
چیزهای زیادی از فیزیک  … حرفه ای و 

می دانند، و از آن در زنددیدی روزمدر  

استفاد  می کنند. هروقد  خدادیاهدیدد 

پدید  های اطراف خید را خه طیر علمدی 

تیضیح دهید خه دنیای فیزیک وارد مدی 

 .شددددددددددددددددددییددددددددددددددددددد

مطالعات علمی نشان داد  اند که پددیدد  

ها از قانین های خاصی پیروی می کنند. 

هدف اصلی علم فیزیک کشف و خیان این 

قانین ها اس  و همان طیر که در ایدن 

کتاب خیاهید دید، پاسخ خه پرسد  هدا 

نیز خراساس این قانین هدا صدیرت مدی 

ییرد. قلمرو فیزیک از ریدزتدریدن ترات 

 ٔ  همچین اجدزای تشدلدیدن دهدندد 

اتم ها تا اجسام خسیار خزریی هدمدچدین  

ستاریان و کهلشان ها را شدامدن مدی 

 .شید

هنگامی که خه اطراف خدید ندگدا  مدی 

کنیم، خا پدید  هدا و دسدتدگدا  هدای 

ماتلفی میاجه می شییم و سؤال هدای 

زیادی خرای ما مطرح می شید رندگدیدن 

کمان چگینه تشلین می شدید  دمدای 

سطح خیرشید را چگدینده اندداز  مدی 

ییرند  خنیادی تریدن ترات تشدلدیدن 

عالم چه تراتی هستند  سن و  ٔ  دهند 

 DVD اخعاد کیهان چقدر اس    یدک

چگینه اطالعات زیادی را در خید تخیدر  

می کند  خاتری های شارژ شدنی ماندندد 

چگینده  … خاتری تلفن همرا ، لپ تاپ و 

کار می کنند  کارت های اعتباری مانندد 

کارت عاخرخانک، کارت سدیخد ، کدارت 

چگینه طراحی مدی شدیندد   … تلفن و 

چگینه خا دستگا  آندوسلیپی درون خددن 

را می خینیم  چگدینده یدک دسدتدگدا  

سینییرافی تصییری سه خعدی از خدن را 

ایجاد می کند  اجدا  مدیدلدرومدی  

) ماکروفر ( چگینه غذا را یدرم مدی 

کند  یک میلد تیلید خر  چگینه اندرژی 

ملانیلی را خه انرژی اللتریلی تبدین می 

نماید  میتیر یک خیدروی امروزی خرچده 

اساسی طراحی می شید تا قدرت آن خدا 

کمترین مصرف خهینه خداشدد  کدیچدک 

ترین تراتی که تیسط میلروسلیپ های 

امروزی نشان داد  می شیندد،  ٔ  پیشرفته

چه اخعادی دارندد  در طدراحدی یدک 

ساختمان چه مسائلی را خاید رعای  کدرد 

 تا اتالف اندرژی خده حدداقدن خدرسدد 

خا فراییری فیزیک می تیانیم پاسخ ها و 

تیضیحات مناسبی خرای هریک از ایدن 

سؤال ها یا پرس  های مشاخه خدیداخدیدم. 

پس فیزیک در زندیی هدرکدس ندقد  

خسیار مهمی ایفا می کند، چه خا فیزیدک 

آشنا خاشد، چه نباشد. خسیاری از مدردم 

مانند خلبان هیاپیما، تعمیرکار خیدرو یدا 

 هددیاپددیددمددا، یددک جددیشددلددار

چقا ف   کقرق  یقآ   ی ف   م       م     ی       مقدقه مق          

درجه  0055خه طیر کلی دمای خیرشید 

ی سانتی یراد عنیان شد  اس  . خا این 

حال ، را  های یینایینی خرای انداز  

ییری دمای خیرشید وجید دارد که در 

روش اول میزان پرتی هایی که خه زمین 

خرخیرد می کند را انداز  ییری کرد  و خا 

محاسبه ی فاصله ی خیرشید و انداز  

آن ، دمای آن مشاص خیاهد شد . از 

دیگر روش های میجید می تیان خه 

طیف نیر های خیرشید و اشلال آن و 

همچنین طیل می  های نیر آن خرای 

 تعیین دمای خیرشید استفاد  کرد .

