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 منابع انرژی  : 9فصل 

 .تمشیثاً ٔٙثغ ٕٞٝ ی ا٘شطی ٞایی وٝ اص آٖ ٞا اػتفادٜ ٔی وٙیٓ ، خٛسؿیذ اػت  : ٘ىتٝ

تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ػٛخت .  دسكذ اص ا٘شطی ٞای وُ جٟاٖ تٛػظ ػٛخت ٞای فؼیّی تأیٗ ٔی ؿٛد 85حذٚد : ٘ىتٝ 

ٞای فؼیّی سٚ تٝ اتٕاْ ٞؼتٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یاص تٝ ا٘شطی  تا تٛجٝ تٝ اصدیاد جٕؼیت سٚ تٝ افضایؾ اػت ، تایذ اػتفادٜ اص 

 .افضایؾ یاتذ ... ا٘شطی ٞای ٔثُ ا٘شطی خٛسؿیذی ، تاد ٚ 

 ٔٙاتغ تجذیذ پزیش. 2ٔٙاتغ تجذیذ ٘اپزیش ـ . 1. ا٘ٛاع ٔٙاتغ ا٘شطی سا ٘اْ تثشیذ . 1

ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ ٘اپزیش تٝ . ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ ٘اپزیش سا تؼشیف وٙیذ ٚ ٔثاَ ٞایی اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٙاتغ روش وٙیذ . 2

ٔٙاتؼی اص ا٘شطی اعالق ٔی ؿٛد وٝ جایٍضیٙی آٖ ٞا پغ اص ٔلشف تٝ ػادٌی أىاٖ پزیش ٘یؼت ٚ تشای تـىیُ آٖ ٞا 

ػٛخت ٞای فؼیّی اػٓ اص ٘فت ، ٌاص عثیؼی ٚ رغاَ ػًٙ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٛخت ٞؼتٝ . ّٔیٖٛ ٞا ػاَ صٔاٖ ٘یاص اػت 

 .ای اص جّٕٝ ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ ٘اپزیش ٞؼتٙذ 

 . دسكذ ا٘شطی ٔلشفی وُ جٟاٖ اص ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ ٘اپزیش ٞؼتٙذ 90تیؾ اص : ٘ىتٝ 

ایٗ دػتٝ اص ٔٙاتغ ا٘شطی تٝ عٛس ٔذاْ جایٍضیٗ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٞیچ ٚلت تٕاْ . ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ پزیش سا تؼشیف وٙیذ . 3

 . ٕ٘ی ٌشد٘ذ 

، ا٘شطی  (ٞیذسِٚیه  )ا٘شطی خٛسؿیذی ، ا٘شطی تاد ، ا٘شطی تشق آتی .  تشخی اص ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ پزیش سا ٘اْ تثشیذ .4

 ٔٛج ٞای دسیا ، ا٘شطی جضس ٚ ٔذی ، ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی ٚ ا٘شطی ٘اؿی اص ػٛخت ٞای ٌیاٞی 

وٝ سٚی صٔیٗ ٚ تٝ  (رسٜ تیٙی  ) ػٛخت ٞای فؼیّی چٍٛ٘ٝ تـىیُ ٔی ؿٛ٘ذ ؟ تمایای تشخی اص ٌیاٞاٖ ٚ جا٘ذاساٖ .5

تا ٌزؿت صٔاٖ عٛال٘ی ایٗ الیٝ ٞا . ٚیظٜ دس دسیاٞا ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ، تا الیٝ ٞایی اص ٌُ ٚ الی پٛؿیذٜ ؿذٜ ا٘ذ 

 .تیـتش ٚ تیـتش ٔتشاوٓ ؿذ٘ذ ٚ دس اثش فـاس ٞای صیاد ٚ دٔای ٔٙاػة ، ایٗ تمایا تٝ ػٛخت ٞای فؼیّی تثذیُ ؿذ٘ذ 

