
:دانید کهآیا می
صورت کتاب و دفتر به درخت تنومند قطع گردد و پس از طی مسیر طوالنی به17براي تولید هر تن کاغذ، دست کم باید 
.تري داردي بسیار کمدست ما برسد ولی بازیافت کاغذ هزینه

!!!شدهتا حاال فکر کردید کاغذ دفترتون چه جوري تهیه: اندکی تأمل
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ---------

کنیم تا بتوانیم شماانواع مواد شروع میمعرفی با ما 
آموز عزیز را با کاغذ و کاغذسازي آشنا کنیم، دانش

.یدتا آخر درس همراه ما باش

درس دومدرس دوم. ١
سرگذشت دفتر من
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»سرگذشت دفتر من«
هاي هاي اولیه و مردمان گذشته براي ثبت و حفظ آثار علمی، فرهنگی، هنري و اجتماعی خودشان از روشانسان

:توان به موارد زیر اشاره کردها میکردند که از جمله آنمختلفی استفاده می

کاري و نقاشی روي سنگ و دیوار غارها کنده

ختان و جانوران و فلزاتنوشتن روي چوب، پوست در

:اند ازها معایب و مزایایی دارند که برخی عبارتهرکدام از این روش

معایب:

افزایش حجم يي زمین و در نتیجهي اطالعات به دلیل افزایش جمعیت کرههاي باال براي ثبت و ذخیرهکافی نبودن روش

اطالعات علمی و آثار فرهنگی و اجتماعی

.جایی نبودندها و دیوار غارها قابل جابهوي سنگهاي رنوشته

کاري روي چوب را با نوشتن روي کنده. (هاي امروزي بودتر از روشها براي ثبت اطالعات بسیار سختاستفاده از این روش

.)کاغذ مقایسه کنید

مزایا:

تر  محیطی کمهاي زیستآسیب

و فلزاتها شده روي سنگماندگاري زیاد آثار ثبت

انواع مواد:

. شوندموادي که در طبیعت به همان شکلی که یافت شوند، استفاده می:مواد طبیعی

…پنبه، اکسیژن، نفت خام، ماسه، چوب، فلز، طال و :مثال

. سازندها با استفاده از مواد موجود در طبیعت میموادي که انسان:مواد مصنوعی

…شمع، خودکار، فلز آهن و دي، ماشین،ويتایر، دي:مثال

کاغذ، طبیعی یا مصنوعی؟

شود و امروزه طور عمده از چوب درختان براي تولید آن استفاده میشود که بهکاغذ جزء مواد مصنوعی محسوب می

.کاربردهاي بسیار زیاد و متنوعی در زندگی ما دارد

…، نقشه، جعبه و چاپ کتاب، دفتر، پول، روزنامه:برخی کاربردهاي کاغذ
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سال بعد از میالد مسیح است که در آن زمان مسلمانان شهر سمرقند به این دانش 700دانش ساخت کاغذ مربوط به حدود 

.دست یافته بودند

ي اصلی و خام مورد نیاز براي ساخت کاغذ همان توان از نیشکر و پنبه نیز تولید کرد ولی مادهکاغذ را عالوه بر چوب می

.استچوب 

از درخت تا کاغذ:

.ي کاغذ مناسب نیستندي درخت براي تهیهدهندهي اجزاي تشکیلهمه

هاي چوبی درختان تنومند براي تولید کاغذ مناسب ي محکم و شاخههاي مختلف درخت، فقط ساقه و تنهاز میان قسمت

.هستند

بیایید مراحل ساخت کاغذ از درخت را باهم ببینیم:

ها به الوارآنلختان و تبدیبریدن در
ي کاغذسازيحمل الوار به کارخانه

ي درختانکندن پوست تنه
)چیپس کردن(هاي ریز چوب ي درختان به تکهتبدیل تنه

سفید کردن و از بین بردن رنگ خمیرتبدیل چیپس به خمیر و 
ي کاغذ در ابعاد مختلفتهیهگیري و خشک کردن، آب
اکسیژنهآب:

چنین با مواد شیمیایی دیگر واکنش داده و رنگ این ماده هم. شودبر استفاده میاکسیژنه به عنوان سفیدکننده و رنگاز آب

.دهدها را تغییر میآن

.داري کنید و از تماس آن با پوست خودداري کنیداکسیژنه را دور از نور و گرما و در جاي تاریک نگهآب

