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 ًَاکزٌ

زنیو تيها شیاره نيظونه طهصی اشت که دارای اتهصفری اشت که انکان زىدگی در آن 

 وجود دارد.

کیلونتری از شعح زنیو 055ایو اتهصفر نخلوظی از گازهای گوىاگون اشت که تا فاغله 

 انتداد یافته اشت.

و ةاغث جاذةه زنیو ةاغث ندػور ناىدن گازهای گوىاگون در اتهصفر نی طود،وگرنای زنی

 نلکول ها در هواکره نی طود.افزایض جيتض 

 تغییرات آب و هوای زنیو در الیه ی تروپصفر رخ نی دهد،در ایو الیه ةا افزایض ارتفاع ،دنا

 نیرشد.  c 55- افت کرده و ىهایت افت آن ةه

 ًَا معجًوی ارسشمىذ     

رد که از جهله آىها ىیتروژن در هواکره ةه وفور یافت نیظود و کارةرد های فراواىی دا

.ةرای ىگه داری ىهوىه 3. پر کردن تایر خودرو ها2.ناىدگاری نواد خوراکی را افزایض نی دهد1

 های ةیولوژیک در پزطکی اشتفاده نی طود.

درغد جرم هوا کره در الیه تروپصفر كرار دارد،ایو ههان نيعله ای اشت که نا در آن 50

 زىدگی نیکيیم.

ء ةه ةا روش تلعیر جزهوای هواکره را تروژن و اکصیژن پرطده اشت، ةخض غهده هواکره از ىی

 جزء هوای نایع تهیه نیکييد.

درجه شرد کيیم نخلوط شردی از چيد ناده پدید نی آید  -255هروكت هوا را تا دنای کهتر از 

 که ةه آن هوای نایع نی گویيد.

 زىون.ةرخی گاز های ىجیب کهیاب اىد ناىيد: هلیم،آرگون،کریپتون و 



ةی رىگ تریو،ةی ةو،ةی نزه و شتکتریو گاز ىجیب طياخته طده .هلیم در  ةه غيوان هلیم

 هواکره ةه ىدرت یافت نیظود و ةیظتر در الیه های زیریو پوشته زنیو كرار دارىد.

هلیم از واکيض های هصته ای در ژرفای زنیو تولید نیظود و ةا غتور از الیه های زنیو وارد 

درغد آن ةه هلیم 5ی نیظود،ةاید داىصت که در نخلوط گازهای ظتیػی فلط نیدان های گاز

 تػلق نیگیرد.

 

 اکسیژن گاسی ياکىش پذیزدرًَاکزٌ

اکصیژن ةه غورت ترکیب غيػری در آب کره،شاختار نولکول های آب و در شيگ کره وجود 

 یز وجود دارد.دارد،ههچيیو اکصیژن درشاختار نولکول های زیصتی ناىيد کرةوهیدرات و چرةی ى

اکصیژن گازی واکيض پذیر اشت و ةا اغلب غيػر های پیرانون خود واکيض نی دهد و ةخض 

غهده ای از واکيض های طیهیایی پیرانون نا ةا نظارکت اکصیژن غورت نی گیرد،و اغلب 

 اىرژی های طیهیایی که از واکيض اکصیژن اىد وارد نواد غذایی نیظوىد.

شاز ةدن ةاید از  طیهیایی نواد غذایی و اشتفاده آىها ةرای شوخت و نا ةرای خارج کردن اىرژی

 كيدها یا ها چرةی + اکصیژن  →دیاکصید کرةو + آب + اىرژی اکصیژن کهک ةگیریم:

شوختو واکيظی طیهیایی اشت که درآن ،یک ناده ةا اکصیژن ةه شرغت واکيض نی دهد 

 .وةخظی از اىرژی آن ةه غورت گرنا وىور  خارج نیظود

 وكتی نلدار اکصیژن ةرای شوختو کافی ةاطد شوختو کانل اشت.شوختو کانل:

 .اشت ىاكعتاطد شوختو ىوكتی نلدار اکصیژن ةرای شوختو کافی  شوختو ىاكع:



کرةو نوىوکصید گازی ةی رىگ، ةی ةو و ةصیارشهی اشت،ةه دلیل کم ةودن چگالی ایو گاز 

 كاةلیت اىتظار شریع در ندیط را دارد.

