
امیر علـی زاده ـ طاهره پالیــزدار 

مقدمـــه مؤلفــان

 ویژگی های بارز کتاب

الف( تا جایی که در توان مؤلف بود، سعی شده همسو 
با اصول و اهداف برنامۀ درس شیمی )تربیت افرادی که 
با کسب سواد علمی شیمی مبتنی بر اصول نقشۀ جامع 
علمی کشور، بتوانند زندگی خود را در همه سطوح بهبود 
ببخشند( بوده و در راستای تقویت و اشاعۀ اهداف کتاب 
عزیز دچار سردرگمی  دانش آموزان  تا  رود  درسی پیش 
نشده و بتوانند از این کتاب برای یادگیری و تسلط کامل 

بر مفاهیم درسی استفاده کنند.
ب( روند نوشتاری کتاب مطابق با کتاب درسی است و از 

کتاب درسی تبعیت کرده است.
کتاب سعی شده مفاهیم، شکل ها،  این  تألیف  در  پ( 

نمودارها و جمالت مهم کتاب به طور کامل و با بیانی ساده پوشش داده شود تا دانش آموز این مفاهیم را به طور مفهومی و عمیق یاد بگیرد و 
دانش آموزی که در کالس حضور نداشته و یا به امکانات آموزشی دسترسی ندارد با خواندن متن این کتاب به مفاهیم تسلط کامل پیدا کند.

ت( مطالبی مانند دانستنی های روز، کی بود کشف کرد، کامل تر بدانیم و ... چاشنی درس شده تا دانش آموز ابعاد کامل یک مفهوم را به دور 
از استرس نمره گرفتن، به طور کامل بیاموزد

ث( در طول درس و متناسب با مطالب ارائه شده QR کدهایی وجود دارد که حاوی فیلم های آموزشی می باشد که با استفاده از تلفن همراه 
خود می توانید آنها را مشاهده کنید و آن مفهوم علمی را به طور عینی لمس کند.

 سخن اّول

دانش آموزان عزیز سالم کتاب پیش روی شما از 

آموزش  با هدف  گاج  انتشارات  جدید  مجموعۀ 

ساده و مفهومی در اختیار شما قرار گرفته و در این 

کتاب تالش کرده ایم مطالب درسی را با روش های 

جدید و خالقانه خدمتتون ارائه بدیم.

به  شیمی،  جدید  درسی  کتاب های  تألیف  در 

شده،  ویژه ای  توجه  زندگی  در  علم  کاربردهای 

با درک ماهیت،  بتوانند  طوری که دانش آموزان 

در  را  ها  تجربه  این  فرآیندهای شیمی،  و  روش 

به کار  آینده(  و  )حال  زندگی  واقعی  مسائل  حل 

ببرند و با علم شیمی همان طور که در زندگی عادی 

اّما متأسفانه  جاری و ساری است برخورد شود، 

هنوز هم کتاب های کمک درسی یافت می شوند 

که با همان روش های قدیمی و برخالف اهداف آموزش مفهومی در کتاب های 

جدید التألیف پیش می روند و با بیان نکته های حفظی و کلیشه ای بیش از حد 

معمول و سؤاالت و مثال های تکراری، به بمباران ذهن خواننده می پردازند.

در حالی که تحوالت کتب درسی جدید همسو با پیشرفت های آموزشی جهان 

بوده و نباید در مقابلش ایستادگی کرد! بنابراین ما هم باتوجه به خالء موجود در 

کتب کمک درسی فعلی کشور و همچنین الگوبرداری از روش های کارآمد کتب 

خودآموز برتر جهان، بر آن شدیم تا نسل جدیدی از کتاب های کمک درسی را 

منطبق بر آخرین تغییرات محتوای کتب درسی جدید التالیف و رعایت روابط 

طولی و عرضی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. این سری کتاب ها، همان طور 

که می دانید، در واحد تالیف انتشارات بین المللی گاج، نام »آس« به خود گرفت 

که مخفف »آموزش ساده« است و تمام قابلیت های نسل های قبلی کتب کمک 

درسی چه برای مطالعه در منزل و چه برای تمرین در مدرسه، یکجا در آن ها 

گنجانده شده است.



 شیوه بهره مندی و استفاده مفید از این کتاب

باتوجـه بـه تنوع طلبی ذهنی و بصـری دانش آموزان 

امـروز کـه ناشـی از رشـد هـوش و افزایش گسـتره 

اطالعات شـان در عصـر ارتباطـات می باشـد، در این 

کتـاب بـرای تفکیـک مطالب از بخش هـای مختلف 

خـالق و جذابـی بـرای تفکیـک مطالـب بـه کمـک 

گرافیک اسـتفاده شـده اسـت. بنابراین یکی دیگر از 

ویژگی هـای مخصـوص کتابهـای آس، بهره گیـری از 

ایـن بخش های موضوعـی ـ گرافیکی متنوع اسـت 

کـه در ادامـه به معرفـی آن هـا می پردازیم.

ماجرا چیـــه؟

با  فصل  هر  ابتدای  در  چیه؟«،  »ماجرا  بخش  در 

ارائه دیدگاه های کلی درباره موضوعات مورد بحث، 

درک  برای  دانش آموز  ذهنی  فضای  تا  شده  تالش 

مطالب آماده شود.

فکر کن تا کشف کنـی

در بخش »فکر کن تا کشف کنی«، با طرح یک نمونه 

جالب از مسائل چالشی هدفدار و به ظاهر ساده، در 

کرده ایم  سعی  دانش آموز،  قبلی  دانسته های  سطح 

برای  را  زمینه  موضوع،  تعقیب  برای  او  ترغیب  با 

یادگیری اکتشافی مطالب درسی، پیشاپیش فراهم 

نماییم. واضح است حتی دانش آموزانی که در ابتدای 

درس نتوانند به جواب صحیح دست یابند، پس از 

مطالعه و تسلط بر مفاهیم می توانند به عقب برگشته 

و به سادگی از عهده حل چالش پیشین برآیند.

بیــــا بریـــم درس

در نگارش »بیا بریم درس« ها عالوه بر انطباق با محتوا 

و اهداف کتاب درسی، سعی شده تا سادگی بیان در 

عین حفظ جامعیت مطالب، همواره مدنظر قرار گیرد. 

با مطالعه مثال های متنوع و کاربردی  دانش آموزان 

در خالل درسنامه های مفهومی و خالق، معموال به 

سادگی می توانند بر ابعاد مختلف درس مسلط شوند.

از »یادت میاد؟«  ارائه درسنامه با استفاده  در حین 

مواردی که برای شروع مبحث جدید از دانسته های 

ارائه  جداگانه  کادری  در  را  دارید  نیاز  آن  به  قبلی 

کرده ایم تا برای یادآوری این موارد نیازی به مراجعه 

باشید.  نداشته  گذشته  سال های  کتاب های  به 

و  رایج  اشتباهات  تا  کمک  شما  به  »بپا«  همچنین 

کج فهمی هایی که در هر بخش ممکن است به آن ها 

روبه رو شویم را متوجه شوید.

در طـول درسـنامه و در قالـب »آقـا اجـازه!!!« چنـد 

دانش آموز سـواالت احتمالی در هر مبحث را از معلم 

خـود می پرسـند. بهتـر اسـت خـود را به جـای ایـن 

دانش آمـوزان بگذاریـد و وارد فضای درس شـوید تا 

لذت درس خواندن و یادگیری اکتشـافی را بچشـید.

