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  سومفصل 

 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

است که  بدبوییو  رنگسیاه، نفت خام نام دارد . نفت خام مایع غلیظ، شودمینفتی که از چاه بیرون آورده  نفت خام :

 ممکن است مانند آب، روان یا مانند قیر، غلیظ باشد. 

 کشف نفت خام بر زندگی انسان :  تأثیرات

 و ساخت انواع خودروها و هواپیماها  ونقلحملتحول در صنعت  -1
 شدن مسافرت برای انسان ترآسان -2
 صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی  یتوسعه -3
 و باال رفتن سطح بهداشت همگانی  هابیماریکردن برخی از  کنریشهغلبه یا  -4

4انرژی سوزاند )  تأمینبرای  توانمینفت خام را هم  نکته :
5

 نفت مصرفی در جهان ( و هم از آن برای ساختن )  
1
5

نفت  

 سودمند و تازه استفاده کرد .  هایفرآوردهمصرفی در جهان ( 

 انرژی از نفت : تأمیندالیل 

 . هستنفت نسبتاً فراوان است و دسترسی به آن آسان  -1
 و انبار کردن نفت بسیار آسان است . ونقلحمل -2
 قابل تهیه است .  راحتیبهقیمت نفت نسبتاً ارزان و  -3

 نفت خام :  هایترکیب

 . شودمیهیدروکربن گفته  هاآننفت خام مخلوطی از صدها ترکیب است که به 

، افزون بر نفت خام ، همواره مقداری نمک، آب و گوگرد نیز یافت  شودمیدر نفتی که از چاه بیرون آورده  نکته :

 .شودمی
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 :  هاهیدروکربنویژگی 

کربن و هیدروژن  هایاتمبستگی دارد. برای نمونه چون تعداد  هاآن یسازنده هایاتمبه تعداد  هاهیدروکربنویژگی 

 نیز متفاوت است .  هاآن هایویژگیمتان و اتان متفاوت است ، بسیاری از 

  گرادسانتی برحسب جوشنقطه نام هیدروکربن  فرمول مولکولی  تعداد کربن 

1 CH4  ( لکانآ ترینسادهمتان  ) 186- 

2 C2H8  66 اتان- 

3 C3H6  42 پروپان- 

4 C4H11  5/1 بوتان - 

5 C5H12  1/38 پنتان 

8 C8H14  7/86 هگزان 

7 C7H18  99 هپتان 

6 C6H16  125 اوکتان 

9 C9H21  151 نونان 

11 C11H22  174 دکان 

 با توجه به جدول : 

 .شودمیاز علم شیمی به نام شیمی آلی مطالعه  ایشاخهی این جدول را در هاهیدروکربن هایویژگی  -1
 .  باشندمی آلکانبزرگ  یخانوادهی فوق موسوم به هاهیدروکربن -2
 هستند. رنگبییا جامدهایی  هامایعها ، گازها ، لکانآی همه -3

 .  کنندمیدر فرمول مولکولی تبعیت  C𝑛H2𝑛+2 از رابطه  ( آلکان ها)  یی که پیوند یگانه دارندهاهیدروکربن -4
آن ،  یدرنتیجهبیشتر شده و  هامولکولکربن، نیروی ربایشی بین  هایاتمبا افزایش تعداد  هاهیدروکربندر  -5

 . رودمیهم باال و ذوب  جوشنقطه
باشد ، تمایل هیدروکربن به جاری شدن بیشتر  ترکمکربن  هایاتمی مایع ، هر چه تعداد هاهیدروکربندر  -8

با افزایش اتم کربن ) . ریزدمیاز ظرف زودتر از ظرف بیرون  شدنیلما است و این هیدروکربن در صورت

 ( یابدمیگرانروی افزایش 
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شد که مواد شیمیایی تصور می درگذشتهاست.  شدهگرفتهعربی به معنای دارای اندام  یواژهآلی در اصل از یک  نکته:

در مواد  هایی دارند کهموجودات زنده ) مانند : قند، نشاسته، سرکه و چربی ( تفاوت آشکاری با آن یوسیلهبه تولیدشده

 شوند.یافت می ( خوراکیو نمک  آهکسنگ) مانند : آهن،  غیرزنده

 کند.گرانروی یک مایع، میزان عدم تمایل آن را برای جاری شدن معین می نکته:

 :نفت خام  یدهندهتشکیلاجزای  جداسازی

از هم  توانمیبا یکدیگر متفاوت هستند را  جوشنقطه ازنظردر این روش، مخلوط دو یا چند مایع که  روش تقطیر :

دارد، زودتر بخار  تریپایینجوش  ینقطهپس از حرارت دادن مخلوط ، مایعی که  ه این صورت که ،بجدا نمود . 

