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« منابع طبیعی و انواع آن »
هزاران سال است كه انسان از مواد طبيعی گوناگون مانند چوب ،سنگ ،برخی از فلزها ،پوست جانوران ،پشم و ابریشم استفاده می كند .اما در یک
سده گذشته با رشد چشمگير جمعيت و گسترش و پيشرفت دانش و تكنولوژی ،ميزان بهره وری از منابع طبيعی به بکاتتری سک خ خکود رسکيده
است.
منابع طبیعی :به منابعی كه طبيعت به طور رایگان آن ها را در اختيار انسان قرار داده ،منابع طبيعی می گویند .مانند هوا ،خاک ،جنگل كوه و....
انواع منابع طبیعی:
 -1منابع تجدیدپذیر :به منابعی كه پس از ا ستفاده به وسيله فرآیندهای طبيعی تشكيل یا از توليد شوند منابع تجدید پکذیر مکی گوینکد .چنکي
منابعی خود را به طور طبيعی ترميم و تكميل می كنند .مانند آب ،هوا ،خاک ،گياهان جانوران و چشم اندازهای طبيعی.
 -2منابع تجدیدناپذیر :به منابعی كه فرآیندهای طبيعی جای خالی آن ها را پر نمی كند یا سرعت تشكيل و جایگزی شدن آن ها چنان آهسته
است كه تاثير چندانی بر مقدار ای منابع ندارد ،منابع تجدید ناپذیر می گویند .مانند مس ،آلومينيم ،آه (كه فرآیندهای طبيعی جای خالی آن ها
را پر نمی كند) و نفت ،گاز و زغال سنگ (كه سرعت تشكيل و جایگزی شدن آن ها آهسته است).

« منابع شیمیایی ،نیازها و محدودیت ها »
جوامع امروزی به شدت به منابع شيميایی وابسته اند ،به طوری كه ادامه زندگی بدون آن ها ناممك است.
هواكره ،آبكره و بخش بيرونی سنگكره ،منبع تمام موادی هستند كه برای همه فعاليت های انسانی مورد نياز است.
هواکره :گازهای نيتروژن ،اكسيژن ،آرگون و چند گاز دیگر
منابع موجود در الیههای
مختلف کره زمین

آبکره :آب و چند ماده معدنی حل شده در آن

سنگکره :نفت و كانه های فلزدار

با توجه به جدول مشاهده می كنيم كه عنصر اكسيژن در تمام تیه های زمي (به جز هسته) به مقدار زیادی یافت می شود.
بيشتر سنگ های سازنده زمي را سيليكات ها تشكيل می دهند .سيليكات ها تركيبی از اكسيژن و سيليسيم با فلزها می باشند.
بيش تری عنصر موجود در پوسته زمي اكسيژن ( ،)%43پس از آن سيليسيم ( )%36و بعد از آن آلومينيم ( )%6است.
کانه ،کانسنگ یا سنگ معدن :موادی هستند كه به طور طبيعی یافت می شوند.
كانه از كانی یا كانی هایی تشكيل شده است كه استخراج مواد موجود در آن ها از نظر اقتصادی به صرفه باشد .كانه را معموتً در مورد سکنگ هکای
معدنی فلزدار به كار می برند.
کانی :به ی

عنصر یا تركيب شيميایی می گویند كه به طور طبيعی در ساختار كانه ها یافت می شود.

مواد خام :مواد خام به موادی می گویند كه به طور م ستقيم ،خيلی قابل استفاده نيستند ،اما ،می توان بکا اجکرای فرآینکدهایی آن هکا را بکه مکواد
شيميایی سودمندی تبدیل كرد.
اورانيم فلزی سنگي است كه تركيب های آن هم در پوسته زمي و هم در دریا یافت می شود .مارتي كالپيروث شيمیدان آلمانی در سکال 1369
ای فلز را در ی كانسنگ به نام پيچ بالند كشف كرد .اورانيم در جاهای مختلف جهکان و از جملکه در كشکور مکا یافکت مکی شکود .از ایک فلکز در
نيروگاههای اتمی استفاده می شود.