کـــی بـــود کــشف کــــرد

در ایـن بخـش به سـیر تاریخـی یک مفهـوم علمی 

پرداختـه یـا زندگی نامـه یـک دانشـمند را بررسـی 

می کنیـم و بـه گونـه ای بـا تاریـخ آن مبحـث علمی 

یادگیـری مفهومـی و  تـا شـیرینی  داریـم  سـروکار 

دقیق تـر یـک مبحـث علمـی را بیشـتر درک کنیـم.. 

کـــامل تـــر بــدانیــــــم

در این بخش، مباحثی از درس را که در سال های آینده 

و در مباحث بعدی به آن ها نیاز داریم را به طور کامل تر 

و باالتر از سطح کتاب بیان کرده ایم تا یادگیری کامل 

آن ها بتوانیم بین مباحث متنوع کتاب راحت تر ارتباط 

برقرار کنیم.

ساده تــــر ببینیــــم

بعد از بررسی مباحثی که نیاز به خالصه و جمع بندی 

دارند، با بخش »ساده تر ببینیم« و در قالب جدول و 

نمودار یا متن هایی کوتاه، جمع بندی هایی مفید را ارائه 

کرده ایم.

دانستنــــی هـــــای روز

مباحثی از کتاب را که با پیشرفت های قابل توجهی 

در دنیای امروز روبه رو هستند را در این بخش بررسی 

کرده ایم و سعی کرده ایم آخرین فناوری های موضوع 

مربوطه را بیان کنیم. در بعضی از موارد نیز به توضیح 

در  مفیدی  علمی  اطالعات  ارائه  یا  عملی  کاربردهای 

موضوع مربوطه پرداخته ایم تا به نوعی مباحث را از 

جهات مختلف بررسی کرده باشیم.

کــــافــــه ســـــؤال

در بخش کافه سوال تالش کرده ایم انواع سواالت در 

کتاب  استاندارد  در سطح  را  با موضوع درس  ارتباط 

درسی و امتحانات مدارس به گونه ای که کتاب را به طور 

کامل پوشش دهد و در عین حال تکراری و خسته 

کننده نباشد، پیش روی شما قرار دهیم تا با حل کردن 

تعداد محدودی مساله از ساده به دشوار، بتوانید بر انواع 

سواالت مرتبط با درس مسلط شوید. از این رو تقریبا 

هیچ دو سوالی به طور کامل مشابه هم نیستند، و هر 

سوال هم جنبه های علمی جدیدی را می سنجد. تالش 

کرده ایم راه حل هایی که برای سواالت آورده ایم، منطقی 

و طبیعی و خالق باشند، و ضمنا نحوۀ تفکر بر روی 

مسائل برای کشف ایده حل را آموزش دهند تا کم کم 

به مهارت کافی در فنون حل کردن مساله ها برسید.

گزینــــــــه چنـــــــد

در بخش گزینه چند با ارائه سواالت تستی محدود، که 

با حساسیت باال طراحی و از ساده به دشوار چینش 

شده اند، سواالتی با سطح باالتر از کافه سوال پیش روی 

سواالت  شامل  بخش  این  سواالت  دهیم.  قرار  شما 

مؤلفین کتاب، المپیادهای کشوری و سواالت متناسب 

و گزینش شده از کنکور سراسری است، بنابراین با حل 

سواالت تستی محدود می توانید این اطمینان را پیدا 

کنید که به سطح قابل قبولی از تسلط بر مباحث کتاب 

دست یافته اید.

کلیپ هــای علمــیـ  آموزشــی

 80 از  بیـش  کتـاب  ایـن  در 
کلیـپ علمـیـ  آموزشـی ارائه 
شـده اسـت. جهت مشـاهدۀ 
 QR کلیپ ها، بـا تلفن همـراه
کدهـای درج شـده در کتاب را 
اسـکن کنید و رایگان مشاهده 

. کنید
 سخن پایانی

در پایان خداوند متعال را شاکریم که این توانایی 

تعلیم  در جهت  را  قلم  بتوانیم  تا  کرد  ما عطا  به  را 

سپید  صفحۀ  بر  بوم  و  مرز  این  فرزندان  تربیت  و 

کاغذ به گردش درآوریم. به امید شکرگزاری از این 

موهبت الهی.

ارزش تقریبی 
هدایای زمین

هرگونه پیشنهاد و انتقاد و همچنین مشاوره درسی و سؤاالت علمی خود را با مؤلفان این کتاب در میان بگذارید، 

برای این منظور می توانید همه روزه از ساعت  16 تا 18 با تلفن ثابت 64344360-021 تماس گرفته و یا با ارسال 

ایمیل به آدرس Acebook@gaj.ir با مؤلفین این کتاب ارتباط برقرار کنید. 
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10

زمنی، تنها خانۀ ماست. در آن زاده می شومی و زندگی می کنیم، از هوای آن تنفس می کنیم و با استفاده 
از منابع و هدایای سرشار در هوا کره، سنگ کره، آب کره و زیست کره محیطی سالم، امین و گرم برای 

خود فراهم می آورمی.
بهره برداری  باید  بنابراین  دارند  معینی  اندازۀ  زمینی  هدایای  این  که  بدانیم  باید   
صحیح از این منابع را بیاموزمی و دریابیم که زمنی، امانت خداست و دوستی با آن را 

تداوم ببخشیم.
در واقع دانش شیمی به ما در شناخت دقیق این هدایای زمینی، پی بردن به رفتار 

آن ها و بهره برداری درست از آن ها کمک می کند.
در این فصل با استفاده از دانش شیمی، سعی می کنیم تا با ساختار دقیق هدایای زمینی مانند فلزها، 
نافلزها و نفت خام آشنا شده و با بررسی دقیق آن ها به رفتار و ویژگی هایشان پی برده و بهره برداری درست 

از آن ها را بیاموزمی.
برمی سراغ فصل اول کتاب شیمی یازدهم  

ارزش تقریبی 
هدایای زمین

)صفحۀ 1 تا 17 کتاب درسی(

آیابهتقشموادوعنصرهادررشدوگسترشمتدنبشریفکرکردهاید؟
درچه بشر امروزهزندگی فلزهاکشفمنیشدند، مانند موادی اگر که کردهاید فکر بهحال تا آیا

مرحلهایقرارداشت؟
خواص و ویژگی شناخت برای فراوانی تالشهای تاریخ طول در بزرگی شیمیدانهای
بنی، این در اما کنند، متحول را بشری متدن مواد این از استفاده با تا دادهاند اجنام مواد
را مواد خواص بنی روابط در روندها و الگوها موجود، یافتههای و اطالعات و دادهها میان ارتباط برقراری با که دانشمندانی
پیدایمکنند،اگممؤثرتریدرپیشرفتعلمبریمدارند.مندلیفیکیازدانشمندانیاستکهتوانستباطراحیجدول
از بسیاری شناخت زمینهساز و کند اجیاد شگفتانگیز نظمی بودند، شده کشف زمان آن تا که عنصرهایی بنی تناوبی،
کشفهایعلمیدیگرشود.آیایمدانیدپسازطراحیجدولتناوبی)دورهای(عنصرهاچهالگوهاوروندهاییدررفتارموادو

عنصرهایافتشد؟بریمببینیمدانشمندانچیوامسوندارن...
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  کشف و شناخت مواد، رشد و گسترش تمدن بشری

