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محتوای این کتاب در سال 1399 با توجه به مفاد استاندارد جدید سازمان متولی و پس 
شاخه  خانواده  مدیریت  رشته  قبلی  کتاب های  محتوای  از  استفاده  با  خبرگان  ارزیابی  از 

کاردانش تحت نظر کمیسیون تخصصی رشته متناسب سازی شده است.



مقدمه

»  إِنَّ اهلَلُ َجمیلُ َو یُِحُب الَجماَل«

با حمد و سپاس از خداوند جمیل و حکیم که علم و هنر و زیبایی را دوست می دارد و امر به علم، هنرپروری و پاکیزگی 
می نماید. کتاب درسی »هنرآفرینی در خانه« شامل 5 شایستگی است. برای هر شایستگی، واحدهای یادگیری، 
توانمندسازی و فعالیت هایی به منظور درک بهتر و تعمیق یادگیری درنظر گرفته شده است که براساس آن انتظار 
می رود هنرجویان عزیز، شایستگی های هر کتاب را در فرایند آموزشی کسب نموده و آن را در مراحل یادگیری و 
محیط واقعی کار و زندگی به کار گیرند. هدف اصلی از آموختن این کتاب، بهتر کردن زندگی فردی و اجتماعی است. 
بدین جهت، می بایست برای هنرجویان تبیین شود که توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص انجام 
مستمر فعالیت های عملی و ارائه آن، جّدی بگیرند و مبنای ارزشیابی های خود قرار دهند. در این کتاب سعی شده است 
عالوه بر جنبه های علمی و آموزشی به نکات ریز و بارز نیز تأکید شود. کتاب حاضر شامل شایستگی های ذیل می باشد:
و  انسان ها  زندگی  نظام  ارکان  اساسی ترین  از  آراستن شخصی  هنر  و  مهارت  آراستگی شخصی:  شایستگی 1 
خانواده هاست که با رعایت آن هریک از اعضای خانواده می تواند گامی به سوی بهره وری باالتر در هر زمینۀ زندگی چه 
شخصی و چه محیطی و یا کاری دست یابد. برهمین اساس، در راستای مدیریت هنر آراستگی در خانواده، شایستگی اول 
کتاب، به موضوع مهم هماهنگی آراستگی با چهره، رنگ، لباس، فصل و فرهنگ دینی و ایرانی اختصاص داده شده است.

شایستگی 2 پرورش گیاهان آپارتمانی و گل آرایی: مهارت و هنر پرورش و تولید گل ها در باغچه و داخل 
و  هزینه ها  در  صرفه جویی  باعث  خانه،  محیط  زیباسازی  و  روحی  انبساط  و  آرامش  حفظ  بر  عالوه  آپارتمان، 
درآمدزایی خانواده نیز می گردد. از این جهت کسب مهارت الزم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بنابراین، در این شایستگی سعی شده است که ضمن بررسی تأثیر عوامل محیطی در رشد و نمو 
گیاهان آپارتمانی، به نحوۀ مراقبت و نگهداری از گیاهان و در ادامه به انجام به موقع فعالیت های عملی از جمله 
انواع روش های تکثیر گل وگیاه و گل آرایی پرداخته شود تا هنرجویان بتوانند در پایان درس به ارائۀ پروژه پایانی 

خود نیز اقدام نمایند.
شایستگی3 چیدمان منزل: مهارت و هنر چیدمان منزل، به معنای خلق حس هماهنگي و زیبایی آفرینی در 
فضای خانه است. این هنر با هدف اصلی ترویج سالمتی و شادابی و انرژی و شور و اشتیاق در زندگي، بدون صرف 
مخارج بسیار، با ایجاد هماهنگی بین اجزا و رنگ ها، فضای کوچک خانه را بهینه سازی کرده و جلوه گری آنها 
را نزد اعضای خانواده و بیننده بیشتر می نمایاند. به همین منظور در این شایستگی، تالش بر این بوده است که 
هنرجو ضمن آشنایی با فضاهای داخلی خانه، مهارت مدیریت و شایستگی های الزم در نحوۀ چیدمان فضاهای 

داخلی منزل و تزیینات آن را کسب نماید. 



شایستگی 4 نگهداری از لوازم خانه: این مهارت هنرجویان را با قواعد و اصول ایمنی و نحوۀ نگهداری و استفاده 
صحیح از لوازم خانگی آشنا نموده و به آنها کمک می کند تا لوازم برقی و وسایل ضروری خانه را بهتر بشناسند و در 
حد امکان عیوب ساده و تکراری آنها را تشخیص داده و رفع کنند. بدین منظور شایستگی چهارم به نحوۀ نگهداری 
و هنر استفادۀ صحیح و به کارگیری اصول ایمنی لوازم خانه اختصاص داده شده است. الزم به یادآوری است، هدف 
از تدریس این کتاب، تربیت تعمیرکار وسایل الکتریکی خانگی نیست؛ به همین جهت در این شایستگی سعی شده 
است تا حد امکان از سردرگمي خواننده در مواجهه با مطالب پیچیده در زمینۀ صنعت و رشتۀ الکتروتکنیک اجتناب 
شود؛ زیرا عقیده بر آن است که وقتي هنرجو متوجه موضوع مورد بحث شده و آن را فهمیده باشد طبیعتاً مشکِل 

کمي در برخورد با سایر مطالب کتاب خواهد داشت.
به مهارت و  پایانی کتاب،  لّکه زدایی و حشره زدایی: قسمت  لّکه گیری،  انجام شست وشو،  شایستگی 5 
هنر پاکیزگی در منزل که یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری و حفظ سالمت خانواده و جامعه است، 
اختصاص داده شده است. این هنر نتیجۀ تدبیر و شاخصۀ یک کدبانوی با مدیریت و با سلیقه است. جهت نیل 
به این هدف در شایستگی پنجم، به اصول پاکیزگی، روش ها و نکات ریز و مهم در نحوۀ شست وشو، لکه گیری و 

حشره زدایی و انجام فعالیت هایی در این راستا تأکید بسیار شده است. 

توصیه های ضروری 
  رعایت شایستگي هاي غیرفني، ایمنی و بهداشت براساس استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگي های الزم 

در این درس مي باشد.
  بهتراست درس را با پرسش ها و فعالیت های انگیزشي که متناسب با تجربه و فهم هنرجویان در راستای ارتباط 
برقرار کردن بین اصول مطلب و ذهن آنان طراحی گردیده است، تدریس کرد تا از همان آغاز، فاصلۀ بین ذهن 

و درس را که یکی از موانع آموختن است، از میان برداشت.
 به منظور افزایش بازدهي آموزشي در فرایند یاددهی ـ یادگیری توصیه مي شود کارهای عملِي فردي و گروهي 
درکنار مطالعۀ مطالب نظري از جمله بازدید، تحقیق، تمرینات عملي، ارائۀ گزارشات، ارائۀ نمونه کار، انجام پروژه 

و... انجام شود.
  با توجه به اینکه محتواي آموزشي هر واحد یادگیری براساس روش هاي فعال یاددهيـ  یادگیري و شایستگی های 
الزم تدوین شده است، بنابراین الزم است به فعالیت هاي عملي، مباحث نظري، جدول ها، نمودارها و تصاویر 

مرتبط با موضوعات درسی نیز توجه کافی شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



شایستگی 1

آراستگی شخصی

»خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد« 
زیبایی نعمتی است که خداوند به همۀ انسان ها عطا کرده است.

زمان: 25ساعت )نظری 10 ساعت + عملی 15 ساعت(
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استاندارد عملکرد

  آراستگی شخصی از طریق به کارگیری مفاهیم آراستگی و روش های هماهنگی آن با آرایش، لباس، فصل و 
فرهنگ ایرانی براساس استانداردهای سازمان فّنی وحرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  هماهنگی آراستگی و آرایش 
  هماهنگی آراستگی و لباس
  هماهنگی آراستگی با فصل

  هماهنگی آراستگی با فرهنگ ایرانی

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  دقت در کار 

  بهداشت فردی
  رعایت اصول ارگونومی

  توجهات زیست محیطی و مدیریت پسماند

 هدف توانمندسازی 
مفاهیم آراستگی و انواع آن را توضیح دهد.

   واحد یادگیری ١ 

آراستگی شخصی

https://www.roshd.ir/311247-1-1
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شايستگی اول: آراستگی شخصی

زیبایي نعمتي است که خداوند به همۀ انسان ها عطا کرده است. کافي است به جاي برشمردن معایب، محاسن 
و زیبایي هاي خود را ببینید و با استفاده از شیوه ها و فنون مراقبت از خود، در حفظ زیبایي و سالمت خود 

بكوشید. انسان به اقتضای فطرت، جویای پاکیزگی، زیبایی، تمیزی و آراستگی است.

مفهوم آراستگی

آراستگی یعنی آراسته بودن و عمل آراستن از نظر لغوی به معنای زینت دادن و تزیین کردن است، اما معانی 
دیگری مانند منظم و مرتب بودن، هماهنگ بودن و آماده و مهّیا بودن نیز برای آن گفته شده است.

انواع آراستگی 
آراستگی بر دو نوع است: آراستگی باطنی )درونی( و آراستگی ظاهری )نمودار 1ـ1(.

در گروه های کالسی، در مورد جملۀ زیر گفت وگو کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.
»ما آسمان نزديک را با ستارگان آراستیم« سوره صافات، آيۀ 6

فعالیت 1

انواع آراستگی

آراستگی ظاهری

آراستگی محیطی آراستگی شخصیآراستگی گفتار آراستگی رفتار آراستگی انديشه

آراستگی باطنی

نمودار 1ـ1ـ انواع آراستگی

آراستگی باطنی )درونی(: هرگاه افكار، عقاید و اخالق و رفتار انسان، آراسته به زیبایی ها و کماالتی باشد 
که آن زیبایی ها و کماالت، نه با چشم، بلكه از راه آثار و نتایج آنها و از طریق بینش و بصیرت درک شود، 
آراستگی باطنی حاصل شده است. آراستگی باطنی یا روحی در سه بخش، آراستگی اندیشه، آراستگی در رفتار 
و آراستگی در گفتار تقسیم بندی می شود. آراستگی اندیشه را می توان به سه زینت اساسی خالصه کرد: علم، 
حكمت و ادب. امام علی  در حدیثی می فرمایند: دانش، واالترین و باالترین زیور و هدیه است و ادب نیكو، 
زیور و زینت خرد و عقل است. منظور از آراستگی در رفتار، انصاف، وفا، بردباری، سخاوت و... است. آراستگی 
در گفتار به شكل ایجابی1، به معنی راستی و درستِی گفتار و کالم و در شكل سلبی یعنی پرهیز از دروغ، کفر 

و ناسزا، دشنام، توهین، تهمت و مواردی نظیر اینهاست.

1ـ ایجابی به زبان ساده یعنی چیزی که الزم است و باید باشد و سلبی یعنی چیزی که الزم نیست و نباید باشد.
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آراستگی ظاهری: هرگاه ظاهر بدن و لباس انسان و محیط زندگی و کار شخص، آراسته به زیبایی ها و کماالتی 
باشد که با چشم دیده شود به گونه ای که باعث جذب و سرور افراد شود، به آن »آراستگی ظاهر« گفته می شود. 
نمونه های این نوع آراستگی عبارت اند از: شست وشو، اصالح و شانه زدن موها، مرتب و تمیز بودن لباس ها و 
کفش ها، جمع آوری، بازیافت یا دفع بهداشتی زباله ها و پسماندهای خانگی، صنعتی و بیمارستانی، چیدمان 
درست و منظم ابزار و وسایِل کار و منزل در قفسه ها و محل های مناسب، رعایت بهداشت و نظافت محیط کار 
و زندگی، کاشت گل، گیاه و درخت و ایجاد فضای سبِز مطلوب در محیط کار و زندگی، خیابان ها و پارک ها، 

رنگ آمیزی مطلوب و مناسب سالن ها، اتاق ها، کالس ها، در و پنجره ها و سایر قسمت های محیط کار و زندگی.

اهمیت و ضرورت آراستگی 

و  زشتی  مالک  و  ظاهری  و  باطنی  آراستگی  اهمیت  با  ارتباط  در 
بر هر دو جنبۀ  تأکید  امیرالمؤمنین  علی  ضمن  زیبایی، حضرت 
آراستگی، می فرمایند: چه زشت است که آدمی باطنی بیمار و ظاهری 
زیبا داشته باشد1)شكل 1ـ1(. در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و 
با  جهادگران توجه خاصی به آراستگی باطنی و ظاهری داشتند و 
خلوص نیت و اخالص درونی پا در عرصۀ جهاد برعلیه نفس سرکش 
گذاشته و با اهدای عزیزترین موجودی خود یعنی جان و گذشتن از 
تمامی امیال مادی و دنیوی، باطن و ذات درونی خویش را به بهترین 

شكل آراستند و به دعوت حق لبیک گفتند )شكل 2ـ1(.
پاکیزگی عمومی یكی از خواسته های فطری انسان است. از آنجا که دین 
مقدس اسالم براساس فطرت الهی بنا شده است، برای آراستگی ظاهری 
ارزش بسیاری قائل شده و به پیروانش دستور می دهد که خود را همواره 
پاکیزه نگاه دارند و هنگام برخورد با دیگران زینت کنند و با ظاهری آراسته 
و زیبا در معرض دید همنوعان خود ظاهر شوند. پیامبر اکرم  نیز خود 
همواره آراسته بود و به آراستگی امر می فرمود. آن حضرت آراستگی را 
چه در بُعد نظافت همچون مداومت بر مسواک، استحمام، گرفتن ناخن ها 
و شانه زدن موی سر و چه در بُعد آرایش همچون رنگ کردن موی سر 

و محاسن، سرمه کشیدن در چشم، پوشیدن لباس سفید و استعمال عطر و... رعایت می نمود. امیرالمؤمنین  که 
خود در غایت زهد و ساده زیستی بود، هرگز سهل انگاری در آراستگی و آراسته بودن را روا نمی دانست. با مطالعۀ سیرۀ 
حضرت زهرا  تمامی مصادیق و نمونه های زیبایی ظاهر زندگی همچون بهداشت و نظافت و آراستگی و استعمال 
عطر، همچنین بهداشت محیط زندگی و رسیدگی به آن قابل مشاهده است. در اقوال تاریخی و روایات آمده است 
که حضرت زهرا  خود شخصاً خانه و محیط زندگی خود را جارو می زد و تمیز می کرد )البته امام علی   در انجام 
امور منزل، با حضرت زهرا  همكاری و مشارکت داشتند(.  در خانه دائماً معّطر به خوشبوترین عطرها بودند و 
لباس سفید به ویژه برای نماز از لباس های ایشان بود. انگشتر و گردن بندی برای زینت داشتند که قصۀ انفاق گردن بند 
حضرت به فردی نیازمند هم در تاریخ ثبت شده است. از لحاظ روانی، آراستگی، نظافت و زیبایی و زیباسازی محیط 
خانه و خانواده، آرامش اعضای آن را فراهم می سازد و عامل مؤثری برای افزایش محبت و هم گرایی بیشتر خواهد بود.

شکل 1ـ1ـ مالک زشتی و زيبايی از نگاه 
امیرالمؤمنین علی 

1ـ غررالحكم. ج 1. ص 1٦٦.

شکل 2ـ1ـ شهادت جلوه ای از آراستگی 
باطنی در وجود شهدا
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آراستگی چه در ظاهر و چه در باطن، سبب توسعۀ روابط پایدار، مؤثر، سازنده و خاّلق بین انسان و خدا، انسان 
و طبیعت، انسان و خود و انسان و دیگر مردم است. آراستگی انسان در همۀ انواع آن، در اولین برخورد دیگران 
با او و نوع برداشت و تصّوری که دیگران از او و نوع رابطه ای که با او خواهند داشت، بسیار مؤثر است. بنابراین 
جا دارد هرکس برای بهره مندی از رابطه ای سازنده در همۀ عرصه های چهارگانه به ویژه ارتباط با دیگران، خود 
را از همۀ رذایل و زشتی ها پیراسته کند تا زمینه و بستِر آراسته شدن او به همۀ فضایل و زیبایی ها فراهم شود.

در جدول زیر کدام موارد، آراستگی باطنی یا درونی را دربر دارد؟ چه موارد دیگری را می توانید بیان کنید؟ فعالیت 2
جدول زیر را کامل کنید.

گفتاررفتارانديشهموارد

به کارگیری دانش خود در جهت خدمت رسانی به دیگران

تالش فوق العادۀ هنرجو

مراقبت از محیط زیست و حیوانات

پرهیز از شایعه سازی علیه دوست خود

رازداری

آراستن شخصی

آراستن شخصی را می توان به چند بخش تقسیم کرد: آراستن صورت و آراستن پیكر یا اندام و لباس.
مي گیرد.  انجام  صورت  معایب  پوشاندن  و  چهره  شدن  زیباتر  منظور  به  )آرايش صورت(:  آراستن صورت 
َرُکْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُکْم«1 انسان  به صورت طبیعي هر چهره زیبایي هاي خاص خود را دارد. طبق آیه کریمۀ »َوَصوَّ
دارای بهترین شكل و شمایل و اندامی موزون است. بنابراین ذکر پوشاندن معایب برای زمانی است که فرد با 

اتفاقات، بیماري، زخم ها و غیره مواجه باشد.
تنوع  به  توجه  با  است  الزم  مي دهد.  نشان  جوان تر  و  زیباتر  را  شما  چهرۀ  مناسب،  فن هاي  به کارگیري 
از آنها داشته باشید. همیشه فراورده هاي  فراورده هاي آرایشي، اطالعات درستي در خصوص نحوۀ استفاده 
آرایشي را متناسب با نوع و رنگ پوست خود انتخاب کنید و به بهداشتی و ایمن بودن آن ازجمله تاریخ مصرف، 
کیفیت، ضد حساسیت بودن و... نیز توجه کنید. قبل از شروع آرایش به رنگ و نوع پوست، رنگ چشم، فرم 

صورت و رنگ مو توجه کنید.

1ـ سورۀ غافر، آیۀ ٦4 .



٦

 2ـ1ـ هدف توانمندسازی 
گزارشی از نحوۀ آراستن خود، با توجه به فرم چهره، اندام، رنگ و فرهنگ ایرانی تهیه کنید و درکالس ارائه دهید.

آرايش صورت متناسب با فرم چهره 

آیا تاکنون به فرم چهرۀ خود فكر کرده اید؟ آیا می دانید به چه روش هایی می توان فرم چهره را مشخص فعالیت 3
کرد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

دانستن فرم صورت در آراستگی و زیبایی نقش بسزایی دارد. فرم صورت هر فرد منحصر به فرد است. اگر شما 
فرم صورت خود را نشناسید، نمی توانید مدل موی مناسب، عینک مناسب و آرایش درست و حتی لباس خوبی 

برای خود انتخاب کنید.
به طورکلی چهرۀ انسان ها به مدل هاي بیضي، گرد، کشیده و... تقسیم مي شود و نحوۀ آرایش هر مدل نیز با 
دیگري متفاوت است. البته الزم به تأکید است که سلیقه ها در زمان هاي مختلف تغییر مي کند )شكل 3ـ1(.

1 صورت بیضی: بهترین فرم صورت، بیضي است. تمام طراحان لباس سعی می کنند با کمک خطای دید، این 

شكل را به وجود آورند. تمام مدل هاي مو و آرایش براي این فرِم صورت مناسب است. رنگ دلخواه را براساس 
رنگ چشم، رنگ پوست و رنگ لباس و... انتخاب کنید.

2 صورت گرد: در این نوع چهره، با آرایِش صحیح، از پهناي صورت کم و به بلندي آن اضافه کنید.

3 صورت کشیده: این نوع صورت باریک و کشیده است، پس بهتر است به کمک آرایشي مناسب از بلندي 

صورت کم و به پهناي آن اضافه کنید. تا آنجا که ممكن است ابروها را به فرم صاف حالت دهید. 
در آرایش صورت، برای استفاده از فراورده هاي آرایشی باید نوع پوست و فرم چهره را درنظر بگیرید. براي 
پوشاننده،  ِکِرم  از  چرب  پوسِت  براي  کنید.  استفاده  را  پوست  آن  مخصوص  آرایش  لوازم  پوست،  نوع  هر 

شیرپاک کن، سایه و... مخصوص پوست چرب که فاقد هرگونه چرک است، استفاده شود.

بیضیکشیدهگرد يا دايره

شکل 3ـ1ـ مقايسه سه فرم اصلی چهره قبل و بعد از آرايش

هریک از هنرجویان با راهنمایی هنرآموز، فرم چهرۀ خود را مشخص کند و نتیجۀ آن را به شكل گزارش فعالیت 4
در کالس ارائه دهد.
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هماهنگی آراستگی و رنگ
در طول تاریخ و در زندگي انسان ها، رنگ نقِش بسزایي داشته است. رنگ به زندگي گرمي، زیبایي، هیجان و 
تحرک مي بخشد. این رنگ هاي به ظاهر بي زبان یكي از عوامل بازگوکنندۀ احساسات و عواطف دروني انسان ها 
به شمار مي روند. هرجا که نگاه مي کنید، رنگ ها را مي بینید و تنوع رنگ ها را احساس مي کنید. رنگ پوشاک 
از این جمله است و تأثیر بسزایي در فضا دارد. با به کار بردن رنگ هاي مختلف شما مي توانید فردي را جدا از 

آنچه که هست، نشان دهید. به این منظور کافي است کمي از اَسرار رنگ ها باخبر باشید:
چرخۀ رنگ1: روش هاي متعددي براي تقسیم بندي رنگ ها وجود دارد. یكي از آنها را در چرخۀ رنگ مي بینید 

)شكل 4ـ1(. مبناي این تقسیم بندي »رنگ هاي اولیه یا اصلي« است.
رنگ هاي اصلي )اولیه(: رنگ هاي اولیه به آن دسته از رنگ ها اطالق مي شود که به خودي خود هستند و 

نمي توان آنها را از مخلوط کردن رنگ هاي دیگر به دست آورد. این رنگ ها عبارت اند از: زرد، قرمز و آبي. 

1ـ منظور از چرخه یا حلقۀ رنگ، یک نمودار مدّور از سطوح رنگین استاندارد است که به عنوان معیار سنجش رنگ ها به کار می رود.

شکل 4ـ1ـ چرخۀ رنگ
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شکل 5  ـ1ـ رنگ های درجۀ دوم )ثانويه(

رنگ های درجۀ دوم )ثانويه(: هرگاه دو رنگ اصلي یا اولیه را به مقدار 
مساوي با یكدیگر مخلوط کنید، رنگ هاي ثانویه یا درجۀ دوم به دست 
می آید )شكل 5  ـ1(. این رنگ ها عبارت اند از: نارنجي، بنفش، سبز. 
)نارنجي = قرمز + زرد(، )بنفش = قرمز + آبي(، )سبز = آبي + زرد(.

   نارنجی                  زرد       +        قرمز

   بنفش                  قرمز        +       آبی

    سبز                    آبی         +       زرد

رنگ هاي درجۀ سوم )ثالثه(: از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجۀ دوم به دست مي آیند که حد 
وسط رنگ های اولیه و ثانویه هستند؛ برای مثال رنگ سبز زرد مابین سبز و زرد قرار می گیرد. این رنگ ها 

عبارت اند از: نارنجي زرد، نارنجی قرمز، بنفش قرمز، بنفش آبي، سبز آبی و سبز زرد.
رنگ های سرد و گرم: هرگاه چرخۀ رنگ را درجهت عمودی قسمت کنید، رنگ های مابین قرمز و زرد اصلی، 
رنگ های گرم و رنگ های مابین بنفش و سبز، رنگ های سرد نامیده می شوند. رنگ هاي گرم، گرمابخش و 
محرک اند و باعث مي شوند که همۀ اجسام جلو بیایند و بزرگ تر به نظر برسند؛ ولي رنگ هاي سرد، آرام بخش 
و نیرودهنده هستند )مانند رنگ آسمان و آب دریا( و باعث مي شوند که اجسام عقب بروند و کوچک تر به نظر 

آیند. این حرکت رنگ ها در لباس بسیار مهم است.
رنگ هاي متضاد )مکمل(: رنگ هاي متضاد به رنگ هایي گفته مي شود که در چرخۀ رنگ، روبه روي یكدیگر 
گیرند،  قرار  هم  کنار  اگر  متضاد  رنگ  دو  نارنجي.  و  آبي  یا  سبز  و  قرمز  یا  بنفش  و  زرد  مانند  دارند؛  قرار 
درخشندگي ایجاد مي کنند و شدت رنگ یكدیگر را زیاد مي کنند. رنگ های مكمل برجسته ترین و شادترین 

ترکیبات رنگی هستند.

با توجه به شكل های زیر، اصطالحات مربوط به چرخۀ رنگ و یا نام رنگ را بنویسید.فعالیت 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الف( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ب( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ج( .
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هماهنگی شکل و رنگ )فرم و رنگ(

 در گروه های کالسی، خصوصیات رنگی چهرۀ خود را مشخص کنید. رنگ چهرۀ شما گرم است یا سرد؟فعالیت 6
چه رنگ هایی برای شما مناسب است؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

هنرمندانی که از تئوری رنگ استفاده می کنند، بر این اعتقادند که درمقابل سه شكل اصلی، سه رنگ اصلی 
وجود دارد؛ بدین صورت که رنگ قرمز با مربع، رنگ آبی با دایره و رنگ زرد با مثلث مطابقت دارد. ترکیب هر 

رنگ، به هرشكل باعث ترکیب خصوصیات رنگ ها و شكل ها می شود.
رنگ پوست و مو )ارتباط رنگ با افراد(

رنگ پوست و مو در انتخاب رنگ لباس براي فرد تأثیر بسزایي دارد. برای کاربرد رنگ در لباس در ابتدا باید 
خصوصیات رنگی چهره را مشخص کنید. برای اینكه گرمی و سردی رنگ چشم، مو و پوست خود را معلوم کنید، 
روبه روی آینه بایستید و دو رنگ قرمز و آبی را به نوبت جلوی چهرۀ خود بگیرید. اگر با رنگ آبی بهتر جلوه 
کردید و برایتان مناسب تر بود، طبع شما سرد است، و اگر با رنگ قرمز مطلوب تر بودید، رنگ گرم مناسب تر 
است؛ پس طبع شما گرم است. بنابراین باید ببینید چه رنگی از خصوصیات فرد را می خواهید جلوه دهید. برای 
این منظور سه روش اصلی برای ایجاد ارتباط رنگ لباس با شخص وجود دارد که عبارت اند از: تكرار رنگ، تشابه 

رنگ و تضاد رنگ )نمودار 2ـ1(.

سه روش اصلی در ايجاد ارتباط رنگ لباس با شخص

تکرار رنگتشابه رنگتضاد رنگ

نمودار 2ـ1ـ هماهنگی رنگ لباس با شخص

تکرار رنگ: رنگ انتخابی برای لباس با خصوصیات رنگی شخص )رنگ مو، چشم و پوست( یكسان و تكراری 
است؛ برای مثال، فردی که چشمان آبی دارد، اگر لباسی به رنگ نزدیک به چهرۀ خود بپوشد؛ یعنی آبی مات 
یا آبی زنده، بهتر جلوه می کند. دراین روش، رنگ پوست و مو یا چشمان فرد سرد است و برای رنگ لباس 

نیز از رنگ سرد استفاده شده است.
تشابه رنگ: در چرخۀ رنگ، رنگ های مشابه نزدیک یكدیگر قرار گرفته اند؛ برای مثال، رنگ های قرمزـ بنفش، 
و آبی ـ بنفش رنگ های مشابه هستند. اگر شخصی با خصوصیت رنگی پوست قرمز، مو و چشمان قهوه ای، 
لباسی با رنگ زرد و نارنجی بپوشد، از تكنیک تشابه رنگ استفاده کرده است؛ یعنی می توان از خصوصیات 

رنگ های هم جوار یا هم خانواده استفاده کرد.
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تضاد رنگ: در این تكنیک، از رنگ های متضاد خصوصیات رنگی شخص ـ رنگ پوست، مو و چشم ـ استفاده 
می شود. در این حالت، رنگ مطلوب چهره، مو یا چشم را می توان با به کار بردن رنگ متضاد بیشتر نمایان 
ساخت؛ برای مثال، فردی با گونه های صورتی رنگ با پوشیدن رنگ سبز بهتر جلوه می کند و بالعكس فردی 
با زردی زیاد در چهره با پوشیدن رنگ آبی یا بنفش، زردی چهره اش بیشتر نمایان می شود؛ یعنی می توان از 

تضاد رنگ های گرم و سرد، مكمل، تیرگی و روشنی استفاده کرد.
اشخاص  مي گذارد.  تأثیر  نیز  فرد  چهرۀ  روي  رنگ،  بشناسد.  خوب  را  خود  پوست  رنگ  باید  فرد  بنابراین 
پریده رنگ می توانند با رنگ های زنده و شاد، پریدگی رنگ خود را از بین ببرند و جلوۀ خاصی به پوست خود 
بدهند و برعكس با پوشیدن لباس هایی با رنگ های مخصوص از شدت رنگ پوست خود بكاهند و پریده رنگ تر 
به نظر برسند. بنابراین رنگ لباس یكی از تأثیرگذارترین عامل در برخورد با افراد است. انتخاب رنگي نامناسب 
بهترین مدل هاي لباس را ناموزون جلوه مي دهد. برعكس انتخاب رنگ مناسب در مدل، لباِس نه چندان زیبا 

را در چشم بیننده بسیار زیبا نمایان مي سازد.

هماهنگی رنگ و لباس

آیا فكر مي کنید تناسب در پوشاک را فعالیت 7 لباسي را بدون توجه به اصول خاص رنگ شناسي برگزینید،  اگر 
رعایت کرده اید؟ در چه صورت می توانید این تناسب را ایجاد کنید؟ دربارۀ آن درکالس بحث کنید و نتایج 

را به شكل گزارش گروهی ارائه دهید.

آنچه در نگاه اول نظر بیننده را متوجه لباس مي کند، رنگ آن است. بنابراین، پوشاک انتخابي هر فرد یكي 
از مهم ترین عوامل نمودارکنندۀ ذوق و سلیـقۀ شخصي آن فرد است. از طرف دیگر رنگ ها مي توانند اندام 
را چاق تر یا الغرتر و کوتاه تر یا بلندتر از آنچه هست، جلوه گر سازند و حتي روي رنگ پوست و مو نیز اثر 
بگذارند. دراین صورت رنگ ها به آساني قادرند شما را به مراتب زیباتر و موزون تر از آنچه هستید، نمایان 
سازند؛ مشروط بر اینكه صحیح انتخاب شده باشند. با این عمل مي توان عیوب اندام را نیز تا حد امكان پوشیده 

نگه داشت.
به طور کلي، تقسیم رنگ ها در لباس باید به طریقي صورت پذیرد که بین آنها توازن برقرار باشد؛ مثاًل اگر شما 
بلوزي به رنگ روشن و دامني به رنگ تیره مي پوشید، براي ایجاد توازن باید تیرگي دامن به نحوي روي بلوز 
ظاهر شود. از جمله، با به کارگیري روسرِي تیره یا گردن بندي تیره یا نقشه هایي به رنگ دامن بر روي بلوز 
مي توانید این توازن را برقرار کنید. بنابراین، این نكته را همیشه درنظر داشته باشید که رنگ هاي انتخابي باید 
کاماًل با یكدیگر هماهنگي داشته باشند؛ یعني در حقیقت هنگامي که به آنها نگاه مي کنید، احساس کنید که 

به یكدیگر تعلق دارند و با هم در ارتباط اند.
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عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ پارچه: در انتخاب رنگ 
به عوامل بسیاري توجه مي شود که با کمک گرفتن 
دلنشین تر  را  اندام  محاسن  مي توان  عوامل  این  از 
داشت.  نگه  پوشیده  امكان  حد  تا  را  آن  معایب  و 
سن،  پارچه،  بافت  نور،  اثر  از:  عبارت اند  عوامل  این 

شخصیت و نوع اندام )نمودار 3ـ1(.

شکل 6    ـ1ـ انتخاب نوع و جنس پارچه

عوامل مؤثر بر انتخاب 
رنگ پارچه

اثر نور

بافت پارچه

شخصیتسن

نوع اندام

نمودار 3ـ1ـ عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ پارچه

 تأثیر نور محیطی: نور، روي رنگ ها بسیار تأثیر دارد. رنگ ها در شرایط متغیر نور، نوعي دیگر جلوه مي کنند. 
هنگام تهیۀ پارچه باید با توجه به مورد استفادۀ آن در روز یا شب و تأثیر نور درهمان زمان، اقدام به خرید 

کنید.
 بافت پارچه و انعکاس نور: جنس تار و پود، نوع بافت پارچه و در آخر،  نماي ظاهري پارچه، سطح پارچه را 
تشكیل مي دهند. انتخاب نوع و جنس پارچه بسیار مهم است )شكل ٦   ـ1(؛ براي مثال، استفاده از یک رنگ 
روي پارچۀ مخمل، کرپ و دانتل، با به کارگیري همان رنگ روي پارچۀ بّراق مثل ساتن یا مخمل ابریشمي، 
تأثیر متفاوتی ایجاد می کند. انعكاس نور روي این پارچه ها نیز متفاوت است و در انتخاب آن باید دقت کرد، 

زیرا پارچه های بّراق به سبب انعكاس نور زیاد، اندام را چاق تر از آنچه هست، نشان می دهند.

 سن و شخصیت: رنگ اگر متناسب با طرح پارچه، مدل لباس و سن و شخصیت افراد انتخاب شود، بر متانت 
و برازندگي افراد مي افزاید وگرنه حالت هاي کاذبي را در افراد ایجاد مي کند. برای افراد مسن تر، اغلب رنگ های 

مالیم گرم همراه با تنوع تیره و روشن مناسب است. 
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بسزایی  تأثیر  اندام  روي  رنگ،  اندام:  فرم  يا  نوع   
دارد. رنگ هاي روشن و بّراق بیشتر از رنگ هاي تیره 
اگر  بنابراین،  مي کند.  جلب  را  بیننده  توجه  مات  و 
و  الغرتر  مي خواهید  و  هستید  درشت  اندامي  داراي 
ریزتر نمایان شوید، از رنگ هاي تیره با زمینه هاي مات 
استفاده کنید. برعكس اگر داراي اندامي باریک و الغر 
هستید، با استفاده از رنگ هاي روشن و بّراق مي توانید 
درشت تر از آنچه هستید، نمایان شوید. هرگاه خانمي 
داراي اندامي درشت باشد، نباید رنگ هاي زیاد متفاوت 

رنگ های مناسبفرم اندام 

رنگ های تیره با زمینه های ماتدرشت

رنگ های روشن و بّراقباریک و الغر

رنگ های روشن بلند و الغر

رنگ ماتکوتاه و چاق

جدول 1ـ1ـ تناسب فرم و رنگ

با یكدیگر استفاده کند؛ مثاًل اگر در لباس کت و دامن، از کت تیره و دامن روشن یا برعكس از دامن تیره و کت 
روشن استـفاده کند، در این صورت شخص درشت تر از آنچه هست، به نظر می رسد )جدول 1ـ1(.

لباس،  رنگ آمیزي  در  اگر  نكنید.  فراموش  را  اصولي  نكات  و  کنید  دقت  باید  لباس  براي  رنگ  انتخاب  در 
نقطۀ  به  روشن  نقطۀ  یک  از  سرعت  به  بپوشانید، چشم  روشن  رنگ هاي  با  را  بدن  از  مختلفي  بخش های 
زرد  یا  قرمز  رنگ  ته  داراي  که  رنگ هایي  مي شود.  نمایان  کوتاه تر  اندام  نتیجه  در  مي شود؛  متوجه  دیگر 
هستند، موجب مي شوند که شيء رنگي نزدیک تر به چشم آید؛ در نتیجه درشت تر به نظر می رسد، درحالي که 
رنگ هایي که ته رنگ آبي دارند، باعث می شوند که شيء، فاصله دارتر، کوچک تر و ریزتر به نظر برسد. بنابراین، 
پوشندۀ لباس قرمز درشت تر از فردي است که لباس آبي به تن دارد. ولي باید دقت کرد که ارزش ها و شدت 
رنگ ها بسیار مؤثرند؛ مثاًل رنگ قرمز روشن ممكن است شما را درشت تر نشان دهد، ولي رنگ قرمز مات که 

خاکستري در آن به کار رفته است، روي اندام شما تأثیري نخواهد داشت.

براساس مطالب آموزشی این مبحث، با توجه به نوع لباس هایتان )لباس خواب، مهمانی، لباس منزل، کار فعالیت 8
و...(، رنگ های مناسب را انتخاب و فهرست کنید؛ سپس نتایج را در کالس ارائه دهید.

تأثیر خطوط، جنس و نقش پارچه هاي مختلف بر روي اندام 
و  باریک  داراي شانه هاي  داراي شانه هاي پهن و عده اي  ندارند. بعضي  اندام متناسب و یكسان  افراد،  همۀ 
افتاده اند. عده اي داراي قد بلند یا کوتاه و تعدادي چاق یا الغرند. تمام این موارد را با انتخاب صحیح پارچه 
و برش هاي مختلف در لباس )مثل برش عمودي، افقي، منحني و مایل( مي توانید بهبود ببخشید و پوشاکي 
متناسب با اندام خود بپوشید. اشخاص کوتاه قد مایل اند بلندتر جلوه کنند. استفاده از پارچه یا لباس طرح دار 
باید خودداري کنند.  لباس هاي دورنگ  از پوشیدن  این اشخاص توصیه مي شود و  براي  با خطوط عمودي 
همچنین مناسب است که از پارچه هاي نرم با ضخامت متوسط و نقوش ریز استفاده کنند و پارچه هاي خشن 

و ضخیم را به کار نبرند. 
اگر در لباس از خطوط موازي عمودي دور از هم و یا نزدیک به هم استفاده کنند، باعث مي شود که در افراد 

خطاي دید ایجاد کند و قد را بلند و اندام را کشیده تر ببیند. 
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هرچه خطوط عمودي به هم نزدیک تر و باریک تر باشند، اندام را بلندتر و باریک تر نشان مي دهند. گاهي اگر 
خطوط عمودي و نزدیک به هم با رنگ هاي مختلف همراه باشد، تأثیر آن تغییر مي نماید و چاقي وکوتاهي را 

در بیننده القا مي کند. این پارچه ها مناسب افراد بلند و استخواني است. 
با به کارگیري نادرست پارچۀ راه راه، اندام بسیار ناموزون به نظر خواهد رسید و برعكس، به کارگیري صحیح 
آن در تناسب ظاهري اندام مؤثر است. لباسي که از پارچه هایي با راه هاي افقي دوخته شده، قد را کوتاه تر و 
چاق تر نشان مي دهد. پارچه های با خطوط مایل سبب می شود تا زیبایی های بدن کمتر به چشم آیند. خطوط 

عمود و پهن، اندام را کوتاه و چاق نشان مي دهد )جدول 2ـ1(. 

جدول 2ـ1ـ انتخاب صحیح پارچه های راه راه

نامناسبمناسب فرم اندام

خطوط منحنی و برش های افقی خطوط عمودی و برش های مایلکوتاه و چاق 

خطوط عمودی نزدیک تر و باریک تر خطوط عمودي نزدیک به هم با رنگ هاي مختلف بلند و استخوانی

براي اشخاص کوتاه و چاق نیز خطوط عمودي توصیه مي شود. برش هاي مایل نیز مناسب است. این افراد از 
پوشیدن لباس هایي که اندام را به دو قسمت مي کند باید دوري کنند. پارچه هاي انتخابي این اشخاص باید 

مات و لطیف با نقوش کدر باشد و از به کارگیري پارچه هاي ضخیم و آهاردار و خشن و بّراق پرهیز کنند.
به طور خالصه مي توان گفت خطوط عمودي، قد را بلندتر و خطوط افقي، قد را کوتاه تر نشان مي دهد. خطوط 
مایل، اندام هاي چاق را الغرتر نشان مي دهد. خطوط منحني در هر قسمت به کار رود، آن قسمت را چاق تر 

نشان مي دهد.

ـ 1ـ طرح های پارچه شکل 7  

پارچه های راه راهپارچه های ساده

پارچه های چهارخانهپارچه های نقش دار

انتخاب طرح هاي پارچه 
و  رنگ  طرح،  شد،  داده  توضیح  که  همان طوری 
است.  مهم  بسیار  مناسب  لباِس  تهیۀ  در  پارچه  نوع 
جالب  حال  عین  در  و  مناسب  طرح  یک  انتخاب  با 
را  الزم  تناسب  پوشش  نظر  از  می توانید  به آسانی 
رعایت کنید. طرح هاي مختلف پارچه به چهار گروه 
ساده،  پارچه هاي  شامل  که  مي شوند  تقسیم  اصلي 

راه راه، نقش دار و چهارخانه است )شكل 7ـ1(.
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 پارچه هاي ساده: این گونه پارچه ها نقش یا طرح خاصي ندارند و غالباً تک رنگ هستند و فقط از لحاظ رنگ، 
جنس و بافت با یكدیگر متفاوت اند. در این نوع پارچه، رنگ، عامل مهم به کارگیري آن است. استفاده از تزیین ها 
و نوارها و همچنین تضاد رنگ ها تأثیر بسزایی در به کارگیري پارچه خواهد داشت؛ براي مثال، اگر در حاشیۀ یک 
دامن روشن از نواردوزي تیره استفاده شود، توجه بیننده را به قسمت پایین لباس معطوف خواهدکرد و پایین تنه 
درشت تر به نظر خواهد آمد. برعكس، اگر همین نوار تیره در لباس روشن به صورت عمود به کار گرفته شود، قد 

فرد را بلندتر نشان خواهد داد.
 پارچه هاي راه راه: به طور کلي، پارچه هایي با خطوط راه راهِ عمودي، قد را بلندتر و کشیده تر و با خطوط راه راِه 
افقي، قد را کوتاه تر و چاق تر مي نمایاند. پارچه هاي با خطوط مایل باعث مي شود که زیبایي اندام کمتر نمایان شود.
 پارچه های نقش دار: به طور کلي، پارچه هاي نقش دار اندام را درشت تر نشان مي دهند و براي اشخاصي که 
داراي اندامي باریک اند، بسیار مناسب هستند. از طرفي پارچه هایي با نقش هایي کوچک و رنگ تیره که نور 

را جذب مي کنند، اندام را الغرتر نشان مي دهند.
 پارچه هاي چهارخانه: این پارچه ها، اندام را درشت تر نمایان مي کنند. براي استفاده از این نوع پارچه باید 

دقت کرد.

لباس هایی که پارچۀ نقش دار، دامن کلوش چین دار با آستین کوتاه چین دار دارند، شخص را چاق تر از نکته
لباس هایی با پارچۀ ساده، دامن راسته و آستین بلند نشان می دهند. لباس های یكسره شخص را بلندتر از 

لباس هایی نشان می دهند که در قسمت کمر یا باسن جمع شده و چین دارند.

در جدول زیر کدام یک از عوامل مؤثر در پارچه )جنس، رنگ، طرح( شخص را الغرتر و یا چاق تر می کند؟فعالیت 9

الغرترچاق ترلباس

راه راه عمودی

راه راه افقی

گل دار با گل های ریز و رنگ های مات

ضخیم و ناصاف

آستین کوتاه چین دار

یک رنگ

یكسره
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هماهنگی موقعیت و فصل

آب و هوا تأثیر بسیاري بر انتخاب رنگ دارد. با توجه به فصل هاي مختلف مي توانید در لباس هاي خود از رنگ هاي 
سرد یا گرم استفاده کنید )جدول 3ـ1(. در شهرهاي گرمسیر مردم از رنگ هاي روشن بیشتر استفاده مي کنند، 
زیرا این رنگ ها نور را کمتر جذب مي کنند و افراد، کمتر احساس گرما مي کنند. برعكس، در شهرهاي سردسیر 
افراد تمایل بیشتري به استفاده از رنگ هاي تیره دارند. رنگ هاي تیره نور را جذب مي کنند و باعث گرمي بیشتر 

مي شوند. در مناطق ابري و مه آلود از رنگ هاي زنده و شاد بیشتر استفاده مي کنند.

یكی از نكات مهم برای آراستگی، این است که در هر فصل، لباس متناسب با همان فصل را برای پوشیدن نکته
انتخاب کنیم. دقت در نحوۀ انتخاب رنگ های متناسب هر فصل نیز در این کار به ما بسیار کمک می کند.

جدول 3ـ1ـ هماهنگی فصل، لباس و رنگ

رنگ مناسب چهرهرنگ مناسب لباسجنس مناسبفصل

رنگ های روشن و گرملباس های نخی، پنبه ای و کتانبهار
 رنگ های گرم

 سایه های طالیی
 پوست روشن

رنگ های روشنکتان و پنبهتابستان
 رنگ های سرد

 رنگ های خاکستریـ  خنثی
 تضاد رنگی کم

رنگ های گرم و تیرهلباس های پشمی و ابریشمیپاییز
 رنگ های گرم

 رنگ های روغنی
 تضاد رنگی کم

فاستونی، چرم، مخمل، خز، زمستان
رنگ های تیرهابریشم و پالر

 رنگ های سرد
 رنگ های شفاف و بّراق

 تضاد رنگی زیاد

فصل بهار
برای فصل بهار رنگ های گرم مناسب ترین رنگ ها هستند؛ زیرا در فصل بهار، اغلب، رنگ چشم ها روشن تر 
و درخشان تر به نظر می رسد. رنگ های گرمی همانند هلویی، مسی، زرد طالیی مرجانی و قهوه ای و نیز آبِی 
روشن، سبِز روشن نیز می تواند انتخاب خوبی باشد )شكل 7  ـ1(. به جای استفاده از رنگ سفید در فصل بهار 
برای  انگیزۀ زیادی  با حال و هوای شادش  بهار  ِکِرمی استفاده شود. فصل  از رنگ های عاجی و  بهتر است 
استفاده از لباس های خاص در همۀ افراد خوش ذوق ایجاد می کند از جمله لباس های نخی، پنبه ای و کتانی.
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 لباس های نخی و پنبه ای: این جنس لباس یكی از 
پرطرفدارترین پارچه ها و بهترین جایگزین برای پوشش 
به دلیل  این جنس  از  لباس هایی  است.  بهار  فصل  در 
خاصیت قابل تنفس بودن پارچه اش که قابلیت رد و 
ایجاد عرق روی سطح  از  مانع  دارد،  را  بدل کردن هوا 
پوست می شود و بهترین پارچه ای است که هوای گرم 
را بین پوست بدن و لباس نگه نمی دارد. از طرفی نرم و 
لطیف بودن آن به خاطر ظرافت به کار رفته در پارچه 
احساس راحتی و سبكی ویژه ای می بخشد. تنها عیب 
این جنس لباس ها این است که معموالً دوام کمی در 
برابر استفادۀ مداوم و شست وشو دارد و شكل ظاهری آن 
خیلی زود تغییر می کند. با این حال بهترین انتخاب برای 
لذت بردن از بهار و هوای آن همین جنس لباس هاست.

 لباس های کتان: این جنس پارچه هم که هواداران 
زیادی به ویژه در بین آقایان دارد، به دلیل نگه نداشتن 
گزینه های  از  یكی  لباس،  و  بدن  پوست  میان  گرما 

تابستان

زمستان

بهار

پايیز

شکل 8  ـ1ـ هماهنگی رنگ و فصل

اصلی پوشش در فصل بهار است. لباس هایی از جنس کتاِن مرغوب، بدن را تازه و خنک نگه می دارد.
فصل تابستان 

بهتر است در تابستان از رنگ هایی با زمینۀ روشن و خنک )رنگ های روشن با زمینۀ طبیعت( استفاده شود. 
برخی از این رنگ ها عبارت اند از: صورتی رز مانند، خاکی، زرد کم رنگ، بنفش کم رنگ، یا بنفش مایل به 

ارغوانی سیر یا آبی. 
همچنین رنگ سفید مالیم نیز می تواند برای این فصل مناسب باشد. در تابستان به دلیل گرمای زیاد و حرارت 
خورشید، انواع پارچه های خنک تابستانی، پارچه های نخِی کتان و پنبه ای انتخاب خوبی هستند. در این فصل 
پوشیدن لباس هایی که دارای الیاف مصنوعی و پالستیكی هستند، به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ چراکه 
این نوع از پارچه ها قدرت انتقال هوا را ندارند و منجر به نگه داشتن گرما در بدن می شوند و از این رو تعریق 
و در ادامه گرمازدگی را بیشتر می کنند. بهتر است خانم ها در فصل تابستان مانتو هایی از جنس کتان و پنبه 
استفاده کنند و ترجیحاً این لباس ها را در رنگ های روشن انتخاب کنند. پارچه های مانتویی باید از الیه ای 
نازک دوخته شده باشند و در آنها از الیاف مصنوعی استفاده نشده باشد. در این فصل، خنک ترین پارچه برای 

شال و روسری همان شال های نازک نخی است.
فصل پايیز

در فصل پاییز بهتر است از رنگ های طالیی استفاده شود. برای پوست، رنگ هلویی، بژ یا طالیی مایل به 
تیره تر می کند. رنگ های طبیعی  را  پاییز رنگ چشم ها  برای موها رنگ مشكی توصیه می شود.  و  قهوه ای 
مناسب این فصل عبارت اند از: زیتونی، قهوه ای یا سبز خزه ای، نارنجی، قهوه ای تیره، کبود، بنفش و بژ تیره.
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 لباس های پشمی : امروزه دیگر لباس های پشمی قدیمی طرف دار ندارد. شاید در هوای بسیار سرد زمستان، 
پوشیدن لباس پشمِی ضخیم، بدن را در هوای آزاد گرم کند اما آنچه امروزه طرف دار بیشتری دارد، الیاف 
پشمی نازک است که در عین گرم نگه داشتن بدن می توان با افزایش الیه های زیریِن لباس، در فصل زمستان 

هم از آن استفاده کرد.
 لباس های ابريشمی : ابریشم، پارچۀ گران قیمتی است؛ با این حال، لباس دوخته شده از آن هم مناسب 
سرماست و هم گرما. پوشیدن آن در هوای سرد مانند یک محافظ عمل می کند و اجازه نمی دهد گرمای بدن 

از دست برود. در عین حال در تابستان خنكی بدن را حفظ می کند و مانع از گرمازدگی می شود.
فصل زمستان

رنگ های انتخابی در فصل سرد زمستان، شامل زرد بی رنگ، زیتونی، تیره و آبی یا صورتی رزمانند است. برای 
رنگ مو می توان از رنگ های سیاه، تیره یا بلوند مایل به سفید استفاده کرد. پرطرف دارترین رنگ ها در فصل 
زمستان عبارت اند از: سیاه، آبی پررنگ، قرمز سیر و صورتی تیره. رنگ های یخی شامل نقره ای، آبی آسمانی، 
زرد روشن و صورتی روشن است. سفید نیز از رنگ های مناسب برای زمستان است، چون با رنگ تیرۀ موها و 

چشم ها تضاد فوق العاده ای را ایجاد می کند.
مثاًل  نشود؛  استفاده  می کند،  منتقل  بیرون  به  را  بدن  حرارت  که  لباس هایی  شود  سعی  باید  زمستان  در 
پارچه های نخی پنبه و کتان برای این فصل مناسب نیستند. اما از دسته پارچه های مناسب برای زمستان 

می توان به فاستونی، چرم، انواع مخمل، خز طبیعی، خز مصنوعی، ابریشم و پالر اشاره کرد.

در فعالیت 10 توانسته اید  میزان  چه  کنید.  فهرست  و  تفكیک  بررسی،  رنگ  و  فصل  با  متناسب  را  خود  لباس های 
هرفصل لباس متناسب با همان فصل را برای پوشیدن انتخاب کنید؟ آیا در نحوۀ انتخاب رنگ های متناسب 
هر فصل دقت کافی داشته اید؟ نتایج بررسی خود را طی گزارشی با رسم جدول )تفكیک فصل و رنگ( 

درکالس ارائه دهید.

هماهنگی آراستگی شخصی با فرهنگ ایرانیـ  اسالمی

در گروه های کالسی، دربارۀ مناسب ترین نوع آراستگی و ضرورت و فواید رعایت آن، در هریک از موقعیت های فعالیت 11
زیر گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

 شرکت در مراسم مذهبی )عزاداری در محرم، شرکت در جشن های مذهبی مانند نیمۀ شعبان و...(
 حضور در اجتماع )زن و مرد( و انجام وظیفه

 حضور در محل کار )زن و مرد(
 حضور زنان ورزشكار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی

 حضور در پارک ها و سایر فضاهای سبز شهری
 حضور در یک مجموعۀ ورزشی برای دیدن یک مسابقه

 شرکت در جلسات رسمی و گفت وگو های جمعی )زن و مرد(
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آراستگی و پوشش و لباس افراد همیشه و در هر حالت مخصوصاً در محیط کار و هنگام حضور در اجتماع، باید 
از نظر نظافت، رنگ، جنس، طرح، اندازه و نظیر اینها، مرتب، چشم نواز و آراسته باشد )شكل 9 ـ1(.

شکل 9ـ1ـ تناسب آراستگی و لباس با نظافت، رنگ، جنس، سن، طرح و اندازۀ لباس

نظافترنگجنسطرحاندازه

زمان ودينفرهنگ
جنسیتسنمکان

این امر ممكن نیست مگر آنكه پوشش و لباس با جنسیت، سن و سال، دین و فرهنگ، زمان و مكان استفاده 
است،  متفاوت  کارمند  آقای  لباس یک  با  کارمند  لباس یک خانم  مثاًل  باشد.  متناسب  افراد  و شغل  کار  و 
همان طور که نوع لباس و پوشش فرد مسلمان با غیرمسلمان، یا نوع لباس یک خانم لُر با خانم بلوچ، عرب 
یا ُکرد متفاوت است. همچنین لباس خلبان، مكانیک، ورزشكار، آشپز و نظیر اینها در محیط کار با یكدیگر 
متفاوت است و یا رنگ لباس متخصص اتاق عمل با رنگ لباس پرستار و یا رنگ لباس یک هنرجو در زمین 

ورزش با لباس او در کارگاه یا کالس درس بسیار متفاوت است. 

شکل 10ـ1ـ تناسب آراستگی و پوشش با جنسیت، سن، زمان و مکان، دين و فرهنگ

چنانچه می دانید حوزۀ پوشش و آراستگی افراد هر جامعه ارتباط مستقیمی با دین و فرهنگ حاکم بر آن 
جامعه دارد. ما ایرانیان نیز با توجه به پیروی از دین مبین اسالم و تاریخ چند هزار سالۀ خود، از این امر مستثنا 
نیستیم. دین اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی، توجه ویژه ای به تمام نیازهای مادی و معنوی انسان ها دارد 
و در زمینۀ پوشش و آراستگی های ظاهری نیز در موارد مختلفی پیروان خود را راهنمایی کرده است. اسالم در 
آراستگی حّد اعتدال را برگزیده و هرگونه افراط و تفریط را مردود شمرده است. مرز اعتدال درکّمیت، کیفّیت 
و نوع آراستگی، حالل و حرام بودن آن است؛ مثاًل در فقه ما پوشیدن لباس شهرت، خود را در پوشش شبیه 
کافران درآوردن و پوشش با هدف فتنه انگیزی و... جایز نیست. از این جهت، توجه به کیفیت پوشش و لباس، 
از جمله بدن نما نبودن، تنگ یا گشاد نبودن غیرمتعارف، پاک و مباح بودن )یعنی نجس نباشد و از پول حرام 
تهیه نشده باشد( و نیز پوشش کامل بدن در حّد عقل و شرع مخصوصاً در محیط کار و حضور در اجتماع 
باید دقیقاً رعایت شود. در غیر این صورت و با رعایت نشدن این اصول و تناسب ها، به جای اینكه لباس سبب 
زینت و زیبایی، پوشش، حفاظت، احترام و وقار برای افراد شود، موجب ریا و خودنمایی، جلب توجه دیگران، 
غفلت از کار و تمسخر دیگران می شود و در نهایت انسان را از مسیر کمال و سعادت و ارتباط موثّر و سازنده 

با خدا و مردم محروم می سازد.
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بر این اساس، همان طور که آراستگی حالل و شایسته موجب استحكام و ایجاد نشاط و سالمت در ارتباط ها 
می شود، آراستگی ناشایست و حرام، با این امور منافات دارد و موجب مفسده برای فرد و جامعه می شود. 

در عصر ما، با وجود پیشرفت علم و تمدن، هنوز برخی از زوایای دینمان برای پیروانش ناشناخته مانده و 
افرادی از روی ناآگاهی و به گمان اینكه در دین اسالم دستورهایی در زمینۀ آراستگی ظاهر وجود ندارد، 
به دنبال الگوهای فاسد و مدهای عجیب غربی می روند. با نگاهی به سیرۀ معصومین  می توان به شیوۀ 
آراستگی و حدود آن برای مردان و زنان پی برد. امام صادق  می فرمایند: همانا خداوند زیبایی و آراستگی 
را دوست دارد و مراد از آراستگی، خوش بو کردن خویش، پوشیدن لباس پاکیزه و زیباسازی محل زندگی 
است.1 از این گونه احادیث و روایات از پیامبر اسالم  و ائمه اطهار  فراوان نقل شده است. امامان    
نیز همواره بر آراستگی ظاهر مواظبت می فرمودند و با زیباترین حالت ممكن در اجتماع حاضر می شدند. اما 
همان طورکه گفته شد، اسالم خطوط قرمزی برای آراستگی ظاهر و پوشش افراد قائل شده است. در این امر 

نباید از حد افراط و تفریط بیرون رفت.

1ـ بحاراالنوار، ج 73، ص141.

در گروه های کالسی، میزان هماهنگی آراستگی با فرهنگ ایرانی را بررسی کنید. به نظر شما علت ناهماهنگی فعالیت 12
آراستگی با فرهنگ ایرانی چیست؟ برای ایجاد هماهنگی آراستگی با فرهنگ ایرانی چه اقدام هایی باید 

صورت پذیرد؟ دربارۀ سؤاالت تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به شكل کارگروهی در کالس ارائه دهید.

فعالیت پایانی

دعوت  استان«  هنرجویان  هنری  تولیدات  »عرضۀ  عنوان  با  نمایشگاهی  در  برای حضور  شما  هم اکنون   1

شده اید. قرار است تجربیات هنری خود را در چند دقیقه برای حاضرین در نمایشگاه بازگو کنید. چه برنامه ای 
برای هماهنگی آراستگی خود با توجه به نوع آرایش، مجلس، لباس، فصل و فرهنگ ایرانی می توانید طراحی 

کنید؟ برنامۀ خود را دریک صفحه بنویسید. 
2 خواهر شما تصمیم دارد پیراهنی برای خود بدوزد. او برای این کار می خواهد پارچۀ ساده ای را انتخاب کند 

تا بتواند روی پیراهنش، کار تزیینی انجام دهد. برای انتخاب پارچه چه مالکی را باید در نظر بگیرد؟
3 تأثیر متقابل انواع آراستگی ها را شرح دهید. 

4 منظور از هماهنگی آراستی با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی چیست؟

5 انواع فرم های صورت را شرح دهید. 

6 در آراستگی شخصی دانستن فرم چهره از چه نظر اهمیت دارد؟

7 سه روش اصلی در ایجاد ارتباط رنگ لباس و شخص را شرح دهید و برای هر روش مثال بزنید.

8 عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ لباس یا پارچه را شرح دهید.

9 نحوۀ انتخاب رنگ های متناسب هر فصل )هماهنگی جنس و رنگ لباس( را شرح دهید. 

10 روش های تعیین فرم چهره خود را شرح دهید.
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استاندارد عملکرد 

  مراقبت از انواع پوست از طریق به کارگیری اصول کلی و روش های صحیح مراقبت از پوست طبیعی، پوست 
چرب، خشک، مختلط و حساس براساس استانداردهای سازمان فّنی وحرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

  مراقبت از پوست طبیعی
  مراقبت از پوست چرب

  مراقبت از پوست خشک
  مراقبت از پوست مختلط و حساس

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت الگوی مصرف آب

  رعایت بهداشت فردی
  رعایت اصول ارگونومی

  توجهات زیست محیطی و مدیریت پسماند

 1ـ2ـ هدف توانمندسازی 
ساختمان پوست را توضیح دهد.

   واحد یادگیری 2 

مراقبت از پوست

شکل 1ـ2ـ برشی از بافت پوست

غدد عرق
عصب

فولیکول مو

اپیدرم

غدد چربی

درم

بافت چربی

https://www.roshd.ir/311247-1-2
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مفهوم ساختمان پوست )الیۀ بیرونی، میانی و درونی(

پوست وسیع ترین عضو بدن است. بافتي است محافظ که سطح خارجي بدن را مي پوشاند. ضخامت پوست در 
تمام نقاط بدن یكسان نیست. نازک ترین قسمت پوست در پلک و ضخیم ترین قسمت آن در کف دست و پا 
است. مو و ناخن از ضمایم پوست اند و قسمت هایی از آنها که از پوست خارج شده، بافت مرده است. به همین 
دلیل موقِع کوتاه کردِن مو و ناخن دردی احساس نمی شود. پوست اولین سّد دفاعی در برابر میكروب هاست 
که کمک می کند تا درجۀ حرارت بدن تنظیم شود. پوست وقتی در مقابل نور خورشید قرار می گیرد، ویتامین 
D بدن را تهیه می کند. به طور کلي پوست بدن از سه الیۀ اصلی تشكیل شده است که هریک از آنها خود نیز 
از الیه های متعددی ساخته شده اند )جدول 1ـ2(. هرالیه از پوست مأموریت خاص خود را دارد و به شكل 

خارق العاده ای با یكدیگر در ارتباط هستند و نهایتاً به عنوان یک عضو، عملكرد واحدی دارند.

جدول1ـ2ـ اليه های اصلی پوست

تصويرويژگی ها و عملکرداليه های پوست

اليۀ بیرونی 
)اپیدرم1(

سطحی ترین الیۀ پوست است. از یک الیۀ خارجی مرده )سلول های شاخی( که 
مواد مخصوص چربی هستند، تشكیل شده و عرق و چربی بدن از این طریق 
خارج می شود. دارای رنگدانه )مالنین( بوده و سبب ایجاد رنگ پوست می شود. 

ویتامین D دراین الیه ساخته می شود.
اليۀ داخلی

اليۀ میانی

اليۀ خارجی
اليۀ میانی 
)مزودرم2(

اصلي ترین  و  مهم ترین  ضخیم ترین،  است.  پوست  درِم  یا  جلد  آن،  دیگر  نام 
الیه )الیۀ پروتئینی کالژن( است که باعث تأمین خاصیت ارتجاعی و کشسانی 
و  پوست  چروک  و  چین  موجب  ویژگي  این  رفتن  بین  از  می شود.  پوست 

شل شدن آن و افتادگي عضله های پوست مي شود.

اليۀ درونی 
)آندودرم3(

الیۀ زیرین، الیۀ بافت چربی و آخرین الیۀ پوست است. مرتباً تولیدمثل مي کند. 
وظیفه اصلی آن اتصال پوست به ماهیچه هاست. نقش یک ضربه گیر را به عهده 
دارد. پوست را از قسمت هاي داخلي بدن جدا مي کند. ریشۀ مو در این الیه 

قرار دارد.

 2ـ2ـ هدف توانمندسازی 
اصول کلی و روش های مراقبت از انواع پوست را بداند و به کار بندد.

در گروه های کالسی، در مورد نقش پوست در زیبایی و آراستگی گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه فعالیت 1
دهید.

Epiderm ـ1
Mesoderm ـ2
Endoderm ـ3



22

عالوه بر مهم ترین وظایف ذکر شده، پوست زیربناي زیبایي است. ظاهر پوست تا حدی نشانۀ سالمت بدن 
است. برای داشتن پوست سالم و شاداب الزم است نوع پوست خود را بشناسید، سپس راه ها و روش های 

مراقبت از آن را به کار ببندید.

اصول كلي مراقبت از پوست

هرگز تصور نكنید حتي بهترین مرطوب کننده ها، گران ترین ماسک هاي صورت و محصوالت آرایشي می توانند 
سالمت پوست شما را تضمین کنند. به یاد داشته باشید عواملي مانند اختالالت گوارشي و عصبی )استرس 
و...( تغذیۀ نادرست، سیگار، کم خوابي و کم آبي مستقیماً پوست را پژمرده مي کند. در اینجا به 11 اصل از 

اصول کلی مراقبت از پوست که رعایت آن باعث زیبایی و شادابی پوست می شود، اشاره می گردد:
يازده اصل از اصول کلی مراقبت از پوست

1 مصرف روزانۀ آب به مقدار کافي: آب عالوه بر آنكه پوست را تمیز مي کند، به سالمت بدن هم کمک 

مي کند. چاي، سودا1، قهوه و نوشابه هاي گازدار جاي آب را نمي گیرند. روزانه مصرف 8 تا 10 لیوان آب توصیه 
مي شود. البته مقدار نوشیدن آب به خود فرد و عوامل بیرونی بستگی دارد و بسته به میزان فعالیت فرد، شرایط 
آب و هوایی محل زندگی، وضعیت سالمتی، سن و بسیاری موارد دیگر متفاوت است؛ مثاًل ورزشكاران بدون 
شک نسبت به افرادی که فعالیت بدنی زیادی ندارند، الزم است آب و مایعات بیشتری مصرف کنند. با این 
حال یک فرد معمولی که فعالیت ورزشی چندانی ندارد یا در آب و هوای شرجی زندگی نمی کند نیز به دالیل 
مختلف از جمله نفس کشیدن، عرق کردن، ادرار و حرکات روده، آب از دست می دهد. در صورتی که در یک 
روز گرم تابستانی خارج از منزل هستید یا فعالیت خاصی انجام می دهید که باعث تعریق زیاد می شود، الزم 
است مایعات بیشتری مصرف کنید. این مسئله در مورد افرادی که به اسهال، تب یا شرایط مشابه آن که باعث از 
دست دادن آب بیشتر می شود، مبتال هستند نیز صدق می کند. البته در برخی بیماری ها همچون نارسایی قلبی 
یا بعضی بیماری های کلیوی الزم است فرد پس از مشورت با پزشک مصرف مایعات روزانۀ خود را محدود کند.

با توجه به شكل 2ـ2 چه دالیل و روش هایی برای فعالیت 2
آن گفت وگو  دربارۀ  دارید؟  پوست خود  از  مراقبت 

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 2ـ2ـ مراقبت از پوست

در گروه های کالسی، دربارۀ علل، عالیم و نشانه های کم آبی پوست و روش های درمانی آن تحقیقی را انجام فعالیت 3
دهید و به شكل یک بروشور در کالس ارائه کنید.

1ـ سودا: یعنی آب گازدار یا آب دارای گازکربنیک. یک نوشیدنی نیروبخش که جایگزین خوبی برای نوشیدنی های سبک قنددار می باشد.
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2 استفاده ازِکِرم هاي ضدآفتاب: از آنجا که اشّعۀ فرابنفش خورشید 

موجب پیري زودرس، چین و چروک، از بین رفتن قابلیت ارتجاعي 
پوست و سرطان مي شود، محافظت در برابر نور آفتاب الزامي است 
)شكل 3ـ2(. محافظت از پوست در برابر تابش نور آفتاب روش هاي 
گوناگون دارد که یكي از آنها استفاده از ِکِرم هاي ضد آفتاب است. 
پایین  از سن  باالي 15درصد،  محافظتي  فاکتور  با  آفتاب  اگر ضد 
به طور مرتب استفاده شود، از پیري ناشي از تابش آفتاب پیشگیري 
مي شود. استفاده از ضد آفتاب باید از سال هاي کودکي شروع شود، 
زیرا حدود 80 درصد صدمات ناشي از آفتاب قبل از 18سالگي ایجاد 
ابری  روز حتی در هوای  تمام طول  باید در  را  می شود. ضدآفتاب 

از آنجا که عرق، آب و رطوبت، سبب پاک شدن  و در فصل زمستان که نور مستقیم نیست، استفاده کرد. 
آفتاب  ضد  کرد.  تجدید  بار  یک  ساعت  چهار  تا  سه  هر  باید  معموالً  را  پوشاننده  عامل  مي شود،  ضدآفتاب 
از  براي پوست خشک  یا لوسیون1 بدون چربي و  از نوع محلول  براي پوست هاي چرب  انواع مختلفی دارد. 
نوع ِکِرم استفاده شود. مهم تر از نوع ضدآفتاب و میزان آن، استفادۀ مرتب و صحیح آن است )شكل 4ـ2(.

شکل 3ـ2ـ استفاده از ِکِرم ضدآفتاب

شکل 4ـ2ـ روش زدن ِکِرم ضدآفتاب بر پوست صورت و گردن

1ـ Lotion واژه ای فرانسوی است، به معنی مایعی که برای مراقبت و محافظت پوست و مو به کار می رود و نیاز به آب کشی ندارد، مانند 
گالب. پاک کنندۀ  لوسیون 

مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3

3 پرهیز از مصرف دخانیات: سیگار ویتامین C بدن را از بین مي برد؛ در نتیجه به بافت هاي ارتجاعي بدن که 

پوست را محكم و جوان نگه مي دارد، صدمه وارد مي کند. نیكوتین که در واقع مادۀ اصلی برای جذابیت سیگار در 
بین سیگاری هاست، میزان جریان خون بدن را کندتر می کند؛ در نتیجه، فرایند انتقال اکسیژن و دیگر مواد مغذی 
که موجب شادابی و زیبایی پوست می شوند، کمتر می شود. به همین ترتیب، پوست، رنگ زیبا و شاداب خودش را به 
مرور از دست می دهد و لكه ها و دیگر ضایعات در پوست افزایش می یابد. همچنین خطوط خنده و دیگر چروک های 
عمومی در پوست مانند چروک های پیشانی و دور چشم هم در افراد سیگاری به میزان بیشتری نمایان تر می شود 

)شكل 5  ـ2(.
معموالً عالئم پیری صورت و خطوط چین و چروک پوست ناحیۀ گردن و همچنین پوست اطراف لب ها در 

خانم ها بیشتر از آقایان سیگاری دیده می شود.

1

23 4

5
6
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سرعت  مي تواند  ورزش  دارد.  تنفس  به  نیاز  پوست  ورزش:  مرتب  انجام   4

جریان خون را در بدن باال ببرد و به این ترتیب اکسیژن و مواد غذایي کافي به 
پوست و سایر اعضاي بدن مي رسد.

5 ورزش صورت: ورزش صورت از چین و چروک پوست و پیدایش خط لبخند 

پیشگیري می کند. ابتدا پوست را با ِکِرم مرطوب کننده1 بپوشانید )شكل ٦  ـ2(.

شکل 5  ـ2ـ تأثیر مصرف سیگار بر عالئم پیری پوست

1ـ ِکِرم مرطوب کننده، آب و مواد کمک کننده را به پوست منتقل و آن را مرطوب و تمیز می کند.

ِکِرم مرطوب کنندۀ پوست

نحوۀ پوشاندن ِکِرم مرطوب کننده بر پوست
شکل 6 ـ2ـ پوستتان را با آب گرم شست وشو دهید. ِکِرم را بر روی پوستتان مطابق شکل پخش کنید. ِکِرم خودبه خود 

جذب پوست خواهد شد.

1                                             2                                             3                                           4                     

مرطوب نگه داشتن پوست با استفاده از ِکِرم مرطوب کننده، یكی از مهم ترین نكات در مراقبت های پوستی 
است. توصیه می شود بعد از تمیز کردن صورت، از ِکِرم مرطوب کنندۀ مناسب نوع پوست استفاده شود. سپس 

حرکت هاي زیر را به ترتیب انجام دهید )شكل 7ـ2(: 
 چشم ها را تا حدي که مي توانید باز کنید و تا عدد 8 بشمارید.  

 بیني را به حالت عطسه درآورید و بازدم را از سوراخ آن خارج کنید.
 دهان را باز نگه دارید و لب پاییني را تا حد امكان پایین بیاورید.

 لب را چند بار به حالت سوت زدن درآورید و بعد به حالت اول بازگردانید.
 دهان را به شكلي باز نگه دارید که مي خواهید فریاد بزنید.

 به آرامي گونه ها را با هوا پر کنید و 15ثانیه مكث کنید، سپس هوا را از دهان خارج کنید.
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6 خواب کافی: نیاز به خواب و میزان آن در افراد، متناسب با سن و 

نوع فعالیت آنها متفاوت است )شكل 8  ـ2(.
براي داشتن ظاهري شاداب و سالم، ٦ تا 8 ساعت خواب الزم است 

تا از خستگي پوست جلوگیري کند.

شکل7ـ2ـ حرکت های ورزش صورت برای رفع چین وچروک پوست و خط لبخند

فعالیت 4
هریک از هنرجویان، با نظارت هنرآموز خود، حرکات مربوط به ورزش صورت را درکالس تمرین کنند.

سنمقدار/ساعت

دورۀ نوزادی20ـ  18

2 ماهگی18ـ14

٦ ماهگی1٦ـ12

یک سالگی14ـ10

8  ـ٦ سالگی12ـ10

13ـ9 سالگی11ـ10

21ـ17 سالگی9ـ  8

21 سالگی به بعد8  ـ٦

شکل 8  ـ2ـ مقدار تقريبی خواب در افراد

7 تنفس در هواي پاک و سالم: هواي سالم در سالمت بدن و پوست 

اهمیت بسیار دارد. در شهرهاي آلوده الزم است روزانه یک الی دو 
ساعت در پارک و فضاي تمیز پیاده روي کرد )شكل 9ـ2(. 

شکل 9ـ2ـ تأثیر پیاده روی بر سالمت پوست
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با آب ولرم شست و سپس  به طور مرتب  باید  را  شست وشوی مرتب پوست بدن و صورت: پوست بدن   8

خشک   کرد. خشک کردن پوست پس از شست وشو از ضروریات است. خشک کردن مؤثر دست ها بخش مهمی 
از فرایند بهداشت دست هاست، اما در مورد مؤثرترین شكل خشک کردن در دستشویی های عمومی بحث هایی 
وجود دارد. حجم فزاینده ای از تحقیقات نشان می دهد که حوله های کاغذی بسیار بهداشتی تر از خشک کن های 

برقی است که در بسیاری از دستشویی ها وجود دارد ) شكل 10ـ2(.

شکل 10ـ2ـ شست وشوی مرتب پوست و خشک کردن آن بالفاصله

چنانچه پوست چرب و عرق کرده است آن را با شامپو بدن مناسب بشویید. تمیزي پوست بدن در سالمت آن 
نقش بسزایی دارد. صورت نیز باید به طور مرتب با صابون )مایع یا جامد( شسته شود تا از ایجاد عفونت های 
چشمی و پوستی جلوگیری شود. در صورت استفاده از مواد آرایشی، قبل از خواب پوست را باید تمیز کرد 
تا تنفس پوستی به خوبی انجام شود. از دستكاری جوش های صورت باید پرهیزکرد. روزی دو یا سه بار باید 

جوش ها را با آب ولرم و صابون شسته و به دقت خشک کرد.
9 مراقبت از پوست دست و پا: براي مراقبت از پوست دست ها الزم است هنگام شستن ظرف و تماس با 

مواد شیمیایي از دستكش استفاده کنید و در صورت ترک خوردگي پوست، شب ها عالوه بر استفاده از ِکِرم 
مرطوب کننده، دستكش نخي نیز بپوشید. براي مراقبت از پوست پاها نیز بعد از حمام از ِکِرم چرب کننده یا 
روغن هاي گیاهي مانند زیتون و بادام استفاده کنید )شكل 11ـ2(. روغن گیاهی یكی از بهترین مواد برای 
شادابی و لطافت پوست است که انواع مختلف آن به صورت روغن گیاهی سنتی و صنعتی در بازار موجود است.

شکل 11ـ2ـ مراقبت از پوست دست و پا



27

شايستگی اول: آراستگی شخصی

10 کاهش فشار روحي و استرس: استرس یا فشار روحي، فوق العاده 

براي پوست بدن مضر است و مشكالت پوستي مانند بروز جوش، 
برافروختگي و چین و چروک ایجاد مي کند. سعي کنید از عصبانیت 

و افسردگي بپرهیزید )شكل 12ـ2(.

غذایي  رژیم  از  باید  سالم  پوست  داشتن  براي  مناسب:  تغذيۀ   11

متعادل که شامل مقدار کافي از ویتامین ها، پروتئین ها، چربي ها، 
قند و امالح معدني است، پیروي کرد. از چربی و شیرینی کمتر و 
به جای آن از سبزی و میوۀ تازه بیشتر باید استفاده کرد؛ زیرا مصرف 
مقداري مناسب از ویتامین ها به داشتن پوست سالم و زیبا بسیار 
کمک مي کند همان طور که کمبود بسیاري از آنها براي پوست مضر 

است )شكل 13ـ2(.

شکل 13ـ2ـ تأثیر تغذيۀ سالم بر پوست

شکل 12ـ2ـ تأثیر استرس و فشار روحی بر 
پوست سالمت 

هریک از شما جدولی را برای اصول کلی مراقبت از پوست خود در طول هفته تهیه کنید. در پایان هفته فعالیت 5
وضعیت خود را بررسی کنید. به کارگیری هریک، چه مشكالتی را برای شما در پی داشته است؟ علل آن 
با سایر هم کالسی  هایتان  ارائه دهید و درمورد آن  نتایج را به شكل گزارش درکالس  را بررسی کنید و 

گفت وگو کنید.

روش هاي مراقبت از انواع پوست )طبیعی، چرب، خشک، مختلط و حّساس(

آیا تا به حال نوع پوست خود را بررسی و شناسایی کرده اید؟ با چه روشی می توان نوع پوست را تشخیص فعالیت 6
داد؟ دانستن اینكه پوست از چه نوعی است، چه فایده ای دارد و چه کمكی به شما می کند؟ دربارۀ آن 

گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

برای داشتن مؤثرترین برنامۀ محافظت از پوست، اطالع از نوع پوستتان اهمیت شایانی دارد. برای تشخیص 
نوع پوست، ابتدا پوستتان را با پاک کننده های مالیم کاماًل تمیز کنید. هرگونه آرایش، چربی یا گرد و غبار را 
از صورت خود پاک کنید. پوستتان را با حوله ای نرم خشک کنید. از مصرف هرگونه مرطوب کننده اجتناب 
کنید. اجازه دهید پوست شما به حالت طبیعِی خود برگردد. پس از یک ساعت صبر کنید. در طول این مدت 
به صورت خود دست نزنید. بعد از یک ساعت از نزدیک به پوست خود نگاه کرده و به کیفیت آن توجه کنید 

)شكل 14ـ2(، چه تغییراتی را مشاهده می کنید؟
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1 پوست طبیعي يا معمولی: اکثر افراد داراي چنین پوستي هستند. این نوع 

پوست نه چرب است و نه خشک. منافذ پوست قابل رؤیت، اما طبیعی است و 
به ندرت جوش می زند )شكل 15ـ2(. پوست طبیعي داراي ظاهري زیبا و شفاف 
است؛ منفذهاي آن کاماًل ریز است. ترشح چربي آن در حد متعادل است و دچار 
خشكي و چربي بیش از اندازه نیست. این نوع پوست به آسانی ترک نمی خورد و 
به طور کلی بهترین نوع پوست است. آب و صابون را به خوبي تحمل می کند اما در 
مصرف صابون نباید زیاده روي کرد، چون پوست خشک مي شود. این نوع پوست 
خاصیت ارتجاعي دارد و در مقابل عوامل خارجي مثل باد مقاوم است اما باید در 

مقابل آفتاب و وزش باد محافظت شود تا دچار خشكي نشود.

شکل 14ـ2ـ روش تشخیص انواع پوست

پوست مختلط پوست خشکپوست طبیعیپوست چرب

هریک از هنرجویان، پوست خود را از نظر نوع »طبیعی یا معمولی بودن« بررسی کند و نتایج را در کالس فعالیت 7
ارائه دهد.

شکل 15ـ2ـ پوست طبیعی

بیش  غدد چربی شان  دارند،  را  پوست  نوع  این  که  افرادی  پوست چرب:   2

ازحد فعال است؛ به خصوص پس از بیدار شدن از خواب، سطح پوست آنها برق 
باعث حفظ  البته داشتن پوست چرب به دالیلی مفید است چرا که  مي زند. 
رطوبت پوست و صاف تر به نظر رسیدن آن می شود ولی یک مشكل خیلی بد 
ترشح چربی  )شكل 1٦ـ2(. حداکثر  است  آن جوش زدن صورت  و  دارد  هم 
پوست در 1٦ تا50 سالگی است. معموالً منفذهاي پوست چرب، بزرگ و داراي 
جوش هاي سرسیاه کوچک و ناصاف است )چون گرد وغبار و آلودگی راحت تر 
از طریق منافذ بزرگ به پوست نفوذ می کند(. مقدار ترشح غده هاي چربي در 

این نوع پوست عوامل متعددی دارد.

شکل 16ـ2ـ پوست چرب
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غالباً  نازک و داراي منفذهاي ریز و  3 پوست خشک: پوست خشک بسیار 

تبخیر  پوست  طریق  از  بدن  آب  از  مقداری  معمول  به طور  است.  نامساوي 
می شود. اگر سرعت تبخیر آب در پوست بیشتر از حد طبیعی باشد و پوست 
نتواند آب بدن را به مدت طوالنی درخود نگه دارد، به علت کمبود آب و چربی 
در سطح پوست، پوست خشک شده و به آساني پوسته پوسته مي شود )شكل 
17ـ2(. این نوع پوست نسبتاً خشن، خشک، زبر و مستعد چین و چروک است. 
علت خشكي پوست تبخیر بیش از حد آب از سطح آن یا کم بودن ترّشحات 
غده هاي چربي است. عوامل ارثي، استفادۀ بیش از حد از صابون، قرار گرفتن 
طوالني مدت در مقابل نور خورشید، باد یا حرارت، هواي گرم و خشک، تغذیۀ 
از  تازه(  سبزیجات  و  میوه  از  نكردن  )استفاده  ویتامین ها  کمبود  و  نامناسب 
جمله عواملي هستند که باعث خشكي پوست مي شوند. در زمستان این نوع 

پوست خشک تر می شود و خارش پیدا می کند.

شکل 17ـ2ـ پوست خشک

هنرجویان با نظارت هنرآموز خود، پوست های یكدیگر را از نظر چرب و یا خشک بودن، بررسی و فهرست فعالیت 8
کنند و گزارش آن را در کالس ارائه دهند.

4 پوست مختلط: این نوع پوست مخلوطی از دو نوع قبلی است. در پوست 

معموالً  چانه(  و  بیني  پیشاني،  )نواحي  صورت  مرکزی  قسمت های  مختلط، 
یا قسمت های محیطی به خصوص اطراف چشم ها و  نواحي  چرب و در سایر 

گاهي گونه خشک است )شكل 18ـ2(.
نوع پوست خیلی راحت تحریک می شود و خارش،  این  پوست حّساس:   5

سوزش، قرمزی و ساییدگی پیدا می کند.
روش مراقبت از پوست طبیعی 

پوست خود را روزانه با صابون pH خنثی یا کمي اسیدي بشویید و سپس از 
کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنید )شكل 19ـ2(. صابون هاي گلیسیرینه براي 
این نوع پوست توصیه مي شود، زیرا کمترین اثر خشک کنندگي را دارند. به طور 
معمول، شستن صورت یک یا 2 بار در روز کافي است؛ یک بار صبح و یک بار شب. 
البته بعد از ورزش کردن و تعریق شدید هم شست وشوی صورت الزم است. شستن 
صورت بیش از دو بار در روز برای همۀ افراد ضروری نیست، مگر افرادی که مستعد 
عفونت های پوستی هستند. شستن زیاد مي تواند باعث خشكی، التهاب و ناراحتي 
پوست و تولید بیشتر چربي شود. از آب داغ هم استفاده نكنید. آب گرم منافذ را 
باز مي کند و آب سرد، آنها را مي بندد. هر چند استفاده از آب گرم احساس خوبي 
ایجاد مي کند، اما باعث از بین رفتن روغن طبیعي پوست و خشكي بیش از حد 
آن مي شود. آب ولرم بهترین گزینه براي تمیز کردن پوست است. براي محافظت 
پوست در مقابل آفتاب از ِکِرم ضد آفتاب مناسب پوست معمولي استفاده کنید.

شکل 18ـ2ـ پوست مختلط

طبیعی

خشک

چرب

حساس

و  صحیح  طريقۀ  19ـ2ـ  شکل 
صورت بر  ِکِرم  زدن  دقیق 
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روش مراقبت از پوست چرب 
اگر پوست شما زیاد چرب است، دو بار )صبح و شب( و اگر کم چرب است، یک بار )فقط شب ها( آن را با 
شوینده های مالیم یعنی آب و صابون کم چرب شست وشو دهید )همواره از شوینده های مالیم و غیرچرب و 
حاوی الكل استفاده کنید(. از لوازم آرایشی غیرچرب استفاده کنید. به خاطر داشته باشید پوست چرب نیز 
به مرطوب کننده نیاز دارد؛ بنابراین از کرم مرطوب کنندۀ غیرچرب هر روز استفاده کنید. با آب سرد صورت 
خود را بشویید تا منافذ پوستتان بسته شود. از غذاهای سرخ شده و شكالت کمتر استفاده کنید. اگر پوستتان 

داراي جوش هاي سرسیاه است، استفاده از صابون گوگرددار توصیه مي شود.

از مصرف صابون هاي گلیسیرینه براي پوست چرب بپرهیزید، چون باعث تحریک پوست چرب مي شوند. نکته
توصیه مي شود پوست خود را یک بار در روز نیز با پنبۀ الكلي و لوسیون تمیزکنید.

روش مراقبت از پوست خشک
همواره از لوازم آرایشی مالیِم فاقد الكل استفاده کنید. هر روز پوست خود را با مرطوب کننده مرطوب کنید 
و صورت خود را روزانه با شوینده های مالیم و غیرصابونی بشویید؛ زیرا صابون، چربی پوست شما را با خود 
می شوید، به همین دلیل صابون گلیسیرینه براي این نوع پوست مناسب است. این نوع پوست را باید به وسیلۀ 
ِکِرم هاي ویتامینه هر شب بعد از تمیزکردن )بهتر است به کمک شیرپاک کن1 انجام شود( چرب و مرطوب 
کرد. شست وشوی صورت با روغن بادام و یا زیتون بسیار مؤثر است. همچنین می توانید یک سیب را رنده 

کنید، مدتی در یخچال بگذارید و 15دقیقه روی صورتتان قرار دهید. 

روش مراقبت از پوست مختلط
را روزی  بمالید. صورت خود  را مرطوب کننده  با صابون بشویید و قسمت هاي خشک  را  قسمت هاي چرب 

دو مرتبه با شوینده های مالیم شست وشو دهید. گالب برای طراوت پوست بسیار مؤثر است. 

روش مراقبت از پوست حساس 
پوست خود را با صابون گلیسیرینه یا صابون بچه بشویید. همچنین می توانید لوسیون های شست وشوی مالیم و 
غیرحساسیت زا را به کار ببرید. براي محافظت پوست در مقابل آفتاب نیز از ِکِرم ضدآفتاب مناسب استفاده کنید. 

1ـ شیرپاک کن محلولی است برای تمیز کردن گرد و غبار، چربی اضافی و مواد آرایشی مانده روی پوست، صورت، گردن و دست ها.
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فعالیت پایانی

1 خواهرکوچک شما کالس دوم ابتدایی است. او هیچ گاه به استفاده از ِکِرم های ضدآفتاب عادت ندارد. شما 

چگونه می توانید خواهرتان را متقاعد کنید که از ِکِرم های ضدآفتاب استفاده کند؟
  چه رهنمودهایی به او خواهید داد؟

  چه نوع کرمی برای او مناسب است؟
  نحوۀ صحیح استفاده از کرم های ضدآفتاب را به او آموزش دهید.

2 نوع پوست در افراد چگونه تعیین می شود؟

3 سه نشانه از نشانه های مهم نوع پوست خود را بیان کنید.

4 روش های مراقبت از انواع پوست را شرح دهید.

با توجه به نشانه های درج شده، جدول زیر را کامل کنید.فعالیت 9

روش مراقبتنوع پوستنشانه های پوست

پوسته پوسته شدن

صابون های گلیسیرنه برای این نوع پوست توصیه نمی شود.

دارای جوش های سرسیاه

خارش، سوزش و قرمزی

شستن روزانۀ صورت با صابون pH خنثی یا کمی اسیدی
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استاندارد عملکرد 

  به کارگیری ماسک ها و نرم کننده ها از طریق روش های صحیح تهیۀ انواع ماسک های طبیعی و نرم کننده های 
پوست براساس استانداردهای سازمان فّنی و  حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  تهیه و به کارگیری ماسک آردگندم و جو، توت فرنگی،گوجه فرنگی، هلو و پرتقال
  تهیه و به کارگیری نرم کنندۀ پوست گلیسیرین، اوسرین،کره و شکر

شایستگی های غیرفّنی موردانتظار

  کمک به اقتصاد خانواده
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  دقت در کار و کنترل کیفیت کار

  رعایت الگوی مصرف آب
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی
  بازیافت کاغذ و پالستیک 

  مدیریت پسماند

 1ـ3ـ هدف توانمندسازی 
تأثیر عوامل مختلف بر بهبود پوست را توضیح دهد.

