
2گروه 
مهسا علیمردانی و مهدیه عابدی 

خانم رحیم پور
کالس مشاهدات علمی

2فرزانگان 

تغییر رنگ شعله ها 





مهسا علیمردانی 
1387دی 3متولد 

احمد : نام پدر 
704کالس 

2دبیرستان فرزانگان 
دوره ی اول 

مهدیه عابدی   
1387دی 21متولد 

عبدهلل: نام پدر 
704کالس 

2دبیرستان فرزانگان 
دوره ی اول 

تغییر رنگ شعله های مواد مختلف  و بررسی آن با ازمون شعله



چکیده ای از متن 
با اجنام آزمایش آزمون شعله در شیمی می توان به رنگ شعله ی 
حاصل از سوخنت مواد خمتلف دست پیدا کرد که رنگ شعله ی هر 
ماده به خاصیت هایش با ماده ی دیگر متفاوت است در این ارائه 
می خواهیم درباره ی رنگ شعله و علت آن اطالعاتی کسب کنیم  
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ایده ی این پروژه از جایی آمد که ما متوجه ی تغییر رنگ  
شعله ی بخاری شدیم و با بررسی بیشتر آن را در آبگرمکن 
و حتی شعله ی گاز نیز مشاهده کردیم و این فکر در ذهن 
مان جرقه زد که ایا در مواد شیمیایی نیز این طور است یا 

خیر ؟

مقدمه



امروزه از آتش در صنایع مختلف و همچنین در زندگی معمول
.ما استفاده می شود  

ری ، در در آشپزی ، گرم کردن خانه با استفاده از بخا: برای مثال 
صنایعی مثل فوالد یا آهن 

ه اید شاید تاکنون با رنگ های مختلفی از شعله ها رو به رو شد
خت و می خواستید خودتان این شعله ها را ایجاد کنید برای سا

ر رنگ تغیی. شعله رنگی و آتش رنگی راه های مختلفی وجود دارد
م شعله آتش هم با کمک ماده های طبیعی امکان پذیر است، و ه

.  تنها با پودرهای و مواد شیمیایی 
آیا ! ت بیشرتین استفاده ی ما از آتش در پخت و پز و آشپزی اس

ضی تا به حال به رنگ شعله ی اجاق گاز دقت کرده اید ؟ در بع
مواقع زرد یا سبز یا قرمز یا آبی است 



رنگ آبی نشان دهنده ی سامل سوخنت گاز است : آبی 
ند رنگ زرد نشان دهنده ی ناقص سوخنت گاز است و گاز مونکسید کربن آزاد می ک: زرد 

یردوجود ناخالصی در گاز باعث می شود تا گاز ناقص بسوزد و شعله به خود رنگ زرد گ
ز شدن شعله اجاق گاز به دلیل مجاورت با منک یا مس به رنگ سبز در می آید سب: سبز 

رنگ شعله بخاطر آلودگی در مسیر گاز با یون های مس رخ می دهد و گاهی وجود کلر
.در مواد شوینده نیز باعث این اتفاق می شود 

دلیل رنگ زرد قرمز شعله های اجاق گاز وجود نا خالصی زیاد در مسیر گاز است: قرمز 
.ود که بر اثر رس رفنت شیر یا غذا ویا به دلیل وجود گرد و غبار در محیط ایجاد می ش

در کارخانه هنگام ساخت اجاق گاز روغن مخصوصی به مسیر گاز زده می شود که به 
.مرور زمان و زیاد شدن گرد وغبار در مسیر رنگ شعله تغییر می کند 

عل از رنگ زرد و قرمز شعله اجاق گاز با استفاده از مواد شوینده و متیز کردن منافذ مش
.بین می رود 



