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 : درس نکاتجزوه کمک آموزشی 

 علوم تجربی

 (ومس فصل) 

 

 : مقطع تحصیلی

 متوسطه اولدوره 

 

 : پایه

 منه

 

 : تهیه و تنظیم

 مرکز تحقیقات مهندسی ثمین

 

 

 

 

 تمامی حقوق این اثر برای مرکز تحقیقات ثمین محفوظ می باشد.

Iranischool.com 
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 دنبال محیطی بهتر برای زندگیبه  : ومس فصل

 

 یعیطب یهاچرخه

 شود.رسد و بارها و بارها تکرار میگاه به پایان نمیای از تغییرات است که هیچمجموعه چرخه

تدا ی کربن، چرخههچرخ ، آب یهچرخهای طبیعی نظیر وجود چرخه سدت  شدده ا ی نیتروژن و . . . . سبب 

 جانداران باشد.زمین بستری مناسب برای زندگی 

سدت انیددر جر زیو جانوران و... ن اهانیگ یغذا، زندگ مانند یگرید یعیطب یهاچرخه خده نیدا. ا  بدا هداچر

  .ارتباط دارند گریکدی

 از یکیهرچند اندک در  یرییتغد، دار یبستگ یعیطب یهاتوازن در چرخه تیجانداران به رعا اتیح یهادام

مدی یهها در کرهچرخ توازن جهینتو در گذاردیم اثر گرید یهاچرخه یعیطب یهاتیها، بر فعالهچرخ  بده نز

 خورد.یهم م

 

 کربنی هچرخ

کدربن دیکره و آب کره رخ م سنگ در هوا کره، یگوناگون یرهاییچرخه، تغ نیدر ا  یدهد و کربن به شکل 

 .ماندیم یکربن در مجموع ثابت باق مقدار کهیطوربه .شودیم دیتول ایمصرف  دیاکس

کدک ت رییدر هوا تغ را دیاکس یتواند مقدار کربن دیچرخه، م نیدر ا رییاما هرگونه تغ هدد و م  جدادیرا ا ید

 کند.
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کدکیل سدال هدامیلیون طی در طبیعی( گاز و خام نفت سنگ، غالفسیلی )ز هایسوخت یدن. شدوندمدی ت  ا

 شود.می انجام آهسته بسیار که است گوناگونی تغییرهای شامل پیچیده فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هواکره به 2CO گاز زیادی بسیار مقادیر سوختن، اثر در که هستند کربن دارای همگی فسیلی هایختسو

  .کنندمی وارد

 

 

 نفت خام و زندگی امروز

 نفت خام، مایعی غلیظ و سیاهرنگ است. 

نددگی  تداهی راه و روش ز شناخت نفت خام به تدریج سبب شد تا استفاده از آن گسترش یابد و در مدت کو

 ها تحت تأثیر این مایع سیاهرنگ قرار گیرد.انسان

 نتایج استفاده از نفت در زندگی انسان:

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

II. رشد صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و ککاورزی 

III. ها و افزایش سطح بهداشت همگانی           افزایش جمعیت جهانغلبه بر بیماری 

IV. های جدیدگسترش فناوری 

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

ندهنفت خام و افزایش نیاز به انرژی به علت افزایش جمعیت( در بخش سدکونی، های مختلف مانند خا هدای م

مدیحمل ونقل، تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه حدالیهدا و . . .  قد   شدود. در کده ف
𝟏

𝟓
سداخت   صدرف  ن آن 

 شود !های سودمند و تازه میفراورده
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  نفت خامهای ترکیب

مد،، یبه همراه نفت خام، همواره مقدار ؛است دروکربنیبه نام ه بیاز صدها ترک یخام مخلوط نفت آب و  ن

 .شودیم افتی زیگوگرد ن

بدا  دروژنیه یهااتم دروکربن،یمولکول ه هر اند. درهساخته شد دروژنیها از دو عنصر کربن و هندروکربیه

  اند.لمتص گریکدیبه  یکوواالنس یوندهایپ قیکربن از طر یهااتم

 

ثددال :  سددادهم کدده  تددان   نیتددردر م

بدا  دروکربنیه  4است، هر اتم کربن 

 است.  داده وندیپ دروژنیاتم ه

 

 

 .شوندیتر ساخته مبزرگ یهادروکربنیها، هندروژیها و هنتعداد کرب شیبا افزا ✓

 .دارد بستگی هاآنی هسازند یهاها به تعداد اتمندروکربیه یژگیو ✓

 

 

بدا یرویدمواد است که به ن یکیزیف یهایژگیاز و یکی جوش یهنقط  هداآن یهسدازند یهداذره نیبد شیر

 . است باالتر جوشی هباشد، نقط کتریب عیما یهاهذر نیب شیربا یروی. هرچه ندارد بستگی

 شود.یم کتریب هاو نقطه جوش آن هالمولکو نیب شیربا یرویتعداد کربن، ن شیافزا ها بادروکربنهی در ✓
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  نفت خام ۀدهند لیتشک یاجزا یسازجدا

هدا ی جوش آنهای جداسازی اجزای مخلوط، تقطیر است. در این روش مایعاتی که اخت ف نقطهیکی از راه

 کنند. زیاد است را جدا می

طدن بدا ( 14H6Cهگزان) عیما دروکربنیه دوجداسازی  مثال : سدانتیگراد و  68 جدوش یهق جده  در

 درجه سانتیگراد. 151جوش  یهنقط با(  20H9C)نونان

 

