ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 8

اﺷﺘﺮاك ﮔﺬارﻱ اﻃﻼﻋﺎت
در دﻧﻴﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در ﮔﻮﺷﻪای از دﻧﻴﺎ در ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ داﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:


ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و ...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﺿﺮورتﻫﺎی آن؛



ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﺑﺮای اراﺋﮥﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻃﻼﻋﺎت؛



ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ؛



ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ؛



دادن ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ و اﺟﺰای آن.
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اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊﺗﺮی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﻳﮕﺮان را
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺳﻬﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪ .دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮۀ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از راهﻫﺎی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
اﻃﻼﻋﺎت ،اراﺋﮥ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

 -٨-١اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ
در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ،ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻮآوری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ ﮔﺰارشﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻮآوری ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دارد؟

ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ:


ﻧﻮآوری ﭼﻴﺴﺖ؟



ﭼﺮا ﻧﻮآوری اﻫﻤﻴﺖ دارد؟



ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻮآوری ﮐﺪاماﻧﺪ؟



ﻧﻮآوران ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ؟



ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮآوری را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد؟



ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﻮآوری در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟



ﻧﻮآوری در ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
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ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،از وﺑﮕﺎه ﺷﺒﮑﮥ رﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآوری
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ.
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه
ﻋﻀﻮ ١
ﻋﻀﻮ ٢

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮآوری
ﮐﻠﻴﺪواژه
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮآوری
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮآوری
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮآوری
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮآوران

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ و از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻼس ﺟﻤﻊآوری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،اراﺋﮥ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر دراﺧﺘﻴﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺎﻡ ﺳﻮﻡ

ﭘﺮدازش و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﻴﺶ از ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﭘﺮوﻧﺪۀ اراﺋﮥ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﻴﺪ و در آن ،ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﺻﻔﺤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
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 -٨-٢ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآوری را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٨ ٣اﻧﺠﺎم داد:

ص١

ص٢

ص٣

ص٤

ص٥

ص٦

ص٨

ص٩

ص٧

ﺷﮑﻞ ٨ ١ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ از ﺗﻬﻴﮥ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻔﺤﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ را در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
١١٠

ﮔﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ

اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮای اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،از
ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎور ﭘﻮﻳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ اﺟﺮا
ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ٢ﻣﺴﻴﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ

 -٨-٣ﺗﻬﻴﮥ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ


اوﻟﻴﻦ اﺳﻼﻳﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،روی

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﻼﻳﺪ ﻋﻨﻮان ) (Title slideاﺳﺖ.
روی ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ اﻳﻦ اﺳﻼﻳﺪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ
اول را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ٣ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ

 -٨-٤اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ١در زﺑﺎﻧﮥ

 ،روی

در

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ٤اﻳﺠﺎد اﺳﻼﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ

١١١

 2از طرحهای آمادۀ موجود ،طرح مناسب را انتخاب

کنید (برای اسالید دوم ،طرح “ ”Title and Contentمناسب
است).

 3محتوای صفحۀ دوم را در اسالید دوم درج کنید.

شکل 8 5اسالید دوم

كار كالسی ایجاد اسالیدها و درج محتوای آنها

با کمک دوستانتان سایر اسالیدها را ایجاد و محتوای مربوط به هر

یک را درج کنید .نوع ،رنگ ،اندازه و سبک قلم متن اسالیدها را با

سلیقۀ خود تعیینکنید.

 -8-5درج تصویر در اسالید
میدانید که تأثیر تصویر و فیلم بر مخاطبان بیشتر از تأثير کلمات است؛
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.

بنابراین ،برای جلب توجه بیشتر مخاطبان ،در اسالیدهای نمایشی ،سعی

کنید بیشتر از تصاویر استفاده کنید.

برای درج تصویر در اسالید پنجم ،مراحل

زیر را انجام دهید:
 1روی نماد

کلیک کنید.

در بخش اشاره شده

 2در پنجرۀ درج عکس (،)Insert Picture

(با توجه به مسیری که تصویر قرار دارد) ،تصویر

دلخواه را انتخاب کنید.
 3روی دکمۀ
112

کلیک کنید.

شکل 8 6درج تصوير در اساليد

ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات روی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺎ درج ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﺳﻼﻳﺪ ،زﺑﺎﻧﮥ

ﺷﮑﻞ  ٨ ٧رﻳﺒﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎﻧﮥ ﻗﺎﻟﺐ ) (Formatﺗﺼﺎوﻳﺮ

 ٤در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﮐﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ روش دﻳﮕﺮی ﺑﺮای درج ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه در ﭘﻮﺷﮥ ﮔﺮوه
در ﭘﻮﺷﮥ ﮔﺮوه ﺧﻮد ﭘﻮﺷﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﮔﺮوه ﺧﻮد را در آن ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻧﻤﺎد

 ،ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ درج ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﯽ
وﻗﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻳﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد اﻓﺮادی ﺳــﻮدﺟﻮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را دﺳﺖﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
راهﻫﺎﻳﯽ ﺑــﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
درﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهﻫــﺎی ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨــﺖ ،ﻳﮑﯽ از
راهﻫــﺎى ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮی از ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
وﺳــﻴﻠﮥ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ،ذﺧﻴﺮه ﮐــﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ
ﻗﺎﻟﺐ ) (ppsxاﺳﺖ .دراﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪ اﻣﻜﺎن دارد و
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑــﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻫﻨــﮕﺎم ذﺧﻴــﺮۀ ﭘﺮوﻧﺪه،
ﻧــﻮع آن را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ٨ ٨ذﺧﻴﺮۀ ﭘﺮوﻧﺪه درﻗﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ

١١٣

ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی
درﺑﺎرۀ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻃﻼﻋﺎت و راهﻫﺎی ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.

 -٨-٦ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻴﺎن ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪۀ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ،روی
اﺳﻼﻳﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ١ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﺳﭙﺲ روی

ﮐﻠﻴﮏ

ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻼﻳﺪ اول ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎوس ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ
را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ(.

)ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺪ

ﺷﮑﻞ  ٨ ٩ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ

ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،روی ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺸﮑﯽ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻳﺎ ﮐﻠﻴﺪ

را ﻓﺸﺎر

دﻫﻴﺪ.

 -٨-٧اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
در اﺳﻼﻳﺪ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻋﺒﺎرت »اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮآوری« ،ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در اﺳﻼﻳﺪ  ٣اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ  ٢ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ١در اﺳﻼﻳﺪ دوم ،ﻋﺒﺎرت »اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮآوری«
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢در زﺑﺎﻧﮥ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
١١٤

 ،ﻧﻤﺎد

را
ﺷﮑﻞ  ٨ ١٠اﻟﻒ( اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ

 ٣در ﭘﻨﺠﺮۀ ﺑﺎز ﺷﺪه ،ﻗﺴﻤﺖ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٤در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،اﺳﻼﻳﺪ ٣
)اﺳﻼﻳﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻳﺪ(
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥روی دﮐﻤﮥ  Okﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ  ٨ ١٠ب( اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻴﻮﻧﺪ درج ﺷﺪه ،اﺳﻼﻳﺪ  ٢را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﮔﺮوه ،ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻴﺎن اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

 -٨-٨درج دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از
دﻛﻤﻪﻫﺎى ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .دﻛﻤﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ را
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای درج دﮐﻤﮥ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در اﺳﻼﻳﺪ ) ٣و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﺳﻼﻳﺪ  ،(٢ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ١در زﺑﺎﻧﮥ

 ،روی ﻧﻤﺎد

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﻳﮑﯽ از دﮐﻤﻪ ﻫﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﮑﻞ  ٨ ١١اﻟﻒ( درج دﻛﻤﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ

١١٥

 ٣در اﺳﻼﻳﺪ  ٣ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس ،دﮐﻤﮥ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ١١ب( درج دﮐﻤﮥ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

 ٤در ﭘﻨﺠﺮۀ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،زﺑﺎﻧﮥ
 ٥ﮔﺰﻳﻨﮥ

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

 ٦از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺸﻮﻳﻰ ، Hyperlink to:ﮔﺰﻳﻨﻪ  slideرا اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎﻧﮥ
و
اﺟﺮاى ﺗﻨﻈﻴ
ﻤﺎ
ت
آ
ن
،
ﻧ
ﻤ
ﺎﻳ
ﺶ را ﻃﻮری
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ا
ﺷﺎ
ره
ﮔ
ﺮ
ﻣﺎ
و
س
روی دﮐ
ﺟﺎ
ﻤﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﺑﻪ
ی ﮐﻠﻴﮏ روی آ
ن(
،
ﻋ
ﻤ
ﻞ
ا
ﻧﺘ
ﻘﺎ
ل
ﺑﻪ ا
ﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 ٧در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی اﻳﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ،اﺳﻼﻳﺪ ) ٢اﺳﻼﻳﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ
دﮐﻤﮥ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻳﺪ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨روى دﻛﻤﮥ  Okﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) در ﻫﺮ دو ﭘﻨﺠﺮه(

ﺷﮑﻞ  ٨ ١١ج( درج دﮐﻤﮥ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

١١٦

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﮐﻤﮥ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ درج ﮐﺮدهاﻳﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﻧﮑﺘﻪ
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ﯽ
را
ﺑ
ﻪ
ﻳ
ﮏ
ﭘ
ﺮ
وﻧﺪه ﺻﻮﻮﺗﯽ ﭘﻴﻮﻧ
ﻫﻨ
ﻮﻧﺪ دﻫﻫﻴﺪ ﺗﺗﺎ
ﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳــ
ﻼﻳ
ﺪ
ﻫﺎ
،
ﺑ
ﺑﺎ
ﺎ
ﻛ
ﻠ
ﻠﻴ
ﮏ
روى اﻳاﻳﻦ دﻛﻤﻪ،
ﺻﺪای ﻣﻮرد ﻧ
ﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻮد.

 -٨-٩ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ّ
ﺟﺬابﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ،از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
دو ﻧﻮع ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ وﺟﻮد دارد:
 ١ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪ؛
 ٢ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ.

 -٨-١٠ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﻼﻳﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺤﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
 ١روی اﺳﻼﻳﺪ اول ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ١٢دادن ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ

١١٧

 ٢در زﺑﺎﻧﮥ

 ،ﻳﮑﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،ﺟﻠﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺮ روی اﺳﻼﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ؟
 ٣در ﻗﺴﻤﺖ


 ،ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
 ،ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ اﻋﻤﺎل

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی

ﮐﻨﻴﺪ.
 ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ:

 ٤در ﻗﺴﻤﺖ

ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی



ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی )زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﻌﺪی را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ(.



 ٥ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ دﻟﺨﻮاه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.

 -٨-١١ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ
ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ،اراﺋﮥ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ را ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ،ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای اﺟﺰایاﺳﻼﻳﺪ دارد:
 ١ﺟﻠﻮهﻫﺎی ورودی
 ٢ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ
 ٣ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺗﺄﮐﻴﺪی
 ٤ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺮای دادن ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ١در اﺳﻼﻳﺪ ﺳﻮم ،ﺟﻤﻠﮥ اول را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ.
و ﻗﺴﻤﺖ

 ٢در زﺑﺎﻧﮥ

 ،ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﺪ.


ﭘﺎور ﭘﻮﻳﻨﺖ ﺟﻠﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﺮ

روی ﺟﺰء اﺳﻼﻳﺪ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
١١٨

ﺷﮑﻞ  ٨ ١٣دادن ﺟﻠﻮۀ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای اﺳﻼﻳﺪ

كار كالسی

سعی کنید گزینههای بیشتری را بياييد و آنها را بررسی کنید.
نکته :با کلیک روی نماد

میتوانید پیشنمایش جلوۀ نمایشی را دوباره مشاهده کنید.

كار كالسی

در ریبون زبانۀ  ،Animationsروی نمادهای مختلف کلیک میكنيم و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار مىدهيم.
 3جلوۀ نمایشی سایر اجزای اسالیدها را تعیین کنید.
 4پرونده را ذخیره کنید.

 -8-12درج پسزمینه در اسالید
برای زیباتر کردن اس�لایدها میتوانید

تصاویری را ب��رای پسزمینه آنها انتخاب

کنید .برای این کار:
 1در زبان��ۀ

 ،روی

کلیک کنید.
شکل  8 14الف) درج پسزمینه در اسالید

کلیک کنید.

 2در پنجرۀ ظاهرشده ،روی

نکته :میتوانید از طرحهای موجود این قسمت ،یکی را برای پسزمینۀ اسالید انتخاب کنید.
 3در سمت راست پنجرۀ بعدی ،گزینۀ
 4روی دکمۀ
 5در پنجرۀ

کلیک کنید.

را انتخاب کنید.

 ،تصویر دلخواه را از مسیر مناسب انتخاب کنید.
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 ٦روی دﮐﻤﮥ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
روی دﮐﻤﮥ

 ٧در ﭘﻨﺠﺮۀ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٨ ١٤ب( درج ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ در اﺳﻼﻳﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﭘﺲزﻣﻴﻨﮥ اﺳﻼﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﭘﺲزﻣﻴﻨﮥ ﺗﻤﺎم اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،در ﭘﻨﺠﺮۀ

 ،روی دﮐﻤﮥ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮۀ

را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﭘﺮوﻧﺪۀ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺘﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ در ﭘﻮﺷﮥ ﮔﺮوه ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ و آن را در ﮐﻼس ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

١٢٠

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ
 ١ﺑﺎ ﺗﻬﻴﮥ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﻳﮏ آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
 ٢ﮔﺰارﺷﻰ از ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎى زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ در ﮐﻼس ﺑﺮای ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی
ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ب( ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﻮب
ج( ﭘﺮورش ﮔﻴﺎه
 ٣ﮔﺰارﺷﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ در درس ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در
ﮐﻼس ﺑﺮای ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﻔﮑﺮ
ب( ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
ج( ﻋﻘﻞ ،داﻧﺎﻳﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ٤در درس ﻋﻠﻮم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و راﺑﻄﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ دراﻳﻦ ﺑﺎره
آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ )راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،از وﺑﮕﺎه
»وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ« ﺑﻪ آدرس  behdasht.gov.irاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.

