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 نقش اتمسفر)هواکره= هاله گازی( :  

 سرشار از هوای پاک است  ✓

 گرمای خورشید را در خود نگه میدارد ✓

 زمین را از پرتوهای گازی خطرناک محافظت می کند  ✓

 آب را در سرتاسر زمین توزیع می کند ✓

جاذبه زمین مانع خروج گازها از هواکره می  توجه: انرژی گرمایی مولکولهای هوا کره موجب حرکت پیوسته آنها می شود و  

 کیلومتری از سطح زمین گسترده است .  500گردد .هوا کره تا 

 الیه های زمین:

 

. به جز  دما به طور متناوب با باال رفتن از سطح زمین کاهش و افزایش می یابد بنابراین هوا کره ساختار الیه ای داردتوجه: 

 . که حاصل تابشهای کیهانی هستند هم در بخشهای باالتر هواکره وجود دارند  یونهااتمها و مولکولها 
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 تغییر فشار با افزایش ارتفاع از سطح زمین:

با افزایش ارتفاع از سطح زمین، از تراکم مولکولهای هوا کاسته می شود لذا فشار هوا کم می گردد. دقت کنید که فشار هوا  

 پیرامون خود است و با کاهش تراکم هوا ضربات کاسته شده،پس فشار کم می شود حاصل ضربات مولکولهای هوا به 

 

به ازای افزایش هر یک کیلومتر   کیلومتری از سطح زمین که زیر آن زندگی می کنیم( 12-10)فاصلهدر تروپوسفرتمرین: 

باشد   014Cمی رسد. اگر میانگین دما در سطح زمین  -055Cو در انتهای الیه به حدود  دما کاهش می یابد  06Cدر حدود 

 ارتفاع تروپوسفر را بیابید 

              69C-(-14=(055تغییر دما                                

          1Km/6c  ×69c=11/5ارتفاع=   

 .بیشترین درصد اجزای هواکره را دارندنیتروژن، اکسیژن  و آرگون اجزای هواکره:  
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 برخی کاربردهای اجزای هواکره:

 کاربرد  گاز

 پر کردن تایر خودرو، سرما سازی، نگهداری نمونه های بیولوژیک، بسته بندی برخی مواد  نیتروژن 

 ساخت المپ، برش فلزات، جوشکاری  آرگون

 تنبل است توجه: آرگون در ایران تهیه می شود. آرگون به معنی 

 ، کپسول غواصی، جوشکاری ((MRIپر کردن بالنها، خنک کردن دستگاه تصویر برداری هلیم 

مخلوط گاز طبیعی( و از  %7توجه: این گاز در الیه های زیرین پوسته، نسبت به هوا بیشتر است)

 واکنشهای هسته ای در اعماق زمین ایجاد می شود 

 جدا کردن اجزای هوا کره:

 جدا می کنند. هوای مایع اجزای هوا کره را با تقطیر جزء به جزء 

 هوا   حذف گرد وغبار افزایش فشار)کاهش دما(     یخ زدن آبهوای مایع         افزایش فشار)کاهش دما(    کربن دی اکسید یخ می زند    افزایش فشار)کاهش دما(   

                                  200 - 78-      00C  صافی 

 ترتیب جدا شدن اجزای هوا کره در برج تقطیر: 

 (0kدمای جوش )  ( 0Cدمای جوش) اجزای هوا 

 77k-+ 273= Ɵ=0K=273+0196 196- نیتروژن

 90k-+ 273= Ɵ=0K=273+0183 183- اکسیژن 

 87k-+ 273= Ɵ=0K=273+0186 186- آرگون

 4k-+ 273= Ɵ=0K=273+0269 269- هلیم
 . بنابراین هلیم، کمترین دمای جوش را دارد و در بخش باالتر برج جدا می شود زیرا که اول تبخیر می گردد
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.با افزایش ارتفاع از سطح زمین  . دهدبرای انجام واکنش دارد و با اغلب عنصرها و مواد واکنش می تمایل زیادی :اکسیژن 