   واحد یادگیری 3

به کارگیری ماسک ها و نرم کننده های پوست

https://www.roshd.ir/311247-1-3
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تأثیر عوامل مختلف بر بهبود پوست 

پوست،  برای سالمتی  گفته شد،  قباًل  که  همان طور 
از  اجتناب  سالم،  تغذیۀ  مانند  مسائلی  کردن  رعایت 
روان  به  توجه  و  کافی  استراحت  دخانیات،  مصرف 
خواص  از  ما  همۀ  است.  مؤثر  بسیار  ورزش کردن  و 
میوه ها  هستیم.  آگاه  بدن  برای  میوه ها  فوق العادۀ 
موادی  تمام  و  معدنی  مواد  ویتامین ها،  از  سرشار 
است  الزم  پوست  و  بدن  سالمت  برای  که  هستند 
مواد  و  ویتامین ها  از  درست  استفادۀ  1ـ3(.  )شكل 
می گذارد  پوست  روی  بر  مطلوبی  تأثیرات  طبیعی 
است مضر  پوست  برای  آنها  از  بسیاری  کمبود   و 

)جدول 1ـ3(.

جدول 1ـ3ـ مهم ترين آثار کمبود ويتامین ها بر پوست

منابع غذايی عاليم و نشانه های کمبود  نام ويتامین

سبزی های سبز و زرد، کدو حلوایی، کره، 
هویج، جگر و... سلول های پوست و مخاط، نازک و خشک می شوند. A

جگر، غالت، گوشت قرمز و سفید، حبوبات، 
تخم مرغ، شیر و...

حساسیت پوستی، ترک برداشتن گوشه های دهان، خشک 
شدن  پیدا  و  پوست  تورم  لب ها،  شدن  پوسته  پوسته  و 

لّكه های رنگی در اطراف گردن و نیز زخم های پوستی.
B

مرّکبات، گوجه فرنگی، توت فرنگی، جعفری، 
کلم، فلفل سبز و...

خون ریزی زیر جلدی در محل خروج مو از پوست و تأخیر 
در بهبود زخم ها.

C

جوانۀ گندم، دانه های گیاهی، بادام زمینی 
و...  ترمیم نشدن پوست، کاهش تأثیر ویتامین A بر پوست. E

سبزی ها و جگر مانع بهبود زخم های پوستی می شود. K

آیا تاکنون به این موضوع فكر کرده اید که چرا برای بسیاری از افراد، داشتن پوستی سالم، شاداب، شفاف فعالیت 1
ما  به پوست  امروزه چه عواملی سبب آسیب رسیدن  به نظرتان،  تبدیل شده است؟  به یک رؤیا  و صاف 

می شود؟ دربارۀ آنها گفت وگو کنید و نتایج را به تفصیل در کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ3ـ تأثیر میوه بر سالمت پوست
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تأثیر میوه ها و گیاهان بر پوست

تأثیرگیاهان و میوه ها بر پوست متفاوت است. مهم ترین آثار گیاهان و میوه های در دسترس به شرح زیر است 
)شكل 2ـ3(:

تأثیر میوه جات و گیاهان بر پوست

رفع جوش صورت

رفع لک پوست

رفع خشکی پوست

خاصیت شفاف کنندگی

شکل 2ـ3ـ مهم ترين تأثیرات میوه ها و گیاهان بر پوست

از:  عبارت اند  دارند،  تمیزکنندگی  و  ضدعفونی  خاصیت  که  میوه هایی  و  گیاهان  مهم ترین  رفع جوش:   1

لیموترش، جعفری، سیر، سیب، نعناع و بابونه. سیب به سبب دارا بودن ویتامین های مختلف در تقویت پوست، 
جلوگیری از چین و چروک و رفع جوش نقش بسزایی دارد.

2 رفع لک پوست: آب لیموترش و آب جعفری درکاهش لّكه های پوستی مؤثرند.

3 رفع خشکی پوست: برخی گیاهان رطوبت پوست را افزایش می دهند، در نتیجه باعث نرم و لطیف شدن 

آن می شوند. هلو، بادام، خیار و گل سرخ از این دسته اند.
4 خاصیت شفاف کنندگی: برخی گیاهان و میوه ها، مانند پرتقال، خیار و تمشک، به دلیل دارا بودن ترکیبات 

ویتامین های B ،A و C موجب تقویت و شفافیت پوست می شوند. 
فوايد استفاده از عصارۀ هويج بر بهبود پوست 

کمبود ویتامین های C و E لكۀ قهوه ای در پوست ایجاد می کند. هویج از معدود گیاهانی است که حاوی 
مقادیر زیادی ویتامین A،B،C،D و E است. این همه ویتامین در گیاهان کمی به صورت یكجا یافت می شود. 
عالوه بر این، وجود مقادیر قابل توجهی استروژن گیاهی، این ریشۀ مغذی را در ردیف ارزشمندترین گیاهان 
خوراکی قرار داده است و باعث شده بسـیاری از شرکت های تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی، از عصارۀ 
روغن  هویج،  روغنی  عصارۀ  ترکیب  از  لوسیون ها  این  ببرند.  بهره  پوست  مغّذی  ِکِرم های  تهیۀ  برای  هویج 
آفتاب گردان، روغن جوانۀ گندم و روغن فندق تهیه شده و برای تأمین سالمتی و طراوت الیه های سطحی 
پوست به کار می روند. ماهیت گیاهی این روغن ها باعث شده فرد بدون هیچ گونه نگرانی، این روغن ها را در 

نقاط مختلف و حّساس بدن مثل پوست صورت، اطراف چشم ها، پلک ها و گردن استفاده کند. 

نکته
وجود ویتامین های C،A و E در ِکِرم های آرایشی به طراوت و جوانی پوست کمک می کند.
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 2ـ3ـ هدف توانمندسازی 
چند نوع ماسک طبیعی را تهیه کرده و استفاده کند.

روش تهیۀ انواع ماسک های طبیعی 

آیا تاکنون تجربۀ استفاده از ماسک را داشته اید؟ چه نوع ماسكی؟ چه تأثیری بر پوست شما داشته است؟ فعالیت 2
دربارۀ آن گفت وگو کنید و تجربۀ خود را در کالس ارائه دهید. 

ماسک های طبیعی موادی هستند که معموالً از محصوالت گیاهی و طبیعی 
تهیه می شوند و باعث تمیزی، نرمی و لطافت پوست، خروج مواد زاید پوستی، 
افزایش جریان خون و تغذیۀ آن می شوند )شكل 3ـ3(. ماسک باید سالم و فاقد 
باشد. بعضی ماسک ها تمیز کننده و برخی دیگر به سبب داشتن  مواد سّمی 
خمیری،  پودری،  به صورت  است  ممكن  ماسک ها  تقویت کننده اند.  ویتامین، 

ژله ای، ورقه ای و ِکِرمی باشند.

شکل 3ـ3ـ يک نمونه ماسک

نکات مهم در استفاده از ماسک های طبیعی
1 قبل از استفاده از ماسک، برای آزمایش حّساسیت پوست خود، مقداری از مواد آماده شده را بر روی پوست 

قسمت داخلی بازو یا پشت گوش بگذارید و روی آن را بپوشانید. 30 دقیقه صبرکنید، سپس ماده را از روی 
پوست تمیز کنید. اگر پس از گذشت 24ساعت، هیچ گونه نشانه ای از خارش، تورم، قرمزی و... ظاهر نشد، 

می توانید از آن ماسک استفاده کنید. 
2 قبل از استفاده از ماسک پوست خود را با شیرپاک کن تمیز و موهای سر را با روسری یا تِل، پشت سر 

جمع کنید.
3 ماسک را به صورت الیۀ نسبتاً ضخیمی از پایین به باال روی پوست صورت 

و گردن بگذارید. همیشه زدن ماسک را از گردن شروع کنید؛ سپس بر روی 
فک، چانه، گونه، نواحی بین بینی و لب ها، بینی و پیشـانی ادامه دهید. ماسک 
را نباید به لب ها و دور چشم ها مالید، زیرا ضخامت پوست در این نواحی کمتر 
نواحی شود  این  پوست  باعث حساسیت  است  ماسک ممكن  مالیدن  و  است 

)شكل 4ـ3(.
4 اگر هنگام استفاده از ماسک سوزش یا خارش احساس کردید، آن را سریعاً 

با آب سرد بشویید. 

شکل 4ـ3ـ محدودۀ ماسک
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5 ماسک را به مدت 15 تا 20 دقیقه روی پوست صورت بگذارید، سپس با آب ولرم بشویید. چنانچه ماسک 

روی صورت خشک شد، ابتدا با دستمال یا اسفنج صورت را مرطوب کنید، سپس ماسک را به آرامی از روی 
آن بردارید.

6 نباید بیش از دو بار در هفته از ماسک استفاده کنید.

7 بعد از شستن ماسک از ِکِرم مرطوب کنندۀ مناسب استفاده کنید. 

تهیۀ انواع ماسک های طبیعی 

ماسک آرد گندم و جو
مقدار 30 گرم آرد گندم یا جو را با 20 سی سی آب داغ مخلوط 
کنید تا به شكل خمیر درآید. سپس چند قطره آب لیموترش به 
آن اضافه کنید و خمیر را به مدت20 دقیقه روی پوست صورت 
را  پوست  آن که  بر  این ماسک عالوه  قرار دهید )شكل 5 ـ3(. 

شفاف و سفید می کند، خاصیت تمیزکنندگی نیز دارد. 
ماسک هلو

یک تا دو عدد هلوی تازه و رسیده را بشویید و هسته های آنها را خارج کنید. سپس هلوها را بدون کندن 
پوست له کنید و با یک عدد زردۀ تخم مرغ و یک قاشق غذاخوری پودر جوانۀ گندم کاماًل مخلوط کنید و آن 
را روی پوست صورت بمالید. 20 الی 30 دقیقه بعد ماسـک را با پنبۀ آغشته به گالب از سطح پوست پاک 

کنید. این ماسک به رفع خشكی، پیشگیری از چین و چروک و افزایش طراوت پوست کمک می کند. 
ماسک پرتقال

یک عدد پرتقال را پس از جدا کردن پوست و هسته، له کنید و به صورت ماسكی یک نواخت درآورید و به 
مدت 20 دقیقه روی پوست بگذارید. سپس صورت خود را با آب ولرم بشویید و از ِکِرم مرطوب کننده استفاده 

کنید. این ماسک برای پوست های طبیعی مناسب است. 
ماسک توت فرنگی

توت فرنگی در افزایش سرعت گردش خون و نیز از بین بردن 
شادابی  پوست  به  میوه  این  است.  مؤثر  پوست  اضافی  چربی 
می دهد. برای تهیۀ این ماسک 3 عدد توت فرنگـی را کاماًل له 
کنید و به مدت 15 الی 20 دقیقه روی پوست بگذارید )شكل 
ماسک  این  بشویید.  ولرم  آب  با  را  خود  صورت  سپس  ٦  ـ3(. 
برای پوست چرب مناسب است )به دلیل حساسیت زا بودن برای 

پوست های حساس توصیه نمی شود(. 

شکل 5ـ3ـ تهیه ماسک آرد گندم وجو

شکل 6 ـ3ـ ماسک توت فرنگی
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ماسک گوجه فرنگی
پتاسیم  و   C ویتامین  داشتن  دلیل  به  فرنگی  گوجه 
به مقدار زیاد، در تنگ کردن منافذ باز پوست بسیار 
فرنگی  گوجه  یک  ماسک،  تهیۀ  برای  است.  مؤثر 
متوسط را در آب داغ قرار دهید، سپس پوست آن را 
بگیرید. گوجه فرنگی را له و الک کنید )شكل 7ـ3(. 
سپس به صورت الیه روی پوست بخوابانید. به مدت 
ولرم  آب  با  را  پوست  آنگاه  و  کنید  صبر  دقیقه   20
مناسب  چرب  پوست های  برای  ماسک  این  بشویید. 
پوست های  برای  بودن  حساسیت زا  )به دلیل  است 

حساس توصیه نمی شود(. 

شکل 7ـ3ـ تهیۀ ماسک گوجه فرنگی

هنرجویان به گروه های چهارنفره تقسیم شوند. هر گروه دو نوع ماسک برای پوست خشک، طبیعی و چرب فعالیت 3
و نیز برای شفافیت و رفع لک و جوش صورت بسازند. 

 3ـ3ـ هدف توانمندسازی 
چند نوع نرم کنندۀ پوست را بسازد و استفاده کند.

مفهوم نرم كنندۀ پوست و روش تهیۀ آن

آیا تاکنون از نرم کننده استفاده کرده اید؟ از چه نوعی؟ چه تأثیری بر پوست شما داشته است؟ دربارۀ آن فعالیت 4
گفت وگو کنید و تجربۀ خود را در کالس ارائه دهید. 

نرم کننده ها باعث نرم و صاف نگه داشتن پوست می شوند و می توان آنها را به تمام نواحی فاقد چربی حتی 
دور چشم مالید. بهتر است قبل از خواب از نرم کننده ها استفاده کنید. نرم کننده را به صورت الیه ای نازک 

روی پوست بگذارید، سپس به ترتیب زیر و به آرامی ماساژ دهید )شكل 8  ـ3(: 
1 از وسط پیشانی به طرف شقیقه ها

2 از زیر گوشه های خارجی چشم به سمت بینی و از گوشه های داخلی پلک ها به سمت خارج 

3 از وسط لب فوقانی به طرف گونه ها 

4 روی خط خنده از پایین به باال به حالت دایره 

5 از وسط چانه به طرف گونه ها. بهترین نرم کننده ها روغن های گیاهی اند. مهم ترین گیاهان نرم کننده عبارت اند     از: 

بابونه، پرتقال، گل سرخ و گندم. 
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شکل 8ـ3ـ نحوۀ گذاشتن نرم کننده بر پوست

1                         2                         3                               4                            5             

روش کلی در تهیۀ نرم کننده ها 
برخی از انواع نرم کننده ها عبارت اند از گلیسیرین1، اوسرین2، کره و شیر )شكل 9ـ3(. برای تهیۀ نرم کننده ها 
باید قسمت مایع به قسمت چربی اضافه شود. برای مثال، به منظور مخلوط کردن گالب و گلیسیرین، گالب 

)مایع( را روی گلیسیرین )چربی( بریزید. 

1ـ گلیسیرین یا گلیسرول مایع بی بو و شفافی است که در بیشتر چربی های طبیعی گیاهی و حیوانی، از جمله چربی هایی که در پوست شما 
هستند، وجود دارد. گلیسیرین تجاری از محصوالت طبیعی مانند روغن های گیاهی یا از طریق الكل پروپیلن ساخته شده است که در بسیاری 

از صابون ها و محصوالت مراقبت از پوست استفاده می شود.
2ـ اوسرين: ترکیبی از وازلین، النولین )چربی پشم گوسفند( والنولین الكل است که می تواند به فرم مایع،جامد کره ای یا جامد مومی شكل باشد.

شکل 9ـ3ـ انواع نرم کننده ها

نرم کنندۀ گلیسیرين
مواد الزم: گلیسیرین 4 قاشق غذاخوری، گالب 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه: گلیسیرین و گالب را در ظرفی بریزید و کامل مخلوط کنید. این ِکِرم، پوست را نرم و لطیف می سازد 
و رطوبت الزم را برای پوست فراهم می کند. 

نرم کنندۀ اوسرين 
مواد الزم: نمک1 قاشق چای خوری، آب مقطر یا معمولی 2 قاشق چای خوری، اوسرین 8 قاشق غذاخوری 

طرز تهیه: نمک را در آب حل کنید و سپس آن را به اوسرین اضافه کنید و آن قدر هم بزنید تا یكنواخت شود.

نرم کنندۀ کره و شیر
مواد الزم: شیر 2 قاشق غذاخوری، کره 1 قاشق چای خوری 

طرز تهیه: شیر را با آب مخلوط کنید و سپس کره را ذوب و به آن اضافه کنید. مواد را روی صورت بگذارید و 
دو ساعت صبر کنید. این مواد باعث حفاظت پوست در برابر خشكی و چین و چروک پوست می شود.

گلیسیرين
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فعالیت پایانی

مشكل  و  چروکیدگی  دچار  پوستش  که  می شود  متوجه  تفریحی  اردوی  یک  از  بازگشت  از  پس  اکرم   
شده است. دوستش به او توصیه می کند برای بهتر شدن سطح پوست خود از ماسک هلو استفاده کند. اما اکرم 
برای تهیه و استفادۀ این ماسک هیچ تجربه ای ندارد و سؤاالتی برایش پیش آمده است. آیا شما می توانید اکرم 

را در پاسخ به سؤاالتش راهنمایی کنید؟
  ماسک هلو بر پوست او چه تأثیری خواهد داشت؟ 

  اکرم برای تهیۀ این ماسک به چه موادی نیاز دارد؟ 
  ماسک چند دقیقه باید روی پوست قرار بگیرد؟
  ماسک را چگونه باید از روی پوست تمیز کند؟

  نحوۀ استفاده از این ماسک چگونه است؟
  آیا این ماسک خاصیت تمیزکنندگی نیز دارد؟

فعالیت 5
به گروه های چندنفره تقسیم شوید و هرگروه، یک نرم کننده تهیه کند.





شایستگی 2

پرورش گیاهان آپارتمانی و گل آرایی

»انسان طالب زیبایی هاست و از زیبایی های گل و گیاه در طبیعت لذت می برد«
زمان: ٥٢ ساعت )نظری ٢٤ ساعت + عملی ٢٨ ساعت(
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استاندارد عملکرد

  شناخت گیاهان آپارتمانی از طریق به کارگیری مفهوم گیاهان آپارتمانی و بررسی عوامل محیطی مؤثر بر 
رشد آنها، براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  مفهوم گیاهان آپارتمانی و عوامل مؤثر بر رشد آنها

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار 
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی

 1ـ 1ـ هدف توانمندسازی 
گیاهان آپارتمانی را بشناسد و عوامل محیطی مؤثر بر رشد این گیاهان را تشخیص داده و به کار گیرد.

   واحد یادگیری 1

شناخت گیاهان آپارتمانی

https://www.roshd.ir/311247-2-1
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اهمیت و تأثیرگیاهان 

به تصویر مقابل نگاه کنید )شکل 1ـ1(.فعالیت 1
آیا تاکنون یک شاخۀ گل زیبا به کسانی که دوستشان 
تأثیر  و  اهمیت  به  آیا  چرا؟  داده اید؟  هدیه  دارید، 
اندیشیده اید؟  خودتان  زندگی  محل  در  گل  وجود 
دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه 

دهید.

شکل 1ـ1

ارتباط و عالقۀ انسان به گیاهان از روزگاران بسیار دور سرچشمه می گیرد. در طول تاریخ، استفاده از گیاهان، 
مسیر تکاملی بسیار وسیع و گسترده ای داشته است و انسان ها با استفاده از روش های گوناگون سعی کرده اند 
گیاهان را پرورش دهند و از آنها برای تغذیه و حفظ بقای خویش استفاده کنند. گیاهان عالوه بر تأثیر بر 
محیط زیست، بر اقتصاد و سالمت جسم و روان آدمی تأثیر مطلوب دارند. گیاهان با جذب پرتوهای مضر 
خورشیدی و گرد و غبار هوا، موجب کاهش آلودگی صوتی، متعادل کردن آب و هوا، تولید اکسیژن و مطبوع 
کردن هوا می شوند و به سالمت جسمی و روحی انسان ها کمک می کنند. انسان ها به مرور زمان گیاهان را 
از آنها برده اند. پس از پیروزی انقالب  شناسایی و تربیت کرده اند و بهره های اقتصادی و بهداشتی فراوانی 
بودیم.  چشمگیری  پیشرفت های  شاهد  نیز  کشاورزی  حوزۀ  در  کشور،  در  مختلف  علوم  توسعۀ  و  اسالمی 
دانشمندان کشور ما با بهره گیری از توان علمی خویش و به کارگیری آن، توانستند با توسعۀ علم ژنتیک در 
بخش کشاورزی و ایجاد تغییراتی در ژنوم گیاهان، اقدام به تولید بذرهایی از گیاهان گوناگون نمایند که نسبت 
به گذشته از نظر زیبایی و الوان بودن، تحمل شرایط نامساعد محیطی، راندمان )بازدهی( تولید در واحد سطح 
و غیره بسیار متمایز بوده و کشور عزیزمان ایران را بیش از پیش نسبت به کشورهای دیگر بی نیاز ساخته 
و خودکفا نموده است. به عنوان مثال می توان به توسعۀ کشت های گلخانه ای و آب کشت )هیدروپونیک( در 

کشور و همچنین خودکفایی کشور نسبت به واردات گندم در دهه های اخیر اشاره نمود )شکل ٢ـ1(.

شکل 2ـ1ـ نمونه ای از توسعۀ علم کشاورزی در ایران
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گیاهان آپارتمانی: گیاهانی هستند که در شرایط گلخانه و درون خانه قابل پرورش و نگهداری هستند. این 
گیاهان نمی توانند تغییرات شرایط محیطی را تحمل کنند و باید در داخل آپارتمان و دور از هوای آزاد از آنها 
مراقبت و نگهداری کرد. گیاهان آپارتمانی عالوه بر مراقبت های عمومِی گیاهان باغچه ای، نیاز به مراقبت های 

ویژه ای دارند تا به خوبی ادامه حیات دهند.
گیاهان باغچه ای: گیاهانی هستند که می توانند تغییرات سخت شرایط محیطی را به خوبی تحمل کنند و 
شما می توانید آنها را با اِعمال مراقبت های عمومی گیاهان، بدون آنکه به مراقبت ویژه ای نیاز داشته باشند، در 

هوای آزاد و خارج از آپارتمان نگهداری کنید. گیاهان باغچه ای یک تا چندساله هستند. 

در گروه های کالسی، نمونه هایی از برگ های خشک شده یا عکس هایی از گیاهان درون خانه ای )آپارتمانی( فعالیت 3
و باغچه ای را با ذکر نام آنها طی گزارشی در کالس ارائه دهید.

شکل 4ـ1ـ عوامل نور، رطوبت و حرارت

نور خورشید

اکسیژن

کربن دی اکسید

آب

مفهوم گیاهان آپارتمانی 

در تصویر مقابل )شکل 3ـ1(، این دو گلدان را با هم فعالیت 2
مقایسه کنید. چه تفاوت هایی با هم دارند؟ آیا نام 
آنها را می دانید؟ کدام یک از این دو گلدان را می توان 
برای مدتی طوالنی داخل آپارتمان نگهداری کرد؟ 
دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه 

دهید.

شکل 3ـ1

عوامل مؤثر در زندگی گیاهان آپارتمانی و باغچه ای
نور، رطوبت )آب( و دما )حرارت(، از عوامل بسیار مهم و ضروری 
برای رشد و نمو گیاهان محسوب می شوند )شکل ٤ـ1(. کم یا زیاد 
بودن این عوامل، به شدت به گیاهان آسیب می رساند و ادامۀ رشد 

آنها را متوقف می سازد.
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نور: نور یکی از عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاهان است و در تولید 
مواد غذایی مورد نیاز گیاهان سهم مهمی دارد. مواد غذایی برای 
هوا  کربن دی اکسید  با جذب  برگ ها  در  سبز  گیاهان  نمو  و  رشد 
در مجاورت نور تولید می شود و از طریق لوله های مخصوصی که 
بر  به سایر قسمت های گیاه منتقل می شود. عالوه  نام دارند  آوند 
تولید مواد غذایی در برگ ها، گاز اکسیژن نیز تولید و از برگ ها به 
هوای اطراف وارد می شود. به همین سبب، اگر کسی در بین روز 
در محیطی پرگیاه، حضور یابد، اکسیژن تولید شده توسط گیاهان 
باعث شادابی جسم و روح او می شود. به عمل تولید مواد غذایی در 
برگ ها که با جذب کربن دی اکسید در مجاورت نور انجام می گیرد، 
فتوسنتز یا کربن گیری می نامند. به طورکلی نورمستقیم آفتاب برای 
اکثر گیاهان آپارتمانی مضر است )شکل ٥  ـ1(. در عین حال همۀ 

آنها به یک اندازه به نور نیاز ندارند. 
رطوبت: رطوبت یکی از مهم ترین عوامل رشد و ادامۀ زندگی گیاهان 
است. مواد غذایی )مواد معدنی( خاك در آب حل می شود و پس 
از جذب، به کمک ریشه های گیاهان به برگ ها انتقال می یابد و در 
می شود.  وارد  مواد غذایی  ترکیب  در  فتوسنتز  عمل  با  نور،  حضور 
کمبود آب در محیط ریشه به تشنگی گیاهان و افزایش تبخیر از 
سطح برگ ها منجر می گردد؛ در نتیجه گیاه پژمرده، برگ ها زرد 
و در نهایت خشک می شوند و می ریزند )شکل 6  ـ1(. آب زیاد در 

شکل 5  ـ1ـ عالیم خطر زیادی نور

رنگ پریدگی برگ ها
وجود لکه های 

قهوه ای یا خاکستری

افتادگی 
برگ ها در 
اواسط روز

چروکیدگی، 
سوختگی و خشک 

شدن برگ ها

شکل 6   ـ1ـ عالیم کمبود آب

ریزش و پژمردگی سریع گل ها

افتادگی و 
پژمردگی و توقف 

رشد برگ ها

ریزش برگ های 
ُمسن

چروکیدگی و زردی 
برگ، توأم با قهوه ای 

شدن حاشیۀ آن

محیط ریشه نیز برای گیاه زیان آور است. نرسیدن اکسیژن به گیاه، در نهایت باعث خفگی ریشه ها و پوسیدگی 
گیاه می شود. در اکثر گیاهان فاصلۀ دو آبیاری باید مناسب در نظرگرفته شود، زیرا اگر خاك گلدان دائماً پر  از 

آب باشد، ریشه ها سریعاً بر اثر خفگی پوسیده می شوند و از بین می روند.
گیاهان آپارتمانی را می توان از نظر نیاز به رطوبت هوا، به سه دسته تقسیم نمود:

الف( گیاهان طالِب رطوبت نسبی زیاد: این گیاهان در رطوبت نسبی 7٥ تا 9٥ درصد به خوبی رشد می کنند؛ 
مانند آگلونما، بنفشه آفریقایی و انواع سرخس ها )شکل 7ـ1(.

شکل 7ـ1ـ به ترتیب از راست به چپ: گیاه آگلونما، بنفشه آفریقایی و سرخس
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به  این گیاهان  ج( گیاهان طالِب رطوبت نسبی کم: 
رطوبت نسبی بین ٢٥ تا ٥0 درصد نیاز دارند؛ مانند 

آلوئه ورا و کاکتوس ها )شکل 9ـ1(.

شکل 10ـ1ـ تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری
گیاهان سایه روشن

گیاهان سایه دوست

گیاهان آفتاب دوست

ب( گیاهان طالِب رطوبت نسبی متوسط: این گیاهان به رطوبت نسبی بین ٥0 تا 7٥ درصد نیاز دارند؛ مانند 
برگ بیدی، سانسوریا و نخل زینتی )شکل ٨  ـ1(.

شکل 8  ـ1ـ به ترتیب از راست به چپ: گیاه برگ بیدی، سانسوریا و نخل زینتی

شکل 9ـ1ـ به ترتیب از راست به چپ: آلوئه ورا و کاکتوس

حرارت )دما(: هر موجود زنده ای بین دو حّد دمایی 
حداکثر و حداقل قادر به ادامۀ زندگی است. گیاهان 
زنده  می توانند  دمایی  محدودۀ  این  در  نیز  آپارتمانی 
بمانند، ولی با توجه به متفاوت بودن گیاهان آپارتمانی، 
محدودۀ دمایی نیز برای هر کدام از این گیاهان تغییر 
می کند. می توان گفت هر گیاهی دارای دمای حداکثر 
گیاهان  بنابراین،  است.  خود  به  مخصوص  حداقل  و 
آپارتمانی را براساس نیاز به عوامل محیطی می توان 

در سه گروه تقسیم کرد:
1 تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری: 
همان گونه که در )شکل10ـ1 و جدول 1ـ1( مشاهده 
می کنید، گیاهان آپارتمانی به سه گروه آفتاب دوست، 

سایه روشن و سایه دوست تقسیم می شوند.



٤7

شایستگی دوم: پرورش گیاهان آپارتمانی و گل آرایی

جدول 1ـ1ـ تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری

تصاویرنحوۀ نگهداریگیاهان

طالب نور زیاد
)آفتاب دوست(

نیاز به نور زیاد دارند و باید در محلی کاماًل نورگیر و 
با انعکاس نور زیاد و مقابل پنجره های رو به آفتاب 
نگهداری شوند. در تابستان باید در فاصلۀ مناسبی 
از پنجره های جنوبی منزل یا خارج از آپارتمان و در 

سایه نگهداری شوند. 
گیاهان گل دار آپارتمانی: کاکتوس ها، شمعدانی ها و... 

شمعدانی                         کاکتوساز این گروه هستند.

طالب نور متوسط
)سایه روشن(

باید در  و  نور متوسط )سایه روشن( دارند  به  نیاز 
در  و  توری  پرده های  با  جنوبی  پنجره های  مقابل 
یا  جنوبی  پنجره های  از  متری  سه  تا  یک  فاصلۀ 
ندارند،  پرده  که  منزل  غربی  و  شرقی  پنجره های 

نگهداری شوند. 
 گیاهانی مانند گندمی )سجافی(، کروتون و... از این

سجافی                           کروتونگروه هستند.

طالب نور کم
)سایه دوست(

به صورت  آفتاب  نور  از  باید  و  دارند  نور کم  به  نیاز 
غیرمستقیم استفاده شود. در گوشه های پذیرایی و 
سالن و در مکان هایی که بیش از سه متر از پنجره ها، 

فاصله دارند، نگهداری شوند. 
خنجری(،  یا  )شمشیری  سانسوریا  مانند  گیاهانی 
دیفن باخیا )سم برگ(، سرخس، پوتوس و... از این 

سانسوریا                        دیفن باخیاگروه هستند. 

نکات مهم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری
زردی  و  کلروفیل  )کمبود  آفتاب سوختگی  قرار دهید، دچار  زیاد  نور  برابر  در  را  گیاهان سایه دوست    اگر 

برگ ها( می شوند. 
  گیاهان سایه دوست را درآپارتمان در مکان هایی دور از نور مستقیم خورشید و یا دور از پنجره های جنوبی 

قرار دهید؛ مثل گوشۀ هال و سالن.
  برای هر گیاه، حدی از عدم مقاومت در برابر نور مستقیم خورشید وجود دارد که آن حد نقطۀ مرگ گیاه 
است. پس هنگامی که گیاه به دلیل کمی یا زیادی نور نتواند در آن محیط ادامه زندگی دهد، نقطۀ مرگ 

گیاه تلقی می شود که برای گیاهان مختلف متفاوت است.

فعالیت 4
یک گیاه آفتاب دوست را یک ماه در محل کم نور قرار دهید و مشاهدات خود را در گزارشی اعالم کنید.
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2 تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی: همان گونه که در جدول ٢ـ١ مشاهده می کنید، گیاهان 

آپارتمانی از این جهت به سه گروه گیاهان طالب آب زیاد، طالب آب متوسط و طالب آب کم تقسیم می شوند.

جدول2ـ1ـ تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیازآبی

تصاویرنحوۀ نگهداریگیاهان

آب دوست 
)طالب آب زیاد( 

خاک گلدان این گروه باید همیشه مرطوب باشد؛ 
یعنی باید قبل از خشک شدن سطح خاک، گیاه 

را آبیاری کرد. 
گیاهانی مانند نخل مرداب، سرخس و پامچال از 

این گروه هستند.
سرخس                        پامچال

طالب آب
متوسط

مرطوب  نسبتاً  باید  گیاهان  این  گلدان  خاک 
برسد  تشنگی  مرحلۀ  به  گیاه  آنکه  از  قبل  باشد. 
گیاهان  تشنگی  زیرا  پذیرد،  صورت  آبیاری  باید 
این گروه منجر به ریزش برگ و خشکیدگی گیاه 

می شود. 
گیاهانی مانند پوتوس، نخل زینتی، پرومیا، شفلرا، 

             پرومیا                         فیلودندرونفیلودندرون و پیله آ از این گروه هستند.

طالب آب کم
)مقاوم به 
خشکی(

این گروه آب کمی نیاز دارند و نباید مدت زمان 
خشکی کامل خاک گلدان زیاد طول بکشد، زیرا 

گیاه صدمه می بیند و خشک می گردد. 
گیاهانی مانند گاستریا، سانسوریا، گیاهان گوشتی 

و کاکتوس ها از این گروه هستند.
سانسوریا                       کاکتوس

نکات مهم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی
  گیاهان باغچه ای تابع شرایط آب و هوایی محیط اند. اگر هوا گرم باشد گیاهان سریع تر تشنه می شوند و به 
آبیاری نیاز خواهند داشت. بر عکس با خنک بودن محیط، نیاز گیاهان به آبیاری کمتر خواهد شد. علت 

تشنگی سریع گیاهان، تبخیر آب از سطح برگ ها در گرمای زیاد محیط است. 
  مقدار آبی که به گیاهان آپارتمانی می دهید باید به اندازه ای باشد که خاک گلدان را کاماًل خیس کند. وجود 
چند سوراخ در ته گلدان ها برای خارج کردن آب اضافی گلدان الزم است )زهکش( وگرنه زهکشی صورت 
نمی گیرد؛ در نتیجه آب اضافی در ته آنها می ماند و باعث خفگی ریشه ها و پوسیدگی آنها می شود. برای 
جلوگیری از پخش شدن آب اضافی خارج شده از گلدان ها، زیر آنها بشقاب یا زیرگلدانی های مخصوصی 

بگذارید تا آب خروجی در آنها جمع شود. پس از پر شدن بشقاب ها آب جمع شده را دور بریزید. 
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  پوسیدگی ریشه ها، ضعیف شدن گیاهان، پژمردگی و ریزش برگ ها و شورۀ سفید رنگ در اطراف و سطح 
گلدان های سفالی از نشانه های وجود امالح زیان آوری مثل نمک و کلر در آب آبیاری است. یکی از علل 
استفاده  کلر  از  )لوله کشی(  شهری  آب  ضدعفونی  برای  شهرها  در  که  است  این  سفید رنگ  شورۀ  وجود 
می کنند. بنابراین، استفاده از آب لوله کشی برای گیاهان آپارتمانی بسیار مضر است. برای جلوگیری از اثر 
زیان آور کلر بهتر است ظرف آبیاری را از آب پرکنید و به مدت ٢٤ـ1٢ساعت در جایی بگذارید تا کلر موجود 

در آن خارج شود. پس از این مدت می توانید از آن آب برای آبیاری گلدان ها استفاده کنید. 
3 تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی ازنظر نیاز حرارتی همان گونه که در جدول 3ـ1 مشاهده می کنید، گیاهان 
آپارتمانی از این نظر به سه گروه نیاز به دمای خنک، نیاز به دمای معتدل و نیاز به هوای گرم تقسیم می شوند.

جدول 3ـ1ـ تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیازحرراتی

تصاویرنحوۀ نگهداریگیاهان

نیاز به دمای 
خنک )طالب 
هوای خنک(

گیاهان،  از  گروه  این  برای  حداکثر درجۀ حرارت 
ـ ٥    ٨ حرارت  درجۀ  حداقل  و  درجه  16ـ13 
درجۀ سانتی گراد است؛ مانندکفشک، کاج مطّبق 

)آروکاریا(. 
           کفشک                        کاج مطبق

نیاز به دمای 
معتدل )طالب 
هوای مالیم(

گیاهان،  از  گروه  این  برای  حداکثر درجۀ حرارت 
13ـ10  حرارت  درجۀ  حداقل  و  درجه  ٢1ـ1٨ 
گندمی  مارچوبه،  مانند  است؛  سانتی گراد  درجۀ 

)سجافی(. 
            مارچوبه                    گندمی )سجافی(

نیاز به دمای 
گرم )طالب 
هوای گرم(

گیاهان،  از  گروه  این  برای  حداکثر درجۀ حرارت 
30ـ ٢٥ درجه و حداقل 19ـ16 درجۀ سانتی گراد 
آناناس، گل  برگ(،  )سم  باخیا  دیفن  مانند  است؛ 

کاغذی، انواع کاکتوس ها و سانسوریا )خنجری( 
دیفن باخیا                         کاکتوس 

نکات مهم در نگهداری از گیاهان آپارتمانی از نظر نیازحرارتی
  اگر در گیاهان آپارتمانی عالیمی نظیر رنگ قهوه ای و زرد شدن و ریزش برگ، پوسیدگی یقه1 و نیز کوتاه 

شدن فاصله بین گره ها ظاهر شد، آنها را از عالیم نامناسب بودن دما بدانید )شکل 11ـ1(. 

1ـ محل اتصال ریشه و تنه 
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شکل 12ـ1ـ استفاده از دماسنج درمحل نگهداری گیاهان آپارتمانی

کوتاه شدن دوام گل 
علت: گرمای زیاد

کوچک ماندن برگ ها 
علت: گرمای زیاد

زرد شدن سریع برگ ها و ریزش آنها
علت: نوسانات ناگهانی دما

چروکیده و قهوه ای شدن و ریزش برگ ها 
علت: سرمای زیاد

پژمرده شدن برگ های مسن توأم با قهوه ای شدن 
حاشیۀ برگ و ریزش آنها 

علت: گرمای زیاد

شکل 11ـ1ـ عالیم تغییرات درجه حرارت

محدودۀ دمایی 
مناسب برای اکثر 
گیاهان آپارتمانی

  با توجه به نیازهای مختلف حرارتی گیاهان آپارتمانی و متفاوت بودن آنها، برای آنکه در منزل یا در آپارتمان 
از گیاهان متنوع و سالم بهره مند شوید، بهتر است در داخل ساختمان از دماسنج )شکل 1٢ـ1( کمک 
بگیرید. برای این کار می توانید در اتاق و پذیرایی و دیگر محل هایی که به گیاهان آپارتمانی نیاز دارند، 
دماسنج را نصب کنید و به کمک آن، گیاهان سازگار با درجۀ حرارت نشان داده شده را بگذارید. در این 

صورت خواهید توانست از گیاهان متنوع و سالم در آپارتمان و در منزل استفاده کنید. 
  نکتۀ مهم دیگر این است که از افزایش درجۀ 
یا  آپارتمانی  گیاهان  نگهداری  محل  حرارت 
مثل  حرارتی  منابع  نزدیکی  در  آنها  گذاشتن 
در  چون  شود.  جلوگیری  بخاری  یا  و  شوفاژ 
برگ ها  سطح  از  رطوبت  تبخیر  گرم  محیط 
افزایش می یابد. در این صورت گیاهان آپارتمانی 
سریعاً آِب بافت های خود را از دست می دهند و 
دچار پژمردگی خواهند شد. اگر افزایش درجۀ 
حرارت ادامه یابد، این گیاهان خشک می شوند 
و از بین خواهند رفت. پس برای جلوگیری از 
این گونه صدمات احتمالی به گیاهان آپارتمانی، 
بهتر است درجۀ حرارت محیط را کنترل کنید. 

مثاًل در فصل تابستان و در مواقع گرم شدن محیط اطراف گیاهان، می توان با عمل آب افشانی درجۀ حرارت محیط 
را کاهش داد. اگر برای این منظور از آب جوشیدۀ سرد استفاده شود، مناسب تر است؛ زیرا امالح آن کمتر است.

بازدید کنید و فعالیت 5 از گلخانه های اختصاصی گیاهان آپارتمانی موجود در منطقۀ خود  در گروه های کالسی، 
گزارشی از نحوۀ پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی تهیه کنید و به همراه تصاویر و یا فیلم درکالس 

ارائه دهید. 
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استاندارد عملکرد

  تهیۀ خاک برگ گیاه و تعویض گلدان و کوزه از طریق به کارگیری اصول تشخیص و ترکیب خاک برگ 
مناسب گیاه و تعویض گلدان براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  اصول تشخیص و ترکیب خاک برگ گیاه و میزان مناسب با گلدان
  تعویض گلدان و کوزه

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی و مدیریت پسماند

 1ـ2ـ هدف توانمندسازی 
آماده سازی خاک باغچه و گلدان را با حفظ اصول آن انجام دهد و خاک مناسب با گیاه را تهیه کند. 

   واحد یادگیری 2

تهیۀ خاک برگ مناسب برای گیاه و تعویض گلدان

https://www.roshd.ir/311247-2-2
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تشخیص و تهیۀ خاک برگ برای گیاه و به مقدار مناسب با گلدان 

آیا تاکنون تجربۀ گل کاری در خاك گلدان و یا باغچۀ منزل خود را داشته اید؟ آیا در کاشت گل موفق فعالیت 1
بوده اید؟ به نظر شما، مهم ترین عامل و رمز موفقیت در کاشت گل ها چیست؟ در گروه های کالسی دربارۀ 

آن گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

خاک1 مخلوطی از مواد معدنی، مواد آلی، گازها، مایعات و موجودات ریزخاك زی است که در کنار هم حیات 
را امکان پذیر ساخته اند. خاك دائماً در معرض تغییر و تحّول قرار دارد و پس از آب، مهم ترین عامل موفقیت 
درکاشت گیاهان آپارتمانی و باغچه ای است؛ زیرا کاشت گیاهان در باغچه یا گلدان، در بستر خاك انجام می گیرد 
و لذا خاك مورد استفاده از لحاظ مواد تشکیل دهنده، باید با نیازهای گیاهان کاشته شده مطابقت داشته باشد. 

اصول تشخیص و تهیۀ خاک مناسب گیاه 

1 توجه به ویژگی های خاک متناسب با ساختمان گیاه
  بررسی وضعیت فیزیکی خاک: به طور کلی خاك هم دارای خواص فیزیکی و هم شیمیایی است. خاصیت 
طبیعی )فیزیکی( آن، نفوذپذیری هوا و قابلیت جذب آب است. خاصیت شیمیایی خاك مربوط به موادی است 
که خاك از آنها ساخته شده و گیاهان کاشته شده از آن تغذیه می کنند )نمودار1ـ٢(. اهمیت خواص طبیعی 
)فیزیکی(، بیشتر از خواص شیمیایی است. بنابراین در قدم اول باید دقت کرد خاکی که برای گل کاری تهیه 
می شود، با ریشۀ گیاهان و ساختمان آنها مطابقت داشته باشد )شکل 1ـ٢(. در این صورت ریشه ها به خوبی 
در محیط خود رشد کرده و توسعه می یابند و به آسانی به فعالیت می پردازند و مواد غذایی را جذب می کنند. 
اگر وضعیت طبیعی خاك متناسب با ساختمان گیاه نباشد )یعنی سفت باشد و ریشه ها نتوانند به راحتی در 

آن نفوذ و رشد کنند( حتی وجود مواد غذایِی مناسب نیز در رشد گیاه تأثیر نخواهد داشت.

شکل 1ـ2ـ تهیۀ خاک گل کاری
)توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک(

نمودار 1ـ2ـ خواص خاک مناسب ساختمان گیاه

خواص خاک مناسب در رشد گیاه

خواص شیمیایی خواص فیزیکی

قابلیت نفوذپذیری هوا

قابلیت جذب آب

وجود مواد غذایی مناسب

Soil ـ1 
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اجزای  الف(  تقسیم می شوند:  به دو دسته  اجزای خاك  به طور معمول    بررسی وضعیت شیمیایی خاک: 
آلی ب( اجزای معدنی. اجزای آلی مانند کوکوپیت1، خاك برگ، کمپوست٢، ورمی کمپوست3، کود دامی، 
پرالیت٤، ورمی،  لوم،  ماسه، شن، خاك  مانند  اجزای معدنی  و  زغال  پسماند کارخانۀ چای، خاك چمن، 

کولیت، لیکا، پومیس و زئولیت )شکل ٢ـ٢(.

1ـ کوکوپیت نوعی بستر کشت است که با استفاده از الیاف پوست و پوشش میوۀ نارگیل، تهیه می شود.
٢ـ مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیۀ بقایای گیاهی، حیوانی و یا زباله های شهری و لجن فاضالب که تحت شرایط خاص و روش های 

نامیده می شود. انجام می گیرد، کمپوست  گوناگون 
3ـ از انواع کمپوست که به وسیلۀ نوعی از کرم های خاکی تولید می شود.

٤ـ پرالیت یا پرلیت نوعی سنگ آتش فشانی با ترکیب اسیدی تا خنثی است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می شود.

شکل2ـ2 ـ اجزای خاک

کوکوپیت خاک برگ کمپوست

ماسه بادیخاک لوم )خاک نباتی( پرالیت

پس از آنکه مطمئن شدید خاصیت طبیعی و فیزیکی خاك با طبیعت گل و گیاهی که می خواهید در آن 
بکارید، مطابق است، به وضعیت شیمیایی آن خاك و مواد موجود در آن بپردازید؛ یعنی وضعیت مواد غذایی 

خاك را در نظر بگیرید و در صورت نیاز، برای تقویت آن از کود شیمیایی استفاده کنید.
  ضدعفونی کردن خاک: معموالً خاك گلدان دارای باکتری ها و قارچ های مختلفی است که بعضی از آنها 
برای گیاهان زیان آورند و موجب بیماری و سپس مرگ گیاه می شوند. دراین صورت، ضرورت دارد که خاك 
گلدان را ضدعفونی کنید. ساده ترین روش ضدعفونی کردن خاك در منزل آن است که مخلوط خاك را در 
ظرفی بریزید، سپس درپوش آن را بگذارید و حرارت دهید تا حرارت خاك به 7٥ تا٨0 درجۀ سانتی گراد 
برسد. حرارت دادن را تا سی دقیقه ادامه دهید و پس از سرد شدن، استفاده کنید. در خاك های باغچه که 

گیاهان باغچه ای در آن کاشته می شود، عمل ضدعفونی کردن امکان پذیر نیست. 
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2 ترکیبات و مشخصات مخلوط خاک گلدان
خاك گلدان باید سبک، متخلخل و قابل نفوذ باشد تا بر اثر نفوذ هوا در آن، اکسیژن کافی در دسترس 

ریشه قرار گیرد و از راِه سوراخ های گلدان )زهکش( خارج شود )شکل 3ـ٢(. 
برای تهیۀ مخلوط خاك گلدان، می توانید ترکیب های زیر را تهیه کنید و به کار برید )نمودار ٢ـ٢(.

مشخصات مخلوط خاک گلدان

شکل3ـ2ـ خاک سبک، متخلخل و قابل نفوذ نمودار 2ـ2ـ ترکیب های مناسب برای خاک گلدان

خاک برگ

توربخاک باغچه

ماسه

  خاک باغچه: خاکی است که به اندازۀ کافی قوی است، مدت ها به آن کود داده اند، در آن کشت و کار انجام 
گرفته و برای رشد گیاهان آپارتمانی از مواد غذایی برخوردار است. 

برگ های  پاییز  فصل  در  آن  تهیۀ  برای  می آید.  به دست  مختلف  گیاهان  برگ های  تجزیۀ  از  برگ:    خاک 
ریخته شده را جمع آوری کنید و درگودالی به عمق ٥0 سانتی متر بریزید و با آب پاش روی برگ ها را آب 
بپاشید و روی آن را با نایلون بپوشانید تا عمل پوسیدن انجام گیرد. بعد از یک سال پوشش را بردارید و 
مخلوط برگ های پوسیده را الک کنید تا شاخه ها و برگ های پوسیده جدا شوند. در این صورت خاك نرم 

و قهوه ای رنگی به نام خاك برگ خواهید داشت. 
  ماسه )شن(: ماسه، سنگ ریزه هایی است که عوامل طبیعی مثل بارندگی، سرما و گرما آنها را خرد کرده 
است. ماسه در آب حل نمی شود و به تنهایی محیط سالمی است که مانع از ایجاد قارچ یا علف های هرز 
می گردد. در تهیۀ خاك گلدان، ماسه وظیفۀ مهمی دارد و با خاك باغچه ای که تقریباً سنگین است، می توان 

مخلوط خاکی مناسب با قابلیت نفوذپذیری بهتر به دست آورد. 
  تورب )پیت(: تودۀ متراکم قهوه ای تا سیاه رنگ بقایای گیاهان آبزی باتالق ها 
و مرداب هاست که به حالت نیمه پوسیده و نیمه تجزیه شده درآمده و به مروِر 
در  معموالً  تورب  ٤ـ٢(.  )شکل  است  گرفته  قرار  هم  روی  بر  الیه الیه  زمان 
خشک  طوالنی  سالیان  طی  در  که  مرداب هایی  و  مرطوب  بسیار  زمین های 
شده اند و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می آید. تورب را می توان 

شکل 4ـ2ـ تورب )پیت(مرحلۀ نخست تشکیل زغال سنگ دانست. 
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تهیۀ خاک برگ گیاه و میزان مناسب با گلدان 

با  خاك  ندارد.  اهمیت  می کند،  رشد  آن  در  گیاه  که  خاکی  اندازۀ  به  چیز  هیچ  گیاه  سالمت  خصوِص  در 
انواع فراوانی است. بعضی از خاك ها شنی، بعضی رسی، بعضی دیگر حاصلخیز1  ترکیب های مختلف دارای 
شوند تقویت  کودها  توسط  باید  که  به طوری  هستند؛  غیرحاصلخیز  و  ضعیف  هم  برخی  و  ٥  ـ٢(   )شکل 
)شکل 6  ـ٢(. مقدار نسبی ذرات خاك را اصطالحاً بافت خاک می گویند که حاکی از ریزی و درشتی خاك 

است. خاك ها از این نظر به سه گروه تقسیم می شوند: 
1 خاک های رسی )سنگین(: دارای مقدار زیادی رس است و ریشه های گیاهان کاشته شده در آنها به علت 
سختِی خاك نمی توانند رشد و گسترش یابند. از طرفی آب نمی تواند از این خاك ها عبور کند؛ در نتیجه، 

ضمن تجمع در محیط ریشه ها، باعث پوسیدگی آنها می شود.
2 خاک های شنی )سبک(: دارای مقدار زیادی ماسه است؛ در نتیجه گیاهان کاشته شده بر اثر کمبود آب 

از بین می روند. 
3 خاک های لومی: نسبت مناسبی از خاك های رسی و شنی در مخلوط خاك، خاك های لومی )متوسط( را 

تشکیل می دهد که برای رشد گیاهان باغچه ای مناسب است )شکل 7  ـ٢(. 

تعداد پنج عددگلدان خالی تهیه کنید و به ترتیب چهار عدد از گلدان ها را با خاك باغچه، خاك برگ، فعالیت 2
ماسه و تورب و گلدان پنجم را با مخلوطی از این مواد پر کنید. سپس در هر یک، گیاهی آپارتمانی بکارید 
و پس از آبیاری، در گلخانه بگذارید. نحوۀ رشد آنها را با همدیگر مقایسه کنید و نتیجه بگیرید که گیاهان 

آپارتمانی در تک تک این مواد بهتر رشد می کنند و یا در مخلوطی از آنها؟

1ـ خاکی است که بتواند کلیۀ نیازهای غذایی گیاه را در طول رشد تأمین کند و این درصورتی است که درجۀ حرارت، رطوبت و سایر عوامل 
مناسب باشند.

شکل 5  ـ2ـ خاک حاصلخیز
)مناسب رشد گیاه(

رشدشکل 6 ـ2ـ خاک ضعیف و غیرحاصلخیز برای  مناسب  خاک  7ـ2ـ  شکل 
 گیاهان باغچه ای

خاک شنیخاک لومیخاک رسی
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اصول آماده سازی خاک باغچه 
و  حاصلخیز  باید  گل کاری  برای  باغچه  خاك   1
بدون بذر علف های هرز باشد. چنین خاکی دارای 
بافتی مناسب و متوسط با عمق 30 تا ٥0 سانتی متر 
آن  می توانید  باشد  )رسی(  سنگین  خاك  اگر  است. 
را با اضافه کردن ماسه یا شن ریز یا کودهای دامی1 

)شکل ٨  ـ٢( و یا خاك برگ پوسیده اصالح کنید.
2 خاك را تا عمق 30 سانتی متر با بیل شخم بزنید تا با این کار کودهای دامی پوسیده و ماسه کاماًل با خاك 
مخلوط شوند. عمل شخم زدن باید در مواقعی انجام گیرد که رطوبت خاك در حد مناسب باشد؛ یعنی خاك 

نه خیلی خشک باشد و نه خیلی مرطوب.
3 بعد از شخم زدن )با استفاده از شن کش(، کلوخ ها را خرد و بقایای گیاهی و سنگ ها را جمع آوری کنید 

تا برای کاشِت بذر و نشای گل ها خاك نرم با سطح صاف به دست آید. 
4 در صورتی که خاك باغچه سنگ ریزۀ زیادی داشته باشد یا خیلی غیرقابل استفاده باشد، می توانید خاك 

را تا عمق ٢٥ سانتی متری از باغچه خارج کنید و جای آن را با خاك مناسب و حاصلخیز پر کنید. 

اصول تهیۀ خاک مناسب برای گلدان 
در  خاکی که  باشد.  از نظر مواد غذایی مناسب  بافت در حد متوسط و  از نظر  باید    خاک گلدان 
گل کاری برای گیاهان گلدانی آماده می شود، از نظر خواص طبیعی و شیمیایی با خاك باغچه متفاوت است. 
اگر خاك خیلی سبک )شنی( باشد، مواد غذایی آن بر اثر آبیارِی پی درپی سریعاً شسته می شود و گیاه به 
کمبود مواد غذایی دچار می گردد. همچنین، اگر خاك گلدان سنگین )رسی( باشد، به علت خارج نشدن 
آب اضافی، مقدار زیادی از آن در خاك گلدان باقی می ماند و ریشۀ گیاه به خوبی رشد نمی کند؛ در نتیجه 

رشد و نمو گیاه متوقف می شود. 
  خاک گلدان را باید با مخلوط کردن ماسه، خاک معمولی )خاک باغچه(،کودهای دامی پوسیده 
تورب ضمن جذب  استفاده کرد.  تهیۀ مخلوط خاك  در  نیز می توان  تورب  از  و خاک برگ تهیه کرد. 
آب، متورم می شود و حجمش افزایش پیدا می کند. از تورب برای بهتر کردن وضع ساختمان طبیعی و 
نفوذپذیری آب و هوا و همچنین حفظ رطوبت در مخلوط خاك گلدان استفاده می کنند. برای استفاده از 
تورب می توان آن را به قطعات ریز خرد کرد و در مخلوط خاك استفاده کرد. اگر تورب به قطعات کوچک 

و ریزتر تقسیم نشود، در مخلوط خاك، آب را جذب می کند و به ریشه های گیاه صدمه می زند. 
  مخلوط خاک از نظر تخلخل )نفوذپذیری( باید دارای ساختمانی باشد که آب بتواند به راحتی در 
آن نفوذ کرده و از آن خارج شود. تخلخل )نفوذپذیری( خاك در وضعیتی باشد که آب اضافی را خارج 

کند تا به ریشۀ گیاه صدمه نزند و باعث خفگی آن نشود.

1ـ کودهاي دامي )کاماًل پوسیده به مقدار ٥ تا 10 کیلوگرم در هر مترمربع( براي بهبود قابلیت خاك و حفظ رطوبت در فصل تابستان و 
همچنین تأمین مواد غذایي گیاه ضروري است.

شکل 8  ـ2ـ کودهای دامی
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  برای تهیۀ خاک گلدان با ساختمان متوسط می توان از نسبت های زیر استفاده کرد. )نمودار 3ـ٢ و شکل 
9ـ٢(. 

 2 قسمت خاک باغچه + 1 قسمت خاک برگ + 1 قسمت کود دامی + 1 قسمت ماسۀ تمیز خاک گلدان 

یک قسمت ماسۀ تمیز

یک قسمت کود دامی

یک قسمت خاک برگ

دو قسمت خاک باغچه

شکل 9ـ2ـ نسبت های مواد در تهیۀ خاک گلداننمودار 3ـ2ـ نسبت های مواد تشکیل دهنده در تهیۀ خاک گلدان

در گروه های سه یا چهار نفره، خاك مناسب برای کاشت گیاهان آپارتمانی را با استفاده از مواد تشکیل دهنده فعالیت 3
و رعایت نسبت ها تهیه کنید و برای کاشت گیاهان آپارتمانی اقدام کنید. سپس گزارش آن را به همراه 

تصاویر در کالس ارائه دهید.

 2ـ2ـ هدف توانمندسازی 
زمان تعویض گلدان را تشخیص و مراحل تعویض آن را انجام دهد.

تعویض گلدان 

آیا می دانید چه زمانی یک گیاه نیاز به تعویض گلدان دارد؟ آیا همیشه می توان اقدام به تعویض گلدان فعالیت 4
کرد؟ آیا نحوۀ تعویض گلدان را می دانید؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

انجام  آپارتمانی  گل های  برای  که  کارهایی  معمول ترین  و  متداول ترین  از  یکی 
می گیرد، تعویض گلدان است )شکل 10ـ٢(. از آنجایی که گیاه پیوسته در حال 
رشد و بزرگ شدن است،گلدان آن باید از لحظۀ کاشت گیاه تا چندین سالی که 
رشد می کند، بارها تعویض شود. برای تعویض گلدان فصل خاصی در نظر گرفته 
تعویض  برای  فصل ها  مناسب ترین  تابستان  موارد  بعضی  در  و  بهار  ولی  نشده، 

شکل10ـ2ـ تعویض گلدانگلدان است، چون در این زمان گیاه قدرت ترمیم و رشد بهتری دارد. 
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اصول تعویض گلدان )زمان تعویض و انتخاب گلدان( 
چندین عامل در  تشخیص زمان تعویض گلدان:   1
زمان تعویض گلدان کوچک به گلدان بزرگ تر دخالت 

دارد )شکل 11ـ٢( که عبارت اند از:

شکل 11ـ2ـ عوامل مؤثر در زمان تعویض گلدان

رشد  کند  خیلی  برگ  و  ساقه 
می کنند حتی اگر گیاه در بهار و 
شود. تغذیه  به خوبی  تابستان 

خاک زود به زود خشک می شود 
و نیاز به آبیاری زیادتری است.

نوک ریشه از انتهای گلدان بیرون 
می زند.

  گیاه نیاز به آبیاری و کوددهی پی درپی خواهد داشت: ریشه به سبب محدود بودن خاك، مواد غذایی 
کِم خاك را سریعاً مصرف می کند و رشد گیاه در مراحل بعدی ضعیف می شود. از این رو گیاه به آبیاری و 

کوددهی پی درپی نیاز خواهد داشت. پس در این مرحله گلدان باید تعویض شود. 
  گلدان به راحتی واژگون می شود: ممکن است قسمت هوایی گیاه به اندازه ای بزرگ شود که وزن آن با 

وزن ریشه و گلدان متناسب نباشد؛ در نتیجه گلدان به راحتی واژگون می شود. 
  خاک بر اثر فشرده شدن، متراکم و سفت شده یا نوع آن مناسب نباشد: اگر گیاهی دارای حجم 
مناسبی از خاك باشد، اما به دالیل فیزیکی )بافت(، کیفیت خاك نامطلوب باشد، در این صورت باید خاك 

را تعویض کرد. 
  گلدان کوچک تر از حجم ریشۀ گیاه است و ریشه ها بر اثر تراکم، از سطح خاک بیرون می آیند: 
)شکل 1٢ـ٢( گاهی مواقع در صورت بُروز این مشکل ریشه چنان نیرویی به ته گلدان وارد می کند که باعث 

شکستگی آن می شود، در این صورت باید به تعویض گلدان اقدام کرد. 

شکل 12ـ2ـ بیرون زدگی ریشه ها از گلدان
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2 اصول انتخاب گلدان مناسب: در زمان انتخاب و 
خرید گلدان باید به شکل، اندازه، جنس و چگونگی 

زهکشی کف آن توجه شود )نمودار ٤ـ٢(.

عوامل مؤثر در انتخاب گلدان مناسب

منافذ زهکشاندازه و ابعاد

جنسشکل و ظاهر

نمودار 4ـ2ـ عوامل مؤثر در انتخاب گلدان مناسب

الف( شکل و ظاهر
انجام  راحتی  برای  آن  بودن  مناسب  حال  عین  در  و  زیبایی  به  مربوط  نکات  به  باید  گلدان  انتخاب    در 
لحاظ  از  دیگر  بعضی  و  زیباترند  ظاهر  و  نظر شکل  از  گلدان ها  از  برخی  کرد:  توجه  گل  از  مراقبت  کاِر 
کیفیت نگهداری گل ارزش بیشتری دارند. انواع گلدان های سّنتی عبارت اند از: سفالی، پالستیکی، سیمانی، 

شیشه ای، سرامیکی، سبدهای سیمی، جعبه ها، بشکه ها، ظروف فلزی و لعابی و... )شکل 13ـ٢(.

شکل 13ـ2ـ انواعی از گلدان ها از نظر شکل و جنس

سفالیپالستیکیسیمانیچوبی

فلزیشیشه ایارگانیک سرامیکی

  ضرورتی ندارد که خود را به انواع گلدان های سّنتی محدود کنیم. هرکس با ابتکار خود می تواند از ظروف 
از یک جعبۀ چوبی، ظرف بالاستفاده، حتی وان حمام به  ارزان قیمت، گلدانی بسازد. ممکن است  خاّص 

عنوان گلدان استفاده کرد. 
  در موقع انتخاب شکل گلدان باید دید آیا گلدان در معرض دید قرار خواهد گرفت یا در داخل جعبۀ پشت 
پنجره، دور از دید مستقیم مستقر خواهد شد؟ در صورتی که مستقیماً در معرض دید قرار خواهد گرفت، 

باید رنگ آن با رنگ گیاهان انتخابی هماهنگ باشد. 
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ب( اندازه و ابعاد
  ابعاد و اندازۀ گلدان باید در حدی باشد که گنجایش مقدار خاك الزم برای رشد بوته تا زمان تعویض آن 

را داشته باشد. 
  گلدان جدید باید از گلدان قبلی بزرگ تر باشد، قطر دهانۀ گلدان باید پهن تر از قطر قاعدۀ آن باشد. معموالً 
ارتفاع گلدان را برابر قطر دهانۀ آن در نظر می گیرند )هرچند این مقدار در انواع مختلف گیاهان ممکن است 
متفاوت باشد(، یعنی مقدار بزرگی گلدان جدید را باید حدود ٢/٥ تا ٥ سانتی متر عریض تر و عمیق تر از 
گلدان قدیمی در نظر بگیرید. چون اگر خیلی بزرگ تر از اندازه انتخاب شود، گیاه زمان زیادی الزم دارد تا 
ریشه های خود را به همه جای گلدان برساند، در نتیجه کود و آب در قسمت های دور از دسترس ریشه ها 

بدون مصرف خواهد ماند.

ج( جنس گلدان
  جنس گلدان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. برای کاشت 
گیاهان آپارتمانی از گلدان های سفالی و اغلب پالستیکی استفاده 
و  می رسند  نظر  به  جذاب  خیلی  سفالی  گلدان های  می کنند. 
سنگینی آنها این حسن را دارد که در صورت بلند بودن گلدان، 
در اثر باد یا هرگونه ضربه ای زود نیفتند. به علت وجود منافذی 
در گلدان های سفالی، جدارۀ آنها آب موجود در خاك گلدان را به 
خود جذب می کنند؛ لذا این گونه گلدان ها آب بیشتری مصرف 

می کنند )شکل 1٤ـ٢(. 

  برای گلدان هایی که گاهی الزم است جابه جا شوند، گلدان پالستیکی یا فایبرگالِس سبک، از گلدان های 
سفالی یا چوبی مناسب تر است. آنها زود خشک نمی شوند و معموالً ارزان ترند.

  سبدهای چوبی از نظر وزن و داشتن منافذ، حد وسط بین سفال و پالستیک قرار دارند. به سبب عایق بودن، 
برخالف گلدان های فلزی، گرمای زیاد هوا را کمتر به داخل خاك گلدان هدایت می کنند؛ اما در هر حال 

تأثیر رطوبت در پوسیدن چوب ایراد مهمی است که به این نوع از گلدان ها وارد است. 

د( منافذ زهکشی در گلدان 
  عامل مهم دیگر در انتخاب گلدان، منافذ زهکش آنهاست. بهتر است 
قبل از شکل ظاهری گلدان، زهکشی آن را در نظر گرفت )شکل 
1٥ـ٢(. به طور کلی گیاهان در هر ظرفی که خاك را نگه داشته و 
زهکش خوبی داشته باشند، می توانند رشد کنند. برخی مردم، در 
ته گلدان خرده های سفال شکسته یا سنگریزه می ریزند. این عمل 
در زهکشی گلدان کمی مؤثر است؛ اما در هر صورت ته گلدان باید 

سوراخ هایی برای خروج آب اضافی داشته باشد.

گلدان  در  منافذ  وجود  به  توجه  شکل14ـ2ـ 
سفالی

شکل 15ـ2ـ منافذ زهکش ته گلدان های
 پالستیکی



61

شایستگی دوم: پرورش گیاهان آپارتمانی و گل آرایی

آب  سوراخ های خروج  خریداری شده  گلدان  در  که    در صورتی 
برای زهکشی وجود نداشته باشد، باید قبل از تعویض گلدان، خود 
به این کار اقدام کنیم )شکل 16ـ٢(؛ در غیر این صورت ممکن 
است آب زیادی در ته گلدان جمع شده و باعث پوسیدن ریشه ها 
فلزی  میخ  از  استفاده  با  می توانید  آن شود.  درون  بوته  مرگ  و 
بزرگ و تیز به آرامی و با دقت، بدون صدمه زدن به گلدان، در 
ته آنها سوراخی برای خروج آب اضافی ایجاد کنید. ته هر گلدان 

معمولی باید حدود 6 عدد سوراخ، هر یک به قطر 1٢ میلی متر باشد. 

  بهتر است گلدان سفالی جدید را قبل از کاشت در ظرفی بزرگ پر از آب به مدت 0/٥ تا 1 ساعت نگه داشت 
تا منافذ دیواره های گلدان از آب پر شود. بعد از آن می توان به تعویض گلدان اقدام کرد. 

اگر از گلدان های کهنه و قدیمی استفاده می کنید، ممکن است اطراف گلدان ها پر از رسوب مواد خارج شده 
از خاك اطراف ریشۀ گیاه قبلی باشد؛ لذا برای پاك کردن آنها الزم است گلدان را به مدت ٢٤ ساعت در آب 
نگه دارید تا خیس شود. بعد از آن می توانید تمام الیه ها و رسوب را با استفاده از بُُرس های فلزی جدا کنید 
و با آب تمیز گلدان را شست وشو دهید. بعد از پاك کردن گلدان ها، ریشه می تواند هوای موردنیاز را از جدار 

گلدان جذب کند و آب اضافی اطراف ریشه هم به آسانی از گلدان خارج می شود. 

کف  در  زهکش  منافذ  ایجاد  16ـ2ـ  شکل 
گلدان سفالی

فعالیت 5
به تصاویر زیر )شکل 17ـ٢( نگاه کنید و برای هر قسمت توضیح بدهید.

1٢3

6 ٥ ٤

شکل 17ـ2ـ مراحل تعویض گلدان
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1 زغال چوب که روی ماسه در کف گلدان ریخته می شود، دارای منافذی بوده و خاصیت جذب کنندگی شدید نکته
دارد و بعضی از مواد مضر در آب )مثل کلر و سایر مواد سمی ترشح شده از ریشه( را جذب می کند و مانع 

جمع شدن آنها در محیط ریشه می شود و از مسموم شدن ریشه و در نهایت پوسیدگی آن جلوگیری می کند.
2 به هنگام اضافه کردن خاك به گلدان در موقع کاشت، چندین بار گلدان را تکان دهید و به آرامی کف 
آن را به زمین بکوبید تا هوای منافذ خاك خارج شود و خاك به ریشه ها بچسبد. در این حالت سطح خاك 

کمی پایین می رود که می توانید آن را مجدداً با خاك پُر کرده و سطح خاك را با دست صاف کنید.
3 پس از اتمام کشت گیاه، برای جلوگیری از سرریز شدن آب از لبه گلدان، بهتر است سطح خاك یک تا دو 
سانتی متر از لبۀ گلدان پایین تر باشد تا فضایی برای تجمع آب و در نتیجه نفوذ بهتر به داخل خاك به وجود آید.

تعویض گلدان گیاه آپارتمانیفعالیت 6
ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز: لباس مناسب کار، دستکش مخصوص، گیاه آپارتمانی، بیلچه، گلدان، 

کوکوپیت، پرالیت، سنگ ریزه، ماسه، تکه های سفال و زغال چوب
مراحل انجام کار:

1 به کمک هنرآموز خود به گروه های دو تا سه نفره تقسیم شوید.
2 به کارگاه هنرستان مراجعه نمایید.

3 مخلوط مناسب خاك با نسبت ٢ به 1 از کوکوپیت و پرالیت تهیه کنید.
4 گلدان گیاه آپارتمانی را که ساعتی پیش آبیاری شده است، آماده نمایید.

5 گلدان خالی دیگری را که از گلدان گیاه موردنظر بزرگ تر است، تهیه کرده و از وجود سوراخ در ته آن 
مطمئن شوید.

6 در ته گلدان چند تکه سفال قرار داده و مقداری سنگ ریزه بریزید. سپس روی سنگ ریزه را با ماسه و 
زغال چوب بپوشانید.

7 گلدان حاوی گیاه را با اندازۀ گلدان خالی مقایسه کرده و اندازه گیری کنید که طوقۀ گیاه موردنظر 
بعد  از کاشت در گلدان جدید، در سطح خاك قرار بگیرد.

8 به اندازۀ مورد نیاز از مخلوط خاك تهیه شده )مخلوط کوکوپیت و پرالیت(، در گلدان بزرگ تر بریزید.
9 سپس با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، گلدان حاوی گیاه آپارتمانی را برداشته، واژگون کنید و ساقۀ 
گیاه را بین دو انگشت وسط و اشارۀ دسِت چپ قرار داده و با زدن چند ضربه آرام به ته و بغل های گلدان، 

خاك درون گلدان که اطراف ریشه گیاه را فراگرفته، جدا کنید.
10 گیاه جداشده به همراه خاك اطراف ریشه را در وسط گلدان دیگر قرار دهید و با کمک دست راست 

ریشۀ متراکم ته گیاه را از حالت تراکم درآورید تا تارهای کشنده به صورت آویزان درآیند.
11 گیاه را به صورت عمودی نگهداشته و با بیلچه اطراف آن خاك بریزید و با یک تکه چوب، خاك را در 

گلدان فشرده کرده و جاسازی نمایید.
12 بعد از کاشت گیاه، سطح خاك گلدان را با انگشتان دست فشرده کنید.

13 در پایان، گیاه را آبیاری کرده و در کنار پنجره ای که نور غیرمستقیم خورشید به آن می تابد و دارای 
تهویۀ مناسبی است، قرار دهید. دمای محل نگهداری، حدود ٢0 درجۀ سانتی گراد باشد.

14 گزارش کار گروهی خود را به همراه عکس تهیه کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.
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رعایت نکات الزم در زمان تعویض گلدان 
  از آخرین بار تعویض حداقل 6 ماه تا یک سال سپری شده باشد. 

  ریشه ها از ته گلدان بیرون زده باشد. 
  فقط از یک اندازه باالتر استفاده شود )اگر اندازۀ گلدان 9 است به اندازۀ 11 برویم(. 

  زمانی که گیاه بیمار است، تعویض نشود. 
  رطوبت گلدان تعویضی در حد ظرفیت زراعی )باالترین حد رطوبت قابل نگهداری در خاك( باشد. 

  گلدان جدید با زهکشی مناسب از زیر و با ترکیب خاکی مناسب پر شود و در صورت نیاز ریشه ها هرس شود.
  گلدان های جدید مدتی در محل سایه و مراقبت ویژه قرار گیرد و سپس به محل اصلی برده شود. 

گلدان یا باغ شیشه ای) تراریوم1(

در اولین نگاه، تراریوم شباهت زیادی به آکواریوم دارد ولی به جای خودنمایی 
تراریوم  می کنند.  چشم نوازی  گل ها  و  گیاهان  آن،  در  رنگارنگ  ماهی های 
مجموعه ای از گیاهان سازگار است که در یک محیط بسته یا نیمه بستۀ شفاف 
گیاهان  نگهداری  محل  تراریوم ها  )شکل 1٨ـ٢(.  می کنند  رشد  هم  کنار  در 
بسته  فضای  در  را  گیاهان  دائمی،  رطوبت  حفظ  برای  هستند.  رطوبت پذیر 
گیاهان  زیبایی  از  رطوبت،  تأمین  بر  عالوه  بتوان  تا  می دهند  قرار  شیشه ای 
طراحی  در  تزئینی  عنصری  عنوان  به   تراریوم  دیگر  عبارت  به  برد.  لذت  هم 

دکوراسیون، محل نمایش گل و گیاه مینیاتوری است. 
کشت گیاه در یک ظرف دربسته، محیط خاص و ایزوله ای را ایجاد 
باغ  یک  مثل  تهیه شده،  تراریوم خوب  یا  گلدان شیشه ای  می کند. 
کوچک است. برای کسانی که وقت کافی برای رسیدگی به گلدان های 
متعدد را ندارند، مراقبت از آن آسان است؛ اما در انتخاب گلدان و 
گیاهان داخل آن باید دقت کرد. انواع زیادی از ظروف شیشه ای، از 
جمله شیشه های پرورش ماهی، تنگ های دهان گشاد و کوزه های 
از ظروف  این کار مناسب اند. گاهی می توان  برای  شیشه ای شفاف 
بزرگ مکعبی شکل، شبیه یک گلخانۀ کوچک استفاده کرد )شکل 
19ـ٢(. ظرفی را باید انتخاب کرد که دارای در باشد تا بتوان دهانۀ 

آن را بست؛ هرچند می توان روی دِر آن یک پالستیک کشیده یا شیشه گذاشت. بهتر است ظرف شیشه ای را 
انتخاب کرد که رنگ شفاف و روشنی داشته باشد. شیشه های سبز رنگ برای این کار مناسب نیستند و مانع رشد 

کامل گیاه می شوند.

 Terrarium ـ1

شکل 18ـ2ـ تراریوم

شکل 19ـ2ـ تراریوم: باغ کوچکی از گیاهان 
زینتی
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گیاهان مناسب کشت در تراریوم
گیاهان گوشتی یا کاکتوس ها از گیاهانی هستند که برای کاشت 
این  برای  که  گیاهانی  ٢0ـ٢(.  )شکل  مناسب اند  تراریوم  در 
منظور استفاده می شوند، باید دارای ویژگی هایی باشند از جمله 
کندی  رشد  باشند،  سازگار  بستر  محیط  با  باشند،  کوچک پیکر 
داشته باشند، با رطوبت باال سازگار باشند و به آبیاری کمتری نیاز 
داشته باشند. برای تراریوم از گیاهانی با نیازهای محیطی یکسان 
باید استفاده شود. گیاهانی که طالب رطوبت زیاد هستند و در 
محیط خشک آپارتمان نمی توانند رشد کنند، برای باغات شیشه ای 
بیشتر مناسب هستند. گیاهان، پس از استقرار در تراریوم، از طریق 
لذا ممکن  تولید می کنند؛  برگ های خود رطوبت  تبخیر توسط 
است گیاهان تراریوم هفته ها نیاز به آبیاری نداشته باشند. باید از 
گیاهان گل دار پرهیز کرد، چون جابه جایی گل های خشک شده 
مشکل است. در موقع خرید باید انواع کوچک گیاهان را انتخاب 

کرد. 

طرز کشت گیاهان در تراریوم
درون ظرف های شیشه ای با شکل های زیبا و اندازه های 
گوناگون، یک الیه لیکا یا پرلیت )شکل ٢1ـ٢( برای 
مواد  برای جذب  فعال  زغال  اندکی  و  ایجاد زهکشی 
سوم  یک  تا  و  گیاهان  ریشۀ  از  ترشح شده  سّمی 
آن  در  را  گیاه  و  می ریزیم  خاکی  مخلوط  حجمشان 
مواد  نباید  استفاده  مورد  نیست خاك  نیاز  می کاریم. 
سریع  رشد  موجب  تا  باشد  داشته  سرشاری  غذایی 

گیاهان نگردد.

مراقبت ازتراریوم 
اگر قطرات درشت آب روی شیشه ظاهر شده باشد، دِر آن را برای مدتی باز کنید تا رطوبت اضافی حاصل 
از تبخیر گیاهان خارج شود. گاهی الزم است دِر بطری را نیمه باز گذاشت تا هوای تازه وارد آن شود. در هر 
حال روی شیشۀ تراریوم باید مقداری رطوبت وجود داشته باشد. تراریوم کاماًل بسته آب بسیار کمی الزم دارد. 
چنانچه تراریوم کاماًل بسته نباشد، ممکن است هر هفته تا هر ماه یک بار آبیاری الزم داشته باشد. در موقع 
آبیاری تراریوم هر بار مقدار کمی به آن آب بدهید، چون راهی برای خروج آب اضافی ندارد. آب اضافی به 
سرعت خطر بروز بیماری های قارچی را افزایش می دهد. گاهی الزم است گیاهان درون تراریوم را هرس کنید 

و شاخ و برگ های خشک و بیمار را خارج کنید.

شکل 20ـ2ـ گیاهان مناسب تراریوم

شکل 21ـ2ـ ترکیبات زهکشی کف تراریوم

پرلیت لیکا
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رعایت نکات الزم درمراحل  ساخت تراریوم 
  انتخاب ظرف تراریوم از نظر زیبایی و اندازۀ متناسب با گیاهان

  انتخاب گیاهانی با نیازهای مشابه
  قرار دادن پوکۀ معدنی یا لیکا یا شن شسته شده در کف ظرف برای ایجاد زهکش

  قرار دادن خرده های زغال فعال برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم هایی که بوی نامطبوع تولید می کنند.
  پوشاندن بستر باال با خاك ویژه شامل مخلوط کوکوپیت ـ پرلیت و یا ترکیب های دیگر

  کاشت گیاه

فعالیت 7
به همراه هنرآموز خود با استفاده از بطری و یا ظروف شیشه ای دیگر، چند نمونه تراریوم بسازید.

شکل 22ـ2ـ وسایل الزم جهت ساخت یک تراریوم
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استاندارد عملکرد

  کاشت گل و گیاه در منزل از طریق شناخت بذر و به کارگیری نحوۀ کاشت انواعی از سبزیجات و سبزکردن 
سبزه براساس استانداردهای سازمان فّنی وحرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار

  کاشت چند نوع بذر
  کاشت انواعی از سبزیجات برگی

  کاشت سبزه

شایستگی های غیرفّنی مورد  انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت الگوی مصرف آب

  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده
  کمک به اقتصاد خانواده

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی و مدیریت پسماند

 1ـ3ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم کشت و روش های آن را بداند و در زمان مناسب اقدام به کشت انواع بذرگیاه نماید.

   واحد یادگیری 3

کاشت گل و گیاه

https://www.roshd.ir/311247-2-3
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مفهوم کشت

از  پس  که  می شود  گفته  محیطی  به  کشت  محیِط 
استقرارِ گیاه، بتواند آب و مواد معدنی مورد نیاز آن را 
ذخیره کند و در موقع نیاز در اختیار گیاه قرار دهد و 
زمینۀ رشد و نمو مناسب آن را فراهم کند )شکل ٢ـ3(.

برداشت شما از شکل1ـ3 چیست؟فعالیت 1
آیا هر دانه همان گیاه است؟ آیا هر دانه ای که بر 
رشد  دانه  شرایطی  چه  در  می روید؟  بیفتد،  زمین 
در  را  نتایج  و  کنید  گفت وگو  آن  دربارۀ  می کند؟ 

کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ3

شکل 2ـ3ـ محیط کشت

بذر: بذر، بخشی از گیاه، مانند دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گیاه دیگری مانند گیاه 
قبلی تولید می شود. در اصطالح به اندامی که بتواند گیاه جدیدی را ایجاد کند، بذر می گویند )شکل 3ـ3(؛ که 
عامل اصلی انتشار گیاه از یک محیط به محیط دیگر است. از نظر فیزیولوژی فقط به دانۀ رسیده و کامل، بذر 

گفته می شود. در واقع بذر یک گیاه زنده است که هنوز رشده نکرده است. 

اندام های بذر

برگ اولیه

جنین یا رویان
پوستۀ بذر

اندوختۀ غذایی

شکل 3ـ3ـ منشأ بذر و اجزای تشکیل دهندۀ آن

جمع آوری و شناسایی بذرهافعالیت 2
با هم مقایسه کند و  از سبزی ها و صیفی ها را به صورت مجموعه جمع آوری و  هر هنرجو، بذر تعدادی 
تاحدودی از روی شکل و ظاهر، آنها را از هم تشخیص دهد. سپس نتایج حاصله را به شکل گزارش عملی 

در کالس ارائه دهد.
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خصوصیات و ویژگی های بذر خوب و مناسب کاشت
1 سالم و مقاوم باشد و آلوده به بیماری نباشد.

2 قدرت جوانه زدن داشته باشد و مواد غذایی کافی ذخیره کرده باشد1.
3 در شرایط مناسب یعنی رطوبت و دمای کم نگهداری شده باشد.

4 رطوبت داخلی بذر در حد مطلوب باشد.
5 کاماًل رسیده باشد.

6 درجۀ خلوص آن باال باشد.
7 عاری از آفت و بذر علف های هرز باشد.

کاشت بذر
یکی از مراحل بسیار مهم و اساسی در فرایند تولید محصوالت گیاهی، مرحلۀ کاشت بذر است. به طورکلی 
قرار دادن بذر در بستر خاك برای جوانه زدن و رشد و نمو را کاشت می گویند. این مرحله هرچند ممکن است 
در مدت کوتاهی انجام شود، اما در مقدار عملکرد و کیفیت محصول نقش بسیار بزرگی دارد. شما تصور کنید 
که بهترین بذر در بهترین خاك اما در شرایطی نامناسب مانند خارج از فصل، زمان نامناسب، عمق نامناسب 
چنین  در  که  است  بدیهی  باشد.  گرفته  انجام  کاشت  برای  نامناسبی  روش  یا  بذر  نامناسب  مقدار  کاشت، 
شرایطی محصول مناسبی حاصل نخواهد شد. بنابراین، یکی از عوامل تعیین کننده در مقدار تولید و کیفیت 

محصول، رعایت دقیق اصول کاشت است.
نکات الزم و ضروری قبل از کاشت بذر 

1 زمان مناسب کاشت: بهترین زمان کاشت بذر گیاهان گلدار در باغچه و در محل آفتاب گیر )در مناطق 
گرمسیری مانند خوزستان، بوشهر و ...(، در آغاز بهار و هم زمان با گرم شدن هواست. پس به محض اینکه هوا 
شروع به گرم شدن کرد و درجۀ حرارت محیِط خارج از منزل به بیش از 1٢ تا 1٥ درجۀ سانتی گراد رسید، 
باید به کشت بذر گل ها در بستر مربوط به هریک اقدام کنید و به دقت با آب پاش بستر را آبیاری کنید تا 

بذرها و گیاهان کوچک مثل گل های جعفری و اطلسی رشد کنند.
2 عمق مناسب کاشت بذر: ضخامِت قشر خاکی که در زمان کاشت روی بذر ریخته می شود، در رویش گیاه 
مقدار  زیاد خاك،  به علت رطوبت  بکارید،  زیاد  در عمق  را  بذرها  کنید، چنانچه  توجه  باید  دارد.  زیاد  تأثیری 
کِم هوا و زیاد بودن عمق کاشت، بذرها دیر جوانه می زنند؛ در نتیجه گیاهان ضعیف می شوند یا ممکن است 
 بر   اثر این عوامل پوسیده شوند و از بین بروند. به طورکلی ضخامِت خاکی که روی بذرها می ریزید باید معموالً

دو تا سه برابر قطر آنها باشد. هرچه بذرها درشت تر 
باشند، عمق کاشت یا خاکی که روی آنها می ریزید، 
بیشتر می شود )شکل ٤ـ3(. همچنین برای پاشیدن 
بذرهای ریز باید آنها را به مقدار پنج برابر وزنشان 
با ماسه بادی مخلوط کنید و بر روی زمین بپاشید. 
خاك  سطح  در  بذرها  می شود  باعث  عمل  این 
یکنواخت پخش شوند، ضمن اینکه در مصرف آنها 

نیز صرفه جویی می شود.

1ـ جوانه زنی فرایندی است که با جذب آب توسط بذر خشک شروع می شود و با ظهور ریشۀ اولیه از درون پوشش بذر خاتمه می یابد.

شکل 4ـ3ـ رابطۀ اندازه و عمق کاشت بذر

کاهوکلم بروکلینخودسبزذّرتلوبیاباقال

عمق کاشت

0
1
2
3
4
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روش های کاشت
با توجه به شرایط و عواملی مانند مقدار آب، وسایل کاشت، نیروی  کاشت گیاهان به روش های گوناگونی 
انسانی، بافت خاك، نوع گیاه زراعی و اقلیم بستگی دارد. بذر ممکن است مستقیماً در محل اصلی )باغچه، 
مزرعه، باغ( کاشته شود یا ابتدا در محل های موقت )گلدان، جعبۀ کاشت، گلخانه، خزانه( کشت شود، سپس 

در محل اصلی نشاکاری1 گردد.

1ـ نشا به گیاهی گفته می شود که بعد از رشد اولیه معموالً سه تا شش برگی، قابلیت جابه جایی از خزانه به زمین اصلی را دارد.

بذر گل باغچه ای را تهیه و به جای کاشتن در باغچه، آن را در جعبه ای چوبی یا پالستیکی که در آن خاك فعالیت 3
کاشت گل ها  گلدان های مخصوص  به  را  بذرهای سبز شده  )نشاکاری(. سپس  بکارید  ریخته اید،  باغچه 
منتقل کنید. بعد از کاشت و رشد گل ها گلدان های حاوی گل را به کالس ببرید و گیاهان را از لحاظ نحوۀ 

کاشت، رشد و نمو و ظاهرشان با هم مقایسه کنید.

انواع روش های کاشت
روش های بذرکاری متنوع است و هر   یک برای شرایط خاصی کاربرد دارد، اما به طورکلی، کاشت بذر ممکن 

است به ٤ روش انجام شود: بذرافشانی، خطی کاری، ردیف کاری و کّپه ای )شکل ٥  ـ3(.

شکل 5 ـ3ـ انواع روش های معمول کاشت بذر

1 روش درهم )بذر افشانی(: همان پراکندن بذر در سطح زمین است. 
در این روش بذرها را به وسیلۀ دست یا با ماشین )بذرپاش سانتریفوژ( 
بر روی خاك می پاشند و با وسایل مختلف آنها را زیر خاك می کنند. 
است  کاشت  روش  قدیمی ترین  و  ساده ترین  )سنتی(  دستی  بذرپاشی 
مساحت  وقتی  می گیرد.  انجام  کوچک  باغچه های  و  مزرعه ها  در  که 
زمین بزرگ باشد، روش بذرپاشی دستی از نظر فّنی غیرممکن و از نظر 

شکل 6 ـ3ـ بذرپاشی با بذرپاشاقتصادی توجیه ناپذیر می گردد )شکل 6  ـ3(.

