
47 
 

 5فصل

 را توضیح دهید. انسان یزاد و ارتباط آن ها با سالمت نیعناصرزم-1

 نیعناصر،زم نیا یاست.به عبارت نیاززم رجانداران،ینسان و ساهمه عناصرسازنده بدن ا منشأ

 .افتد یشود، سالمت انسان به خطر م ادیز ایدر بدن، کم  یلیعناصر به دال نیزادهستند. اگر مقدار ا

 را بنویسید. انسان یبرتندرست نیزم رموادیتاث یبررس خچهیتار-2

 یپزشک یمیشناخته شده است. در متون قد شیپانسان از هزاران سال  یبر تندرست نیمواد زم ریتأث 

 ،یرونیب حانیمانند ابور یدانشمندان ران،یشده است. در ا یادآوریو سالمت انسان  نیارتباط زم ،ینیچ

درمان  یابراه یازسنگ ها وکان یبرخ دیخودبه فوا یدرکتاب ها یتوس نیرالدیوخواجه نص نایابن س

 .هااشاره کرده اند یماریب

 ی را بنویسید.پزشک یشناس نیزم فیتعر-3

دارند.  یشتریب وعین،شیاززم یهادرمناطق خاص یماریب یمشخص شده بودکه برخ شیها پ ازمدت

را  یپزشک یشناس نیبه نام زم یدیرشته جد انیم ،یو سالمت نیزم نیاز ارتباط ب یدانشمندان با آگاه

هوا، آب وغذا  قیها که از طر یکانعناصر و  ریافزودند تا نقش و تأث یشناس نیعلم زم یبه شاخه ها

  .شوند، را مطالعه کنند یموجودات زنده م گریوارد بدن ما و د

 درارتباط است؟ یاست وبا چه علوم یعلم درمان کی یپزشک یشناس نیزم ایآ-4

زاد  نیزم یها یماریعامل ب یبلکه به دنبال بررس ست؛ین یعلم درمان کی ،یپزشک یشناس نیزم

 دارد. یعلم پزشک یو شاخه ها یمیش ،یشناس ستیباز یکیرتباط نزدا نیاست. بنابرا

 را توضیح دهید. انسان ی)سنگ و خاک( برسالمتینیرعناصرزمیتاث-5

سنگ  یشده اند. هوازدگ لیهستند که از عناصر مختلف تشک نیسازنده زم یسنگ ها، بخش اساس

کنند.  یم هیتغذ اهانیانوران، از گو ج ندیرو یخاک م یبر رو اهانیگ .شود یخاک م لیها، باعث تشک

عناصر  یحرکت خود در چرخه آب، از درون سنگ ها وخاک ها، عبور و برخ یدر ط ز،ین یدنیآب آشام

دارند.  ینیموجوددر هواکره، منشأ زم یغبارها و گازها شتریو ب هوا .کند یآن ها را در خود حل م

 است. ینیعناصرزم ریموجودات زنده تحت تأث ریسالمت انسان و سا نیبنابرا
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 را توضیح دهید. انسان ی)سنگ و خاک( برسالمتینیرعناصرزمیتاث-6

سنگ  یشده اند. هوازدگ لیهستند که از عناصر مختلف تشک نیسازنده زم یسنگ ها، بخش اساس

کنند.  یم هیتغذ اهانیو جانوران، از گ ندیرو یخاک م یبر رو اهانیگ .شود یخاک م لیها، باعث تشک

عناصر  یحرکت خود در چرخه آب، از درون سنگ ها وخاک ها، عبور و برخ یدر ط ز،ین یدنیامآب آش

دارند.  ینیموجوددر هواکره، منشأ زم یغبارها و گازها شتریو ب هوا .کند یآن ها را در خود حل م

 است. ینیعناصرزم ریموجودات زنده تحت تأث ریسالمت انسان و سا نیبنابرا

 را توضیح دهید. یمیعلم ژئوش تیاهم-7

کند. مطالعات  یسنگ ها، خاک و آب به ما کمک م ییایمیش بیترک یدر بررس یمیژئوش علم

سنگ ها در مناطق مختلف، متفاوت  بیو ترک نیعناصر در زم عیدهد که توز ینشان م ییایمیژئوش

