
133

2( جامدهای بی شکل )آُمورف(:

مدلی از ساختار یک جامد بی شکل

پیدا  فرصتی  اون  مولکول های  دیگه  کنیم،  سرد  سرعت  به  رو  مایعی  گه  ا قبلی  حالت  برعکس   
ً

دقیقا
که در حالت مایع داشتند )مثل  نمی کنن تا در طرح منظمی مرتب بشن. پس تو همون وضعیت نامنظمی 

شکل روبه رو( باقی می مونن. شیشه و قیر از این نوع جامدهای بی شکل هستند. 

ویژگی های مایع:
1( فاصله ی بین مولکول های مایع هم اندازه ی  فاصله ی مولکول های جامد است )یعنی حدود یک انگستروم(.

گرفتن و تفاوت اصلی بین مایع و  2( مولکول های مایع مثل جامدهای بلورین نظم و تقارن ندارند و به صورت نامنظم و نزدیک به هم دیگه قرار 
 جامد بلورین( نظم و تقارن در چیدمان مولکولی است نه فاصله ی مولکولی.

ً
جامد )مخصوصا

3( مولکول های مایع، روی هم دیگه می لغزند و به اطراف خود حرکت می کنند و مولکول های اطراف یک مولکوِل معین جابه جا می شه و این ویژگی 
در جامدها به علت اینکه نمی توانند جابه جا شوند وجود ندارد.

4( مایع حجم مشخصی داره ولی شکل مشخصی نداره و در هر ظرفی هم ریخته بشه شکل ظرف رو به خودش می گیره.
 تراکم ناپذیرند.

ً
5( مایعات تقریبا

  تو مایع ها هم مثل جامدها، نیروی بین مولکولی وجود داره و این یعنی اگه فاصله ی بین دو مولکول از حدی 
بیش تر باشه هم دیگه رو جذب می کنن و اگه از حدی کم تر باشه هم دیگه رو دفع می کنن. و علت تراکم ناپذیری مایع ها 
که  نره  یادتون  اینو  بچه ها!  است.  نزدیک  فاصله های  در  مولکولی  بین  رانشی(  نیروی  همون  )یا  دافعه  نیروی 

اندازه ی  نیروی بین مولکولی در جامدها بزرگ تر از مایع ها است.

که این صحیح نیست، نیروی  که وجود داره خیلی از بچه ها فک می کنن نیروی رانشی بین مولکول های مایع همیشه وجود داره  یکی از اشتباهاتی 
رانشی بین مولکولی فقط و فقط در فاصله های نزدیک اتفاق می افته.

پدیده پخش در مایع ها:
کنیم، رنگ  گه چند قطره جوهر رو درون لیوان پر از آب اضافه  گه مقداری نمک رو داخل یک لیوان پر از آب بریزیم، بعد از مدتی آب شور می شه یا ا ا
آب به تدریج تغییر می کنه. به عبارت دیگه می تونیم بگیم ذرات تشکیل دهنده ی نمک و جوهر تو آب درون لیوان پخش شدن. بچه ها به نظر شما 
دلیل پخش ذرات نمک و جوهر در آب چی می تونه باشه؟ دلیل پخششون مربوط به حرکت مولکول های آب است. یعنی مولکول های آب به 
که دارن با ذرات تشکیل  دهنده ی نمک و جوهر برخورد می کنن و باعث  خاطر حرکت های نامنظم و کاتوره ای )ینی همون تصادفی یا َهرَدمبیلی( 

پخش آن در آب می شوند.

                                 

کاتوره ای مولکول های آب ذرات سازنده جوهر به تدریج در آب پخش می شو ند.                          طرحی از حرکت نامنظم و 



134

3
ویژگی های گاز:

که اندازه ی  مولکول های هوا 1 تا 3  گاز خییییلی بیش تر از فاصله ی بین مولکول های جامد و مایع است. به طوری  1( فاصله ی بین مولکول های 
انگستروم است اما فاصله ی میانگین آن ها در شرایط معمولی حدود 35 آنگستروم است.

گاز به دلیل فاصله ی زیادی که از هم دیگه دارن به هم دیگه نیرویی وارد نمی کنند )فقط موقع برخورد به هم دیگه نیرو وارد  2( مولکول های 
می کنن( و این یعنی به راحتی می تونن منبسط و متراکم بشن.

