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  کند؛ چرا که با استفاده از آن ی م  فایرا ا  ی مهم اریما نقش بس ی نور در زندگ
 ی انتشار نور اتفاق م  لیبه دل دنید نیا و مینی اطرافمان را بب میتوان  ی م

  شود که ی م  یی نور باعث به وجود آمدن ابزارها  یها ی ژگ یعالوه، و  به .افتد
  با .دارند ییما نقش بسزا ی زندگ تیفیکشف و شهود و باال بردن ک در

افراد واجب است که با نور  ی بر تمام ،ی توجه به نقش گسترده نور در زندگ 
 .آن آشنا شوند یها ی ژگ یو و

 .دیما همراه باش با

 

 ریرمنیو غ  ریاجسام من فی تعر  1#

  دیاز انتشار نور با ی ناش یپرتوها م،ینیجسم را بب کی م یکه بتوان نیا یبرا
توسط  دشدهی تواند نور تول  ی نور م نی ا .از سطح جسم به چشم ما برسند

توسط  دشدهی نور تول ای شود و ی خود جسم باشد که به چشم ما بازتاب م 
شده بر  دهیتاب  یحالت جسم نورها نیا در از جسم باشد که یی منبع جدا

اساس، اجسام به دو گروه  نی ا بر .کند ی خود را به چشم ما بازتاب م 
 :شوند ی م یبند می تقس

 چشمه نور  ای ری جسم من 1-1#

 .کند دی که از خود نور تول ندیگو ی م  ی نور به جسم چشمه
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چوب در حال سوختن و چراغ روشن چشمه نور  د،یعنوان مثال، خورش به
  یها ی ژگیچشمه نور بنا به ابعاد و و ای ریمن اجسام .شوند ی محسوب م 

 :شوند ی م  میتقس ری خود و نحوه انتشار نور از آن ها، به دو دسته ز

 ی نور نقطه ا چشمه .1

  ای ابعاد آن کوچک است و ایاست که  یچشمه نور  ینور نقطه ا چشمه
 دهیاست که ابعاد چشمه نور کوچک د ادیفاصله آن تا چشم ما آن قدر ز

 .شود ی م

 نور گسترده  چشمه .2

  ای ابعاد آن بزرگ است و ایاست که  ینور گسترده چشمه نور  چشمه
شده   لیتشک یچشمه نور نقطه ا نی است که از تجمع چند یچشمه نور 

 .است
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 ر یرمنیاجسام غ  2-1#

 تیقابل هستند که ی اجسام ریرمنیکه اجسام غ میبخش قبل متوجه شد در
دسته از اجسام در مقابل نور  نیا ی وقت .و انتشار نور از خود را ندارند دیتول

 :شوند ی م  میبه سه گروه تقس رند،یگ ی قرار م

 شفاف اجسام .1

نور از  رند،یگ ی در معرض تابش نور قرار م ی وقت ر،یرمنینوع از اجسام غ نیا
 .و هوا شهیاجسام عبارتند از آب، ش نیاز ا ی برخ .شود ی آن ها رد م

 

 شفاف مهین اجسام .2

  تنها رند،یگ ی در معرض تابش نور قرار م ی وقت  ریرمنیدسته از اجسام غ نیا
واضح از  دنیاجسام، امکان د نیا در .کند ی از نور از آن ها عبور م ی بخش 

 .رندیگ ی دسته قرار م نینازک در ا یکاغذها .پشت جسم وجود ندارد
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 کدر اجسام .3

از نور از  ی بخش  چیه رند،یگ ی در معرض تابش نور قرار م ی اجسام وقت  نیا
با تابش نور در پشت   ر،یرمنیدسته از اجسام غ نیا در .کند ی آن ها عبور نم

 ،یاجسام عبارتند از صندل نی از ا ی برخ .شود ی م لیتشک هیجسم سا
 .بیس کی ا یدفترچه، خودکار و 
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 (Light Emission) انتشار نور  2#

