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 هدایای زمین و نقش دانش شیمی:

... می باشد.نفت،معادن،اتمسفر،بستر دریاهاو.منظور از هدایای زمینی : هدایای زمینی  

درست از آنها را بیاموزیمبهره برداری آنها پی ببریم و  رفتاررا شناسایی کنیم به هدایای زمینی ساختاردانش شیمی کمک می کند تا   

 تولید قطعات با فرآوری سنگ های معدنی و مواد نفتی: 

.را به یک یا چند ماده دلخواه تبدیل کنیمکار کردن روی ماده خام تا آن فرآوری:  

مثال از سنگ آهن،  .سنگ های معدنی و مواد نفتی می توان مواد اولیه الزم برای تولید قطعات مختلف دستگاهها را تامین کردبا فرآوری

ه می شود و از نفت خام ، تایر دوچرخه ساخته می شود . فوالد تهی  

با پیشرفت صنعت ، شهرها و روستاها گسترش می یابند و سطح رفاه در  افزایش تقاضای جهانی برای استفاده از هدایای زمینی:

 جامعه باالتر می رودبنابراین میزان مصرف منابع گوناگون افزایش می یابد.

 

مواد  توجه: شیمی دانان برای ایفای نقشی که به عهده دارند در پی کشف الگوها و روندهای موجود در رفتار 

از جمله دانشمندان برجسته ای است که  عنصرها  و   با هدف  جدول دوره ای عناصر  هستند مثال مندلیف  را 

 کرد  یکشف الگوها و روندها در عناصر پی ریز
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 جدول دوره ای عناصر: 

 

و تشابه خواص  ( Zدوره می باشد. اساس تنظیم جدول دوره ای)تناوبی( افزایش عدد اتمی) 7گروه و  18عنصر،  118جدول شامل

 است  شیمیایی 

 دسته بندی عناصر جدول دوره ای: 

 عناصر جدول به سه دسته فلز،نافلز و شبه فلز دسته بندی می شوند 

 Feچکش خوارند، قابلیت مفتول شدن دارند مانندجالپذیرند،فلزات : رسانای برق و گرما هستند ، 

 Pنای برق و گرما نیستند)به جز گرافیت( شکننده اند.مانند:  انافلزات: رس

 Siشبه فلزات: به لحاظ فیزیکی شبیه فلزات هستند و از لحاظ خواص شیمیایی شبیه نافلزات می باشند مانند  
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118شناسایی عنصرهای با عدد اتمی بیش از     

در آزمایشگاهها ی مدرن آمده است.از آنجا که جایی برای آنها پیش بینی نشده باید   121و  120گزارش هایی درباره ساخت عنصر 

 هم وجود خواهد داشت  gزیرالیهf،و S ،P،dه بندی تازه ای از عنصرها ارائه شود. در آرایش الکترونی آنها عالوه بر زیرالیه های طبق

پر  f،و  S،P ،d پس از زیرالیه های  پنجمبه عنوان زیرالیه  gشارل ژانت شیمی دان فرانسوی: در دو ردیف جدید این جدول ، زیر الیه

 خواهد شد. 

 

 

 اتم شعاع 

 شعاع واندروالسی  شعاع کواالنسی 

 نصف فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم با پیوند کواالنسی  

 
 

 

 نصف فاصله میان هسته های دو اتم مجاوراز دو ذره مجزا
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 تغییرات شعاع اتم در یک دوره و یک گروه از عناصر جدول دوره ای عناصر 

 تغییرات شعاع اتم در یک گروه  تغییرات شعاع اتم در یک دوره 

حال )از چپ به راست دوره(در یک دوره از عناصر عدد اتمی افزایش یافته  

با افزایش عدداتمی)تعداد  بنابراین  آنکه تعداد الیه های الکترونی ثابت است 

هسته موثر  جاذبه  بر  الکترونی  های  الیه  تعداد  بودن  ثابت  و  بر   پروتون( 

 الکترونهای الیه ظرفیت اضافه شده و شعاع اتم کاسته می شود 

 
 

 

 

 

