
 آهن ربا

 وٙذ؟ ٔی جاتجا را آٞٗ تشري لغؼات چٍٛ٘ٝ ، جزثمیُ وٝ ایذ وزدٜ فىز ایٗ تٝ تاتحاَ آیا

 آٞٙی ٔیخٟای ، آٞٙزتا یه تزرٚی ٔاِش تار چٙذ اس تؼذ آٞٙی ٔیخ یه وٝ ایذ وزدٜ ٔالحظٝ وٖٙٛ تا آیا

 وٙذ؟ جذب را خٛد اس وٛچىتز

 خاطیت ٚ آٞٙزتا ٔٛرد در اعالػاتی تایذ ، آٟ٘ا شثیٝ دیٍز سٛاالت ٚ فٛق پزسشٟای تٝ ٌفتٗ پاسخ تزای

 . وٙذ ٔی آشٙا ٔمِٛٝ ایٗ تا را ٔا حذی تا حاضز ٔماِٝ. تاشیٓ داشتٝ آٞٙزتایی

 سًٙ. ا٘ذ تٛدٜ ٔزدْ تٛجٝ ٔٛرد ، تاس دیز اس وٝ ٞستٙذ عثیؼی ٔادٜ دٚ ، وٟزتا ٚ ٔغٙاعیسی سًٙ

 وٛچه لغؼٝ یه اٌز. وٙذ ٔی جذب را آٞٗ وٝ است ػادی غیز خظٛطیات تا ٔؼذ٘ی ٔادٜ یه ، ٔغٙاعیسی

 ٚ شٕاَ راستای در تمزیثی تغٛر سزا٘جاْ تا چزخذ ٔی لذر آٖ. وٙیٓ آٚیشاٖ ای ٘مغٝ اس را سًٙ ایٗ اس

 ٔی استفادٜ لغثٕٙا تؼٙٛاٖ سًٙ ایٗ اس دریا٘ٛرداٖ ، غزتی وشٛرٞای در تار ٘خستیٗ. ٌیزد لزار جٙٛب

 . وزد٘ذ

 

 : رشذ ٚ تحِٛی سیز

 ، تار ٘خستیٗ ، وٝ است ٔؼزٚف. داشتٙذ را آٞٗ جذب لاتّیت وٝ وزد٘ذ تزخٛرد سٍٟٙایی تٝ اِٚیٝ ا٘ساٟ٘ای

 تٝ یٛ٘ا٘یاٖ ،( أزٚسی تزویٝ» طغیز آسیای در ٚالغ ٔاٌٙشیا تاستا٘ی شٟز در ، ٔسیح ٔیالد اس لثُ لزٖ شش

 ٔغٙاعیس یا ٔاٌٙتیت را سًٙ ایٗ ٘اْ ، اِٚیٝ پیذایش ٔحُ ٘اْ تخاعز تٙاتزایٗ. وزد٘ذ تزخٛرد سًٙ ایٗ

 فزَٔٛ تا آٞٗ عثیؼی اوسیذ جٙس اس ٔذوٛر سًٙ. تاشذ ٔی آٞٙزتا آٖ فارسی تزجٕٝ وٝ ٌذاشتٙذ

 . تاشذ ٔی Fe3O4 شیٕیایی

 تا ٕٞزاٜ ٔغٙاعیس پذیذٜ. دارد ٚجٛد ٘یش سٔیٗ وزٜ دیٍز ٔٙاعك در سًٙ ایٗ وٝ ٌزدیذ ٔالحظٝ تؼذٞا

 سٔیٙٝ در تشز اعالػات افشایش ٚ ٔختّف ػّْٛ پیشزفت تا. است شذٜ ٔشاٞذٜ عثیؼی آٞٙزتای وشف

 ٔا٘ٙذ ٔختّف لسٕتٟای در آٞٙزتا اس أزٚسٜ. شذ ساختٝ ٔظٙٛػی ٚ عثیؼی آٞٙزتاٞای ا٘ٛاع ، ٔغٙاعیس

 . ٌزدد ٔی استفادٜ...  ٚ دریا٘ٛردی ، طٙؼت

 

 : پیذایش ٔٙشا

 در ٚ. تزاٚیذ تیزٖٚ دار٘ذ، ٘زْ چٛب وٝ واج ٔا٘ٙذ درختاٖ اس تؼضی اس پیش ٔذتٟا وٝ است شیزٞای وٟزتا

 لٟٛٞای تا سرد رٍٟ٘ای تٝ وٟزتا. است آٔذٜ در شفاف ٘یٓ جأذی جسٓ تظٛرت ٚ شذٜ سخت لزٟ٘ا عی

 در وٝ است حشزٟٞایی تمایای شأُ ٌاٞی ٚ است سیثایی سیٙتی سًٙ شذٜ دادٜ طیمُ وٟزتای. دارد ٚجٛد

 . ا٘ذ شذٜ ٌزفتار چسثٙان شیزٜ در ٌذشتٝ سٔاٟ٘ای



 ٔاِش پارچٟای تٝ شذت تٝ را وٟزتا اٌز. تٛد٘ذ دادٜ تشخیض وٟزتا اٍ٘یش شٍفت خاطیت تاستاٖ یٛ٘ا٘یاٖ