مواد در زندگی ما نقش شگرف و موثری دارند، به طوری که صنایع زیادی از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، 
ارتباطات و بسیاری از جنبه های زندگی انسان به مواد وابسته است. اغراق نیست اگر رشد گسترش تمدن بشری را در 
گرو کشف و شناخت مواد جدید بدانیم )به طوری که یک نوع از تقسیم بندی درتاریخ بر مبنای گسترۀ کاربری مواد بوده 
است. تمدن های آغازین را براساس گسترۀ کاربری مواد به سه دوره 1( سنگی 2( برنزی و 3( آهنی نام گذاری می کنند. تاریخ 
2 میلیون،3500 و 1000 سال پیش از میالد بر می گردد.( انسان ها در زمان های گذشته فقط  5/ آغاز این دوره ها به  ترتیب به

از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، خاک، پشم، پوست و ... برای زندگی کردن بهره می بردند.
اّما در طول تاریخ هر زمان که مادۀ جدیدی کشف یا تولید شده است و یا با تغییر برخی خواص ماده ویژگی های آن بهبود یافته است، تحولی در 
زندگی انسان و توسعه جوامع انسانی اتفاق افتاده است. مثالً با تالش دانشمندان فلز استخراج شد و با تغییرهایی در مواد طبیعی و یا تولید مواد 

جدید، موادی مانند آجر و سفال که خواص مناسب تری داشتند جایگزین مواد طبیعی و قدیمی شدند.

کشف یا تولید مواد جدید و تأثیر آن در زندگی بشر 

با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطۀ میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آن ها پی بردند و با تالش بی وقفه در شناخت مواد و سعی 
در ایجاد تغییر در آن ها به منظور بهبود خواص آن ها، سعی داشتند تا موادی جدید با خواص بهتر تولید کنند.

شیمی دان ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می شود. با این روند آن ها به توانایی 
انتخاب مناسب ترین ماده برای یک کاربرد معین دست یافتند تا جایی که می توانند موادی نو با ویژگی های منحصر به فرد و دلخواه طراحی کنند. 
مثالً آهن خالص کاربرد بسیار محدودی در صنایع دارد چون دارای استحکام پایین و مقاومت کم در برابر خوردگی است و تقریباً همۀ آن چیزی 

که ما به عنوان آهن در صنایع مختلف می بینیم فوالد است نه آهن.
فوالد در واقع آلیاژی از آهن است که عمدۀ مواد سازندۀ آن )حداقل 50 درصد( آهن است و بقیۀ مواد سازندۀ آن، موادی هستند که به منظور 

بهبود خواص آهن به فوالد اضافه می کنند. این مواد شامل کربن، منگنز، سیلیسیم، نیکل، کروم، وانادیم، مولیبدن، تیتانیم و ... می باشند.

گرما دادن

بـیـا بـریـم درس
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امروزه با رشد و توسعه فناوری هزاران ماده تهیه و تولید شده که زندگی مدرن و پیچیده امروزی را ممکن کرده است.
بنابراین می توانیم بگوییم گسترش دانش تجربی باعث شد:

گسترش دانش تجربی

1( شیمی دان ها به رابطۀ بین خواص مواد با عنصرهای سازندۀ آن ها پی بردند.
2( گرما دادن به مواد و افزودن مواد به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می شود.

3( انتخاب مناسب ترین ماده برای یک کاربرد معین
4( تولید مواد جدید با ویژگی های منحصربه فرد و دلخواه

 شکوه و عظمت تمدن امروزی تا حدود زیادی مدیون مواد جدیدی است که از شیشه، پالستیک، فلز، الیاف، سرامیک و ... ساخته می شوند. تمامی 
این مواد را می توان از پوستۀ زمین به دست آورد.

گسترش فناوری ها به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است. به طوری که کشف و درک خواص یک مادۀ جدید، پرچم دار توسعۀ فناوری  :هتکن
است. برای نمونه گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است. همچنین پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی 

است که به نام نیمه رساناها شناخته می شوند.
)نیمه رساناها  موادی هستند که در حالت عادی رسانایی کمی دارند ولی با افزودن موادی، قابلیت هدایت الکتریکی پیدا می کنند. از نیمه رساناها در   
ساخت قطعه  های کامپیوتر مانند: آی سی، ترانزیستور و... استفاده می شود که منجر به بزرگ ترین اختراع قرن یعنی اختراع کامپیوتر) رایانه( شد.(

ترکیب های به کار 
رفته در گوشی های 

هوشمند

دانستنی های روز

  ساخت هواپیما، موادی با طراحی منحصر به فرد 

یکی از وسایل حمل و نقل هواپیما است که ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد، ساخت هواپیما بدون 
طراحی و ترکیب مواد مختلف امکان پذیر نیست. 

باشد  باشد، چون هرچه سبک تر  باشد و در عین حال سبک  باالیی داشته  باید استحکام  بدنۀ هواپیما 
قابلیت های آن باال می رود و می تواند مسافر و بار بیشتری را حمل کند.

البته کاهش وزن هم تا حد معینی امکان پذیر است، چون بر ایمنی هواپیما تأثیر دارد. همچنین بدنۀ هواپیما 
باید تحمل دماهای خیلی پایین و خیلی باال را داشته باشد به طوری که خواص خود را از دست ندهد.

این ویژگی های خاص از ترکیب تعدادی ماده در طی مراحل پیچیده به دست می آیند. 
آلیاژهای مورد استفاده در هواپیما عبارتند از:

 1  فوالدها

 2  آلیاژهای آلومینیم، تیتانیم، نیکل، منیزیم، کبالت، برلیم، نیوبیم، تانتالیم، مولیبدن، تنگستن، وانادیم، زیرکونیم و سوپر آلیاژها
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مثال آموزشی )خود را بیازمایید صفحۀ 3 کتاب درسی(

شکلزیرفرایندکلیتولیددوچرخهرانشانمیدهد.( 1

مواد معدنی و استخراج فلز
تولید قطعه های فلزی از معادن فلزی

استخراج نفت
تهیۀ مواد الستیکی و 

پلیمری از نفت

فراوری

فراوری

الف(دربارۀاینفرایندگفتوگوکنید.
پـاسـخ با نگاهی به تصاویر باال می توان فهمید: 1ـ منشأ اجزای این دوچرخه از زمین است 2ـ بخشی از مواد نفتی و بخشی مواد معدنی است 3ـ مواد 

اولیۀ آن به طور خام قابل استفاده نیستند و باید فراوری شوند.
ب(آیادرفرایندتولیدورقههایفوالدیوتایردوچرخه،موادیدورریختهمیشود؟

پـاسـخ بله در هنگام تولید ورقه های فوالدی مواد ناخالص موجود در سنگ معدن و مقداری فلز هنگام برش کاری به پسماند تبدیل می شوند. همچنین 
هنگام تولید تایر، مواد اضافی جهت تمیزکاری و خوش ساخت شدن برش زده می شوند که آن ها هم به عنوان پسماند در می آیند.

پ(باگذشتزمانچهاتفاقیبرایقطعههایدوچرخهمیافتد؟
پـاسـخ قسمت های فلزی در تماس با هوا و رطوبت زنگ می زنند و قسمت های الستیکی و پالستیکی فرسوده و کهنه می شوند و ممکن است در محیط 

رها و یا بازیافت شوند.
شکلزیرنماییازچرخۀموادرانشانمیدهد.باتوجهبهآنبهپرسشهایصفحۀبعدپاسخدهید.( 2
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الف(آیاجملۀ»همۀموادطبیعیوساختگیازکرۀزمینبهدستمیآیند«درستاست؟توضیحدهید.

