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 نامترجم ةمقدم

 
 
 

های لیف سالیناس است که برای دانشجویان سالأکتاب حاضر برگردان کتاب مبانی فیزیک آماری ت
ین کتاب که است. ده فصل اول ا شدهفیزیک تدوین رشتۀ آخر کارشناسی و ابتدای تحصیالت تکمیلی 

برای درس مکانیک  ،ها تدوین شده استآنسامبل ۀشامل مکانیک آماری تعادلی است و براساس نظری
های ظریههای بحرانی، نها که شامل گذارهای فاز، پدیدهفصل سایر آماری کارشناسی مناسب است.

 . است برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مناسب است... های غیرتعادلی وبندی، پدیدهمقیاس
تر شود. مفاهیم متن آسان ،های مشخصدر این کتاب سعی شده است با اضافه کردن یک دسته مثال

 کند.یاست که به درک مفاهیم کمک مشده له آورده ئدر انتهای هر فصل تعدادی مس ،براینعالوه
دانشگاه فردوسی مشهد که امکان چاپ این کتاب را فراهم مدیریت نشر آثار علمی در خاتمه از 

قای آ ن از آقای دکتر محمد ابراهیم زمردیان برای ویراستاری این کتاب،اشود. مترجمقدردانی می کردند
ناسان نشر شکارو همچنین  نشر آثار علمی دانشگاه فردوسی مشهدمحترم  مدیریتصابری حسین دکتر 

 .کنندآقایان نخعی و قندهاری تشکر و قدردانی می
 

 ئیمحسن سربیشه
 فاطمه اشرف مقیمی
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 مؤلف پيشگفتار

 
 
 
 

را  آندرس مقدماتی در فیزیک آماری بنا شده است که چندین بار یک های نوشتهدست براساس اضرحکتاب 
برای انتخاب این درس  آمادگی کامل را و ام. اکثر دانشجویان انگیزهتدریس کرده 1برای دانشجویان سائوپائولو

 ،و حسابان بر دروس مبانی فیزیکخوبی گذرانده بودند. این دانشجویان عالوهنیاز مطالب الزم را بهو پیش داشتند
ل این فصل اوّ 10ی با مکانیک کوانتومی را گذرانده بودند. یهای مکانیک کالسیک، الکترومغناطیس و آشنادوره

ه الی توسط دانشگاغاصلی آن به زبان پرت ۀقبل از انتشار نسخ)هایی است که نوشتهای از دستکتاب ترجمه
ها نوشتهدستاین های غیررسمی و مقدماتی جنبهامید است . بودبین دانشجویان تکثیر شده  (1977سائوپائولو در 

  حفظ شده باشد.
های کارشناسی فیزیک های متداول دورههای مکانیک آماری، برنامهمفاهیم و روش ۀارتباط فزاینددلیل به

بین  ایمالحظهقابللیکن هیچ تمایز  ؛استاین موضوع  ۀمقدماتی دربار ۀشامل حداقل یک نیمسال دور معموالً
ل این فصل اوّ 10ل تحصیالت تکمیلی وجود ندارد. های باالی کارشناسی و دانشجویان سال اوّدانشجویان سال

های بعدی ی از فصلاشامل مباحث برجسته که (تر استکه تخصصی)دار چند مبحث ستاره یاستثنابهرا کتاب 
تر کید کمأهای آخر کارشناسی تدریس کرد. از طرفی با تدر یک نیمسال به دانشجویان سال خوبیبه توانمی است

را برای یک نیمسال در  آن توانیم های پایانی کتاب،نکات مقدماتی و گنجاندن اکثر مطالب از فصل روی بر
تمام  ی در این زمینه که باید براییهاو مثال عناوین کالسیکبر تحصیالت تکمیلی مورداستفاده قرار داد. عالوه

طالبی چند مبحث از مهمچنین . شده استگنجانده نیز دانشجویان تدریس شود، چند مثال از فیزیک حالت جامد 
های بحرانی و دو فصل درمورد روشای بر گذارهای فاز و پدیدهموردتوجه قرار گرفته است، نظیر مقدمه که اخیراً

قدر کافی ن بهامدرس کتاب افزوده شده است. به پردازندهای غیرتعادلی میهای جنبشی و تصادفی که به پدیده
 .ورده سازندآبرتر را کنجکاوی دانشجویان پیشرفتهای که قادر باشند گونهبه ،مطالب جدید خواهند یافت