ٔٙاتغ اِٚیٝ تشای تـىیُ ٘فت ٚ ٌاص ٔٛجٛدات رسٜ تیٙی خلٛكاً پالٍ٘تٖٛ ٞا ٚ ٔٙاتغ اِٚیٝ تشای تـىیُ رغاَ :  ٘ىتٝ 

 .ػًٙ ٌیاٞاٖ ٚ دسختاٖ ٔی تاؿٙذ 

 . دا٘ـٕٙذاٖ ػٛخت ٞای فؼیّی سا ػأُ افضایؾ دٔای ٔیاٍ٘یٗ وشٜ صٔیٗ یا ٕٞاٖ ٌشٔایؾ جٟا٘ی ٔی دا٘ٙذ  :٘ىتٝ 

 ػٛخت ٞای فؼیّی چٍٛ٘ٝ تاػث ٌشْ ؿذٖ دٔای صٔیٗ ٔی ؿٛ٘ذ ؟ ػٛخت ٞای فؼیّی پغ اص ٔلشف ، وشتٗ دی  .6

ا٘ثاؿت ایٗ ٌاصٞا دس ٌزس صٔاٖ ػثة افضایؾ دٔای صٔیٗ ٚ . اوؼیذ ٚ ٌاصٞای ٔضش دیٍشی دس جٛ صٔیٗ آصاد ٔی وٙٙذ 

 . ٌشٔایؾ جٟا٘ی ٔی ؿٛد 
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چٍٛ٘ٝ اص ػٛخت ٞای فؼیّی تشای تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی اػتفادٜ ٔی ؿٛد ؟ دس تشخی اص ٘یشٌٚاٜ ٞای تِٛیذ تشق اتتذا . 7

تا ػٛصا٘ذٖ ػٛخت ٞای فؼیّی تاػث ٌشْ ؿذٖ آب داخُ دیً                                                                                     

تخاس تٝ ٚجٛد آٔذٜ تاػث                                                                                                 . تخاس ٚ تثذیُ آٖ تٝ تخاس ٔی ٌشد٘ذ 

تا چشخؾ تٛستیٗ ٞا ، ِٔٛذی ٔثُ                                                                                                            . ٌشدؽ تٛستیٗ ٞا ٔی ؿٛد 

ط٘شاتٛس ا٘شطی حشوتی تٛستیٗ سا تٝ ا٘شطی اِىتشیىی تثذیُ ٔی                                                                                                 

ٕٞچٙیٗ پغ اص ػشد ؿذٖ تخاس ٚ تثذیُ ٔجذد آٖ تٝ آب،                                                                                                              . وٙذ  

 . ایٗ آب تٝ دیً تخاس تاص ٔی ٌشدد ٚ چشخٝ ادأٝ ٔی یاتذ 

 ا٘شطی ٞؼتٝ ای تٝ چٝ سٚؽ ٞایی لاتُ آصاد ؿذٖ اػت ؟ ؿىافت ٚ ٞٓ جٛؿی  . 8

ا٘شطی ٞؼتٝ ای چٍٛ٘ٝ اص عشیك ؿىافت تِٛیذ ٔی ؿٛد ؟ دس ایٗ سٚؽ اتٓ ٞای ػٍٙیٗ تش دس ساوتٛس ٞای اتٕی تٝ . 9

ٔثُ تثذیُ ا٘شطی ٞؼتٝ اٚسا٘یْٛ تٝ ٞؼتٝ ٞای . اتٓ ٞای ػثه تش ٚ ٔمذاس لاتُ تٛجٟی ا٘شطی ٌشٔایی تثذیُ ٔی ؿٛ٘ذ 

 . وٛچىتش وٝ تاػث آصاد ؿذٖ ا٘شطی ٞؼتٝ ای ٔی ٌشدد 

 (ا٘شطی اِىتشیىی  )دس ٘یشٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝ ای تؼیاسی اص وـٛسٞای تٛػؼٝ یافتٝ اص ایٗ فشایٙذ تشای تِٛیذ تشق : ٘ىتٝ 

 . اػتفادٜ ٔی ؿٛد 

ا٘شطی ٞؼتٝ ای چٍٛ٘ٝ اص عشیك ٞٓ جٛؿی آصاد ٔی ٌشدد ؟ دس ایٗ سٚؽ ٞؼتٝ ٞای ػثه تش دس اثش فـاس  . 10