 . شودمیو از مخلوط جدا  شودمی

. اساس جداسازی اجزای  کنندمیتفکیک  ترسادهنی است که در آن نفت را به اجزای پاالیشگاه ، مکا پاالیشگاه :

به  تریبزرگو  ترپیچیدهاست . اما در آنجا از دستگاه  ( جزءجزءبه) قطیرنفت خام در پاالیشگاه هم ت یدهندهتشکیل

 . شودمینام برج تقطیر استفاده 

ی آن تبخیر شوند . در طی هاهیدروکربنتا بسیاری از  کنندمیم را گرم در برج تقطیر ، ابتدا نفت خابرج تقطیر : 

باالی  سویبهو  شوندمیدارند ، بخار  تریپایینجوش  ینقطهکه  ترکوچکی هامولکولگرم کردن نفت خام ، نخست 

و از برج خارج  آینددرمیمایع  صورتبهو  شوندمی، سرد روندمیکه باال  تدریجبه هامولکول. این روندمیبرج تقطیر 

 . شوندمی

 .  شوندمیاز نفت خام جدا  باهمنزدیک به هم دارند و  جوشنقطهمخلوطی از چند هیدروکربن است که  رش نفتی :بُ

سوخت  بنزین  حالل  گاز  نام برش 

 هواپیما 

موم انواع  گازوئیل 

 روغن 

 قیر  نفت کوره 

تعداد اتم 

 کربن 

 به باال  41  41تا  31  31تا  21  21تا  18  18تا  11  11تا  5  5تا  3  3تا  1

محدوده دمای 

 ℃جوش 

  411باالتر از   411تا  351  351تا  311  311تا  251  251تا  211  211تا  41  41تا  21  21کمتر از 

سوخت  کاربرد 

 پاالیشگاه 

استفاده در 

انواع عطرها و 

  هااودکلن

سوخت 

 خودرو 

سوخت جت 

 هواپیما 

سوخت 

 کامیون 

آسفالت  سوخت کشتی   هاکنندهروان 

  هاخیابان
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 از کاربرد نفت در ساخت وسایل :  هاییمثال

ی هارنگ -7 هادهندهطعم -8کود شیمیایی  -5 هارنگ -4چرم مصنوعی  -3 هاکنندهپاک -2 هاکشحشره   -1

 داروها و ...  -11پالستیک  -9مواد آرایشی  -6خوراکی 

 بوده که از مشتقات نفت است . پرکاربردیکی از مواد  اِتِن :

 منبع تولید شیمیایی  منبع تولید طبیعی  رنگ و بو  فرمول مولکولی  نام دیگر  نام 

 مشتقات نفت خام  رسیده مانند موز  هایمیوهبرخی   بوبیو  رنگبی C2H4 اتیلن اتن

  هستند.  دوگانه پیوند کوواالنسیکربن در مولکول اتن دارای  هایاتم نکته :

  ها است .عضو از خانواده آلکن ترینسادهاتن  :نکته 

 کاربردهای اتن :

 ساخت انواع پالستیک  ب ( صنایع شیمیایی :          نارس به رسیده  هایمیوهتبدیل  الف ( کشاورزی :

واکنش پلیمر شدن یک تغییر شیمیایی است که طی آن هزاران مولکول کوچک به یکدیگر  واکنش پلیمر شدن :

درشت، پلیمر و به این واکنش پلیمر شدن  هایمولکول. به این  سازندمی تریدرشتی هامولکولمتصل شده و 

 . گویندمی

 یماده یکآنو طی  دهدمیگرما دهیم ، یک تغییر شیمیایی رخ  دربستهگاز اتن را در یک ظرف  هرگاه پلی اتن :

