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هنگامی که برای نخستین بار با این کتاب روبه رو شدیم و پس از خواندن چند 
صفحه از بخش های مختلف آن، دریافتیم که خواندن این کتاب می تواند برای 
همگان تجربه ی لذت بخشی باشد. آقای ورنر گروبر با شوخ طبعی خاصی مطالب 
خود را در این کتاب ارائه کرده است و از این روست که روبه رو شدن با مطالب 
از کار درآمده  دشوار فیزیک در هنگام مطالعه ی آن، چنین روان و خوشایند 
است. بنابراین تصمیم گرفتیم که ترجمه ی این کتاب را در اختیار عالقمندان 

فارسی زبان قرار دهیم. 
ساختار این کتاب به گونه ای شکل یافته است که خواننده نیاز ندارد تا کتاب 
را حتماً از ابتدا تا پایان و به صورت پیوسته بخواند. اما در شروع مطالعه، خواندن 
نخستین فصل را توصیه می کنیم، چرا که شما را با ساختار کتاب بیشتر آشنا 

می کند، هرچند که حتی این هم الزامی نیست!

ما کمک  به  در شرایطی سخت  که  دوستانی  از همه ی  است  الزم  جا  این  در 
کردند تا این کتاب ترجمه شود و به ویژه از کمک های آقایان مهندس حسن 

سی سختی و دکتر امید کوکبی سپاسگزاری کنیم. 
- مترجمان
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تفکر:چگونه،چراوباچهوسیلهای
میتواندکارکند؟

دستور کار:حتمًااینگونهبهترازهمه
کارمیکند!

توضیح:اینگونهکارمیکند!

آزمایش:خودتانبیازمایید!

توجه:اینرابهتراستخودتاننیازمایید!

هشدار:اینراهرگزنبایدتحتهیچشرایطی
امتحانکنید!خطرمرگحتمیاست!



پیش گفتار

خوانندگان محترم

اجازهدهیدبسیارکوتاهخودمرامعرفیکنم.منورنرگروبرهستمودرانستیتوی
روشهای و عصبشناسی فیزیك زمینهی در و وین دانشگاه در عملی فیزیك
است. مغز دربارهی بیشتر من پژوهشهای زمینهی میکنم. کار فیزیك آموزش
ممکناستبپرسید:یكفیزیکدانچهپژوهشیمیتواندرویمغزانجامدهد؟در
پاسخبایدگفتکهبیتردیدمغزیکیازپیچیدهترینچیزهاییاستکهدرجهان
میشناسیموپیچیدگیآنمیتواندبهخوبیبانظریهیآشوبکهبرگرفتهازفیزیك

است،توضیحدادهشود.
مادر مدیون را آن که باعالقهای مییابم، رهایی کارهایم از که زمانهایی در
نیز را آنها همهی هربار متأسفانه و میکنم آشپزی هستم، مادرم و بزرگهایم
میخورم!بهعنوانیكفیزیکدانعملگرا)!(شعارمنایناست:»هربارآشپزی
کردنمعادلانجامیكآزمایشوهربارخوردن،معادلآزمودننتیجهیآزمایش

است«وبههمیندلیلآشپزخانهیمنبیشباهتبهیكآزمایشگاهنیست.
اگرگاهیفکرینویاتمرکزدرکارهایمنداشتهباشم،بهدیگرموضوعمورد
عالقهامیعنیساختموشكکاغذیرویمیآورم.نخستیننمونهخیلیخوباز
کاردرنمیآید،ولیدومیبهترواغلبسومیکاملمیشود.انجاماینکارتمرکز
فکریزیادیبههمراهداردوجایزهیآنمشاهدهیپرواززیبایموشكدرفضای

خانهاست.
باخواندناینکتابباگوشههاییاززندگیخصوصیمننیزآشنامیشوید،
مانندزمانیکهباقطاربهشهرکوچكسوخائورفتمویابحثدربارهیچگونگی
پختشیرینیکرواسانوانیلیبینقصدرخانوادهیمنوبسیاریچیزهایدیگر.
درواقعمنمعتقدنیستمکهبایدتنهاازساعت9صبحتا5بعدازظهردردانشگاه

