
 سراب و علت بوجود آمدن آن

شَد. کِ ٍقتی ثِ  ای دیذُ هی ّب ، هٌظشُ آة یب ثشکِ ّبی آسفبلتِ هستقین یب دس ثیبثبى اغلت دس جبدُ

سَی آى حشکت هی کٌین، آى ّن ثب ّوبى سشػت ٍ دس ّوبى جْت پیش هی سٍد، یب ٍقتی ًضدیکش 

یک فشیت عجیؼت است. کِ دس هی شَین، اص ًظش هحَ هی گشدد. ایي هٌظشُ سشاة است. سشاة 

 ششایظ هؼیي جَی چشن هب سا دچبس خغبی دیذ هی کٌذ

  

 آیذ؟ هی پذیذ سشاة چشا ●

ػلت پیذایش سشاة ایي است کِ دس سٍصّبی گشم ، پشتَّبی خَسشیذ کِ ثِ سغح صهیي هی سسٌذ، 

ّبی ثبالیی ، آى سا گشم هی کٌٌذ. الیِ ّبی َّایی کِ ًضدیک سغح صهیي قشاس داسًذ، ًسجت ثِ الیِ 

 گشهتش ٍ دس ًتیجِ سقیقتش هی شًَذ.

حبل پشتَّبی خَسشیذ ثشای سسیذى ثِ سغح صهیي ثبیذ اص هحیظ غلیظ ٍاسد هحیظ سقیق شًَذ ، لزا 

پشتَّبی شکست هشثَط ثِ آًْب اص خظ ػوَد دٍستش هی شًَذ. صهبًی کِ پشتَّبی تبثشی خَسشیذ ثِ 

ًخَاٌّذ شذ. دس ًتیجِ ثبصتبثش داخلی کلی سخ دادُ ٍ ایي صاٍیِ حذ هی سسٌذ. دیگش ٍاسد الیِ سقیق 

 پشتَّب ثِ سوت ثبال ثشهی گشدًذ.

پشتَّبی ثبصتبثی ضوي ثشخَسد ثب رسات َّا ، سًگ آثی سا ثیش اص سبیش سًگْب پشاکٌذُ کشدُ ٍ هَجت 

سد. ثِ هی شًَذ، کِ ًبظش سًگ آثی سا سٍی سغح صهیي ثجیٌذ. ٍ تصَس کٌذ کِ آًجب ثشکِ ای ٍجَد دا

ثیبى سبدُ تش الیِ َّا هبًٌذ آیٌِ ػول کشدُ ٍ آسوبى سا دس خَد هٌؼکس هی کٌذ ٍ آى سا ثِ شکل 

ثشکِ آثی دس ثشاثشدیذگبى هب َّیذا هی سبصد. دس ایي ٌّگبم است کِ ثب یک سشاة سٍثشٍ هی شَین. دس 

ٍ احتوبل سٍیت سشاة صهیي ّبیی کِ ثغشف ثبال شیت داسًذ، پشتَّبی ثبصتبثی ثیشتشی ثِ هب هی سسذ 

 افضایش هی یبثذ.

  

 دسیب دس سشاة ●

سشاة دس دسیب ًیضثصَست هؼکَس دیذُ هی شَد. الجتِ ایي دس جبیی است کِ َّای هجبٍس آة، سشد 

ثَدُ ٍ دس ثبالی آى ًیض َّای گشهی قشاس گشفتِ ثبشذ، آًگبُ کشتیْبیی کِ اص دٍس هی آیٌذ ٍ دس پشت 

ی گشم عَسی هٌؼکس هی شًَذ. کِ هب آًْب سا دس آسوبى شٌبٍس هی افق پٌْبًٌذ، ثَسیلِ ایي َّا

 ثیٌین.



یکی اص سشاثْبی هؼشٍف دس جضیشُ سیسیل دس تٌگِ هسیٌب سخ هی دّذ. دس ششایظ جَی هز کَس شْش 

هسیٌب دس آسوبى هٌؼکس هی شَد ٍ افشادی کِ دس آثْبی تٌگِ هجبٍس کشتیشاًی هی کٌٌذ، ایي شْش 

شٌبٍس هی ثیٌٌذ. ایتبلیبییْب ًبم ایي سشاة سا فبتبهَسگبًب گزاشتِ اًذ، صیشا گوبى هی کٌٌذ کِ  سا دسَّا

 جٌی ثِ ًبم هَسگبى آى سا پذیذ آٍسدُ است

  

 کیْبًی سشاة ●

ّبی صیبدی دس صهیٌِ کیْبى شٌبسی ، هؼوبیی کِ ٌَّص ّن حل ًشذُ ، هقذاس چگبلی  ثب ٍجَد پیششفت

چَى قسوت ًبهشخصی اص هبدُ ثصَست ًبهشئی است، اهکبى دستیبثی ثِ  هبدُ هَجَد دس جْبى است.

