که  پـالنکِ محتاط، برای پذیرفتن 
انیشتین بود که با ایده های پالنک سروکله میزد! به طوری که انیشتین کامال بی تاب شد اما به تدریج این 

دو نفر با هم کنار آمدند و بعدها روابط خیلی صمیمی به عنوان دوست با یکدیگر داشتند!
بیشتر از پالنک، این انیشتین بود که تفسیر فیزیکی که پالنک از نظر ریاضی مطرح کرده بود، جلو بـرد و 

این تفسیر همان چیزی بود که به مکانیک کوانتومی منجر شد.





معرفی سایت
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 http://www.wyp2005.org

 http://www.physorg.com

این سایت مربوط به سال جهانی فیزیک در سال 2005 می باشد. در این سایت می توان به مطالب زیادی 
درباره برنامه ها و موارد جدید به کار گرفته شده در این سال دسترسی پیدا کرده و از آن ها مطلع شد. 
هم چنین فعالیت های بین المللی، فعالیت های داخلی، توضیحاتی درباره فعالیت ها، خبرنامه ها، مقاالت  
علمی، امکان بهره بردن از نرم افزارهای قرار داده شده در سایت، لینک های مرتبط و بازی های فیزیکی از 

سایر مواردی هستند که در این سایت می توان مشاهده نمود.

این سایت را می توان یک سایت گسترده اطالع رسانی درباره فیزیک دانست. در این سایت به مطالب علمی، 
تکنیکی، فیزیک محض و اخبار مربوط به فیزیک پرداخته شده است. فیزیک نانو، کوانتوم، فناوری های 
برپایه فیزیک، علوم نجوم و زمین شناسی، ابزارآالت الکترونیکی، علوم پایه، معرفی کتاب، مجله رایگان 
مرکز، امکان جستجو در مطالب سایت، آرشیو مطالب قدیمی و خبرنامه سایت را می توان از مطالب ارائه 

شده در این سایت نام برد.

 http://www.physics.ucla.edu

 http://www.pma.caltech.edu

دانشگاه UCLA که یکی از معروف ترین دانشگاه های امریکا بوده و در ایالت کالیفرنیا قرار دارد در این 
از  یکی  انتخاب  امکان  سایت  این  در  می پردازد.  خود  اخترشناسی  و  فیزیک  دپارتمان  معرفی  به  سایت 
سایت های فیزیک و یا اخترشناسی فراهم آمده است. هم چنین می توان در هر کدام از این سایت ها به 

اطالعاتی درباره فعالیت های دانشگاه در زمینه منتخب دسترسی پیدا کرد.

سایت pma به دانشگاه فیزیک و ریاضیات و نجوم کالیفرنیای امریکا تعلق دارد. در این سایت امکان 
انتخاب موضوع مورد عالقه کاربر فراهم آمده است و می توان فیزیک، ریاضیات و نجوم را انتخاب کرده و 
درباره آن به کسب اطالعات پرداخت. هم چنین مطالبی چون سمینارهای برگزارشده و در دست اقدام و 

امکانات جستجو در مطالب سایت را می توان از دیگر مطالب سایت نام برد.

 http://www.starrett.com

در این سایت سیستم های اندازه گیری، آشکارکننده های الکترونیکی و تجهیزات کالیبرکننده و تجهیزات 
آزمایشگاهی می باشد.
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 http://www.physicscentral.com

 http://www.phys.ualberta.ca

 http://www.unbc.ca/physics

فیزیکی  دیدگاه  از  ابزارآالت  و  سیستم ها  عملکرد  چگونگی  آموزش  به  جا  این  در  فیزیک  مرکز  سایت 
می پردازد. امکانات جستجو در سایت، معرفی افراد و محققان شاغل در تحقیقات فیزیک، تصاویر مربوط 
به فیزیک، فیزیک کاربردی، نجوم و ستاره شناسی، لینک های مربوط به علم فیزیک، اخبار و رویدادهای 
مرتبط و آرشیوی از متون و مقاالت نوشته شده درباره فیزیک را می توان به عنوان مطالب قرار داده شده 

در این سایت نام برد.

این سایت به دانشگاه آلبرتا که به یادبود آلبرت انیشتین نام گذاری شده است تعلق دارد. سایت دربرگیرنده 
با  لینک مرتبط  امکانات جستجوی سایت،  رویدادها،  اخبار،  فیزیک می باشد.  درباره  مطالب گسترده ای 
تحصیلکردگان  دانشگاه،  در  آمده  عمل  به  تحقیقات  علم،  این  بزرگان  درباره  خواندنی  مطالب  فیزیک، 
دانشگاه، امکانات دانشگاه، پروژه های انجام گرفته در دانشگاه از مطالب موجود در این سایت به شمار 

می آیند.