فیزیکدانبود.
شمادراینکتابازمطالبنو،جالبوهیجانانگیزیآگاهخواهیدشد.مثاًلآیا
میدانیدهنگامبرخوردبایكآدمفضایییاموجودفرازمینیچهکاربایدبکنید؟
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بدونآنکهبدانیم،درزندگیروزمرهودرهمهجابافیزیكسروکارداریم.
نمونهیآندلیلفیزیکیجورابپوشیدناست.فیزیكازدرونکافهتریاتاقلهی
برای آیادرکازینوبختی مانشانمیدهدکه به فیزیك کوهاورستکاربرددارد.
بردنوجوددارد؟یااینکهدرکویرچگونهزندهبمانیم.ولیپیشازآنکهمطالب
کتابرابرایتانبازگوکنم،بهتراستخودتانآنرابخوانیدتاببینیدسوسیسقربانی
که این یا و میشود سوسیسها سایر شدن خوشمزهتر باعث چگونه و چیست

چگونهباکمكیكفرمولمیتوانتخممرغعسلیخوبیدرستکرد.
در که بدانید چیزی هستی جهان سرآغاز دربارهی باشید عالقهمند هم شاید
دربارهی که همانگونه شد، خواهید آگاه آن از کتاب این خواندن با آنصورت
پدیدههایروزمرهوکاربردفیزیكدرآنهانیزآگاهیخواهیدیافت.دراینکتاب
تعدادزیادیآزمایشارائهشدهاستکهدرخانهنیزمیتوانیدآنهاراانجامدهید.در
بررسیمطالببعضیازبخشهایکتاب،بهارائهیشرحیکوتاهبسندهشدهاست،
درحالیکهمطالببعضیدیگرازبخشهاباریزهکاریهایبیشتریارائهشدهاند.
پدیدههای برایمدلسازی ازسادهسازیهاییکه بسیاری امیدوارمکه هرچند
طبیعیبهکاررفتهاست،باعثسوءتفاهمنشود.دراینکتابخواهیددیدانجام
بعضیچیزهاکهباورنکردنیبهنظرمیرسد،بهسادگیامکانپذیراستوگاهی
وقتهاسختترینکارآناستکهمطالبسادهراآنگونهکههستندبپذیریم.چون

درواقعجهانازحدود13/7میلیاردسالپیشتاکنون،همینگونهکارمیکند!
درپایانمایلمازناشرمآقای»هاینساشتاینر«تشکرکنم.از»کریستیانروپ«
و»ناتاشاریاحی«نیزبهخاطربیاننظرهایشخصی،فیزیکی،مهمومهربانانهایکه
داشتندونیزپیشنهادهایسازندهایشان،ازصمیمقلبتشکرکنم.اینکتاببدون
کمكآنها،خستهکنندهمیشدوامکانداشتبعضیازمطالبکتاباشتباهفهمیده
شود.همچنینازهمکارانمدرانستیتویفیزیكدانشگاهوینبرایاطالعاتریزو
دقیقوپیشنهادهایسازندهایکهارائهکردند،سپاسگزارم.ازاستادمآقای»آرنولد
کالفنبوک«نیزکهبرایتصحیحاینکتابدلسوزانهعملکردودرنتیجهخیلی

چیزهادرکتاببهبودیافت،متشکرم.
کردند کمك کتاب این گرفتن شکل برای خود سهم به که مادرم و پدر از
سپاسگزارم.ازپدرمبرایحمایتهاوهمچنینبرایپیشنهادهایشوازمادرمنهتنها

برایدستورپختخوراکگوالشوکوفتهاش،کهبرایهمهچیزمتشکرم.



پیش گفتار   11

چنانچهپیشنهاد،انتقادویادرخواستیداریدمیتوانیدآنرابهمنویاسادهتربه
 www.unglaublicheinfach.at :نشانیپستالکترونیکیامارسالکنید

یافت.مثاًل نیزبهصورتدیگرخواهید اینوبسایتاطالعاتبیشتری در
چگونهمیتوانبدوناحساسدردوسوزشازرویزغالهایفروزانگذشتویا
چهوجهاشتراکیبینزندگیعاشقانهکرمشبتابوایجادیكفکردرمغزوجود

دارد.
ازصمیمقلبامیدوارمکهخواندناینکتابکمكکندتاکنجکاویوعالقهی

شمانسبتبهفیزیكوعلومطبیعیبیشترشود.

