
؟ درس بآ ای دنزیم خی رتدوز مرگ بآ

حیحص تیقاو نیا سکع هداد ناشن قیقحتو هبرجت یلو دوش دامجنا راچد غاد بآ زا رتدوز درس بآ میراد راطتنا املسم
. دوشیم دمجنم درس بآ زارتدوز غاد بآ و تسا

بآ رگا لا ثم روط هب دوش دامجنا راچد هجرد 20 بآ زا رت عیرس دارگ یتناس هجرد 70 بآ هک دسر یمن رظن هب هیجوت لباق
رد نوچ دراد زاین یرتشیب نامز تدم هجرد 70 بآ ، دسرب دامجنا یامد هب اتدشاب هتشاد زاین تقو هقیقد 30 هب هجرد 20
دوش دمجنم ات دراذگب رس تشپ ار هقیقد 30 نامه سپس و دسرب هجرد 20 هب هجرد 70 زا ات دنک فرص ار ینامز دیاب ادتبا
یم تارییغت نیا دمایپ هک دوش یم یتارییغت راچد دسریم هجرد 20 هب هجرد 70 زا بآ یتقو هک تسا نیا تیعقاو یلو

. دراد مان Mpemba effect ابمپما رثا ، هديدپ نيا . دوش ر تهاتوک نآ دامجنا نامز هک دوش نیا هب رجنم دناوت

هک تساه نرق  عقاو رد . تسا هدش تبث و هدهاشم یزیچ نینچ یدایز تاشیامزآ یط ، تسا ضقانتم ، یا هدیدپ  نینچ
ار نآ شیپ اه نرق  و اه لا  س ، تراکد و نکیب ، وطسرا لثم ینادنمشناد و دنا هدش  هدیدپ نیا هجوتم نادنمشناد

. دن ا هدرک فیصوت

؟ دنیوگ يم ابمپما هدیدپ غاد بآ ندش دمجنم رتدوز ینعی هدیدپ نیا هب ارچ

هدیدپ نیا ، دش نآ هجوتم یفداصت تروص هب ، ییاینازنات یناتسریبد زومآ شناد  کی هک ینامز ینعی ،۱۹۶۹ لا س ات یلو
. دوب هتفرگن رارق یسررب دروم نام یزورما  نردم شناد طسوت

هتفگ Mpemba effect ابمپما رثا صاخ یطیارش تحت هتبلا ، درس بآ هب تبسن مرگ بآ ندز خی رتدوز هدیدپ هب
. دوش یم 

دنتساوخ یم  هک ینامز ، یطسو نورق نادنمشناد . دش هدیدپ نیا هجوتم حیسم الد یم زا لبق لا س ۳۰۰ وطسرا راب نیتسخن
بآ سنوا ۴ ، ینایلر ام یناوویج مان هب ینادکیزیف ،۱۴۶۱ لا س رد . دندش هدیدپ نیا هجوتم ، دننک نییبت ار امرگ یروئت

خی رتدوز ، رت مرگ  بآ هک درک هدهاشم بجعت لا مک رد و داد رارق نوریب رد ندز خی یارب ار یلومعم بآ و هدید تارح 
. دنک ادیپ دوخ هدهاشم نیا یارب یهیجوت تسناوتن اما ، تسا هتسب

دعب لا س ۵۰۰ اما ، دش شومارف یلک هب ابمپما هدیپ (.) ، دش نییبت فلتخم نادنمشناد طسوت ، امرگ نردم یروئت هک ینامز اما
. دش هدهاشم یقافتا تروص هب رگید راب هدیدپ نیا ، وطسرا زا دعب هرازه ۲ زا رتشیب و ینایلر ام شیامزآ زا

پاچ هب تسیتنیاسوین یملع هلجم رد وا هدهاشم ناتساد ، دش هیضق هجوتم ییاینازنات یناتسریبد زومآ شناد  کی راب نیا
. دیسر

و دندوب هدید کرادت یمسارم یارب رگید یاهزومآ شناد  هارمه هب ، تشاد مان ابمپما هک زومآ شناد  نیا ،۱۹۶۳ لا س رد
رکش نآ هب هک یا هدش  هدیشوج ریش دیناد یم هک روطنامه ینتسب ندرک تسرد یارب . دننک تسرد ینتسب دنتساوخ یم 
اما . دراذگب لا چخی لخاد ار نآ دناوتب ات دوش درس شرکش و ریش فرظ هک دوب رظتنم مه ابمپما . دنزب خی دیاب ، هدش هفاضا