 شود به همین دلیل است که کوهنوردان هنگام صعود به قله های بلند ، کپسول اکسیژن می برندفشار اکسیژن کاسته می 

 

 فلزات با ترکیب شدن با فلزات اکسید فلزی می دهند اکسید فلزی)اکسید بازی(: 

2 MgO                                                                           22Mg + O 

 O22Na                       22Na   +O      

 از حل شدن برخی اکسیدهای فلزی در آب مواد بازی)قلیائی( ایجاد می شود 

  O                 2NaOH2O+ H2Na 

 نافلزی)اکسید اسیدی( : نافلزات با ترکیب با اکسیژن ، اکسید نافلزی ایجاد می شود اکسید 

                                               2SO                         2S   +O 

2NO                        2+O  2N 

 از حل شدن برخی اکسیدهای نافلزی در آب اسید ایجاد می شود 

                                    3HNO 2O                            2+ H    5O2N 

                           4OP3HO                            2 2+3 H    5O2P 

و به ترتیب نافلز و گاز نجیب  هیدروژن و هلیم استثناء هستند)الکترون دارند 3یا  2،1فلزات در الیه ظرفیت خود یادآوری: 

  الکترون   3هستند(و ویژگی هایی مانند رسانایی، جال پذیری و قابلیت مفتول شدن دارند. نافلزات در الیه ظرفیت بیش از 

 و شکنندگی و نارسانا بودن  از جمله ویژگی های آنهاست.دارند 
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 فرمول نویسی و نامگذاری ترکیبات دوتایی مولکولی:

PCl3 NF3 N2O5 OF2 CO2 CO N2O فرمول 

ید کلر تریفسفر کسیدمنو کربن      کسید منو نیتروژن دی   نام 

 

 

 رسم ساختار لوئیس)ساختار الکترون نقطه ای(: 

به رسم ساختار لوئیس مولکولها پرداخت .توجه به این نکته ضروری است که بر اساس دستورالعمل  به کمک مدل نقطه ای می توان 

الکترون باشد. ) اتم هیدروژن از این قاعده مستثنی   8هشتایی)اکتت( پیروی کند یعنی دور هر نشانه شیمیایی دور اتمها باید از قاعده  

 ( جهت نمایش پیوند بهره برد. -است(. هر پیوند با دو الکترون ایجاد می شود و به جای هر پیوند) دو نقطه( می توان از یک خط تیره)

2CO O2H 3NF 

 

 

     32P22S/ 21SN: 7 
  52P22S/ 21SF: 9 

 

 روش خواندن فرمول

 ید+نام عنصر سمت راست فرمول + تعداد عنصر سمت راست فرمول+ نام عنصر سمت چپ فرمول+ تعداد عنصر سمت چپ فرمول

الزم نیست ولی برای عنصر سمت راست اگر که یکی باشه الزم هست توجه: اگر از عنصر سمت چپ یک عدد باشه لفظ مونو   
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 استفاده شود  برای مولکولهای ساده بهتر است همانطور که مشاهده می شود استفاده از روش باال وقت گیر است و توجه: 

 روش پیشرفته برای رسم ساختار لوئیس:

 با توجه به فرمول داده شده اتمها را ابتدا با یک پیوند به هم متصل کنید. اتمهای هیدروژن در سطح خارجی قرار می گیرند -1

 و اتمهای با ظرفیت بیشتر اتم مرکزی خواهند بود. ضمنا در رسم ساختار توجه به اصل تقارن فراموش نشود. 

 . قاعده اکتت در مورد هیدروژن مطرح نیست بدیهی استهشت تائی)اکتت( شود.  دور اتمها باید - 2

و نیز تعداد الکترونهای استفاده شده برای رسم    eکل برای اینکه بدانید ساختار رسم شده صحیح است یا خیر ، الزم است - 3

 (useeبشماریم)

 eکلتعداد اتم(=×)تعداد الکترونهای الیه ظرفیت اتم مجموع

 سه حالت پیش می آید:   

1 -   euse=کلe    .در چنین صورتی ساختار رسم شده صحیح است و رسم ساختار لوئیس انجام شده است 

2 -     usee>کلe   کلبا ایجاد پیوند دوگانه یا سه گانه و توجه به اصل تقارنe   را باusee مساوی می کنیم . 