در یک گروه از عناصر )از باال به پایین(هم عدد اتمی و هم تعداد  

های   الیه  تعداد  افزایش  یابد.با  می  افزایش  الکترونی  های  الیه 

دارند-الکترونی   منفی  شد  -بار  اضافه  ها  الیه  بین  و بردافعه  ه 

عبارت  بودبه  نخواهد  شعاع  کاهش  به  قادر  اتمی  عدد  افزایش 

دیگر از بار موثر هسته کاسته شده و لذا شعاع اتم به طور نسبی 

 افزایش خواهد یافت  

 

  

 شیمیایی است پذیری هر عنصر به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش  واکنش فعالیت شیمیایی)واکنش پذیری(:

 

تصاویر باال واکنش فلزات قلیایی)گروه اول جدول( را با گاز کلر نشان می دهند.شدت نور با پتاسیم بیشتر است پس فعالیت شیمیایی 

 .نتیجه اینکه فعالیت شیمیایی فلزات قلیایی از باال به پایین افزایش می یابد پتاسیم از سدیم و لیتیم بیشتر می باشد
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شیمیایی    دهنده فعالیت و واکنش  نوریا آهنگ خروج گاز آزاد شده بیشترباشد، واکنش شیمیایی سریعتر وشدیدتر بوده هرچه شدت "

 "بیشتری دارد

 

جدول باال نشان می دهد روند واکنش  . گفته می شود  "هالید".به یونهای هالوژن زا( شهرت دارند  به هالوژن)نمک 17عناصر گروه 

از   هالوژنها نتیجه اینکه فعالیت شیمیایی  هالوژنها برعکس فلزات قلیایی است یعنی هالوژن پایین تر سخت تر واکنش میدهد. پذیری در 

 .  کاهش می یابدباال به پایین 

 د از عناصر جدول تعلق دار Sقرار گیرد آن عنصر به دسته  Sاگر در نوشتن آرایش الکترونی آخرین الکترون در زیرالیه یاد آوری:  

 از عناصر جدول تعلق دارد Pقرار گیرد آن عنصر به دسته  Pاگر در نوشتن آرایش الکترونی آخرین الکترون در زیرالیه 

 )فلزات واسطه( از عناصر جدول تعلق دارد dقرار گیرد آن عنصر به دسته   dاگر در نوشتن آرایش الکترونی آخرین الکترون در زیرالیه 

 از عناصر جدول تعلق دارد   fقرار گیرد آن عنصر به دسته  fاگر در نوشتن آرایش الکترونی آخرین الکترون در زیرالیه 

 از عناصر جدول تعلق دارد  gقرار گیرد آن عنصر به دسته  gاگر در نوشتن آرایش الکترونی آخرین الکترون در زیرالیه 

الکترون ظرفیتی تعداد  آرایش الکترونی  نماد شیمیایی   گاز نجیب نوع یون  

16S 10[Ne]3s23p4 6 18 آنیون[Ar] 

15P 10[Ne]3s23p3 5 18 آنیون[Ar] 

13Al 10[Ne]3s23p1 3  10 کاتیون[Ne] 

11Na 10[Ne]3s1 1  10 کاتیون[Ne] 

9F 2[He]2s22p5 7 10 آنیون[Ne] 

12Mg 10[Ne]3s2 2  10 کاتیون[Ne] 

  الکترونها در زیرالیه های الکترونی:الگوی پرشدن  

/6S2           65P 2/ 5S 104d 64P 2/4S103d63P 2/3S62P 2/ 2S21S 

 



تهران 3منطقه مهد دانش نو دبیرستان غیردولتی   قدرهدایای طبیعی را بدانیم/اولفصل   دهمیازشیمی پایه    

 

 

 

6 

 "قبلی  را کامل می کنیمdما   Sبعدی را کامل می کنیم. و پس از هر Sما   Pبعد از هر"

 ""و...الیه اول یک زیرالیه، دومین الیه دوزیرالیه و سومین الیه سه زیرالیه دارد "

 

 : dدنیای رنگی با عنصرهای دسته 

 علت مشاهده رنگ ماده سازنده رنگ نام هدایای زمینی ردیف 

یونهای   3Al+آلومینیوم اکسید است که جای برخی یونهای  سرخ  یاقوت 1
+3Cr   قرار گرفته است 

