: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

فصل5
ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﯾﻣﺎن و ﮔﭻ از ﮐﺟﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود؟

از معدن تا خانه

در زندگی روزمره از مواد مختلفی برای رفع
نیازهای خود استفاده می کنیم؛ برای نمونه از سیمان،
آهن و شیشه در ساختمان استفاده می کنیم.
آیا تا به حال فکر کرده اید این مواد از کجا و چگونه
تهیه بسیاری
ماده اولیه مورد نیاز برای ٔ
به دست می  آیند؟ ٔ
از مواد و وسایل از معادن به دست می  آید .تهیه و تولید
این مواد بر زندگی شما چه تأثیری دارد؟ در این فصل با
برخی از فرایندهای تولید مواد و تأثیرات زیست محیطی
آنها آشنا می  شوید.

ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﯾن ﻣواد ﻣﯽ ﺗوان ﭼﮭره ی زﻧدﮔﯽ
ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾﺑﺎ و ﻣﺣﮑم
ﺑﺳﺎزﯾم  ،ﭘﻠﮭﺎی ﺑزرگ وﺑﺳﺎزﯾم

اندوختههای زمین

همه این مواد در طبیعت یافت
به شکل های زیر توجه کنید .در ساختن هر یک از آنها از چه موادی استفاده شده است؟ آیا ٔ
می شوند؟

الف) خودرو

ﺷﯾﺷﮫ ،ﻓﻠز  ،ﻻﺳﺗﯾﮏ ،ﭘﺎرﭼﮫ و ﭼرم

ب) رایانک (تبلت)1
شکل 1

ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ،ﻓﻠ36ز  ،ﺷﯾﺷﮫ

پ) پل ِو ِرسک

ﻓﻠز

 Tabletــ1

اﻧدوﺧﺗﮫ ھﺎی زﻣﯾن ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در ﮐﺟﺎ وﺟود دارﻧد؟

آموختید که تعداد اندکی از مواد بهطور مستقیم و بیشتر آنها بهطور غیرمستقیم از
زمین به دست می آیند؛ بنابراین زمین اندوختهای عظیم و خدادادی از مواد موردنیاز برای
زندگی است .این اندوختهها در معادن مختلف مانند معادن آهن ،مس ،طال ،آلومینیم ،گچ،
زغالسنگ و ...یافت می شوند .در این معادن ،مواد معموالً بهصورت ترکیب وجود دارند.
اولیه الزم را برای تولید انواع فراورده های صنعتی ،ساختمانی ،دارویی و...
معادن ،مواد ٔ
تأمین می کنند.
فكر كنید

ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم  :ﺑرای ﺗوﻟﯾد ھر ﻣﻘدار آھن ﺗﻘرﯾﺑﺎ
دوﺑراﺑر آن ﺳﻧﮓ ﻣﻌدن آھن ﻻزم اﺳت

شکل زیر مراحل کلی تولید تقریباً  500کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می دهد.
با بررسی دقیق آن به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید.
1000کیلوگرم
سنگ معدن

 500کیلوگرم فلز

خانه مسکونی را که در آن زندگی می  کنید به طور
الف) مقدار آهن مورد نیاز ساختن ٔ
تقریبی حساب کنید .اﮔر ﻣﻘدار آھن ﻣﺻری در ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧود را ﻣﺛﻼ  2000ﮐﯾﻠو ﮔرم در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم
خانه
ب) با توجه به پاسخ پرسش الف ،حساب کنید برای تأمین میزان آهن به کار رفته در ٔ
شما چند تن سنگ آهن مصرف شده است .ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ آن ﺑﮫ  4000ﮐﯾﻠو ﮔرم ﺳﻧﮓ آھن ﻧﯾﺎز ﻣﻧدﯾم

چگونه میتوان به آهن دست یافت؟

عنصر آهن در معادن بهصورت ترکیبهای آهن یافت می شود .اکسیدهای آهن از ترکیبهای
مهم آهن هستند که در این معادن وجود دارند .در این اکسیدها ،اتمهای آهن و اکسیژن بههم
متصل اند .برای دستیابی به فلز آهن ،باید اتمهای اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم .البته این
جدا کردن ،کار آسانی نیست و شامل یک تغییر شیمیایی است که با صرف انرژی زیادی همراه
است.
ﭼرا ﺟدا ﮐردن آھن از اﮐﺳﯾژن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت؟
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ﻣﮭم  :ﺧﻼﺻﮫ ی ﺣذف اﮐﺳﯾژن از آه و ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آن

فلز آهن

حذف اكسیژن

اكسیدهای آهن

درباره فرایند تولید آهن و مراحل مختلف
شکل  2مراحل تولید آهن را نشان می دهد .با توجه به آن
ٔ
آن در کالس گفتو  گو کنید.