3 -    usee<کلe    در چنین صورتی اتم مرکزی از قاعده اکتت پیروی نمی کند و با افزودن زوج الکترون به

 مساوی می کنیم. useeرا با  eکلاتم مرکزی 

 

    H1و    N7و   Cl17و  P15و   C6و       O8و    S16اعداد اتمی مورد نیاز عبارتند از:
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ترکیب شده و گرما و نور ایجاد می شود اکسیژن هوا با   سرعتبه هنگام سوختن مواد به  سوختن:  

الف( سوختن کامل: اگر به ماده سوختنی)هیدروکربن( اکسیژن کافی برسد سوختن آن هیدروکربن کامل صورت  

ز کربن دی اکسید و بخار آب نور و گرما تولید می گردد می گیرد و عالوه بر گا  

بخار آب+ کربن دی اکسید                                   گاز اکسیژن + هیدروکربننورو گرما+   

ب( سوختن ناقص: وقتی هیدروکربن ناقص می سوزد که اکسیژن کافی نباشد در این صورت عالوه بر بخار آب و  

نیز ایجاد می شود ، گاز سمی کربن منوکسیدگاز کربن دی اکسید و نور و گرما  

 نورو گرما+کربن منوکسید+ بخار آب+ کربن دی اکسید                                   گاز اکسیژن + هیدروکربن 

توجه:یکی از راههای شناسایی گاز کربن دی اکسید استفاده از ))آب آهک(( است. گاز کربن دی اکسید آب  

 آهک را شیری رنگ می کند 

بسیار سمی ،بی بو و بیرنگ است و مانند گاز کربن منوکسید به سادگی قابل شناسایی نیست گاز کربن منوکسید   

برای آن که نشان دهیم پایستگی جرم برقرار است الزم است واکنشهای شیمیائی را  موازنه واکنشهای شیمیایی: 

با دادن   ، شیمیایی یعنی مساوی کردن تعداد اتمهای دوطرف معادلهدر صورت لزوم موازنه کنیم موازنه کردن،

 فرمولهای شیمیایی.ضرایب مناسب به ابتدا و سمت چپ 

 
 شمارش اتمها را از ترکیبی که بزرگتر است شروع کنید -1

 ابتدا اتمهای فلزی سپس اتمهای نافلزی بعد هیدروزنها و در آخر اکسیژنها را مساوی کنید - -2

 ، داشتید بهتر است آنرا واحد در نظر بگیرید و بشمارید یون چند اتمی یکساناگردر دو طرف معادله   -3

و... در صورت نیاز عدد کسری داد ولی به خاطر داشته باشید در    2O،2Clتوان به مولکولهای ساده مانندمی -4

 ذف شودپایان موازنه دو طرف معادله را در عدد مخرج کسر ضرب کنید تا ضریب کسری ح 
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سوزاندن  وارد شده بر اثر 2COهر انسان بر کره زمین و هوا کره گفته می شود مثال: هر چه میزان  به میزان اثر گذاری ردپا:

 سبک زندگی، رفتارها، و نوع وسایل زندگی ما، بیشتر باشد، ردپای سنگین تری به جا می گذاریم.  سوخت های فسیلی ، 

 در هوا کره می کاهند.   2CO از میزان   - مانند بارش باران - و پدیده های طبیعی - با انجام فتوسنتز -توجه: گیاهان  

 و اثرات ناشی از آن :   2COروند افزایش

 هوا کره می شود.  وارد 2COبا افزایش مصرف سوخت های فسیلی برای تولید برق مورد نیاز صنایع ، حجم انبوهی از گاز 

 