دانشگاه شمالی بریتیش کلمبیا در کانادا در این سایت به معرفی بخش فیزیک خود می پردازد. در سایت 
امکانات جستجو قرار داده شده است. هم چنین می توان به مکاتبه با این دانشگاه پرداخت.

 http://www.alpha.centenari.edu

 http://www.spie.org

این سایت مرتبط به بخش فیزیک کالج مرکزی ایالت لویزیانا در امریکا تعلق دارد. در این سایت اطالعاتی 
درباره کالج، دانشجویان، اساتید و مسئوالن آن قرار داده شده است، هم چنین آموزش فیزیک، پروژه های 
انجام شده در کالج، لینک به سایت های مرتبط، نور تصویری از کالج و امکانات آن، البراتوارهای مجهز و 

غیره را می توان در این سایت مشاهده کرد.

این سایت مرتبط به انجمن بین المللی مهندسی اپتیک، سنجش از دور، ستاره شناسی، اپتیک بیومدیکال، 
فیبرهای نوری، تصویرسازی الکترونیکی، لیزر و کاربردهای آن، میکروالکترونیک، اپتوالکترونیک، فیزیک 

نوری، شیمی، بیولوژی و برنامه های آموزشی می باشد.
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 http://www.spme.monash.edu.au

 http://www.sternlab.com

 http://www.svc.org

فیزیک  ستاره شناسی،   ،Monash دانشگاه  در  مواد  مهندسی  و  فیزیک  مدرسه ی  به  مرتبط  سایت  این 
و  پلیمرها، کیهان شناسی  آلیاژها، سرامیک ها،  رادیوگرافی،  بیومدیکال، مهندسی، فیزیک محیط زیست، 

تجهیزات پیشرفته می باشد.

این سایت مرتبط به راکتورهای هسته ای، تجهیزات ذخیره کننده هسته ای، تهیه ی سوخت های هسته ای، 
برنامه های آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، آزمایشات مربوط به خوردگی، بخارهای فشار باال و ایمنی 

راکتورها می باشد.

شیمیایی،  بخارات  تخلیه ی  یونی،  آبکاری  خالء،  در  تبخیر  خالء،  در  پوشش دهی  به  مرتبط  سایت  این 
برنامه های آموزشی، مقاالت آموزشی و سایت های جالب و جوامع علمی مختلف می باشد.

 http://www.tac.dk

 http://www.topscience.org

 http://www.physik.fu-berlin.de

این سایت مرتبط به  تئوری فیزیک نجومی، دانشگاه Aarhus، پروژه های بین المللی، منابع علمی، مجالت، 
سمینارها و سایت های جالب می باشد.

این سایت مرتبط به مجله ی تخصصی، برنامه های آموزشی، مقاالت علمی، نقشه کشی، اکسیداسیون، 
چسبندگی، پیوستگی، فشار، نور، گرما، صوت الکتریسیته، مغناطیس، حرکت و ماشین ها می باشد.

این سایت مرتبط به مرکز فیزیک دانشگاه برلین، برنامه های آموزشی، پروژه های تحقیقاتی، سمینارها، 
کنفرانس های علمی، فیزیک فلزات، فیزیک مولکول ها، بیوفیزیک و فیزیک تئوری می باشد.



نظریه میدان ها و

چالش شغل
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مسلما نظریه میدان کوانتومی گسترده ترین و زیباترین تئوری فیزیکی است که تا کنون شناخته شده 
باالیی  با دقت بسیار  از هر تئوری دیگر در فیزیک،  با جنبه هایی که سخت گیرانه تست شده و  است. 

دقیق تر است.
فیزیک جزو رشته های علوم پایه به حساب می آید و خب ، تعجبی هم ندارد اگر بازار کار داغی نداشته 
ورود  این رشته  به  که  افرادی  قرار می گیرند.  توجه  مورد  کمتر  ایران  در  پایه  علوم  زیرا رشته های  باشد 
می کنند باید از تفکر یک آینده شغلی مناسب در ایران بگذرند زیرا با این هدف به موفقیت در این رشته 

دست نخواهند یافت.
لطفا فقط براساس عالقه این گرایش را انتخاب کنید نه براساس بازار کار. شیفتگان فیزیک نظری در 
این رشته به طور کامل می توانند اقناع شوند. کماکان بازار تدریس فیزیک برای این دسته نیز وجود دارد. 
بازار کار عمومی فیزیک نیز در این گرایش صدق می کند. گرایش ذرات بنیادی در کارشناسی ارشد رشته 
فیزیک، گرایشی صرفاً تئوری است که به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های 
باال و فاصله های بسیار کم می پردازد و دروس تخصصی آن نیز نظریه میدان های کوانتومی 1 و2, ذرات 
بنیادی مقدماتی و پیشرفته می باشد. همانطور که ذکر شد، پژوهش های این رشته صرفاً تئوری می باشند 

و در کشور، کارهای تجربی )آزمایشگاهی( و شبیه سازی گرایش ذرات بنیادی انجام نمی شود.

