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m همان طـور که مشـاهده گردید، در ظرف )1( نیروی واردشـده از ظرف مایـع به کف ظرف، کوچک تر از وزن مایع اسـت، زیرا فقط 
مقداری از مایع که دقیقًا باالی سطح مورد نظر قرار دارد به آن نیرو وارد می کند و بقیٔه مایع به دیواره های ظرف نیرو وارد می کند. بنابراین 
W همین طور در ظرف )3( نیروی وارد شـده به کف ظرف بیشـتر از وزن مایع است. زیرا عالوه بر آن مایع دیواره ها نیز به کف ظرف  F>

W است. به شکل های زیر دقت کنید: F< فشار و نیرو وارد می کنند. به این ترتیب 

(1)(2)

k  شکل زیر دو ظرف با سطح قاعدٔه یکسان را که تا یک ارتفاع در آن ها آب ریخته شده است، نشان می دهد. لذا می توان گفت: وزن مایع

ظرف اول .......... نیرویی اسـت که مایع به قاعده وارد می کند و وزن مایع ظرف دوم ............ نیرویی اسـت که مایع به قاعده وارد 

)سراسری تجربی 75( می کند. 
1( کم تر ازـ  بیشتر از
2( کم تر ازـ  کم تر از 

3( بیشتر ازـ  کم تر از
4( مساویـ  نیز مساوی

l 1 پاسخ: گزینٔه

m در تمام ظروف بررسی شده نیرویی که از طرف ظرف به تکیه گاه شوارد می شود، برابر مجموع وزن ظرف و مایع است.

k  در شـکل روبه رو، حجم و عمق آب در دو ظرف پر از آب با هم برابر اسـت. اگر نیرویی که ظرف ها به سـطح افقی وارد می کنند به ترتیب

P2 باشـد، کـدام رابطـه درسـت اسـت؟ )جـرم ظرف هـا بـا هـم برابـر اسـت.(  P1 و  F2 و فشـار آب در کـف ظرف هـا  F1 و 
)سراسری ریاضی 92(  

 P P1 2
1
4= F و  F1 2=  )1

 P P1 2= F و  F1 24=  )2
 P P1 24= F و  F1 2=  )3

 P P1 2= F و  F1 2
1
4=  )4

l »3« پاسخ: گزینٔه

l  .است P P1 2= P فشار واردشده به کف دو ظرف برابر است و  gh= ρ با توجه به این که h و ρ در دو ظرف یکسان است، طبق رابطٔه 

در قسـمت بعدی سـؤال، نیروی واردشـده از طرف ظرف ها به سـطح افقی را می خواهد که برابر مجموع وزن ظـرف و وزن کل مایع 

. F F1 2= می باشد که در دو ظرف یکسان است و داریم 

(1) (2)

(1)(2)
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2 22

2
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اصل هم فشاری

n  یک مثال مهم

این بخش را با یک مثال شروع می کنیم.
فرض کنید مطابق شکل مقابل داخل ظرفی مقداری آب ریخته باشیم. می خواهیم فشار حاصل از آب را در 

نقاط B ، A و C با یکدیگر مقایسه کنیم.

 P P PA B C= = طبق یک اصل بسیار مهم، نقاط هم سطح داخل یک مایع همواره فشارهای برابر دارند. بنابراین داریم: 
اما واقعًا چگونه ممکن است فشار آب وارد شده به نقاط A و B با یکدیگر برابر باشند؟!

هنگامی که ظرفی با دو دهانه را پر از مایع می کنید، مایع موردنظر تمایل دارد در دو قسمت به یک اندازه باال بیاید. 
مثاًل اگر آب پاشـی را مطابق شـکل مقابل پر از آب کنید، آب در لولٔه آب پاش و مخزن آن تا یک ارتفاع باال می آید. در 
ظرف مثال ما هم باید همین اتفاق رخ دهد. آب تمایل دارد هم در شاخٔه B و هم در شاخٔه A به یک اندازه باال برود 