.اشاره کرد) سفیدکننده(ژاول توان به آب کلر و آببر دیگر میاز جمله مواد سفیدکننده و رنگ

.ژاول در فضاي بسته استفاده نکنیدگاه از آبهیچ:هشدار

جامد بنفش رنگ است در اثر واکنش با پتاسیم پرمنگنات که یک:اکسیژنهواکنش پتاسیم پرمنگنات با آبدر انجام
:به نکات زیر توجه کنید. شودرنگ تبدیل میار کماکسیژنه در حضور سرکه به رنگ صورتی بسیآب

.مقدار پتاسیم پرمنگنات را خیلی کم بردارید
.اکسیژنه را به آرامی اضافه کنیدآب
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اي را به دنبال دارد؟هاي کاغذ رنگی چه نتیجهاکسیژنه بر روي تکهدانید ریختن آبآیا می

.بري دارداکسیژنه خاصیت رنگچون آب،کندر میي این آزمایش رنگ کاغذهاي رنگی تغییدر نتیجه

علت استفادهي کاغذکار رفته در تهیهي بهماده
ي اصلی تولید کاغذمادهچوب
تولید کاغذهاي رنگی با رنگ دلخواهرنگ

)…لیوان کاغذي و (تولید کاغذ ضدآب پالستیک
مات کردن کاغذگچ
سفید کردن خمیر کاغذکلر

یش استحکام کاغذافزانشاسته

.اصله درخت باید قطع گردد3طور تقریبی برگی به500جلد کتاب یا دفتر 200ي براي تهیه

ي زیر را در نظر بگیریدچرخه:

اکسید تولید ديربنرساند، چون کقطع بیش از حد درختان به این چرخه آسیب می

.شودها تبدیل نمیي آنها و جانوران به اکسیژن مورد نیاز براشده توسط انسان

توان کاغذ را بازیافت کرد یا از ي درختان میرویهبراي جلوگیري یا کاهش قطع بی

.هاي الکترونیک استفاده کردکتاب

صورتی که ها بهداري مواد یا وسایل براي بازفرآوري آنآوري و نگهجمع:بازیافت

.دوباره قابل استفاده باشند

.حفظ منابع طبیعی از جمله درختان استهايبازیافت یکی از راه
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بیایید با هم با مراحل بازیافت کاغذ آشنا شویم:

هاهاي کاغذي از دیگر زبالهتفکیک زباله

هاي بازیافتبندي و حمل به کارخانهبسته

رشته کردن کاغذهارشته

خمیر کردن در آب گرم

سفید کردن خمیر کاغذ

واه و خشک کردن آنتبدیل خمیر کاغذ به ابعاد دلخ

.شودشود و از آلودگی هوا نیز جلوگیري میجویی میبا بازیافت کاغذهاي باطله در مصرف آب و انرژي صرفه

بازیافت کرد؟تواننمیآیا می دانید که چه کاغذهایی را 

.کاغذهایی که مصرف بهداشتی دارند، مانند دستمال کاغذي

.ي پیتزا، مانند جعبهاندکاغذهایی که به مواد غذایی آغشته

برخی از کاغذهاي رنگی: مثل.اندکاغذهایی که به مواد نفتی آغشته

.کاغذهایی که خود از طریق بازیافت تولید شده اند

:تر بدانیدبیش

به همین. ها را داردگاز کلر یک نافلز با رنگ زرد متمایل به سبز است و بسیار سمی است و توانایی از بین بردن میکروب

.کنندبري براي ضدعفونی کردن هم استفاده میدلیل از آب کلر عالوه بر رنگ

ي کاغذ به صرفه کشد تا یک نهال رشد کند و به درخت بزرگی تبدیل شود که از نظر اقتصادي براي تهیهسال طول می25

.باشد

.ها  کوشا باشیماز درختان و جنگلپس در حفاظت. کاري تأکید فراوان شده استدر اسالم در مورد حفظ درختان و درخت

.کننداي از پیشرفت اجتماعی یک کشور تلقی میدانید که مصرف کاغذ و مقوا را اغلب به عنوان نشانهآیا می
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».دوستان قبل از پاسخ دادن به سؤاالت درسنامه را کامل مطالعه کنید«
کنیدي مناسب از جدول زیر پرهمانند نمونه جاي خالی را با کلمه.