که دارن حجم و شکل ثابتی ندارن. گاز به خاطر انبساط پذیری  3( مولکول های 
که دلشون بخواد حرکت می کنن )یعنی در حدی که آدم دوس داره جای اونا باشه( و با تندی زیادی به دیواره ها  گاز آزادانه به هر طرف  4( مولکول های 

500 است!! m
s

و به هم دیگه برخورد می کنن. راستی بچه ها، شاید باورتون نشه! تندی مولکول های هوا تو دمای اتاق یه چیزی در حدود 

حرکت براونی
که  گرفته ذرات دود هست  که زیر میکروسکوپ قرار  تو شکل روبه رو داخل ظرف شیشه ای 
که  گه با میکروسکوپ درون ظرف شیشه ای رو  بهش پرتوهای نور تابیده شده است. حاال ا
در هم برهم  و  نامنظم  طور  به  دود  ذره های  که  می بینیم  کنیم  نگاه  رو  داره  وجود  دود 
کاتوره اِی ذرات  که به این حرکت نامنظم و  گی حرکت می کنن  )َهرَدمبیلی( تو مسیرهای زیگزا

دود، حرکت براونی می گویند.
برخورد  دود،  ذره های  که  بردن  میکروسکوپ پی  توسط  بیش تر  با مشاهده ی  دانشمندا 
زیادی با هم دیگه ندارن پس یعنی علت پخش اونا یک چیزه دیگه ای است و اون چیزی 
نیست جز حرکت کاتوره ای و نامنظم مولکول های هوا که با ذره های دود برخورد می کنند 

و باعث حرکت زیگزاگی و نامنظم ذره های دود می شوند.

بچه ها! حرکت براونی از اسم رابرت براون که گیاه شناس بود گرفته شده. آقای رابرت براون توسط میکروسکوپ داشته به گرده های گیاه معلق در آب نگاه 
می کرده که متوجه حرکت ذرات در آب می شه اما نمی تونه توجیهی واسش پیدا کنه که بعدها آلبرت انیشتین توسط مقاله ای توضیح داد حرکتی که رابرت براون 

مشاهده کرده در اثر برخورد مولکول های آب با گرده بوده.

مایع ها  در  ذرات  پخش  از  سریع تر  خیلی  اگزها  در  ذرات  پخش    
است. چون مولکول های مایع نسبت به اگزها به هم دیگه نزدیک تر 

هستند و مانع حرکت ذرات می شوند.

  اطراف کره ی زمین مخلوطی از اگزهای نیتروژن )78 درصد(، اکسیژن )21 درصد(، کربن دی اکسید، بخار 
آب و مقدار کمی اگزهای بی اثر )کریبتون، نئون و هلیم( وجود دارد و مولکول های این اگزها به صورت اکتوره ای 
و با تندی زیاد همواره در حرکت اند که باعث پخششون می شه. حاال اگه پدیده ی پخش وجود نداشته باشه اون موقع این 
اگزها دیگه با هم  مخلوط نمی شن و به صورت الیه الیه روی هم  قرار می گیرن و اون اگزی که چاگلیش از همه بیش تره 
نزدیک تر به زمین و اون اگزی که چاگلیش از همه کم تره تو الیه های باالیی قرار می گیره. که در این صورت زندگی 

عمالً غیرممکن می شه!
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ویژگی های پالسما:
گه نبودش  که به نظر من ا کتاب نظام قدیم نبودش و به عنوان حالت چهارم ماده شناخته می شه  کتاب درسی شده و تو  بچه ها! پالسما تازه  وارد 

بهتر بود.
حاصل  ماده ی  و  می شه  آزاد  اتم  هر  آخر  الیه ی  از  الکترون  چند  یا  یک  کنیم  گرم  سلسیوس  درجه ی  هزار  چندین  دمای  تا  رو  گازی  گه  ا  )1
که مقدار بارهای مثبت و منفی آن  مجموعه ای از الکترون های آزاد، یون ها و اتم های خنثی خواهد بود. به این حالت یونیده و شبه خنثای ماده 

یکسان است، پالسما می گن.

2( قسمت عمده ای از جهان قابل مشاهده، از پالسما تشکیل شده است. خورشید، ستارگان و بیش تر فضاِی بیِن ستاره ای، برخی از الیه های 
باالیی جو زمین، آذرخش، شفق های قطبی و شعله های آتش از جنس پالسما هستن.