اما در نقطٔه D آب به سقف ظرف برخورد می کند و دیگر نمی تواند باالتر برود.
به نظر شما اگر ظرف مورد نظر را در نقطٔه D سوراخ کنیم، چه اتفاقی می افتد؟! بلقه دقیقًا درست است. آب در نقطٔه D به سمت باال فوراه 
می زنـد تـا خود را به ارتفاع آب شـاخٔه A برسـاند. بنابراین آب به اندازٔه کمبود ارتفاعی که دارد به نقطه D فشـار و نیـرو وارد می کند. طبق 
 20cm قانون سوم نیوتون، سقف ظرف نیز به همان اندازه به آب فشار و نیرو وارد می کند. بنابراین اگر فشار وارد شده به نقطٔه A به اندازٔه 
10cm آن را واقعًا آب وارد می کند و بقیه آن را سـقف ظرف تأمین  20cm آب اسـت که  آب باشـد، فشـار واردشـده به نقطٔه B هم به اندازٔه 
، مقدار h عمق نقطٔه موردنظر نسـبت به بیشترین ارتفاعی است که سطح مایع دارد. )همان  P gh= ρ می کند. به عبارت دیگر در رابطٔه 

سطح آزاد مایع خودمان!(
تمـام این هـا رو گفتیـم که به همان اصل اولیه برسـیم که نقاط هم سـطح داخل یک مایع همواره فشـارهای برابر دارند بـه این اصل، اصل 

هم فشاری نقاط هم تراز می گوییم.

n جوسنج آزمایش توریچلی

جوسـنج یا فشارسـنج جیوه ای یا بارومتر )هر سه تاشـون یکی هستن(، وسیله ای است که برای اندازه گیری فشـار هوا مورد استفاده قرار 
می گیرد. اصول کار جوسنج در آزمایش زیر که به آزمایش توریچلی معروف است، مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمایش توریچلی: فرض کنید لوله ای را که لب به لب پر از جیوه است وارد ظرف حاوی جیوه کنیم و مطابق شکل انتهای آن 

را از ظرف بیرون بیاوریم. در این حالت جیوه از انتهای لوله کمی پایین می رود ودر سطح مشخصی می ایستد. هر چه ارتفاع 
جیوه در لوله بیشتر باشد، فشار هوای محیط بیشتر است. اما چرا؟

همان طور که در درسـنامٔه قبل گفتیم، نقاط هم سـطح داخل یک مایع همواره فشـارهای برابر دارند. بنابراین در شـکل زیر 
نقاط A و B هم فشار هستند.

A B
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فشـار واردشـده به نقطٔه B برابر فشار هوای محیط است و فشار وارد شده به نقطٔه A برابر فشار ستون جیوه است. )دقت کنید که قسمت 
انتهای لوله، خأل است و فشاری ایجاد نمی کند( بنابراین در این آزمایش فشار هوای محیط برابر فشار ستون جیوه است.

76cm می رسـد. بنابراین می گوییم فشار هوا در سطح آزاد دریا به اندازٔه 76 سانتی متر  m در سـطح آزاد دریا معمواًل ارتفاع جیوه به 
 P gh Pa= = × × = =ρ 13600 9 8 76

100 101292 8 105/ / جیوه است که برحسب پاسکال برابر است با: 
به این فشار یک جو یا یک اتمسفر گویند. در ادامه در قالب چند تست نمونه، نکات بسیار مهمی را در مورد این آزمایش بررسی می کنیم. 

k در شکل مقابل، در انتهای لوله مقداری گاز هیدروژن محبوس است. کدام گزینه در مورد فشار هوای محیط مورد نظر درست است؟
75cmHg است. 1( فشار هوای محیط دقیقًا برابر 

75cmHg است. 2( فشار هوای محیط کم تر از 
75cmHg است. 3( فشار هوا محیط بیشتر از 

75cmHg است. 4( فشار هوای محیط دقیقًا برابر 

l  :با یکدیگر برابر است، بنابراین داریم B و A گزینٔه »3« همان طور که گفتیم، فشار نقاط

l  
P P

P P P
P P P

B

A

=

= +






⇒ = +

0
0

½¼Ã] ·r»nkÃÀ

½¼Ã] ·r»nkÃÀ
       

75cm است. پس فشار هوای  بنابراین فشار هوای محیط برابر مجموع فشار ستون جیوه و فشار هیدروژن است. چون ارتفاع ستون جیوه 
محیط قطعاً از 75 سانتی متر جیوه بیشتر است.

