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  مؤلف مقدمه
وي به توسعه علم . اندرسون است. دبلیو.  از سخنان معروف پی"تربیشتر، متفاوت  هرچه "عبارت

او با این سخن . ت چگال در نیمه دوم قرن بیستم کمک شایانی نموده اس-فیزیک در زمینه ماده 
معروف ادعا کرده است که سیستم هاي ماکروسکوپی به طریقی عمل می کنند که از لحاظ کیفیت 

از این رو براي درك سیستم هاي ماکروسکوپیک . متفاوت از سیستم هاي میکروسکوپی باشند
یی برخوردار دیگري نیاز می باشد، قوانینی که در اساس اتمها و مولکولها یک به یک از اهمیت باال

. یک مثال با انواع گوناگونی از گذارهاي فازي که رخ می دهد، گنجانده شده است. می باشند
وضعیت نمونه اي از ماده، در گذار از یک حالت به حالت دیگر شدیداً عوض می شود و در نقطه 

ا به بار یک مثال خوب دیگر که در آن کمیت، تفاوت کیفی ر. گذار رفتار عجیبی مشاهده می گردد
هر سلول . مغز از تعدادي سلولهاي عصبی ماکروسکوپی تشکیل شده است. می آورد، مغز می باشد

با این وجود حتی پیشرفته ترین . مغز مانند جزء اساسی از یک کامپیوتر به حساب می آید
بر مطالعه . کامپیوترها نیز تنها از تعدادي عناصر محدود تشکیل شده و فاقد هوشیاري می باشند

 .روي مغز انسان هنوز هم ادامه دارد

از طرف دیگر، طرح ماده ماکروسکوپی در ترمودینامیک و فیزیک آماري سالیان سال در 
قوانین اول و دوم ترمودینامیک و اصل احتمال مساوي در فیزیک آماري . حوزه تحقیقات بوده است

هاي ماکروسکوپی نظیر مایعات، به عنوان قوانین حاکم بر سیستم هاي متشکل از تعدادي مولکول 
این قوانین به . هستند) فلزات، نیمه رساناها، نارساناها، مواد مغناطیسی و غیره(گازها و جامدات 

قلمروي متفاوت از قوانین میکروسکوپیک تعلق داشته و نمی توان از قوانین اخیر، یعنی مکانیک 



 

 

 بدون " یک تئوري جامع"بنابراین . ردکوانتومی و قوانین حاکم بر نیروها، آنها را به دست آو
هدف این کتاب، .  مکانیکی در دنیاي واقعی، بی فایده است–قوانین ترمودینامیک و قوانین آماري

تشریح قوانین ماکروسکوپیک براي دانشجویان دوره کارشناسی است که براي اولین بار فیزیک 
 .آماري را آموزش می بینند

سپس به . تم ماکروسکوپیک بحث را آغاز می کنیمدر این کتاب با توصیف یک سیس
به دنبال بحث بر روي نتایج، اصل احتمال . بررسی گازهاي ایده آل از لحاظ جنبشی می پردازیم

در فصلهاي دوم و سوم اصول کلی مربوط به فیزیک آماري را براساس . مساوي را معرفی می کنیم
دما، فشار، انرژي آزاد و . تروپی آغاز می کنیمبحثمان را با تعریف آن. این اصل توضیح می دهیم

در بخش دوم از . این مطلب بخش اول کتاب را تشکیل می دهد. غیره از آنتروپی حاصل می شود
در راستاي کار، نشان . فصل چهار به بعد، فیزیک آماري را در برخی مثالهاي ساده به کار می بندیم

 آماري تعریف می شوند، با کمیتهاي –از لحاظ مکانیکیمی دهیم که آنتروپی، دما و فشار زمانی که 
در این کتاب تنها حالتهاي تعادل دمایی را بررسی . مشابهی از لحاظ ترمودینامیکی، منطبق می باشند

بیشتر مثالها مربوط به سیستم هاي ساده می باشند که در آن میان ذرات بر هم کنش . می نماییم
به عنوان نمونه اي از . نش براي گذارهاي فازي ضروري می باشدبا این وجود برهم ک. وجود ندارد

در این .  یک سیستم فرومغناطیسی ساده را بررسی می کنیم7چگونگی انجام گذار فاز، در فصل 
مرحله، خوانندگان قادر خواهند بود که یک ایده کلی را در خصوص فیزیک آماري به دست آورند 

. فتار می کند و چه چیزي می تواند از این سیستم درك شودچگونه یک سیستم در حالت تعادل ر: 
 و 8نخست، در فصلهاي . در بخش سوم، برخی از موضوعات نسبتاً پیشرفته مد نظر قرار می گیرند

، به نقطه شروع از گاز ایده 10سپس در فصل.  گذارهاي فاز مرتبه اول و دوم را بررسی می کنیم9
ا می گیریم که در دماي پایین زمانی که چگالی افزایش می یابد آل بر می گردیم و این مطلب را فر