لا چخی رد ار ناشیاه فرظ وا زا رتدوز رگید یاهزومآ شناد  ، دبنجن دوز رگا هک دید یم  یفرط زا و تشاد هلجع وا
رد وا اما . تشاذگ لا چخی رد ار شا هدشن  درس فرظ تلع نیمه هب ، دنام یمن  یقاب وا فرظ یارب ییاج و دنراذگ یم 

قفوم ، دندوب هتشاذگ لا چخی رد ار درس رکش و ریش فرظ هک رگید یاهزومآ شناد  زا رتدوز هک ، درک هدهاشم بجعت لا مک
. تسا هدش ینتسب هیهت هب

وا هک تفگ وا کیزیف ریبد اما ، دیسرپ شریبد زا دروم نیا رد ، دوب هدرک بجعت هک ابمپما ، دوب کالس رد مه وا کیزیف ریبد
. دشاب هدرک یهابتشا تسا نکمم
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اگنات رهش رد هک شناتسود زا یکی زا دعب یتدم اما ، دش عناق حیضوت نیمه اب و درکن رتشیب یواکجنک لوا ابمپما
لخاد امیقتسم ار هدشندرس فرظ ، دوش ینتسب هیهت هب قفوم رتدوز هکنیا یارب وا هک دینش ، درک یم  یشورف ینتسب 
. دننک یم  ار شتسود راک نیمه ، اگنات یاهشورف ینتسب  همه هک دش هجوتم ابمپما هو عال هب . دراذگ یم  لا چخی

ننیچ نیا هک تفگ یخوش هب و دشن نآ لوبق هب رضاح شملعم اما ، درک حرطم ار شلا ؤس ابمپما ، ناتسریبد رد دعب یتدم
رد اددجم ابمپما اما . درک ادیپ یناهج کیزیف شناد رد نآ زا یناشن ناوت یمن  و دیوگ یم  ایمپما کیزیف طقف ار یزیچ

. دیسر قباس هجیتن نامه هب هرابود و درک رارکت درس و مرگ بآ فرظ زا هدافتسا اب ار هدیدپ نیا ، یسانش تسیز  هاگشیامزآ

رتکد زا و درک هدافتسا تصرف زا ابمپما ، درک دیزاب ابمپما ناتسریبد زا نروبزآ رتکد مان هب کیزیف داتسا کی دعب یتدم
زا نروبزآ . دنک یسررب ار دروم نیا ، داد لوق ابمپما هب یلو تشادن یهجوت نروبزآ . دیسرپ هدیدپ نیا دروم رد مه نروبزآ

،۱۹۶۹ لا س رد ماجنارس . دیسر ابمپما هجیتن نامه هب مه وا ، دنک ناحتما ار هدیدپ نیا هک تساوخ هاگشیامزآ نیسنکت کی
. دش موسوم ، ابمپما رثا هب ، مرگ بآ ندز خی رتدوز هدیدپ و دیسر پاچ هب نروبزا رتکد و ایمپما تادهاشم

لکش ، هدننکدرس عبنم ای لا چخی لکش ، دنتسه صاخ رایسب ، درک هدهاشم ناوت یم  ار ابمپما هدیدپ نآ تحت هک یطیارش
. دنتسه رثؤم ابمپما رثا نداد خر رد همه ، بآ رد دوجوم زاگ نازیم و یصلا خان ، فرظ

لی دال نیا دنتسه رثوم هدیدپ نیا داجیا رد یفلتخم لماوع و درادن دوجو ابمم هدیدپ یارب یدحاو لیلد رتهب ترابع هب
: زا دنترابع

رت مرگ  بآ هک یماگنه . مینک یم  درس ار اهنآ و میراد هجرد ۳۰ بآ و هجرد ۷۰ بآ یاح فرظ ود ، دینک ضرف : ریخبت -۱
بآ ندز خی لیهست ثعاب هار ۲ زا بآ هدش ریخبت مجح رادقم نیا ، دوش یم  ریخبت نآ مجح زا یرادقم ، دوش یم  درس

: دوش یم  رت مرگ 

. دنک یم  مک ار رت مرگ  بآ مرج رادقم – فلا

. دریگ یم  عیام بآ زا ار امرگ نیا هدش ریخبت بآ ، تسا امرگ یرادقم هب زاین ریخبت یارب ب-

. دنک هیجوت ار ابمپما رثا دناوت یمن ییاهنت هب ، ریخبت هک تسا یهیدب هتبلا

یاه نایرج  نیاربانب ، دراد دوخ رد یرتمک هدش لح زاگ نازیم ، دشاب رت مرگ  بآ ردقچ ره : بآ رد هدش لح یاهزاگ -۲
راین ، دراد یرتمک زاگ هک یبآ هو عال هب . دوش یم  کنخ یرت تخاونکی  تروص هب بآ و دوش یم  لیهست نآ رد یتفرمه

