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.گیزههایکاغذدراثزکششسطحیرویآبایستادهاست

ّیژگی ای در هایع ُا است کَ  (Surface tension: تَ اًگلیسی) کشش سطحی

َ ای کطساى عول کٌد ایي ُواى . تاعث هی ضْد الیَ تیرًّی آى ُا تَ صْرت ّرق
 ٍٔ ّیژگی ای است کَ هْجة رتایص دّ سطح هایع تَ یکدیگر هی ضْد؛ هاًٌد دّ قطر

ٍٔ تسرگ تری هی سازًد کطص سطحی کویتی . آب کَ ُودیگر را هی رتایٌد ّ قطر
 γاست کَ تعد ًیرّ در ّاحد طْل یا اًرژی در ّاحد سطح دارد ّ در فیسیک هعوْاًل تا 

کطص سطحی را ُوچٌیي هی تْاى هقدار کار الزم ترای ایجاد . ًطاى دادٍ هی ضْد
. ّاحد سطح هطترک جدید در ًظر گرفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



.نمودارنیزوهایواردشدهبهدومولکولاسمایع

 

ُر هْلکْل هایع از سْی هْلکْل ُای دیگِر هایع رتْدٍ 

هْلکْل ُایی کَ درّى حجن هایع ُستٌد، از ُوَ . هی ضْد
. جِت رتْدٍ هی ضًْد ّ ترایٌد ًیرّی ّارد تَ آى ُا صفر است

اها هْلکْل ُایی کَ در سطح هایع ُستٌد، تٌِا از یک جِت از سْی دیگر 
هثاًل از طرف )هْلکْل ُا رتْدٍ هی ضًْد ّ ًیرّی رتایص در آى سْی هرز هایع 

تٌاترایي، تَ هْلکْل ُای رّی سطح هایع . تَ آى ُا کوتر است (هْلکْل ُای ُْا

ًیرّی خالصی تَ سوت درّى ّارد هی ضْد کَ ایي ًیرّ تا هقاّهت هایع در تراتر 
ٍ ضدى خٌثی هی ضْد در ًتیجَ، ًیرّیی در هایع تَ ّجْد هی آید کَ . فطرد

َ ای االستیک . هی خْاُد سطح هایع را کن کٌد از ُویي رّ سطح هایع تَ ضکل ّرق
. عول هی کٌد ّ آى قدر جوع هی ضْد کَ کوتریي سطح هوکي را داضتَ تاضد

راٍ دیگر ترای تْضیح کطص سطحی ایي است کَ یک هْلکْل اگر در کٌار هْلکْل 
َ اش تاضد، اًرژی اش کوتر از ّقتی است کَ کٌار آى ُوسایَ ًثاضد . ُوسای

َ ُای هوکي را دارًد ّلی هْلکْل ُایی . هْلکْل ُای درًّی تیطتریي تعداد ُوسای
َ ُای کوتری دارًد ّ تٌاترایي اًرژی ضاى تیطتر از  کَ در سطح ُستٌد ُوسای

تٌاترایي، ّقتی کَ هایع هی خْاُد اًرژی کل اش را . اًرژی هْلکْل ُای درًّی است
کویٌَ کٌد، هی کْضد تا از ضوار هْلکْل ُای سطحی اش تکاُد، ّ ایي یعٌی یک 

. هایع هی خْاُد کوتریي سطح هوکي را داضتَ تاضد

ترای کاستي از سطح، یک هایع ُویطَ ُوْارتریي ضکل هوکي را در سطح خْد 
اثثات ریاضی ایي کَ چرا ُوْارتریي سطح هتٌاظر است تا کوتریي )هی گیرد 

َٔ اّیلر ُر خویدگی تازٍ تر رّی سطح تَ . (الگراًژ است-هساحت ًیازهٌد قضی
. هساحت تیطتر ّ در ًتیجَ اًرژی تیطتر هی اًجاهد

اثزمویینگی

 
. ًوایص اثر هْییٌگی ترای دّ لْلَ از جٌس ُای هتفاّت

َٔ آتی رًگ  َٔ قرهسرًگ تیطتر ّ تَ لْل چسثٌدگی آب تَ لْل
. کوتر از چسثٌدگی آب تَ خْدش است

َ ای کَ درّى  اثر هْییٌگی یعٌی تاالآهدى سطح هایع درّى لْل

اگر لْلَ تَ قدر کافی تاریک تاضد ّ . هایع فرّتردٍ ضدٍ است



چسثٌدگی آب تَ لْلَ زیاد تاضد، کطص سطحی هی تْاًد آب را در لْلَ تاال 
  .تکطد

. کطص سطحی در پدیدٍ ُای دیگر ًیس رخ هیدُد

: سْال ُفتَ

 پدیدٍ در طثیعت ًام تثرید کَ کطص سطحی در آى دخیل است؟ 5حداقل 

 
 