١٢١

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

١٢٢

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 9

ﭘﺮورش و ﻧﮕﻪدارﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺑﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:


آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮاى ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و ...؛


آﺷــﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻪداری ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ،

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش و (...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻪ داری ﮔﻴﺎﻫﺎن؛



ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺰی ،ﮔﻞ و ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر.

١٢٣

اﻳﺮان ﻳﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻔﺎریﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﺸﺎورزی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ راه ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺮاى
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.
ﺑﺎ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﻳﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و درآﻣﺪی ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ،ﮔﻞﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ و ﭘﺘﻮس ،ﻧﻬﺎل درﺧﺖ اﻧﮕﻮر و ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰۀ
ﻧﻮروز را ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻞ ،ﻧﻬﺎل و ﺳﺒﺰهای ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،روش ﭘﺮورش ﮔﻞ ،ﻧﻬﺎل و ﺳﺒﺰۀ
دﻳﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ درس آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮی
را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﭘﺮورش دﻫﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٩ ١

١٢٤

ﺑﺮرﺳﯽ
در ﺷﮑﻞ  ٩ ١اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاى آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮراک ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ را در ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و
ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﺷﻐﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﺸﺎورزیﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ،دامﭘﺮوری ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

اﻟﻒ ﮐﺸﺎورز

پ ﺑﺎﻏﺒﺎن

ب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﻜﻞ ٩ ٢

ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮد.


ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻳﮏ ﮔﻴﺎه



آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ



ﮐﺎﺷﺖ



داﺷﺖ



ﺑﺮداﺷﺖ



ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ

 -٩-١ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻳﮏ ﮔﻴﺎه
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﮔﻴﺎه در واﻗﻊ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺰاى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن )دﻣﺎی ﻫﻮا ،ﻣﻴﺰان آب ،ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ( ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻔﻦ ﺑﺎﺧﻴﺎ ،ﻧﺮﮔﺲ ،ﮔﻞ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و  ...ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻞﻫﺎی ﺳﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻳﻔﻦ ﺑﺎﺧﻴﺎ

ﻧﺮﮔﺲ
ﺷﻜﻞ ٩ ٣

١٢٥

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﺮای ﭘﺮورش
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺪول ٩ ١را ﭘﺮﮐﻨﻴﺪ .در ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻞ راﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ٩-١
ﮔﻴﺎﻫﺎن
زﻳﻨﺘﻰ
دﻣﺎ
ﻧﻴﺎزآﺑﻰ
ﻧﻮر

ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﭘﺘﻮس

ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ

............................

............................

............................

............................

............................
............................

ﺳﺎﻳﻪ آﻓﺘﺎب دوﺳﺖ

............................

ﺳﺒﺰىﻫﺎ

دﻣﺎ
ﻧﻴﺎزآﺑﻰ
ﻧﻮر

ﺷﻮﻳﺪ

ﻧﻌﻨﺎع

اﺳﻔﻨﺎج

............................

............................

............................

............................

............................
............................
............................

درﺧﺘﺎن
ﻣﻴﻮه
ﺳﻴﺐ

اﻧﮕﻮر

............................

دﻣﺎ

ﭘﺮﺗﻘﺎل
ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮى

............................

............................

............................

............................

ﻧﻴﺎزآﺑﻰ

............................

............................

............................

............................

ﻧﻮر

............................

............................

............................

ﺑﺮرﺳﯽ
در ﺑﺎرۀ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﻤﯽ و آﺳﻴﺐزاﻳﯽ آنﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺧﻮد در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

١٢٦

 -٩-٢آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ
ﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﮔﻴﺎه دارد و ﺑﺬر در آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺬر ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻴﺎه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﻪ ،ﻏﺪه ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺮورش آن ،ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول ٩-٢
ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﺒﺰی
ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐَﺮت ،ﻗﻄﻌﻪ

ﮔﻞ
ﮔﻠﺪان ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﮔﻠﺪان ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻧﻬﺎل درﺧﺖ
ﮔﻠﺪان ،ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﮔﻠﺪان ،ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ در ﮐﺸﺘﺰار ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﻢ زدن ،ﺧﺮد ﮐﺮدن ﮐﻠﻮﺧﻪﻫﺎ ،ﮐﻮددﻫﯽ و ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮارد در
زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ،ﺷﻦﮐﺶ ،ﻣﺎﻟﻪ و  ...و در زﻣﻴﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وﻳﮋه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوآﻫﻦ ،ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ و
 ...اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﺎک ،ﺷﺨﻢ زدن آن اﺳﺖ.

اﻟﻒ( زﻳﺮو رو ﻛﺮدن ﺧﺎك

پ( دﻳﺴﻚ زدن زﻣﻴﻦ

ب( ﺷﺨﻢ زدن زﻣﻴﻦ

آ

ت(ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن زﻣﻴﻦ

ج(ﻧﻬﺮ ﮐﻨﺪن

ث( ﺷﻜﻞ دﻫﻰ زﻣﻴﻦ
ﺷﻜﻞ  ٩ ٤ﺑﺮایﻛﺸﺖ وآﺑﻴﺎرى

ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰی ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮد ﻧﺎم دارد .ﮐﻮدﻫﺎ دو دﺳﺘﮥ آﻟﯽ و
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺶ از ﮐﺎﺷﺖ ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه داده ﻣﯽﺷﻮد.

ب( ﻛﻮددﻫﻰ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ

اﻟﻒ( ﻛﻮددﻫﻰ دﺳﺘﻰ
ﺷﻜﻞ  ٩ ٥دو روش ﭘﺨﺶ ﻛﻮد

١٢٧

ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ -آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﺎﺷﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻠﯽ دارﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﺟﺪول  ٩ ٣ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮔﺮوه ،ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﺟﺪول را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺟﺪول ٩-٣

............................

............................

............................

............................

ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ

ﺧﺎک ﺑﺎدى

ﺧﺎک ﺑﺮگ

ﻛﻮد داﻣﻰ اﻟﮏ ﺷﺪه

 ٩ ٢ ١آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﻮﻳﺪ
 ١ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﭘﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب ،ﺟﻌﺒﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
 ٢ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻳﮏ ﺳﻮم ﺣﺠﻢ ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﻳﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﺳﻪ و ﻳﮏ ﺳﻮم ﮐﻮد ﺣﻴﻮاﻧﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﺎک ،دﺳﺘﮑﺶ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ.
 ٣ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻟﺒﮥ آن ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎدهﺷﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٤روی ﺧﺎک ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻢ ،ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ٢ﺗﺎ  ٣ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازۀ ﺑﺬری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﮑﺎرﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

٢

١

٤

٣

١٢٨

ﺷﻜﻞ ٩ ٦

 ٩ ٢ ٢آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮔﻠﺪان ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﮥ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ


ﮔﻠﺪان را از ﺧﺎک ﺳﺒﮏ )ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﺎﺳﮥ ﺑﺎدی و ﺧﺎکﺑﺮگ( ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺦ ﻧﺸﺎء ﻳﺎ ﺗﮑﮥ ﻧﺎزک ﺷﺎﺧﮥ درﺧﺖ در ﺳﻄﺢ

ﺧﺎک ﮔﻮدی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

٢

١
ﺷﻜﻞ ٩ ٧

 ٩ ٢ ٣آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﮔﻞ و ﺳﺒﺰی
 ١اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻮﻳﺪ را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﮑﺎرﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺖ آن را ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻠﭽﻪ ﺷﺨﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ،ﮐﻤﯽ ﮐﻮد ﺣﻴﻮاﻧﯽ و ﻣﺎﺳﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺨﻠﻮطﮐﻨﻴﺪ.
 ٢ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﺑﺎ ﺷﻦﮐﺶ ﻳﺎ ﺑﻴﻞ ﻫﻤﻮار ﻛﻨﻴﺪ.
 ٣ﻓﺎﺻﻠﮥ ردﻳﻒ ﮐﺎﺷﺖ را ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻧﺦ روی زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ و روی زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﺑﺎرﻳﮑﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

٢

١

٣

ﺷﻜﻞ ٩ ٨

 ٩ ٢ ٤آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر


اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر را در ﮔﻠﺪان ﺑﮑﺎرﻳﺪ ،ﺑﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﮔﻠﺪان ،آنﻫﺎ را از ﺧﺎک )ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﻣﺎﺳﻪ(

ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.


ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﺷﺨﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ و آن را ﻧﺮم ﮐﻨﻴﺪ.

١٢٩

 -٩-٣آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺬر ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ
روش ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺟﺪول  ٩ ٤را در ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ٩-٤
ﺷﺮح

روش

ﮐﺸﺖ داﻧﻪ

داﻧﻪ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﮔﻴﺎه ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﻗﻠﻤﻪ زدن

اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻗﻪ ،رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه را در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﻳﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
آﻣﺎده ﺷﻮد ،ﻗﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻴﺎه ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن

ﺷﺎﺧﮥ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن را ،ﺑﺪون ﺟﺪا ﮐﺮدن از ﺗﻨﮥ ﮔﻴﺎه
ﻣﺎدر ،در داﺧﻞ ﺧﺎک ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﮥ
اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﺗﻪ

ﻋﻠﻔﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﺠﺎﻓﯽ را
ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن ِ
ﻣﯽﺗﻮان از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون آورد و ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی
رﻳﺸﻪدار و ﮐﺎﺷﺖ آﻧﻬﺎ ،ﮔﻴﺎه ﺟﺪﻳﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد.

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺟﻮش

روی رﻳﺸﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﯽ
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺟﻮش ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﭘﺎﺟﻮش ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از رﻳﺸﻪ و ﮐﺎﺷﺖ آن ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮد.

١٣٠

ﺷﻜﻞ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه

 ٩ ٣ ١آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﮥ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ
ﻳﮏ ﺳﺎﻗﮥ ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ را ﺑﺒﺮﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻗﻄﻌﮥ  ٥ – ١٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ )ﻗﻠﻤﻪ( ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺑﺮگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻜﻞ ٩ ٩

 ٩ ٣ ٢آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﮥ ﭘﺘﻮس
 ١ﺷﺎﺧﮥ ﭘﺘﻮس را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺑﺒﺮﻳﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺑﺮگ روی ﻫﺮ ﻗﻠﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ )ﺑﺮگﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را
ﻣﯽﭼﻴﻨﻴﻢ(.
 ٢ﺑﺮای رﻳﺸﻪدار ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﮥ ﭘﺘﻮس ،اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻗﻠﻤﻪ را در آب ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ رﻳﺸﻪدار ﺷﻮد.

١

٣

٢
ﺷﻜﻞ ٩ ١٠

 ٩ ٣ ٣آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎل
 ١ﻫﻨﮕﺎم ﻫــﺮس درﺧﺖ ﻣﻮدر اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽﺗــﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻧــﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
)ﺷﻤﺎره (١
 ٢ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺧﻴﺲ ﻧﮕﻪدارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
 ٣اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر را در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ رﻳﺸﻪدار ﮐﻨﻴﺪ ،اﻧﺘﻬﺎی ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ٥ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی در ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ِ
ﺑﺴﺘﺮ
ﮐﺎﺷﺖ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺟﺎی دﻫﻴﺪ .ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻗﻠﻤﻪ را ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر ﺟﺎی دارد ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ) .ﺷﻤﺎره (٢

١

٢
ﺷﻜﻞ ٩ ١١

ﻗﻠﻤﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺎی اﺻﻠﯽ )ﺑﺎغ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ( ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ در ﻫﻤﺎنﺟﺎ رﻳﺸﻪدار ﺷﻮد و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ را در ﮔﻠﺪان ﺑﮑﺎرﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از رﻳﺸﻪدار ﺷﺪن ،آن را در زﻣﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﮑﺎرﻳﺪ.

١٣١

 ٩ ٣ ٤آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺬر ﺷﻮﻳﺪ
ﺑﺬر ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻴﻤﺎری و آﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮکﺧﻮرده و ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﺬر ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺬری
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٩ ١٢

 -٩-٤زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ
وﻳﮋﮔﯽ ﮔﻴﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهاﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را در ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮑﺎرﻳﺪ .در زﻳﺮ ،زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻮﻳﺪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻨﮏ در ﻧﻴﻤﮥ ﺑﻬﺎر ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ،اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ  ،را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺎل ﮐﺎﺷﺖ.
ﭘﺘﻮس  ،را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻤﮥ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺎل ﮐﺎﺷﺖ.
اﻧﮕﻮر ،ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر ﭘﺲ از ﺧﺰان درﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ٩ ١٣

 -٩-٥ﮐﺎﺷﺖ
ﻗﺮار دادن ﺑﺬر )داﻧﻪ ﻳﺎ ﻗﻠﻤﻪ( در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ زدن و رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺎک را ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ .ﺑﺬرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ درﻫﻢ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ -درﻫﻢ -ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺬرﻫﺎ در اﻳﻦ روش ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰی

ب -ﻣﻨﻈﻢ  -ﺑﺬرﻫﺎ روی ﺧﻂﻫﺎ و ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ )ﺧﻄﯽ
و ردﻳﻔﯽ( ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ذرت

ﺷﻜﻞ  ٩ ١٤روش ﮐﺎﺷﺖ از دﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺬر

١٣٢

 ٩ ٥ ١ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﺷﻮﻳﺪ
 ١ﺑﺎ ﺑﻴﻠﭽﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺎر ﺑﺎرﻳﮏ در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢ﺑﺬر دﻟﺨﻮاه را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ٥ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ روش ﺧﻄﯽ در ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
 ٣روی ﺑﺬرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺒﻜﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺎﺳﮥ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود  ٢ﻣﻴﻠﻰﻣﺘﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
 ٤ﺑﺎ آﺑﭙﺎش ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ را ﺑﻪ آراﻣﯽ آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﻮﻳﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺟﻌﺒﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﮑﺎرﻳﺪ.

١

٤

٢

٣

٥

٦

ﺷﻜﻞ ٩ ١٥

ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺬر ﺷﻮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﮥ ﮐﺎﺷﺖ را در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮۀ ﭘﺮ ﻧﻮر ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
 ٩ ٥ ٢ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎی ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺦ ﻧﺸﺎء ﻳﺎ ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﺣﻔﺮهای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ٢ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ .اﻧﺘﻬﺎی ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ را در ﺣﻔﺮه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﺧﺎک ﮐﻨﺎر
ﻗﻠﻤﻪ را ﺑﺎ دﺳﺖﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﭽﺴﺒﺪ .ﮔﻠﺪان را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ آﺑﭙﺎش آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﮐﻤﯽ آب از ﺗﻪ ﮔﻠﺪان
ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ.

١

٢

٣

ﺷﻜﻞ ٩ ١٦

 ٩ ٥ ٣ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎی ﭘﺘﻮس
ﺳﺎﻗﮥ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎی رﻳﺸﻪدار ﺷﺪه در ﮔﻠﺪان را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺒﮥ آن در ﺧﺎک ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻘﻴﮥ ﮔﻠﺪان را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ
١٣٣

دﺳﺖ ،ﺧﺎک ﮐﻨﺎرۀ ﻗﻠﻤﻪ رﻳﺸﻪدار را ،ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺪان ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ آن را آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ.

٣

١

٢
ﺷﻜﻞ ٩ ١٧

 ٩ ٥ ٤ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر
ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﻬﺎل ﺑﺎ ﻗﻠﻤﮥ اﻧﮕﻮر را ﮐﻪ آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻳﺪ ،در ﭼﺎﻟﻪای
ﺑﮑﺎرﻳﺪ.
ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮاب ،ﺑﺪون آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ،از ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن ﺑﻴﺮون آورﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻴﻞ را در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ
از رﻳﺸﻪ )ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی رﻳﺸﻪ( در ﺧﺎک ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﺎ اﻫﺮم ﮐﺮدن ،ﻧﻬﺎل را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺸﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون آورﻳﺪ .ﺳﭙﺲ آن را،
در ﮔﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﯽ از رﻳﺸﮥ ﻧﻬﺎل ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﮑﺎرﻳﺪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻳﺸﻪ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.

روش ﮐﺎر
 ١ﺟﺎی ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ را روی زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺸﮥ ﻧﻬﺎل ﺑﮑﻨﻴﺪ.
 ٣ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺪن ﮔﻮدال ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺧﺎک روﻳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک زﻳﺮی ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد.
 ٤ﮔﻮدال را ﺑﺎ ﺧﺎک زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻳﺎ ﮐﻠﻪﻗﻨﺪی ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎل در ﮔﻮدال ،رﻳﺸﮥ آن را روی ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ رﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮد .ﺧﺎک را در ﮔﻮدال ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻃﻮﻗﮥ ﻧﻬﺎل ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﺎکﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ٥ﻧﻬﺎل را آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻗﮥ ﻧﻬﺎل را ﻃﻮری ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻃﻮﻗﮥ درﺧﺖ در وﺳﻂ ﮔﻮدال
و ﮐﻤﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻠﭽﻪ ﺧﺎک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺰد .در ﺟﺪول  ٩ ٥زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل درﺧﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ٩ ٥

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﺧﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

آذر

دی

ﺑﻬﻤﻦ

اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه

اﻧﮕﻮر

×

-

-

-

-

-

×

-

-

×

×

ﭘﻬﻦﺑﺮگ

ﭼﻨﺎر

ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮگ

ﺳﺮو




×

-

-

-

-

-

×



×

×

-

-

-

-

-

×



-

-

×





ﻧﻬﺎل

)(زﻣﺎن ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ) ( زﻣﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ )*( زﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ
١٣٤

ﻧﮑﺘﻪ
اﮔﺮ ﻧﻬﺎل رﻳﺸﻪدار داﺧﻞ ﮔﻠﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ آن را در زﻣﻴﻦ ﺑﮑﺎرﻳﺪ ،در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﮑﺎرﻳﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ
رﻳﺸﻪ آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ.

 -٩-٦داﺷﺖ
داﺷﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻴﺎری ،ﺳﻠﻪ ﺷﮑﻨﯽ ،وﺟﻴﻦ ﮐﺮدن ،ﮐﻮد دادن ،ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ،واﮐﺎری و ﺧﺎک دادن ﭘﺎی ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﮕﻪداری و ﭘﺮورش ﮔﻴﺎه ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  -٩-٦ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺖ

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز،
ﺣﺸﺮات ،آﻓﺎت و
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ

از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز
ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻳﺎ
ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ
ِوﺟﻴﻦ

ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ

دوﺑﺎره ﮐﺎﺷﺘﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻴﺎه
در آن ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ

ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ
واﮐﺎری

٢

٣

ُﺗ ُﻨﮏ ﮐﺮدن
٤
ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن
ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ و
آراﻳﺶ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی

ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن
َﻗ ّﻴﻢ زدن

َﻫ َﺮس

ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ
ﺧﺎک ﮐﺸﺖ،
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و
ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ ﮔﻴﺎه

ِﺳﻠﻪ ﺷﮑﻨﯽ

آﺑﻴﺎری

١٣٥

ﻳﻜﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻢ داﺷﺖ ،آﺑﻴﺎریﺳﺖ .آﺑﻴﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ و ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻏﻔﻠﺖ از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻳﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪن رﻳﺸﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن در ﭼﻨﺪ روز ،ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
 ٩ ٦ ١ﻧﮕﻪداری ﺷﻮﻳﺪ ،ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ،ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر ،ﭘﺘﻮس


در دورۀ رﺷﺪ ،از ﮔﻴﺎه ﺧﻮد ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.



در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﮐﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﻰ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻴﺎه اﺻﻠﻰ در ﻣﺰرﻋﻪ ،ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻰدرﻧﮓ ﺣﺬف
ﮔﺮدد.


ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮔﻴﺎه را ﺑﺎ ﺧﻂﻛﺶ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻰ

ﺑﻴﺎورﻳﺪ.


ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻢدار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﻠﻤﻪﻫﺎ را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺑﻴﺎری ﮐﻨﻴﺪ.


در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ

ﺑﻬﺎر ،ﮔﻠﺪان ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ را در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﻗﺮارداد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ٩ ١٨

را از ﮔﻠﺪان درآورﻳﺪ و در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﮑﺎرﻳﺪ.


اﮔﺮ رﻳﺸﮥﮔﻞ ،ﮔﻠﺪان را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،رﺷﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻠﺪان را ﺑﺎ ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ )ﻗﻄﺮ ﮔﻠﺪان  ٢ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﻮض
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻞ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﮔﻠﺪان ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ،
از ﮔﻠﺪان ﮐﻮﭼﮏ در آورﻳﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦﮐﻪ ﺧﺎک اﻃﺮاف رﻳﺸﻪ از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ آن را
در ﮔﻠﺪان ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﮑﺎرﻳﺪ.


ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﭘﺘﻮس را ﺑﺎ َﻫ َﺮس ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺗﺐ آراﻳﺶ دﻫﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ

ﺷﻜﻞ ٩ ١٩

رﻳﺴﻤﺎن ،آنﻫﺎ را روی دﻳﻮار ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.



ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﻳﮋهای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻴﺎری ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ،ﻫﺮس ﮐﺮدن ،ﮐﻮد دادن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ،ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﻮﻫﺎی آﺑﻴﺎری و ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎک ﭘﺎی درﺧﺘﺎن در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ :زﻣﺎن ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﺪار ﺷﺪن آنﻫﺎ از ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

١٣٦

 -9-7برداشت
پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه ،باید آن را با دست یا ماشین برداشت کنیم .بسته به نوع کشت و هدف تولید ،ممکن است

گیاه در مراحل گوناگونی مانند تولید گل یا میوه و ...برداشت شود.

پرسش

هدف کشت گیاهان زیر ،برداشت کدام بخش (دانه ،میوه ،ساقه و برگ ،بخش زیرزمینی) از گیاه است؟
نام گیاه

هدف اصلی کشت

جدول 9-7

نام گیاه

آفتابگردان

کرفس

پنبه

سیبزمینی

سیب

پتوس

گل رز

اللۀ واژگون

هدف اصلی کشت

 9 7 1برداشت شوید
س��بزی شوید را پس از رش��د کافی و پیش از به گل رفتن میتوانید برداشت کنید.

برای برداش��ت ،س��اقه را با داس یا قیچی از نزدیک س��طح زمین ببرید و در دستههای

مناسب بستهبندی و به بازار عرضه نمایید.

بستر کاشت را پس از برداشت ،بالفاصله آبیاری کنید .از محل ساقههای باقیمانده

بهتدریج جوانههای جدیدی رشد میکند و بعد از مدتی دوباره قابل برداشت میشود.

شكل 9 20

 9 7 2برداشت شمعدانی
میتوانید گلدانهای گل شمعدانی را هنگامی که به گل رفتهاند در بازار

بفروشید.

شكل 9 21

 9 7 3پتوس
پس از آن که گیاه کمی رشد کرد و ساقههای آن از لبۀ گلدان آویزان شد یا گلدان را

پر کرد میتوانید آنها را در بازار بفروشید.

شكل 9 22

137

 ٩ ٧ ٤ﻧﻬﺎل اﻧﮕﻮر
ﻧﻬﺎلﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل آﻣﺎده ﮐﺎﺷﺖ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻠﺪان ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٩ ٢٣

ﻧﮑﺘﻪ
در زﻣﻴﻨﮥ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﮏ ﮐﻪ در ﭘﺮورش آنﻫﺎ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﺳﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ آﺳﻴﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

 -٩-٨ﭘﺮورش ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﮐﻮزهای
ﺳﺒﺰۀ ﮐﻮزهای را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻮزۀ ﺳﻔﺎﻟﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺬر ﺗﺮهﺗﻴﺰک )ﺷﺎﻫﯽ( درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺳﺒﺰه ﺑﺮای ﺳﻔﺮۀ ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ
ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

روش ﮐﺎر


ﮐﻮزه را از آب ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز آن را ﻧﮕﻪداری ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺪار ﮐﻮزه ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺧﻴﺲ ﺷﻮد.



ﻳﮏ ﺟﻮراب ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ ﮐﻬﻨﻪ روی ﮐﻮزه ﺑﮑﺸﻴﺪ.



ﺑﺬر ﺷﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺧﻴﺲ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﻨﺎن روی ﮐﻮزه

ﺑﮑﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.


ﮐﻮزه را ﻫﻤﻮاره ﭘﺮ از آب ﻧﮕﻪداری ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آب از داﺧﻞ ﮐﻮزه ﺑﻪ ﺟﺪارۀ آن راه ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺬر ﺷﺎﻫﯽ

ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر رﻳﺸﮥ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮐﻮزه ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ.


ﮐﻮزه را در ﻣﺤﻞ ﭘﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﮔﺎهﮔﺎﻫﯽ آن را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻌﺪ

از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻮزه ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﻧﻮروز ﺳﺒﺰه ﺑﮑﺎرﻳﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺒﺰه را در ﮐﻮزهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺒﺎ
ﺑﮑﺎرﻳﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ.

١٣٨

ﺷﻜﻞ ٩ ٢٤

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

١٣٩

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 10

ﭘﻮﺷﺎك
ﭘﻮﺷﺎک در ﻧﺰد اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١١ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ دارد .از زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻼه ،ﺷﻠﻮار ،ﭼﮑﻤﻪ و ﺷﺎل از ﭘﻮﺷﺎک راﻳﺞ
در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد از اﻳﺮان اﻟﮕﻮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ.
 آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،
ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و ...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎک )اﻧﻮاع دوﺧﺖ دﺳﺘﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ

دوﺧﺖ ،اﻟﮕﻮ و (...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎک؛



ﮔﺰﻳﻨﺶ درﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺷﺨﺼﯽ؛



ﻓﺮوش.
١٤٠

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎ

در این پودمان شما مهارتهایی را یاد میگیرید که با کاربرد آنها میتوانید وسایلی مانند عروسک ،روبالشی و  ...را بدوزید و

پوشاک شخصی خود را نگهداری کنید.

1

2

4

3

شكل 10 1

كار كالسی بررسی چگونگی تولید پوشاک
در گروه خود چگونگی تولید پوشاک را در جدول  10 1بررسی کنید و جاهای خالی را پر کنید.
جدول 10-1

2

1
انواع پارچه توليد شده

تهيه الگو

4

 10 1دوخت دستی

3

5

6

دوخت پوشاك

دوخت دستی ،دوختیست كه با دست و بدون نیاز به ماشین انجام میگیرد .دوخت دستی در دوزندگی خانگی و حرفهای کاربرد

دارد.

كار كالسی شناسایی وسایل و چند نوع دوخت دستی
با هم اندیشی در گروه نام وسايل دوخت را كه در جدول  10 2نشان داده شده است ،بنويسيد.
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يادآوری:

کوک ،یکی از سادهترین دوختها برای اتصال موقت پارچهها به یکدیگر است .فاصلۀ هر یک از کوکها بین نیم تا یک سانتیمتر

است.

دوخت بخیه ،دوخت محکمی ست که از راست به چپ دوخته میشود .فاصلۀ بین دو کوک خیلی کم است ،این دوخت شبیه

دوخت ماشين دوخت 1است.