پـاسـخ بله چون مواد طبیعی مستقیماً از کرۀ زمین به دست می آیند مانند برخی فلزها و موادی مانند نفت و الماس و... و مواد ساختگی نیز به طور غیرمستقیم 

از مواد طبیعی ساخته می شوند که منشأ آن ها هم زمین است مانند: پالستیک و الستیک و ... همگی موادی هستند که از کرۀ زمین به دست می آیند.

ب(موادیکهازطبیعتبهدستمیآوریم،بهچهشکلیبهطبیعتبازمیگردند؟

کره پـاسـخ به صورت پسماند و زباله و برخی به شکل ترکیب شده با اجزای هوا

پ(برخیبراینباورندکه»هرچهمیزانبهرهبرداریازمنابعیککشوربیشترباشد،آنکشورتوسعهیافتهتراست«،ایندیدگاهرانقدکنید.

1. وجود منابع، نشانۀ ثروت ملی است.

2. میزان بهره برداری به پیشرفت تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی ارتباط دارد. 

3. امکان اقتصادی برای برداشت و بهره برداری این منابع، وجود دارد. 

4. سه مورد فوق در کنار برداشت اصولی و مناسب در راستای پیشرفت پایدار معنادار است.

بنابراین نمی توانیم بگوییم هرچه بهره برداری از منابع بیشتر باشد آن کشور توسعه یافته تر است. در واقع کشوری توسعه یافته تر است که بتواند از منابع خود 

بهره برداری بهتری داشته باشد و در راستای توسعۀ پایدار گام بردارد.
نمودارمقابلبرآوردمیزانتولیدومصرفنسبیبرخیموادرادر( 3

جهاننشانمیدهد.باتوجهبهنموداربهسؤالهاپاسخدهید.

الف(درسال2015بهتقریبچندمیلیاردتنسوختهایفسیلی،

فلزوموادمعدنیدرجهاناستخراجومصرفشدهاست؟

پـاسـخ حدود 7 میلیارد تن فلز، 13 میلیارد تن سوخت فسیلی 

و 30 میلیارد تن موادمعدنی
چند مجموع در تقریب به 2030 سال در میشود پیشبینی ب(

شوند؟ مصرف و استخراج مواد این از تن میلیارد

پـاسـخ بیش از 70 میلیارد تن برای هر سه منبع و برای فلزها حدود 

12 میلیارد تن.
میزانمصرفهمان طور که در شکل مشخص است: : Âºk÷¶jH¼¶ Â±ÃvÎÁIÀïSi¼w IÀq±Î>> >>

 

پ(دربارۀاینجملهکه»زمینمنبععظیمیازهدایایارزشمندوضروریبرایزندگیاست«گفتوگوکنید.

چون سال به سال مقادیر بسیار زیادی از منابع معدنی، فلزی و فسیلی از زمین برای ساختمان سازی، حمل و نقل، رفاه و... استخراج و مورد استفاده قرار می گیرند. 
همچنین با پیشرفت فن آوری و ساخت دستگاه و ابزارهای مدرن، نیاز وابستگی به منابع بیشتر می شود.

ساده تر ببینیم

بررسی خود را بیازمایید صفحۀ 3 کتاب درسی که حسابی پر و پیمون!!! محسوب می شد مفاهیم زیر رو در برداشت. چند مورد از مفاهیم مطرح شده 
را با هم بررسی می کنیم:

 فراوری: بعضی از موادی که از طبیعت به دست می آیند آماده مصرف نیستند و باید با انجام تغییرهایی بر رویشان، آماده مصرف شوند. به این 
آماده سازی، فراوری می گویند.

 مواد طبیعی: موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می آیند مانند: نفت خام، طالو... .
 مواد ساختگی: موادی که انسان ها آن ها را از مواد طبیعی و با تغییر بر روی مواد اولیه ای که از طبیعت می گیرند تولید می کنند و به همان صورت 

که می بینیم در طبیعت یافت نمی شوند. مانند: پالستیک، شیشه و... .
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  زندگی روزانۀ ما، وابسته به منابع شیمیایی
زندگی ما به طور باور نکردنی به منابع شیمیایی وابسته است. از غذایی که می خوریم، ظروف 
غذا، وسایل نقلیه که برای رفتن به محل تحصیل یا محل کار استفاده می کنیم، از خانه ای که در 
آن زندگی می کنیم و ... همه و همه به منابع شیمیایی وابسته اند و زندگی امروزمان بدون در نظر 

گرفتن منابع شیمیایی قابل تصور نیست )خالصه هر چی بگم کم گفتم!!(
مثالً: صبحانه ای که امروز خورده اید را در نظر بگیرید.

منابع شیمیایی، 
نیازها و 

محدودیت ها

بـیـا بـریـم درس
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دانستنی های روز

  خاک چینی

 % 46 خاک چینی نوعی خاک سفید و نرم است که نخستین بار توسط چینی ها برای ساخت ظروف سفالی مورد استفاده قرار گرفت. این خاک حاوی 
آب است و در زمین شناسی به کاتولن معروف است. خاک چینی دارای خاصیت ویژه ای است که در دمای بسیار  % آلومینیم و %14 40 سیلیسیم، 
باال، سفید، سخت و براق می شود. از خاک چینی و خاصیت ویژه ای که دارد در ساخت فنجان و بشقاب های چینی، کاشی و سرامیک و حتی مجسمه های 

چینی استفاده می شود.

با پیشرفت صنعت، شهرها و روستاها گسترش یافتند و سطح رفاه در جامعه باالتر رفت و تقاضا برای افزایش میزان 
تلفن همراه، خودروی  از وسایلی همچون  افراد جامعه  یافت. استفادۀ روزافزون همۀ   افزایش  مصرف منابع گوناگون 
شخصی و انواع وسایل الکترونیکی از نمونه های افزایش استفاده از منابع و ذخایر شیمیایی است. تأمین این نیازها از طرفی و 
تولید انواع دستگاه ها و ابزارآالت صنعتی، نظامی، کشاورزی و دارویی از طرف دیگر باعث شده است، با افزایش تقاضا، ساالنه 

حجم انبوهی از منابع شیمیایی بهره برداری شود.

  بنابراین می توانیم بگوییم  زمین انباری از ذخایر ارزشمند است که بی هیچ منتی به ما هدیه شده است.

  اما  جالب است بدانید که این منابع به طور یکسان توزیع نشده اند.

بـیـا بـریـم درس



فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم

1

17

باتوجه به تصویر، آیا پراکندگی منابع می تواند دلیل پیدایش تجارت جهانی باشد؟

 آقا اجازه!!! سوال های سخت می پرسین از همین فصل اول! لطفاً خودتون 
توضیح بدین.