ورنر گروبر       
وین،26جوالی2006      
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فیزیک در شرایط بحرانی

بیشترانسانهازندگیمعمولیوآرامیراسپریمیکنندوروزگاررابادلمشغولیهای
روزانهیزندگیمیگذرانند.انسانهاباوجودتمامگرفتاریهایکاریوخانوادگی،
رفتنبهمسافرتویاپاگذاشتندرعرصههایناشناختهرادوستدارند.معموالً
مسافرترفتندرتعطیالتمیتواندآرامشبخشباشد،امامتأسفانههمیشهاینگونه
نیست.هنگامیکهبهمسافرتمیرویدهمیشهاینامکانوجودداردکهحادثههای
ناخوشایندیرخدهد.همانگونهکهدرادامهخواهیددید،اینحادثههاکمنیستند.
اماقصداینکتابایجاددلهرهویاتداعیموقعیتهایوحشتآورنیست.بیشتر
اینکه برای پیشنهادهاییهستند اینکتاب، ارائهشدهدر نکتههاوراهنماییهای
فیزیك، مفاهیمعلم از بههنگام استفادهیدرستو با بحرانی چگونهدرشرایط

عاقالنهتررفتارکنیم.
چندسالپیش،بههمراهدوستعزیزیبرایتعطیالتبهکالیفرنیاوایالتهای
همسایهیآندرایاالتمتحدهیآمریکاسفرکردیم.درآنتعطیالتعالیوشگفت
انگیز،چشماندازنفسگیر»گراندکانیون«،نمایشگرهاینورانیبارنگهایدلفریب
درالسِوگاس،محلهیپرسروصداومرموزچینیهادرسانفرانسیسکو،ساحلهای
باگرمایطاقتفرسایشازهمهبه مهآلودورویاییدرونیسبیچودرهیمرگ
یادماندنیتربودند.دربینآنها،بازدیدازدرهیمرگکهبیابانیواقعدریكدره
به مامشکالتی برای داردوهیچگاهسردنمیشود، باالیی استودرجهحرارت
همراهداشت.برایاروپاییانساکنقارهیسبزوخنكاروپا،تجربهیحضوردر
بیابانوکویربسیارجالباست.درمسیربهسمتدرهیمرگ،تابلوهایبزرگیدر
کنارجادههشدارمیدادندکهبهاندازهیکافیآببههمراهداشتهباشید.افزونبرآن،
تاکیدشدهبودکهکولرخودروخاموششود،چوندرغیرآنصورتبهموتورفشار
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زیادیمیآیدوامکانداردخودروازکاربیفتد.مانیزبهآندستورهاعملکردیم.
نیز را خود خودروی کولر و خریدیم دیگر نوشیدنی تعدادی و آب ظرف چند
خاموشکردیم،هرچندبااینکاربیشترعرقکردیم،ولیبههرحالجانباحتیاط
رارعایتنمودیم.هنگامورودبهپارکملیدرهیمرگ،بهنگهبانیمراجعهکردیمتا
هزینهیورودرابپردازیم.وقتیازنگهبانپرسیدیمکهکجامیتوانیمچادربزنیم،او
باتعجببهمانگاهکردوپرسید:آیابهواقعقصدداریدشبرادرکویرمرگودر
یكچادربگذرانید؟وهمچنینضمناشارهبهاینکهآنجادرجهحرارتبهبیش
ازC˚50میرسد،میخواستبدانداهلکدامکشورهستیم.وقتیباخندهوخیس
بابیتفاوتی فانتزیاش باآنریش اتریشمیآییم،نگهبان از ازعرقپاسخدادیم
زمزمهکرد،حتمًاکشورخیلیداغیاست!پسازآنکهماخودمانرامردانیمقاوم
ودوستدارطبیعتکهحرارتC˚50درسایهبرایشانهیچاهمیتیندارد،معرفی
کردیم،رفتارنگهبانخیلیدوستانهشدوگفتشمامیتوانیدنهتنهادرمحلویژهی
به باید ولی بزنید، چادر مرگ درهی در دیگر دلخواه هرجای در که چادرزنی،
کالنتریپارکاطالعبدهیدکهکیوکجامیخوابید.درآنصورتهرازگاهییك
کالنتربهشماسرمیزندتاازوضعیتشماباخبرشود.ولیمامحلویژهچادرزنی
راانتخابکردیم.چونآنجادستکمامکاناتابتداییبهداشتیوجودداشتواز
آنگذشتهبهجزماکسدیگریدرآنجانبود.بااینهمهتعجبکردیمکهچراباید
ورودمانرااطالعدهیم،چونساالنههزارانگردشگربهدرهیمرگسفرمیکنندو
معموالًنبایدمشکلیباشد.ازآنچهدرآنیكشبدرمحلچادرزنیدرهیمرگ
تجربهکردیم،میتوانکتابینوشت.اماچونبهفیزیكربطینداردازآنمیگذریم.
و تاسف باعث که خواندیم روزنامهها در خبری خانه، به بازگشت از پس 
بودیم،یكزوج مرگ درهی در ما که هنگامی با تقریبًاهمزمان ماشد. ناراحتی
آلمانینیزبهآنجارفتهبودند.ولینهتنهابهکالنتریپارکاطالعندادهبودند،آب
کافینیزبههمراهنداشتندوازجادههایکمرفتوآمدنیزعبورکردهبودند.ظاهراً
آنها و میشود آنهاخراب کویر،خودروی دل در کیلومتر پیمودنچند از پس
تصمیممیگیرندپیادهبهجستجویکمكبگردند.درحدودیكهفتهبعد،جسدآن

