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)D` ( نفس قوة الدفع)FB ( التي تؤثر على الجسم المغمور)D ( ل والحجم ألن لهما نفس الش
قعان على نفس العم ل متوازن ) `D(إن الحجم المختار . و قع في حالة توازن ألن السائل 

F: لذلك تكون  	 W` ل ما في حجم السائل ذ الوزن ) Wˋ: (حیث ) ب9- 1-1(الش
ساو حجم الجسم المغ, المختار التالي قوة الدفع تساو وزن السائل الذ حجمه  مور وهذا ما و

ده قانون أرخمیدس   .یؤ

  : )5-1-1(مثال 

تلتها  حیرة70kgصخرة  ان حجم الصخرة . مستقرة في قاع ال ما هي القوة  cm3104×3إذا 
قها لرفعها من القاع ؟   الالزم تطب

  : الحل 

ساو حجم الصخرة   .قوة الدفع المؤثرة على الصخرة في الماء تساو وزن الماء الذ حجمه 

F 	 	 1000

  :وزن الصخرة 

															

		

  :القوة الالزمة لرفع الصخرة

F

تلة أن الصخرة لها    :تساو  وٕانما 70kgال تساو  تحت الماء و
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  :)6-1-1(مثال   

تلته  تلة قدرها  14.7kgتاج  قابل  ًا ؟. 13.4kgووزنه تحت الماء    هل هذا التاج ذه

أن  ρ:  علمًا  	 10 kg/m  

  : الحل 

ساو وزنه خارج السائل مطروح منه قوة الدفع    FBإن وزن الجسم المغمور في السائل 

.                                          قوة الدفع  FB, وزن الجسم خارج السائل  W,  وزن الجسم داخل السائل `W: حیث 

W

  .حجم الجسم المغمورV, ) الماء(ثافة السائل  ρ,  ثافة الجسم المغمور  ρ: حیث

W
W W

ثافة الجسم إلى  ة  ة أو نس ة وزن الجسم خارج السائل إلى قوة الدفع تساو الكثافة النسب إن نس
ه الجسمثافة    .السائل الذ غمر 

من هنا نالحظ أن  
`

ون    ان الجسم مغمورًا في الماء  ة ولما    :   تساو الكثافة النسب

W
W

  : حالتنا هذه  فيو 
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14,7
14,7 13,4 ρ

ρ ρ

حث في  ثافة الرصاصو  جدول الكثافاتال ρالمقارنة نجد أن  11300kg/m ومنه
س من الذهب نستنتج أن التاج مصنوع من الرصاص   .ول

ة مثل الخشب ثافتها أقل من . ستخدم قانون أرخمیدس على األجسام الطاف واألجسام التي 
ثافة, ثافة الماء  ثافته أقل من  ون  طفو في حالة  أن الجسم  قال    .السائل أو الغاز و

  : )7-1-1(مثال 

ة  ثافتها النسب ة  تلتها  2m3أما حجمها  0,6خش الماء  1200kgو ة  فإذا غطست هذه الخش
تلة من الماء قدرها  ًا فإنها تزح    :ل

m

ة التالي فقوة الدفع أكبر من وزن الخش ة على سطح الماء 800kgبـ  و   .فتطفو الخش

ة التوازن ؟   متى تحصل عمل

ة  ة التوازن عندما تزح الخش ون حجم الجزء  1200kgتحصل عمل من الماء أ عندما 
ساو  ة  ة حجم الجزء المغمور إلى حجم  1,2m3المغمور من الخش أو یجب أن تكون نس
ة للجسم  اً الجسم الطافي الكلي مساو ة للسائل أو الغازللكثافة النسب ه النس   :المغمور ف

ثافة الجسم  ρ, حجم الجسم الكلي V,  السائل أو الغازحجم الجزء المغمور في `V: حیث
  .ثافة السائل أو الغاز ρ, المغمور 
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ل جسم م: مالحظة ضًا و ون وزنه أقل من وزنه في  وجودیؤثر في الهواء قوة دفع أ في الهواء 
ثافة الهواء قلیلة لذلك ال نالحظ هذا الفرق ) vacuum(الفراغ أو الخالء  وهناك أجسام . ولكن 
الهلیومالالون الالكرة أو , تطیر في الهواء    .مليء 

  : )8-1-1(مثال 

تلته  وذلكالهلیوم  مملوءةرة في احسب حجم الهلیوم  ه ( 800kgمن أجل رفع ثقل  ما ف
أن ) . تلة الغشاء هواءρعلمًا  	1,29	kg/m    وρهلیوم 	0,18	kg/m .  