مددا سدداده  دادن بددا گر یددر  سددتگاه تقط  ،در د

طد یعیما  دارد، یتدرپدایی جدوش یهکه نق

. شدودیمد و از مخلوط جدا شده زودتر بخار

لد ،یدعبور از  با بخار شده یلهامولکو  یهلو

بدد عمدای به دوباره سرد شدوند و از یمد لیت

 شوند.یم جدا عیمخلوط دو ما

 

 

 و بزرگ هدیچیپ یدستگاه درو  اختالف نقطه جوشاساس  نفت خام را بر یاجزا زینفت ن یهاکگاهیپاال در

 د.کننیجدا م گریکدیاز  ریبرج تقطبه نام 

 ،روندیشوند و درون برج باال میم ریها تبخدروکربنیدهند. در اثر گرما، هیم گرما نفت خام را ریدر برج تقط

 شوند.یبرج از هم جدا م مختلف یهاو در قسمت

مدیاست، نم ،ینزد اریبس گریکدی به خام نفتی هسازند یاز اجزا برخی جوش یهاز آنجا که نقط  یهتوان ه

ش جو یهکه نقط دروکربنیچند ه از مخلوطی صورت به را هاآن بلکه د؛کر جدا هم از کامل طور به را هاآن

جدددا  ،یددنزد هددم  نددد، از  هددم دار بدده 

 کنند.یم

 

 

لددوط نیدداز ا ،یددهر ✓  یهددامخ

شدده،  یدروکربنیه بررش  ،یدجددا 

  نام دارد. ینفت
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 ساختن یبرا یمنبع نفت

 ریدبه غ یاتازه یآنها، کاربردها یهایژگوی و نفت یهسازند یشناخت اجزا با یامروزه دانکمندان علوم تجرب

 کرده اند.  دایپ هاآن از یبرخ یاز سوختن برا

  که است یرنگیگاز ب( 6H2C)لنیاتیا  ننمونه اتِ یبرا

 .شودیو موز آزاد م یمانند گوجه فرنگ دهیرس یهاوهیاز م یبرخ یهلیبه وس یعیبه طور طب

سد یهاوهیم لیتبد یشود، برایاز نفت خام جدا م که از گاز اتن یصنعت ککاورز در سدتفاده دهینارس به ر  ا

 .کنندیم

 ،یپ ستو ماده مصنوعی  دهدیرخ م ییایمیش رییتغ ،ی م،یظرف دربسته گرما ده ،ی هرگاه گاز اِتن را در

  .شودیم دیتول

 

 

مدد مددوادفددراورده نیددا ۀه  هددا از 

بده یاهیاول فدت  سدت کده از ن  د

 اند. شده ساخته ند،یآیم

 

 

 

 

 

 

 

 . دیآیاِتن به دست م از ییایمیش رییتغ ،ی یاست که ط یهاه، فراوردتن یپل

کدنش  ییایمیش رییتغ نیا ✓ عدروف شرد  یمرریپلبه وا سدت م طدی آن  ا کدوو  بده  یهدالمول چد،  کو

 .شوندیم لیبزرگ تبد یهالمولکو

 

ندد زنج یهارشته ریزنج یهااز اتصال حلقه  ریدبل

قده از  شدوند.یم جادیا ید، حل تدن  هدر ا قدع  در وا
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 آورد.در نهایت زنجیر پلی اتن را بوجود می های اتنزنجیر است؛ اتصال مولکول

دوگانه  وندیپ که تفاوت نی. با اشودیم لیاتِن تکک یهالمولکواز  یادیزتعداد  اتِن از کنار هم قرارگرفتن یپل

نددیکوچ، با پ یهالو مولکو شکندیم در اِتن کربن یهامات نیب سد و سدتحکمی یکوواالن صدل  هدم بده م مت

 .سازندیرا م یبلند کربن ریو زنج شوندیم

 

 ما یزندگ ینفت خام رو راتیتأث

خدام و  یادیدز اریبس روزانه حجم مختلف عیصنا است. در ییایمیمواد ش نیتراز مهم یکیخام  نفت فدت  از ن

سد یهاسوخت ری. سوزاندن نفت و ساکنند دیتول یسوزانند تا گرما و انرژیآن را م یهاوردهآفر جدم  ،یلیف ح

بده م نیا مقدار کند ویم دیرا تول دیاکس یاز کربن د یانبوه تدوجه زانیدگاز را در هواکره  بدل  فدزا یقا  شیا

 دهد.یم

 : کره هوا در اکسید دی کربن یاندازه از بیش افزایش عواقب ◊

I. زمین یکره دمای افزایش 

II. قطبی  هاییخ شدن ذوب 

III. آلودگی هوا 

IV. هافصل ییجاجابه 

 

 رو کرده است.روبه یجد یهابا چالش را یکره خاک یرو یاست که زندگ دیآن قدر شد تراییتغ نیا ✓

 

 ماندگار یها کیپالست

  د:شون یم هیکه از نفت ته هایی،یپ ستهای ویژگی

I. ارزان  متیق 

II. یعمر طوالن  

III. استحکام باال 
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کدان عت،یدر طب یکیپ ست یهابا گذشت زمان و انباشته شدن زباله اما شدان را ن ندد مکک ت تازه خود :  داد

 ها.ها و قارچتجمع در طبیعت، آلودگی محی  زیست)دریا و خککی( و تجزیه نکدن توس  باکتری

 کرد؟ دیمشکالت چه با نیاز ا ییرها یبرا

 نیا میتوانیم واقعاً ای! اما آمیمصرف نکن ،یپ ست گریکه د باشد نیشما ا یکنهادیپ یاز راهکارها یکی دیشا

  م؟یمواد را کنار بگذار

 توان : اما می است. ریپرسش خ نیجواب ا

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

IV. ی مکخص شده تا مجدداً بازیافت شوند.های زبالهقرار دادن پ ستی، در سطل 