با عبور نور سفید از یاقوت طول موج های بلندتر  

 )رنگ سرخ( بازتاب می شود 

کوتاه  طول موج های  فیروزه  با عبور نور سفید از   (سولفات استIIمس) آبی فیروزه 2

 ( بازتاب می شود آبیتر )رنگ 

م است و در ساختار خود کروم و  وسیلیکات آلومینیوم و برلی سبز  زمرد  3

 وانادیوم دارد 

کوتاه  طول موج های  زمردبا عبور نور سفید از 

 ( بازتاب می شود سبز)رنگ تر
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 شکل عناصر در طبیعت: 

یافت می شوند.برخی نافلزات مانند اکسیژن، نیتروزن و گوگرد در طبیعت وجود  اکسید و سولفید عناصر بیشتر در طبیعت به شکل 

دارند.طال،تنها فلزی است که به صورت کلوخه و رگه یافت شده است.البته نمونه هایی از نقره ، پالتین و مس نیز در طبیعت گزارش  

 شده است. 

 طال و آهن: 

دارد گننوننناگننون  صنننننننایننع  بننیننن  در  را  سنننناالنننه  مصننننرف  بننیشننننتننریننن  جننهننان  سننننطننح  در  کننه  اسننننت  فننلننزی   .آهننن 

اسننننت زینناد  بسننننیننار  آهننن  مصننننرف  نننیننز  مننا  کشننننور  اننندازه   .در  بننه  طننال  چننکننشفننلننز  کننه  ای  اسننننت  نننرم  و   خننوار 

سننانایی الکتریکی باالی طال و حفا این ر.تبدیل کردچند متر مربع ای با مسنناحت کاری به صننفحهتوان با چکشاز آن را میچند گرم 

 واکنش ندادن آن با گازهای موجود در هواکره و مواد موجود در بدن انسنان همراه با بازتابگوناگون،همچنینییدمارسنانایی درشنرای 

روز  فلزگسننترش یافته و تقاضننای جهانی آن روزبهاینکاربردهایشننده سننببکهطالسننتخاصویژگیهایازجملهخورشننیدیزیادپرتوهای

 . افزایش یابد

 آزمایشهای کتاب درسی 
 شکل معادله واکنش  نام آزمایش  ردیف 
برخی   شناسایی 1

 یونهای فلزی 
2(s)Fe(OH)                      -OH  +                 +2Fe 

 

 بی رنگ         بیرنگ               رسوب سبز                     

(aq)+NaCl 2(s)Fe(OH)          (aq)+ NaOH  (aq)2FeCl 

 
برخی   شناسایی 2

 یونهای فلزی 
(s)3Fe(OH)               -+  OH       3+Fe 

 بی رنگ      بیرنگ                               سرخرسوب                       

       (aq)+NaCl 3(s)Fe(OH)            (aq)+ NaOH  3(aq)FeCl 

 
برخی   شناسایی 3

 یونهای فلزی 
(L)O2+H  3(aq)FeCl                    (aq)+HCl 3(S)O2Fe 

       (aq)+NaCl 3(s)Fe(OH)                  (aq)+ NaOH  3(aq)FeCl 
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             Cu   4(aq)FeSO               (s)     + Fe    4(aq)CuSO +(s) واکنش پذیری  4

 

 این آزمایش نشان می دهد که آهن فلزی واکنش پذیرتر از مس است 

 

 فعالتر ،ترکیب پایدارتر: عنصر

پذیری اتمهای عنصری بیشتر باشد، در شرای   واکنشبه انجام واکنش شیمیایی است. هرچهپذیری هر عنصر به معنای تمایل اتم آن  واکنش

پایدارتر  ترکیب بیشتر است. هرچه فلز فعالتر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیبهایشیکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به

 .دشوارتراستاز ترکیبش  فلزباشد، استخراج آنپذیری فلزی بیشتر دیگر سخن هرچه واکنشاز خودش است. به

 .ها کمتر استدهنده ها از واکنشفراورده پذیریشود، واکنشطور طبیعی انجام میطور کلی در هر واکنش شیمیایی که بهبهتوجه: 

(S)O2+Na  (s)Fe                   (s)+ Na (S)FeO          (s)+Fe    2(g)CO                     (S)+C   (S)FeO 
 استخراج فلزات)استخراج آهن(: 

آهننن  بننرای واکنننننش  مننیاسننننتننخننراج  از  کننهFe2O3 تننوان  آنننجننا  از  بننرد.  بننهننره  کننربننن  عنننصننننر  یننا  سنننندیننم  فننلننز   بننا 

هننمنن  مننانننننند  مننبننارکننه  فننوالد  در  دارد،  بننیشننننتننری  اقننتصننننادی  صننننرفننه  و  اسننننت  آسننننانننتننر  کننربننن  بننه   ه دسننننتننرسننننی 

 منجر به تولید آهن می شود به قرار زیر است: واکنشی که هفوالد جهان، برای استخراج آهن از کربن استفاده میشود. معادلشرکتهای 

)g(2CO+ 3 )s(Fe4 )                                     s(C + 3 )s(3O2Fe2 

 مسئله  

 Fe=56وC=12چند تن آهن تولید شودبا مقدار کافی از کربن، انتظار میرود Fe2O3یک تن از واکنش 1

 
  o=16دست آید؟ رودچند گرم آهن بهاکسید با مقدار کافی کربن، انتظار می ( III)گرم آهن40از واکنش   2

Fe=56 

  grFe28=56grFe× 
4𝑚𝑜𝑙𝐹𝑒

2𝐹𝑒2𝑜3
×    

 1𝑚𝑂𝐿𝐹𝑒2𝑂3

160𝑔𝑟𝐹𝑒2𝑂3
×3O2?grFe=40grFe 
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   بازده درصدی:

مقدار   .گویندآید،مقدار عملی میدست میای که درعمل بهمورد انتظار درهر واکنش، مقدار نظری و به مقدارفراورده  ه به مقدار فراورد

 آیدنظری یک فرآورده از محاسبات استوکیومتری واکنش موازنه شده به دست می

 فراورده گفته می شود آن بازده درصدی  ،یک فرآورده  به نسبت مقدار عملی به مقدار نظری 

100 ×
مقدار   عملی  فرآورده

مقدار   نظری فرآورده
 بازده درصدی    =    

گرم آهن به دست آمده باشد محاسبه بازده درصدی فرآورده به قرار   5/19گرم است و اگر در عمل   28مقدار نظری  2در مسئله شماره 

 زیر خواهد بود 

× 
19/5𝑔𝑟𝐹𝑒

28𝑔𝑟𝐹𝑒
=69/6%100 =100 ×

مقدار   عملی  فرآورده

مقدار   نظری فرآورده
 =  بازده درصدی    

 : 100دالیل عدم دستیابی به بازده درصدی

ها ناخالص باشند یا ممکن است  دهنده واکنشروند، زیرا ممکن استیرود پیش نمواکنشهای شیمیایی همیشه مطابق آنچه انتظار می

-شود. با این توصیف مقدار واقعیدیگری انجام می ه زمان با آن، واکنشهای ناخواستنیز همطور کامل انجام نشود، حتی گاهیواکنش به

 .فراورده از مقدار مورد انتظار کمتر است. در واقع بازده درصدی واکنشهای شیمیایی از صدکمتر است

 مسئله  

هوازی  و ذرت است. واکنش بیسوخت سبز، استفاده از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمینی ه یکی از راههای تهی 1

 C=12 O=16 H=1.دهدتخمیر گلوکز، از جمله واکنشهایی است که در این فرایندرخ می

)g(2CO+ 2 )aq(OH5H2C2  )                             aq(6O12H6C 

 تن گلوکز موجود در پسماندهای گیاهی، چند تن سوخت سبز 1/5حساب کنید از تخمیر 

 درصد در نظر بگیرید80شود. بازده واکنش را )اتانول( تولید می

 

الف( مشخص کنید کدام  .است  شود واکنش ترمیتکی از واکنشهایی که در صنعت جوشکاری از آن استفاده میی 2

 آلومینیم یا آهن؟ چرا؟ فلز فعال تر است، 

 درصد الزم 80گرم آهن، چند گرم آلومینیم با خلوص 279ب( حساب کنید برای تولید 

 .است
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3 

 
 

 گنج های اعماق دریا:

اعماق دریاها، شامل سولفید چندین  بستر اقیانوسها منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون است . جستجوها نشان می دهد گنجی عظیم در  

بستر دریا نسبت به ذخایر غلظت گونه های فلزی فلز واسطه، کلوخه ها و پوسته هایی غنی از منگنز،کبالت، نیکل، مس و...نهفته است.