کدام دسته از مواد با سرعت بیش تری انجام می شود؟ 1   پدیده ی پخش، در 
2  مایع 1  جامد   

گاز با سرعت یکسان انجام می شود  4  در مایع و  گاز       3

گازها خیلی بیش از مایع ها است. گفتیم سرعت اون تو  که  گازها انجام می شه ولی همونطور  3  پدیده ی پخش تو مایع ها و 

گزینه های زیر به ترتیب جامد بلورین، بی شکل و بلورین محسوب می شوند؟ کدام یک از     2
2  الماس- نمک طعام- شیشه 1  نمک طعام- شیشه- الماس 
4  نمک طعام- الماس- شیشه 3  شیشه- نمک طعام- الماس. 

که بهشون می گن جامد  کافی واسه ی مرتب شدن داشتند  1  نمک طعام و الماس جزو جامدهای بلورین هستند یعنی فرصت 
که به این جور مواد می گیم جامد بی شکل. کافی واسه ی مرتب شدن نداشتن و در طرح منظمی قرار نگرفتن  بلورین ولی مولکول های شیشه فرصت 

گرفتند و فقط می توانند در اطراف مکان های خاص، حرکت های نوسانی  کدام یک از مواد زیر مولکول ها به صورت منظم قرار  3   در 
کوچکی انجام دهند؟ بسیار 

4  هوا 3  آب   2  شیشه   1  نمک طعام  

کدام یک از مواد زیر مولکول ها به صورت  گفته در  که تو قسمت اول  کنید سؤال از دو قسمت تشکیل شده  گه دقت  1  بچه ها! ا
که فرصتی واسه ی مرتب  که می دونید شیشه رو به سرعت سرد می کنن  گرفتن و منظور از این قسمت جامد بلورین هست و همونطور  منظم قرار 

کنیم اما قسمت دوم  شدن ندارن اما مولکول های نمک طعام در طرح منظمی مرتب شده اند. پس با همین قسمت از تست می تونیم پاسخ رو پیدا 

که منظورش از این قسمت مولکول های  کوچکی انجام دهند  که فقط می توانند در اطراف مکان های خاص حرکت های نوسانی بسیار  گفته  تست 

که نمک طعام هم جامد است. جسم جامد است 
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3
کامل، ضخامت الیه ی روغن روی آب بر حسب متر به  4   یک قطره روغن مایع را روی سطح آب به آرامی می چکانیم، پس از پخش 

کدام عدد نزدیک تر است؟

 10 3-    4    10 15-    3    10 9-    2    10 6-    1

که اندازه ی  اتم ها چیزی در حدود یک انگسترم است  گفتیم  کم هوش می خواد. ما  2 بچه ها! نیازی به محاسبه نیست فقط یه 
10و هر انگسترم برابر هست با: 100 10A m= −  

که  کامل روغن حداقل یک الیه از مولکول های روغن روی سطح قرار می گیره  گه یک قطره روغن روی سطح آب چکیده شود، بعد از پخش  حاال ا
گزینه ی »2« است. به عبارت دیگه ضخامت  10 عدِد  10- m گزینه ها، نزدیک ترین عدد به  ضخامت اون به اندازه ی  یک انگسترم است و با توجه به 

ضخامت الیه روغنالیه ی روغن برابر 10 الیه مولکول های روغن روی هم است.

 10
10

10
9

10

−

−

↑

↓

=m

m

ضخامت یک الیه از مولکول های روغن 2
ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو

کیِف نانو. البته  کفِش نانو، جوراِب نانو،  بچه ها! دیدید االن هر چی می خوای بخری می گن با مواد نانو ساخته شده؟ دستماِل نانو، پیراهِن نانو، 
خییییلی ها از اسمش سود می برنا، بله از اسمش نه خودش. خیلیا جنساشونو به اسم نانو قالب می کنن! حواستون باشه!!