. دراد خی هب ندش لیدبت یارب امرگ یرتمک رادقم تسد زا هب

نآ رد امرگ عیزوت و دیآ یم  دوجو هب نآ رد یتفرمه یاه نایرج  ، دوش یم  درس رت مرگ  بآ یتقو : غاد حطس رثا -۳
. دوش داجیا نآ رد درس بآ هی ال باالی رد مرگ بآ هی ال کی هک دوش یم  ثعاب یزیچ ننیچ . دوب دهاوخن تخاونکی تروص هب

نآ ندش کنخ تعرس هک دوش یم  ثعاب ، رت مرگ  بآ ندش یا هی  ال ود نیا . دنیوگ یم  غاد حطس رثا هدیدپ نیا هب
. دوش رتشیب ، رتدرس ادتبا رد بآ هب تبسن

. دراذگ یم  رثا اه بآ  ندز خی رب مه ، رتدرس بآ و مرگ بآ یواح یاه فرظ  فارطا طیحم : فارطا طیحم رب رثا -۴
ثعاب ادتبا رد ، تسا نکمم رت مرگ  بآ ، دنوش هداد رارق لا چخی رد خی زا یا هی  ال یور ود ره ، درس و مرگ بآ رگا ال ثم

. دنک ادیپ ندز خی یارب یرتهب طیارش هجیتن رد و دور ورف خی رد و دوش خی یرادقم ندش بوذ
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: ميزادرپ يم لماوع نيا رتشيب حيضوت هب ريز رد

: ریخبت

بآ مرج شهاک . دبای یم شهاک بآ مرج و دوش یم جراخ راخب لکش هب بآ زا یشخب دوش یم درس جیردتب غاد بآ یتقو
ریخبت دنیآرف هچرگا دوش عیرست دامجنا دنیآرف و دوش دمجنم یرتمک یامرگ نداد تسد زا اب هدنام یقاب بآ دوش یم ببس
مه ریخبت فذح اب یتح هکیروطب تسین لماع اهنت یلو تسابمم هدیدپ داجیا رد مهم لماوع زا یکی بآ مرج شهاک و

میوش مرج شهاک و ریخبت زا عنام و هتخیر هتسبرد فزط کی رد ار غاد بآ رگا رتهب ترابع هب دوشیم هدهاشم ابمم هدیدپ
دنتسه راذگ ریثات دروم نیا رد مه یرگید لماوع ریخبت رب هو عال سپ . دوشیم دمجنم درس بآ زارت عیرس غاد بآ مه زاب

: بآ زا هدش لح یاهزاگ جورخ

حالل کی رد هدنوش لحتارذ دوجو هک مینادیم زین و دبای یم شهاک امد شیازفا اب اهزاگ یریذپ الل حنا هک میناد یم
هدوب لولحم یاهزاگ زا یرتشیب نازیم یواح درس بآ تفریذپ ناوت یم نیاربانب (.) . دوشیم دامجنا یامد شهاک بجوم

هدیدپ هیجوت یارب یئاهنت هب زاب مه نیا یلو . دتفایم قافتا رت دنک نآ دامجنا دنیارف و دراد یرت نیئاپ دامجنا یامد سپ
یامد ات ار نآدعب دوش جراخ ال ماک نآرد لولحم یاهزاگ ات میناشوج تقد هب ار بآ رادقم کی رگا اریز دنک یمن تیافک ابمم
دارگ یتناس هجرد 70 بآ مه زاب میرادهگن هجرد 70 یئامد طیارش رد ار زاگ نودب هدیشوج زاگ کی و مینک درس هجرد 20

دوشیم دمجنم رتدوز

: طیحم ریثات

یتقو ال ثم دتفیب قافتا رت عیرس دامجنا نآ زا سپ هک دتک یتارییغت نانچ راچد ار دوخ فارطا طیحم تسا نکمم غاد بآ
اب یرتهب سامت مرگ بآ تروص نیا رد دوشیم بوذ لا چخی کفرب میهدیم رارق لا چخی کفرب یوررب ار غاد بآ یواح فرظ
ار ابمم هدیدپ دناوت یمن یئاهنت هب یلو دشابراذگریثات دناوتیم مه لماع نیا هچ رگا یلو تشاد دهاوخ هدننکدرس هاگتسد

قافتا لا چخی کفرب بوذ هکیروطب دنوش هداد رارق قیاع حطس کی یوررب فرظ ودره یتقو یتح نوچ دنک هیجوت
دوشیم هدید ابمم هدیدپ مه زابدتفین