 است.
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 را بنویسید. بربدن انسان یعناصر اساس ریتاث-8

 .شوند یمختلف بدن م یبه بدن موجودات منتقل و وارد بافت ها نیز زما ژنیمانند اکس یعناصر اصل

عناصر، در تمام بافت  نیا .هستند یبدن، عناصر اساس یعملکرد دستگاه ها یبرا ازیعناصر مورد ن 

 جادیباعث ا از،یاز حد ن شتریب ریوجود آن ها در مقاد یکمبود و حت ایسالم بدن وجود دارند و نبود  یها

 شود. یعارضه م ای یماریب

 را بنویسید. برسالمت انسان یجزئ رعناصریتاث -9

عناصر،  نیا .شوند یم افتیکم  اریو بدن موجودات زنده به مقدار بس نیدر پوسته زم ،یعناصر جزئ

شوند که  یمحسوب م یبه عنوان عنصر سم یو گاه ازیو مورد ن یدر بدن به عنوان عنصر اساس یگاه

 گردند. یم یماریب ایعوارض و  جادیباعث ا

 را درسالمتی انسان با مثال توضیح دهید. عناصر ییایمیکاربرد نقشه ژئوش-10

 یها یماریراکه احتمال خطرب یعناصر،مناطق ییایمیژئوش ینقشه پراکندگ هیشناسان با ته نیزم

  .کنند یم ییدر آن ها وجود دارد، شناسا یخاص
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ر خاک کشور سوئد درشکل مقابل نشان داده شده د میکادم یفلز سم ییایمیمثال نقشه ژئوش یبرا

است،به  عیشا یخاص یها یماریکه در آن ب ینقشه از مناطق هیتوان با ته یم بیترت نیبه هم .است

 پرداخت. جادآنهایمؤثربر ا یشناس نیعوامل زم یبررس

 را بنویسید. زغال سنگ قیاز طر ییبه مواد غذا کیانتقال آرسن یچگونگ-11

از  یبه نمونه ا .شود یمنتقل م ییاز سنگ ها، مانند زغال سنگ به مواد غذا یدر بعض موجود کیآرسن

اشاره  نیاز جنوب چ یا هیزغال سنگ در ناح لهیتوان در خشک کردن فلفل قرمز و ذرت به وس یآن م

بسته، سبب آزاد شدن  طیبا حرارت زغال سنگ در مح ییمنطقه، خشک کردن مواد غذا نیدر ا .کرد

 .شود یآن ها م یو آلودگ ییو ورود آن به مواد غذا کیآرسن

 کادمیم درچه سنگ هایی وجوددارد و خطرات آن درسالمتی چیست؟-12

 نیشود و مهمتر یم افتی یدیسولف یو سرطان زاست که درکانسنگ ها یسم یعنصر م،یکادم 

شود و  ید بدن مو آب وار یخوراک اهانیگ قیعنصر، از طر نیا .و سرب است یمنشأ آن در معادن رو

 رساند. یم بیو مفاصل آس هیبه اندام کل

 جیوه درکدام مناطق به دست می آید؟-13

استخراج  ندیفرا یآبگرم، در ط یچشمه ها ،یآتشفشان یاست که از سنگ ها یسم یعنصر وه،یج

 .دیآ یطال از کانسنگ آن به دست م یو جداساز یمواد معدن

 مشاهده می شود؟ درکدام مناطق آلودگی کسترده جیوه-14

منجر به  ،یمعدن یها تیدر فعال وهیملقمه کردن طال با ج ایاستخراج طال  ندیفرا ،یدرمناطق معدن 

 .شده است وهیگسترده ج یآلودگ

 خطرات جیوه برای سالمتی انسان چیست؟-15

 رساندن به بیدهان )آب و غذا( و پوست، باعث آس قیاز طر وه،یدراز مدت در معرض ج یریقرارگ 

 شود. یم یمنیگوارش و ا ،یعصب یدستگاه ها
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 چیست و چگونه وارد بدن انسان می شود؟ فلوئور-16