دودرحالییافتشدکههردوازتشنگیمردهبودند.
هرچنداینحادثهمیتوانستبرایمانیزاتفاقبیفتد،ولیمابابههمراهداشتن
آبکافی،برایمقابلهباچنینپیشآمدیآمادهبودیم.همیشهامکانبروزحادثهی
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اقبال پیشبینینشدهوجوددارد،ولیدراینمیان،رفتارعاقالنهبیشازبختو
نقشدارد.

قانون اسکیموها
درهنگامبروزوضعیتبحرانی،بهترآناستکهدرلحظهینخست،هیچکاری
نکنید!هرچنداینتوصیهبیهودهوناکارابهنظرمیرسدامادربیشترمواقعبسیار
عاقالنهاست.خودشخصویادیگریممکناستبهاشتباهباعثتشدیدمشکلیا
ایجادوضعیتبحرانیباشند.تالشبراییافتنمقصردرشرایطبحرانیاهمیتکمی
دارد،چونمیتوانبعداًوپسازرفعوضعیتبحرانیبهآنپرداخت.بسیارمهمتراز
یافتنگناهکار،واکنشدرستوبههنگامدربرابروضعیتبحرانیپیشآمدهاست
بنابرایننخستینکارهنگامرویارویی بیانجامد. کهمیتواندبهمرگویازندگی
نکنیم. برایچندلحظههیچکاری باشدکهدستکم آن باید بحرانی، باوضعیت
یاحادثهی ناگواری اتفاق وقتی که باورند این بر آنها اسکیموهاست، قانون این
بدیرخمیدهد،انسانبایدبیدرنگیكایگلو)Iglu()خانهییخی(بسازد،کمی
بخوابدوسپسفکرکندکهچهبایدکرد!مطمئنًانمیتوانپنداسکیموهارادرهنگام
بروزوضعیتبحرانیدرکویرعملیکردوخانهیخیساخت،امامفهومکلیاین
قانونبسیارمفیداست.هرانسانیدروضعیتبحرانیهیجانزدهمیشود،آدرنالین
دربدنترشحمیشودودررگهابهحرکتدرمیآیدوبدندرحالتآمادهباش
قرارمیگیرد.نتیجهآنکه،نیروهایفوقالعادهایدربدنایجادمیشوندکهالبتهدر
بنابراینبهتراستکهدرپیبروزیك بیشترمواردکمكزیادیبهمانمیکنند.
حادثهناگوار،برایمدتیهیچکارشتابزدهاینکنیمودرآنمدتتنهاسعیکنیم
راهحلهایممکنرادرذهنخودبررسیکنیم.فقطدراینصورتاستکهمیتوان