اًذ کِ  ای کشف کشدُ هقذاس آى ثشای اختششٌبسبى تقشیجب غیش هوکي است. ٍلی اخیشا آًْب پذیذُ تبصُ

ًَیذ سٍشي کشدى ثسیبسی پشسشْب سا پیشاهَى هقذاس تبم هبدُ هشئی ٍ ًبهشئی دس کبئٌبت ٍ پشاکٌذگی 

 ای. دّذ. ایي کشف ػجبستست اص پذیذُ سشاثْبی جبرثِ ِ هب هیآى سا دس فضب ث

  

 ّبی گشاًشی سشاة ●

ّبی هتفبٍتی اص صهیي  شًَذ کِ دٍ ستبسُ یب ثیشتش کِ دس فبصلِ صهبًی حبصل هی "ای سشاثْبی جبرثِ"

اًذ، ثصَست کبهل ثب کشُ صهیي سٍی یک خظ قشاس گیشًذ ٍ ثٌظش ثشسذ کِ دس آسوبى ثبّن  ٍاقغ شذُ

اًذ. سٍشٌبیی دٍستشیي ستبسُ ثشای سسیذى ثِ هب ثبیذ اص هیذاى گشاًشی ًضدیکتشیي ستبسُ  خَسد کشدُثش

شَد. ایي اًحشاف سٍشٌبیی یک تغییش شکل ٍ حتی ًَػی تکثیش  ثگزسد ٍ دس ایي ػجَس هٌحشف هی

 آٍسد تصَیش اص ستبسُ پذیذ هی

  

 ای جبرثِ سشاة ثیٌی پیش ▪

ب استفبدُ اص ًسجیت ػوَهی ًشبى داد کِ اگش اص دیذ ًبظش سصذ کٌٌذُ ث ۶۳۹۱آلجشت اًیشتیي دس سبل 

، دٍ ستبسُ ثب کشُ صهیي سٍی یک خظ قشاس گیشًذ، دٍستشیي ستبسُ ػالٍُ ثش تصَیش ػبدی خَد کِ یک 

ًقغِ است، تصَیش دیگشی ثِ شکل یک حلقِ ًَساًی دس اعشاف آى ًقغِ سٍشي ، پیذا خَاّذ کشد. ایي 

ػی سشاة کیْبًی ٍ ًَػی تَّن ثصشی است صیشا دس ػبلن حقیقت ٍجَد ًذاسد. آلجشت حلقِ ًَساًی ، ًَ

داًست ٍ ایي پذیذُ سا فقظ  اًیشتیي ّوخظ شذى دٍ ستبسُ ثب صهیي سا اهشی ثسیبس غیش هحتول هی

 ثصَست تئَسی اسایِ دادُ ثَد.



  

 گشاًشی ػذسی ●

کٌذ،  ، سٍشٌبیی ستبسُ دٍستش سا هٌحشف هیدس پذیذُ سشاة کیْبًی ، ستبسُ ًضدیکتش کِ قَُ جبرثِ آى 

شَد. ایي ستبسُ هبًٌذ ػذسی ػیٌک ، سٍشٌبیی ستبسُ سا هٌحشف هی  ًبهیذُ هی "ای ػذسی جبرثِ"

 "فشیتض صٍایکی"ای سا پذیذ آٍسد. یک سبل ثؼذ اص اسایِ ًظشیِ آلجشت اًیشتیي ،  کٌذ تب سشاة جبرثِ

د ثب قجَل تئَسی آلجشت اًیشتیي ، ثِ جبی ستبسُ ّب، ّوبى کسی کِ هَضَع هبدُ ًبهشئی سا هغشح کش

 کْکشبًْب ٍ اًجَُ ّبی کْکشبًی سا ثِ ػٌَاى ػذسی گشاًشی پیشٌْبد کشد.

