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دها سا هي تَاى تا ٍاحذّاي هختلفي اًذاصُ گشفت. هؼوَالً تشاي اًذاصُ 

گيشي دها دس صًذگي سٍصهشُ اص ٍاحذّاي سلسيَس ٍ فاس ًْايت استفادُ 

هي وٌين. صفش همياس دها تايذ هتٌاظش تا سشػت صفش رسات گاص ٍ دس 

ًتيجِ اًشطي صفش ايي رسات تاضذ، اها دٍ ٍاحذ دهاي ًاهثشدُ فالذ ايي 

خاصيت عثيؼي ّستٌذ. تٌاتشايي همياس دهاي عثيؼي، دهاي هغلك است 

وِ تشحسة دهاي ولَيي اًذاصُ گيشي هي ضَد. صفش ولَيي پاييي تشيي 

دهاي هوىي است. دس صفش هغلك توام حشوت ّا هتَلف هي ضَد. تذيْي 

ي تِ دهاي پاييي تش اص صفش هغلك اهىاى پزيش ًيست، صيشا سشػتي ووتش اص صفش ٍ اًشطي ووتش اص است دستيات

ّيچ، ٍجَد ًذاسد. )الثتِ تِ خاعش داضتِ تاضيذ وِ دس ايٌجا هٌظَس اص اًشطي، فمظ اًشطي ّايي است وِ هي 

وَاًتَهي وِ دس هَسد تؼضي  تَاى اص رسات گشفت ٍ ضاهل همذاس اًشطي تالي هاًذُ يا اًشطي ًمغِ صفش هىاًيه

  (.اص رسات اص آًْا صحثت هي ضَد، ًيست

 
دسجِ فاس ًْايت است. تشاي سشد وشدى يه جسن  _ 064دسجِ سلسيَس ٍ  _ 372صفش هغلك هتٌاظش تا 

الصم است اًشطي هَجَد دس جسن سا استخشاج وشدُ ٍ آى سا تِ جايي ديگش هٌتمل وٌين. تشاي هثال دس يخچال 

هثذل گشهايي هَجَد دس پطت يخچال گشم هي ضَد، صيشا اًشطي استخشاج ضذُ اص اجسام هَجَد  ّاي خاًگي،

دس دسٍى يخچال تِ ايي لسوت هٌتمل هي ضَد. )ػالٍُ تش گشهايي وِ اص اجسام هَجَد دس دسٍى يخچال تِ 

  (.ايي لسوت هٌتمل هي ضَد، همذاسي گشها ًيض تِ دليل واس وشدى خَد يخچال تَليذ هي ضَد

 
سٍش ّاي جذيذي تشاي سشد وشدى اتن ّاي گاصي اتذاع ضذ: سشد وشدى ليضسي ٍ  0994ٍ  0984دس دِّ 

سشد وشدى تثخيشي. تا تلفيك ايي دٍ سٍش، دستشسي تِ دهاّاي پاييي تش اص يه ًاًَ ولَيي )يه هيلياسدم 

پيىَولَيي  4?0دهاي دسجِ ولَيي( هوىي ضذُ است. پاييي تشيي دهايي وِ تاوٌَى تِ آى دست يافتِ اًذ، 

است ٍ تمشيثاً ضص تشاتش ووتش اص سوَسد لثلي دها است. گشٍُ ها تَاًستِ است تِ ايي سوَسد دها دست ياتذ وِ 

هجلِ سايٌس تِ چاج سسيذُ است. دس سال ّاي اخيش ًيض دٍ  3442سپتاهثش  03گضاسضي اص آى دس ضواسُ 

( دس سشدساصي ليضسي، اتن ّا ًَس 3440ٍ  0997اي جايضُ ًَتل تشاي تَسؼِ ايي سٍش ّا اّذا ضذ )سال ّ

ليضس سا پشاوٌذُ هي وٌٌذ. ّش فَتَى ليشص وِ تا هادُ تشخَسد هي وٌذ، جزب آى ضذُ ٍ هجذداً دس جْت 