k به ترتیب از راست به چپ چند سانتی متر جیوه است؟ B و A 75 باشد، فشار نقاطcmHg اگر در شکل مقابل فشار هوای محیط 
1( 50ـ  75
2( 50ـ  25
3( 25ـ  75
4( 25ـ  50

l  برابر فشار واردشده B چون نقاط هم سطح داخل یک مایع، فشارهای برابر دارند، پس فشار واردشده به نقطٔه پاسخ: گزینٔه »3« 

75cmHg می شود. به عبارت دیگر داریم: به نقطٔه C بوده و برابر فشار هوا یمحیط یعنی 
از طرف دیگر فشار واردشده به نقطٔه B برابر مجموع فشار ستون جیوه و فشار نقطٔهA  است، بنابراین داریم:

 P P P P P cmHgB A A A= + ⇒ = + ⇒ =
½¼Ã]·¼Tw

75 50 25             

جیوه

75cm

H0

جیوه

75cm

H0

A B

جیوه
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k  به ترتیب از راسـت به چپ چند B و A مطابـق شـکل مقابل، لوله ای به صورت مایـل در ظرف حاوی جیوه قرار می دهیم. فشـار نقاط

پاسکال است؟
 80 – 37/5 )1
75 – 37/5 )2

80 – 40 )3
75 – 35 )4

l :باز هم همان اصل معروف می گوید: »نقاط هم فشار داخل یک مایع، فشارهای برابر دارند« پس داریم گزینٔه »4« 
 P P P cmHgB C= = =0 75   
از طرف دیگر فشـار واردشـده به نقطٔه B برابر مجموع فشار ستون جیوه و فشـار نقطٔه A است. برای به دست آوردن فشار ستون جیوه نیز 

کافی است ارتفاع جیوه را از سطح آزاد مایع به دست آوریم. بنابراین داریم:

 sin sin30 80 80 30 40 400 0= ⇒ = ⇒ =h
cm P cmHg

½¼Ã]·¼Tw
 

 P P P P P cmHgB A A A= + ⇒ = + ⇒ =
½¼Ã]·¼Tw

75 40 35  

k  75cmHg 10cm را 25 سانتی متر در ظرف جیوه فرو می کنیم. اگر فشار هوای محیط  1m و قطر  مطابق شکل مقابل لوله ای به طول 

باشد، جیوه نسبت به سطح آزاد مایع داخل ظرف، چند سانتی متر در لوله باال می رود؟
50 )2   75 )1

4( صفر   25 )3

l  ،اگر کمی به شکل دقت کنید، متوجه می شوید که انتهای لوله باز است و هم در داخل لوله و هم خارج آن گزینٔه »4« 

فشـار هوا وجود دارد و فشـار نقاط A و B با یکدیگر برابر بوده و برابر فشـار هوا اسـت و دیگر دلیلی ندارد جیوه در لوله 

باال رود.
10cm است، پس لولٔه موردنظر مویین نیست و پدیدٔه مویینگی در آن روی نمی دهد. دقت کنید که قطر لولٔه موردنظر 

n تبدیل واحدهای فشار

فشـار یکی از پر واحدترین کمیت ها در فیزیک اسـت برای گزارش فشـار از واحدهایی مانند سـانتی متر جیوه، میلی متر جیوه، پاسـکال، 
اتمسفر، بار و تور استفاده می کنیم.