میزان درآمد
فیزیکدانان درآمد باالیی به نسبت سایر مشاغل برخوردارند. در خصوص میزان دقیق درآمد فارغ التحصیالن 
از رشته فیزیک، در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. اما می توان گفت که هر چه افراد، دانش و تخصص 
خود را در این زمینه تقویت کنند امکان بیشتری جهت پیشرفت اشتغال و افزایش درآمد برایشان فراهم 
خواهد شد. شاغلین در مراکز دولتی، حقوقی ماهیانه، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت 
خواهند کرد و آن هایی که در مراکز خصوصی مشغول به کارند بسته به میزان دانش و مهارت، به کسب 

درآمد می پردازند.
در آمریکا  آمارها نشان می دهند که متوسط درآمد ساالنه یک فیزیکدان در آمریکا در سال 2010، 106370 
دالر و در سال 2020، 109200 دالر بوده در حالی که میانگین درآمد ساالنه برای سایر مشاغل در سال 
2013 حدود 33840 دالر بوده است. میزان متوسط درآمد ساالنه در استرالیا، 78000 دالر تخمین زده 
شده است. میانگین درآمد ساالنه برای تازه کارهای این رشته در کشور انگلستان، بین 32000 تا 38000 
دالر، برای فیزیکدانان پژوهشی و با مدرک دکتری بین 36500 تا 53500 دالر ، برای مدیران پروژه و هم 

مرتبه های آن ها 68500 دالر و برای افراد در رده های باالتر 84000 دالر تخمین زده شده است.
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رویای نیوتن میلیاردر بودن
رویایی تحقق یافتنی. هر کسی دوست دارد که بازار کار مناسب و امنیت شغلی داشته باشد، چیزی که 
فیزیک دان ها  نظری!  فیزیک  نخواهند داشت. مخصوصا  نباشند،  بهترین  اگر  فیزیک  می فهمند  بچه های 
با وجود حجم کار زیادی که انجام می دهند، به طور متوسط، درامد آنچنانی ندارند. فرصت های شغلی 
فیزیک در مقایسه با سایر رشته ها خیلی کم است، در واقع برای یک فیزیک پیشه در محیط بیرون از 
دانشگاه، پیدا کردن شغل مناسب با تحصیالتش نسبت به رشته های پر زرق و برق کنکور، بسیار دشوار 
است.   برای همین، یکی از سخت ترین قسمت های زندگی یک فیزیک پیشه که به اجبار یا تفریح و یا هر 
احتمال دیگری مدرک گرفته است، داشتن دکتری فیزیک با جیب خالیست! اگر شما عاشق فیزیک نیستید 
هر چند باهوش باشید و اگر قصدتون ثروت مند شدن است؛راه سختی در پیش رو دارید! شما به عنوان 
یک فیزیک پیشه، از علم لذت می برید و علم برایتان هیجان انگیز خواهد بود، برای همین با وجود اینکه 
لباستان فالن مارک خاص نیست یا اینکه ماشینتان یک پراید است زیاد اذیت نخواهید شد، چون سرتان 

به درس گرم خواهد بود. راهی سخت در پیش روی شماست!
شغلی  موقعیت های  مورد  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  فیزیک  دکتری  دانشجوی  صحبت زاده  آقای 
فارغ التحصیالن فیزیک می گوید: فارغ التحصیالن این رشته در حد کارشناسی می توانند در صنعت مخابرات 
و ارتباطات، نیروگاه های هسته ای، مراکز تولید قطعات غیرهادی و سلول های خورشیدی، صنایع تولید و 

نگهداری لیزر در صنعت، پزشکی و نظامی و سازمان انرژی اتمی فعالیت کنند.
از دانشمندان و استادان فقط بر یک نکته تاکید می کنند:  افرادی که در این رشته موفق بوده اند  همه 

عالقه! راز موفقیت شما در این کلمه نهفته است!





خاطرات دانشجویی
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کالس زبان بودیم هر کدوم از ما از استاد سوالی می پرسیدیم، یکی از دانشجویان وسط حرف استاد ازش 
پرسید: شات آپ یعنی چی ؟ 

استاد گفت: خفه شو، بیچاره یه لحظه هنگ کرد بعد استاد زد زیر خنده و گفت: معنی کلمه خفه شو 
هست.

