
 ارنست رادرفورد

  (۷Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson اٍّ٘یسی تٝ) سادسفٛسد اس٘ست

 .تٛد ٘یٛصِٙذ اُٞ ای ٞستٝ فیضیىذا٘ی

 

  نوجوانی و کودکی

 تٝ ٘یٛصِٙذ خٙٛتی خضیشٜ شٕاِی ساحُ ٚالغ ّ٘سٖٛ شٟش ٚاتش تشایت حٛٔٝ دس ۱۵۴۱ ساَ اٚت ۰۳ تاسیخ دس اٚ

 اص وٝ تٛد اَٚ ٘سُ ٞای ٘یٛصیّٙذی سادسفٛسد ٔاستا ٚ خیٕض فشص٘ذ دٚاصدٜ اص فشص٘ذ زٟاسٔیٗ اٚ.  آٔذ د٘یا

 ای تسٝ دٚاصدٜ خٕؼیت پش خا٘ٛادٜ یه دس سادسفٛسد خا٘ٛادٜ.  تٛد٘ذ شذٜ آٚسدٜ ٘ٛ صال٘ذ تٝ اسىاتّٙذ اص وٛدوی

 خذی افشادی ٕٞٝ خا٘ٝ اُٞ وشد٘ذ ٔی ٔشاسوت خا٘ٛادٜ سٚصٔشٜ واسٞای ا٘داْ دس ٕٞٝ آٖ اػضای وٝ تٛد

 ساِٝ دٜ اٚ. وشد تشٚص صٚدی ٔشحّٝ دس ػّْٛ تٝ سادسفٛسد ٔٙذی ػاللٝ. تٛد٘ذ فشًٞٙ تا ٚ خٛشحاَ سٚ، وّیسا

. آٚسد دست تٝ استٛاست تاِفٛس تٙاْ ٔؼّٕی تاِیف فیضیه دس اِٚیٝ ٞای خٛا٘ذ٘ی تٙاْ پشطشفذاسی وتاب وٝ تٛد

 پایٝ اصَٛ دسآٚسدٖ ٕ٘ایش تٝ ٘حٜٛ آٟ٘ا دس وٝ تٛد أٛصی فیضیه آٔٛص خٛد وتاتٟای ٔشاتٝ استٛاست وتاب

 تٝ آشپضخا٘ٝ ٚسایُ ٚ ٚص٘ٝ سًٙ شٕغ، سىٝ، ٔا٘ٙذ خا٘ٝ دس ٔٛخٛد سادٜ اشیای اص استفادٜ یا فیضیه

 تٛسسٟای اص تٛسس ٘خستیٗ تٛد شذٜ وتاب آٖ شیفتٝ سخت خٛاٖ سادسفٛسد.  شٛد ٔی دادٜ یاد خٛا٘ٙذٜ

 .آٚسد دست تٝ تٛد ساِٝ ۱۳ وٝ ۱۵۵۴ ساَ دس سا خٛد ص٘ذٌی ٔتؼذد تحصیّی



  دا٘شٍاٜ دس تحصیُ

 ای ٔؤسسٝ وٝ وشد زشذ وشایست شٟش وٙتشتٛسی دا٘شىذٜ دس ٘اْ ثثت تٝ لادس سا ٚی دٚٔی تحصیّی تٛسس

 سیاضیات ٚ فیضیه سا خٛد اصّی تحصیّی ٞای سشتٝ ٚی. تٛد آٔذٜ تٛخٛد اٚ خٛد تِٛذ اص پیش ساَ دس وٝ تٛد

 آٔٛصشی دٚسٜ پایاٖ دس سادسفٛسد. داشت ٞٓ خٛتی ٔؼّٕاٖ آٟ٘ا دٚی ٞش دس ٔساػذ تخت اص وٝ وشد ا٘تخاب

 ٘ىتٝ. سسا٘یذ پایاٖ تٝ فیضیىی ػّْٛ( وّی تطٛس) ٚ سیاضی – فیضیه ٚ سیاضی واسشٙاسی دسخٝ خٛد ساِٝ سٝ

 ٘یٛتٗ ٔاسی تا آ٘دا دس ٚی ایٙىٝ وشیستسشذ دس الأت ایاْ دس ٚی خصٛصی ص٘ذٌی تا ساتطٝ دس روش لاتُ

 فؼاِیت تاسٜ دس ٟٔٓ ٔماِٝ دٚ ا٘تشاس پی دس سادسفٛسد.  شذ اٚ ػشك پیثٙذ ٚ آشٙا خٛد صاحثخا٘ٝ دختش