بله، توضیح می دم )البته که انتظار نداشتم بتونین به راحتی پاسخ بدین.(
پراکندگی منابع، باعث ایجاد تجارت جهانی شده است. مواد اضافی و بیشتر از نیاز هر کشور صادر و مواد 

مورد نیاز وارد می شوند. با نگاهی دقیق به شکل باال می توانیم متوجه شویم: 
منطقه خاورمیانه، آمریکای جنوبی، جنوب آفریقا و استرالیا دارای منابع خوبی هستند ولی شمال آفریقا 
و شرق آسیا و آمریکای شمالی)تا حدودی( منابعشان نسبت به نیاز و جمعیت کشورهایشان کم است 
بنابراین صادرات مواد از کشورهای غنی تر و واردات مواد توسط کشورهای دارای منابع کمتر باعث 

ایجاد تجارت جهانی می شود.
  الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

انجام  مواد  خواص  و  ویژگی ها  شناخت  برای  فراوانی  تالش های  تاریخ  طول  در  بزرگی  شیمی دان های 

داده اند و تعدادی از آن ها نیز موفق به کشف عنصرها شده اند. از طرفی تالش دانشمندان منجر به کسب 
اطالعات خوبی دربارۀ خواص مواد شد اما در این بین، دانشمندانی که با برقراری ارتباط میان داده ها 
و اطالعات و یافته های موجود، الگوها و روندها و روابط بین خواص مواد را پیدا می کنند گام های 

مؤثرتری در پیشرفت علم برمی دارند. )عجب جملۀ سنگینی(
و  فیزیکی  رفتار  الگوهای  و  روندها  یافتن  برای  مواد  و  رفتار عنصرها  و هوشمندانۀ  منظم  مطالعۀ هدف دار،  می توان  را  علم شیمی 

شیمیایی آن ها دانست.
علت شهرت مندلیف در دنیای شیمی هم همین امر است. استاد مندلیف هم با طراحی جدول تناوبی 

)دوره ای( توانست مجموعه ای از اطالعات که حاصل تالش های شیمی دان ها تا آن زمان بود را بررسی و 

تحلیل کند و با یافتن الگو و رابطه موجود بین عنصرها، به آن ها نظمی شگفت انگیز بدهد.

← نمایشی بی نظیر از چیدمان عنصرها است و همانند یک نقشه راه  جدول تناوبی )دوره ای( عنصرها

برای شیمی دان هاست که به آن ها کمک می کند حجم انبوهی از مشاهده ها را سازمان دهی و تجزیه و 
تحلیل کنند تا الگوهای پنهان در رفتار عنصرها را آشکار نمایند.

* برآورد مقدار برخی عنصرها در جهان

نام عنصرمقدار )تن(

3 23 1010/ آلومینیم×

3 86 106/ آنتیموان×

7 79 108/ کروم×

9 37 108/ مس ×

8 97 104/ طال×

1 12 103/ هافنیم×

6 0 103/ ایندیم×

1 44 108/ سرب×

1 43 108/ نیکل×

4 97 1010/ فسفر×

7 98 104/ رودیم×

7 98 104/ پالتین×

5 69 105/ نقره×

1 53 105/ تیتان×

1 12 107/ قلع×

3 30 106/ اورانیم×

4 60 108/ روی×

توزیع غیریکسان عنصرها در جهان

بهای سیاره ما

شباهت شیمیایی و 
فیزیکی عنصرها
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مثال آموزشی

چندمورددرستمیباشد؟

الف(همۀموادطبیعیوساختگیازکرۀزمینبهدستمیآیند.

ب(هرچهمیزانبهرهبرداریازمنابعیککشوربیشترباشد،آنکشور،توسعهیافتهتراست.

پ(درسال2030بهتقریب70میلیاردتنموادمعدنیدرجهاناستخراجومصرفمیشود.

ت(منابعوذخایرموجوددرکرۀزمینبهصورتیکنواختدرسرتاسرآنتوزیعنشدهاند.

ث(درهمۀسالها،میزانتولیدومصرفنسبیسوختهایفسیلیازفلزهاکمتروازموادمعدنیبیشتراست.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1 

2  فقط دو مورد درست می باشد. پـاسـخ 

ب( نادرست - بهره برداری باید اصولی باشد.

پ( نادرست - 70 میلیارد تن مجموع سوخت های فسیلی، مواد معدنی و فلزهاست.

سوخت های فسیلی< مواد معدنی > ث( نادرست - فلزها

در سال دهم با جدول تناوبی )دوره ای( عنصرها به طور کامل آشنا شدیم، دانستیم که:

 1 هرگاه عنصرها را براساس افزایش عدد اتمی در کنار یکدیگر قرار دهیم خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها به طور تناوبی تکرار می شود.

 2 جدول تناوبی دارای 18 گروه )ستون( می باشد که بر مبنای تعداد الکترون های ظرفیت اتم آن عنصرها می باشد. )8 گروه اصلی با نماد A و 

)B 8 گروه فرعی ـ گروه های 8 و 9 و 10 که همه در گروه 8 قرار می گیرند ـ با نماد
 3 جدول تناوبی دارای 7 دوره )ردیف( می باشد.

 4 الیۀ ظرفیت و الکترون های آن: الیۀ ظرفیت یک اتم، بیرونی ترین الیۀ الکترونی است که الکترون های آن رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کنند، 

که به الکترون های این الیه، الکترون های ظرفیت اتم می گویند.

برای تشخیص الیۀ ظرفیت، زیرالیه یا زیرالیه هایی که دارای بزرگ ترین ضریب هستند به عنوان الیۀ ظرفیت و مجموع الکترون های آن ها به عنوان 

الکترون های الیۀ ظرفیت شناخته می شوند. 

 5 عنصرهای جدول در 4 دسته قرار می گیرند )بر مبنای زیر الیۀ در حال پر شدن الیۀ ظرفیت(

الف( دستۀ s  زیر الیۀ s در حال پرشدن است. 

ب( دستۀ p  زیر الیۀ p در حال پرشدن است.

پ( دستۀ d  زیر الیۀ d در حال پرشدن است. 

ت( دستۀ f  زیر الیۀ f در حال پرشدن است.

 6 تعیین دوره و گروه:

)n ( شمارۀ بزرگ ترین عدد کوانتومی اصلی = الف( تعیین دوره  شمارۀ دوره 
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s تعداد الکترون های موجود در = 1( عنصرهای دستۀ s  شمارۀ گروه
= مجموع تعداد الکترون های موجود در s و p بعالوه 10 2( عنصرهای دستۀ p )گروه های 13 تا 18(  شمارۀ گروه

d و s مجموع تعداد الکترون های موجود در = 3( عنصرهای دستۀ d )گروه های 3 تا 12(  شمارۀ گروه
ب( تعیین گروه 

)مثال 1 4 2s → =
={½n»j

½»o¬
4
2  

3 )مثال 2  3 3
2 5 10 17

2 5s p → =
= + + ={½n»j

½»o¬ ( )  
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عنصرها در جدول تناوبی براساس بنیادی ترین ویژگی  آن ها یعنی عدد اتمی )Z( چیده شده اند.

بررسی ها نشان می دهند که عنصرهای جدول تناوبی )دوره ای( را براساس رفتار آن ها می توان در سه دسته شامل  1 فلز  2 نافلز  3 شبه فلز جای داد.

شبه فلزها دسته ای از عنصرها هستند که همانند مرزی بین فلزها و نافلزها قرار دارند. خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده،  :هتکن
 ، 51Sb  ، 52Te  ، 84Po مورد اختالف[، ( )85At در حالی که رفتار شیمیایی آن ها همانند نافلزهاست و شامل عنصرهایی دارای عدد اتمی ]

5 هستند. B  ، 14Si  ، 32Ge  ، 33As

نام عنصرها از کجا 
آمده است.

بـیـا بـریـم درس
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دانستنی های روز

  جدول عنصرها در آینده به چه شکلی خواهد بود؟

دیدیم که همۀ 118 عنصر جدول دوره ای شناسایی و توسط آیوپاک )اتحادیۀ بین المللی شیمی محض و کاربردی( 

تأیید شده است، به طوری که هیچ خانه ای در جدول خالی نیست. بنابراین چنین به نظر می رسد که جست وجو برای 

کشف عنصرهای طبیعی به پایان رسیده و تنها راه افزایش شمار عنصرها، تهیه و تولید آن ها به صورت ساختگی و 

آزمایشگاهی است.