عاقالنهتررفتارکردوراهکارمناسبیرابرایاقدامبعدیبرگزید.
برایدرکبهتراینقانونوبهعنوانمثالیشاخصدربارهیعملکرداشتباهدر

وضعیتبحرانی،بدنیستبهماهیتابهیشعلهورنگاهیبیندازیم.
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ماهیتابه ی شعله ور! 
گاهیوقتهاالزماستگوشتدردرجهیحرارتزیادسرخ
شود.دراینهنگامممکناستدرجهیحرارتبیشازاندازهزیاد
شودودرنتیجهروغندرونماهیتابهآتشبگیرد.بیشترمردم
هنگامبروزاینحادثهچهمیکنند؟درنخستینواکنشسعی
میکنندماهیتابهرابهسرعتازرویشعلهیگازبردارندکه
آنکهروغن ناخوشایندرویدهد.نخست اتفاق باعثمیشوددو
درونماهیتابهمانندهرجسمدیگریدارایاینرسیماندیاهمانلختیاست،یعنی
مقداری ماهیتابه، سریع حرکت اثر در بماند. باقی حالتسکون در دارد اصرار
کفپوش گرفتن باعثآتش است ممکن و میریزد زمین روی شعلهور روغن از
داردچند احتمال متوجهمیشویم. بعد ثانیه راچند اتفاق آشپزخانهشود.دومین
تماس اثر در است ممکن حتی یا و بریزد دست پوست روی داغ روغن قطره
ماهیتابهبادست،دچارسوختگیشویمکهدردناشیازآنباعثمیشودماهیتابهرا
بهسمتسینكظرفشوییببریم.ولیمتأسفانهدرونسینكبهقدریظرفهست
کهنمیتوانماهیتابهرادرآنقرارداد.کجامیتواناینظرفروغنشعلهوررا
گذاشت؟دردناشیازسوزشدستوکفپوش)قالی،موکتو...(کهآتشگرفته
است،ازرفتارعاقالنهجلوگیریمیکند.ظرفروغنشعلهور،شتابزدهرویسینك
ظرفشوییگذاشتهمیشود.چرااینکارنادرستاستوچهچیزیفراموششده
روغن آب. از داغ روغن نگهداشتن دور آها! بود؟ چه اینباره در هشدار است؟
شعلهوروداغازلبهیماهیتابهبهدرونسینكظرفشوییکهبهاحتمالزیاددرآن
)ویادرظرفهایواقعدرآن(مقداریآباست،میریزدوآببهسرعتبخارو
روغنسوزانبهباالپرتابمیشود.اکنونروغنریختهشدهدرظرفشوییبههزاران
بهعلتپخش و آشپزخانهپخشمیشود تبدیلودرسراسر ریزروغن قطرهی
گسترده،انفجارگونهمیسوزد.فایدهفشارموجیکهازاینانفجاربهوجودمیآید،
پنجرهها ازایآن،شیشههای آناستکهآتشکفپوشخاموشمیشود،ولیدر

میشکنندورویدستهاوصورتشماسوختگیدرجهی3ایجادمیشود.
خوبپسچهبایدکرد؟بهترینکارایناستکهخونسردباشیدولمدهیدو
فکرکنید.آیابرایماهیتابهدرِمناسبیدمدستدارید؟اگرداریدآنرارویماهیتابه

بگذاریدوشعلهیگازراخاموشکنید،تمام.