طور روشمندی قوانین تجربی حاکم بر رفتار شناختی از فیزیک است که بهپدیدهۀ یک شاخ ترمودینامیک
 قوانینبیان  ست ازا فیزیک آماری عبارت ۀکند. یکی از اهداف عمدوصیف میپی را توی اجسام ماکروسکیگرما

پی. جهان واجسام ماکروسک ۀدهندذرات تشکیل بسیار زیادی از بررسی رفتار تعدادطریق ترمودینامیکی از
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 مبانی فیزیک آماری  12

در  تر از قوانین مکانیک کوانتومی، ولیعبارت دقیقبه و از قوانین مکانیک، حرکتحال پی ذرات در ومیکروسک
های آماری کننده که به مدلسادههای توسط طرح)مکانیک کالسیک قوانین تقریب خوبی از  با بسیاری از موارد،

توان با اعمال سرراست قوانین پی را میورفتار اجسام ماکروسک . اصوالًکندمی پیروی (شوندمیمنجر مناسب 
عدد  ۀاز مرتب والعاده زیاد تعداد ذرات فوق لیکن ازآنجاکه ؛توصیف کرد (کالسیکی یا کوانتومی)مکانیک 

)106(آووگادرو 
23

A فایده باشد. درواقع تعداد ی ممکن است بییا حتّ  پذیر نیستامکان، این روش است
اصلی  یاجزا بنابرایند. شومیمنجر  از قوانین آماری های جدید و متمایزیپی به نظموشمار ذرات میکروسکبی

 .هستنداحتماالت  ۀقوانین مکانیک و اصول نظری، فیزیک آماری
های در حال تعادل ترمودینامیکی سیستم، به بررسی (16و  15 یها)فصلدو فصل آخر  یاستثنابهاین کتاب 

. (کنندشود که با زمان تغییر نمیمشخص می ایپیوکه توسط پارامترهای ماکروسک)اختصاص یافته است 
 کامالً ۀنظری بندی شده است، یکهای گیبس فرمولچنان که برحسب آنسامبلماری در حال تعادل، آنمکانیک آ

های مکانیک آماری تعادلی، شامل چگال دارد. مدل ۀکه کاربردهای مهم فراوانی در فیزیک مادّ استشده تثبیت
تا گرفته از مسائل مجردتر فیزیک نظری ) متعددیهای پی در زمینهوهای میکروسکبررسی مدلو بندی فرمول

رو مکانیک آماری گیبسی باید از ینامورداستفاده قرار گرفته است. از (ی یا زیستییتر شیمیاهای واقعیوضعیت
و  جدید شیمی، ریاضیسطوح همچنین در )تمام دانشجویان فیزیک برای مهم در آموزش علمی  بسیارمباحث 
 باشد. (شناسیزیست
های تاریخی وجود ندارد. بررسی بخشیرضایت «توصیف گیبسی»یک  ،های غیرتعادلیرای پدیدهسفانه بأمت

 ( هنوزباشندپذیر زمانی میدانیم قوانین مکانیک وارونطور که میهمان)ناپذیر رفتار بازگشت أمنش ۀبولتزمن دربار
های تصادفی، ازجمله انواع مختلف شبیهروشای به کاربردهای مالحظههای اخیر توجه قابل. در سالهستندروز به

رو تصمیم یناشده است. از جلبهای خارج از تعادل ترمودینامیکی دستگاهوتحلیل های عددی، برای تجزیهسازی
ای بر روش جنبشی بولتزمن و چند روش تصادفی که از بررسیعنوان مقدمههای پایانی کتاب را بهگرفتم فصل

 اختصاص دهم. ،انددست آمدهحرکت براونی به ۀلیهای اوّ
شناسی را ببینید( که سهم کتاب بخش) 1کتاب درسی مقدماتی رایف ریتأثاین کتاب تحت ییابتدا یهافصل

اهیم اساسی و مف هادهیابرای معرفی  اوّلدر تغییر آموزش فیزیک گرما داشته، تهیه شده است. در فصل سزایی به
 2اچ.ب.کالن ۀتصادفی ارائه شده است. فصل سوم که براساس کتاب درسی نوشت گردش ۀلئاحتماالت مس ۀنظری