10 است. این  9- که تو فصل 1 خوندید نانو پیشوندی با ضریب  که بهش می گن علم نانو؟ همونطور  بگذریم، حاال به نظر شما تو این نانو چی هست 
10 متر  9- کوتوله است! نانو یعنی یک میلیاردم و یک نانومتر یعنی یک میلیاردم متر یا  گرفته شده و به معنی  پیشوند )یعنی نانو( از واژه ای یونانی 
یا می تونیم بگیم ده اتم کربن کنار هم دیگه قرار بگیرن، طولشون برابر یک نانومتر می شه. و مواد تو این اندازه اخالق و رفتار جدیدی از خودشون 
1064°C C°1064 است و با رسیدن دمای طال به  نشون می دن )یعنی ویژگی های فیزیکیشون تغییر می کنه(. به عنوان مثال نقطه ی ذوب طال 

که قطر آن ها در حد نانومتر باشه رو  گه به جای قطعه ی بزرگ طال، قطعه ای  ، طالی جامد تغییر حالت می ده و به طالی مایع تبدیل می شه حاال ا
گفتیم مواد تو این  که  C°427 طال ذوب شده و به شکل مایع درمیاد. جل الخالق! واسه ی همینه  که با رسیدن دما به  کوره بندازیم، می بینیم  در 

اندازه اخالق و رفتارشون تغییر می کنه.

کم شدن اندازه ی  اون  گرمایی، شفافیت، استحکام، رنگ و ... با  بچه ها! ویژگی های فیزیکی هر ماده ای، مثل نقطه ذوب، رسانندگی الکتریکی و 
نانو کاهش پیدا کنه )بسته به نوع ماده و ویژگی  فیزیکی مورد اندازه گیری، این اندازه  به مقیاس  گه اندازه ی  اون ماده   ثابت می مونه، اما ا

ً
تقریبا

می تونه حدود 1 تا 100 نانومتر باشه( می تونه تغییر چشمگیری داشته باشه.

ویژگی مواد در  کاماًل اشتباه فک می کنن.  که  کم تغییر می کنه  کم  کم شدن اندازه ی  مواد ویژگی فیزیکی مواد هم  با  بعضی بچه ها فک می کنن 
مقیاس نانو یک دفعه تغییر می کنه و به صورت تدریجی نیست.
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  ویژگی فیزیکی همه ی مواد، یعنی جامدها، مایع ها و اگزها در مقیاس نانو تغییر می کنه.

  بچه ها! واسه ی تغییر دادن ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو الزم نیست همه ی ابعاد اون ماده در مقیاس 
نانو باشن، حتی اگه فقط یک ُبعد از ماده در مقیاس نانو تغییر کنه در محدوده ی 10 تا 100 نانومتر باشه ویژگی های فیزیکی 
آن ماده در حد نانو تغییر خواهد کرد. و به این جسم که یک صفحه ی خیلی نازک به ضخامت یک نانومتر خواهد بود را »نانو 
الیه« می گویند. به عنوان مثال: آلومینیم اکسید )یاقوت سرخ( در ابعاد معمولی رسانای الکتریکی نیست اما یک نانوالیه از 

اون رسانای الکتریکی هست!

  ذره ای که ابعاد هر  سه  ُبعد آن در حد نانو باشد را »نانو ذره« می گویند.

نیروهای بین مولکولی

نیروی هم چسبی:
به نیروی جاذبه ی بین مولکول های همسان مثل نیروی بین مولکول های آب، نیروی هم چسبی می نامند و ماهیت این نیرو از نوع الکتریکی است. 
که این امر از تراکم پذیری مایع جلوگیری می کنه  کنیم نیروی بین مولکولی از نوع دافعه می شه  کم  گه بخوایم فاصله ی بین مولکول های مایع رو  ا
کنیم، نیروی بین مولکولی از نوع جاذبه خواهد بود و این جاذبه رو می تونیم تو قطره ی آب آویزون شده  گه مولکول های مایع رو از هم دیگه دور  و ا

از شاخه ی درخت دید.

  بچه ها! نیروهای بین مولکولی کوتاه ُبرد هستند. یعنی اینکه اگه فاصله ی مولکول ها چند برابر فاصله ی بین مولکولی 
بشه، نیروهای بین مولکولی بسیار کوچک و عمالً صفر می شن.

  نیروی هم چسبی فقط تو مایع ها نیست و تو جامدها هم وجود داره و تراکم ناپذیری و کشسانی جامدها به خاطر همین نیرو است.