چوب-شیمیایی –فیزیکی –فلز طال –آلیاژ مس –پنبه -کاري کنده
.بوده استهاي مردمان گذشته براي ثبت آثار علمی و فرهنگیاز روشکاريکنده

.اشاره کرد…....…توان به از جمله مواد مصنوعی می
.است…..…ي کاغذ ي اصلی و خام مورد نیاز براي تهیهماده

.است….....…اکسیژنه با پتاسیم پرمنگنات یک تغییر واکنش آب
.است…....…گیري و خشک کردن خمیر یک تغییر در مراحل تولید کاغذ آب

.شودي طبیعی محسوب مییک ماده…....…چوب همانند 
.ي کاغذ استفاده کردتوان براي تهیهنیز می…....…از 
 قرار دهید» غ«عبارت غلط و جلوي » ص«همانند نمونه جلوي عبارت درست.

)غ(. هاي اولیه و مردمان گذشته براي ثبت آثار علمی خود هیچ راهی نداشتندانسان
( ). ي کاغذ مناسب نیستندي درخت براي تهیهدهندهي اجزاي تشکیلهمه

( ). هاي اخیر استدانش ساخت کاغذ مربوط به قرن
( ). توان بازیافت کردي کاغذها را نمیهمه

( ).فت خام از جمله مواد مصنوعی استن
( ). شودگچ براي سفید کردن رنگ کاغذ به خمیر کاغذ افزوده می

همانند نمونه دور عبارت، کلمه یا عدد درست خط بکشید.
.گویندمیشوند را شوند استفاده مییافت میکه موادي که در طبیعت به همان شکلی 

.بازیافت کرددستمال کاغذي را 

.استي درختان به چیپس یکی از مراحل تبدیل تنه

.تولید کردتوان از ي محکم درختان میکاغذ را عالوه بر ساقه و تنه

.برداریمرمنگنات باید مقدار پتاسیم پرمنگنات را اکسیژنه با پتاسیم پدر واکنش آب

.اصله درخت باید قطع گرددطور تقریبی برگی به500جلد کتاب 400ي براي تهیه

.قابل استفاده هستندزیاد براي کاربردهاي بدون نیاز به تغییر

مواد مصنوعی
مواد طبیعی

توانمی
تواننمی

بازیافت کاغذ
تولید کاغذ

هابرگ آن
خیلی زیادنیشکر

خیلی کم
6
فراوانی3

خاصی
مواد طبیعی

مواد مصنوعی
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ي عبارت مرتبط در سمت چپ را بنویسید، شماره، جلوي عبارت سمت راستهمانند نمونه.
ژاولآب) 1هاي مردمان گذشته براي ثبت آثار  از معایب روش) الف

بازیافت کاغذ) 2.این ماده جزء مواد مصنوعی است) ب

هاي الکترونیکاستفاده از کتاب) 3. شودمیاستفادهغذ براي افزایش استحکام کا) پ

جایی نبودنقابل جابه) 4.درختانيرویهبیهاي جلوگیري از قطع یکی از راه) ت

نشاسته) 5. جویی در مصرف آب و انرژيهاي صرفهیکی از راه) ث

یدهاي زیر را در جاي مناسب خود، در جدول قرار دههریک از کلمه.
پالستیک- سنگ آهن –اکسیژن –مواد مصنوعی –کار رفته در حصیر نی به–حصیر –مواد طبیعی –فلز آهن 

…………
…………
……چوب

…………
تایر……

 جواب را در جاي خالی بنویسید. (به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهیدهمانند نمونه(.
…………. سازد چه نام دارند؟جود در طبیعت میموادي که انسان با استفاده از مواد مو

…....…، کدام است؟شیمیایی استدر آناي در ساخت کاغذ که تغییر انجام شدهمرحله

…....…؟اولین مرحله در بازیافت کاغذ کدام است

…....…؟افزایند، چیستاي که براي مات کردن کاغذ به خمیر کاغذ میماده

…....…؟هاي گذشتگان استیک از روشرهنگی از مزایاي کدامماندگاري زیاد آثار علمی و ف

 مشخص کنید) ×(پاسخ صحیح را با عالمت.
؟نیستیک از مراحل ساخت کاغذ از درخت کدام-1

تبدیل چیپس به خمیر ) 2درختان و تبدیل به الوار بریدن) 1

هاي خمیر  خشک کردن ورق) 4کردن خمیر کاغذ رنگ) 3

.نیستبراي تولید کاغذ مناسب …هاي مختلف درخت از قسمت-2
ي محکم تنه) 2ي محکمساقه) 1

هاي تنومند شاخه) 4ي تنومندریشه) 3

مواد مصنوعی

4
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.شوداستفاده می…براي سفید کردن خمیر کاغذ از -3
الکل ) 4اکسیژنهآب) 3نمکآب) 2سرکه) 1