شرح آزمایش مشاهده ی علمی 

: وسایل مورد نیاز 

بخاری ، آب پاش ، دستگاه بخور

تغییر دما بر روی شعله بخاری: 1آزمایش شامره

در ابتدا به وسیله دستگاه بخور دمای اتاق را زیاد

درجه را زیاد می کنیم و افزایش30تا 20می کنیم ، از 

می دهیم و مشاهده می کنیم

که شعله بخاری با زیاد شدن درجه دما ، نیز آبی

.تر می شود



شرح آزمایش مشاهده ی علمی 

:2آزمایش شامره 

تغییر دما بر روی شعله بخاری

اق رادر ابتدا به وسیله دستگاه بخور دمای ات

درجه کم می کنیم0تا 15از . کم می کنیم 

و مشاهده می کنیم که شعله بخاری با کم

.شدن درجه دما نیز قرمز تر می شود



شرح آزمایش مشاهده ی علمی 

:  3آزمایش شامره 

ی تغییر میزان شعله بخاری بر روی شعله بخار 

در ابتدا شعله بخاری را زیاد میکنیم و 

مشاهده می کنیم که شعله بخاری با زیاد شدن

درجه شعله نیز قرمز تر می شود و با کم شدن

شوددرجه شعله بخاری،رنگ شعله نیز آبی تر می



شرح آزمایش مشاهده ی علمی 

:4آزمایش شامره  

تغییر میزان رطوبت اتاق بر روی شعله بخاری

کنیمدر ابتدا به وسیله آب پاش رطوبت اتاق را زیاد می

جهو مشاهده می کنیم که شعله بخاری با زیاد شدن در 

زانرطوبت اتاق نیز قرمز تر می شود و با کم شدن می

.رطوبت اتاق،رنگ شعله نیز آبی تر می شود



شرح آزمایش مشاهده ی علمی 

: 5آزمایش شامره 

تغییر میزان اکسیژن اتاق بر روی شعله بخاری 

در ابتدا سعی می کنیم اکسیژن اتاق را زیاد کنیم 

و مشاهده می کنیم که با بیشرت شدن اکسیژن اتاق 

در ادامه سعی. نیز شعله بخاری به رنگ آبی در می آید  

رامی کنیم اکسیژن اتاق را کم کرده و دی اکسید کربن

افزایش دهیم و مشاهده می کنیم که با بیشرت شدن 

ی دی اکسید کربن اتاق ، شعله بخاری به رنگ قرمز در م
.آید





طرح پرسش 

چرا شعله اتش با افزودن مواد یا تغییرات محیط تغییر رنگ می دهد؟.1

چرا با افزایش دما شعله ابی می شود؟.2

چرا وقتی شعله بخاری را زیاد می کنیم رنگ شعله نیز قرمز می شود؟.3

چرا رطوبت روی تغییر رنگ شعله تاثیر دارد؟.4

ی اید چرا وقتی دی اکسید کربن اتاق زیاد می شود شعله بخاری به رنگ قرمز در م.5
و حتی در بعضی بخاری ها شعله خاموش می شود؟

اکسید مواد  روی رنگ شعله چه تاثیری دارد؟.6

قرمز یا ابی شدن شعله نشانه چیست و چه تاثیری بر روی شعله می گذارد؟.7

ترکیبات پودر اتش چیست؟.8

چرا پودر اتش رنگی باعث تغییر رنگ شعله می شود؟.9

ترکیبات اتش چیست ؟ .01



فرضیه 

چرا شعله اتش با افزودن مواد یا تغییرات محیط تغییر رنگ می دهد؟

به نظر ما آتش برای روشن بودن نیاز به رشایطی دارد و اگر این رشایط 
ب تغییر کنند مسلام آتش نیز دچار تغییراتی می شود که می تواند سب

تغییر رنگ شعله شود 
برای مثال می دانیم که آتش برای روشن ماندن نیاز به اکسیژن دارد پس 
اگر دی اکسید کربن اتاق زیاد و اکسیژن کم باشد اتش دچار تغییر شده

