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 سرزمین ما: دومفصل 

 نواحی صنعتی مهم ایران :7 درس یدرسنامه
 

 

 

 

 دآینکنیم از منابع طبیعی به دست میها استفاده میهایی که از آنالی کاهمه. 

  نگاز، سنگ های معدنی، خاک و گیاهامنابع طبیعی انواع مختلفی دارند؛ مانند نفت و 

 به موادّ اولیه نیاز دارد. موادّ اولیه را به کارخانه می برند. در کارخانه، کارگران به کمک  الای برای تولید کاهر کارخانه

صنعت کنند. به این فعالیت های مورد نیاز تبدیل میالاها را به کآورند و آنها تغییراتی به وجود میت در آنالماشین آ

 .گویندمی

 آیندها از منابع طبیعی به دست میی کارخانهموادّ اولیه. 

 شوداستفاده می و کتان و ابریشم پشم و پنبه مثل ی نخ از منابع طبیعیبرای تهیّه. 

 های کوچک تولید می، خودشان در خانه یا کارگاهها نیاز داشتندهای دور اغلب مردم چیزهایی را که به آندر گذشته

 .کردند

 ت و ابزار نیاز داردالوه بر موادّ اولیه به سرمایه، نیروی کار، ماشین آالع الیک کارخانه برای تولید یک کا. 

 
 

 .تقسیم کنیمصنایع مصرفی و صنایع مادر ی توانیم به دو دستهای را میبه طور کلی صنایع کارخانه

ها به طور خرند و از آنها را نمیکنند که مردم آنهایی تولید میالصنایع مادر کا

 .می دهندنکنند یا مورد استفاده قرار مینمستقیم مصرف 

به طور مستقیم خرند و ها را میکنند که مردم آنهایی تولید میالصنایع مصرفی کا

 .دهندکنند یا مورد استفاده قرار میاستفاده می

 

 

 :مادر و صنایع مصرفیصنایع 

* 

 1 مفهوم صنایع مادر:

 2 مفهوم صنایع مصرفی:



 

2 

 

 

 

 

  است ماشین سازیو پتروشیمی ، و فوالد صنایع ذوب آهنمهم ترین صنایع مادر در کشور ما. 

 
 

  .شودتولید میقطعات آهن های ذوب آهن در کارخانه

 .ی ذوب آهن ایران در نزدیکی اصفهان ساخته شده استاولین کارخانه

های شود. سپس در کورهتأمین میمعادن آهن استان یزد ی ذوب آهن اصفهان از مورد نیاز کارخانهسنگ آهن 

  .شودگردد و به آهن تبدیل میبسیار داغ ذوب می

 .دنقرار دار استان یزددر چادر ملو و  بافقدن سنگ آهن امعنکته: 

 
 

های دیگر برای کنند و از این مواد در کارخانهتبدیل میموادّ شیمیایی را به نفت و گاز های پتروشیمی، کارخانه

 .شوداستفاده می و ... ستیک و موادّ شویندهالرنگ، چسب، کود شیمیایی، تولید 

 .است اراکدر پتروشیمی شازند ی کارخانهنکته: 

 

ها برای سایر هایی مانند اینت و ابزار، دیگ بخار، جرثقیل و دستگاهالهای ماشین سازی، ماشین آدر کارخانه

 .شودها تولید میکارخانه

 .شودتهیّه میمعادن آهن، سرب، روی و مس از  الهای ماشین سازی معموکارخانهی موادّ اولیه

 .کنندتأمین می هامعدنها این موادّ اولیه را از به موادّ اولیه نیاز دارند. آن البرای تولید کا صنایع مادر

 .ترین معادن مس دنیاستبزرگاز ی کرمان مس سرچشمهمعدن نکته: 

 .ستااستان تهران که بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده است، ترین استان صنعتی ایران مهمنکته: 

های بزرگ و ی استان های کشور ما کارخانهصنایع مصرفی زیاد است و در اطراف شهرها و برخی روستاها و همه تعداد

 .اندهای مختلف مشغولالکوچکی وجود دارد که به تولید کا

 ذوب آهن و فوالد *

 صنایع مادر در ایران:

 

 

 

 پتروشیمی: *

 

 :ماشین سازی *

 