؟نیستهاي گذشتگان براي حفظ آثار علمی، هنري و فرهنگی یک از روشکدام-4
نوشتن روي چوب ) 2نقاشی روي شیشه ) 1

کاري کنده) 4حک کردن روي فلزات) 3

کدام تغییر فیزیکی است؟-5
بر روي چوب اکسیژنهآباثر ) 2ب آنرم شدن کاغذ در ) 1

سوزاندن کاغذ ) 4روي لباس رنگی سفیدکنندهریختن ) 3

اند؟ي مواد مصنوعیدر کدام گزینه، همه-6
کاغذ، پالستیک، مبل ) 2فرش، لباس، هوا ) 1

کر چوب، پنبه، ش) 4اکسیژنه ماسه، گوشواره، آب) 3

؟نیستیک از مزایاي بازیافت کاغذ کدام-7
تر هوا آلودگی بیش) 2آب و انرژي مصرفجویی در صرفه) 1

ن حفظ منابع براي آیندگا) 4تر درختان قطع کم) 3

توان بازیافت کرد؟یک از مواد کاغذي زیر را میکدام-8
ي مواد غذایی جعبه) 2توالت دستمال) 1

کارتن ) 4روغنی کاغذهاي) 3

)ترتیب از راست به چپبه. (افزایندرا براي مات کردن کاغذ می....…ش استحکام و را براي افزای...…-9
نشاسته، گچ ) 2نشاستهگچ، ) 1

پالستیک، گچ ) 4پالستیکگچ، ) 3

کدام گزینه درست است؟-10
. شوداکسید میديدرختان موجب کاهش تولید کربنيرویهبیقطع ) 1

. ي درختان را کاهش دهندرویهتوانند قطع بیمیتبلتکامپیوتر و ) 2

. اي تمام کردن منابع طبیعی استهبازیافت یکی از راه) 3

. رنگ استجامدي آبیپرمنگناتپتاسیم ) 4
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طور کامل پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر به.
:مفاهیم زیر را تعریف کنید)1

---------- ----------------------------------------------------------: بازیافت
---------- --------------------------------------------------------: مواد طبیعی

.کردند را نام ببریدهایی که نیاکان ما براي حفظ آثار علمی و هنري خود استفاده میمورد از روش2)2
 -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ----------------
هاي مردمان گذشته براي حفظ آثار علمی، هنري و فرهنگی امروزه کاربرد بسیار کمی دارند؟چرا روش)3

 -------------------------------------------------------------------------------------
-------- -----------------------------------------------------------------------------

.ذکر کاربرد خاص براي آن بنویسیدبارا ي طبیعی یک ماده)4
 -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ----------------------------------------------
ژاول شست؟ چرا؟آببا هاي رنگی را توان لباسآیا می)5

 -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- -----------

اند؟مراحل مشترك تولید کاغذ از درخت و بازیافت کاغذهاي باطله کدام)6
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

.اکسیژنه باید رعایت کرد، نام ببریداز نکاتی را که در انجام واکنش پتاسیم پرمنگنات با آبدو مورد )7
 -------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------ -
است؟ و به نظر شما هدف مدرسه از این کار چه بوده. هاي جداگانه قرار داده استاي براي انواع زباله، سطلمدرسه)8

این کار چه مزایایی براي ما دارد؟
 -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- ------------------------------------------------------
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خواهیم در خانه با استفاده از کاغذهاي باطله مقواي رنگی بسازیم در مرحله خواسته شده علت می
.استفاده از مواد ذکر شده را بیان کنید

.)مقوا بسازید(مراحل بازیافت کاغذ 
.هاي ریز ببریدرا به تکه.. .مقداري کاغذ باطله مانند روزنامه و 

.ي ریز شده را با آب مخلوط کنیددر یک ظرف کاغذ باطله
.مخلوط را خوب هم بزنید

آب کلر به مخلوط بیفزایید
-------------------- :علت استفاده از آب کلر

.مقداري رنگ دلخواه خود را به مخلوط بیفزایید
- -------------------:علت استفاده از رنگ

