آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮑﯽ از دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ،آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﺳﻨﮓﻫﺎ و
ﺻﺨﺮهﻫﺎ راه ﺧﻮدش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﭘﺎﻦ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺗﺼﻮﯾﺮ
آراﻣﺶﺑﺨﺶ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب ﮐﻪ درﺣﯿﻦ ﺳﻘﻮط و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎ،
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻪ آﻟﻮد و ﺑﺎ ﻃﺮاوات اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻪ در آنﻫﺎ ،آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت از ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ؟ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮوﺷﺎن و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی

ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﺑﺸﺎرﻫﺎ و راز ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﺪامﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ و ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ

اﺑﻌﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﮔﺎرا را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر دﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آﺑﺸﺎرﻫﺎ از
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﺎور ﺑﻮدن ،ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ آب ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ »اﯾﮕﻮاﺳﻮ« ﮐﻪ از  ۲۷۵آﺑﺸﺎر ،ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﻨﺪاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ
و ﻋﺮﯾﺾ دﻧﯿﺎﺳﺖ .اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻲ ﺣﺪود  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  80ﻣﺘﺮ در ﻣﺮز
ﺑﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﺑﺸﺎر ﺑﻌﺪی »وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی زاﻣﺒﯿﺎ و
زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه واﻗﻊ ﺷﺪه و  1708ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و  ۱۰۸ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ در ﺑﯿﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻫﻢ از
ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﺎ و ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر »ﻧﯿﺎﮔﺎرا« ﮐﻪ در ﻣﺮز ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر دﻧﯿﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﯿﺎﮔﺎرا از ﺳﻪ آﺑﺸﺎر ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  53ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع
دارد .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻧﯿﺎﮔﺎرای ﭘﺮ ﺟﻮش و ﺧﺮوش در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎی
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد در ﻧﯿﺎﮔﺎرا رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﯾﺨﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﻦ آﺑﺸﺎر
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺎﮔﺎرا در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل ﯾﮏ زﻣﺴﺘﺎن  85ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ از
ﺑﺎﻻی آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﺑﺸﺎر ﻋﻈﯿﻢ

و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ آب ﺧﺮوﺷﺎن و ﺳﺮﮐﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟

ﺟﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
آب در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ دارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻣﺎﯾﺶ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﮐﺮدن ِ
ِ
زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺎﮔﺎرا و
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽﻫﺎ ﯾﺦ ﻧﺒﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی اﯾﻦ آبﻫﺎی
ﺧﺮوﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؛ اﻣﺎ روزﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﺮهﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺳﻘﻮﻃﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و اﺷﮑﺎل ﯾﺨﯽ ﺟﺬاﺑﯽ را روی ﺳﻨﮓﻫﺎ و درﺧﺖﻫﺎی آن
ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﻃﺮاف آﺑﺸﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮﺷﺎن راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﺎﻻﮔﺘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺻﺨﺮهﻫﺎی آوﯾﺰان ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺎﻻﮔﻤﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﻧﺪ.

ﯾﮏ آﺑﺸﺎر ﭼﻪ روﻧﺪی را ﺑﺮای ﯾﺦ زدن ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺳﺮد در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2018اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ »ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﯽ روﺋﯿﺰ« و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﭼﺎرﻟﺰ
ﮐﺮاﻧﻔﻮرد« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺮدرآوردن از ﻣﺎﺟﺮای ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ آﺑﺸﺎر 20
ﻣﺘﺮی در ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .آﺑﺸﺎری ﮐﻪ ﺳﻮژه آنﻫﺎ ﺑﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﺶ ﯾﺦ زده ﺑﻮد.

آنﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی آﺑﯽ روی ﯾﺦﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮد ﺑﻮد
و ﺣﺪودا ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد دﻣﺎ داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روز در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﺑﺸﺎر ،دﻣﺎ ﺗﺎ  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﻄﺮهﻫﺎی آب ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ از ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آب ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد را در آﺑﺸﺎر ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻠﻮرﻫﺎی رﯾﺰ و ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻃﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آب ﻫﻢ ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﭘﯿﺶروی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﯾﺨﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاره ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﯾﺎ درﺧﺘﺎن اﻃﺮاف ﺑﭽﺴﺒﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻗﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ آب و اﻧﺠﻤﺎد ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ در ﺳﻨﮓﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﭘﺎﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﮓﻫﺎ و آبﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﯾﺦزده ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﺸﻢﻧﻮاز و
ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر روی ﺧﺸﻦ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ ﻧﺸﺎنﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در

دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ) (1399ﺗﻌﺪادی ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر »وﯾﻠﯿﻮﭼﯿﻨﺴﮑﯽ« روﺳﯿﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺰش ﮐﻮه ﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ آﺑﺸﺎر ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ

دادﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺑﺸﺎر  40ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺦ زده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰی در

آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎک.

ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺦزدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،وزش ﺑﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد
اﺳﺖ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ و ﮔﺴﺘﺮش
آنﻫﺎ در آب ﻣﺎﯾﻊ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آب زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و آب درون
آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺦزدﮔﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ درﺑﺎره
آﺑﺸﺎرﻫﺎ و ﻫﻢ درﺑﺎره رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺦ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﭼﻮن ﺣﺠﻢ آب
و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن آب ﻫﻤﻮاره آب ﮔﺮمﺗﺮ و ﺳﺮدﺗﺮ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻫﻢزن ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آﺑﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﺳﺮدﺗﺮ
دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آب ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

داﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻗﯿﺎﻧﻮسها ﭼﻪطور اﺳﺖ؟
ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ درﺑﺎره رودﻫﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﺣﺮف زدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ در دﻣﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﻦ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽﻫﺎ ﯾﺦ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻗﻀﯿﻪ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی درﺑﺎره اﻧﺠﻤﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ آب در روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ رﻣﺰ و
راز ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دو ﻟﯿﻮان را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﯿﻢ و درون ﯾﮑﯽ ﻧﻤﮏ
ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ و ﻫﺮدو را در ﻓﺮﯾﺰر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻟﯿﻮان آﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﮏ داﺷﺘﻪ ﯾﺦ ﻧﺰده و
ﻟﯿﻮان آب ﺑﺪون ﻧﻤﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.آب ﻧﻤﮏ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮﺗﺮ از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﭼﻮن ﻧﻤﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آب در دﻣﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﯾﺦ
ﺑﺒﻨﺪد.
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﮏﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ در دﻣﺎﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﺎﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﺦ ﻧﺒﻨﺪد اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آنﮐﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻈﻤﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺦ ﺑﻨﺪانﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺣﺠﻢ آب
درون اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﺪام در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،از ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﻧﺰدﯾﮏ
آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و دوﺑﺎره ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آبﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺪام ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺦ ﻧﺰﻧﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

