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ما براي استفاده از مواد موجود در طبیعت باید در آن ها تغییرات الزم را انجام 
دهی تا وسایل مورد نیاز خودمان را از آن ها بسازیم 

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

بدست بیاید 

وا�دی 2

معموال 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



چند نکته
آهن زنگ نزن از                             نیکل و کروم هم دارد

در ساخت تیر آهن ، میلگرد ورقه هاي آهنی              داراي کربن است

در ساخته خانه هاي مسکونی از فوالد و بتن همزمان استفاده می شود

                                                                                                                                                                           اباید بدانیم کھ خود سیمان در طبیعت یافت نمی شود و م
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 3

بتن یکی از مواد مھم 
در ساختمان سازی 
است کھ از سیمان و 
ماسھ و آب ساختھ 

شده است



:درنهایت می توانیم پس بگوییم که 

 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
ر آن اکسید کروم اگر که به لعاب هاي ظروف اظافه شود باعث ایجاد رنگ سبز د

. ها می شود

وا�دی 4

مواد تشکیل دھنده ماده

سیمان، ماسھ، آب بتن

خاک رس آھک، سیمان 

Caco3)کلسیم کربنات (حرارت دادن سنگ آھک با ) Caoاکسید کلسیم(آھک



 :چند نکته در مورد مصرف منابع

وا�دی 5

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 اوال در مصرف 
آن ھا صرفھ جویی کنیم و از رھا ھایی مثل بازیافت 

کردن دوباره از تمام شدن منابع جلوگیری کنیم

https://t.me/MoallemYarir