کشش سطحی:
بچه ها دیدید پشه، مگس یا خیلی از حشره ها خیییلی ریلکس روی آب اسکی بازی می کنن؟! به نظر شما علتش چی می تونه باشه؟ تو قسمت 
که مولکول های یک ماده همسان به هم دیگه نیروی جاذبه وارد می کنن، پس در نتیجه به خاطر این نیروی جاذبه سطح  گفتیم  نیروی هم چسبی 
کشش سطحی رو  کششی در سطح مایع، کشش سطحی می گیم. و چند نمونه از این  که به این رفتار  مایع مثل یک پوسته تحت کشش رفتار می کنه 

تو شکل پایین با هم دیگه می بینیم.

گیرۀ فلزی روی سطح آب، )پ( تشکیل حباب های آب و صابون و )ت(  گرفتن  شکل 9: )الف( نشستن حشره روی آب، )ب( قرار 
کشش سطحی هستند.  کروی آب در حال سقوط آزاد، جلوه هایی از  قطره های 
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  قطره هایی که آزادانه سقوط می کنن تقریباً کره ای اند. علت کره ای بودن قطره ها به خاطر اینه که سطح قطره ای که 
سقوط کرده دارای کشش سطحی هست و مثل یک پارچه کشیه کشیده شده دوست داره جمع بشه و کم ترین مساحت رو 
داشته باشه و از نظر هندسی در یک حجم معین کره کم ترین مساحت سطح رو داره )اکری به رابطش نداشته باشید فقط 

همینو بدونید که در یک حجم معین کره کم ترین مساحت سطح رو داره(.

که می دونید هم چسبی یعنی نیروی جاذبه بین مولکول های  کشش سطحی به خاطر نیروی هم چسبی به وجود میاد و همونطور  حواستون باشه 
کشش  گه فاصله ی این مولکول های همسان زیاد بشه نیروی بین مولکولی یعنی همون نیروی هم چسبی کم تر شده و در نتیجه  همسان. حاال ا

سطحی ضعیف تر می شه. و منظور از فاصله ی بین مولکولی فاصله مرکز به مرکز مولکول ها است.  

کامال غلط است و  که  کشش سطحی بین مولکول ها است  کم ناپذیری مایع ها نیروی  گزینه ها بگه علت ترا حواستون باشه ممکنه طراح تو یکی از 
علت تراکم ناپذیری مایع ها نیروی دافعه بین مولکولی است.

  فاصله ی بین مولکول های همسان به نوع ماده بستگی داره، یعنی ممکنه اندازه ی  مولکول ها در یک نوع بزرگ تر 
باشه و نیروی هم چسبی در آن کم باشه. به عنوان مثال: در شرایط یکسان روغن در مقایسه با آب، کشش سطحی 
بیش تری داره. یا به عبارت دیگه می تونیم بگیم فاصله ی بین مولکول های آب از فاصله ی بین مولکول های 

روغن بیش تر است.

  مولکول ها در اثر حرارت منبسط می شن و اندازه مولکول آن ها درشت تر می شود و در نتیجه فاصلشون زیاد می شه که این 
خودش باعث اکهش نیروی هم چسبی است. پس با افزایش دما نیروی هم چسبی اکهش می یابد.

  بچه ها اگه یادتون باشه باال گفتیم قطره هایی که سقوط می کنن دارای کشش سطحی هستند و مثل یک پارچه کشیده 
شده دوست دارن جمع بشن. حاال اگه هرچقدر مقدار این کشش بیش تر باشه می تونه حجم آبی که نگه می داره بیش تر 
باشه و برعکس. حاال با توجه به اینکه حرارت می تونه روی کشش سطحی تاثیر بذاره می تونیم بگیم افزایش دما باعث 
اکهش حجم قطره می شه، چون کشش سطحی در اثر افزایش دما اکهش می یابد.حاال بریم این موضوع رو تو دو حالت 

بررسی کنیم:

کشش سطحی قطرات مایع

حالت اول: بچه ها اگه مایعی که از درون دو قطره چاکن که در شلک روبه رو می بینید می چکد از یک 
که  مایعی  دمای  گفت  می شه  گفتیم  که  نکته ای  به  توجه  با  باشند  متفاوت  دماهای  با  و  نوع 

قطره های آن کوچک تر است بیش تر است چون کشش سطحی آن کم تر است.
حالت دوم: اگه درون این دو قطره چاکن دو نوع مایع با دمای یکسان داشته باشیم می توان 
گفت نیروی هم چسبی مایعی که قطره های آن بزرگ تر است بیش تر است چون بزرگ تر 

بودن قطره های آن بخاطر زیاد بودن نیروی کشش سطحی است.

