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        سوخت هاي فسیلی

  که می شود گفته سوخت هایی به فسیلی سوخت
  فسیلی سوخت هاي .می آید بدست سنگواره ها از
 :می شوند تقسیم اصلی نوع سه به
 سنگ ذغال.1
 نفت.2
 طبیعی گاز.3

 



 چگونگی تشکیل سوخت هاي فسیلی
  حتی قبل هزارسال صد چند ها سوخت این
  به شروع دایناسورها ازپیدایش قبل

  از پر زمین زمان آن در  کرده اند شکل گیري
 دیگر و عظیم درختان با که بوده باتالق هایی

 که طور وهمان بوده پوشیده دار برگ گیاهان
 اعماق در می مردند گیاهان و درخت ها

 و می شدند دفن تدریج به و غرق اقیانوس ها
 انباشته هم روي سال صدها گذشت از بعد

 هاي سوخت به تبدیل سپس و  شده
 .می شوند فسیلی



 ذغال سنگ
 حدود از کھ بودند انسانھایی اولین ھا چینی . است سیاھرنگ و سخت ای ماده سنگ ذغال

 سنگی ، سنگ ذغال کھ کردند می فکر ھا چینی . کردند استفاده ذغالسنگ از پیش سال سیصد
 .بسوزد تواند می کھ است

 نیز و کشتی ھا در و قطار ، ھا کارخانھ در ، برق نیروگاه ھای در سوخت عنوان بھ سنگ ذغال 
   .می شود استفاده کشورھا از برخی در خانگی سوخت صورت بھ

 

 



 نفت
 دریا کف در مرگ از بعد  کوچک دریایی موجودات کھ باورند براین دانشمندان از بعضی

 بھ تبدیل سالھا گذشت از پس و .شدند مدفون سنگھا سایر و رسوبات زیر و گرفتھ قرار
 می استفاده ھواپیماھا سوخت و ھا اتومبیل بنزین تأمین برای نفت از .شدند نفت
 ، آسپرین مثل ھا دارو بعضی ، غذایی ھای محفظھ پالستیکی، ھای کیسھ ھمچنین.شود

 .شوند می تولید نفت از چروک ضد ھای لباس ، رنگی مداد ، آدامس
 



 
 طبیعیگاز 

سبک تر از ھواست کھ در حدود شش ھزار سال قبل در ایران کشف ای طبیعی ماده گاز 
 .گاز طبیعی در زیر زمین بھ ھمراه نفت وجود دارد. شد 
رنگ ھا، كود، پالستیک ھا، ضدیخ، فیلم عكاسی، داروھا و تولید برای گاز طبیعی  از 

بھ كار برای اجاق گاز ھای خانگی  فوالد، شیشھ، كاغذ، لباس، برق و ،  منفجرهمواد 
.می رود  



یعن�ی ح�دودا    س�ال دیگ�ر   ۴٠سوخت ھای فسیلی زمین تا   بر اساس تحقیقات
 .می شوند میالدی تمام ٢٠۵٠سال تا 

س�ال ب�ھ    و امکان تولید دوباره آنھا نیست چون کھ آنھا در مدت چن�د میلی�ون  
اگر این سوخت ھا تمام شوند دیگر سوختی برای ماشین ھا ، .وجود آمده اند

ھواپیماھا ، اجاق گاز ھای خانگی نخ�واھیم داش�ت و ھمچن�ین در فص�ل ھ�ای      
 .سرد سال خانھ ھایمان را نمی توانیم گرم کنیم

 



بھ ھمین دلیل کشورھای پیشرفتھ جھان بھ دنبال پیدا کردن سوخت ھایی ھستند  
مانند انرژی نور خورشید، برق ، . کھ بتوان جایگزین سوخت ھای فسیلی کرد

 ....انرژی ھستھ ای 



 !!سوال؟؟
 سوخت هاي فسیلی را نام ببرید؟.1
 سوخت هاي فسیلی چگونه به وجود می اید؟.2
 از نفت چه چیز هایی تولید می شود؟.3
 ذغال سنگ اولین بار در کدام کشور کشف شد؟.4




	اگر تمام شود .....�
	به نام خداوند جان و خرد�کزین برتر اندیشه برنگذرد
	سوخت های فسیلی      
	چگونگی تشکیل سوخت های فسیلی
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

