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ویﮋﮔی ﻫاﻱ ماده

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ،ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ

ﻗﻠﻢ ﺯﻥ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ

ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻥ ﻓﻠﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﻧﮕﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻗﻠﻢ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
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ﺷﻜﻞ  ٥ــ ١ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻘﻮط ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ در

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻋﻜﺲ ﺑﺮدارى از رﻧﮓ ﻫﺎى

ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎده را در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز ،ﻣﺎﻳﻊ و
ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ ،ﺳﺆال ﻫﺎى زﻳﺎدى ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺆال ﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:
ﭼﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ
ﺷﮑﻞ ﻇﺮف را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﻄﺮه آﺑﻰ ﮐﻪ از ﺷﻴﺮ
ﺟﺪا ﻣﻰ ﺷﻮد ،در ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﻴﺰ ﻗﻄﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا
ﮔﺎزﻫﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ را ﻧﻤﻰ ﺗﻮان
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد؟
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎرى ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮ را ،ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در
داﺧﻞ ﻣﺎده ﺗﻮﺿﻴﺢ داد.

 ٥ـ ١ﺣاﻟﺖ ﻫاﻱ مﺨﺘلﻒ ماده

ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده اﻧﺪ .۱اﻧﺪازه اﺗﻢ ﻫﺎ در ﺣﺪود ﻳﮏ اﻧﮕﺴﺘﺮوم
اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ اﺗﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
) (Å ۱۰ ۱۰mاﺳﺖ.
ٔ
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل روﻏﻦ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ٔ
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ﻗﻄﺮه روﻏﻦ روى ﺳﻄﺢ آب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ آب وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﻄﺮه روﻏﻦ را روى ﺳﻄﺢ آب ﺑﭽﮑﺎﻧﻴﺪٔ .
ﻳﮏ ٔ
اﻧﺪازه
ﮔﺴﺘﺮش روﻏﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ در روى ﺳﻄﺢ آب ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﮐﻰ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن در ﺣﺪود
ٔ
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﻣﺴﺎﺣﺖ روﻏﻦ در روى ﺳﻄﺢ آب و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺮه )در
اﻧﺪازه
ﻓﺼﻞ  ۱روﺷﻰ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﺮآوردى از
ٔ
ﻣﻮﻟﮑﻮل روﻏﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ )ﻓﺎز(ﻫﺎى ﮔﺎز ،ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ
ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻟﻒ(ﮔﺎز :در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزى ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ دﻳﻮاره
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز درﺣﺪود ﭼﻨﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺮف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻳﻰ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح دادﻳﻢ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎى
زﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ.
١ــ در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده اﺗﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ از واژه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮای اﻳﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻳﻢ.

٩٤

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ
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ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻴﺪ آن را ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺮ از آب ﮐﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻴﺪ
ِدر ﻳﮏ ﻇﺮف
ٔ
آن را ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .درﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﻇﺮف ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ از
از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻳﮏ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮ را وارد اﺗﺎق ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ِدر ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﻄﺮ را در اﺗﺎق ﺑﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻮى ﺧﻮش آﻧﻬﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺗﻤﺎم اﺗﺎق ﺣﺲ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ ﭘﺲ از اﻳﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در اﻣﺘﺪاد ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دﻳﮕﺮ
ﻫﻮا ﻣﺠﺪد ًا ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻄﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۲در
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻫﻮا ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ،ﭘﺨﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در اﺗﺎق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .از
اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻫﻮا آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﻣﺎﻳﻊ:
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ )در ﺣﺪود  .(۱۰ ۱۰mدر
ٔ
ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ روى ﻫﻢ ﻣﻰ ﻟﻐﺰﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٥ــ٢
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ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺟﻮﻫﺮ را در داﺧﻞ آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻣﺪﺗﻰ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ؟ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺪام وﻳﮋﮔﻰ ﻣﺎﻳﻊ را ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 4

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻟﻴﻮاﻧﻰ را ﮐﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﮐﺞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،آب ﺑﻪ راﺣﺘﻰ از آن ﻣﻰ رﻳﺰد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮐﺪام ﻳﮏ از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ
را ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ؟
پ( ﺟﺎﻣﺪ :درﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻰ ،در ﺣﺪود .(۱۰ ۱۰m
ٔ
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺘﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز دارﻧﺪ ،آزاداﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ،
در ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻧﻮﺳﺎﻧﻰ
)رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ( ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
٩٥
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در ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎى ﻣﻨﻈﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎى  ۵ــ۳ــ اﻟﻒ و ب ،در ﮐﻨﺎر
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ از ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻠﺰﻫﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم و اﻟﻤﺎس ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻰ ﺳﺮد ﮐﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻰ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎﻣﺪﻫﺎى ﺑﻠﻮرﻳﻦ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
 ۵ــ ۳ــ پ در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ درﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻃﺮح ﻣﻨﻈﻤﻰ
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدى در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻰ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از
دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان درﺳﺘﻰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد.