بذرافشانیخطی کاریردیف کاریکپه ای
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سبزیجات،  و  زراعی  گیاهان  از  گروهی  کاشت  در  رایج  روش های  از  یکی  )خطی کاری(:  خطی  روش   2
خطی کاری است. در این روش گیاهان روی خط های اغلب موازی و به فاصلۀ کمتر از ٥ سانتی متر تا گاهی 
بیش از ٢ متر کاشته می شوند. در روش خطی کاری، بذرها به صورت پشت سرهم اّما به میزان قابل تنظیم در 
شیارهای کاشت، با دست یا با ماشین های خطی کار، ریخته می شوند. فاصله بین بذرها در روش خطی کاری 

قابل تنظیم نمی باشد بلکه صرفاً مقدار بذر ریخته شده در طول مسیر، قابل تنظیم است.
3 روش ردیفی )ردیف کاری(: یکی از بهترین و پیشرفته ترین روش های کاشت گیاهان زراعی، کاشت ردیفی است، 
زیرا تنها در این روش است که افزون بر قابل تنظیم بودن فاصله بین ردیف های کاشت، فاصله بین بذرها در روی 
ردیف ها نیز کاماًل و به دقت قابل تنظیم می باشد. در ردیف کاری بذرها بر روی ردیف هایی که به اندازۀ کافی از 
یکدیگر فاصله دارند، قرار داده می شوند. فاصلۀ بین ردیف های کشت در ردیف کاری حداقل ٥ سانتی متر می باشد.
 روش کّپه ای: در این روش پس از حفر گودالی به عمق 3 تا ٥ سانتی متر و به فواصل معین، دو تا سه  4
عدد بذر از قبل خیسانده شده را داخل گودال قرار می دهند و با خاك روی آن را می پوشانند. این روش برای 

بذرهای دانه ای مثل لوبیا، نخود سبز و باقال مناسب است. 
مراقبت از بذرها پس از کاشت

اصول مراقبت از باغچه پس از سبز شدن بذرها )مرحلۀ داشت(:

شکل7ـ3ـ وجین کردن

1 وجین کردن: حذف یا نابود کردن علف های هرز 
باغچه با کمک وسایل مختلف را وجین کردن می نامند. 
معموالً در باغچه ها و کنار گیاهان باغچه ای، مقدار زیادی 
علف های هرز و مضر نیز رشد می کنند. این گیاهان و 
علف های هرز بر اثر وجود شرایط مناسب سبز می شوند 
و رشد و نمو می کنند و به رشد ضعیف و کم گیاهان 
اصلی منجر می شوند. پس بهتر است برای جلوگیری از 
این گونه مشکالت، به محض سبز شدن علف های هرز 
آنها را با دست یا وسایل وجین ُکن، در زمانی که رطوبت 
خاك مناسب است، از بین ببرید تا باغچه ای یکدست 
)شکل 7ـ3(. باشید  داشته  رنگارنگ  گل های  از  پر  و 
2 تُُنک کردن: به عمل حذف گیاهان اضافی کشت شده 
در خاك به منظور ایجاد فاصله دهی مناسب بین آنها 
برای رشد و گل دهی بهتر، تُُنک کردن می گویند )شکل 
٨  ـ3(. تُُنک کردن به دو منظور انجام می شود: 1ـ هنگام 
باغچه کاشته  بذر در خاك  زیادی  تعداد  بذر،  کاشتن 
می شود که ممکن است مقدارشان در یک نقطه زیادتر 
با رشد  بزرگ،  گیاهان  آوردن  به دست  برای  باشد. ٢ـ 
مناسب جهت گل دهی. بنابراین، باید با حذف گیاهان 
اضافی )تنک کردن( تعداد گیاهان کاشته شده در واحد 
سطح و فاصله دهی بین آنها را به صورت دلخواه درآورید.

شکل 8 ـ3ـ تنک کردن
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3 سیخک زدن خاک یا سله شکنی: در خاك های 
سنگین )رسی(، پس از هر دفعه آبیاری قسمت های 
باالیی آن سفت و سخت می شود و تهویه را مشکل 
باعث  به طورکلی  موارد  از  بعضی  در  حتی  می کند. 
سر    بر     نیاوردن گیاهان جوان از خاك می شود. این قشر 
نفوذناپذیر را سله می گویند و به عمل از بین بردن سله، 
 سیخک زدن خاك یا سله شکنی می گویند )شکل 9ـ3(.

شکل9ـ3ـ سله شکنی

سیخک زدن برای بهتر کردن شرایط محیطی خاك )به منظور رشد و نمو گیاهان کاشته شده( عملی بسیار مفید 
است. برای سیخک زدن می توانید از وسایلی که برای وجین کردن به کار می برید، استفاده کنید.

4 تکمیل مواد   غذایی )تغذیه و کودهی(: قبل از کاشت بذرها و هنگام آماده کردن خاك الزم است از 
طریق کودپاشی با کودهای دامی و شیمیایی موادغذایی الزم به خاك باغچه اضافه شود. پس از سبز شدن 
بذرها، برای تقویت و ادامۀ رشد گیاهان موادغذایی موردنیاز را به طور مرتب و به مقدار کم با افزودن کودهای 
شیمیایی  فروشگاه کودهای  از  را می توانید  گل ها  شیمیایی مخصوص  کودهای  انواِع  کنید.  فراهم  شیمیایی 

کنید.  تهیه  گل فروشی ها  یا  گیاهی 

در گروه های چند نفره از مزارع مناطق خود بازدید کنید. انواع روش های کاشت را مشاهده و در مورد مزایا فعالیت 4
و معایب هر روش با کشاورزان گفت وگو کنید، سپس اطالعات جمع آوری شده را کامل کنید و در کالس 

ارائه دهید.

 2ـ3ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ کاشت انواع سبزیجات برگی را بداند و در زمان مناسب به کاشت انواع آن بپردازد. 

کاشت چند نوع از سبزیجات برگی

با توجه به شکل 10ـ3، آیا تا به حال لذت کاشتن سبزی در خانه را تجربه کرده اید؟ به نظر شما کاشت سبزی فعالیت 5
در خانه چه مزایایی دارد؟ آیا شرایط آب و هوایی منطقۀ شما برای کاشت سبزی درخانه مناسب است؟ چه 

مناطقی برای کاشت سبزی مناسب ترند؟ دربارۀ این موارد گفت و گو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.
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سبزی کاری 
سبزی کاری یکی از جالب ترین و جذاب ترین کار های کشاورزی است. کاشت یک بذر یا یک اندام گیاهی و 
تماشای سر برآوردن جوانه از خاك، رویش و قد کشیدن آن لّذت بخش است. پرورش برخی از سبزی ها بسیار 
ساده و آسان است و به امکانات و فضای زیاد نیاز ندارد. بیشتر سبزی ها در مدت کوتاهی رشد می کنند؛ 
بنابراین، با امکانات کم که در دسترس است )شکل 11ـ3( می توان انواعی از سبزی ها را پرورش داد و از 
مزایای آن برخوردار شد. سبزیجات برگی به آن دسته از سبزیجات گفته می شود که برگ آنها مصرف خوراکی 
دارد. سبزیجات برگی که بیشتر استفاده می شوند، عبارت اند از: ریحان،گشنیز، اسفناج، ترۀ ایرانی، جعفری، 
شاهی، مرزه، شوید، کاهو، کرفس و... . برای کاشت سبزی در خانه روش های مختلفی وجود دارد )شکل های 
1٢ـ3 و 13ـ3(. قدم اول انتخاب بذر مناسب و استاندارد است؛ بذر اصالح شده ای که روی پایۀ مادری رسیده 

باشد. اگر در حیاط منزل باغچه نداشته باشید، از یک گلدان نیز می توان استفاده کرد.

شکل10ـ3ـ سبزی کاری خانگی

امروزه به علت باال رفتن هزینۀ مواد غذایی، سبزی کاری 
خانگی )شکل10ـ3( می تواند قسمت مهمی از جیرۀ 
غذایی خانواده را تأمین کند. در سبزی کاری خانگی 
)مثاًل یک خط(  را در سطح کم  می توان هر سبزی 
خانواده  نیاز  می تواند  سبزی،  تنوع  این  کرد.  کشت 
میزان  کند. حتی  برطرف  را  انواع مختلف سبزی  به 
اضافی سبزی ها نیز می تواند به حالت های دیگر مثل 
از فصل  در خارج  یخ زده  و  کنسرو  شده، خشک شده 

استفاده شود.

باغچۀ شکل 11ـ3ـ ابزار و وسایل دستی مورد  نیاز در  شکل12ـ3ـ کشت سبزیجات 
منزل

شکل 13ـ3ـ سبزی کاری در گلدان و 
پشت بام خانه های آپارتمانی

آماده سازی زمین
بستر کشت سبزی و صیفی باید دارای خاکی حاصل خیز، لومی، عاری از علف های هرز، با شیب مناسب و 
تهویۀ مطلوب باشد. زمین سبزی کاری در ٤ مرحله آماده می شود. آماده سازی بستر کاشت شامل شخم زدن، 
خرد کردن کلوخه ها، کوددهی و هموار کردن است )شکل 1٤ـ3(. یکی از کارهای مهم برای آماده کردن خاك، 

شخم زدن آن است.

شکل14ـ3ـ مراحل آماده سازی خاک برای کاشت

شخم زدنخردکردن کلوخه هاکوددهیهموارکردن
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کاشت بذر جعفری
 بذر جعفری را می توان در هر نوع آب و هوایی تولید کرد )شکل 
1٥ـ3(. اما بهترین محصول را در آب و هوای معتدل و خنک می دهد. 
جعفری نسبت به سرما مقاوم است. در خاك های عمیق و قوی از نظر 
مواد   غذایی به خوبی رشد می کند. خاك هایی را که دارای مواد آلی و 
هوموسی است و رطوبت را به خوبی در خود حفظ می کند، برای کشت 

جعفری انتخاب کنید و پس از آماده کردن زمین و خاك، بذر جعفری را در مناطق جنوبی و آب و هوای معتدل، در 
نیمۀ دوم شهریور ماه و در مناطق سردسیر در اوایل فروردین ماه بکارید. بذر آن ریز و خاکستری مایل به سبز است. 
یکی از راه های تشخیص بذر جعفری بوییدن آن است . مقدار100 تا 1٥0 گرم بذر را می توان در100مترمربع 
زمین کاشت. موقع بذرپاشـی، بذر را با ماسۀ نرم مخلوط کنید و در عمق 1 تا ٢ سانتی متری به روش دست پاش 
بکارید. در روش ردیفی، فواصل ردیف ها را ٢٥ تا30 سانتی متر در نظر بگیرید. ٢٤ ساعت قبل از کاشت، بذر جعفری 
را خیس کنید و ٢ ساعت قبل از بذرپاشی آنها را هوا دهید تا کاماًل خشک شوند. سپس می توانید به راحتی آنها را 
بکارید. گلدانی با عمق مناسب را انتخاب کنید و دانه ها را با فاصله 10 تا 1٥ سانتی متر و در عمق 6 تا ٨ میلی متری 
از سطح خاك، در خاك لومی شنی که با خاك برگ مخلوط شده است و زهکشی مناسب دارد، بکارید. بهتر است 
قبل از کاشت بذر، خاك گلدان کاماًل مرطوب باشد. اولین آبیاری را بعد از کاشت بذر انجام دهید. تا زمان سبز شدن، 
بذرها باید همیشه نم دار باشد. گیاه شما در صورت شرایط محیطی مناسب، سه هفته بعد جوانه می زند. زمانی که 
بذرها جوانه زده، از خاك خارج شدند، آبیاری بعدی را انجام دهید. به مدت 1٥ تا ٢0 روز آبیاری را متوقف کنید. 

سپس با توجه به منطقه و جنس خاك، آبیاری را ٤ تا 6 روز درنظر بگیرید.  

هنرجویان بذرهای تعدادی از سبزی ها و صیفی ها را که نرسیده است، در شرایط مساعد بکارند و نحوۀ فعالیت 6
جوانه زدن آنها را با هم مقایسه کنند. سپس آنها را با بذرهای همان گیاهان که از نظر فیزیولوژی رسیده اند، 

مقایسه کنند و مدت زمان جوانه زدن آنها را در جدولی یادداشت کرده و به هنرآموز خود گزارش دهند.

شکل 15ـ3ـ جعفری

دو گلدان را با خاك مناسب آماده کنید، در یکی بذر خیس کرده و در دیگری بذر خیس نکرده بکارید و آنها فعالیت 7
را درشرایط یکسان قرار دهید. سپس رشد گیاه را بررسی و نتیجۀ آن را طی گزارشی در کالس ارائه دهید.

کاشت بذر ریحان
بذر ریحان را باید در آب و هوای گرم و معتدل کاشت )شکل 16ـ3(. 
بهترین رشد را در دمای ٢٥ تا 30 درجۀ سانتی گراد دارد. حداقل 
دمای الزم برای جوانه زدن ریحان در خاك 1٥ درجۀ سانتی گراد 
است. زمین هایی برای کاشت ریحان مناسب است که دارای بافت 
رسی شنی و به حد کافی از نظر مواد غذایی مورد نیاز، تقویت شده 
باشد. پس از آماده کردن زمین و خاك، زمان مناسب برای کاشت، 
می رسد؛ درجه   1٥ به  محیط  حرارت  درجۀ  که  است  بهار  شکل 16ـ3ـ ریحان اوایل 



7٤

زیرا این گیاه نسبت به سرما حساس است. اولین آبیاری بذر به آرامی و به نحوی که بذرها جابه جا نشوند، به روش 
غرقابی انجام می شود. آبیاری دوم با توجه به آب و هوای منطقه و بافت خاك 3 تا ٥ روز بعد از آبیاری اول انجام 
می شود. پس از سبز شدن بذرها، زمانی که ارتفاع بوته ها به 6 سانتی متر رسید، برای گسترش ریشه در عمق 
بیشتر، یک دور آبیاری را حذف کنید )تشنگی دادن(. دور آبیاری را بعد از این مرحله ٥ روز در میان درنظر بگیرید.

برای کاشت بذر یا نشای ریحان، گلدانی انتخاب کنید که حداقل 10 سانتی متر پهنا و زهکشی مناسب داشته 
باشد. ریحان به گرما و نور خورشید زیاد عالقه دارد )حداقل 6 ساعت نور مستقیم روزانه(. خاك را هر ماه 
یک بار با کود ارگانیک یا کمپوست چای تقویت کنید. زمانی که دمای محیط باالست، روزانه گلدان را آبیاری 
کنید و در دمای معمولی، یک روز در میان این کار را انجام دهید. هرس کردن گیاه نیز به افزایش ثمردهی آن 
منجر خواهد شد. ریحان را موقعی که طول بوتۀ آن به ٢0ـ 1٥ سانتی متر رسیده )قبل از ظهورگل( برداشت 
کنید. زمانی که برگ های باالیی حدود 1٥ سانتی متر شدند، آنها را هرس کنید. با رشد گیاه، هرس را ادامه 

دهید و گل هایی را که باالی آن رشد می کنند نیز جدا کنید.

سه جعبه کاشت حاوی سه نوع خاك با بافت های متوسط، سبک و سنگین انتخاب کنید و در هرکدام چند فعالیت 8
بذر ریحان بکارید و آن را در شرایط یکسان قرار دهید. بهترین رشد را در کدام خاك مشاهده می کنید؟ 

چرا؟ نتیجه را در کالس گزارش دهید.

کاشت رزماری
رزماری گیاهی معطر و خوش طعم و شگفت انگیز است که به تنهایی در داخل 
گلدان یا در باغ ها رشد می کند )شکل 17ـ3(. کاشت گیاه رزماری ساده و آسان 

است )شکل 1٨ـ3(. 

شکل 17ـ3ـ کاشت رزماری

شکل 18ـ3ـ مراحل کاشت رزماری در گلدان

کاشت قلمۀ ساقه در گلدان جدا کردن برگ های پایینی 
از ساقه

تهیۀ یک قلمه از ساقۀ گیاه

پرورش و کاشت گیاه رزماری از طریق قلمه ساده تر از کاشت از طریق بذر است. برای کاشت رزماری در 
گلدان، بذر یا ساقه ای از گیاه رزماری را تهیه کنید و در گلدان با زهکشی مناسب بکارید. خاك آن را مخلوطی 
از دو برابر خاك گلدان و یک برابر شن درشت تهیه کنید. به  منظور قلیایی کردن خاك، در هر 1٢ سانتی متر 
از خاك، یک قاشق چای خوری آب لیموی زراعی اضافه کنید. گلدان را در مکان نورگیر قرار دهید. رزماری با 
دریافت حداقل 6 ساعت نور در روز، رشد بهتری خواهد داشت. تنها در زمانی که سطح خاك خشک است، 
آبیاری را انجام دهید. اجازه ندهید رطوبت خاك کاماًل از بین برود. هنگام برداشت، به آرامی چند جوانه از هر 

شاخه بچینید و هرگز همۀ برگ های یک شاخه را جدا نکنید.
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کاشت بذر تربچه و شاهی
بذر تربچه و شاهی )شکل 19ـ3(، در مدت سه تا پنج روز جوانه 
می زند و در محدودۀ دمایی ٢0 تا 30 درجۀ سانتی گراد )دمای 
معمول منزل و کالس ها در طول سال تحصیلی( ظرف مدت بیست 
تا چهل روز به محصول می رسد. بذر تربچۀ نقلی و شاهی بسیار 
ریز است. برای کاشت، بستری به وسعت یک مترمربع، 1  تا ٢ گرم 
بذر مورد نیاز است. بذر خوب و مناسب را می توانید از سبزی کاران 
خوش نام محل یا از فروشگاه های مواد و تجهیزات کشاورزی تهیه 

کنید. سبزی ها را عالوه بر روش خطی، به صورت درهم نیز می توان کاشت. در مورد تربچه و شاهی، اگر هر بذر 
با بذر های دیگر از هر طرف ٥ سانتی متر فاصله داشته باشد، کافی است. در کشت خطی فاصلۀ خط های کاشت را 
حدود 7 سانتی متر و فاصلۀ بذرها روی خط ها را حدود 3 سانتی متر در   نظر بگیرید. برای اطمینان بیشتر، در هر 
نقطه حداقل ٢ عدد بذر کاشته شود. عمق کاشت را بین 1 تا ٢ سانتی متر انتخاب کنید. پوشاندن بذر با موادی 
مثل خاك اره، سبوس یا کود دامی، مانع از تبخیر آب و خشکیدگی سطح بستر می شود و در نتیجه جوانه زنی را 
تسهیل می کند، اما انجام آن الزامی نیست. فقط توصیه می شود بستر تازه کاشته شده در معرض تابش مستقیم 
آفتاب نباشد. قراردادن ظروف در محلی که دمای آن کمتر از 1٥ و بیشتر از 30 درجه سانتی گراد نباشد، قابل 

قبول است. در شکل ٢0ـ3 مراحل کاشت تربچه را می بینید.

شکل 19ـ3ـ تربچه و شاهی

4 پر کردن گلدان 3 آماده سازی گلدان                  2 آماده سازی خاک                    1 وسایل کاشت تربچه              

8 جوانه زدن تربچه 7 آبیاری خاک                          6 کاشتن بذر                             5 ایجاد حفره                             
شکل 20ـ3ـ مراحل کاشت بذر تربچه در گلدان

با راهنمایی هنرآموز کارگاه، درگروه های دو یا سه نفره، نحوۀ کاشت سبزیجات برگی را عماًل در باغچه و فعالیت 9
گلدان انجام دهید و از مراحل )کاشت، داشت و برداشت( آن گزارشی را به همراه تصاویر در کالس ارائه 

دهید.



76

کاشت سبزه
برای کاشت سبزه از انواع مختلف بذر، مانند گندم، عدس، قره ماش، شاهی و تره تیزك می توان استفاده کرد. 

تهیۀ سبزه از بذرگندم
برای سبز کردن گندم 1٢ روز مانده به عید، یک لیوان گندم درون کاسه ای می ریزیم و به اندازۀ ٢ تا 3 بند 
انگشت روی آن آب می ریزیم و تا ٢ روز صبر می کنیم. طی این مدت ٢ بار آب آن را عوض می کنیم. وقتی 
گندم ها شروع به جوانه زدن کردند، آب کاسه را خالی می کنیم و گندم ها را درون یک دستمال نخی می ریزیم. 
دستمال همیشه باید مرطوب بماند. وقتی گندم ها شروع به ریشه زدن کرد، آنها را به آرامی از درون دستمال 
آن پخش  درون  را  ریشه زده  گندم  و  می کنیم  را پخش  پنبه  از  الیه ای  موردنظر،  ته ظرف  می کنیم.  خارج 
می کنیم. روی گندم ها را پارچه ای نخی می اندازیم و هر روز روی آن کمی آب اسپری1 می کنیم تا ساقه پیدا 
کند. وقتی ساقه نقره ای رنگ شد، پارچه را از روی آن برمی داریم و ظرف را در زیر نور و در جای خنک قرار 

می دهیم، هر روز مقدار کمی آب در حدی که مرطوب بماند، روی آنها اسپری می کنیم.

تهیۀ سبزۀ کوزه ای
سبزۀ کوزه ای را می توان با یک کوزۀ سفالی و کمی بذر تره تیزك 
)شاهی( درست کرد. این سبزه برای سفرۀ هفت سین خانواده یا 
فروش در بازارچه مناسب است )شکل٢1ـ3(. کوزه را از آب پر 
کنید و یک شبانه روز آن را نگه دارید تا جدار کوزه کاماًل خیس 
شود. یک جوراب نایلونی کهنه روی کوزه بکشید. بذر شاهی را 
که بیست و چهار ساعت در آب خیس کرده اید، به آرامی با دست 
چنان روی کوزه بکشید که بذرها به طور یکنواخت همه جا پخش 
شوند. کوزه را همواره پر از آب نگهداری کنید تا آب از داخل 
با این کار  کوزه به جدارۀ آن راه یابد و بذر شاهی جوانه بزند. 
ریشۀ شاهی به سطح بیرونی کوزه می چسبد. کوزه را در محل 

پر نور قرار دهید و گاهگاهی آن را بچرخانید تا نور به همه جای آن برسد. بعد از چند روز کوزه سبز می شود 
و از تماشای آن لذت خواهید برد. درون کوزه همیشه باید پرآب باشد و ظرف زیر آن هم هر روز خالی شود. 
اگر بخواهید برای فروش در نوروز سبزه بکارید، بهتر است سبزه را در کوزه هایی با شکل های زیبا بکارید تا 

افراد بیشتری تولیدات شما را بخرند.

شکل 21ـ3ـ تهیۀ سبزۀ کوزه ای

هر یک از هنرجویان با راهنمایی هنرآموز کارگاه، تهیۀ سبزه را در ظروف مختلف با طرح ها و شکل های فعالیت 10
تولید در  نمایش و  به مرحلۀ  انجام دهند و  )به ویژه ظروف سفالی در طرح های متنوع(  متنوع و جذاب 

بازارچه برسانند.

1ـ اسپری کردن: افشان کردن، افشاندن
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استاندارد عملکرد

براساس  تقویت گل وگیاه  و  آبیاری  و روش های  اصول  به کارگیری  از طریق  گیاه  و  تقویت گل  و    آبیاری 
استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  آبیاری گل و گیاه 
  تقویت گل و گیاه

شایستگی های غیرفّنی مورد  انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی 
  توجهات زیست محیطی

 1ـ4ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم آبیاری انواع گل و گیاه آپارتمانی را بداند و در زمان مناسب آنها را آبیاری کند.

   واحد یادگیری 4

آبیاری و تقویت گل و گیاه

https://www.roshd.ir/311247-2-4
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آب، مایۀ حیات و فراوان ترین مادۀ مرکب روی کرۀ زمین است. چنانکه می دانید تمام موجودات زنده برای 
ادامۀ زندگی به آب نیاز دارند. آب درگیاهان دو عمل اصلی را انجام می دهد: 1ـ تجدید و تکمیل آب ساختمان 

سلولی؛ ٢ـ حمل مواد غذایی از خارج به داخل ریشه. ضمناً آب اضافی گیاه از طریق روزنه خارج می شود.

مفهوم آبیاری

آبیاری در مفهوم کلی عبارت است از تأمین نیاز آبی گیاهان به گونه ای که به رشد و عملکرد مناسب برسند. 
به طور کلی آبیاری های نوین به شکل تحت فشار و به دو شکل کلی، آبیاری قطره ای و بارانی انجام می شود 

)شکل ٢ـ٤(.
بازده آبیاری بارانی تا 70 درصد و آبیاری قطره ای تا 9٥ درصد است؛ یعنی در روش آبیاری بارانی تا ٢0 درصد 
و در روش آبیاری قطره ای تا ٥ درصد آب تلف می شود. لذا با استفاده از روش های آبیاری تحت فشار می توان 
از تلفات آب جلوگیری کرد تا به رشد اقتصادی و به دنبال آن به توسعۀ پایدار در همۀ زمینه ها دست یافت.

برداشت شما از شکل 1ـ٤ چیست؟ آیا می دانید چند درصد وزن بدن فعالیت 1
درصد  چند  می دانید  آیا  می دهد؟  تشکیل  آب  را  زمین  کرۀ  و  شما 
عامل  مهم ترین  آب  است؟ چرا  قابل شرب  و  زمین، شیرین  کرۀ  آب 
سؤاالت  دربارۀ  است؟  کشاورزی  محصوالت  تولید  محدود کنندۀ 

گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید. 

کنندۀ  عامل محدود  آب،  1ـ4ـ  شکل 
محصوالت کشاورزی

شکل 2ـ4ـ انواع روش های آبیاری تحت فشار

آبیاری قطره ای آبیاری بارانی
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نحوۀ آبیاری گیاهان آپارتمانی

یکی از کارهای مهِمّ مرحلۀ داشت، آبیاری است.
در نحوۀ آبیاری بهتر است به نکات زیر توجه شود:

1 آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به خشک شدن یا 
پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز می انجامد.

2 در اکثر منازل از آب شهری برای آبیاری گیاهان آپارتمانی استفاده می شود. این کار در تابستان برای گیاه 
گلدانی ایجاد مشکل نمی کند، اما در فصول سرد مثل پاییز و زمستان که آب لوله کشی سرد است، گیاهان با 

شوك سرمایی مواجه می شوند و صدمه می بینند. 
3 کیفیت مناسب آب برای آبیاری گل ها

آب های شیرین )فاقد گچ و آهک( برای آبیاری گیاه مناسب تر 
آب های  آپارتمانی  گیاهان  از  زیادی  تعداد  3ـ٤(.  )شکل  است 
سنگین را برای مدتی می پذیرند ولی این قاعده در مورد تمام 
مقدار  دارای  معموالً  لوله کشی  آب  نمی کند.  صدق  گیاهان 
چشمگیری فلوئور و کلر است که برای بعضی از گیاهان حساس 
)گندمی( مضر است و استفادۀ زیاد از این آب باعث ایجاد لکه های 

قهوه ای رنگ روی برگ ها و یا سوختگی نوك برگ ها می شود.
  بهترین و طبیعی ترین انواع آب ها، آب باران است، به شرطی 
مواد دیگر زمین  و  با خاك  و  بارش آن گذشته  از  که مدتی 

مخلوط نشده باشد و آن را در منبع جمع آوری کرده باشید. 
  از آب رودخانه اگر صاف باشد، می توانید برای آبیاری گل ها 

استفاده کنید. 
  آب چاه باید قباًل در آزمایشگاه بررسی شود تا اگر عاری از مواد مضر بود، آن را مصرف کرد و در غیر  این صورت 
می توانید به یکی از روش های جوشاندن و یا عبور از صافی، آن را مناسب آبیاری گیاهان آپارتمانی کنید. 

  هرگز از آب های گل آلود یا آبی که از مجاورت کارخانجات عبورکرده و با فاضالب آنها مخلوط می شود، یا 
آب حاصل از زه آب های نقاط مردابی و لجن زار برای گل کاری استفاده نکنید. بعضی از گیاهان )مانند انواع 
سرخس ها( حتی نسبت به مقدار اندك امالح موجود در آب آشامیدنی حساس هستند. بهتراست برای این 

قبیل گیاهان از آب باران ذخیره شده یا آب جوشیدۀ سرد شده استفاده کنید. 
  بهترین درجۀ حرارت آب برای آبیاری گیاهان آپارتمانی، دمای یکسان با محیط اتاق نگهداری گلدان هاست 
)16 درجۀ سانتی گراد(. برای داشتن آب با چنین درجۀ حرارتی می توانید آب پاش را پس از پر کردن با 
آب، برای مدتی در گوشۀ اتاق بگذارید تا درجۀ حرارت آن برابر با درجۀ حرارت اتاق شود، سپس اقدام به 
آبیاری کنید )شکل ٤ـ٤(. همچنین می توانید مقداری آب گرم به آب لوله کشی اضافه کنید تا درجۀ حرارت 

آن با درجۀ حرارت اتاق تقریباً یکسان شود.

شکل 3ـ4ـ استفاده از آب پاش برای آبیاری گلدان ها
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4 شرایط و دفعات آبیاری گل های آپارتمانی
آبیاری یک گل آپارتمانی به عواملی مانند نوع خاك گلدان، نوع گیاه، مرحلۀ رشد گیاه، میزان ریشۀ گیاه، درجۀ 
حرارت و رطوبت خاك بستگی دارد. همۀ این عوامل در میزان و تعداد دفعات آبیاری دخالت دارند )نمودار 1ـ٤(. 

شکل 4ـ4ـ نحوۀ صحیح آبیاری گیاهان آپارتمانی و باغچه ای

عوامل مؤثر در 
آبیاری گل های 

آپارتمانی

درجۀ حرارتنوع خاک

رطوبت خاکنوع گیاه

میزان ریشه گیاهمرحلۀ رشد گیاه

نمودار 1ـ4ـ عوامل مؤثر در میزان و دفعات آبیاری گیاهان آپارتمانی

  نوع خاک: به طور کلی اگر آب داده شده به گلدان، به راحتی در آن جریان یابد و آب اضافی از منافذ زیر 
گلدان خارج شود، در این حالت باید مطمئن باشید که آبیاری به درستی انجام گرفته است.

  درجۀ حرارت: گیاهانی که در اتاقی گرم و خشک نگهداری می شوند، در مقایسه با گیاهانی که در محیطی 
خنک ترند و رطوبت آن نیز بیشتر است، به میزان آبیاری بیشتری نیاز دارند. 

  رطوبت خاک: یک قاعدۀ کلی برای تمامی گل ها و نباتات زینتی آن است که سطح خاك نباید زیاد خشک 
باشد، زیرا نباتات زینتی دارای ریشه های ظریفی هستند که بر اثر بروز خشکی صدمه می بینند.

 تعیین دقیق زمان آبیاری گیاهان به آسانی میسر نیست ولی از روی رنگ خاك و لمس کردن آن می توان 
زمان آبیاری را تاحدی مشخص کرد؛ به طوری که اگر سطح خاك تیره باشد و در اثر تماس انگشتان در عمق 
1 سانتی متری، رطوبت احساس شود دلیل بر وجود رطوبت کافی در اطراف ریشه هاست ولی وقتی سطح خاك 

خشک و رنگ آن روشن است، باید گلدان را آبیاری کرد.
  نوع گیاه: گیاهانی مثل کاکتوس صحرایی که زادگاه شان دارای بارندگی پراکنده است، به آب کمتری نیاز 

دارند، اما گیاهانی )سرخس( که زادگاه اصلی آنها مناطق پرباران است، به آبیاری بیشتری نیاز دارند. 
  نوع و جنس گیاه: جنس گیاه در نیاز به آب نقش عمده ای دارد. گیاه » حسن یوسف« بیش از شمعدانی نیاز 

به آب دارد.کاکتوس ها در زمستان اصاًل به آب نیاز ندارند و باید به کمترین آبیاری اکتفا کنید. 
آبیاری نکردن گیاهان باغچه ای باعث کاهش گل دهی و مرگ آنها می شود. وقتی که خاك باغچه خشک می شود، 
باید آن را آبیاری کنید تا آب کم کم به اطراف ریشۀ گیاه نفوذ کند و تا عمق 1٥ سانتی متر از خاك مرطوب شود. 

توجه کنید آبیارِی بیش از حد باعث پوسیدگی ریشه می شود و آبیاری کم هم موجب خشکی گیاهان می شود.
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2ـ4ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم تقویت گل و گیاه آپارتمانی را بداند و در زمان مناسب اقدام به کوددهی کند.

مفهوم تقویت گیاه 

در نکته می توانید  مسافرت  هنگام  که  قانونی  بهترین 
که   است  این  کنید،  پیروی  آن  از  گلدان ها  آبیاری 
ظرف پالستیکِی درداری را انتخاب کنید و فتیله ای 
پنبه ای از کف هر گلدان )سوراخ های زیر گلدان( به 
داخل آب وصل و ظرف را پر از آب کنید. به تدریج 
که آب گلدان مصرف می شود، فتیله آب مورد نیاز 
گیاه را به ریشه ها می رساند. چنانچه مسافرت شما 
طوالنی است، می توانید یک بطری آب را به صورت 
وارونه در آب ظرف )ظرف پالستیکی دردار( بگذارید. 

به تدریج که آب ظرف مصرف می شود، آب بطری جای آن را می گیرد. در نتیجه گیاه با کمبود آب مواجه 
نخواهد شد )شکل ٥ ـ٤(.

بهترین فعالیت 2 مقایسه،  و ضمن  دهید  انجام  تحقیقی  آپارتمانی  و  باغچه ای  آبیاری  روش های  انواع  درخصوص 
روش ها را با دالیل کافی در کالس پیشنهاد کنید.

الزم فعالیت 3 شرایط  آیا  کنید.  نگاه  دقت  به  6 ـ٤  به شکل 
برای رشد و نمو در گیاهان مختلف یکسان است؟ 
گیاه چه نیازهایی را باید از خاك تأمین کند؟ اگر 
مواد غذایی خاك برای کشت گیاه کافی نباشد، چه 
گفت وگو  سؤاالت  دربارۀ  داد؟  انجام  باید  را  عملی 

کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

شکل6  ـ4ـ خاک، منبع اصلی رشد گیاه

خاك، محل استقرار محیط طبیعی رشد گیاهان است. همچنین جایگاهی است که آب و مواد غذایی گیاه 
و هوای الزم برای تنفس ریشه را تأمین می کند؛ از این رو عامل بسیار مهمی  در رشد و نمو گیاهان تلقی 

می شود.

شکل 5  ـ4ـ نحوۀ آبیاری گلدان ها در مسافرت

فتیله
ظرف آب



٨٢

عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان
جدول 1ـ4ـ تقسیم بندی عناصر غذایی براساس میزان مصرف گیاهان

میزان مصرفنام عناصر غذایی
بیشتر مورد نیاز گیاه است.پرمصرف )نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(

مقدار بسیارکم مورد نیاز گیاه است.کم مصرف یا ریزمغذی )آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر(
به عنوان عناصر غذایی خاك محسوب نمی شوند.کربن، هیدروژن و اکسیژن )به فراوانی در هوا و آب یافت می شود(

آنها  بدون  گیاهان  و  است  الزم  گیاهان  رشد  برای  تعدادی  طبیعت  در  موجود  شیمیایی  عناصر  میان  از 
نمی توانند رشد کنند که به آنها عناصر غذایی ضروری می گویند. مقدار عناصر غذایی برای همۀ گیاهان و در 
همۀ شرایط، یکسان نیست )جدول 1ـ٤(. در اغلب خاك های زراعی، مقدار عناصر غذایی کمتر از نیاز گیاهان 
است و یا اینکه به شکل جذب ناپذیر در خاك وجود دارد. بنابراین برای به دست آوردن محصول مناسب، الزم 
است که عناصر غذایی مورد نیاز هر گیاه را فراهم کرد. افزون بر عملکرد محصول، کیفیت محصول نیز به 
فراهم بودن عناصر غذایی )به مقدار کافی( بستگی دارد. تمام گیاهان نیاز به مواد غذایی دارند.گاهی آنهایی که 
در داخل گلدان نگهداری می شوند، بیشتر به مواد غذایی نیاز دارند، زیرا آب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از 
مواد غذایی را در خود حل می کند و از گلدان و دسترسی گیاه خارج می کند. کمبود یا بیشبود عناصر غذایی 
در خاك و اندام های گیاه، اختالالتی را در گیاه به وجود می آورد که روی رشد و نمو گیاه و در نهایت، روی 
کّمیت و کیفیت محصول تأثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. یکی از راه های تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان، 

اضافه کردن کود به خاك )تقویت خاك( است.
تقویت گیاه

کودها و نقش آنها در تقویت گیاهان: به طور کلی به هر ماده ای که بتواند یک یا چند عنصر غذایی مورد نیاز 
گیاه را تأمین کند، کود گفته می شود. کود عالوه بر اینکه رشد و نمو مناسب گیاهان را ممکن می سازد، روی 
عوامل تولید محصول، مانند مقدار عملکرد، کیفیت محصول، مقاومت گیاهان نسبت به آفات، بیماری ها و 
شرایط نامساعد محیطی نیز مؤثر است )شکل 7ـ٤(. کمبود بیش از حد یک یا چند عنصر غذایی باعث اختالل 
در واکنش های داخلی گیاهان می گردد؛ در نتیجه بعضی از عالیم در گیاهان ظاهر می شود که از رشد گیاهان 

می کاهد و آنها بر اثر ضعف و خشکیدگی از بین می روند. 

اثر مصرف نیتروژن در گندمکمبود مواد غذایی در ذّرتکمبود پتاسیم

شکل 7ـ4ـ تأثیرات کمبود موادغذایی و نقش کودها در تقویت گیاهان

کمبود نیتروژن نیتروژن کافی
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اولین  است.  گیاهان  رشد  محدودکنندۀ  آن  کمبود  و  پرمصرف  عناصر  رایج ترین  و  اولین  از  یکی  نیتروژن 
نشانه های کمبود نیتروژن ابتدا در برگ های پایینی )برگ های مسن( ظاهر می شود. در اثر کمبود نیتروژن، 
برگ ها به رنگ سبز مایل به زرد )سبز کم رنگ( درمی آیند. از دیگر نشانه های کمبود نیتروژن می توان به 
اشاره کرد.  باریک و طویل شدن ساقه و همچنین تشکیل نشدن شاخه های جانبی  کوچک شدن برگ ها، 
و  نیترات  پتاسیم  آمونیوم سولفات،  نیترات،  آمونیوم  اوره،  از کودهای  نیتروژن می توان  با  گیاه  تغذیۀ  برای 
سایرکودهای نیتروژن دار، مطابق توصیه کارشناسان، استفاده کرد. بنابراین، کمبود مواد غذایی گیاهان باید 
به طریقی جبران شود. از این رو برای رفِع کمبود مواد غذایی گیاهی از بعضی کودهای شیمیایی مطابق با 

دستورهای درج شده روی بستۀ آنها استفاده می کنند.
انواع کود: به طورکلی کودها به دو گروه عمده کودهای آلی و کودهای شیمیایی تقسیم می شوند )نمودار 

٢ـ٤(.
انواع کود

کودهای آلی یا طبیعی

منشأحیوانی منشأ گیاهیکودهای ازته کودهای فسفاته کودهای پتاسه کودهای مخلوط

کودهای شیمیایی

نمودار 2ـ4ـ انواع کودها

کودهای آلی )طبیعی(: کودهای آلی یا منشأ حیوانی دارند یا منشأ گیاهی و یا مخلوطی از هر دو هستند؛ 
مانند کودهای دامی )گاو، گوسفند، مرغ(، کود سبز1، کمپوست، ورمی  کمپوست و کود خاك برگ.

کودهای مصنوعی یا شیمیایی: کودهای شیمیایی از ترکیب عناصر شیمیایی ساخته شده اند. این کودها 
موادی هستند که درکارخانه ها تهیه شده اند و تأمین کنندۀ عناصر غذایی موردنیاز گیاهان هستند. کودهای 
ازته، فسفاته، پتاسه یا پتاسیم دار و کودهای مخلوط )کامل( از انواع کودهای شیمیایی محسوب می شوند. در 
تهیۀ این کودها از عناصر شیمیایِی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین گوگرد، کلسیم و منیزیم استفاده شده 
است که برای سالمت و رشد گیاهان ضروری اند )عناصر پرمصرف(. عالوه بر این عناصر، عنصرهای دیگری نیز 
مانند بُر، مس، مولیبدن، منگنز و کلر وجود دارند که به مقدار کمتری مورد نیازگیاهان اند، ولی نقش بسیار 
مهمی  در فعالیت های گیاهی و رشد و نمو بهتر و شادابی آنها دارند )عناصرکم مصرف(. با مصرف این عناِصر 

عالیم کمبود آنها )زردی، کم رنگی یا کوچکی برگ ها و ساقه ها( در گیاهان برطرف می شود.
نوع دیگری از انواع کودها که اَشکال تجاری آنها در بازار موجود است، به نام کودهای بیولوژیک یا زیستی 
است. این کودها حاصل فعالیت یک یا چند میکروارگانیسم مفید هستند که قادرند با فعالیت خود، بخشی از 
نیازهای غذایی گیاه )یک و یا چند عنصر( را تأمین کنند. تولید و مصرف این نوع از کودها به عنوان مهم ترین 

تحول در زمینۀ کشاورزی محسوب می شود.

1ـ شخم زدن گیاه در خاك پس از رشد کافی و بدون برداشت محصول است. اثر کود سبز بر خصوصیات فیزیکی خاك همانند کود حیوانی است.
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اَشکال و حالت کود
کودها به سه شکل جامد، مایع و گاز تولید می شوند.

کودهای جامد: کودهای جامد رایج ترین و پرمصرف ترین شکل کودی هستند که به صورت دانه ای )گرانوله(، 
پودری و پلیت شده1 به بازار عرضه می شوند )شکل ٨  ـ٤(.

کودهای مایع: امروزه به دلیل جذب سریع و قابلیت محلول پاشی روی گیاه، مصرف کودهای مایع نیز افزایش 
یافته است. کودهای مایع اغلب مخلوطی از چند عنصر غذایی به نسبت های مشخص هستند.

کودهای گازی: مصرف کودهای گازی، نیاز به دستگاه های مخصوصی دارد. به همین دلیل تولید کودهای 
گازی رواج ندارد و این شکل کودی بیشتر در مورد کود آمونیاك مطرح است.

         کود مایع                                کودجامد                                    کود پلیت شده

شکل 8  ـ4ـ اَشکال کود

زمان مصرف کودها: یکی از اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تقویت گیاهان، زمان مصرف کود است. زمان 
مصرف کود باید به گونه ای باشد که بیشترین کارایی به دست آید. زمان مصرف کود به عوامل متعددی بستگی 

دارد:
نوع کود، نوع خاك، سابقۀ کوددهی خاك، نوع گیاه مورد کشت، نوع کشت )دیم یا آبی(، دورۀ رشدی گیاه 

)رشد رویشی٢ یا زایشی3( و سایر عوامل در تعیین زمان و میزان کوددهی اثرگذار هستند )نمودار 3ـ٤(. 

1ـ از دسته کودهای کامل است که منبع مادۀ آلی برای تقویت خاك هاست. عالوه بر داشتن مواد مغذی از نظر نیتروژن نیز کود بسیار غنی تری 
نسبت به دیگر کودهای ارگانیک به شمار می رود.

٢ـ ظاهر شدن ریشه، ساقه و برگ
3ـ ظاهر شدن کاسبرگ، گلبرگ، پرچم ها و اندام های گل

عوامل مؤثر در زمان مصرف کود

نوع گیاه نوع کشتنوع کود دورۀ رشدی گیاهنوع خاک سابقۀ کوددهی

نمودار 3ـ4ـ عوامل تأثیرگذار در زمان کوددهی
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به سه زمان اصلی تقسیم می شود  تقویت خاك زراعی،  به منظور  به طور کلی مصرف کودها در کشاورزی 
)نمودار ٤ـ٤(:

الف( قبل از کاشت: مانند کودهای آلی و معدنی
ب( هم زمان با کاشت: مانند کودهای فسفره و پتاسه و مقداری نیتروژن

پ( پس از رویش گیاه: مانند کودهای نیتروژنه و ریزمغذی ها

قبل از کاشتهم زمان با کاشتپس از رویش

نمودار 4ـ4ـ سه زمان اصلی در مصرف کودها

روش های کوددهی در کشاورزی
عناصر  که  باشد  گونه ای  به  باید  کوددهی  دارد.  زیادی  اهمیت  گیاهان  تغذیۀ  مدیریت  در  کوددهی  روش 
مورد  نیاز گیاه به شکل مناسب و در زمان مورد نظر در اختیار گیاه قرار گیرد. کوددهی به روش های مختلفی 

)دستی و یا ماشینی( انجام می شود: سطحی، آبیاری، نواری و محلول پاشی )شکل 9ـ٤(. 

روش سطحی )دستی(روش آبیاریروش نواریروش محلول پاشی

شکل 9ـ4ـ روش های مختلف کوددهی

1 کوددهی به روش پخش سطحی: پاشیدن کود در سطح خاك، قدیمی ترین، ساده ترین و ارزان ترین روش 
کود دهی است که در حال حاضر هم برخی از کشاورزان از این روش استفاده می کنند. عمل پخش کردن 
می تواند قبل یا بعد از کاشت انجام شود. این روش در مورد کودهای شیمیایی به دالیل مختلف مورد تأیید 

کارشناسان کشاورزی نیست.
2 کوددهی همراه با آب آبیاری )کود آبیاری(: عبارت است از افزودن کود به آب آبیاری به منظور تأمین 
هم زمان آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه. از فواید آن می توان به امکان به کارگیری مقدار مورد نیاز کود با 

کمترین تلفات و بهترین زمان در طی دورۀ رشد گیاه اشاره کرد.
3 کوددهی به روش نواری: در این روش، کود به صورت نواری به عرض ٥ ـ٢ سانتی متر در یک یا دو سمت 

ردیف های کاشت بذر قرار می گیرد که بیشتر درکاشت های ردیفی و خطی به کار می رود.
4 کوددهی به روش محلول پاشی )تغذیۀ برگی(: محلول پاشی روی گیاهان که اصطالحاً تغذیۀ برگی نامیده 
می شود، در برخی موارد از مصرف کود در خاك بهتر و مفیدتر است. محلول پاشی عمدتاً در زمانی که شرایط 

خاك نامناسب باشد و به منظور برطرف کردن سریع عالیم کمبود، روی گیاه انجام می شود.
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نحوۀ تغذیۀ گیاهان باغچه ای 

همان طور که گفته شد، تغذیۀ گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا گیاهان در طول دوران رشد به 
دالیل مختلف مانند جذب و مصرف عناصر غذایی موجود در خاك توسط ریشۀ گیاهان، یا شست وشوی این 
مواد از خاك، با کمبود مواد غذایی مواجه می شوند؛ لذا برای جلوگیری از وقوع چنین حالتی الزم است گیاهان 

باغچه ای با رعایت نکات مهم زیر تغذیه شوند: 
  از طریق محلول پاشِی برگ ها یا اضافه کردن کود به خاك باغچه، می توان گیاهان را تغذیه کرد )شکل 10ـ٤(. به 
این منظور کود )مایع یا پودر( را در آب حل می کنند، سپس با محلول پاش ها )سم پاش ها( روی برگ ها می پاشند.

شکل 10ـ4ـ محلول پاشی گیاهان باغچه ای

  در محلول پاشی، عناصری مانند نیتروژن، آهن، منگنز، روی و مس از طریق برگ به راحتی جذب می شوند. 
بنابراین از محلول پاشی برگ ها زمانی می توان استفاده کرد که گیاهان عالیم کمبود شدید را نشان می دهند. 
  می توان اطالعات الزم برای مصرف کود و نیاز به آب را از برچسب های روی کودها و از فروشندگان مجاز 

به دست آورد.
  زمان محلول پاشی مهم است. بهتر است هنگاِم عصر و در زمان خنک بودن هوا محلول پاشی را انجام دهید.
  قبل یا بعد از محلول پاشی، باغچه را آبیاری کنید تا مواد غذایی جذب شده از برگ ها سریعاً در اندام گیاهان 

به حرکت درآیند و کمبود مواد غذایی جبران شود. 
  برای گیاهان باغچه ای عالوه بر استفادۀ خاکی از کودها، می توان از محلول پاشی برگ های آنها هم استفاده 
کرد، ولی در گیاهان آپارتمانی به دلیل حساس بودن برگ های آنها، محلول پاشی کاربرد ندارد و یا به مقدار 
خیلی کم و در بعضی از گیاهان آپارتمانی به کار می رود؛ به همین سبب تنها می توان از طریق خاك گلدان، 
گیاه را تغذیه کرد. اگر کود شیمیایی به مقدار نامناسب یا زیاد مصرف شود، به گیاهان صدمه می زند و 

برگ ها و ریشۀ آنها را می سوزاند.

نحوۀ تغذیۀ گیاهان آپارتمانی 

  تغذیۀ اصولی و منظم گیاهان آپارتمانی ضروری است، زیرا مواد غذایی در مخلوط های خاك گلدان ها به 
علت کوچک بودن حجم آنها کم است و به مرور زمان که گیاهان رشد می کنند، از مقدار مواد غذایی موجود 

در خاك گلدان ها نیز کاسته می شود.
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  برای تغذیۀ گیاهان آپارتمانی، پس از تعیین مقدار کود، باید آن 
را با آب مخلوط کرد و بر روی خاك گلدان ها ریخت تا از زیر آنها 
خارج شود. در این موقع خاك گلدان ها با آغشته شدن به کود 
جذب ریشه خواهد شد و پس از گذشت چند روز، عالیم کمبود 

مواد غذایی برطرف می شود )شکل 11ـ٤(. 
  محلول پاشی در هنگام ظهر برگ ها را می سوزاند و به گیاه صدمه 

می زند.
  کم شدن رشد گیاهان آپارتمانی، ضعیف شدن ساقه ها، ظاهر شدن رنگ های روشن و یا زرد در زمینۀ رنِگ 

سبز برگ ها و گل ندادن گیاهانی که گل می دهند از عالیم تشخیص نیاز کودی گیاهان آپارتمانی است.
  پژمرده شدن برگ ها و گل ها یا باز نشدن آنها، سوختگی جوانه های برگی، رشد ضعیف یا توقف رشد و شوره 

زدن خاك از عالیم کوددهی بیش از حد گیاهان آپارتمانی است.
  کوددهی بیش از حد باعث خشک شدن و از بین رفتن گیاهان آپارتمانی می شود.

  تغذیۀ گیاهان آپارتمانی باید در زمان مناسب )بهار و تابستان( انجام شود، زیرا در این دو فصل فعالیت 
گیاهان زیاد و رشد و نمو آنها سریع تر است.

  اضافه کردن کود در پاییز و زمستان به سبب رشد و نمو آهستۀ گیاهان آپارتمانی و مصرف کم مواد غذایی 
کاری بیهوده است.

سازگار کردن گیاهان آپارتمانی با محیط جدید

وقتی گیاه آپارتمانی از گل فروشی و یا گلخانه به منزل منتقل می شود، مدت زمانی طول می کشد تا گیاه 
و غیره،  نور، جریان هوا  نظر دما، رطوبت،  از  پیدا کند، چون محیط جدید  با محیط جدید خود سازگاری 
با محیطی که گیاه در آن پرورش یافته، متفاوت است. نگهداری گیاهان )در گلخانه یا گل فروشی( به طور 
مصنوعی در حد متعادل و مناسب عملی است، ولی در منزل امکان کنترل شرایط مناسب برای رشد گیاه 
فراهم نیست. به همین سبب گیاه جدیدی که وارد منزل می شود، مدتی طول می کشد تا با محیط جدید 

سازگار شود. این مدت را دورۀ سازگاری می گویند.

عالیم ظاهری گیاه پس از ورود به محیط جدید

هنگامی که گیاهان آپارتمانی را مدتی در محیط خانه یا گلخانه )شرایط یکنواخت( پرورش داده اید، با توجه 
به اینکه گیاه با محیط موجود سازگاری یافته است، تغییر محیط زندگی در هفته های اول ورود گیاه به منزل، 
احتماالً عوارض و صدماتی را بر آن وارد می سازد. برای مثال، تغییرات ناگهانی دما باعث افتادن برگ ها و 
پژمرده شدن گیاه و حتی مرگ آنها می شود. همچنین، کمبود نور در منزل ممکن است عامل دیگری برای 
زرد شدن و ریزش برگ ها در هفته های اول باشد. اصوالً سخت ترین محیط برای گیاهان آپارتمانی مکانی است 
که دمای متغّیری در طول شبانه روز داشته باشد. البته اختالفات کم دما معموالً مشکل خاصی ایجاد نمی کند 
زیرا در طبیعت نیز دما در شب پایین تر از روز است. ولی گیاه پس از سازش یافتن با محیط جدید به رشد 

خود ادامه می دهد و برگ های جدید تولید می کند.

شکل 11ـ4ـ کوددهی گیاهان آپارتمانی
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دستورالعمل ها و نکات ضروری در نگهداری از گیاهان آپارتمانی برای افزایش میزان سازگاری گیاه 
با محیط جدید

  در هفتۀ اول، دفعات آبیاری را باید افزایش داد تا ریشه بتواند آبی را که از دست می دهد، جبران کند. 
  به کمک آب فشان، باید تا حد امکان چندین بار در روز برگ های گیاه را آب پاشی کرد تا مقدار کمتری از 

آب را به صورت تبخیر از سطح برگ ها از دست بدهد. 
  در روزهای اول باید گیاه را در محیطی نسبتاً خنک با دمای 13 تا 16 درجۀ سانتی گراد قرارداد تا خنکی 

محیط، فعالیت گیاه را کاهش دهد و عمل تبخیر کم شود. این کار کمک زیادی به سازگاری می کند. 
  بهتر است از تابش مستقیم نور آفتاب به گیاه، حتی اگر گیاه طالب نور زیاد باشد، جلوگیری کرد. چون نور 

مستقیم آفتاب موجب افزایش فعالیت گیاه می شود؛ در نتیجه به آب بیشتری احتیاج پیدا می کند. 
  تا سه ماه پس از خرید، از دادن کود شیمیایی به گیاه باید خودداری کرد. چون هنگاِم خرید، در خاك 
گلدان، به اندازۀ کافی کود هست و بر اثر تغییر شرایط محیط، کمی از رشد گیاه کاسته می شود؛ در نتیجه 

مواد کمتری مصرف می شود. اضافه کردن کود در این زمان کاری بیهوده است.

با اطالعات به دست آمده از برچسب کودها و با راهنمایی هنرآموز کارگاه، گیاهان باغچه ای و آپارتمانی فعالیت 4
هنرستان خود را با روش هایی که فرا گرفته اید، به طور عملی تغذیه، کوددهی و یا تقویت کنید و گزارش 

آن را درکالس به همراه تصاویر ارائه دهید.
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استاندارد عملکرد

  سم پاشی و حشره زدایی از اطراف گل ها از طریق به کارگیری مفهوم و اصول سم پاشی گل و گیاه براساس 
استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد  انتظار 

  سم پاشی وحشره زدایی از اطراف گل ها

شایستگی های غیرفّنی مورد  انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی 
  مدیریت پسماند

ـ 5 ـ هدف توانمندسازی  1 
مفهوم آفات گیاهی و سم پاشی را بداند و در زمان مناسب با رعایت اصول صحیح سم پاشی، اقدام به آفت زدایی 

از اطراف گیاهان نماید.

   واحد یادگیری 5

اصول سم پاشی گیاهان آپارتمانی

https://www.roshd.ir/311247-2-5
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مفهوم سم پاشی وآفات 

خود فعالیت 1 منطقۀ  یا  و  منزل  در  سم پاشی  از  تجربه ای  تاکنون  آیا 
می گیرد؟  انجام  منظور  چه  به  سم پاشی  اصوالً  داشته اید؟  را 
وسایل  از  سم پاشی  انجام  در  باید  چرا  شکل1ـ ٥  به  توجه  با 
حفاظت فردی استفاده شود؟ استفاده از سم پاشی برای گیاهان 
مفید است یا مضر؟ برای سالمتی انسان چطور؟ دربارۀ سؤاالت 

گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید. 

شکل 1ـ5 ـ عملیات سم پاشی

با فراهم کردن شرایط محیطی مانند نور، رطوبت محیط، آبیارِی به موقع، خاك مناسب، تغذیۀ کافی، درجۀ 
حرارت مناسب، آفت های گیاهی نخواهند توانست به گیاهان آسیبی وارد کنند. از زمانی که یک بذر در داخل 
خاك قرار می گیرد تا زمانی که از خاك بیرون می آید و شروع به رشد و نمو می کند و حتی در زمان جمع آوری 
محصول و پس از آن )حمل و نقل و انبارداری( ممکن است گیاه یا محصول مورد حمله موجودات مزاحم قرار 
گیرد. این عوامل گیاه را با ضعف و کندی رشد مواجه می کنند و کیفیت و کمیت محصول را پایین می آورند 
و به طور کلی عملکرد در واحد سطح را کاهش می دهند. در گیاه پزشکی اصل بر این است که وقتی جمعیت 
آفات به حدی برسد که زیان اقتصادی آن باال باشد، سم پاشی ضرورت پیدا می کند. با وجود اینکه استعمال 
ترکیبات سّمی زیان های بسیاری به جا می گذارد، اّما هرساله هزاران تُن از این مواد مصرف می گردد. امروزه 
و  است  آفات شناخته شده  و مهمی درکاهش خسارت  اساسی  عامل  ترکیبات درکشاورزی  این  از  استفاده 

آخرین روِش کنترل برای رسیدن به نتیجۀ نهایی محسوب می شود.
آفات گیاهی

گروهی از جانوران هستند که با حمله به قسمت های مختلف گیاه، خسارت اقتصادی به گیاه یا محصول وارد 
می کنند. در این حالت معموالً گیاه از بین می رود یا عملکرد بازارپسندی محصول به نحو چشمگیری کاهش 
می یابد. از کل خسارت های وارد شده به محصوالت کشاورزی، حدود 30 درصد آنها ناشی از آفات اند. بخش 
عمده ای از آفات را حشرات تشکیل می دهند. حشرات با جویدن یا با فرو بردن خرطوم خود به داخل بافت 
گیاهان، باعث صدمه زدن و اختالل در فعالیت های حیاتی آنها می شوند. از این رو آنها را در سه گروه زیر 

تقسیم می کنند )نمودار 1ـ ٥ و جدول 1ـ ٥(.

تقسیم بندی آفات گیاهی

آفت های خاک زیآفت های برگ و ساقه خوارآفت های تغذیه کننده از شیرۀ گیاه

ـ 5 ـ گروه بندی آفات گیاهی نمودار 1
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به کمک خرطوم هایی که  آفت ها  نوع  این  یا آفت های مکنده:  از شیرۀ گیاهان  آفت های تغذیه كننده   1

دارند، شیرۀ گیاهان را می مکند و باعث کم شدن رشد گیاهان می شوند و ظاهر آنها را ناپسند می کنند )مانند 
شته ها و مگس سفید گلخانه ای(.

2 آفت های برگ و ساقه خوار: این دسته از آفت ها دارای آرواره اند و اندام های گیاهی مانند ساقه و برگ ها 

را می خورند و باعث خشک شدن گیاهان می شوند )مانند تریپس ها و شب پره(.
3 آفت های خاک زی: این نوع آفت ها به اندام های زیرزمینی گیاهان مانند ریشه ها، غده ها، پیازها یا برگ های 

نزدیک به سطح خاک صدمه وارد می کنند )مانند خرخاکی، کرم های حلقوی، الرو مگس ها و حلزون ها(.

ـ 5 ـ مهم ترین آفات گیاهی جدول 1

آفت های 
تغذیه كننده از 

شیرۀ گیاهان
)آفت های 

مکنده(

به  که  هستند  سیاه  و  زرد  سبز،  رنگ های  به  کروی،  یا  شکل  گالبی  کوچک،  حشراتی  شته ها: 
باز شدن گل ها می شوند،  و  از رشد  مانع  را می مکند،  برگ های جوان حمله می کنند، شیرۀ گیاه 
بر روی  را  اضافی خود  آنها می شوند، شیرۀ  باعث خشک شدن  و  تغییر شکل می دهند  را  برگ ها 
برگ ها و ساقه ها می ریزند، برگ ها دارای ماده ای چسبنده و شیرین می شوند و باعث جلب و جذب 

مورچه ها می گردد. برای مبارزه از سموم سیستمیک استفاده می شود.

مگس سفید گلخانه ای: حشرات کامل خیلی کوچک، با بال های سفیدرنگ 1 تا 2 میلی متری که 
اغلب به صورت لکه هایی سفید روی برگ ها و ساقۀ گیاهان آپارتمانی در شرایط آب و هوایی مرطوب 
از  مانند شته  برگ ها می گذارند. مگس سفید  زیرین  را در سطح  تخم های خود  و  دیده می شوند 
شیرۀ گیاهی گیاهان تغذیه می کند و باعث ضعیف شدن آنها می شود. برای مبارزه می توان از سموم 

سیستمیک روی گل ها و سایر گیاهان سم پاشی کرد و این آفت را از بین برد.

آفت های برگ و 
ساقه خوار

تریپس ها: حشرات سیاه رنگ و ریزی اند که در اکثر منازل بر روی بعضی از گیاهان آپارتمانی دیده 
می شوند. این حشرات از اندام های گیاهی )گل، برگ و سرشاخه های جوان( تغذیه می کنند، باعث 
بدشکل شدن برگ و ساقه ها شده و در نهایت رشد گیاهان را متوقف می کنند. همچنین تریپس ها 

دارای قطعات دهانی زننده ـ مکنده نیز می باشند.

شب پره ها: دارای 4 مرحلۀ رشد یعنی تخم، الرو )کرم(، شفیره و بلوغ اند. در مرحلۀ الروی برای 
گیاهان مضرند و با مشاهدۀ آنها بر روی برگ ها و ساقه ها می توان با استفاده از سموم حشره کش 
آنها را از بین برد. حشرۀ کامل این آفت در مرحلۀ بلوغ، به علت داشتن خرطوم بلند فقط می تواند از 

شهد گل ها استفاده کند؛ از این رو برای گیاه مضر نیست.

آفت های 
خاک زی

خرخاكی: دارای بدنی بندبند، پاهای زیاد و به رنگ خاک است. در نواحی مرطوب و در شب فعالیت 
دارد. از مواد پوسیدۀ گیاه و خاک برگ تغذیه می کند و هنگامی  که جمعیت آنها زیاد شود، به ریشه های 

سطحی و جوانه هایی که تازه سبز شده اند، صدمه می زند و روزها در البه الی خاک پنهان می شود.

كرم های حلقوی: این آفت ها، الرو بعضی از سوسک ها هستند. بدن آنها استوانه ای شکل با پوشش 
سخت و صاف است و از ریشه های جوان گیاهان آپارتمانی تغذیه می کنند. در داخل غده ها و پیازها 

تونل می زنند و آنها را از بین می برند.

الرو مگس ها: این آفت در داخل غده ها و پیازهای گیاهانی مانند نرگس و الله زندگی می کند و 
مانع از سبز شدن آنها پس از کاشت می شود. پس از تکمیل دوران تغذیه به حشرۀ کامل تبدیل 

می گردند و از خاک خارج می شوند.

حلزون ها: چند نوع حلزون در گلخانه هاست که بر روی گیاهان زینتی و آپارتمانی زندگی می کنند. 
در شب از قسمت رویی برگ ها تغذیه می کنند و مسیر حرکت آنها با ترشحات نقره ای رنگی که از 
خود باقی می گذارند، مشخص می شود. روزها در پناهگاه ها مخفی می مانند. برای مبارزه با بعضی از 

آفت های خاک زی مانند حلزون می توانید از طعمه های مسموم استفاده کنید.
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سم پاشی و حشره زدایی از اطراف گل ها

قبل از انتخاب سم برای سم پاشی، به نکاتی که متخصصان گیاه پزشکی و سم شناسی در مورد هر سم بیان 
سموم  بشکۀ  یا  قوطی  برچسب  روی  بر  آنها  از  برخی  که  توصیه ها  این  انجام  با  کرد.  توجه  باید  می کنند، 
از کارشناسان مربوط  انجام عملیات سم پاشی  از  باید قبل  را  نوشته شده است )شکل 3ـ ٥( و برخی دیگر 
پرسید، می توان با کمترین هزینه بهترین نتیجه را از عملیات سم پاشی گرفت و در عین حال، برای طبیعت 
و موجودات زنده نیز کمترین مشکل را ایجاد کرد. برای محلول پاشی به طور عمومی  از سم پاش ها استفاده 

می شود )شکل ٤  ـ٥(.

بازدید مرتب از سطح زیرین برگ های جوان و سایر نکته
برگ های گیاهان آپارتمانی، شما را از حملۀ شته ها 
و مگس های سفید آگاه می کند )شکل ٢ـ ٥(. قبل 
از خرید گیاهان آپارتمانی دقت کنید که برگ های 
گیاهان، خشک نباشند و آفت نداشته باشند. زمانی 
می توانید گیاه را از نظر ابتال به آفت بازدید کنید که 
برگ ها وگل های پیر را، که به طور طبیعی پژمرده 

شده اند، حذف کرده باشید.

ـ  5 ـ حملۀ مگس های سفید به برگ های گیاهان آپارتمانی شکل 2

الف( چند نمونه از آفت های روی گیاهان آپارتمانی و باغچه ای منزل خود را با ذره بین بررسی کنید و آنها فعالیت 2
را گروه بندی نموده و مشخصات ظاهری آنها را یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

ب( چه روش هایی را برای مبارزه با این آفت ها پیشنهاد می کنید؟

ـ 5 ـ بخش های اصلی  شکل4
برچسب یک آفت کش

سم پاش پشتی بدون سم پاش دستی
موتور

سم پاش پشتی موتوری

ـ 5 ـ سم پاش ها شکل 3
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ـ  5( ـ 5 و نمودار 2 استفاده از سموم در مبارزه با آفات و حشره زدایی )شکل 5  

تقسیم بندی سموم در مبارزه با آفات گیاهی

سموم آلی یا 
شیمیایی

روغن های 
سموم گیاهیگیاهی

و  آفات  با  مبارزه  برای  انواع سموم  از  استفاده  ـ 5 ـ  2 نمودار 
حشره زدایی

ـ 5 ـ استفاده از معروف ترین سموم گیاهی )امشی( برای  شکل 5 
حشره زدایی

بوده  مرسوم  آفات  کشتن  و  کردن  دور  برای  تنباکو  عصارۀ  از  استفاده  پیش  مدت ها  از  گیاهی:  سموم   1
است. به طور کلی، سموم گیاهی از مواد گیاهی به دست می آیند. معروف ترین سموم این گروه امشی است 
نفت  با  را  پیرتر  از گل های  آمده  به دست  کارخانجات سم سازی، عصارۀ  در  آن  تهیۀ  برای  که  ـ ٥(  )شکل   ٥  
مخلوط می کنند. امشی برای انسان و سایر جانوران خون گرم درشرایط سم پاشی کم خطر است و در مبارزه با 

حشرات خانگی تأثیر مطلوبی دارد.
2 روغن های معدنی: برای مبارزه با آفات، استفاده از روغن های معدنی نیز رایج است. به این منظور باید 
معمولی  صابون  از  آب،  در  روغن ها  بهتر  اختالط  برای  برد.  کار  به  آب  در  مخلوط  به صورت  را  آنها  روغن 
استفاده می شود. نفت که برای سم پاشی مرغ داری ها و دامداری ها آمیخته با سموم مصرف می شود، نمونه ای 
به سموم  گیاه  بر روی  بیشتر سموم  ماندگاری  برای  مایع که  پارافین  است. همچنین  از روغن های معدنی 
شیمیایی اضافه می شود و معموالً در سم پاشی های زمستانه علیه شپشک های نباتی، تخم کنه ها و حشرات 
استفاده می شود، از این نوع سموم است. طرز تأثیر روغن های معدنی بر روی حشرات به این گونه است که این 
روغن ها، پس از شکسته شدن و تبخیر آب، به شکل ورقه های نازکی بدن حشره را احاطه می کنند و با مسدود 
کردن منافذ تنفسی، باعث خفه شدن حشره می شوند. ضمناً مخلوط روغن ها با سموم موجب افزایش قدرت 
کشندگی ترکیب می گردد. روغن ها دارای مزایایی از جمله اقتصادی بودن مصرف، کم خطر بودن برای انسان 

و بروز نکردن مقاومت در حشرات و کنه ها هستند.
3 سموم آلی: به سمومی اطالق می شود که در کارخانجات تولید سم از مواد شیمیایی آلی، به طور مصنوعی 
ساخته می شوند و نوع حشره کش آنها در چهار دسته قرار می گیرند: حشره کش های کلره، فسفره، کارباماتی 

ـ ٥(. و پیرتروئیدی )شکل 6  

شکل 6 ـ5 ـ انواعی از سموم آلی که از مواد شیمیایی ساخته می شوند.
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الف( حشره کش های کلره: اثر سّمی این ترکیبات مدت زیادی روی محصوالت کشاورزی و در محیط زیست 
باقی می ماند. مصرف این سموم در مزارع و باغ هایی که محصول آنها زود برداشت می شود، باید با احتیاط 
بیشتری صورت گیرد. از ویژگی های این سموم دوام طوالنی آنهاست؛ به طوری که روی گیاه و محصول به مدت 
طوالنی می مانند و اگر به طریقی به بدن انسان یا دام وارد شوند، در بافت های چربی بدن ذخیره می گردند و 
برای مدت زیادی باقی می مانند و در نهایت مسمومیت ایجاد می کنند. همین مسئله باعث شده است امروزه 
کاربرد بسیاری از سموم کلره، از جمله د.د.ت منسوخ گردد و تولید و استفاده از آنها ممنوع شود. از طرفی، 

قدرت حاّللیت این سموم در آب بسیار اندك است. از جملۀ این سموم آندوسولفان را می توان نام برد. 

فعالیت 3
الف( چرا نباید در تولید سبزیجات و صیفی جات از سموم کلره استفاده کرد؟

ب( در مزارع مربوط به منطقۀ شما از چه سمومی  استفاده می شود؟
در مورد سؤاالت باال تحقیقی انجام دهید و نتایج را در کالس ارائه کنید.

ب( حشره کش های فسفره: ویژگی ترکیبات فسفره آن است که فّعالیت سلسله اعصاب حشرات را مختل 
ولی  می کنند،  ایجاد  مسمومّیت های شدیدی  فسفره،  می شوند. سموم  آفات  مرگ  و  فلج  باعث  و  می کنند 
برخالف سموم کلره، در بافت های بدن ذخیره نمی شوند. به طور کلی، سموم فسفره پرخطرتر از سموم کلره اند 

ولی دوام آنها کم است و زود تجزیه می شوند.
ج( حشره کش های کارباماتی: این سموم از نظر نحوۀ تأثیر شبیه سموم فسفره اند. در بدن به سرعت از بین 
می روند و از طریق ادرار دفع می شوند و در بافت های چربی نیز جمع نمی گردند. کاربامات ها کم خطرتر از 

سموم فسفره اند. از این دسته می توان سوین را نام برد.
د( حشره کش های پیرتروئیدی: این دسته از سموم، دارای قدرت ُکشندگی شدید علیه حشرات و با سّمیت 
پنبه، چغندرقند،  پسته،  آفات  کنترل  برای  پیرتروئیدها  ترکیبات  استفاده می شوند.  پستانداران  علیه  اندك 

نیشکر، سبزیجات، درختان میوه و همچنین حشرات خانگی و انباری توصیه می شود.
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  دستورالعمل ها و نکات ایمنی در سم پاشی )قبل، حین و بعد از سم پاشی(

  سم را مطابق نسخۀ گیاه پزشک از فروشگاه های مجاز تهیه کنید. به راهنمای استفاده از سم )برچسب روی 
سم( دقت کنید.

  استفاده از سموم شیمیایی در منازل توصیه نمی شود و بهتر است از روش های مکانیکی استفاده شود.
  چنانچه سم از سال قبل مانده، نباید دارای رسوب، ذرات معلق و کلوخه باشد و یا تغییر رنگ نداده باشد.

  قبل از سم پاشی از سالم بودن و آب بندی کلیۀ قسمت های سم پاش اطمینان حاصل کنید.
  قبل از سم پاشی، از لباس مناسب، ماسک بینی، عینک و دست کش استفاده کنید. 

  در صورت احساس خارش در بینی به سرعت محل سم پاشی را ترك کنید. 
  باید حداقل 6 ساعت قبل از بارندگی سم پاشی انجام شده باشد.

  گیاهان را خارج از منزل و هنگام عصر سم پاشی کنید. اگر گیاهان دارای گل اند، پیش از سم پاشی روی 
آنها را با نایلون بپوشانید.

  از ریختن محلول سم در آب های جاری، محل آبشخور حیوانات و علوفۀ دام ها پرهیز کنید. 
  در حین انجام سم پاشی سم را بو نکنید، سیگار نکشید، از خوردن و آشامیدن بپرهیزید. 

  در باد مالیم و در جهت باد سم پاشی کنید. در باد شدید سم پاشی را متوقف کنید.
  بعد از سم پاشی استحمام کنید و لباس خود را عوض کنید. 

  از ظروف خالی سم دوباره استفاده نکنید. ظروف شیشه ای خالی سم را بشکنید و هرگز کنار نهر آب رها 
نکنید. 

در مورد استفادۀ چند نمونه از آفت کش های خانگی و ارگانیگ برای مبارزه با حشرات و آفات، گزارشی فعالیت 4
تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

نکته
شیشه های شکستۀ سم را در جایی جمع کرده و به مراکز بازیافت زباله تحویل دهید.
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استاندارد عملکرد

سازمان  استانداردهای  براساس  گیاهان  تکثیر  روش های  انواع  و  مفهوم  به کارگیری  طریق  از  گیاه    تکثیر 
فّنی وحرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  تکثیر گیاه

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  کمک به اقتصاد خانواده 
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  دقت در کار و کنترل کیفیت کار

  بهداشت فردی
  رعایت اصول ارگونومی 

  مدیریت پسماند

 1ـ6ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم تکثیر گیاهان را بداند و بتواند چند نمونه از گیاهان را به روش علمی تکثیر کند.

   واحد یادگیری 6

تکثیر گیاهان

https://www.roshd.ir/311247-2-6
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تکثیر گیاهان

بوته فعالیت 1 یک  یا  و  درخت  یک  گل،  یک  از  که  می دانید  آیا 
آیا  کرد؟  تولید  را  جدید  بوتۀ  چندین  می توان  چگونه 
تکثیر  از  روشی  می کنید،  زندگی  که  محلی  در  تاکنون 
یک گیاه را مشاهده کرده اید؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و 

نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ6  ـ تکثیر گیاه

لذت کار با گیاهان آپارتمانی زمانی است که خودتان در منزل به تولید گیاهان دلخواه خویش اقدام کنید. برای 
تکثیر گیاهان، روش های مختلفی وجود دارد، اما همیشه همۀ روش ها برای تکثیر یک گیاه مناسب نیست.

مفهوم تکثیر گیاه
دهید  انجام  را  آن  می توانید  مختلف  روش های  به  که  مادری  گیاه  از  کامل  گیاه  یک  ایجاد  یعنی  تکثیر 

)شکل1ـ6(. 
گیاهان آپارتمانی اکثراً در دو فصل بهار و تابستان تکثیر می شوند. تکثیر گیاهان از دو طریق جنسی )دانه یا 
بذر( و غیرجنسی یا رویشی )قلمه، ریزوم، پیاز و...( انجام می گیرد. تکثیر به روش جنسی که دربارۀ گیاهان 
تولید گیاهان  را در  بیشترین کاربرد  انجام می گیرد و  بذر  از طریق کاشت  آپارتمانی خیلی کم کاربرد دارد، 
باغچه ای دارد. در تولید گیاهان آپارتمانی روش تکثیر غیرجنسی بیشترین کاربرد را دارد و از طریق رشد و نمو 

ش های تکثیر گیاهان
رو

قلمه زدن

استفاده از خوابانیدن

استفاده از ساقۀ رونده

تقسیم بوته

استفاده از پاجوش

پیوند زدن

استفاده از پیاز ُمطّبق و توپر

استفاده از غده

نمودار 1ـ6  ـ انواع روش های تکثیر گیاهان

و تکامل قسمت های مختلف گیاه امکان پذیر است.
روش های تکثیر گیاهان

همان طور که گفته شد، گیاهان را به دو روش جنسی 
و غیرجنسی تکثیر می کنند.

انجام  بذر  کشت  طریق  از  جنسی  روش  به  تکثیر 
از جعبۀ کشت  منظور می توانید  این  برای  می گیرد. 
از  اینکه پس  یا  استفاده کنید  نشای گل  تهیۀ  برای 
گرم شدن هوا، در بهار بذرها را در باغچه بکارید. در 
تکثیر به روش غیرجنسی برای تولید و ازدیاد گیاهان 
از:  عبارت اند  که  می کنند  استفاده  آنها  اندام های  از 
قلمه زدن، استفاده از ساقۀ رونده )خزنده(، استفاده از 
پاجوش، استفاده از پیاز ُمطّبق و توپر، خوابانیدن، غّده 
)ریشه و ساقه های غده ای(، تقسیم بوته و پیوند زدن 
ازدیاد  روش  معمولی ترین  قلمه زدن،  1ـ6(.  )نمودار 

غیرجنسی است.
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 استفاده از قلمه )قلمه زدن(: یک راِه معمول برای تکثیِر گیاهان، قلمه زدِن آنها و قرار دادِن قلمه در  1
آب به منظوِر ریشه زایی است. این کار معموالً به عنوان »ریشه زایِی گیاه« و یا »رشد دادِن قلمه ها« شناخته 

می شود.
بستر کشت قلمه: مکانی است که برای حفظ رطوبت قلمه و ایجاد شرایط مناسب برای رشد ریشه، از آن 
استفاده می کنند. قلمه ها پس از جدا شدن از گیاه اصلی، به منظور ریشه دار شدن باید در بستر مناسب قرار 
گیرند. یک محیط کشت مناسب قلمه باید دارای قدرت نگهداری آب کافی، نفوذ پذیری برای اکسیژن، ایجاد 
یک محیط تاریک در ته قلمه و عاری از آفات و امراض باشد. قلمه های تهیه شده از پایه های مادری که مواد 
غذایی کافی دارند، برای ریشه زایی مناسب هستند. با شروع ریشه زایی، اضافه کردن کود مایع به محیط کشت 
افزایش قابل توجهی در ریشه زایی دارد. از محیط های کشت مختلف مانند خاك، ماسه، تورب، ورمی کولیت، 
پرلیت و آب و یا مخلوط آنها در ریشه زایی قلمه ها استفاده می شود. یکی از محیط های پرکاربرد، محیط کشت 
ماسه است که برای ریشه دار کردن گیاهان ارزش خاص دارد. گیاهان آپارتمانی را با روش قلمه زدن می توان 
تکثیر کرد. این روش برای بسیاری از گیاهان دیگر نیز مناسب است. قلمه ها از ساقه، برگ و ریشه گرفته 

می شود. قلمۀ ساقه بهترین قلمه ای است که از گیاهان برداشت می شود.

پس از پوشیدن لباس کار و آماده کردن وسایل و ابزار الزم، زیر نظر هنرآموز خود برای انجام روش های 
تکثیر، مراحل زیر را به طور عملی انجام دهید و مشاهدات و عملیات خود را به شکل یک گزارش نهایی 

در کالس ارائه دهید.

آماده کردن قلمه از ساقۀ شمعدانی و ریشه دار کردن آن
وسایل الزم: لباس کار، دستکش، قیچی، بیلچه، گلدان و یا ساقه ای از 

گل شمعدانی، ماسه، جعبۀ کاشت
شرح عملیات:

1 لباس کار و دستکش را بپوشید و با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، 
طول  به  را  شمعدانی  گل  از  قلمه  تعدادی  گروه  هر  هنرآموز،  نظر  زیر 

تقریبی 10 الی ٢0 سانتی متر با قیچی جدا کنید.
و  ٢ـ6(  )شکل  کنید  جدا  گره  زیر  محل  از  را  قلمه  تیزی  قیچِی  با   2

برگ های انتهایی را از روی قلمه با دست به آرامی بردارید.
3 برای ریشه دار کردن قلمه، آن را در مخلوط خاك برگ و ماسه )از هر 
یک به مقدار مساوی( در عمق 10 سانتی متری در جعبۀ کاشت یا در درون 
بستر مناسبی بکارید، سپس به آرامی آبیاری کنید )شکل های 3ـ6 و ٤ـ6(.
4 بستر کاشت قلمه ها باید همواره به اندازۀ کافی نم دار باشد. باید دقت 
کنید که محیط ریشه زایی نباید خشک یا خیلی مرطوب باشد، چون در 

دو حالت یاد شده قلمه ها از بین خواهند رفت.
5 با آبیاری منظم، پس از ٢ الی 3 ماه قلمه ها ریشه دار می شوند و آمادۀ 

شکل 3ـ6ـ کاشت قلمۀ ساقهانتقال برای کاشت و انتقال به باغچه یا گلدان هستند.

محل  از  قلمه  کردن  جدا  2ـ6ـ  شکل 
زیرگره

گره

گره
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افزایش فیلودندرون با قلمه 
شرح عملیات:

1 چند گیاه از گونۀ فیلودندرون تهیه کنید )شکل ٥ ـ6(.
2 پس از آماده کردن وسایل الزم لباس کار بپوشید.

گره  دو  که دست کم  ببرید  اندازه هایی  به  را  فیلودندرون  از  3 سرشاخه هایی 
داشته باشد.

4 برگ ها را بچینید. فقط یک برگ روی آن باقی بگذارید.
5 قلمه ها را در بستر مناسب قلمه بکارید. روی آنها پوشش پالستیکی قرار 

دهید. خاك را مرطوب نگه دارید.
6 پس از ٤ هفته که قلمه ها ریشه دار شدند، آنها را در بستر خاك گلدانی بکارید.

7 شرایط محیطی را براساس آنچه گفته شد، فراهم کنید.
8 گزارش انجام کار را در کالس ارائه دهید.

تکثیر کاکتوس ها از طریق قلمه زدن )شکل 6 ـ6(
شرح عملیات:

1 فصل قلمه زدن، بهار و تابستان است. برای این کار دستکش را دست کنید 
و یک قلمه از کاکتوس بگیرید. باید دقت کنید اگر قلمه رسیده باشد با حرکت 

دادن آن درجهات مختلف به راحتی جدا می شود.
2 قلمه های جدا شده را چند روزی در مکانی دور از نور مستقیم خورشید قرار 

دهید تا محل جدا شدۀ آن قدری خشک شود.
که  دارند  ریزی  بسیار  تیغ های  کاکتوس ها  از  بعضی  باشید  داشته  توجه   3
خیلی سریع وارد دست شما می شوند و خارج کردن آن بسیار مشکل است. 

برای جلوگیری از این آسیب حتماً از دستکش استفاده کنید.
4 بستر خاك قلمه را آماده کنید )ماسۀ درشت، خاك برگ پوسیده و خاك 

باغچه به نسبت مساوی(.
5 قلمه را محکم و راست درخاك گلدان بکارید.

6 پس از چند روز آن را آبیاری کنید.
7 قلمه ها را عمیق نکارید، چرا که ممکن است در هنگام آبیاری پوسیده شوند.

6 در دورۀ رشد، از گیاه خود نگهداری کنید و در فاصلۀ کاشت تا برداشت، کشت خود را به دقت بررسی 
کنید و مراقبت های الزم را با راهنمایی هنرآموز خود انجام دهید.

7 مشاهدات و عملیات خود را یادداشت کنید و نتایج را به شکل گزارش نهایی در کالس ارائه دهید.

شکل 4ـ6  ـ مراحل تکثیر از طریق قلمۀ ساقۀ شمعدانی

شکل 5  ـ6 ـ فیلودندرون

شکل 6 ـ6 ـ تکثیر کاکتوس ها
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8 اگر قلمه ها بزرگ هستند، پس از کاشت اطراف آن را سنگ ریزه بریزید تا باعث محکم شدن قلمه در خاك گردد.

9 پس از کاشتن، انگشتانتان را در اطراف قلمه قدری فشار دهید و گلدان را در سایه دور از جریان باد قرار دهید.
10 گزارش کار خود را به همراه تصاویر در کالس ارائه دهید.

در گروه های کالسی، تعدادی بوتۀ گل محمدی فعالیت 2
تهیه کنید )شکل 7ـ6(. سپس به روش قلمه  زدن 
و  دهید  انجام  عملی  به طور  را  تکثیر  مراحل 
کالس  در  تصاویر  همراه  به  را  عملیات  گزارش 

شکل 7ـ6 ـ تکثیر بوتۀ گل محمدی از طریق قلمه زدنارائه کنید.

2 استفاده از پاجوش: روی ریشۀ بعضی از گیاهان، 
و  می شود  ایجاد  خاك  درون  نابه جایی  جوانه های 
پس از رشد، شاخه هایی تولید می کنند که از خاك 
می توان  می شوند.  نامیده  پاجوش  و  آمده  بیرون 
خاك را کنار زد و آنها را با مقداری ریشه خارج کرد 
و به طور مستقل پرورش داد. بسیاری از درختان و 

درختچه های زینتی را از طریق پاجوش تکثیر می کنند و شما می توانید با استفاده از این روش گیاهان جدید 
زیادی به دست آورید )شکل ٨  ـ6(. انواع کاکتوس ها و بسیاری از گیاهان دارویی از این طریق تکثیر می شوند.

جدا ساختن پاجوش از گیاه مادری و کشت آن در محیط کشت
مواد و وسایل موردنیاز:

گلدان حاوی یک گیاه مانند آلوئه ورا همراه با پاجوش، بیلچه، گلدان خالی، خاك مناسب گلدان )ماسه و خاك 
برگ(، چاقوی مخصوص.

شرح عملیات:
1 لباس کار خود را بپوشید و زیر نظر هنرآموز، وسایل الزم را آماده کنید.

2 ابتدا زهکش هایی در گلدان کاشت ایجاد کنید، سپس مقداری سنگ ریزه در کف آن بریزید و بعد از مخلوط 
کردن مقداری ماسه و خاك برگ، آن را در گلدان تقریباً تا نصف بریزید.

3 پاجوش ها را انتخاب کنید. با کمک هنرآموز خود، به وسیلۀ یک چاقوی تمیز پاجوش را از گیاه مادری 
با ریشه  با ریشه جدا کنید و به آرامی در گلدان آماده شده بکارید. دقت کنید که پاجوش ها همراه  همراه 
باشند. پاجوش های سالم و عمودی را برای تکثیر انتخاب کنید. کلید موفقیت این روش در این است که هرگز 

پا جوش های خیلی جوان را انتخاب نکنید و عمل تکثیر را دقیق و درست انجام دهید.
4 گلدان را درمحیط مناسب و نور غیرمستقیم قرار دهید و به فاصلۀ هر 1٢ تا 1٤ روز یک بار آن را آبیاری 

کنید. بهترین حالت برای آبیاری آلوئه ورا زمانی است که خاك آن کاماًل خشک باشد.
5 گلدان مادر را بازسازی کنید و روی ریشه، خاك اضافه کنید و محل جوانه ها را بپوشانید و به آرامی  پای 

پاجوش خاك اضافه کنید.
6 گزارش نهایی انجام عملیات و مشاهدات خود را در کالس ارائه دهید.

شکل 8  ـ6  ـ تکثیر با استفاده از پاجوش
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3 استفاده از ساقۀ خزنده یا رونده: ساقه های رونده، ساقه های هوایی اند که از طوقۀ گیاه )محل اتصال ساقه 
ازگیاه اصلی به دست  را  در سطح خاك می خزند و مواد غذایی خود  به ریشه( منشعب می شوند و معموالً 

می آورند. برای تکثیر آن به طریق زیر عمل کنید: 
جدا ساختن گیاهچه های جوان از ساقه های رونده

شرح عملیات:
1 پس از آماده کردن وسایل الزم و پوشیدن لباس کار و دستکش، با نظارت هنرآموز خود، گیاهچه های 

کوچک تولید شده بر روی ساقه های رونده گیاهی را به دلخواه انتخاب کنید.
2 گیاهچه های جوان )گیاه دختری( را از گیاه اصلی یا مادر جدا کنید )شکل 10ـ6(.

3 گیاهچه ها را در محیط خاك مناسب گلدان که از قبل آماده کرده اید، برای ریشه زایی کشت و سپس 
آبیاری کنید.

4 شرایط محیطی را براساس آنچه گفته شد، از مرحلۀ کاشت تا برداشت فراهم کنید.

الف( در گروه های کالسی گونه هایی از کاکتوس ها را به دلخواه انتخاب کنید )شکل 9ـ6(. سپس با روش فعالیت 3
پاجوش مراحل تکثیر را به طور عملی انجام دهید و گزارش کار را به همراه تصاویر در کالس ارائه کنید.

شکل 9ـ6ـ تکثیر کاکتوس ها با استفاده از پاجوش

گره

طوقه ساقۀ رونده گیاه دختری

 4                                    3                                    2                                 1

شکل 10ـ6ـ نحوۀ تکثیر توت فرنگی از طریق جدا کردن گیاهچه های جوان
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4 استفاده از پیاز ُمطّبق و توپر: برخی گیاهان اندام های ویژه و تغییر شکل یافته ای دارند که از آن برای 
اندام های  توپر  پیاز  پیاز )سوخ( و  تولیدمثل خود استفاده می کنند.  بقای گیاه و  ذخیرۀ مواد غذایی، حفظ 
دارای ساقۀ گوشتی و تغییر شکل یافته ای هستند که هر سال به طور طبیعی پیازچه هایی در کنار پیاز اصلی 
تولید می کنند که با جداسازی آنها از پیاز اصلی، تکثیر به روش جداسازی انجام می شود )شکل 1٢ـ6(. پیاز 
معمولی به صورت ورقه ورقه است؛ در حالی که پیاز توپر یک تکه ای است و ورقه ای نیست. معموالً الزم است 
پیازچه ها را به مدت 3ـ٢ سال کشت کرد تا پیازهایی با قطر مناسب برای تولید شاخۀ گل دهنده حاصل شود. 
اغلب گیاهان پیازی چند ساله بوده و برخی از آنها زینتی هستند؛ نظیر آماریلیس و نرگس و یا پیاز خوراکی 

که همگی دارای پیاز ورقه ای اند و پیازهای گالیول و زعفران که دارای پیاز توپر هستند.

با توجه به تصاویر زیر )شکل 11ـ6( گیاه آپارتمانی سجافی یا گندمی را از طریق ساقه های رونده تکثیر فعالیت 4
کنید و گزارش کار را در کالس ارائه دهید.