ديگشي هٌتطش هي ضَد. تِ عَس هتَسظ، سًگ فَتَى پشاوٌذُ ضذُ ًسثت تِ ًَس ليضس اٍليِ ووي تِ سوت آتي 

  .فَتَى پشاوٌذُ ضذُ اًشطي تيطتشي ًسثت تِ فَتَى جزب ضذُ داسد جاتِ جا هي ضَد ٍ ايي يؼٌي

 
اص آًجايي وِ اًشطي ول پايستِ است، اختالف دس اًشطي فَتَى اص حشوت ّاي اتوي اخز ضذُ است ٍ ايي 

يؼٌي حشوت اتن ّا وٌذ ضذُ است. تغييش دس عَل هَج ايي تاتص ّا تِ دليل اثش داپلش )وِ ايي جاتِ جايي 



ا سشػت ّاي اتوي است( يا تِ دليل جاتِ جايي استاسن )وِ تِ ٍاسغِ هيذاى الىتشيىي پشتَّاي هتٌاسة ت

  .ليضس است( سٍي هي دّذ ٍ تذيي تشتية هي تَاى تفسيشي اص چگًَگي واّص اًشطي اتن ّا اسائِ داد

 
ّا دس هؼشض  تِ اتن ّا تأويذ داسد. اگش اتن (momentum) تفسيش ديگش، تش چگًَگي اًتمال اًذاصُ حشوت

چٌذيي پشتَ ليضس تا همذاس لغثيت ٍ تساهذ هطخص لشاس گيشًذ، ػوذتاً فَتَى ّايي سا جزب هي وٌٌذ وِ اص 

عشف ًين وشُ جلَيي هي سسذ. دس ايي حالت صاٍيِ اي اًذاصُ حشوت صاٍيِ اي فَتَى ٍ سشػت اتن ّا تا 

لفِ اي داسد وِ هخالف جْت حشوت اتن دسجِ است. اًذاصُ حشوت فَتَى هَ 94يىذيگش هي ساصًذ تيطتش اص 

است ٍ دس ًتيجِ اًذاصُ حشوت فَتَى جزب ضذُ اص سشػت اتن هي واّذ. دس هشحلِ تؼذي ًطش فَتَى تاص 

صاٍيِ ّاي هختلف سٍي هي دّذ ٍ دس ًتيجِ اص هتَسظ چشخِ ّاي هتؼذد جزب ٍ ًطش فَتَى، تغييشي دس 

هشحلِ اساسي ايجاد ضشايغي است. وِ اتن ّا فَتَى ّا سا اًذاصُ حشوت تِ دليل ًطش فَتَى سٍي ًوي دّذ. 

ػوذتاً اص جْت جلَ دسيافت وٌٌذ، وِ ايي واس تا استفادُ اص جاتِ جايي داپلش اهىاى پزيش است. ٍلتي وِ صاٍيِ 

دسجِ تاضذ، اتن ٍ ًَس دس خالف جْت يىذيگش دس حال  94تيي اًذاصُ حشوت فَتَى ٍ سشػت اتوي تيص اص 

  .تِ جايي داپلش هٌجش تِ افضايص تساهذ هي ضَدحشوتٌذ ٍ جا

 
ٍلتي وِ ًَس ليضس تشاي تطذيذ اتوي دس حالت لشهض تٌظين ضذُ تاضذ، جاتِ جايي داپلش هَجة افضايص تطذيذ 

ٍ جزب اتوي هي ضَد. تشاي ًَسّايي وِ اص جْت ػمة هي آيٌذ ٍ صاٍيِ تيي اًذاصُ حشوت فَتَى ٍ سشػت 

، جاتِ جايي هؼىَس سٍي هي دّذ ٍ ًَس سا اص تطذيذ اتوي دٍستش وشدُ ٍ دس دسجِ است 94اتوي ووتش اص 

ًتيجِ جزب ووتشي سٍي هي دّذ. ٍلتي وِ اتشاتوي هتشاون تش ٍ سشدتش ضذ، فشآيٌذّاي سشدساصي وِ دس 