ﻣراﺣل اﺳﺗﺧراج آھن را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد
الف) شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین

ب) خالص سازی سنگ معدن

آیا می دانید
معدن سنگان خواف در استان
خراسان رضوی و معدن چغارت در
ِ
اطراف بافق در استان یزد از ِ
معادن
مهمِ سنگ آهن در ایران اند.

ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﻌﺎدن ﺳﻧﮓ آھن اﯾران ﮐدام
اﻧد؟

ت) تولید ورقه های فلز آهن

پ) گرما دادن مخلوط سنگ آهن ،کربن و سنگ آهک
در کوره
شکل  2ــ مراحل استخراج فلز آهن

ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﭼﮫ ﻣﺎده ای اﮐﺳﯾژن را از ﺳﻧﮓ ﻣﻌدن آھن ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﺎری آن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد

آیا می دانید
فلز آهن به صورت خالص نسبتاً نرم
است و در اثر ضربه خم می شود.

آھن ﺧﺎﻟص ﭼﮫ
وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾﯽ دارد

همان طور که در قسمت «پ» شکل مشاهده می  کنید برای جدا کردن اتمهای اکسیژن از
آهن ،سنگ معدن را به همراه کربن و سنگ آهک در کورههای مخصوص حرارت می دهند .در
اثر این عمل ،اتمهای اکسیژن از سنگ معدن جدا و به صورت کربن دیاکسید خارج می شوند.
در نتیجه فلز آهن به حالت مذاب در ته کوره باقی می ماند.
فلز آهن  +كربن دی اكسید

گرما

كربن  +اكسیدهای آهن

در پایان ،فلز مایع را در قالبهای مختلف می ریزند و به شکل های مختلف وارد بازار
می کنند.
آھن را ﻣﻌﻣوﻟﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻣش درﻣﯽ آورﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت َﻧَورد ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ از آن
ﻗطﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮭﯾﮫ ﺷود
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فكر كنید

آیا از فلز آهن خالص می توان به عنوان تیرآهن در ساخت اسکلتهای ساختمانی و
بدنه خودروها و لوازم آشپزخانه استفاده کرد؟ پاسخ خود را توضیح
ورقههای آهن در ساخت ٔ
دهید.ﺧﯾر زﯾرا آھن ﺧﺎﻟص ﺑﺳﯾﺎر ﻧرم اﺳت و در ﺻورت وارد ﺷدن ﻧﯾرو ﺑر آن ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل ﻣﯽ دھد

خود را بیازمایید

اولیه بهکار برده شده در تولید کارد و چنگال های مختلف را نشان
جدول زیر مواد ٔ
استفاده مواد را مشخص و جدول را کامل کنید.
می دهد .در هر مورد علت
ٔ
مادۀ اولیه بهکار برده شده
آهن

علت کاربرد
ارزان ﺑودن و ﻣﺣﮑم

کروم و نیکل

ﺿد زﻧﮓ ﺑودن

نقره

زﯾﺑﺎی و ﺿد ﺧوردﮔﯽ

چوب یا پالستیک
چسب

به دنبال سرپناهی ایمن

ﻋﺎﯾق ﮔرﻣﺎ
اﺗﺻﺎل ﭼوب و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺑدﻧﮫ وﺳﺎﯾل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ

در ﻗدﯾم اﻧﺳﺎن از ﭼﮫ ﻣوادی در ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد؟

هزاران سال است که انسان از مواد طبیعی گوناگونی مانند چوب ،سنگ ،خاک و ...برای
ساختن سرپناه استفاده می کند .برای این منظور از جنگلها ،معادن ،جانوران ،گیاهان و دیگر
منابع خدادادی بهرهبرداری می کند .البته نوع و میزان بهرهبرداری انسان از اندوختههای طبیعی
با گذشت زمان تغییر کرده است (شکل.)3

شکل  3ــ نمونه هایی از ساختمان های مسکونی
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ﭼرا اﻣروزه در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی ھم زﻣﺎن
از ﻓوﻟﺎد و ﺑﺗن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

بیشتر بدانید
استفاده هم زمان از فوالد و بتن در
ساختن خانههای مسكونی سبب
میشود كه هنگام بروز حوادث
طبیعی ،آسیب كمتری به ساختمان
و ما وارد شود.

