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  8محاضرة                     جامعة دمنهور 

 الضغط                    كلٌة الزراعة   

 قسم الموارد الطبٌعٌة والهندسة الزراعٌة

 ثالثا: الضغط
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1 Pa= 10-5 bar 

1atm= 1bar =76 cmHg= 105 Pa 

 :1مثال 

 5فاذا كاا  نفاق قطار راس الادبوس   N 15دفع دبوس بقطعى خشب مستخدما قوة مقدارها 
mm    1ومقدمتهmm   احسب الضغط علً راس الدبوس والضغط علً قطعة الحشاب الناات .

 .ع  مقدمة الدبوس

 الحل

 

 :2مثال 

ز احسب الضغط علً  cm2 250 علً قطعة كعدنٌة مساحتها   kg 75ٌقق شخص كتلته 

 القطهة المعدنٌة نتٌجة وقوق الشخص علٌها.

 الحل
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  (P0) الضغط  الجوي

مقطعها وحدة المساحات بارتفاع ٌعادل سمك الغالق الجوي.  مساحة الهواءهو وز  عمود م  

 .بار 1او بالتقرٌب  mta 1الضغط الجوي = 

ٌقاس الضغط الجوي باستخدام المانومتر الزئبقً كما هو مبٌ  بالرسم التالً. تعتمد فكرة عمل 

وبة م  الهواء ثم وضعها تحت سطح سائل الزئبق. نظرا ال  الضغط بهذا الجهاز علً تفرٌغ ان

سم زئبق  66داخل األنبوبة المفرغة ٌساوي ففر ٌندفع سائل الزئبق داخل األنبوبة حنً ارتفاع 

 هذه هً قٌم الضغط الجوي.و

 

 Paكلما زاد األرتفاع ع  سطح البحر ٌقل الضغط الجوي 

gPPP a  

P=hρ g 

 : للضغط أعلى من الضغط الجوي 

ag PPP  

P>Pa 

 .نقطة تحت سطح الماء أوأمثلة لذلك الضغط داخل إطارات السيارات والبالونات  

Vacuum 

h (mm) 

Atmospheri

c 

Mercury 

Mercury 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 للضغط أقل من الضغط الجوي 

PPP ag  

P<Pa 

فةةة   )تن ةةةتومتر  أمثلةةةة لةةةذلك الضةةةغط داخةةةل خةةةزاب الم نسةةةة الالرداايةةةة او أ لةةةز  ال ةةةد الرطةةةود 
 معامل األراض .

 ضغط الموااع ) الساال 

P=Pa + hρ g 

hgρP  

 أبحتث 

P =  الساالضغط (Pa  
ρ = الساال )  ثافةkg/m3  
g ( 2= ع لة ال اذبية األرضيةm/s  
h ( عمق الساال =s  

وموب   920بهت في األزحفبع نفست بسوىال  شتوج اثبفخوت اعيىعيوت   : ملئج ثالثت أوعيت مخشب3مثبل

. حود  فوي أا األوعيوت ت وىض اع و     820وايسوسين اثبفخه اعيىعيوت   1000اثبفخت اعيىعيت  

 علي اعقبعدة أابس وعمبذا؟

P= hρاعح : اعمب . وذعك النه أعلوي اثبفوه مون اعصتوج واع يسوسوين الض  g  واألزحفوبع واعابذبيوت

 ثببخه في ا  اعسىال  واألخخالف في اع ثبفت.

ملئج ببعالسستن اعورا  cm 40 ,20 ,20: صفيحت علي ش   مخىاشا مسخطيالث أبعب هب 4مثبل 

1260Kg/mاثبفخه 
3

 القو  المؤثر  عل  القاعد  –أو د الضغط عل  القاعد    
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 الحل: 

P= hρالضغط علً القاعدة  g 

 m/s2  =980 cm/s2 9.8عجلة الجاذبٌة 

P= 0.2*1260*9.8 = 2469.6  Pa 

 F=P*A  القوة المؤثرة علً القاعدة

A= 0.2*0.2=0.04 m2 

F= 2469.6 * 0.04 = 98.784 N 

ومملوء بزٌت : احسب قٌمة اعلً ضغط داخل خزا  كروي الشكل ٌبلغ قطره مترٌ  5مثال 

ذي تم قٌاسة عند اعلً نقطة . اذا كانت قٌمة الضغط ال 0.92الفول السودانً الذي وزنه النوعً 

  k Pa 70فً الخزا  تساوي 

  متر 2الحل: قطره مترٌ  اي ارتفاع الزٌت = 

 1000Kg/m3وذلك ال  كثافة الماء  920Kg/m3كثافة الزٌت 

P=Pa + hρ g 

 وٌعوض علً الضغط الجوي بقٌمة اعلً ضغط فً الخزا  

P= 70000+ (2*920*9.8)= 88032 Pa 

 KPa 88.032اي الضغط فً قاع الخزا  = 
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