 . چه اتفاقی رخ می دهد

 چرا طبیعت "فیزیک یکی از علوم طبیعی است و نقطه آغاز بررسی این سوال است که 
به هرحال این سؤال .  یک روش مناسبی است"چرا" بنابراین پرسیدن "بدین گونه رفتار می کند؟



 



به عنوان مثال، در این کتاب توضیحی . خصوص پدیده هاي طبیعی مطرح شودمی بایستی تنها در 
 در مورد " چرا؟"هر چند که غالباً پرسیدن . را براي ویژگیهاي غیرعادي الستیک ارائه کرده ایم

روشهاي به کار رفته براي حل این سؤاالت یا اینکه یک ایده یا مفهوم به کار رفته براي بحث یک 
مثالً پرسیدن این سؤال که چگونه تعریف آنتروپی . دست آمده، بی فایده استمسأله چگونه به 

اصطالح آنتروپی توسط یک کارشناس برجسته پس از آزمایش و . استنتاج شده، فایده اي ندارد
استنتاج منطقی . خطا به دست آمده و نمی تواند به عنوان یک نتیجه از استنتاج منطقی به دست آید

کشفهاي بزرگ در علم چیزهایی نیستند که قابل استنباط . مپیوتر صورت گیردمی تواند توسط کا
برخی از دانشجویان در این چراها و چگونگی . کشفها یعنی هجوم ایده ها به سر انسان. باشند

امیدواریم شما مفاهیم متنوع به دست آمده توسط . روشها گمراه شده و پیشرفت نمی کنند
ه و با به کارگیري چنین مفاهیمی توسعه یافته، از مزیت علم فیزیک متخصصان در علوم را پذیرفت

 . برخوردار شوید

 وکایدایجیرو  یوشی         

 2005اکتبر توکیو،

 







 

 

 ان مترجممقدمه
نوشته  Statistical Physics An Introduction کتاب حاضر که ترجمه کتاب 

Daijiro Yoshiokaت که مسائل را به زبان ساده و با شیوه باشد یکی از معدود کتابهایی اس می
با توجه به استفاده ما از این کتاب در تدریس درس مکانیک آماري . متال محوري بیان نموده است

این کتاب نه تنها در مقطع . و آشنایی با روش بیان مسئله، تشویق شدیم تا این کتاب را ترجمه کنیم
 . تواند مورد استفاده قرار گیردارشد نیز میکارشناسی، در برخی مباحث در مقطع کارشناسی 

پیش نیازهاي الزم براي مطالعه این کتاب، عالوه بر آشنایی مقدماتی با مکانیک و 
الکترومغناطیس کالسیک، آشنایی قبلی با ساده ترین مفاهیم اتمی و مفاهیم کوانتومی مانند معنی 

یزنبرگ، طول موج دوبروي، مفهوم حالتهاي کوانتومی و ترازهاي انرژي، اصل عدم قطعیت ها
ابزار ریاضی الزم، از مشتقات . ي آنهاستاسپین و مسئله ذره آزاد در یک جعبه در شکل بسیار ساده

دانشجو که با موضوعات . و انتگرالهاي ساده، به اضافه آشنایی با سریهاي تیلور فراتر نمی رود
ي این  باشد، طبیعتاً خود را براي مطالعهاساسی مورد بررسی در کتابهاي پیشین دوره فیزیک آشنا

 . کتاب کامالً آماده می بیند

در این کتاب به نحو ساده و روشی منظم نشان داده می شود که چگونه مفاهیم پایه نظریه 
اتمی به چارچوب مفهوم منسجمی منجر می شود که قادر است خواص دستگاههاي 

ه جاي کتاب روي بینش فیزیکی و قابلیت پیش در هم. ماکروسکوپیک را توصیف و پیشگویی کند
ان شاء اهللا این ترجمه حق مطلب را در برگرداندن . بینی سریع و راحت روابط مهم تأکید شده است



 

 



متن زبان اصلی به فارسی به حد کفایت ادا کرده و انتظار همکاران محترم و دانشجویان را براي 
 "مبانی فیزیک آماري " مؤلف کتاب رایفه گفته  ب.اي در خور توجه برآورده کرده باشدترجمه

یک نویسنده هرگز یک کتاب را به پایان نمی رساند، بلکه فقط آن را متوقف می کند، چرا که 
به هر . روزي خواهد رسید که درمی یابیم که متن چاپ شده می توانست خیلی بهتر از این باشد

ین امید را داریم اساتید و دانشجویان عزیز با حال اگرچه کار این کتاب را متوقف کرده ایم ولی ا
 .انتقال نقایص و کاستی هاي آن، ما را در رفع لغزش هاي احتمالی یاري فرمایند

 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز      دکتر محمدعلی محمدي

 واحد بندرعباس عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی      مهندس ناصر پناهی
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