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 وابستگی حیات جانداران به توازن در چرخه های طبیعی:

. بنابراین دانستن اینکه چرخه طبیعی چگونه کار بستگی دارد  چرخه های طبیعیحیات جانداران به رعایت توازن در ادامه  

، به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم روشها ی زندگی خود را بهبود بخشیم و محیط چه عواملی هستندمی کند و تحت تاثیر 

 بهتری را برای زندگی بسازیم.

 

 

بارها تکرار می شود.مثال چرخه آب، چرخه و بارها و  دچرخه:  مجموعه ای از تغییرات است که هیچ گاه به پایان نمی رس

 سنگ، چرخه کربن
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 چرخه کربن:

کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف در این چرخه ،تغییرات  گوناگونی در هوا کره، سنگ کره و آب کره رخ می دهد و 

 یا تولید می شود

 

 
 تمرین:
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ازه کربن دی اکسید در هوا کره:داز اننتایج افزایش بیش    

 افزایش دمای زمین،  ✓

 ذوب شدن یخهای قطبی،  ✓

 ایجاد تغییرات قابل توجه در فصل ها ✓

 نفت خام و زندگی امروزی:  

فرآورده ها می شود نفت مصرفی جهان صرف سوختن و تامین انرژی می شود و بقیه)یک پنجم( صرف ساختن    
4

5
 

 جمله مندلیف درباره سوزاندن نفت:   

 سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکناس روشن نگه داریم 
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سازنده آنها بستگی اتمهای  دتعداهیدروکربنها به  ویژگی فقط از اتمهای هیدروژن و کربن ساخته شده اند  هیدروکربن: 

 دارد

 

تعداد کربنها بیشتر می شود دمای جوش هیدروکربن هم زیاد می شوداز جدول چنین مشخص است که هر چه    

 رابطه دمای جوش و سرعت جاری شدن هیدرو کربنها با تعداد کربن آنها:

هر چه تعداد کربنها بیشتر می شود دمای جوش هیدروکربن هم زیاد می شود. با افزایش تعداد کربن ، سرعت جاری شدن 

زایش کربن موجب سفت شدن هیدروکربن می شود.کم می شود. به عبارت دیگر اف  
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 جدا سازی مایعات مخلوط شده بر اساس تفاوت در دمای جوش:

 

برای جدا کردن مایعات مخلوط شده که تفاوت قابل توجهی در دمای جوش دارند از روش تقطیر 

  ساده استفاده می شود.

 جداسازی اجزای نفت خام: 

در برج تقطیر هیدروکربنها تبخیر می شوند و درون برج باال رفته و در بخشهای مختلف  از  الزم استبرای اینکار برج تقطیر 

 هم جدا می شوند 

 در برج تقطیر مواد زود جوش زودتر تبخیر شده و در بخشهای باالتر برج جدا می شوند ✓

 مولکولهای کوچکتر زودتر تبخیر می شوند ✓

بیشتر( یا تبخیر نمی شوند و یا در بخشهای پایین تر برج جدا می شوندمولکولهای سنگینتر)با کربن  ✓  
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به هر یک از مخلوطهای هیدروکربنی جدا شده از بخش خاصی از برج تقطیر گفته می برش نفتی: 

 شود مثال برش نفتی بنزین
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 نفت برای ساختن:

توان برای رسیدن میوه های نارس موز و گوجه تهیه می شود.از گاز اتن می اتناز مواد نفتی گاز 

 فرنگی استفاده کرد.