     رفقا برید حالشو ببرید عمرا کسی همچین نکته ای گفته باشه!!!
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  افزودن ناخالصی می تونه کشش سطحی آب رو اکهش بده. مثالً اضافه کردن مواد شوینده به آب، نیروی هم چسبی 
مولکول های آب رو کم می کنه و باعث اکهش کشش سطحی آب می شه.  راستی بچه ها با توجه به نکته باال اگه  صورت 
سوال بگه داخل قطره چاکن ها آب و با دمای یکسانی باشه کدوم یک از آنها خالص است؟ با توجه به این نکته  می تونیم 
بگیم آبی که قطره های آن کوچک تر است ناخالص است. چون در اثر ناخالصی کشش سطحی آن اکهش پیدا کرده 

و حجم قطره های آن اکهش می یابد.

نیروی دگرچسبی
کنیم، باز  گه دو ماده مختلف رو با هم دیگه قاطی  که می دونید نیروی هم چسبی یعنی نیروی جاذبه بین مولکول های یک ماده، حاال ا بچه ها! همونطور 
که بهش می گن دگرچسبی. پس دگرچسبی یعنی نیروی جاذبه بین مولکول های ناهمسان. هم نیروی جاذبه بین مولکول های ماده جدید دیده می شه 

ترشوندگی
گه مایعی با جامد )دقت کنید فقط مایع با جامد( در تماس باشن دو حالت ممکنه رخ بده: ا

که دگرچسبی بین مولکول های مایع و جامد )یعنی همون نیروی جاذبه بین مولکول های ناهمسان( از هم چسبی بین مولکول های  حالت اول اینه 
مایع )یعنی همون نیروی جاذبه بین مولکول های همسان( بیش تر باشه که تو این حالت مایع روی جسم پهن می شه. مثل شکل »الف« تو پایین 
که نیروی هم چسبی بین مولکول های مایع از نیروی دگرچسبی بین  و تو این حالت می گیم مایع جامد رو تر )خیس( کرده و حالت دوم اینه 
که تو این حالت مایع مثل شکل »ب« تو پایین به شکل قطره در میاد و مایع جامد رو تر )خیس( نمی کنه! مولکول های مایع و جامد بیش تر باشه 

)الف( پخش آب روی سطح شیشه، )ب( قطره ای شدن جیوه روی سطح شیشه

کلی و خالصه می تونیم بنویسیم: به صورت 
← آب سطح شیشه رو تر می کنه )مثل آب و شیشه( هم چسبی مولکول های مایع > دگر چسبی مولکول های مایع و جامد 

← جیوه سطح شیشه رو تر نمی کنه )مثل جیوه و شیشه( هم چسبی مولکول های مایع < دگر چسبی مولکول های مایع و جامد 
گه روی سطح شیشه روغن بمالیم و آب رو با سطح شیشه در تماس قرار بدیم، به نظرتون  رفقا نتیجه ی تماس آب و جیوه رو با شیشه دیدید. حاال ا
چه اتفاقی میفته؟ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته یا مایع جسم رو تر می کنه یا تر نمی کنه و چون نیروی هم چسبی بین مولکول های آب از نیروی 

دگرچسبی بین مولکول های آب و روغن بیش تره، آب شیشه رو تر نمی کنه.

  بچه ها! روغن نیروی دگرچسبی رو کم می کنه. چون مولکول های روغن بین مولکول های آب و شسیشه فاصله 
می اندازد و نیروهای بین مولکولی، کوتاه برد بوده و از نیروی جاذبه  ی بین مولکول های آب و شیشه اکسته می شه !