: ندش درس ربا

رد بآ هک تسا نیا ندس درس ربا زا روظنم . تسا هدش حرطم ابمم هدیدپداجیا لی دال زا یکی ناونع هب زین ندش درس ربا
یمظنم راتخاس خی رولب لکش هب دنهاوخیم ب آ یاهلوکلوم هجرد رفص یامدرد . دوشدمجنم هجرد رفص زارت نییاپ یئامد

رفص دحات هک یبآ تارذ تاقوا یهاگ یلو دنهد یم تسد زا عیام کی ناونع هب ار دوخ یا هروتاک تاکرح ینعی دنریگب
تاشیامزآدوشیم درس ندز خی نودب هجرد رفص ریز یئامدات بآ نیاربانب دننیب یمن یگتسویپ مهب چیه دنا هدش درس هجرد

8 ات هدوب رتدر س زاغآ زا هک یبآ هک یلا ح رد دوش یم درس ربا هجرد 2 ات اهنت هدوب رتمرگ زاغآرد هک یبآ دهد یم ناشن
هدشن دیئات ال ماک زونه ندش درس ربا دنیارف یتسرد هتبلا . دوش یم دمجنم رترید درس بآ نیاربانب ددرگ یم درس ربا هجرد

رارق یرگید یامعم ، امعم هکنآ یاج هب نوچ دشاب ابمم هدیدپ یارب یبوخ هیجوت دناوت یمن دیئات تروص رد یتح یلو تسا
لا وس نیا یارب خساپ کی هتبلا ؟ دوش درس ربا هدوبرتدرس زاغآرد هک یبآ زا رتشیب هدوب رتمرگ ادتیارد هکیبآ دیاب ارچ دهدیم

یاهزاگ شخب رد هچنانچ یلو . تسا رتمک نآ دامجنا یامد دراد یرتشیب لکش یزاگ دنوش لح درس بآ نوچ هک تسا نیا
دتفا یم قافتا ابمم هدیدپ مه زاب لولحم یاهزاگ لماک جورخ تروص رد یتح دش هتفگ هدش لح

: تفرمه

دوشیم درس بآ هکنانچمه و دوشیم تخاونکی ریغ بآ یامد هک تسا تیقاو نیا هب هجوت ابمم هدیدپ یارب یرگید هیجوت
تشذگ زا سپ نیاربانب دبای یم شهاک بآ یلا گچ امد شیازفا اب . دنبای یمشیازفا تفرمه یاه نایرج و امد یاه نایدارگ

زا رتشب حطس رد بآ یامد ینعی دوش یم داجیا یناقوف غاد حطس کی بآ حطس یوررب دوش یم درس بآ هکنانچمه ، نامز
هک تسا ینعم نآ هب نیا دهدب تسد زا حطس زا اساسا ار دوخ یامد بآ رگا . دوب دهاوخ فرظ فکرد بآ طسوتم یامد

رتهب تر ابع هب . تفریم راظتنا نآزا شطسوتم یامد نتفرگ رظن رد اب هک دهد یم تسد زا یتلا ح زا رت عیرس ارامرگ بآ
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هب تسا رت غاد هک یبآ عقاو رد تسا رتشیب امرگ الف تا دشاب رت تخاونکی ریغ بآ یئامد عیزوت هچره یئامد ره یارب
دوشیم ببس یتفرمه یاهنایرج نیا یرارقرب . ددرگ یم یتفرمه یاهنایرج داجیا بجوم و دوش یم امد شهاک راچد تعرس
داجیا تعرس سپ دوش یم درس رت هتسهآ دراد یمک یامد هک یبآ یلو دوش رییغت راچد تدشب نیئاپات باال زا بآ یامد هک

رت مرگ بآ درک ضرف ناوتیم یعقاو لا ثم کی رددوش یم امد شهاک راچد رتریدو تسا رتمک نآ رد مه یتفرمه یاه نایرج
روط هب نآ یاج همه تسا هجرد 30 بآ طسوتم یامد یتقو . دنک زاغآ هجرد 30 یامد زا رتدرس بآو هجرد 70 یامد زا ،

زا رتشیب رایسب ییامد نآ حطس دسر یم هجرد 30 طسوتم یامد هب مرگ بآ یتقو هکیلا حرد دراد هجرد 30 تخاونکی
یاه نایرج دسریم رظن هبدراد رارق طسوتم یامد نامه رد هک دهد یم تسدزا یبآ زا رتعیرس ار امرگ نیاربانب دراد هجرد 30

یاهنایرج یارب یرظن لدم کی میناوتب هک تسا نآ هب طورشم نیا یلو دنک هیج وت ار ابمم هدیدپ یئاهنت هب دناوتیم یتفرمه
. تسا هدماین تسدب زونه یلدم نینچ یلو میشاب هتشاد یتفرمه
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