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به نیروی وارد بر سطح ، فشار گفته می شود فشار :   

 

بنابراین،  فشار به دو عامل نیرو و سطح بستگی دارد .فشار با نیرو رابطه مستقیم و با سطح رابطه عکس دارد توجه :   

 ( می باشد .2N/mکه معادل نیوتن بر متر مربع )است  (Pa)یکای فشار پاسکال
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 عوامل موثر بر فشار مایع

 شکل شرح

پایین تر بیشتر در آزمایش مقابل ، فشار آب در سوراخ 

است زیرا وزن آب باالی آن بیشتر است لذا آب با شدت 

 بیشتری از آنجا فوران می کند

 
ارتفاع سوراخ ها و سطح آب  در این آزمایش یکسان  

نقاط هم تراز و سمت راست  در بطری سمت چپ است 

مایع روی سوراخ  هستند )در یک ارتفاع قرار دارند(  لذا

از آنجا  یکسانیآب با شدت ووارد می کند یکسان فشار 

 فوران خواهد کرد 

توجه مهم : حجم آب روی سوراخ سمت چپ بیشتر است 

  ولی فشار در نقاط هم تراز مساوی است

)چگالی مایع، در فشار یک مایع عوامل مختلفی تاثیر دارند  مایعات به خاطر وزن خود بر بدنه ظرف فشار وارد می کنند 

 وزن مایع ، ارتفاع )عمق( و شتاب جاذبه.

 در آزمایشهای باال تاثیر عمق و وزن بررسی شده است 
 

با هم بریزیم ،  سطح مایع در تمام آنها ولی مرتبط سطح آزاد مایع : اگر مایعی را در چندین ظرف  با شکل و حجم مختلف 

 و فشار مایع در نقاط هم تراز مساوی است یکسان خواهد بود 
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وقتی بر بخشی از یک مایع)مثال روغن ترمز( فشار وارد کنیم این فشار عینا و بدون آنکه ضعیف شود به اصل پاسکال : 

 بخشهای دیگر مایع و دیواره ظرف محتوی مایع منتقل می شود 

 

 

 
ذرات گازی بر اطراف خود فشار وارد می کنند .با افزایش دما فشار گاز افزایش می یابد و با کاهش دما از فشار گازها :

 میزان فشار گازی کاسته می شود  

 پس از سرد شدن قوطی 
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فشار هوا ناشی از ضرباتی است که مولکولهای هوا به پیرامون خود وارد می کنند   رابطه فشارهوا  و ارتفاع با همدیگر :

با افزایش ارتفاع از تراکم  بنابراین با افزایش تراکم مولکولهای هوا ، فشااار بیشااتر و با کاهش آن فشااار کمتر خواهیم داشاات . 

ه در نقاط کوهساتانی فشاار هوا کمتراز نقاط  مولکولهای هوا کاساته می شاود لذا فشاار هوا کم می شاود به همین خاطر اسات ک

 ساحلی  است .

 

 فشار سنج جیوه ای ، وسیله ای برای اندازه گیری فشار هوا :

 100فشاار سانج سااده شاامل لوله شایشاه ای با ارتفاع حدود 

ساانتی متر اسات در این فشاار سانج ارتفاع ساتون جیوه برابر با 

مایع ، فشااار  فشااار هواساات .زیرا در نقاط هم تراز در یک

با فشاار   Aمسااوی اسات بنابراین در شاکل مقابل فشاار در نقطه

  برابر است Bدر نقطه 
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 آزمایش 
در شاکل الف درپو  یک ساوراخه اسات اگر مایع را 

آرام بریزیم و به هوای داخل ظرف فرصت خارج شدن 

بادهیم ماایع باه راحتی  جاایگزین هوای داخال ظرف زیر 

 قیف می شود 

در شکل ب از درپو  دوسوراخه استفاده شده تا 

سرعت ریختن مایع تاثیری بر تخلیه هوای ظرف 

 نداشته باشد 
 

با توجه به شکل های مقابل آسانترین راه برای 

 تخلیه سریع مایع داخل بطری ، شکل ب می باشد 

با ایجاد سوراخ فشار هوا موجب تخلیه سریع مایع 

 می شود 
 
 الف

 
 ب

 

 
 پ

 
 ت

با کشیدن ورقه الستیکی از فشار هوای داخل 

بطری کاسته می شود لذا فشار خارجی روی 

بادکنک ها با بادکنکها کاسته شده وهوای داخل 

 اعمال فشار بر بدنه بادکنک آنرا حجیم می کنند

 
 که  اسات جامی  از  متشاکل  دساتگاه  نایکاس العدل نام وسایله مقابل اسات  

 سااااار  یااک  کااه دارد وجااود باااریااکاای نسااااابااتاااً لااولااه آن درون

لولاه در داخال جاام قرار گرفتاه و انتهاای دیگر آن از کف جاام بیرون آماده 

 اساااااااتی روی ایااااان لاااااولااااااااااااااااه، کاااااالهاااااکااااای 

 آن  کارکرد. اسات  گرفته  قرار سارپو   عنوان به معکوس، لوله  صاورت به 

 آب  اگااااار کاااااه اسااااااات صاااااااورت ایااااان باااااه

 درونیلولاه بااالیی  لباه باه ماایع کاه زماانی تاا شاااود، ریختاه جاام درون باه 

 شااااااااود نااااامااااای خاااااارجآن از آبااااای بااااارسااااااااد،

 لوله  باالییز لبه  ا جام  داخل  آب  شود،  افزوده  آب  دیگری مقدار  چنانچه 

 ناااااتااااایاااااجاااااه در و شاااااااده سااااااارازیااااار درونااااای

یاک جریاان دایمی حرکات آب باه وجود میاکیاد)شاااکلهاای ب و پ.( 

 حاااارکاااات آب در مسااااااایاااار باااایاااان دو لااااولااااه 

 در جو  فشاااار  و مکش  تولید  کالهک،  زیر هوای  فشاااار اختالف  دلیل به 

 آب  وزن از ناااااااشااااااااای دروناااااای لااااااولااااااه

 است
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