 افزوده شده است   2COبر میزان نشان میدهد از گذشته تاکنون  1نمودار 

 میانگین دمای سطح زمین افزوده شده است  2COنشان می دهد با افزایش 2نمودار

 ودر نتیجه  باال رفتن دمای زمین، میانگین سطح آبهای آزاد  افزایش یافته است   2COمی دهد با افزایش  ننشا 3نمودار 

ودر نتیجه باال رفتن دمای زمین ، مساحت برف در نیمکره شمالی کاسته شده)یخ ها   2COنشان میدهد با افزایش 4نمودار 

 د افزایش یافته است ذوب شدند( و در نتیجه میانگین جهانی سطح آب های آزا
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 گلخانه ای:  اثر

مانع از خروج پرتوهای خورشیدی بازتابیده شده از زمین می شوندو لذا  H2O)و 2COگازهای موجود در هوا کره)به ویژه 

 زمین گرم می شود بنابراین به گرم شدن زمین در اثر گاز های گلخانه ای ، اثر گلخانه ای گویند.
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 راههای کاهش کربن دی اکسید :
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همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باید در  به این معنی است که در تولید یک فراورده ، توسعه پایدار: 

 نظر گرفته شود 

 

نباید تنها مالحظات اقتصادی را در نظر گرفت و به خاطر توسعه پایدار است که برخی کشورها برای تولید  بنابراین توجه: 

تولید کمتر گاز کربی دی اکسید سوخت هیدروژن ، تولید پالستیک زیست تخریب پذیر و طراحی موتور هواپیما که موجب 

 می شود، سرمایه گذاری سنگینی  می کنند

 تمرین: با توجه به جدول زیر به سواالت پاسخ دهید؟

الف( کدام سوخت آالینده کمتری ایجاد می کند؟ب( ارزانترین سوخت کدام است؟پ( به لحاظ توسعه پایدار کدام  

 تر است سوخت مناسب 
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( و اوزون  2Oبه هر یک از شکل های مولکولی و بلوری یک عنصر ، گفته می شود. اکسیژن) آلوتروپ )دگر شکل( :

(3O.آلوتروپ هم هستند ) 

 که بیشترین مقدار ازون در آن محدوده قرار دارد.   استراتوسفراز  منطقه مشخصیالیه ازون : 

 زمین می شود. ( خورشید به سطح UVتوجه: ازون مانع ورود بخش عمده ای از تابش فرابنفش)

+ O  2+ UV                 O 3O 

+ IR  3+ O                 O  2O 

( IRمولکولهای ازون با اشعه فرابنفش شکسته می شوند و دوباره به هم متصل می گردند ولی اینبار اشعه کم انرژی فروسرخ)

 زمین جلوگیری می کند ایجاد می شود بنابراین الیه ازون از رسیدن اشعه پر انرژی فرابنفش به  

است. واکنش برگشت پذیر به واکنشی گفته می شود که در شرایط مناسب  برگشت پذیر واکنش شکستن ازون یک واکنش 

 را جهت برگشت گویند. 2را جهت رفت و جهت  1در هر دو جهت )رفت و برگشت( صورت پذیرد. در واکنش زیر جهت 

 

 2O 3O ویژگی

 ساختار لوئیس

 

 
 48 32 جرم مولی 

 -112 -183 دمای جوش 

رنگ ماده  در  

 حالت  مایع 

 آبی پررنگ  آبی کم رنگ

 )سمی و خطرناک(واکنش پذیرتر )غیر سمی(واکنش پذیر  واکنش پذیری

 جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش به زمین - گندزدائی سوختن و تنفس کاربرد
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 ازون تروپوسفری:  

 کیلومتری از سطح زمین است(   10- 12سمی و خطرناک است و در الیه تروپوسفر تشکیل می شود )فاصله 

 موجب سوزش چشم و آسیب به ریه ها می شود. 

 واکنشهای مربوط به ایجاد ازون تروپوسفری به قرار زیر است.  