دس خٛسؿیذ ٚ ػتاسٌاٖ  تا . ٚحشاست تٝ اكغالح تا ٞٓ جٛؽ ٔی خٛس٘ذ ٚ تٝ ٞؼتٝ ٞای ػٍٙیٗ تش تثذیُ ٔی ؿٛ٘ذ

 . حاكُ ٔی ؿٛ٘ذ  تشویة ؿذٖ اتٓ ٞای ٞیذسٚطٖ اتٓ ٞای ػٍٙیٗ تش ّٞیٓ ٚ ٔمذاس صیادی ا٘شطی تٝ كٛست ٘ٛس ٚ ٌشٔا

تِٛیذ ا٘شطی ٞؼتٝ ای اص عشیك فشایٙذ ٞٓ جٛؿی ٔٛضٛع پظٚٞؾ دا٘ـٕٙذاٖ تؼیاسی اص وـٛس ٞا ٚ ٕٞیٙغٛس : ٘ىتٝ 

پظٚٞـٍشاٖ أیذٚاس٘ذ عی ػاَ ٞای آیٙذٜ تٝ ساٜ حُ ٞایی دػت یاتٙذ تا تتٛاٖ اص عشیك ٞٓ جٛؿی . وـٛس ٔاػت 

 .ٞؼتٝ ای تٝ تأیٗ ٘یاصٞای ٔا تٝ ا٘شطی اِىتشیىی وٕه وٙٙذ 

ٟٔٓ تشیٗ ٔضیت اػتفادٜ اص ػٛخت ٞای ٞؼتٝ ای ایٗ . ٟٔٓ تشیٗ ٔضایا ی اػتفادٜ اص ػٛخت ٞؼتٝ ای سا تٙٛیؼیذ . 11

اػت وٝ ٔمذاس وٕی اص آٖ ٞا ا٘شطی تؼیاس صیادی تِٛیذ ٔی وٙذ تٝ عٛسی وٝ حذٚد یه ویٌّٛشْ اص ایٗ ػٛخت ا٘شطی 

ٕٞچٙیٗ اػتفادٜ اص ایٗ ٘ٛع ػٛخت ٌاصٞای آالیٙذٜ .  ویٌّٛشْ ػٛختٗ رغاَ ػًٙ آصاد ٔی وٙذ 3000ٔؼادَ ػٛختٗ 

 .ای سا ٚاسد ٞٛا ٕ٘ی وٙذ 

ٔؼایة اػتفادٜ اص ػٛخت ٞؼتٝ ای چیؼت ؟ تش اثش ٚاوٙؾ ٞای ٞؼتٝ ای پؼٕا٘ذٞای خغش٘اوی تِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ . 12 

ایٗ پشتٛ ٞا تا كذٞا ػاَ خاكیت خٛدس ا حفظ . وٝ تٝ ؿذت پشتٛ صا ٞؼتٙذ ٚ تشای ػالٔتی ا٘ؼاٖ ٞا خغش٘ان ٞؼتٙذ 

 . ٔی وٙٙذ ٚ اص ایٗ جٟت تایذ دس ٍ٘ٝ داسی آٖ ٞا تٛجٝ وافی كٛست تٍیشد 
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 دالیُ سٚ آٚسدٖ تـش تٝ ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ پزیش چیؼت ؟ تشای تشآٚسدٖ ٘یاص سٚ تٝ افضایؾ تـش تٝ ا٘شطی ٚ داؿتٗ .13

ایٗ ا٘شطی ٞای وٝ تٝ ٔٙاتغ ا٘شطی تجذیذ . ٔحیغی ػآِ ٚ پان ، تایذ دس جؼت ٚ جٛی ا٘شطی ٞای جایٍضیٗ تاؿیٓ 

 . پزیش ٔٛػْٛ ا٘ذ ، صٔیٗ سا آِٛدٜ ٕ٘ی وٙٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ تاػث ٌشٔایؾ جٟا٘ی ٕ٘ی ؿٛ٘ذ 