  

 کیْبًی سشاة کشف ●

اجسبم ستبسُ هبًٌذ ثسیبس دٍس  یک جفت کَیضاس ۶۳۹۳سبل ثؼذ اص اسائِ ایي ًظشیبت ، دس سبل  ۲۴

کشف شذ کِ خیلی ثِ ّن ًضدیک ٍ شجیِ ثَدًذ. فیضیکذاًبى ثش ایي اػتقبد شذًذ کِ ایي شجبّت 

حیشت اًگیض حبصل تصبدف ًیست، یکی اص ایي کَیضاسّب هی تَاًذ سشاة گشاًشی کَیضاس دیگشی ثبشذ. 

 ًذ.ٍلی دس ایي هَسد هی ثبیذ ػذسی گشاًشی آى سا ّن کشف هی کشد

پس اص سصذّبی دقیق ، کْکشبًی کشف شذ کِ سٍی یکی اص کَیضاسّب قشاس گشفتِ ثَد. ثذیي تشتیت 

ًخستیي سشاة کیْبًی کشف شذ. دس آًچِ دیذُ هی شذ، یک کَیضاس ثیش ًجَد، ٍ کْکشبًی کِ ثیي 

ایي کَیضاس ٍ صهیي ثصَست ّن خظ ٍاقغ شذُ ثَد، ثِ ػٌَاى ػذسی گشاًشی ػول کشدُ ٍ دٍهیي 

کَیضاس سا ثصَست سشاة پذیذ آٍسدُ ثَد. پس اص آى سشاثْبی دیگشی ًیض کشف شذ. حتی حلقِ ّبی 

 ًَساًی کِ آلجشت ایٌشتیي پیش ثیٌی کشدُ ثَد، دس جْت اًجَُ ّبی کْکشبًی دیذُ شذًذ.

  

 ًبهشئی هبدُ ٍ کیْبًی سشاة ثیي ساثغِ ●

سٍشٌبیی یک جسن ًَساًی سوبٍی یک سشاة کیْبًی ، حبصل ٍ ًتیجِ تذاخل ػول پیچیذُ هیبى 

ستبسُ ، کَیضاس ، کْکشبى یب اًجَُ کْکشبًْب( ٍ هیذاى گشاًشی یک ػذسی گشاًشی است. هیذاى جبرثِ 

ثِ تَدُ توبم هبدُ )هشئی یب ًبهشئی( ٍ تقسین پشاکٌذگی فضبیی آى دس ػذسی ثستگی داسد. اص عشف 

شی توبم هَاد ثیي کْکشبًی (هشئی یب ًبهشئی( دیگش ، هسیش سٍشٌبیی ًیض تحت تبثیش هیذاى جبرثِ گشاً

است ٍ تقسین پشاکٌذگی فضبیی آى دس ػذسی ثستگی داسد. اص عشف دیگش ، هسیش سٍشٌبیی ًیض تحت 



تَاًذ هیبى جسن  تبثیش هیذاى جبرثِ گشاًشی توبم هَاد ثیي کْکشبًی )هشئی یب ًبهشئی( است کِ هی

 شتِ ثبشذ.ًَساًی ٍ ػذسی ٍ هیبى ػذسی ٍ صهیي ٍجَد دا

ثٌبثشایي سشاثْبی کیْبًی قبدسًذ هبسا ًِ تٌْب دس هَسد تَدُ ًبهشئی دس ػذسیْب ، ثلکِ دسثبسُ فضبی هیبى 

کْکشبًی ًیض آگبُ سبصًذ. لی یبفتي سشاثْبی کیْبًی کبس آسبًی ًیست ٍ هقذاس سشاثْبیی کِ تب کٌَى 

بى کْکشبًی ًوی تَاًذ پش اص یبفتِ شذُ اًگشت شوبس است. ایي کویبثی دلیل آًست کِ فضبی هی

سیبّچبلِ ّبی یک تکِ تَدُ داس )حذٍد یک هیلیبسد ثشاثش تَدُ خَسشیذ( ثبشذ. صیشا ایي سیبّچبلِ ّب 

ػذسی ّبی گشاًشی ثسیبس خَثی ّستٌذ. فیضیکذاًْب اهیذٍاسًذ ثب کشف سشاثْبی کیْبًی ، ثیشتش 

 اسشاس تَدُ ًبهشئی کبئٌبت سا آشکبس کٌٌذ


