ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
ﻨﺎ ﻊ ﺪا دای ﺪ ﺖ ﻣﺎ
ﻞ ﻢ:
از ﻌﺪن ﺧﺎ
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وا ﺪی

 ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را اﻧﺠﺎم
دﻫﯽ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﻣﺎن را از آن ﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ
ﻣﻌﻣوﻻ ﻣواد ﻣوﺟود در ﻣﻌدن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﮐﯾب اﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣﺎ آن ھﺎ از
ھم ﺟدا ﮐﻧﯾم ﻣﺛل آھن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﮐﺳﯾد آھن اﺳت

 در واﻗﻊ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺎ از روش زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺘﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش اول
ﮐﺮﺑﻦ )زﻏﺎل ﮐﮏ( را ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آﻫﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ
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وا ﺪی

 آﻫﻦ زﻧﮓ ﻧﺰن از

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﮑﻞ و ﮐﺮوم ﻫﻢ دارد

 در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺮ آﻫﻦ  ،ﻣﯿﻠﮕﺮد ورﻗﻪ ﻫﺎي آﻫﻨﯽ

داراي ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ

 در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻓﻮﻻد و ﺑﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺗن ﯾﮑﯽ از ﻣواد ﻣﮭم
در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی
اﺳت ﮐﮫ از ﺳﯾﻣﺎن و
ﻣﺎﺳﮫ و آب ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت
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ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧود ﺳﯾﻣﺎن در طﺑﯾﻌت ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ
ﻣﺧﻠوط آھﮏ و ﺧﺎک رس
آن را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم از
ﺧود آھﮏ ھم در طﺑﯾﻌت ﺧﺎﻟص ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد اول آن را از
ﺳﻧﮓ آھﮏ آن ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم ﭘس:

وا ﺪی

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :
ﻣﺎده

ﻣواد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده

ﺑﺗن

ﺳﯾﻣﺎن ،ﻣﺎﺳﮫ ،آب

ﺳﯾﻣﺎن

آھﮏ ،ﺧﺎک رس

آھﮏ)ﮐﻠﺳﯾم اﮐﺳﯾد (Cao

ﺑﺎ ﺣرارت دادن ﺳﻧﮓ آھﮏ)ﮐﻠﺳﯾم ﮐرﺑﻧﺎت (Caco3

 از آب و آﻫﮏ ﭼﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮن ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ در
ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ،ﮔﺎو داري ﻫﺎ  ،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد
 اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮوم اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻌﺎب ﻫﺎي ﻇﺮوف اﻇﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در آن
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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وا ﺪی

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ:

ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑداﻧﯾم ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم و آن ھﺎ
را از طﺑﯾﻌت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻣﺣدود ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘداری ﮐﮫ از آن ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و ﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺗﻣﺎم ﺷدن ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اوﻻ در ﻣﺻرف
آن ھﺎ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﮐﻧﯾم و از رھﺎ ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﺑﺎزﯾﺎﻓت
ﮐردن دوﺑﺎره از ﺗﻣﺎم ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم
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وا ﺪی