شاید شما هم گزارش هایی دربارۀ ساخت و شناسایی عنصر شمارۀ 120 یا 121 در آزمایشگاه های تحقیقاتی و مدرن 

شنیده باشید.

شناسایی عنصرها با اعداد اتمی بیشتر از 118، سبب خواهد شد تا طبقه بندی تازه ای از عنصرها ارائه شود، زیرا در 

جدول امروزی جایی برای آن ها پیش بینی نشده است.

شارل ژانت، شیمی دان فرانسوی در سال 1927 با کنار هم چیدن عنصرهای شناخته شده در زمان خود، الگویی ارائه 

کرد که براساس آن می توان عنصرهای با عدد اتمی بزرگ تر از 118 را نیز طبقه بندی کرد.

جدول پیشنهادی آقای ژانت

در دو ردیف جدید این جدول، زیر الیۀ g به عنوان زیر الیۀ پنجم پس از زیر الیه های d، p، s و f پرمی شود.

عنصرها در آینده
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 استخراجفلزها،استخراجهدایایزمین

در قسمت های قبل دانستیم که چگونه می شود وجود یک عنصر را در یک نمونه سنگ معدن یا ... شناسایی کرد. بعد 
از بررسی سنگ های معدنی و اطمینان از وجود ذخایر کافی از یک فلز یا کانی ارزشمند توسط دانشمندان، اقدامات الزم 

جهت بهره برداری و استخراج فلز یا کانی ارزشمند شروع می شود. 

 زمین هدایای خود را از انسان دریغ نمی کند.

ترکیب های فلزها و کانی ها به صورت سنگ معدن از خود فلزها پایدارتر اند و استخراج آن ها  داستان جالب تر می شود وقتی بدانیم معموالً 

دشوار است. 

اما گسترۀ کاربردهای فراوان فلزها آن قدر زیاد است که هر کار دشواری را برای دانشمندان ممکن می سازد. فلزها از جمله هدایای زمینی 

هستند که اغلب در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می شوند.

و  اراک  آلومینیم  سرچشمه،  مس  مبارکه،  فوالد  عزیزمان  کشور  در 

منیزیم خراسان جنوبی از جمله مجتمع های صنعتی هستند که برای 

استخراج فلزها بنا شده اند. 

همان طور که متوجه شدید هر چه فلز واکنش پذیرتر باشد استخراج آن 

فلز دشوارتر است اما در مقایسۀ واکنش پذیری مس و آهن فهمیدیم 

که چون آهن از مس واکنش پذیرتر بود در ترکیب، مس )II( سولفات 

را کنار زد و خودش جای آن را در ترکیب گرفت.

Fe s CuSO O( ) (aq) FeS (aq) Cu(s)+ → +4 4

و بدین ترتیب مس آزاد شد. 

 Fe O2 3 در معدن و صنعت هم از همین تفاوت واکنش پذیری عنصرها برای استخراج یک عنصر استفاده می شود. مثالً برای استخراج آهن )Fe( از 

باید از یک عنصر واکنش پذیرتر از آهن مثل کربن یا سدیم استفاده کنیم. 

از آن جا که دسترسی به کربن آسان تر است و صرفۀ اقتصادی بیشتری دارد، در فوالد مبارکه مانند همۀ شرکت های فوالد جهان، برای استخراج 

آهن از کربن استفاده می شود. 

معادلۀ واکنش هایی که منجر به تولید آهن می شود، به صورت زیر است: 
 2 3 4 32 3 2Fe O C Fe COs s s g( ) ( ) ( ) ( )+  → +∆  

Fe O Na Fe Nas s s s2 3 26 2 3( ) ( ) ( ) ( )O+  → +∆  

بیــا بـریـم درس
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در پایۀ دهم با استوکیومتری و روش حل مسائل شیمی آشنا شدیم. با توجه به اهمیت استوکیومتری و استفاده از آن در حل مسائل کتاب شیمی 

یازدهم می خواهیم مروری کوتاه و سریع بر آن داشته باشیم. 

 1 برای استفاده از استوکیومتری نیاز به ضرایب معادلۀ موازنه شده داریم پس اگر معادلۀ واکنش موازنه نباشد، ابتدا آن را موازنه می کنیم. 

 2 در حل مسائل استوکیومتری از عاملتبدیل یا کسرتبدیل استفاده می کردیم. 

اطالعات سوال = خواستۀ سوال  عامل تبدیل مناسب×  

 مول ماده معلوم  کمیت معلوم
کسر تبدیل

کمیت مجهول  مول ماده مجهول   

مثالً برای واکنش سوختن متان می توان کسرهای تبدیل زیر را نوشت. 

CH g O O4 2 2 22 2( ) (g) H (l) CO (g)+ → +  

1
2

1
2

1
1

2
2

4
2

4
2

4
2

2
2

molCH
molO

molCH
molH O

molCH
molCO

molO
molH O, , , ,

22
1

2
1

2
2

2
2

molO
molCO

molH O
molCO,  

همۀ این کسرها می توانند معکوس هم باشند. 

 3 اگر فراورده و یا واکنش دهنده مجهول باشند )از واکنش دهنده یا دیگر فراورده ها اطالعات داریم( 

گرم واکنش دهنده= مقدار فراورده برحسب گرم × × ×
یک مول

جرم مولی واکنش دهنده

نسبت مولی فراورده

نسبت مولی واکنش دهنده

جرم مولی فراورده

یک مول
 

گرم فراورده= مقدار واکنش دهنده برحسب گرم × × ×
یک مول

جرم مولی فراورده

نسبت مولی واکنش دهنده

نسبت مولی فراورده

جرم مولی واکنش دهنده

یک مول
 

 4 در حالت قبل فراورده را بر حسب گرم خواسته است، حالت هایی هم وجود دارد که مسئله از ما مثالً حجم یا غلظت یا ... می خواهد. بنابراین اطالعات 

کافی برای تبدیل جرم یا مول به حجم یا غلظت یا ... در اختیار قرار می دهد که با استفاده از این اطالعات می توانیم جواب نهایی را به دست آوریم. 

الگوهای باال الگوهایی ساده هستند و می دانیم که این کسرها با توجه به خواسته مسئله و اطالعات داده شده می تواند تغییر کند. 

در یک جمع بندی کلی می توان گفت: 

روند حل مسائل استوکیومتری
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ادامه حیات بشر محسوب  برای  نیازهای اصلی  و  از دغدغه ها  تأمنی غذا یکی  از زمان های دور 

می شود. اگر نگوییم مهم ترین نیاز ولی قطعاً پس از هوا و آب، مهم ترین نیاز موجودات زنده، غذا 

است. اما غذا از آن جهت برای حیات موجودات زنده مهم است که تأمنی کننده انرژی در بدن 

است، به طوری که اجنام کوچک ترین کارها، حتی پلک زدن، بدون انرژی ناممکن است.