اﻟﻒ( آﻫﻦ

ب( ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم

 ٥ـ ٢ﭼﮕاﻟی

اﮐﺴﻴﮋن
ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ وﮐﺎر دارﻳﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺜﻼ ً درﻣﻴﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ ﺟﺮم ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ از ﮐﺪام ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۱ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

پ( ﺷﻴﺸﻪ
ﺷﮑﻞ  ٥ــ٣

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 1

ﻳﮏ ﻟﻴﻮان اﺧﺘﻴﺎرﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺠﻢ داﺧﻠﻰ آن را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى
ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در آن ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺟﺮم آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى
و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
m/ V
kg/m۳

)ﺟﺮم (m
kg

ﺣﺠﻢ )(V
m۳

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ،ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ :آب،
اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،روﻏﻦ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ ، … ،ﺗﺮازو

ﻣﺎﻳﻊ
آب
اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ
روﻏﻦ

ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.
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ﺟﺮم ﻳﮑﺎى ﺣﺠﻢ از ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ آن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼﮕﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  ρﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ:
اﮔﺮ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ  mو ﺣﺠﻢ آن  Vﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ آن از ٔ
) ۵ــ(۱

m
V

=ρ

ﻳﮑﺎى ﭼﮕﺎﻟﻰ  kg/m۳اﺳﺖ .در آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۱ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﺟﺮم ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﻪ ﺣﺠﻢ آن ﭼﮕﺎﻟﻰ
آن ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻳﺪ .ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز در ﺟﺪول  ۵ــ۱
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﺎﻟﻰ آب را ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۱ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ــ ۱ﺑﺮاى آب ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 5

در روى ﺑﻌﻀﻰ اﺟﻨﺎس )ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ،ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﻳﻰ و …( ﺟﺮم ﻳﺎ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ
را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 6

ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ،ﮐﺎرد و … را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺣﺎوى آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ اﺟﺴﺎم در اﻳﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ
ٔ
ﺣﺠﻢ آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺟﺪول  ٥ــ١ــ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد
ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

ﭘﻼﺗﻴﻦ

۲۱۴

ﻃﻼ

۱۹۳

ﺳﺮب

۱۱۳

ﻧﻘﺮه

۱ ۵

ﻣﺲ

۸۹۳

آﻫﻦ )ﻓﻮﻻد(

۷۸

روى

۶۹

ﭼﻮب

 ۱ــ ۲۵

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم

۲۷

ﻳﺦ

۹۲

ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

ﺟﻴﻮه

۱۳۶

آب )(۴ C

۱

ﻧﻔﺖ

 ۹۵ــ

ﻫﻮاى ﻣﺎﻳﻊ )(-۱۹۴ C

۹۲

ازت ﻣﺎﻳﻊ )(-۱۹۶ C

۸۱

اﻟﮑﻞ )اﺗﺎﻧﻮل(

۷۹

ﻫﻠﻴﻮم ﻣﺎﻳﻊ )(-۲۶۹ C

۱۲۵

٭ در ﻣﻮاردى ﮐﻪ دﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎى  Cاﺳﺖ

۸

ﮔﺎزﻫﺎ

ﭼﮕﺎﻟﯽ )(kg /m۳

دى اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ

۲

اﮐﺴﻴﮋن

۱/۴۳

ﻫﻮا

۱/۲۹

ﻫﻠﻴﻮم

/۱۸

ﻫﻴﺪروژن

/ ۹
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﮕﺎﻟﻰ ﻫﻮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ و ﻧﻴﺰ ﻫﻠﻴﻮم در اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اى ﻣﻰ ﺗﻮان درﻣﻮرد
از
ٔ
ٔ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
ﻳﮑﻰ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮕﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﺮﻳﮏ از دو
ﮐﻤﻴﺖ ﺟﺮم ﻳﺎ ﺣﺠﻢ دﻳﮕﺮى را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ 1

ﺟﺮم ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ) ۵ــ (۱ﭼﮕﺎﻟﻰ آب  ۱۰۰۰kg /m۳اﺳﺖ .ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰ ۳m۳اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
m
V

m

ﮐﻪ از آن ﻣﻘﺪار  m ۱kgﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﻳﺪ.

10−3

=ρ

= 1000
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اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺟﺮم ﺟﺴﻤﻰ وزﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺮم آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 9

ﺣﺠﻢ داﺧﻞ ﻳﮏ ﺳﻄﻞ را ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ـ ٣نﻴروﻫاﻱ ﭼﺴﺒندﮔی

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب ﮐﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﻰ ﭼﮑﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﺮه ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﻴﺮ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى اﻳﻦ ﻗﻄﺮه در ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻮط از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دور
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى
ﻣﺎﻳﻊ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى رﺑﺎﻳﺸﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ را
در ﻗﻄﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارد .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺮوى رﺑﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ
درﻫﻢ ﻓﺮو روﻧﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ ﻗﻮى ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،اﻳﻨﮑﻪ ﻇﺮف ﺣﺎوى آب در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۵ــ ۲را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮد ﺣﺎﮐﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن اﻧﺪک ﻇﺮف ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آن ،آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ
ﻗﻮى ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ آب
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻧﻴﺮوى راﻧﺸﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻮﺗﺎه )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ( ﻧﻴﺮوى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ راﻧﺸﻰ اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو رﺑﺎﻳﺸﻰ اﺳﺖ .ﻧﻴﺮوﻫﺎى
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﺑُﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ،وﻗﺘﻰ
ٔ
ٔ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻋﻤﻼ ً ﺻﻔﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ درﻣﻮرد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻋﻄﺮ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ؟
 ٥ـ ٤کشﺶ سﻄﺤی