ساقۀ رونده

ساقۀ روندۀ گیاه گندمی )سجافی(

شکل 11ـ6  ـ تکثیر سجافی از طریق ساقه های رونده

شکل 12ـ6ـ پیاز )سوخ(، اندام اندوختۀ غذایی گیاه

سطح خاک

پیاز اصلی

پیازهای 
جدید

پایۀ اصلی

سوخ
پوشش 

)پوست پیاز(
ساقۀ 

تکمه ای
ریشۀ نابه جا

جوانۀ جانبی

جوانۀ راسی

برگ های فلس مانند 
گوشتی

الفب

زمان کاشت پیاز توپر و ریشه های غده ای: می توان در بهار پیازهای بزرگ )پیازهای توپِر گالیول و...( و نکته
ریشه های غده ای )غده های قدیمی کوکب، بگونیا و...( را برای تولید گل در جایی که آفتاب گیر باشد، کاشت.
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کاشت پیاز )سوخ( الله و سنبل درگلدان و ظرف آب 
)شکل  می شود  دیده  ایرانی ها  از  بسیاری  هفت سین  سفرۀ  در  گل  دو  این 
13ـ6(. همچنین هر ساله میلیون ها الله و سنبل در بوستان ها کاشته می شود. 
گل های بریدۀ آنها نیز خواستاران زیادی دارد. برای افزایش و تکثیر، سوخ آنها 

را می کارند.
شرح عملیات:

1 لباس کار خود را بپوشید. وسایل مورد نیاز را آماده کنید )سوخ استاندارد و 
گلدان، مخلوط خاکی ویژۀ کاشت، پیاز گل به مقدار مورد نیاز(

2 با بیلچه گلدان ها را تا نیمه پر کنید.
3 پیاز را درون آن به صورت سر باال قرار دهید. گلدان را پر کنید به طوری که 

نوك پیاز از خاك بیرون باشد.
4 گلدان های کاشته شده را در فضای آزاد قرار دهید. آنها را کنار هم بچینید 

)شکل 1٤ـ6(.
برای  شلتوك  از  بریزید.  پوش  خاك  سانتی متر   10 ارتفاع  تا  آنها  روی   5

خاك پوش استفاده کنید.
6 با شیلنگ و سر آب پاش ریز، گلدان ها را آبیاری کنید.

شکل 13ـ6 ـ کشت سنبل در آب

شکل 14ـ6  ـ کشت سوخ در گلدان

شکل 15ـ6ـ کاشت سیرچه ها در باغچه و گلدان

کاشت سیرچه: سیر را در مناطقی که از زمستان های سرد و طوالنی برخوردار است، به صورت یک محصول 
بهاره کشت می کنند و در مناطقی با زمستان های مالیم تر به صورت یک محصول پاییزه در مهر و آبان کشت 

می کنند. عملکرد محصول در کشت پاییزه بهتر از کشت بهاره می باشد.
شرح عملیات:

1 ابتدا سیرچه را از پیاز سیر جدا کنید. برای این کار ابتدا سیرچه ها را دست چین کنید. سیرچه های بزرگ، 
بدون عالیم بیماری و سالم را برای کاشت انتخاب کنید )شکل 1٥ـ6(.

2 سیرچه های انتخاب شده را با یک قارچ کش مناسب ضد عفونی کنید.
3 محیط کشت را آماده سازی کنید )فاصلۀ خطوط کشت در حدود ٢٥ تا ٤0 سانتی متر و فاصلۀ هر سیرچه 

از یکدیگر 7 تا 10 سانتی متر و عمق مناسب سیر 3 تا ٥ سانتی متر است(.
4 سیرچه را طوری در خاك قرار دهید که نوك سیرچه به سمت باال و انتهای سیرچه به سمت پایین قرار گیرد.
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روش کاشت پیازمعمولی، سیر و نعناع را بررسی کنید. در صورت امکان در فصل مناسب، اقدام به کاشت فعالیت 5
هرکدام در باغچۀ هنرستان کنید و گزارش آن را درکالس ارائه دهید.

5 استفاده از خوابانیدن: یکی دیگر از روش های تکثیر غیرجنسی گیاهان، روش خوابانیدن شاخه است. در 
این روش شاخه های گیاه مادری را خم می کنند تا قسمتی از آن با خاك پوشیده شود و انتهای شاخه از خاك 
بیرون باشد. قسمت زیرزمینی شاخه ایجاد ریشه و قسمت بیرون آمده از خاك تولید شاخه و برگ جدید می کند. 
اگر قسمتی از شاخه که در زیر زمین قرار دارد، زخمی شود، ریشه دهی آسان خواهد بود. در خوابانیدن ساده از 
شاخه های یک ساله در طی دورۀ استراحت پایه های مادری یعنی در اواخر پاییز و یا اوایل بهار استفاده می شود. 
در بعضی از مکان ها برای ازدیاد می توان گلدان های کوچکی تهیه کرد و در کنار گلدان مادری قرار داد و سپس 
ساقه های رونده را در گلدان کنار گیاه مادری کاشت و پس از شروع رشد در آنها گیاهک ها را از مادر جدا کرد.
خوابانیدن روش های گوناگونی دارد )شکل 17ـ6(، ولی دو روش عمده در ازدیاد گیاهان باغچه ای و آپارتمانی 
به کار می رود که عبارت اند از: 1ـ خوابانیدن ساده در بعضی از گیاهان باغچه ای مثل پیچ امین الدوله و یاس 
٢ـ خوابانیدن هوایی یا چینی در گیاهان آپارتمانی مثل فیکوس االستیکا و کروتون. در روش خوابانیدن ساده، 
از هر شاخۀ خوابانیده شده فقط یک گیاه حاصل می شود. این روش می تواند برای برخی گیاهان آپارتمانی و 

همچنین تعدادی از گیاهان چوبی استفاده شود.

کاشت پیاز زعفرانفعالیت 6
گلدان،  یا  کاشت  جعبۀ  زعفران،  پیاز  بیلچه،  دستکش،  کار،  لباس  موردنیاز:  امکانات  و  مواد  ابزار، 

سنگ ریزه، خاك رس، ماسه، خاك برگ و آبپاش
مراحل انجام کار:

1 لباس کار خود را بپوشید و زیر نظر هنرآموز مراحل زیر را انجام دهید.
2 ابتدا زهکش هایی در کف جعبۀ کاشت ایجاد کنید. سپس مقداری سنگ ریزه در کف آن بریزید و بعد 

مقداری از ترکیب خاکی با خاك رس، ماسه و خاك برگ را در جعبۀ کاشت بریزید.
3 چند عدد پیاز زعفران را رو به باال در جعبۀ کاشت قرار دهید و روی آنها را با خاك مخلوط شده تا 

1٥  سانتی متر بپوشانید )شکل 16ـ6(.
4 جعبه را به مکانی مناسب و پرنور منتقل کنید.

5 دو روز پس از اولین آبیاری خاك روی جعبۀ 
کاشت را ناخنک بزنید )سله شکنی(.

6 هر 10 روز یک بار آن را آبیاری کنید.
7 پس از سبزشدن پیازهای زعفران، گزارشی از 
مراحل مختلف کاشت و سبزشدن آنها به همراه 
عکس تهیه کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل 16ـ6ـ کاشت زعفران با استفاده از پیاز

کاشت پیاز زعفران: مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است، ولیکن چون دوران رشد آن مصادف با پاییز 
و زمستان و اوایل بهار است، طبعاً در این ایام به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. 
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خوابانیدن به روش ساده
شرح عملیات:

کار  لباس  خود  هنرآموز  همراه  به   1
بپوشید و مواد و وسایل الزم را به محل 

مورد نظر منتقل کنید. 
2 یکی از بوته های مورد نظر را انتخاب 

کنید.
3 یکی از شاخه های تازه و سالم دارای بنیۀ باال و قابل انعطاف را انتخاب کنید.

4 به آرامی و با دقت الزم ساقه را به سمت پایین خم کنید به گونه ای که حدود ٢0 تا ٢٨ سانتی متر از ساقه 
در تماس مستقیم با زمین قرار گیرد )شکل 1٨ـ6(.

5 گودالی به عمق 7 تا 10 سانتی متر در زیر قسمتی از ساقه که می خواهد در تماس با خاك قرار گیرد، ایجاد کنید.
6 زیر محل تماس ساقه را با ماسه، پیت و یا خاك باغچه و ماسه آماده کنید.

7 برگ های زیر شاخه را در آن قسمتی که محل تولید ریشه است، حذف کنید.
8 چاقو را با محلول قارچ کش ضدعفونی کنید و زخم کم عمقی در سطح زیرین ساقه ایجاد کنید )می توان محل 
زخم را با هورمون ریشه زای رقیق شده ترمیم کرد و سپس با قاب U شکلی ساقۀ مورد نظر را در گودال خواباند(.

9 روی ساقه را که داخل گودال برای ریشه زایی قرار داده شده است، با خاك مناسب بپوشانید.
10 در طول دورۀ ریشه زایی ساقه و خاك را مرتب خیس کنید )از دادن آب زیاد خودداری کنید(.

11 گزارش نهایی انجام عملیات و مشاهدات خود را در کالس ارائه دهید.
بعد از چندین ماه ریشه های نابه جا در قسمت زخم شده ظاهر می شود. در اوایل ساِل بعد، زمانی که گیاه هنوز 
فعالیتش را شروع نکرده، خاك را کنار بزنید و گیاه را همراه با ریشه های تشکیل یافته از گیاه مادری با قیچی 

تیز جدا کنید و در محل جدیدی از باغچه بکارید.
6 تقسیم بوته: در بعضی ازگیاهان آپارتمانی مانند نخل مرداب و سرخس و بعضی از گیاهان باغچه ای مانند 
داوودی، تعداد زیادی ساقه از یک دسته ریشه )به شکل بوته( خارج می گردد و بعد از چند سال تعداد ساقه ها 
بیشتر می شود. تقسیم بوته زمانی انجام می شود که گلدان بسیار پر باشد. در این زمان و در اوایل بهار اقدام به 

تکثیر گیاه از طریق تقسیم بوته کنید. 

شکل 17ـ6ـ انواع روش های خوابانیدن

خوابانیدن مارپیچیخوابانیدن سادهخوابانیدن نوکی یا انتهایی

خوابانیدن شیاریخوابانیدن کپه ایخوابانیدن هوایی یا چینی

شکل 18ـ6 ـ روش خوابانیدن



106

تکثیر گیاه آگلونما با تقسیم بوته 
شرح عملیات:

1 با راهنمایی و نظارت هنرآموز خود، گیاه را به همراه ریشه از خاك خارج کنید.
2 سپس با چاقویی تیز آن را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید به طوری که هر قسمت دست کم دارای 

ریشه های کافی و یک یا چند ساقه یا جوانه و برگ باشد.
3 هر قسمت از بوتۀ گیاه راکه یک گیاه کامل است، در گلدان یا در باغچه )بستگی به نوع گیاه دارد( بکارید. 

سپس آن را آبیاری کنید )شکل 19ـ6(.
4 مشاهدات و عملیات خود را یاداشت کنید و نتایج را به شکل گزارش نهایی به همراه تصاویر یا فیلم در 

کالس ارائه دهید.

شکل 19ـ6ـ مراحل تکثیر آگلونما از طریق تقسیم بوته
گیاه آگلونما

با راهنمایی هنرآموز خود، با استفاده از تقسیم بوته، فعالیت 7
نسبت به تکثیر سانسوریا )شکل ٢0ـ6( اقدام کنید. 
مشاهدات و عملیات خود را به شکل گزارش نهایی 

در کالس ارائه دهید.

شکل 20ـ6  ـ سانسوریا

7 پیوند زدن: نوعی تکثیر است که در آن، شاخه یا جوانۀ گیاهی که »پیوندک« نامیده می شود، بر روی گیاه 
دیگری که پایه نام دارد و با پیوندك سازگار است، به طریقی قرار می دهند که محل پیوند به هم جوش بخورد 
و مانند گیاهی مستقل به رشد خود ادامه دهد )شکل ٢1ـ6(. پیوند زدن در گیاهان آپارتمانی کمتر متداول 
است و فقط در بعضی ازگونه های کاکتوس و گیاه باغچه ای ُرز به کار می رود. بهترین نوع پیوند برای ُرز، پیوند 
جوانه است که از پیوند یک جوانۀ پیوندك بر روی پوست شاخه به منزلۀ پایه انجام می گیرد و سپس محل 
پیوند را با نوارهای مخصوص پیوند می بندند )شکل ٢3ـ6(. موقع انجام این نوع پیوند زمانی است که گیاه 
فعال است و پوست به راحتی از چوب جدا می شود؛ یعنی اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه. پیوند جوانه ای 

که در ُرز بیشترین کاربرد را دارد، پیوند جوانۀ شکمی یا T )شکل ٢٢ـ6( نامیده می شود.
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)T تکثیر گل رز با پیوند زدن )پیوند
شرح عملیات:

1 با نوك چاقوی پیوندزنی بر روی شاخه ای که می خواهید پیوند بزنید، در محل مناسب یک شکاف افقی 
بزنید به طوری که فقط پوست بریده شود.

2 یک شکاف عمودی درست از وسط شکاف افقی ایجاد کنید )برشی به شکل T روی شاخه درست می شود(.
3 پیوندك حاوی جوانه را از شاخه ای که قباًل آماده کرده اید، با چاقویی تیز از شاخه جدا کنید )چنانچه در 

پشت پیوندك قسمتی از چوب شاخه باقی مانده باشد، آن را با حرکت آهستۀ ناخن از پیوندك جدا کنید(.
پایه بگذارید به طوری که پوست پیوندك کاماًل به دیوارۀ شاخۀ پیوند  4 پیوندك را در شکاف محل برش 

بچسبد )توجه کنید نگه داشتن دمبرگ بر روی جوانۀ پیوندك ضروری است(.
5 لبه های دو پوست ساقه را بر روی پیوندك بگذارید و با نوار پالستیکی محل پیوند را ببندید )شکل ٢٤ـ6(.

6 بعد از یک هفته اگر پیوندك سبز باشد و دمبرگ 
خشک شده باشد و با فشار انگشت بیفتد، عمل پیوند 
با موفقیت انجام گرفته است. اگر پیوندك تغییر رنگ 
داده باشد و قهوه ای شود و دمبرگ خشک شده باشد 
و به آن بچسبد و جدا نشود، عمل پیوند با موفقیت 

انجام نگرفته است.

شکل 21ـ6 ـ مراحل پیوند شکمی T )معکوس(

پیوندک

5                                             4             3                2                              1        

پایه پیوند

جوانه پیوندک

شکل 22ـ6 ـ 
T پیوند شکمی

مرحلۀ  23ـ6 ـ  شکل 
جوانه زدن گیاه چندین 

هفته بعد از پیوند

شکل 24ـ6 ـ پیوند T )تی( در رز

در مناطقی که رطوبت هوا زیاد است، برای جلوگیری از وارد آمدن صدمات حاصله از رطوبت و بارندگی به نکته
پیوند، شکاف پیوند T را به طور معکوس روی پایه ایجاد می کنند.
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8 غده )ریشه یا ساقه های غده ای(: ریشه های بعضی از گیاهان مواد غذایی را در خود ذخیره می کنند و 
به صورت غده درمی آیند. غده ها دارای جوانه هایی هستند که هر جوانه یک گیاه جدید به وجود می آورد که از 
این ریشه ها برای تکثیر آنها استفاده می کنند؛ مانند غده های کوکب. پیازها در برخی از گیاهان مانند سیر و 

پیاز اندام تکثیری به شمار می آیند و با کاشت آنها پیازهای جدیدی به وجود می آیند )شکل ٢٥ـ6(.

شکل 25ـ6 ـ ریشه یا ساقه های غده ای و ریزوم دار

غده های بگونیاغده های گل کوکبغده های سیب زمینیریزوم زنجبیلریزوم اخترریزوم زردچوبه

گیاهان دیگری مانند نعناع و زنجبیل، برگ عبایی و زنبق به وسیلۀ اندام رویشی به نام ریزوم تکثیر می یابند. 
ریزوم ها اندوختۀ غذایی فراوانی دارند و این ریزوم ها در گیاهان دارویی قابل برداشت هستند. ریزوم، ساقه ای 
افقی در زیر زمین رشد می کند و دارای  به صورت  تغییر شکل یافته، گوشتی و زیرزمینی که معموالً  است 
تعدادی گره، میان گره و جوانه های جانبی است و با بریدن آن می توان ریزوم های جدید و کوچک تری را 

به دست آورد که با کشت آنها گیاهان جدیدی حاصل می شوند.
کاشت زنجبیل در گلدان با استفاده از ریزوم

وسایل الزم: لباس کار، بیلچه، ریزوم تر زنجبیل، گلدان با عمق حداقل 3٥ سانتی متر، ترکیب خاکی سبک 
با خاك رس، ماسه و کمپوست.

شرح عملیات:
1 لباس کار خود را بپوشید و زیر نظر هنرآموز مراحل زیر را انجام دهید.

2 ابتدا زهکش هایی در کف گلدان ایجاد کنید، سپس مقداری سنگ ریزه در کف آن ریخته و بعد مقداری از 
ترکیب خاکی سبک و مغّذی را در گلدان بریزید.

از سبزی  از یک جوانه داشته تهیه کنید )معموالً  تازه و سالم را که بیش  3 یک روز قبل ریزوم زنجبیل 
فروشی ها( و سپس آن را به قطعات کوچک تری که هر قطعه حاوی چند جوانه باشد، تقسیم کنید.

4 آن را در آب ولرم به مدت یک شب قرار دهید.
5 زنجبیل آماده شده را در عمق 10 سانتی متری از سطح خاك ریخته شده در گلدان، طوری بکارید که جوانه ها 

مرطوب  را  خاك  و  ٢6ـ6(  )شکل  باشند  باال  به  رو 
نگه دارید )بدون اینکه آن را غرِق آب کنید(. آن را در 
جای سایه در دمای ٢3 تا ٤0 درجه قرار دهید. دمای 

خنک تر باعث تعویق در رشد گیاه خواهد شد.
6 در ابتدا به آن کم آب دهید و سپس هنگامی که 

جوانه زد، آبیاری را بیشتر کنید.
7 در زمستان آبیاری را بسیار کم کنید، زیرا گیاه به 

خواب زمستانی می رود.
شکل 26ـ6 ـ کاشت زنجبیل با استفاده از ریزوم
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ازدیاد گیاه برگ عبایی
مادری،  گلدان  از  کوچک تر  گلدان های  عبایی،  برگ  پرپشت  گلدان  نیاز:  مورد  امکانات  و  مواد  ابزار، 

مخلوط خاکی گیاهان آپارتمانی، سنگ ریزه، ماسه، زغال چوب، چاقوی تیز و بیلچه
مراحل انجام کار:

1 لباس کار خود را بپوشید.
2 با راهنمایی و نظارت هنرآموز، گیاه برگی عبایی بزرگی را از گلدان خارج کنید )شکل ٢7ـ6(.

3 گیاهچه ها را همراه با ریزوم و ریشه از هم جدا کنید.
4 در گلدان های نو، ابتدا مقداری سنگ ریزه ریخته و سپس روی سنگ ریزه ها را با مقداری ماسه و زغال چوب 

بپوشانید. سپس مخلوط خاِك ویژۀ گلدان را اضافه کنید.
5 در هر گلدان سه بوته بکارید.

6 گیاهان کاشته شده را آبیاری کنید.
7 عملیات و مشاهدات خود را به شکل گزارش نهایی در کالس ارائه دهید.

در گیاه کوکب جوانه های شاخه فقط بر روی قسمت زیرین ساقه های سال قبل تشکیل می شوند؛ بنابراین 
برای تکثیر، ریشه های غده ای این گیاه را به نحوی تقسیم کنید که هریک از غده ها دارای یک یا دو جوانۀ 
ساقه باشد. بعد از جدا کردن ریشه های غده ای، آنها را در خاك بکارید. زمان جدا کردن ریشه های غده ای، 
از تقسیم ریشه ها، آنها را مدتی در ماسۀ  اوایل بهار است. پس برای ظاهر شدن ساقه ها می توانید قبل 
مرطوب بگذارید تا جوانه های در حال خواب برای ایجاد ساقه ها فعال شوند و رشدکنند. سپس به آرامی  و 
با دقت با چاقویی تیز و تمیز ریشه ها را ازیکدیگر جدا کنید. در این صورت هر قطعۀ جدا شده، دارای یک 
یا دو شاخه با مقداری ریشه خواهد بود. ریشه های غده ای قدیمی  کوکب در هر سال از بین می روند، ولی 

ریشه های غده ای بگونیای پیازی در هر سال رشد بیشتری می کنند و حجیم می شوند.

شکل 27ـ6 ـ تکثیر برگ عبایی از طریق ریزوم

فعالیت 9

فعالیت 8

هر هنرجو، دو گیاه موجود در منطقۀ خود را با استفاده از روش های ازدیاد گیاهان، تکثیر کند و گزارش 
آن را درکالس، به طور عملی به همراه تصاویر ارائه دهد.

نکته
کاشت زنجبیل در اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت و یا اواسط آذر تا اوایل فروردین ماه انجام می شود.

استفاده از ریزوم برای تکثیر گیاه برگ عبایی
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استاندارد عملکرد

فّنی وحرفه ای  استانداردهای سازمان  براساس  و روش های گل آرایی  فنون  به کارگیری  از طریق    گل آرایی 
کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  گل آرایی چند نمونه گل 

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی 
  رعایت الگوی مصرف آب 

  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 
  کمک به اقتصاد خانواده 

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  بهداشت فردی

  رعایت اصول ارگونومی 
  جداسازی زائدات 

  مدیریت پسماند

 1ـ7ـ هدف توانمندسازی 
با به کارگیری روش های صحیح گل آرایی و چند نمونه از گل های طبیعی، شاخه بریده و خشک، اقدام به 

گل آرایی کند.

   واحد یادگیری 7

روش های گل آرایی

https://www.roshd.ir/311247-2-7
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روش های گل آرایی

آیا می دانید برای تزئین کردن گل از چه ترکیب بندی فعالیت 1
باید استفاده کرد؟

دقیق  قاعده ای  یا  و  خاص  قانون  آیا  شما  به نظر 
در  دارد؟  وجود  گل  با  کردن  تزیین  برای  و سخت 
این باره گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ7ـ گل آرایی با انواعی از گل ها

برای آرایش زیبا و مناسب گل ها از اصول خاصی استفاده می کنند. با رعایت اصول گل آرایی، گل های طبیعی یا 
مصنوعی را برای هر مناسبت و هر مکان خاصی می توان تزیین کرد )شکل 1ـ7(. تزیین گل ها به صورت حلقه، 
پایه، تابلو، تاج گل و دسته گل انجام می گیرد. گل آرایی در جهان دارای پیشینۀ طوالنی است و طی گذشت دوران، 
سبک های متنوعی دراین زمینه پدید آمده است. در این قسمت با روش های صحیح گل آرایی آشنا می شوید.

گل آرایی
گل آرایی یا طراحی با گل، هنر استفاده از گیاهان و گل ها برای خلق یک ترکیب بندی دلنشین است. همان گونه که 
می دانیم هنرمندان از عناصر اصلِی هنر در طبیعت یعنی خط، شکل، فرم، فضا، بافت، ارزش و رنگ الهام می گیرند 
تا بتوانند با ایجاد ترکیب و نظم، یک اثِر هنرِی زیبا را خلق کنند. تزیین گل های طبیعی در گلدان طراوتی بی نظیر 
به محیط اطراف می بخشد و محیط را سرشار از حس سرزندگی و نشاط می کند. اکثراً بر این باورند که قرار دادن 
گل های طبیعی در گلدان امری ساده است و نیاز به سلیقه و اصول خاصی ندارد. خرید دسته گل های حرفه ای 
ممکن است هزینه بر باشد، اما هیچ چیز مثل گل های تازه نمی تواند حس سر زندگی به خانه بیاورد. مخصوصاً در 
فصل بهار و اگر چه این ممکن است به نظر سخت برسد، اما گل آرایی مهارتی است که انجام آن ساده و راحت است.

شناخت فرم برگ ها و گل ها در گل آرایی
باید توجه داشت که ابزار اصلی کار، گل ها و گیاهان هستند که باید قبل از هر چیز با طبیعت، فرم و نیاز آنها 
آشنا شد. به طورکلی گل ها و برگ های بریده شده صرف نظر از نام دارای دو فرم اساسی هستند )شکل ٢ـ7(: 

شکل 2ـ7ـ دو فرم اصلی در گل ها )فرم گرد و فرم خطی(

                   ارکیده                                      ژربرا                                گل های خطی                                گل های گرد
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1 گل های خطی مثل گالیل، آنتوریوم، مریم و... و برگ های خطی مثل بامبو، سیکاس، سرخس و... .
2 گل های گرد مثل ژربرا، میخک، داوودی و... و برگ های توپر یا پرکننده مثل کروتن، شمشاد و... .

برگ های کشیده و گل های خطی برای فرم دادن و ساخت اسکلت اصلی گل آرایی است و گل های گرد و 
برگ های توپُر برای پر کردن فضای میانی گل آرایی استفاده می شود )شکل 3ـ7(. جاهایی که فقط یک نوع 
گل و برگ در دسترس باشد، از غنچه ها و برگ های کشیده تر برای اسکلت و شکل اصلی استفاده می شود و 

گل های بزرگ تر برای پر کردن فضای میانی و پایین کار در نظر گرفته می شود.

برگ های خطیبرگ های توپر یا پرکننده

شکل 3ـ7ـ برگ های خطی و توپر

روش استفاده از اسفنج برای گل آرایی
1 اسفنج را چند ساعت قبل از کار باید در آب خیس کرد تا خوب آب بکشد. اگر گل ها زیاد باشد، بهتر است 
اسفنج با سیم محکم بسته شود )شکل ٤ـ7(. قبل از گل آرایی زواید شاخه های اولیه گرفته شود تا اسفنج 

خراب نشود. زمان گل آرایی اگر تمام ساقه ها تا انتها درون اسفنج فرو رود، خیلی زود خرد می شود.

شکل 4ـ7ـ روش استفاده از اسفنج برای گل آرایی

روش برش اسفنجروش بستن به وسیلۀ سیم یا چسبآماده سازی اسفنج برای کارهای کروی

هنرجویان با استفاده از منابع آموزشی، کتاب، مجله، عکس، طرح، فیلم و... یک کار تحقیقی را درمورد انواع فعالیت 2
روش های گل آرایی معرفی کنند.
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انواع روش های گل آرایی )طبیعی، شاخه بریده، خشک(

برای انجام روش های گل آرایی، پس از آماده کردن وسایل و ابزار الزم، زیر نظر هنرآموز خود و با توجه به 
شرح کار، هر روش را به طورعملی انجام دهید و نمونۀ کار را به همراه گزارش نهایی ارائه دهید.

1 گل آرایی به فرم مثلث )گل آرایی مثلثی(: مثلث، نمادی از ایستادگی و توازن است. این گل آرایی یک فرم 
یک طرفه و بهترین فرم برای طراحی است. در این روش، گل ها به صورت مثلث روی اسفنج قرار می گیرند و 

مابین آنها با برگ های تزیینی و شکوفه و گل های ریز پُر می شود )شکل ٥  ـ7(.

شکل 5 ـ7ـ مراحل گل آرایی به فرم مثلث فرم مثلثینمونۀ کار

روش کار:
  ابتدا اولین شاخه را در وسط و یک سوم انتهایی اسفنج قرار دهید.

  برای ادامۀ کار از جلو وکناره های اسفنج استفاده کنید. نسبت ارتفاع کار به قاعده، باید 1/٥ به ٢ باشد.
  برای پشت و اطراف کار از برگ های درشت ترکمک بگیرید.

2 گل آرایی به فرم نیم دایره )گل آرایی کروی(
در این شیوه، از یک نیم دایرۀ فرضی و گل هایی با شاخه های یک اندازه استفاده کنید )شکل 6  ـ7(.

شکل 6 ـ7ـ مراحل گل آرایی به فرم نیم دایره فرم نیم دایرهنمونۀ کار

روش کار:
  اسفنج را به صورت نیم دایره حالت دهید و در ظرف محکم کنید )بهتر است از سبد استفاده شود(.

  شاخۀ گلی را برای ارتفاِع نیم دایره انتخاب کنید.
  اولین گل یا شاخه را درست در مرکز اسفنج قرار دهید و گل ها و برگ ها را همانند شعاع دایره به تناسب 

آن پخش کنید )گل ها و برگ ها باید در تمام جهات دایره قرار بگیرند و کل فضا با گل ها پر شود(.
از  می توانید  کار  این  حاشیۀ  )برای  کنید  پر  تزیینی  و  ریز  گل های  و  ریز  برگ های  با  را  شاخه ها    مابین 

برگ های بزرگ تر استفاده کنید(.
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3 گل آرایی به ُفرم گرد یا توپی
این نوع گل آرایی برای توپ های تزیینی، دسته گل عروس و درختچه های تزیینی مناسب است و ساخت آن 

با یک اسفنج ِگرد امکان پذیر است )شکل 7ـ7(. 

فرم گردشکل 7ـ7ـ نمونۀ گل آرایی به فرم گرد یا توپی

روش کار:
  برای این کار همۀ شاخه ها باید به یک اندازه باشند )تمام شاخه ها را به یک اندازه برش دهید(.

  اطراف اسفنج گرد را با فاصله های معین از شاخه های گل پر کنید.
  زمینه کار را با انواع برگ های ریز و برگ ِگرد پُر کنید.

4 گل آرایی به کمک شمع
نمونۀ این نوع گل آرایی را به صورت افقی می توان انجام داد. برای تزیین از شمع در تمام نمونه ها مخصوصاً 

نیم دایرۀ رو به پایین و حالت افقی روی پایه و یا فرم S می توان استفاده کرد )شکل٨ ـ7(.
شرح کار: شمع را داخل اسفنج قرار دهید سپس مانند نمونۀ کار در شکل زیر به تزیین دور شمع با گل ها 

بپردازید. 

فرم شمعشکل 8 ـ7ـ نمونۀ گل آرایی با شمع
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L 5 گل آرایی به ُفرم یک طرفه یا
با شکوفه های متعددند،  دارای شاخه هایی  و گالیول که  نظیر شب بو  برای گل آرایی گل هایی  این روش  از 

استفاده می شود.
روش کار:

  ابتدا یک خط فرضی L را انتخاب کنید )شکل 9ـ7(.
  آغاز مسیر را با دو برگ بزرگ مشخص کنید.

آن  به  برگ،  یا  گل  شاخۀ  بودن  کوتاه  صورت    در 
سیم یا چوب اضافه کنید.

مسیرکار  در  می توانید  را  کوتاه  برگ های  یا    گل 
قرار دهید.

  در زاویۀ کنار L می توانید از چند شاخه گل بزرگ تر 
استفاده کرد. 

شکل 10ـ7ـ نمونۀ گل آرایی به فرم بادبزن

فرم L یا یک طرفهشکل 9ـ7ـ نمونۀ کار

6 گل آرایی به ُفرم بادبزن
این گل آرایی نوعی تزیین یک طرفه است که گل ها همه به یک سمت وسو قرار گرفته اند )شکل 10ـ7(.

فرم بادبزن

روش کار:
  فضای نیم دایره یک طرفۀ فرضی را در نظر بگیرید )شکل بادبزن(.

  تمام گل ها مطابق شکل و نمونۀ کار در شکل 10ـ7 باید فضای فرضی را پرکنند.
  می توان مابین گل ها یک ردیف گل به صورت تکی اضافه کرد و مابین آنها را با برگ های تزیینی و گل های 

ریز پُر کرد.
  اطراف بادبزن را با برگ های درشت پر کنید. از شاخه های خشک برای تزیین لبه های بادبزن می توانید 

استفاده کنید. 
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7 گل آرایی به ُفرم مخروطی
این نوع گل آرایی برای ساخت درختچه ها، دستۀ گل عروس و آرایش فانتزِی گل مناسب است. از این روش 

برای گل آرایی گل هایی نظیر لیلیوم، رز و مارگریت نیز استفاده می شود.

فرم مخروطیشکل 11ـ7ـ نمونۀ گل آرایی به فرم مخروطی

روش کار:
  دو اسفنج را به هم متصل کنید و فرم مخروطی را با کارد ایجاد کنید.

  روی سطح اسفنج را با انواع گل و برگ های ریز مطابق فرم و نمونۀ کار تزیین کنید )شکل 11ـ7(. 
8 گل آرایی به ُفرم خطی

این مدل ساده ترین فرم گل آرایی است. در این فرم، گل ها در دو طرف یک خط راست به صورت پلکانی به 
مرکز گل آرایی و پایین پیش می روند.گل های مورد استفاده بهتراست از یک فرم و یک رنگ باشند. این فرم 
به صورت افقی یا عمودی روی اسفنِج کشیده و باریک انجام می گیرد )شکل 1٢ـ7(. در این روش از گل هایی 

نظیر سوسن که همراه با گل های ریزتری مانند رز همراه باشند، استفاده می شود.

شکل 12ـ7ـ نمونۀ گل آرایی به فرم خطی
             خطی عمودی                                              خطی افقی                                                           فرم خطی

روش کار:
  ابتدا ظرف مورد نظر را انتخاب کنید )بهتر است کوتاه یا تخت باشد(.

  اسفنج را پس از آب کشیدن در ظرف محکم کنید.
  ساقۀ گل ها را هرس کرده و به صورت پلکانی و موّرب کوتاه کنید )در شکل عمودی بهتر است گل آرایی از 

نظر تعداد گل، عدد فرد انتخاب و گل آرایی شود(.
  هرچه به سرخط آرایش گل نزدیک می شوید، ساقه ها را کمی بلندتر انتخاب کنید و تزئین دو طرفه ای را 

در دو سمت خط افقی یا عمودی انجام دهید.
  البه الی گل ها را با برگ های کوتاه و برگ های پخش و گل های ریز پُرکنید.
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S 9 گل آرایی به ُفرم مارپیچ یا
و  سبد  انواع  برای  گل آرایی  نوع  این 
پایه های فرُفرژه مناسب است. در مرکز 
قرار  پایه  روی  اسفنج  گل آرایی  این 

می گیرد )شکل 13ـ7(.

S شکل 13ـ7ـ گل آرایی به ُفرم مارپیچی یاS ُفرم مارپیچ یا

روش کار:
  در آغاز، جهِت چرخش گل ها را با انواع گل های درشت تر مشخص کنید.
  از گل های ریزی مانند ُرز باغچه یا غنچۀ رز همراه با پایه استفاده کنید.

  سیمی را به صورت S ، ُفرم دهید و با چسب گرم به دور ظرف متصل کنید )شکل 13ـ7(.
  اطراف سیم را با شاخه های گل و برگ تزیین کنید.

10 گل آرایی کشیده یا روی میز غذاخوری
این مدل بیشتر برای میزهای مستطیل استفاده می شود.گل های مناسب برای این کار گل های لطیف نظیر 
رز، ژربرا، میخک و آسترومریا هستند. این نوع گل آرایی به صورت دوکی شکل روی اسفنج انجام می گیرد 

)شکل 1٤ـ7(.

میز شکل 14ـ7ـ الف( نمونۀ گل آرایی به ُفرم کشیده یا روی میز غذاخوری روی  یا  کشیده  ُفرم  ب(  14ـ7ـ  شکل 
غذاخوری

روش کار:
  یک ظرف کوتاه )بهتر است سبد باشد( انتخاب کنید و اسفنج راکه خوب آبکشی شده درآن محکم کنید.

  شاخه های بلندتر را برای سر و ته دوك )شکل فرضی گل آرایی( انتخاب کنید و در اسفنج قراردهید.
  هرچه به سمت وسط دوك نزدیک می شوید، شاخه های کوتاه تر را روی اسفنج قرار دهید.

در این شیوه، از گل های درشت مانند لیلیوم که به صورت تکی روی شاخه قرار گرفته اند، می توانید استفاده 
کنید.

  گل ها را حساب شده در فضای فرضی مطابق شکل و نمونۀ کار فرو کنید تا حجم دلخواه ایجاد شود.



11٨

گل آرایی با گل خشک

الف( در گروه های کالسی با راهنمایی هنرآموز خود سبدی از گل را تزیین کنید.فعالیت 3
ب( به گروه های 3 نفری تقسیم شوید و با راهنمایی هنرآموز کارگاه، هر گروه نمونه ای از فرم های گل آرایی 

را به صورت عملی انجام دهید و تمرین کنید.

در گروه های کالسی دربارۀ انواع روش های خشک کردن گل های طبیعی گفت وگو کنید و تجربیات خود فعالیت 4
را درکالس ارائه دهید.

1 ساخت حلقه هایی با گل خشک: موارد استفاده از حلقه هایی که با گل خشک تزیین می شوند، بسیار زیاد 
است )شکل 1٥ـ7(، زیرا تزیینات با گل خشک ماندگارتر و دایمی ترند. این حلقه ها بر روی دِر آپارتمان ها، 

روی ستون سالن ها و روی دیوارها استفاده می شوند.  

شکل 15ـ7ـ نموۀ گل آرایی ها با گل خشک

و  خشک  گل های  از  استفاده  چوبی،  دستگیره های  تزیین  روش های  از  یکی  گل خشک:  با  دستگیره   2
با چند الیۀ  را  را روی دستگیرۀ چوبی می چسبانند و سپس روی آن  بدین منظور گل ها  پرس شده است. 
تثبیت کننده می پوشانند. برای تهیۀ گل های خشک و پرس شده کافی است گل ها را برای مدت هفت تا ده 

روز بین دو ورق روغنی و مابین ورقه های کتاب قرار داد.
3 توپ معطر پائیزی:

یا  و  ـ گل خشک معطر  به قطر 10 سانتی متر ـ چسب حرارتی  توپی  به شکل  اسفنج  نیاز:  وسایل مورد 
برگ های خشک معطر )برگ ریحان، برگ های پاییزی، میوۀ خشک( ـ روغن معطر گیاهی )در صورت تمایل(

روش ساخت: گل ها و برگ های خشک را با استفاده از چسب حرارتی روی اسفنج بچسبانید تا سطح اسفنج 
کاماًل پوشیده شود. می توانید برای هر توپ از یک نوع گل یا برگ و یا مخلوطی از گل ها و برگ ها استفاده 
کنید. توپ ها را به صورت تک و یا چندتایی در ظرف های زیبا قرار دهید و سپس برای تزیین منزل و میز 

غذاخوری از آنها استفاده کنید.
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شیوۀ چسبانیدن کار روی تابلو
1 اتّصال تخت: اتّصال تخت، به اتّصاِل مستقیم گل ها روی تابلو اطالق می شود 

)شکل 16ـ7(. 
برای این نوع اتصال الزم است با استفاده از چسب گرم یا سرد، گل های بدون 

ساقه )دم گل( را به زمینۀ تابلو متصل کنید.

تابلو  روی  گل ها  غیرمستقیم  اتصال  به  نیمه تخت،  اتصال  نیمه تخت:  اتّصال   2
اطالق می شود )شکل17ـ7(.

مراحل اجرا:
  چهار سوراخ روی تابلو ایجاد کنید و مقداری اسفنج یا خمیر را چسب بزنید و 

روی تابلو بچسبانید.
 با سیم، خمیر را محکم به تابلو ببندید.

 ساقه های کوتاه شدۀ گل را داخل خمیر فرو کنید. 

تابلو اطالق می شود.  برآمدۀ گل روی  تقریباً  اتصال  به  3 اتّصال نیمه برجسته: 
)شکل 1٨ـ7(.
مراحل تهیه:

  دو یا چهار سوراخ در سطح تابلو ایجاد کنید.
  تکه ای سیم را پس از رد کردن از سوراخ، بیرون بیاورید. در این صورت روی تابلو 

دو سوراخ با دو رشتۀ سیم یا چهار سوراخ با چهار رشتۀ سیم خواهید داشت.
  مقداری خمیر را در وسِط تابلو بگذارید و سیم را از داخل خمیر رد کنید.

  دو رشتۀ سیم را به هم تاب دهید به گونه ای که سیم داخل خمیر قرار بگیرد و 
از افتادن خمیر پس از خشک شدن آن جلوگیری شود.

  باید سطح مناسبی برای نصب گل ایجاد کنید.
  ساقۀ گل ها را داخل خمیر فرو کنید تا برجستگی مناسبی به کار شما داده شود.

انواع گل های طبیعی را به طور عملی در کارگاه اجرا فعالیت 5 با راهنمایی هنرآموز کارگاه، مراحل خشک کردن 
کنید، سپس به کمک آنها اقدام به گل آرایی کنید و نمونۀ کار را در کالس ارائه دهید.

شکل 16ـ7ـ اتصال تخت

شکل 17ـ7ـ اتصال نیمه تخت

شکل 18ـ7ـ اتصال 
نیمه برجسته
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4 اتّصال برجسته: به اتصاِل کاماًل برآمده  و نمایاِن 
گل روی تابلو اطالق می شود )شکل 19ـ7(.

مراحل اجرا:
  چهار سوراخ روی تابلو ایجاد کنید.

  چهار رشته سیم از داخل سوراخ ها بیرون بیاورید.
  یک دوم قالب اسفنج را با چسب روی چهار سوراخ 

ایجاد شده و روی تابلو بچسبانید.
  سیم ها را از وسط اسفنج بیرون آورید و محکم به 
هم تاب دهید تا اسفنج به زمینۀ تابلو کاماًل متصل 

و محکم شود.
شکل 19ـ7ـ اتصال برجسته

  از مقداری توری مرغی، خزه یا پوشال روی اسفنج استفاده کنید و از اطراف، توری را تا حد دلخواه بکشید 
و از سوراخ های ایجاد شده روی تابلو رد کنید و سعی کنید تا کاماًل اسفنج و توری روی تابلو به کمک سیم 

محکم شود. 
  با چسب، ساقۀ گل ها را داخل اسفنج فرو کنید؛ به این صورت برجستگی مناسب را برای نمایش گل روی 

تابلو ایجاد نمایید.
به گروه های ٥ نفری تقسیم شوید و با راهنمایی هنرآموز کارگاه، هر گروه نمونه ای از شیوۀ چسبانیدن فعالیت 6

گل بر روی تابلو )اتصال تخت، نیمه تخت، نیمه برجسته و برجسته( را به صورت عملی انجام دهید و تمرین 
کنید.

فعالیت های  پایانی 

1 شما برای دورۀ کارورزی به یکی از پرورش دهندگان گل های آپارتمانی معرفی شده اید و مدتی است در 
یکی از گلخانه های تولید وپرورش گل و گیاه مشغول به کار هستید. مسئول گلخانه از شما خواسته است خاك 
مناسبی برای گلدان ها تهیه کنید و برای کاشت اقدام نمایید. با پاسخ دادن به سؤاالت زیر میزان تجربۀ خود 

را ارزیابی کنید و محک بزنید.
  برای تهیۀ خاك چه نوع بافت خاکی را انتخاب می کنید؟ چرا؟

  از کجا می فهمید که خاك مناسبی را انتخاب کرده اید؟
  خاك مناسب با خاك نامناسب چه فرقی دارند؟

  اگر خاك در کف دست مچاله شود و به دست بچسبد، آیا خاك مناسبی است؟ چرا؟
  بهترین خاك مناسب را چگونه تشخیص می دهید؟

  اگر خاك، زهکشی خوبی نداشته باشد، چه باید کرد؟
  از اجزای خاك چه ترکیباتی را و به چه میزان به کار خواهید گرفت؟ 
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2 دوست شما به تازگی صاحب یک خانۀ مسکونی جدید در یکی از آپارتمان های مناطق گرم و خشک شده 
است. شما قصد دارید یک گلدان از گل های طبیعی را به عنوان هدیه از گل فروشی خریداری کنید و برای 
دیدار از او به همراه خود ببرید. با پاسخ دادن به سؤاالت زیر میزان اطالعات خود را ارزیابی کنید و سپس 

اقدام به خرید گل نمایید.
  برای انتخاب گل چه مالك هایی را باید در نظر بگیرید؟

  با توجه به شرایط موجود منطقه، کدام گروه از گل ها را برای رشد و ادامۀ زندگی مناسب تر می دانید؟ چرا؟
  نحوۀ نگهداری از گل مورد نظر شما از نظر نیاز آبی، نوری و حرارتی چگونه باید باشد؟

  نحوه و بهترین روش آبیاری آن چگونه باید باشد؟ نحوۀ کوددهی و تغذیه آن چطور؟
  برای تعویض گلدان چه زمانی باید اقدام کنید؟

را در نظر  یا دورۀ سازگاری گل چه توصیه های کاربردی  برابر صدمات احتمالی، تغییرات محیطی و    در 
دارید؟

  اگر گل بعد از مدتی دچار مشکالتی چون افتادن برگ ها، زرد شدن برگ ها، پژمردگی برگ ها و یا سفیدك 
برگ ها شد علت چیست و چه اقدامی خواهید کرد؟ 

پروژۀ پیشنهادی تولید، پرورش و فروش انواع گل و گیاه براساس استاندارد عملکرد

پروژۀ پایانی
در گروه های چند نفره، در یک پروژۀ تولید و فروش گیاهان آپارتمانی، به شکل گروهی همکاری کنید و اقدام 
به پرورش و فروش محصوالت تولیدی در بازارچه نمایید. با توجه به مطالب آموزشی این پودمان و منابع دیگر، 

مراحل زیر را در راستای انجام موفقیت آمیز پروژۀ پایانی خود در نظر بگیرید:
 با به کارگیری قوۀ تخیل و خالقیت خود و با توجه به شرایط و امکانات موجود، فهرستی از محصوالتی را 

که می توانید در این غرفه عرضه نمایید، تهیه کنید. 
 برنامه ریزی مناسب دورۀ زمانی پروژه را مشخص کنید.

 امکانات و منابع الزم را پیش بینی، فهرست و تهیه کنید.  
 انواع گلدان های مناسب با ایده های نوآورانه را برای عرضه در نظر داشته باشید.

 با راهنمایی هنرآموز خود و با در نظر گرفتن مراحل رشد و پرورش گیاهان، به تولید و پرورش محصوالت 
خود )گل های آپارتمانی، سبزیجات، سبزه انداختن و گل آرایی( در زمان مناسب اقدام کنید و دورۀ برداشت 

آن را پیش بینی و یادداشت کنید. 
 محصول نهایی را با طراحی جذاب برای عرضه و فروش در بازارچه، آماده کنید. 

 گزارشی از مراحل کار را تهیه کنید و به همراه تصاویر نمایشی، به هنرآموز خود تحویل دهید.





شایستگی 3

چیدمان منزل

»خانه« اصلی ترین و امن ترین فضای زندگی است.
زمان: 34ساعت )نظری 14 ساعت + عملی 20 ساعت(
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استاندارد عملکرد 

  آشنایی با فضاهای داخلی منزل از طریق به کارگیری مفاهیم و بررسی مشخصات فضاهای داخلی براساس 
استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  آشنایی با سبک و نحوۀ چیدمان فضای پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب، ورودی ها

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی

  جداسازی کاغذ و پالستیک از دیگر زباله ها 

   واحد یادگیری ١ 

آشنایی با فضاهای داخلی منزل

https://www.roshd.ir/311247-3-1
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مقدمه

به طور معمول، نقل مکان به خانه های جدید همیشه برای افراد یک خانه پر از هیجان و جذابیت است، اما گاهی 
اوقات نحوۀ چیدمان خانه تبدیل به یک دغدغه برای افراد آن، خصوصاً کدبانوی خانه می شود. زیرا باید تصمیم 
بگیرد که وسایل را در فضا و محیط جدید به چه نحوی قرار دهد تا یک فضای مناسبی را فراهم آوردکه عالوه بر 
احساس شادی و راحتی، بازتابی از شخصیت، احساس، هنر و سلیقه او باشد. بنابراین الزم است ابتدا اصول 
زیباسازی داخل منزل را بداند تا بتواند آن را در چیدمان داخلی منزل به کار بندد. برهمین اساس، دراین پودمان 

توضیحاتی پیرامون شناخت هریک از فضاهای خانه و نحوۀ قرارگیری و چیدمان عناصر آن ارائه می گردد.

مفهوم چیدمان منزل
هنر چیدمان داخلی خانه، خلق حس هماهنگي در زندگي است و هدف اصلي آن ترویج سالمتي، شادي، 
سعادت، انرژي و شور و اشتیاق است که از طریق قرارگیری صحیح اشیا و دکور مناسب حاصل مي گردد. این 
هنر به ما امکان مي دهد تا اشیا را بدون صرف مخارج بسیار براي تغییر دکوراسیون، سرجاي خود قرار دهیم. 
با ایجاد هماهنگی بین اجزا، رنگ ها و وسایل، این فضای  امروزه می توان در خانه های کوچک و آپارتمانی 

کوچک را بهینه سازی کرد و جلوه گری آنها را بیشتر نمود.

انتخاب سبک مناسب 
در چیدمان منزل، اولین قدم، آشنایی با فرهنگ و سلیقۀ افراد استفاده کننده از فضاست که می تواند مبنای 
انتخاب سبک مناسب برای آن فضا باشد. امروزه تعداد بی شماری سبک  و شیوه های متفاوتی برای چیدمان و 
دکوراسیون وجود دارد )مانند سبک های مدرن، سنتی، روستایی، شهری، کالسیک، صنعتی و....( که هرکدام 
ویژگی و تأثیرات خاص خود را دارند. برخی از این سبک ها به طور کامل و برخی دیگر نیز به صورت جزئی 
با یکدیگر تفاوت دارند. البته هیچ کدام از این سبک ها نباید ما را محدود کند. می توان چند سبک را با هم 
ترکیب کرد و سبکی نو ساخت. هنر چیدمان داخلی در این است که با تسلط و درایت، سبک های مختلف 
را به گونه ای با هم ترکیب کند که صدمه ای به دیگری وارد نشود و نتیجۀ مطلوب به دست آید. همچنین در 
برخی از موارد، ممکن است توجه ما به سوی سبک خاصی رهنمون شود، اما گاهی فضایی که در اختیار ماست 
به شکلی است که هیچ ایده ای را به ذهن ما نمي آورد. در اینجا می توان با مشاهدۀ نمونه ها و با ترکیب ایده ها، 
با خالقیت و سلیقۀ خود چیدمان جدیدی را در فضا خلق کرد. رنگ و طرح می تواند فضایی متفاوت ایجاد 
کند؛ بنابراین در وهلۀ نخست، سلیقۀ شخصی افراد نقش چشمگیر و قابل توجهی در سبک چیدمان یک خانه 

دارد. اما این سلیقه اگر به صورت اصولی و با قاعده اجرا شود می تواند بیانگر یک خانۀ دلخواه باشد.
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آشنایی با فضاهای خانگی

از شروع  قبل  قرار گیرد کاربری فضاست.  توجه  باید مورد  از مهم ترین عواملی که  در چیدمان منزل یکی 
چیدمان هر فضا، مهم ترین مسئله، بررسی و ارزیابی فضا و مکان موجود است.

فضاهای خانگی: فضاهای خانگی، فضاهایی هستند که ما در آنها زندگی می کنیم و کاماًل در اختیار ما هستند. 
مهم ترین ابن فضاها عبارت اند از پذیرایی، اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب، ورودی ها، سرویس بهداشتی، 
باغچه، پارکینگ و غیره. به طورکلی، بعد از شناخت کامل هر یک از فضاهای خانه، اقدام به هر کاری راحت تر 

صورت می گیرد.

 1ـ1ـ هدف توانمندسازی 
مشخصات فضای پذیرایی را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.

معرفی چند نمونه از سبک های رایج در دکوراسیون داخلیبیشتر بدانید
سبک مدرن: مهم ترین ویژگی این سبک استفاده از رنگ های ساده، خط های صاف و منظم و ایجاد حس 
سادگی در اجزای1 مختلف منزل است. برای جذابیت بیشتر از شیشه، استیل، رنگ های سفید و نقره ای، 
وسایل صاف و صیقلی و مواد طبیعی استفاده می شود. این سبک برای آنهایی که خانه ای ساده، منظم و به 

دور از زرق و برق را دوست دارند، مناسب است.
سبک ایرانی: یکی از محبوب ترین سبک ها برای ایرانیان است که بسیاری از افراد، این سبک را به خاطر 
آرامش و راحتی وصف ناپذیر آن، در منازلشان استفاده می کنند. فرش ایرانی قلب این نوع دکوراسیون است و 
حتماً باید از آن در طراحی خانه استفاده کرد. همچنین در چیدمان سبک ایرانی، اغلب مبل های کالسیک و 
یا تخت های چوبی، ظروف سفالی، قاب های خطاطی شده، ترمه و گلیم و استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگ 
آبی الجوردی کاربرد دارد. در خیلی از جاهای دنیا این سبک شناخته شده است و قدمت و اصالت زیادی دارد.

سبک روستایی: ویژگی اصلی این سبک، یک خانۀ ساده و بی آالیش است که از سنگ و چوب و وسایل 
کهنه و رنگ و رو رفته در خانه استفاده می شود. این سبک ریشه در آداب و سنت های کشورهای مختلفی 
دارد که دوست دارند فضای طبیعی خانه های روستایی را در محیط خانه به وجود آورند. رنگ های گرِم مات 

و پارچه های نقش دار در این سبک پرطرف دار است.
سبک شهری: از عناصری استفاده می شود که حس و حال فضای شهری را در داخل خانه به وجود می آورد 
و به آن جلوه ای مدرن و منحصر به فرد می دهد. سطوح انعکاسی و آینه ها در این سبک، محیط خانه را از 

آنچه که هست، بزرگ تر و روشن تر جلوه می دهد.
سبک کالسیک: یکی از ویژگی های این سبک، نظم زیاد آن است. در قسمت های مختلف، دکوری هایی 
تقارن در فضا به صورت کامل رعایت شود.  تا  از هرکدام یک جفت تهیه کرد  قرار می گیرد که می توان 
می توان از رنگ های مختلفی مثل ِکِرم و قهوه ای و زرشکی استفاده کرد و ترکیب آنها در کنار وسایل چوبی، 

زیبایی آن را دو چندان می کند. سبک کالسیک بسیار پرطرف دار است و هیچ گاه از مد خارج نمی شود.

Eleman ـ1
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فضای پذیرایی 

آیا تاکنون به فضاهای داخلی خانۀ مسکونی خود فکر کرده اید؟ دوست دارید فضای پذیرایی چگونه باشد؟ آیا فعالیت 1
تفاوت فضای پذیرایی و اتاق نشیمن را می دانید؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.

پذیرایی، فضای عمومی خانه است که به منظور تداوم و تعمیق روابط اجتماعی و خانوادگی و برای پذیرایی 
از مهمانان و برگزاری مراسم و جشن ها، در طراحی خانه ها درنظر گرفته می شود. این فضا باید از تهویه و نور 
مناسب برخوردار باشد. وسعت فضای پذیرایی حداقل12 مترمربع است و بسته به شرایط اقتصادی و نیاز خانواده 
می تواند افزایش یابد. در خانه های کوچک که مساحت چندان زیادی ندارند، امکان طرح یک پذیرایی جدای از 
نشیمن وجود ندارد )شکل 1ـ1(؛ به همین دلیل فضای نشیمن و پذیرایی با هم ادغام می شوند )باز یا اُپن1(. فضای 
پذیرایی جزء فضاهای رسمی  خانه محسوب می شود، بنابراین خوب است که در نزدیکی ورودی خانه طراحی 
شود تا مهمانان برای رسیدن به آن از فضاهای خصوصی2 خانه عبور نکنند. عالوه براین، برای پذیرایی راحت تر 
بهتر است که فضای پذیرایی با آشپزخانه نیز ارتباط نزدیکی داشته باشد. باید دقت شود که در ایام معمول 
بتواند در خدمت نیاز های خانواده نیز باشد. کیفیت فضای پذیرایی به خوبی می تواند گویای فرهنگ و ارزش های 
خانواده و زیبایی های مادی و معنوی آنها باشد. در شکل 2ـ1 فضای پذیرایی و ناهارخوری باهم تلفیق شده و 
فضای بزرگ تر و انعطاف پذیری را برای استفاده های دیگر در اختیار خانواده قرار می دهد. البته برای استقالل 
بیشتر فضای ناهارخوری، می توان با استفاده از پله، دیوار و دکور، آن را از پذیرایی جدا کرد )شکل 2ـ1 تا 4ـ1(.

Open ـ1
2ـ شامل اتاق خواب های والدین و فرزندان، حمام و سرویس بهداشتی خصوصی.

شکل 2ـ1ـ تلفیق فضای پذیرایی و ناهارخوریشکل 1ـ1ـ پذیرایی و نشیمن ادغام شده باهم

شکل ٤ـ1ـ استفاده از دیوار جداکننده برای استقالل پذیرایی شکل ٣ـ1ـ استفاده از پله برای استقالل ناهارخوری از پذیرایی
و ناهارخوری
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تفاوت ویژۀ اتاق نشیمن و سالن پذیرایی: در گذشته اتاق نشیمن و سالن پذیرایی به عنوان دو بخش مجزا 
در منازل وجود داشتند )شکل 5  ـ1( که هرکدام برای کاربردهای متفاوتی استفاده می شدند. اما همان طورکه 
و  نشیمن  برای  مکان مجزا  دو  از  بسیار کمتر  به دالیل مختلف،  با کوچک تر شدن خانه ها  امروزه  می دانید 
پذیرایی استفاده می شود )شکل6  ـ1(. اما همچنان این دو مکان تفاوت هایی با یکدیگر دارند و این تفاوت ها در 
طراحی داخلی آنها تأثیرگذار است. اتاق های نشیمن برخالف سالن پذیرایی باید بسیار راحت و کارآمد باشند؛ 

در حالی که سالن پذیرایی برای مهمان ها چیدمان می شود.

شکل ٦  ـ1ـ پذیرایی و نشیمن در یک فضا ـ 1ـ پذیرایی جدای از نشیمن شکل ٥  

در گروه های کالسی، مشخصات و ویژگی های فضای پذیرایی چند خانۀ متفاوت را بررسی کنید و در یک فعالیت 2
جدول فهرست کرده و سپس درکالس ارائه کنید.

 2ـ1ـ هدف توانمندسازی 
مشخصات فضای اتاق نشیمن را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.

فضای اتاق نشیمن

اتاق نشیمن شما دارای چه مشخصات و ویژگی هایی است؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس فعالیت ٣
ارائه دهید.

مشخصات اتاق نشیمن
اتاق نشیمن، محل زندگی خانواده و مهم ترین قسمت خانه است؛ فضایی است تا حدودی شبیه به قلب خانه، 
گرم و صمیمی. در اکثر شهرهای بزرگ ایران در زمینۀ فضاهای مسکونی، دو الگوی شاخص و قابل تأمل 

سّنتی1 )شکل7ـ1( و مدرن وجود دارد. 

1ـ سنت به معنای دنبال نمودن یک سری قواعد و اصول و فنون است که بر پایۀ کاربرد صحیح شان در زمان های طوالنی توسط افراد مختلف 
همواره دنبال شده، ادامه یافته و ماندگار شده اند.
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در گذشته اتاق های سنتی معموالً چند عملکردی بودند و به فراخور 
شرایط حاکم، رفتارهای مختلف نشیمن، غذاخوری، خواب و پذیرایی 
با  کارکرد  نظر  از  تنها  نه  اتاق های سنتی  است.  دربر می گرفته  را 
فضاهای امروزی فرق داشتند، بلکه شکل، هندسه و تناسبات نسبتاً 
متفاوتی را نیز دارا بودند. در گذشته یک اتاق می توانست جواب گوی 

هر سه رفتار نشستن، غذا خوردن و خواب باشد.

امروزه با توجه به الگوی زندگی اعضای خانواده، نشیمن می تواند به صورت فضایی کاماًل دربسته و خصوصی 
)تفکیک شده به وسیلۀ دیوار یا در، یا تاق نما( و یا به صورت باز یعنی در ارتباط با فضاهایی نظیر پذیرایی و 
غذاخوری و آشپزخانه )بدون تفکیک( طراحی شود )تصویر 8  ـ1(. در طرح باز، اتاق نشیمن ممکن است به 
وسیلۀ دیواری متحرک بدون استفاده از در، از سایر اتاق ها جدا گردد. فضای نشیمن باید آفتاب گیر باشد و 
طوری طراحی شود که فعالیت های مختلفی مانند نشستن، صحبت کردن، تماشای تلویزیون، بازی بچه ها و... 
را عملی سازد. اما نباید به عنوان راه عبور و مرور به بخش های خواب و بخش های دیگر خانه باشد. همچنین 
باید از وسعت مناسب نیز برخوردار باشد. ابعاد و اندازۀ این فضا با توجه به تعداد افراد خانواده، نوع فعالیت ها 
و مبلمان و لوازم دیگر تعیین می گردد. مساحت این فضا معموالً بین 1٥ تا ٣٥ متر مربع متغیر است. برای 
طرح کلی آن از فرم هایی مانند دایره، مربع، چندضلعی یا مستطیل با طول و عرض نزدیک به هم استفاده 

می شود )شکل 9ـ1(. 

شکل ٧ـ1ـ فضای داخلی یک اتاق سنتی

شکل ٩ـ1ـ فضای نشیمن )طرح بسته( شکل ٨ـ1ـ فضای نشیمن در ارتباط با فضاهای دیگر )باز(
به فرم مربع امکان دورهم نشستن افراد 

بهتر فراهم می شود.

هریک از هنرجویان مشخصات فضای داخلی اتاق نشمین چند خانۀ متفاوت را از نظر مساحت، شکل، نور فعالیت ٤
و نوع ارتباط با دیگر فضاها، بررسی و در یک جدول فهرست کند و در کالس ارائه دهد.

 ٣ـ1ـ هدف توانمندسازی 

مشخصات فضای آشپزخانه را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.
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فضای آشپزخانه

با توجه به کارکرد آشپزخانه، فضای آشپزخانه در زمان های گوناگون چه تغییراتی داشته است؟ دربارۀ فعالیت ٥
تغییراتی که به نظرتان می رسد، گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

مهم ترین  از  یکی  آشپزخانه  آشپزخانه:  مشخصات 
عناصر عملکردی خانه و از جمله فضاهایی است که 
مشخصات آن در زمان های گوناگون بسیار تغییر کرده 
و پخت  آماده سازی  نگهداری،  برای  آشپزخانه  است. 
برای  هم  گاهی  و  ظروف  شست وشوی  موادغذایی، 
صرف صبحانه و سایر وعده های غذایی خانواده کاربرد 
دارد و چون وظیفۀ خدمت رسانی به کل خانه را دارد، 
10ـ1(. )شکل  داد  قرار  ورودی  نزدیک  را  آن   باید 
دلیل این کار این است که به راحتی بتوان مواد غذایی 

شکل 11ـ1ـ فضای آشپزخانه در ارتباط با فضای پذیرایی، نشیمن، غذاخوری و ورودی

شکل 1٠ـ1ـ محل آشپزخانه نزدیک ورودی

قباًل ذکر  از آن خارج کرد. همان طورکه  را  زاید  به آسانی مواد  و  به داخل آن حمل کرد  را  خریداری شده 
شد، آشپزخانه می تواند با بخش نشیمن نیز ارتباط مستقیم داشته باشد تا محل بازی بچه ها از آنجا قابل 
دیدن باشد. بنابراین به دلیل کاربرد آن باید طوری طراحی شود که به نشیمن، پذیرایی، غذاخوری و ورودی 

دسترسی راحتی داشته باشد )شکل11ـ1(. 

ابعاد آشپزخانه با توجه به نوع مبلمان و نحوۀ استفاده و استانداردهای موجود مشخص می شود. پیش بینی یک 
فضای نیمه باز مانند بالکن به کارایی آشپزخانه نیز می افزاید. همچنین مشخصات، لوازم، کارکرد و تأسیسات 
آشپزخانه از مطبخ سنتی تا آشپزخانۀ جدید و مدرن، تغییرات زیادی داشته است و با توجه به تنوع فعالیت ها، 
وجود انواع لوازم و تجهیزات مدرن، ضرورت استفاده از سیستم های تأسیساتی برای آب رسانی و دفع فاضالب، 
روشنایی، تهویه و... لزوم توجه به بهداشت و نظافت در آن، طراحی این فضا را حساس تر و مشکل تر می کند. 
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و  لوازم  گاه  توجه خاصی شود.  آن  نور  و  تهویۀ طبیعی  به  که  باعث شده  آشپزخانه  کاربردی  ویژگی  امروزه 
تسهیالتی مانند فریزر، ماشین ظرف شویی، دستگاه آب گرم کن نیز در داخل یا مجاورت آشپزخانه قرار می گیرند.

هر یک از هنرجویان مشخصات فضای آشپزخانۀ چند خانۀ متفاوت را از نظر مساحت، شکل، نور و نوع فعالیت ٦
ارتباط با دیگر فضاها، بررسی و در یک جدول فهرست کند و درکالس ارائه دهد.

 ٤ـ1ـ هدف توانمندسازی 
مشخصات فضای اتاق خواب را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.

فضای اتاق خواب 

ترجیح می دهید فضای خواب مستقلی داشته باشید یا مشترک؟ چرا؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را فعالیت ٧
در کالس به دوستانتان ارائه دهید.

مشخصات اتاق خواب: برای یک زندگی متوازن و خوب، الزم است 
بین زندگی جمعی و شخصی تعادل ایجاد شود. این بخش از خانه، 
امکانات الزم برای زندگی شخصی را در اختیار افراد قرار می دهد. 
تکالیف  انجام  بازی،  برای  فضا  نیازمند  نیز  نوجوانان  و  کودکان 
خواب،  اتاق های  فضای  هستند.  و...  هنری  کارهای  انجام  مدرسه، 
آشپزخانه(  و  نشیمن  )مانند  خانوادگی  فضاهای  به  نزدیکی  ضمن 
مهمان طراحی  پذیرایی  فضای  از  دور  و  به صورت مستقل  معموالً 
می گردد. بخش خواب باید در قسمت ساکت خانه و دور از صدای 
مزاحم طراحی شود و به حمام و سرویس دسترسی نزدیک داشته 
باشد. همچنین آفتاب گیر و از دید و مناظر خوبی برخوردار باشد و 
به خوبی تهویه شود )شکل12ـ1(. اندازۀ اتاق های خواب، بسته به 
تعداد افراد استفاده کننده، نوع فعالیت ها و مبلمان و لوازم مورد نیاز 
اتاق خواب  تغییر می کند. مساحت  تا 20 مترمربع  از 12  معموالً 

فرزندان بین 12 تا 15 مترمربع تغییر می کند.

شکل 12ـ1ـ فضای اتاق خواب

مشخصات فضای داخلی اتاق خواب چند خانۀ متفاوت را از نظر ابعاد، مساحت، آفتاب گیر بودن، میزان فعالیت ٨
ارتباط با دیگر فضاها و... بررسی و در یک جدول فهرست کنید و در کالس ارائه دهید.
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ـ 1ـ هدف توانمندسازی    ٥ 
مشخصات ورودی ها را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه در کالس ارائه دهد.

ورودی ها

با توجه به تصاویر زیر )شکل13ـ1( به نظرتان ورودی های منازل از گذشته تا به امروز چه تغییراتی داشته اند؟ فعالیت ٩
دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1٣ـ1ـ نمای بیرونِی ورودی های منازل

مشخصات ورودی: ورودی منزل، اولین محلی است که میزبان به استقبال مهمان خود می آید و آخرین جایی 
است که با او خداحافظی می کند؛ بنابراین خوب است که ابعاد و اندازه و وسایل به گونه ای پیش بینی شوند که 
ورودی خانه فضای کافی را برای استقبال و روبه رو شدن با مهمان تازه وارد و نیز بدرقۀ ایشان داشته باشد. 
عالوه بر ابعاد و تناسب فضای ورودی، دِر ورودی نیز اهمیت خاصی دارد. خوب است که نسبت به سایر درهای 
خانه شکیل تر و از عرض بیشتری برخوردار باشد و تاحدامکان به صورت دو لنگه طراحی شود تا در مواقع 
جابه جایی وسایل بزرگ خانه بتوان هر دو لنگۀ در را باز کرد و وسایل را به راحتی از میان آنها جابه جا کرد 
)شکل 14ـ1(. درگذشته همواره قسمت باالی درهای ورودی از معبر ورودی یا از داخل، ُمزیّن به آیات قرآن 
و یا دعاهایی بوده است )شکل 15ـ1(. پسندیده است با بهره گیری از این شیوه، کیفیت معنوی ورودی منازل 
ارتقا یابد. در طراحی خانه های سنتی همواره فضایی به عنوان جلوخان در جلوی ورودی )از معبر عمومی( 
پیش بینی می شد که برای نشستن کوتاه مدت کاربرد داشت. معموالً دِر ورودی به فضای هشتی1 باز می شد. 
این فضا، امکان مکث )توجه(، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بخش های مختلف خانه چون اندرونی و 
بیرونی را فراهم می آورد )شکل16ـ1(. بهتر است با بهره گیری از این الگو، فضایی ُمسّقف2 با سکوهایی برای 

نشستن در حد فاصل ورودی اصلی و معبر عمومی طراحی شود.

1ـ فضای سرپوشیدۀ متصل به کوچه، بعد از در ورودی است. مهم ترین کارکرد هشتی، تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند جهت و حفظ حریم 
خانه است. هشتی به شکل های مختلفی مانند مربع یا مستطیل، هشت ضلعی و... ساخته می شد.

2ـ فضای سرپوشیده و سقف دار
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نمونۀ جدول تکمیل شده در مورد فضاهای داخلی مسکونی

مشخصات مساحت) مترمربع(نام فضاردیف

12ورودی1

 نسبتاً بزرگ و جادار برای استقبال از مهمان
 داشتن کمد برای لباس و جاکفشی

 داشتن سرویس بهداشتی برای مهمان
 نزدیکی به آشپزخانه و پذیرایی مهمان

25پذیرایی2

 در نزدیکي ورودي و آشپزخانه
 داشتن ارتباط نزدیک با غذاخوري مهمان

 فضایي نسبتاً بزرگ و جادار براي مهماني ها
 داراي فرمي که مبل ها را بتوان به خوبي دور هم چید.

14غذاخوری مهمان3
 رابطۀ بسیار نزدیک با آشپزخانه و پذیرایي

 داشتن بوفه اي براي قرار دادن ظروف پذیرایي
 داشتن میز غذاخوري 8 نفره

16نشیمن4

 رو به نور جنوب و دید به حیاط اصلي خانه
 رابطۀ نزدیک با آشپزخانه و بخش خواب خانه

 رابطه با پذیرایي و کمک به آن در مهماني هاي بزرگ
 داشتن ایواني در جلوي نشیمن براي صرف غذا و استراحت

15آشپزخانه5

 رو به نور شمال
 نزدیکي به ورودي، پذیرایي و نشیمن خانه

 داشتن رخت شوي خانه در ارتباط با آشپزخانه
 داشتن میز غذاخوري خانواده

 کف قابل شست وشو و داراي کف شو
 داشتن پنجره در باالي سینک ظرف شویي

15اتاق خواب والدین6
 رو به نور جنوب و دید به حیاط اصلي

 داشتن سرویس خصوصي و داشتن دسترسي مستقیم به آن
 کمد به اندازۀ کافي

13اتاق خواب فرزند7
 داشتن نور جنوب

 داشتن تخت، کمد، میز تحریر و کتابخانه
 داشتن رنگ مالیم ترجیحاً صورتی

شکل 1٦ـ1ـ هشتی ورودی 
خانه های سنتی با تزیینات 

سقف و کف

شکل 1٥ـ1ـ ورودی خانه های شکل 1٤ـ1ـ در دولنگه
سّنتی مزیّن به آیات قرآن
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استاندارد عملکرد 

  چیدمان فضاهای داخلی منزل از طریق به کارگیری روش های چیدمان پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، اتاق 
خواب و ورودی ها براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  چیدمان پذیرایی 
  چیدمان نشیمن 

  چیدمان آشپزخانه 
  چیدمان اتاق خواب 

  چیدمان ورودی ها

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی

  جداسازی زباله ها و مدیریت پسماند

 1ـ2ـ هدف توانمندسازی 
چیدمان فضای پذیرایی را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.

   واحد یادگیری 2 

چیدمان فضاهای داخلی منزل

https://www.roshd.ir/311247-3-2
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نحوۀ چیدمان فضاهای داخلی منزل

چیدمان فضای پذیرایی 

در گروه های کالسی، دربارۀ نحوۀ چیدمان فضای پذیرایی خانۀ مسکونی خود گفت وگو کنید و نتایج را در فعالیت 1
کالس به دوستانتان ارائه دهید.

هر فضایی با توجه به فعالیت هایی که در آن رخ می دهد، به وسایلی خاص نیازمند است. انتخاب این وسایل 
و نحوۀ چیدن آنها در فضا، نقش زیادی در باال بردن شرایط مناسب استفاده و در نتیجه، کارایی آن فضا دارد 
)شکل1ـ2(؛ به خصوص اگر فضای کوچکی در اختیار باشد، باید بیش از پیش دقت کرد تا وسایل و نحوۀ 
چیدن آنها، راه رفت و آمد را مسدود نکنند. برهمین اساس، الزم است نکات مهمی در رابطه با چیدمان داخلی 

آن دانست و آنها را به کار بست. 
1 نحوۀ چیدمان مبلمان

مبلمان، مهم ترین عنصر در طراحی فضای پذیرایی به شمار می رود. اصطالح مبلمان شامل لوازم و دکوراسیون 
چوبی، فلزی و غیر اینها در قالب میز، مبل، صندلی و دیگر لوازم دکوراسیونی پارچه ای است. چنانچه اشاره 

شد، تعیین محل وسایل و مبلمان منزل یکی از مهم ترین تصمیمات در چیدمان است. 

شکل 1ـ2ـ کارایی و هماهنگی مبلمان با فضا

بنابراین بهتر است در چیدمان مبلمان، موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
و فضا  استفاده  نوع  و  با وسعت  باید  نیز  آن  و رنگ  اندازه  راحتی و جنس،  بر  مبلمان، عالوه  انتخاب   در 

هماهنگ باشد )شکل 1ـ2(.
 مبلمان به گونه ای چیده شود که بیشترین سطح مفید و کارایی در فضا را فراهم آورد. باید سعی شود که 

مبلمان پشت به هم نباشند )شکل 2ـ2(. 
 در استقرار مبلمان، باید به حرکت افراد و مسیرهای عبوری توجه کرد )شکل 3ـ2(. 
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 مبلمان به گونه ای چیده شود که آراسته به نظر برسد و شلوغ و نامنظم نباشد )شکل 4ـ2(.
  صندلی ها و مبل ها بیش ازحد از یکدیگر دور نباشند تا مهمانان بتوانند به راحتی با یکدیگر صحبت کنند.

  برای پذیرایی از مهمان ها به میز جلومبلی و میز های کوچک عسلی نیز نیاز است. بهتر است محل میز را طوری 
انتخاب کرد که در دسترس همه باشد و شخص بدون بلند شدن از روی مبل به میز دسترسی داشته باشد.

  درصورت امکان در نزدیکی هر مجموعه مبل، یک چراغ پایه دار یا آویز بلند قرار داده شود.
  چیدمان مبل ها در اطراف فرش به صورتی باشد که پای افراد بر روی فرش قرار گیرد )شکل 5  ـ2(.

  در فضاهای کوچک به منظور باال بردن کارایی فضا می توان از مبلمان انعطاف پذیر و چندکاره استفاده کرد.
  درصورت رفت وآمد های مکرر و مهمانی های زیاد، بهتر است مدلی بزرگ و جادار را انتخاب کرد تا فضای 

کافی برای نشستن مهمان ها وجود داشته باشد. 
  اگر تعداد افرادی که در خانه رفت و آمد می کنند، مشخص است، می توان کاناپه ای را با چند صندلی ترکیب کرد 

و فضایی زیبا به وجود آورد.
در تصاویر زیر نمونه هایی از این چیدمان را می بینید.

شکل ٥ ـ2ـ تعیین محدودۀ فرش و رها شدن باقی فضا برای عبور

از فضای شکل 2ـ2ـ بهتر است مبلمان پشت سرهم نباشند.  به دیوار و استفاده  شکل ٣ـ2ـ تکیه دادن مبلمان 
رفت و آمد برای  تلویزیون  جلوی 

قفسه های  میز،  با  می توان  را  مبل  پشت  منظرۀ  ٤ـ2ـ  شکل 
آراست. زیبا  شکلی  به  و  مناسب 
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2 ایجاد نقطۀ مرکزی یا کانونی

یکی از قانون های اصلی در چیدمان، ایجاد یک »  نقطۀ مرکزی« یا انتخاب مرکز توجه یا همان نقطۀ تمرکز در 
اتاق است. نقطۀ مرکزی به این معناست که وسیله ای مانند تلویزیون )شکل 6  ـ2( و یا شومینه )شکل 7ـ2( 
به عنوان نقطۀ مرکزی انتخاب شود و سایر اشیا به سمت این نقطه قرار داده شوند و حتی میز جلومبلی و با 
یک پنجره نیز می توانند به عنوان نقطۀ مرکزی در نظر گرفته شوند. این نقطه اولین جایی است که چشم بر 
آن متمرکز می شود. زمانی که یک وسیله به عنوان نقطۀ مرکزی انتخاب می شود، باید سایر اشیا و لوازم نیز 
متناسب با آن وسیله خریداری شود )الزم به یادآوری است، وجود نقطۀ مرکزی برای همۀ فضاها کاربرد دارد 

و مختص پذیرایی نیست(. 
 می توان با استفاده از مؤلفه های بصری همچون رنگ، بافت و نور، اقدام به ایجاد نقاط مرکزی یا کانونی در 
قسمت های مختلف خانه کرد. مثاًل با استفاده از رنگ های جلب توجه کننده، دیوار )شکل 8 ـ2( یا سقف خانه 

و یا با استفاده از یک فرش زیبا )شکل 9ـ2(، کف اتاق را به نقطۀ کانونی تبدیل کرد.

شکل ٧ـ2ـ شومینه به عنوان نمونه ای از نقطۀ مرکزیشکل ٦ ـ2ـ تلویزیون به عنوان نمونه ای از نقطۀ مرکزی

شکل ٩ـ2ـ تبدیل فرش به نقطۀ مرکزیشکل ٨ ـ2ـ تبدیل دیوار به نقطۀ مرکزی
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٣ پرده ها

پرده ها فاصله ای بین وسایل داخل اتاق و فضای بیرون هستند. رنگ و طرح آن باید مناسب و هم طیف با 
وسایل خانه، رنگ دیوارها و به طورکلی نوع فضا باشد. پارچه، چوب پرده، نوار و بند پرده را نیز باید هماهنگ 

انتخاب کرد.

الف( هنرجویان در گروه های دو یا سه نفره، چیدمان فضای پذیرایی چند خانۀ متفاوت را بررسی، مقایسه فعالیت 2
و تجزیه و تحلیل کنند. سپس نتایج را در قالب یک گزارش به همراه تصاویر در کالس ارائه دهند.

ب( هریک از هنرجویان با استفاده از رنگ، نور و اشیای مختلف دیگر، اقدام به ایجاد نقاط مرکزی دریکی 
از قسمت های محیط زندگی خود کنند و گزارش آن را به همراه تصاویر در کالس ارائه دهند.

 2ـ2ـ هدف توانمندسازی 
چیدمان فضای اتاق نشیمن را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد.

چیدمان اتاق نشیمن

درمورد تفاوت های چیدمان سنتی و امروزی اتاق های نشیمن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه فعالیت ٣
دهید.

1 چیدمان سّنتی اتاق نشیمن

سبک سنتی یکی از معروف ترین و پرطرف دارترین و از طرفی اصیل ترین سبک ها در دکوراسیون داخلی و 
این سبک جزء معدود سبک هایی است که گذر زمان آن را  اتاق نشیمن است.  به خصوص در دکوراسیون 
تکراری نمی کند و در هر شرایطی می تواند ظاهری بسیار شیک داشته باشد. عناصری از قبیل اشیا و وسایل 
قرمز،  از رنگ های  بیشتر  از چیدمان  نوع  این  در  این سبک چیدمان هستند.  اصلی  معّرف  عتیقه  و  سّنتی 
زرشکی و خنثی1 استفاده می شود. چیدمان و مبلمان فضای نشیمن در سبک سنتی )شکل10ـ2( ویژگی های 

زیر را دارد: 
  معموالً از قالی و پشتی استفاده می کنند و اندازۀ فضا نیز بر این اساس تعیین می شود.

  اگر افراد خانواده از کف اتاق برای نشستن استفاده کنند، بهتر است کف پوش نرم به کار برده شود.
  الزم است برای تکیه دادن افراد، محل دیوارها و اندازۀ آنها با تعداد افراِد استفاده کننده از فضا تناسب داشته 

باشد. 
  در این الگو با تعبیۀ تاقچه می توان مکان هایی برای اشیای تزیینی یا مورد استفاده فراهم کرد.

  ارتفاع پنجره ها باید متناسب با ارتفاع نشستن افراد تنظیم شود.

1ـ رنگ های مشکی، سفید، خاکستری
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شکل 1٠ـ2ـ تصویری از چیدمان نشیمن سّنتی

2 چیدمان امروزی اتاق نشیمن

راحتی،  مبل  دارای  نشیمن  امروزه  معمول    به طور 
میز، لوازم صوتی و تصویری، قفسۀ نگهداری اشیا و 
نمایش عکس های یادگاری و قفسۀ کتابخانه است 

)شکل 11ـ2(.
  نحوۀ قرار دادن مبلمان باید طوری باشد که تأکید 

برگرد هم بودن اعضای خانواده داشته باشد. 
  محل نشیمن افراد یا مکان مبل ها به سوی تلویزیون 
یا منظرهای جالب پیش بینی شود )نقطۀ مرکزی(. 
این فضا  اهمیت  به دلیل  این رو طراحی نشیمن  از 

بسیار مهم است.
  در مبلمان فضاهای نشیمن معموالً از کاناپه، مبل دسته دار و میز برای صرف میوه و چای استفاده می شود. 
  مبلمان اتاق نشیمن و استقرار تلویزیون باید به گونه ای باشد که از غذاخوری خانوادگی و آشپزخانه قابل رؤیت 

باشد.
  توجه به برقراری تناسب رنگ: دراین فضا می توان مجموعه ای از رنگ های متفاوت را به کار برد. البته این رنگ ها نیز 
باید با یکدیگر هم نشینی مناسب داشته باشند. زیرا برقراری تناسب و یا ترکیب در رنگ ها خانه را زیباتر می کند.

و  بر هماهنگی  انتخاب شود که عالوه  به گونه ای  و  به صورتی بسیار راحت  باید  اتاق نشیمن    تمام وسایل 
تناسب، شادی آفرین و متناسب با روحیات و سلیقۀ افراد خانه باشد.

  استفاده از یک شومینه با طرح قدیمی و سنتی یا مدرن: جلوۀ شومینه جذاب و دلنشین است؛ حتی در بهار 
و تابستان که از آن استفاده نمی شود و می توان آن را با اشیای مختلفی تزیین کرد.

بنابراین از ویژگی های یک نشیمن خوب، مبلمان متناسب با فرهنگ، مساحت کافی برای تعداد افراد خانواده، 
نور و منظرۀ خوب، ارتباط مناسب با سایر فضاها از جمله ورودی، آشپزخانه و فضای باز خانه یا حیاط است. 
این فضا بسته به الگوی زندگی ساکنین می تواند از سایر فضاها تفکیک شود و یا با رعایت درجات مختلفی از 

محرمیت، با سایر فضاها چون پذیرایی، غذاخوری و یا آشپزخانه ادغام گردد.

شکل 11ـ2ـ چیدمان نشیمن امروزی

هر یک از هنرجویان، نحوۀ چیدمان اتاق نشمین سّنتی و امروزی چند خانه متفاوت را بررسی و مقایسه فعالیت ٤
کند و سپس نتایج را به شکل گزارش کار همراه با تصاویر در کالس ارائه دهد.
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 ٣ـ2ـ هدف توانمندسازی 
چیدمان فضای آشپزخانه را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد. 

نحوۀ چیدمان آشپزخانه 

به نظرشما در چیدمان عناصر اصلی آشپزخانه، چه مالک ها و اصولی باید درنظر گرفته شود؟ آیا زیبایی فعالیت ٥
ظاهر می تواند مالک اصلی باشد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

1 قرارگیری سه عنصر مهم در مثلث کار آشپزخانه

در  اصلی  عنصر  سه  گاز  اجاق  و  ظرف شویی  سینک  یخچال، 
انجام  آنها  حول  فعالیت ها  مهم ترین  که  هستند  آشپزخانه 
که  است  این  آشپزخانه  طراحی  در  توجه  قابل  نکتۀ  می گیرد. 
دور  اصلی  عنصر  سه  این  پیرامون  آن،  در  اصلی  حرکت های 
می زنند. از آنجایی که این سه وسیله در کنار هم نیستند، باید 
نزدیکی  ضمن  تا  بگیرند  قرار  یکدیگر  از  مناسب  فاصله های  با 
نیاز خود را داشته باشد و خللی  به هم، هر یک محدودۀ مورد 
در کار یکدیگر وارد نکنند. اگر محل استقرار این سه عنصر را 
به هم وصل کنیم، مثلثی شکل می گیرد که به آن »مثلث کار 

آشپزخانه« می گویند )شکل 12ـ2 و 13ـ2(.

شکل 12ـ2ـ طراحی مثلث آشپزخانه

رابطۀ منطقی بین سه عنصر مهم آشپزخانه

شکل 1٣ـ2ـ استقرار سه عنصر مهم در آشپزخانه به شکل مثلث آشپزخانه

در شرایط معمولی بهترین حالت این است که محیط مثلث کار ٤/٨٠ تا ٦ متر باشد. در این صورت فاصله نه 
آنقدر زیاد است که باعث رفت و آمد اضافی شود و نه آنقدر کم که محدودۀ کاری و حرکتی الزم برای هریک را 
مخدوش کند. در طراحی آشپزخانه باید سعی شود عناصر غیرمرتبط در داخل مثلِث کار قرار نگیرند تا کارایی 

آشپزخانه افزایش یابد. بنابراین بهتر است آرایش لوازم آشپزخانه به صورت L و یا موازی باشد. 
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2 طراحی کابینت های زمینی و هوایی )برای نگهداری ظروف و مواد غذایی و سایر لوازم آشپزخانه(

افراد  برای  ایجاد مزاحمت  از  برای جلوگیری  باالیی  کابینت های زمینی عمق بیشتری دارند و کابینت های 
استفاده کننده با عمق نصف کابینت های زمینی طراحی و تعبیه می شوند. با توجه به اینکه سه عنصر )یخچال، 
سینک ظرف شویی و اجاق گاز( در بین کابینت ها قرار دارند، باید از این امکان برای راحتی کار در این فضا 

استفاده شود.
٣ پیش بینی یک میز کوچک برای کار

بهتر است برای پاک کردن مواد غذایی، خرد کردن گوشت و سبزی، آماده سازی مواد در سینی برای پخت 
داخل فر و... یک میز کوچک در آشپزخانه فراهم گردد. چنانچه این میز در وسط آشپزخانه قرار دارد، بهتر 

است خارج از محدودۀ مثلث کار باشد.
٤ نحوۀ چیدمان عناصر اصلی آشپزخانه

از جنس  لوازم آشپزخانه است که معموالً  از مهم ترین  الف( سینک ظرف شویی: سینک ظرف شویی یکی 
استیل یا فایبرگالس است و برای شستن ظروف، مواد غذایی، میوه، سبزی و... استفاده می شود. ممکن است 
یک یا دو لنگه باشد. چون مدت زمان نسبتاً طوالنی و به صورت ایستاده از این وسیله استفاده می شود، در 

قرارگیری مناسب آن الزم است به نکات زیر توجه شود: 
  بهتر است در باالی سینک ظرف شویی پنجره ای رو به بیرون طراحی شود. طراحی پنجره در باالی سینک 
موجب می شود تا فرد مشغول به کار با تماشای چشم انداز، محیط را خوشایندتر احساس کند. این چشم انداز 

ممکن است با فضای بیرونی و یا درونی ارتباط داشته باشد )شکل 14ـ2(.
  توجه به عبور جریان هوا و تابش نور آفتاب )به دلیل خیس بودن سینک( می تواند شرایط بهداشتی خوبی 

را فراهم کند )شکل 15ـ2(. 
  وجود میز کار 60 تا 90 سانتی متری در دو طرف سینک و پیش بینی کشو در کابینت های کنار سینک، 

استفاده از آن را بسیار راحت تر می کند. 

هر یک از هنرجویان، مثلث کار آشپزخانه های چند خانۀ متفاوت را بررسی و تجزیه و تحلیل کند، سپس فعالیت ٦
نتایج بررسی را به شکل گزارش کار به همراه تصاویر در کالس ارائه دهد.