فک کنم ترم چهار بودیم که یه لحظه یکی از بچه های ترم اولی اومدن گفتند: "استاد شیمی نیومده چیکار 
کنیم؟" 

منو و دوستم تصمیم گرفتیم سر کارشون بزاریم بعد یکیمون جای استاد رفتیم کالسشون؛ اونام هنگ 
کردن!

گفتیم: "به عنوان استاد حل تمرین اومدیم هر کی دواطلبه بیاد جلو وایت بورد." در اون حال استاد اومد 
کالس هیچی دیگ ضایع شدیم رفت…

یه بار برای امتحان استاد یه گروه واتساپ باز کرده بود؛
بچه هام یدونه گروه مخصوص زده بودن تو واتساپ واسه تقلب!

استاد گروه بندی کرده بودن و هر گروه به نوبت سواالتی که استاد میداد رو جواب میدادن میفرستادن 
واسه استاد!

سواالت رو که استاد میدادن بچه های هر گروه درجا میفرستادن گروه تقلب که هم کالسیا زحمت بکشن 
همکاری کنن و جواب بدن.

همه چی طبق نقشه پیش می رفت که یهو یکی از بچه ها سواالت استاد رو فوروارد کرد تو گروه خود استاد 
و زیرش یه چیزی شبیه " بچه ها جوابا رو برسونین" نوشت که درجا بچه ها به رگبار بستنش که چیکار 

میکنی و گروه اشتباهی فرستادی!
دیگه نمیدونم استاد دید یا ندید ولی اسباب خنده و شادی ما رو تا چند روز فراهم کرد.

ترم اول که مجازی شد همیشه بعد اینکه وارد کالس میشدیم؛ آنالین، بازی می کردیم.
یه بار برادرم اومد به شوخی دکمه های کیبورد رو زد.

ماهم که نمیدونستیم با کیبورد تایپ کردنی دیده میشه فالنی داره تایپ میکنه!
یهو استاد برگشت گفت خب اقای فالنی سوال دارن اجازه بدین میکروفونوشونو فعال کنم صحبت کنند، 

هم سوالشونو بپرسن هم میکروفون رو تست کنیم؛
هول شدم میکروفونو فعال کردم استاد گفت خب آقای فالنی صدامو دارید؟
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منم با هول گفتم نه اصال صدا نمیاد استاد!
استاد گفت پس االن چجوری صدای منو میشنوید؟

منم دیدم که خراب کردم گفتم استاد داشتم هوش شمارو تست میکردم!
هیچی دیگه مجبور شدم ترم بعد دوباره همین درسو بردارم.

این کالسای انالین همرو بیچاره کرده!
یبار خواهرزادم خواب بود برای اینکه غیبت نخوره خودم حاضر زدم براش؛

ابادی  دولت  اقای  گفت  برداشت  نه  گذاشت  نه  معلمشون  داشتن  قران  اول  زنگ  و  کالس شروع شد 
)خواهر زادم( آیه فالنو روخوانی کن تو ویس برامون بفرست!

هیچی دگه اونجا فهمیدم تو هر کاری نباید دخالت کنم.

یبارم خواهر زادم امتحان علوم داشت؛
معلم بعد از امتحان به خواهر زادم گفت که نیاز به تالش بیشتری داری!

خیلی ناراحت شدم؛
اخه جوابارو من به خواهرزادم گفتم نوشت.





جـدول
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.تمیزناپذیری در مکانیک کوانتومی به کدام اصل اشاره دارد؟
2.وقتی دو جسم به هم متصل می شود ویژگی جسم حاصله چیست؟

3.رابطه بین تقارن و پایستگی؟ /قانون گرانش عمومی دارای چه نوع تقارن است؟
4.مجموعه عملگر تقارنی روی هردستگاه باید دارای چه ویژگی برای تعریف یک گروه باشد؟

5.اگر اجزای همه گروه جا به جا شود گروه را ...... میگویند؟ /پروتون دارای ایزواسپین ..... است.
6.ماتریسی که باوارون ترانهاده اش برابر باشد ؟/حالت های تکانه ی زاویه ای را چه عملگری نشان گذاری 

می کند؟
7.ذرات با اسپین صحیح را چه می نامند؟ /کوراک و پادکوراک در چه حالت از تکانه ی زاویه ای به هم 

پیوسته هستند؟
8.عملگری که مفهوم "تغییرعالمت بار" را تعمیم می دهد؟

9.قله بارز و مشهور پراکندگی بیون-نوکلئون نخستین بار توسط چه کسی کشف شد؟
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