ﻗﻄﺮه آب وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .وﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى دﻳﮕﺮى
دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﭘﻰ ﺑﺮد .ﻳﮑﻰ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ اﺛﺮ
ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 2

ﺳﻮزن را ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬى ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و
آﻧﻬﺎ را روى ﺳﻄﺢ آب ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﻴﺲ ﻣﻰ ﺷﻮد و
از ﺳﻄﺢ آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ رود .ﺳﻮزن ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﺳﻮزن ،دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬى،ﻳﮏ ﻇﺮف آب

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺗـﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ۴ــ اﻟﻒ در ﺳﻄﺢ آب ﻳﮏ
ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪارى ﻳﮏ ﭘﻴﭻ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮرى اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ۴ــ ب دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﻴﭻ ﻳﮏ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮرى اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.

)اﻟﻒ(
ﺷﮑﻞ  ٥ــ۴

)ب(

٩٩

ﻓﺼﻞ 5

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺦ ﻫﺎى ﺗﻮرى ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ﭘﻴﭻ را ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۴ــ اﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻰ رﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﮏ ﺗﻮرى ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺸﻴﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﻮزن را ﻧﮕﺎه دارد .اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﻄﺢ را ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﻰ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 11

در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺣﺸﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی آب ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ؟

 ٥ـ  ٥نﻴروﻫاﻱ ﭼﺴﺒندﮔی سﻄﺤی

دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﻳﮏ ﻣﺎده ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎى ﺟﺎﻟﺒﻰ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎى ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ دو ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 12

ﻳﮏ ﻗﻄﺮه آب را ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮه را روى ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه ﺑﺮ روى ﻳﮏ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺗﻤﻴﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای

ﻗﻄﺮه آب

ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه

)اﻟﻒ(
آب
ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای
ﭼﺮب ﺷﺪه

)ب(
ﺷﮑﻞ  ٥ــ۵

١٠٠

ﻗﻄﺮه آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ٥ــ اﻟﻒ ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت
در آزﻣﺎﻳﺶ اولٔ ،
ﻗﻄﺮه آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۵ــ ب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ آب ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ را ﺗﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ٔ
ﻗﻄﺮه ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ٥ــ اﻟﻒ ﺑﺮ روى ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪ.
ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪٔ .
ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب و ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻳﻰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اول ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و آب ﺑﺮ روى ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوم ،ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮوى درﻣﻰ آﻳﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

 ٥ـ ٦مﻮیﻴنﮕی

ﻳﮑﻰ دﻳﮕﺮ از اﺛﺮﻫﺎى ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ،ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ:
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ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻳﻴﻦ را وارد ﻇﺮف ﻫﺎى آب و ﺟﻴﻮه ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﺧﻮد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ .دﻟﻴﻞ ﻫﺎى ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ
ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
درآزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۳ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻮردﻫﺎى زﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد:
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﺳﺖ.
۱ــ ﺳﻄﺢ آب در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رود و ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آب
۲ــ آب در ٔ
ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
۳ــ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رود وﻟﻰ ﺳﻄﺢ آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ
۴ــ ﺟﻴﻮه در ٔ
ﺟﻴﻮه در ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.
در ﻣﻮرد اول ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ٧ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﻴﺮوى  Fﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ آﺑﻰ ﮐﻪ
از ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آب در ٔ
ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﻮم ،ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوى ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﺳﻄﺤﻰ
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﺰدﻳﮏ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى ﺟﻴﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ۸ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻧﻴﺮوى  Fﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﻮه اى
از ﻃﺮف ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻰ ٔ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻴﻮه در
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ٔ

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻇﺮف آب ،ﻳﮏ ﻇﺮف ﺟﻴﻮه ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﻳﻴﻦ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت

ﺳﻄﺢ ﮐﻮژ

ﺷﮑﻞ  ٥ــ۶

ﺳﻄﺢ ﮐﺎو

ﺟﻴﻮه

آب
F

F

ﺷﮑﻞ  ٥ــ٧

F

F

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٨
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ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ داراى ﺑﺮآﻣﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب در ﻇﺮف
آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ آب در ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ رود.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 14

درﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎى ﻗﻴﺮاﻧﺪود ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻔﻮذ آب ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 15

درﮔﻴﺎﻫﺎن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻻزم دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ از آوﻧﺪﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ روﻧﺪ .ﻣﻮاد دﻳﮕﺮى را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﮐﻪ
در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آب در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺧﺎﻙ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻰ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ

ﻋﻤﻞ ،ﺍﺯ ﻗﻴﺮ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺫ
ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ
ﺭﺍ ﻗﻴﺮﺍﻧﺪﻭﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ

ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮاص ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ.
 ٥ـ ٧ﻓشار

اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ روى ﺑﺮف ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ،ﻣﻘﺪارى در آن ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ .وﻟﻰ اﮔﺮ ﭼﻮب اﺳﮑﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ .ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ،وزن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﭼﻮب اﺳﮑﻰ ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻳﻢ ،ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ در ﺑﺮف اﻳﺴﺘﺎده اﻳﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ
در ﺑﺮف ﻓﺮو ﻣﻰ روﻳﻢ.
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در ﺷﮑﻞ اﻟﻒ آﺟﺮى ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۵cm * ۱۰cm * ۲۰cmﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺟﻪ  Aﺑﺮاﺑﺮ  ۲۰۰cm٢و ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺟﻪ B
ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰cm۲اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪارى ﻣﺎﺳﻪ ﻧﺮم را ﺻﺎف ﮐﻨﻴﺪ و آﺟﺮ را از وﺟﻪ  Bروى آن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺷﮑﻞ ب ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ آﺟﺮ را
در ﺷﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ آﺟﺮ را از وﺟﻪ  Aروى ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آﺟﺮ ﻳﮑﺴﺎن دﻳﮕﺮى را روى آن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺷﮑﻞ پ.
ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ را ﻣﺠﺪد ًا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
A

20
10
B

)اﻟﻒ(
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A

)ب(

)پ(
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از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ۵ــ ۱۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ دوم ،ﻫﻢ وزن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﻳﻢ و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس وارد ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ اول اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮ وﮐﺎر
اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮدى وارد ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻮد
دارﻳﻢ،
ٔ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  Aﺑﺮاﺑﺮ  Fﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  Aﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد.
) ۵ــ(۲

F
A

=P

واﺣﺪ ﻓﺸﺎر در  N/m۲ ، SIاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﮑﺎل ) (Paﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد.
دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ اﮔﺮ  Fو  Aرا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻓﺸﺎر  Pﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭼﻮﺑﻰ اﺗﺎق آﺳﻴﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ؟
ﭼﺮا ٔ
 ٥ـ  ٨مﺤاسﺒﮥ ﻓشار در مایﻊ ﻫا

ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر در داﺧﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻳﻌﻰ را ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻰ  ρدر داﺧﻞ ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
 ۵ــ ۹درﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ .وزن ﻣﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻى ﺳﻄﺢ  Aدر ﻋﻤﻖ  hاز ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺸﺎرى را در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺟﺮم ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻى ﺳﻄﺢ  Aﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
m ρV ρhA
وزن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ρhAgاﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻى A
ﻗﺮار دارد در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) ۵ــ(۳

ρhAg
A

=P

ρgh

h
A

ﺷﮑﻞ  ٥ــ۹

P

ﻣﺜﺎﻝ 5ـ2

در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۹ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۲۰cmآب رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ .ﻓﺸﺎر ﻧـﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
P ρgh ۱۰۰۰* ۹/۸ *۰/۲ ۱۹۶۰Pa
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ٔ
دارد و ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ ،ﻫﻢ ﻓﺸﺎرﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ
را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎﮐﺮدن در زﻳﺮ آب ﺣﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
١٠٣
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فعالیت 5ـ 18

ىک قوطى خالى را انتخاب و آن را در عمق هاى مختلف سوراخ کنىد .سپس آن را پر از آب کنىد .مشاهده هاى خود
را توجىه کنىد.
رابطه   5ــ 3را مـى توان براى گازها نىز به کار برد .ىعنى ،اگر گاز در داخل محفظه  اى محبوس
ٔ
باشد ،فشار ناشى از وزن گاز از اىن رابطه به دست مى آىد .ولى ،چون چگالى گازها خىلى کم است،
هنگامى که ارتفاع گاز داخل محفظه کوچک است ،اختالف فشار در نقاط مختلف داخل محفظه ناچىز
است و در نتىجه ،فشار را در اىن موارد مى توان در تمام نقاط گاز ىکسان درنظر گرفت.
   5ـ   9فشار هوا

کره زمىن را اشغال کرده است و در زندگى جانداران و گىاهان نقش
هوا گازى است که اطراف ٔ
اساسى و حىاتى دارد .در اثر وجود هوا پدىده هاى متفاوتى در سطح زمىن اىجاد مى شود که در اىن  بخش
و بخش هاى بعد به بررسى برخى از آنها مى پردازىم.
در بخش قبل دىدىم که فشار ناشى از وزن گاز ،در مواردى که ارتفاع آن کم است ،ناچىز است.
در مورد جو زمىن ارتفاع هوا زىاد است و فشار ناشى از آن قابل مالحظه است .اىن فشار ،فشار هوا
نامىده مى شود.
فعالیت 5ـ 19

در داخل ىک بطرى پالستىکى مقدار کمى آب جوش برىزىد و در آن را محکم ببندىد .سپس آب سرد روى آن برىزىد.
مشاهده خود را به کالس گزارش کنىد و علت را در کالس به بحث بگذارىد.

آزمایش 5ـ 4

وساىل الزم :ىک لىوان ،ىک ظرف

در ظرفى آب بـرىزىد و لىوان را مطابق شکل الف در داخل ظرف
قرار دهىد .سپس در  حالى که دقت مى کنىد هوا به داخل لىوان وارد نشود ،انتهاى آن را مطابق شکل ب بىرون آورىد .مشاهده
خود را ىادداشت کنىد .سپس لىوان را به صورت وارونه مطابق شکل پ وارد آب کنىد .چه مشاهده مى کنىد؟ توجىه هاى خود
را در کالس به بحث بگذارىد.