تاال تطشيح ضذ، تش فشآيٌذّايي وِ هَجة گشم ضذى هي ضَد، غلثِ هي وٌذ. اص فشآيٌذّايي وِ هَجة گشم 

ضَد هي تَاى تِ آصادساصي اًشطي دس اثش تشخَسد اتن ّا ٍ ػمة ًطيٌي اتفالي دس اثش پشاوٌذگي  ضذى هي

اضاسُ وشد، ّش چٌذ وِ همذاس هتَسظ ايي حشوت ّا صفش است اها تاص ّن هَجة حشوت ّاي استؼاضي 

ّوِ، اوٌَى  خفيفي دس اتن ّا هي ضَد ٍ دس ًتيجِ دستشسي تِ پاييي تشيي دها سا هحذٍد هي ساصد. تا ايي

اتن ّا آًمذس سشد ّستٌذ وِ تتَاى آًْا سا تَسظ هيذاى هغٌاعيسي هحذٍد وشد. دس ايي حالت اتن ّايي 

  .اًتخاب هي ضَد وِ الىتشٍى فشد ٍ دس ًتيجِ گطتاٍس هغٌاعيسي داسًذ

 
ْا دس ًتيجِ ايي اتن ّا ّواًٌذ يه هيلِ هغٌاعيسي وَچه ػول هي وٌٌذ. هيذاى هغٌاعيسي خاسج تش آً

ًيشٍ ٍاسد هي وٌذ، ايي ًيشٍ تا گشايص هماتلِ وشدُ ٍ آًْا سا دس فضا ضٌاٍس ًگِ داضتِ ٍ تاػث هي ضَد وِ دس 

وٌاس يىذيگش تواًٌذ، تِ ػثاست ديگش اتن ّا دس يه لفس هغٌاعيسي وِ ديَاسّاي ًاهشيي اص جٌس هيذاى 

يٌذ سشدساصي تثخيشي استفادُ هي ضَد. ّاي هغٌاعيسي داسد، گشفتاس ضذُ اًذ. تشاي سشدساصي تيطتش اص فشآ

ايي فشآيٌذ تا حزف اتن ّاي پشاًشطي اص سيستن صَست هي گيشد. ّويي فشآيٌذ تاػث سشد ضذى فٌجاى لَُْ 

هي ضَد، ٍلتي وِ اوثش هَلىَل ّاي پشاًشطي تِ ضىل تخاس اص فٌجاى خاسج هي ضًَذ، هتَسظ اًشطي ٍ 

  .ّص هي ياتذهتؼالة آى دهاي هَلىَل ّاي تالي هاًذُ وا

 
دس يه تلِ هغٌاعيسي، اغلة اتن ّاي پشاًشطي اص سذ وطص ًيشٍي هغٌاعيسي گشيختِ ٍ تِ فاصلِ ّاي 



دٍستشي تشًٍذ، دس ًتيجِ ايي اتن ّا هي تَاًٌذ تِ هٌاعك تا هيذاى هغٌاعيسي تاالتشي ًسثت تِ اتن ّاي 

  .سشدتش هٌتمل ضًَذ

 
ا اهَاج ساديَيي يا هيىشٍ ٍيَ تطذيذ حاصل هي وٌٌذ، وِ تاػث دس ايي هيذاى ّاي هغٌاعيسي لَي، اتن ّا ت

تغييش گطتاٍس هغٌاعيسي ضذُ ٍ دس ًتيجِ اتن ّا پشٍاص وشدُ ٍ اص تلِ هغٌاعيسي هي گشيضًذ. يه اًيويطي 

  .ػالي اص فشآيٌذ سشد ضذى سا هي تَاًيذ تا هشاجؼِ تِ ًطاًي صيش تياتيذ

 
اتن ّا سا اًذاصُ گشفت؟ يه سٍش سادُ ايي است وِ تِ هيضاى گستشش اها چگًَِ هي تَاى دهاي تسياس پاييي 

اتش ًگاُ وٌين. ّش چِ اتش تضسگتش تاضذ، اتن ّا پشاًشطي تش ّستٌذ، صيشا تَاًستِ اًذ تِ هيضاى تيطتشي اص هيذاى 