چند جسم کدر عبور   ای کیشکاف  انیکه بتواند از م ینور  کهیبار نی تر نازک
  ینور از تعداد کهیتوان گفت هر بار ی اصل م در .نور نام دارد یکند، پرتو

  ی نور م کهیبار کی دهنده  لیتشک  یپرتوها .شود ی م  لینور تشک یپرتو 
 :را داشته باشند ریاز سه حالت ز ی ک یتوانند 

با هم  ینور به طور مواز  یحالت از انتشار نور، پرتو ها نی: در ایمواز  .1
 .ندارند  ی شوند و با هم تداخل ی منتشر م 

نور در جهت انتشار به   یحالت از انتشار نور، پرتوها نی: در اهمگرا .2
 .رسند ی به هم م ریاز مس ینقطه ا در شده و کی هم نزد
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نور با انتشار از هم فاصله  یحالت از انتشار نور، پرتوها  نی: در اواگرا .3
 .شود ی م  شتریادامه انتشار، فاصله پرتوها از هم ب با و  رندیگ ی م

 

 .شود ی جهات منتشر م ی راست و در تمام از چشمه نور به صورت خط  نور
 دهیاز پد یار یو بس  ی دگرفتگیخورش  ه،یعلت به وجود آمدن سا  ی ژگ یو نیا

عنوان مثال،   به .می نور با آن ها مواجه هست یایدن در است که یگر ید یها
  ی آن را م یی جلو یتنها نما م،یست یساختمان با کی یرو به رو ی ما وقت 

 .موضوع، انتشار نور در خط راست است نیا علت .مینیبب میتوان
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 و انتشار نور  هی سا 3#

 رد،یچشمه نور قرار بگ کیجسم کدر )مانند کتاب( در مقابل  کی زمان  هر
  نی افتد، در پشت ا ی که انتشار نور در خط راست اتفاق م  لیدل نیا به

  شهیشده هم لیتشک  کیتار یفضا نیا .شود ی م لیتشک هیجسم کدر سا
 .داردن ی مرز واضح 

 

 :دی آ ی جا دو حالت به وجود م نیا در

شده کامل   لیتشک هیسا م،یداشته باش ی: اگر چشمه نور نقطه اهیسا •
  نیا ابعاد .وجود دارد ی مرز مشخص  یی و روشنا  ی کیتار  نیب است و

 هیتا جسم و پرده سا یکامل به حدفاصل چشمه نور نقطه ا هیسا
 .دارد ی بستگ
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کامل،   هی عالوه بر سا م،ی: اگر چشمه نور گسترده داشته باشهیسا مین •
کامل و  هیسا نیحدفاصل ب به .شود ی م لی هم تشک هیسا مین

به ابعاد جسم کدر  هیسا مین ابعاد  .شود ی گفته م   هیسا مین ،ییروشنا
با قطر چشمه نور گسترده، فاصله جسم از  تنها  و ستیمرتبط ن

 .شود ی م ن ییچشمه نور و فاصله جسم از پرده تع

 

 انتشار نور در خسوف و کسوف 4#

اثبات انتشار نور در  یهستند که برا ی مهم   یها دهیو کسوف از پد خسوف 
 ی اتفاق م  ی زمان ی دگرفتگیخورش ا ی کسوف  .شوند ی خط راست استفاده م

  کیسه در  نی ا مرکز قرار داشته باشد و نیو زم دیخورش نیافتد که ماه ب
  نی و ا ردیگ ی را م  دینور خورش یحالت، ماه جلو نیا  در .ردیراستا قرار بگ

 .افتد ی م  نیزم یماه رو هیرسد و سا ی نم نینور به زم
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ماه و   نیب نی است که با قرار گرفتن زم یا دهیپد ی ماه گرفتگ   ای خسوف 
 ی را م دینور خورش یجلو نیزم  ده،یپد نیا در .افتد ی اتفاق م  دیخورش

 افتد. ی ماه م  یرو نیزم هی رسد و سا ی نور به ماه نم نی و ا ردیگ

 