شود و منشأ  یم یماریآن، هر دوباعث بروز ب ادیمصرف ز ایاست که کمبود  یعنصر اساس کی فلوئور،

  .آب است دنیورود آن به بدن، از راه نوش ریو مس یاصل

 وجوددارد؟درترکیب کدام کانی ها فلوئور-17

 .وجود دارد ادیبه مقدار ز اهیس یکایو م یرس یها یکان بیترک فلوئوردر

 رابنویسید. فلوئور به بدن یورود کاف یامدهایپ-18

دندان،  یفلوئور به ساختار بلور یمقدار ورود .شده است لیتشک یفسفات و موادآل میدندان از کلس 

فلوئور در کاهش ابتال  نیشود. همچن یم یدگیسدر برابر پو شتریباعث سخت تر شدن آن ومقاومت ب

  .باشد یم زمؤثریاستخوان ن یبه پوک

 را بنویسید. کمبود فلوئور دربدن انسان جینتا-19

 ل،یدل نیدندان، شناخته شده و به هم یدگیعامل پوس شیاز مدت ها پ ،ییغذا میفلوئور در رژ کمبود

 دندان وارد شده است. ریخم بیفلوئور در ترک یکمبود، مقدار نیجبران ا یبرا

 در کدام کانی ها وجوددارد وچگونه وارد بدن انسان می شود؟ میسلن-20

وبه خصوص در معادن طال و نقره، چشمه  یدیسولف یها یاست که در کان یعنصر اساس کی م،یسلن

 ن،یبنابرا .شود یم افتی ادیحاصل ازآنها به مقدار ز یو خاک ها یآتشفشان یآبگرم، سنگ ها یها

 است. اهانیگ قیورود آن به بدن انسان، از طر ریاز خاک و مس میسلن یمنشأ اصل
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 کمربند گواتردرکجاقرار دارد؟-21

 دهیمنطقه، کمربندگواتر نام نیبود و ا جیرا اریبس کایآمر یشمال مهیگواتر در ن یماریدر سده نوزدهم، ب

  .شد یم

 ویسید.را بن گواتر یماریو ب دیکمبود  انیم ارتباط-22

شده  یماریب نیآن باعث ا یو دام ها اهانیمنطقه و گ نیدر خاک ا دیها نشان داد که کمبود  پژوهش

  .افتیگواترکاهش  یماریمنطقه اضافه شد، ب نیمردم ا ییغذا میبه رژ دیکه  یاست و هنگام

 چیست؟شرح دهید. کایمتحده امر االتیا یدربخش شمال دیکمبود  یشناخت نیزم لیدل-23

 خیشدن  خبندان،باآبیمتحده پس ازعصر  االتیا یاست که دربخش شمال نیا یشناخت نیزم لیدل

 یرا با خود شستو خاک ها دی ریانحالل پذ اریبس یآب در خاک نفوذ کرد و نمک ها یادیها، حجم ز

  .گذاشت یرا بر جا دیاز  ریفق

 است؟ عیشا شتریدر کدام مناطق مختلف جهان ب دی کمبود-24

 یو بارندگ شیکه فرسا ا،یدور از در یدر مناطق مختلف جهان، به خصوص مناطق کوهستان دی کمبود

 است. عیشا اریکند، بس یم ریفق دیخاک را از  د،یشد

 روی چگونه وارد بدن انسان می شود؟-25

 شتریاست که ب ینیبا منشأ زم یاساس یعنصر جزئ کیرود و  یمهم به شمار م یاز عناصر فلز ،یرو 

 شود.  یوارد بدن انسان م اهانیگ قیاز طر

 .دیرا نام ببر یرو یدارا یسنگ ها-26

 یو برخ یآهک یوجود دارد، در سنگ ها ادیبه مقدار ز یدیسولف یها یدرکان نکهیعالوه بر ا ،یرو

 .است زفراوانین یآتشفشان یسنگ ها
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 ی را بنویسید.کمبود رو عوارض-27

 یم یمقدار رو یادیبدن است. ز یمنیا ستمیختالل در سقد و ا یشامل کوتاه ،یعوارض کمبود رو 