اثر مویینگی
گه  ) باشه، لوله ی مویین می گن. واژه ی مویین یعنی »مثل مو«.بچه ها! حاال ا )0 1/ mm که قطر داخلی شون حدود یک دهم میلی متر  به لوله هایی 
کنیم، آب از لوله های مویین باال می ره و سطح آب داخل لوله ی مویین  چند تا لوله ی مویین شیشه اِی هم جنس و تمیز رو داخل ظرِف پر از آب وارد 
گه داخل ظرف به جای آب، جیوه باشه، سطح جیوه ی داخل لوله ی مویین از سطح جیوه ی داخل  از سطح آب داخل ظرف باالتر قرار می گیره. حاال ا
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ظرف پایین تر خواهد بود. به نظر شما چرا جیوه مثل آب از لوله ی مویین باال نمی ره؟ یا اصاًل آب واسه ی چی می ره باال؟ ببینید بچه ها! ما در مورد 
کنیم می تونیم  کدوم از حالت ها با هم دیگه مقایسه  گه ما نیروهای هم چسبی و دگرچسبی رو تو هر  هم چسبی و دگرچسبی توضیح دادیم. حاال ا

چرایِی این موضوع رو جواب بدیم.
نیروی  از  و شیشه  مولکول های آب  بین  نیروی دگرچسبی  اینکه  به خاطر  بکنیم،  وارد آب  رو  لوله ی مویین  و  باشه  که داخل ظرف آب  وقتی 
هم چسبی بین مولکول های آب قوی تر است در نتیجه آب شیشه رو تر می کنه و به اون می چسبه و باعث می شه آب از لوله ی مویین باال بره و 
که سطح آب در لوله ی مویین به صورت فرو رفته )کاو( مثل  کم تر است باعث می شه  چون نیروی هم چسبی تو این حالت از نیروی د یگرچسبی 
گه به جای آب جیوه داخل ظرف باشه، به خاطر اینکه نیروی هم چسبی بین مولکول های جیوه از  که تو پایین می بینید بشه. حاال ا شکل »الف« 
نیروی دگرچسبی بین مولکول های جیوه و شیشه بیش تر است، جیوه شیشه رو تر نمی کنه و به شیشه نمی چسبه. به همین علت باعث می شه 
سطح جیوه ی داخل لوله ی مویین از سطح جیوه داخل ظرف پایین تر باشه و چون تو این حالت نیروی هم چسبی از نیروی دگرچسبی بیش تر است 

سطح جیوه در لوله ی مویین به صورت برآمده )کوژ( مثل شکل »ت« خواهد بود.

)الف( و )ب( اثر مویینگی برای آب، )پ( و )ت( اثر مویینگی برای جیوه

  بچه ها! سطح آب داخل لوله ی مویین تا جایی می تونه باال بره که نیروی دگرچسبی با وزن آب باال آمده برابر باشه، 
واسه ی همینه که سطح آب در لوله هایی که نازک تر هستند باالتر می ره. چون هر چقدر قطر لوله بزرگ تر باشه آب بیش تری 
داخل لوله میاد و وزن آب هم بیش تر می شه  برای همین آب در لوله های با قطر بزرگ کمتر باال می ره و برای جیوه 
هم برعکس آب است. و به طور لکی می تونیم بگیم هر چقدر لوله ی مویین نازک تر باشه اختالف سطح مایع درون لوله با 
مایع درون ظرف بیش تر می شه و هر چقدر قطر لوله ی مویین بزرگ تر باشه، اختالف سطح مایع درون لوله با مایع درون 

ظرف کم تر می شه.

  اگه مایعی لوله رو تر کنه سطح اون مایِع داخل لوله ی مویین از سطح مایع داخل ظرف باالتر می ره و اگه مایعی لوله رو 
تر نکنه سطح مایِع داخل لوله ی مویین از سطح مایع داخل ظرغ پایین تر خواهد بود.

که روغن نیروی  که باید حواستون باشه  که از لوله ی مویین طرح می کنه سطح داخل لوله رو روغنی در نظر گرفته باشه  طراح ممکنه تو تستی 
دگرچسبی رو کم می کنه و در نتیجه آب تو لوله ی مویین باال نمی ره. 

  بچه ها! اختالف ارتفاع سطح مایع در لوله ی مویین از سطح آزاد مایع، با توجه به ثابت بودن نوع مایع به قطر لوله ی مویین 
و جنس آن بستگی داره مثال ارتفاع آب در لوله ی شیشه ای تمیز با لوله ی شیشه ای چرب شده متفاوت است. حاال اگه قطر 
و جنس لوله ی مویین ثابت باشه اختالف ارتفاع سطح مایع در لوله ی مویین از سطح آزاد مایع به نوع مایع بستگی دارد. به 
طور لکی می شه گفت اختالف ارتفاع سطح مایع در لوله ی مویین از سطح آزاد مایع به قطر، جنس لوله و نوع مایع بستگی دارد.