گاهیوقتهاالزماستگوشتدر
شود.دراینهنگامممکناست

شودودرنتیجهروغندرونماهیتابه

آنکهروغن ناخوشایندرویدهد.نخست اتفاق باعثمیشوددو
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اگربرایماهیتابهدرِمناسبپیدانمیکنید،دستمالیراخیسکنیدوآنرابه
خوبیبچالنیدتاآباضافیآنخارجشودوسپسآنرابهآرامیرویماهیتابه
پهنکنید.بهاینترتیبدیگربهروغنشعلهوراکسیژننمیرسدوشعلهبیدرنگ
خاموشخواهدشد.اگرازاینکارواهمهداریدکافیاستپنجرهرابازکنیدتادود
خارجشودوبگذاریدتمامروغنبسوزد.دربیشتروقتهاروغندرماهیتابهزیاد

نیستوپسازنیمدقیقهشعلهخاموشمیشود.
ازدیگرنمونههاییکهممکناستدرآشپزخانهرویدهد،کبابکردنگوشت
درفراستکهبراییکیازدوستانمرخداد.اوپسازآنکهگوشترادرفرقرار
داد،خوابشبرد.پسازسهساعتازبویتندگوشتسوختهودودازخوابپرید
ومتوجهشدکهدودازفرمیآیداوبیدرنگیكکپسولآتشخاموشکنازانبار
خانهآورد.درفررابازکرد.بارسیدناکسیژنبهدرونفر،گوشتوچربیکهتاپیش
ازآنتنهادودمیکردند،شعلهورشدند.امااوباکمكپودرضدآتشدرونکپسول
آتشخاموشکن،شعلهیدرونفرراخاموشکرد...ولیبااینکارمجبورشدیك
اجاقگازویكدستمبلماننوبخرد.چونپودرضدآتشدرالبهالیمبلمانو
اثاثیهیمنزلنفوذکردهبود!نکتهیآموزندهدراینخاطرهآناستکهدوستمن
بایدبامشاهدهیبویدودوسوختگیوحشتزدهنمیشدوکمیدربارهیشیمی

سوختنفکرمیکرد.بدوناکسیژن،شعلهیآتشوجودنخواهدداشت.
باز با تنهاآنراخاموشمیکردو بازنمیکردو پسکافیبوداودرِفررا
کردنپنجرههااجازهمیدادتاآندودمختصرازخانهخارجشود.پسازخنك
شدنکاملفر،پاکسازیدرونآنکارسادهایمیبود.بنابراینبهیادداشتهباشید
کهبراساسقانوناسکیموها،باکمیدخالتواندکیتفکربهجایهیجان،ترس
ویابیفکریدرهنگامبروزوضعیتبحرانی،احتمالموفقیتبیشترخواهدشد.

برق گرفتگی و رفتار مناسب هنگام رعد و برق 
نبایدپریزبرقرادستکاریکرد.امااگرالزماستکاریباسیمهایبرق اصوالً
انجامدهید،بایدحتمًاخودتانبایكفازمترمطمئنشویدکهجریانبرقدرسیم
قطعشدهباشد.برایاطمینانبیشترالزماستتامطمئنشویدکهفازمتردرست
کارمیکند.برایشروعکاربایدفیوزراازدرونجعبهیفیوزدرآوریدوتااتمام
کارنزدخودنگهداریدواگرفقطباکلیدفیوزراقطعکردهایدونمیتوانیدآنرا
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خارجکنید،حتمًادرکنارآنیادداشتیبچسبانیدکهنشاندهددرحالتعمیرهستید
تامباداکسیناآگاهانهفیوزرادوبارهفعالکند.بهاینترتیب،احتمالبروزحادثهی

برقگرفتگیدرمنزلبسیارکمخواهدشد.
امادرفضایآزادوهنگامرعدوبرق،شرایطبسیارمتفاوتاست.کسیازنور
آذرخشیکهدرابتدادردوردستهاستوازصدایرعدپسازآنکهازمادور
است،نمیترسد.امابانزدیكترشدنابرهایتوفانزاورعدوبرقبهمحلاستقرار
شما،وضعیتبهسرعتخطرناکمیشودوبایدخودرابهمکانامنیبرسانید.ولی
اینفضایمحصور اگر بیابید. بایدیكفضایمحصور گام نخستین در بهکجا؟
برقگیرداشتهباشد،خیلیبهتراست.بهخاطربسپاریدکهدرونیكخودروازیك
کلبهچوبیبدونبرقگیر،ایمنتراست.هنگامآذرخش،حاملهایبارالکتریکیدر
مسیریکهکمترینمقاومتالکتریکیراداشتهباشد،حرکتمیکنند.چونبارهای
بهزمینهدایتمیشوند، فلزیخودروکهرسانااست بدنهی ازمسیر الکتریکی
بنابرایندرونیكخودروازخطربرخوردآذرخشمحفوظخواهیدبود.کلبههای
چوبیِواقعدرکوهستانحفاظخوبینیستند.هنگامرعدوبرقبایدازاینکلبهها
دوریجست.نزدیكشدنبهاینکلبههاویارفتنبهدرونآنهاخطرجانیدر