ويلَهتش ضخاهت داسد. ايي  04ًيشٍي هغٌاعيسي فاصلِ تگيشًذ.ايي حالت ضثيِ جَ صهيي است، وِ حذٍد 

ويلَهتشي سغح صهيي سفتِ ٍ اص  04ػثاست تِ ايي هؼٌي است وِ اتن ّا هي تَاًٌذ دس دهاي اتاق تا فاصلِ 

ولَيي  24هيذاى ًيشٍي گشاًطي سياسُ ها فاصلِ تگيشًذ. اگش دهاي سياسُ ها دُ هشتثِ ووتش تَد )يؼٌي حذٍد 

هيىشٍ ولَيي  24تَد. دس دهاي دسجِ ساًتي گشاد( آى ٍلت، ضخاهت جَ صهيي فمظ يه ويلَهتش  _ 304يا 

ًاًَولَيي استفاع جَ تِ يه  24جَ هتشاون ضذُ ٍ ضخاهت آى فمظ يه هيلي هتش هي ضذ ٍ دس دهاي 

هيىشٍى يؼٌي تِ حذٍد يىصذم ضخاهت تاس هَي اًساى هي سسيذ. )الثتِ َّا گاص ايذُ آل ًيست ٍ دس ٌّگام 

ن دس هؼشض ًيشٍي هغٌاعيسي ٍ ّن دس هؼشض سشد ضذى هايغ هي ضَد(. دس آصهايص ّاي ها، اتن ّا ّ

  .ًيشٍي گشاًطي لشاس داسًذ. دس هشوض ايي ًيشٍي گشاًطي واهالً تا ًيشٍي هغٌاعيسي خٌثي هي ضَد

 
اًذاصُ اتش الىتشًٍي تا استفادُ اص ًَس ليشص هطخص هي ضَد، اتن ّا ًَس ليضس سا واهالً جزب هي وٌٌذ ٍ دس 

ا استفادُ اص چٌذيي لٌض، تصَيش ايي سايِ سٍي يه حسگش الىتشًٍيه ًتيجِ يه سايِ تطىيل هي ضَد. ت

هطاتِ ّواى حسگشّايي وِ دس دٍس تيي ّاي ديجيتال ٍجَد داسد، هٌتمل هي ضَد. اص آًجايي وِ ضذت 

هيذاى هغٌاعيسي تا دلت هطخص ضذُ است، اًذاصُ اتش هؼياسي هغلك اص اًشطي ٍ دس ًتيجِ دهاي اتن ّاست. 

ك تش چگالي تَصيغ اتن ّا ًطاى دٌّذُ تَصيغ اًشطي پتاًسيل است( سٍش ديگش تشاي تؼييي )تِ ػثاست دلي

  .دها، اًذاصُ گيشي اًشطي جٌثطي اتن ّاست

 
تشاي اًجام ايي واس تلِ هغٌاعيسي سا تا لغغ جشياًي وِ اص سين پيچ هغٌاعيسي هي گزسد، تِ عَس ًاگْاًي 

ن ّا تِ آساًي هٌتطش ضذُ ٍ اتش تِ عَس تاليستيه هٌثسظ هي لغغ هي وٌٌذ. دس غياب ًيشٍي هغٌاعيسي، ات

ضَد. تا گزضت صهاى اًذاصُ اتش گستشش هي ياتذ وِ هيضاى ايي گستشش تِ عَس هستمين ًطاى دٌّذُ سشػت 

اتن ّا ٍ دس ًتيجِ دهاي آًْاست )تِ ػثاست دليك تش، تصَيش جزتي اص يه اتش دس حال اًثساط تَصيغ اًشطي 

سا ًطاى هي ّذ.( تشاي يه صهاى هطخص اص اًثساط تاليستيه، اًذاصُ سايِ، تياًگش هيضاى دها جٌثطي دس اتش 

است. )دها هتٌاسة تا هشتغ اًذاصُ اتش است( دستياتي تِ دهاّاي پاييي تش ٍ پاييي تش تِ ٍسيلِ اًمثاض سايِ 

 .ًطاى دادُ هي ضَد

 