بندی گیبسی ترمودینامیک کالسیکی. این مختصر است از فرمول یاخالصهنوشته شده،  (شناسی را ببینیدکتاب)
ترین راه برای یادآوری این نظریه و ارتباط آن با مناسب مسلماًولی  ،کندینمبرای تدریس ترمودینامیک کفایت 

بدون آنکه در فهم مطالب کتاب خللی ایجاد  توانیمل وسوم را اوّ یهافصل. سازدیمفیزیک آماری را فراهم 
بندی مکانیک آماری تعادلی که چارچوب اصلی بهتر حذف کرد. فرمول یهانهیزمدانشجویان با پیش برای کند،
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 13    پیشگفتار

تا از زبان ساده همراه  امکردهارائه شده است. سعی  7و  6، 5، 4، 2 یهافصل در قدماتی است،هر کتاب درسی م
 اکتشافی یهااستداللبندی شده و از فرمول میکروکاننی استفاده کنم. این نظریه براساس آنسامبلمتعدد  یهامثالبا 

حد )جدید  یهادهیا امکردهست. سعی استفاده شده ا (مفیدترند عموماًکه )ها سایر آنسامبل ساخت برای
، ذرات کالسیکی، جامد اینشتین گازی ازرا ازطریق چند مدل ساده ) (هاارزی بین آنسامبلترمودینامیکی، هم
محدودی حفظ کنم. چند  نسبتاًحال محاسبات ریاضی را در سطح درعیناما معرفی کنم،  آل(پارامغناطیس ایده

 تواندیمکه  شده است( با ستاره مشخص باشدنیاز داشته به تالش ریاضی بیشتری که ممکن است )خاص بخش 
 ذکر ت. الزم بهآمده اس هاوستیپدر  ،مورداستفاده قرار گرفته متناوباًکه  حث ریاضیامب بعضی. شودمطالعه بعداً 

 ۀوسیلت و بعضی از مباحث بهمقدماتی اس ۀآخر هر فصل یک بخش ضروری از یک دور هایاست که تمرین
در سایت توانیمهای مسائل برگزیده را ها و جوابییراهنما [ شوندیم ترروشنها این تمرین

 (www.fge.if.usp.br/ssalinas) مالحظه کرد[. 
های فیزیک آماری آل، مباحث استانداردی که در تمام درسبه گازهای کوانتومی ایده 10 و 9، 8 یهافصل

عنوان مثال از زبان کوانتش به) است. سطح مکانیک کوانتومی موردنیاز در سطح مقدماتی پردازدیموجود دارد، 
 -ولآمار ماکس (دیراک -اینشتین و فرمی -بوز)بر معرفی آمار کوانتومی عالوه 8(. در فصل شده استدوم احتراز 

همراه با چند مثال از فیزیک حالت  9. فصل گرفته استموردبحث قرار  نیز و شرایط اعتبار حد کالسیکی بولترمن
، با 10ل فصل اوّ بخش. پردازدیمآل به گاز فرمی ایده (الکترونی، پارامغناطیس و دیامغناطیس ۀگرمای ویژ)جامد 

تابش  ۀ، از مسئل10دوم فصل  بخشآل اختصاص یافته است. در ایده به گاز بوزون اینشتین -کید بر تراکم بوزأت
دان طیفی می ۀاز تجزی)مختلف فیزیک را نشان دهم  یهاشاخهتا ارتباط بین  امکردهجسم سیاه استفاده 

سپس از کوانتش میدان الکترومغناطیسی  آورده شده است.دست جینز به -الکترومغناطیسی، قانون کالسیکی رالی
 (.شده استآوردن فرمول پالنک برای تابش جسم سیاه استفاده دستبهبرای 

 ۀها، همراه با بحثی دربارو مگنون هافونون: امکردهچند مثال دیگر از فیزیک حالت جامد اضافه  11در فصل 
، در یک سطح ساده استمن  ۀنوع عالق ۀکنندامواج اسپینی و مدل هایزنبرگ. تمام این مباحث که البته منعکس