 های طیهیایی و كاىون پایصتگی جرمواکيض 

در هر تغییر طیهیایی از یک یا چيد ناده طیهیایی ناده تازه ای تولید نی طود.هر تغییر 

طیهیایی نی تواىد طانل یک یا چيد واکيض ةاطد،که هرکدام را ةا یک نػادله ىظان نی 

 دهيد. 

 یژن      +      کرةوىوطتاری:     کرةو دی اکصید                      اکص نػادله

 CO2                                      O2                        +C                نػادله ىهادی:    

 

 ویژگی نهم واکيض های طیهیایی ایو اشت که ههه ازكاىون پایصتگی جرم پیروی نی کييد.

 

 ياکىش َای شیمیاییمًاسوٍ کزدن معادلٍ 

یهیایی اتهی از ةیو ىهی رود و اتهی تولید ىهی طود ةلکه اتم ها پس از در واکيض های ط

 واکيض طیهیایی ةه طیوه دیگری ةه هم نی چصتيد و فراورده ها را ةوجود نی آورىد.

 جرم نواد و طهار اتم های هر غيػر که در واکيظی طیهیایی طرکت کييد جاةت اشت.

نی دهيد شپس ةا  1لب ةه ترکیتی ضریباغةراشاس شاده تریو روش های نوازىه)وارشی(  

توجه ةه تػداد اتم های ایو ترکیب ضرایتی را ةه دیگر نواد نی دهيد تا تػداد اتم ها در دو 

 شوی نػادله ةاهم ةراةر طوىد.

 



 ةه غيوان نحال:

1C3H8(g) + O2(g)   → CO2(g) + H2O(g) 

1C3H8(g) + O2(g)   → 3CO2(g) +4 H2O(g) 

C3H8(g)  + 5O2(g) → 3CO2(g) +4 H2O(g) 

 تزکیب اکسیژن با فلش ي وافلش

اغلب فلزات در ظتیػت ةه غورت ترکیب یافت نی طود که ةخظی از آىها ةه طکل اکصید 

 اشت.

كرار داده و ةه ایو ىتیجه  پس از اشتخراج و تتدیل فلزات ةه اةزارآالت آىها را در نػرض هوا

رشیدىد که فلزات در هوا ةا اکصیژن واکيض نی دهيد که ةه آن اکصایض فلز نی گویيد ناىيد 

آهو که دچار اکصایض نی طود و واکيض آهو ةا اکصیژن زىگ آهو كهوه ای رىگی تظکیل 

 نی دهد.

 ایو زىگار ها شتب نی طوىد که آب و ةخارآب و اکصیژن ةه الیه های زیریو ىفوذ کيد.

. در واكع ىخصت ةرخی فلزات ناىيد آهو،در واکيض ةا اکصیژن دو ىوع اکصید تولید نی کيد

تتدیل نی طود،شپس ایو ترکیب ةا اکصیژن ندیط ترکیب  FeOآهو ةا اکصیژن ترکیب و ةه 

 نی یاةد. اکصایض  Fe2O3طده و ةه 

ىافلزات ههاىيد فلزات ةا اکصیژن واکيض نی دهيد که ایو واکيض ىیز ةا اکصایض ىافلز ههراه 

ىهوىه ای از اکصایض ىافلزات هصتيد،ازآن جایی که زیر روىد    CO2وSO2 اشت،ىافلزاتی ناىيد 

د در فرنول طیهیایی ىهایان گر تػداد اتم های آن غيػر اشت پس داىظهيدان ةرای ةیان تػدا

 هر اتم از پیظوىد هایی چون)نوىو(یػيی یک و)دی(یػيی دو.



 خًاص اکسیذ َای فلشی ي وافلش

اکصید های فلزی و ىافلزی کارةرد های فراواىی دارىد نحال از کلصیم اکصید در نزارع کظاورزی 

 ةهروری در کظاورزی افزایض یاةد.اشتفاده نی طود تا 
  

 چٍ بز سز سمیه می آيریم

الیان گذطته تا ةه خال از ظریق گازهای گلخاىه ای کرةو دی اکصید فراواىی را اىصان ها ظی ش

رف و ةاران و در آشهان پخض کرده اىد که ایو کرةو دی اکصید ها نی تواىيد نوجب ةارش ة

 .ایجاد نه اشیدی طود

 