(الف)

104

(ب)

(پ)
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در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ اول آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ب درون ﻟﻴﻮان ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن آب در ﻟﻴﻮان واروﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب درون ﻇﺮف ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و
آب را در درون ﻟﻴﻮان ﻧﮕﺎه ﻣﻰ دارد .در ﺷﮑﻞ پ  ،ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
آب ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آن ﻣﻰ ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻫﻮاى داﺧﻞ
ﻟﻴﻮان را ﺧﺎﻟﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،آب در داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﺑﺎﻻ ﻣﻰ رﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 20

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻰ آب ﻣﻰ ﻧﻮﺷﻴﻢ ،ﭼﺮا آب از ﻧﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ آﻳﺪ؟
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 21

آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ ۴را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﮔﺮ درﺣﺎﻟﺖ )ب( ﺗﻪ ﻟﻴﻮان را ﺳﻮراخ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ؟
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 5

ﻟﻮﻟﻪ را ﭘﺮ از ﺟﻴﻮه ﮐﻨﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺳﺮ آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺴﺪود
ﮐﺮده اﻳﺪ ،ﻟﻮﻟﻪ را واروﻧﻪ ﮐﻨﻴﺪ و درون ﻇﺮف ﺣﺎوى ﺟﻴﻮه ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺪ و
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را از آن دور ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش
دﻫﻴﺪ) .ﭼﻮن ﺟﻴﻮه ﺳﻤﻰ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد ،آزﻣﺎﻳﺶ
را ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(.

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ )در ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ(،
ﻳﮏ ﻇﺮف ﺣﺎوى ﺟﻴﻮه

76cm

A
C

B

در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ واروﻧﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ .وﻟﻰ ﺑﺮﺧﻼف آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ۴
ﮐﻪ در آن آب ﺗﻤﺎم ﻟﻴﻮان واروﻧﻪ را ﭘُﺮ ﻣﻰ ﮐﺮد ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﺎﻻى ﻟﻮﻟﻪ واروﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭼﻮن در ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻊ وارد ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﻳﻢ ،در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻸ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ.اﮔﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه  ۷۶ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.اﮔﺮ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪارد .ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ
ٔ
اﻧﺪازه آن را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻴﻢ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) .ﭼﺮا؟(
دﻫﻴﻢ )ﻣﺜﻼ ً
ٔ
١٠٥

ﻓﺼﻞ 5

اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ در
آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۵دﻳﺪﻳﻢ ،ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ واروﻧﻪ در ﺷﮑﻞ )آزﻣﺎﻳﺶ  ٥ــ  (٥ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۶ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه در ﺳﻄﺢ  Aاﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در روى ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در داﺧﻞ
ﻇﺮف اﺳﺖ .زﻳﺮا ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎى ﻫﻢ ﻋﻤﻖ  Bو  Cدر اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر در ﺳﻄﺢ  Aو
ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه در ﺳﻄﺢ  Aاﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳و ﺟﺪول  ۵ــ ۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
از ٔ
P ρgh ۱۳۶۰۰* ۹/۸۱ *۰/۷۶ ۱/۰۱ * ۱۰۵Pa
اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻳﮏ آﺗﻤﺴﻔﺮ ) (atmﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
۱/۰۱ * ۱۰۵Paﻳﺎ ﻳﮏ آﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ρghﻓﺸﺎر را ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع
ﺳﺘﻮن ﺟﻴﻮه )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ( ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ درﻳﺎى آزاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۷۶۰ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ) (mmHgاﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ٔ
زﻣﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ .وﻟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ١٠mﻳﮏ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ3

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ارﺗﻔﺎع  ۱۴۰۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در آن ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه و
ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ  ۱۰mﻳﮏ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﮐﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان  ۱۴۰ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ
ﺟﻴﻮه از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ آزاد درﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ۷۶۰ ۱۴۰ ۶۲۰mmHgاﺳﺖ.
 ۰/۶۲۰*۱۳۶۰۰*۹/۸ ۸۲۶۳۳Paﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺗﻬﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5ـ 22

آﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  ۵ــ  ۵را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ آب اﻧﺠﺎم داد و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد؟
F

h

A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۰

١٠٦

 ٥ـ ١٠مﺤاسﺒﮥ ﻓشار در مایﻊ ﻫا ﺑا درنﻈر ﮔرﻓﺘﻦ ﻓشار ﻫﻮا

در ﺑﺨﺶ ) ۵ــ  (۸ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﻳﻊ را در ﻋﻤﻖ  hﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ را
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوى ﺧﺎرﺟﻰ اﺿﺎﻓﻰ ،ﻣﺜﻼ ً ﻧﻴﺮوى ﻧﺎﺷﻰ از ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐـﺎر ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱۰ﺑﺮ روى ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﻣـﻰ دﻫﻴﻢ ﻓـﺮض
ﮐﻨﻴﺪ ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن وارد ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻳﻊ در ﺑﺎﻻى اﻳﻦ ﺳﻄﺢ
ﻋﻼوه ﻧﻴﺮوى  .Fدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
) (ρghAﺑﻪ ٔ
ρghA + F
A
F
P = ρgh +
A
=P