 .اػتفادٜ اص ػٛخت ٞای فؼیّی یىی اص ػٛأُ اكّی آِٛدٌی صٔیٗ ، الیا٘ٛع ٞا ٚ ٞٛا اػت : ٘ىتٝ 

ایٗ ٚاوٙؾ ٞا . ا٘شطی خٛسؿیذی چٍٛ٘ٝ تِٛیذ ٔی ؿٛد ؟دس ٔشوض خٛسؿیذ تٝ عٛس ٔذاْٚ ٚاوٙؾ ٞایی سخ ٔی دٞذ . 14

 . ایٗ ا٘شطی تٝ ػغح خٛسؿیذ ٔی آیذ ٚ تٝ ؿىُ ٌشٔا ٚ ٘ٛس تٝ صٔیٗ ٔی سػذ. ٔمذاس تؼیاس ػظیٕی ا٘شطی آصاد ٔی وٙٙذ 

 5500دٔای ٔشوض خٛسؿیذ چٙذیٗ ّٔیٖٛ ٚ دٔای ػغح آٖ . ا٘شطی خٛسؿیذ دس تخؾ ٔشوضی آٖ تِٛیذ ٔی ؿٛد  : ٘ىتٝ

 . دسجٝ ػا٘تی ٌشاد اػت 

 تشای تثذیُ ا٘شطی خٛسؿیذی تٝ ا٘شطی تاتـی اص چٝ فٙاٚسی ای اػتفادٜ ٔی ؿٛد ؟ ایٗ فٙاٚسی سا دس چٝ ٚػایّی .15

ٔی تٛاٖ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس داد ؟ ا٘شطی حاكُ اص ٘ٛس خٛسؿیذ ، دس كفحٝ ٞای خٛسؿیذی تشای تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی 

كفحٝ ٞای خٛسؿیذی سا ٔی تٛاٖ دس ٚػایُ ٔختّفی ٔا٘ٙذ ٔاؿیٗ حؼاب ، ٔاٞٛاسٜ ، چشاؽ ٞا ٚ . تٝ واس ٔی سٚ٘ذ 

 . تاتّٛٞای سإٞٙایی سا٘ٙذٌی ٚ ٕٞچٙیٗ تاْ ٚ ٕ٘ای ػاختٕاٖ ٞا تٝ واس تشد 

 دسكذ ا٘شطی ٘ٛسا٘ی خٛسؿیذ تٝ ا٘شطی اِىتشیىی تثذیُ 20دس تیـتش كفحٝ ٞای خٛسؿیذی تٟٙا یه پٙجٓ یا  : ٘ىتٝ

 . ٔی ؿٛد 

 عشص واس آتٍشٔىٗ ٞای خٛسؿیذی تٝ چٝ كٛست اػت ؟ دس آتٍشٔىٗ ٞای خٛسؿیذی ، ػغح ِِٛٝ ٞای تیشٜ سً٘ .16

ٌشٔا تٝ آتی وٝ دس ِِٛٝ ٞا دس ٌشدؽ اػت دادٜ ٔی . ا٘شطی ٌشٔایی حاكُ اص پشتٛ ٞای ٘ٛس خٛسؿیذ سا جزب ٔی وٙٙذ 

 . ؿٛد 

 ایشا٘یاٖ لذیٓ اص تاد تشای چٝ ٔلاسفی اػتفادٜ ٔی وشد٘ذ ؟ ایشا٘یاٖ دٚساٖ تاػتاٖ آػیاب ٞای تادی سا اختشاع وشدٜ .17

 . تٛد٘ذ وٝ تشای آسد وشدٖ ٌٙذْ ٚ تاال وـیذٖ آب اص چاٜ تٝ واس ٔی سفت 

أشٚصٜ آػیاب ٞای تادی سا تٛستیٗ ٞای تادی ٔی ٘أٙذ وٝ تشای تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی اص ا٘شطی جٙثـی تاد تٝ  : ٘ىتٝ