اما این که: طی چه فرایندی و چگونه، انرژی موجود در مواد غذایی به بدن ما می رسد؟

انرژی ذخیره شده در مواد چه قدر است و چگونه می توان این انرژی را اندازه گیری کرد؟

این ها سوال های مهمی هستند که در این فصل شیمی دان ها با بررسی واکنش های شیمیایی و 

سرعت اجنام آن ها در تالش هستند تا به آن ها پاسخ دهند. برمی ببینیم دانشمندان چه حرف هایی 

 .برای گفنت در این زمینه دارند. با ما همراه باشید )صفحۀ 49 تا 63 کتاب درسی(

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که منبع انرژی ذخیره شده در گیاهان و موادغذایی چیست؟ 
آیا یم دانید انرژی موادغذایی به چه شکل هایی ظاهر یم شود؟ هیچ کس منی تواند نقش غذا در تأمنی 
انرژی را نادیده بگیرید، خمصوصاً بعد از یک فعالیت ورزشی یا اکری که احساس گرسنگی یا ضعف 
یم کنید و با مصرف موادغذایی مناسب به حالت طبیعی بازیم گردید. آیا تا به حال به واکنش های شیمیایی که 

در بدن رخ یم دهند تا انرژی موادغذایی آزاد شوند، فکر کرده اید؟
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  غذا، منبع خوشمزه تأمین انرژی بدن
برای شناخت منبع انرژی ذخیره شده در مواد غذایی، باید در خورشید و نور انرژی بخش آن 
به دنبال پاسخ بگردیم!!! دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی می دانند، تحقیق های 
دانشمندان نشان می دهد با کاهش جرم خورشید و تبدیل آن به انرژی، انرژی الزم برای حیات بشر 
تأمین می شود و رابطۀ ماده و انرژی را نیز تأیید می کند. بنابراین بدون تردید می توان گفت که خورشید 
منبع انرژی حیات بخش سیارۀ ما می باشد و زندگی انسان و جانداران بدون آن ممکن نیست. منبعی که در آن 

تغییرهای فیزیکی و به ویژه واکنش های شیمیایی انجام می شود. خورشید عالوه بر این که با گرمای 
خود باعث می شود کرۀ زمین در شرایط و دمای مطلوب برای زندگی موجودات زنده باشد، بلکه منشأ 
انرژی ذخیره شده در گیاهان سبز و سوخت هایی مانند زغال سنگ، نفت و گاز نیز می باشد. گیاهان 
با انجام فرایند فتوسنتز، نور خورشید را به صورت انرژی در خود ذخیره می کنند و انرژی تابشی در 
ترکیب های شیمیایی گیاهان ذخیره می شود. این ترکیب های شیمیایی انرژی الزم برای زندگی و رشد 

موجودات زنده و خود گیاه را فراهم می کنند. 

تأمین انرژی از سوزاندن سوخت ها و نیز گوارش غذا در بدن تأییدی به این ماجراست. غذا همواره نقش محوری در رشد، تندرستی و زندگی 
انسان داشته است، همۀ شما حتماً سستی و بی حال بودن بدن در هنگام گرسنگی و از طرفی سرحال بودن و شادابی پس از خوردن مقدار کافی 

از غذای مناسب را تجربه کرده اید.

 بعد از غذا خوردن قبل از غذا خوردن

بررسی ها در تاریخ نشان داده است که انسان ها از گذشته های دور بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف تهیه وعده های غذایی می کردند، 
طوری که در طول روز اغلب در جست وجوی غذا و جمع آوری دانه های خوراکی بودند. آن ها به تدریج یاد گرفتند که دانه ها را بکارند و فراورده ها 

را درو کنند، این فرایند انقالبی در کشاورزی و تأمین غذای بشر محسوب می شد.

کشاورزی باعث شد تا انسان ها بتوانند عالوه بر آن که غذای خود را راحت تر تأمین کنند، غذای اطرافیان خود را هم تأمین کنند.
 اما 

 1 افزایش جمعیت جهان که همیشه عاملی تعیین کننده در تأمین غذا بوده است.

 2 تغییر در شیوۀ زندگی و تنوع غذایی

انرژی

بیا بریم درس
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7 میلیارد نفر  5/ باعث شدند تا روش های سنتی کشاورزی و دام پروری پاسخ گوی نیاز انسان ها به غذا نباشند، به طوری که امروزه تأمین غذای حدود
ساکن کرۀ زمین، بسیار پیچیده و دشوار است و برای تأمین غذای این جمعیت باید ساالنه حجم انبوهی از غالت، حبوبات، مواد پروتئینی و ... تولید شود.

  مصرف تأمین غذا در آمارهای جهانی

بررسی میزان تولید و مصرف غالت معیار خوبی برای بررسی میزان تولید و مصرف 
غذای انسان ها می باشد، چون سهمی قابل توجه در سبد غذایی افراد دارد. نمودار 

مقابل، تولید و مصرف جهانی غالت در یک دهه را نشان می دهد.
تولید ساالنه 2400 میلیون تن غالت بیان گر تالش زیاد دولت ها برای تأمین غذای 
مردم کشورهای خود می باشد. این رقم بسیار باال، نشان دهنده این است که یکی از 
مهم ترین و شاید دشوارترین مسئولیت هر دولت، تأمین غذای افراد جامعه است.

بچه ها از روی این نمودار چه نکاتی متوجه می شوید؟

 آقا اجازه ؟!! تولید گندم تا سال 2010 طوری بوده که دولت ها می تونستن عالوه بر تأمین نیاز مردم، غالت رو ذخیره هم کنن ولی از سال 

2012 به بعد همش تقاضا بیشتر شده و باعث شده تا مقدار ذخیره شده کم بشه و نیاز به تولید غالت بیشتر برای تأمین نیاز مردم بوده. 

از طرفی میزان تولید و بهره برداری تو 10 سال اخیر همش رشد و افزایش داشته. )عجب تحلیلی!!!! بابا تحلیل!!! بابا  این کاره!!!(
آفرین، تحلیل خوبی بود. بچه ها به نظرتون برای تهیه 2400 میلیون تن غالت )هر چه بهش فکر می کنی، عدد خیلی بزرگیه ها! شوخی 

نیست!( باید چه فرایندی رو اجرا کرد که روند تولید این مقدار از غالت دچار وقفه و مشکل نشه؟
آقا اجازه ؟!! بازم دارین سوال های سخت می پرسینا!!!
خوب گوش کنین چون داره جالب و خوشمزه می شه.

دانستنی های روز

کشور عزیزمان ایران در حدود 1 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است و پتانسیل های 
خوبی در زمینه کشاورزی دارد و باتوجه به این که از جمله کشورهای 4 فصل در دنیا هستیم، در 
تمام ایام سال می توانیم محصوالت کشاورزی را در قسمت های مختلف کشور، کشت و برداشت 
کنیم به طوری که تقریباً می توانیم در همۀ فصل های سال گندم کشت کنیم. میزان تولید گندم ایران 
13 میلیون تن رسید که از این حیث، ایران در تولید گندم در مقام یازدهم دنیا  5/ در سال 95 به
/18 میلیون تن رسید. ایران در تولید برنج  قرار دارد. همچنین میزان تولید برنج ایران در سال 95 به

در مقام بیست وپنجم قرار دارد.
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  صنایع غذایی در مسیر پیشرفت

با نیاز روزافزون و همیشگی انسان ها به غذا و با افزایش جمعیت، تأمین غذا وارد مرحلۀ جدیدی شده و تبدیل به 

صنعتی بزرگ و پیشرفته شده است. پیشرفت دانش و فناوری موجب شده است که تولید فراورده های کشاورزی و دامی 

افزایش یابد و غذا به روش صنعتی تولید شود. در تولید انبوه، به دلیل فساد مواد غذایی و دشواری نگه داری آن ها، حفظ 

کیفیت و ارزش مواد غذایی اهمیت بسزایی دارد.