) ۵ــ(۴
اﻧﺪازه
ﻳﻌﻨﻰ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوى  ،Fﻓﺸﺎر در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ
ٔ

F
A

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺜﺎﻝ 5ـ4

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل  ۵ــ ۲ﻳﮏ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮ روى آب ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻳﮏ وزﻧﻪ  ۲۰۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺮ روى آن
ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ )ﻧﺎﺷﻰ از وزﻧﻪ و وزن ﻣﺎﻳﻊ( در ﺗﻪ ﻇﺮف ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺴﺘﻮن  ٢۰۰cm٢اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴دارﻳﻢ:
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
F
A
= 99960Pa

200× 9 / 8
200× 10−4

P = ρgh +

= 1960 +

ﻋﻤﺪه ﻓﺸﺎر از وزﻧﻪ  ۲۰۰ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ٔ

اﮔﺮ در ﺷﮑﻞ  ۵ــ ٩در ﺑﺎﻻى ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۳ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﻴﻢ.
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از آن ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺸﺎر ﻫﻮاﺳﺖ ،را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ٔ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴دارﻳﻢ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
) ۵ــ (۵

P = P0 + ρgh

اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ،ﻓﺸﺎر ﮐﻞ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﻤﻖ  hاز ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺸﺎر ﮐﻞ اﺳﺖ.
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اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از آب در ﻋﻤﻖ  ۴ﻣﺘﺮى ﻳﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻓﺸﺎر ﮐﻞ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﺜﺎﻝ 5ـ 5

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺮف ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻇﺮف ﻣﺎﻳﻊ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ٔ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﻣﻰ رﻳﺰﻳﻢ .ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎم ﻇﺮف ﻫﺎ در ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ٔ
١٠٧
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h
D

C

A

B

راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﺎط C، B، A
ﭘﺎﺳﺦ :اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊ در اﻳﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ در ﻳﮏ ارﺗﻔﺎع ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ٔ
و  Dﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﺎى آزاد ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ  ۵ــ ۴ﻓﺸﺎرﻣﺎﻳﻊ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ٔ
ٔ A
اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر ﻫﻮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ
راﺑﻄﻪ  ۵ــ  ۵ﻓﺸﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ٔ
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﻊ و دﻳﻮاره ﻫﺎى ﻇﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻳﮑﻰ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل ،ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﻰ اﺳﺖ.
F

ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ

ﻣﺎﻳﻊ

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﺜ ًﻼ

F1

ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ )ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ

ﭼﺮﺥ ﻫﺎ( ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

P2

ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ

ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ  F2ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ

P1

A1

A2

F2

ﻭﺯﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ

F2
A2

ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ

ﻣﺎﻳﻊ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ  F1ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ .ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ:

F1 F2
=
A1 A2

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﮔﺮ  A2ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ  A1ﺑﺎﺷﺪ F2 ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ  F1ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ

ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﻤﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ.
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در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺰ
ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
ﻟﻨﺖ

دﻳﺴﮏ

 ٥ـ  ١١ﻓشار درﮔازﻫا

در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد دﻫﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺴﺘﻪ اﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن آن ﻫﻮاى داﺧﻞ
ﺳﺮﻧﮓ را ﻓﺸﺮده ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻪ ﺣﺲ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ؟ درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎد ﮐﺮدن ﻻﺳﺘﻴﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﭼﺮا رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا وﻗﺘﻰ ﭘﻴﭻ ﺑﺎد دوﭼﺮﺧﻪ را ﺷﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎد آن ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﻣﺜﺎل ﻫﺎى ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ و ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎ داراى
ﻓﺸﺎرﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﮔﺎزى را در ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۵ــ  (۱۱داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار دارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻧﻴﺮوى  Fﺑﻪ آن وارد

F

A

ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو در زﻳﺮ ﭘﻴﺴﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﮑﺎل اﻳﻦ
A
ﻓﺸﺎر ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﮔﺎز و دﻳﻮاره ﻫﺎى ﻇﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ داده ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از وزن ﮔﺎز ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺎ ٔ
F

) ۵ــ (۶

F
A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۱

=P

آﻳﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ؟
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ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺮوﺟﻰ ﻳﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎدﮐﺮدن ﭼﺮخ دوﭼﺮﺧﻪ را ﻣﺴﺪود و ﻫﻮاى داﺧﻞ آن را ﻓﺸﺮده ﮐﻨﻴﺪ .ﻓﺸﺎر ﮔﺎز
داﺧﻞ ﺗﻠﻤﺒﻪ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر ﮔﺎز از ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ :ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ آن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) ۵ــ (۱۲وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوى ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻴﻮه( ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻰ  ρاﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و
ﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻊ از دو ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ در ﻳﮏ ﺳﻄﺢ
ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .از اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻓﺮض

P0

P

ﻣﺤﻔﻈﻪ

h
B

A

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۲
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ﮐﻨﻴﺪ  P0ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و  Pﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ
)ﭼﺮا؟( ،اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر  P0و  Pﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﻔﺎع  hاز ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ:
) ۵ــ(۷
P − P0 = ρgh
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى  hﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  ρghرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﮔﺎز
درون ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد .در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر
ﻫﻮاى داﺧﻞ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻫﺎى اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى
ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺗﺎﻳﺮ در ﻻﺳﺘﻴﮏ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ در ﺣﺪود  ۲۲۰kPaاﺳﺖ( .ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اى را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺟﻤﻊ ﮐﺮد).ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺗﺎﻳﺮ در ﺣﺪود  ۳۲۰kPaاﺳﺖ(.
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ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻰ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﮐﻮﻟﺮ و ...ﻳﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺳﺮﻧﮓ و ﻳﮏ ٔ
ﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻰ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻰ رﻳﺰﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ.

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 5ـ 6

ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﻳﮏ ﻗﻴﻒ ﻳﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع )ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎدﮐﻨﮏ(
را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ اﻟﻒ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ و اﻧﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﻴﻒ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
ب ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻗﻴﻒ در داﺧﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ را
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ۱ :ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۲ــ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ را ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻓﺸﺎر در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺎﻳﻊ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى ﭘﻮﺳﺘﻪ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ،ﻗﻴﻒ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع

)اﻟﻒ(

)ب(

اﻧﺪازه ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ
از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
اﻧﺪازه
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ در آن ﻗﺮار دارد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ،در ﻳﮏ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻴﻦ
ٔ
ﻧﻴﺮوى وارد ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ در وﺿﻌﻴﺖ اﻓﻘﻰ ﻗﺮار دارد و درﺣﺎﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

١١٠

حسن بن علی بن حسن ملقب به کمال الدین فارسی ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی در حدود سال 645
هـ  .ش ،در فارس به دنیا آمد .کمال الدین فارسی تمام روزگار جوانی خود را به سفر و حضور در مکاتب استادان
ریاضی و نجوم گذراند .سال های متوالی در اصفهان از محضر استادان بزرگی بهره برد .پس از آن به تحقیق و
تدریس در شهرهایی چون تبریز پرداخت و تا پایان عمر به فعالیت های علمی خود در شهر تبریز ادامه داد .وی
در روزگار خود و پس از آن به عنوان فیزیکدان ،ریاضیدان و منجم مشهور بود و نیز به تدریس این علوم در شهر
تبریز اشتغال داشت ،همچنین به مطالعه آثار دانشمندان گذشته از جمله یونانیان و مسلمانان به ویژه درباره
علم فیزیک ،ریاضی و نجوم عالقه مند بود.
کمال الدین فارسی در علم فیزیک به علم پرسپکتیو ( مناظر و مرایا) به ویژه به نورشناسی ( اپتیک) توجه
خاصی داشته است .او سهم بزرگی در دانش اپتیک یا فیزیک نور و موضوع نظریه اعداد در ریاضی داشته است.
آثار کمال الدین در زمینه فیزیک نور ،حاصل پرسش هایی بود که او در مورد بازتابش نور در ذهن داشت که
در این زمینه کنکاش و مطالعه درکتاب فیزیک نور ابن هیثم به او کمک بسیاری کرد .کتاب معروف او در علم
فیزیک نور به نام «تنقیح المناظر» است .این کتاب مهم ترین تألیف وی در نورشناسی و کتابی بدیع و پرارج و
جامع است .فارسی در آثار خود نور را چنین تشریح کرده است « :نوری که از مادۀ درخشان ساطع می شود،
حقیقتا ً از جنس گرما و آتش می باشد  ،چون اگر نور خورشید را به آیینه کاو بتابانیم ،در یک نقطه متمرکز شده
و اگر درآن موضع ،جسم اشتعال زا باشد ،شروع به سوختن می کند« .بعدها کریستیان هویگنس و ماکسول
نیز این نظریه را بازگو کردند.
از دیگر آثار وی در زمینه فیزیک ،کتاب « اساس القواعد فی اصول الفوائد » می باشد که پنج نسخه خطی
از آن در استانبول موجود است و یک نسخه خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی می باشد .
کمال الدین فارسی برای نخستین بار در اثبات نظریه های خویش ،ازقوانین و قضیه  های هندسه
درفیزیک نور بهره برد .این عمل درآن وقت بسیار نو بود و در فعالیت های علمی ارزش فراوانی داشت .یکی
دیگر ازکارهای وی ،ساختن تاریک خانه و تاباندن نور از روزنه و منفذ بود که  270سال بعد ،رنه  دکارت دانشمند
اهل فرانسه آن را تکرار کرد.
کمالالدین فارسی نخستین دانشمندی بود که تئوری خطای چشم را توضیح داد و برای حل این موضوع،
استفاده از عدسی های گوناگون را ارائه کرد .این تئوری جالب و بی نظیر باعث شد که پس از آن در سده نوزده
میالدی در قواعد عکاسی و ساخت تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها از عدسی  ها استفاده شود.
کمال الدین فارسی پیش از ماکسول گفته بود« :هرگاه نور به طور مایل ازمحیطی به محیط شفاف
دیگری داخل شود ،می توان حرکت آن را نتیجه دو حرکت دانست :یکی حرکت در جهت عمودی و حرکت دیگر
در جهتی که عمود بر عمود اول است ».اما نکتۀ مهم این است که درگذشته ترجمه التین کتاب «تنقیح المناظر»
کمال الدین فارسی به کتابخانه  های اروپا راه یافته است ،ولی بسیاری از نظریه ها و تجربه های کمال الدین
ازکتاب ها و زبان دانشمندان غربی سر درآورده است .
کمال الدین فارسی در نوزدهم ذیقعده سال  698هجری شمسی در شهر تبریز درگذشت.