 

 

گازها شکل و حجم معینی ندارند ، برخالف جامدات و مایعات،    :و توصیف یک نمونه گاز  ویژگی های گازی 

 تراکم پذیرند .برای توصیف یک نمونه گاز ، افزون بر مقدار گاز باید دما و فشار آن نیز مشخص شود 

 رابطه حجم ودمای گاز در فشار ثابت حجم و مقدار گاز در فشار ثابت رابطه  

 
در فشار ثابت،هرچه مقدار گاز بیشتر باشد ،  

 گاز حجم بیشتری را اشغال می کند 

 
 در فشار ثابت ، هر چه دما افزایش یابد حجم گاز بیشتر می شود
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 ( گویند. STPدما و فشار متعارفی ) 1atmو فشار  0OCشرایط استاندارد)متعارفی( : به دمای 

 در دما و فشار معین، یک مول از گازهای مختلف حجم یکسانی اشغال می کنند. قانون آووگادرو:

میلی لیتر(  22400لیتر ) 22/ 4: یک مول از گازهای مختلف در شرایط استاندارد   STPحجم مولی گازها در شرایط

 حجم اشغال می کنند . 

1mol = 22/4 L=22400ml=6/02×1023جرم مولی گاز =  ذره 

 

آید : برای یافتن رابطه بین حجم و مقدار یک نمونه گاز باید دما و فشار  توجه مهم: همانطور که از داده هی جدول فوق بر می

 گاز ثابت باشد. 
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 استوکیومتری واکنش:  

 واکنش گوییم.  ستوکیومتریدهنده و فرآورده ها ) مواد شرکت کننده در واکنش( ، ابه ارتباط کمی بین مواد واکنش  
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 H=1  O=16گرم آب چند مول است؟  90 -1تمرین

=5mol
1𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂

18𝑔𝐻2𝑂
×=90gO2H 16)=18            ?mol×1)+(1×O=(22H 

  N=14 H=1؟ هیدروژن الزم است چند مول آمونیاکگرم  51تولید  زیر برای  در واکنش  -2تمرین

 

   2=4/5molH
3𝑚𝑜𝐿𝐻2

2𝑚𝑜𝑙𝑁𝐻3
×

1𝑚𝑜𝐿𝑁𝐻3

17𝑔𝑁𝐻3
×3g NH=512?molH            1)=17×14)+(3×=(13NH 

  O=16 N=14با مقدار کافی اکسیژن چند لیتر ازون ایجاد می شود  2NOگرم گاز  92از واکنش  -3تمرین

 

16)=46×214)+(×(12=NO 

44/8L=
1𝑚𝑜𝐿𝑂3

1𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂2
× 22/4𝐿×

1𝑚𝑜𝐿𝑁𝑂2

46𝑔𝑁𝑂2
×2Og N92=3LO? 

   O=16N=14ایجاد می شود NOبا مقدار کافی اکسیژن چند گرم گاز  2NOگرم گاز  46از واکنش  -4تمرین

 

 16)=46×214)+(×(12=NO 

NO=(1×14)+(1×16)=30 

30g=
1𝑚𝑜𝐿𝑁𝑂

1𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂2
× 30𝑔×

1𝑚𝑜𝐿𝑁𝑂2

46𝑔𝑁𝑂2
×2Og N46=OgN? 
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 مونیاک( : آفرآیند هابر ) تولید 

 به تولید آمونیاک از گازهای هیدروژن و نیتروژن ، فرآیند هابر گویند

 

 

 :   چالشها در تولید آمونیاک

 جدا کردن آمونیاک از مخلوط واکنش  -2واکنش در دما و فشار اتاق انجام نمی شود  -1

 توجه : برای جدا کردن آمونیاک از مخلوط واکنش، مخلوط را سرد می کنند تا آمونیاک مایع شده جدا شود.  

 آمونیاک را در دمای باال و فشار زیاد با کمک کاتالیزگر)ورقه آهنی( تهیه می کنند.  
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