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فصل سوم  :به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
چرخههای طبیعی
چرخه مجموعهای از تغییرات است که هیچگاه به پایان نمیرسد و بارها و بارها تکرار میشود.
وجود چرخههای طبیعی نظیر چرخهی آب  ،چرخهی کربن ،چرخهی نیتروژن و  . . . .سبب شدده ا سدت تدا
زمین بستری مناسب برای زندگی جانداران باشد.
چرخههای طبیعی دیگری مانند غذا ،زندگی گیاهان و جانوران و ...نیز در جر یدان ا سدت .ا یدن چر خده هدا بدا
یکدیگر ارتباط دارند.
ادامهی حیات جانداران به رعایت توازن در چرخههای طبیعی بستگی دارد ،تغییری هرچند اندک در یکی از
چرخهها ،بر فعالیتهای طبیعی چرخههای دیگر اثر میگذارد و درنتیجه توازن چرخهها در کرهی ز مدین بده
هم میخورد.
چرخهی کربن
در این چرخه ،تغییرهای گوناگونی در هوا کره ،سنگ کره و آب کره رخ میدهد و کربن به شکل کدربن دی
اکسید مصرف یا تولید میشود .بهطوریکه مقدار کربن در مجموع ثابت باقی میماند.
اما هرگونه تغییر در این چرخه ،میتواند مقدار کربن دی اکسید را در هوا تغییر د هدد و م کدک تی را ای جداد
کند.
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سوختهای فسیلی (زغال سنگ ،نفت خام و گاز طبیعی) در طی میلیون هدا سدال ت کدکیل مدی شدوند .ا یدن
فرایند پیچیده شامل تغییرهای گوناگونی است که بسیار آهسته انجام میشود.

سوختهای فسیلی همگی دارای کربن هستند که در اثر سوختن ،مقادیر بسیار زیادی گاز  CO2به هواکره
وارد میکنند.

نفت خام و زندگی امروز
نفت خام ،مایعی غلیظ و سیاهرنگ است.
شناخت نفت خام به تدریج سبب شد تا استفاده از آن گسترش یابد و در مدت کو تداهی راه و روش ز نددگی
انسانها تحت تأثیر این مایع سیاهرنگ قرار گیرد.
نتایج استفاده از نفت در زندگی انسان:
.I

تحول صنعت حمل و نقل (تولید انواع خودروها و هواپیماها)

.II

رشد صنایع غذایی ،دارویی ،بهداشتی و ککاورزی

.III

غلبه بر بیماریها و افزایش سطح بهداشت همگانی

.IV

گسترش فناوریهای جدید

افزایش جمعیت جهان

𝟒

به طور میانگین نفت مصرفی در سطح جهان صرف سوختن و تأمین انرژی(به دلیل آ سدانی دستر سدی بده
𝟓

نفت خام و افزایش نیاز به انرژی به علت افزایش جمعیت) در بخشهای مختلف مانند خا نده هدای م سدکونی،
حمل ونقل ،تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه هدا و  . . .مدی شدود .در حدالی کده ف قد
فراوردههای سودمند و تازه میشود !
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𝟏
𝟓

آن صدرف سداختن

ترکیبهای نفت خام
نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است؛ به همراه نفت خام ،همواره مقداری ن مد ،،آب و
گوگرد نیز یافت میشود.
هیدروکربنها از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شدهاند .در هر مولکول هیدروکربن ،اتمهای هیدروژن بدا
اتمهای کربن از طریق پیوندهای کوواالنسی به یکدیگر متصلاند.
م ثددال  :در م تددان کدده سدداده تددرین
هیدروکربن است ،هر اتم کربن بدا 4
اتم هیدروژن پیوند داده است.

✓ با افزایش تعداد کربنها و هیدروژنها ،هیدروکربنهای بزرگتر ساخته میشوند.
✓ ویژگی هیدروکربنها به تعداد اتمهای سازندهی آنها بستگی دارد.

نقطهی جوش یکی از ویژگیهای فیزیکی مواد است که به ن یدروی ر بدایش بدین ذره هدای سدازندهی آن هدا
بستگی دارد .هرچه نیروی ربایش بین ذرههای مایع بیکتر باشد ،نقطهی جوش باالتر است.
✓ در هیدروکربنها با افزایش تعداد کربن ،نیروی ربایش بین مولکولها و نقطه جوش آنها بیکتر میشود.
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جداسازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام
یکی از راههای جداسازی اجزای مخلوط ،تقطیر است .در این روش مایعاتی که اخت ف نقطهی جوش آن هدا
زیاد است را جدا میکنند.
مثال  :جداسازی دو هیدروکربن مایع هگزان( )C6H14بدا نق طدهی جدوش  68در جده سدانتیگراد و
نونان( )C9H20با نقطهی جوش  151درجه سانتیگراد.
بددا گر مددا دادن در د سددتگاه تقط یددر سدداده ،
مایعی که نق طدهی جدوش پدایی تدری دارد،
زودتر بخار شده و از مخلوط جدا مدی شدود.
مولکولهای بخار شده با عبور از ید ،لو لدهی
سرد دوباره به مدایع ت بددیل مدی شدوند و از
مخلوط دو مایع جدا میشوند.