: یک پاسکال برابر فشاری است که نیروی عمودی یک نیوتون به مساحتی به اندازٔه یک مترمربع وارد می کند. ( )Pa پاسکال

105 پاسکال یک بار است. : هر  ( )bar بار
1cmHg است. 1cm ایجاد می کند، معادل  : فشاری که ستونی از جیوه به ارتفاع  ( )cmHg سانتی متر جیوه 

20cmHg اسـت. معنی این جمله  نمونـه:  فرض کنید بشـکة بزرگی حاوی آب در اختیار داریم که فشـار ناشـی از آب در کف بشـکه 

A

B

80cm

جیوه

0130

A

B
C
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جیوه
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چیست؟

20cm داخل آن جیوه بریزیم، فشاری که جیوه ایجاد  معنی این جمله این است؛ یعنی اگر آب داخل این بشکه را خالی کنیم و تا ارتفاع 
می کند به اندازٔه فشاری است که هم اکنون آب داخل بشکه ایجاد کرده است. به عبارت دیگر ارتفاع ستون جیوه معیاری است برای بیان 

اندازٔه فشار.
P استفاده  gh= ρ ) می توانید از رابطٔه  )Pa ) به پاسکال  )cmHg تبدیل سـانتی متر جیوه به پاسکال: برای تبدیل سـانتی متر جیوه 

ρ، چگالی جیوه را برحسب کیلوگرم بر مترمکعب جایگذاری کنید  کنید. فقط کافی است به جای h، ارتفاع جیوه بر حسب متر و به جای 
تا فشار برحسب پاسکال به دست آید.

( یک اتمسـفر نام دارد.  g N
kg

= 9 81/ 00C و  : فشـار معادل سـتونی از جیوه به ارتفاع 76 سـانتی متر )در دمای  ( )atm اتمسـفر یا جو 
همان طور که در تست باال مشاهده کردید، یک اتمسفر اندکی بیشتر از یک بار است.

1mmHg است. 1mm ایجاد می کند، معادل  : فشاری که ستونی از جیوه به ارتفاع  ( )torr ) یا تور  )mmHg میلی متر جیوه 

 1 10cmHg mmHg= و یا برعکس عمل می کنیم:  mm cm به  cmHg به mmHg و یا برعکس مانند تبدیل واحد  m برای تبدیل 

mmHg بـه چگالـی جیوه که تابع دما اسـت و هم چنیـن مقدار g کـه از محلی به محل دیگـر تغییر می کند،  cmHg و  m یکاهـای 
بستگی دارند.

بنابراین پاسکال یکای مناسب تری برای فشار است.
جمع بندی: در نمودار زیر چگونگی تبدیل یکاهای فشار به یکدیگر را به طور خالصه برایتان مشخص کرده ام:

 mmHg cmHg Pa
P gh

P gh

×
×

=

=
×

×

− −
 →←   →←   →10

10
10

10

1 5

5

ρ

ρ
←  bar  

 76 1cmHg atm=  
در بعضی از مسـائل از شما خواسته می شود که فشـار ستونی از یک مایع را برحسب سانتی متر جیوه به دست آورید. در این مسائل کافی 

) قرار دهید و ارتفاع جیوه را به دست آورید که همان حکم فشار را دارد:  )ρgh
½¼Ã]

) را برابر  )ρgh
ÍÄI¶

است 
 ( ) ( )ρ ρgh gh

½¼Ã] ÍÄI¶
=  

n شکل U لوله های

فرض کنید مطابق شـکل مقابل، چند مایع مخلوط نشـدنی در یک لولٔه U شـکل به حال تعادل قرار داشـته باشـند. برای به دسـت آوردن 
رابطه ای بین ارتفاع و فشار حاصل این مایع ها به صورت زیر عمل می کنیم:

قبل از هر اقدامی دو نقطه از شکل را انتخاب می کنیم که شرایط زیر را داشته باشند:
1ـ هم سطح باشند.

2ـ داخل یک مایع باشند.
3ـ ترجیحاً روی یکی از مرزهای جدایی دو محیط باشند.

در شـکل باال این دو نقطه را با حروف A و B مشـخص کرده ایم. همان طور که می دانید نقاط هم سـطح داخل یک مایع همواره فشارهای 
برابری دارند. بنابراین فشار در نقاط A و B نیز یکسان است. داریم:

 P P gh P gh gh P gh gh gh h hA B= ⇒ + = + + ⇒ = + ⇒ = +ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ3 3 0 1 1 2 2 0 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 ρρ2 2h  

A B
p h1 1

p h2 2

p h3 3

P0P0
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معمواًل در سؤاالت لوله های U شکل، ارتفاع و یا چگالی یک مایع مجهول است که به کمک روش باال می توانیم آن را به دست آوریم. دقت 
کنید که رابطٔه به دست آمده یک رابطٔه کلی نیست و با توجه به شکل سؤال تغییر می کند.