تاریخ علم دانشمندان ایرانی ـ اسالمی
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ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻯ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

 ۱در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎه ذرات ﮔﭻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد؟
 ۲ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺳﺘﯽ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟
 ۳ﭼﺮا ﭘﻮﻧﺰ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻣﻴﺦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻮب ﻓﺮو ﻣﯽ رود؟
 ۴وزن  ١m۳ﺷﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وزن  ١m۳آب اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺑﺎدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺷﻦ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورﻧﺪ،
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻳﮏ ﺗﻮﻓﺎن ﺣﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﺼﺮ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ۵ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮاورد ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

 ۱ﻓﺸﺎری را ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺴﺘﺎدن در روی زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮاورد ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻮای داﺧﻞ ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آن را ﻣﺎﻳﻊ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ )از ﺟﺪول
 ٥ــ ١اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.
 ۳در ﭼﻪ ﻋﻤﻘﯽ از درﻳﺎ ﻓﺸﺎر  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﯽ آب درﻳﺎ را  ۱۱۵۰kg/m۳ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ(.
 ۴اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰ و ﭘﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی  ۱/۸۳mﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﻮن۱/۰۶*۱۰٣kg/m۳
اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ،۱٠cmاﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻫﻮای درون دﻫﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
 ۵ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪن آب ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ۱۰۰۰kg/m۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯽ ،ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع
ٔ
ﻫﻮای ﺑﻴﺮون ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 ۶ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﻳﮏ اﺗﺎق  ۴/۲ m ،۳/۵ mو  ۲/۴ mاﺳﺖ.
اﻟﻒ( وزن ﻫﻮای درون اﺗﺎق در ﻓﺸﺎر  ١atmو دﻣﺎی  ٠ Cﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( ﻧﻴﺮوی وارد از ﻫﻮای داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑﺮ ﮐﻒ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

h

 ۷در ﻳﮏ ﻇﺮف ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ ﺣﺎوی آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ.
اﻟﻒ( ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ:
h′ ρ
=
h ρ′

ﮐﻪ در آن  ρ′ﭼﮕﺎﻟﯽ روﻏﻦ و  ρﭼﮕﺎﻟﯽ آب و  h ′ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن روﻏﻦ اﺳﺖ.
ب( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد؟ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم
راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
دﻫﻴﺪ و درﺳﺘﯽ ٔ

 ۸آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو را ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد .ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﮏ و ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﻪ
١١٢

h′

آب

P

1cm

50cm

P′

روﻏﻦ

ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ

ﺑﺸﮑﻪای وﺻﻞ ﮐﺮد و در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آب رﻳﺨﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آب
در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  ۱۵/۳ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ درﭘﻮش ﺑﺸﮑﻪ در رﻓﺖ .اﮔﺮ ﻗﻄﺮ درﭘﻮش
 ۵۰cmﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ از ﻃﺮف آب ﺑﻪ درﭘﻮش وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ  ۱cmاﺳﺖ.

B
120cm
8 cm
h 0 cm

 ۹اﮔﺮ در ﻣﺨﺰن ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو آب ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ از h۰
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود ،ﻫﻮا در داﺧﻞ ﻇﺮف  Aﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ
در ﻇﺮف  ۸cm، Aﺑﺎﻻﺗﺮ از  h۰و در  ١٢٠cm ،Bﺑﺎﻻﺗﺮ از  h۰ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﭼﻪ ﻋﺪدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ )اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻓﺸﺎر
ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ای را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.
ب( ﻓﺸﺎر ﮐﻞ ﮔﺎز ﻣﺤﺒﻮس ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

P

A

B

ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ
 ۱۰در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﺎﻳﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ρدر داﺧﻞ ٔ
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﺑﺎ درﭘﻮﺷﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف
ارﺗﻔﺎع در ﻧﻘﺎط  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ  hاﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻊ در  Aﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ ﺷﻌﺎع ﻟﻮﻟﻪ  rﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ درﭘﻮش A
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ۱۱در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﻘﺪار  hﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را
۱ * ۱۰۵Paو ﭼﮕﺎﻟﯽ آب را  ۱g/cm۳ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

h

A

=
P 1/ 2 ×105 pa

110cm

آب

h

آب

 ۱۲در ﺳﺎل  ۱۹۳۴ﻳﮏ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﻓﻮﻻدی ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۹۲۳ﻣﺘﺮی
اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺖ .اﻳﻦ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﯽ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۰/۵ mداﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺸﺎر در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ۹/۳ * ۱۰۶ N/m۲ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺮوی
وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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