 ٔغٙاعیس سًٙ أا. ٔیىٙذ جذب تاشذ آٖ ٘شدیه وٝ را ٌیاٜ راٟٟ٘ای یا واٜ ٞای تىٝ ٔا٘ٙذ اجسأی دٞیٓ

 تٝ ٔغٙاعیس سًٙ وارتزد اس شذٜ ٘ٛشتٝ تٛطیف ٘خستیٗ. دارد ٚجٛد عثیؼت در وٝ است ٔؼذ٘ی ٔادٜ یه

 ِٚی. است ٔیالدی دٚاسدٞٓ لزٖ اٚاخز تٝ ٔزتٛط ، غزتی وشٛرٞای در دریا٘ٛردی در ٕ٘ا لغة یه ػٙٛاٖ

 . تٛد شذٜ شٙاختٝ چیٗ در آٖ اس پیش خیّی سًٙ ایٗ خٛاص

 

 : آٞٙزتا ا٘ٛاع

 تٝ را آٖ ، طٙؼت ٚ آرایش ، ٔختّف دستٍاٟٞای در وارتزد دِیُ تٝ أا است، یىساٖ آٞٙزتاٞا تٕاْ وار اساس

 :  اس ػثارتٙذ شىُ ِحاػ اس آٖ ا٘ٛاع ِذا ٚ ساس٘ذ، ٔی ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای ا٘ذاسٜ ٚ اشىاَ

 

 تیغٟای

 ٔیّٟای

 ٘ؼّیشىُ

 استٛاٟ٘ای

 حّمٟای

 وزٚی

 پالستیىی

 ... ٚ سزأیىی

 

 : ػُٕ حٛسٜ

 ایٗ اٌز وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی جزات تٝ ٚ است ٔٛثز تشز رٚسا٘ٝ س٘ذٌی در ٔستمیٓ غیز ٚ ٔستمیٓ عٛر تٝ آٞٙزتا

 خاطیت اس آٖ ساختٕاٖ در وٝ ٚسایّی جّٕٝ اس. شذ ٔی ٔٛاجٝ ٔشىُ تا أزٚسی تشز س٘ذٌی ٘ثٛد خاطیت

 ٔٛتٛرٞای ، تّٙذٌٛٞا ا٘ٛاع ، تزق وٙتٛر ، ٕ٘ا لغة ، یخچاَ تٝ تٛاٖ ٔی است، شذٜ استفادٜ آٞٙزتایی

 سٙج آٔپز ، سٙج ِٚت ٔا٘ٙذ اِىتزیىی ٌیزی ا٘ذاسٜ ٚسایُ ،...(  ٚ خاٍ٘ی ِٛاسْ ، پٙىٝ ، وِٛز ٔا٘ٙذ) اِىتزیىی

 . وزد اشارٜ...  ٚ

 



 وٙذ؟ ٔی جذب را دیٍزی اجساْ ، آٞٗ اس تغیز آٞٙزتا آیا

 ٔی ٘یش را دیٍزی اجساْ ، آٞٗ اس غیز آٞٙزتا آیا وٝ افتاد٘ذ فىز ایٗ تٝ دا٘شٕٙذاٖ ، آٞٙزتا پیذایش اس تؼذ

 تٝ دیٍز ػٙظز در آٞٙزتا وٝ شذ ٔشخض سزا٘جاْ ، ٔختّف ٔغاِؼات ٚ تزرسیٟا اس پس. وٙذ جذب تٛا٘ذ

 آِیاصٞای ٚ ٘یىُ ، وثاِت ، آٞٗ ػٙظز سٝ تٝ اساس ایٗ تز. وٙذ جذب تٛا٘ذ ٔی ٘یش را وثاِت ٚ ٘یىُ ٘أٟای

 ایٗ فالذ وٝ را ٔٛاد سایز وٝ است تذیٟی. ٌٛیٙذ ٔی ٔغٙاعیسی ٔٛاد ٌزدد، ٔی جذب آٞٙزتا تٛسظ وٝ آٟ٘ا

 . ٌٛیٙذ ٔی ٔغٙاعیسی غیز ٔٛاد است، خاطیت

 : آٞٙزتا یه لغثٟای تشخیض ٔختّف رٚشٟای

 جٙٛب ٚ شٕاَ راستای در آٞٙزتا وٙیذ، آٚیشاٖ ٔحّی اس ٚ تستٝ ٘خ تىٝ تٛسیّٝ ٚسظ اس را آٞٙزتا یه اٌز

 .ٌیزد ٔی لزار سٔیٗ ٔغٙاعیسی

 ٔی جذب را ٕٞذیٍز ٕٞٙاْ غیز لغثٟای ٚ دفغ را ٕٞذیٍز ٕٞٙاْ لغثٟای ، آٞٙزتاٞا در ایٙىٝ تٝ تٛجٝ تا

 تٛاٖ ٔی راحتی تٝ تاشیٓ، داشتٝ اختیار در است، ٔؼّْٛ آٖ لغثٟای وٝ دیٍز آٞٙزتای یه اٌز ِذا وٙٙذ،

 .داد تشخیض را دیٍز آٞٙزتای لغثٟای

 .داد ا٘جاْ را وار ایٗ ٔیتٛاٖ ٘یش لغثٟا رتایش ٚ را٘ش اس استفادٜ تا ٚ ٔغٙاعیسی ػمزتٝ یه وٕه تٝ