اضافه کردن مایع به یک طرف لولٔه U شکل: فرض کنید مطابق شکل )1( مقداری جیوه داخل لولٔه U شکل به حالت تعادل قرار داشته 

باشـد. اگر در شـاخٔه سمت راست مقداری آب بریزیم، سطح جیوه در شـاخٔه سمت راست به اندازٔه x پایین آمده و در شاخٔه به سمت چپ 
نسبت به حالت اولیه به اندازٔه x باال می رود. به شکل های زیر دقت کنید.

2x می شود. در این حالت برای به دست آوردن جابه جایی جیوه در  بنابراین اختالف ارتفاع سطح جیوه در دوشاخه در حالت جدید برابر 
 P P g x ghA B= ⇒ =ρ ρ

½¼Ã] JA JA
( ) ( )2 ) به صورت زیر عمل می کنیم:  )x هر شاخه 

k  شکل شیشه ای، جیوه قرار دارد و محل سطح آزاد جیوه را روی یکی از شاخه ها عالمت گذاری می کنیم. اگر به آرامی در U درون لولٔه

27شـود، سطح جیوه در شاخٔه مقابل، از محل عالمت گذاری چند سانتی متر باال  2/ cm شـاخٔه دیگر آن قدر آب بریزیم تا ستون آب 

می رود؟ )چگالی جیوه 13/6 برابر چگالی آب است.(
4 )4  2 )3  1 )2  0/5 )1

l .ابتدا شکل ساده از دو حالت مسأله، رسم می کنیم گزینٔه »2« 

با توجه به این :که فشار واردشده به دو نقطٔه A و B با یکدیگر برابر است، داریم:
 P P g x g h x x cmA B= ⇒ = ⇒ = ⇒ =ρ ρ

½¼Ã] JA JA
( )( ) ( ) / ( ) ( / )2 13 6 2 1 27 2 1  

فشارسنج U شکل )مانومتر(

 U برای اندازه گیری فشار شاره ها از وسیله ای به نام مانومتر استفاده می شود. همان طور که در شکل زیر می بینید، این وسیله از یک لولٔه
شـکل حاوی مایع تشـکل شده است. مایع داخل لولٔه U شکل معمواًل آب یا جیوه است. برای به دست آوردن فشار گاز محبوس در داخل 

مخزن کافی است فشار نقاط A و B را برابر هم قرار دهیم و داریم:
 P P P gh PA B= ⇒ = +

pI¬
ρ 0    

P فشار مطلق می گویند.
pI¬

در رابطٔه باال به 
Pg نشـان می دهند. با توجه به رابطٔه باال  ) فشار پیمانه ای گویند و آن را با  )P P

pI¬
− 0 فشـار پیمانه ای: به اختالف فشـار گاز و فشـار هوا 

 P gh P P P gh P ghgpI¬ pI¬

(ÁHï¾ºIµÃQnIzÎ)

= + ⇒ − = ⇒ =ρ ρ ρ0 0��� ��
ρgh است، به عبارت دیگر داریم:  فشار پیمانه ای گاز برابر 

دقت کنید که برای به دست آوردن فشار پیمانه ای باید فشار گاز را منهای فشار هوا کنید.
0 اسـت. در این  5/ atm 1 و  5/ atm 1atm اسـت، فشـار مطلق دو گاز A و B به ترتیب  به طور مثال: فرض کنید در محلی که فشـار هوا 

صورت برای به دست آوردن فشار پیمانه ای A و B داریم:

A B

h
x
xx

آب

شکل(1) شکل(2)

A B

h
x
xx

آب

حالت اول جیوهحالت دوم

/ cm27 2

مخزن گاز
A B

h
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 P P P atmgA A= − = − =0 1 5 1 0 5/ /  
 P P P atmgB B= − = − = −0 0 5 1 0 5/ /  
منفی شـدن فشـار پیمانه ای به این معنی است که فشار گاز مورد نظر کم تر از فشار هوای محیط است. به \بارت دیگر می توانیم بگوییم که 