اما متداول ترین روش خرای انداز  ییری 

دمای خیرشید خه این حقیق  اشار  دارد 

که عناصری که در جی خیشید قرار دارند 

، پرتی هایی را جذب می کنند خه نحیی 

که مقدار و جذب این طیل می  ها خه 

دمای آن خستگ  دارد که امروز  خا 

استفاد  از علم فیزیک هسته ای می 

تیان دمای مرکز خیرشید را محاسبه 

کرد که خناخر آخرین تحقیقات محققان 

درجه ی  7051دمای آن خه خی  از 

 سلسییس عنیان شد  اس  .
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وقتی کیپرنیک اندیشه ی زمین متحرک 

را در قرن شانزدهم اعالم کرد ، مفهیم 

لاتی هنیز ناشناخته خید . خحث و یف  و 

ییی زیادی در میرد حجرک  کردن یا 

نلردن ، زمین وجید داش  . مقدار نیروی 

الزم خرای استمرار حرک  زمین فراتر از 

تصیر خید . دلین دیگر ماالف  خا زمین 

متحرک خه این شرح خید : پرند  ای را در 

نظر خگیرید که خاالی درخ  خلندی 

نشسته اس  . زیر درخ  یک کرم چا  و 

خیشمز  قرار دارد ! پرند  کرم را می خیند 

و خه صیرت عمیدی فرود می آید و آن را 

می ییرد . ایر زمین ، چنان که کیپرنیک 

می ییید ، حرک  کند این کار نامملن 

می شید . ایر کیپرنیک راس  می یف  ، 

کیلیمتر در  751555زمین خاید خا سرع  

ساع  حرک  می کرد تا ختیاند در یک 

سال دور خیرشید خچرخد . این سرع  را 

خه کلیمتر در ثانیه تبدین کنید تا خه 

کیلیمتر در ثانیه خرسید . حتی  05سرع  

ایر پرند  می تیانس  ظرف یک ثانیه از 

 05شاخه فرود خیاید ، زمین متحرک او را 

کیلیمتر آن طرف تر خرد  خید . پس پرند  

نمی تیانس  خه صیرت عمیدی فرود خیاید 

و کرم را خگیرد . اما پرندیان از خاالی 

درختان خلند کرم ها می ییرند ، که دلین 

 روشنی خر ساکن خیدن زمین اس  !

آیا می تیانید این دلین را رد کنید   این 

کار خا استناد خه مفهیم لاتی املان پذیر 

 05اس  . نه تنها  زمین خا سرع  

کیلیمتر در ثانیه حرک  می کند ، خلله 

درخ  ، شاخه ی درخ  ، پرند  ای که 

روی آن نشسته اس  ، کرم زیر آن ، و 

حتی هیای خین آن ها خا همین سرع  

حرک  می کنند . ایر نیرو های متعادل 

نشد  خر اجسام متحرک وارد نشیند ، این 

اجسام متحرک خاقی می مانند . خناخراین ، 

وقتی پرند  ای از شاخه فرود می آید ، 

کیلیمتر خر ثانیه او  05حرک  جانبی 

تغییر نمی کند . پرند  کرم را ، که حرک  

 کن محیط تأثیری در او ندارد ، می ییرد .

* کنار دییاری خأیستید . خاال خپرید خه 

طیری که پاهای شما دیگر در تماس خا 

زمین نباشند . آیا دییاری که خا سرع  

کیلیمتر در ثانیه در حرک  اس  ،  05

محلم خه شما می خیرد  ! چنین نیس  ، 

قبن از ، هنگام ، و خعد از  -زیرا شما هم 

کیلیمتر در ثانیه  05خا سرع   -پرش 

کیلیمتر در ثانیه ،  05حرک  می کنید . 

سرع  زمین نسب  خه خیرشید اس  ، نه 

 سرع  دییار نسب  خه شما .

مردم چهارصد سال پی  خا مفاهیمی از 

این دس  مشلن داشتند ، زیرا نه تنها خا 

مفهیم لاتی آشنا نبیدند ، خلله حرک  خا 

وسیله های نقلیه ی سریع متداول نبید . 