شکل 1٥ـ2ـ شرایط بهداشتی خوب آشپزخانه )عبور جریان 
هوا و تابش نور آفتاب(

شکل 1٤ـ2ـ پنجره در باالی سینک آشپزخانه و وجود میزکار 
در دوطرف آن
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ب( یخچال فریزر: این وسیله بعد از سینک ظرف شویی، 
از لوازم مهم آشپزخانه و محل نگهداری مواد غذایی 
است. این مواد از بیرون خریداری و به داخل آشپزخانه 

آورده می شوند بنابراین:
به  نزدیک  محلی  در  را  فریزر  یخچال  است    بهتر 
کوتاه ترین  در  تا  داد  جای  آشپزخانه  ورودی 
داد  قرار  آن  را در داخل  مواد غذایی  بتوان  فاصله 
باید  انتخاب محل یخچال فریزر  )شکل16ـ2(. در 
و وجود فضای کافی در  دِر آن  باز شدن  نحوۀ  به 

شکل 1٧ـ2ـ قرارگیری صحیح اجاق گاز در آشپزخانه

شکل 1٦ـ2ـ قرار دادن یخچال در ابتدای ورود به آشپزخانه

باز یخچال و سدمعبر نکردن توجه کافی داشت.  پشت در و همچنین فضای عبوری کافی در جلوی دِر 
بنابراین، یخچال فریزر باید طوری قرار گیرد که درصورت باز بودن دِر آن، باعث اختالل در حرکت نشود.

  برای سهولت در پر و خالی کردن یخچال فریزر، پیش بینی یک میز کار 90 سانتی متری در کنار آن و از 
سمتی که دِر آن باز می شود، ضروری ست. 

ج( اجاق گاز: سومین عنصِر مهم آشپزخانه است و برای 
گرم کردن و پختن مواد غذایی استفاده می شود، بنابراین: 
برای  کافی  کابینت  نصب  گاز،  اجاق  طرف  دو    در 

نگهداری مواد غذایی و ظروف ضروری است. 
یا  و  سینک  یخچال،  مجاورت  در  نباید  گاز    اجاق 
پنجره قرار گیرد؛ بلکه بهتر است از هر دو طرف با 
کابینت هم جوار باشد تا محدودۀ کاری مناسبی را 

در اطراف خود داشته باشد.
و  می شود  بخار  و  دود  بو،  ایجاد  سبب  غذا    پخت 
بیرون  به  آنها  و خروج  برای هدایت  است که  الزم 
از آشپزخانه، از دو روش تهویۀ طبیعی )باز نمودن 
پنجره و برقراری جریان هوا( و مصنوعی )نصب هود 
در باالی اجاق برای مکش( مدد گرفت )شکل17ـ2(. 
  قرارگیری اجاق گاز در معرض جریان مستقیم باد 
امکان خاموشی شعله و خطرات بعدی را به دنبال 

خواهد داشت.

٥ نحوۀ چیدمان آشپزخانه به سبک سّنتی 

آشپزخانه های سّنتی در واقع از نظر عملکرد، امکانات و قابلیت ، فرق چندانی با یک آشپزخانۀ مدرن ندارند 
و حتی دارای جدیدترین امکانات منطبق بر اصول مهندسی و معماری امروز هستند، اما تنها تفاوت شاخص، 

ظاهر آنهاست که به سبک سنتی است و حس و حال ما را به گذشته های دور می برد )شکل18ـ2(.
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گرایش کلی در این نوع چیدمان، از کابینت ها گرفته تا میز نهارخوری، صندلی ها، تزیینات و وسایل دیگر، 
استفاده از انواع چوب و یا استفاده از طرح چوب است که یک حس طبیعی بودن را به آشپزخانه القا می کند. 
گل سرخ،  طرح  مثاًل  سّنتی  طرح های  معمولی،  سرامیک  و  کاشی  به جای  سنگ  انواع  از  سّنتی  سبک  در 
استفاده از برش ها و خطوط به صورت منحنی و طاق، المان های سّنتی، صنایع دستی بومی، پرده های سّنتی 
با طرح های قدیمی  و بومی، ظروف گلی، سفالی، قابلمه های مسی، تزیین پنجره ها با قاب های چوبی شبکه ای 
به شکل سّنتی و قدیمی استفاده می شود. همچنین به کار بردن گلیم فرش یا گلیم ایرانی با طرح ها و نقوش 
اسلیمی یا عشایری برای پوشش کف آشپزخانه می تواند زیبایی آشپزخانه را در سبک سّنتی دوچندان سازد.

شکل ١8ـ٢ـ چیدمان آشپزخانه در سبک سّنتی

الف( با توجه به اینکه امروزه زیبایی و کارایی آشپزخانه نقش بسزایی در نمای داخلی منزل ایفا می کند، فعالیت 7
در گروه های کالسی، تحقیقی با عنوان »رایج ترین مدل های چیدمان آشپزخانه« را به همراه تصاویر، در 

کالس ارائه دهید.
ب( گزارشی از چیدمان آشپزخانه ها به سبک سّنتی تهیه کنید و به همراه تصاویر در کالس ارائه دهید.

آشپزخانۀ خطیآشپزخانۀ موازیآشپزخانۀ L شکلآشپزخانۀ U شکلآشپزخانۀ G شکلآشپزخانه با جزیره

چیدمان فضای غذاخوری
غذاخوری فضایی است که خانواده برای صرف غذا از آن استفاده می کند. در چیدمان این فضا الزم است به 

نکات ذیل توجه شود:
  با توجه به اینکه فرهنگ صرف غذا و پذیرایی از مهمان در مناطق مختلف کشور با هم متفاوت است، هنگام 

طراحی باید به فرهنگ منطقه، ابعاد، اندازه و تناسب فضا توجه کافی داشت. 
  خوب است فضای غذاخوری به آشپزخانه نزدیک باشد تا آوردن غذا و وسایل غذاخوری بر سر سفره و یا میز 
و جمع کردن آنها راحت تر باشد و غذا هم به صورت گرم تری میل شود. بنابراین بهتراست غذا خوری خانواده 

در گوشه ای از آشپزخانه )شکل 19ـ2( و یا در فضای جداگانه ای نزدیک به آن طراحی شود. 
  می توان غذا را در پشت میز غذاخوری و یا پیشخوان آشپزخانه نیز صرف کرد )شکل 20ـ2(. 
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  بهتر است بین محل غذاخوری و آشپزخانه اختالف سطح1 وجود نداشته باشد تا برای رفت وآمد افراد در 
بین این دو فضا مشکلی به وجود نیاید. 

  گاهی غذاخوری مهمان برای صرف غذای خانواده نیز در تمامی ایام سال کاربرد دارد )شکل21ـ2(. این فضا 
همانند فضای پذیرایی باید زیبا، جذاب و کارآمد باشد.

شکل ٢٠ـ٢ـ پیشخوان آشپزخانه به عنوان شکل ١٩ـ٢ـ رابطۀ غذاخوری و آشپزخانه
میزکار و غذاخوری

شکل ٢١ـ٢ـ غذاخوری مهمان

1ـ ایجاد اختالف سطح در کف، جایگاه خاصی را در کف متمایز می کند و اشراف از باال به آنجا را بیشتر می سازد.

 4ـ٢ـ هدف توانمندسازی 
چیدمان فضای اتاق خواب را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد. 

چیدمان اتاق خواب 
  اتاق خواب والدین باید نسبت به سایر اتاق ها از استقالل نسبی برخوردار باشد )شکل 22ـ2(. 
  در چیدمان اتاق خواب والدین باید به توازن اندازۀ هر قسمت و روابط منطقی آنها توجه شود. 

  در خانه های کوچک برای مجموعۀ اتاق خواب ها، از یک سرویس بهداشتی به طور مشترک استفاده می شود. 
آفتابگیر بودن محل    پیش بینی پنجره به منظور تأمین نور و دید مناسب اهمیت ویژه ای دارد؛ مخصوصاً 
پنجرۀ اتاق خواِب کودکاِن در سِنّ رشد قابل توجه است )شکل 23ـ2(. بنابراین بهتر است اتاق خواب ها را 

در ضلع جنوب خانه پیش بینی کرد تا از نور جنوب بهرۀ الزم را داشته باشند.
  در داخل اتاق خواب، بسته به تعداد افراد استفاده کننده از آن و شرایط سنی آنها مبلمان متفاوتی قرار می گیرد 

و مساحت آن تعیین می شود. 
  وجود فضای الزم برای بازی بچه ها و ایجاد قفسه و کمد برای جمع آوری وسایل بسیار مهم است

  تختخواب در مقابل دِر ورودی و در معرض دید فرد واردشونده به اتاق قرار داده نشود )شکل 24ـ2(. 

فضای  از  سه بعدی  تصویر  ٢٢ـ٢ـ  شکل 
والدین خواب  اتاق  برای  شده  طرح 

شکل ٢4ـ٢ـ قرار گرفتن تخت در مقابل شکل ٢٣ـ٢ـ اتاق خواب فرزندان
در ورودی با فاصله ای از پنجره در مقابل 

آن
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نفر  یک  عبور  فضای  میزان  به  حداقل  دیوارها  و  تخت    بین 
)60     تا80 سانتی متر( فاصله در نظر گرفته شود تا از یک طرف 
امکان پایین آمدن از تخت از هر سو فراهم باشد و از طرف دیگر 
بتوان به راحتی در اطراف تخت حرکت کرد و روتختی را مرتب 

نمود )شکل 25ـ2(.
از  برای خوابیدن  از خانواده ها ممکن است ترجیح دهند    بعضی 
تخت استفاده نکنند و بر تشک گسترده بر سطح زمین بخوابند 
برای  مناسبی  محل  است  الزم  موارد  این  در  )شکل 26ـ2(. 

نگهداری رختخواب پیش بینی گردد.
  برخی هم دوست دارند با طلوع خورشید بیدار شوند؛ در این صورت 

تخت آنها باید رو به پنجرۀ شرق باشد.
  بهتر است عمق کمدهای دیواری بیشتر از عمق معمول کمدهای 
لباس که در حدود 60 سانتی متر است، درنظر گرفته شود. برای 
می تواند  سانتی متر   100 تا   80 حدود  در  عمقی  منظور  این 

مناسب باشد. 
سایه های  و  مالیم  رنگ های  با  می توان  را  خواب  اتاق    آرامش 

آرامش بخش پدید آورد )شکل 27ـ2(. 
  نظم اتاق خواب بسیار ضروری است. از این رو باید وسیله و جای 
کافی برای لوازم اضافی فراهم آورد )مانندکمد یا کاناپه ای که کف 

آن گنجه باشد(.
  اگر اتاق خواب کوچک است باید از وسایل چندکاره استفاده کرد 
تا از فضا حداکثر بهره برده شود )تختخواب های دو طبقه برای 

فرزندان، تختخواب های جمع شونده و تاشو(.
  می توان برای اتاق خواب قالیچه ها و پرده هایی یک رنگ انتخاب 

کرد تا فضای اتاق دلنشین تر به نظر رسد )شکل 28ـ2(. 
  رنگ دیوارهای اتاق، رنگ کف پوش و حتی رنگ کمدها و وسایل 

تزیینی موجود در اتاق باید در تناسب باشند )شکل 29ـ2(. 
  ملحفه می تواند رنگ های خنثي و طرح های ساده یا رنگ های تند 

و طرح های پیچیده داشته باشد. 
  می توان با ایجاد تغییراتی در فضای پایین تختخواب، برای کودک 

کاربردهاي گوناگونی )مطالعه، بازی و..( پیشبینی کرد. 

شکل 2٧ـ2ـ اتاق خواب کودک با نور کافی و 
مالیم رنگ های 

خواب  اتاق  چیدمان  تناسب  2٩ـ2ـ  شکل 
کودک با رنگ دیوار و کف پوش و فضای کافی 

بازی و  مطالعه  فعالیت،  برای 

شکل 2٥ـ2ـ قرار گرفتن تخت در جلوی پنجره 
و لزوم ایجاد فاصله ای مابین آنها

شکل 2٦ـ2ـ اتاقی برای دونفر که برروی زمین 
می خوابند. 

چیدمان  با  کودک  خواب  اتاق  2٨ـ2ـ  شکل 
یک رنگ
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  با رعایت نکات ایمنی در چیدمان اتاق کودک می توان به زندگی کودکان امنیت بخشید )جدول 1ـ2(. 

جدول 1ـ2ـ رعایت نکات ایمنی در اتاق کودک

ناایمنایمن 

جعبه های اسباب بازی در اتاق کودک که با لوالهایی آهسته بسته 
جعبه های اسباب بازی با درپوش های لوالیی سنگین می شوند.

گذاشتن نیمکت با درپوش های لوالیی سنگیناستفاده از کشوهای دستگیره دار )دراور( براي کاربردهاي عمومی 

پنجرۀ اتاق کودک بدون نردۀ حفاظ پنجرۀ مجهز به نردۀ حفاظ و به سمت باال باز یا بسته شود.

پیش بینی نکردن خطرات آتش سوزی نصب آژیر آتش سوزی در اتاق کودک 

نصب نکردن کپسول آتش نشانی در منزل و نزدیک نصب کپسول آتش نشانی در فضایی نزدیک به اتاق کودک
اتاق کودک

با توجه به مطالب آموزشی این قسمت، اگر قرار باشد فضای خواب خود را بازسازی کنید، چه تغییراتی را فعالیت ٨
در چیدمان آن اعمال خواهید کرد؟ گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

چیدمان سرویس بهداشتی
الف( توالت 

  در چیدمان عناصر اصلی، یعنی توالت )فرنگی ـ ایرانی( و دست شویی 
باید به ابعاد و اندازه های الزم برای استفادۀ عملی آن توجه داشت که 

مناسب انتخاب شوند )شکل30ـ2(. 
  نحوۀ قرارگیری آنها در فضا باید به نحوی باشد که حریم و فاصلۀ مورد 
نیاز در اطراف هر یک لحاظ شده و به جهت گیری صحیح آنها نیز دقت 

شود )توالت نباید رو یا پشت به قبله باشد(.
یا مصنوعی  به تهویه به صورت طبیعی  نیاز  این فضا  الزامات  از    یکی 

است. 
  درصورت پیش بینی پنجره، الزم است به ارتفاع مناسب آن و یا تعبیۀ 

شیشه های مات، توجه کرد.
برای  فضاها  تفکیک  رعایت  با  و  به طور مشترک  فضا  از یک    می توان 
توالت و حمام استفاده کرد )شکل 31ـ2(. در این صورت توالت اصلی 

شکل ٣٠ـ2در نزدیکی در ورودی قرار می گیرد.
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ب( حمام 
  ابعاد حمام باید متناسب با وسایل داخل آن باشد.

  در فضای رخت کن، می توان سکو، سبد لباس های چرک و آویز حوله و یا لباس، قفسه ای برای حوله ها و مواد 
شوینده قرار داد.

  استفاده از سقف چوبی و شمعدان های کوچک در دو سوی آینه و یک دسته گل خشک در گلدان، به ایجاد 
سبک روستایی یک حمام کمک می کند. 

  با نصب صنایع دستی و اشیای زینتی روي دیوار حمام خانه می توان به آن جلوه ای منحصر به فرد بخشید.
  سعی شود از رنگ های خنثي، به ویژه رنگ های روشن، استفاده کرد تا فضای حمام و دست شویی هرچه 

بیشتر طبیعی جلوه کند و کاربردی تر به نظر برسد )شکل 32ـ2(. 
  وسایل را باید به گونه ای چید که فضای داخلی حمام و دست شویی خلوت به نظر برسد. 

  از قفسه های عمودی برای استفادۀ بهتر از فضا و از جعبه های متنوع در اندازه های بزرگ و کوچک برای 
جادادن لوازم اضافی نیز می توان استفاده کرد. 

روشن اند.  خنثاي  رنگ های  یا  آنها  تلفیق  روشن،  آبی  سفید،  رنگ ها  بهترین  آرامش  حس  القاي    برای 
همچنین رنگ های سفید یا ِکِرم روشن برای دیوارها مناسب ترند. 

  کاشی های کف و دیوار نیز اگر به رنگ های خنثي باشند، هماهنگی بهتری با دیگر اجزا خواهند داشت. 
  شیر دست شویی می تواند کاماًل ساده باشد. می توان جلوی حمام و دست شویی از پادری با رنگ های متنوع 

استفاده کرد.

و  خنثی  رنگ های  از  استفاده  ٣2ـ2ـ  شکل 
دست شویی و  حمام  در  روشن 

مشترک  فضای  دو  تفکیک  ٣1ـ2ـ  شکل 
توالت و حمام با دری شیشه ای

 ٥ـ2ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ چیدمان ورودی را بداند و گزارشی از آن را به عنوان نمونه ارائه دهد. 

چیدمان ورودی ها

فعالیت ٩
به نظر شما در چیدمان ورودی های منازل چه نکاتی را باید در نظر داشت؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید.
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  ورودی می تواند محدوده ای باشد که به وسیلۀ یک دکور متفاوت، دیوارک1 و رنگ از بقیۀ خانه جدا شود 
)شکل 33ـ2(. 

شکل ٣٣ـ2ـ محدودۀ ورودی ها در نمای داخلی )از طریق جداسازی فضاهای داخلی(

1ـ دیوارک )Partition(: قسمت بندی و جداسازی فضاهای بزرگ برای استفادۀ بهینه.

بهترین  اغلب  نماي ظاهري ورودي، رنگ آن است. ترکیب هاي رنگي روشن و خنثي  تأثیر در    بیشترین 
انتخاب براي ورودي هستند.

در  باشد.  قسمت ها جدا شده  بقیۀ  از  به خوبی  آن  فضای  که  به گونه ای طراحی شود  ورودی  است    بهتر 
برخی مواقع برای جدا کردن دو فضا در خانه نیازی به در نیست، اما الزم است که دو حریم پیوسته به هم 

ایجاد   کرد. در این موارد می توان در را از میان دو فضا برداشت و درگاِه در را نگه داشت. 
  الزم است ورودی به گونه ای جذاب، دعوت کننده و زیبا طراحی 
شود و شرایط مناسبی را برای فرد واردشونده ایجاد کند؛ یعنی 
وسایلي براي پاسخ گویي به نیازهاي خانواده در آن گنجانده شود. 
مثاًل وجود آینه، جالباسي و جاکفشي، جاي چتر و کاله و... نیز 
باید درنظر گرفته شود )شکل 34ـ2(. زیرا در بدو ورود به خانه 
الزم است که کفش و چتر خیس در جایی قرار داده شود و بعد 
از شستن دست ها و صورت، عاری از آلودگی های خارج از خانه، 

تمیز و پاکیزه وارد فضاهای دیگر شد.
  آینه از مهم ترین وسایلی است که در طراحی فضای ورودی حتماً 
باید درنظر گرفته شود. یک فضای ورودی بدون آینه تقریباً مفهومی 
ندارد. آینه عالوه برنقش عملکردی خود، یکی از لوازم دکوراتیو یا 
تزیینی به شمار می رود و از همه مهم تر، می تواند یک فضای ورودی 
را در هر اندازه ای که هست، بزرگ تر و دل بازتر نشان دهد؛ بنابراین 

در فضای ورودی، آینه یکی از اولویت ها محسوب می شود.

شکل ٣٤ـ2ـ چیدمان ورودی
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  بهتر است از یک کمد با دِر کشویی برای ورودی استفاده کرد. در های کشویی جدا از این که به راحتی باز و 
بسته می شوند، در هنگام گشوده شدن فضای زیادی را اشغال نمی کنند و در نتیجه، در کوچک ترین فضاها 

با محدودترین عرض ممکن نیز به راحتی قابل استفاده هستند.
پله 

گوناگون  شکل های  به  و  می سازد  فراهم  را  بنا  یک  طبقات  بین  عمودی  ارتباط  که  است  عنصری    پله 
U  ،L  شکل، مستقیم، گرد و... وجود دارد )شکل 35ـ2(. پله ها را به صورتی زیبا و شکیل در میان فضاهای 
بزرگ نیز می توان طراحی کرد. با وجود شکل های مختلفی که می توان برای پله طراحی کرد، اجزای نسبتاً 
مشابه و استانداردی نظیر کف پله، ارتفاع پله، پاگرد، نرده و دست گرد را هم داراست. اندازۀ 30 سانتی متر 

برای کف پله و 18 سانتی متر برای ارتفاع مابین دو پله از موارد رایج و معمول در طراحی پله است.

نحوۀ چیدمان زیرپله
  الزم است به مسیر عبور تیرهای اصلی و تیرهای فرعی سقف توجه کرد تا در ارتفاع نامناسب از باالی سر پله 

گذر نکنند و مشکل سرگیر شدن را برای آن فراهم نسازند.
  موضوع هدررفت فضای زیر پله باید مورد توجه قرار گیرد و به نحو شایسته ای برای آن راهکار یافت و آن را به 
فضای مفیدی چون فضای بازی بچه ها، انبار، سرویس بهداشتی، کمد، کتابخانه و... تبدیل کرد )شکل 36ـ2(.

  می توان  قسمت هایی  از  محل  عبور  پله  را برای  نمایش  عناصر تزیینی در نظر گرفت.

شکل ٣٥ـ2ـ شکل های گوناگون پله

شکل ٣٦ـ2ـ چیدمان زیرپله )جلوگیری از هدررفت فضای زیرپله(

چیدمان فضای زیرپلۀ چند خانۀ متفاوت را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. چه راهکارهایی را برای استفادۀ فعالیت 1٠
بهتر از فضای زیرپله پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ نتایج بررسی خود را در قالب گزارشی به همراه تصاویر در 

کالس ارائه دهید.
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استاندارد عملکرد 

منزل،  مختلف  قسمت های  در  رنگ  انتخاب  اصولی  روش های  به کارگیری  طریق  از  رنگ  تناسب    رعایت 
براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی فّنی مورد انتظار 

  رعایت تناسب رنگ در قسمت های مختلف منزل

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت بهداشت فردی و عمومی 

  رعایت اصول ارگونومی
  جداسازی کاغذ و پالستیک از دیگر زباله ها 

  مدیریت پسماند

 1ـ3ـ هدف توانمندسازی 
روش های انتخاب رنگ در چیدمان منزل را بداند و آنها را توضیح دهد.

   واحد یادگیری 3

رعایت تناسب رنگ در فضاهای داخلی منزل

https://www.roshd.ir/311247-3-3
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روش انتخاب رنگ اتاق ها و سالن پذیرایی

به نظرتان چرا رنگ را در همه جا می بینیم؟ دراطراف ما چرا همه چیز رنگ مخصوص به خود را دارد؟ رنگ فعالیت 1
در زندگی انسان چه تأثیری دارد؟ آیا بدون رنگ می توان زندگی کرد؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتایج را 

درکالس ارائه دهید.

انتخاب رنگ یکی از مهم ترین جنبه های چیدمان داخلی است. تجربۀ سالیان دراز کار با رنگ ثابت کرده است 
که رنگ ها نیز مانند انسان ها از جهات مختلف با یکدیگر مرتبط اند و سلیقه ها و صفات مشترکی دارند و یا 
برعکس متضاد یکدیگرند؛ درحالی که وقتی در دایرۀ رنگ کنار هم قرار می گیرند، دارای هارمونی هستند. رنگ 
در واقع حاوی اطالعات زیادی از اشیای اطراف ماست. رنگی که ما به اشیای پیرامون خود نسبت می دهیم 

ناشی از نوری است که بر اشیا تابیده و فرم ها و فضاها را روشن می کند.
رنگ هایی که افراد خانواده می پسندند، ترکیب آنها با یکدیگر در یک مجموعۀ واحد و تأثیر نور موجود در فضا 
بر آنها، عواملی هستند که نتیجۀ کار را تحت تأثیر قرار می دهند. انتخاب رنگ مناسب برای پوشش دیوارها، 
سقف و کف، اولین قدم در طراحی رنگی برای دکوراسیون هر اتاق است. اما شاید یافتن رنگ های متناسب با 

آن برای دیگر اجزای فضا و مبلمان کمی مشکل تر به نظر برسد.
همان طور که در شایستگی اول، مبحث هماهنگی آراستگی و رنگ ذکر شد، استفاده از چرخۀ رنگ، روشی 

مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر ماست.
در جدول 1ـ3 به برخی از اصطالحات متداول در چیدمان و دکوراسیون داخلی در ارتباط با رنگ اشاره شده 

است.
جدول 1ـ٣ـ اصطالحات متداول طراحان دکوراسیون در ارتباط با رنگ

رنگ زمینه

رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بیشترین میزان در یک فضا استفاده می شود مانند 
رنگ دیوارهای یک اتاق و به عنوان پس زمینه ای برای سایر رنگ های به کار رفته در اتاق به کار 
می رود و سایر رنگ ها مانند رنگ های آکسان )رنگ های تند و درخشان( یا متضاد را در خود 

جای می دهد )شکل 3 ـ3(.

رنگ هایی هستند که در کنار هم تأثیری چشمگیر بر بیننده باقی می گذارند؛ چنان که حتی پس رنگ های متضاد
از بستن چشم ها این تأثیر تا مدت کوتاهی در ذهن بیننده باقی می ماند )شکل 6 ـ3(.

رنگ های سرد

این رنگ هایی هستند که حاوی مقدار زیادی رنگ آبی هستند، برای مثال خاکستری هایی که 
شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس سردی و سرما را در شما ایجاد می کنند؛ درحالی که 
و ویژگی دیگری  القا می کنند  بیننده  را در  قرمز، حس گرما  بنفش  یا  قرمز  خاکستری حاوی 

)شکل5  ـ3(. داشت  خواهند 

این رنگ ها محتوی مقدار قابل مالحظه ای قرمز هستند. حتی برخی از آبی ها نیز ممکن است به رنگ های گرم
واسطۀ وجود مقداری قرمز در آنها در این مجموعه جای بگیرند )شکل 4ـ3(.
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شکل 1ـ٣ـ رنگ های گرم

شکل 2ـ٣ـ رنگ های سرد

باید دقت کرد، استفاده از رنگ های گرم در محیط های کوچک، شلوغ و کم نور، احساس خفگی و برعکس، نکته
استفاده از رنگ های سرد در محیط های بزرگ، احساس سردی و خالی بودن را القا می کند.

در مقابل این گروه، گروه رنگ های سرد یعنی آبی ها، بنفش ها و تعدادی از سبزها قرار دارند. این رنگ ها، در 
محیط حس آرامش و سکون را تداعی می کنند. استفاده از این رنگ ها، باعث بزرگ تر به نظر رسیدن فضا 

می شود.

رنگ های مکمل
این رنگ ها که در چرخۀ رنگ در برابر یکدیگر قرار دارند، در کنار هم نمایی چشمگیر و متعادل 
می آفرینند. هرگز از یک خانواده نیستند و حداکثر تفاوت را با یکدیگر دارند. برای مثال می توان چند 
کوسن نارنجی تند را در زمینه ای از رنگ آبی، نمونۀ بارزی از این ترکیب در نظر گرفت )شکل7ـ3(.

رنگ غالب، همیشه آن رنگی نیست که در بزرگ ترین سطوح و به بیشترین میزان در مجموعه ای به کار رنگ های غالب
رفته است، بلکه رنگی است که بیش از بقیۀ رنگ ها نظر را به خود جلب می کند )شکل 8  ـ3(.

رنگ های یک 
خانواده

شامل مجموعه ای از رنگ ها می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال خانوادۀ 
آبی شامل مجموعه ای از رنگ های آبی است که از یک سو با آبی سبزها شروع می شود و از سوی 
دیگر به رنگ های آبی بنفش ختم می شود. خانوادۀ قهوه ای از رنگ قهوه ای و قهوه ای خاکستری 

تا پرده های نارنجی و قرمز را شامل می شود.

رنگ های گرم و سرد
هر رنگی دارای درجۀ حرارت است. از این نظر رنگ ها به دو دستۀ گرم و سرد طبقه بندی می شوند )شکل های 
1ـ3 و 2ـ3(. قرمز، نارنجی و زرد را با نام رنگ های گرم می شناسند. این رنگ ها به محیط انرژی، سرزندگی، 
دلیل حسی  به همین  و  می شوند  فضا  رسیدن  به نظر  کوچک تر  باعث  همچنین  می دهند.  و حرکت  پویایی 

خودمانی به محیط می دهند.



153

شایستگی سوم: چیدمان منزل

شکل ٤ـ٣ـ رنگ گرمشکل ٣ـ٣ـ رنگ زمینه

شکل ٦ـ٣ـ رنگ متضادشکل ٥ـ٣ـ رنگ سرد

شکل ٨  ـ٣ـ رنگ غالبشکل ٧ـ٣ـ رنگ مکمل
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 2ـ٣ـ هدف توانمندسازی 
گزارشی از روش های به کارگیری تناسب رنگ در چیدمان منزل را ارائه دهد.

رعایت تناسب رنگ در قسمت های مختلف منزل

شما برای رعایت تناسب رنِگ اتاق خود چه الگوهایی را درنظر می گیرید؟ اگر اتاق شما در خانه ای کنار فعالیت 2
در  را  مواردی  آن صورت چه  در  باشد  واقع شده  یا دریک جنگل سرسبز  و  در یک کوهستان  یا  ساحل 

چیدمان اتاق خود درنظر خواهید گرفت؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

در طبیعت، به رنگ روشن آسمان و رنگ تیرۀ زمین 
توجه کنید. یکی از روش های توزیع رنگ در فضاهای 
داخلی مسکونی استفاده از همین الگوی طبیعی است 
رنگ  و  دارد  را  رنگ  تیره ترین  فضا  کف  آن  در  که 
دیوارهای اطراف از کف روشن تر است و سقف باالی 
)شکل  دارد  آسمان  مانند  سبکی  و  روشن  رنگ  سر، 
9ـ3(. این انتخاب ها عالوه بر انطباق بیشتر با الگوهای 
نیز  دیوار  و  سقف  کف،  کارکردهای  با  افراد،  ذهنی 
را  استفاده  و  لمس  بیشترین  که  دارد. کف،  مطابقت 
شکل ٩ـ٣ـ رنگ کف تیره و رنگ سقف روشندارد، چرک تاب تر و سقف که کمترین لمس و تماس 

را دارد، روشن ترین رنگ را به خود می گیرند. بنابراین در راستای تصمیم گیری برای استفاده از رنگ عناصر 
شود.  گرفته  درنظر  مواردی  است  الزم  منزل  مختلف  قسمت های  در  رنگ  تناسب  و  فضا  یک  سازندۀ  اصلی 

نکات مهم در رعایت تناسب رنگ اتاق ها
  نحوۀ استفاده و توزیع رنگ در فضا بسته به وسعت، کارکرد، میزان نور و ویژگی های کیفی فضا تغییر می کند؛ 
بنابراین در استفاده از رنگ باید وسعت فضا، کارکرد فضا، میزان نور، ویژگی های کیفی غالب در فضا و مبلمان 

آن توجه کرد. 
  سطوح اصلی وسیع معموالً رنگ مالیم دارند و عناصر 
دیگر مانند مبلمان و قالی الزم است پررنگ تر انتخاب 
از  اشیای کوچک  لوازم خانه و  برای  شوند. معموالً 
رنگ های تندتر و زنده تر استفاده می شود تا تعادل و 

تنوع در فضا ایجاد شود.
  رنگ های روشن معموالً فضا را وسیع تر نشان می دهند 
و رنگ های تیره سطوح را نزدیک تر و فضا را کوچک تر 
می نمایند. از این ویژگی ها می توان در راستای تعدیل 
و بهبود تناسبات داخلی یک فضا استفاده کرد و بهره 

جست )شکل 10ـ3(.
شکل 1٠ـ٣ـ رنگ های روشن و مالیم، فضا را وسیع تر نشان 

می دهد و به آرامش الزم برای اتاق خواب کمک می کند.
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تنوع  یادشده،  موارد  با  رنگ ها  تناسب  داشتن  ضمن  در  که  باشد  به گونه ای  رنگ ها  انتخاب  است    خوب 
خوشایند، تعادل و هماهنگی نیز در کل فضا پدیدار شود. 

به این ترتیب با انتخاب رنگ های روشن و تیره و یا رنگ های سرد و گرم، می توان در راستای کنترل تأثیرات 
ادراکی و احساسی جاری در فضاهای داخلی خانه اقدام و به این طریق ترکیب مناسب و شایسته ای را برای 

تک تک فضاهای آن ایجاد کرد. 
چنانچه ذکر شد، رایج ترین پوشش براي دیوار داخلي فضاهاي خانه، سقف و کف، رنگ است. رنگ ها از لحاظ 
شیمیایی دارای خصوصیات ویژه ای هستند که با دو فرمول کلی در فروشگاه ها عرضه می شوند. در جدول زیر 

به خصوصیات و ویژگی های انواع رنگ های شیمیایی اشاره شده است )جدول 2ـ3(.

جدول 2ـ٣ـ خصوصیات و ویژگی های انواع رنگ های شیمیایی

نوع رنگ ها
از انواع حاّلل ها برای حل شدن )تینر، 
نفت و..( استفاده می شود، دیر خشک 
می شوند، قابل شست وشو هستند و به 

دو نوع تقسیم می شوند:

مات: شست وشو پذیرند. برای پوشش دیوار فضای نشیمن، 
اتاق ها و اتاق غذاخوری مناسب هستند.

براق: نور را منعکس می کنند و راحت تر تمیز می شوند. برای روغنی
پوشش مکان هایی که نیاز به تمیز کردن دارند مثل دیوارهای 
دستشویی، توالت، حمام و کابینت آشپزخانه مناسب هستند.

پالستیکی
از آب برای حل شدن آنها استفاده می شود. رنگ آمیزی با آنها آسان است، سریع خشک می شوند، قابل 
شست وشو نیستند و لکۀ دیوار بر روی آنها با پارچۀ نمدار برداشته نمی شود )عیب اساسی(، ارزان ترند. 

برای پوشش سقف فضاهای اصلی به جز سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب هستند.

نکته: پیش از رنگ آمیزی، مراحل زیرسازی )بتونه کاری، سنباده کشی و غیره( باید انجام شود. بتونۀ رنگ روغنی با 
بتونۀ رنگ پالستیکی فرق می کند. 

هریک از هنرجویان، نحوۀ تناسب رنگ در محیط زندگی خود و چند خانۀ متفاوت را بررسی، مقایسه و فعالیت ٣
تجزیه و تحلیل کند. سپس پیشنهادها و راهکارهای الزم برای ایجاد تغییرات و بازسازی را فهرست کند و 

نتایج را در قالب یک گزارش به همراه تصاویر درکالس ارائه دهد.
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استاندارد عملکرد 

ستون، چیدمان  و  راهرو  و  اتاق  دیوار  چیدمان  روش های  به کارگیری  طریق  از  داخلی  تزیینات    چیدمان 
ویترین و دکور و نورپردازی در قسمت های مختلف منزل براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای 

کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  چیدمان دیوار اتاق، راهرو و ستون 
  چیدمان ویترین و دکور

  نورپردازی در قسمت های مختلف

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی

 1ـ4ـ هدف توانمندسازی 
گزارشی از نحوۀ چیدمان تزیینات داخلی )دیوار، راهرو و ستون( را ارائه دهد.

   واحد یادگیری 4

چیدمان تزیینات داخلی و نورپردازی

https://www.roshd.ir/311247-3-4
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نقش دیوار در چیدمان و تزیینات داخلی

دیوار عنصری است که در ایجاد حس حریم و حصار برای یک فضا و یا جدا نمودن یک فضا از سایر فضاها نقش 
مهمی دارد. دیوار می تواند جداکنندۀ فضای درون از بیرون و یا دو فضای درونی از یکدیگر باشد. در برخی از مواقع 
می توان نقش دیوارهای کوتاه و جداکننده را به کمدها و قفسه های گوناگون سپرد. به این ترتیب عالوه بر ایفای 
نقش اصلی یعنی تعیین حریم و جدا کردن فضاها، کمدها و قفسه هایی جادار در خانه به وجود می آید که می توان 
وسایل متفرقۀ خانواده را در آن، جا داد و فضای خانه را مرتب و آراسته نشان داد. دیوارها عالوه بر تکیه گاه افراد، 
به منظور تکیۀ برخی از اشیا نظیر مبل، صندلی و امثال اینها نیز کاربرد دارند. آویختن تابلو، گل تزیینی، آینه و 
دیوارهای مشّبک چوبی و آجری زیبا نیز می توانند ضمن ارائۀ سطوح تکیه گاهی و جدا نمودن حریم های مختلف 

خانه، امکان دید به فضاهای مختلف را در فضا فراهم سازند )شکل1ـ4(.

تزیینات داخلی استفاده فعالیت 1 برای چیدمان  یا راهرو  از نقش دیوار، ستون و  آیا در فضای داخلی منزل شما 
می شود؟ چگونه و از چه روش هایی؟ درباره روش های به کار رفته، گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید. 

شکل 1ـ٤ـ نقش دیوار در چیدمان و تزیینات داخلی

دیوار در نقش قفسۀ جداکنندۀ فضای چیدمان دیوار با گلدان های تزیینیاستفاده از نقاشی در چیدمان دیوار
داخلی

همچنین امروزه انواع روکش های قابل شست وشو در رنگ و بافت 
تصاویر،  و  پوسترها  گوناگون،  نقوش  با  دیواری  کاغذهای  متفاوت، 
 طرح های گرافیکی سه بعدی و موارد دیگری از این قبیل در طراحی
داخلی دیوارها کاربرد دارند. استفاده از دیواره های شفاف، نیمه شفاف 
آن  فضای  تا  می گردد  موجب  داخلی  چیدمان  در  هم  مشّبک  و 
یکدست و وسیع تر به نظر برسد )شکل 2ـ4(. دیوارهای آشپزخانه و 
سرویس های بهداشتی خانه عالوه بر نقشی که دیوارهای بخش های 
و  فضاهای خیس  در  به سبب حضور  دارند،  عهده  بر  خانه  خشک 
است،  فراهم  آشپزی  از  حاصل  بخار  و  بو  وجود  امکان  که  مکانی 
شرایط ویژه ای دارند و جا دارد که با طراحی جزئیات خاص برای 
در  که  موادی  برای  مناسب  رنگ  و  جنس  انتخاب  و  دیوارها  این 
پوشش نهایی آنها ظاهر می شود، به ایفای این نقش آنان کمک کرد.

شکل 2ـ٤ـ دیوار جداکنندۀ مشّبکی )پارتیشن( 
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بلوک های شیشه ای )آجرهای شیشه ای(: بلوک های شیشه ای به سبب دارا بودن مصارف گوناگون و متنوع 
در سراسر دنیا، که از کارهای دکوراتیو و وسایل تزیینی تا نماسازی و سقف سازی را شامل می شود، از اهمیت 
و جایگاه خاصی برخوردار است. این بلوک ها، ضمن ویژگی جداکنندگی، قابلیت عبور و انتقال نور را نیز دارند 

و در ایجاد شکل مناسب برای فضاهای مردۀ ساختمان نقش بسیار مهمی دارند )شکل3ـ4(. 

شکل ٤ـ٤ـ ستون به صورت آزاد و رها و مزاحم در فضای داخلی

شکل ٣ـ٤ـ انواع بلوک های شیشه ای

این بلوک ها قابلیت های بسیاری دارند و براساس استاندارد تولید مي شوند. مزیّت آنها در این است که در 
معماری داخلی تنوع و زیبایی را به محیط القا می کنند. زیبایی و عایق صدا و سرما و گرما بودن این محصوالت، 
روز به روز به مصرف این بلوک ها می افزاید. البته نصب این بلوک ها به کمک متخصصان میّسر است. استفاده از 

این بلوک ها بسیاری از مشکالت فضای داخلی را برطرف مي کند.

ستون،  داخلی:  تزیینات  و  در چیدمان  نقش ستون 
عنصر اصلی باربر1 ساختمان است و می تواند به صورت 
میان  در  پنهان  یا  و  داخلی  فضاهای  میان  در  عیان 
دیوارهای خانه قرار داشته باشد. در حالت دوم نمودی 
به صورت  اول  حالت  در  اما  ندارد،  داخلی  فضای  در 
جلوه  به  و  شده  پدیدار  داخلی  فضای  میان  در  رها 
سرراهی  مزاحم،  عنصری  به عنوان  یعنی  می آید.  در 
و دست و پاگیر در فضا ظاهر می شود )شکل 4ـ4(. 
با  چاره جویی،  و  فکر  کمی  با  می توان  این حالت  در 
راهکارهای خالقانه این عنصر چالش برانگیز را به نقطۀ 

1ـ نگهداری وزن ساختمان

قابل تمرکز و کانون توجه تبدیل کرد. بنابراین:
  با حضور یک ستون در میان فضای داخلی، می توان آن فضا را به صورت نامرئی تفکیک و به حوزه هایی 

تقسیم کرد. 
  می توان   با  ترکیب  قفسه هایی، آن را  به صورت  محل  نمایش  تزیینات منزل درآورد. 

  برخی از  عناصر تأسیساتی  را  می توان در ستون جای داده و  نمای  ناخوشایند  آنها  را  پنهان  ساخت.
  ستون را می توان با کمد و قفسه های کتابخانه و دیوارهای مشّبک و مانند اینها ترکیب کرد و بخش هایی 

زیبا و کارا برای خانه فراهم ساخت. 
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برای نمونه، در شکل 5  ـ4 از نقش ستون های رهاشده و مزاحم در فضای داخلی منزل با راهکارهای خالقانه 
برای چیدمان غداخوری، فضای نشیمن و قفسه و دکور استفاده شده است.

شکل ٥  ـ٤ـ نقش ستون ها در چیدمان و تزیینات داخلی

تبدیل ستون به قفسۀ دکور و کتابستون زمینه ایجاد فضای غذاخوریتبدیل ستون به فضای نشیمن

چیدمان راهروی ورودی
راهرو یکی از شلوغ ترین نواحی خانه است. این نکته را باید درنظرگرفت که 
راهروها و ورودی ها عموماً باریک و کوچک هستند و به همین خاطر، چیدمان آنها 
مثل دیگر قسمت های خانه با گزینه های چندان متنوعی رو به رو نیست. بیشتر 
کسانی که به فکر تزیین دکوراسیون داخلی خانۀ خود هستند، به دکوراسیون 
راهروی خانه توجهی نمی کنند و راهرو را ساده تزیین می کنند. برای چیدمان 
چنین فضایی باید سهولت رفت و آمد را در نظر گرفت و درعین حال به این 
فکر کرد که چطور می توان محیط را از شکل خسته کننده درآورد. برای تزیین 
دیوار راهروها ایده های متنوعی وجود دارد که رایج ترین آنها استفاده از قاب 
تابلوی  یک  )شکل6 ـ4(.  است  دلنشین  و  جذاب  تابلوهای  و  زیبا  عکس های 
هویت  برای  خوبی  روش  می تواند  جذاب  موضوع  و  مناسب  اندازۀ  با  نقاشی 
ابتکار می توان  و  با کمی خالقیت  بنابراین  باشد.  منزل  راهروی  به  بخشیدن 
با عکس های  را  آن  و سطح  نمود  دیوار خاطره  به  تبدیل  را  راهرو  دیوارهای 
خاطره انگیز و زیبا پرکرد. استفاده از آینه های زیبا و یا میز کنسول در راهرو 
یکی از پیشنهاد های عالی برای داشتن راهرویی زیبا و خاص است. آینه را باید 

در محلی مناسب و ترجیحاً نزدیک به درخروجی قرار داد.

شکل ٦  ـ٤ـ چیدمان راهرو و 
آن دیوارهای 



160

چیدمان پرده ها: پرده را باید یکی از مؤثرترین نشانه های تزیینی به شمار آورد. عنصری که عالوه بر زیبایی، 
نقش مهم تنظیم فضا را نیز برعهده دارد. انتخاب بند پرده، چوب پرده و میلۀ پردۀ مناسب نیز بسیار اهمیت 
دارد. تنها توجه به عواملی مانند قیمت، طرح و مدل کافی نیست، بلکه به عوامل مهم دیگری نیز به شرح ذیل 

باید توجه کرد:
  باید ضدحریق بودن پارچه، جنس آن، نوع فضا، قابل دسترس بودن و ابعاد پنجره را نیز درنظر گرفت.

  فضاهای مختلف با میزان نور و ابعاد متفاوت مطمئناً به پرده های خاصی نیاز دارند.
  در فضاهای کوچک به دلیل محدود بودن ابعاد، فضا باید دارای روشنایی و نور کافی باشد. به همین دلیل 
استفاده از پرده های ضخیم پارچه ای مناسب نیست و باید از پرده های حریر و نازک، که نور را تا حد زیادی 
از خود عبور مي دهند، استفاده کرد. پارچه های پرده ای ضخیم، حتی اگر در رنگ های بسیار روشن نیز 

انتخاب شوند، باز هم نوعی خفگی و تنگی را بر فضاهای کوچک حاکم مي کنند.
پرده های ضخیم  و  زیر  قسمت  در  به رنگ سفید  حریر  پرده های چین دار  از  استفاده  بزرگ،  فضاهای    در 

پارچه ای در طرفین پنجره، به فضا، عظمت و شکوه بیشتری مي بخشد.
از انواع دیگر پرده ها، پردۀ کرکره است )شکل 7ـ4(. با اینکه به این نوع پرده ها از چند سال پیش دیگر توجه 
چندانی نمی کنند، اما مدل های جدید امروزی که از جنس چوب، پی وی سی، بامبو و آلومینیوم روکش شدۀ 
رنگی است و وارد بازار شده اند، مجدداً نظر بسیاری را به خود جلب کرده اند. این نوع پرده ها برای هرپنجره ای 
با هر طول و عرضی مناسب است و ویژگی مهم قابلیت تنظیم نور، اهمیت آنها را برای فضاهایی که دارای نور 
زیادی هستند، بیشتر مي سازد. امروزه مدل هایی از پرده های کرکره، که تنظیم آنها با کنترل از راه دور ممکن 

است، نیز عرضه شده است. این پرده ها به سادگی با یک پارچۀ نسبتاً مرطوب تمیز مي شوند.

هر یک از هنرجویان، نحوۀ چیدمان تزیینات داخلی )دیوار اتاق ها، ستون و راهرو( چند خانۀ متفاوت را فعالیت 2
بررسی کنند و نتایج را در قالب یک گزارش به همراه تصاویر، ایده ها و راهکارهای پیشنهادی در کالس 

ارائه دهد.

شکل ٧ـ٤ـ چیدمان پرده ها

پرده های چین دار حریر )سفید در قسمت پرده های کرکره ای قابل تنظیم
زیر( و پرده های ضخیم در طرفین مناسب 

فضاهای بزرگ

پرده های حریر و نازک مناسب فضاهای 
کوچک
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 2ـ٤ـ هدف توانمندسازی 
روش های صحیح به کارگیری وسایل تزیینی را بداند و گزارشی از چیدمان تابلو، قفسه ها، ویترین و دکور را 

به عنوان نمونه ارائه دهد.

زیادی فعالیت ٣ هزینۀ  آنها  تهیۀ  برای  آیا  می پسندید؟  منزل  دکوراسیون  و  تزیینات  برای  را  وسایلی  چه  شما 
صرف می کنید؟ به نظرتان  کدام قسمت های منزل برای چیدمان وسایل تزیینی مناسب ترند؟ چه راه های 

خالقانه ای را به کار می برید؟ در مورد آن گفت وگو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

روش های استقرار چیدمان تابلو و تزیینات
 در هنر چیدمان، چند نکتۀ اصلی را هرگز نباید فراموش
سه  این  به کارگیری  با  تنّوع.  و  تخّیل  نوآوری،  کرد: 
چیدمان  برای  را  ساده ای  راه حل های  می توان  عنصر 

آورد. به وجود  تزیینی  اشیای 
روش های صحیح در جای گیری و تقسیم بندی اشیای 

تزیینی در منزل )نمودار 1ـ٤(:
1 تغییر سطوح و ارتفاع دادن به کمک طبقات: 

قراردادن وسایل تزیینی در ارتفاع و طبقات مختلف و 
ایجاد اختالف سطح بین آنها، به اشیا زیبایی خاصی 

می بخشد و جلوۀ آنها را چند برابر می کند.

تغییر سطوح و 
ارتفاع

موضوع مشخصانتخاب رنگ

روش 
چیدمان اشیای 

تزیینی

نمودار 1ـ٤ـ روش چیدمان اشیای تزیینی

2 چیدن اشیا در فضا براساس موضوع آنها: وقتی اشیای تزیینی با موضوعي مشخص به هم ربط پیدا 

کنند و کنار هم قرار بگیرند، یکایک آنها دارای اهمیت مي شوند و ظاهری زیبا و بی نظیر ارائه می دهند.
٣ انتخاب رنگ مناسب برای اشیای تزیینی در یک طراحی: زمانی که اشیا را برحسب رنگ کنار هم 

قرار می دهید، به شکل و فرم آنها توجه کنید. ممکن است شیء دلخواهتان را با رنگی دیگر مشاهده کنید و 
از خرید آن منصرف شوید.

چیدمان تابلوها و قاب عکس
چیدمان قاب عکس بر روی دیوار از مهم ترین بخش های تزیین دکوراسیون منزل محسوب می شود. چیدن 
قاب عکس بر روی دیوار از ایده های خاّلقانه ای است که می توان با کمترین هزینه در دکوراسیون داخلی خانه 
اِعمال کرد. در اکثر خانه ها می توان قاب عکس های متعددی را یافت که نشانگر احساسات درونی افراد هستند 
و نمایی زیبا در دکور خانه ایجاد کرده اند. تابلوها را می توان با سبک های مختلفی بر روی دیوار نصب کرد 

ازجمله: طبقه ای، نامنظم، کلکسیونی، شبکه ای و پلکانی و... )شکل 8  ـ4(.
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روش های پیشنهادی در نحوۀ نصب تابلوها و تزیینات
1 در انتخاب یک تابلو، بهتر است به موارد مهمی مانند ارزش هنری داشتن و یا نداشتن آن، ابعاد و اندازه 

تابلو و اینکه در چه ارتفاعی نصب شود، توجه کرد.
برای  و  باشد  داشته  ارتفاع  زمین  سطح  با  سانتی متر   156 الی   152 حدود  است  بهتر  تابلو  هر  مرکز   2

ساختمان هایی با سقف بلند تا 165 سانتی متر قابل تغییر است. همچنین در خانه هایی با سقف کوتاه می توان 
تابلوها را کمی پایین تر نصب نمود. اگر تابلو در محلی نصب می شود که معموالً در آنجا می ایستید، مانند 

راهروها یا نزدیک در ورودی، بهتر است تابلو کمی باالتر نصب شود.
٣ برای سقف های بلند، تابلوهای بزرگ و برای سقف های کوتاه، تابلوهای کوچک انتخاب مناسب تری خواهند بود.

٤ به طور معمول ابعاد و بزرگی تابلو با اندازۀ مبلمان موجود در سالن و نشیمن هماهنگ در نظر گرفته می شود؛ 

به عنوان مثال اگر قرار است که پشت یک صندلی و یا میز تابلو نصب شود، نباید پهنای تابلو از آن وسیله بیشتر باشد.
 30 تا   20 حدود  مورد نظر  تابلوی  است  بهتر  یکدیگر،  با  کاناپه ها  و  مبل  انواع  تفاوت های  به  توجه  با   ٥

سانتی متر باالتر از لبۀ مبل و دقیقاً در وسط مبل )بدون توجه به در و پنجره و موارد دیگر( نصب شود.
٦ باید توجه نمود که یک تابلو و اثر هنری زیبا با یک نورپردازی مناسب جلوۀ واقعی اش را نشان می دهد.

٧ برای اینکه از رسمیت یک فضا کم شود و فضا صمیمانه تر جلوه کند، بهتر است که تابلوها را به صورت باال 

و پایین و پله پله ای نصب کنیم.
٨ برای نصب تابلو در آشپزخانه بهتر است آن را جایی نصب کنیم که در برابر آب و حرارت آسیب نبیند.

شکل ٨  ـ٤ـ انواع سبک های نصب تابلو روی دیوار

سبک طبقه ایسبک شبکه ایسبک پلکانی

سبک نامنظمسبک کلکسیونی
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چیدمان قفسه ها و دکور

به روش چیدمان قفسه ها در شکل های زیر )9ـ4 ، 10ـ4 و11ـ4( به دقت نگاه کنید.فعالیت ٤
الف( در کدام تصویر، اشیای تزیینی در گروه سه تایی قرارگرفته اند؟ نحوۀ قرارگیری آنها چگونه است؟

ب( اشیای عمودی و افقی درکدام تصویر با هم ترکیب شده اند؟ نحوۀ ترکیب آنها چگونه است؟
ج( در کدام تصویر روش الیه بندی اشیا )یعنی یک شیء را جلوی شیء دیگر قراردادن( به کار برده شده است؟

د( شما چه روش های دیگری را به کار می برید؟ آیا باید از یک الگو و قاعدۀ خاصی پیروی کرد؟ 
هـ( در گروه های کالسی در مورد سؤاالت باال گفت وگو کنید و نتایج پیشنهادی را ارائه دهید.

شکل 11ـ٤شکل 1٠ـ٤شکل ٩ـ٤

قفسه ها سطوح مناسبی براي جای دادن وسایل مختلفی اعم از کتاب و لوازم دیگر است. چیدمان قفسه ها 
نقشی بسیار مهم در طراحی داخلی هر فضایی دارد و دکوراسیون را پخته تر می کند. روش های متنوعی را 

می توان برای چیدمان مناسب قفسه ها و دکور در منزل به کار برد.
اشیا و لوازمی را که می توان در چیدمان قفسه قرار داد:

گوی تزیینی، قاب های عکس و قاب های دکوراتیو، گلدان های خالی تزیینی یا گلدان هایی با گیاهان طبیعی و 
مصنوعی،کتاب ها و نگهدارنده برای آنها، مجسمه های دکوراتیو مثل مجسمۀ حیوانات، جعبه های زیبا و رنگی، 
صندوقچه های سّنتی. کتاب می تواند جلوۀ جذاب تری به چیدمان قفسه های منزل بدهد. حداقل دو جفت 
کتاب را می توان در نظر گرفت. با اضافه کردن قاب عکس هایی از عکس های خانوادگی و افراد مورد عالقه 
می توان به دکور منزل هویت بخشید. همچنین استفاده از گیاهان طبیعی در قفسه ها به آنها زندگی می بخشد. 
می توان انواعی از گیاهان خانگی را انتخاب کرد که به مراقبت کمتری احتیاج داشته باشند؛ مانند کاکتوس.
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چیدمان ویترین و دکور
در زمان های گذشته کمد های چوبی برای نگهداری وسایل استفاده می شد ولی امروزه ترکیب چوب و شیشه 
باعث به وجود آمدن ویترین ها و بوفه ها شده است )شکل12ـ4(. در بیشتر خانه های ایرانی مدل های متنوع 
این محصوالت موجود است و خانم های ایرانی با هدف زیباتر شدن محیط منزل از این وسایل برای نمایش 
دکوری ها و وسایل زیبای خود استفاده می کنند. ویترین و انواع دکور و تزیینات منزل، تابلوها و هر آنچه برای 
مخاطب قابل درک است، اولین و مهم ترین تأثیر را در جلب توجه مخاطب و پیش بینی فضایی برای مکث 
به همراه دارد. همیشه بهترین جا برای قراردادن بوفه و ویترین، قسمت پذیرایی و غذاخوری است. بوفه ها جای 
زیادی از محیط اتاق را می گیرند پس بهتر است در جایی قرار گیرند که اطرافشان خلوت تر باشد تا خانه 
شلوغ به نظر نرسد و آرامش خانه حفظ شود. شکل چیدمان ویترین و یا قفسه های دکور باید به گونه ای باشد 

که بتوان با جابه جایی، قسمت زیر آنها را نیز تمیز کرد.
دو موضوِع توجه به ناحیۀ طالیی چشم و اصِل مشابهت و مناسبت، در چیدمان و ساماندهی  قفسه ها  نقش 
دارند. وسایلی که در ارتفاع چشم قرار می گیرند، توجه بیشتری را نسبت به نواحی دیگر به خود جلب می کنند 

و جذابیت بیشتری را در بیننده ایجاد می کنند. 

شکل 12ـ٤ـ چیدمان ظروف در ویترین منزل

روش های پیشنهادی در نحوۀ قرارگیری ظروف و تزیینات داخلی ویترین
1 انتخاب ظروف بزرگ تر و مهم تر: ظرف های سنگین تر را در پایین ترین طبقۀ ویترین و در وسط آن قرار 

دهید. این ظروف باید پایدار و متمرکز باشند. سپس ظروف با ارتفاع های بلند و متفاوت را به طور یکنواخت در 
طبقه های مختلف قرار دهید. برای آسان تر بودن کار، می توانید از گروه های سه تایی استفاده کنید و در قفسه 
به ترتیب از چپ به راست تنظیم نمایید: ظرف بلند، ظرف کوتاه و سنگین، این کار را در طبقه های مختلف 

تکرار کنید. فراموش نکنید ظروف کوچک تر و شفاف تر می توانند در باالترین طبقه ها قرار بگیرند.
2 چیدمان ظروف کوچک تر در ویترین برحسب میزان نیاز و دفعات مصرف: بشقاب ها به ترتیب بزرگ به 

کوچک به صورت عمودی با پایه های آماده )در صورت مصرف کم( و افقی )در صورت مصرف زیاد( قرار بگیرند. 
گذاشتن یک فنجان روی هر دسته از بشقاب ها زیبایی آن را بیشتر می کند.
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٣ چیدمان فنجان و لیوان: یکی از ظروفی که بسیار در ویترین و بوفه ها نگهداری می شود، فنجان و لیوان 

در اندازه های مختلف است. برای این کار می توان لیوان های هم اندازه و هم شکل را در مقابل بشقاب هایی 
که به ویترین تکیه داده شده اند، گذاشت و یا یک بخش کامل از ویترین را به همۀ آنها اختصاص داد؛ درآن 
صورت بهتر است لیوان ها را در طبقات باالیی قرار دهید و فقط برای ظروف بزرگ تر و یا پارچ ها از طبقۀ 

پایینی استفاده کنید.
٤ اضافه کردن دکوری ها و ظروف شیک: آخرین مرحله برای چیدمان ظروف در بوفه این است که عالوه بر 

ظروف غذاخوری بتوانید دکوری ها و ظروف شیک دیگری را نیز اضافه کنید؛ مثاًل مجسمه، کارت های تبریک، 
زیورآالت، قاب عکس، گلدان و... . انتخاب هرکدام از این وسایل به نوع ظروف و مدل بوفه بستگی خواهد داشت. 
معموالً ظروف در ویترین و بوفه ها به صورت متقارن چیدمان می شوند، اما می توان چیدمان متفاوت تری داشت؛ 

قرار دادن دکوری ها در البه الی ظروف اصلی، آنها را از حالت متقارن و یکنواخت خارج می کند.

هنرجویان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوند و در مورد انواع روش های کاربردی در تزیینات داخلی فعالیت ٥
منزل تحقیق کنند. سپس هر گروه تصاویری از نمونه های گوناگون خوب و بد از نحوۀ چیدمان یکی از 
و  تهیه  را  و...(  و دکوری ها  ویترین  قفسه ها،  پرده ها،  )تابلوها،  تزیینی منزل  و  کاربردی  و وسایل  عناصر 

بررسی نمایند و نتایج را در قالب گزارشی به همراه تصاویر درکالس ارائه دهند.

 ٣ـ٤ـ هدف توانمندسازی 
با روش های چیدمان تزیینات داخلی با توجه به فرهنگ و سّنت ایرانی آشنا شود و به آنها پایبند باشد. 

اصالت چیدمان در تزیین ویترین و دکورهای داخلی با توجه به فرهنگ و سّنت ایرانی

دیدن تصاویر زیر )شکل 13ـ4(، چه حسی را به شما القا می کند؟ آیا این سبک چیدمان را می پسندید؟ فعالیت ٦
در زندگی امروزه، تا چه اندازه می توان چنین سبکی را در چیدمان منزل ایجاد کرد؟ دربارۀ آن گفت وگو 

کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1٣ـ٤ـ چیدمان منزل به سبک سنتی
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آنها  از  دارد که هر کدام  دنیا وجود  زیادی در سراسر  و دکوراسیون  چنانچه ذکر شد، سبک های چیدمان 
ایجاد حریم، حفظ امنیت، فضایی مأنوس،  تاریخ آن سرزمین هستند.  از فرهنگ، هنر و  به نوعی تصویری 
تقویت ارتباطات اجتماعی و توجه به ارزش های فرهنگی و سّنت ایرانی باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد. 
الهام گرفته است  از ریشه های فرهنگی، اقتصادی و مذهبی زندگی روزمرۀ ما  دکوراسیون ایرانی نیز دقیقاً 
و بیش از اینکه سبک طراحی باشد، یک هنر اصیل ایرانی به شمار می آید. سبک دکوراسیون ایرانی بیشتر 

به سمت سبک سّنتی متمایل است و این ویژگی، آن را از سبک های داخلی دیگر بسیار متمایز کرده است.

شکل 1٤ـ٤ـ چیدمان منزل به سبک سّنتی

مشخصات دکوراسیون ایرانی به سبک سّنتی 
هماهنگ  ترکیب  ایرانی،  دکوراسیون  اصلی  مشخصۀ 
بین  در  سبک  این  و  است  آن  در  زیبایی  و  سادگی 
سایر ملت ها دقیقاً با همین خصیصه شناخته می شود. 
قالی های  و  فرش  ایرانی  خانه های  در  اصلی  عنصر 
دست بافت است که نمادی از هنر و فرهنگ ایرانی است 
)شکل14ـ4(. با اینکه امروزه بیشتر خانواده ها به خصوص 
جوان ها در طراحی داخلی از دکوراسیون اصیل ایرانی 
فاصله گرفته اند و بیشتر به سبک های فرنگی متمایل 
با  با همۀ این اوصاف، هنوز هم می شود  اما  گشته اند، 
انتخاب رنگ و طرح های متفاوت، ترکیبی از اصالت و 
مدرنیته به فضای زندگی مان اضافه کنیم و نگذاریم که 
خانه هایی با سبک اصیل ایرانی به فراموشی سپرده شوند.

روش های پیشنهادی در به کارگیری چیدمان تزیینات به سبک ایرانی وسنتی
  استفاده از تخت های چوبی یا مبل های خاصی که به سبک سّنتی ایرانی طراحی شده اند. 

  استفاده از کرسی ها به عنوان شاخص ترین اجزای دکوراسیون سّنتی ایرانی  
  به کارگیری پارچه های ترمه و دست دوز با نقوش زیبای ایرانی به عنوان رومیزی

  استفاده از بالشتک های غلتکی با روکش هایی از طرح های سّنتی
  اضافه کردن نشانه هایی که مخصوص خانه های قدیمی  ایرانی است، به عنوان دکوری به دکوراسیون منزل

  استفاده از سماور و قوری چینی به جای کتری های برقی امروزی 
  انتخاب ظروف بلور یا چینی های گل سرخ برای چیدمان ویترین 

  به کاربردن رنگ و بافت آجر و خاک به صورت دیوارپوش یا هر نوع الحاق دیگر 
  سعی در انتخاب رنگ قرمز،  به عنوان یک رنگ عمده در دکوراسیون منزل 

  بازسازی دیوارهای فرورفتۀ منزل به شکل طاقچه و قراردهی آینه و شمعدان بر روی آن 
  جایگزین کردن فانوس های قدیمی  به جای نورتاب ها )آباژورها( 

  به کاربردن قاب های چوبی برای آینه ها و پنجره ها یا استفاده از شیشه های رنگی در پنجره ها 
  پوشاندن درگاه ها با پرده های تزیینی بافته شده از نخ های خوش رنگ و لعاب عشایری 

  استفاده از گلدان های سفالی بدون رنگ روی لبۀ پنجره ها یا تراس 
  به کار بردن قاب های خطاطی روی دیوار با خط نستعلیق که در دکوراسیون سّنتی ایرانی جا دارد. 
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 ٤ـ٤ـ هدف توانمندسازی 
انواع نورپردازی را بداند و گزارشی از نحوۀ نورپردازی در قسمت های مختلف منزل را به عنوان نمونه ارائه دهد. 

هر یک از هنرجویان، قسمت هایی از محیط زندگی خود را با توجه به فرهنگ و سّنت ایرانی تزیین و چیدمان فعالیت ٧
کنند و سپس گزارش آن را به همراه تصاویر در کالس ارائه دهند. 

آیا تاکنون به نورپردازی فضاها و قسمت های مختلف خانۀ مسکونی خود توجه کرده اید؟ چه تفاوت هایی فعالیت ٨
باهم داشته اند؟ آیا می توان برای مطالعه، صرف غذا و انجام خیاطی از یک نوع نورپردازی استفاده کرد؟ 

چرا؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

نورپردازی و تنظیم رنگ های مناسب نورچراغ در قسمت های مختلف

نورپردازی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر طراحی داخلی یک فضاست. نوع نورپردازی منزل می تواند 
بیانگر احساسات شخصی باشد و بین میزبان و میهمانان ارتباط برقرار کند. نورپردازی به لحاظ کارایی به 
انواع مختلف تقسیم مي شود و هر یک برای انجام کاری مخصوص مناسب است. در طراحی داخلی فضاهای 
مسکونی الزم است که برای روشن نمودن فضاها، از طریق پنجره ها و نورگیرهای سقفی و دیواری و تمهیداتی 
دیگر، تاحدامکان، از نور طبیعی روز استفاده گردد )شکل 15ـ4( و از نور مصنوعی به عنوان مکمل و در ساعات 
نقطه ای  یا  و متمرکز  به سه شیوۀ عمومی، موضعی  نورپردازی مصنوعی معموالً  بهره برداری شود.  محدود، 

صورت می گیرد:
1 نورپردازی عمومی : نور به صورت متوازن درکل فضا پخش می شود و از ایجاد گوشه های تاریک یا قسمت هایی 

که نور خیره کننده دارند، جلوگیری می شود. این نورپردازی برای کاربری های مختلفی نظیر گفت وگو در محدودۀ 
نشیمن و تماشای تلویزیون مناسب است )شکل 16ـ4(.

شکل 1٥ـ٤ـ نورپردازی طبیعی )نورگیری از پنجره، نورگیری 
سقفی(

شکل 1٦ـ٤ـ نورپردازی عمومی
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2 نورپردازی موضعی: نور را در بخش خاصی از فضا می تاباند؛ مثاًل این نور می تواند بر حوزۀ غذاخوری تأکید 

کند. از آنجا که نورپردازی های عمومی برای برخی فعالیت ها مانند مطالعه، صرف غذا و انجام کارهای ظریف 
جواب گو نیست، از نورپردازی موضعی استفاده می شود )شکل 17ـ4(. این نور معموالً قابل تنظیم است و با 
بهره گیری از آن می توان باعث تقسیم فضا شد. این نورپردازی برای کاربری هایی چون مطالعه در بستر و یا 

در صندلی راحتی، استحمام و موارد مشابه اینها مناسب است.
٣ نورپردازی متمرکز: در این نورپردازی بر نقطۀ خاصی از فضا تأکید می گردد )شکل 18ـ4(. برای نمایش 

آثار هنری و تابلوهای روی دیوار می توان از این نوع استفاده کرد.

شکل 1٨ـ٤ـ نورپردازی متمرکزشکل 1٧ـ٤ـ نورپردازی موضعی

نکات مهم در نورپردازی های مصنوعی 
  به وسیلۀ نور می توان فضایی را وسیع تر و یا کوچک تر نمایش داد. برای این منظور کافی است نورپردازی ها 
و  مرکز می شود  از  روشن تر  اطراف محیط  ترتیب  این  به  انجام شود.  و کنج های محیط  دیوارها  روی  بر 
بزرگ تر جلوه می کند، حال آنکه به عنوان مثال اگر در نورپردازی یک اتاق نشیمن تنها به یک منبع نور 
برای روشن کردن منطقه ای کوچک در محدودۀ مبلمان اکتفا کنیم، دامنۀ دید افراد محدود می شود و در 

نتیجه، فضا حتی کوچک تر از آنچه که هست، به نظر می آید.
  به منظور توزیع روشنی دلخواه الزم است محل قرارگیری و ترتیب چراغ ها به گونه ای باشد که نور کافی به 
قسمت های باالیی دیوارها و سقف برسد. این امر عموماً نیاز به مکان یابی چراغ ها در فواصل یکنواخت دارد 

تا بدین ترتیب شدت روشنایی مورد نیاز در فضا حاصل شود. 
  الزم است توزیع نور به طور معقولی یکنواخت باشد. این امر به آن معنی است که سرتاسر اتاق باید به میزان 

مناسبی روشن شود و از ایجاد نواحی تاریک در مساحت های زیاد جلوگیری به عمل آید.
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نوردهنده ها و یا عوامل نورپردازی از سقف تا میانۀ اتاق و از میانه تا کف اتاق عبارت اند از )شکل 19ـ4(:

شکل 1٩ـ٤ـ نوردهنده ها

1 لوسترها و دیوارکوب ها: حداکثر روشنایی یکنواخت را به کل اتاق می بخشند )نوردهنده های عمومی(. 

لوسترها و دیوارکوب باعث ایجاد تعادل در نورپردازی می شوند. این منابع نوری به دلیل تابش نور به سمت 
پایین توجه را به سقف معطوف مي کند و اگر مایل باشید که سقف کمتر دیده شود، به جای استفاده از این 

نورها، از نورافکن های ریلی استفاده کنید.
مانند پیش خان  نوری می توانند در قسمت های مختلفی  منابع  این  نورهای مستقیم، نورهای موضعی:   2

آشپـزخانه یا نورپردازی کابینت ها به کار روند و حتی نقش جداکنندۀ دو فضا را ایفا کنند و به جای تمرکز بر 
موضوعی خاص، کل فضا مثل غذاخوری را روشن می کنند.

٣ هالوژن ها: یکي از انواع نورهاي مستقیم محسوب مي شود و برای جلوه دادن به یک جسم به کار برده می شود 

که اهمیت و زیبایی را بیشتر به نمایش می گذارد. نکتۀ مهم در اینجا شعاع نور است نه منبع آن. در اینجا نیز 
میتوان از نور افکن یا هالوژن های ریلی استفاده کرد. برای نورپردازی موضعی از این نوردهنده ها استفاده می شود.
٤ چراغ های مطالعه: این چراغ ها براي مطالعه به کار مي روند و شامل چراغ های رومیزی، چراغ های ایستاده و 

پایه دار یا حتی نورتاب )آباژور( می باشند. این چراغ ها انواع مختلفی دارند؛ مانند چراغ های مطالعه با نور زیاد براي 
مطالعۀ طوالنی مدت، چراغ هایی با نور متوسط برای مطالعۀ سریع و نورهای ضعیف برای تزیین میزهای کنار 
مبلمان. کاربرد این نورها زمانی است که شما مایل نباشید فضای کامل اتاق را فقط به مطالعه اختصاص دهید.
٥ نورهای منطقه ای یا متمرکز: از این نورپردازی برای تأکید استفاده می شود )مثاًل به یک تابلو یا مجسمه( 

و ضمن ایجاد روشنی و تاریکی، یکنواختی فضا را برهم می زند.
٦ نور شمع: یکی از انواع نورهای منطقه ای است که امروزه در بیشتر خانه ها رایج است و به فضا حس شاعرانه 

می بخشد و با کمترین هزینه تهیه مي شود. استفاده از شمع های بدون اشک بر روی میز چای و قهوه، میز 
پذیرایی و میزهای کناری، زیبا و مناسب است.

به  باتوجه  داشت.  دیوار  و  به سقف  اختصاص  شد،  ذکر  نورپردازی  انواع  خصوص  در  آنچه  نورافکن ها:   ٧

عملکرد فضا می توان نورپردازی فضا را از کف نیز توسعه داد. این تکنیک در تئاتر استفاده مي شود؛ به طوری 
که نورها از کف صحنه به سمت باال تابانیده می شوند. همین تکنیک در منزل با هزینه اي کم قابل اجراست. 
این نورافکن ها را می توان زیر گلدان ها و درختچه های تزیینی یا پشت مبلمان قرار داد که تأثیر زیادی بر 
نورپردازی دارد و سایه ها و نقوش زیبایی روی سقف ایجاد می کند. گذاشتن نورافکن های کوچک در گوشه ای 
از اتاق باعث بزرگنمایی فضای اتاق مي شود و قراردادن آنها پشت وسایل بزرگ منزل مثل بوفه، مجسمه و... 

نمایی دراماتیک پدید مي آورد و جلوۀ بیشتری به رنگ دیوارها می بخشد.
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نورپردازی نشیمن: در این فضا از انواع نورپردازی استفاده می شود که عبارت اند از:

  نورپردازی عمومی  برای گفت وگو و فعالیت های دیگری نظیر معاشرت های اجتماعی استفاده می شود.
  نورپردازی موضعی برای فعالیت هایی چون مطالعه و خیاطی کاربرد دارد.

روشنایی  برای  و  سقف  تا  کف  از  کتاب  قفسه های  وسیع  نورپردازی  برای  متمرکز  یا  کانونی    نورپردازی 
بخشیدن به آثار منقوش واقع در دیوار به کار می رود.

  در هنگام شب می توان از المپ های رومیزی و چراغ های پایه دار نیز استفاده کرد.
  اگر تماشای تلویزیون در این فضا مد نظر باشد، باید شیوۀ نورپردازی اتاق با آن سازگار شود و از ایجاد 

نورهای خیره کننده و وسیع پرهیز کرد.

نورپردازی آشپزخانه
برای نورپردازی آشپزخانه، نکات زیر توصیه می شود:

  در بخش هایی از آشپزخانه که محل انجام کار است، مانند سطح روی اجاق گاز، سینک ظرف شویی و سطوح 
روی کابینت ها )برای آماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی( از نورهای موضعی استفاده شود.

  در بسیاری از آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها با درهای شیشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند و از 
آنها برای نمایش ظروف زیبا و تزیینی استفاده می شود. این کابینت ها نیز نیاز به نورپردازی کانونی دارند 

)شکل 20ـ4(.
  نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه هایی که هواکش یا هود دارد، در باالی اجاق گاز است و 

به راحتی توسط چراغ هواکش تأمین می شود.
  باالی سینک ظرف شویی به یک چراغ نیاز است تا هنگام شب نور کافی برای شست وشوی ظروف و مواد 
غذایی فراهم شود. ترجیحاً هر یک از این چراغ ها باید دارای کلید کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم 

استفاده شوند.

شکل 2٠ـ٤
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نورپردازی اتاق خواب
برای نورپردازی اتاق خواب، نکات زیر توصیه می شود:

  از کلیدهای دیمر1 یا همان تنظیم کننده های نور در اتاق خواب استفاده شود. بهتر است کلید چراغ ها در 
کنار در ورودی اتاق قرار گیرد تا به هنگام وارد شدن و همین طور خارج شدن از اتاق بتوان چراغ ها را 

روشن و خاموش کرد.
  نور موضعی برای فعالیت هایی چون مطالعه در بستر، دیده شدن کارها بر روی میز و مطالعه در صندلی 
راحتی درنظر گرفته می شود. در کمد دیواری اتاق به منظور دیده شدن جزئیات و رنگ لباس ها به دّقت از 

نور موضعی استفاده می شود. 
  در کنار کمد، آینۀ تمام قد وجود دارد که به نورپردازی موضعی نیاز دارد.

  از نور عمومی  برای کاربری های مختلفی از جمله تعویض لباس، گفت وگو در محدودۀ نشیمن و تماشای 
تلویزیون استفاده می شود. 

  برای نمایش بهتر آثار تزیینی، هنری و تابلوها از این نور کانونی استفاده می شود.

نورپردازی اتاق خواب کودکان
نحوه و میزان روشنایی در اتاق کودکان بسیار مهم است و تأثیر مهمی در ایجاد شرایط مطلوب برای مطالعه و 
آرامش و تمرکزشان دارد. برای تأمین نور مصنوعی در اتاق کودکان شیوه های مختلفی وجود دارد، از جمله:

  استفاده از چراغ های گوناگون با نقش های رنگی و جّذاب برای اتاق کودکان 
را طوری تنظیم کند که در زمان  اتاق  این کار می تواند فضای  استفاده کرد.  از کلیدهای دیمر    می توان 

استراحت آنها احساس خواب آلودگی کنند و راحت تر و زودتر به خواب بروند.
  در این فضا برای انجام تکالیف و مطالعه نور موضعی بسیار سودمند خواهد بود.

1ـ وسیله ای است که در کلید برق نصب می شود و میزان نور را کاهش یا افزایش می دهد.

هر یک از هنرجویان، قسمت هایی از محیط زندگی خود و چند خانۀ متفاوت را از نظر نورپردازی ها بررسی فعالیت ٩
و مقایسه کند، سپس نتایج را در قالب یک گزارش با تصاویر درکالس ارائه دهد.
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فعالیت پایانی

1 قرار است در هنرستان شما نمایشگاهی از دست ساخته ها و آثار منتخب هنرجویان برای بازدید عموم برگزار 

به گونه ای  نمایشگاه  نورپردازی  و  تزیینات داخلی  برای چیدمان قفسه ها،  از شما خواسته شده است  گردد. 
عمل کنید که در نگاه مخاطب و بازدیدکنندگان شکلی زیبا و جذاب ایجاد کند و درعین حال جلوۀ واقعی 
آثار هنرجویان را نشان دهد. با پاسخ دادن به سؤاالت زیر مشخص کنید چگونه می توانید بهترین چیدمان را 

طراحی و ایجاد کنید:  
  برای نحوۀ صحیح چیدمان اشیا و دست ساخته های هنرجویان چه اصولی را درنظر خواهید گرفت؟

  چه اصول و نکاتی را برای نصب تزیینات و تابلوها بر روی دیوار نمایشگاه درنظر خواهید گرفت؟ از چه 
سبک ها و روش هایی استفاده خواهیدکرد؟

بازدیدکنندگان قرار بگیرند چه راهکاری را    برای فضاهای مزاحم که ممکن است در میان راه رفت وآمد 
توصیه می کنید؟

  به چه روش هایی می توانید اشیا و تزیینات داخلی قفسه ها را چیدمان کنید؟
  آیا می دانید مشخصۀ دکوراسیون سّنتی و ایرانی چیست؟ چگونه می توانید تزیینات داخلی نمایشگاه را با 

سبک سّنتی و فرهنگ ایرانی تلفیق کنید؟
  برای نورپردازی فضای داخلی نمایشگاه و تزیینات آن از کدام شیوه استفاده خواهید کرد؟

  اگر بخواهید تابلوها و آثار هنرجویان جلوۀ واقعی خود را نشان دهند، کدام نورپردازی و منبع نوری برای 
آن مناسب است؟ چرا؟ 

2 خانوادۀ شما به تازگی خانه ای جدید خریده اند. فضای پذیرایی و آشپزخانه نسبتاً مناسب و جادار است. اگر 

چیدمان فضای داخلی به عهدۀ شما باشد، با پاسخ دادن به سؤاالت زیر می توانید مناسب ترین نوع چیدمان 
را انجام دهید:

  در مرحلۀ نخست، مهم ترین و اولین برنامۀ شما در چیدمان داخلی فضای پذیرایی چیست؟
  برای استقرار و نحوۀ قرارگیری عناصرداخلی پذیرایی چگونه عمل خواهید کرد؟

  چه مؤلفه هایی را برای ایجاد نقطۀ کانونی یا مرکزی در نظر خواهید گرفت؟
  رابطۀ آشپزخانه و غذاخوری چگونه خواهد بود؟ چرا؟

  برای نحوۀ قرارگیری عناصر اصلی در آشپزخانه چگونه عمل خواهید کرد؟
  چیدمان ورودی را چگونه به یک فضای گرم و خوشایند تبدیل خواهیدکرد؟

  برای اینکه فضای نشیمن شما خوب و مناسب باشد، چه ویژگی هایی را در نظر خواهید گرفت؟
٣ با پاسخ دادن به سؤاالت زیر مشخص کنید چگونه می توانید در انتخاب نوع رنگ، پوشش و چیدمان داخلی 

اتاق خواب یکی از فرزندان خواهرتان، او را همراهی کنید:
  چه نوع رنگی را برای پوشش دیوارها، سقف و کف اتاق توصیه می کنید؟ چرا؟

  استفاده از چه رنگ هایی برای پوشش داخلی اتاق مناسب تر است؟ چرا؟
  آیا استفاده از رنگ های درخشان و براق را مناسب می دانید؟ چرا؟

  اگر امکان تغییر رنگ دیوارها و استفاده از کاغذ دیواری فراهم نباشد، شما برای ایجاد تنوع در رنگ و فضای 
اتاق چه توصیه هایی دارید؟



شایستگی 4

نگهداری از لوازم خانه

»اَلتَّدبیُر َقْبَل الَْعَمِل یؤِمُنَک ِمَن النَّدِم«

 فرموده اند: »دوراندیشى قبل از انجام کار، تو را از پشیمانى بعد از کار حفظ مى کند«. پیامبر اکرم 
                                                                                                 »میزان الحکمه، ج 2«

زمان : 57 ساعت )نظری 14 ساعت + عملى 43 ساعت(
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استاندارد عملکرد 

  حفاظت از لوازم خانه در برابر نور، آب و آتش از طریق به کارگیری اصول و روش های حفاظت از لوازم خانه 
در برابر نور، آب و آتش بر اساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  حفاظت از لوازم خانه در برابر نور، آب و آتش 

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  دقت در قطع برق، آب، گاز برخی از لوازم در هنگام خروج از منزل
  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی

  رعایت الگوی مصرف آب
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  دقت در کار و کنترل کیفیت کار

  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی

  توجهات زیست محیطی

 1ـ1ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم ایمن سازی در لوازم خانگی را بداند و قواعد آن را بشناسد.

   واحد یادگیری ١

حفاظت از لوازم خانه در برابر نور، آب و آتش

https://www.roshd.ir/311247-4-1
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شایستگی چهارم: نگهداری از لوازم خانه

آشنایی با ایمن سازی لوازم خانگی 

درگروه های کالسی با توجه به تصویر زیر در مورد مالک ها و اولویت های انتخاب و تهیۀ هرکدام از این فعالیت 1
لوازم، گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

در انتخاب و تهیۀ کاال، به ویژه لوازم برقی خانگی، اطمینان 
از ایمنی، کیفیت و بازده مقدار مصرف انرژِی دستگاه های 
موردنظر برای مصرف کنندگان دارای اهمیت و ضرورت 
بسیاری است. بنابراین اگرچه توجه به برخی موارد، مانند 
شکل ظاهری و فناوری ساخت، شرکت سازنده و... مهم 
برچسب  و  ایران  استاندارد  عالمت  به  توجه  اما  است، 
مصرف انرژی از شرط های ضروری در انتخاب و تهیۀ 
لوازم خانگی است؛ چرا که این عالیم با ایجاد اطمینان 

شکل 1ـ1ـ لوازم خانگی

از ایمنی و عملکرد وسیله، اطالعات بسیار مفیدی را در زمینه بازدهی و میزان مصرف انرژی لوازم خانگی در 
اختیار مصرف کننده قرار می دهند. استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی 

چشمگیری به بارمی آورد و موجب پدید آمدن مشکالت قابل توجهی می شود )شکل 1ـ1(.
استاندارد چیست؟ 

واژۀ استاندارد به معنی نظم، قاعده، قانون، معیار و شاخص است و در اصطالح، مدرکی است که دربرگیرندۀ 
قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی ها برای فعالیتی خاص یا نتایج آنها با استفادۀ عمومی و مکرر است. استانداردها 
از طریق هم رأیی تهیه و توسط سازمان های شناخته شده به تصویب می رسند و هدف آنها دستیابی به میزان 
و  ایمنی، کیفیت  از  به سطحی  برای رسیدن  استانداردها  از  ما  است.  زمینۀ خاص  نظم در یک  از  مطلوبی 
سازگاری در محصوالت و فرایندهایی که بر روی زندگی مان تأثیرگذار هستند، استفاده می کنیم، زیرا زندگی 

ما را ایمن تر، ساده تر و بهتر می کنند. 
عالمت استاندارد ايران 

این عالمت نشانگر تعهد تولیدکننده یا عرضه کننده به رعایت ضوابط و قوانین و 
استمرار انطباق کاال با استانداردهای ملی ایران است. این عالمت دارای کادر اصلی 
اختصاری  و هم عالمت  ایمنی1  کلمۀ  گویای  است که هم می تواند   S به صورت 
استاندارد2 باشد. طرح داخل نشانگر کلمۀ »  ایران« است. این عالمت برای کاالهایی 
است که از هر حیث )ایمنی و عملکرد( با استانداردهای ملی ایران مطابقت دارند. 
درصورت وارونه کردن عالمت، نام اختصاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

ایران به زبان فارسی مشاهده می شود )شکل2ـ1(. 

SAFETY ـ1
STANDARD ـ2

شکل 2ـ1ـ عالمت استاندارد 
ايران
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عالمت استاندارد ایمنی: این عالمت فقط برای کاالهایی به کار می رود که از نظر 
ایمنی با استانداردهای ملی ایران مطابقت دارند. وسایل باید طوري ساخته شوند 
که در استفادۀ عادي ایمن باشند و حتي در صورت بی احتياطی، مصرف کننده یا 

محيط اطراف را به خطر نيندازند )شکل 3ـ1(.

آشنایی با برچسب انرژي
بهينه سازی مصرف انرژی در هر کشوری یکی از اهداف اساسی برنامه های توسعۀ آن کشور است. لوازم برقی 
خانگی از عمده ترین مؤلفه های انرژی الکتریکی در هر خانواده هستند که طبعاً عامل اصلی در هزینه های 
انرژی الکتریکی خواهند بود. با انتخاب و استفادۀ درست از لوازم برقی می توان به ميزان قابل توجهی در مصرف 

انرژی صرفه جویی کرد.
موارد قابل توجه در انتخاب و تهیۀ وسایل برقی 

هر خریدار لوازم برقی، هنگام اقدام به خرید، الزم است به نکات زیر دقت و توجه کافی داشته باشد:
شکل ظاهری، مدل دستگاه، کارخانۀ سازنده، فّناوری ساخت دستگاه، نشان استاندارد و برچسب انرژی دستگاه.

معرفی برچسب انرژی
برچسب انرژی، مصرف کنندگان را با ميزان مصرف انرژی هریک از وسایل خانگی 
انرژی بر آشنا می کند. این برچسب براي استفادۀ مصرف کننده و به منظور مقایسۀ 
وسایل پربازده و کم بازده است. در این برچسب شاخص مصرف انرژي وسيلۀ مورد 
نظر به همراه رتبه هاي برچسب انرژي به صورت حروف A تا G بر روي پيکان هایي، 
به رنگ سبز پررنگ تا قرمز تيره است. حرف A نشانگر کمترین مصرف انرژي و 
بيشترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر بيشترین مصرف انرژی و کمترین بازده 
آن  بازدهی  باشد،  بيشتر  رتبۀ دستگاه  بنابراین هرچه  است )شکل4ـ1(.  دستگاه 
نسبت به ميزان انرژی ای که مصرف مي کند، بيشتر است. در برچسب مصرف انرژي، 
نام محصول، شرکت سازنده، مدل محصول )به همراه ميزان مصرف انرژي وسيلۀ 
موردنظر(، رتبۀ اخذ شده و نيز عالمت مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران،که 
در داخل آن نام انرژي نوشته شده است، دیده مي شود. در برخي از برچسب هاي 

مصرف انرژي، عالوه بر اطالعات انرژي، برخي از شاخص هاي موردنظر مصرف کنندگان نيز نوشته شده است. 
برچسب انرژي در واقع به خریداران کمک مي کند که در هنگام خرید، وسيله اي را انتخاب کنند که در مقایسه 

با سایر وسایل موجود، مصرف انرژي کمتر و بازده بيشتري داشته باشد.

فواید استفاده از برچسب انرژي 
 انتخاب درست و آگاهانۀ مردم در هنگام خرید وسایل برقي خانگي 

 آشنا ساختن مصرف کنندگان با ميزان مصرف انرژي و بازدهی وسایل برقي 
 بهينه سازي، کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگي محيط زیست 

 کاهش هزینۀ انرژي مصرفي و کمک به اقتصاد خانواده 
 ارائۀ اطالعات ویژه در هر وسيله برقی. 

شکل 3ـ1ـ عالمت استاندارد 
ایمنی

شکل 4ـ1ـ برچسب انرژی
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 2ـ1ـ هدف توانمندسازی 
حفاظت از لوازم خانه و اصول ایمنى آن را بداند و گزارشى را به عنوان نمونه ارائه دهد. 

اصول ایمنی در حفاظت از لوازم خانه در برابر نور، آب و آتش 

هریک از هنرجویان چند نمونه از لوازم الکتریکى منزل خود را از نظر شکل ظاهری، مدل دستگاه، کارخانۀ فعالیت 2
سازنده، فّناوری ساخت دستگاه و قواعد ایمنى )نشان استاندارد و برچسب انرژی( بررسى و با هم مقایسه 

کند، سپس نتایج را در قالب یک گزارش نهایى در کالس ارائه دهد.