0 کم تر از فشار هوای محیط است. 5/ atm  ،B 0 بیشتر از فشار هوا و فشار گاز 5/ atm  ،A فشار گاز
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اصل پاسکال و باالبر هیدرولیکی

n اصل پاسکال

فشار وارشده به یک نقطه از مایع عینًا به تمام نقاط مایع وارد می شود. به عبارت دیگر افزایش فشار تمام نقاط درون یک مایع یکسان است.

k  اسـت. وزنه ای را روی پیسـتون آزاد قرار می دهیم. اگر در اثر PB PA و  در شـکل روبه رو، فشـار در نقاط A و B در درون مایع برابر 

PB∆ باشد، کدام رابطه درست است؟ PA∆ و  وزنه، افزایش فشار در آن نقاط 
 ∆ ∆P PB A< P و  PB A=  )1
 ∆ ∆P PB A= P و  PB A<  )2
 ∆ ∆P PB A= P و  PB A>  )3
 ∆ ∆P PB A> P و  PB A>  )4

l  است. از طرف دیگر طبق اصل پاسکال افزایش P PB A> h است، در نتیجه  hB A> با توجه به رابطٔه ρgh چون  گزینٔه »3« 

 ∆ ∆P PA B= فشار تمام نقاط مایع یکسان است. بنابراین داریم: 
فرض کنید مطابق شـکل مقابل، ظرفی با سـطح مقطع های متفاوت در اختیار داشـته باشـیم و مقداری مایع به ظرف اضافه کنیم، طبق 

A2 با یکدیگر برابر است، بنابراین داریم: A1 و  اصل پاسکال افزایش فشار واردشده به سطح مقطع های 

 ∆ ∆
∆ ∆

P P
F

A

F

A1 2
1
1

2
2

= ⇒ =  
F∆ افزایش نیروی واردشده به سطح مقطع ظرف است. در این رابطه 

n باالبر هیدرولیکی

 وسـیله ای اسـت که برای بلندکردن اجسام سنگین اسـتفاده می شود. همان طور که در شـکل زیر می بینید، یک باالبر هیدرولیکی مانند 
یک لولٔه U شکل ساده است. با این تفاوت که سطح مقطع دو شاخٔه آن با یکدیگر برابر نیست.

مایع داخل باالبر هیدرولیکی معمواًل آب یا روغن اسـت که بین دو پیسـتون محبوس شده اسـت. معمواًل جسم سنگین را بر روی پیستون 
بزرگ قرار می دهند، حاال اگر نیرویی مانند F1 به پیستون کوچک به سمت پایین وارد کنیم، به پیستون بزرگ نیرویی مانند F2 و به سمت 

باال وارد می شود و با توجه به اصل پاسکال داریم: 

A
B

A1

A2A1

F1 F2
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∆ :اصل پاسکال ∆P P
F

A

F

A

A

A

F

F1 2
1
1

2
2

2
1

2
1

= ⇒ = ⇒ =  
h2 به سمت باال حرکت کرده  حاال فرض کنید بر اثر نیروی واردشده، پیستون کوچک به اندازٔه h1 به سمت پایین و پیستون بزرگ به اندازٔه 

باشد. از آن جایی که حجم مایع منتقل شده در دوشاخه یکسان است، داریم:

 ∆ ∆V V A h A h
A

A

h

h1 2 1 1 2 2
2
1

1
2

= ⇒ = ⇒ =  

A همواره قابل 
A

h

h
2
1

1
2

= A فقط زمانی می توانید استفاده کنید که دو پیستون هم تراز باشند. اما رابطٔه 
A

F

F
2
1

2
1

= دقت کنید که از رابطٔه 
استفاده است.