  : الحل 

ة وزن ( كرةعلى الالمؤثرة من أجل أن ترتفع الكرة في الهواء یجب أن تكون قوة الدفع  والمساو
ة على األقل وزن الهلیوم ) الذ یزحه حجم الكرة الهواء   .أو الحمل المعل وزن الثقل+ مساو

F

ρهواء.

V
800kg

ρهواء ρهلیوم

ون حجم الكرة  ي ترتفع الكرة یجب أن  Vنالحظ أنه  720m  ذلك یجب أن تكون و
ρهواء ρوهذا واضح من المعادلة األخیرة هلیوم.  
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  :Tension	Surfaceالتوترالسطحي  -1-1-10

األساسداخلحجمالسائألوالغاز . حتىاآلنجرىالحدیثفیهذاالفصلعمایجرف
حدذاتهبخواصمهمة   .غیرأنسطحالسائلیتمتع

ة غشاءمرنممطو,  تبینالمشاهداتالیوم سلكسلو .  علىأنسطحالسائل
اه احاً  وقطراتالندىالعالقةعلىاألعشاب,  إنقطراتالماءالتیتسیلمنصنبورالم اً ص ًالكرو ًاش ,  تأخذتقر
ةصغیرة راتهوائ ارةعن الماء,  مالوأنهاع نمثالً . مملوءة م أن برةالفوالذإلف

ثافةالماء ثافةالفوالذأكبرمن ذّر . تطفوعلىسطحالماءعلىالرغممنأن الغشاءناو ,  المشدودسطحالسائل
الوجودنشأمنو لسطحصورة موازة لؤثر الشد یوهذا ع حمل بینجزئاتالسائالفاعلةقوىالتجاذ لتي تستط

اً . التأثیرالتوترالسطحيهذاُدعىو . إبرة الفوالذ م وصفهذاالتأثیر مةو التي یرمز لها  التوترالسطحيق
ارة عن ,  الحرف الالتیني  قةعلىواحدةالطولمنالخطFالقوةوهو ع ًا لمؤثرةواLالمط عامود

  : والتیتسعىإلىشدالسطحوفقهذاالخط, علىأیخطمأخوذمنالسطح

	 F

ر,  منأجلفهمأفضلو  اً ,  لماذ ق,  نأخذإطارًاسلك فیداخلهعلىغشاءرق كما في لسائلمن احو
ل ةنو ). )ب,  أ(10-1-1(الش ًالللحر اإلطارقا سببوجود. جعألحدجانب ,  سطحيالتوتر الو

ققوةو  التالینزدمنسطحالسائلالبدمنتطب لإلطارو المتحر   .Fینقومبإزاحةالجان

تحددغشاءالسائاللمحمولعلىاإلطارسطحین وسفلي( و , ) علو
إلىFلذافإنطواللخطالذییخضعلتأثیرالقوة ساو ونلدین2lالتیتعملعلىمدالسطح ذافمنأجاللتوترالسطحی وه

ة   : االعالقةالتال

اسالتوترالسطحی ق ام حالق ساو . كافةالسوائللمثلهذاالجهازت 	0,072فالتوترالسطحیللماء

N/m20عنددرجةالحرارة°C .  
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-1-1(الجدولیبین
مالتوترالسطحي)3 بیرًاجداًعلىالتوترالسطحيق   .لسوائلمختلفةوتجدرالمالحظةإلىأندرجةالحرارةتبدیتأثیر