. در خالل یک نیمسال کامل برای دانشجویان امشدهل بعدی متوسّ یک یهادستگاهبارها به من  واست  شدهبررسی 
ق یرا بپوشاند. بسته به عال 10مطالب تا انتهای فصل  ۀعمدمدرس باید تالش کند تا قسمت  ،کارشناسی فیزیک

 .پوشش داد عنوان سمینارهای خاصبه توانیمدانشجویان و استاد، بعضی از موضوعات بعدی را 
. شده استبحرانی فراهم  یهادهیپدجدید گذارهای فاز و  یهاهینظربر  یامقدمه 14و  13، 12 یهافصلدر 

پارامترهای  ؛3وایس -2و کوری 1واندروالسمعادالت )بحرانی  یهادهیپدشناختی پدیده از چند جنبه 12در فصل 
. همچنین نماهای بحرانی عمده را معرفی امدادهرا موردبحث قرار  (دوم ۀگذارهای فاز مرتب ی4النداو ۀنظم؛ نظری
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به مدل آیزینگ اختصاص دارد: حل دقیق در یک بعد، تقریب  13. فصل امای کردهاشارهها ویژگی جهانی آنبه و 
 شناختیپدیده یهاهینظرمربعی.  ۀیس آیزینگ در شبکفرومغناط 1حل انساگر ۀمیدان متوسط و چند تذکر دربار

 1960 ۀارائه شده است. از ده 14، شامل چند مثال ساده در فصل های گروه بازبهنجارشبندی جدید و روشمقیاس
 فیزیک آماری تعادلی است که در چندین زمینه از علوم کاربرد دارد. یهاتیموفقبحرانی یکی از  یهادهیپدفهم 

به  15. فصل امدادهچند روش و تکنیک فیزیک آماری غیرتعادلی را موردبحث قرار  16و  15 یهافصلدر 
اختصاص یافته است. برای اینکه  Hمشهور  ۀو قضی ترابرد بولتزمن ۀجنبشی، شامل استنتاج معادل یهاروش

 ،شده پیشنهاد توسط ارنفست که را «کوزه»مدل مشهور  ،بولتزمن را روشن سازم یهادهیاآماری  ۀمشخص
دست پالنک برای حرکت براونی را به -3و فوکر 2ابتدا معادالت النگوین 16. در فصل امدادهموردبحث قرار 

. به عنوان یک مادادهیندهای مارکوی تصادفی ارائه ااصلی برای فر ۀو سپس یک استنتاج ابتکاری از معادل امآورده
های مونتسازیاصلی برای توجیه شبیه ۀ. سپس از معادلامآورده بربحثی درباره مدل ایزینگ جنبشی گالو ،مثال

دسترس بودن وسیع امکانات کامپیوترهای به در  ماًیمستقآن  ۀکه ارتباط فزایند)آماری  یهامدل یکارلو
فردی و  ۀکه انتخاب مباحث به سلیق کنمیم. بار دیگر یادآوری امکردهاستفاده  (شودیمالکترونیکی مربوط 

 .امرداختهنپمهم در مسائل غیرتعادلی و مسائل غیرخطی  ۀبه چند مبحث پیشرفت و بستگی دارد هاتیمحدود
اصلی  ۀدر نسخ (هاتو اشتبا)مبهم  یهاپاراگرافاز بسیاری از دانشجویان و همکاران خود برای تذکر دادن 

 ترمودینامیک ( و4)رایف، هوانگ مکانیک آماریدرسی قبلی  یهاکتاب ری. قبالً تأثکنمیاین کتاب تشکر م
( و در 5)ماریوشوئنبرگائوپائولو ن بسیار خوب در سارا یادآور شدم. همچنین از معلم (کتاب کالسیک کالن)

انگلیسی کتاب کامالً مرهون تالش ۀام. چاپ این نسخمند شده)رابرت. ب.گریفیتس( بهره 6دانشگاه کارنگیملون
 .کنمیمتشکر  ها صمیمانهکه از آن است 8و اچ.ایون استانلی 7های مارسیا باربوسا

 سیلویو آر.ا.سالیناس 2000 ۀسائوپائولو، برزیل، فوری
 
 
 

                                                           
1. Onsager 
2. Langevin 
3. Fokker 
4. Huang 
5. Mario Schoenberg 
6. Carnegie Mellon 
7. Marcia Barbosa 
8. Eugen Stanley 

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir




