
1 

 

 
 

 مسوفصل  مولف :  سعید کتابی   

 کلیک کنید
  :های ارتباطی با ماراه گروه آموزشی سای

 

 علوم نهم 

 : سومخالصه فصل 

 شود.یو بارها تکرار م بارها رسد و ینم انیگاه به پا چیکه ه رهاستییتغاز یمجموعه ا:  چرخه

 و دهد می رخ کره آب و کره کره، سنگ هوا در گوناگونی تغییرهای چرخه، این درچرخه کربن : 

 ثابت مجموع در کربن که مقدار طوری می شود. به تولید یا مصرف کسیدی اد کربن شکل به کربن

 تغییر هوا در دی اکسید را کربن مقدار تواند می چرخه، این در تغییر هرگونه اما می ماند؛ باقی

 .کند ایجاد را مشکالتی و دهد
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 کلیک کنید
  :های ارتباطی با ماراه گروه آموزشی سای

( 1در شکل روبه رو در قسمت )

کربن دی اکسید تولید، در 

( مصرف و در قسمت 2قسمت )

 شود.( نیز تولید می3)

( جز چرخه طبیعی 1قسمت )

 کربن نیست.

هستند، که در اثر سوختن مقادیر بسیار زیادی  کربنهمگی دارای  :   سوخت های فسیلی 1نکته 

 وارد هوا می کنند.  2COگاز 

 شدن یخ ذوب -3 هوا آلودگی -2زمین شدن گرم -1نتایج افزایش کربن دی اکسید در هوا : 

 ها فصل جایی جابه -4 قطبی های

 

  .است سیاهرنگ و غلیظ مایعی خام، نفت خام :  نفت

 

 

 

 

 

 

ن صرف شود و تنها      آجهان صرف سوختن و تولید انرژی میبه طور میانگین     نفت :  2نکته 

 شود.تولید فرآورده های نفتی می

4
5

1
5
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 مسوفصل  مولف :  سعید کتابی   

 کلیک کنید
  :های ارتباطی با ماراه گروه آموزشی سای

 .است هیدروکربن نام به ترکیب صدها از مخلوطی خام نفتنفت خام : 

 است . متانساده ترین هیدروکربن :  3نکته 

 

 

 

 مقایسه هیدروکربن ها  : 

            ها بیشتر       نقطه جوش باالتر       ربایش بین مولکولهرچه تعداد کربن بیشتر          هیدروکربنها بزرگتر         

 شدن سخت تر           اریج

 

ی جوش  با اختالف زیاد توان برای جدا نمودن دو مایع با نقطهاز این دستگاه میدستگاه تقطیر : 

 .استفاده نمود

 اساس کار این دستگاه، بر اساس نقطه جوش می باشد.
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 توان نمی است، نزدیک یکدیگر بسیار به خام نفت سازنده اجزای از برخی جوش دمای که آنجا از برش نفتی :

 نزدیک جوش دمای که هیدروکربن چند مخلوطی از صورت به را آنها بلکه .کرد جدا هم از کامل طور به را آنها همه

 دارد. نام نفتی برش یک شده، جدا های هیدروکربنی مخلوط این از هریک کنند. می جدا هم از دارند، هم به

 

 می کنند. جدا را آن اجزای خام، نفت به دادن گرما با تقطیر برج دربرج تقطیر : 

 جداسازی می کنند. بُرش 8 نفت خام را در  برج تقطیر در 

 

 

 

 

 

 کوچکتر یمولکول ها

 
 نقطه جوش پایین تر

 شفاف تر 

 جاری شدن آسانتر 

 

 بزرگتر یمولکول ها

 

 سخترجاری شدن 

 

 تر باالنقطه جوش 

 تر تیره 
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 کلیک کنید
  :های ارتباطی با ماراه گروه آموزشی سای

 مانند رسیده های میوه از برخی وسیله به طبیعی طور به گاز بی رنگی است که ( :4H2Cگاز اِتِن )

 شود.می آزاد موز و فرنگی گوجه

 

اگر گاز اتن را در یک ظرف دربسته  -1 کاربردهای گاز اتن :

 .شودتولید می پالستیک گرما دهیم، در طی یک تغییر شیمیایی

 استفاده رسیده به نارس های میوه از آن برای تبدیل -2

 کنند.می
 

 

 از زیادی مولکولهای گرفتن قرار هم کنار شیمیایی از تغییر یک طی که است فراورده ایاِتن : پلی

 شوند.تبدیل می بزرگ مولکولهای به شیمیایی مولکولهای کوچک تغییر این می شود. در تشکیل اتِن

 
   

 شدن ) بسپارشی شدن( گاز اِتِن : واکنش پلیمری

 پیوند با کوچک مولکولهای و می شکند اِتن در کربن اتم های بین دوگانه در این واکنش پیوند

سازند. به این تغییر شیمیایی یم را کربنی بلند زنجیر و شوندیم  هم متصل به جدید اشتراکی

 گویند.شدن)بسپارشی شدن( میپلیمری واکنش

 

 

 

 

 

 اتننمایش تشکیل پلی
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  :های ارتباطی با ماراه گروه آموزشی سای

 واکنش گاز متان با اکسیژن )سوزاندن سوختهای فسیلی( : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عمر طوالنی دارند -3دارند      استحکام باالیی  -2ارزان قیمت هستند    -1فواید پالستیک : 

 

 

 

 

 

 

 منابع تولید برق )تولید کربن دی اکسید(  میزان آالیندگی

 
 زغال سنگ   باد  <  گرمای زمین  >   <  نفت خام  <  انرژی خورشیدی
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