 است بیشتر  زمینی

 سازمان بستر دریا:

مالی  های اجرایی و قوانیننامهمحیطی،تفاهمند مقررات زیستبرداری از بستردریا مانبه بهره المللی بستر دریا،قوانین مربوطسازمان بین

این سازمان تاکنون چندین قراردادبا  .از حوزه قضایی ملی کشورهاستنظارت و عملکرد این سازمان، خارجتهیه و تنظیم میکند. حوزه 

 .آنها سپرده استجودبهشناخته شده را طبق قوانین موو استخراج بخشی از منابع فلزیکشورهای گوناگون بسته است 

 جریان فلز بین محی  زیست و جامعه:

 

 فلزات منابعی تجدید پذیرند زیرا بازیافت می شوند..با آهنگ بازگشت به طبیعت یکسان نیست ،فلزات  آهنگ استخراج و مصرف

 به توسعه پایدار  .شودسبب کاهش سرعت گرمایش جهانی می.دهدکاهش میاکسید را دیردپای کربنبازیافت فلزات 

  .)اقتصاد شکوفا(کندکشور کمک می
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 نفت خام:  

دو نقش اساسی دارد یکی تامین  سوخت فسیلی است و یک هیدروکربن است. مایع غلیا سیاه رنگ یا قهوه ای متمایل به سبز است .

 انرژی و دیگری تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع است.بخش عمده نفت خام هیدروکربن)ترکیب هیدروژن و کربن( می باشد  

 ویژگی های منحصر به فرد کربن: 

 کربن چهار ظرفیتی است و لذا توان ایجاد چهار پیوند اشتراکی دارد. -1

 

 

 ت. ، قادر به ایجاد میلیونها ترکیب استوانایی ایجاد زنجیره کربنی و حلقه و ظرفیت چهار بنابراین کربن با داشتن 
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 آلکانها:

آلکانها هیدروکربن سیر شده هستند یعنی اینکه در زنجیره کربنی همه کربن ها با پیوند یگانه به سایر کربنها متصل  

یعنی تعداد هیدروژنهااز دوبرابر کربن ها دو عدد بیشتر می باشد  2n+2HnCشده اند.فرمول عمومی آلکانها به صورت

 است. باید نام برخی از آنها را به خاطر بسپاریم 

نام کلی   نمایش آلکان به شیوه های مختلف

 آلکان

تعداد   فرمول عمومی 

 کربن

 
 4CH n=1 متان

CH3-CH3 6 اتانH2C n=2 

     3CH-2CH-3CH  8 پروپانH3C n=3 

  3CH-2CH-2CH-3CH     3یا    CH2)2(CH3CH  10 بوتانH4C n=4 

  3CH-2CH-2CH-2CH-3CH      3یاCH3)2(CH3CH   12 پنتانH5C n=5 

  3CH-2CH-2CH-2CH-2CH-3CH      3یا    CH4)2(CH3CH   14 هگزانH6C n=6 

  3CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-3CH     3یا    CH5)2(CH3CH  16 هپتانH7C n=7 

 
 18H8C n=8 اکتان

  3CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-CH2-CH2-3CH     3یا    CH7)2(CH3CH  20 نونانH9C n=9 

 22H10C n=10 دکان 

 آلکان راست زنجیر:

 هر اتم کربن مستقیما به یک یا دو کربن متصل است 

 

 اتمهای کربن مشاهده می شوند که مستقیما به سه یا چهار کربن متصل هستندآلکان شاخه دار: بعضی  
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 رابطه تعداد کربن هیدروکربن با دمای جوش، فرار بودن و گرانروی: 

یک مایع ،دمایی است که آن دما ، مایع می جوشد. در این دما فشار بخار مایع با فشار هوای روی آن  دمای جوش 

 )افزایش جرم مولی( زیاد می شود. هاهیدروکربنها با افزایش تعداد کربنمساوی می شود. دمای جوش  

به تمایل یک مایع برای تبدیل به حالت گازی گفته می شود. هر چه تعداد کربن کمتر باشد جرم   فرار بودن:

 مولکولی هم کمتر بوده و ماده فرارتر است.

