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 هشتم فصل

ثار آن   فشار و آ

 .دهندیمنشان  Pنماد شود. فشار را با عمود بر واحد سطح وارد می طوربهمقدار نیرویی است که مفهوم فشار : 

 بر مقدار فشار :  مؤثرعوامل 

ی مستقیم دارد؛ یعنی هر چه نیرو بیشتر باشد، فشار بر سطح رابطه واردشدهفشار با نیروی  ( : Fمقدار نیرو )  -1

            نیز بیشتر است.

              
 

باشد،  ترکوچکی عکس دارد، یعنی هر چه سطح تماس فشار با مساحت سطح رابطه ( : Aمساحت سطح )  -2

         مقدار فشار بیشتر است و برعکس 

      

 

 های زیر توجه کنید: به مثال

سبب  هاالستیکزیاد است، مساحت زیاد  هاآنهای بزرگی دارند، زیرا وزن سازی الستیکسنگین راه یهانیماش -1

 روند.کاهش فشار شده و در خاک و گل فرو نمی
ها خیلی زیاد است، فشار کم شده در شبیه راکت تنیس دارند، زیرا سطح تماس این کفش هاییکفشاسکیموها  -2

 روند.برف فرو نمی
، فشار ی تیز چاقو سطح تماس کمتری داشته برد زیرا لبهی پهن آن نمیبرد اما لبهی تیز چاقو گوشت را میلبه -3

 بیشتر خواهد بود. ایجادشده
افتیم تا بتوانیم آن را حمل می زحمتبهنازک شود ما  هامیوهاگر بند پالستیکی حاوی میوه در اثر سنگینی زیاد  -4

 یابد.تر شده و فشار افزایش میکنیم، چون مساحت کم
ی ما وارد بر شانه تریکمو فشار  یافتهافزایشاز پد پهن استفاده کنیم ، مساحت سطح  تاپلپکیف  دربنداگر  -5

 شود. می
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 ی فشار : رابطه

فشار =  
نیرو

 سطح
=≫ P =

𝐹

𝐴
 

 ( گیریاندازهیکا ) واحد  نماد اختصاری کمیت

 ( Nنیوتن )  F نیرو

 ( 𝑐𝑚2)  مربعمترسانتی( یا  𝑚2)  مترمربع A سطح

𝑁)  مترمربع( یا نیوتن بر  Paپاسکال )  P فشار

𝑚2  مترسانتی( یا نیوتن بر  (𝑁

𝑐𝑚2 ) 

 از :  اندعبارتیکاهای دیگر فشار  نکته :

105Pa=mmHg760=  cmHg 76=  atm1 

 تبدیل واحد : 
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 مسائل فشار در جامدات  

فشاری که جعبه باشد.  مترمربع 5نیوتن بر روی میز قرار دارد . اگر مساحت کف جعبه  400به وزن  ایجعبه -1

 است ؟  مترمربع. چند نیوتن بر کندمیبه سطح میز وارد 
 

باشد. فشاری که بر  مترسانتی 20نیوتن بر روی میز قرار دارد و اگر مساحت کف جعبه  100به وزن  ایجعبه -2

 است ؟  مربع مترسانتیکند چند نیوتن بر سطح میز وارد می
 

باشد.  مترسانتی 200نیوتن وزن دارد و بر روی یک پای خود ایستاده است. اگر مساحت کف پای او  600علی  -3

 کند ، چقدر است؟ فشاری که بر سطح زمین وارد می
 

 240که روی میز قرار دارد . اگر وزن آن  مترسانتی 24،  16،  8فلز به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  ایقطعه -4

 نیوتن باشد. 
 است ؟  مترمربع. چند نیوتن بر شودمیالف ( بیشترین فشاری که بر سطح میز وارد 

 چند پاسکال است ؟  شودمیب ( کمترین فشاری که بر سطح تماس وارد 

 

4یک قطعه فلز به ابعاد  -5 × 20 × نیوتن مانند شکل بر روی سطح کف میز قرار  40و به وزن  مترسانتی 10

 است ؟  مترسانتیمیز چند نیوتن بر دارد . فشار وارد بر سطح کف 
 

 
1مکعبی به ابعاد  -6 × 3 × بر روی سطح زمین قرار دارد. کمترین نیرویی که بر  کیلوگرم 6/9متر و جرم  4

 تواند وارد شود چند نیوتن است ؟واحد سطح زیرین مکعب می
  

ی این پاسکال است. اگر ابعاد پنجره میلیونیکشود، در اعماق اقیانوس وارد می زیردریاییفشاری که بر یک  -7