م یبین ) 3- 1-1(جدول  عض الموادعض ق   التوتر السطحي ل
 (N/m)التوتر السطحي   المادة

 c)(  0,44°20الزئب 
 c)(  0.058°37الدم

 c)(  0.037°37الزما الدم 
 c  0,023°20)(الكحول االیتلي

 c(  0,076°0(الماء 
 c(  0,072°20(الماء 
 c(  0,059°100(الماء 
 c)(  0,029°20البنزن 

 c)(  0,025°20محلول الصابون 
سجین السائل   األو

(‐139°c)  0,016 

مع غشاء السائل الموضوع من أجل  Uإطار مجازي على شكل حرف ) 10-1-1(الشكل 
  .الرؤية الجانبية مع زيادة باألبعاد) ب(, عند الرؤية من األعلى ) أ(قياس التوتر السطحي 
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ل  الش - 1(فف
. السائل

طةبها ئاتالمح
  ,

قةالسطح لط
.  ینالجزئات

. لسائألصغرة
  :

  .فسالحجم

انظر سطحالإللى
مساحة ماازدادت

ل - 1-1(الش

, جزئاتالسائل
ةواقعةعلىسطحا
فةالجهاتمنالجزئ

)لساكن
ه الواقعةعل . و

طًالل س محدثةشدًا
أكثری ندحدوثاقترا
یهامساحةسطحال

اللمختلفةالتیلهانف

زئاتمنعمقالسائإل
ة لم,اقةالسطح و

مساعدةا) -1 و

زيئية وضحت 
 وفي عمقه

تؤثرقوىتجاذببینج 
عمقالسائلوعلىجزئ
اف المؤثرةعلیهامن

السائل( 
انبیهافینفسالمستو

قالسائلمسفإللىعم
التیتنشأعندو , فر

سعىإلىحالةتكونفی

اال فةالكتلذاتاألش

نجزبذلعلىنقاللجز
الطاىوالتیتدع, ت

11-1( العالقة

وجهة  النظر الجز
لى سطح السائل و

ةلنظرةالجز  .ئ
عم ئةواحدةواقعةف
عداممحصلةالقوىا

خر 
عةتحتهاومنعلىجا
زئةمتجهةنحواألس
عقوىالتدافعأوالتناف

س  معنىأنالسائل

اف رةللسطحمنبین

حیثأنالعماللمن 
ةالكامنةللجزئات

  

استخداما,  طح

تر السطحي من و
 بين الجزيئات عل

لسطحیبوساطةال
ىالمأخوذةعلىجز

النعفعلسائلتتوازن
األخ سطحتتوازنه
ئةمنالجزئاتالواقع
قوىالمؤثرةعلىالجز
مع زنفیهقوىالتجاذ

, هذا
اً  ًالكرو لماءش

لكرةمساحةأصغر

ققوة , دأنتط
عندئذتزدادالطاقة
ة  . طاقةالسطح

زادةمساحةالسطل

تفسير التو) 1-11
ة التجاذب الفاعلة

تفسیروجودالتوترال
تظهرهذهالقوى)1

زئةالواقعةداخاللس
ئةالواقعةعلىالسجز 

لوأثرتقوىعلىالجزئ
لیتنشأمحصلةللقو

إلىالحدالذیتتواز 
نتناولشدالسطحهذ
ونلقطراتال السبب

ونللجلحجم واحد

دةسطحالسائلالبد
ع) 12-1-1(ل

لما ازدادت الططح 

العماللالزم لحسا
مایلي   : حس

1-1(الشكل 
فقط قوة

 

  

نت م
1-1

فالجز
والج.