:کمی نشاسته به مخلوط بیفزایید
-------------------- : علت استفاده از نشاسته

پهن کرده و ي پالستیکی بریزید و به کمک یک وردنه روي صفحهمخلوط را صاف کرده و سپس آن را روي یک صفحه
.آب آن را خارج کنید

--------------------:پالستیکي صفحهعلت استفاده از 
.ید تا مقواي شما خشک شوداجازه ده

.مقواي شما آماده است

دومآزمون درس 

.ي مناسب پر کنیدجاي خالی را با کلمه) الف
.هاي حفظ منابع طبیعی استیکی از راه....…)1
.شودتبدیل می….....به رنگ …....اکسیژنه در حضور پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب)2

.ي زیر عبارات نادرست را مشخص کنید و دلیل نادرست بودن را جلوي آن بیان کنیدهااز بین عبارت) ب
.شودکاغذ جزء مواد طبیعی محسوب می) 1
.شودبر استفاده میاکسیژنه به عنوان سفیدکننده و رنگآب) 2

.ي درختان چیپس کردن یعنی کندن پوست تنه)3
.تبدیل چیپس به خمیر کاغذ یکی از مراحل بازیافت کاغذ است) 4
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.ي درست را انتخاب کنیدگزینه) ث

؟نیستیک از مراحل بازیافت کاغذ کدام)1
سفید کردن خمیر ) 2خمیر کردن در آب) 1

رشته رشته کردن کاغذها ) 4تبدیل چیپس به خمیر)3

برگی تقریباً چند اصله درخت باید قطع گردد؟100جلد دفتر 1000ي براي تهیه)2
1 (32 (23 (64 (4

به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

.ي طبیعی است؟ اگر نیست منبع طبیعی آن را ذکر کنیدآیا پالستیک یک ماده)1

------------------------------------------------------------------- --------------

.ي درختان بیان کنیدرویهراهکار براي جلوگیري یا کاهش قطع بییک )2

 ---------------------------------------------------------------------------------

برگی به طور تقریبی چند اصله درخت باید قطع گردد؟250جلد کتاب 400ي تهیهبراي )3

----------------- ----------------------------------------------------------------

.با توجه به آنچه در این درس آموختید، به خود امتیاز دهید

1=نیاز به تالش بیشتر2= قابل قبول3=خوب4= خیلی خوب

توانم انواع کاغذ را تشخیص دهمکنون میا .

 طور کامل درك کردمتولید و بازیافت کاغذ را بهمراحل .

 فعالیت درست کردن مقوا را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که…

خود ارزیابی
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.ي مناسب پر کنیدجاهاي خالی را با عبارت یا کلمه) الف
.است.....…دلیل افزودن کلر به آب مصرفی -1
.......…بازیافت مناسب غذهاي روغنی براي کا-2
…......که قابلیت بازیافت است ….....ي ي شیرینی یک مادهجعبه-3

.شوداستفاده می....…بار مصرف از ي کاغذ ظروف یکجهت تهیه-4
.هستند….....تر تغییرات انجام شده در مراحل بازیافت کاغذ از نوع بیش-5

.ي درست را انتخاب کنیدگزینه) ب
تر است؟اي به خمیر کاغذ ضروريي یخچال افزودن چه مادهکاغذي مناسب براي جعبهيبراي تهیه-1

نشاسته ) 2گچ) 1
اکسیژنه آب) 4پالستیک) 2

کدام گزینه درست است؟-2
.کنندي درختان جلوگیري میرویههاي الکترونیک از قطع بیکتاب)1
. سفید کردن خمیر کاغذ یک تغییر فیزیکی است) 2
.داري کرداکسیژنه را باید در جاي روشن نگهآب) 3
. ي اجزاي درخت براي تولید کاغذ مناسب هستندهمه) 4

.جدول زیر را کامل کنید) پ
مرحلهنام تولیدبازیافتعبارت

….دهندها عبور میالي غلتککاغذ را از البه

…واد شیمیاییهاي چوب با محرارت دادن خرده

…اکسیژنهافزودن آب

…هاي پهن و فلزيقرار دادن خمیر کاغذ روي صفحه

…برش خمیر پهن شده در ابعاد مختلف

یک گام فراتر از کتاب