20 زیردریایی ×  ؟  شودمیوارد  زیردریاییی باشد، چه نیرویی بر پنجره مترسانتی 25
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 فشار در مایعات : 

یک سطح فرضی و در عمق  بر مایعنیروی وزن توان فشار مایع را ناشی از در هر عمقی از مایع فشار وجود دارد . می

، مقدار بیشتری مایع روی این سطح فرضی وجود دارد،  رویمفرومیمعینی از آن فرض کرد، چون هر چه در عمق مایع 

 . یابدمیپس هر چه عمق مایع بیشتر شود، فشار مایع نیز افزایش 

ندارد و تنها به ارتفاع ) وزن مایع بستگی حجم ، مساحت ، شکل ظرفوجود دارد به  هامایعفشاری که در داخل  نکته :

 باالیی ( مایع در داخل ظرف بستگی دارد. 

در سطح یک مایع که هوا باالی آن  سطح آزاد مایع :

. بنابراین سطح مایع  شودمیاست ، تنها فشار هوا بر آن وارد 

          . به این سطح گیردمیدر حالت افقی و در یک خط قرار 

 . شودمیگفته  «سطح آزاد مایع » 

فشار در تمام نقاطی که هم عمق بوده  مرتبط : هایظرف

چند ظرف  کههنگامیاست.  برابرو در یک سطح قرار دارند 

مختلف ( به هم وصل باشند و مایع درون  هایشکل) با 

ها به هم راه داشته باشند، برای پیدا کردن فشار کافی ظرف

 را از سطح آزاد مایع در نظر بگیریم. هاآن ارتفاعاست 

که در عمق معینی از سطح آزاد مایع قرار دارند و همگی  شودمیبه مجموعه نقاطی از یک مایع گفته  :فشارهمسطوح 

 .باشندمی فشار یکسانیدارای 

 تمام نقاطی از یک مایع، که در یک سطح ارتفاع قرار دارند و به اصطالح هم ترازند، هم فشارند. نکته:

 بسته ( : هایظرفدر  هامایعاصل پاسکال ) فشار 
دیگر مایع و  هایبخششدن به  وزیادکمفشار وارد کنیم؛ این فشار ، بدون اگر بر مایعی که درون ظرفی محصور است، 

. از این ویژگی مایعات در ساخت ، ترمزهای هیدرولیکی و باالبرهای هیدرولیکی و ... شودمیظرف منتقل  هایدیواره

 . کنندمیاستفاده 
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 فشار هوا : 

. این فشار هوای ترکدمی، کنیممیباد  ازحدبیشیک بادکنک را  کههنگامیکنند. فشار ایجاد می هامایعگازها نیز همچون 

 درون بادکنک است.

. هر چه از سطح دریا به سمت مناطق کوهستانی و مرتفع حرکت کنیم . فشار هوا کندمیبه ما فشار وارد  ،هوای اطراف ما

 ی عکس دارد. فشار هوا با ارتفاع از زمین رابطه دیگرعبارتیبه. یابدمیکاهش 

 .دهدمیی فشار هوا و ارتفاع را نشان نمودار مقابل رابطه

 

 

  .شودمیی جهات وارد فشار هوا در همه نکته :

(. یعنی فشار درون  𝑝𝑎 105بدن ما در این شرایط به وجود آمده است و به این فشار عادت دارد ) فشاری معادل  نکته :

 . کندمیبدن با فشار هوای بیرون برابر بوده و اثر آن را بر بدن خنثی 

 تواندمیبدن  درونکه فشار هوا دیگر وجود ندارد ؛ فشار  رودمی جاییبه، وقتی  کندمیانسان به فضا سفر  کههنگامی

 بدن شود. هایبافتشدن  پاشیدهازهمباعث 

 بر فشار گاز موجود در یک محیط بسته :  مؤثرعوامل 

 گاز موجود در آن محیط : هایمولکولتعداد  -1
 .یابدمیبه یکدیگر بیشتر شده ، فشار افزایش  هاآنبیشتر باشد. جنبش و برخورد  هامولکولهر چه تعداد  

 دما : -2
 . یابدمیگاز بیشتر شده و فشار افزایش  هایمولکولی حاوی گاز، جنبش و حرکت با افزایش دمای محیط بسته 

 

  

 فشار هوا 

  ارتفاع از سطح دریا 
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