A2A1 h2

h1
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0 مترمربع است بریزیم، فشاری که این آب 51 36/ 60cm پر از آب است. اگر همٔه آب این مکعب را درون استوانه ای که مساحت قاعدٔه آن مکعبی به ضلع
)سراسری ـ 1396( در کف استوانه ایجاد می کند، چند برابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می کند؟ 

1 )4   2 )3   π2 )2   π )1

 
 
 
 

61 1
3

ρρB اســت را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک ظرف اســتوانه ای می ریزیم. اگر g
cm

== 0 6
3

/ ρρA و g
cm

== 1 2
3

/ دو مایع B، A را که چگالی آن ها
حجم مخلوط از مایع A و بقیٔه آن از مایع B و ارتفاع مخلوط در ظرف 75 ســانتی متر باشــد، فشــار وارد از ظرف مخلوط بر کف ظرف چندپاســکال است؟

)سراسری ـ 1395(   ( )g m
s

 10
2

6750 )2   6000 )1
9750 )4   9000 )3

 
 
 
 

در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی وجود دارد. اگر نمودار تغییرات فشار بر حسب 71
2 در SI کدامند؟  1 و tan باشد، tanθθ θθ

2 1
17== عمق دو مایع مطابق شکل زیر باشد و

)خارج از کشور ـ 1396(
1( 600 و 10200
2( 750 و 12750
3( 800 و 13500
4( 080 و 13600

 
 
 
 

در شکل روبه رو، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع ها را با هم مقایسه 81
)سراسری ـ 1395( کنیم، کدام رابطه درست است؟ 

 PC PD PA PB< <, )2    PC PD PA PB< =, )1
 PC PD PA PB= >, )4    PC PD PA PB= =, )3
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2 ریخته شده و فشار در نقاط A و B درون دو 91 1 و در شــکل زیر، درون لولٔه U شــکل دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های
)خارج از کشور ـ 1395( مایع به ترتیب PA و PB است. کدام رابطه در این مورد درست است؟ 

 PB PA< >,ρ ρ
2 1

)1
 PB PA> >,ρ ρ

2 1
)2

 PB PA< <,ρ ρ
2 1

)3
 PB PA> <,ρ ρ

2 1
)4

 
 
 
 

105Pa و چگالی آب و جیوه در SI به ترتیب 1000 و 13600 باشد، 101 در شکل زیر، اگر فشار هوا
)خارج از کشور ـ 1397( h چند سانتی متر است؟ 

20 )2   22 )1
15 )4   18 )3

 
 
 
 

13600 باشد، فشار گاز درون ظرف، چند پاسکال است؟ 111
3

kg
m

105 پاسکال و چگالی جیوه در شکل روبه رو، اگر فشار هوا
)خارج از کشور ـ 1395(

61200 )2   38800 )1
612001 )4   138800 )3

 
 
 
 
در شــکل روبه رو در لولٔه U شــکل آب ریخته شــده و نقطٔه M روی لوله نشانه گذاری شــده است. اگر در قسمت سمت 121

راست لوله، روی آب به ارتفاع 5 سانتی متر نفت بریزیم، در لولٔه مقابل، سطح آب چند سانتی  متر از نقطٔه M باالتر می رود؟
)سراسری ـ 1391(  

4 )4   2 5/ )3  2 )2  1 )1
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در شــکل روبه رو، قطر قاعدٔه دو اســتوانه برابرند. اگر شــیر ارتباط بین دو طرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی متر پایین می آید؟ )131

)سراسری ـ 1395( 1000 چگالی آب( 
3

kg
m

800 چگالی نفت و
3

kg
m 2 5/ )4  4 )3  5 )2  10 )1

 
 
 
 
 

2 است، مطابق شکل زیر، آب وجود دارد. در لولٔه سمت 141 2cm 5 و 2cm در یک لولٔه U شــکل که مســاحت قاعدٔه لولٔه سمت راست و چپ آن به ترتیب
)خارج از کشور ـ 1396( چپ چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لولٔه سمت راست 4 سانتی متر باال رود؟ 

 ( , , / )g
m

s

g

cm

g

cm
= = =10 1 0 8

2 3 3
ρ ρ

JA ¸ü»n

28 )2    17 5/ )1
70 )4   35 )3

 
 
 
 
 
فشاری که آب به کف ظرف وارد می کند را به دست آورید.151

 ρ ρ
JA ½¼Ã]
= = = =1 13 5 10 75

3 3 0

5g

cm

g

cm
P Pa cmHg/  

الف( بر حسب پاسکال
ب( بر حسب سانتی متر جیوه
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