 .مرگ شود یو حت یتواند باعث کم خون

با  دیمنطقه دارد را با یو خاک ها یبا سنگ شناس یکه ارتباط یعنصر رو یا هیناح یکمبودها

 دار مکمل رفع کرد. یرو یواردکردن غذاها و داروها

 عوارض سختی آب را بنویسید.-28

 نیدر مناطق مختلف، متفاوت و با زم یدنیآب آشام یمشخص شده است که سخت شیاز مدت ها پ

 رابطه دارد. یویکل یها یماریاز ب یعامل، با انواع خاص نیمنطقه مرتبط است. ا یشناس

 را بنویسید. گرد و غبار و ریزگردها یاثرات توفان ها-29

 (کنند یرا سرد م نیو زم )غبارها گرما را بازتاب دیاز خورش یافتیدر یانرژ زانیکاهش م*

 تیزا به مناطق پر جمع یماریب یها یانتقال باکتر*

 هوا تیفیافت ک*

 یریمناطق گرمس یباران یجنگل ها یبرا یاساس یفراهم کردن مواد مغذ*

 ی*انتقال مواد سم

 کنند؟ یم ییرا شناسا زگردهایشناسان چگونه منشا ء ر نیزم-30

وغبارها  زگردهایر ییایمیژئوش بیدهنده و ترک لیتشک یها یانشناسان در مطالعات خود، نوع ک نیزم

و  یبررس یماهواره ا ریرا با تصاو زگردهایها، سرچشمه ر یبررس نیا یآنها ط .کنند یم یرا بررس

حاصل از استنشاق غبارها  یامدهایکنند تا بتوانند پ ینحوه انتقال آنها تا فواصل دور را مطالعه م

 .کنند دایکاهش اثرات آنها پ یبرا ییو راهکارها ینیب شیبرسالمت انسان را پ
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 را بنویسید. برسالمت انسان زگردهایر عوارض -31

غبارها،  نیشوند. هرچه غلظت ا یم یویر یها یماریباعث ب ه،یغبار با ورود به ر زیر اریبس ذرات

 .ابدی یم شیزامرتبط با آن اف ریو مرگ و م یمزمن دستگاه تنفس یها یماریباشد، نرخ ب شتریب

 را توضیح دهید. نیآتش فشان ها برزم ریتاث-32

 .آورند یبه سطح م نیرا از اعماق زم گریفلزها و عناصر د ،یآتش فشان یها تیفعال

 را توضیح دهید. نیبرزم نیپیلیف ناتبویآتش فشان پ راتیتاث-33

ها تن خاکستر وارد اتمسفرو  ونیلیم1991در سال  نیپیلیف ناتوبویمثال بر اثر فوران آتشفشان پ یبرا

 .بود یهمه عناصر جدول تناوب یمربع پخش شد که دارا لومتریبه وسعت هزاران ک یمنطقه ا یبر رو

 آتشفشان ها چگونه موجب به خطرافتادن سالمتی انسان ها می شوند؟-34

سرب،  وه،یج م،یکادم م،یلیبر ک،یمانند آرسن یگریعناصر د ،یآتش فشان ها، افزون بر عناصر اساس 

و سالمت مردم را .خاص، خطرناک هستند طیکنند که در شرا یم طیرا هم وارد مح میرادون و اوران

 .رخ داده اند نیزم خیبار در تار کیهر چند سال  یآتش فشان یگونه فوران ها نیا تهدید می کنند.

 رابا مثال بنویسید. یها درداروساز یکاربردکان-35

تالک  یپودر بچه که از کان .دارند یبهداشت عیو صنا یدر داروساز یده اگستر یها، استفاده ها یکان

هاو قرص  کیوتیب یدر آنت .است عیصنا نیها در ا یمثال استفاده از کان نیشده است، آشنا تر لیتشک

ها از  ردندانیدر خم .شود یانواع رس ها استفاده م ژهیمختلف، به و یها یمسکن و ... از کان یها

 شود. یها و رس ها استفاده م کایاز تالک، م یشیآرا عیو کوارتز و در صنا تیفلوئور یکان

 

 

 

 