 گاز اتن را می توان در تهیه پالستیک) الیاف مصنوعی( استفاده کرد

تهیه پلی اتیلن)نوعی پالستیک( از گاز اتن: برای این کار مولکولهای اتن را با کمک فشار و 

متصل می کنند و پلی اتیلن) پلی اتن( تولید می شود که نوعی پالستیک استکاتالیزگر مناسب به هم   
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 پالستیک ها مزایا و معایب:

 مزایا معایب

 ارزان قیمت بودن در طبیعت انباشته شده تجزیه نمی شوند

 عمر طوالنی داشتن

 استحکام زیاد
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 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید

نادرست    ردیف عبارت درست 

 1 چرخه مجموعه ای از تغییرات به پایان رسیدنی است و تکرار نمی شود   

 2 ادامه حیات جانداران به رعایت توازن در چرخه های طبیعی بستگی دارد  

بهبود زندگی ما در گرو دانستن این است که چرخه های طبیعی چگونه کار می کنند و تحت اثر     

 چه عواملی هستند 

3 

 4 در چرخه کربن، کربن به شکل کربن دی اکسید تولید یا مصرف می شود  

 5 تولید کربن دی اکسید توسط کارخانه ها در چرخه طبیعی کربن نیست   

افزایش کربن دی اکسید ، افزایش دمای زمین و ذوب شدن یخهای قطبی است از نتایج      6 

 7 بیشتر نفت خام برای تولید مواد اولیه صنایع استفاده می شود   

مندلیف میگوید سوزاندن نفت برای تولید انرژی مانند آن است که اجاق آشپزخانه را با اسکناس     

 روشن نگه داریم

8 

 9 ویژگی هیدروکربنها به تعداد اتم های هیدروژن  آنها بستگی دارد   

 10 با افزایش تعداد کربن ، در هیدروکربنها دمای جوش ماده کاسته می شود  

افزایش تعداد کربن ، در هیدروکربنها سرعت جاری شدن ماده کاسته می شود با     11 

 12 برای جدا سازی دو مایع مخلوط شدنی با دمای جوش متفاوت برج تقطیر الزم است   

 13 اجزای نفت خام را در برج تقطیر جدا سازی می کنند   

ر در پایین برج جدا می شوند در برج تقطیر مواد زود جوش در باالی برج و مواد سنگین ت    14 

 15 از گاز اتن)اتیلن( در رسیدن میوه های کال موز و گوجه فرنگی می توان استفاده کرد  

 16 از گاز اتن)اتیلن( در تهیه پالستیک )الیاف مصنوعی( استفاده می شود    

نوعی پالستیک به نام پلی  از اتصال تعداد زیادی مولکول اتن) اتیلن( در شرایط مناسب می توان   

 اتیلن ساخت 

17 

از مزایای پالستیک ارزان بودن ، داشتن عمر طوالنی و استحکام است      18 

 19 از معایب پالستیک می توان به عدم توانایی طبیعت به از بین بردن آنها در مدت کم اشاره کرد  

مصرف تولید مواد اولیه صنایع  چهار پنجم نفت جهان  سوزانده می شود و تنها یک پنجم به   

 اختصاص دارد 

20 

دو مزیت و یک عیب برای پالستیک نام ببرید؟ -21  

برش نفتی چیست؟ مثال بزنید؟ -22  



مدرس احمد عزیزی                                                                         برای زندگی  به دنبال محیطی بهتر/سومفصل  نهمشیمی پایه      

 

 

 

10 

با توجه به چرخه زیر به سواالت جواب دهید؟ -23  

 

 

نام چرخه چیست؟ الف(   

تولید یا مصرف می شود؟کربن دی اکسید  3و  1،2ب( در کدام یک از مراحل    

 پ( کدام بخش در چرخه طبیعی مشاهده نمی شود؟   

توان برای رسیدن میوه های نارس ...... و گوجه گاز میاین تهیه می شود.از   ......از مواد نفتی گاز  -24

 فرنگی استفاده کرد.

شکل زیر تولید چه ماده ای را در صنعت نفت نشان میدهد؟  -25    

 

عبارت های زیر را با توجه به اتفاقات برج تقطیرکامل کنید -26  

ر برج تقطیر مواد زود جوش........... تبخیر شده و در بخشهای ...... برج جدا می شوندالف( د  

تبخیر می شوند ............ولکولهای کوچکترب( م  

برج جدا می شوند ..........و یا در بخشهای ...........ولکولهای سنگینتر)با کربن بیشتر( یا تبخیرپ(م  