 .واس ٔی سٚ٘ذ 

 تاد چٍٛ٘ٝ ایجاد ٔی ؿٛد ؟ تاد ٕٞاٖ ٞٛای دس حاَ حشوت اػت وٝ دس اثش ٌشْ ؿذٖ ٘اتشاتش ػغح صٔیٗ تٝ ٚجٛد .18

 . ٔی آیذ 
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 تا ػشػت ٔـخق تٝ تٛستیٗ تشخٛسد ٔی وٙذ پشٜ تاد ٔا٘ی وٝ عشص واس تٛستیٗ ٞای تادی تٝ چٝ كٛست اػت ؟ ص . 19

تا ا٘تماَ ایٗ ا٘شطی حشوتی  . ٞؼتٙذ  حشوتیا٘شطی  ایٗ پشٜ ٞا دس صٔاٖ حشوت داسای. ٞای آٖ تٝ حشوت دس ٔی آیٙذ 

 . تٝ ط٘شاتٛس تٛستیٗ  ، ا٘شطی اِىتشیىی تِٛیذ ٔی ؿٛد 

ٞش تٛستیٗ تادی تا ایٗ ٚیظٌی دس .  ٔتش ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ 30تٛستیٗ ٞای تادی ٔؼٕٛالً اص ػٝ پشٜ تٝ عَٛ تا  : ٘ىتٝ

یؼٙی تٛاٖ  ).  ّٔیٖٛ طَٚ ا٘شطی اِىتشیىی تِٛیذ وٙذ 2ؿشایغی وٝ ٚصؽ تاد ٔٙاػة تاؿذ ٔی تٛا٘ذ دس ٞش ثا٘یٝ حذٚد 

  (.  ٍٔاٚات اػت 2اِىتشیىی آٖ 

 ٍٔاٚات 100تا تٛاٖ تِٛیذی  (ٚالغ دس اػتاٖ ٌیالٖ ) تضسٌتشیٗ ٘یشٌٚاٜ تادی ایشاٖ دس پیشأٖٛ ؿٟش ٔٙجیُ  :٘ىتٝ

 . ٘لة ؿذٜ اػت  (تِٛیذ كذ ّٔیٖٛ طَٚ ا٘شطی اِىتشیىی دس ٞش ثا٘یٝ)

 ا٘شطی دس ٔٛج ٞای دسیا چٍٛ٘ٝ ایجاد ٔی ؿٛد ٚ آصاد ٔی ٌشدد ؟ ٚصؽ تاد دس ػغح آب دسیا ، ػثة ٔی ؿٛد تا .20

ا٘شطی جٙثـی تاد تٝ ؿىُ ا٘شطی پتا٘ؼیُ ٌشا٘ـی دس آب دسیا رخیشٜ ؿٛد ٚ پغ اص ٔذت وٛتاٞی تٝ ؿىُ ا٘شطی 

 . آٖ سا پغ ٔی دٞذ  (ٔٛج  )جٙثـی 

 . ٞش چٝ ا٘شطی جٙثـی تاد تیـتش تاؿذ ، ٔٛج ٞای تضسٌتشی تٝ ٚجٛد ٔی آیذ  : ٘ىتٝ

دس ایٗ تٛستیٗ تا . تا اػتفادٜ اص تٛستیٗ ٞای ٚیظٜ ای ٔی تٛاٖ اص ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ دس ٔٛج ٞای دسیا تٟشٜ تشد : ٘ىتٝ 

تشخٛسد ٔٛج ٞای دسیا تا آٖ ٞا ا٘شطی ٔٛج ٞا تاػث تٝ حشوت دس آٚسدٖ لؼٕت ٞای داخّی تٛستیٗ ٔی ؿٛد ٚ تٛػظ 

 . یه ٔثذَ تٝ ا٘شطی اِىتشیىی تثذیُ ٔی ٌشدد 

چیؼت ؟ آب رخیشٜ ؿذٜ دس پـت ػذ ٞای تّٙذ ا٘شطی پتا٘ؼیُ ٌشا٘ـی  (ٞیذسِٚیه  ) ٔٙظٛس اص ا٘شطی تشق آتی .21