و این اتفاق سبب تغییر رنگ شعله از آبی به قرمز می شود  



فرضیه 

چرا وقتی شعله بخاری را زیاد می کنیم رنگ شعله نیز قرمز می شود؟

هامن طور که گفتیم با افزایش دی اکسید کربن 
اتاق شعله قرمز می سوزد بنابراین به نظر ما اگر
ما نیز شعله ی بخاری را زیاد کنیم انگار که دی 
اکسیدکربن اتاق را افزایش داده ایم و این می 
ه تواند باعث تغییر رنگ شعله ی بخاری از آبی ب

قرمز شود   



فرضیه 

چرا رطوبت روی تغییر رنگ شعله تاثیر دارد؟

هامن طور که می دانید با افزودن اب به 
اتش ، اتش واکنش داده و رشوع به قرمز 
سوخت می کند پس به نظر ما اگر که 

رطوبت اتاق را زیاد کنیم این امر سبب 
تغییر رنگ شعله از آبی به قرمز می شود 

و برعکس



فرضیه 

اکسید مواد روی رنگ شعله چه تاثیری دارد؟

به نظر ما چون اتش 
ترکیبات مختلفی دارد
اکسید شدن مواد می 
تواند روی این ترکیبات
یر اثر بگذارد و سبب تغی

رنگ شود 



فرضیه 

قرمز یا ابی شدن شعله نشانه چیست و چه تاثیری بر روی شعله می گذارد؟

مطمئنم در زندگی روزمره تغییر رنگ شعله را در بخاری ، 
!!اجاق گاز و حتی آبگرمکن دیده باشید 

حدس ما این است که وقتی شعله قرمز می سوزد نشانه ی این 
است که دی اکسیدکربن زیادی تولید کرده و خطر ناک است و 
وقتی رنگ شعله ابی است به این معنی است که شعله سامل 

می سوزد 



جمع آوری اطالعات



ازمایش ؟؟ 



نظریه 

چرا شعله ی اتش رنگی می شود 

حضورشناساییبرایهادانشیمیکهاستایتجزیهروشیکشعلهتست
کندمیاپیدیونآنبامتاسدرشعلهکهرنگییپایهبرکهکنندمیاستفادهفلزیهاییون
.روندمیباالترمداربهوگرفتهانرژیآندرهاالکرتونشودمیداغفلزییونوقتی.باشدمی
قبلیحالتبهتاهستندمایلهاالکرتون،استناپایدارانرژینظرازحالتایندرچون
صورتبهانرژیاین،دهندمیپسرابودندگرفتهکهانرژیصورتایندروبرگردندخود
دیگرهایفلزبامقایسهدرفرلزییونهردرالکرتونانتقالاینوشودمیمنترشنور

باشدمتفاوتشعلههررنگکهشدخواهدباعثاینواستمتفاوت



نظریه
اکسید مواد روی رنگ شعله چه تاثیری دارد؟

اکسنده ها مواد جامد یا مایعی هستند که آماده دریافت اکسیژن خالص 
آنها همچنین . یا دیگر مواد اکسنده مانند بروم ، کلر یا فلوئور می باشند

واکنش ( سوختنی ) شامل موادی هستند که با اکسنده های قابل اشتعال 
بدین معنا که اکسیژن با دیگر مواد تشکیل ترکیب. شیمیایی می دهند 

شیمیایی داده و در نتیجه شانس ایجاد یک حریق یا انفجار را افزایش می 
این واکنش ممکن است به طور خودبخود در دمای اتاق یا گرمای . دهد 

مایعات و جامدات اکسید کننده می توانند حریق شدید. کم اتفاق بیفتد 
.و انفجار خطرناک را ایجاد منایند 



نظریه

قرمز یا ابی شدن شعله نشانه چیست و چه تاثیری بر روی شعله می گذارد؟

رنگگگگگ زرد نشگگگگان دهنگگگگده ی نگگگگاقص سگگگگوخنت گگگگگاز اسگگگگت و گگگگگاز مونکسگگگگید کگگگگربن آزاد مگگگگی کنگگگگد : زرد 
وجگگگود ناخالصگگگی در گگگگاز باعگگگث مگگگی شگگگود تگگگا گگگگاز نگگگاقص بسگگگوزد و شگگگعله بگگگه خگگگود رنگگگگ زرد گیگگگرد

