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؟  روگیه کمان چگووه تشکیل می شود
 

در قذین هزدم . است شرایطی خاص ٍجَد هستلسم تطکیل رًگیي کواى تِ علت عول ضکست ٍ تجشیِ ًَر هی تاضذ کِ

تاضذ ٍ فقط کساًی کِ در آستاًِ هزگ ّستٌذ ، هی تَاًٌذ آى   هی شَر بختی اعتقاد داضتي کِ رًگیي کواى ًطاًِ ای اس

 . را تثیٌٌذ

 

 

 .بیٌذ  در رًگ کواى ًاظر اٍلیي رًگ در طیف ٍاقعی را به عٌَاى آخریي هَرد هی

 

ایستادُ تاضٌذ، یک رًگیي کواى ٍاحذ را ًخَاٌّذ دیذ سیزا تِ اسای ّز فزد  کٌار هن هَضَع جالة تَجِ ایي کِ اگز دٍ ًفز

 .خَاّین داضت ٍ ّز کس رًگیي کواى هخػَظ خَدش را خَاّذ دیذ اى های هتفاٍتیکن ٍ فاغلِ اٍ تا قطزات تاراى ،

 

 شود ؟ روگیه کمان چگووه تشکیل می

رًگیي کواى پذیذُ َّاضٌاسی است کِ در اثز تاستاب ، ضکست ٍ پزاکٌذگی ًَر در قطزات آب ایجاد هی ضَد ٍ در ًتیجِ 

تا ایي حال ، ًاظز هعوَالً فقط یک . ًذ دایزُ ای کاهل تاضذرًگیي کواى هی تَا. طیف ًَری در آسواى ظاّز هی ضَد

در رًگیي کواى اٍلیِ ، قَس قسوت قَس را هی تیٌذ کِ تَسط قطزات ًَراًی در تاالی سطح سهیي ضکل گزفتِ است

ایي رًگیي کواى در اثز ضکستي ًَر ٌّگام ٍرٍد تِ یک قطزُ . تیزًٍی قزهش ٍ در قسوت داخلی تٌفص را ًطاى هی دّذ

 .آب ایجاد هی ضَد

یعٌی . .در رًگیي کواى ثاًَیِ ، قَس دٍم در خارج اس قَس اٍلیِ هطاّذُ هی ضَد ٍ تزتیة رًگ ّای آى هعکَس است

در ٍاقع ایي کواى در اثز . گیزد کواى ثاًَیِ تاالی کواى اغلی ضکل هی. تزیي رًگ است تٌفص تاالتزیي ٍ قزهش پاییي

 .آیذ ضکستِ ضذى هجذّد پزتَّای ًَر تِ ٍجَد هی

عٌی ًَر سفیذ تِ سطح یک قطزُ ی آب در ساٍیِ ای هٌاسة تزخَرد هی کٌذ تِ ٌّگاهی کِ ًَر خالع خَرضیذ خَد ی

ی کَچک آب  ی تاستاب ضذُ است، پزاکٌذُ ضذُ ٍ اس قطزُ تزیي ًقطِ طیف ّایی اس رًگ ّا ضکستِ هی ضَد ٍ اس پاییي

 .تیٌین رًگیي کواى هیّای پزاکٌذُ ضذُ ّواى چیشی است کِ ها آى را تِ عٌَاى   ضَد ٍ در ٍاقع ایي طیف رًگ رّا هی
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 روگ های روگیه کمان به ترتیب

 

 : ُ عثارتٌذ اسپس اس پاسخ تِ سَال رًگیي کواى چگًَِ تطکیل هی ضَد ًَتت تِ رًگ ّای آى هی رسذ ک

 اٍلیي ٍ تاالتزیي رًگ در رًگیي کواى : قرهس

 .رًگ ًارًجی تزکیثی اس قزهش ٍ سرد است. ًارًجی دٍهیي رًگ رًگیي کواى اس تاال است : ًارًجی

 .سرد، سَهیي رًگ رًگیي کواى اس تاال است :زرد

 .سثش چْارهیي ٍ یا رًگ ٍسطی در رًگیي کواى است : سبس

 .اس تاال در رًگیي کواى، رًگ آتی استپٌجویي رًگ  : آبی

 دّذ ی رًگ آتی، رًگ ًیلی را تِ ضوا هی ی تیزُ ًسخِ. دٍهیي رًگ اس پاییي در رًگیي کواى، رًگ ًیلی است : ًیلی

 .ّای قزهش ٍ آتی است ایي رًگ تزکیثی اس رًگ. تزیي رًگ در رًگیي کواى، رًگ تٌفص است آخزیي ٍ پاییي : بٌفش

 

 تکیه کمان

 

طَل  افتذ سهاًی کِ ًَرّایی تا اتفاق هی غزٍب خَرضیذ یا طلَع ایي ًَع رًگیي کواى تعضی اٍقات ٍ تِ ًذرت در هَقع

ًٍذ ٍ تٌْا ًَرّای تا طَل هَج ش ّای هزئی حذف هی تز، هاًٌذ رًگ آتی، تٌفص ٍ سثش پزاکٌذُ ضذُ ٍ اس طیف کَتاُ هَج

تکیي  تَاى علت ایي پزاکٌذگی را تاراى داًست کِ تاعث پیذایص پذیذُ ًادر ٍ سیثای هی .ضًَذ دیذُ هی( سزخ)تلٌذ 

 .ضَد هی کواى

 