 . تٟشٜ تشداسی اص ایٗ ا٘شطی ٚ تثذیُ آٖ تٝ ا٘شطی اِىتشیىی ، ا٘شطی تشق آتی ٘أیذٜ ٔی ؿٛد . صیادی داسد 

 . اػتفادٜ اص ا٘شطی تشق آتی یىی اص پان تشیٗ سٚؽ ٞای تِٛیذ تشق اػت  : ٘ىتٝ

.                                                                                        سٚؽ اػتفادٜ اص ا٘شطی تشق آتی سا تٛضیح دٞیذ . 22

ٔمذاسی اص آب رخیشٜ ؿذٜ دس پـت ػذ تا ٌزس اص ٔجشای                                                                                                              

ػثٛس آب ٚ سػیذٖ  تٝ تٛستیٗ ٞا تاػث چشخؾ آٖ ٞا ٔی                                                                                                       

دس ٘تیجٝ ا٘شطی  پتا٘ؼیُ ٌشا٘ـی آب تٝ ا٘شطی                                                                                                              . ؿٛد 

ػپغ ا٘شطی جٙثـی تٛستیٗ                                                                                         . جٙثـی تٛستیٗ تثذیُ ٔی ؿٛد 

 . دس ط٘شاتٛس تٝ ا٘شطی اِىتشیىی تثذیُ ٔی ؿٛد 

 ٔٙظٛس اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی چیؼت ؟ ا٘شطی ٌشٔایی رخیشٜ ؿذٜ دس صیش ػغح صٔیٗ سا ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی ٔی .23

 .ٌٛیٙذ 

 

44 



 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  9جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 
 ٔٙثغ ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی چیؼت ؟ ایٗ ا٘شطی حاكُ اص ٌشٔای ػًٙ ٞای داؽ اػٕاق صٔیٗ اػت وٝ دس ٘ٛاحی .24

 . آتـفـا٘ی ٚجٛد داسد 

 . ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی اص ٔؼذٚد ا٘شطی ٞای ٔی تاؿذ وٝ ٔٙثغ اكّی تـىیُ دٞٙذٜ ی آٖ ٞا خٛسؿیذ ٘یؼت :  ٘ىتٝ 

 ٟٔٓ تشیٗ ٘ـا٘ٝ ی ٚجٛد ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی چیؼت ؟ ٚجٛد چـٕٝ ٞای آب ٌشْ ٚ آب ٞای داؽ دس حاَ فٛساٖ .25

 دس تشخی اص ٘ماط وشٜ صٔیٗ  (آب فـاٖ )

 چٍٛ٘ٝ اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی تٟشٜ تشداسی ٔی ؿٛد ؟ تشای تٟشٜ تشداسی                                                                                      .26

.                                                                       ویّٛٔتش حفش ٔی وٙٙذ 6 تا 4اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی ٔؼٕٛالً چاٞی تٝ ػٕك 

ػپغ آب تا فـاس صیاد تٝ داخُ چاٜ پٕپ ٔی ؿٛد ٚ تا تشوا٘ذٖ ػًٙ ٞای                                                                                     

تشای دػتشػی تٝ ایٗ حفشٜ                                                                                                       . اعشاف حفشٜ ای تا ٔؼاحت صیاد تٝ ٚجٛد ٔی آیذ 

 دسجٝ                                                                     200آب تضسیك ؿذٜ پغ اص سػیذٖ تا دٔای . چاٜ دیٍشی ایجاد ٔی ؿٛد 

ػا٘تیٍشاد یا وٕی تیـتش ، تٝ ؿىُ آب یا تخاس داؽ پش فـاس اص چاٜ دْٚ تاال                                                                                                    

ٔی آیذ ٚ تا اص تٝ واس ا٘ذاختٗ تٛستیٗ ، ا٘شطی اِىتشیىی تِٛیذ ٔی وٙذ ، ػپغ دٚتاسٜ اص عشیك چاٜ اَٚ ٚاسد حفشٜ ٔی 