اگر كره زمي را به اندازه ی سيب تصور كنيم ،تمام منابع شيميایی سنگكره در تیه نازكی به ضخامت پوست سيب متمركکز اسکت .از ایک تیکه
نازک خاک و سنگ به طور تقریب ،تمام مواد خام مورد نياز برای ساخت خانه ،خودرو ،لوازم خانگی ،رایانه و بسياری از لکوازم سکاخت دسکت بشکر
فراهم می شود.

« پراکندگی منابع طبیعی در جهان »
بسياری از منابع مهم به طور یكنواخت در سراسر جهان توزیع نشده اند و هيچ راب ه ای هم ميان ای منابع و وسعت ی سرزمي بکا جمعيکت آن
وجود ندارد .به عنوان مثال ،كشور آفریقای جنوبی كه تنها  %3/6جمعيت و مساحت كره زمي را دارد %86 ،كروم %31 ،طال %04 ،المکا موجکود
در جهان را در خود جای داده است.
یكنواخت نبودن پراكندگی منابع معدنی در جهان ،عامل پيدایش تجارت جهکانی اسکت .زیکرا كشکورهایی كکه برخکی منکابع را ندارنکد آن هکا را از
كشورهای دارای ای منابع خریداری می كنند .بنابرای بي كشورهای مختلف صادرات و واردات انواع مواد صکورت مکی گيکرد .بخکش عمکده ای از
منابع شيميایی مورد نياز انسان از پوسته زمي تأمي می شود.
آب اقيانو ها مقادیر قابل مالحظه ای كانی های حل شده دارند .هم چني كلوخه های كف اقيانو ها تا  %34منگنز ( %14 ،)Mnآهک ( )Feو
مقادیری مس ( ،)Cuنيكل ( )Niو كبالت ( )Coدربردارند.
منابعی در طبيعت قابل بهره برداری هستند كه كم تری هزینه های محيط زیستی مانند آلودگی هوا ،آلودگی آب ،انقراض جکانوران و گياهکان و از
ميان رفت چشم اندازهای طبيعی را به همراه داشته باشند.

« پایستگی ماده ،خوی طبیعت »
قانون پایستگی ماده :اتم های موجود در كره زمي  ،بر اثر واكنش های شيميایی از بي نمی روند ،بلكه تنها از ی

آرایش به آرایکش دیگکری در

می آیند.
ی معادله شيميایی ،بازآرایی اتم ها را در واكنش های شيميایی نشان می دهد .به عبارت دیگر شكل مولكول ها دستخوش تغيير می شود (تبدیل
به مولكول دیگر) اما اتم ،هيچ تغييری نمی كند .به عنوان مثال در معادله زیر ،اتم هيدروژن و اكسيژن اوليه پس از واكنش ،آرایش تازه ای پيدا می
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كنند.
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 توجه :معموتً در ی

معادله شيميایی ،حالت فيزیكی مواد مشخص می شود.

قانون پایستگی جرم :در ی

واژه تتي

حالت فيزیكی مواد

نماد

گاز

g

gas

مایع

l

liquid

جامد

s

solid

محلول

aq

aqueas

واكنش شيميایی جرم نه به وجود می آید و نه از بي می رود.

برای اطمينان از ای كه ی واكنش شيميایی از قانون پایستگی جرم پيروی می كند یا نه ،هميشه تعداد اتم های موجود در پایان واكکنش بایکد بکا
تعداد آن ها در آغاز واكنش برابر باشد به عبارت دیگر ،واكنش یاد شده باید موازنه باشد.
همه واكنش های شيميایی از قانون پایستگی جرم پيروی می كنند.

قانون پایستگی جرم و ماده دارای ی مفهوم هستند ،زیرا یكی از ویژگی های هر ماده داشت جرم است .بنابرای  ،پایستگی جرم از پایسکتگی مکاده
حكایت دارد .به عبارت دیگر چون هر ماده ای جرم دارد ،هنگامی كه تعداد ماده (اتم ها) ثابت می ماند( ،پایستگی ماده) جمع جرم ها نيز ثابت مکی
ماند( .پایستگی جرم)

پایستگی جرم

پایستگی ماده

