
 هیضًذ؟ یخ سشد آب اص صٍدتش گشم آب چشا

 ایي كٌیذ فكش ضایذ.هیافتذ اتفاق ّا خاًِ یخچال دس ٍاقؼًا كِ است باٍسًكشدًي فیضیكي پذیذُ یك پذیذُ ایي

 هاًٌذ ٍافشادي هیذاًستٌذ اسسغَ صهاى اص سا هَضَع ایي كِ بذاًیذ است بْتش اها است، جذیذ اي پذیذُ

 تحقیقات دس ػوال ٩١٩١ سال تا پذیذُ ایي اها بَدًذ، دادُ اًجام آى سٍي هغالؼاتي دكاست ٍ بیكي اسسغَ،

 ضذًذ كٌجكاٍ پذیذُ ایي بِ ًسبت تاًضاًیا دس اي هذسسِ آهَصاى داًص سال ایي دس بَد، ًطذُ ٍاسد هذسى ػلن

 با خَاًٌذگاى اص بسیاسي چَى. گزاضتٌذ( Mpemba) هپوبا سا آى ًٍام دادًذ اًجام آى سٍي ّایي آصهایص ٍ

 چیست؟ هپوبا اص ها هٌظَس كٌین هطخص دقیقًا است بْتش هیكٌٌذ، ًگاُ هَضَع ایي بِ تشدیذ ٍ ضك

 دسدسجِ آًْا تفاٍت تٌْا ٍ هساٍي كاهال آب هقذاس. داسًذ یكساًي ضكلْاي كِ هیكٌین ضشٍع آب ظشف دٍ با

 اختالف كِ ضشایغي دس. هیكٌین خٌك سٍش یك با صیاد بسیاس دقت با سا آًْا دٍي ّش آًْاست، آب حشاست

 آب. ًباضذ صفش بِ ًضدیك خیلي ّیچكذام دهاي ٍ باضذ دسجِ ٠٢ تا ٢٢ حذٍد چیضي آب ظشف ٢ دهاي

 آى دلیل ٍاقؼًا اها است سخت باٍسش!  كشد خَاّین هطاّذُ سا هپوبا ها ٍ هیضًذ یخ سشد آب اص صٍدتش گشم

 چیست؟

 یؼٌي هیكٌین، صحبت آى هیاًگیي دهاي اص داسد، دها ساًتیگشاد دسجِ ٠٢ هثال آب ظشف یك هیگَیین ٍقتي

 یكي. داسًذ هتفاٍتي بسیاس خصَصیات حالیكِ دس داضت ساًتیگشادي دسجِ ٠٢ آب ظشف ٢ سا آى هیتَاى

 ًقاعص توام دهاي دیگشي كِ حالي دس. است گشم بسیاس هشكضش دهاي ٍ سشد بسیاس ّایص جذاسُ دهاي

 است هتفاٍت بسیاس. است بَدُ دسجِ ٠٢ابتذا اص كِ آبي با ضذُ خٌك دسجِ ٠٢ تا كِ گشهي آب.است یكساى

 دس تغییشاتي گشم آب است هوكي حتي یا ضَد كن آب دس هحلَل گاصّاي ضَد، كن جشهص است هوكي! 

 بِ اداهِ دس ٍ ّستٌذ هْن ًكشدًي باٍس عَس بِ فَق اهكاًات تواهي. آٍسد ٍجَد بِ ظشف یا خَد اعشاف هحیظ

 هیذّین تَضیح سا آًْا جذاگاًِ عَس

 :تبخیش

 جشیاى دس تأثیش ٢ پس ضَد، بخاس آى اص تَجْي قابل بخص است هوكي گشم آب ضذى سشد ٌّگام

. هیطَد تش سشیغ ٍ تش ساحت آى ضذى خٌك پس. هیطَد كن آب جشم ایٌكِ اٍل هیگزاسد آب ضذى خٌك

 دس. هیگیشد خَد اعشاف هحیظ اص سا گشها ایي ٍ داسد گشها بِ احتیاج ضذى تبخیش بشاي هایؼي ّش ایٌكِ دٍم

 .هیطَد سشدتش باقیواًذُ آب ًتیجِ

 : آب دس هحلَل گاص

 گاص است هوكي اٍلیِ گشم آب پس. هیذاسد ًگِ خَد دس هیتَاًذ سشد آب بِ ًسبت سا كوتشي گاص ، داؽ آب 