 . ؿٛد ٚ چشخٝ ای تؼتٝ تٝ ٚجٛد ٔی آٚسد 

ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی افضٖٚ تش تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی ، واستشد .  تشخی اص واستشدٞای ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی سا تٙٛیؼیذ .27

ٞای دیٍشی اص لثیُ ٌشٔایؾ ػاختٕاٖ ٞا ، فؼاِیت ٞای كٙؼتی ٚ ایجاد ٔشاوض ٌشدؿٍشی تشای تٟشٜ ٔٙذی اص خٛاف 

 . دسٔا٘ی آب ٌشْ دسٖٚ صٔیٗ داسد 

 آیا دس وـٛس ٔا أىاٖ اػتفادٜ اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی ٚجٛد داسد ؟ تّٝ ، تا تٛجٝ تٝ لشاس ٌشفتٗ تخؾ ٘ؼثتاً تضسٌی اص .28

 . ایشاٖ دس یه وٕشتٙذ آتـفـا٘ی أىاٖ تٟشٜ تشداسی اص ایٗ ا٘شطی دس تشخی اص ٘ٛاحی ایشاٖ ٚجٛد داسد 

ٔغاِؼٝ ٚ اجشای ٘خؼتیٗ ٘یشٌٚاٜ صٔیٗ ٌشٔایی ایشاٖ دس اػتاٖ اسدتیُ ٚ دس دأٙٝ ی وٜٛ ػثالٖ تٝ اٚاػظ دٞٝ  : ٘ىتٝ

 . ٞفتاد تش ٔی ٌشدد 

ٔٙظٛس اص ػٛخت ٞای صیؼتی چیؼت ؟ ػٛخت ٞای صیؼتی اكغالحی دس صٔیٙٝ ا٘شطی اػت وٝ تشای تٛكیف . 29

 . ٌیاٞاٖ تٝ دػت ٔی آیٙذ اعالق ٔی ؿٛ٘ذ  (غزاػاصی  )ٔحلٛالتی وٝ اص فتٛػٙتض 

 . ٔٙثغ اكّی ػٛخت ٞای صیؼتی چیؼت ؟ ا٘شطی خٛسؿیذ وٝ اص عشیك فتٛػٙتض دس ٌیاٞاٖ رخیشٜ ٔی ؿٛد .30

ٞش ػاِٝ اص عشیك فتٛػٙتض ، ٔؼادَ چٙذیٗ تشاتش ٔلشف ػاِیا٘ٝ جٟاٖ ، ا٘شطی خٛسؿیذی دس تشي ٞا ، تٙٝ ٚ ؿاخٝ : ٘ىتٝ 

 . ٞای دسختاٖ رخیشٜ ٔی ؿٛد 
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 (٘ثٛد ٞٛا  )صیؼت ٌاص چیؼت ؟ تٝ ٌاصی وٝ اص تالیٕا٘ذٜ یا پؼٕا٘ذ ٔحلٛالت وـاٚسصی دس ؿشایظ تی ٞٛاصی  . 31

 . ٔتلاػذ ٔی ؿٛد ، صیؼت ٌاص ٔی ٌٛیٙذ 

 .  وأپٛػت چیؼت؟ تٝ پؼٕا٘ذ ٔحلٛالت وـاٚسصی ، وأپٛػت ٔی ٌٛیٙذ .32

 .اص صیؼت ٌاص ٔی تٛاٖ تشای ٔلاسف خاٍ٘ی ٚ كٙؼتی اػتفادٜ وشد  : ٘ىتٝ

صیشا دسایٗ ٔٙاعك تٝ ػثة تِٛیذ تیـتش ٔحلٛالت . صیؼت ٌاص ٔٙثغ ا٘شطی ٔٙاػثی تشای ٔٙاعك سٚػتایی اػت : ٘ىتٝ 

 . وـاٚسصی پؼٕا٘ذ تیـتشی ایجاد ٔی وٙٙذ ٚ دس ٘تیجٝ صیؼت ٌاص تیـتشی تِٛیذ ٔی ٌشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 