حتىول
التا و

, ة
ن م و
ولهذا
فمنأج

  

  

  

  

  

  

لزادو 
ل الش
السط

نح م
ح)10
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W

لإلطاروΔxحیث اإلطار( تغیرمساحةالسطحΔAمقدارانتقااللطرفالمتحر الطرف   : ومنهنجد).من


W
ΔA
	

  

  

  

  

  

  

  

  

ذافإنمعاماللتوترالسطحي قوةمؤثرةفیواحدةالطولγوه سفقط نتعرفهل , م
مقدار لعمالالوٕانما یتزدادمساحةسطحالسائل التاليواحدالزم ,  و
نلألجسامولذلك . J/m2مترمرعأ/أوجولN/mمترأ/تقاسإمابواحدةنیوتنγفإن ذات الكثافة م

ةاإلبرة( ثافةالماءاألكبر من لو . أنتطفوعلىسطحالماء. )الفوالذ , )أ13-1-1(بینالش
الماء غرقف أن علىالسطح التسمحللجسمالطاف شیر. فأنقوةالتوترالسطح السائلWحیث ,  أنوزنالجسمف

إلىالفرقبینقوةالثقلوالقوةالدافعةللجسمنحواألعلى ساو اً ( الذی الماءجزئ ) ألنالجسمموجودف
اللمثالاإذاكان طرفرجلحشرةعلىسب ل: لجسم , )ب13-1-1(الش

طدائرةنصفقطرها عالنقاطالواقعةعلىمح ةالشاrفأنقوةالتوترالسطحیتؤثرفیجم المر وتنمموازنةثقاللجسم
ة ةلـ. cosθ	γقول مساو ةلقوةالتوترالسطح ةالشاقول   .2πrγcosθوعلیهتكونالمر

  

عند زيادة مساحة , الجزيئة العابرة من داخل السائل إلى السطح ) 12-1-1(الشكل 
أخرى وحسب قانون ومن جهة . السطح تؤثر قوة كبيرة من جهة سطح الجزيئات

 نيوتن الثالث تؤثر على الجزيئة قوة معاكسة تساوي قوة التوتر السطحي
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  :)9-1-1(مثال 

ًانصفقطره تقر لكرو 	2x10‐5إذاعلمانلطرفرجلحشرةش

m تلةالحشرةتساو علىارجلهاالستة0,0030gوان التساو توزعوزنها .  و
ة لθأوجدعندئذالزاو الش ماهومبینف ةل, ) ب13-1-1(حس   . 20ocإذاكانتدرجةحرارةالماءمساو

  : الحل 

  :ماأن 

  .سدسوزنالحشرةذاتالستأرجلWحیث

  :ونلدینا

6,28 . 2. 10 m . 0

cosθ	

قوة التوتر السطحي الشرطية المؤثرة ) 13-1-1(الشكل 
 )ب(وعلى رجل حشرة ) أ(على كرة 
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افلحماللحشرةعلىسطحالماcosθتشیرٕالىأنهلوأن ونغیر س أنالتوترالسطح عن انتأكبرمنالواحدفهذاكانس
  .ء

ة اتعال ات  التكوندقةالحسا لمثل الحسا
قة لدقیr)ةالحفر (ألننصفقطرالسا ش إلىنصفقطرالجسمالطافی ساو .  علىالسطحال

الحصولعلىتقدیرتقرب ةسطحإلبیدأنهذهالطرقةتسمح ان   .لعلىحماللجسمالسائم

مالتوترالسطحیللماء قالغسیلمنق ةاالستحماموالغسیل. قلاللصابونومساح سهلعمل ,  وهذا
افالقماشوٕالىالمساماتالصغیرة التغلغإللىالداخلمابینأل سمحللماء ال المرتفعللماءالنق . ألنالتوترالسطح

اً ,  تیتخفضمنالتوترالسطحيالموادالو  الموادالفعالةسطح 	Surfaceتدعى active	 materials 
  .) SAMواختصاراً (

  

  

  

  

  

  

  

  مسائل

ة  )1 غیر أن الكتلة الجزئ ثافة مادة أخر هل هذا  ثافة مادة أكبر من  انت  إذا 
ة؟  للمادة األولى أكبر من الكتلة للمادة الثان

ثافة جسمك عندما )2 نك أن تعین  م ح؟ یف  ح في المس  تس
ة أن ترتفع في الجو إلى ارتفاع غیر محدد؟ وضح ذلك )3 ن لكرة هوائ م  هل 