پیخواهدداشت.
درصورتتمایلبهاستفادهازاینکلبههادرکوهستان،بایدازپیشبرایآنها
باشیدکهنصبیكمیلهیفلزیرویکلبه،کار برقگیرنصبکرد.توجهداشته
برقگیرراانجامنمیدهد.فلزبرقگیریکهرویبامکلبهنصبمیشود،بایدباسیم
رسانایمناسببهعمقچندمتریزمینبرسدودرآنجابهیكصفحهیمسییا

آهنیبزرگوصلشود.
هنگامرعدوبرقدردشتودرکناردرختان،چهبایدکرد؟بایدازتكدرختان
فاصلهگرفتوبهسمتبوتههایکوتاهرفت.دلیلآنسادهاست.میدانالکتریکی
درنوکاشیاواجسامبلندمیتواندبسیاربزرگشودوبرایالکترونهاکهازالیهی
بایدبه ابرهابهسویزمینمیآیند،هدفخوبیخواهندشد.برایهمین زیرین
طورکلیازنقطههایبلنددوریکرد.ازهمهبهترایناستکهبنشینیدوسررا
خمکنیدوتامیشودپاهارابههمبچسبانید.تحتهیچشرایطینبایدرویزمین
درازکشید.اگرهمراهگروهیازافرادهستید،بایدهمگیدرمساحتبزرگیپخش
شوید.فاصلهیافرادازیکدیگربایددستکمدهمترباشد،تااگرآذرخشبهیكنفر



فیزیک در شرایط بحرانی   19

برخوردکرد،بقیهآسیبنبینندوبتوانندبهمصدومکمكکنند.
اماچرابایدپاهارابههمچسباندودرازنکشید؟فرضکنیدباپایبازدرفضای
نتیجه بهزمینبرخوردکند. ایستادهایدوآذرخشدرفاصلهیدهمتریشما آزاد
آناستکهاکنونحاملهایبارالکتریکیازسطحبزرگیاززمینبهسمتابرها
میروند.چنانچهدراینمحیطقرارداشتهباشید،یکیازپاهایشمابهمحلبرخورد
آذرخشنزدیكترخواهدبود.دراینحالت،حاملهایبارالکتریکیکهدورتراز
محلبرخوردآذرخشبهزمینهستند،میخواهندازمسیردارایکمترینمقاومت
الکتریکیخودرابهمحلبرخوردآذرخشبرسانند.بنابراینترجیححاملهایبار
الکتریکیآناستکهبهجایعبوراززمیِنبیندوپایشما،ازدرونبدنشما
بگذرندکهمقاومتالکتریکیکمتریدارد.اگرپاهابههمچسبیدهباشند،راهمیانبر
برایحرکتحاملهایبارالکتریکیوجودنداردوآنهاازدرونزمینبهحرکت
خودبهسویمحلبرخوردآذرخش،ادامهخواهندداد.برایاطمینانبیشتر،اگر
تکهاییونولیتدردسترسباشد،بهتراسترویآنبنشینید.چونیونولیتنارسانا

استوحاملهایبارالکتریکینمیتوانندازدرونآنبگذرند.