 تحصیّی تٛسس یه شىُ تٝ ٟٕٔی خایضٜ ٌضیٙش دس شذٖ دْٚ خالف تش ۱۵۶۲ ساَ دس ٔٛاد تشؼشؼی

 سادسفٛسد وٝ داد ٔی خایضٜ تش٘ذٜ خٛد تٝ سا آٔٛصشی ٔؤسسٝ ا٘تخاب حك خایضٜ اػطای ٔمشسات وشد دسیافت

 صٔیٙٝ دس خٟاٖ پیشتاص ٘ظش صاحة)تأسٖٛ خی. خی ٔذیشیت تٝ وٕثشیح دا٘شٍاٜ واٚ٘ذیش آصٔایشٍاٜ

 ایىس اشؼٝ وشف تٝ ٔٛفك إِٓا٘ی فیضیىذاٖ سٚ٘تٍٗ وٙشاد ٚیّّٟٓ ساَ آٖ دس تشٌضیذ سا( اِىتشٚٔغٙاطیس

 .شذ سادسفٛسد اصّی واس ششٚع تٝ ٔٙدش وٝ دیٍشی ٟٔٓ وشف شذ

 
 در مقایسه با مدل تامسون مدل اتمی رادرفورد

 کارهای علمی

 دا٘شٍاٜ واٚ٘ذیش آصٔایشٍاٜ تٝ ۱۵۶۲ ساَ دس سادسفٛسد.  تٛد ۱۵۶۵ ساَ دس فشا٘سٛی تىشَ ٞا٘شی وشف

 تدشتی فیضیه استاد وٝ تأسٖٛ شٛد واس تٝ ٔشغَٛ تأسٖٛ خی.خی ٔذیشیت تحت آ٘دا دس تا آٔذ وٕثشیح
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 وٝ آصٔایشی ا٘داْ تا خٛد تحمیماتی واس اٚایُ دس سادسفٛسد ٌشفت واس تٝ آصٔایشٍاٜ دس فؼاال٘ٝ سا سادسفٛسد تٛد

 ای تشٌٝ تا تاتش اص تخشی وٝ تشد پی اٚ وشد شٙاسایی ٘إٞا٘ٙذ سادیٛاوتیٛی تاتش دٚ تٛد ٚی خٛد اص آٖ فىش

 ضخیٓ تس ٞای تشٌٝ دیٍش تخش وشدٖ ٔتٛلف تشای أا تٛد ایستادٖ لاتُ ٔتش سا٘تی پا٘صذْ یه ضخأت تٝ

 دس سِٟٛت تٝ ٚ تٛد لٛی ای وٙٙذٜ یٛ٘یذٜ ٚ ٔثثت اِىتشیىی تاس تا تاتشی وٝ سا ای اشؼٝ اِٚیٗ اٚ تٛد الصْ تشی

 ایداد وٕتشی تشؼشغ ٚ تٛد ٔٙفی اِىتشیىی تاس تاتشی وٝ سا دْٚ اشؼٝ. داد ٘اْ آِفا اشؼٝ شذ ٔی خزب ٔٛاد

 دس تٛد ایىس پشتٛٞای شثیٝ وٝ سٛٔی ٘ٛع تاتش.  ٘أیذ تتا اشؼٝ تٛد صیاد ٔٛاد دس آٖ ٘فٛر لاتّیت أا وشد ٔی

 طَٛ. داشت سا تاتش ٘افزتشیٗ پشتٛ ایٗ شذ وشف( فشا٘سٛی فیضیىذاٖ)ٚیالسد اٚسیر پُ ٚسیّٝ تٝ ۱۶۳۳ ساَ

 ٕٞىاسا٘ش ٚ سادسفٛسد. ٌشفت ٘اْ ٌأا پشتٛ خذیذ، تاتش تٛد صیاد اِؼادٜ فٛق آٖ تسأذ ٚ وٛتاٜ تسیاس آٖ ٔٛج

 اٚسا٘یْٛ اتٓ ٞستٝ اص آِفا رسٜ خشٚج فشآیٙذ۷  اٚسا٘یْٛ دس ٔشٟٛد طثیؼی تشؼشؼی فؼاِیت وٝ وشد٘ذ وشف

 آِفا رسٜ خشٚج ٞش اصاء تٝ اٚسا٘یْٛ دس اٚسا٘یْٛ اتٓ اص سثىتش اتٕی ٔا٘ذٖ خای تش ٚ ّٞیٓ اتٓ ٞستٝ یه تصٛست