سیاری های تند و پر تلان در کاالسله 

هایی که خا اسب کشید  می شدند خه درد 

آزمای  هایی نمی خیرد که اثر لاتی را 

آشلار سازند . امروز یک سله را در 

اتیمبین ، اتیخیس ، یا هیاپیمایی که خه 

سرع  در حرک  اس  خاال می اندازیم ، و 

سله ای را که خه صیرت عمیدی در 

حرک  اس  چنان می ییریم که یییی 

وسیله ی نقلیه ساکن اس  . سله همرا  

ما حرک  می کند . نیروی قائم یرانی 

فقط خر حرک  عمیدی سله تأثیر می 

 یذارد .

خرداش  های کنینی ما از حرک  خا 

خرداش  نیاکان ما خسیار متفاوت اس  . 

ارسطی از این رو مفهیم لاتی را تشایص 

نداد که نمی دید تمام اجسام متحرک از 

قاعد  های یلسانی پیروی می کنند . او 

فلر می کرد که قاعد  های حرک  در 

آسمان ها یا قاعد  های حرک  در کر  ی 

زمین خسیار متفاوت اس  . او حرک  

عمیدی را طبیعی در نظر می یرف  و 

حرک  افقی را غیر طبیعی ، و نیازمند 

نیروی مداوم . از سیی دیگر ، یالیله و 

نییتین متیجه شدند که تمام اجسام 

متحرک از قاعد  های یلسانی پیروی می 

کنند . خه نظر آن ها ، ایر نیروهای 

ماالفی مانند اصطلاک وجید نداش  ، 

اجسام متحرک خرای ادامه ی حرک  خید 

خه هیچ نیرویی نیاز نداشتند . فقط می 

تیانیم از خید خپرسیم ایر ارسطی متیجه 

یگانگی تمام انیاع حرک  شد  خید ، 

پیشرف  علم چه را  متفاوتی را می 

 تیانس  طی کند .

اما یلی از مشلالت حس المسه خطاهایی 

اس  که در آن وجید دارد ایر می خیاهید 

نمینه ای از یک خطای حس المسه در 

خید را امتحان نمایید آزمای  ساد  ی 

 زیر را انجام دهید .

اختدا سه ظرف که درون اولی آب سرد  - 7

، دومی آب خا دمای متعادل ) ولرم ( و 

سیمی آب یرم ریاته شد  خاشد آماد  

 کنید .

یلی از دس  های خید را در ظرف   - 2 

حاوی آب سرد قرار دهید و دس  دیگر 

خید را در ظرف حاوی آب یرم ، پس از 

خطای حس المسه ، شاید شما خا خطا 

هایی از حیاس پنج یانه مانند ؛ خطای 

خینایی ، خییایی ، شنیایی و ... آشنا شد  

خاشید . اما خطای المسه چیس    

همانگینه که می دانید یلی از اخزار های 

انداز  ییری تقریبی دما ، حس المسه 

اس  که تنها خا آن می تیان یرمی یا 

سردی یک جسم را مشاص نمید ولی 

عدد و انداز  ی مشاصی از دمای یک 

جسم را نمی تیان خا آن خه دس  آورد . خه 

عالو  نمی تیان دماهای خیلی خاال یا 

خیلی پایین را خا آن انداز  ییری نمید . 

مدتی هر دو دس  خید را خه طیر هم 

زمان از دو ظرف خار  نمایید و درون 

ظرفی که دارای آب متعادل اس  قرار 

دهید ، مشاهد  خیاهید کرد که دستی که 

در آب سرد قرار داشته احساس یرما می 

کند و دستی که در آب یرم قرار داشته 

 احساس سرما !

 

وخالگ فیزیک خرای زندیی ، خه ”

جه  آمیزش فیزیک ) خرای 

عالقه مندان در تمامی یرو  های 

سنی ( تیسط میسسه ی آمیزشی 

فرهنگی محمد را  اندازی شد  

اس . این وخسای  خرای کلیه ی 

عالقه مندان خه فیزیک ، دان  

آمیزان و اساتید دانشگا  دارای 

مطالبی مفید و غنی شد  می 

خاشد که می تیاند ضمن ارتقای 

سطح علمی شما ، خرای زندیی 

خهتر خه شما کمک کند. ما ، می 

کیشیم تا مطالب فیزیک را خه 

روشی نیین آمیزش دهیم و درک 

 .“و فهم آن را ساد  تر سازیم 
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 زمین متحرک

 خطای حس المسه

 اااااااااااشمنره یک