زایش تعداد کربن گرانروی بیشتر می شود یعنی تمایل  به مقاومت در برابر جاری شدن گفته می شود. با اف گرانروی:

 به جاری شدن کاسته خواهد شد.

گشتاور دوقطبی در آلکانها: آلکانها در میدان الکتریکی  به سمت قطب مثبت یا منفی جهت گیری نمی کنند. لذا  

 اصطالحا مولکول هایشان ناقطبی است.
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 برخی ویژ گی های آلکانها: 

نامحلولند زیرا ناقطبی هستند لذا از آلکانها می توان در محافظت فلزات از زنگ  در آب  ✓

 زدگی)خوردگی( استفاده کرد. 

پیوند اشتراکی یگانه داده لذا تمایلی به واکنش شیمیایی  4آلکانها سیر شده اند یعنی هر اتم کربن  ✓

 ندارند 

 یوه ها استفاده می شودکربن( به عنوان پوشش محافظتی م  20پارافین ها) آلکان بیش از  ✓

 سمیت کمتری دارند زیرا تمایلی به واکنش شیمیایی ندارند  ✓

 

 نامگذاری آلکانها:  

 الف ( آلکان راست زنجیر: به انتهای نام آلکان کلمه نرمال اضافه کنید مثال بوتان نرمال

 ب( آلکانهای شاخه دار: 

 طوالنی ترین زنجیر کربنی را مشخص کنید ✓

 از طرفی که به شاخه نزدیک است شماره بزنیدزنجیر کربنی را  ✓

 ابتدا شماره های شاخه ها بعد نام شاخه ها و در آخر نام آلکان زنجیر اصلی را بگید  ✓

 در جدول زیر دو شاخه معروف کتاب درسی آمده است 
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توجه کنید اگر تعداد شاخه ها بیش از یکی باشد ابتدا شماره های شاخه ها سپس تعداد آنها)با پیشوند دی، تری، تترا  

 بیان شاخه ای که در الفبای انگلیسی نزدیکتر است مقدم است.)مثال اتیل نسبت به متیل(و..( گفته می شود . 
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 آلکن ها: 

 هستند . در آلکنها حدا قل یک پیوند دوگانه کربنی وجود دارد  2nHnCهیدروکربن هایی با فرمول عمومی

 دارند نسبت به آلکانها واکنش پذیری بیشتری به همین خاطر الکنها سیر نشده هستند و 

اتن)اتیلن( ساده ترین آلکن : از آنجا که آلکن حداقل یک پیوند دوگانه دارد بنابراین ساده ترین آلکن باید دو  

 کربنی باشد
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 اتن در رسیدن میوه های کال موز و گوجه فرنگی استفاده می شود.از  

 نامگذاری آلکنها:  

 طوالنی ترین زنجیر کربنی دارای پیوند دوگانه را انتخاب کنید ✓

 زنجیر کربنی را از طرفی که به پیوند دوگانه نزدیکتر باشد شماره بزنید  ✓

 دوگانه و سپس نام آلکن زنجر اصلی را بنویسید اگر شاخه نداشتید: ابتدا شماره کربن دارای پیوند  ✓

اگر شاخه داشتید: ابتدا شماره های شاخه ها سپس نام شاخه ها و بعد شماره کربن دارای پیوند دوگانه و در   ✓

 آخر نام آلکن زنجیر اصلی را بنویسید
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 تهیه اتانول از اتن:

 گاز اتن ، اتانول تهیه کردبه با کمک کاتالیزگر مناسب می توان با افزودن مولکولهای آب 

 

 

م به  ر: برم مایعی قهوه ای است و می تواند با گاز اتن واکنش افزایشی دهد و اتمهای بواکنش برم مایع با گاز اتن

 دو طرف پیوند دوگانه کربنی در آن اضافه شود و در نتیجه رنگ برم زایل می گردد 
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می باشد. سیر نشده اند و   2nHnC-2د. فرمول عمومی آنها به صورتآلکین ها: حداقل یک پیوند سه گانه کربنی دارن

 ساده ترین آلکین اتین)استیلن( می باشد  از آکنها واکنش پذیرتر هستند.