ف ّعالیت

درباره استحکام این ساختمانها در برابر حوادث طبیعی مانند زمین لرزه و سیل گفتوگو کنید .در گفتوگوی خود به ارتباط
ٔ
استحکام ساختمان با مواد بهکار رفته در ساخت آن بپردازید.
ﻣواد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ی ﺳﯾﻣﺎن ﭼﯾﺳت؟
ﭼرا اﻣروز ه ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﻣﻧﺎﯾﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟

سیمان مخلوطی از آهک و
خاک رس است.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﻣﺧﻠوط آب و آھﮏ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

بیشتر بدانید
مخلوط آب و آهک را به
عنوان ضد عفونی كننده در
ورودی استخرها ،گاوداری ها و
مرغداری ها به كار می برند.

میزان مصرف منابع طبیعی با افزایش جمعیت به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.
ﭼرا اﻣروزه اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ؟
از سوی دیگر ،گسترش روزافزون دانش بشری به انسان این امکان را میدهد که مواد
جدیدی را بسازد بهطوری که خانههای مسکونی ساخته شده با این مواد ،استحکام بیشتری
دارند و در برابر زمین لرزه از مقاومت بیشتری برخوردارند.
بتن ،یکی از مهمترین موادی است که امروزه برای ساختن خانههای مسکونی و برجها
از آن استفاده میشود .بتن مخلوطی از سیمان ،شن ،ماسه و آب است و استحکام زیادی
دارد.
ﺑﺗن ﻣﺧﻠوطﯽ از ﭼﮫ ﻣوادی اﺳت؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد :مقوا ،ماسه ،سیمان ،تشتک ،آب ،سیم یا توری فلزی
روش آزمایش
1ــ چهار قوطی مقوایی مکعبی شکل به ابعاد  ٥٠ × ٥ × ١٠سانتی متر بسازید
و آنها را شمارهگذاری کنید.
2ــ دو تشتک جداگانه بردارید .در اولی پنج لیوان ماسه و یک لیوان سیمان
و مقدار کافی آب و در دومی پنج لیوان ماسه ،دو لیوان سیمان و مقدار کافی آب
بریزید و خوب هم بزنید.
شماره
شماره ( ،)1بتن بهدست آمده در تشتک اول و در قوطی
3ــ در قوطی
ٔ
ٔ
( )2از بتن تشتک دوم بریزید؛ سپس بگذارید تا یک هفته به حال خود باقی بمانند
و خشک شوند.
شماره ( )3و ( )4ابتدا دو عدد سیم یا توری فلزی
4ــ در هر یک از قوطیهای
ٔ
با قطرهای یکسان ،قرار دهید و آنها را با بتنها پر کنید .اجازه دهید تا یک هفته
به حال خود باقی بمانند و خشک شوند.
 5ــ پس از یک هفته با طراحی یک آزمایش استحکام بتن های خشک شده
را بررسی و مقایسه کنید.
توجه :قطعه های بتنی را هر روز با ریختن آب خیس کنید.
ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺗن وﻗﺗﯽ در آن از ﻓوﻟﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدﺗر از زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدن ﻓوﻟﺎد اﺳت
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بتن کاربردهای گوناگونی دارد .شکل  ٤برخی از این کاربردها را نشان می دهد .شما چه
کاربردهای دیگری می  شناسید؟ آنها را بنویسید.
ﺳد ﺳﺎزی

ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺑرد ھﺎی ﺑﺗن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﭘوﺷﺎﻧدن ﺳطﺢ داﺧل ﺗوﻧل ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از رﯾزش

ﻣﺧﺎزن آب

شکل  4ــ برخی از کاربردهای بتن

آزمایش کنید

در حدود 50گرم آهک را در یک ظرف بریزید و دو لیوان آب روی آن اضافه کنید .مشاهدات خود را یادداشت کنید؛ سپس
ﭘﯽ اچ آب آھﮏ ﺣدود  12/5اﺳت ﭘس ﺧﺎﺻﯾت ﺑﺎزی دارد؟
با استفاده از کاغذ پیاچ مشخص کنید آیا مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دارد؟
ف ّعالیت

درباره مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان را نشان می  دهد .با بررسی آن به پرسش های مطرح شده
جدول زیر اطالعاتی
ٔ
پاسخ دهید.
سال