در پاالیکگاههای نفت نیز اجزای نفت خام را بر اساس اختالف نقطه جوش و در دستگاهی پیچیده و بزرگ
به نام برج تقطیر از یکدیگر جدا میکنند.
در برج تقطیر نفت خام را گرما میدهند .در اثر گرما ،هیدروکربنها تبخیر میشوند و درون برج باال میروند،
و در قسمتهای مختلف برج از هم جدا میشوند.
از آنجا که نقطهی جوش برخی از اجزای سازندهی نفت خام به یکدیگر بسیار نزدی ،است ،نمیتوان ه مدهی
آنها را به طور کامل از هم جدا کرد؛ بلکه آنها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطهی جوش
نزد ید ،بدده هددم دار نددد ،از هددم جدددا
میکنند.

✓

هر ید ،از ا یدن مخ لددوط هددای

هیدروکربنی جددا شدده ،ید ،بررش
نفتی نام دارد.
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نفت منبعی برای ساختن
امروزه دانکمندان علوم تجربی با شناخت اجزای سازندهی نفت و ویژگیهای آنها ،کاربردهای تازهای به غ یدر
از سوختن برای برخی از آنها پیدا کرده اند.
برای نمونه اتِن یا اتیلن( )C2H6گاز بیرنگی است که
به طور طبیعی به وسیلهی برخی از میوههای رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد میشود.
در صنعت ککاورزی از گاز اتن که از نفت خام جدا میشود ،برای تبدیل میوههای نارس به ر سدیده ا سدتفاده
میکنند.
هرگاه گاز اِتن را در ی ،ظرف دربسته گرما دهیم ،ی ،تغییر شیمیایی رخ میدهد و ماده مصنوعی پ ستی،
تولید میشود.

ه مدۀ ا یدن فددراورده هددا از مددواد
اولیهای کده از ن فدت بده د سدت
میآیند ،ساخته شده اند.

پلی تن ،فراوردههای است که طی ی ،تغییر شیمیایی از اِتن به دست میآید.
✓ این تغییر شیمیایی به وا کدنش پلی مرری شرد م عدروف ا سدت و طدی آن مول کدول هدای کو چد ،بده
مولکولهای بزرگ تبدیل میشوند.
از اتصال حلقههای زنجیر رشتههای بل ندد زنج یدر
ایجاد می شدوند .در وا قدع هدر ا تدن ید ،حل قده از
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زنجیر است؛ اتصال مولکولهای اتن در نهایت زنجیر پلی اتن را بوجود میآورد.
پلی اتِن از کنار هم قرارگرفتن تعداد زیادی از مولکولهای اتِن تککیل میشود .با این تفاوت که پیوند دوگانه
بین اتمهای کربن در اِتن میشکند و مولکولهای کوچ ،با پیو ندد کوواالن سدی م سدتحکمی بده هدم مت صدل
میشوند و زنجیر بلند کربنی را میسازند.

تأثیرات نفت خام روی زندگی ما
نفت خام یکی از مهمترین مواد شیمیایی است .در صنایع مختلف روزانه حجم بسیار ز یدادی از ن فدت خدام و
فرآوردههای آن را میسوزانند تا گرما و انرژی تولید کنند .سوزاندن نفت و سایر سوختهای ف سدیلی ،ح جدم
انبوهی از کربن دی اکسید را تولید میکند و مقدار این گاز را در هواکره بده م یدزان قا بدل تدوجهی ا فدزایش
میدهد.
◊ عواقب افزایش بیش از اندازهی کربن دی اکسید در هوا کره :
.I

افزایش دمای کرهی زمین

.II

ذوب شدن یخهای قطبی

.III

آلودگی هوا

.IV

جابهجایی فصلها

✓ این تغییرات آن قدر شدید است که زندگی روی کره خاکی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
پالستیک های ماندگار
ویژگیهای پ ستی،هایی که از نفت تهیه می شوند:
.I

قیمت ارزان

.II

عمر طوالنی

.III

استحکام باال

7

اما با گذشت زمان و انباشته شدن زبالههای پ ستیکی در طبیعت ،مکک ت تازه خود شدان را ن کدان داد ندد :
تجمع در طبیعت ،آلودگی محی زیست(دریا و خککی) و تجزیه نکدن توس باکتریها و قارچها.
برای رهایی از این مشکالت چه باید کرد؟
شاید یکی از راهکارهای پیکنهادی شما این باشد که دیگر پ ستی ،مصرف نکنیم! اما آیا واقعاً میتوانیم این
مواد را کنار بگذاریم؟
جواب این پرسش خیر است .اما میتوان :
.I

حتی المقدور از پ ستی ،کمتری استفاده کرد .مث ً استفاده از بکقاب چینی به جای یکبار
مصرف یا پ ستیکی

.II

در صورت لزوم ،از ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر و سازگار با محی

.III

رها نکردن پ ستی،ها در طبیعت ،کوه و جنگل و ( . . . .نظیر بطریهای آب معدنی و ). . .

.IV

قرار دادن پ ستی ،در سطلهای زبالهی مکخص شده تا مجدداً بازیافت شوند.
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