تعر یف صنایع غذایی: برای تولید غذا در حجم انبوه به فعالیت های صنعتی گوناگونی مانند تولید، حمل ونقل، نگه داری، فراوری و ... نیاز 

است. مجموعه حوزه هایی که صنایع غذایی نامیده می شوند. 

نیازهای صنایع غذایی

1( منابع شیمیایی مناسب برای رشد و تغذیۀ گیاه

2( سطح وسیعی از زمین های بایر و کشاورزی برای کشت گیاه

3( حجم عظیمی از آب های قابل استفاده در کشاورزی

4( روش های علمی و نوین در مراحل کشت، آبیاری، برداشت، نگه داری و ...

5( برنامه ریزی دقیق برای تداوم فرایند تولید بدون وقفه و با کیفیت مطلوب

بـیـا بـریـم درس

دانستنی های روز

شیمی دان ها در تمامی مراحل تولید صنعتی غذا وارد شده اند تا نقش خود را در تولید محصوالت غذایی با کیفیت ایفا کنند.

یکی از مراحل مهم تولید صنعتی غذا، راه های نگه داری مواد غذایی به منظور ماندگاری بیشتر و فاسد نشدن مواد غذایی با حفظ کیفیت و ارزش غذایی 

آن ها می باشد. شیمی دان ها با بررسی واکنش های شیمیایی که موجب فاسد شدن مواد غذایی می شود، عوامل جلوگیری از فساد مواد غذایی را شناسایی 

می کنند تا کیفیت مواد غذایی برای مدت طوالنی تری حفظ شود.

مثالً با تزریق گازهای بی اثر درون بسته بندی مواد غذایی یا ایجاد محیطی با کمترین میزان اکسیژن، باعث می شوند تا واکنش های فساد دیرتر رخ دهند.
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با نگاهی به اطراف خود، می توانیم انواع لباس و پوشاک با طرح ها و رنگ های متنوع را ببینیم که با 

طراحی زیبا، نقش مهمی در ظاهر زیبا و آراسته افراد ایفا می کنند.

   

ولی نیاز انسان به پوشاک فقط محدود به پوشش بدن نیست و از سال های بسیار دور پوشاک و لباس 

نقش های مهم و مختلفی را در زندگی انسان ایفا می کنند. از زیبا و آراسته کردن ظاهر انسان تا پوشاندن 

بدن، حفظ گرمای بدن در برابر سرما، امینی و ... موارد مختلف استفاده انسان از پوشاک می باشد. در 

این فصل با هنرمنایی شیمی دان ها در عرصه تولید پوشاک بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید...

)صفحۀ 97 تا 107 کتاب درسی(

آیا با مراحل تولید پوشاک آشنا هستید؟ لباس و پوشاکی که بر تن دارید از مواد طبیعی هتیه شده 
از  انکارناپذیر در برخی  و  و پوشاک در سال های اخیر نقش همم  یا مواد ساختگی؟ لباس  است 
مشاغل دارد تا حدی که اجنام برخی از مشاغل بدون داشنت لباس خمصوص امکان پذیر نیست. 
اما به نظر مشا جنس و ساختار لباس های خمصوص مشاغل چیست؟ چقدر با مواد ساختگی که برای هتیه انواع 

پوشاک استفاده یم شوند، آشنایی دارید؟ بریم ببینیم شیمی دان ها در دنیای پوشاک چه کرده اند ...
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  پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

قدمت استفاده انسان از پوشاک و لباس به قدمت حضور انسان بر روی کرۀ زمین است و اولین 

انسان هایی که قدم بر خاک گذاشتند، توانستند با بهره مندی از هوش و تجربه های برگرفته از طبیعت 

)پوشش جانوران مانند پوست و پشم و پر و فلس و...( نخستین پوشش های خود را از پشم، مو و پوست 

جانوران تهیه کنند. با گذر زمان استفاده از بافت های گیاهی برای پوشش نیز رایج شد.

با گذشت زمان پوشاک شکل کامل تری به خود گرفت و با پوشش بدن در برابر سرما، نور خورشید، باران، تگرگ، نیش حشرات و ...  اهمیت بیشتری 

برای انسان پیدا کرد. با استفاده از کاله برای محافظت سر و صورت، کفش برای محافظت پاها در برابر خاک، گرمی، سردی و آسیب دیدن پاها 

در برابر اجسام سخت و تیز باعث شد تا شکل های دیگری از پوشاک نمایان شود و تعریف پوشاک گسترده تر شود. 

با رشد و گسترش سریع علم و فناوری در صنایع مختلف، متخصصین صنایع پوشاک هم دست به کار شده اند و باتوجه به نیازهای انسان در 

شرایط مختلف و با استفاده از فناوری های جدید، لباس های متنوعی را طراحی کرده اند تا بیشترین بهره از پوشاک را ببریم.

پوششهاییبرایمحافظتازبدندرشرایطمحیطیمختلفطراحیشدهاند.

  پوشاک، همگام با فناوری های جدید
با پیشرفت هایی که در زندگی انسان ایجاد شده و مشاغل جدیدی که به سبب نیازهای انسان به وجود آمده است، پوشاک 
مناسب برای این مشاغل یک ضرورت محسوب می شود. مثالً یک آتش نشان بدون لباس مخصوص طراحی شده برای 
آتش نشانی نمی تواند در برابر حرارت باال و شعله های آتش مقاومت کند و کار خود را به خوبی انجام دهد. یا مثالً در طراحی 
لباس فضانوردان فشار اتمسفری و ساختگی ایجاد می شود تا فضانوردان بتوانند از اتمسفر زمین خارج شوند. بدون لباس مخصوص 

فضانوردان زنده نمی مانند و متالشی می شوند.

پوشاکدرگذر
تاریخ

پوشاکهوشمند

بـیـا بـریـم درس
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فناوری های جدید به کمک انسان آمده و به تازگی لباس هایی تولید شده اند، که از بدن در برابرموادشیمیایی مانند اسیدها، سموم، بخارهای

سمیوغلیظ، پرتوها، آلودگیهایعفونی، آتش، گلوله و ... محافظت می کنند.

  پوشاک، فقط پوشاک نیست!!

همان طور که متوجه شدید، پوشاک فقط از نقش پوشش برای بدن پا را فراتر گذاشته و نقش محافظت از جان انسان، آراستگی و زیبایی و ... را نیز بر عهده 

گرفته )وااااای!! چه قدر مسئولیت پذیر!!( پوشاک امروزه به عنوان شناسنامه تمدن های بشری شناخته می شود و نقش بزرگی در تمدن های بشری دارد.

پوشاک هر قوم نشان دهنده توانایی و مهارت دستی، هنر، تصویرگری، دانش، فناوری و نیز آداب و رسوم آن قوم است. )ببین چیکار می کنه این پوشاک!!!(

ساده تر ببینیم

پوشاک

در ابتدا  فقط در نقش پوشش  استفاده از پشم ـ پوست ـ پر

با گذشت زمان  نقش پوشش و محافظت  استفاده از کفش و کاله و دستکش و ... برای محافظت در برابر سرما ـ نور خورشید، 

باران، تگرگ، نیش حشرات و... دارد.

با رشد علم و فناوری  استفاده از فناوری در بهره بیشتر از لباس  طراحی لباس های ضدآب، لباس های مخصوص ورزش های 

مختلف، لباس مخصوص مشاغل آتش نشانی، فضانوردی و ...

فناوری های جدید  محافظت در برابر مواد خطرناک  محافظت در برابر مواد شیمیایی مانند اسیدها، سموم، بخارهای سمی و 

غلیظ، آلودگی های عفونی و ...