ر آلگودگی شعله اجاق گاز به دلیل مجاورت با منک یا مس به رنگ سبز در می آید سبز شدن رنگ شگعله بخگاط: سبز 
.در مسیر گاز با یون های مس رخ می دهد و گاهی وجگود کلگر در مگواد شگوینده نیگز باعگث ایگن اتفگاق مگی شگود 

یر یگا دلیل رنگ زرد قرمز شعله های اجاق گاز وجود نا خالصی زیاد در مسیر گاز است که بر اثگر رس رفگنت شگ: قرمز 
.غگگگگگگگذا ویگگگگگگگا بگگگگگگگه دلیگگگگگگگل وجگگگگگگگود گگگگگگگگرد و غبگگگگگگگار در محگگگگگگگیط ایجگگگگگگگاد مگگگگگگگی شگگگگگگگود 
د در کارخانه هنگام ساخت اجاق گاز روغن مخصوصی به مسیر گاز زده می شود که به مرور زمگان و زیگاد شگدن گگر 
.وغبگگگگگگگگگگگگگگار در مسگگگگگگگگگگگگگگیر رنگگگگگگگگگگگگگگگ شگگگگگگگگگگگگگگعله تغییگگگگگگگگگگگگگگر مگگگگگگگگگگگگگگی کنگگگگگگگگگگگگگگد 

.رنگ زرد و قرمز شعله اجاق گاز با استفاده از مواد شوینده و متیز کردن منافذ مشعل از بین می رود 



نظریه

ترکیبات اتش چیست ؟ 

هامنطور که گفتیم هر شعله سه قسمت دارد و قسمت باالیی شعله که از کربن دی اکسید و 
آب تشکیل شده است قسمت میانی شده شعله که دوده زرد رنگ در آن وجود دارد و قسمت 

.پایینی شعله نیز که ماده سوختنی بخار شده هنوز اکسید نشده است
اشک مانند است اما در فضا به ( به دلیل وجود گرانش زمین و جریان همرفتی هوا)شکل آتش 

.دلیل عدم وجود گرانش به شکل حباب در می آید
اگر شعله آتش خیلی داغ باشد باعث تغییر حالت فیزیکی مواد گازی موجود در شعله می شود 

ند و باعث تبدیل آنها به پالسام می گردد پس شعله های بسیار داغ حالت فیزیکی پالسامیی دار 
.و پالسام حالت فیزیکی چهارم ماده است که شامل مجموعه ای از گازهای یونیزه شده می باشد



پیشنهاد
پیشنهاد می دهیم که برای آزمایش مقدار ماده ها را تغییر دهید و به کمک معلم یا 

☺والدین پودر اتش درست کرده و از رنگ های مختلف شعله را مشاهده کنید 

می توانید پودر اتش را از کاج ، وکس ، چوب بسازید 

مقداری میوه درخت کاج را پیدا کنید و درون فر در دمایی 
دقیقه بگذارید تا اب درون 10درجه سانتی گراد به مدت 160

لیرت آب 4گرم مواد 300به مقدار . ان بخار شود تا بهرت بسوزند
سپس . را درون یک سطل بریزید و باهم خوب مخلوط کنید 

ساعت درون آب بگذارید و یک وسیله 12کاج ها را به مدت 
ای که کاج ها را به ته سطل می برد بر روی کاج ها بگذاری تا 

حال کاج ها را بیرون آورده و . خوب مواد به درون کاج بروند 
2روی یک روزنامه بگذارید تا آب آن خشک شود تقریبا 

سپس کاج ها را میتوانید اتش بزنید.. ساعت به طول میانجامد 
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