بارها شنیده اید که پیشگیری بهتر از درمان است. آیا این مطلب در مورد اطفای حریق نیز درست است؟ فعالیت 3
را کاهش دهد؟ در  برقى خانگى  لوازم  احتمال آتش سوزی در  اقدامات پیشگیرانه ای مى تواند  انجام چه 

گروه های کالسى، دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

بروز  از  اجتناب  منزلۀ  به  مى تواند  آن  به  توجه  و  ایمنى  اصول  از  کامل  آگاهى 
یا آتش سوزی  و  برق گرفتگى همچون شوک، مرگ  از  ناشى  عادی ترین حوادث 
ناشى از وسایل برقى خانگى باشد )شکل 5  ـ1(. بنابراین با افزایش دقت در کار 
و رعایت نکات مهم ایمنى مى توان با آسودگى خاطر نسبت به استفاده از لوازم 

اقدام کرد.

شکل 5 ـ1

ایمني در استانداردهاي لوازم خانگي بر پنج اصل استوار است. این اصول عبارت اند از:
 حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي 1

 حفاظت در برابر گرما و آتش 2

 حفاظت در برابر خطرات مکانیکى 3

 حفاظت در برابر کارغیرعادي 4

 حفاظت در برابر تابش و مسمومیت 5

 حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی  1

  وسایل باید طوري ساخته شوند که در برابر تماس اتفاقي با قسمت هاي برق دار، حفاظت کافي داشته باشند. 
خطر برق گرفتگي با عایق بندي لوازم خانگي به حداقل مي رسد. بنابراین، هر چقدر استقامت عایق بندي در 
لوازم خانگي بیشتر شود، جریان الکتریکي عبوري از بدن انسان در صورت تماس با بدنۀ برق دار شدۀ آنها 

بیشتر کاهش مى یابد.
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 حفاظت در برابر گرما و آتش  2

  دماي وسایل و محیط اطراف آن نباید در استفادۀ عادي به دماي بیش از اندازه برسد. مثاًل دماي دستگیره ها، 
شستي ها و نظایر آنها، که در استفادۀ عادي براي مدت زمان کوتاه )سماور برقي( یا طوالني )هویه( در دست 

گرفته مى شود، نباید از حدي که در استاندارد تعیین شده است، بیشتر شود. 
  قسمت هایي از مواد عایق که اجزاي برق دار را در خود نگه مي دارد، شامل اتصاالت و قسمت هایي از مواد 

ترموپالستیک، که براي تأمین عایق بندي به کار مي روند، باید به اندازۀ کافي در برابر گرما مقاوم باشند. 
  وسایل باید طوري طراحي شده باشند که از شروع و انتشار آتش تا حد ممکن جلوگیري شود و نباید خطري 

از نظر سرایت آتش به محیط و پیرامون دستگاه ایجاد کند.
  قسمت هاي غیر فلزي وسایل باید در برابر احتراق و گسترش آتش مقاوم باشند.

  نکتۀ مهم در پیشگیری از آتش سوزی )حریق( این است که بدانیم آتش سوزی چگونه و در کجا ممکن 

ژنحرارت
سی

اک

مواد سوختنی

شکل 6 ـ1ـ مثلث حریق

است شروع شود. 
افتادن حریق، وجود سه عامل ضروری است: مواد  اتفاق  حریق معمولی1 : برای 
داده  نشان  حریق  مثلث  شکل  به  عامل  سه  این  اکسیژن.  و  حرارت  سوختنى، 
ایجاد حریق معمولى به صورت اضالع  برای  مى شود که در آن، سه عامل اصلى 
مثلث نشان داده شده است )شکل 6  ـ1(. اگر سه عامل مذکور به طور ناخواسته و 
دور از انتظار کنار هم قرارگیرند، حریقى ناخواسته ایجاد مى گردد. بیشترین آمار 

حریق الکتریکى مربوط به وسایل خانگى برقى بوده است.

1ـ حریقى که با خاموش کننده های معمولى، خاموش شدنى است.

 حفاظت در برابر ناپایداری و خطرات مکانیکی  3

که  سختي  شرایط  مقابل  در  که  شوند  ساخته  طوري  و  باشند  داشته  کافي  مکانیکي  استقامت  باید    وسایل 
احتماالً در استفادۀ عادي پیش مي آید، مقاومت کنند.

  وسایل نباید لبه هاي تیز داشته باشند و قسمت هاي متحرک خطرناک وسایل تا حدي که به استفاده و نحوۀ 
کار وسیله مربوط شود، باید داراي حفاظ یا قفل باشند، به گونه اي که در استفادۀ عادي، حفاظت کافي افراد 
را در برابر صدمات ناشي از وسیله تأمین کند. مثاًل براي پیشگیری از آسیب به مصرف کننده، مقدار قطر و 

ارتفاع در چرخ گوشت ها باید مطابق استاندارد باشد.
آن  متحرک  قسمت هاي  با  انگشت  تماس  نباید  پنکه،  مانند  متحرک،  قسمت هاي  به  مجهز  وسایل    در 

امکان پذیر باشد و این گونه وسایل باید در برابر واژگوني مقاوم باشند.
 حفاظت در برابر کار غیرعادی 4

  وسایل باید طوري طراحي شوند که خطر آتش سوزي و نقص مکانیکي منجر به مختل شدن ایمني یا کاهش 
حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي تا حدامکان برطرف گردد. براي مثال، باید در لوازم خانگي برقي تمهیداتي 
در نظر گرفته شود تا در موارد کار غیرعادي در این گونه لوازم )مانند سر ریزشدن و بدون آب ماندن وسایلي 
که با آب کار مي کنند یا اضافه بار و قفل موتور در وسایل موتوردار خانگي، ریختن پودر اضافي در ماشین هاي 
لباس شویي و غیر آنها( به ایمني مصرف کننده آسیب نرساند و براي محیط پیرامون آن خطري وجود نداشته باشد.
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 حفاظت دربرابر تابش و مسمومیت 5

  وسایل نباید تشعشعات خطرناک، مسمومیت و یا خطرات مشابه ایجاد کنند.
  محدودیت نشت ریز موج در مایکروویوها، کنترل امواج فرابنفش در المپ هاي جاذب حشرات در حشره کش های 
برقي و محدودیت انتشار گاز سّمي در کار غیرعادي در تمامي لوازم خانگي، مثال هایي از حفاظت در برابر 

این گونه خطرات در لوازم خانگي برقي است. 
  وجود عالمت استاندارد بر روي وسایل برقي نشانگر اطمینان از ایمني و عملکرد آنها طبق استانداردهاي 

ملي ایران است و نشان دهندۀ بازدهى و میزان مصرف انرژي در آنها نیست.
نکات مهم حفاظت از لوازم خانه در برابر نور

  با درنظر گرفتن اینکه کدام قسمت از خانه بیشتر در معرض نور آفتاب است، روش هایى برای محافظت در 
برابر نورخورشید باید ایجاد کرد؛ مانند اضافه کردن یک پوشش محافظ به پنجره ها.

تیره  به تدریج  معمولي  نور  و  آفتاب  مستقیم  تابش  مقابل  در  زمان  مرور  به  و  به طور طبیعي  چوب    رنگ 
مي شود. از این رو استفاده از پرده هاي مناسب براي کنترل تابش مستقیم آفتاب و جا به جا کردن گاه به گاه 

قالیچه ها براي جلوگیري از تغییر رنگ سطوح زیرآنها با سایر قسمت ها، کارساز و مؤثر است.
  نباید وسایل چوبى منزل را در مجاورت یا در مقابل نور خورشید و وسایل گرمایشى مانند بخاری، شوفاژ و 

رادیاتور قرار داد؛ چرا که گرمای زیاد باعث خشکى چوب خواهد شد. 
نکات مهم حفاظت ازلوازم خانه در برابرآب

از خسارت ها  تا  پیگیری کرد  باید  و...  و نشت آب  لوله  ترکیدگى  نظر  از  را  و رطوبت ساختمان  نم    علت 
جلوگیری شود؛ زیرا وجود نم و رطوبت زیاد در خانه، عالوه بر اینکه به ساختار کلى خانه آسیب مى زند، 

مى تواند باعث خراب و پوسیده شدن بسیاری از لوازم )فرش، موکت و...( منزل گردد. 
  وسایل چوبى و پارچه ای، آسیب پذیرترین اجزای خانه در برابر رطوبت هستند. وسایل آهنى و فلزی نیز در 

صورت وجود رطوبت در خانه، به سرعت زنگ زده و خراب مى شوند.
  در مواقع ضروري مثل شکستگي لوله ها یا خرابي شیرها، شیر اصلى کنار کنتور آب را باید بست. وظیفۀ 

شیر اصلي نیز قطع و وصل جریان آب در تمام ساختمان هاست.
  درصورت مسافرت، انشعاب آب را به طور موقت از شیر فلکه باید قطع کرد.

نکات مهم حفاظت از لوازم خانه در برابر آتش 
  قبل از استفاده از هر نوع وسیله، به ویژه وسیلۀ برقى، دستورالعمل های دفترچۀ راهنما را به دقت مطالعه کنید.
  دقت کنید که در منزل شما به تعداد کافى سیستم اعالم حریق نصب شده باشد. دستگاه اعالم حریق در 
ابزارفروشى ها به فروش مى رسد. هر دستگاه اعالم حریق زیربنای 6۰ متر مربع را پوشش  فروشگاه ها و 

مى دهد. در کلیۀ طبقات باید دستگاه اعالم حریق نصب شده باشد. 
  اگر در حین آشپزی، روغن آتش گرفته و مشتعل شود، سعى کنید با قرار دادن دِر قابلمه یا دِر ماهیتابه و 

یا پتوی اطفای حریق بر روی آن، آتش را خاموش کنید.
  هنگام بیرون رفتن از خانه به خاطر داشته باشید که از خاموش بودن وسایل برقى و گازی اطمینان حاصل کنید.
  از لوازم برقى که دارای ایراد و عیب هستند و یا سیم برق آنها مشکلى دارد، استفاده نکنید. در صورتى که جدیداً به 
یک خانه نقل مکان کرده اید، سیم کشى و سیستم برقى خانه را یک مرتبه چک کنید و از سالم بودن آن اطمینان 

حاصل کنید.
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  در محیط ها و فضاهای داخلى سیگار نکشید و شمع روشن شده را بدون نظارت 
و مراقبت رها نکنید.

برق  رسانای  آب  نکنید.  استفاده  آب  از  برقى  لوازم  گرفتن  آتش  صورت    در 
است و ریختن آن مى تواند شوک الکتریکى شدیدی به شما وارد کند. این کار 
امکان بدتر شدن آتش را نیز در پى دارد. برای خاموش کردن آتش، از کپسول 
اطفای حریق استفاده کنید . کپسول آتش نشانى CO2 )دی اکسید کربن( یکى 
آتش سوزی  کردن  خاموش  برای  آتش نشانى  کپسول های  استفاده ترین  پر  از 
الکتریکى است )شکل 7ـ1(. این کپسول آتش نشانى عالوه بر اینکه اکسیژن را 
از مثلث آتش حذف مى کند و به زبان ساده آتش را خفه مى کند، باعث مى شود 

روند خاموش شدن آتش سریع تر و ایمن تر پیش برود. 
  از پریز برق که در فضای آزاد قراردارد، در هنگام بارش یا مرطوب بودن استفاده نکنید. 

  از برقرار بودن اتصال زمین )سیم ارت1( مطمئن شوید. در صورتى که چاه ارت وجود ندارد، بدنۀ دستگاه را 
به لولۀ فلزی آب یا اسکلت فلزی ساختمان وصل کنید. 

  توسعۀ لوله کشى داخلى و اضافه نمودن وسایل گازسوز بدون اّطالع شرکت ملى گاز ممنوع است. چنانچه با 
موارد قطع گاز یا نشت گاز از رگوالتور یا کنتور روبه رو شدید، از هرگونه دستکاری در آنها خودداری کنید و 

موضوع را به اّطالع پست های امدادی شرکت ملى برسانید. 
  باید از شیلنگ های الستیکى تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است، استفاده کرد. از شیلنگ های 

طویل برای رسانیدن گاز به نقاط مختلف ساختمان اسـتفاده نکنید. 
  اگر به بعضى از شیرهای مصرف فعاًل هیچ گونه وسیلۀ گازسوز وصل نشده و از آنها استفاده نمى شوند، الزم 
با درپوش، مسدود شوند تا چنانچه احیاناً شیر مصرف گاز باز شد، گاز از لوله خارج نشود و  است حتماً 

حادثه ای به وجود نیاید )شکل 8  ـ1(. 
که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کرد  بررسى  و  بازدید  یک بار  وقت  چند  هر  باید  را  الستیکى    شیلنگ های 

شیلنگ های درحال استفاده، سوراخ نشده، ترک برنداشته و از محل بست، بریده نشده باشند.
  در تمامى ساختمان هایى که دارای لوله کشى گاز هستند، عالوه بر نصب یک عدد شیر گاز اصلى در نزدیکى 
دِر ورودی، در نزدیکى هر دستگاه گازسوز نیز یک شیر مصرف قراردارد تا در مواقع ضروری بتوان با بستن 
این شیر، از ورود گاز به همان دستگاه جلوگیری  کرد. وظیفۀ شیر اصلى نیز قطع و وصل جریان گاز به تمامى 

ساختمان است )شکل 9ـ1(.

1ـ سیم اتصال به زمین. یکى از روش های جلوگیری از برق گرفتگى است.

 شکل 7ـ1ـ کپسول آتش نشانی
CO2

شیر اصلی گاز

شکل 9ـ1ـ شیر اصلی گاز شکل 8 ـ1ـ درپوش شیر گاز
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باید  از آن، حتماً  به استفاده  از شروع  لوله کشى گاز و قبل  از وصل کردن وسیلۀ گازسوز به سیستم    بعد 
آزمایش نشت گاز را انجام دهید. 

  هرگز برای پیدا کردن محل نشت گاز از شعلۀ کبریت و امثال آن استفاده نکنید. برای انجام آزمایش نشت 
گاز، در یک ظرف مقداری آب بریزید و به آن صابون یا مایع ظرف شویى و یا پودر اضافه کنید. بعد آن 
را به وسیلۀ اسفنج )ابر( بر روی محل های اتّصال بست به وسیلۀ گازسوز و همچنین محل اتصال بست با 
لوله کشى گاز و سپس بر روی شیلنگ و یا لولۀ گاز بکشید )شکل 1۰ـ1(. چنانچه بر روی هر یک از آنها 
حباب تشکیل شد، نشان دهندۀ نشت گاز است. اگر به هنگام آزمایش متوّجه نشت گاز شدید، فوراً شیر 

مصرف آن وسیلۀ گازسوز را ببندید و به بررسى و رفع علّت اقدام کنید. 
  از اتّصال دو یا چند وسیلۀ گازسوز به یک شیر مصرف خودداری کنید )شکل 11ـ1(. 

  در صورت نشت گاز و استشمام بوی آن، که شبیه بوی سیر است، قبل از هر کاری باید دقت کرد در آن 
محل هیچ گونه آتش کبریت، فندک و امثال آن روشن نشود. همچنین کلیدها و وسایل برقى قطع یا وصل 
نگردند و به همان حال روشن یا خاموش که هستند، باقى بمانند؛ زیرا شعله یا جرقۀ حاصل از هر یک از 

عوامل فوق ممکن است باعث انفجار گاز پخش شده گردد. 

شکل 11ـ1ـ خودداری از اتصال دویا چند وسیلۀ گازی به یک 
شیر مصرف

شکل 10ـ1ـ طریقۀ نشت یابی

الف( هریک از هنرجویان، نحوۀ حفاظت از لوازم خانۀ خود را از نظر رعایت اصول کلى و نکات ایمنى در فعالیت 4
برابر نور، آب و آتش، بررسى و نقاط قوت و ضعف مشاهده شده را در یک جدول فهرست نمایند.

ب( سپس با استفاده از مطالب آموزشى این مبحث و منابع دیگر، میزان ایمنى در حفاظت از لوازم خانۀ خود 
را ارزیابى نموده و نتیجه را در قالب یک گزارش در کالس ارائه دهند.
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استاندارد عملکرد

  استفاده از لوازم برقی )موتوردار(، از طریق به کارگیری صحیح جاروبرقی، آبمیوه گیری برقی، همزن برقی، 
آسیاب برقی، چرخ گوشت برقی و پنکه براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور
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آشنایی با لوازم برقِی موتوردار 

تمام دستگاه هاي برقي موتوردار، به وسیلۀ یک الکتروموتور، نیروي گردنده ای را به وجود مى آورند که از این 
نیرو براي به حرکت درآوردن تیغه، پروانه هاي خردکننده، همزن، مخلوط کن یا مکنده استفاده مي شود و به 
این ترتیب بعضي از نیازهاي ما تأمین مى گردد. این دستگاه ها در طرح ها و مدل های متنوع تولید و به بازار 
عرضه مي شوند و هر یک از کمیت و کیفیت خاصي برخوردارند. در این قسمت با اصوِل کار، نگهداري و ایمني 

آنها آشنا مى شویم.

 1ـ2ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى جاروبرقى را بداند و دانش آن را به کار بندد.

جارو برقی 

آیا تاکنون به نحوۀ کار و عملکرد جاروبرقى منزلتان فکر کرده اید؟ آیا کار خود را به خوبى انجام مى دهد؟ فعالیت 1
نحوۀ استفاده صحیح آن را به دوستانتان در کالس شرح دهید.

جاروبرقى یکى از وسایل مهم خانگى است که این روزها در اکثر منازل وجود دارد )شکل 1ـ2(.
انواع جاوربرقی: جاروبرقى برحسب نوع خاص کاربرد و کارخانه های گوناگون، در شکل های مختلف ساخته 
زبالۀ یک بار مصرف )کاغذی( هستند  این جاروها دارای کیسه  از  بازار مصرف عرضه مى گردد. بعضى  به  و 
)شکل2ـ2(. برخى دیگر نیز دارای کیسه دائمى اند )پارچه ای( که پس از پر شدن، تخلیه و مجدداً استفاده 
مى شود )شکل3ـ2(. نوع دیگر، جاروبرقى های معمولى یا سطلى هستندکه به جای پاکت کاغذی و یا کیسه های 
دائمى از فیلترهای مخصوص استفاده مى شود و این فیلترها زباله را در کف مخزن جمع مى کنند )شکل4ـ2(. 

شکل 2ـ2ـ جاروبرقی با کیسۀ شکل 1ـ2ـ جاروبرقی
خاک یک بار مصرف )کاغذی(

شکل 3ـ2ـ جاروبرقی با کیسۀ خاک 
دائمی )پارچه ای(

جاروبرقی  4ـ2ـ  شکل 
بدون کیسه سطلی 
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اجزای اصلی جاروبرقی: لوله از جنس استیل زنگ نزن 
و تلسکوپى، خرطومى از جنس نواری پلیکا که متصل 
به کوپلینگ پالستیکى و زانوی تفنگى است، برس و 
کلیدی روی آن، گردگیر گوشه ها )گوشه گیر( و برس 

کوچک گردگیرپرده )شکل 5  ـ2(. 
طرز کار جاروبرقي: در جاروبرقى با استفاده از الکتروموتور 
مخصوصى، توان مکش الزم برای جمع آوری زباله ایجاد 

مى شود و باعث کشیده شدن هوا و درنتیجه، هدایت قطعات و ذرات آشغال به داخل پاکت مخصوص مى گردد و 
هوا از طریق سوراخ های ریز پاکت آشغال پس از عبور از فیلتر مجدداً از طرف دیگر خارج مى گردد.

نکات ایمنی در استفادۀ بهینه از جاروبرقی
 از جمع کردن مایعات مانند آب، روغن، دوده و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه، سوزن و غیره،  1

همچنین ته سیگار روشن و نظایر آن از جاروبرقى استفاده نکنید.
 قبل از پر شدن پاکت جاروبرقى آن را تعویض کنید، چون باعث کاهش قدرت مکندگى جارو مى گردد. 2

 از به کار بردن پاکت های متفرقه و غیراستاندارد پرهیز کنید. 3

 به توصیه های تعویض پاکت و فیلتر توجه کنید و مطمئن شوید که آنها در جایگاه اصلى خود قرار گرفته باشند. 4

 هیچ گاه جاروبرقى را روشن و در حال کار رها نکنید. 5

 برای جلوگیری از صدمۀ احتمالى به سیم جمع کن هیچگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.  6

 کابل برق جاروبرقى را دور از وسایل نوک تیز، روغن و گرما و سطوح داغ نگه دارید.  7

 برای نظافت بدنه و متعلّقات جاروبرقى از پارچۀ نمدار آغشته به مواد شوینده استفاده کنید و از به کار بردن  8

هر نوع مواد تینری الکل و غیره خودداری کنید.
 هیچ گاه جاروبرقى را بدون کیسۀ زباله استفاده نکنید. 9

10 هنگام استفاده الزم است دستگاه را به صورت افقي و بر روي چرخ هاي آن قرار دهید.

 از جاروبرقى به مدت طوالنى )بیشتر از نیم ساعت( استفاده نکنید. 11

شکل 5  ـ2ـ اجزای اصلی جاروبرقی

مهم ترین بخش جاروبرقى برای نظافت، فیلتر آن است. اگر فیلتر جاروبرقى گرد و خاک گرفته باشد، قدرت نکته
مکندگى زباله ها را از دست خواهد داد )شکل6  ـ2(.

شکل 6ـ2ـ روش نصب و تعویض پاکت و فیلتر جاروبرقی )مرحلۀ پاک سازی(

محافظ مرحلۀ خارج کردن فیلتر بیرون آوردن  نحوۀ 
فیلتر

نحوۀ عوض کردن پاکتنحوۀ جاگذاری پاکت جدید
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جدول 1ـ2ـ پیشگیری از گسترش معایب احتمالی جاروبرقی )عیب یابی ساده(

احتماالت )رفع عیب( عیب

پریز فاقد برق است/ سیم دو شاخه قطع شده است.دستگاه روشن نمى شود.

کیسۀ خاک پرشده است / جسمى در برس، لوله خرطومي قدرت مکش دستگاه کم شده و آشغال را جمع نمى کند.
یا زانو وارد شده است/ فیلتر آن نیاز به تعویض دارد. 

کیسۀ خاک پاره یا زیپ آن باز شده است.حین جاروکردن، از پشت جارو گرد و غبار خارج شود.

تماس با نمایندگي دستگاه جاروبرقي در حین کار صداي ناهنجار مى دهد.

کلید خراب است.دستگاه خاموش نمى شود.

هنرجویان به کمک هنرآموز کارگاه و با رعایت نکات ایمنى، یک دستگاه جاروبرقى را از نظر نوع، اجزا، فعالیت 2
از گسترش معایب احتمالى آن  ارزیابى کنند و به روش های پیشگیری  و... بررسى و  زباله، فیلتر  کیسۀ 

بپردازند و گزارش آن را در کالس ارائه دهند.

 2ـ2ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى آبمیوه گیری، همزن برقى و آسیاب و مخلوط کن برقى را بداند و دانش 

آن را به کار ببندد.
آبمیوه گیری

شما هنگام کاربا آبمیوه گیری به چه نکات مهمى توجه مى کنید؟ چرا بعضى مواقع در هنگام کار، آبمیوه گیری فعالیت 3
شروع به لرزش مى کند ؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج آن را درکالس ارائه دهید.

امروزه دستگاه های آبمیوه گیری )شکل 7ـ2( در طرح ها و مدل های متنوع 
به بازار عرضه مى گردد.

طرزکار: پس از خرد شدن مواد به وسیلۀ تیغه، مواد بر اثر نیروي گریز 
از مرکز به اطراف پرتاب شده و آب آن گرفته مي شود و تفاله ها در سبد 
تفاله ها  آب گیري،  از  پس  آن،  دیگر  نوع  در  مى ماند.  باقي  آلومینیومي 

به طرف مخزن جمع آوري تفاله پرتاب مى شوند.

شکل 7ـ2ـ آبمیوه گیری برقی
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روش باز و بسته کردن آبمیوه گیری: گیره های قفل کنندۀ روی بدنۀ اصلى را در جهت پیکان )فلش( به طرف 
بیرون و باال فشار دهید. با آزاد شدن گیره ها، درپوش اصلى را بردارید )شکل 8  ـ2 ـ الف و ب(. ظرف تفاله را 
همراه سبد آب گیری از بدنۀ اصلى جدا کنید )شکل 8  ـ2ـ ج(. پس از برداشتن ظرف آبِ میوه، کلیۀ قطعات 
باز شده )به جز بدنۀ اصلى( را تمیز کنید و به طریق زیر روی هم سوار نمایید. ظرف تفاله را بر روی بدنۀ 
اصلى قرار دهید و سپس توری و تیغه را از داخل ظرف تفاله )بر روی صفحه گردان( بدنۀ اصلى قرار دهید و 
به آرامى به طرف پایین فشار دهید و سپس گیره های قفل کننده را پس از جای گیری در محل خود بر روی 

بدنۀ اصلى قرار دهید. درپوش اصلى را بر روی ظرف تفاله قرار دهید )شکل 8  ـ2(.

شکل 8 ـ2ـ روش باز و بسته کردن آبمیوه گیری
جبالف

میوه ها را کاماًل بشویید و به قطعات مناسب تقسیم کنید. کلید روی بدنۀ  روش استفاده از آبمیوه گیری: 
اصلى را بر روی عالمت خاموش )OFF( قرار دهید و سیم اتّصال را به پریز برق متصل نمایید. پس از اطمینان 
از قرار گرفتن لیوان )ظرف آبمیوه( زیر دهانۀ  خروج، کلید آبمیوه گیری را روی وضعیت روشن )ON( قرار 
دهید. قطعات میوه را در داخل دهانۀ درپوش اصلى بگذارید و با استوانۀ مخصوص به داخل آبمیوه گیری فشار 
دهید. پس از پر شدن ظرف آِب میوه و یا در زمان خالى کردن ظرف تفـاله، آبمیوه گیری را خاموش کنید 
و دو شاخه را از پریز برق جدا نمایید. پس از خالى کردن آِب میوه و تفاله مجدداً طبق دستور فوق به کار 
خود ادامه دهید. وسیلۀ فوق دارای کلید ایمنى است که در صورت نصب کامل قطعات، با قراردادن کلید در 

وضعیت »روشن« راه اندازی خواهد شد.
روش تمیز کردن: پس از هر بار استفاده از آبمیوه گیری، بدنۀ اصلى آبمیوه گیری را با استفاده از پارچۀ نم دار 
تمیز کنید. سبد آب گیری را با استفاده از برس مخصوص و آب گرم تمیز کنید تا ذرات میوه در سوراخ های آن 
باقى نماند. سایر قطعات به جز بدنۀ اصلى را با آب ولرم بشویید و سپس کلّیۀ قطعات را با پارچه کاماًل خشک 

کنید و طبق دستور در جای خود قرار دهید. 
اقدامات احتیاطی و ایمنی در استفاده از آبمیوه گیری

 همیشه قبل از باز و بسته کردن قطعات یا هنگامى که آبمیوه گیری استفاده نمى شود، باید دستگاه را  1

خاموش و دو شاخه را از پریز برق جدا کنید. 
 قبل از هر بار استفاده توجه کنید که کلیۀ قطعات درجای خود به طور صحیح قرار گرفته و محکم شده باشند. 2

 هیچ گاه قبل از نصب کامل درپوش اصلى، آبمیوه گیری را روشن نکنید و در هنگام کار از سوار و پیاده  3

کردن قطعات خودداری کنید.
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 هرگز از دست و یا قاشق برای فشار دادن قطعات میوه به داخل آبمیوه گیری استفاده نکنید. 4

 گرفتن آب میوه های سخت و نارس مانع از کار منظم آبمیوه گیری است. 5

 هنگام استفاده از آبمیوه گیری، بدنۀ اصلى را بر روی سطح صاف قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد. 6

 چنانچه ظرف تفاله پر شود، آبمیوه گیری دچار صدا و لرزش غیرعادی مى شود. در این صورت آبمیوه گیری  7

را طبق دستور خاموش و تفاله را تخلیه کنید و سپس به کار خود ادامه دهید. در صورت بروز هرگونه اشکال 
و توقف کامل موتور، به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید. 

 هرگز بدنۀ اصلى را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن از پارچۀ نم دار استفاده کنید. از تمیز کردن قطعات  8

با آب داغ، بنزین، تینر و مواد شیمیایى اجتناب کنید.
 هیچ گاه آبمیوه گیری و یا قطعات آن را نزدیک بخاری و یا محل گرم قرار ندهید. 9

10 حداکثر زمان برای یک دورۀ آبمیوه گیری 1۰دقیقه است.

 همواره آبمیوه گیری را دور از دسترس اطفال قرار دهید.  11

همزن برقی 

شما در منزل و کارگاه از همزن برقى به چه منظور استفاده مى کنید؟ کدام نوع همزن برای شما کاربردی تر فعالیت 4
است؟ دربارۀ نحوۀ استفادۀ درست آن گفت وگو کنید و تجربیات خود را در کالس ارائه دهید.

این  است.  برقي  همزن هاي  خانگي  کاربردي  وسایل  از  دیگر  یکي 
تهیۀ خمیر  مواد،  به هم زدن شدید، مخلوط کردن  براي  دستگاه 
و... به کار مي رود و غلظت مواد را نیز یکنواخت مي کند. همزن هاي 
برقي به طور کلي به دو دسته تقسیم مي شوند: همزن برقي رومیزي 

و همزن برقي دستي )شکل 9ـ2(. 

شکل 9ـ2ـ انواع همزن های برقی

همزن برقی رومیزی همزن برقی دستی

نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی
 هنگام کار همزن، قاشق، کفگیر، دست و... را به پّره ها نزدیک نکنید. 1

 از همزن براي مدت طوالني استفاده نکنید. بهتراست پس از گذشت حداکثر 5 دقیقه، استفاده از دستگاه  2

را قطع کنید، زیرا سیستم تهویۀ موتور پس از زمان مذکور دچار مشکل مى شود و عمر مفید دستگاه کاهش 
مى یابد. پس از مدت کوتاهى که موتور و دستگاه کاماًل به شرایط عادی بازگشت، مى توانید مجدداً کار را آغاز 

کنید.
 هرگز قسمت برقي همزن را در آب فرو نکنید. 3

 هرگز بدنۀ اصلي همزن را با بنزین و تینر تمیز نکنید.  4

 از همزن براي مواردي غیر از آنچه در دستور کار آمده است، استفاده نکنید. همزن برقي را از دسترس  5

کودکان دور نگه دارید.
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آسیاب و مخلوط کن برقی 

در گروه های کالسى، دربارۀ نحوۀ استفاده از آسیاب و مخلوط کن برقى گفت وگو کنید و تجربیات خودتان فعالیت 5
را برای دوستانتان ارائه کنید.

آسیاب و مخلوط کن برقى برای مخلوط کردن مایعات و همچنین برای 
خرد و آسیاب کردن گوشت، سیب زمینى، پیاز، مغز گردو، برنج، ادویه و 

اجسام غیرسخت به کار مى رود. )شکل1۰ـ2(. 
طرز کار: آسیاب ها دارای یک موتور و یک پّره هستند. در اثر کار کردن 

 داخل آسیاب خرد مى شود. موتور و چرخش پره، مواِدّ
ساختمان آسیاب و مخلوط کن برقی: شرکت های سازندۀ این گونه لوازم 
برقى، دستگاه های متنوع و جداگانه ای را به بازار عرضه مى کنند. دستگاه 
 آسیاب و مخلوط کن برقى از قسمت هایى تشکیل شده است که عبارتند از:
بدنۀ  پرتقال گیری،  آب  قسمت  مخلوط کن،  مواد،  خرد کنندۀ  یا  آسیاب 

دستگاه و قسمت الکتریکى دستگاه.
شکل 10ـ2ـ آسیاب برقی و مخلوط کن

مخلوط کن برقیآسیاب برقی

هرگاه بخواهیم از دستگاه به عنوان مخلوط کن استفاده کنیم، ابتدا پارچ مخصوص آن را روی دستگاه قرار 
مى دهیم. در این حالت مى توان با آن، مایعاتى )مانند شیرموز، سس و...( را مخلوط کرد. در آسیاب دو نوع 
کلید وجود دارد: یکى به صورت شستى و نوع دیگر به صورت کلیدهای ریزی هستند که در بدنۀ دستگاه 
قرار دارند و در صورت استفاده از دستگاه در حالت آسیاب از آنها استفاده مى شود. قابل ذکر است که تمام 
آسیاب ها به صورت لحظه ای کار مى کنند. تیغۀ آسیاب برقى شامل دو نیم تیغه است که فقط یک طرف آن را 
به صورت تیز و برنده در مى آورند. این تیغه حتماً باید در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت حرکت کند. 

جدا شدن تیغه از روی دستگاه به وسیلۀ گیرۀ مخصوص انجام مى گیرد.
نکات ایمنی در استفاده ازآسیاب و مخلوط کن برقی

 موقع باز و بسته کردن دستگاه، دو شاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.  1

 هرگز دستگاه اصلى را که موتور در آن تعبیه شده است، در آب فرو نکنید و قطعات آن را با آب جوش،  2

پاک و تمیز کنید.
 دستگاه را نزدیک شعلۀ آتش، اجاق گاز یا وسایل گرماساز قرار ندهید.  3

 از دستگاه به مدت طوالنى استفاده نکنید، بلکه سه ثانیه کار کند و سه ثانیه استراحت داشته باشد. 4

 از ریختن مواد سخت درون آسیاب خودداری کنید. 5

 دستگاه را بدون درپوش روشن نکنید.  6

هر یک از هنرجویان، با نظارت هنرآموز کارگاه و رعایت کامل نکات ایمنى، عماًل با آبمیوه گیری، همزن فعالیت 6
برقى و آسیاب برقى در کارگاه کار کند و پس از استفاده، آنها را تمیز و خشک کند و در بسته بندی مربوط 

قرار دهد. سپس گزارش کار با هر یک از لوازم را در کالس ارائه دهد.
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 3ـ2ـ هدف توانمندسازی 
نکات ایمنى و نحوۀ استفادۀ صحیح از چرخ گوشت برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد.

چرخ گوشت برقی
آیا مى دانید درهنگام استفاده ازچرخ گوشت برقى، چه نکات مهمى را باید رعایت کنید؟ دربارۀ آن گفت وگو فعالیت 7

کنید و نتایج را در کالس برای دوستانتان بیان کنید.

از دستگاه چرخ گوشت به منظور خرد کردن گوشت برای مصارف مختلف 
12ـ2(.  و  11ـ2  )شکل های  مى شود  استفاده  منازل  در  آشپزی 
قدرت چرخ کنندگي، سرعت چرخ کنندگي،  برحسب  چرخ گوشت ها 
توان هدفي موتور، نوع منبع تغذیه و وزن دستگاه تقسیم بندي مى شوند.

نکات ایمنی در استفاده از چرخ گوشت برقی
 قبل از استفاده از چرخ گوشت مطمئن شوید که ولتاژ و فرکانس  1

شبکۀ شهری با ولتاژ و فرکانس صفحۀ مشخصات فنى انطباق داشته 
باشد.

 وقتى چرخ گوشت را باز و بسته مى کنید، باید دو شاخه از پریز جدا باشد. 2

 هرگز با دست، گوشت را به داخل کانال چرخ گوشت فشار ندهید، بلکه از اهرم مخصوص این کار استفاده شود. 3

 هرگز بدنۀ چرخ گوشت را در آب فرو نبرید. 4

 راه اندازي چرخ گوشت به صورت خالي باعث مي شود تیغه، پنجره و سایر قسمت هاي آن آسیب ببیند. 5

 دستگاه را در مکانى صاف و هموار قرار دهید تا هوا به سهولت از روزنۀ زیر دستگاه موتور را خنک کند. 6

 چرخ گوشت را از دسترس کودکان دور نگه دارید. 7

 تیغه و پنجرۀ چرخ گوشت را، که باید با سنگ مغناطیسي تیز شود، با سنگ معمولي تیز نکنید. 8

 چرخ گوشت را هر بار پس از مصرف با آب گرم و مایع ظرف شویى بشویید، سپس با پارچۀ نرم و تمیز خشک  9

کنید.

11ـ2ـ چرخ گوشت برقی و ضمایم آن

شکل 12ـ2ـ اجزای یک دستگاه چرخ گوشت برقی

 بدنۀ اصلی 1

 کلید روشن و خاموش 2

 گلویی 3

 مارپیچ 4

 تیغه 5

 شبکه 6

 قیف سوسیس ساز 7

 سرپیچ 8

 سینی 9

10 استوانۀ پالستیکی

 سیم و دو شاخه 11 1

7

2

9
10

34568 11
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 4ـ2ـ هدف توانمندسازی 
نکات ایمنى و نحوۀ استفادۀ صحیح از پنکۀ برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد.

پنکۀ برقی

هر یک از هنرجویان، با راهنمایى و نظارت هنرآموز کارگاه و با رعایت تدابیر و اصول ایمنى، طریقۀ مونتاژ فعالیت 8
یک چرخ گوشت را مطابق شکل 13ـ2 انجام دهد و پس از تمیزکردن قطعات آن مقداری گوشت را چرخ 

کند، سپس گزارش کار خود را در کالس ارائه دهد.

شکل 13ـ2ـ مراحل باز کردن چرخ گوشت برقی

به نظر شما در هنگام خرید پنکه به کدام خصوصیات آن باید توجه شود؟ ظرفیت هوادهى، سر و صدا، فعالیت 9
ایمنى پنکه، تمیز کردن راحت، اندازۀ پنکه، قابلیت تنظیم، کنترل از راه دور و یا ضمانت آن؟ در گروه های 

کالسى دربارۀ هر یک گفت وگو کنید و تجربیات خودتان را در کالس بیان کنید.

با وجود انواع کولرها و وسایل سرمایشى، 
رایج ترین  از  یکى  هم  هنوز  پنکه 
خنک کننده ها در بیشتر محیط ها به شمار 
بسیار  مکان ها،  از  بعضى  در  که  مى رود 
پّره هایى وجود  پنکه  در  است.  پرکاربرد 
را جابه جا  با چرخش خود هوا  دارد که 
کرده و فضا را خنک مى کند. پنکه ها در 
سه نوع کلى ایستاده )رومیزی(، سقفى و 
شکل 14ـ2ـ انواع پنکه های برقیدیواری در بازار موجودند )شکل 14ـ2( 

ب( پنکه دیواری ج( پنکه سقفیالف( پنکه رومیزی

که از نظر طراحى دارای ظاهری متنوع هستند ولى ساختمان داخلى و اساس کار آنها مشابه هم است. 
 پنکه های رومیزی خود به دو نوع پایه بلند و پایه کوتاه تقسیم مى شوند. مهم ترین مزیّت این پنکه ها امکان  1

جابه جا کردن و انتقال دادن آنها به مکان های مختلف است. یکى از مزیّت های پنکه پایه بلند، کوتاه و بلندشدن 
پایه آن است )شکل 15ـ2(.

1234

8 7 6 5
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 پنکۀ دیواري: مهم ترین مزیت این پنکه قابلیت نصب آن بر روي دیوار است که آن را از دسترس کودکان  2

دور نگه مي دارد. همچنین خطر برخورد با آن وجود ندارد. این پنکه به دستگاه کنترل از راه دور مجهز است.
 پنکۀ سقفی: همان گونه که از اسم دستگاه برمى آید، از این وسیله برای خنک کردن محیط ضمن بستن  3

آن به سقف استفاده مى شود. در محیط هایى که به علت باال بودن رطوبت، امکان استفاده از کولر آبى وجود 
ندارد، از این نوع بیشتر استفاده مى شود. این دستگاه هوای محیط را جا به جا مى کند و سبب خنک شدن 
محیط مى شود و یک نوع آن مجهز به لوستر و کلید گردان است که توسط نخ مخصوص کشیده مى شود تا 

پنکه خاموش و روشن و یا به صورت چپ گرد یا راست گرد عمل کند. 
نکات ایمنی در استفاده از پنکه

 هنگام نظافت پنکه، دو شاخۀ آن را از پریز خارج کنید. 1

 پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید. 2

 پنکه ها را از دسترس کودکان دور کنید. 3

 زماني که پنکه کار مي کند از نزدیک کردن دست خود به پّره های آن خودداري کنید. 4

 پنکۀ رومیزی را در مکان صاف بگذارید تا لغزشي صورت نگیرد و به پنکه آسیب نرسد. 5

 از به کار بردن تینر، بنزین و نظایر آنها براي تمیز کردن پنکه خودداري کنید. 6

 در انتخاب پنکۀ رومیزي، دقت کنید شبکه هاي حفاظتي آن استاندارد باشد. 7

 هرگز برای تمیز کردن، پنکه را با آب نشویید.  8

 پنکه را در محل ورودی در نصب نکنید. 9

10 پنکۀ دیواری را در باالترین ارتفاع از سطح کف نصب کنید.

 درپوش پالستیکی 9  شبکۀ محافظ عقب پنکه  1

10 پروانۀ خنک کننده  دکمۀ انتخاب جهت وزش باد  2

 مهرۀ پالستیکی پروانه 11  درپوش پالستیکی عقب موتور  3

12 شبکۀ محافظ جلوی پروانه  جعبه کلید  4

13 دکمه های کنترل سرعت  پیچ محکم کنندۀ لولۀ داخلی به جعبه کلید  5

14 لولۀ داخلی برای تنظیم ارتفاع پایۀ پنکه  بوش پالستیکی  6

15 لولۀ بیرونی با پایۀ ثابت پنکه  پیچ تنظیم ارتفاع پایۀ پنکه  7

16 پایۀ زیری  سیم رابط با دو شاخه  8

17 الستیک ضربه گیر  

110
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شکل 15ـ2ـ اجزای پنکۀ برقی رومیزی پایه بلند

هریک از هنرجویان، با نظارت هنرآموز کارگاه، طریقۀ استفاده و کار با انواع پنکه های برقى را توضیح دهد فعالیت 10
و تمرین کند.
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استاندارد  عملکرد

  استفاده از لوازم برقِی گرمازای موتوردار از طریق به کارگیری صحیح استفاده از ماشین لباس شویی، ماشین 
ظرف شویی، مایکروفر و سشوار براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  استفاده از ماشین لباس شویی
  استفاده ازماشین ظرف شویی

  استفاده از مایکروفر
  استفاده از سشوار

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت اصول ایمنی کار با وسایل برقی 
  دقت در کار

  رعایت الگوی مصرف آب
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  رعایت بهداشت عمومی
  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی

   واحد یادگیری 3

استفاده از لوازم برقِی گرمازای موتوردار یا ترکیبی

https://www.roshd.ir/311247-4-3
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آشنایی با لوازم برقیِ گرمازای موتوردار یا ترکیبی
در وسایل گرمازاي موتوردار )شکل 1ـ3(، عالوه بر الکتروموتوري که نیروي گردندۀ دستگاه را تأمین مي کند، 
ایجاد  دستگاه  مغناطیسى  انرژی  و  مایکروویو  امواج  المنت ها،  طریق  از  نیز  اطراف  محیط  موردنیاز  گرمای 
مى شود. این دستگاه ها با پیشرفت علم و فناوري در طرح ها و مدل هاي گوناگون ساخته شده اند. در این قسمت 

با اصول کار و ایمني و نگهداري آنها آشنا مى شوید.

شکل 1ـ3ـ لوازم برقی گرمازای موتوردار یا ترکیبی

 1ـ3ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح از ماشین لباس شویى و ظرف شویى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

ماشین لباس شویی

در گروه های کالسى، درمورد نوع، مدل، انواع و طرز کار ماشین لباس شویى که درمنزل استفاده مى کنید، فعالیت 1
گفت وگو کنید و تجربیات خودتان را در کالس به دوستانتان ارائه دهید.

ماشین لباس شویى یکى از وسایل برقي پرمصرف خانگي است که در مدل هاي مختلف ساخته و به بازار عرضه 
مي شود )شکل 2ـ3(.

شکل 2ـ3ـ انواع ماشین های لباس شویی

ماشین لباس شویی نیمه اتوماتیک 
)نیمه خودکار( سطلی

ماشین لباس شویی نیمه اتوماتیک 
)نیمه خودکار( دوقلو

ماشین لباس شویی اتوماتیک 
)خودکار( 

ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک 
)تمام خودکار( 

انواع ماشین های لباس شویی
 ماشین لباس شویی سطلی )نیمه اتوماتیک(: به ماشین هایي گفته مى شود که عالوه بر نیروي الکترومکانیکي  1

ماشین )که از طریق موتور تأمین مى گردد( نیروي انساني هم در ادامۀ کار و هم انجام عملیات ماشین دخالت 
دارد. در این نـوع ماشین ها آب گیري، تخلیۀ آب و خشک کردن لباس باید توسط نیروی انساني صورت گیرد. 

فقط کنترل موتور شست وشو به عهدۀ زمان سنج است که آن هم توسط فرد تنظیم مى شود.
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 ماشین لباس شویی دوقلوي نیمه اتوماتیک: این ماشین ها دو مخزن جدا از هم دارند  که در یکي عمل  2

شست وشو و در دیگري عمل خشک کردن لباس صورت مى گیرد. در بعضي از انواع دیگر این ماشین ها، آب 
به وسیلۀ یک پمپ الکتریکي تخلیه مي شود.

شکل 3ـ3ـ اجزای تشکیل دهندۀ ماشین لباس شویی اتوماتیک

دوشاخۀ برق

صفحۀ کنترل

جاپودری

مخزن استیل
الستیک در

بدنه
فیلتر پمپ قابل دسترس 

)پشت قاب پایه(
پایه های لوالی درقاب پایه

قابل تنظیم

در

شیشه

شیلنگ تخلیه

رویه

 ماشین لباس شویي اتوماتیک: به ماشین هایي گفته  3

مى شود که بعد از قرارگرفتن لباس و ریختن پودر یا 
مایع شویندۀ مورد نظر در داخل ماشین و تنظیم برنامه 
و روشن شدن دستگاه، دیگر به نیروي انساني نیاز ندارند 
و تمام عملیات خودکار توسط کلید برنامه با سیستم 
مکانیکي یا دیجیتال به صورتي منظم صورت مي گیرد و 
در آخر لباس را کمي نمدار تحویل مي دهد )شکل 3ـ3(.
در  اتومـاتیک:  تمـام  لباس شویـي  ماشیـن   4

لباس شویي هاي تمام اتوماتیک به سبب وجود سیستم 
و  روشن  براي  حافظه  داشتن  و  صد در صد  خشک کن 
خاموش کردن به موقع، لباس ها را تمیز و خشک شده 

آمادۀ استفاده تحویل مي دهد.

شکل4ـ3ـ نحوه تمیز کردن فیلتر لباس شویی

عملکرد لباس شویی )برنامۀ شست وشوي ماشین لباس شویی(
لباس شویى ها معموالً داراي سه برنامۀ شست وشو هستند: الف( برنامۀ شست وشوي اصلي مخصوص لباس هاي 
ابریشم، مانند  ظریف  و  لطیف  لباس هاي  براي  شست وشو  برنامۀ  ب(  آن،  مشابه  و  جنس کتان  از   چرک 

در  پرلون.  و  نایلون  مانند  مصنوعي  الیاف  برنامۀ شست وشوي  ج( 
 ،B ،A جعبۀ جاپودري معموالً سه قسمت وجود دارد که باحروف
در  را  پودر  باشد،  کثیف  خیلي  لباس  اگر  است.  شده  مشخص   C
قسمت A و B بریزید. اگر لباس ها زیاد کثیف نباشند، پودر را در 
قسمت B بریزید و قسمت C جاپودري براي استفادۀ نرم کننده یا 
وایتکس )سفیدکننده( است. بعد از قرار دادن لباس داخل ماشین و 
ریختن مقدار مناسب پودر درجاپودری و انتخاب برنامۀ مناسب، با 
چرخانیدن کلید انتخاب برنامه یا تایمر، در جهت حرکت عقربه های 
ساعت، بازدن کلید یا کشیدن دکمۀ زمان سنج1 ماشین لباس شویى 

شروع به کار مى کند.
روش نگهداری از ماشین لباس شویی اتوماتیک

هنر خوب استفاده کردن از لوازم و وسایل عالوه بر اینکه محصول 
را همیشه آماده به کار نگه مى دارد و طول عمر دستگاه را افزایش 
و  یدکى  لوازم  خرید  در  صرفه جویى  و  اقتصادی  نظر  از  مى دهد، 
هزینه های جانبى تعمیرات،کمک بزرگى به خانواده مى کند. هر چند 

1ـ تایمر: مهم ترین قطعه و مغز ماشین لباس شویى مى باشد و کلیه عملیات را فرماندهى و رهبری مى کند.
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وقت یک بار، فیلتر مکانیکى )قسمت جلوی لباس شویى( را باز کنید و کرک و اشیاي کوچک را، که از لباس هاي 
شسته شده باقي مانده، خارج کنید. در صورتى که این فیلتر،کثیف و مسدود گردد، تخلیۀ آب با اشکال انجام خواهد 
شد و چنانچه از برنامۀ تخلیۀ به موقع آب لباس شویى به هر دلیلى جلوگیری به عمل آید، زمان سنج فرمان توقف 
کار ماشین را صادر مى کند. بنابراین برای جلوگیری از کثیف شدن فیلتر و حفِظ کیفیت شست وشو، پس از هرچند 
مرتبه استفاده از ماشین، فیلتر را از محل خود بیرون آورید و پس از تمیزکردن، مجدداً در محل خود بگذارید )شکل 
4ـ3(. درصورت لزوم برای تمیز کردن و از بین بردن جرم آن مى توان از یک فنجان سرکۀ سفید استفاده کرد. 
همچنین برای پیشگیری از گسترش معایب احتمالى بهتر است به عیب یابى سادۀ آن نیز پرداخته شود )جدول 1ـ3(.

جدول 1ـ3ـ پیشگیری از گسترش معایب احتمالی ماشین لباس شویی )عیب یابی ساده(

احتماالت )رفع عیب( عیب

آب شهر قطع است / فلکۀ مربوط به شیر دستگاه بسته است / شیلنگ رابط لباس شویى آب نمي گیرد.
تا شده است / شیر برقي خراب است.

پریز آن فاقد برق است / سیم هاي رابط برق دستگاه خراب است / دو شاخۀ دستگاه اصاًل کار نمى کند.
دستگاه خراب است / کلید قطع و وصل خراب است.

دستگاه نشت آب دارد.
الستیک دور در سوراخ است/ شیلنگ هاي رابط ورودي و خروجي آب معیوب 
است/ لولۀ خرطومي رابط بین جاپودري به دیگ یا دیگ به پمپ یا واشر فیلتر 

معیوب است .
دستگاه در پایان شست وشو، آب کثیف را 

تخلیه نمى کند.
فیلتر دستگاه کثیف است )باید فیلتر را بیرون آورد و تمیز کرد( / تخلیۀ آب 

خراب است.

باید دستگاه در هنگام کار، حرکت مى کند . را  تنظیم آن دستگاه  قابل  پایه هاي  )به وسیله  نیست  باالنس  دستگاه 
تراز کرد(. 

دستگاه آب گرفته شده را در همان لحظه 
پس مى دهد.

شیلنگ خروجي آب به زمین افتاده است )شیلنگ خروجي را باید در ارتفاع 
7۰ سانتي متري قرار داد تا عیب برطرف شود(.

پودرهاي ریخته شده، به مخزن شست و شو 
نمي رود.

جاپودري کثیف است )باید جاپودري را، پس از درآوردن، تمیز کرد(/ فشار 
آب کم است/ شیر برقي معیوب است/ صافي هاي سر شیلنگ آب ورودي از 

جرم مسدود شده است.

نکات ایمنی در استفاده از ماشین لباس شویی
 از قرار دادن ماشین لباس شویى در معرض مستقیم آفتاب یا بارندگي خودداري کنید. 1

 فاصلۀ ماشین لباس شویى با دیوار حداقل باید پنج سانتي متر باشد. 2

 هیچ وقت درجۀ زمان سنج را خالف عقربه هاي ساعت نچرخانید. 3

 لباس شویى را به طور صحیح توسط پیچ هاي قابل تنظیِم زیر ماشین تراز کنید. زماني که زمان سنج کار  4

مي کند، درجۀ آن را تغییر ندهید.
 بیش از حد مجاز، لباس در ماشین نریزید. 5
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 دکمه هاي شل شده، سوزن و اشیاي فلزي، سکه و سنجاق را هنگام قراردادن لباس ها در لباس شویى کنترل کنید. 6

 اتصال زمین لباس شویى را مطابق استاندارد وصل کنید. 7

 هنگام تغییر برنامۀ ماشین، ابتدا ماشین را خاموش کنید، بعد برنامه را تغییر دهید. 8

 بعد از شست وشو، توسط پارچه آب باقي مانده درالستیک اطراف در را تخلیه و خشک کنید. 9

10 در هر شست وشو به برچسب لباس ها و نوع پارچه و رنگ آن توجه کنید.

 برای هر شست وشوي کامل متوالي حداقل یک ساعت فاصله بگذارید. 11

12 لولۀ خروجي یا لولۀ خرطومى تخلیۀ آب، که سر آن خمیدگي دارد، باید در ارتفاع 7۰ سانتي متري از زمین 

نصب شود؛ در غیر این صورت اگر لولۀ خرطومي روي زمین قرارگیرد، آب آن بالفاصله بیرون خواهد ریخت.
13 هیچ گاه قسمت پشت و موتور ماشین لباس شویى را با آب نشویید و تا حد امکان، آن را در جایى قرار دهید 

که آب به آن قسمت ها نریزد.
14 بعد از توقف کامل موتور با اتمام کار ماشین لباس شویى، دِر آن را باز کنید.

هر یک از هنرجویان، با رعایت نکات ایمنى، شست وشوی لباس با لباس شویى را به طور عملى انجام دهد فعالیت 2
و مراحل انجام کار و نتیجۀ آن را در قالب یک گزارش در کالس ارائه دهد.

ماشین ظرف شویي 

به نظر شما شستن ظروف با دست چه تفاوت هایى با ماشین ظرف شویى دارد؟ شستن کدام یک از نظر اقتصادی، فعالیت 3
بهداشتى و زیست محیطى مقرون به صرفه است؟ درگروه های کالسى، دربارۀ آن گفت وگو و بحث کنید.

ماشین ظرف شویي یک دستگاه الکترومکانیکي است که با انتخاب برنامۀ مناسب و چیدمان صحیح ظروف، 
انواع مختلف ظروف آشپزخانه را به خوبي مى شوید. ماشین های ظرف شویى در مدل ها و طرح های گوناگون به 
بازار عرضه مى شوند؛ ولى در مجموع مى توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: ماشین های ظرف شویي خودکار 
زیر کابینت یا بزرگ )شکل 5  ـ3( و ماشین های ظرف شویي خودکار رومیزی )شکل 6  ـ3(. ابعاد ماشین های 
ظرف شویي رومیزی این امکان را برای کاربر فراهم مى کند تا بتواند آن را در جاهایى که حتى از قبل برای 

آن برنامه ریزی نکرده است، نصب کند.

شکل 6  ـ3ـ ماشین ظرف شویی خودکار رومیزیشکل 5 ـ3ـ ماشین ظرف شویی خودکار زیرکابینت
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برنامه های ماشین های ظرف شویى شامل موارد زیر است: 
برنامۀ عددی: برای وعده های معمولى غذایى و مناسب برای استفادۀ بعد از هر وعدۀ غذایى طراحى شده است.
برنامۀ سریع: برای شست وشوی ظروفى که در آنها غذاهای نه چندان چرب صرف شده، طراحى شده است.

برنامۀ قوی: برنامه ای استثنایى و قدرتمند است که برای شستن ظروف بسیار چرب و کثیف، قابلمه و ماهیتابه 
طراحى شده است.

برنامۀ میوه شوی: برای شست وشوی میوه و سبزیجاتى مانند میوه های تابستانى و کاهو که شستن آنها با 
دست به سادگى امکان پذیر نیست، طراحى شده است.

مواد پاک کنندۀ مخصوص ماشین ظرف شویي
1 نمک مخصوص: باعث جدا کردن آهک از آب مى شود )شکل7ـ3(.

2 مادۀ شوینده: باعث نرمي، شستن سریع و صرفۀ اقتصادي مي شود.

3 مایع کمکي: از باقي ماندن قطرات آب روي ظروف بعد از شست وشو جلوگیري 

مي کند و به سطوح درخشندگي مى بخشد.

ریختن  طریقۀ  7ـ3ـ  شکل 
ظرف شویی ماشین  در  نمک 

شکل 8ـ3ـ نحوۀ چیدمان ظروف در ماشین ظرف شویی
نوع دیگِر چیدمان سبد پایینچیدمان سبدپایین چیدمان سبد باالیی

نحوۀ نگه داري
1 فیلتر شست وشو را، وقتي آشغال جمع شده است، تمیز کنید.

2 ظروف را در جا ظرفي ها به درستي قرار دهید. هر ظرف بهتر است با فاصلۀ مناسب براي عبور آب در هر 

سبد قرار گیرد. 
آنها  باشید  مراقب  یابد.  اختصاص  و...(  لیوان ها، چیني ها  )فنجان ها،  به ظروف ظریف تر  باالیي  جاظرفي   3

سروته چیده شوند. 
4 در جا ظرفِي پایین، کثیف ترین و مقاوم ترین ظروف، پیِرکس ها، ظروف اجاقي و بشقاب ها قرار گیرد. ظروف 

باید به سمت خودتان کج چیده شوند. 
5 سبد کارد و چنگال جایي است که کارد و چنگال در آن قرار مي گیرد و در سبِد پایین قرار دارد.

6 بعد از قرار دادن ظروف، اطمینان حاصل کنید که آب فشان ها بدون برخورد به هیچ ظرفى مى چرخند. 

ظروف را از سبد آویزان نکنید، زیرا موجب مى شود آب فشان نچرخد )شکل 8 ـ3(. 
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نکات ایمنی در استفاده از ماشین ظرف شویی 
 به اطفال اجازۀ بازي با ماشین ظرف شویي را ندهید. 1

از دسترس  باید  بنابراین   شوینده ها ممکن است به چشم ها، دهان و گلو آسیب هاي دایمي وارد کنند؛  2

اطفال دور باشند.
 براي در آوردن دو شاخه از پریز، دو شاخه را بیرون بکشید و هرگز سیم آن را نکشید. 3

 از به کار بردن هرگونه محلول های شیمیایى یا حالل ها در ماشین ظرف شویى خودداری کنید، زیرا ممکن  4

است منجر به انفجار یا آتش سوزی شوند.
 به دِر ماشین تکیه ندهید و روي آن ننشینید، زیرا ماشین ممکن است انحنا پیدا کند. 5

 شیر آب را وقتي ماشین براي مدت زیادي استفاده نمي شود، ببندید. 6

 لولۀ تخلیه نباید بیش از حد خم شود، زیرا ممکن است مسدود گردد. 7

 قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید دو شاخه به پریز برق متصل شده باشد. 8

 انتهاي لولۀ خروجي آب باید به صورت استاندارد در یک ارتفاع بین 32 تا 8۰ سانتى متري قرار داده شود. 9

10 اگر طول لولۀ خروجي آب به هر دلیل از مقدار استاندارد بیشتر شد، ارتفاع لولۀ خروجي بین 32 تا 5۰ 

سانتي متر کاهش یابد.
 انتهاي لولۀ خروجي هرگز نباید در آب فرو برده شود. انتهاي لولۀ خروجي آب باید به داخل سینک یا یک  11

لولۀ تخلیه وارد شود.
ظروفی که نباید در ماشین ظرف شویی شسته شوند:

  تختۀ خردکن و ظروف کوچک چوبي
  ظروف پالستیکي که مقاومت گرمایي ندارند.

  بلور سرب دار
  ظروفي که از قلع یا مس ساخته شده اند.

  ظروف یا کارد و چنگال که ترکیبات چسبي دارند. 
  ظروف آهکي که به راحتي اکسید مى شوند.

  ظرف های آلوده به خاکستر سیگار، بقایای شمع، واکس کفش، موادرنگى، مواد شیمیایى و ...
در استفاده از ماشین ظرف شویی توجه به نکات زیر برای خانواده ها اقتصادی تر است :

  ظروف خود را قبل از اینکه در ماشین ظرف شویي قرار بدهید، با آب نشویید. 
  ماشین را فقط زماني که پر است روشن کنید، زیرا از نظر اقتصادي و زیست محیطي مقرون به صرفه نیست.
  بهتر است برنامه اي انتخاب شود که براي نوع ظروفي که قرار است شسته شود، مناسب باشد و با میزان 

کثیفي آنها هماهنگي داشته باشد.
  بهتر است از مقادیر زیاد شوینده، نمک ظرف شویي و محلول هاي کمکي خودداري شود. براي تعیین مقدار 
آنها به دستورالعملي که توسط تولیدکنندۀ این مواد مهیا شده است، مراجعه شود. در صورت لزوم برای 

پیشگیری از گسترش معایب احتمالى، به عیب یابى ساده و رفع آن نیز توجه گردد )جدول 2ـ3(. 

وقتي ظروف، کارد و قاشق و چنگال با دسته هاي پالستیکي و شیشه ای را در ماشین ظرف شویي مي گذارید، نکته
قباًل از مقاومت آنها اطمینان حاصل کنید.
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شایستگی چهارم: نگهداری از لوازم خانه

جدول 2ـ3ـ پیشگیری از گسترش معایب احتمالی ماشین ظرف شویی )عیب یابی ساده( 

احتماالت )رفع عیب( عیب

فیوز داخلي قطع شده است/ ماشین به سیستم برق وصل نیست/ در به خوبي برنامه شروع نمي شود.
بسته نشده است.

شیر آب بسته است/ فیلتر بین شیر و لولۀ آب مسدود است/ کاًل آب قطع است.هیچ آبي وارد دستگاه نمي شود.

شیلنگ خروجي مسدود شده است/ پمپ آب خراب است.دستگاه آب را تخلیه نمي کند.

مایع کمکي در مخزن وجود ندارد.ظروف خشک نشده است.

لیوان ها لکه و خطوط آبي رنگ به همراه 
در هنگام فرایند شست وشو مایع کمکي زیادي رها مى شود.دارند.

لیوان ها و ظروف خطوطي از آب خشک 
مایع کمکي به اندازۀ الزم وارد دستگاه نمي شود.شده را نشان مي دهد.

ظروف بعد از شست و شو تمیز نشده اند.
برنامۀ مناسبي انتخاب نشده است/ آب فشان ها بر اثر گیر با ظروف نمي چرخند/ 
ظروف به صورت نادرست در جاظرفي قرار گرفته اند/ مقدار نمک و پودر شوینده 

کامل نیست.

هر یک از هنرجویان با راهنمایى هنرآموز خود و با رعایت کامل نکات ایمنى، طریقۀ چیدمان ظروف را در فعالیت 4
ماشین ظرف شویى نشان دهد و دستگاه را برای شست وشوی ظروف راه اندازی کند.

 2ـ3ـ هدف توانمندسازی 
روش استفادۀ صحیح و نکات ایمنى مایکروفر را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

مایکروفر 

نظر شما دربارۀ استفاده از مایکروفر برای پخت و پز چیست؟ آیا طرز استفاده از آن را مى دانید؟ دربارۀ آن فعالیت 5
گفت وگو کنید و تجربیات خود را در استفاده از آن به دوستانتان ارائه دهید.
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مایکروفر دستگاهى است که با بهره گیری از انرژي مایکروویو )امواج بسیار کوتاه رادیویي( غذاهاي مختلفى را 
با حفظ طعم و مزۀ طبیعى آنها، در زمان بسیارکوتاه مى پزد یا گرم مى کند. مایکروفر یکي از آخرین نشانه هاي 

پیشرفت فناوري قرن بیستم است )شکل های 9ـ3 و 1۰ـ3(. 

شکل 10ـ3ـ اجزای اصلی مایکروفرشکل 9ـ3ـ انواع مدل های مایکروفر

امواجفرستنده

توری فلزی

صفحه گردان ل ُمبِدّ

خازن

مگنترون

خنک کننده

طرز کار مایکروفر: هم زمان با چرخش غذا در داخل سیني گردان، امواج مایکروویو، که همان امواج رادیویي 
است، با طول موج 12سانتي متر به طور یکنواخت پخش مى شود و با سایش مولکول هاي آب موجود در مواد 
غذایي، حرارت مورد نیاز طبخ را تأمین مى کند. امواج مایکروویو تا عمق حدود 2/5 سانتى متر به وسیلۀ غذا 
جذب مى شود، سپس منتشر شدن گرما در داخل غذا ادامه مى یابد. بنابراین، غذا به صورت یکنواخت مى پزد. 
چنانچه تمام نکاتي که در دفتر راهنما ذکر شده است، رعایت شود، پخت یکنواخت غذا و یکسان شدن دما 
در تمام غذا تضمین خواهد شد. زمان پخت با توجه به سه عامل )کمیت و غلظت غذا، حجم آب موجود در 

غذا و دماي اولیه( متغیر است.
نکات ایمنی در استفاده از مایکروفر

 فقط پس از قرار دادن مواد غذایي در داخل دستگاه، آن را روشن کنید، زیرا دیواره هاي دستگاه ممکن  1

است صدمه ببینند. همیشه یک لیوان آب در داخل دستگاه قرار دهید. 
 از مایکروفر بدون سیني گردان استفاده نکنید.  2

 سالم بودن بدنۀ دستگاه، در، لوال و زبانۀ در، بسیار مهم است. چنانچه آسیب دیدگي در هر یک از قسمت ها  3

به وجود آمد، از مایکروفر استفاده نکنید، چون امکان نشت امواج ریز وجود دارد.
 همیشه مایکروفر را پاکیزه نگه دارید؛ به خصوص در، سطح پنجره و کناره هاي آن نباید به مواد غذایي یا  4

مواد پاک کننده آلوده باشد.
 کلیدها را آرام، کامل، مستقیم و یک به یک فشار دهید. هرگز چند کلید را با هم فشار ندهید؛ مگر در  5

مواردي که در دستورالعمل قید شده باشد. 
ظروف  و  کباب  سیخ  چنگال،  قاشق،  )مانند  فلزي  اشیاي  دادن  قرار  از  جرقه،  ایجاد  از  جلوگیري  برای    6

غذاخوري یا تزیینات طالیي و نقره اي( در محفظۀ پخت جداً خودداري کنید.
 هرگز براي مواردی چون آب پز کردن تخم مرغ، داغ کردن روغن به مقدار زیاد، گرم کردن مایعات درون  7

بطری های دربسته و خشک کردن انواع کاغذ و پارچه، از مایکروفر استفاده نکنید.
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 پس از گرم کردن مایعات و خاموش کردن دستگاه، چند دقیقه صبر کنید تا دماي آن یکنواخت شود. سپس  8

براي خارج کردن ظروف از مایکروفر از دستکش پارچه اي استفاده کنید.
 مطمئن شوید که سیم برق یا دو شاخه آسیب ندیده باشد و آنها را از سطوح داغ و مرطوب دور نگه دارید. 9

10 استفاده یا بازي با این دستگاه را براي کودکان ممنوع کنید.

 در حین کارکردن دستگاه، به ویژه در حالت یخ زدایي، ممکن است صداي تیلیک شنیده شود. این صدا  11

به دلیل تغییر قدرت خروجي بوده و عادي است. 
12 براي استفاده از پخت ترکیبي )مایکروویو + گریل1 یا مایکروویو + کانوکشن2( طبق دستور دفترچۀ راهنما 

عمل کنید.

1ـ پخت با المنت
2ـ Convection: کانوکشن یک فن و دستگاه تهویه در فر مى باشد که کمک مى کند تا جریان هوای داغ درون محفظۀ فر به صورت یکنواخت 

در اطراف غذا پخش شود.

با راهنمایى و نظارت هنرآموز خود و با رعایت کامل نکات ایمنى، پخت یک نوع غذا و یا کیک را با مایکروفر فعالیت 6
انجام دهید و نتیجه را در قالب یک گزارش درکالس ارائه دهید.

 3ـ3ـ هدف توانمندسازی 
استفادۀ صحیح و نکات ایمنى سشوار را بداند و دانش آن را به کار بندد.

سشوار برقی 

آیا مى دانید چرا نباید به مدت طوالنى از سشوار استفاده کرد؟ دربارۀ محاسن و معایب استفاده از سشوار فعالیت 7
گفت و گو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

سشوار، یکى از وسایِل برقِى خانگى است که برای خشک کردن و فرم دادن موی سر به کار مى رود. سشوارها 
در مدل های مختلف ساخته شده اند و با توجه به امکانات و کیفیتشان دسته بندی شده و در بازار موجودند. 
استفاده  بیشتر در هنگام مسافرت  نوع  این  از  و  اشغال مى نمایند  را  بوده و جای کمى  تاشو  آنها  از  بعضى 
)شکل  گرماست  و  سرعت  مختلف  حالت های  دارای  و  سیم جمع کن  به  مجهز  مدرن،  سشوارهای  مى شود. 
با برخورد گرما به این دیسک  11ـ3(. این دستگاه داراي ترموستات کنترل دما و دیسک سرامیکي است. 
امواجي تولید مى شود که موي مرطوب سر را به رنگ نارنجي در مى آورد، اما پس از خشک شدِن مو، این 

رنگ سریعاً محو مى شود.

شکل 11ـ3ـ انواع مدل های سشوار
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طرز کار سشوار: سشوارها از دو قسمت عمده یعنى 
یک موتور و یک المنت تولید حرارت، ساخته شده اند. 
همان طور که در شکل 12ـ3 مشاهده مى شود، پس 
از وصل دو شاخۀ سشوار به پریز برق و روشن کردن 
در  چرخش  به  موتور  و  مى شود  گرم  المنت  کلید، 
مى آید. دراین شرایط پروانۀ سشوار، هوا را از طریق 
محفظۀ مکش که در ته سشوار قراردارد مى مکد و هوا 
المنت،  با  برخورد  از  ضمن خنک کردن موتور، پس 
گرم مى شود و از طرف مقابل )سِر سشوار( به خارج 

هدایت مى شود و موها را خشک مى کند.

شکل 12ـ3ـ اجزای ساختمانی سشوار

موتور هوای ورودی

دو شاخه
کلید روشن و خاموش 

و تغییر سرعت

هوای گرم 
خروجی

گرم کن )المنت(

نکات ایمنی در به کارگیری و استفاده از سشوار
 هیچ وقت سشوار را داخل آب قرار ندهید. 1

 هیچ وقت سشوار را پرت نکنید، زیرا به قسمت الکتریکى آن صدمه وارد مى شود، عایق بندی آن از بین  2

مى رود و ممکن است اتصال بدنه پیدا کرده و برای کاربر، احتمال خطر برق گرفتگى وجود داشته باشد.
 هرگز قسمت عقب سشوار را که پروانۀ خنک کننده در آن کار مى کند به موی سر نزدیک نکنید، زیرا موها  3

را جذب مى کند و به دور خود مى پیچد و موتور مى سوزد.
 سشوار را برای مدت طوالنى استفاده نکنید. 4

 سشوار را سریع و به طور مداوم قطع و وصل نکنید. 5

فعالیت 8
طریقۀ استفادۀ صحیح و روش نگهداری از سشوار منزل خود را در قالب یک گزارش در کالس ارائه دهید.
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استاندارد عملکرد 

  استفاده از لوازم برقی گرمازا از طریق به کارگیری صحیح اتوی برقی، بخاری برقی، سماور برقی، پلوپز برقی 
و قهوه جوش بر اساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد  انتظار 

  استفاده از اتوی برقی
  استفاده از بخاری برقی
  استفاده از سماوربرقی
  استفاده از پلوپزبرقی

  استفاده از قهوه جوش

شایستگی های غیرفّنی مورد  انتظار

  رعایت اصول ایمنی کار با وسایل برقی 
  دقت در کار 

  رعایت الگوی مصرف آب
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی

  توجهات زیست محیطی و مدیریت پسماند

   واحد یادگیری 4

استفاده از لوازم برقی گرمازا

https://www.roshd.ir/311247-4-4
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آشنایی با لوازم برقی گرمازا

دستگاه هاي برقي گرمازا به وسیلۀ مقاومت هاي حرارتى )المنت( تولید حرارت مى کنند و از این حرارت براي 
مدل هاي  در  دستگاه ها  این  مى شود.  استفاده  دیگر  مصارف  و  آب  گرم کردن  غذا،  پخت  منازل،  گرم کردن 
مختلف و فانتزي ساخته شده است و در اختیار مصرف کنندگان قرار مى گیرد )شکل 1ـ4(. در این قسمت با 

اصول کار و نگهداري ایمني آنها آشنا مى شویم.

شکل 1ـ4ـ لوازم برقی گرمازا

 1ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى اتوی برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد.

اتوی برقی

آیا مى دانید در زمان های دور، بدون صنعت برق، برای صاف کردن چروک های لباس از چه وسیله ای و به فعالیت 1
چه نحو استفاده مى شد؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

اتوی برقى دستگاهى است که انرژی الکتریکى را به وسیلۀ یک مقاومت الکتریکى )المنت( به انرژی حرارتى 
تبدیل مى کند و در اکثر خانه ها یافت مى شود. از اتو برای صاف کردن چین و چروک لباس، پرده و پارچه 
استفاده مى شود. با رونق پیداکردن مصرف برق، اتوهاي برقي گوناگوني ساخته شده است. این اتوها ظاهراً با 

هم متفاوت هستند، ولي در مجموع اصول کار آنها با هم یکى است.
انواع اتو: اتوها از نظر ساختمانى و سیستم کاری به سه دسته تقسیم مى شوند: 

غیرپشمى  پارچه های  کردن  صاف  و  اتو  برای  )خشک(:  معمولی  اتوهای    1

)پنبه ای وکتانى( به کار مى رود )شکل 2ـ4(. این اتوها ساختمان ساده ای دارند و 
تعمیر و عیب یابى آنها راحت است و در نتیجه ارزان تر هستند. اتوهای خشک در 

طرح ها و شکل های متنوع وجود دارد.
   اتوهای بخار: برای کلیۀ پارچه ها مخصوصاً پارچه های پشمى که برای صاف شدن  2

نیاز به فشار بیشتری دارد، به کار مى رود )شکل3ـ4(. همچنین استفاده از بخار سبب 
سبک شدن وزن اتو مى شود و با ایجاد بخار بین کف اتو و لباس، از سوختن لباس بر 

اثر حرارت زیاد جلوگیری مى کند.

شکل 2ـ4ـ اتوی خشک 
)معمولی(

شکل 3ـ4 ـ اتوبخار
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و  بخار  دکمۀ  افشان،  آب  دکمۀ  جداشونده،  آب  مخزن  خودکار،  سیم جمع کن  با  بخار  اتو  یک  4ـ4  شکل 
 المپ خبر را نشان مى دهد. شکل 5  ـ4 یک اتوبخار بدون سیم با مخزن آب جداشونده و دکمۀ بخار را نشان

مى دهد.
محفظۀ ذخیرۀ آب این اتو قابل جدا شدن است و با جدا کردن محفظه مى توان از آن به عنوان اتوی خشک 
استفاده کرد. شکل 6  ـ4 یک دستگاه اتوبخار مسافرتى را نشان مى دهد که محفظۀ ذخیره آب آن ثابت است. 
در شکل 7ـ4 اتوبخار با سیستم پیشرفته در تنظیم درجۀ بخار سیستم خودشویى1 و با آب افشان نشان داده 
شده است. سیم این دستگاه در انتهای پایه پیچیده مى شود. کف این اتو از جنس سیلور استون2 نچسب )نوعى 
سرامیک( است و پاشنه ای برای ایستادن دارد. شکل 8  ـ4 یک اتوبخار پرسى را نشان مى دهد که با توجه به 
ساختار مخصوصى که دارد، مى تواند کلیۀ پارچه ها و پرده های بزرگ و ضخیمى را که اتوهای بخار در اتوکردن 

آن ناتوان اند، به راحتى اتو بزند. 
با گرم شدن المنت و تولید بخار، بدون آسیب رساندن به پوست بدن، چین و چروک   دستگاه بخار:  3

لباس های شما را که به تن دارید بر طرف مى کند. در ضمن مي توان براي از بین بردن چین و چروک پرده 
از آن استفاده کرد )شکل 9ـ4(.

1ـ این اتو با ایجاد بخار زیاد مى تواند محفظۀ تولید بخار را رسوب زدایى کند )سیستم خودشویى یا خودپاک کن(.
Silver Stone ـ2

9ـ4ـ دستگاه بخار شکل8 ـ4شکل7ـ4

انواع اتوهای بخار

شکل6 ـ4شکل5 ـ4شکل4ـ4

نحوۀ نگهداری از اتو
  چنانچه از آب شهر )آب معمولى( استفاده مى کنید، اتو را مرتب جرم زدایي کنید. 

  در صورت ذوب شدن مواد مصنوعي روي پارچۀ رو اتویي و یا کف آن، قبل از خنک شدن اتو هر چه سریع تر 
آن را تمیز کنید.

  هیچ گاه اتو را بدون حضور کسي روشن نگذارید.
  همیشه به هنگام پُر کردن یا خالي کردن مخزن آب اتوهاي بخار، آن را از برق جدا کنید. 
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طرز رسوب زدایي کف اتوي بخار
براي از بین بردن رسوبات داخل سوراخ هاي کف اتو، از پارچۀ آغشته به جوهر نمک رقیق شده یا رسوب زدای 
داراي جوهر لیمو، که در بازار موجود است، استفاده کنید. سپس اتو را به مدت ده دقیقه روي پارچه بگذارید 

و پس از آن اتو را به برق بزنید. با خارج شدن بخار، اتو رسوب زدایي خواهد شد.
طرز پاک کردن جرم کف اتوها

مقدار یک قاشق سوپ خوري جوش شیرین را داخل ظرف کوچکي به صورت خمیر درآورید و با پنبه آن را 
روي جرم هاي کف اتو بکشید تا کم کم جرم ها از بین بروند.

طرز رسوب زدایي داخل مخزن بخار
دکمۀ بخار را بسته نگه دارید و کف اتو را به صورت افقي به سمت باال قرار دهید. مقداري رسوب زداي داراي 
جوهر لیمو یا جوهر نمک رقیق شده روي سوراخ هاي کف بریزید تا مخزن بخار پر شود. پس از ده دقیقه اتو را 

به سمت پایین بگیرید تا رسوبات حل شده از اتو خارج شود. سپس مخزن بخار را با آب بشویید.
روش صحیح اتوکردن پارچه 

حرارت عامل اصلي اتو کشي است، زیرا الیاف پارچه را نرم مى کند و حالت دلخواه را ایجاد مى کند. بخار آب با 
نفوذ دادن حرارت به داخل الیاف تأثیر اتوکشي را بیشتر مى کند. افزون بر این، رطوبت نقش روغن کاري را بر 
عهده مي گیرد و لغزیدن الیاف بر روي یکدیگر و شکل گرفتن آنها را تسهیل مى کند، اما شدت فشار اتو برروي 

پارچه تقریباً هیچ اثري ندارد؛ بنابراین فشار آوردن بر اتو با تمام قوا کاري بیهوده است.
نکات ایمنی در استفاده از اتو

 از سیم رابط دو تکه استفاده نکنید. 1

 هیچ وقت اتو را پرت نکنید و به آن ضربه نزنید. 2

 قبل از خنک شدن اتو، سیم های رابط آن را دور دسته نپیچید. 3

 همیشه از آب مقّطر استفاده کنید و در صورت دسترسى نداشتن به آب مقطر، از آب جوشیده برای اتو استفاده  4

کنید.
 اتو بخار را لبریز از آب نکنید. 5

 ابتدا قبل از اتوکردن، با توجه به صفحۀ راهنما و نوع پارچه یا  6

لباس درجۀ ترموستات را انتخاب کنید )شکل 1۰ـ4(.
 از اتویي که اتصال بدنه دارد، استفاده نکنید. مخزن آب اتو بخار  7

را در حد تعیین شده تا خط نشانه پرکنید. 
 مراقب باشید سیم اتو زیر پایۀ اجسام سنگین یا در حد فاصل  8

هر دو جسم قرار نگیرد. 
 دقت کنید در حین اتو کشیدن، اشیاي تیز مانند زیپ لباس،  9

کف اتو را نخراشد. 
10 در اتوهاي بخار، به فشار زیاد بر روي دستۀ آنها نیاز نیست، زیرا 

رطوبت بخار آب، چین و چروک ها را از بین مى برد.
 هنگام جدا کردن دو شاخه از پریز، سیم رابط را به صورت اهرم به کار نبرید. 11

12 هرگز جرم صفحۀ زیر اتو را با چاقو نتراشید.

13 هنگام تمیز کردن اتو روي آن آب نریزید. 

قبل  ترموستات  درجۀ  انتخاب  10ـ4ـ  شکل 
اتوکردن از 

صفحۀ راهنماسیم رابط

چراغ 
نشان دهنده

دسته

ترمینال اتو

مقاومت

ترموستات
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 2ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى بخاری برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

بخاری برقی 

با راهنمایى هنرآموز کارگاه و با رعایت نکات ایمنى، یک پیراهن یا پارچه از جنس ابریشمى، الیاف مصنوعى فعالیت 2
لطیف، نخى و پشمى را با تنظیم درجۀ حرارت، اتو بزنید و گزارش آن را ارائه دهید.

بخاری های برقى را با بخاری نفتى و گازی مقایسه کنید. چه تفاوت هایى با هم دارند؟ برای استفاده در فعالیت 3
منزل کدام یک مناسب ترند؟ چرا؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بخاری برقى یکى از لوازم الکتریکى پرمصرف است که در اکثر منازل وجود دارد 
)شکل 11ـ4(. بهرۀ گرمایى آن زیاد و آلودگى آن در مقابل سوخت هاي فسیلي 
گرمایي  انرژي  به  را  الکتریکي  انرژي  است.  پایین تر  خیلى  زغال(  گاز،  )نفت، 
یا  نواري  لوله اي،  المنت1 فنري،  به وسیلۀ  تولیدشده  تبدیل مى کند و گرماي 
المپ هاي مخصوص انجام مى گیرد. جنس سیم المنت از کروم نیکل یا کروم 
آلومینیوم است که با گرم شدن سیم المنت، نور و گرما تولید مى شود و براي 

گرم کردن منازل و محل کار استفاده مى شود.
انواع بخاری برقی

1ـ سیم مقاومت داري است که با عبور جریان از خود گرما تولید مى کند.
2ـ سطح بیرونى المنت میله ای با دقت پردازش مى شود تا در برابر آسیب های فیزیکى و محیطى مقاوم باشد.

شکل 11ـ4ـ بخاری برقی

شکل 12ـ4ـ بخاری برقی 
ویژۀ جای خشک

فن دار  برقی  بخاری  13ـ4ـ  شکل 
جدید

شکل 14ـ4ـ بخاری 
برقی میله ای

شکل 15ـ4ـ بخاری برقی 
مخصوص حّمام

آن  المنت  است.  خشک  مکان های  و  اتاق  مخصوص  بخاری  نوع  این  المنت:  عدد  دو  با  برقی  بخاری   1

فنری شکل بوده و داخل حفاظ شیشه ای مخصوص جاسازی شده است )شکل 12ـ4(.
 بخاری برقی با سه المنت دارای فن: بازده حرارتى این نوع بخاری برقى زیادتر است )شکل 13ـ4(. 2

 بخاری برقی میله ای: در این نوع بخاری، المنت حرارتى به دور یک هستۀ سرامیکى پیچیده شده که در  3

مرکز سطح کاسۀ بخاری به صورت مقّعر و صیقلى است و این امر قدرت تشعشع حرارتى را باال مى برد ) شکل 14ـ4(.
 بخاری برقی مخصوص حّمام: این نوع بخاری ها اصوالً یک یا دو المنت دارند و المنت آنها از نوع میله ای2  4

است تا رطوبت حمام به آن اثر نکند. این بخاری باید به دیوار کاماًل محکم شود و از گذاشتن آنها روی زمین 
یا کنار حّمام جداً خودداری گردد )شکل 15ـ4(.
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نکات ایمنی در استفاده از بخاری برقی
1 هرگز از بخاري برقي براي پختن و گرم کردن غذا استفاده نکنید. 

2 هرگز از بخاري برقي با المنت معیوب استفاده نکنید. 

3 برای جابه جایي بخاري برقي دو شاخۀ سیم رابط را کاماًل از پریز برق جدا کنید. 

4 هرگز بخاري برقي را در آب فرو نکنید. 

5 هیچ گاه بخاري برقي را نزدیک مواد اشتعال زا روشن نکنید. 

6 برای بیرون آوردن دو شاخه از داخل پریز هرگز با کشیدن سیم رابط این کار را انجام ندهید. براي بیرون 

آوردن دو شاخه با یک دست دو شاخه و با دست دیگر پریز را نگه دارید. 
7 صفحۀ صیقلي منعکس کنندۀ حرارت را مرتباً کنترل و در صورت لزوم آن را تمیز کنید. 

8 از بخاري هایي که اتصال بدنه یا نشتي جریان دارند، به هیچ وجه استفاده نکنید. 

فعالیت 4
نحوۀ نگهداری و استفادۀ صحیح از بخاری برقى منزل خود را گزارش دهید.

 3ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى سماور برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

سماور برقي

برقى در فعالیت 5 از سماور  به نظر شما چرا هنوز استفاده  برقى چه مزیت ها و معایبى دارد؟  آیا مى دانید سماور 
اولویت است؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و طریقۀ استفادۀ صحیح آن را در کالس شرح دهید.

سماور برقى دستگاهى است که به وسیلۀ المنت، انرژي الکتریکي را به گرمایي تبدیل مي کند و در بعضي 
منازل وجود دارد )شکل 16ـ4(. با اختراع این نوع سماور، سماورهاي زغالي و نفتى به تدریج از رده خارج 
شده اند. بدیهى است با رعایت اصول ایمني و آشنایي با طرز کار سماور برقي مى توان خطرات احتمالي آن را 

به حداقل رساند. 

شکل 16ـ4ـ سماور برقی با المنت میله ای یا لوله ای
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طرز کار: به اندازۀ کافي آب در سماور بریزید. سپس دو شاخۀ آن را 
به پریز بزنید و با چرخاندن ترموستات1 در جهت حرکت عقربه هاي 
ساعت درجۀ موردنظر را انتخاب کنید. با وصل شدن ترموستات، جریان 
از مدار المنت مى گذرد و المپ خبر روشن مى گردد و کم کم المنت 
داغ و سرخ مي شود و آب را گرم مى کند. هرگاه آب به درجۀ موردنظر 
برسد، ترموستات عمل مى کند و به قطع جریان برق مى انجامد؛ در 
نتیجه، المپ خبر هم خاموش مى شود. حال اگر بر اثر استفاده یا 
به مرور زمان دماي آب پایین بیاید، ترموستات عمل مى کند و به 
همان ترتیب با قطع و وصل مداوم درجۀ حرارت آب ثابت نگه داشته 
مي شود )شکل 17ـ4( مگر اینکه درجۀ ترموستات روي جوش دایم 
باشد که در این حالت ترموستات از مدار خارج مي شود و آب به طور 

مداوم مى جوشد.

شکل 17ـ4 ـ اجزای داخلی سماور برقی

المپ 
سیم های خبر

رابط

ترموستات

نکات ایمنی در استفاده از سماور برقی
1 هیچ گاه قبل از ریختن آب در داخل سماور و اطمینان از مقدار آب، سماور را روشن نکنید. 

2 در هنگام جوش، سماور را جابه جا نکنید. 

3 هرگز سماور را از آب پر نکنید. دقت کنید آب مخزن تا حد نشانۀ داخل مخزن باشد.

4 سماور را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

5 قبل از زدن دو شاخه به پریز برق، کلید سماور را درحالت خاموش قرار دهید. 

6 دو شاخۀ سماور و سیم رابط آن را بدون واسطه و مستقیم به پریز برق بزنید. 

7 در موقع خارج شدن از منزل، سماور را از برق جدا کنید. 

8 براي جلوگیري از سوختن سماور دقت کنید سماور بدون آب نباشد. 

9 براي کاهش تلفات گرمایي با مشاهدۀ رسوب داخل مخزن، آن را با سرکه رسوب زدایى کنید. 

10 هرگز براي نظافت سماور، قسمت برقي آن را داخل آب قرار ندهید. 

11 موقع استفاده کردن از سماورهاي برقي در مکان هاي مرطوب دقت و ایمني بیشتري را رعایت کنید.

12 پس از اینکه آب به جوش آمد، ترموستات را روی درجۀ خودکار قرار بدهید. 

هریک از هنرجویان در کارگاه یا منزل، با راهنمایى هنرآموز خود و با رعایت کامل اصول و نکات ایمنى، فعالیت 6
مراحل استفاده و کار با سماور برقى را تمرین کند و گزارش آن را در کالس ارائه دهد.

1ـ ترموستات یا اتوماتیک، کنترل گرما درسماور را به عهده دارد.
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 4ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى اجاق برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

اجاق برقی

آیا تاکنون از اجاق های برقى برای پخت غذا استفاده کرده اید؟ کدام نوع آن را ؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید فعالیت 7
و طریقۀ استفادۀ صحیح آن را در کالس برای دوستانتان شرح دهید.