 . شودمیمصنوعی به نام پلی اتن یا پلی تن تولید 

. به این صورت  سازندمیی جدیدی سو پیوند کوواالن شکندمیکربن  هایاتمدر این واکنش ، پیوند دوگانه میان  نکته :

 . سازندمیو زنجیره بلند کربنی را  شوندمیچک به هم متصل ی کوهامولکول
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 . شودمیآب و ... استفاده  هایلولهاز پلی اتن در ساخت انواع پالستیک در صنایع غذایی، ظروف پالستیکی،  نکته :

 اثرات منفی نفت خام بر روی زندگی : 

که از فسیل شدن اجساد جانوران و گیاهان که صدها میلیون سال پیش زندگی  هاییسوختبه  سوخت فسیلی :

 . گویندمی، سوخت فسیلی  اندآمدهبه وجود  اندکرده

 ، نفت خام و گاز طبیعی است سنگزغالفسیلی شامل  هایسوخت نکته :

 اکسیددیمقادیر زیادی کربن  هاآنسوختن  براثر روازاینفسیلی دارای عنصر کربن هستند  هایسوخت یهمه نکته :

 . شودمیوارد هوا کره   بخارآبو 

CH4𝑔
+ 2 O2𝑔

− −→ CO2𝑔
 +  2 H2O𝑔 +  انرژی

 :هوا کره  اکسیددیکربن  یازاندازهیشبنتایج افزایش 

 افزایش دمای کره زمین  -1
  هااقیانوسدن سطح آب دریاها و قطبی و باال آم هاییخذوب شدن  -2
 درختان در زمستان ( هایشکوفه زودهنگامسال ) باز شدن  هایفصلدر  توجهقابلایجاد تغییرات  -3
 جانوری  هایگونهانقراض برخی از  -4

 در هوا کره :  اکسیددیکاهش مقدار کربن  هایروش

 کاشت درخت  -1
 ، انرژی خورشیدی ، انرژی باد و ...  گرماییزمینپاک مانند : انرژی  هایانرژیاستفاده از  -2
  ایهستهیافتن منابع جدید انرژی مانند : انرژی  -3

 در طبیعت :  اکسیددیتبادل گاز کربن 

  هاجلبکتوسط گیاهان و  اکسیددیکربن 

 و طی عمل فتوسنتز در تولید مواد آلی شدهگرفته

 .  برندمیبه کار  ( قندها) 
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  و آب تجزیه  اکسیددیطی عمل تنفس این مواد آلی را بار دیگر به کربن و  کنندمیاز گیاهان تغذیه جانداران

 .کنندمیاستفاده  هاآندر  شدهذخیرهو از انرژی  کنندمی
  شودمیتولید  اکسیددینیز گاز کربن  کنندگانتجزیهاجساد و بقایای جانداران توسط  یتجزیهدر اثر . 
  ،شودمیتولید  اکسیددیی گاز کربن فسیل هایسوختاز سوختن  . 

. در این چرخه، کربن گویندمیچرخه کربن ،  کرهآبو  کرهسنگبه تبادل کربن میان هوا کره ،  چرخه کربن :

 کرهآب، و  کرهسنگدر هوا کره ،  درمجموعمقدار کربن  کهطوریبه شودمیمصرف یا تولید  اکسیددیکربن  صورتبه

را در هوا تغییر دهد و مشکالتی را ایجاد  اکسیددید مقدار کربن توانمیتغییر در این چرخه  هرگونه. ماندمیثابت باقی 

 کند . 

 . شوندمیتکرار  و بارهاو بارها  رسدنمیبه پایان  گاههیچاز تغییرهاست که  ایمجموعهچرخه،  چرخه :

 طبیعی کره زمین :  هایچرخه

 کربن  یچرخه – 5گیاهان و جانوران  یچرخه -4غذا  یچرخه -3سنگ  یچرخه -2آب  یچرخه -1

د بر توانمی، هاآناز  دریکیتغییری بسیار کوچک  کهطوریبهبا یکدیگر در ارتباط هستند  هاچرخهاین  نکته :

 دیگر اثر بگذارد.  هایچرخهطبیعی  هایفعالیت
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