 تشؼشؼی فؼاِیت اص حاصُ ػٙاصش ششتٝ اص ػٙصش تٟٙا سادیْٛ وٝ شذ ٌیشی ٘تیدٝ آٟ٘ا وشف اص است آٖ اص

 .است اٚسا٘یْٛ

 تٝ خٛد وتاب ٘خستیٗ ۱۶۳۱ ساَ دس ٚ آٔذ دس ِٙذٖ سّطٙتی ا٘دٕٗ ػضٛیت تٝ ۱۶۳۰ ساَ دس سادسفٛسد

 وشد ٔٙتشش شٛد، ٔی شٙاختٝ صٔیٙٝ آٖ دس شذٜ ٘ٛشتٝ والسیه وتة اص أشٚصٜ وٝ سا تشؼشؼی فؼاِیت ٘اْ

 تٝ صیادی ٞای وشسی تصذی ٞا دا٘شٍاٜ طشف اص وٝ شذ سثة ػّٕی خٛأغ دس سادسفٛسد افضٖٚ تٝ سٚ شٟشت

 تٝ ٔٙسستش دا٘شٍاٜ دس سا ٔزوٛس ٔماْ تصذی تا تاصٌشت اٍّ٘ستاٖ تٝ ۱۶۳۴ ساَ دس اٚ شٛد پیشٟٙاد ٚی

 تاصٜ ٞای ٘ظشیٝ تذٚیٗ واس تٝ دست سشػت تٝ وٝ شذ ٌشٚٞی سٞثش ٔٙسستش دا٘شٍاٜ دس سادسفٛسد تٍیشد ػٟذٜ

 ػّٕی وٛششٟای پاس تٝ سادسفٛسد تٛد اٚ دا٘شٍاٞی ص٘ذٌی دٚسٜ ثٕشتشیٗ پش دٚسٜ آٖ شذ اتٓ ساختاس تاسٜ دس

 شیٕی دس ۱۶۳۴ ساَ ٘ٛتُ خایضٜ دسیافت وٝ وشد دسیافت صیادی خٛایض ٚ ٘شاٟ٘ا ٔٙسستش دا٘شٍاٜ دس خٛد

 وشدٜ ػٙاصش تشؼشؼی فؼاِیت صٔیٙٝ دس وا٘ادا دس وٝ واسٞایی تشای اِثتٝ سا افتخاس ٘شاٖ ایٗ تٛد آٖ اٚج ٘مطٝ

 اص پیش تٛد اتٓ ٞستٝ ساختاس وشف ٔٙسستش دا٘شٍاٜ دس سادسفٛسد دستاٚسد تشیٗ تضسي داد٘ذ اٚ تٝ تٛد

 ایٙه أا تٛد خاوستشی سّیمٝ حسة تٝ یا ٚ لشٔض ٚ سخت ٘اص٘یٗ ٔٛخٛد یه اٚ خٛد ٌفتٝ تٝ اتٓ سادسفٛسد

 ٘اٌشٛدٜ اسشاس داشتٗ ٟ٘فتٝ تٝ ٔظٖٙٛ وٝ تٛد شٕاس تی رسات اص ٔتشىُ سیض تسیاس شٕسی ٔٙظٛٔٝ یه

 .تٛد ٞٓ سیٙٝ دس دیٍش ٔتؼذد

 

  ٔشي



 خاطش تٝ وٝ( دسٚ٘ی اػضای ا٘سذاد اص ٘اشی تٛسْ ای ٌٛ٘ٝ)ٔحتمٗ فتك یه اثش دس ۱۶۰۴ ساَ دس سادسفٛسد

 ٞٙٛص ٚ ساِٝ ۳۳ ٍٞٙاْ آٖ دس اٚ. ٌزشت دس افتاد، اتفاق آٖ وشدٖ ٞشس ٍٞٙاْ دس دسخت اص ٚی سمٛط

 تیشتش دیٍشی وس ٞش اص ٔادٜ ٔاٞیت اص ٔا وٙٛ٘ی دسن ٌیشی شىُ دس سادسفٛسد سٟٓ. تٛد لٛی ٚ سشص٘ذٜ

 ا٘دٕٗ دٟٞا. تٛد دیذٜ خٛد تٝ خٟاٖ صٔاٖ آٖ تا وٝ تٛد آصٔایشٍشی فیضیىذاٖ تشیٗ تضسي اشىاسا اٚ. است

 .ا٘ذ ٘أیذٜ ای ٞستٝ ا٘شطی پذس سا اٚ ٚ ا٘ذ دادٜ افتخاسی دا٘شٍاٞی دسخات ٚ ػضٛیت اٚ تٝ دا٘شٍاٜ ٚ ػّٕی