پسدوزی ،برای دوختی که نباید از رو یا پشتکار دیده شود ،به کار میرود .پسدوزی اگر روی سطح پارچه انجام میشود،

هربار باید یک تار از پارچه را بگيريد و سوزن را از میان آن رد کنید .برای پسدوزی کنار خط دوخت ماشین ،باید هر بار سوزن را از

زیربخیه رد كنيد و سپس از تای پارچه عبور دهید تا نخ کام ًال پنهان بماند .برای پسدوزی لبۀ دامن یا دم پای شلوار نیز باید در فاصله

هرچند بخیه یک بار آن را محکم کنید تا اگر سر نخ پسدوزی به جایی گرفته و کشیده شد ،دوخت به آسانی شکافته نشود.

پاک دوزی ،برای جلوگیری از ریش شدن پارچه انجام میشود .از جملۀ این نوع دوخت ،دوخت ساده و دندانموشیست.
جدول 10-2

بشكاف

قزن

نخ چين

............................

1

قيچى زيگزاك بر

............................

در این کتاب به جای واژه جاافتاده ولی نادرست چرخ خیاطی ،ماشین دوخت به کار خواهیم برد.
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ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع دوﺧﺖ
ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮔﺮوه  ،در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺪول  ١٠ ٣ﻧﺎم ﻧﻮع دوﺧﺖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول  -١٠-٣ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی دوﺧﺖ

ﭘﺲ دوزی

ﭘﺎك دوزی ﺳﺎده

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ ﺳﺎده دﺳﺘﯽ دﺳﺘﻤﺎل ﺟﻴﺒﯽ )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی(
در اﻳــﻦ ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺧﺖﻫﺎی ﺳــﺎدۀ دﺳــﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮک وﺑﺨﻴﻪ( ،ﭘــﺲ دوزی  ،زﻳﮕﺰاگ را ﺗﻤﺮﻳــﻦ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ
دوﺧﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻳﺎ ﮐﻴﺴﮥ ﻧﺎن و  ...ﺑﺪوزﻳﺪ.
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ اﻧﺪازه ) ،(٤٠×٤٠ﻧﺦ ﮐﻮک ،ﻗﻴﭽﯽ ،ﻣﺘﺮ ،ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد ،ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻣﻞ ،ﻧﺦ ﻗﺮﻗﺮه
ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻧﺦ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه.

اﻟﻒ  -ﻧﺦ ﻛﻮک

ب -اﻧﻮاع ﻧﺦ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ
ﺷﻜﻞ  ١٠ ٢ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻧﺦ

پ -ﻧﺦ ﮔﻠﺪوزی

١٤٣

 ١ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ٣ ٤ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﻟﺒﮥ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
 ٢ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ را از روی ﺧﻂ ﺗﺎ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد ﺑﺰﻧﻴﺪ.
 ٣ﺑﺎ ﺳﻮزن دﺳﺘﯽ و ﻧﺦ ﮐﻮک ،ﻟﺒﻪﻫﺎ را ﮐﻮک ﺑﺰﻧﻴﺪ.
 ٤ﻟﺒﮥ ﺗﺎ ﺷﺪۀ دﺳﺘﻤﺎل را ﭘﺲ دوزی ﮐﻨﻴﺪ .ﭘﺲ دوزی ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﺧﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺑﻴﺮون ﻳﺎ از روی ﻟﺒﺎس دﻳﺪه ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد
دارد .ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﺲ دوزی دوﺧﺖ زﻳﮕﺰاگ اﺳﺖ.

١

٣

٢

٤

ﺷﻜﻞ ١٠ ٣

 ١٠ ٢دوﺧﺖ ﻟﺒﮥ دﺳﺘﻤﺎل
اﮔﺮ ﭘﺎرﭼﮥ دﺳﺘﻤﺎل ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺒﮥ آن را ﺑﺎ دوﺧﺖ دﻧﺪانﻣﻮﺷﯽ ﺑﺪوزﻳﺪ .دوﺧﺖ دﻧﺪانﻣﻮﺷﯽ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ دو ﺧﻂ ﻣﻮازی ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﻟﺨﻮاه ﺑﮑﺸﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ،ﻟﺒﻪدﺳﺘﻤﺎل را ﺑﺪوزﻳﺪ.

٢

١

٣

ﺷﻜﻞ ١٠ ٤

ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻟﺒﮥ دﺳﺘﻤﺎل را ﭘﺲ دوزی ﻳﺎ ﻟﺒﻪدوزی ﮐﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ دﺳﺘﯽ درز ﭘﻮﺷﺎک
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوﺧﺖ دﺳﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ درز ﺳﺎدۀ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪۀ ،ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده را ،ﺑﺎ ﻧﺦ ﻫﻢ رﻧﮓ و دوﺧﺖ
ﺑﺨﻴﻪ ﺑﺪوزﻳﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

١٤٤

 ١٠ ٣ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدۀ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺖ .ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،از ﻧﺦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺦ از
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎ ﮐﺘﺎن ﻳﺎ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ،اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﻧﺎﻳﻠﻮن ،وﻳﺴﮑﻮز(
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .ﺷﻜﻞ  ١٠ ٥ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭼﻨﺪ ﻧﺦ و اﻟﻴﺎف آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

اﻟﻴﺎف ﭘﻨﺒﻪ

اﻟﻴﺎف اﺑﺮﻳﺸﻢ

اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪ

ﻧﺦ اﺑﺮﻳﺸﻢ

ﻧﺦ ﭘﺸﻢ

ﻧﺦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺷﻜﻞ  ١٠ ٥ﻧﺦ و اﻟﻴﺎف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻟﻴﺎف ﭘﺎرﭼﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :ﭘﺎرﭼﻪ )ﭘﺸﻤﯽ ،ﭘﻨﺒﻪای ،ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ و  (...ذرهﺑﻴﻦ ،ﭼﺮاغ اﻟﮑﻠﯽ ﻳﺎ ﺷﻤﻊ ،ﮐﺒﺮﻳﺖ
ﮐﺎرﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺪول ١٠ ٤ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.


ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ.



ﭼﻨﺪ ﺗﺎر از ﻫﺮ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ و زﻳﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.



ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺗﺎرﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ.



ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ و دود ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺗﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.



ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﮐﻨﻴﺪ.



ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه از ﻫﺮ رﺷﺘﻪ را ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

١٤٥

ﺟﺪول ١ -٤
ﺑﻮی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ

ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

ﭘﺸﻢ
ﭘﻨﺒﻪ
ﻧﺎﻳﻠﻮن
اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻙ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری رﻧﮓ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و  ...ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 -١٠-٤ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﺮم در ﭘﻮﺷﺎک
از ﭼﺮم ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و  ...ﭘﻮﺷﺎکﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺖ ،ﭘﺎﻟﺘﻮ ،ﮐﻔﺶ ،ﮐﻴﻒ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه ﻣﯽدوزﻧﺪ .ﭼﺮم ﮔﺎو ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎدوام و ﭼﺮم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی دارای ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻴﺰ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد راﻳﺞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک ارزان اﺳﺖ.

١

٣

٢
ﺷﻜﻞ١٠ ٦

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ دﮐﻤﻪ ،ﺟﺎ دﮐﻤﻪ و َﻗ َﺰن


اﻟﻒ( )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  ١٠ ٧ﻳﻚ دﻛﻤﻪ و ﺟﺎدﻛﻤﻪ ﺑﺪوزﻳﺪ(.



ب( در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻟﺒﻪ َﻗ َﺰن ﺑﺪوزﻳﺪ.

)اﻟﻒ(

ﺷﻜﻞ ١٠ ٧

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﺮم و ﭘﺎرﭼﻪ
 ١وﻳﮋﮔﯽ ﭼﺮم ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﭼﺮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ.
١٤٦

)ب(

 ٢از اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارﻳﺪ آﻟﺒﻮﻣﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ را در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
آﻟﺒﻮم ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آﻟﺒﻮمﻫﺎ در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﺷﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻘﺪﮐﻨﻴﺪ وازاﻳﻦﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آزرده
ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﻧﻘﺪ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

 ١٠ ٥دوﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ
ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ )ﻳﺎ ﭼﺮخ ﺧﻴﺎﻃﯽ( از وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺮای دوﺧﺖﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺮدوزی ﭘﺎرﭼﻪ ،ﮔﻠﺪوزی ،دوﺧﺖ ﺟﺎدﮐﻤﻪ و  ...ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺖﻫﺎ آزاد اﺳﺖ و
ﮐﺎر زودﺗﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺧﺎﻧﮕﻰ

ﺳﺮدوزى

ﭼﻨﺪﻛﺎره
 ١٠ ٨ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ راهاﻧﺪازی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی دوﺧﺖ ﺳﺎده
 ﻧﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ و ﻫﺪف دوﺧﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ﻣﻴﻠﮥ ﺳﻮزن را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻴﺪ ،ﭘﻴﭻ ﻣﺨﺼﻮص را ﺷﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻮزن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﺮف ﺻﺎف ﺳﻮزن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ
ﭼﺮخ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻴﭻ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
 ﻣﺎﺳﻮره را داﺧﻞ ﻣﻴﻠﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻧﺦ را از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪۀ ﭼﺮخ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ و دور ﻣﺎﺳﻮره ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ
ﺧﻮد ﻣﺎﺳﻮره را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
 ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ،ﻣﺎﺳﻮره را در ﻣﺎﮐﻮ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻧﺦ ﻣﺎﺳﻮره را در ﺷﻴﺎر ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﮐﻮ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﺪا ﺑﺪﻫﺪ .ﺳﭙﺲ درﻳﭽﮥ ﭼﺮخ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

١

٢

٣

٤

ﺷﻜﻞ ١٠ ٩

١٤٧

ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ،ﻧﺦ را روی ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﻣﺴﻴﺮ وﻳﮋه ﻋﺒﻮر دﻫﻴﺪ و داﺧﻞ ﺳﻮزن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .اﮔﺮ
ﺳﻮزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪی و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر از ﻓﺮد
آﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ١٠ ١٠

١

٢

٣

٤

ﺷﻜﻞ ١٠ ١١

ﻧﻜﺘﻪ
ﻧﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد .رﻧﮕﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﯽ از رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا
ﻧﺦ ،روی ﻗﺮﻗﺮه ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻧﺦ داﺧﻞ ﺳﻮزن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺗﻮﭘﯽ ﭼﺮخ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻮزن ﻳﮏ ﺑﺎر ،ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻮد و ﻧﺦ زﻳﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ.
 ﭘﻴﺶ از دوﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎر درﺟﮥ دوﺧﺖ را روی ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

١

ﺷﻜﻞ ١٠ ١٢

٣

٢

ﻧﮑﺘﻪ :ﭘﺲ از ﻧﺦ ﮐﺮدن ،ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺑﺪون ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ زﻳﺮا ﻧﺦ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ
 ١ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ را آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢ﻧﺦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ِ
راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺮخ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٣ﭘﺎرﭼﻪ را زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﭘﺎﻳﮥ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
 ٤روی ﭘﺎرﭼﻪ در ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺪوزﻳﺪ.
١٤٨

ﺷﻜﻞ ١٠ ١٣

ﮐﺎر ﻏﻴﺮ ﮐﻼﺳﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ و دوﺧﺖ ﺳﺎده ﺑﺎ آن
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻓﺮدی آﺷﻨﺎ ﺑﻪ دوزﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ را ﺑﺮای ﻛﺎر آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ)ﻧﺦ ﻛﺮدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ( و دوﺧﺖ ﺳﺎده ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ .روی ﭘﺎرﭼﮥ ﺿﺨﻴﻢ و ﻧﺎزک دوﺧﺖ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر را در ﮐﻼس ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ


ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن زﻳﺮ ﺳﻮزن ﭼﺮخ ﻧﺮود.



از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.



از ﺧﻢ ﮐﺮدن ﭘﺸﺖ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.



اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ،دﺳﺖﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻴﺪ.



ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺮﻣﺶ ﮐﻨﻴﺪ و راه ﺑﺮوﻳﺪ.



ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻟﻄﻴﻒ و ﻟﻐﺰﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دوﺧﺖ ،ﻳﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﻧﺎزك زﻳﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و

ﺳﭙﺲ درز را ﺑﺪوزﻳﺪ .در ِ
ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ،ﻛﺎﻏﺬ را از ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
دوﺧﺖ ﺳﺎدۀ زﻳﭗ :اﻳﻦ روش ﺑﺮای درز ﭘﺸﺖ ﻳﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرود .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف درز ﻟﺒﺎس را ﻧﺰدﻳﮏ دﻧﺪاﻧﮥ زﻳﭗ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن را روی زﻳﭗ ﭼﻨﺎن
ﺑﺪوزﻳﺪ ﮐﻪ زﻳﭗ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻳﻜﯽ از ﭘﻮﺷﺎکﻫﺎى ﻛﻬﻨﮥ ﺧﻮد ﻳﺎ در ﭘﺎرﭼﻪاى ﻳﮏ زﻳﭗ را ﺑﻪ روش
ﺳﺎده ﺑﺪوزﻳﺪ.

ﺷﻜﻞ ١٠ ١٤

ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ ﺳﺎده زﻳﭗ

وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺦ ﮐﻮک ،ﻗﻴﭽﯽ ،ﻣﺘﺮ ،ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮد ،ﺧﻂ ﮐﺶ و ﻣﻞ ،ﻧﺦ ﻗﺮﻗﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪ ،زﻳﭗ ﺳﺎده

 ١٠ ٦اﺗﻮ ﮐﺮدن
اﺗﻮ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﺮوک ﻟﺒﺎس و ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

اﺗﻮﺑﺨﺎر

اﺗﻮﭘﺮس
ﺷﻜﻞ ١٠ ١٥

ﻣﻴﺰاﺗﻮﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ١٠ ١٦

١٤٩

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﺗﻮی ﭘﻮﺷﺎک


آب ﺟﻮﺷﻴﺪۀ ﺳﺮد ﺷﺪه را داﺧﻞ ﻣﺨﺰن اﺗﻮ ﺑﺨﺎر ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.



ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺰ اﺗﻮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.



اﮔﺮ ﮐﻒ اﺗﻮ ﮐﺜﻴﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﺗﻮ داغ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ و ﻣﺤﻠﻮل آب و

ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺎک ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ اﺗﻮ را روی دﺳﺘﻤﺎل ﻧﺨﻰ ،ﺧﺸﻚ ﺑﻜﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ١٠ ١٧



ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮﺗﺎن ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ درﺟﮥ اﺗﻮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و آن را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.



ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ را از ﭘﺸﺖ اﺗﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ )از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪای ﻇﺮﻳﻒ( روی ﻟﺒﺎس ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آن را اﺗﻮ ﻛﻨﻴﺪ.



ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻟﺒﺎس )دﮐﻤﻪﻫﺎ ،زﻳﭗﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﻮق و  (...ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آب ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد ،اﻳﻦ

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎک را از ﭘﺸﺖ اﺗﻮ ﮐﻨﻴﺪ.


ﺑﺮای اﺗﻮی درزﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس ﺗﻴﺮه ،رو اﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.



از اﺗﻮ ﮐﺮدن اﻟﻴﺎف ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و ﻧﺦ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻢ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ.



ﻟﺒﺎس اﺗﻮ ﺷﺪه را روی رﺧﺖآوﻳﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ،آن را داﺧﻞ ﮐﻤﺪ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ.

ﺷﻜﻞ 10-18


ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن اﺗﻮﮐﺸﯽ ،آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺨﺎر را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ اﺗﻮی ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﺎ ﺷﻠﻮار

ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻳﮏ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻧﺨﯽ ﻳﺎ ﺷﻠﻮار ﺧﻮدﺗﺎن را اﺗﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ روﺑﺎﻟﺸﯽ ﮐﻴﺴﻪای ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻻﺯﻡ  :ﭘﺎرﭼﮥ روﺑﺎﻟﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح و اﻧﺪازۀ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺎﻟﺶ ،ﺑﺎﻟﺶ
ﺳﺎده ،ﮐﺎﻏﺬ اﻟﮕﻮ ،ﻣﺘﺮ ﺧﻴﺎﻃﯽ ،ﻣﺪاد و ﺧﻂ ﮐﺶ ،ﻣﻞ ،ﻧﺦ و ﺳﻮزن ،ﺳﻮزن ﺗﻪﮔﺮد،
ﻗﻴﭽﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ دوﺧﺖ ،اﺗﻮ ﺑﺨﺎر.
 ١اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﺶ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺑﺎﻟﺶ
١٥٠

ﺷﻜﻞ ١٠ ١٩

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮع دوﺧﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮع دوﺧﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﺶ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ )ﺟﺎی
دوﺧﺖ ،دﮐﻤﻪ ﻳﺎ زﻳﭗ(.
 ٢اﻧﺪازهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ روی ﮐﺎﻏﺬ اﻟﮕﻮ ﭘﻴﺎده ﮐﻨﻴﺪ و اﻟﮕﻮ را ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٣ﺑﺮای زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ،ﻃﺮح ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖ و روی روﺑﺎﻟﺸﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﺶ ،ﻣﮑﺎن
ﻗﺮار دادن اﻟﮕﻮ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ.

١

٣

٢
ﺷﻜﻞ ١٠ ٢٠

 ٤اﻟﮕﻮ را در راﺳﺘﺎی ﺗﺎر و ﭘﻮد ﭘﺎرﭼﻪ ،رو و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﺶ ،ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و دور ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ﭘﺸﺖ و روی ﭘﺎرﭼﮥ روﺑﺎﻟﺸﯽ را ﺑﺮﻋﮑﺲ ،روی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮزن ﺗﻪﮔﺮد ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

٥

٤
ﺷﻜﻞ ١٠ ٢١

 ٦از ﻟﺒﮥ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ  ٢/٥ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪوزﻳﺪ .ﻳﮏ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﺶ را ﺑﺮای دوﺧﺖ دﮐﻤﻪ ﻳﺎ زﻳﭗ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 ٧ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﺸﺘﯽ را ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ رو ﺑﺎﻟﺸﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آن ﺧﻮب و ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را از ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻂ دوﺧﺖ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٨رو ﺑﺎﻟﺸﯽ را ﺑﻪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻟﺒﻪﻫﺎی آن را اﺗﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

٦

٧

٨

١٠ ٢٢

 ٩ﺑﺎﻟﺶ را در داﺧﻞ رو ﺑﺎﻟﺸﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺟﺎی آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
١٥١

 10با نخ و سوزن شکاف باقیمانده روبالش را بدوزید.

9

1
شكل 10 23

 10 7گزینش پوشاک
در گذشته پوشاک را افراد محلی متناسب با امکانات و شرایط بومی خود تولید میکردند .به همین دلیل اقوام ایرانی پوشاک

گوناگونی دارند .برخی از این پوشاک هنوز هم در بین آنان رواج دارد.
كار كالسی بررسی پوشاک اقوام ایرانی

در گروه خود بررسی کنید ،هر شکل نشاندهندۀ پوشاک کدام اقوام ایرانی است؟
در جاى خالى تصويرى از پوشاك محلى منطقه خود را قرار دهيد.

جدول 10-5

1

2

3

4

5

ابيانه

6

152

7

8

9

1

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﭘﻮﺷﺎک ﺿﺨﻴﻢ از ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻢ ﻳﺎ  ...ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﭘﻮﺷﺎک ﻧﺎزک از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ ،اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻳﺎ  ...ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻳﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎداﺑﻰ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس آراﺳﺘﻪ و ﭘﺎﮐﻴﺰه اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎک
رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻦ اﻓﺮاد و  ...ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ .رﻧﮓ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻨﯽ در ﺟﺪول  ١٠ ٦آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﻮزاد
ﮐﻮدک
دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان
ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان
زﻧﺎن ﺟﻮان
ﻣﺮدان ﺟﻮان

ﺟﺪول ١ -٦
رﻧﮓﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ آﺑﯽ ﺳﻔﻴﺪ ،ﺳﺒﺰ ﺳﻔﻴﺪ ،زرد ﺳﻔﻴﺪ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﮔﻞ ﺑﻬﯽ و ﺳﻔﻴﺪ
رﻧﮓﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺳﻔﻴﺪ ،ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ و آﺑﯽ روﺷﻦ
رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و
رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺳﺒﺰ ،ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ ،ﺑﻨﻔﺶ و
رﻧﮓﻫﺎی ﮔﺮم و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ
ﺳﻔﻴﺪ ،آﺑﯽ روﺷﻦ ،ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ،آﺑﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺳﺒﺰ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻗﻬﻮهای روﺷﻦ و

اﻳﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ آﻳﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﻼم ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﻦ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﺳﻴﺎه ﮐﺮاﻫﺖ دارد.
اﻣﺮوزه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﺐ رﻫﮕﺬراﻧﻰ را ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﻴﺮه
ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺗﻴﺮه رﻫﮕﺬر ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرد و آﺳﻴﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻮﺷﺎک
ﭘﻮﺷﺎک را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭘﻮﺷﺎک ورزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ ،ﺑﺎدوام و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺷﺎک رﺳﻤﯽ از ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﺗﻮ ﺷﻮد ،ﻛﺎﻣ ًﻼ ﺗﻤﻴﺰ و آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ ،دارای رﻧﮓ ﺷﺎد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺑﺎدوام ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﻦ و ﺑﺎدوام ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻟﺒﺎس زﻳﺮ


اﻧﺪازۀ ﻟﺒﺎس زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب آﺳﻮده ﻣﯽﺷﻮد.



زﻳﺮﭘﻮشﻫﺎی ﻧﺨﯽ ،ﻋﺮق ﺑﺪن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.



ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮﭘﻮشﻫﺎ را ﻫﺮ روز ﻳﺎ ﻳﮏ روز در ﻣﻴﺎن ،ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ.



زﻳﺮﭘﻮشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﻋﺮق ﺑﺪن را ﺧﻮب ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.



زﻳﺮﭘﻮشﻫﺎی آﺳﺘﻴﻦدار ﺑﺮای ﺟﺬب ﻋﺮق زﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ.



اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ،در زﻳﺮﭘﻮشﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

١٥٣

ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﯽ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳﮏ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺰﻳﻨﺸﯽ ﭘﻮﺷﺎك ﻛﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ
دﻫﻴﺪ.






ﺳﺎده و راﺣﺖ ﺑﻮدن
ﺑﻬﺎی ﺧﺮﻳﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن رﻧﮓ
ﻣﺪل ﭘﻮﺷﺎک
ﻧﻮع ﺟﻨﺲ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ







ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻮﮐﺸﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن رﻧﮓ
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ

 -١٠-٨ﻧﮕﻪداری ﭘﻮﺷﺎک
ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﮕﻪداری درﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﮕﻪداری درﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺎﻳﮥ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﮥ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

از

ا

ر

ا

 ١٠ ٨ ١ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﭘﻮﺷﺎک
روش راﻳﺞ ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺎک ،ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی دﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﻣﻮاد ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی دﺳﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮف ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺖ ،ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر رﺧﺖﺷﻮﻳﯽ و دﺳﺘﮑﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ -ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺴﺖ وﺷﻮ و اﺗﻮ ﮐﺮدن
ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی )ﺑﺮﭼﺴﺐ( ﻧﮕﻪداری دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ)ﺟﺪول .(١٠ ٧
ﺟﺪول ١ -٧

اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ درﺟﮥ زﻳﺎد اﺗﻮ
ﮐﻨﻴﺪ.

از ﺣ ّﻼلﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
)ﭘﺮﮐﻠﺮواﺗﻴﻠﻦ( ﺑﺮای
ﺧﺸﮏﺷﻮﻳﯽ اﻳﻦ ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﻴﺪ.
١٥٤

اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ آب وﻟﺮم و ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
ﻧﻴﺴﺖ.

از ﻣﻮاد
ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻧﮑﻨﻴﺪ

اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ آب ٩٥
درﺟﻪ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را اﺗﻮ ﻧﮑﻨﻴﺪ

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﯽ
ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار ،اﺟﺮای درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در ﻣﺪرﺳﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ
دﺑﻴﺮ ﻳﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ اﻓﺮاد ﮐﺎردان اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ :ﭘﻮﺷﺎک ،ﺷﻮﻳﻨﺪه ،ﺗﺸﺖ ،دﺳﺘﮑﺶ ،آب ،ﺳﺒﺪ ،رﺧﺖآوﻳﺰ
روش ﮐﺎر


ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.



ﺗﺎ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ ﺗﺸﺖ ،آب وﻟﺮم درآن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.



ﺷﻮﻳﯽ وﻳﮋۀ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ را ﺑﺎ دﺳﺖ در ﺗﺸﺖ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎس ِ



از دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﻮدر را در آب ﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.



دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎک را ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ )ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﮓ

زد زﻳﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد(.


ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﻴﺪ .



ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻮﺷﺎك ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭼﺮوک ﺷﺪن آنﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺎك ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﮐﻤﯽ ﻧﻢ دار آوﻳﺰان ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ را ﻧﺒﺎﻳﺪ آوﻳﺰان ﻛﺮد زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﻳﯽ اﮔﺮ آوﻳﺰان ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻜﻞ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﻳﺰد.

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و از ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﮔﺰارﺷﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ١٠ ٨ ٢ﻟﮑﻪ ﺑﺮی ﭘﻮﺷﺎک
ﭘﻮﺷﺎک ﻟﮑﻪدار را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻟﮑﻪﺑﺮی ﮐﺮد .ﻟﻜﻪﺑﺮی
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻟﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﺪول  ١٠ ٨ﭼﻨﺪ روش
ﺳﺎده ﺑﺮای زدودن ﺑﺮﺧﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ ١٠ ٢٤

١٥٥

ﺟﺪول ١ -٨
روش ﻟﮑﻪ ﺑﺮی
ﻟﮑﻪ را در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻮدر ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آن را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎس اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ
و آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﮑﻪﻫﺎی آداﻣﺲ را از روی ﺳﻄﺢ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑِ َﮑﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﻳﺦ را ﮐﻪ در ﮐﻴﺴﮥ ﻓﺮﻳﺰر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی
ﺳﻄﺢ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪۀ آداﻣﺲ ﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺎﻗﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻟﮑﻪ را ﺑﺎ
ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﮑﻪ َﺑﺮ ١ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﻓﺮش ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ
ﻟﺒﺎس ﻟﮑﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ )دارای ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮﮐﺮﺑﻨﺎت ﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮﺑﻮرات( ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ
ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺷﮑﻼت و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺎﻗﻮﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ َﺑﮑﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﻟﮑﻪ را ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ
ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﻟﮑﻪ را ﺑﺎ ﻳﺨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﻳﻠﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ ﺳﺮد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎده ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﻮد
ﻟﮑﻪ را ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ آﻟﻮده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن رﺧﺖﺷﻮﻳﯽ و آب ﮔﺮم ،ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ
روی آن ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ

ﻧﻮع ﻟﮑﻪ
ﺑﺴﺘﻨﯽ
آداﻣﺲ

ﭼﺎی
ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﮐﺮه
ﺟﻮﻫﺮ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻟﺒﺎس
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻻﺯﻡ

ﭘﺎرﭼﻪ در ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ،ﺻﺎﺑﻮن ﻳﺎ ﭘﻮدر رﺧﺖﺷﻮﻳﯽ ،آب ،ﺗﺸﺖ ،ﭘﻨﺒﻪ ،دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ،دﺳﺘﮑﺶ رﺧﺖﺷﻮﻳﯽ ،آبﻣﻴﻮه رﻧﮕﻴﻦ ،ﺷﻤﻊ،
ﺟﻮﻫﺮ ،ﭼﺎی ،ﻗﻬﻮه ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﮐﺮه ،روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ،روﻏﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ

 ١ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢در ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ دارﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻟﮑﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٣ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻟﮑﻪدار را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ از ﻟﮑﻪﻫﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.