تولید سیمان(تن) مصرف سیمان(تن)

1377

20000

20000

1383

33000

31000

1389

61000

50000

1392

68000

56000

1394

58000

49000

1396

70000

58000

الف) نمودار ستونی مقدار تولید سیمان را در سال های مختلف رسم کنید.
ب) در چه سال هایی کشور ایران صادر کننده سیمان بوده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
ﻣﻘدار ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف را در ﺟدول ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد از ﻣﺻرف ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد در آن ﺳﺎل ﺻﺎدرات داﺷﺗﮫ اﺳت
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ف ّعالیت

حومه یکی از شهرهای ایران از
یک شرکت بزرگ قصد دارد در
ٔ
یک معدن بزرگ بهره برداری کند .در شکل های زیر نظر چند نفر از
دھﮭﺎ ﻧﻔر
افراد مختلف در این باره ارائه شده است.
در یک پژوهش گروهی ،مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن در
استان محل زندگی خود را از نظر اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
بررسی ،و به کالس گزارش کنید .ﻣزاﯾﺎ :اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل .دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎن
ﻣﻌﺎﯾب :آﻟودﮔﯽ ھوا و ﺗﺧرﯾب طﺑﯾﻌت و ﺗراﻓﯾﮏ

بچه کوچکی دارم که به مدرسه
از اهالی محل :من ٔ
میرود .مدرسه نزدیک راه معدن و کارخانههای وابسته
به آن است .من نگران امنیت و سالمت بچهام هستم.

جوان جویای کار :باالخره من هم یک شغل خوب
نزدیک محل زندگی خود پیدا می کنم.

کارشناس محیط زیست :این کار سبب تخریب
آشیانه حیوانات و پرندگان مختلف در این منطقه
ٔ
می شود و به محیط زیست آسیب وارد می کند.

مهندس معدن :با بهره برداری از این معدن برای
اولیه مورد نیاز چند
چندین سال می توانیم مواد
ٔ
کارخانه را تأمین کنیم.

کاسب محل :من فکر می کنم فرصت مناسبی برای
گسترش و رونق شغل من ایجاد می شود.

راﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺎﻣﯾون  :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻣل ﺳﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق
دور دﺳت ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻓرﺻت ﺷﻐﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم

اندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه

نظر شما

ظروف آشپزخانه نیز مانند سایر وسایل مورد استفاده در زندگی از مواد موجود در طبیعت
ساخته می شوند.

اﻧواع ﮐوزه و ﺳﻔﺎل
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)ﻣواد اوﻟﯾﮫ ی وﺳﺎﯾل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ :ﮐﺎرد و ﭼﻧﮕﺎل)ﺳﻧﮓ ﻣﻌدن اھن( .ظرف ﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ و ﺷﯾﺷﮫ ای)ﺧﺎک رس(  ،ﺷﯾﺷﮫ ) ﻣﺎﺳﮫ ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﺳﯽ

ماده اولیه تولید کارد و چنگال ،سنگ معدن آهن است .آیا تا به حال فکر کردهاید،
دیدید که ٔ
ظروف سفالی ،چینی و شیشهای را از چه موادی می سازند؟ جالب است بدانید ،بشقاب چینی
که در آن غذا می خورید ،از خاک رس و لیوان شیشهای که در آن آب مینوشید ،از ماسه
ساخته می شود.
خاکرس یکی از مواد طبیعی است که به فراوانی یافت می شود .برای تهیه ظروف سفالی
تغییرات زیر را روی خاک رس انجام می دهند :ﻣراﺣل ﻧﮭﯾﮫ ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ
3

پختن و لعاب دادن

1

2

شكل دادن به خمیر

تهیه گل کوزه گری
ٔ

ﺑرای ﺗوﻟﯾد ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ رﻧﮕﯽ از ﭼﮫ ﻣوادی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود؟

در تولیــد ظــروف ســفالی رنگــی از اکســید فلزهــای مختلفــی ماننــد آهــن ،کــروم ،مــس،
و ...اســتفاده می شــود.

اطالعات جمعآوری کنید

در شهرهایی مانند یزد ،همدان و ...ظرف های سفالی و چینی مختلفی ساخته می شود.
درباره تنوع ،ویژگیها و چگونگی ساختن این ظرف ها اطالعات جمعآوری کنید.
ٔ
تهیه شیشه،
شیشه نیز یکی از مواد پرمصرف در تولید ظرف های آشپزخانه است .برای ٔ
ماسه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود؛ سپس خمیر
شیشه را در قالبهای دلخواه می ریزند و به شکلهای مشخص درمی آورند.