 تغییشاتي خاصیت ایي ضایذ. است بشاًگیض تأهل هَضَع ایي. باضذ داضتِ خَد دس سشد آب بِ ًسبت كوتشي

 بِ گشم آب ٍ ضَد اًجام تش ساحت گشم آب دس ّوشفت جشیاى ضایذ هثال بشاي. دّذ آب هَلكَلي ضكل دس



 تا ضَد گشفتِ آب جشم ٍاحذ اص بایذ كِ الصم گشهاي پذیذُ ایي اثش بش ضایذ یا ضَد، خٌك تشي یكٌَاخت عَس

 .ّستٌذ تَضیح ایي عشفذاس آصهایطگشاى اص بسیاسي. یابذ كاّص سشد آى بِ ًسبت ًبٌذد، یخ گشم آب

 : ّوشفت ّاي جشیاى

 یكٌَاخت تَصیغ یك دیگش ٍ هییابٌذ گستشش ّوشفتي ّاي جشیاى هیطَد سشد آب كِ ٌّگاهي احتواال

 دلیل ّویي بِ ٍ هیطَد كن حشاست افضایص با چگالي دهاّا بیطتش دس. داضت ًخَاّین آب حجن دس حشاست

 سٌگیي كِ سشد آب سٍي ٍ است سبكتش پس داسد، كوتشي چگالي گشم آب. است گشهتش آى تِ اص آب سغح

 بیشٍى بِ سغحص اص آب حشاست كِ هیذاًین. هیطَد ًاهیذُ(( داؽ اثشسغح))پذیذُ ایي. هیگیشد قشاس است تش

 آب ٍقتي. هیذّذ دست اص داسین اًتظاس آًچِ اص تش سشیغ سا حشاستص ، داؽ سغح با آب پس هیطَد، هٌتقل

 پس ضَد، ایجاد آى دس داؽ سغح یك ّوشفتي ّاي جشیاى دلیل بِ است هوكي هیطَد، خٌك اٍلیِ گشم

 .هیطَد بیطتش یكساى، هیاًگیي دهاي دس اٍلیِ سشد آب ضذى خٌك سشػت اص آى ضذى خٌك سشػت

 : هحیظ

 بستگي اعشاف هحیظ بِ بلكِ ضَد، ًوي هشبَط آب خَد بِ سشد آب ٍ گشم آب كشدى سشد بیي ًْایي تفاٍت

 تأثیش كشدى سشد سًٍذ كل دس كِ كٌذ ایجاد تغییشاتي خَد اعشاف هحیظ دس است هوكي گشم آب داسد،

 .بگزاسد

 آب ٍلي. است جاهذ با جاهذ تواس سغح دٍس توام ، بگزاسین یخ اص اي الیِ سٍي سا ظشفْا اگش هثال بشاي

 ٍ ضَد ٍس غَعِ ، حاصل دسجِ صفش آب دس حقیقت دس ٍ كٌذ رٍب سا خَد صیش یخ اص الیِ یك هیتَاًذ گشهتش

 تَجیِ ایي البتِ. هیگیشد صَست تشي ساحت حشاست اًتقال پس.كٌذ بشقشاس كٌٌذُ خٌك سغح با بْتشي تواس

 .هیكٌٌذ استفادُ كشدى خٌك بشاي كوتش سٍش اصایي آصهایطگشاى دلیل ّویي بِ دقیقا چَى ، ًیست خَبي

 اهش ایي. ببٌذد یخ سشد آب اص صٍدتش گشم آب است هوكي ضشایظ اص ٍسیؼي گستشُ دس گفت بایذ هجوَع دس

 اص ّش افشاد یا هٌابغ اص بؼضي كِ ایي ٍجَد با. است ضذُ دیذُ آصهایطْا اص بسیاسي دس ٍ ًیست غیشهوكي

 اي ضذُ ثابت ٍ قبَل قابل تَضیح ّیچ ّن ٌَّص اًذ، فْویذُ سا پذیذُ ایي اصلي دلیل كِ هیكٌٌذ ادػا هذتي

 .ًذاسد ٍجَد پذیذُ ایي بشاي