 -١٠-٩دوﺧﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﭘﺎرﭼﻪای
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ درس ﻣﯽآﻣﻮزﻳﺪ دوﺧﺖ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه را ﻫﺪﻳﻪ دﻫﻴﺪ ﻳﺎ آن را ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻨﺪ ﻋﺮوﺳﮏ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)اﻟﻒ (

)ب (
ﺷﻜﻞ ١٠ ٢٥

 ١ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻟﮑﻪﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ.

١٥٦

)پ (

ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻛﻼﺳﯽ دوﺧﺖ ﺗﻮپ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :وﺳﺎﻳﻞ دوﺧﺖ ،ﭘﺎرﭼﮥ ﮐﺘﺎﻧﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در دو رﻧﮓ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻧﺦ ﻣﺤﮑﻢ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪ،
ﺳﻮزن ﺧﻴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﭘﻨﺒﻪ )ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮپ(

روش ﮐﺎر
 ١ﺷﺶ ﺗﻜﻪ ﻫﻼﻟﻰ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ دﻟﺨﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ روﺑﻪ رو ،روى ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﮑﺸﻴﺪ.
 ٢ﺳــﭙﺲ دور ﺷــﮑﻞ را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﺑﺒﺮﻳﺪ و آن را روی ﭘﺎرﭼــﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ
ﺳﻨﺠﺎق ﺗﻪ ﮔﺮد ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ١٠ ٢٦

 ٣ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻃﺮح ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  ٣ﻫﻼﻟﻰ ﺳﻴﺎه و  ٣ﻫﻼﻟﻰ ﺳﻔﻴﺪ(.
 ٤ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ دور ﺧﻂ دوﺧﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ﺑﺮای دوﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ،ﻫﻼﻟﻰﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺪوزﻳﺪ.ﻳﻜﻰ از ﺷﻜﺎفﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺮﻛﺮدن
داﺧﻞ ﺗﻮپ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﺑﺪوزﻳﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺮاى ﺗﻜﻪ دوزى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺑﻴﺮ ﻃﺮحﻫﺎی دﻳﮕﺮی را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ

ﺷﻜﻞ ١٠ ٢٧

ﻛﺎرﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﻮﺷﺎک را در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و در ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﺟﺪول ١٠ ٩
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻧﺎم ﺷﻐﻞ

ﺟﺪول ١٠-٩
ﻛﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ

١٥٧

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

١٥٨

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 11

ﺧﻮراك

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:


آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی،

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و ...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑــﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ )ﻣﻮاد ﺧــﻮراﮐﯽﺳﺎﻟﻢ

و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،روشﻫﺎی ﻧﮕﻪداری ﻣــﻮاد ﺧــﻮراﮐﯽ و (...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ



آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ،ﻧﺎﻫﺎر ﻳﺎ ﺷﺎم و ﻣﻴﺎن وﻋﺪه؛

 ﻓﺮآوری و ﻧﮕﻪداری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ )ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺣﺒﻮﺑﺎت
و (...؛

١٥٩

ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ،آﻣﺎدهﺳــﺎزی و ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽﺳــﺖ .ﻫﺪف از ﻧﮕﻪداری ﻣــﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ در ﺧﻮراک در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﺳــﺖ .ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﯽ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ،ﻧﺎﻫﺎر ،
ﺷﺎم و ﻣﻴﺎن وﻋﺪه را ﻣﯽآﻣﻮزﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﺎر ﺷﻮر ،ﺧﺸﮏﮐﺮدن
ﺳﺒﺰی ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺣﺒﻮﺑﺎت و  ...را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮراﮐﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﮥ ﮐﻨﺴﺮو ،رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺧﻴﺎر ﺷﻮر و  ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﻢ.

 ١١ ١آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ )ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ( ،ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﯽ درﺑﺎرۀ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻋﺎدات ﺧﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﺧﻮراﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻴﺪ در
ﺟﺪول  ١١ ١ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و دﻟﻴﻞ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ١١-١
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﻳﮏ ﻟﻴﻮان آب ﻣﻴﻮه ﻃﺒﻴﻌﯽ

ﺑﻠﯽ /ﺧﻴﺮ
ﺑﻠﯽ

ﭼﺮا؟
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ زﻳﺎد

ﻳﮏ ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﮔﺮم
ﭘﻨﻴﺮ ﻳﺎ ﮐﺮه
ﻧﺎن /ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو
ﺷﻴﺮﮐﺎﮐﺎﺋﻮ

ﺧﻴﺮ

ﮐﺎﮐﺎﺋﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺮ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﻴﻢ را در ﺷﻴﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

 ١١ ٢ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ راه ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮد.

١٦٠

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
در ﺟﺪول  ١١ ٢ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ١١ ٢

١

٥

٢

٣

٦

٧

٤

٨

ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﭙﮏزده ،ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﻢﻫﺎﻳﯽ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﭙﮏزده
دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﮐﭙﮏزده ﻳﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﭙﮏزده و ﺧﻮردن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ آن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺷﻴﺮ )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی(
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

 ١ﻟﻴﺘﺮ



ﺷﻴﺮ



ﺷﻴﺮ داغ ﮐﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ



وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎقﮔﺎز



ﻟﻴﻮان  ٤ﻋﺪد

 ١ﺷﻴﺮ را در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
 ٢ﻇﺮف ﺷﻴﺮ را روی ﺷﻌﻠﻪ اﺟﺎقﮔﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﺷﻜﻞ ١١ ١

 ٣اﺟﺎقﮔﺎز )ﻳﺎ ﮔﺎز ﭘﻴﮏﻧﻴﮏ( را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ روش زﻳﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
١٦١

اﻟﻒ( ﺷﻴﺮﻫﺎی اﺟﺎقﮔﺎز را ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.اﮔﺮ ﺷﻴﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ
آن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
ب( ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺟﺎقﮔﺎز را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
پ( ﺷﻤﻌﮏ اﺟﺎقﮔﺎز را ﺑﺎ ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﺪک روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ج( اﮔﺮ اﺟﺎقﮔﺎز ﺷﻤﻌﮏ ﻧﺪارد ،ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻨﺪک روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﮐﺒﺮﻳﺖ روﺷﻦ را ﺑﻪ ﺷﻌﻠﮥ دﻟﺨﻮاه ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ِ
ﺷﻴﺮ ﺷﻌﻠﮥ ﮔﺎز را ﮐﻤﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ .ﺳﭙﺲ

ﺷﻜﻞ ١١ ٢

اﺟﺎق را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ اﺟﺎق روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﻳﺎ ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺷﻴﺮ اﺟﺎقﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
د( دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ج و د را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ اﺟﺎقﮔﺎز روﺷﻦ ﺷﻮد.
 ٤ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن اﺟﺎقﮔﺎز ،ﻇﺮف ﺷﻴﺮ را روی اﺟﺎقﮔﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺠﻮﺷﺪ.
 ٥ﺷﻴﺮ ﺟﻮﺷﻴﺪه را در  ٤ﻟﻴﻮان ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و در ﮐﻼس ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻓﺘﺮﭼﮥ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻳﺎ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آن وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ.
اﻳﻤﻨﯽ
 ١ﺳﺮ رﻓﺘﻦ ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روى اﺟﺎقﮔﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و
ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﮔﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﺟﺎقﮔﺎز را ﺑﺮای روﺷﻦ ﻛﺮدن آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢اﮔﺮ ﺷﻴﺮ ،ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻧﺪارد ،زﻳﺮا
ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ﺷﻴﺮ ﮔﺮم ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ را ﺑﺎ دﻣﺎی ﮐﻢ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻴﺮ ﺧﺎم را ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ﮔﺮم
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ از ﺟﻮش آﻣﺪن ﺷﻴﺮ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎی ﺟﻮش
ﻧﮕﻪدارﻳﺪ.
ﺷﻜﻞ ١١ ٣

١٦٢

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده )ﭘﺨﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ( ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر( ،ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻧﻴﻤﺮو ﻳﺎ آب ﭘﺰ درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺑﻴﺎورﻳﺪ و از ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

اﻟﻒ

پ

ب
ﺷﻜﻞ ١١ ٤

 -١١-٣ﺳﻔﺮهآراﻳﯽ
ﺳﻔﺮهآراﻳﯽ ﻣﻴﺰ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﯽ ،ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻫﻨﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺷﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را زﻳﺎد و ﺧﻮراک آﻣﺎده
ﺷﺪه را دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﻮراک و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺳﻔﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻴﺪن ﺳﻔﺮه را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
از ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﮐﺎر ﻏﻴﺮﮐﻼﺳﯽ آداب ﻏﺬاﺧﻮردن
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و  (...و ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد آداب ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻛﻪ در
دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

 -١١-٤ﻓﺮآوری ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه و دوغ
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﻳﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮآوری ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه و دوغ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﮐﺎر ﻏﻴﺮ ﮐﻼﺳﯽ ﻓﺮآوری ﻣﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی(
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻓﺮآوری ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺎﺳﺖ:
 ﻣﺎﻳﻪ )ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺎده(  ٢ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 ١ﻟﻴﺘﺮ
 ﺷﻴﺮ ﭘﺮﭼﺮب
 ﻳﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻳﮏ ﺣﻮﻟﮥ ﺑﺰرگ ﺗﻤﻴﺰ
ﺷﻜﻞ ١١ ٥

١٦٣

روش کار
 1شیر را در قابلمه بجوشانید و بگذارید کمی سرد شود ،به اندازهای که اگر انگشت را درون شیر فرو ببرید گرمی آن را حس
کنید ،بدون آنکه انگشت را بسوزاند.
 2ماست را از کنار ظرف ،داخل شیر بریزید و شير را آهسته هم بزنيد تا شیر با ماست مخلوط شود.
ِ 3در قابلمه را بگذارید و روی آن را با حوله یا پتو بپوشانید .شیری را که مایه زدهاید  4تا  5ساعت بیحرکت در اتاق نگهداريد
تا ماست بسته شود.

 4پس از اینکه ماست بسته شد ظرف را در یخچال بگذارید تا کام ًال سرد شود.

1

2

3

4

5

6

شكل  11 6فرآيند تهيه ماست
 1مواد ووسايل  2گرم كردن  3خنك كردن شير  4مايه زنی  5گرم نگه داشتن  6ماست آماده

بهتر است هنگام پذیرایی ،ماست را با تزیینات زیبا سر سفره بیاورید.
كار كالسی تهيه كره ودوغ از ماست

مواد و وسايل مورد نياز:

ماست محلی پر چرب ،آب خنک ،یخ خرد شده ،بطری آب ،قیف ،آبکش با

سوراخهای بسیار ریز ،تنظیف ،عرق نعنا ،نمک.

ماست آماده شده در خانه را درون بطری بریزید و به همان اندازه آب خنک و

مقداری یخ خرد شده اضافه کنید.در بطری را ببندید و آن را آنقدر تکان دهید تا
کره از دوغ جدا شود.
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ﺑﻄﺮی را از ﮐﻤﺮ ﺑﺮش دﻫﻴﺪ و ﻣﺤﺘﻮی ﺑﻄﺮی را در ﻇﺮﻓﯽ ﻛﻪ روی آن ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﺸﻴﺪهاﻳﺪ ﻳﺎ آﺑﻜﺶ ﺑﺎ ﺳﻮراخ رﻳﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
ﻛﺮه روى ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و دوغ آن داﺧﻞ ﻇﺮف ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻣﯽ رﻳﺰد .ﮐﺮه را ﻣﺎﻟﺶ دﻫﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮه ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و آب از
ﺑﻴﻦ ذرات ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥدوغ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ،ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻚ ﻭ ﻋﺮﻕ ﻧﻌﻨﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺮﻯ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺭ ﺷــﺪﻥ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﻧﺨﻮﺩ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ .ﺩﺭ ﺑﻄﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﻭ  12ﺳــﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺗﺨﻤﻴﺮ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﺮ ،ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ و اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ روش ﻣﻴﮑﺮبﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از رﺷﺪ ﻣﻴﮑﺮبﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری زا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻢ
ﻃﻌﻢ و ﻣﺰۀ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ١١ ٨

 -١١-٥ﻣﻴﮑﺮوبزداﻳﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ از ﺑﻴﺮون ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روش ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﮕﻪداری ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ
ﻣﻴﮑﺮوب ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،روشﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوبزداﻳﯽ در ﻣﻮرد
آنﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻴﻜﺮوب زداﻳﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﯽ
 ﮐﺸﮏ ﻣﺎﻳﻊ را ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺶ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری آب ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵ﺗﺎ  ۲۵دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ؛ زﻳﺮا
ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻛﺸﻚ ﺑﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺒﺰیﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎم ﻣﯽﺧﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻧﮕﻪداری در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ.
 ﺳﺒﺰی را ﭘﺎکﮐﻨﻴﺪ )ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،ﻓﺎﺳﺪ و زرد ﺳﺒﺰی را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ(.
 ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻞ و ﻻی ﺳﺒﺰی ،آنﻫﺎ را در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت در آب ﺗﮑﺎن دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺳﺒﺰیﻫﺎ را از آب ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ و داﺧﻞ آﺑﮑﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ و ﻻی آن ﭘﺎک ﺷﻮد.
 ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﺳﺒﺰیﻫﺎ را در ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ از آب ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب  ١ﺗﺎ  ٣ﻗﻄﺮه
ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ در آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺰی در ﮐﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻌﺪ از  ٥دﻗﻴﻘﻪ
ﺳﺒﺰیﻫﺎ را از ﻇﺮف ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ و در آﺑﮑﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
 ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﮐﻠﺮﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوبزداﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﮐﻠﺮﻳﻦ )ﮔﺮد ﮐﻠﺮ( را از روی ﺑﺮﭼﺴﺐ آن ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ﭘﺲ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺰیﻫﺎ را از ﻣﺤﻠﻮل درآورﻳﺪ و ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.
١٦٥



ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﻴﮑﺮوبزداﻳﯽ ﮐﺎﻫﻮ ،ﮐﻠﻢ ﭘﻴﭻ و  ...ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮگﻫﺎی آن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﻴﮑﺮوبزداﻳﯽ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر در ﺳﺒﺰیﻫﺎﺳﺖ.


ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺧﻞ ﻗﻮﻃﯽﻫﺎى ﮐﻨﺴﺮو ﺳﺒﺰی ،ﮔﻮﺷﺖ و  ...ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ

از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻨﺴﺮو آن را در آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ در آب در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﻴﺪن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آب ﮐﺎﻣ ًﻼ روی ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و در ﻧﺒﻮد ﻫﻮا رﺷــﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﮕﻪداری ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴــﺮو در ﻳﺨﭽﺎل و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی
ﻣﺮﻃﻮب ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ؛ زﻳﺮا رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻮﺟﺐ زﻧﮓزدﮔﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻴﮑﺮﺑﯽ و ﻓﺴﺎد ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ در ﮐﻨﺴﺮو ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻨﺴﺮو ﺑﺎزﺷﺪه را در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪای درﭘﻮشدار و در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻬﻴﮥ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ


ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮراک ،اﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ،ﻣﻮ ،ﺗﻠﻔﻦ و ...دﺳﺖ زدﻳﺪ

ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎم دارای ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری زا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ را در ﻳﺨﭽﺎل دور از ﻫﻢ ﻧﮕﻪداری ﻛﻨﻴﺪ.


ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ را داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﺬارﻳﺪ.

اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻮاد را در ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﺗﻤﻴﺰ درﺑﺴﺘﻪ،
ﺟﺪا از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻳﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.


ﺷﻜﻞ 11-9

اﮔﺮ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای رﻓﻊ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آنﻫﺎ در ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺖ.


ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺧﺮد ﮐﻦ ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪا از ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی

ﺧﺮد ﮐﻦ ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.


دو ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و وﻳﮋۀ ﺳﺮخﮐﺮدﻧﯽ در آﺷﭙﺰی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد

دارد .روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﺳﺎﻻد و روﻏﻦ ﺳﺮخﮐﺮدﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮخ
ﮐﺮدن ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .از روﻏﻦ ﺳﺮخﮐﺮدﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان  ٢ﺗﺎ  ٣ﺑﺎر ،آن ﻫﻢ در ﻃﻮل ﻳﮏ

ﺷﻜﻞ 11-10

روز ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻳﺪ روﻏﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را دور رﻳﺨﺖ.


از ﮔﺮم ﮐﺮدن زﻳﺎد روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ و آب ﮐﺮدن روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ در ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.

١٦٦

 -١١-٦آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﺎﻫﺎر و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﭘﺨﺖ ﺳﻮپ ﺟﻮ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای  ٤ﻧﻔﺮ
ﺟﻮ ﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه
ﻫﻮﻳﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﻴﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎل و ﮔﺮدن ﻣﺮغ
ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺮدﺷﺪه
ﻧﻤﮏ ،زردﭼﻮﺑﻪ و ﻓﻠﻔﻞ
آب ﻟﻴﻤﻮ
رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ

 ١٢ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپﺧﻮری
 ٢ﻋﺪد
 ١ﻋﺪد
 ١ﻋﺪد
 ٤ﻋﺪد
 ٤ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ
دو ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپﺧﻮری

اﻟﻒ

آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮاد


ﺟﻮ را ﭘﺎک ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و  ٢ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﭘﺨﺖ ،ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ.



ﭘﻴﺎز و ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ را ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﻨﯽ ﺧﺮدﮐﻨﻴﺪ.



ﻫﻮﻳﺞ را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﻨﻲ ﺧﺮدﮐﻨﻴﺪ.

ب
ﺷﻜﻞ ١١ ١١

روش ﭘﺨﺖ ﺳﻮپ ﺟﻮ
 ١ﺟﻮ ﭘﻮﺳﺖﮐﻨﺪه ،ﻣﺮغ ،ﻫﻮﻳﺞ و ﭘﻴﺎز را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺰﻳﺪ.
 ٢ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﺟﻮ ﮐﻤﯽ ﭘﺨﺖ ،ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ ،زردﭼﻮﺑﻪ و رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﻪ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ و روی ﺷﻌﻠﮥ ﮐﻢ  ٢ﺗﺎ ٣
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﺟﻮ ﻟﻌﺎب ﺑﻴﻨﺪازد.
 ٣در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺨﺖ ،ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺮدﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺳﻮپ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮥ ﮐﻢ  ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﭙﺰد.
 ٤ﺳﻮپ را در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ و روی آن را ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺮدﺷﺪه ﺗﺰﻳﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﺳﻮپ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻟﻴﻤﻮی ﺗﺎزه ﺑﻪ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ.
 ٦ﺳﻮپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶﻏﺬا و ﮔﺮم ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ،ﺧﻮراک ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

١٦٧

١

٢

٣

٤

٥

٦

ﺷﻜﻞ ١١ ١٢

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﻳﺎ ﺷﺎم و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﺪسﭘﻠﻮ ﻳﺎ ﺧﻮراک ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ و آن را ﺑﭙﺰﻳﺪ و از ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه،
ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ روش ﭘﺨﺖ ﻋﺪسﭘﻠﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪسﭘﻠﻮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺪون آن ﭘﺨﺖ .ﻋﺪسﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮشﻣﺰه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻫﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰیﺧﻮردن ﻳﺎ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ ﮐﻪ دارای وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮرده ﺷﻮد.
ﮐﺎر ﻏﻴﺮ ﮐﻼﺳﯽ ﭘﺨﺖ ﻋﺪسﭘﻠﻮ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای  ٤ﻧﻔﺮ
 ﺑﺮﻧﺞ
 ﻋﺪس
 ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﮐﺮده
 ﮐﺸﻤﺶﭘﻠﻮﻳﯽ
 ﭘﻴﺎز ﺑﺰرگ
 زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده
 زردﭼﻮﺑﻪ
 روﻏﻦ و ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ
 ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
١٦٨

 ٣ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
 ١/٥ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
 ٣٠٠ﮔﺮم
 ١ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
 ١ﻋﺪد
 ٣ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 ١ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﻳﮏ ﻋﺪد

ﺷﻜﻞ ١١ ١٣

آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮاد
 ١ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ و روی ﻣﻴﺰ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
 ٢ﺑﺮﻧﺞ راﭘﺲاز ﭘﺎک ﮐﺮدن،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﻳﻴﺪﺗﺎ آب آن زﻻل ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﺳﺎﻋﺖ درآب وﻧﻤﮏ ﻧﮕﻪدارﻳﺪ.
 ٣ﮐﺸﻤﺶ را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آب ﻧﮕﻪدارﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻴﺲ ﺑﺨﻮرد.
 ٤ﭘﻴﺎز را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻨﻴﺪ و ﺧﺮدﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ را ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﺑﺮش دﻫﻴﺪ.
روش ﭘﺨﺖ
 ١ﻋﺪس را ﺑﺎ  ٢ﻟﻴﻮان آب داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﭙﺰﻳﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺪس ﻟﻪ ﻧﺸﻮد.
 ٢ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﻋﺪس ،درون ﻳﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ دﻳﮕﺮ آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺟﻮش ﺑﻴﺎﻳﺪ.
 ٣آب و ﻧﻤﮏ ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺞ را در آب ﺟﻮش ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
 ٤ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﻴﺪن ﺑﺮﻧﺞ  ٢ﺗﺎ  ٣ﻗﺎﺷﻖ روﻏﻦ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺷﻴﺪن ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻒ آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 ٥زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺮدارﻳﺪ و ﻣﻴﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻳﺎ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﺘﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ .اﮔﺮ اﻃﺮاف
ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺮم و ﻣﻐﺰ آن ﮐﻤﯽ ﺧﺎم ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺞ آﻣﺎدۀ آﺑﮑﺶ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ را در آﺑﮑﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﮐﻤﯽ آب وﻟﺮم روی آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻟﻴﺰی و ﺷﻮری
ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ٦ﺑﺮای دم ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ،در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﭼﺮب ﺷﻮد ،روﻏﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
 ٧ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روی ﺷﻌﻠﮥ اﺟﺎقﮔﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ داغ ﺷﻮد .ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎدۀ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻪدﻳﮓ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
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ﺷﻜﻞ ١١ ١٤

١٦٩

 ٨ﺑﺮﻧﺞ و ﻋﺪس را ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺞ و ﻋﺪس را داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ رﻳﺨﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻨﺪ ﺣﻔﺮه درون
ﭘﻠﻮ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ.
 ٩ﺑﻌﺪ از  ٥دﻗﻴﻘﻪ ،ﻣﺨﻠﻮط آب و روﻏﻦ را روی ﻋﺪسﭘﻠﻮ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ )ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮط آب و روﻏﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن روﻏﻦ
و ﻧﺼﻒ اﺳﺘﮑﺎن آب را در ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و روی اﺟﺎق داغ ﮐﻨﻴﺪ(.
 ١٠دﻣﺎ را ﮐﻤﯽ زﻳﺎد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺨﺎر ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﻌﻠﻪ را ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ و دم ﮐﻨﯽ را ﺑﮕﺬارﻳﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ دم ﺑﮑﺸﺪ.
 ١١ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ دم ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﺎﻳﮥ ﮔﻮﺷﺖ را آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏ ﭘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻴﻨﯽ ﺧﺮدﮐﻨﻴﺪ و در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺮم ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﮐﺮده را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در دﻣﺎی ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻔﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ ،زردﭼﻮﺑﻪ و
ﮐﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از روی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ.
 ١٢ﻋﺪسﭘﻠﻮی آﻣﺎده را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ زﻋﻔﺮاﻧﯽ و ﻣﺎﻳﮥ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ


ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرگﺳﺎﻻن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ

ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﻔﺠﺎر ،آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺑﺮﻳﺪﮔﯽ در دﺳﺖ ،ﭘﺎ و ...
اﺳﺖ.


ﺧﻴﻠﯽ از آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﺑﻪ

روی اﺟﺎق آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ روی آن آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺎق را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ
ﺣﻮﻟﻪای ﺧﻴﺲ روی ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ١١ ١٥

ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺪارى و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی را ﻳﻜﻰ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ زﻳﺒﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد درﺑﺎرۀ آداﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺟﺪول  ١١ ٣ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ١١-٣
آداب ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاری
آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮی
ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ

١٧٠

 -١١-٧ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮراﮐﯽ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺳﺖ .روشﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﺣﺮارت دﻫﯽ ،ﺳﺮد ﮐﺮدن ،ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ،ﻧﻤﮏ ﺳﻮد ﮐﺮدن ،اﺳﻴﺪی
ﮐﺮدن ،ﺟﺪاﺳﺎزی اﮐﺴﻴﮋن ،ﮐﻨﺴﺮو ﮐﺮدن ،ﺗﺨﻤﻴﺮ ،اﻓﺰودن ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ از اﻳﻦ روشﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺳﺮﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ درﺟﻪ )ﻳﺨﭽﺎل(:


ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در دﻣﺎی ﮐﻢ از ﻓﺴﺎد زودﻫﻨﮕﺎم آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.



ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻳﺨﯽ ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻴﺪ.

 ﻟﺒﻨﻴﺎت را در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻳﺨﭽﺎل و ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ را در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه را در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ .دﻣﺎی
o

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﮕﯽ را  ٤ Cدر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.


ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ِدر ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﻴﻤﻮ ،ﺳﺲﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﯽﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻪداری ﮐﺮد.
ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺳﺮﻣﺎی زﻳﺮ ﺻﻔﺮ )ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ(:
o

در روش ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه را در ﻓﺮﻳﺰر ﮐﻪ دﻣﺎی آن  ١٨ Cﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻣﺎی ﻓﺮﻳﺰر،
o

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ درون آن اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ١٢ Cﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ .در ﺟﺪول  ١١ ٤زﻣﺎن ﻧﮕﻪداری اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ در ﻓﺮﻳﺰر
ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ١١-٤
o

ﻓﺮﻳﺰر دﻣﺎ )(-١٨ C

ﻳﺨﭽﺎل
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخﮐﺮده
ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﺎزه
ﺑﺮش ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه
ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺳﺲ ﻣﺎﻳﻮﻧﺰ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه
ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺮ ﭼﺮﺑﯽ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ

o

دﻣﺎ )( C

زﻣﺎن ﻧﮕﻪداری

زﻣﺎن ﻧﮕﻪداری

ﺗﺎ ٤
ﺗﺎ ٢
ﺗﺎ ٢
 ٤ﺗﺎ ٦
ﺗﺎ ٦
 ٤ﺗﺎ ٦
ﺗﺎ ٤
ﺗﺎ ٢
ﺗﺎ ٢

 ١٢ﺳﺎﻋﺖ
 ٢-٣روز
 ٦-٨روز
 ٦-١روز
 ٣ﻫﻔﺘﻪ
 ٤-٦ﻫﻔﺘﻪ
 ٢-٣روز
 ٢-٣روز
 ٦روز

 ٣ﻣﺎه
 ٩-١٨ﻣﺎه
 ٧-١٢ﻣﺎه
 ٣ﻣﺎه
 ٤-٥ﻣﺎه

ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ،ﻧﺎن و  ...را در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻪداری ﮐﺮد.