 اثز گلخاوٍ ای  

پوطاىده وتا گلخاىه ها زنیو های ویژه ای هصتيد که دور آن را ةا ىوغی پالشتیک طفاف 

شلفی نػیو ارتفاع داده اىد،که درایو گلخاىه ها در تهام شال ندػول های گوىاگون تولید 

 .نیظود

وكتی ىور خورطید ةه هواکره ىفوذ نی کيد ةخظی از آن ةه زنیو رشیده وةلیه ةا نولکول های 

 .هواکره ةرخورد نی کييد،شپس ةاغث گرنایض زنیو نی طوىد

گرنا د کرةو دی اکصید که در هوا کره پراکيده اىد ةاغث نی طوىد که گازهای گلخاىه ای ناىي

 .وارد طده ةر زنیو دیگر از زنیو خارج ىظود و زنیو روز ةه روز گرم تر طود
 

 شیمی سبش،راَی بزای محافظت اس ًَاکزٌ

طیهی شتز طاخه ای از طیهی اشت که در آن طیهیداىان ةه دىتال فرآیو و فرآورده هایی 

 .غالوه ةر ةهتود زىدگی و ةهره گیری ةاال از ندیط زیصت ىیز ندافظت کييد هصتيد که



شوخت شتز شوختی اشت که در شاختار خود غالوه ةر کرةو وهیدروژن،دارای اکصیژن ىیز 

هصت که از زایػات یا پصهاىده های گیاهان تولید نی طود و زیصت تخریب پذیرىد از ایو رو 

 اتاىول و روغو های گیاهی:ناىيد.شاده تر تتدیل نی طوىد توشط جاىوران زره ةیيی ةه نواد

ةه نواد نػدىی تتدیل کرد ةرای ایو نيظور کرةو دی اکصید را ةا کرةو دی اکصید را نی توان 

 نيیزیم اکصید و کلصیم اکصید واکيض نی دهيد

ىد پالشتیک های شتز پلیهر هایی هصتيد که ةر پایه نواد غذایی ناىيد ىظاشته شاخته نیظو

و ةه ایو دلیل در شاختار آن اکصیژن هم وجود دارد،ایو پالشتیک ها در زنان کوتاهی تجزیه 

 .طده و ةه ظتیػت ةازنی گردىد

نیتوان کرةو دی اکصید را ةه جای رها کردن در هوا کره ةه درون زنیو تزریق کرد،ةهتریو نکان 

 .ز ىفت هصتيدةرای ایو کار چاه های ىفتی كدیهی اشت که در خال خاضر تهی ا
 

 دگز شکلی اس اکسیژن در ًَاکزٌ،  ايسين

در الیه های ةاالتر زنیو اکصیژن ةه طکل شه اتهی وجود دارد که ةه اوزون نظهور اشت 

 ،وةاغث ىرشیدن اطػه فراةيفض ةه شعح زنیو نیظود.

و  اطػه فراةيفض ةا ةرخورد ةه اوزون ،اتم های اوزون را از هم جدا کرده وةه دو طکل یک اتهی

دو اتهی تتدیل نی کيد،التته ایو اتم ها نیتواىيد ةه هم واکيض دهيد و اوزون را دوةاره 

 تظکیل دهيد ایو واکيض ةا اىرژی ةه غورت تاةض فروشرخ اىجام نی گیرد.

د و ةرق و نوتورهای خودروها ةا اکصیژن واکيض نی دهد و ةه اکصید های گاز ىیتروژن در رغ

خضور اکصید های ىیتروژن و اوزون واکيض زیر رخ نی دهد که ىیتروژن تتدیل نی طود،در 

 ناده ای خعرىاک ةه ىام اوزون تروپوشفری تولید نی طود.

                           NO(g) + O3(g)                    وًر خًرشیذNO2(g) + O2(g) 



 خًاص ي رفتار گاسَا

شت.ةرای یافتو راةعه ةیو خجم و نلدار خجم یک ىهوىه گاز ةه نلدار،دنا و فظار واةصته ا

یک ىهوىه گاز ةاید دنا و فظار جاةت ةاطد.طیهی داىان دنای غفر درجه شلصیوس و فظار 

 اتهصفر را ةه غيوان طرایط اشتاىدارد در ىظر گرفتيد.1

 ومًوٍ اوذاسٌ گیزی حجم گاس َا

 

 تًلیذ آمًویاک

تهیه کرد،او ةا روش زیر  N2     و      H2هاینیالدی آنوىیاک را از گاز1111 فریتس هاةر در شال

 آنوىیاک را تولید کرد:
 

 

 

 