اجاق برقي نوعى اجاق است که جریان برق را برای آشپزی و پخت و پز به گرما تبدیل مى کند. اجاق های برقى 
را مي توان به سه دسته تقسیم کرد:

1 اجاق هاي برقي تابشي: این اجاق ها از انواع دیگر کارآمدتر و در عین حال ارزان تر هستند. اجاق هاي تابشي 

معموالً لوله دارند و به راحتي تمیز نمي شوند )شکل 18ـ4(. 
2 اجاق هاي برقي یکپارچه یا سنگی: این اجاق ها نسبت به انواع تابشي، بازده کمتر و عملکرد کندتري دارند 

و حرارت را بیشتر حفظ مي کنند. تمیز کردن مرتب این اجاق ها در حفظ بازدهى )راندمان( و نماي ظاهري 
آنها بسیار مؤثر است )شکل 19ـ4(.

3 اجاق هاي برقي سرامیکي القایي: اجاق طبخ القایي آخرین و جدیدترین پدیده در صنایع پخت غذایي 

است. این سیستم با انرژي الکتریکي فعال مي شود. جریان الکتریکي هنگام عبور از مدارهاي خاصي به انرژي 
مغناطیسي تبدیل مى گردد. انرژي به سرعت در سطح زیرین ظرفى که از جنس فرومگنت 1 است اثر مى گذارد 

و با بازده زیاد به انرژي گرمایي تبدیل مي شود )شکل 2۰ـ4(. 

1ـ فرومگنت: انواع فلزاتي که آهن ربا آنها را جذب مى کند.

شکل 20ـ4ـ اجاق برقی سرامیکی القاییشکل 19ـ4ـ اجاق برقی سنگیشکل 18ـ4ـ اجاق برقی تابشی

فواید و ویژگي های اجاق های برقی 
 بازدهى یا راندمان باال 
  طبخ سریع و آسان 

  دوست محیط زیست )به دلیل نبود شعله، حرارت و تابش هاي زیان آور، دود یا گازهای آالینده( 
  قابلیت انتخاب برنامه هاي مختلف

 ایمنى باال 
  حفاظت از سوختن غذا 
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انواع ظروف سازگار با اجاق های برقی
این ظروف عبارت اند از:

  ظروف استیل با کف صاف
  انواع پیرکس هایي که کف آنها از فلزات فرومگنت است.

نکات ایمنی در استفاده از اجاق های برقی
1 از گذاشتن ظروف بدون محتویات غذا روي صفحۀ سرامیکي جداً خودداري کنید. 

2 هنگام پخت غذا از تماس دست با صفحۀ پخت، بالفاصله بعد از برداشتن ظرف، خودداري کنید. 

3 از پوشاندن سطح صفحۀ پخت توسط انواع فویل ها و وارد کردن ضربات محکم به سطح صفحۀ پخت جداً 

خودداري کنید.
4 درصورت تََرک خوردن یا شکستن صفحۀ پخت، دستگاه را از برق جدا کنید و برای تعمیر به نمایندگي 

تحویل دهید.
5 از رها کردن اشیاي فلزي )کارد، چنگال، انگشتر و...( روي سطح دستگاه و مسدودکردن شبکه هاي عبور 

هواي دستگاه جداً خودداري کنید.
6 دستگاه را روي سطح صاف طوري قرار دهید که حداقل ده سانتي متر از دیوارهاي اطراف فاصله داشته 

باشد )برای تهویۀ بهتر هوا توسط پنکۀ داخلي(.
7 هنگام جابه جایي، همانند یک وسیلۀ الکترونیکي با آن رفتارکنید. 

8 برای استفاده از برق شهري از پریز مناسب با فیوز 1۰آمپري استفاده کنید. هر پریز برق براي یک دستگاه 

استفاده شود.

فعالیت 8
گزارش پخت غذا و استفادۀ صحیح از اجاق های برقى را در کالس ارائه دهید.

 5  ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى پلوپز برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

پلوپز برقی 

به نظر شما ابتدایى ترین کار قبل از هر اقدام و استفاده از پلوپزبرقى و یا هر نوع وسیلۀ برقى دیگر چیست؟ فعالیت 9
در گروه های کالسى دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتیجه را درکالس ارائه دهید.

از لوازم برقى خانگى است که در اکثر منازل استفاده مى شود  پلوپز یکى دیگر 
)شکل های 21ـ4 و 22ـ4(. این دستگاه نیز برحسب ظرفیت پخت برنج و ساخت 
کارخانه های گوناگون در مدل های متفاوت ساخته شده و به بازار مصرف عرضه 
با  پلوپز معمولي  الف(  دارند:  بازار وجود  به دو صورت کلي در  پلوپزها  مى شود. 

شکل 21ـ4ـ پلوپز برقیترموستات، ب( پلوپز اتوماتیک باترموستات و تایمر.
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روش استفاده از پلوپز: ظرف داخلى پلوپز را با استفاده 
از اسفنج نرم بشویید و قسمت های بیرونى آن را کاماًل 
از  استفاده  با  را  نیاز  مورد  برنج  مقدار  کنید.  خشک 
برنج  دهید.  و شست و شو  بگیرید  اندازه  ُمدّرج  پیمانۀ 
شسته را در ظرف داخلى پلوپز بریزید و پس از اضافه 
کنید. ظرف  اضافه  آب  آن  به  روغن،  و  نمک  نمودن 
داخلى پلوپز را داخل بدنۀ اصلى قرار دهید و مطمئن 
شوید که کاماًل در جای خود قرار گرفته است. سپس 
دِر پلوپز را روی آن قرار دهید. پلوپز را روی سطح صاف 
قرار دهید، سیم رابط را به ترمینال بدنۀ اصلى و سر 

دیگر سیم رابط را به پریز برق متصل کنید.
زمان  را روشن کنید. در مدت  پلوپز  به  مربوط  کلید 
پخت، چراغ راهنما روشن است و پس از خاتمۀ زمان 
پخت، شروع به خاموش و روشن شدن مى کند. چنانچه 

مایل به داشتن ته دیگ هستید، اجازه دهید تا پلوپز نیم ساعت، در حالى که چراغ راهنمای آن خاموش و روشن 
مى شود، به کارخود ادامه دهد. بدیهى است انتخاب زمان کمتر یا بیشتر در رنگ ته دیگ مؤثر خواهد بود. پس از 
اتمام کار، پلوپز را خاموش کنید و سیم اتصال را از پریز برق جدا نمایید. دِر ظرف داخلى را بردارید، یک دیس یا 
سینى یا ظرف صاف و مناسب دیگر را بر روی دهانه ظرف داخلى قرار دهید. ظرف داخلى و دیس را وارونه کنید. 

پلوی پخته شده به طور قالبى از ظرف داخلى جدا شده، روی دیس قرار خواهد گرفت.
نکات ایمنی در استفاده از پلوپز برقی

1 هیچ وقت پلوپز را داخل آب نکنید، زیرا خطر برق گرفتگى وجود دارد.

2 هرگز دیگ پلوپز را هنگامى که تر یا مرطوب است در دستگاه اصلى قرار ندهید. 

3 دیگ پلوپز را با آب و اسفنج و مواد تمیز کننده بشویید و از به کار بردن اشیای فلزی 

)اسکاچ( یا چوبى و غیره برای تمیزی آن خودداری کنید. 
4 هنگامى که پلوپز کار مى کند، کلید )دکمۀ ترموستات( را نچرخانید )شکل 23ـ4(.

با پلوپز  5 پلوپز شما فقط برای پخت برنج طراحى شده است. از پختن سایر غذاها 

اجتناب کنید. 
6 به منظور جلوگیری از هرگونه آتش سوزی احتمالى، پلوپز را روی قالى و موکت قرار ندهید.

7 سیم برق پلوپز را مستقیم به پریز متصل کنید و از سیم هاي رابط استفاده نکنید. 

8 ظرف داخلي با سنگ حرارتي باید در حداکثر تماس باشد. 

9 ظرف پلوپز )تفلون( را داخل فر یا روي اجاق گاز قرار ندهید.

10 سعي شود پلوپز در جایي قرار گیرد که هوا در زیر پلوپز درجریان باشد. 

11 براي کاربرد بهتر، از پیمانۀ مخصوص پلوپز استفاده کنید. 

12 براي پخت بهتر پلو، حتماً از جدول پخت، که در دفترچۀ راهنما توصیه شده است، کمک بگیرید.

13 از ضربه زدن به لبه هاي ظرف داخل پلوپز اجتناب کنید. 

شکل 23ـ4ـ دکمۀ 
ترموستات

شکل 22ـ4ـ اجزای اصلی پلوپز برقی

1ـ در

2ـ ظرف داخلی با روکش نچسب

3ـ ظرف داخلی فاقد روکش نچسب

4ـ بدنۀ اصلی

9ـ سیم رابط

6  ـ کلید خاموش و روشن

5  ـ چراغ راهنما

8ـ پیمانه7ـ اسفنج
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 6ـ4ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفادۀ صحیح و نکات ایمنى سرخ کن برقى را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

سرخ کن برقی

در کارگاه یا منزل، با استفاده از دفترچۀ راهنما و راهنمایى هنرآموز خود، طریقۀ پخت برنج در پلوپز را با فعالیت 10
رعایت اصول و نکات ایمنى انجام دهید و تمرین کنید. سپس گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

دربارۀ فواید و مضّرات استفاده از سرخ کن چه مى دانید؟ آیا توصیه هایى برای استفادۀ صحیح از آن دارید؟ فعالیت 11
دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتیجه را به دوستانتان در کالس ارائه دهید.

سرخ کن برقى یکى از لوازم خانگى گردندۀ حرارتى است )شکل 24ـ4( 
که طرف داران زیادی دارد. این دستگاه به سبب تکامل قسمت هایى 
از آن دارای موتور گردنده است )شکل 25ـ4(. پیش از راه اندازی 
و استفاده از دستگاه سرخ کن، دستورالعمل های دفتر راهنما را به 
دقت بخوانید. این توصیه ها نتایج بهتر و ایمنى حداکثر را تضمین 
مختلف  غذاهای  برای  شده  توصیه  دماهای  به کارگیری  مى کند. 
بسیار مهم است. اگر دما خیلى پایین باشد، غذای سرخ شده روغن 
را جذب مى کند و اگر خیلى زیاد باشد، فوراً روی آن برشته مى شود 

شکل 24ـ4ـ سرخ کن برقیدر حالى که درون آن هنوز خام است.

شکل 25ـ4 ـ اجزای اصلی سرخ کن

پنجرۀ روی در برای مشاهدۀ پخت غذا

روکش استیِل در

ظرف سرخ کن قابل جدا شدن برای سهولت در شست وشو

ضامِن در
دکمۀ در بازکن

کلید روشن و خاموش
نمایشگر دیجیتالی با قطع خودکار
تایمر 60 دقیقه ای الکترونیکی با قطع خودکار

دِر قابل جدا شدن برای سادگی شست وشو

جایگاه دو نوع فیلتر برای ایجاد گسترش میزان دود و بو

ظرف سرخ کن با پوشش نچسب تفلون
توری با قابلیت پایین و باال رفتن

اهرم دسته
دستۀ قفل شونده

المپ های نشانگر روشن بودن و آماده بودن غذا

تنظیم کننده های الکترونیکی از 140 تا 190 درجه
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نحوۀ نگهداري از سرخ کن برقي: مطابق شکل 26ـ4 بعد از استفاده از سرخ کن، همیشه آن را از برق جدا 
کنید و پس از خنک شدن دستگاه، فیلترهاي سرخ کن را بازدید کنید و اگر نیاز به تعویض دارد، آن را تعویض 
کنید. روغن استفاده شده را از صافي روغن عبور دهید. مطابق شکل 27ـ4 بعد از هر بار استفاده از سرخ کن 
برقي، سبد آن را جدا کنید و آن را به مدت 2۰ دقیقه در آب داغ و مایع ظرف شویي قرار دهید. سپس از یک 
برس زبر برای تمیز کردن آن استفاده کنید. آنگاه سبد را در جاي خود قرار دهید و درپوش را ببندید و سیم 

رابط آن را دور پایۀ مخصوص، که پشت دستگاه قراردارد، جمع کنید. 

شکل 27ـ4ـ خارج کردن سبدشکل 26ـ4ـ تعویض فیلتر سرخ کن

نکات ایمنی در استفاده از سرخ کن برقی
1 تا زماني که روغن داغ است هرگز به دیگ دست نزنید و برای دور ریختن روغن یا جابه جایي سرخ کن 

اقدام نکنید.
پایۀ  دور  را  اضافه  نشود. سیم  آویزان  میز  از  نیز  و  نگیرد  قرار  داغ  روي سطح  و دوشاخۀ دستگاه  سیم   2

مخصوص سیم جمع کن پشت دستگاه جمع کنید. 
3 هیچ گاه قبل از پر کردن دیگ از روغن، دستگاه را به برق نزنید.

4 دستگاه را هنگام استفاده و تا زماني که روغن آن داغ است از دسترس اطفال دور نگه دارید. 

5 هیچ گاه دستگاه را در آب قرار ندهید و قبل از شست وشوی آن، ابتدا قسمت الکتریکي را از دستگاه جدا 

کنید.
6 هرگز به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت شما با دستگاه کار کنند یا آن را دستکاری نمایند. افراد معلول 

نیز باید با کمک شما با سرخ کن کار کنند.
7 برق مجاز برای راه اندازی دستگاه حداقل 1۰ آمپر است. 

8 تاحدامکان از پریز با اتصال زمین استفاده کنید. 

9 در صورت استفاده نکردن از دستگاه و یا هنگام تمیز کردن، آن را حتماً از برق بکشید. 

10 سرخ کن را در محلى قرار دهید که رطوبت به آن نرسد و یا نزدیک منابع حرارتى نباشد. 

11 روغن ماده ای قابل اشتعال است. در صورت بروز آتش سوزی سریعاً دِر سرخ کن را ببندید و آن را از برق بکشید.

12 هرگز از آب برای خاموش کردن آتش روغن استفاده نکنید. 

13 قبل از درآوردن قابلمه مطمئن شوید روغن داخل آن کاماًل سرد شده باشد.

14 پس از استفاده، روغن را از فیلتر عبور دهید و پس از 8 الى 1۰ بار استفاده آن را تعویض کنید.

15 توصیه مى شود از روغن های مرغوب مایع استفاده کنید.
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قهوه جوش 
طرح هاي  در  برقي  صاف کن هاي  قهوه  یا  قهوه جوش 
مختلف عرضه مى شوند )شکل 28ـ4( و روش عملکرد 
نسبتاً ساده و راحتى دارند. آب سرد موجود در محفظۀ 
این دستگاه پس از عبور از شیر یک طرفه و دیگ فلزي 
باالي  لولۀ خروجي  از  و  مى آید  سریع جوش  لوله اي، 
دستگاه وارد صافي پُر از قهوۀ آسیاب شده مى شود، از 
صافي قهوه عبور مي کند و به داخل یک پارچ مى ریزد. 
پارِچ حاوي قهوۀ صاف شده، به وسیلۀ صفحۀ پایین گرم 

مى ماند تا استفاده شود. 

در گروه های کالسى، با استفاده از دفترچۀ راهنما و مطالبى که آموخته اید، چند نمونه موادغذایى را با استفاده فعالیت 12
از سرخ کن و ضمن رعایت کامل نکات ایمنى، در کارگاه و یا منزل سرخ کنید و گزارش آن را ارائه دهید.

قهوه جوش جدیدقهوه جوش ساده

شکل 28ـ4ـ انواع قهوه جوش

نحوۀ نگهداري قهوه جوش
  به محض مشاهدۀ هر گونه نشتي، فوراً درصدد رفع آن برآیید و تا برطرف نشدن عیب از به کاربردن دستگاه 
پرهیز کنید.چون در اثر این نوع فرایند گرمادهي، رسوبات و امالح به سرعت انباشته مى شوند. البته سختي 

نوع آب منطقه و میزان استفاده از آن نیز بر این انباشتگي تأثیر به سزایي دارد.
  با جرم زدایي مرتب به وسیلۀ مادۀ رسوب زداي مناسب، عمر دستگاه را افزایش دهید. 

  دستورالعمل هاي سازنده را رعایت کنید.

فعالیت 13
گزارش نحوۀ استفادۀ صحیح از یک قهوه جوش را در کالس ارائه دهید.
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استاندارد عملکرد 

براساس  کولرگازی  و  کولرآبی  فریزر،  یخچال،  به کارگیری صحیح  ازطریق  سرمازا  برقی  لوازم  از    استفاده 
استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  استفاده از یخچال و فریزر
  استفاده از کولرآبی

  استفاده از کولر گازی

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت اصول ایمنی کار با وسایل برقی 
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار 
  رعایت بهداشت عمومی آشپزخانه و محیط های دیگر

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی

   واحد یادگیری 5

استفاده از لوازم برقی سرمازا

https://www.roshd.ir/311247-4-5
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آشنایی با وسایل برقی سرمازا

وسایل الکتریکي برودتي جزء ضروري ترین لوازم خانگي محسوب مي شوند. غیر از کولر آبي که براي خنک 
کردن هوا از رطوبت آب استفاده مي کند، بقیۀ لوازم توسط گاز مخصوص فریون1 که داخل لوله هاي مداربسته 
قرار گرفته است، به کمک نیروي کمپرسور2 تولید سرما مي کنند. با پیشرفت فناوري، این لوازم خانگي به 
شکل هاي گوناگون و با کیفیت هاي باال در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. در این قسمت با اصول 

کار نگهداري و ایمني آنها آشنا مى شویم.

ـ 5 ـ هدف توانمندسازی  1 
روش استفادۀ صحیح و نکات ایمنى یخچال و فریزر را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

یخچال 

Freon ـ1
Compressor ـ2

با توجه به شکل 1ـ  5 دربارۀ سؤاالت زیر گفت و گو کنید و نتایج را درکالس فعالیت 1
ارائه دهید: 

آیا نام و کار قطعات اصلى یخچال را مى دانید؟
هریک چه وظیفه ای دارند؟ 

چرا یخچال را هنگام نصب باید تراز کرد؟ 
چرا هنگام قطع برق باید دوشاخه یخچال را از پریز جدا کرد؟ 

شما برفک یخچال را چگونه تمیز مى کنید؟ 
آیا از یخچال خود خوب مراقبت مى کنید؟

امروزه یخچال یکى از لوازم خانگى ضروری است که در هر خانواده حداقل یک دستگاه از آن به خدمت گرفته 
مى شود و عملکرد آن سبب ایجاد سرما در داخل محفظه مى گردد و این امر باعث افزایش مدت نگهداری مواد 
غذایى مى شود.کارخانجات مختلف سازندۀ یخچال همگى برای جلب نظر بازار مصرف به اصول سردسازی با 

به کارگیری ساخت این محصول در حجم ها و اَشکال گوناگون پرداخته اند.
اجزاي تشکیل دهندۀ یخچال

نوع گاز برحسب حجم یخچال که مقدار آن فرق  دراین قسمت معموالً  1 پالک مشخصات فّنی یخچال: 

مى کند، ولتاژ برق و فرکانس برق، قدرت کمپرسور یا موتور و همچنین سریال یخچال که در کارخانۀ سازنده 
فّنى همانند شناسنامۀ یک  نظر گرفته شده است، ذکر مى شود. در حقیقت پالک مشخصات  برای آن در 

یخچال است.

ـ 5 ـ اجزای اصلی یخچال شکل 1
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سیستم  در  گاز  درآوردن  به حرکت  برای  مکش  و  فشار  ایجاد  کمپرسور  کار  یخچال(:  )موتور  کمپرسور   2

شکل  که  برقي  قسمت  شدن  برق دار  با  است.  شده  تشکیل  برقي  و  مکانیکى  قسمت  دو  از  کمپرسور  است. 
یک الکتروموتور است، قسمت مکانیکى فعال مي گردد. این عمل، گاز داخل کمپرسور را در مدار به حرکت 

درمى آورد. کمپرسور یا موتور الکتریکى یخچال دارای قدرت های مختلف و متفاوت است )شکل2ـ  5(. 
3 لوله های رفت و برگشت: انتقال گاز به تمام محل های الزم یخچال را به عهده دارند )شکل3ـ 5(. 

4 اواپراتور )محفظۀ یخ ساز(1: محفظۀ آلومینیومى است که بر اثر تبخیر یک مادۀ خنک کننده سبب تولید 

سرما مي شود )شکل 4ـ  5(. 
5 کندانسور2: رادیاتور خنک کننده است. وقتى گاز، تحت فشار گرم مى شود، براي خنک کردن آن باید آن را 

ـ  5(.  از رادیاتور عبور داد )شکل 5  

ـ 5 ـ کمپرسور  شکل 2 
)موتور یخچال(

ـ 5 ـ محل لوله های انتقال گاز شکل 3 

اواپراتور

ـ  5 ـ 5 ـ کندانسورشکل 4 شکل 5 

ـ 5 ـ تمیز کردن کندانسور  شکل 6
یخچال

ـ 5ـ تراز نمودن یخچال شکل 7 

روش نگهداری صحیح یخچال
1 پاکیزه نمودن یخچال 

  برای رعایت اصول بهداشتى باید قسمت های داخلى و خارجى یخچال همیشه 
ـ 5(.  تمیز نگهداری شود تا ظاهری درخشنده و زیبا داشته باشد )شکل 6 

  بهتر است بدنۀ خارجى یخچال با مواد پاک کنندۀ محلول در آب با یک اسفنج 
نرم شسته شود و سپس با یک پارچۀ تمیز نخى خشک شود. 

  برای شست وشوی قسمت های داخلى از محلول جوش شیرین به مقدار یک 
قاشق غذاخوری در یک لیتر آب ولرم استفاده شود. نباید از موادی مانند تینر 
و بنزین و حاّلل های دیگر برای تمیز کردن قسمت های داخلى و خارج یخچال 
استفاده کرد، زیرا این مواد باعث کدر شدن جالی رنگ و فایبرگالس مى شوند.

2 تراز کردن یخچال 

برای اینکه یخچال شما کاماًل منّظم و بى صدا کار کند، الزم است در یک سطح 
تراز و یکنواخت قرار گیرد. برای این کار مى توان از دِر یخچال کمک گرفت.

  یخچال را طوری تنظیم کنید که دِر آن در هر حالت ثابت بماند. سپس پایه های 
جلو را طوری تنظیم نمایید تا یخچال کمى به سمت عقب شیب داشته باشد 

به طوری که اگر در را باز بگذارید به آهستگى بسته شود )شکل7ـ  5(.

Evaporator ـ1
Condenser ـ2
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  پس از تراز کردن یخچال و قبل از بارگذاری در داخل آن الزم است دِر آن را ببندید و دوشاخه را به پریز برق 
وصل کنید، گردونۀ ترموستات را روی درجه 3 یا 4 تنظیم کنید و بگذارید یخچال 2 الى 3 ساعت بدون بار 

و با دِر بسته کار کند و برودت داخل آن به حّد معینى برسد. 
  بعد از اینکه سرمای داخل یخچال به حّد معینى رسید، توسط فرمان ترموستات برق کمپرسور قطع مى شود. در 
این موقع فرصت دارید مواد غذایى را با رعایت شرایطى که الزم دارند، در جای مخصوص خودشان قرار دهید.

3 بارگذاری موادغذایی 

ـ  5 خوب نگاه کنید. آیا به نظر شما از فضای یخچال برای چیدن مواد  به شکل 8  
غذایى خوب استفاده شده است؟ چرا؟ 

  برای هر یک از مواد غذایى در یخچال جای معّینى پیش بینى شده است، مثاًل 
سرمای زیادتری احتیاج دارند، از  مواد گوشتى که به  نگهداری گوشت و  برای 

محفظۀ باالی یخچال استفاده مى شود. 
داخل  در  گازدار  نوشابه های  همچنین  و  آب  محتوی  شیشه های  دادن  قرار    از 
محفظۀ انجماد خودداری کنید، چون مایع یخ مى زند و ازدیاد حجم پیدا مى کند 

و باعث ترکیدگى خواهد شد.
  از گذاشتن شیشه های محتوی نوشابه و آب و مواد دیگر بیش از ظرفیت استاندارد 
در داخل درِ یخچال خودداری کنید، زیرا لوالهای نگهدارندۀ درِ یخچال تغییر شکل 
مى دهند و درِ یخچال حالت افتادگى پیدا مى کند که کار یخچال را دچار اشکال مى کند.

4 برفک زدایی 

  هرگاه ضخامت برفک در قسمت اواپراتور یخچال بیشتر از یک سانتى متر باشد، کار طبیعى یخچال دچار 
برای  باید  موقع  این  در  و  مى شود  زیاد  نیز  برق  مصرف  موتور،  حد  از  بیش  کار  بر  و عالوه  مى شود  مشکل 

برفک زدایى اواپراتور اقدام کرد. 
  برفک زدایى در برخى از یخچال ها به طور خودکار انجام مى گیرد و در انواع دیگر به شیوۀ دستى. در برفک زدایى 
باید  حتماً  دستى  برفک زدایى  در  که  درحالى  نیست؛  برق  پریز  از  دوشاخه  نمودن  جدا  به  نیازی  خودکار 

دوشاخه را از پریز جدا کرد.
  برای اینکه برفک زدایى سریع تر انجام گیرد، مى توان یک ظرف آب جوش را داخل اواپراتور قرار داد.

  هرگز از وسایل تیز و برندۀ آهنى برای جدا کردن برفک ها از سطح اواپراتور استفاده نکنید، زیرا این کار ممکن 
است باعث سوراخ شدن اواپراتور و خروج گاز سردکننده )ُمَبّرد( گردد.

 مواد غذایى منجمد را در پارچۀ تمیز بپیچید تا از هدر رفتن سرمای آنها جلوگیری شود. حال دِر یخچال را 
ببندید. حدود 4 ساعت برای ذوب شدن برفک ها زمان الزم است.

  پس از ذوب شدن برفک ها سینى جاگوشتى را خارج کنید و پس از تخلیۀ آب، آن را با پارچه خشک کنید 
و در جای خود قرار دهید. برق یخچال را وصل کنید و قبل از بارگذاری اجازه دهید یخچال 2 تا 3 ساعت 

کار کند، سپس مواد غذایى را درجای خود بگذارید. 
  باز و بسته نمودن مکرر دِر یخچال عالوه بر اتالف سرمای داخل محفظۀ آن، باعث مصرف برق بیشتر و 

کاهش طول عمر کمپرسور و ایجاد برفک زیاد مى گردد. 

ـ 5ـ بارگذاری یخچال شکل 8 
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  در آب و هوای گرم که مصرف آب خنک توسط افراد خانواده افزایش مى یابد، از یک کلمن برای تأمین آب 
سرد الزم استفاده کنید. این کار باعث مى شود تا از باز و بسته شدن دفعات زیاد دِر یخچال جلوگیری شود. 
  از قرار دادن پالستیک به صورت گسترده بر روی سینى طبقات داخل یخچال خودداری کنید، زیرا مانع 

گردش هوای سرد و نفوذ سرما به طبقات دیگر مى گردد. 
  برای تهیۀ یخ از جایخى استفاده کنید و از به کار بردن ظروف دیگر مانند کاسه و بشقاب خودداری کنید؛ 
زیرا کِف کاسه و بشقاِب صاف به کِف جایخى مى چسبد و جداکردن آن باعث صدمه به اواپراتور مى گردد. 

عوامل کاهش عمر مفید یخچال
1 تراز نبودن یخچال 

2 پاره بودن نوار الستیکى دور دِر یخچال )شکل 9ـ  5(. 

3 افتادگى دِر یخچال 

4 بازو بسته کردن مکّرر دِر یخچال 

5 نصب یخچال در مجاورت اجاق گاز، آبگرم کن، بخاری و تشعشع 

خورشید
6 استفاده نکردن از محافظ مناسب الکترونیکى 

7 انباشته نمودن مواد غذایى بیش از حد استاندارد 

8 رعایت نکردن فاصلۀ یخچال تا دیوار 

نکات مهم در استفادۀ بهینه و محافظت از یخچال
  محل استقرار دستگاه در کارکرد و طول عمر آن تأثیر زیادی دارد. پس از خریداری محصول برای استفادۀ 
صحیح و مؤثّر از آن باید به محل استقرار و نصب آن توجه کرد و در بهترین مکان با شرایط مطلوب قرار گیرد.
اجاق  و  بخاری  آبگرم کن،  )شوفاژ،  حرارتى  منبع  نزدیک  یا  و  آفتاب  تشعشع  معرض  در  را  یخچال    نباید 
خوراک پزی( قرار داد. یخچال را باید طوری قرار دهیم که اطراف آن فضای کافى برای جریان هوا وجود 
داشته باشد )تقریباً 15 سانتى متر فاصله از دیوار(. نکات و موارد ذکرشده هنگام نصب را باید رعایت کرد. 
  هنگام تعویض المپ یخچال حتماً دوشاخۀ یخچال را از پریز برق جدا کنید. برای بیرون آوردن دو شاخه از 

پریز سیم آن را نکشید بلکه دوشاخه را محکم بگیرید و به آرامى آن را بیرون بکشید. 
  برای تأمین برق یخچال از پریز مستقل استفاده کنید. بهتر است برای محافظت از موتور یخچال در مقابل 

نوسانات ولتاژ از محافظ الکترونیکى استفاده شود.

ـ  5 ـ تعویض نوار الستیکی دِر یخچال شکل 9

هریک از هنرجویان با راهنمایى هنرآموز کارگاه و با رعایت نکات ایمنى، یخچال و فریزر کارگاه یا منزل فعالیت 2
خود را از نظر عمر مفید، محل استقرار، تراز بودن، تنظیم درجۀ برودت، برفک زدایى و قراردهى مواد غذایى، 

بررسى کند و گزارش آن را به همراه راهکارهای پیشنهادی در کالس ارائه دهد.
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فریزر
با یخچال ها یکسان است؛ با این تفاوت که محدودۀ دما در فریزرها پایین  اساس کار فریزرها )شکل1۰ـ  5( 
از  بهینه  استفادۀ  که  است  آشکار  عمل مى کند.  پایین تري  محدودۀ  در  نیز  ترموستات  دلیل  همین  به  است. 
وسایل برقى و نگهداری صحیح آنها به دلیل کاهش هزینه های تعمیرات و غیره مى تواند به اقتصاد خانواده 
توانایى  و  کرد  پیدا  امر دسترسى  این  به  مى توان  آسان  بسیار  نکات  رعایت  و  آموزش  با  کند.  فراوانى  کمک 

اقتصادی بیشتری به دست آورد. 

اصول نگهداری از فریزر
1 فریزر باید در محلي گذاشته شود که با دیوار کمى  فاصله داشته باشد و زیر آن 

تراز باشد. 
2 از گذاشتن مواد غذایي گرم در فریزر خودداري شود. 

3 اگر فریزر خوب کار نکند، ممکن است برق ضعیف باشد. در این صورت باید از 

ترانس تقویت خودکار استفاده کرد. 
4 هر چند وقت یک بار نیز باید محیط فریزر را از برفک پاک کرد تا عمل فریزکردن 

مواد به خوبي صورت گیرد.
5 وقتى چراغ فریزر قرمز شود، به معنای این است که سرماسازی خوب انجام 

نشده است. 
6 مواد غذایى باید در برودت 18درجه زیر صفر )معادل درجات 5 یا 6 فریزر( 

نگهداری شود. 
7 برای اینکه برودت فریزر ثابت بماند الزم است از کم و زیاد کردن درجۀ فریزر 

خودداری شود و دِر فریزر زیاد باز و بسته نشود.

 2ـ5ـ هدف توانمندسازی 
استفادۀ صحیح و نکات ایمنى کولر آبى یا گازی را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

کولر آبی 

ـ 5  ـ فریزر شکل 10

فعالیت 3
آیا مى دانید برای انتخاب کولر منزل شما به چه نکاتى توجه شده است؟ برای نصب آن چطور؟ آیا کار 

سرمایشى را به خوبى انجام مى دهد؟ دربارۀ آن در کالس گفت و گو کنید.
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اصول انتخاب و نصب کولرهای آبی
1 در موقع خرید کولر باید در انتخاب مدل و قدرت خنک کنندگى آن دقت شود. 

2 نصب یک کولر کوچک در یک آپارتمان یا فضای بزرگ یا بالعکس نصب یک کولر بزرگ در اتاقى کوچک 

شرایط راحتى و آسایش را فراهم نمى آورد. کولرهای بزرگ تنها منجر به مصرف بى مورد انرژی الکتریکى مى شود. 
3 ازآنجا که معموالً کولرهای آبى در پشت بام نصب مى شوند، باید از نظر 

استحکام در محلى گذاشته شوند که در سقف ایجاد لرزش و صدا نکنند؛ 
مثاًل آنها را نباید روی ستون ها یا نزدیک دیوارها قرارداد و تا حد امکان 
از لوله های دودکش، هواکش آشپزخانه و هواکش لولۀ چاه فاضالب دور 

باشند )شکل های 13ـ  5 و 14ـ  5(. 
4 محل قرار گرفتن کانال های کولر باید در پشت بام و ورودي کانال از 

طریق اتاقک سیماني توسط برزنت به کولر متصل گردد. زیر کولر باید 
چهارپایه اي فلزي قرار داده شود. 

5 محل نصب کولر طوری انتخاب شود که سرویس و تعمیرات آن به 

آسانى انجام گیرد. 
6 دهانۀ ورود هوا باید حتى االمکان در باالترین نقطۀ اتاق نزدیک سقف تعبیه 

گردد به طوری که هوای خنک از باال و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود.
7 کولر باید کاماًل تراز نصب گردد تا اوالً قطرات آب به طور مساوی به کلیه 

سطح پوشال منتقل گردد، ثانیاً از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری 
شود. 

8 کولرهای دستى یا متحرک قابل حمل هستند و احتیاجى به کانال کشى 

ندارند.
9 کولر دستى را باید جلوی در یا پنجره قرار داد تا هوای تازه از پشت وارد کولر شود و به داخل اتاق برسد. 

کولرهای دستى )متحرک( را مانند سایر کولرهای آبى، نباید در اتاق های دربسته به کار برد، زیرا در این صورت 
نه تنها اتاق را خنک نمى کند، بلکه رطوبت نسبى اتاق را هم باال خواهد برد. 

معموالً کولرها در بازار در دو نوع آبى و گازی وجود 
دارند که برحسب موقعیت آب و هوای محلى انتخاب 
نقاط  در  بیشتر  آبى  کولرهای  مى شوند.  استفاده  و 
با  خشک به کار مى روند )شکل های11ـ  5 و 12ـ  5(. 
دمای  خشک  و  در مناطق گرم  آبى  به کارگیری کولر 
محیط خانه، اداره، هتل ها و هر محل دیگر را مى توان 
کنترل نمود و آسایش و راحتى در تابستان های گرم 
کولرهای  است.  امکان پذیر  کولر  به کارگیری  با  فقط 
آبى در دو مدل ساخته مى شوند: 1ـ کولرهای بامى 

2ـ کولرهای دستى یا متحرک.
ـ 5 ـ کولر آبی بامی ـ 5 ـ کولر آبی متحرکشکل 11 شکل 12

ـ  5  ـ نمای ظاهری کولر در  شکل13
پشت بام

ـ  5  ـ نمای اتاقک کولر و   شکل 14
پوشال ها
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نکات مهم در استفادۀ بهینه از کولر آبی
  ظرفیت برودتى کولرها باید متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوای محل )از نظر دما و رطوبت( 

انتخاب شود. 
  کوتاه ترین مسیرکانال کشى استفاده شود. چنانچه کانال های کولر خارج از ساختمان قرار دارند، حتماً به وسیلۀ 
عایق کاری با پشم یا عایق های دیگر از گرم شدن کانال ها و هدر رفتن سرما در اثر تابش نور خورشید بر آنها 

جلوگیری شود.
  کانال کشى کولر باید از حداّقِل پیچ و خم برخوردار باشد تا هوای خنک با کمترین افت در طول مسیر جریان 

داشته باشد.
  درحد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهیز شود. در غیراین صورت سعى کنید از دور 

آهستۀ کولر استفاده کنید تا در مصرف انرژی الکتریکى صرفه جویى شود.
بار  از راه اندازی موتور کولر روشن کنید. هر دو سال یک    پمپ آب کولر را به مدت 5 تا 1۰ دقیقه قبل 

پوشال های کولر را عوض کنید. 
  با توجه به اینکه روغن کاری کولر آبى سبب کارکرد بهتر و کاهش صدای آن مى شود، لذا در زمان استفاده 

از آن، هر ماه نسبت به روغن کاری آن اقدام کنید.

هریک از هنرجویان با بررسى کولر آبى مورد استفاده در محیط زندگى خود به سؤاالت زیر پاسخ دهند.فعالیت 4

خیربلیپرسش هاردیف
آیا نوع کولر شما مناسب با آب و هوای منطقه ای که در آن زندگى مى کنید، هست؟1
آیا ظرفیت کولر مورد استفاده متناسب با مقدار سرمایش مورد نیاز شماست؟2
آیا کانال های کولر عایق کاری شده اند؟3
آیا کولر نصب شده یا خریداری شده دارای باالترین بازدهى وکارایى است؟4
آیا کولر در محل مناسب نصب شده است؟5
آیا مسیر انتخابى کانال های کولر، کوتاه ترین و کم پیچ ترین مسیر است؟6
آیا قبل از شروع به استفاده از کولر، آن را سرویس کرده اید؟7
آیا هر دوسال یک بار پوشال های کولر خود را تعویض مى کنید؟8
آیا موتور پمپ آب و فن کولر آبى شما سروصدای طبیعى دارند؟9
آیا از سرمایش موضعى در محل سکونت یا کارتان استفاده مى کنید؟1۰
آیا از کولر خود فقط هنگامى که به آن نیاز دارید، استفاده مى کنید؟11

آیا امکان استفاده از تهویۀ طبیعى در محل سکونت خود را بررسى کرده اید؟12

آیا امکان استفاده از ترموستات را در کولر آبى محل کار و یا سکونت خود بررسى کرده اید؟ 13

نکته: جمع پاسخ های مثبت هریک از شما نشان دهندۀ میزان بازدهى، عمر مفید و مصرف بهینۀ دستگاه است.
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کولر گازی 

آیا مى دانید نام و نوع کولری که در منزل استفاده مى کنید، چیست؟ آیا مصرف انرژی الکتریکى کولر شما فعالیت 5
بهینه است؟ چرا؟ دربارۀ آن گفت وگو کنید و نتایج  را در کالس به دوستانتان ارائه دهید.

در محل هایىکه به دریا نزدیک هستند )مانند شمال و جنوب کشورمان(، چون رطوبت و بخار آب در محیط 
زیاد است، کولرآبى قابل استفاده نیست و کولرگازی را باید جایگزین کرد. کولر گازی در صنعت از جایگاه خاصى 
 برخوردار است، زیرا عالوه بر آنکه به سرعت  از گرمای محیط مى کاهد، برخالف کولر آبى رطوبت را افزایش نمى دهد.
از این رو برای محیط های شرجى بسیار مناسب است. درجۀ سرمادهى کولرگازی از دمای حدود 18 تا 3۰ 
درجۀ سانتى گراد مى باشد. تمامى کولرهای گازی دارای درجۀ تنظیم دما )ترموستات( هستند؛ لذا با توجه 
به اینکه بهترین درجۀ برودت منزل در فصل تابستان بین 2۰ تا 25 درجۀ سانتى گراد است، مى بایست از 
سردکردن بیش از حد محل سکونت خودداری کرد. بهتر است دما را در حد مطلوب حدود 25 تا 27 درجۀ 
)شکل  اسپلیت1  یا  دو تکه  کولر  مى شوند:  ساخته  مدل  دو  در  معموالً  گازی  کولرهای  داد.  قرار  سانتى گراد 

15ـ  5( و کولر یک تکه یا پنجره ای )شکل16ـ  5(.

ـ  5 ـ کولر دوتکه یا اسپلیت ـ  5 ـ کولر یک تکه یا پنجره ایشکل 15 شکل 16

اجزای تشکیل دهنده: کمپرسور )موتور الکتریکى(، کندانسور، ترموستات، درایر، اواپراتور و فن یا بادبزن. 
نحوۀ سرماسازی در کولر گازی: در کولر گازی، همانند یخچال، برای خنک نمودن محیط از تبدیل گاز به مایع 
به وسیلۀ افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثر تبدیل مایع به گاز انجام مى شود، استفاده مى کنند. 

محل نصب
1 معموالً کولرگازی را پشت پنجرۀ اتاق یا محل مورد استفاده نصب مى کنند. 

2 برخالف کولر آبى که محل نصب آن در هنگام احداث بنا باید کانال گذاری شود، کولر گازی احتیاج به کانال 

نداشته و هوای سرد کولر مستقیماً وارد محیط مى گردد. 
3 محل نصب کولر گازی نباید در مجاورت و نزدیکى دودکش آبگرم کن، هود آشپزخانه و هواکش توالت باشد. 

4 سکوی محل نصب کولرگازی باید به اندازۀ 1/5 تا 2 سانتى متر به سمت بیرون پنجره شیب داشته باشد تا 

آب حاصل از ذوب برفک کولر به سمت بیرون هدایت شود. 

Split ـ1
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هریک از هنرجویان با بررسى کولر گازی مورد استفاده در محیط زندگى خود به سؤاالت زیر پاسخ دهند.فعالیت 6

خیربلیپرسش هاردیف

آیا نوع کولر شما مناسب با آب و هوای منطقه ای که در آن زندگى مى کنید، هست؟1

آیا ظرفیت کولر مورد استفاده متناسب با مقدار سرمایش مورد نیاز شماست؟2

آیا اطراف کولر در محل نصب، عایق کاری شده اند؟3

آیا کولر نصب شده یا خریداری شده دارای باالترین بازدهى و کارایى است؟4

آیا کولر در محل مناسب نصب شده است؟5

آیا قبل از شروع به استفاده از کولر، آن را سرویس کرده اید؟6

آیا موتور و فن کولرگازی شما سر و صدای طبیعى دارند؟7

آیا از سرمایش موضعى در محل سکونت یا کارتان استفاده مى کنید؟8

آیا از کولر خود فقط هنگامى که به آن نیاز دارید، استفاده مى کنید؟9

آیا امکان استفاده از تهویۀ طبیعى در محل سکونت خود را بررسى کرده اید؟1۰

آیا ترموستات کولر خود را روی درجۀ مناسب تنظیم کرده اید؟11

جمع

نکته: جمع پاسخ های مثبت هریک از شما نشان دهندۀ میزان بازدهى، عمر مفید و مصرف بهینۀ دستگاه است.
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استاندارد عملکرد

  حفاظت از وسایل صوتی و تصویری و وسایل برقی از طریق استفادۀ صحیح از لوازم صوتی و تصویری و 
محافظ برق براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  استفاده از تلویزیون
  استفاده از رایانه

  استفاده از محافظ برق

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت اصول ایمنی کار با وسایل برقی
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار
  رعایت بهداشت عمومی 
  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی

 1ـ6ـ هدف توانمندسازی 
حفاظت و ایمنی از لوازم صوتی و تصویری را بداند و دانش آن را به کار بندد. 

   واحد یادگیری 6

حفاظت از وسایل صوتی و تصویری و وسایل برقی

https://www.roshd.ir/311247-4-6
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شناسایي نحوۀ کاربري و نگهداري وسایل صوتي و تصویري

آیا مى دانید منظور از طول عمر مفید تلویزیون چیست؟ به نظر شما کدام نوع تلویزیون و با کدام فّناوری، فعالیت 1
مى تواند طول عمر بیشتری داشته باشد؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتایج را درکالس به دوستانتان ارائه دهید.

در هر خانه اي حداقل یک قلم از لوازم صوتي و تصویري وجود دارد. اقدامات زیادي هست که فرد استفاده کننده 
مي تواند به وسیلۀ آنها از مشکالت پیشگیري به عمل آورد و عمر کاال را طوالني تر کند و باعث شود دستگاه 
اشکال در  و  نتیجه گیري کرد؛ چراکه هرگونه نقص  نباید سریع  باشد. همچنین  بهترین شرایط  همواره در 
لوازم الکترونیکي ممکن است علل پیچیده اي داشته باشد. در بیشتر مواقع، اتصاالت ضعیف، بي احتیاطي و 
رعایت نکردن نکات مربوط به نگهداري و روش نادرست در به کارگیري وسیله مى تواند علل بسیاري از عیوب 

و نواقص باشد.
تلویزیون 

یک وسیلۀ برقي با عملکردهاي داخلي متعدد، جزء آن 
دسته از لوازمى  است که بهتر است هرگونه رفع عیب، 
سرویس یا تعمیر داخلي را به کارشناسان مجرب آن 
واگذار کنید. شکل 1ـ6   تلویزیون21 اینچ )با المپ تصویر 
کاماًل مسطح، صدای استریو و مولتى سیستم( را نشان 
مى دهد. شکل 2ـ6 تلویزیون جدیدي را نشان مي دهد 
 )LCD( ال سى دی  پانل  از  تصویر،  المپ  به جاي  که 
استفاده شده و مجهز به بلندگوهاي سّیار استریوست.

حفاظت و ایمنی تلویزیون
1 پیش از هر چیز، دفترچۀ راهنمای تلویزیون را باید به طور کامل مطالعه کرد تا دستورالعمل هاي سازنده 

را به خوبي دریافت و اجرا کرد. 
2 مکان استقرار تلویزیون باید دور از نور مستقیم باشد و حتى االمکان نور کمتری روی صفحه تابیده شود 

و از انعکاس های رنگى و نوری اطراف پیشگیری به عمل آید. گیرندۀ آن نباید در معرض رطوبت باشد و از 
دستگاه های حرارتى، رادیاتورها و نور آفتاب دور باشد. 

3 دقت شود سوراخ های تهویۀ پشتى تلویزیون پوشانده نشود تا تبادل حرارتى و خنک شدن تلویزیون به سهولت 

انجام گیرد. چنانچه دستگاه، داخل محدودۀ پوشیده مثل دکور یا دیوار پیش ساخته قرار داده مى شود، اطراف گیرنده 
باید خالى باشد تا گردش هوا به خوبى صورت پذیرد )نزدیک ترین بیننده با آن باید حدود 3 متر فاصله داشته باشد(.
از  به منظور جلوگیری  تلویزیون، ویدئو و دیگر وسایل برقى دورنگه دارید.  با  بازي کردن  از  را  کودکان   4

واژگون شدن و ضربه دیدن تلویزیون، به ویژه در خانه هایى که بچه های کوچک دارند، مى توان با استفاده از 
پایۀ مخصوص، آن را به دیوار پیچ کرد و ثابت نمود. برای این کار باید از پایه هاي مناسب و مقاوم )مورد تأیید 

سازنده( براي تلویزیون استفاده شود.

شکل 2ـ6شکل 1ـ6
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5 روی تلویزیون پارچه و یا روانداز قرار ندهید. از قرار دادن وسایل اضافى همچون گلدان و... روی آن جداً 

خودداری شود. 
6 هرگز تلویزیون را در محلى که نزدیک در و پنجره باشد و بدین ترتیب در معرض جریان هوا قرار مى گیرد، 

قرار ندهید.
7 دستگاه تلویزیون را بدون حضور کسي روشن نگه ندارید. 

8 با توجه به وضع برق و نوساناتى که وجود دارد، استفاده از یک ترانس خودکار با ولتاژ مناسب برای عمر 

بیشتر تلویزیون ضروری است. در صورت طوفان و رعد و برق حتماً دو شاخۀ تلویزیون را از برق بکشید و از 
تلویزیون استفاده نکنید و حتى برای ایمنى بیشتر سیم آنتن آن را نیز قطع کنید. 

9 برای تمیز کردن تلویزیون، هرگز نباید محلول پاک کننده را به صورت مستقیم بر  روی نمایشگر اسپری کرد، 

زیرا ممکن است به پوشش های ظریف انعکاسى نمایشگر آسیب برسد. همچنین نباید از دستمال کاغذی و 
پارچه های زبر و خشک استفاده کنید، زیرا باعث مخدوش شدن صفحۀ نمایشگر مى شود. مى توان در بعضى مواقع 
از اسپری آب مقّطر بر  روی دستمال میکروفیبر )مخصوص پاک کردن صفحۀ نمایشگر( استفاده کرد )شکل 3ـ6(.

شکل 3ـ6ـ نحوۀ تمیز کردن تلویزیون

10 کنترل تلویزیون مانند تلفن خانگى در دسترس تمام اعضای خانواده است و این امر باعث کثیف شدن آن 

مى شود. یکى از راه حل های رایج در پاک کردن کنترل تلویزیون استفاده از جاروبرقى است که به وسیلۀ آن 
مى توان گرد و غبار را در گوشه و کنار دستگاه به راحتى و به صورت خشک از بین برد. یک روش دیگر این 

است که انگشتان خود را الی دستمال مرطوب قرار دهید و به آرامى  میان کلید های کنترل بکشید. 
11 به علت آلوده بودن احتمالى دست ها به انواع ویروس ها، قارچ ها و میکروب ها، الزم است کنترل تلویزیون 

به طور مرتب ضدعفونى و میکروب زدایى شود. به این منظور مى توان یک دستمال کاغذی یا پارچۀ نرم و تمیز 
را با یک نوع مایع ضدعفونى کننده مانند الکل آغشته کرد و کنترل را به دقت با آن تمیز نمود.
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شکل 4ـ6ـ رایانه

رایانه١

رایانه، وسیله ای است که مى توان با برنامه نویسى، آن را جهت انجام رشته ای از عملیات منطقى یا محاسباتى 
تنظیم کرد. امروزه رایانه ها برای انجام گستره وسیعى از کارها در آموزش، صنعت، سینما و تلویزیون، پروژه های 
علمى و تحقیقاتى کاربرد دارد. رایانه ها به عنوان دستگاه های خانگى مانند دستگاه مایکروویو، دستگاه های 
کارخانه ای مانند ربات صنعتى و طراحى و دستگاه های عمومى مانند رایانه های شخصى، تلفن های همراه و 
تلفن های هوشمند استفاده مى شوند. رایانه ها مى توانند به اینترنت متصل شوند و از منابع اطالعاتى متعدد 
خدمات  ارائه  با  را  واقعى  دنیای  کمبودهای  و  مشکالت  از  بسیاری  امروزی  رایانه های  ببرند.  بهره  اینترنت 
بى نظیری در فضای مجازی برطرف نموده اند. رایانه نقش پُررنگ و چشمگیری در زندگى امروز بشر دارد. از 
خانه و آشپزخانه گرفته تا نرم افزارها و سیستم های اداری و حتى صنعت. در هر صورت برای انجام بسیاری 
از کارها باید به طور مکرر از رایانه استفاده کرد. رایانه ها بنا به نحوه نگهداری و استفاده، مى توانند با طول 

عمرهای متفاوتى انجام وظیفه کنند.

Computer ـ1
Monitor ـ2

حفاظت و ایمنی از دستگاه رایانه 
برای افزایش طول عمر دستگاه رایانه خود توجه و به کارگیری توصیه های زیر ضروری است:

1 گرما، بزرگ ترین دشمن رایانه است؛ زیرا باعث مى شود اجزای داخلى رایانه گرم شده و از کارایى آن کاسته 

شود. همه رایانه ها طوری طراحى شده اند که به گونه ای، از طریق فن و یا دریچه هوا، گرما را از بین مى برند. 
اما دریچه های هوا به آسانى مسدود مى شوند. قرار دادن کیس رایانه زیر میز و در کنار دیوار باعث مى شود که 
جریان هوا محدود شود و نگذارد که هوای گرم خارج و هوای خنک وارد شود. بنابراین قبل از استفاده از آن، 

از جریان داشتن هوا در اطراف رایانه خود مطمئن شوید.
2 اگر رایانه داخل محفظه ای قرار دارد، حداقل تا فضای 1۰سانتى متری پشت آن نباید هیچ مانعى وجود 

داشته باشد تا جریان هوا برقرار باشد. 
3 وسایل کار، کتاب ها، ورق های کاغذ، جعبه ها و سایر اشیا را نباید روی صفحه نمایش2 قرار داد. همیشه به 

شکاف های باالی صفحه نمایش باید توجه کافى داشت تا گرمای اضافى به راحتى از آنجا خارج شود.
4 الزم است حداقل دوبار در سال اقدام به پاک کردن گرد و غبار از سطوح داخلى رایانه نمود. گرد و غبار 

همانند یک پتو عمل مى کنند؛ یعنى دستگاه رایانه را داغ نگه مى دارند. هرچه گرد و خاک بیشتری روی آنها 
نشسته باشد، بیشتر داغ مى شوند که مى تواند سال ها از عمر رایانه بکاهد. 
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5 راحت ترین راه برای نظافت داخل رایانه، استفاده از یک جاروبرقى خانگى است. بعد از تمیزشدن، مى توان 

از هوای فشرده )با فشاِر کم؛ طوری که به قطعات رایانه صدمه وارد نشود( برای بیرون راندن گرد و غبار 
باقیمانده استفاده کرد. باید مطمئن شد که پّره های فن های خنک کننده هم کاماًل تمیز شده اند.

6 دیسک سخت1 از اجزای بسیار مهم رایانه محسوب مى شود. باید توجه داشت که دیسک سخت به گونه ای 

طراحى شده است که باید به صورت افقى نصب شود؛ بنابراین نمى توان دیسک سخت را به پهلو نصب کرد و 
از آن انتظار کار بیش از دو سال را داشت. با نصب افقى دیسک سخت وزن آن به طور یکنواخت در کل سطح 

تقسیم مى شود و دیسک سخت دچار خرابى پیش از موعد نمى شود.
7 رایانه باید در محلى که محکم و ثابت است، قرار داده شود؛ زیرا دیسک سخت رایانه نسبت به لرزش و 

تکان های شدید به خصوص در حال کار حساس است. آسیب فیزیکى باعث جدا شدن قطعات و آسیب خوردن 
آنها مى شود.

8 الزم است لپ تاپ و وسایل الکترونیکى در منزل و محیط کار به طور مرتب و اصولى جهت جلوگیری از 

انتقال ویروس ها ضدعفونى شوند. برای ضدعفونى کردن از محلول های سفیدکننده یا ساینده نباید استفاده 
کرد. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که محلول های ضدعفونى کننده به هیچ وجه وارد وسایل الکترونیکى 

نمى شوند.
9 هرگز تمیزکننده را به طور مستقیم روی وسایل الکترونیکى اسپری نکنید. برای ضدعفونى کردن باید از 

محلولى که شامل 3۰ درصد آب و 7۰ درصد الکل است، استفاده کرد. 
10 برای پاک کردن گرد و غبار صفحۀ رایانه بهتر است از دستمال های میکروفیبر استفاده کرد. این دستمال ها 

ماده  از  کمى  مقدار  نمى اندازند.  صفحه، خط  روی  هم  و  مى کنند  خودشان جذب  به  را  خاک  و  گرد  هم 
ضدعفونى کننده را روی یک دستمال میکروفیبر بریزید و مواظب باشید تا رطوبت وارد فضای داخلى این 

وسایل نشود. تمام سطوح خارجى را با دقت تمیز کنید.

هریک از هنرجویان، دستورالعمل های حفاظت و ایمنى دستگاه های صوتى و تصویری منزل خود را بررسى فعالیت 2
کند و از نحوۀ استفادۀ آن در منزل گزارشى تهیه نماید و به همراه اقدامات پیش بینى شده در کالس ارائه دهد.

Hard disk ـ1
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 2ـ6ـ هدف توانمندسازی 
نحوۀ استفاده از محافظ برق را بداند و دانش آن را به کار بندد.

روش های حفاظت از وسایل برقی 

تاکنون فعالیت 3 آیا  دارند؟  برقى  بر وسایل  تأثیری  برق چه  نوسانات  برق چیست؟  نوسان  از  آیا مى دانید منظور 
موردی از تأثیر آن را در خانه تجربه کرده اید؟ در منزل شما چه راه حلى برای آن پیش بینى شده است؟ 

دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

تلویزیون، سشوار و  از جمله یخچال، لباس شویى، رایانه،  از ما در خانه هایمان وسایل برقى زیادی  بسیاری 
غیره داریم. این وسایل غالباً برای زندگى روزمرۀ ما حیاتى هستند. به همین دلیل باید از اختالالت الکتریکى 
لوازم برقى  تأثیر بدی روی  که باعث سوختن وسایل برقى مى شوند، جلوگیری کنیم. نوسان برق مى تواند 
داشته باشد و لوازم برقى حساس و گران را از بین ببرد. مسلماً با سوختن لوازم برقى جایگزین کردن آنها کار 
بسیار سختى خواهد بود. بنابراین برای کم کردن هزینه ها باید تا جایى که مى توانیم از این لوازم محافظت 
کنیم. راه های جلوگیری از سوختن لوازم برقى ناشى از قطع برق چگونه است؟ نوسان برق با افزایش و کاهش 
ناگهانى میزان جریان برق موجود در سیستم الکتریکى به وجود مى آید و مى تواند علت های مختلفى داشته 
باشد که مى توان به مواردی همچون رعد و برق، الکتریسیته ساکن، خیس شدن مسیرهای سیم کشى بر اثر 
بارش باران، استفاده از دستگاه های پر مصرف، استفاده از دستگاه هایى که دارای ولتاژ القایى باالیى هستند و 
دستگاه های معیوبى که میزان برق مصرفى ثابتى ندارند، اشاره کرد. تا جایى که امکان دارد باید وسایل برقى 

خانگى را در مقابل این نوسانات حفظ کرد و خسارت ناشى از آن را به حداقل رسانید. 
این  است.  برقى  وسایل  از سوختن  جلوگیری  برای  راه حل  ارزان ترین  و  ساده ترین، سریع ترین  محافظ ها، 
محافظ ها مجهز به فیوز هستند که در صورت اختالالت برقى )ولتاژ بیش از حد، قطع برق و...( از وسایل برقى 

محافظت مى کنند.
استفاده از محافظ برق

دستگاه محافظ برق )شکل 5ـ6( وسیله ای است که در مسیر جریان برق قرار 
مى گیرد و درصورتى که نوسان برق به هر دلیلى از محدودۀ استاندارد خارج گردد، 
برق را قطع مى کند و پس از طى زمانى، درصورت ایجاد شرایط نرمال، مجدداً 
مسیر ورود جریان برق را به تجهیزات الکترونیکى وصل مى کند تا از آسیب به 
دستگاه مورد نظر جلوگیری شود. دستگاه های برقى زیادی از جمله: تلویزیون، 
لباس شویى، رایانه، یخچال، کولر و غیره کمابیش در معرض خطرات ناشى از 
نوسانات برق شهر قرار دارند و بالطبع استفاده از محافظ برق برای سالمت این 

دستگاه ها ضروری به نظر مى رسد. با توجه به تفاوت ها و کاربردهای مختلف دستگاه های برقى الزم است که 
محافظ مناسب آنها به کار گرفته شود. گاهى انتخاب غلط محافظ برق نه تنها وسیله را در برابر نوسانات جریان 

برق محافظت نمى کند بلکه احتمال آسیب به دستگاه را بیشتر خواهد کرد.

شکل 5ـ6
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بعضى از محافظ های برق دارای درگاه ورودی و خروجى برای سیـم تلفن و آنتن تلویزیون نیز هستند. سیم 
تلفن ورودی به منزل یا محل کار شما نیز مى تواند دچار نوسانات ولتاژ برق باشد. برای مثال، ولتاژ برقى که 
روی سیم تلفن وجود دارد از نوع جریان مستقیمDC( 1( و حدود 48 تا 52 ولت است. به دالیلى مانند وقوع 
رعد و برق، کابل تلفن ورودی به خانه شما نیز مى تواند حامل ولتاژ باالتر از حد استاندارد باشد. این موضوع 
نظیر  به دلیلى  مى تواند  نیز  تلویزیون  آنتن  کابل  همچنین  شود.  تلفن  دستگاه  رفتن  بین  از  باعث  مى تواند 
برخورد صاعقه به آنتن حامل ولتاژ برق بیش از حد شود؛ در این صورت اگر شما از محافظ استفاده نکرده 
باشید، ممکن است براساس میزان ولتاژ، به تلویزیون یا گیرندۀ دیجیتال صدمات جبران ناپذیری وارد شود. 
این موضوع ممکن است از بین هر چند میلیون نفر برای یک نفر اتفاق بیفتد، اما مى توان هنگام انتخاب و 

خرید محافظ برق احتمال وقوع این خطر را حذف کرد. 

مقایسه سه یا چند راهی محافظ دار برق با سه راهی برق معمولی
سه راهى برق معمولى )شکل 6ـ6( و یا چندراهى وسیله ای است که دارای چند 
پورت2 است و مى توان تعدادی دستگاه برقى را به صورت هم زمان به آن متصل 
برقى  انشعابات  و  پریز  تعداد  تنها  استفاده کرد. سه راهى معمولى  آنها  از  و  کرد 
همچنین  نمى دهد.  انجام  برقى  وسایل  از  محافظتى  اصاًل  و  مى کند  بیشتر  را 
سه راهى ها امکان دارد دکمه ای به منظور قطع و وصل شدن برق داشته باشند، 
ولى این دکمه اصاًل به معنای محافظت از وسایل برقى نیست؛ در صورتى که داخل 
سه یا چندراهى محافظ دار، یک سیستم الکتریکى تعبیه شده است که از ولتاژ باال 
و نوسانات پیشگیری کرده و از خرابى و از کارافتادگى وسایل برقى ممانعت کند 
)شکل 7ـ6(. در نتیجه مناسب تر است درصورتى که به سه راهى نیاز بود، سه راهى 
محافظ دار تهیه شود که هم کارکرد سه راهى را داشته باشد و هم از وسایل برقى 

محافظت کند.

 نحوۀ تشخیص سه راهی برق محافظ دار از سه راهی معمولی 
این دو از لحاظ شکل و بسته بندی بسیار به هم شبیه هستند و معموالً در انتخاب آنها اشتباهاتى رخ مى دهد؛ 
به همین دلیل مناسب تر است که هنگام خرید به کلمۀ محافظ دقت شود. باید توجه کرد که به طور معمول 
چندراهى محافظ دار، طبق مقدار انرژی دارای رتبه بندی است که به صورت اعدادی روی آنها ذکر مى شود. 
برای نمونه محافظ هایى که از بین 1۰۰۰ تا 2۰۰۰ رتبه بندی شده اند، به منظور محافظت از وسایل کوچکى 
مثل مودم، گوشى، موبایل، پرینتر و مانند اینها بسیار مناسب هستند. ولى برای وسایلى مانند سینما خانگى، 
لپ تاپ و...، باید محافظ هایى با عدد2۰۰۰ انتخاب شود. محافظ ها سه المپ و برخى اوقات هم یک المپ 

بسیارکوچک دارند و زمانى که آنها را به برق مى زنید روشن مى شود. 

1ـ جریان مستقیم یا یک طرفه ساده ترین نوع جریان الکتریکى است که در آن جهت یا عالمت جریان با گذشت زمان تغییر نمى کند. بیشتر 
وسایل الکترونیکى دیجیتال با DC کار مى کنند. AC )جریان متناوب( برای تأمین برق خانه ها، ساختمان ها، دفاتر و غیره به کار مى رود.

2ـ پورت به معنى درگاه است که برای استفاده چند وسیله برقى به طور هم زمان استفاده مى شود.

 شکل 6ـ6  ـ سه راهی برق 
معمولی

شکل 7ـ6  ـ چندراهی 
محافظ دار برق
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نکات ایمنی در استفاده از دستگاه محافظ برق
1 قبل از خرید محافظ برق، دستگاه هایى را که قرار است بدان متصل شود، یک بار باید مرور کرد. مسلماً 

برای اتصال تلویزیون، یخچال و سایر وسایل پرمصرف تر نسبت به لوستر یا المپ های معمولى، به محافظ های 
قدرتمندتری احتیاج دارید. زمان تأخیر در وصل برای دستگاه های گوناگون متفاوت است. مثاًل زمان مناسب 

برای تلویزیون و رایانه حدود 2دقیقه و برای یخچال حدود 5 دقیقه است. 
2 به اطالعات درج شده روی بسته بندی و دستگاه باید دقت کرد. مى توان از فروشنده راهنمایى های الزم را 

خواست. 
3 هنگام خرید محافظ برق باید اطمینان داشت که محصول در آزمایشگاه های مختلف تست شده باشد. 

4 شرکت های محافِظ برق تمام دستگاه هایى را که قرار است به این محافظ متصل شوند، ضمانت )گارانتى( 

مى کنند؛ بنابراین باید محافِظ برق با ضمانت خریداری شود. 
5 یکى از اشتباهات متداول کاربران در استفاده از محافظ برق و چندراهى، اتصال یک چندراهى به چندراهى 

با محافظ برق دیگر است. این اتصال اصطالحاً اتصال زنجیروار )خطى( نامیده مى شود. این کار مى تواند منجر 
به جرقه و آتش سوزی و خطرات بعدی شود )شکل 8ـ6(. بنابراین از وصل کردن چندراهى به محافظ برق که 
امکان اتصال هم زمان چندین دستگاه دیگر به محافظ را فراهم مى کند، خودداری کرده و برای سایر دستگاه ها 

محافظ برق دیگری خریداری کنید.

شکل 8ـ6  ـ خطر جرقه زدن و آتش سوزی در اتصال زنجیره وار

در گروه های کالسى، با راهنمایى هنرآموز خود، تجهیزات الکتریکى کارگاه یا منزل را به دقت مشاهده و فعالیت 4
بررسى کنید و از نحوۀ استفاده از محافظ برق و سه راهى ها، گزارشى تهیه کنید و درکالس ارائه دهید.

6 درصورتى که محافظ بسیار قدیمى  است، امکان دارد کارکرد خوبى نداشته باشد و نیاز به تعویض داشته 

باشد. برای نمونه، محافظى را که المپ آن در زمان اتصال به برق روشن نمى شود تنها به عنوان یک چندراهى 
باید استفاده کرد زیرا دیگر عملکرد محافظتى ندارد. 

بهترین روش مقابله با سوختن لوازم برقى این است که هر موقع از این لوازم استفاده نمى کنید، آنها را از نکته
پریز برق جدا کنید. نوسان برق نمى تواند به دستگاه هایى که به برق وصل نشده اند آسیب برساند و این 

حرکت هوشمندانه ای برای صرفه جویى در انرژی و حفظ ایمنى است.
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استاندارد عملکرد 

  مهارت استفاده از وسایل گازی خانگی از طریق استفاده صحیح از اجاق گاز فردار، بخاری گازی و آبگرم کن 
گازی براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  استفاده از اجاق گاز فردار
  استفاده از بخاری گازی

  استفاده از آبگرم کن گازی

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت اصول ایمنی در کار با وسایل گازی
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار 
  رعایت بهداشت عمومی آشپزخانه و محیط های دیگر 

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی 

   واحد یادگیری 7

استفاده از وسایل گازی خانگی

https://www.roshd.ir/311247-4-7
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لوازم گازی خانگی 

امروزه لوازم خانگي نفت سوز جاي خود را به لوازم گازسوز داده اند. با توجه به ارزان بودن گاز، لوازم گازسوز 
رونق بیشتري پیدا کرده است. همچنین با پیشرفت فناوري، لوازم گازسوز در اولویت قرار گرفته اند. در این 

قسمت با اصول کار، نگهداري و ایمني وسایل گازسوز بیشتر آشنا مى شویم.

 1ـ7ـ هدف توانمندسازی 
روش استفادۀ صحیح و نکات ایمنى اجاق گاز فردار را تشریح کند و دانش آن را به کار بندد. 

اجاق گاز فردار

با توجه به شکل1ـ7، شما از کدام نوع و مدل اجاق گاز برای پخت و  پز در منزل استفاده مى کنید؟ درمورد فعالیت 1
سؤاالت  دربارۀ  مى دانید؟  را  آن  ایمنى  نکات  و  نگهداری  روش های صحیح  آیا  دارید؟  اطالعاتى  چه  آن 

ذکرشده گفت وگو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ7ـ انواع مدل های اجاق گاز

یکى از وسایلى که بى شک در منزل اغلب مردم یافت مى شود، اجاق گاز است. اجاق گاز وسیله ای است که 
بیشتر از سایر وسایل منزل و در اکثر ساعات شبانه روز از آن استفاده مى شود و استفاده از آن هم مختص 
خانم های خانه دار نیست و سایر اعضای خانواده نیز کم و بیش و در مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده مى کنند 
)شکل 1ـ7(. آمار حوادثى که بر اثر بى احتیاطى و رعایت نکردن نکات ایمنى در استفاده از اجاق گاز روی 
به گستردگى  با توجه  و  ترتیب  این  به  بیشتر است.  با سایر وسـایل گازسوز  مى دهد، متأسفانه در مقایسه 
استفاده از اجاق گاز و برای اینکه وسیلۀ گازسوز مبّدل به وسیله ای مطمئن برای آسایش زندگى گردد، الزم 

است به نکات ایمنى مربوط به آن بیشتر توجه کرد. 
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ساختمان اجاق گاز 
اجاق گاز دارای اجزا و قطعاتى است که عبارت اند از: رگوالتور، شیر گاز، شیلنگ رابط و لولۀ رابط مشترک، 

زانوي رابط تبدیل شعله دان، سرشعله و پستانک. )شکل 2ـ7(.

شکل 2ـ7ـ ساختمان اجاق گاز

کنترل مشعل

چندراهه
لوله گاز پیلوت

سوپاپ گاز
محفظۀ مخلوط گاز و هوا

روزنه

مشعل

ترموستات اصلی فر

الیۀ عایق سوراخ های 
ورود هوا
مشعل فر

لولۀ گاز پیلوت لولۀ گاز

پیلوت

بخار داخل لولۀ ترموستات

)کپسول  سیلندر  بین  که  است  وسیله اي  رگوالتور: 
سیلندرها  فشار  چون  قراردارد.  رابط  لوله هاي  و  گاز( 
خیلي زیاد است، براي تبدیل کردن فشار قوي به فشار 
مى کنند  استفاده  از رگوالتورهاي فشارضعیف  ضعیف 
خطرات  شود،  وصل  کپسول  به  مستقیماً  اجاق  اگر  و 
جاني و مالي به دنبال خواهد داشت. شیر کنترل گاز یا 
رگوالتور همان طور که از نامش پیداست، عمل کنترل 
از  بعضى  دارد.  به عهده  را  شعله  کردن  زیاد  و  کم  و 
بخاری های گازی دارای شـیر کنترلى هستند که عالوه 
بر ترموکوپل1، ترموستات )برای کنترل درجۀ حرارت( 
نیز دارند تا مقدار گرمای بخاری را نیز کنترل کنند 

)شکل 3ـ7(.

شکل 3ـ7ـ یک نوع شیر اجاق گاز دارای ترموکوپل وترموستات

محفظۀ بوبین 
ترموکوپل

محور ولوم فر
مجرای خروج گاز

ته ترموکوپل قسمت حساس 
ترموستات

قسمت حساس 
ترموکوپل که ناظر بر 

شعله می باشد.

1ـ ترموکوپل از جمله قطعات ایمنى در وسایل گازسوز است که از نشت گاز در فضا جلوگیری مى کند  و تأثیر عمده ای در کاهش خطرات 
ناشى از گاز دارد.
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شکل 4ـ7ـ مراحل تعویض ژیگلور یا پستانک گازی

Zhiglor ـ1

پستانک یا ژیگلور1: خروجي شیرهاي گاز داراي قطعه ای به نام پستانک یا ژیگلور )نازل( هستند. ژیگلور نامى است 
که بیشتر تعمیرکاران اجاق گاز از آن استفاده مى کنند و بسیار رایج مى باشد. ژیگلور آخرین قطعه اتصال شده به 
منبع گاز برای انتقال سوخت مى باشد که از آلیاژ برنج ساخته شده است و از سوراخ های ریزی با قطر استاندارد 
تشکیل شده است. اندازه قطر سوراخ ها با توجه به میزاِن فشارِ گازِ منطقه قابل تغییر مى باشد. هنگامى که شعله های 
گاز کم شود باید به مسدود شدن ژیگلور گاز مشکوک شد. در این حالت با تمیز کردن ژیگلور اجاق گاز مشکل 
برطرف مى شود. با برداشتن سرشعله ها مى توان به تمیزی ژیگلور گاز پرداخت. گاهى اوقات ممکن است نیاز به 
تغییر اندازه برای قطر آن شد. در این صورت باید از متخصصین و تعمیرکاران اجاق گاز کمک گرفت. )شکل 4ـ7(.

1

3

2

4

شیلنگ رابط: گاز خروجي رگوالتور را به ورودي لولۀ رابط مي رساند. 
شیرگاز: مقدار گاز و قطع و وصل آن را کنترل مى نماید.

لولۀ رابط خروجي: اکثر اجاق گازهاي مصرفي، داراي سرشعله هاي متفاوتي هستند. تمام شیرها از این لولۀ 
رابط خروجي تغذیه مى نمایند. 

قرار  بهره برداری  مورد  و  مى شود  منتقل  آنجا  به  شیر  توسط  کنترل  از  پس  گاز  که  است  محلي  شعله دان: 
مى گیرد. وظیفۀ شعله دان ایجاد هماهنگي مصرف در سوخت است. 

سرشعله: ایجاد هماهنگي سوخت مابین گاز و اکسیژن با این وسیله است. 
قسمت فر: این بخش مانند بخش هاي دیگر اجاق گاز است. تنها فرقي که بخش فر با بخش هاي دیگر اجاق گاز 
دارد، سرشعله و محیط آن است. سرشعلۀ فر، بزرگ و اغلب داراي سوراخ هاي زیاد و پستانک گشاد است. بعضي از 

فرها، براي سرخ کردن جوجه ها، گردان هاي برقي دارند. 
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شکل 5ـ7ـ اجاق گاز باید به وسیلۀ لولۀ فلزی به 
سیستم لوله کشی نصب شود.

فرق ترموستات و ترموکوپل در اجاق گاز این است که ترموستات به کمک کم و زیاد کردن شعلۀ فر حرارت نکته
داخل محفظۀ فر را کنترل مى کند ولى ترموکوپل باعث قطع خودکار جریان گاز درصورت خاموش شدن 

شعله مى گردد.

نکات ایمنی در به کارگیری اجاق گاز
1 اجاق گازهای بزرگ و سایر وسایل گازسوزی که به طور ثابت 

در یک محل نصب مى شوند، باید به وسیلۀ لولۀ فلزی به سیستم 
لوله کشى ساختمان وصل گردند. چنانچه مجبور به استفاده از 
شیلنگ هستید، حتماً از شیلنگ های نخ دار مجاز که مخصوص 

استفاده در وسایل گازسوزند، استفاده کنید )شکل 5ـ7(. 
2 در اجاق گازهایى که پیلوت )شمعک( ندارند، همیشه ابتدا کبریت 

را روشن و سپس شیر گاز را باز کنید. در غیر این صورت درفاصلۀ بین 
باز کردن شیر اجاق گاز و روشن کردن کبریت، گاز در فضای آشپزخانه 
شود. آتش سوزی  و  انفجار  باعث  است  ممکن  و  مى شود  منتشر 

3 اگر اجاق گاز و وسایل گازسوزی که استفاده مى کنید، دارای پیلوت هستند، چنانچه بعد از باز کردن شیرگاز 

مشعل روشن نشود، معلوم مى شودکه یا پیلوت میزان نیست و یا خاموش شده است. در هرحال باید فوراً 
شیرگاز را بست و به بررسى و رفع علّت پرداخت. 

4 َسر رفتن ظروف غذا و مانند آنها بر روی اجاق گاز ممکن است باعث خاموش شدن شعلۀ گاز گردد؛ بنابراین 

هنگام استفاده از اجاق گاز باید دقت شود که ظرف غذا سر نرود. چنانچه این عمل اتّفاق افتاد و شعله خاموش 
شد، باید فوراً شیرگاز را بست و پس از خارج کردن گاز منتشر شده در فضای آشپزخانه، اجاق گاز را تمیز 

نموده و دوباره برای استفاده آماده کرد. 
5 از وارد آوردن ضربه به وسیلۀ دیگ و سایر اشیا بر روی اجاق گاز 

جداً خودداری کنید، زیرا این عمل باعث سست شدن اتصاالت و 
نشت گاز خواهد شد. 

باد  را در محل وزش جریان  اجاق گاز  وسایل گازسوز مخصوصاً   6

مانند پنجره، مقابل بادبزن های برقى و... قرار ندهید )شکل 6  ـ7(. زیرا 
این عوامل باعث خاموش شدن شعله مى شوند و درنتیجه چون شیر 
اجاق باز است گاز در فضا پراکنده مى شود و باعث خطر و آتش سوزی 

مى شود. حتماً یک کپسول آتش نشانى در منزل داشته باشید.
7 همیشه مراقب باشید که مشعل های اجاق گاز و ضمایم آن کاماًل 

مایع  و  آب گرم  با  دفعه  دو  یا  یک  )هفته ای  باشد  مرتّب  و  تمیز 
ظرف شویى شسته و خشک شوند( تا گاز بتواند به راحتى و به اندازۀ 
کافى به مشعل برسد و با شعلۀ آبى بسوزد )شکل 7ـ7(. در انتخاب 
سطح  همواره  و  شود  توجه  ظرف  مقطع  سطح  به  باید  شعله  نوع 

مقطع ظرف از سطح شعله بزرگ تر باشد. 

شکل 6ـ7ـ قرار ندادن اجاق گاز در محل 
وزش باد

شکل 7ـ7ـ مشعل های اجاق گاز همیشه باید 
تمیز باشد. 
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شکل 8ـ7ـ لولۀ پالستیکی حامل گاز نباید از 
یک متر و نیم بیشتر باشد.

با توجه به مطالب آموخته شده، هر یک از هنرجویان، اجاق گاز منزل خود را از نظر مدل، اجزای ساختمانى، فعالیت 2
عملکرد، نحوۀ استفاده، محل نصب و میزان به کارگیری نکات ایمنى ذکر شده بررسى کند و به شکل یک 

گزارش به  همراه راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای استفادۀ بهینه از آن، در کالس ارائه دهد.

 2ـ7ـ هدف توانمندسازی 
روش استفادۀ صحیح و نکات ایمنى بخاری و آبگرم کن گازی را تشریح کند و دانش آن را به کار بندد. 

بخاری گازی 

سوخت بخاری گازی شما از نوع طبیعى است یا مایع؟ این دو نوع گاز چه تفاوتى با هم دارند؟ امروزه فعالیت 3
بیشتر از کدام استفاده مى شود؟ آیا مى دانید مصرف سوخت گاز در مقایسه با سایر سوخت های فسیلى1 

چه مزیت هایى دارد؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

1ـ سوخت های فسیلى به طور کلى سه  دسته اند: زغال سنگ، نفت و گاز طبیعى. هر سه دسته چندین صدهزار سال قبل، حتى پیش از ظهور 
دایناسورها، شروع به شکل گیری کرده اند. به همین خاطر است که به آنها سوخت های فسیلى مى گویند.

8 همیشه توجه شود که شعله ها با شیلنگ گاز فاصله داشته باشد. 

طول لولۀ پالستیکى حامل گاز نباید از یک متر و نیم تجاوز کند 
)شکل 8ـ7(.  

9 به دلیل خطرات احتمالى، عیب یابى و رفع هرنوع خرابى در لوازم 

گازسوز بهتر است توسط سرویس کاران مجاز و نمایندگان خدمات 
پس از فروش محصول انجام گیرد. 

شکل 9 ـ7ـ بخاری گازی

با سرد شدن هوا اولین اقدام در تمامى  خانواده ها آماده کردن بخاری برای تأمین 
گرماست. با توجه به اینکه گاز انیدریدکربنیک تولید شده به هنگام سوختن آن 
کمتر از بخاري هاي نفتي است و همچنین ارزان بودن سوخت گاز، بخاری های 
9ـ7(.  )شکل  برخوردارند  باالیي  مزایای  از  نفتي  بخاري هاي  به  نسبت  گازي 
بخاري هاي گازي را مى توان از نظر ظرفیت حرارتي، طریقۀ نصب، روش انتقال 
حرارت و همچنین نحوۀ تخلیۀ دود آنها به خارج ساختمان، دسته بندي کرد.

اجزا و طرز کار بخاري گازي 
اجزاي ساختمان بخاري گازي: هر بخاری گازی دارای بدنه، کوره، مشعل اصلي، پیلوت، کالهک تعدیل، شیر 
کنترل گاز، فندک، ظرف آب و شیشۀ رؤیت شعله است. معموالً بدنۀ بخاري شامل سطح خارجي، کوره و شیشۀ 
رؤیت است. سطح خارجي و کوره، از ورق آهن سیاه ساخته و لعاب داده مي شود. شیشۀ رؤیت و حافظ شعله، 

از جنس ضدحرارت است که باید همیشه به صورت سالم نگهداري شود. 
مشعل: یکى از بخش های اصلى بخاری است. ممکن است ساده و داراي یک لولۀ تغذیه باشد. شعله پخش کن این 
 مشعل ها از نوع نواري طولي و جنس آن از فوالد ضدزنگ است که یک وزنه، مقدار گاز ورودي به آن را کنترل مي کند.
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در صورت وجود اختالل در آن، مشکالتى در کارکرد بخاری به وجود مى آورد. از جمله این مشکالت مى توان به 
آبى نبودن شعلۀ بخاری گازی، نشت گاز و استشمام گاز از بخاری در زمان روشن بودن آن اشاره کرد.

شعلۀ پیلوت: شعلۀ کوچکي است که به صورت شمعک براي روشن 
کردن مشعل دستگاه استفاده مى شود. شمعک را مي توان به کمک 
فندک جرقه زن روشن کرد. ترموکوپلى که در بخاری نصب مى شود، 
سبب مى شود که در صورت خاموش شدن شعلۀ پیلوت، به هردلیل، 
پس از چند ثانیه جریان گاز در بخاری قطع شود. در واقع ترموکوپل 
این نظر نقش  از  بخاری گازی وظیفۀ کنترل جریان گاز را دارد و 
اساسى در وسایل گازسوز ایفا مى کند )شکل 1۰ـ7(. اگر پیلوت پس 
از مدتى به هر دلیلى درست کار نکند، معموالً مشکالتى )مانند روشن 
نماندن پیلوت، نزدن فندک بخاری و اختالل در کارکرد ترموکوپل، 

که مورد بسیارخطرناکى است( را به وجود خواهد آورد.
شیر کنترل: به شیر دستي براي حالت هاي خاموش و روشن کردن پیلوت، شیر کنترل مى گویند. 

گازهاي  پس زدگي  از  جلوگیري  و  احتراق  محفظۀ  در  َجّو  فشار  تأمین  براي  بخاري ها  کلیۀ  تعدیل:  کالهک 
حاصل از احتراق )دود( الزم است کالهک تعدیل داشته باشند. 

مخزن آب: هنگام گرم شدن هوای اتاق، چون مقدار بخار آب موجود در هوا ثابت مي ماند، رطوبت نسبي هوا 
کاهش مي یابد و ساکنین هنگام تنفس احساس راحتي نمي کنند. از این رو، قرار دادن یک کتري یا ظرف آب 
روي بخاري از قدیم متداول بوده است. براي جلوگیري از خطر افتادن ظرف آب، در نمونه هاي تولیدي، محلي 

براي ذخیرۀ آب درنظر گرفته شده است. 
روي  معموالً  دیواري  نوع  نصب مى گردند.  پایه دار  و  دیواري  به صورت  گازي  بخاري هاي  بخاری:  محل نصب 
دیوارهاي غیراشتعال زا و داراي استحکام کافي در ارتفاع 7۰سانتى متری از کف نصب مي شوند. شیر قطع گاز 
آن نیز در همین فاصله از زمین قرار مى گیرد. بخاري پایه دار در فاصلۀ 3۰ سانتي متري از دیوار پشتي مستقر 

مي گردد و کلید قطع و وصل گاز در ارتفاع 4۰ سانتي متري از کف نصب مى شود. 
انواع شیر کنترل گاز )رگوالتور( لوازم گازسوز: در انواع بخاری ها و آبگرم کن های گازسوز به منظور باال بردن 
برخوردار  باالیى  ایمنى  از ضریب  رفته،  به کار  کنترل  شیرهای  احتمالى،  کاهش خطرهای  و  ایمنى  ضریب 

هستند و عملکرد آنها همانند اجاق گاز است. عامل اصلى ایمنى در لوازم خانگى گازسوز ترموکوپل است. 

شکل 10ـ7ـ ترموکوپل بخاری گازی

ترموکوپلى که در بخاری گازسوز نصب مى گردد، سبب مى شود که در صورت خاموش شدن شعلۀ پیلوت نکته
به هردلیل، پس از چند ثانیه جریان گاز در بخاری قطع شود.

نکات مهم در استفاده از بخاری های گازسوز
  باید هوای کافى برای سوختن به بخاری گازسوز برسد. وجود روزنه هایى زیر در ها برای این منظور مفید است.

  از تبدیل بخاری و سایر وسایلى که با سوخت های دیگر استفاده مى شوند، جداً خودداری شود. 
  هر وسیلۀ گازسوزی باید به یک دودکش مجزا و مجهز به کالهک H متصل باشد. 
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  قرار گرفتن پرده، لباس، رختخواب، ظروف پالستیکى و اشیای قابل اشتعال در مجاورت بخاری مى تواند 
باعث آتش سوزی در منزل گردد. 

  شیلنگ های گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل گازسوز قرار داشته باشند. 
  دودکش وسایل گازسوز در محل عبور از شیشۀ پنجره ها نباید مستقیماً با شیشه در تماس باشند.

  اگر سوخت بخاری ناقص است و یا با شعلۀ آبى نمى سوزد، به آن بى تفاوت نباشید. ممکن است این نقص 
از نرسیدن هوای کافى به بخاری باشد. 

  در صورتى که بعد از فصل سرما، بخاری را جمع آوری مى کنید، حتماً انتهای شیر را با درپوش مسدود کنید 
و در هنگام وصل مجدد نکات ایمنى را در نظر داشته باشید. 

هنرجویان با نظارت و راهنمایى هنرآموز کارگاه و با رعایت کامل نکات ایمنى، بخاری های گازی هنرستان فعالیت 4
را از نظر محل بخاری و نصب صحیح دودکش، سیستم های ایمنى، شیر کنترل و رعایت نکات ایمنى دیگر 
از جمله مجهز بودن به ترموکوپل، بررسى کنند و نتیجه را گزارش دهند. سپس طریقۀ صحیح روشن کردن 

بخاری گازی را شرح دهند و تمرین کنند.

آبگرم کن گازی

آیا مى دانید آبگرم کن های گازی در مقایسه با آبگرم کن های نفتى و برقى چه مزیت هایى دارند؟ دربارۀ آن فعالیت 5
گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

از وسایل گازسوزی که عمدتاً پس از لوله کشى گاز منازل تهیه مى شود، 
به خودی خود  دیگر  گازسوز  وسایل  همانند  وسیله  این  است.  آبگرم کن 
هیچ خطری ندارد و در واقع به منظور راحتى و آسایش خانواده تأمین 
نشود،  رعایت  آن  با  کردن  کار  در  ایمنى  اصول  چنانچه  ولى  مى گردد 

مى تواند خطرساز و فاجعه آفرین باشد. 
محل نصب آبگرم کن باید در محیط وسیع و در صورت امکان محیط باز 
در مجاورت دودکش مناسب و مجهز به کالهک H در پشت بام باشد. 
معموالً بهترین محل نصب آبگرم کن در حیاط خلوت و درصورت ضرورت 
در گوشه ای از آشپزخانه است. با توجه به تولید گاز و وجود منابع آن در 
این صنعت در کشور رونق گرفته است. آبگرم کن های گازی به  کشور، 
دو شکل ایستاده و دیواری در بازار موجودند )شکل های 11ـ7 و12ـ7(. 

شکل 12ـ7ـ 
آبگرم کن دیواری

شکل 11ـ7ـ 
آبگرم کن ایستاده

نکته ایمنی
آبگرم کن و سایر وسایل گازسوز را هرگز در حمام نصب نکنید.

فعالیت 6
به کمک هنرآموز کارگاه، طریقۀ روشن و خاموش کردن آبگرم کن گازی را تمرین کنید.
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استاندارد عملکرد 

  نگهداری از ظروف خانه از طریق به کارگیری روش های صحیح نگهداری از ظروف چینی، نقره، طال، میناکاری 
استانداردهای  براساس  و...  استیل  )سیلور1(،  نقره کاری شده  قلم زنی شده، خاتم کاری شده، مسی،  شده، 

سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  نگهداری از ظروف )چینی، نقره، طال، میناکاری شده، قلم زنی شده، خاتم کاری شده، مسی، نقره کاری شده 
)سیلور(، استیل و...(

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی
  رعایت الگوی مصرف آب

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  رعایت بهداشت عمومی آشپزخانه و محیط های دیگر 

  رعایت اصول ارگونومی
  جداسازی کاغذ و پالستیک از دیگر زباله ها 

  مدیریت پسماند

ـ  ٨  ـ هدف توانمندسازی  1 
نحوۀ نگهداری از ظروف )چینی، نقره، طال، میناکاری شده، استیل، مسی و...( را بداند و به کار بندد. 