١٧١

ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه
ﻓﺴﺎد اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽﺳﺖ .ﺧﺸﮏ ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ١١ ١٦

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺳﺒﺰی
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺳﺒﺰی را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .از ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ و آن را در ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ
ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ .ﺳﺒﺰی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﺮدﺷﺪه ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺸﮏ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺳﺒﺰی )ﻧﻌﻨﺎع ﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ( ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ،ﭘﻨﮑﻪ
ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ

 ١ﻣﻮاد زاﺋﺪ ،ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
 ٢ﺳﺒﺰی ﭘﺎکﺷﺪه را ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و آب آن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 ٣ﺳﺒﺰی را ﺧﺮدﮐﻨﻴﺪ )ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ رﻳﺰ و ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ درﺷﺖ(.
 ٤ﺳﺒﺰی ﺧﺮدﺷﺪه را روی ﭘﺎرﭼﮥ ﺗﻤﻴﺰی در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا در آن ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﻪﺻﻮرت ﻻﻳﮥ ﻧﺎزک ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻨﮑﻪ ،زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﺒﺰی را ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﺒﺰی ﺧﺸﮏﺷﺪه را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ٥ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻘﺪارى از ﺳﺒﺰی را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ آن را ﺑﺴﺎﻳﻴﺪ .اﮔﺮ ﺳﺒﺰی ﮐﺎﻣ ًﻼ ﭘﻮدر ﺷﻮد
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺒﺰی را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﺒﺰی ﺧﺸﮏﺷﺪه ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را در ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی در دار ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ،ﺧﻨﮏ و
ﺗﺎرﻳﮏ ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

روشﻫﺎی ﺧﺸﮏﮐﺮدن
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎی ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺸﮏﮐﺮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
روش ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺸﮏﮐﺮدن در دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ(؛
روش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮای اﻳﻦ روش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
١٧٢

ﻧﮑﺘﻪ

دن آنﻫﺎ در

 ،ﺧﺸﮏﮐﺮ

ﮐﺮدن ﺳﺒﺰی
ﺮﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ
ﺮای ﺧﺸﮏ
ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﻴ
ﺮﻳﻦ روش ﺑ
ﺒﺰیﻫﺎ روی
 ﺑﻬﺘ
ﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳ
 .وﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ دﻗ
ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺖ
ﭙﮏ زدن آن
آنﮐﻪ رﻧﮓ
ﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐ
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ
ب ﺧﺸﮏﮐﻨﻴ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻴﺰ از دﺳﺖ
ﺘﺎ
ﻓ
آ
ر
ﻮ
ﻧ
ر
ﺳﺒﺰیﻫﺎ را د
ی ﺧﻮد را ﻧ
ز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ
 اﮔﺮ
ﺪار زﻳﺎدی ا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘ
آنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ز روش ﺻﻨ
ه و ﺳﺒﺰی ا
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺮ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﮏﮐﺮدن ﻣﻴﻮ
و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘ
ﺸ
وزه ﺑﺮای ﺧ
ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد
اﻣﺮ
ﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن،
ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐ
ﺳﻨﺘﯽﺳﺖ.
ﺑﺮای روش
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

 -١١-٨ﻣﻴﺎن وﻋﺪه
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر ﻳﮏ ﺑﺎر و ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺧﻮراک ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ
ﻣﻴﺎنوﻋﺪه ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.


ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮردن دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ

ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮراک ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.


ﺧﻮردن ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﻛﻢ ارزش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،

ﺷﻴﺮﻳﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪۀ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎی زﻳﺎنآور ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ ﺧﻮری و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻣﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و دﻟﻴﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮد را در ﺟﺪول  ١١ ٥ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

١٧٣

ﺟﺪول ١١-٥

ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
داﺷﺘﻦ رﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺳﺎﻟﻢ
داﺷﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﺗﻬﻴﮥ ذرت ﺑﻮ داده )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی (
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ :ذرت ﻣﺨﺼﻮص  ١٠٠ﺗﺎ  ١٥٠ﮔﺮم ،ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ،روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ،ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ،ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
روش ﮐﺎر
١

ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روی اﺟﺎقﮔﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﮐﻒ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ.

٢

ﺷﻌﻠﮥ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻤﯽ داغ ﺷﻮد.

٣

ﻧﻤﮏ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ذرت ﺑﻮ داده را ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

٤

ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ذرت ،ﻛﻒ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

ِ ٥در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ روی ﺷﻌﻠﻪ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ذرتﻫﺎ ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد ذرت ﺑﺎزﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺷﻨﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
 ٦ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد ذرتﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ذرتﻫﺎ ﺑﺎزﺷﺪه اﺳﺖِ ،در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ و ذرتﻫﺎ را در ﻳﮏ ﻇﺮف
١٧٤

دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ذرتﻫﺎی ﺑﺎزﺷﺪه ﻧﺴﻮزﻧﺪ.

١

٢

٣

٤

٥

٦

ﺷﻜﻞ ١١ ١٧

 -١١-١٠ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻬﻴﮥ ﺧﻴﺎرﺷﻮر ﮐﻪ در آن ﻧﻤﮏ ﻣﺎدۀ
ﻧﮕﻪدارﻧﺪه اﺳﺖ ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﺗﻬﻴﮥ ﺧﻴﺎر ﺷﻮر )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی(
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺳﺎﻗﮥ ﺧﺸﮏﺷﺪۀ ﺷﻮﻳﺪ ،ﮔﻠﭙﺮ ،ﺳﻴﺮ ،ﻓﻠﻔﻞ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ،ﺧﻴﺎر ﻗﻠﻤﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﺑﺮگ ﻣﻮ ،ﺳﺒﺰی ﺗﺮﺧﻮن ،ﺗﺮازو،
ﻇﺮف ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آب ﻧﻤﮏ ،ﺳﺒﺪ ،ﭼﺎﻗﻮ


ﺧﻴﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ و ﺧﺸﮏ ﻛﻨﻴﺪ )ﺧﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺳﺒﺰ ،ﻗﻠﻤﯽ و ﺑﺪون ﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ از ﺧﻴﺎر

ﺳﺎﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخﻫﺎی رﻳﺰ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻴﺎر و ﻧﻔﻮذ آب ﻧﻤﮏ ،ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ
را ﺑﺮس ﺑﺰﻧﻴﺪ(.
 ﺧﻴﺎر و ﻣﺨﻠﻮط اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎ را ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ در ﻇﺮف ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازۀ ﺧﻴﺎر آﻣﺎدهﺷﺪه )ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ِ
ﻇﺮوف ﺗﻬﻴﮥ ﺧﻴﺎر ﺷﻮر را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ( آب را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ
و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻮﺷﻴﺪه  ٧٠ﮔﺮم ﻧﻤﮏ و  ٨٠ﺳﯽﺳﯽ ) ٥ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپﺧﻮری( ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ )اﮔﺮ
ﻧﻤﮏ زﻳﺎد ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺧﻴﺎرﺷﻮر ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺎرﺷﻮر ﻟﻴﺰ و ﻧﺮم
ﻣﯽﺷﻮد(.


آب ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺣﺎوی ﺧﻴﺎر و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﭘﺮ از آب ﻧﻤﮏ ﺷﻮد.



ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻫﻮا ﻇﺮف را  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﻇﺮف را ﺑﺎ آب ﻧﻤﮏ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ١١ ١٨

١٧٥



در ﻇﺮف را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﻇﺮف ﻧﺸﻮد.



ﻇَ ﺮف ﺧﻴﺎر ﺷﻮر را ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ در دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺲ از آن در ﺟﺎی ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪداری ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻴﺎر در آب ﻧﻤﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای
ﻧﮕﻪداری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻓﺴﺎد ﻣﻴﮑﺮﺑﯽ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
اﻣﺮوزه از ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،ﺳﻮرﺑﺎت ،ﺑﻨﺰوات و  ...ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﺮآوری ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﮕﻪدارﻧﺪهﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺿﺮر
دارد و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازۀ آنﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎنزاﺳﺖ .از ﺧﻮردن ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﮕﻪدارﻧﺪۀ
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.

ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ ارزان اﺳﺖ ،در ﺟﺪول  ١١ ٦ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎ روﺷﯽ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ.

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل
اﻧﮕﻮر

ﺟﺪول ١١-٦
روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﻤﺶ ،ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر ،ﺳﺮﮐﻪ و آب ﻏﻮره

 -١١-١١ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺒﻮﺑﺎت


ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎدۀ اوﻟﻴﻪ )ﺣﺒﻮﺑﺎت( :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺰﻳﻨﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻮﺟﺎری ﺷﺪه را از ﮐﺸﺎورز ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﻨﻴﺪ.


ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ وﻳﮋۀ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری را ﺑﻪ

ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ .وﺳﻴﻠﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری را در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ
١٧٦

ﺷﻜﻞ ١١ ١٩

ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺣﺒﻮﺑﺎت درﻳﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺪون ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪون آﻓﺖ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت آﻟﻮده ﺑﻪ
آﻓﺎت ،ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.


ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ :ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﻳﮏ ﻣﻴﺰ اﺳﺘﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ،ﭘﻮﺷﺎل ،داﻧﻪﻫﺎی آﻓﺖزده ،آﺳﻴﺐدﻳﺪه و
ﻧﺎرس را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ.


ﺩﺭﺟﻪﺑﻨﺪﻯ :ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ

از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی درﺟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.


ﻭﺯﻥ ﻛﺮﺩﻥ :ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ )در ﮔﻮﻧﯽ ﻛﻨﻔﯽ

ﺷﻜﻞ ١١ ٢٠

ﻳﺎ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﻟﯽ( ﻳﺎ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﯽ ﺑﺮای ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.


ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ :ﺳﻠﻔﻮنﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوﺧﺖ ﺣﺮارﺗﯽ درﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ١١ ٢١


ﺷﻜﻞ ١١ ٢٢

ﺷﻜﻞ ١١ ٢٣

ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬﺍﺭﻯ :ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ از ﻓﺮآورده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم و

ﻧﺸﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺠﻮز ،ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ،ﺳﺮی ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﮕﻪداری درج ﺷﻮد.


ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ :ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی اوﻟﻴﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺷﺪه ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﺎرﺗﻦ ﻳﺎ در ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﺷﻜﻞ ١١ ٢٤


ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ :ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و

رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺖ.
١٧٧

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻳﮏ روش ﻧﮕﻪداری ﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﮥ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی دارای دو ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺖ:


ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏﺬا در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن؛



ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮ.

 -١١-١٢ﺗﻬﻴﮥ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮهای )ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی(
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
 ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻞ )ﮔﻨﺪم(
 ﺗﺨﻢﻣﺮغ
 ﮔﻼب
 واﻧﻴﻞ
 آرد ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻨﺪم
 روﻏﻦ
 ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ
 ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﭘﻨﺠﺮهاى

 ٧٥ﮔﺮم
 ٥ﻋﺪد
 ٤ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپﺧﻮری
 ١/٢ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری
 ٧٥ﮔﺮم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
 ١٠٠ﮔﺮم

روش ﮐﺎر
١

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻼب را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮ درآﻳﺪ.

٢

ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ و واﻧﻴﻞ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

٣

آرد را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

٤

ﻣﺨﻠﻮط را از ﺻﺎﻓﯽ رد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﻮد.

٥

روﻏﻦ را در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داغ ﮐﻨﻴﺪ و ﻗﺎﻟﺐ را در روﻏﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ) ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻪ زﻳﺎد داغ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ زﻳﺎد ﺳﺮد(.

٦

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻟﺐ داغ ﺷﺪ ،آن را ﺗﺎ ﻟﺒﻪ در ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺳﺪ و روی ﻗﺎﻟﺐ را ﻧﮕﻴﺮد.

٧

ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺐ را در روﻏﻦ داغ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ و آن را ﺗﮑﺎن دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻳﻪ آزاد ﺷﻮد .ﺣﺮارت را ﻣﻼﻳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏ ﻃﺮف ﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﯽ

ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ رﻧﮕﺶ ﻳﮏ ﻣﻘﺪار ﻃﻼﻳﯽ ﺷﺪ از روﻏﻦ درآورﻳﺪ.
٨

ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻫﺎ را در ﺻﺎﻓﯽ ﻳﺎ روی دﺳﺘﻤﺎل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ و روﻏﻦ اﺿﺎﻓﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد) .ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه

را روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ ﭼﻮن ﺧﻤﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
٩

در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ را روی ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻫﺎی ﺳﺮد ﺷﺪه اﻟﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ١٠ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻗﺮار داده و ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻫﺎ را داﺧﻞ آن ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻳﻪ را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﭼﻮن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١٧٨

ﺑﺮرﺳﯽ
در ﺟﺪول  ١١ ٩ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ راﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺮد ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻨﺪ

ﺟﺪول ١١-٧
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
آب ﻣﻴﻮه ﻓﺮوش

آﺷﭙﺰ
ﺣﻠﻴﻢ ﭘﺰ

١٧٩

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

١٨٠

راهاﻧﺪازﻱ ﺑﺎزارﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺑﺎزارﭼﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ


ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻰ -ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و اوﻟﻴﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.



ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ -از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮد ،دﺑﻴﺮان و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎزارﭼﮥ ﺷﻤﺎ دﻳﺪن ﮐﻨﻨﺪ.



ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ -ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻏﺮﻓﻪﺗﺎن ﻓﺮاﻫﻢ و آنﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﻴﺪ.



ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻯ )ﺑﺮﻧﺪﻳﻨﮓ(  -ﺑﺮای ﻏﺮﻓﮥ ﺧﻮد ﻳﮏ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.



ﻣﻌﺮﻓﻰ -ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎزارﭼﻪ و ﻏﺮﻓﮥ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ.



ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ  -ﺗﻼش ﮐﻨﻴﺪ در ﻧﺤﻮۀ اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎن ﻧﻮآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.



ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻯ -ﺗﻼش ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ.



ﺍﻣﻨﻴﺖ  -ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.



ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻰ  -ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﻳﻒ در ﮔﺮوه ،ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ.



ﻫﻤﻴﺎﺭﻯ  :از اوﻟﻴﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺑﺎزارﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن از آﻧﺎن دﻋﻮت ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ آﺷﻨﺎﻳﺎن ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﻴﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش آن اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ.
١٨١