ﺑرای ﺳﺎﺧت ﻟﻌﺎب ﺳﺑز ظرف ﺳﻔﺎﻟﯽ از ﭼﮫ ﻣﺎده ای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود؟

آیا می دانید
افزودن اكسید كروم به لعاب ،سبب
تولید ظروفی با رنگ سبز میگردد.

.طرز ﺗﮭﯾﮫ ﺷﯾﺷﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد

گفت و گو کنید

درباره اینکه چگونه خمیر شیشهای را به
می دانید شیشه در اثر ضربه می شکند.
ٔ
شکلهای مختلف درمی آورند در کالس گفت  وگو کنید.
شیشهسازی در ایران سابقهای
طوالنی دارد و به بیش از 2000
سال میرسد.
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺷﯾﺷﮫ ﺳﺎزی در اﯾران ﺑﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد؟
ﺷﯾﺷﮫ در دﻣﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻧد اﻣﺎ اﮔر ﺷﯾﺷﮫ را ﺣرارت دھﯾم ﭼون ذوب ﺧﻣﯾری دارد اﺑﺗدا ﻧرم ﻣﯽ ﺷود
ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ دﻣﯾدن ﯾﺎ ﻗﺎﻟب ﮔﯾری آﻧرا ﺑﮫ ﺷﮑل دﻟﺧواه ﺗﺑدﯾل ﮐرد
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سرعت مصرف منابع

 .ﺑﮫ دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت اﺳت

ساالنه میلیاردها تن از اندوخته های طبیعی و خدادادی مصرف می شود .پیش بینی
دانشمندان نشان می دهد که اگر انسان  با همین روند منابع را مصرف کند تا صد سال دیگر
بسیاری از منابع شناخته شده به پایان خواهند رسید.

ف ّعالیت

نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده (بر حسب سال) برای پایان یافتن اندوخته های شناخته شده از چند ماده را نشان می دهد.
درباره داده های این نمودار در کالس گفت و گو کنید.
ٔ
ﮐدام ﻣﺎده زودﺗر از ﺑﻘﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود؟طﻼ
ﮐدام ﻣﺎده دﯾرﺗر ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود؟ﮐروم
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زمان تقریبی پایان یافتن برخی اندوخته های طبیعی (سال)
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0٠

زمان (سال)

200

هر چند انسان برای رفع نیازهای زندگی خود مجبور است از منابع طبیعی بهره برداری کند،
همه اندوخته های آن امانتی هستند که خداوند
توجه به این نکته بسیار مهم است که طبیعت و ٔ
آنها را نزد انسان به ودیعه گذاشته است .حال پرسش اساسی این است که چگونه می  توان ضمن
بهره برداری از اندوخته های طبیعی ،آنها را برای نسل های آینده نیز محافظت کنیم.

ﺧﺎک ﺑوﮐﺳﯾت

ﺷﻣش آﻟوﻣﯾﻧﯾم

.ﺳﮫ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرد را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

فكر كنید

ﺑﺎزﯾﺎﻓت
ظرف آﻟوﻣﯾﻧﯾم

برای محافظت از منابع طبیعی سه راه پیشنهاد شده است که عبارت اند از:
 «کاهش مصرف ،بازیافت ،مصرف دوباره»نمودار مجاور ،کدام یک از راه های باال را برای حفظ منابع آهن نشان می  دهد؟ پاسخ
خود را توضیح دهید.

ظرف ﻓرﺳوده ی آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ

گفت و گو کنید

هر یک از عبارت های داده شده به یکی از روش های محافظت از منابع طبیعی و
درباره اینکه هر عبارت بیانگر کدام روش است در کالس
محیط زیست اشاره میکند.
ٔ
گفت و گو کنید.
الف) ظرف های شیشه ای سس ،ترشی و  ...را می  توان شست و حبوبات را داخل
آنها نگهداری کرد .ﻣﺻرف دوﺑﺎره
کیسه پارچه ای می  بریم .ﮐﺎھش ﻣﺻرف
ب) برای خرید میوه با خود زنبیل یا ٔ
پ) قوطی ها و ظرف های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش
در می  آورند .ﺑﺎز ﯾﺎﻓت

: @behfaroloum7ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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