چگونه با کمک فیزیک هنگام سقوط هواپیما زنده بمانیم؟
بهترازهمهآناستکهباکشتیسفرکنید!امااگرجدیباشیم،بایدگفتکهاحتمال
سقوطهواپیماخیلیناچیزاست.آیاازایننگرانیدکهیكخرابکارهواپیمارابایك

بمبدرآسمانمنفجرکند؟
دراینصورتبهتراستباخودتانیكبمببهدرونهواپیماببرید!چرا؟چون
ازنظرریاضیاحتمالوجوددوبمبدریكهواپیماکهمتعلقبهدوفردمستقلاز

همباشند،نزدیكبهصفراست.
بااینحالیكبمبمیتواندهواپیماویادستکمبخشیازآنرامنفجر
کند.درآنصورت،سقوطهواپیمااجتنابناپذیرخواهدبود.لطفًابهبخشبعدی
باعنوان»چگونه با کمک فیزیک می توان بدون چتر نجات در سقوط از ارتفاع 6000 

متری زنده ماند«مراجعهکنیدودراینبارهبیشتربخوانید.
معموالًبیشترینمشکالتهنگامبرخاستنوفرودآمدنهواپیمارخمیدهد
هنگامبروزچنینحادثههاییبایددونکتهرادرنظرگرفت.نخستبرخوردبازمین

ودومآتشودودناشیازآن.



20   باورنکردنی، ساده .../ فیزیک در  زندگی روزمره

ابتدابرخوردهواپیمابازمینرادرنظربگیرید.بدنماهمراهباهواپیماحرکت
فشرده صندلی به ما بدن نخست میکند، حرکت سریعتر وقتیهواپیما میکند.
میشودتاباسرعتهواپیمابرابرشود.وقتیسرعتهواپیماکممیشود،بدنما
کهسعیداردسرعتپیشینخودراحفظکند،بهجلوهلدادهمیشودوکمربند
بدن نیز کاملخودرویسواری ترمز هنگام میدارد. نگه درصندلی را ما ایمنی
بهحرکتروبهجلویخودادامهمیدهدواگرکمربندایمنیبستهنباشد،هنگام
توقفکاملخودرو،بدنکماکانبهجلوحرکتمیکندوپسازبرخوردباشیشهی
جلوبهبیرونپرتابخواهدشد.معموالًکندیاتندشدنسرعتهواپیمابهگونهای
استکهمسافرانآنراحسنمیکنند.امادرصورتسقوطهواپیمارویباندو
یاهرجایدیگر،کندشدنسرعتوتوقفناگهانیآنتاثیرزیادیرویبدنما
به ایمنی کمربند و طریقصندلی از باید ما بدن دلیل همین به گذاشت. خواهد
به امکانسرعتهواپیما حد تا باید همزمان و باشد شده متصل بدنهیهواپیما

آهستگیکمشود.
سرعتبدنماکهباکمربندایمنیبهصندلیبستهشدهاست،همراهباهواپیما
کندترمیشود،امامتأسفانهنهتمامبدن!سرودستهایمامیتوانندتقریبًامستقل
پرتاب اطراف به شدت به هنگامسقوطهواپیما آنها کنند. حرکت ما تنهی از
خواهندشد.بههمیندلیلدروضعیتاضطراریسقوط،بایدخمشدوسرراروی
زانوهاودستهارارویسرگذاشت.بهاینترتیبسرودستهابدونکنترل
بهاطرافپرتابنخواهندشدوهمزمان،سرازاجسامپرتابشدهیاحتمالیدر

محیطحفظمیشود.

اگرامکانایجادفاصلهیکافیبینکمربندوشکمشماوجودداشتهباشد،
میتوانیدیكبالشکوچكبینآنقراردهیددراینصورتاگرسرعت
هواپیمابهیكبارهکمشود،آنبالشکوچكبخشیازفشاریراکهکمربند
بهعبارتدیگر، بهشکمشماواردمیکند،خنثیخواهدکرد. ایمنی
بخشیازانرژیحرکتیبدنشماصرفتغییرشکلکمربندایمنیوآن

بالشکوچكمیشودودرنتیجهاحتمالزندهماندنافزایشخواهدیافت.
بیدرنگ باید شد، متوقف دیگر جای هر یا باند روی اینکههواپیما از پس
هواپیماراترککنید.اگررویصندلیکنارراهروونزدیكدرخروجیاضطراری

اگرامکانایجادفاصلهیکافیبینکمربندوشکمشماوجودداشتهباشد،
میتوانیدیكبالشکوچكبینآنقراردهیددراینصورتاگرسرعت
هواپیمابهیكبارهکمشود،آنبالشکوچكبخشیازفشاریراکهکمربند