 

 

 نامگذاری آلکینها:  

 طوالنی ترین زنجیر کربنی دارای پیوند سه گانه را انتخاب کنید ✓

 کربنی را از طرفی که به پیوند سه گانه نزدیکتر باشد شماره بزنید زنجیر  ✓

 اگر شاخه نداشتید: ابتدا شماره کربن دارای پیوند سه گانه و سپس نام آلکین زنجر اصلی را بنویسید  ✓

اگر شاخه داشتید: ابتدا شماره های شاخه ها سپس نام شاخه ها و بعد شماره کربن دارای پیوند سه گانه و در   ✓

 نام آلکین زنجیر اصلی را بنویسید آخر

 توجه[ از گاز اتین)استیلن( در جوشکاری و برش فلزات استفاده می شود . 
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 هیدروکربنها ی حلقوی: 

 پیشوند حلقوی)سیکلو( نشان از اتصال اتمهای کربن به گونه ای دارد که ساختار حلقوی ایجاد شده است 

  بنزن سیکلو هگزان  نام 

ی 
هیدروکربن ها

حلقوی 
 

     
 

 

فرمول عمومی سیکلو آلکانها  

 2nHnCمانند آلکنها به صورت

 است سیکلو آلکانه سیر شده اند

بنزن 

 

بنزن سرگروه خانواده  

مهمی به نام تر کیبات 

 آروماتیک است فرمول آن 

6H6C  است .ترکیبات 

دارای حلقه بنزنی را  

 آروماتیک می گویند 

 
 

 می باشد 8H10Cنفتالن به فرمول

خ  بنزن و نفتالن به صورت زیر است توجه کنید در بعضی نمایشها به جای سه پیوند یک در میان بنزن  -مدل نقطه  

 پیوند دو گانه یک در میان دارد  از دایره استفاده می شود بنابراین دایره داخل حلقه بنزنی نشان از سه
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 جداسازی برخی مواد  و پاالیش آن: نفت خام و 

 نفت خام مخلوطی از هیدروکربن های گوناگون است و در آن نمک و اسید وآب و... وجود دارد 

نمک و آب آن را جدا کنند.سپس با کمک برج تقطیر اجزای نفت خام را جدا می   ،قبل از پاالیش نفت بایستی اسید

بن( تبخیر شده و از بخشهای باالتر برج جدا می شود. مواد پر کربن  کنند. در برج تقطیر ابتدا مواد زود جوش)کم کر

 یا تبخیر نمیشود و یا از بخشهای پایین تر برج جدا می شوند 

 

 دالیل بیشتر شدن ارزش و اهمیت طالی سیاه: 

 برای تولید برق ارزان استفاده می شود  -2سوخت ارزان و مناسبی است   -1
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 بینی های زمان تمام شدن آن نمودار تولید نفت خام و پیش  
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سال دیگر است بنابر این   500پیش بینی برای طول عمر ذخایر ذغال سنگ  زغال  سنگ جایگزین مناسب نفت:

 می باشد  NS9O96H135Cزغال سنگ جایگزین مناسب نفت خام خواهد بود.زغال سنگ به فرمول 

 

 بهبود کارایی سوخت زغال سنگ: 

 

 مشکالت تولید ذغال سنگ در جهان:

  %5نفر در جهان در انفجار معدن جان باخته اند علت انفجار تجمع گاز متان است )بیش از  000/500در سده اخیر

 تجمع گاز موجب انفجار می شود

 سوخت هواپیما:

تولید سوخت هواپیما یکی از صنایع مهم و ارز آور است و نیاز به دانش فنی  باالیی دارد. سوخت هواپیما به طور  

 که مخلوطی از آلکانهای مختلف است تهیه می شود  نفت سفیدعمده از 

 