   واحد یادگیری 8

نگهداری از ظروف خانه

1ـ سیلور: نقره پوش کردن، دارای روکش نقره.

https://www.roshd.ir/311247-4-8
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نکات الزم در حفظ و نگهداری از ظروف چینی 
به وجود عالمت  هنگام خرید  بنابراین، حتماً  نوع ظروف محسوب مى شوند،  بهداشتى ترین  این ظروف،   1

بهداشت و استاندارد روی بسته بندی آن توجه شود. 
2 مواد شویندۀ زبر و ساینده، تغییرات دما و نگهداری نادرست تأثیرات مخّرب و بدی را بر ظروف چینى مى گذارد.

3 برای شست وشوی ظرف های چینى، ابتدا الزم است بعد از اتمام غذا با یک وسیلۀ پالستیکى باقى مانده 

غذاها را از ظروف جدا کرد. 
4 در زمان شست وشو نباید تمام ظروف را در سینک روی یکدیگر قرار دهید، زیرا باعث خراش روی ظروف 

مى شود. بهتر است، ظروف را تک به تک شست. 
نرم  و  مرغوب  اسفنج  ولرم،  آب  از  است  بهتر  برای شست وشو   5

)شکل  ظرف شویى  پودر  و  ظرف شویى(  اسکاچ  یا  سیم  )به جای 
شست و شوی  کرد.  استفاده  سفیدکننده  به جای  مرغوب  2ـ  8( 
ظروف چینى در آب گرم باعث ایجاد اختالف دما بین ظرف و آب 

مى شود و مى تواند سبب خرد شدن و یا شکستن ظروف شود. 
6 برای جلوگیری از ایجاد لکه های قهوه  یا چای روی فنجان های 

که  محلول هایى  از  استفاده  با  را  فنجان ها  مى توان  چینى،  ظریف 
دارای هیدروژن پراکسید و آمونیاک است، با مخلوطى از آب خیس 

کرد، سپس بعد از نیم ساعت با آب ولرم آنها را شست.

نحوۀ نگهداری از ظروف منزل 

برای اینکه ظروف و لوازم چینى، نقره ای، مینایى، استیل، مسى، طال و... سال ها سالم، بادوام و بدون خراش فعالیت 1
باقى بمانند، به چه روشى از آنها مراقبت مى کنید؟ چه راهکاری برای نگهداری هر یک از این لوازم در منزل 

دارید؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید.

نگهداری از ظروف چینی

ایرانى  خانم  هر  آشپزخانۀ  مهم ترین ظروف  از  یکى  ظروف چینى 
است )شکل 1ـ  8(. این ظروف زیبا هم کارایى زیادی دارند و هم 
ظرافتى چشم نواز؛ به طوری که امروزه دیگر مختص طبقۀ خاصى 
به عنوان  خانه ها، سرویس های چینى  اکثر  در  و  نیست  اجتماع  از 

ظروف اصلى پذیرایى استفاده مى شوند. 

ـ 8 ـ ظروف چینی شکل 1

ـ 8 ـ پودر ظرف شویی شکل 2
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7 بهتر است بعد از شست و شو، ظروف چینى را بالفاصله خشک کرد. 

کردن  جابه جا  و  دسته بندی  برای  کامل،  شست و شوی  از  بعد   8

باید  یکدیگر  روی  بر  آنها  زیاد  تعداد  قراردادن  از  چینى،  ظروف 
خودداری کرد؛ برای اینکه وزن زیاد ظروف بر روی یکدیگر موجب 
آسیب رسانى به لعاب ظروف زیرین و طبعاً کدر شدن سطح بشقاب ها 

مى گردد.
قرار  یکدیگر  روی  انباشته  به صورت  نباید  چینى  فنجان های   9

و  قاشق  و  مثل چاقو  وسایل  سایر  کنار  در  نباید  گیرند. همچنین 
کاًل وسایل فلزی قرار گیرند. باید آنها را به صورت منظم در قفسه 
آنها، به صورت  از دیدن  بر لذت بردن  تا عالوه  یا کابینت قرار داد 

دکوری نیز استفادۀ بهینه کرد.
10 در اکثر روش های نگهداری ظروف چینى، جداکننده ها کافى نیست 

و منجر به خراش آنها مى شود؛ بنابراین، خرید جداسازهای آماده که 
برای این موارد به کار مى روند، یک ایدۀ خوب است. جداکننده هایى 
مانند دستمال یا حولۀ نرم نیز مناسب است )شکل های 3ـ  8 و 4ـ  8(. 

ـ 8 ـ جداسازهای آماده  شکل 3 

ـ 8 ـ ظروف نقره ای و سیلور شکل 5 

ـ 8 ـ بسته بندی مناسب شکل 4

 نگهداری از ظروف نقره ای و سیلور  
تهیه و ساخت اشیای نقره ای و قلم زني بر روي آنها از گذشته هاي بسیار دور در ایران رواج داشته است و 
درحال حاضر در شهرهاي شیراز، اصفهان، تبریز و تهران گروه هایي از هنرمندان مشغول کار در این زمینه 
هستند. مادۀ اولیه مورد نیاز هنرمندان نقره کار، نقره با عیار 84 است که به صورت شمش یا ورق در دسترس 
قرار دارد. اشیای نقره اي را به اندازه هاي مورد نظر مى برند و لحیم مى کنند. در نهایت با هنرچکش کاري آنها 
را به شکل دلخواه درمى آورند. بعضي از اشیای ساخته شده عبارت اند از: سرویس چاي خوري، سیني، گلدان، 

ـ  8(.  زینت آالت، جعبه، قندان، آینه و شمعدان، قاب عکس و... )شکل 5  
نحوۀ  نقره،  داشتن ظروف  به  عالقه مند  افراد  نگرانى های  از  یکى  همواره  نقره ای،  ارزش ظروف  به  توجه  با 
به درخشندگى و زیبایى  با توجه  نقره  آنهاست. ظروف  از آسیب دیدن و تیره شدن  نگهداری و جلوگیری 
خاصى که دارند، زینت بخش میزها و بوفه های بسیاری از خانه ها، به خصوص خانه های ایرانى هستند؛ بنابراین 

مى توان با استفادۀ درست از آنها تا مدت زمان طوالنى از زیبایى آنها بهره مند شد. 
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روش های خانگی برای نگهداری از ظروف نقره ای
1 بالفاصله بعد از خیس شدن ظروف نقره ای، باید آنها را کاماًل 

ـ  8(، به شکلى که به هیچ وجه آثاری از خیسى  خشک کرد )شکل 6  
برروی ظروف دیده نشود.

مى شود؛  نقره ای  ظروف  شدن  لک  و  تیرگى  باعث  اسید   2

بنابراین برای ظروف نقره ای بسیار مضر است. بنابراین از مصرف 
ترشى ها، سس ها، شربت ها و غذاهایى که خاصیت اسیدی دارند 

در این گونه ظروف جّداً باید خودداری شود.
3 از مواد شوینده اي که از ترکیبات الکلي و یا اسیدي ساخته 

شده اند، نباید استفاده کرد؛ زیرا باعث کدرشدن ظروف مى شوند.
4 از خوردن غذاهای اسیدی در ظروف نقره ای باید اجتناب کرد و اگر 

برای سرو غذاهایى از جمله تخم مرغ و سس خردل از آنها استفاده شد، بالفاصله باید آنها را با آب گرم و صابون شست.
5 برای تمیزکردن ظروف از وسایل زبر مانند سیم ظرف شویى استفاده نشود. 

باید  6 از قرار دادن ظروف نقره ای خود در کنار اجسام تیز مانند چاقو، چنگال و هر جسم تیز دیگر جداً 

و آسیب  به سرعت خراش  تیز  اجسام  با  برخورد  و در صورت  نرم است  بسیار  نقره  فلز  زیرا  خودداری کرد، 
مى بیند؛ بنابراین محل نگهداری ظروف نقره نیز از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است. 

7 در موقع اسباب کشي ظروف باید به خوبي بسته بندي شوند تا آسیب نبینند. 

8 از روی هم قراردادن ظروف نقره ای باید پرهیز کرد. 

9 به هیچ عنوان برای شست و شوی ظروف نقره ای نباید از ماشین ظرف شویى استفاده کرد، زیرا باعث خراش، 

ضربه خوردن و لک شدن ظروف مى شود. در عوض مى توان ظروف نقره را با دست شست و سپس با یک 
پارچۀ نرم و لطیف، کاماًل خشک کرد.

10 اگر ظروف نقره در داخل کابینت نگهداری مى شود، باید از کاغذها و پارچه های مخصوص برای پوشاندن 

آنها استفاده کرد. 
11 تاحدامکان باید از نگهداری ظروف نقره درکابینت های چوبى خودداری کرد و در عوض از آنها در کابینت های 

شیشه ای نگهداری شود. 
12 نوعى از کیسه های مخصوص ضدخش برای نگهداری از ظروف نقره در بازار به فروش مى رسد که مى توان 

آنها را خریداری کرد و ظروف نقره را در داخل این کیسه ها نگه داشت. 
نحوۀ تمیز یا براق کردن ظروف نقره ای یا سیلور
1 اگر ظروف نقره ای به هردلیل، مثاًل به سبب قرار 

)وایتکس(،  سفیدکننده  مایع  با  مجاورت  در  گرفتن 
را مدتي داخل آب نمک  سیاه شد )شکل7ـ  8(، آن 
از یک  استفاده  با  را  بیندازید و سپس ظروف  غلیظ 

پارچه بسابید تا سفید شود.

ـ 8 ـ روش نگهداری از ظروف نقره ای شکل 6 

ـ 8 ـ نحوۀ براق کردن ظروف و زیورآالت نقره ای شکل 7 
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2 با آب گوجه فرنگى مى توان زیورآالت نقره ای را تمیز و شفاف کرد. 

3 براي تمیز کردن مى توان از پودر رخت شویي و آب گرم استفاده کرد. 

4 دو قاشق چاي خوري پودر رخت شویي و دو قاشق غذاخوري جوش شیرین را در1۰ لیتر آب کاماًل مخلوط 

کنید و ظروف نقره ای را درون آن قرار دهید؛ پس از یک الي دو دقیقه آنها را بیرون بیاورید و تمیز کنید.
نگهداری از جواهرات و ظروف طالیی 

به  نیاز  و  زیباست  و  نرم  بسیار  که  است  زینتى  گران بهای  فلز  طال 
مراقبت زیادی دارد )شکل 8   ـ  8(. بهتر است سالى یک الى دو بار طال 
را براق کرد. البته تکرار زیاد ممکن است باعث آسیب دیدگى طال شود.
روش های خانگی برای براق کردن جواهرات و ظروف طالیی 
  اولین و بهترین روش تمیز کردن جواهرات، استفاده از آب و صابون 
با یک مسواک نرم است. مقداری مایع ظرف شویى در آب بریزید و 
روی حرارت قرار دهید. طالهای خود را درون آب قرار دهید و با 
مسواک بکشید و سپس با آب داغ بشویید و خشک کنید و با پارچۀ 

جیر جال دهید )شکل 9ـ  8(. 
  در روش دوم مى توان پودر صابون را در آب داغ ریخت و چند قطره 
آمونیاک به آن اضافه کرد و برس نرم روی آن کشید و با آب ولرم 
شسته و خشک کرد. سپس در الکل فرو برد و شست تا هیچ چرکى 

باقى نماند.
  روش سوم، استفاده از خمیر دندان است. خمیر دندان را با یک 
مسواک نرم روی جواهرات خود بکشید و سپس آنها را بشویید و 

خشک کنید )شکل1۰ـ  8(. 
  در روش چهارم مى توان از آب لیمو و مایع ظرف شویى استفاده کرد.
  بهتر است بعد از فعالیت ورزشى خیلى زود عرق بدن را پاک کنید 
تا اثر عرق روی طال باقى نماند، زیرا عرق ماده ای اسیدی است که 

مى تواند به طال آسیب بزند. 
نگهداری از ظروف میناکاری1 

مینا به اشکال و فرم های مختلفى وجود دارد )شکل 11ـ  8(؛ مثل 
بشقاب، گلدان، جواهرات و... . زیبایى و جلوۀ  این دسته از صنایع 
دستى همانند دیگر محصوالت به شرط دانستن نحوۀ صحیح نگهداری 
لعابى که دارد، در  آنها، ماندگار است. مینا به خاطر  و تمیز کردن 
مقابل رطوبت هوا مقاوم است و روزگاران بسیار حتى در زیر خاک، 

مى تواند ماندگاری داشته باشد. 

ـ 8 ـ ظروف طالیی شکل 8  

شکل 9ـ8 ـ بهترین روش تمیز کردن طال

ـ 8 ـ استفاده از مسواک و خمیردندان شکل 10

ـ 8 ـ ظروف میناکاری شده شکل 11
در  که  سال  هزار  پنج  حدود  در  سابقه ای  با  است  هنری  میناسازی  یا  میناکاری  1ـ 
زیرمجموعه صنایع دستى جای گرفته است. امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام 

مى شود، ولى مى توان بر روی طال و نقره نیز آن را به عمل آورد. 
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نکات مهم در نگهداری از ظروف مینایی )میناکاری شده(
1 از کشیدن اشیای نوک تیز و بّرنده و ضربه زدن به آن باید جلوگیری کرد )ضربه زدن باعث ایجاد پریدگِى 

مینا مى شود(.
2 حرارت زیاد و نامتناسب نیز بعضى از رنگ های مینا را مى سوزاند. 

باعث  عمل  این  که  چرا  کرد،  استفاده  نباید  مینایى  اشیای  برای شست و شوی  اسیدی  مواد  و  اسید  از   3

خورده شدن و از بین رفتن نقوش مینایى مى شود. اما شستن با آب گرم و اسفنج نرم صدمه اي به ظروف 
نمى زند. 

4 یکى از خطراتى که شىء مینایى را تهدید مى کند، افتادن شىء بر روی زمین و جدا شدن قسمت تزیین 

شده از بدنۀ اصلى است. در صورت کنده شدن یک قسمت باید بالفاصله آن را تعمیر کرد؛ در غیر این صورت، 
تخریب سایر قسمت های نقوش نیز قطعى خواهد بود. 

5 در حمل و نقل نباید اشیا را بدون هیچ محافظى روی هم قرار داد، چرا که کوچک ترین ضربه به شىء باعث 

پریدگى لعاب مینایى و تخریب نقوش مى گردد )که البته قابل ترمیم است(. بهتر است برای حمل و نقل اشیای 
میناکاری شده آنها را در لفاف های نرم قرار داد تا بر روی یکدیگر قرار نگیرند و صدمه و ضربه نبینند. 

نگهداری از ظروف قلم زنی شده
قلم زنى عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی 
اشیای فلزی به ویژه مس، طال، نقره و برنج، به عبارت 
ضربۀ  با  قلم  به وسیلۀ  نقوش  و  خطوط  ایجاد  دیگر، 
مى گویند  قلم زنى  را  فلزی  اجسام  روی  بر  چکش 
ایران  سّنتى  هنرهای  از  یکى  قلم زنى  )شکل12ـ  8(. 
و  هنرهای صناعى  ردۀ  در  دسته بندی،  در  که  است 
ممتد  سوابق  هنر  این  دارد.  قرار  فلزکاری  گروه  در 
ایرانى  قوم  و تمدن  بیانگر فرهنگ  و  دارد  و طوالنى 
است. قلم های این هنر متنوع هستند. اشیای قلم زنى 
شدۀ فراوانى مانند سینى، گلدان، مجمعه های بزرگ 

مسى، برنجى و انواع ظروف وجود دارد. هر اندازه که ظرف قلم زنى شده، نقش و نگار بیشتری داشته باشد، 
از نظر هنری ارزشمندتر محسوب مى شود. امروزه اشیای قلم زنى شده برای کاربرد روزمره ساخته نمى شود و 

بیشتر جنبۀ تزیینى دارد. 
نکات مهم در حفظ و ماندگاری ظروف قلم زنی شده

1 اشیا و ظروف قلم زنى شده را نباید با مواد شیمیایى نظافت کرد. 

2 از به کار بردن سیم ظرف شویى برای جال دادن به یک ظرف قلم  زنى شده باید اجتناب کرد. 

3 اگر ظرف قلم زنى کثیف و کدر است نباید آن را با مواد شویندۀ شیمیایى تمیز کرد، بلکه با آغشته کردن 

یک ابر به موادی که اسید طبیعى دارند مثل سرکه، آب لیموی ترش، آب گوجه فرنگى یا ُرب و... و کشیدن 
آن روی ظرف و سپس آب کشى، آنها را تمیز کرد. 

4 یکى از راه های حفظ ظروف بسیار قدیمى  قلم زنى شده، زدن روغن جال روی آنهاست.

ـ 8 ـ ظروف قلم زنی شده شکل 12
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نگهداری از ظروف خاتم کاری شده
خاتم کاری به عنوان یکى از برجسته ترین صنایع دستى ایرانى شناخته مى شود. 
13ـ  8(.  )شکل  است  کوچک  مثلث های  وسیلۀ  به  اشیا  زیباسازی  هنر،  این 
و حوصلۀ  از دقت  باید  آن  است که سازندۀ  پرکار  و  خاتم کاری هنر ی دقیق 
زیادی برخوردار باشد. در خاتم کاری هرچه طرح ها ریزتر باشند، خاتم مرغوب تر 
و با ارزش تر است. خاتم کار هنرمندی است که بر روی چوب به وسیلۀ رنگ و 

استخوان و... نقشه ایجاد مى کند. وسایلى که با خاتم تزیین شده اند )مانند خاتم کاری روی مس یا چوب( و 
نیز ظروف خاتم کاری شده با توجه به ظریف بودنشان نیاز به مراقبت زیادی دارند تا بتوانند سال های سال 
حفظ و نگهداری شوند و زیبا باقى بمانند؛ بنابراین برای نگهداری از این گونه ظروف رعایت نکات زیر توصیه 

می گردد: 
1 باید از افتادن یا ضربه دیدن وسایل خاتم کاری شده جلوگیری شود. ایجاد خش روی سطح پلى استر و بلند 

کردن آن باعث ریزش مثلث های خاتم مى شود.
2 دور از حرارت، نور مستقیم خورشید و رطوبت باشند. رطوبت بیش ازحد در قسمت های گوشه و خطوط 

اتصال ورقه های خاتم به یکدیگر امکان دارد از الیۀ پلى استر نفوذ کند و باعث حل شدن چسب میان مثلث ها 
و ریزش قطعات خاتم شود. 

3 برای تمیز کردن وسایل خاتم باید از دستمال خشک یا کمى مرطوب و بدون مواد جالسنج استفاده شود. 

نگهداری از ظروف مسی
استفاده از ظروف مسى از قدیم تاریخچۀ درازی داشته است )شکل 14ـ  8(. در 
دورۀ رنسانس مردم ظروف و گلدان های مسى را برای افزایش حس صمیمیت 

و زرق و برق به آشپزخانه ها مى آوردند. 
آشپزها در سراسر جهان،  ارزش زیادی برای ظروف مسى قائل هستند؛ چرا که 
این ظرف ها، باالترین میزان انتقال حرارت را در میان سایر ظروف دارند. عالوه 
بر این، گرمای یکنواخت این ظرف ها به پخت بهتر و یکدست غذا کمک مى کند. 
در  که  است  مواد ضدمیکروبى  دارای  که مس  مى دهد  نشان  مطالعات جدید 
از مزایای  از بین مى برد. این ویژگى،  یکى دیگر  با میکروب ها، آنها را  برخورد 

آشپزی با این نوع ظرف هاست. 
روش های خانگی برای افزایش طول عمر ظروف مسی 

1 بهتر است از روش های شست و شوی مالیم استفاده کرد. 

ولرم  آب  و  و صابون ظرف شویى  نرم  اسفنج  یک  با  هربار مصرف،  از  بعد   2

شسته شود )شکل 15ـ  8(. 
3 از مواد شویندۀ قوی مثل وایتکس و یا شوینده های چندمنظوره استفاده نشود. 

4 فراموش نشود که ظروف مسى با ظروف فلزی دیگر متفاوت هستند و نباید 

بدون روغن و آب با غذا روی حرارت قرار گیرند، زیرا این اشتباه، عمر ظروف 
مسى را کاهش مى دهد و باعث مى شود بافت ظرف مسى شما ضعیف تر شود. 

شکل 13ـ8 ـ ظروف خاتم کاری

ـ 8 ـ ظرف مسی شکل 14

شکل 15ـ8 ـ نحوۀ شست وشوی 
ظروف مسی
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5 حقیقتى که در مورد این ظروف وجود دارد، این است که بعد از مدتى رنگ کدری روی دیواره های بیرونى 

آنها مى نشیند. برای برق انداختن از سایش آنها باید پرهیز کرد. اما هر چند وقت یک بار مى توان با ترکیبات 
ساده و طبیعى ظروف مسى را درخشان کرد )شکل 16ـ  8(. 

ـ 8 ـ استفاده از ترکیبات ساده و طبیعی برای براق کردن ظروف مسی  شکل 16

ـ 8 ـ ترکیب آب لیمو و جوش شیرینشکل 17ـ8 ـ ترکیب سرکه و جوش شیرین شکل 18

6 با ترکیب سرکه و جوش شیرین )شکل17ـ  8( یا آب لیمو و جوش شیرین )شکل 18ـ  8(، مى توان ماده ای 

خمیری شکل تهیه کرده و با یک اسفنج نرم قابلمه و ماهى تابه مسى را برق انداخت. تاحد ممکن از نمک 
برای تمیز کردن ظروف مسى استفاده نشود، چرا که ممکن است به مرور موجب کدر شدن هرچه بیشتر 

ظروف شود. 

1 2 1 2

نگهداری از ظروف استیل 
ظروف استیل از ترکیب آهن و فلزات دیگر ساخته مى شود. ترکیب کردن آهن و دیگر فلزات، ظروف حاصل را 
به ظروفى مقاوم در برابر آسیب ها و خوردگى های رایج در ظروف آهنى تبدیل مى کند )شکل19ـ  8(. در واقع 
این ظروف تاحدودی سبک تر و در مقابل فرسودگى بسیار مقاوم تر از ظروف آهنى هستند. نگهداری ظرف 

استیل نسبت به انواع آلومینیومى و مسى ساده تر است، زیرا به ساییدن و برق انداختن نیاز ندارند.

شکل 19ـ8 ـ ظروف استیل
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نکات الزم هنگام خرید و استفاده از ظروف استیل
1 محصوالت شرکت های معتبر را باید در اولویت خرید خویش قرار داد. 

2 صاف و صیقلى بودن کف ظرف باید به دقت بررسى شود.

3 غذاهای نمکى و نیز اسیدی مثل گوشت، گوجه فرنگى، آلو، چغندر، ترشى ها و... نباید برای مدت طوالنى 

در ظروف استیل نگهداری شوند. 
4 ظروف استیل به هیچ وجه نباید بر روی شعلۀ بزرگ تر از کف ظرف قرار گیرد. در واقع شعله نباید به بدنۀ 

ظرف برسد.این امر باعث تغییر رنگ بدنۀ ظرف مى گردد. 
5 بالفاصله پس از استفاده، نباید ظروف داغ را با آب سرد پر کرد. 

6 بهترین روش برای شست وشوی قابلمه هایى از جنس استیل آن است که آنها را با مواد شویندۀ مالیم و 

برس های بسیار نرمى که ویژۀ سطوح استیل طراحى شده اند، شست و شو داد. اگر قابلمه و تابه لک شده، برای 
پاک کردن آن کافى است از محلول آب و سرکه و یا آب لیمو استفاده کرد. سرکه بهترین حاّلل برای از بین 

بردن لکه های چربى و غذاست. 

فعالیت 2
هریک ازهنرجویان، از نحوۀ نگهداری ظروف کارگاه یا منزل خود )ظروف چینى، نقره، طال، میناکاری شده، 
قلم زنى شده، خاتم کاری شده، مسى و استیل( به روشى که شرح داده شد، گزارشى را تهیه کند و همراه 

با تصاویر در کالس ارائه دهد.



251

شایستگی چهارم: نگهداری از لوازم خانه

فعالیت پایانی

 واحد یادگیری 1 
1 یکى از بستگان شما برای تهیۀ جهیزیۀ دخترش، قصد خرید لوازم برقى خانگى را دارد، اما اطالعات و 

او را به شکلى  با توجه به مطالبى که شرح داده شد، چگونه مى توانید  این زمینه را ندارد.  تجربۀ کافى در 
راهنمایى کنید که دچار اشتباه نشود و با اطمینان کامل و ایمن اقدام به خرید کند؟ توضیحات خود را در 

یک صفحه بنویسید.
2 از شما به عنوان هنرجوی خبره خواسته شده است تا براساس اصول کلى ایمنى در برابر آتش سوزی و 

برق گرفتگى، به بررسى وضعیت ایمنى کارگاه و هنرستان خود بپردازید. چگونه مى توانید مشکالت و میزان 
خطرات پیش رو را ارزیابى کنید و تشخیص دهید؟ 

3 بعد از راه اندازی و نصب یک وسیلۀ گازسوز در منزل، چگونه و به چه روش هایى مى توانید احتمال نشت 

گاز را تشخیص دهید؟ 

واحد یادگیری 2 
1 دوست شما به تازگى یک دستگاه جاروبرقى خریداری کرده است اما با نحوۀ استفاده و به کارگیری آن آشنا 

نیست. از شما خواسته است به منزلش بروید و او را در این زمینه راهنمایى کنید. در یک صفحه بنویسید 
چگونه مى توانید به او راهنمایى کنید تا با نحوۀ صحیح استفاده و به کارگیری جاروبرقى آشنا شود و بتواند به 

تنهایى از آن استفاده کند.
2 جاروبرقى یکى از بستگان شما در مکیدن گرد و غبار بسیار ضعیف عمل مى کند و ذرات ریز گرد و غبار را 

هم جمع نمى کند. چه توصیه هایى را برای پیشگیری از گسترش عیب و اشکال احتمالى این دستگاه پیشنهاد 
مى کنید؟

3 دوست شما به تازگى اظهار مى دارد برای انجام نظافت منزل، همیشه دستگاه جاروبرقى را در حالت قدرت 

مکش باال قرار مى دهد تا بتواند کار نظافت منزل را در زمان کوتاهى به اتمام برساند. آیا او در به کارگیری 
جاروبرقى به طور صحیح عمل مى کند؟ چرا؟ برای استفادۀ صحیح چه توصیه ای به او دارید؟

4 اگر در حین کار با چرخ گوشت برقى متوجه شوید چرخ گوشت ُکند عمل مى کند، چه راهکار و اقدامى 

برای پیشگیری از گسترش معایب احتمالى به نظرتان مى رسد؟
5 چرا نباید اجسام را با آسیاب برقى خرد کرد؟ 

6 چرا هنگام استفاده از مخلوط کن و آسیاب برقى، باید دِر آن بسته باشد؟ 

7 همزن برقى شما در چه صورتى ممکن است دچار مشکل شود ؟ 

8 سبد آب گیری آب میوه گیری را چگونه شست و شو دهیم تا ذّرات میوه در سوراخ های آن باقى نماند؟
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 واحد یادگیری3 
1 خواهر شما نگران است و دربارۀ عملکرد ماشین لباس شویى منزلش از شما راهنمایى خواسته است. او اظهار 

مى دارد که مدتى است پس از پایان شست و شوی لباس هایش، دستگاه، آب کثیف را تخلیه نمى کند. به نظر 
شما آیا عملکرد دستگاه مختل شده است؟ خواهر شما چه اقدامى باید انجام دهد تا از پیشرفت عیب دستگاه 

پیشگیری شود؟ 
2 شما برای مهمانى به منزل یکى از دوستان قدیمى خود دعوت شده اید. پس از صرف شام، دوست شما على رغم 

با دست  با عجله مشغول شستن ظرف ها  آن،  از  استفاده  نداشتن تجربۀ  به علت  داشتن ماشین ظرف شویى، 
مى شود. با توجه به مطالب آموزشى این پودمان، او را با اجزای ساختمانى و نحوۀ استفاده صحیح دستگاه آشنا 
کنید و تجربیات خود را در اختیارش قرار دهید تا بتواند از ماشین ظرف شویى به نحو درست و ایمن استفاده کند. 

توضیحات خود را در یک صفحه بنویسید. 
3 دوست شما همیشه و برحسب عادت بالفاصله پس از استحمام، موهای خیس خود را با قدرت گرمایى 

خیلى زیاد خشک مى کند. آیا او در استفاده از سشوار به طریق صحیح و ایمن عمل مى کند؟ چرا؟ توصیه های 
خود را در یک بند )پاراگراف( بنویسید و در کالس ارائه دهید.

4 اگر برای شست و شوی لباس در ماشین به جای پودر مخصوص ماشین از پودر دست استفاده شود چه 

اتفاقى خواهد افتاد؟
5 آیا مى دانید مقصود از ظرفیت لباس شویى چیست و منظور از ماشین لباس شویى 5 کیلویى یعنى چه؟

6 آیا نیاز است ماشین لباس شویى تراز باشد؟ اگر تراز نباشد، چه اتفاقى ممکن است برای دستگاه بیفتد؟ چه 

اقدامى  برای تراز کردن آن مى توان انجام داد؟
7 اگر آب افشان ها حرکت نکنند، در شست و شوی ظرف شویى چه تأثیري مي گذارد؟ 

 واحد یادگیری 4 
1 خواهر شما قصد دارد قبل از استحمام، برای گرم کردن فضای سرد داخل حمام، از بخاری برقى معمولى 

استفاده کند. او را با پاسخ دادن به سؤاالت زیر راهنمایى کنید: 
  آیا از بخاری برقى معمولى مى توان برای حمام و یا استخر و یا سایر اماکن مرطوب استفاده کرد؟ چرا؟ 

  ازکدام نوع بخاری برقى باید استفاده کند؟ 
  تفاوت عمدۀ بخاری برقى که در حمام استفاده مى شود، با بخاری برقى معمولى چیست؟ 

  آیا المنت های هر دو نوع بخاری از نظر ساختمانى و شکل یکسان طراحى شده اند؟ از نظر عملکرد چطور؟ 
2 اتوی بخار کارگاه هنرستان شما عمل بخار را به خوبى انجام نمى دهد. در بررسى مشاهده شد که مخزن 

بخار به دلیل رسوبات زیاد مسدود شده است. شما چگونه مى توانید سوراخ هاي کف اتو را رسوب زدایي کنید؟
3 یکى از هنرجویان کارگاه هنرستان مشغول پخت غذا با سرخ کن است. ناگهان درحین کار، دستگاه سرخ کن 

دچار آتش سوزی مى شود. اگر شما در چنین موقعیتى باشید، اولین اقدام شما چه خواهد بود؟ به نظر شما علت 
آتش سوزی دستگاه چه بوده است؟ دوست هنرجوی شما چه تدابیر و نکات ایمنى را باید رعایت مى کرد؟

4 مادر شما قصد دارد مواقع قطعى گاز، از اجاق برقى برای پخت وپز استفاده کند اما نحوۀ به کارگیری، فواید 

و مضرات استفاده از آن را نمى داند. چگونه مى توانید مادر خود را در این زمینه راهنمایى کنید؟
5 انواع اتو را باهم مقایسه کنید. چه تفاوت هایى از نظر نحوۀ به کارگیری با هم دارند؟
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6 اتوی بخار با اتوی معمولى چه تفاوت هایى دارند؟ کدام نوع اتو عملکرد بهتری دارد؟ چرا؟

7 چه اقداماتى در استفاده از پلوپز و سماور برقى ممکن است کارایى آن را کم کند؟

8 عمر دستگاه قهوه جوش را چگونه مى توان افزایش داد؟

 واحد یادگیری 5 
1 شما به تازگى به خانه جدیدی نقل مکان کرده اید. مادرتان از شما خواسته است در تعیین مناسب ترین 

محل برای قراردهى یخچال، او را همراهى کنید. شما با توجه به نکاتى که آموخته اید، چگونه مى توانید محل 
مناسب قراردهى یخچال را برای راه اندازی انتخاب کنید؟ 

2 اگر دِر یخچال را بیش از اندازه باز و بسته کنید چه اشکالى پیش مى آید؟ توصیه های کاربردی خود را برای 

جلوگیری از باز و بسته کردن های مکرر یخچال در منزل بیان کنید.
3 انواع کولر ها را با هم مقایسه کنید. چه تفاوت هایى با هم دارند؟ کدام یک برای منطقۀ شما مناسب است؟ چرا؟ 

4 محل مناسب براي نصب کولر آبي و گازی چگونه باید باشد؟ 

5 چرا نباید با اجسام تیز برفک یخچال را پاک کرد؟ 

6 چهارعلت تولید برفک در یخچال را بیان کنید.

7 چه عواملى عمر مفید یخچال را کاهش مى دهد؟ 

 واحد یادگیری 6 
1 چرا نباید آب یا مادۀ شوینده به صفحۀ نمایش تلویزیون اسپری کرد؟ صفحۀ نمایش تلویزیون و کنترل آن 

را چگونه باید پاک و یا تمیز کرد؟
2 دستگاه محافظ برق در خانه و یا کارگاه چه کاربردی دارد؟ چه لوازمى  باید در منزل و یا درکارگاه هنرستان 

به محافظ برق وصل باشد؟ چرا؟
3 چگونه مى توان سه راهى و یا چندراهى ها را از چندراهى های محافظ تشخیص داد؟ اگر المپ محافظ برق 

چندراهى کارگاه یا منزل شما روشن نشود، آیا از آن استفاده مى کنید؟ چرا؟ به چه منظور مى توان از آن 
استفاده کرد؟

 واحد یادگیری7 
1 قرار است در یکى از اتاق های خواب منزل شما بخاری گازی نصب شود. از شما خواسته شده است برای 

محل نصب آن، سایر افراد منزل را راهنمایى کنید. شما چگونه مى توانید اعضای خانواده را در نحوۀ صحیح 
استفاده از بخاری های گازی راهنمایى کنید؟ اولین توصیه و اقدام شما برای پیشگیری از اشتباهات مرگبار، 

قبل از نصب و راه اندازی بخاری های گازی چیست؟ دربارۀ آن یک پاراگراف توضیح بنویسید.
2 در چه صورتى ممکن است شعله های اجاق گاز شما روشن نشود و یا با شعلۀ آبى بسوزد؟ چه اقدامى  برای 

پیشگیری این نقص باید انجام شود؟ 
3 در بخاری های گازی وجود ترموکوپل چه اهمیت و کاربردی دارد؟ اگر ترموکوپل خوب عمل نکند، چه 

اتفاقى ممکن است رخ دهد؟





شایستگی 5

انجام شست وشو، لّکه گیری، لّکه زدایی و حشره زدایی

»هنر پاکیزگی، اولین شاخصۀ کدبانوی نمونه و بامدیریت است«
زمان : 30 ساعت )نظری12 ساعت + عملی 18 ساعت(
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استاندارد عملکرد

  لّکه گیری از انواع منسوجات و لوازم منزل از طریق به کارگیری اصول و روش های لّکه گیری و لّکه زدایی 
براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  لّکه گیری انواع منسوجات )پارچه، فرش و موکت(
  لّکه زدایی از لباس شویی، یخچال، گاز، سرامیک، کف و وسایل آشپزخانه

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی 
  رعایت الگوی مصرف آب 

  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 
  تمیزی و زیباسازی محیط زندگی

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  استفاده از مواد بهداشتی و استاندارد 

  رعایت اصول ارگونومی
  توجهات زیست محیطی )جمع آوری زباله ها از محیط اطراف( 

  مدیریت پسماند

مقدمه

دقت و توجه کافی در نگهداری از لباس ها، ملحفه ها و منسوجات دیگر و انواع وسایل و لوازم خانه یکی از مسئولیت های 
مهم کدبانوی نمونه و با مدیریت در خانه و خانواده است. برای حفظ، دوام و ماندگاری بیشتر پارچه ها و البسه الزم 
است تا نکات و اصول اولیۀ آن )یعنی نحوۀ شست و شو، پاک کردن لّکه ها و...( را دانست. بنابراین در اولین قدم 
باید بدانیم پارچه ها و انواع منسوجات از چه نوع الیافي ساخته شده اند و طرز نگهداری، شست وشو و لّکه گیري 
آنها چگونه است. در این شایستگی با مفاهیم لّکه گیری و لّکه زدایی، شست و شو و پاک سازی خانه آشنا می شویم.

   واحد یادگیری 1

اصول و روش های لّکه گیری و لّکه زدایی در منزل

https://www.roshd.ir/311247-5-1
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 1ـ1ـ هدف توانمندسازی 
مفهوم لّکه گیری را بداند و با به کارگیری اصول و روش های لّکه گیری، انواع منسوجات )پارچه، فرش و موکت( 

را لّکه گیری کند و گزارش آن را ارائه دهد.

اگر شما روی لباس خود با لّکه هایی مانند شکل 1ـ1 مواجه شوید، فعالیت 1
بین  از  راِه  آیا  اقدام شما چیست؟  اولین  می کنید؟  عمل  چگونه 
آن گفت و گو  مورد  در  را می دانید؟  لباستان  روی  لّکه های  بردن 

کنید و نتایج را درکالس ارائه دهید.

شکل 1ـ1ـ لّکۀ لباس

مفهوم لّکه گیری

مجموعه روش هایي را که براي زدودن لّکه ها )اثر و عالمت چرک بر پارچه یا هر شیئي دیگر( از تار و پود 
پارچه ها یا از هر شیء دیگر به کار مي رود، لّکه گیري مي نامند. عمل لّکه گیري به علت زیاد بودن نوع لّکه ها و 
متعدد بودن نوع و جنس پارچه هاي مختلف )شکل2ـ1(، کار بسیار ظریف و پیچیده اي است. هر پارچه ای در 
مقابل موادشوینده و لّکه گیری واکنش خاصی از خود نشان می دهد. اگر مواد لّکه بر، با پارچۀ مصرفی تناسب 
نداشته باشد، نتیجۀ آن رضایت بخش نخواهد بود. براي لّکه گیري صحیح باید از طبیعت و اصل لّکه ها، ترکیب 
ساختماني پارچه ها )جدول1ـ1( و نیز از فراورده هاي لّکه زدایي، همچنین از روش کاربرد و عمل لّکه گیري 

شناخت کامل داشته باشیم.

شکل ٢ـ1ـ انواع پارچه ها از نظر نوع و جنس

ترکیب ساختمانی پارچه ها
آنها  از  نساجی  صنعت  در  که  الیافی  است.  پوشاک  و  پارچه ها  یعنی  نساجی  صنعت  در  اولیه  مادۀ  الیاف، 
استفاده می شود، به دو دستۀ اصلی، طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند )شکل3ـ1(. الیاف طبیعی الیافی 
است که در طبیعت یافت می شود و انسان در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ مثل پارچه های پنبه، کتان و کنف 
یافت  الیاف مصنوعی در اصل در طبیعت  ابریشم که منشأ حیوانی دارند.  و  که منشأ گیاهی دارند و پشم 
 نمی شود و با استفاده از مواد اولیه و سایر مواد شیمیایی و یا با به کاربردن روش های صنعتی تهیه می شود.
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تقسیم بندی الیاف پارچه

الیاف گیاهیالیاف حیوانیالیاف مصنوعیالیاف سلولزی

کتانابریشمپلی استرویسکوز

کنفپشماکریلیکاستات

پنبهمونایلون

شکل ٣ـ1ـ تقسیم بندی الیاف پارچه

از نفت و زغال خالص  نایلون هستند منشأ شیمیایی دارند و  الیاف اکریلیک، پلی استر و  از  پارچه هایی که 
به دست می آیند. بر روی پوشاک، برچسبی نصب می شود که نشان دهندۀ طرز نگهداری و روش شست وشوی 
آن لباس برای مصرف کنندگان است. توجه و رعایت سفارش های روی برچسب باعث می شود که مدت زمان 

بیشتری بتوان از پوشاک استفاده کرد.

جدول 1ـ1ـ ترکیبات ساختمانی الیاف گیاهی، حیوانی و شیمیایی

ابریشم نخ ابریشم، از پیله های کرم ابریشم به دست 
دستورالعمل  به  باید  آن  شست و شوی  برای  می آید. 

برچسب آن توجه شود.

و  مقابل شست و شو  در  پارچه ها  نوع  این  نخ  کتان 
است. مقاوم  لّکه بری 

پنبه گیاه پنبه هنگام رشد احتیاج به آب فراوان دارد. 
پارچه ای که از پنبه تهیه شده است به راحتی شسته و 

لّکه گیری می شود.  

پشم: الیاف سبکی است که آب و رطوبت را جذب 
می کند. پارچه های کشمیری و آلپاکا از این دسته اند. 
برچسب  به دستورالعمل  لّکه بری  و  برای شست و شو 

توجه شود.

ویسکوز از الیاف سلولزی است.
بسیار درخشنده و سبک است و بهتر است در حرارت 

پایین شست و شو و لّکه بری شود.

کنف از این الیاف برای پارچۀ ساده که بیشتر برای 
تزیین به کار می رود، استفاده می کنند. این نوع الیاف 

در مقابل شست و شو مقاوم نیست. 

 این الیاف از نوع سلولزی است و  رایون چسبنده 
به نام چسبنده معروف است. این الیاف در مقابل گرما 

مقاوم است.

است.  شیمیایی  الیاف  اصلی  محصوالت  از    نایلون
دارد.  زیادی  کاربرد  ارتجاع پذیری،  و  انعطاف  به علت 
برای شست و شوی خشک مناسب است. می توان در 
دمای 100 درجه شست، ولی به سادگی قابل اشتعال 

است.



259

 انجام شست وشو، لّکه گیری، لّکه زدایی و حشره زدایی شایستگی پنجم

مفهوم لّکه زدایی از لباس ها )استفاده از مواد شیمیایی(

به شکل 4ـ1 به دقت نگاه کنید. کدام یک از این پاک کننده ها را می شناسید؟ آیا تاکنون از این مواد برای فعالیت ٢
از بین بردن لّکۀ لباس ها استفاده کرده اید؟ چگونه و با چه روشی؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و تجربیات 

خود را در کالس ارائه دهید.

شکل ٤ـ1ـ لّکه برها یا پاک کننده ها

لّکه برها یا لّکه زداها از جمله حاّلل های قوی هستند که لّکه ها را در خود حل می کنند و از این طریق باعث 
پاک شدن آنها می شوند )شکل 4ـ1(. منظور از پاک کننده ها، موادی هستند که ذّره های چربی و چرک را 
از پارچه ها یا اجسام دیگر می زدایند و در انواع مختلف تهیه می شوند. اولین ماده ای که به عنوان شوینده یا 

پاک کننده ساخته شد، صابون بود.
انواع فراورده هاي لّکه زدا 

  استون محلولي بي رنگ با بوي مشخص و قابل اشتعال که چربي ها، صمغ ها، لعاب یا الک ها را به آساني در 
خود حل مي کند )الک و چسب را حل می کند(.

  الکل اتیلیک الکل 90درصد یا رقیق شدۀ 78 درصد که غیرقابل آشامیدن است، یکي از بهترین حاّلل هاي 
چربي ها، لعاب یا الک ها و بعضي از رنگ هاي قلیایي است.

  بنزین محلول فوق العاده قابل اشتعال که براي زدودن انواع لّکه هاي چربي یا موم کاربرد دارد. پارچه هاي 
نایلون و پرلون و امثال آنها را هرگز نباید با بنزین لّکه گیري کرد. براي لّکه هاي چربي که به سادگي از بین 

نمي روند، باید از اسید سولفوریک استفاده کرد.
  اسیداستیک )سرکه( در بازار به شکل بلورهاي کریستال یا به صورت محلول 40 درصد به فروش مي رسد. 
یکي از عالي ترین حاّلل های رنگ هاي قلیایي است که رنگ ها را دوباره زنده می کند ولي استات و سلولز را 

در خود حل  مي کند. بنابراین در پارچه هاي الیاف مصنوعي بهتر است آن را قباًل آزمایش کنید.
  اسیداگزالیک در بازار به شکل بلورهاي کریستال و به صورت ترکیب در جوهر ترشک وجود دارد. این اسید 

در آب حل نمی شود و از آن به صورت رنگ زدا )ضدرنگ( استفاده مي کنند.
  اسیدتارتریک )بلورهاي محلول در آب( براي زدودن لّکه هاي گیاهي و رنگ هاي نباتی از آن استفاده مي شود.

  آب لیمو در حالت مخلوط با نمک قدرت سفیدکنندگی دارد.  
  نمک آشپزخانه همراه با آب لیمو لّکه بر و سفید کننده است.

  آب اکسیژنه  قدرت بی رنگ کنندگی دارد. 
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لّکه گیری از انواع منسوجات ) پارچه، فرش و موکت( 

از آنجا که مواد و الیاف مختلفي در بافت پارچه به کار مي رود، از این رو با هم یکسان نیستند و باید هر یک 
را به نحو خاصي لّکه زدایي کرد. بنابراین قبل از لّکه گیری باید تشخیص داده شودکه لّکه ها از کدام دسته اند. 
ممکن است لّکه از نوعی باشد که در پارچه نفوذ کرده است )مانند لّکه های جوهر و آب میوه( و یا از لّکه هایی 
باشد که به دلیل داشتن مواد غلیظ در پارچه نفوذ نکرده، بلکه رسوب کرده باشد. به طور کلی لّکه ها را پیش 

از اقدام به لّکه گیری به شکل زیر دسته بندی می کنند )شکل 5  ـ1(.

 شکل ٥  ـ1ـ دسته بندی کلی لّکه ها

دسته بندی کلی انواع لّکه ها قبل از لّکه گیری

لّکه های چربلّکه های بی چربلّکه های کم چربلّکه های مختلط

لّکه های فراورده های 
غذایی )سس، شیرقهوه، 
شکالت، شیرکاکائو و…(

در آب حل می شوند، 
ولی در مقابل حاّلل ها 

غیرحساس باقی می مانند. 
)خون، تخم مرغ، عرق بدن 

و ادرار(

کم و بیش در آب حل 
می شوند و آنها را باید 
با حاّلل های مخصوص، 
لّکه زدایی کرد )قهوه، 
میوه ها، علف ها و گل ها(

در آب حل نمی شوند. 
فقط در حاّلل های آلی 

حل می شوند )روغن، کره، 
روغن سوخته، رنگ شمع 

و…(

نکات مهم و ضروری پیش از اقدام به لّکه زدایی
  به هنگام دیدن لّکه، مخصوصاً روی وسایل با ارزش، خونسردی خود را حفظ کرده و از هرگونه اقدام بدون 

فکر که باعث بدتر شدن اوضاع می شود، خودداری کنید. 
  قبل از هر اقدامی در صورت تر بودن لّکه، آن را خشک کنید. این کار را می توانید با دستمال کاغذی و یا 

قاشق انجام دهید.
  در محیِط بسته لّکه گیري نکنید، زیرا فراورده هاي لّکه گیري کم و بیش از خود بخارهاي سّمي متصاعد مي کنند 
و دست کم بوي نامطبوعی دارند. تعدادي از مواد لّکه زدا قابل اشتعال اند و باید آنها را از هرگونه شعله اي در 

محل دور کرد.
  حداقل قبل از لّکه زدایی مادۀ لّکه زدا را روي پارچه اي شبیه به جنس پارچۀ لّکه دار امتحان کنید.  

  بهتر است به محض لّکه زدن لباس اقدام به لّکه زدایی کرد. زیرا پاک کردن لکۀ کهنه دشوار و گاهي غیرممکن 
است.

  هنگام پاک کردن لّکه هیچ گاه لّکه را به هم نمالید و مچاله نکنید، بلکه با زدن ضربه به پارچۀ آغشته به 
مادۀ لّکه زدا، لّکه را پاک کنید. 

  هیچ گاه از پارچۀ سیاه براي لّکه گیری استفاده نکنید.
  براي پاک کردن لّکه بهتر است در زیر لّکه یک پارچۀ کهنۀ تاشدۀ تمیز قرار دهید. سپس، از پشت لّکه، 
لّکه زدایي را آغاز کنید. پس از اینکه با کهنه یا برس با محلول، ضرباتي به محل لّکه زدید، آن را به سرعت 

یا به وسیلۀ هوا یا نور خورشید یا پاشیدن پودرهاي جذب کننده، خشک کنید. سپس عمل را تکرار کنید.
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لّکه زدایی از روی پارچه

منسوجات فعالیت ٣ و  پارچه  لّکه های  انواع  بردن  ازبین  برای  به کاررفته  روش های  دربارۀ  هنرجویان  از  یک  هر 
گفت و گو کنند و نتایج را در کالس ارائه دهند.

در حالت کلی، اگر هنگام خشک کردن تمام لّکه ها، از دستمال استفاده می کنید، باید آن را روی لّکه بگذارید 
تا آبش جذب شود و سپس بردارید. حرکت دادن دستمال به سمت چپ و راست می تواند باعث پخش شدن 
لّکه شود. در هنگام پاک کردن لّکه همیشه از اطراف شروع کنید، آنگاه به سمت داخل لّکه بیایید. این کار مانع 
پخش شدن بیشتر لّکه ها می شود. برای از بین بردن لّکه هایی که چربی ندارد، از آب سرد استفاده کنید؛ در 

غیر این صورت، آب داغ ممکن است باعث تثبیت لّکه گردد.
 موم شمع را پس از منجمد شدن با لبۀ کارد یا جسمی  نوک تیز به آرامی از روي لباس بتراشید   لّکۀ شمع 1
)شکل 6  ـ1(. لّکۀ باقي مانده را بین دو ورقۀ خشک کن یا کاغذ کاهي و دستمال کاغذي قرار دهید و با اتوي 
گرم چند لحظه بر روي آن فشار دهید )شکل 7ـ1(، در این صورت شمع باقي مانده بر اثر گرما ذوب و جذب 
کاغذ مي شود. سپس آن را با مواد پاک کننده شست و شو دهید )شکل 8  ـ1(. اگر لّکه پاک نشد، از بنزین سفید 

استفاده کنید.

شکل ٨ ـ1ـ مرحلۀ شست و شوی لّکه با شکل ٧ـ1ـ مرحلۀ اتوکشی روی لّکهشکل ٦  ـ1ـ مرحلۀ برداشتن شمع
پاک کننده مواد 

شکل ٩ـ1ـ شست وشو با آب و صابون برای ازبین بردن لّکۀ چربی

 لّکۀ چربی لّکۀ چربی ممکن است سه نوع باشد؛ چربی حیوانی، که با محلول آب گرم و صابون برطرف  ٢
می شود. با بنزین سفید نیز لّکه برطرف می شود ) لّکۀ شیر(. اگر چربی گیاهی باشد، با محلول آب گرم و 
صابون پاک می شود و اگر چربی از نوع معدنی باشد با بنزین یا تتراکلروکربن از بین می رود. بهتر است مرتباً 

پنبۀ لّکه را عوض کنید و بعد از لّکه زدایی پارچه را با محلول آب و صابون بشویید )شکل 9ـ1(.
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از  عرق  لّکۀ  بردن  ازبین  براي  بدن  عرق  لّکۀ    ٣
کمي  با  مي توانید  کنفي  و  پنبه اي  پارچه هاي  روي 
با مواد  را  را بشویید، سپس آن  لّکه  آب نمک محل 
پاک کننده شست و شو دهید )شکل10ـ1(. همچنین 
کردن  آویزان  روش ها،  آسان ترین  و  بهترین  از  یکی 

لباس در هوای آزاد و در برابر نور خورشید است.

لّکۀ جوهر  که  را  پارچۀ سفیدي  اگر  لّکۀ جوهر    ٤
دارد در آب ژاول قرار دهید، لّکه از بین مي رود. در 
جوهرلیمو  محلول  با  را  لّکه  محل  رنگي،  پارچه هاي 
خیس کنید و آن را در آفتاب بگذارید. اگر لّکه پاک 
آن  از  اثري  تا  کنید  تکرار  آن قدر  را  این عمل  نشد، 
باقي نماند. همچنین می توانید قسمت جوهری شده 
را به مدت 5 دقیقه در داخل ظرف محتوی شیر قرار 
با آب بشویید.  را  لباس  دهید )شکل 11ـ1(. سپس 

ماست هم حالل خوبی برای لّکۀ جوهر است.

 لّکۀ الک ناخن پارچۀ نازکي زیر لّکه قرار دهید و  ٥
ابر یا پنبۀ آغشته به استون را به شدت روي آن فشار 
دهید )شکل 12ـ1(، سپس پارچه را با آب بشویید. 
و  استون  یا  الکل  با کمي  کرد  مقاومت  لّکه  چنانچه 

چند قطره آمونیاک آن را پاک کنید.

 لّکۀ خون لباس را در آب سرد خیس کنید و بعد  ٦
به هیچ وجه  با آب سرد خوب بشویید )توجه کنید 
مي شود(.  ثابت  لّکه  زیرا  نکنید،  استفاده  گرم  آب  از 
لّکه  محل  روي  را  )شوینده(  پاک کننده  مادۀ  سپس 
بریزید و خوب چنگ بزنید )شکل 13ـ1(. اگر اثري 
از لّکه باقي ماند، چند قطره آمونیاک روي لّکه بریزید، 
سپس آن را بشویید. در پارچه هاي سفید مي توانید از 

مایع سفید کننده استفاده کنید.

 لّکۀ آدامس و انواع چسب برروي لّکه یخ بمالید  ٧
یا در آب سرد خیس کنید. کمي صبر کنید و سپس 
با کاردک آدامس یا چسب را از روي پارچه بتراشید 
)شکل14ـ1(. بشویید  پاک کننده  مواد  با  را  محل  و 

 شکل 1٣ـ1ـ پاک کردن لّکۀ خون )شست و شو با آب سرد و 
پاک کننده ها( از  استفاده 

شکل 1٠ـ1ـ شست وشو با آب نمک برای ازبین بردن لّکه های 
عرق

شکل 11ـ1ـ پاک کردن لّکۀ جوهر از پارچه های سفید و رنگی

شکل 1٢ـ1ـ پاک کردن لّکۀ الک ناخن

شکل 1٤ـ1ـ پاک کردن لّکۀ آدامس با یخ
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 روش اول: آب جوش را از فاصلۀ   لّکۀ قهوه یا چاي ٨
در  را  کار  بریزید. سپس همین  لّکه  زیاد روي محل 
طرف دیگر لّکه تکرار کنید. اگر اثري از لّکه باقي ماند، 
روي آن محلول گلیسیرین گرم بمالید و نیم ساعت 
صبرکنید. سپس آن را با آب خوب شست و شو دهید 

و بعد با آب گرم و مواد پاک کننده بشویید. 
روی  مواد  این  شدن  ریخته  محض  به  دوم:  روش 
لباس، آن را با آب سرد و موادشوینده بشویید )شکل 

شکل 1٥ـ1ـ پاک کردن لّکۀ قهوه یا چای )شست وشو با آب 
و مواد پاک کننده(

15ـ1(. اگر امکان شست و شوی سریع لباس وجود نداشت، مقداری نمک روی سطح لّکه بریزید و مدتی صبر 
کنید تا نمک، آن را به خود جذب کند. سپس در صورت فراهم شدن شرایط شست و شو، لباس را با آب گرم 

و موادشوینده بشویید. پس از یک الي دو دقیقه آنها را بیرون آورید و تمیز کنید.

 لّکۀ میوه ابتدا لّکه را با آب سرد بشویید. سپس با آب گرم و وایتکس لّکه گیری کنید. اگر لّکه تازه نیست،  ٩
آن را با آب اکسیژنه و آمونیاک پاک کنید.

برداشتن لّکه از رو ی فرش و موکت

فرش ها و موکت ها همیشه در معرض آمد و رفت ساکنان هستند. حداقل هفته اي یک بار سطح آنها را با 
جاروبرقي با قدرت مکش متوسط تمیز کنید. استفاده از جاروبرقي با قدرت مکش باال موجب از بین رفتن 
پُرزهاي قالي و استهالک آن می گردد. درصورت ایجاد لّکه بر روي سطح فرش یا قالي و موکت سریعاً باید 
نسبت به رفع آن اقدام کرد. چنانچه اثر لّکه ها بر سطح فرش یا موکت بماند، به مرور زمان شست و شوي آنها 
مشکل تر می شود و در نهایت سبب تاریکي و مات شدن سطح فرش و موکت مي گردد. صابون لباس شویی و 

شامپوی فرش که قلیای کمی دارند، شوینده های خوبی برای فرش هستند.
پاک کردن آب اگر آب روی فرش ریخت فوراً باید آن را خشک کنید. ابتدا با لبۀ بشقاب در جهت خواب فرش، 
آب را جمع کنید و بعد این کار را با یک قاشق ادامه دهید و در پایان با دستمال کاغذی آب باقی مانده را نیز 
بگیرید. سپس در صورت امکان فرش یا موکت را جلوی آفتاب پهن کنید تا خشک شود. در صورت نداشتن 

این امکان یک جعبۀ چوبی را در زیر فرش قرار دهید تا زودتر خشک شود.
لّکۀ رنگ روغنی اگر رنگ روغنی روی فرش یا موکت ریخت، سریع آن را تمیز کنید. ابتدا به وسیلۀ قاشق، هر 
چقدر که می توانید رنگ را از روی فرش پاک کنید، سپس با پنبه و یا دستمال باقی ماندۀ رنگ را نیز بردارید 
و تا آنجا که ممکن است آن را کم رنگ کنید و در پایان لّکه را با نفت سفید پاک کنید و خوب تمیز نمایید. 

صبر کنید کمی لّکه خشک شود، سپس روی آن شامپو فرش بزنید.
 فوراً اقدام به پاک کردن لّکه نمایید. ابتدا اضافی واکس را با لبۀ کاردک بردارید.  لّکۀ واکس کفش روی موکت
سپس الکل و آب را به نسبت های مساوی با هم مخلوط کنید و با پنبه روی لّکه بمالید و تمیز کنید. این عمل 

را چند بار تکرار کنید. در صورت مؤثر نبودن، از تریبانتین استفاده نمایید.
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لّکۀ جوهر روی فرش یا موکت برای پاک کردن لّکۀ جوهر باید سریع اقدام شود. بهتر است از شوینده های 
16ـ1(  )شکل  زیر  مراحل  انجام  با  کرد.  استفاده  )آب لیمو(  طبیعی  پاک کننده های  و  بچه(  )شامپو  مالیم 

می توان به سادگی اثر لّکۀ جوهر را از روی فرش یا موکت تا حد زیادی کاهش داد.

دستمال حوله ای

آب گرم

شامپوی مالیم

طریقۀ گذاشتن سریع دستمال روی لّکه و برداشتن 
لّکۀ اضافه

شست وشو با اسپری آب و خشک کردن آن با آب

وسایل الزم برای پاک کردن لّکۀ جوهر

گذاشتن دستمال روی لّکه

و  فرش  روی  جوهر  لّکۀ 
کت مو

اضافه کردن شامپو روی 
لّکه

شکل 1٦ـ1ـ مراحل پاک کردن لّکۀ جوهر از روی فرش یا موکت

1

٤٣٢

هر یک از هنرجویان، با راهنمایی هنرآموز خود، نحوۀ حذف و زدودن انواع لّکه ها را بر روی پارچه های فعالیت ٤
دورریز کارگاه یا منزل، به طور عملی انجام دهد و گزارش آن را به همراه تصاویر در کالس ارائه دهد.

 ٢ـ1ـ هدف توانمندسازی 
با به کارگیری اصول و روش های لّکه زدایی، سطوح آشپزخانه و انواع وسایل موجود در آن را لّکه زدایی کند و 

گزارش آن را تهیه و ارائه دهد.

در گروه های کالسی دربارۀ مضرات و یا فواید استفاده از مواد و پاک کننده های شیمیایی برای لّکه زدایی فعالیت ٥
انواع سطوح و وسایل آشپزخانه و مقایسۀ آن با پاک کننده های طبیعی گفت و گو کنید و نتایج را در کالس 

ارائه دهید.
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لّکه زدایی از لباس شویی

ماشین لباس شویی یکی از وسایل برقی و پرکاربرد خانه به شمار می رود که به طور مستقیم با لباس های مختلف 
سروکار دارد؛ لباس هایی که در تماس مستقیم با بدن هستند و سالمتی بدن را تضمین می کنند. برای جرم زدایی 
و تمیز کردن این وسیله از سرکه و پودر پاک کننده استفاده می شود. برای از بین بردن جرم آن می توان از یک 
فنجان مایع سفید کننده یا یک فنجان سرکۀ سفید استفاده کرد )شکل 17ـ1(. برای جرم گیری قسمت بدنۀ 
لباس شویی، ابتدا باید لباس شویی را خاموش کرده و دوشاخۀ آن را از پریز برق جدا کنید. سپس بدنۀ آن را فقط 

با استفاده از یک اسفنج نرم یا پارچۀ نمناک و آغشته به مواد پاک کننده تمیز و خشک نمایید.

شکل 1٧ـ1ـ لّکه زدایی از لباس شویی

لّکه زدایی از یخچال

برای رعایت اصول بهداشتی، باید قسمت های داخلی و خارجی یخچال همیشه تمیز نگهداری شود تا ظاهری 
درخشنده و زیبا داشته باشد. بهتر است بدنۀ خارجی یخچال با مواد پاک کنندۀ محلول در آب با یک اسفنج 
نرم شسته و سپس با یک پارچۀ تمیز نخی خشک شود. نوار الستیکی دور در باید تمیز و قابل انعطاف باقی 
بماند. برای شست و شوی عادی از آب گرم و صابون استفاده شود. لوله های پشت یخچال باید تمیز شوند. برای 
شست و شوی قسمت های داخلی از محلول جوش شیرین به مقدار یک قاشق غذاخوری در یک لیتر آب ولرم 
استفاده می کنیم. مناسب ترین وسیله برای رفع بوی بد یخچال استفاده از محلول جوش شیرین و آب گرم است 
)شکل 18ـ1(. نباید از موادی مانند تینر و بنزین و حاّلل های دیگر برای تمیز کردن قسمت های داخلی و 

خارجی یخچال استفاده کرد، زیرا باعث کدر شدن جالی رنگ و فایبرگالس می شوند.

شکل 1٨ـ1ـ لّکه زدایی از یخچال
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لّکه زدایی از اجاق گاز

هر روز اجاق گاز را با آب گرم و پودر و یا مایع ظرف شویی بشویید و با حولۀ نرم پاک کنید. برای داشتن 
اجاق گاز تمیز هرگز بعد از سر رفتن غذا روی اجاق گاز، آن را به حال خود رها نکنید، بلکه بالفاصله لّکه را 
پاک کنید؛ در غیر این صورت، لّکه خواهد سوخت و ماندگار خواهد شد. برای از بین بردن لّکه، از جوش شیرین 

و آب لیمو و نظایر آنها در چند نوبت استفاده کنید.
 5 قاشق جوش شیرین، سه قطره مایع ظرف شویی و 4 قاشق سرکه را با هم  تهیۀ جرم گیر خانگی اجاق گاز
مخلوط کنید تا یک خمیر یکنواخت به دست آید. این خمیر یک جرم گیر خانگی است که برای تمیز کردن 
اجاق گاز و کف قابلمه توصیه می شود. خمیر را روی محل مورد نظر بمالید و بعد از چند دقیقه با دستمال 

پاک و خشک کنید )شکل 19ـ1(.

شکل 1٩ـ1ـ لّکه زدایی از اجاق گاز
جوش شیریندرست کردن خمیر جرم گیرپاک کردن لّکه ها و جرم اجاق گاز

لّکه زدایی از سطوح آشپزخانه

دیوارها و سقف لّکه های اندوده اي سیماني و شیمیایي پاشیده شدۀ مالت، در سطوح دیوارها و سنگ نما باید 
قبل از ساکن شدن در خانه پاک شود. بعضي مواقع شورۀ سفیدرنگي روي دیوارها، کف یا سقف دیده مي شود 
که در اثر مکش آب یا جذب رطوبت نمک هاي موجود در عناصري که در دیوار و ساختمان استفاده شده 
است، به وجود مي آید، که به شکل کپک است. اگر این کپک ناچیز باشد، با جاروکردن از بین مي رود و اگر 
زیاد باشد، با استفاده از اسید رقیق و برس سیمي مي توان آن را از روي دیوار، کف یا سقف پاک کرد. اثر شوره 
از رطوبت موضعي مانند ترکیدگي لوله در خاک و دیوار پیش مي آید و نما را نازیبا مي سازد. برای تمیزکردن 
از موادي استفاده شود که به مواد مصرفي در ساختمان صدمه نزند. براي مثال، در تمیزکردن سنگ مرمر، 

آجر، کاشي و سرامیک، اگر از برخي مواد شیمیایي 
و نمکي استفاده کنیم، این مواد باعث تخریب آنها و 
و  و حفره هایي در سطوح کاشي  لّکه  آمدن  به وجود 
آجر و سنگ هاي تزییني مي شود. بنابراین، بهتر است 
از مواد پاک کنندۀ ساده، طبیعی و کم ضررتر استفاده 
شود. آب گرم، صابون، سرکه و آب لیمو با اسفنج زبر 
یا اسکاچ برای تمیز کردن بسیاری از سطوح و لوازم 

شکل ٢٠ـ1ـ پاک کننده های طبیعی خانه کافی است )شکل 20ـ1(.
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تمیز کردن جرم کاشی و سرامیک: مخلوط یک پیمانه آمونیاک، یک چهارم پیمانه جوش شیرین و یک دوم پیمانه 
سرکه در یک سطل آب داغ برای تمیزکردن سطح دیوارهای رنگ روغنی و یا کاشی و سرامیک مناسب است.

پاک کردن شوره و سفیدک روی کاشی و سرامیک: شوره و سفیدک روی کاشی و سرامیک را می توان با 
مالش دادن یک تکه لیموترش یا دستمال آغشته به سرکه روی سطح موردنظر از بین برد.

حفظ دوام و زیبایی سرامیک: برای دوام و حفظ زیبایی سرامیک ها بهتر است آنها را به طور مرتب با اسفنج 
چنانچه  بگیرید.  را  آنها  رطوبت  اسفنجی خشک،  یا  نرم  پارچه ای  از  استفاده  با  بعد  و  کنید  تمیز  مرطوب 
سرامیک ها را به طور مرتب تمیز کنید، از تجمع لّکه ها و به وجود آمدن لّکه های پایداری که به سختی پاک 

می شوند، جلوگیری خواهید کرد.
تمیز کردن خطوط میان سرامیک: هر زمان خطوط میان سرامیک ها کدر و بدرنگ شد، مقدار کمی مادۀ 
شوینده به یک لیتر آب بیفزایید. سپس با استفاده از اسفنج آغشته به این محلول، با دقت خطوط سرامیک ها 
را پاک کنید. در ادامه، با استفاده از همان محلول یا حتی آب خالص سطح سرامیک ها را تمیز کنید. مراقب 
باشید که از مواد شویندۀ غلیظ و قوی برای سرامیک استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است روی سطح آنها خط 
بیفتد و آسیب جدی ببیند. همیشه پیش از استفاده از هر نوع مادۀ پاک کننده، برچسب روی آن را مطالعه 

کنید تا با اطمینان کافی آن را به کار ببرید.

لّکه زدایی از وسایل و لوازم آشپزخانه

توصیه های مهم در لّکه زدایی از وسایل و لوازم آشپزخانه
  همیشه محیط آشپزخانۀ خود را تمیز نگه دارید. پس از اتمام کار روزانه حتماً تمام سطوح و کف آشپزخانه 

را با مواد مخصوص شست وشو، تمیز کنید. 
  پارچه ها و حوله هایی که هنگام کارهای خانه و آشپزی از آنها استفاده می کنید، حتماً از هم جدا باشند.

  هرچند وقت یک بار، دستمال ها، پارچه های آشپزخانه و ابر ظرف شویی را ضدعفونی یا تعویض کنید.
  لوازم آشپزخانه مانند چاقو، قابلمه ها، ظروف مورد استفاده مثل تخته گوشت، آب کش و... را پس از هر بار 
مصرف به دقت بشویید و در پایان هر هفته با استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، طبق دستورالعمل 

روی بسته ضدعفونی کنید.
مانند  گوناگون  سطوح  برای  مالیم،  ضدعفونی  کنندگی  خاصیت  با  تمیزکننده  مناسب ترین  سفید    سرکۀ 
کابینت ها، پیشخوان، بدنۀ داخلی و خارجی وسایل آشپزخانه است. سرکه از خود اثری روی سطوح به جای 
نمی گذارد و بوی آن نیز پس از مدت کوتاهی از بین می رود. حدود یک چهارم لیوان سرکه را در یک لیوان 

آب حل کنید و آن را روی سطوح مورد نظر اسپری کنید و با دستمال خشک پاک کنید.
  برای پاک کردن روغن و چربی، مواد غذایی تازه ریخته شده روی اجاق، زدودن لّکه های چربی داخل فر 
و شیشۀ آن، مخلوطی از مقدار مساوی جوش شیرین و نمک آشپزخانه با کمی  آب تهیه کنید و با مالش 

به وسیلۀ دستمال نرم، نقاط مورد نظر را پاک کنید.
  برای پاک کردن رسوبات به جا مانده از آب داغ، چای و قهوه و تمیزی و درخشندگی هرچه بیشتر ظروف شیشه ای، 
چینی و لعابی، خمیری از سرکه یا آب لیمو و نمک آشپزخانه تهیه کنید و آن را روی سطوح داخلی و بیرونی 
آنها بمالید و پس از حدود یک ساعت آب بکشید. این نکته را هم بدانید که اضافه کردن کمی سرکه به آب 
مورد استفاده برای آب کشی ظروف شیشه ای مانند استکان و لیوان، موجب تمیزی و شفافیت بیشتر خواهد شد.
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  برای اینکه سیفون همیشه تمیز باشد یک قاشق نمک آشپزخانه و یک قاشق جوش شیرین را با کمی آب 
در سیفون ظرف شویی بریزید. این کار باعث می شود سیفون بو ندهد و هیچ وقت دچار گرفتگی نشود.

  برای بازکردن لولۀ ظرف شویی یا دست شویی، به جای استفاده از لوله بازکن ها که دارای اسیدکلریدریک و 
اسیدسولفوریک اند، می توانید از جوش شیرین و سرکه استفاده کنید. نصف پیمانه جوش شیرین را در سوراخ 
راه آب ظرف شویی بریزید و نصف پیمانه سرکه به آن بیفزایید )شکل 21ـ1(. پس از آن با درپوش الستیکی راه 
آب را مسدود کنید. بعد از تمام شدن کف و گاز این مواد، در راه آب، آب جوش بریزید. اگر سینک ظرف شویی 
آشپزخانه از جنس استیل است، بهتر است از مواد سفید کنندۀ قوی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید، زیرا 

رنگ استیل کدر می شود. جوش شیرین در تمیز کردن سینک های استیل عالی عمل می کند.

شکل ٢1ـ1ـ ترکیب جوش شیرین و سرکه

  برای از بین بردن رسوبات کتری، در آن آب بریزید و سرکه اضافه کنید و مدتی بجوشانید تا رسوبات نرم 
شوند. می توانید با قاشق چوبی آن را بردارید، سپس با سیم ظرف شویی پاک کنید. 

  برای براق کردن ظروف شیشه ای، به جای قرار دادن آنها در مواد سفیدکننده، از مخلوط آب و سرکۀ سفید 
به نسبت مساوی استفاده کنید. 

  چنانچه ناچار به استفاده از پاک کننده های شیمیایی هستید، سعی کنید از آنها به مقدار الزم، درحد نیاز و 
به شیوه ای که کمترین آسیب را برای شما ایجاد کند، استفاده کنید.

در قالب گروه های دو یا سه نفره، با رعایت اصول و نکات مهم لّکه زدایی، از نحوۀ اجرای لّکه زدایی گاز، فعالیت ٦
یخچال و دیگر لوازم کارگاه هنرستان خود، تصاویر و یا پاورپوینت نمایشی تهیه کنید و گزارش آن را در 

کالس ارائه دهید.

فعالیت ٧
و  لّکه برها  مجاز  حِدّ  از  بیش  استفادۀ  زمینۀ خطرات  در  را  تحقیقی  نفره،  سه  یا  دو  گروه های  قالب  در 

پاک کننده های شیمیایی در منزل تهیه کنید و گزارش آن را به شکل یک بروشور در کالس ارائه دهید.
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استاندارد  عملکرد

البسه و لوازم منزل و    شست و شو و پاک سازی محیط خانه از طریق به کارگیری روش های شست و شوی 
پاک کردن محیط خانه از حشرات براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

و  لوسترها  تابلوها،  تزیینی،  گل های  انواع  و  ظروف  سبزیجات،  و  میوه  پنجره،  و  در  البسه،    شست و شوی 
مهتابی ها

  دورکردن حشرات و گزندگان موذی از محیط خانه

شایستگی های غیرفّنی مورد  انتظار

  توجه به اصالت سّنت و فرهنگ ایرانی 
  رعایت الگوی مصرف آب 

  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 
  تمیزی و زیباسازی محیط زندگی

  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی
  رعایت اخالق حرفه ای

  دقت در کار و کنترل کیفیت کار
  استفاده از مواد بهداشتی و استاندارد 

  رعایت اصول ارگونومی
  جمع آوری زباله ها از محیط اطراف 

  مدیریت پسماند

 1ـ2ـ هدف توانمندسازی 
لوازم دیگر منزل را  البسه و  انواع  با به کارگیری اصول و روش های آن،  مفهوم شست و شو را بداند و بتواند 

شست و شو دهد و گزارش آن را ارائه کند.

   واحد یادگیری 2

شست وشو و پاک سازی محیط خانه

https://www.roshd.ir/311247-5-2
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مفهوم شست و شو

در گذشته شست وشوی لباس ها با دست انجام می شد، اما حاال کافی است دکمۀ ماشین لباس شویی را فشار 
دهید تا به راحتِی هرچه تمام تر لباس ها شسته و حتی خشک شوند، اما این راحت تر شدن کارها لزوماً باعث 
نمی شود که لباس ها بهتر و تمیزتر شسته شوند؛ امروزه داشتن حتی مجهزترین ماشین های لباس شویی هم 
ممکن است نتواند کدبانوی خانه را از دانستن نکات ریز شست و شوی لباس ها بی نیاز کند. چنانچه اشاره شد، 
یکی از نکات مهم در مراقبت از لباس ها، توجه به بافت و پیوستگی الیاف آن است که به صورت طبیعی یا 

مصنوعی وجود دارند. شست و شوی انواعی از این الیاف نساجی و یا پارچه ها با هم متفاوت است.

شست و شوی البسۀ تیره و  روشن با دست و ماشین لباس شویی

با کنترل کردن برچسب هایی که روی لباس ها چسبانده می شود، می توان تشخیص داد که چه لباس هایی را 
نباید در خانه شست . عالمت ضربدر به روی این عالیم بین المللی نشانۀ این است که آن مرحله را انجام ندهید.

جداسازی لباس برای شست و شو
باشند. پس  نداشته  پارگي  و  لّکه  که  بررسي کرد  را  آنها  باید  ماشین(  یا  )با دست  لباس ها  از شستن  قبل 
را  و... دسته بندي کرد و هر یک  نوِع شست و شو  و  براساس جنس، رنگ  را  آنها  باید  لباس ها،  لّکه زدایی  از 
جداگانه شست. برای تفکیک و گذاشتن لباس هایی که باهم جور نیستند و یا لباس های چرک و لباس هایی 
که قرار است با دست شسته شوند، می توان از کیسه های مخصوص و یا سبد های چوبی و پالستیکی )سبد 

رخت  چرک( استفاده کرد )شکل 2ـ2(.

با توجه به شکل 1ـ2، آیا می دانید وسایل ضروری و مورد نیاز شست و شو فعالیت 1
و نظافت در منزل کدام اند؟ هر یک چه کاربردی دارند؟ کدام یک از این 
وسایل در منزل شما کاربردی تر است؟ چرا؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید 

و نتایج را در کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ٢ـ لوازم شست وشو

شکل ٢ـ٢ـ جداسازی لباس ها
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برای جداسازی لباس ها بهتر است به ترتیب زیر عمل شود:
 مالفه، روبالشی، سفره، دستمال سفره اگر از الیاف گیاهی )پنبه ای، کنفی و کتانی( و سفید یا تیره رنگ  1

باشند، با درجۀ قوی شست و شو شوند. پارچه ها و لباس های سفید به طور مجزا در یک جا شست و شو شوند.
 لباس های رنگی از جنس پنبه )جوراب، پیش بند، پیژامه و…( را باید با درجۀ کم شست و شو داد. ٢

الیاف مختلط هستند )پنبه ای، مصنوعی( و مسئلۀ خاصی به هنگام شست و شو ایجاد   لباس هایی که از  ٣
نمی کنند، کافی است فقط از لحاظ رنگ جداسازی شوند. بهتر است این لباس ها در 30 درجۀ سانتی گراد 

شست و شو شوند.
 لباس هایی که قرار است با دست شست و شو شوند )پشمی، ابریشم، ابریشم مصنوعی( باید با دقت خاصی  ٤

انجام شود.

آیا تاکنون به این اندیشیده اید که چه نوع مواد شوینده ای برای شست و شوی لباس های شما مناسب است؟  فعالیت ٢
آیا تجربۀ آسیب دیدن لباس ها و یا لوازم منزل را بعد از شست و شو داشته اید؟ دربارۀ آن گفت و گو کنید و 

نتایج را در کالس ارائه دهید.

شست و شو با دست

 لباس های ظریف و رنگی درون لگنی، آب 30 تا 40 درجۀ سانتی گراد بریزید و مقداری صابون یا مایع  1
رخت شویی را در آن حل کنید. رخت ها را داخل آن بریزید و بدون چنگ زدن و فشار دادن، آنها را در آب، 
خیس و زیر و رو کنید تا آب جذب پارچه شود. سپس آنها را در هوای آزاد پهن کنید و بگذارید خشک شوند 
)شکل 3ـ2(. بار دیگر رخت ها را داخل آب قرار دهید که این بار مقداری صابون آن بیشتر باشد، اما درجۀ 
حرارت آب مانند قبل است. لباس ها را با آب فراوان و ولرم آب کشی کنید تا کف آنها خوب برطرف شود. برای 

جلوگیری از کف بیش ازحد، چند قطره آمونیاک به آب اضافه کنید.

٤٥

1٢٣

شکل ٣ـ٢ـ مراحل شست وشوی لباس های ظریف
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 شست و شوی پارچه های پشمی  در شست و شوي  ٢
پارچه هاي پشمي باید از مصرف صابون و پودرهایي 
که خاصیت قلیایي زیاد دارند، به خصوص در آب جوش 
مي شود.  آن  نمدي شدن  باعث  زیرا  کرد،  خودداري 
اگر درست شسته و خشک  اغلب منسوجات پشمي 
نشوند، در اولین شست و شو تغییر شکل خواهند داد. 
باید  این منسوجات  از  بنابراین براي استفادۀ درست 

نکاتي را مراعات کرد )شکل 4ـ2(.
بدون چنگ زدن  لباس های پشمی  شکل ٤ـ٢ـ شست وشوی 

و آب داغ

رعایت نکات مهم در شست وشوی لباس های پشمی
  برای شست و شوی لباس های پشمی باید به برچسب 
مراقبت از لباس توجه کرد. در صورتی که برچسب 
از لباس دارای عالمت شست و شوی دستی  مراقبت 
باشد، استفاده از ماشین لباس شویی برای شست وشوی 
با دست شست. باید  را  لباس  و  نیست  لباس مجاز 
  پارچه های پشمی را باید با آب نیمه گرم )40درجۀ 
به هنگام  شست.  شوینده  پودرهای  و  سانتی گراد( 
شست وشوی پارچۀ پشمی نباید آن را چنگ زد، بلکه 
باید به آرامی روی آن دست کشید. پارچه پشمی را 
نباید چالند، بلکه پس از آب کشی باید آن را میان یک 
حوله یا پارچه پنبه ای تمیز پیچید تا آبش گرفته شود.

  برای پارچه های پشمی فقط استفاده از سفیدکننده های غیرکلردار )مثل آب اکسیژنه( مجاز است. استفاده 
از سفیدکننده های کلردار موجب صدمه دیدن و تخریب پارچه می شود؛ برای مثال، بلوز و ژاکت پشمي را 
در آب ولرم و با مواد قلیایي ضعیف و مالیم بشویید. به هیچ وجه لباس را چنگ نزنید و از سفیدکننده هاي 

کلردار استفاده نکنید. 
  برای خشک کردن پارچه های پشمی نباید آنها را روی بند رخت آویزان کرد، بلکه باید آنها را روی یک سطح 

صاف و تمیز پهن کرد تا در جریان هوای آزاد خشک شوند )شکل 5 ـ2(.
از  مراقبت  برچسب  به  ابریشمی  باید  لباس های  برای شست و شوی    ابریشمی پارچه های   شست و شوی  ٣
ابریشمی  را خشک شویی کرد )شکل 6  ـ2(، زیرا اگر رطوبت داشته  لباس توجه کرد. بهتر است لباس های 
باشند استحکام آنها کاهش می یابد. در غیر این صورت، باید آنها را با دست و آب ولرم و صابون رخت شویی 
شست. برای پارچه های ابریشمی، فقط استفاده از سفیدکننده های غیر کلردار )مثل آب اکسیژنه( مجاز است. 
استفاده از سفید کنندۀ کلردار، موجب صدمه و تخریب پارچۀ ابریشمی  می شود. پارچه های ابریشمی در اثر 

شست و شو آب می روند؛ لذا قبل از دوختن این نوع پارچه ها  باید آنها را شست یا خشک شویی کرد.

شکل ٥ـ٢ـ خشک کردن لباس پشمی
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چنین  شست و شوی  برای  تریکو:  لباس های  شست و شوی    ٤
لباس هایی باید بسیار دقت کنید. برچسب روی لباس و عالمتی که روی 
آن دارد، نشان می دهد که باید خشک شویی شود. اما می توان آن را 
مانند لباس های ابریشمی با دست شست و شو داد. لباس هایی را که آب 
می روند )کوتاه می شوند( فقط در آب سرد قرار دهید، سپس در سایه 
خشک کنید )شکل 7  ـ2(. چنانچه بعد از شست و شو اندازۀ آن کوچک 
شود، بعد از خشک شدن و اتوکشی، اندازۀ آن به حالت اولیه برمی گردد. 
با  ماشین های رخت شویی  و پشمی  لباس های ظریف  برای  بازار  در 
برنامه های مخصوص وجود دارد؛ اما بهتر است با دست شسته شوند.

روش پهن کردن لباس
چنانچه لباس ها به روش صحیح پهن شوند، از چروک های اضافی 
و ماندن عالمت گیره ها روی لباس جلوگیری شده و کار اتوکشی 
هم آسان تر می شود. پارچه های رنگی را در آفتاب پهن نکنید. برای 
خشک کردن لباس ها، آنها را روی هم قرار ندهید. لباس های زیر را 
پشت و رو پهن کنید تا از زرد شدن آنها در برابر آفتاب جلوگیری 
شود و لباس های بافتنی پشمی  را در سایه خشک کنید و زیر آنها 
یک حوله پهن کنید و به محض خشک شدن لباس ها، آنها را جمع 
کنید. پیراهن را از ناحیۀ یقه، شلوار و دامن را از ناحیۀ کمر و بلوزها 

را از ناحیۀ پایین پهن کنید )شکل 8  ـ2(. 

آب اکسیژنه

جهانی پیراهن ابریشمیروسری ابریشمیفرش ابریشمی استاندارد  نماد 
ابریشم

پارچه های ابریشمی

بهتر است لباس های ابریشمی را خشک شویی کرد.

شکل ٦ـ٢ـ شست وشوی پارچه های ابریشمی

شکل ٨  ـ٢ـ روش صحیح پهن کردن لباس

شکل ٧ـ٢ـ پارچه های تریکو

سفیدکنندۀ غیرکلردار )مانند آب اکسیژنه( مناسِب پارچه های ابریشمی
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شست و شو با ماشین لباس شویی

 شست و شوی پارچه های پنبه ای پارچه های پنبه ای )شکل 9  ـ2( را می توان با ماشین لباس شویی شست  1
یا پودرهای شوینده استفاده  از صابون  برای شست و شوی پارچه های پنبه ای می توان  یا خشک شویی کرد. 
کرد. پارچه های پنبه ای قابلیت شست و شو در دمای باال را دارند. حتی می توان آنها را جوشاند و استریل کرد. 
با پودر صابون یا یک تکه  برای شست و شو و سفیدی ملحفه ها بهتر است آنها را در ماشین لباس شویی و 
صابون رنده شده شست. پارچه های پنبه ای در اثر شست  و  شو جمع می شوند و یا به عبارت دیگر، آب می روند؛ 
از سفیدکننده های کلردار و همچنین  باشد. استفاده  آنها  از دوختن  باید قبل  پارچه ها  نوع  این  لذا شستن 

سفیدکننده های غیرکلردار )مثل آب اکسیژنه( برای پارچه های پنبه ای مجاز است. 

شکل ٩ـ٢ـ پارچه های پنبه ای

نمونۀ پارچه های پنبه اینماد استاندارد جهانی الیاف پنبهپوشاک پنبه ایملحفۀ پنبه ای

 پارچه های کتانی را می توان با ماشین لباس شویی شست یا خشک شویی   شست و شوی پارچه های کتانی ٢
و یا بخارشویی کرد. پارچه های کتانی، معموالً پس از شست و شو نرم تر می شوند و درخشندگی طبیعی آنها 
کرد.  استفاده  پودرهای شوینده  یا  از صابون  کتانی می توان  پارچه های  برای شست و شوی  افزایش می یابد. 
الیاف آن را کم می کند و آب سرد  با آب گرم سبب پخش شدن رنگ لباس می شود و استقامت  آب کشی 
سبب طول عمر لباس می شود. پارچۀ کتاني را بهتر است قبل از دوخت بشویید؛ زیرا در شست و شوهاي مکرر 

آب رفتگي دارد )شکل 10ـ2(. 

شکل 1٠ـ٢ـ شست وشوی پارچه های کتانی

 نایلون پرمصرف ترین الیاف مصنوعي در صنعت نساجي است. منسوجات   شست وشوي منسوجات نایلوني ٣
نایلوني را مدتي در آب و صابون بخیسانید، سپس با کمي تکان دادن در کف صابون آب کشي کنید. مي توانید، 
با توجه به دستورالعمل ماشین و برچسب  لباس، آن را در ماشین لباس شویي بشویید )شکل 11ـ2(. بهتر است 
لباس های زیر و جوراب ها را با دست و با آب گرم و شویندۀ معمولی شست تا از کش آمدن و پارگی آنها جلوگیری 
شود. لباس های نایلونی زود خشک می شوند؛ بنابراین برای آب گیری نباید آنها را فشرد، چون موجب چروک شدن 

پیراهن از جنس شست وشوی شلوار کتانی
کتان

نماد استاندارد جهانی 
کتان

نمونه ای از پارچۀ کتان

آب گرم 
ممنوع
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آن می شود و ممکن است بعد از خشک شدن نیز از بین نرود. پارچه های نایلونی، معموالً به سفیدگری نیاز ندارند. 
درصورت نیاز، می توان از سفید کننده های ُکلردار استفاده کرد. پارچۀ نایلوني اگر خوب شسته شود، احتیاج به اتو 

ندارد زیرا حرارت زیاد، نایلون را خراب مي کند.

شکل 11ـ٢ـ شست وشوی لباس های نایلونی

نکات ریز و مهم در شست وشوی لباس ها
 میزان محلول سفید کننده را با بهره جستن از جوش شیرین   جایگزین سفیدکننده ها در شست و شوی لباس 1
می توان به نصف تقلیل داد. در ماشین های لباس شویی که از باال پر می شوند، یک دوم فنجان و در آنهایی که از 
جلو پر می شوند، یک چهارم فنجان جوش شیرین بریزید تا به استفادۀ بیش از حد از سفیدکننده ها نیاز نباشد.
 نرم و خوش بو شدن لباس ها اضافه کردن یک قاشق گلیسیرین به آب ولرم، هنگام آب کشی پارچۀ پشمی، به  ٢
نرم و لطیف شدن پارچه کمک می کند و مانع از خارش پوست بدن می شود. جوش شیرین شویندۀ بسیار مفیدی 
نرم و خوش بو کند. را  لباس هایتان  برای شست وشو می تواند  تا نصف فنجان جوش شیرین  است. یک چهارم 

 زدایندۀ بو از لباس سرکه در زدودن بوهای بد از لباس به خصوص بوی سیگار بسیار مفید است. اگر کمی  ٣
سرکۀ سفید به آب شست و شوی لباس خود اضافه کنید، بوهای نامطبوع لباس از بین خواهد رفت یا اگر قصد 
شستن لباس را ندارید، لباس ها را باالی ظرفی که در آن یک فنجان سرکۀ سفید و چند لیتر آب است، آویزان 

کنید تا در اثر بخاِر حاصل، بوی نامطبوع آنها از بین برود.
 از بین برندۀ اثر صابون از لباس ها در آخرین مرحلۀ شست و شو، یک فنجان سرکه روی لباس ها بریزید و  ٤
نتیجۀ آن را مشاهده کنید. سرکه آن قدر قوی نیست که تار و پود لباس را از بین ببرد؛ در عوض می تواند اثر 
قلیایی شوینده ها یا صابون را از بین ببرد. سرکه اسیداوریک را هم از بین می برد؛ از این رو افزودن یک فنجان 

سرکه به آب در آخرین مرحلۀ شست وشو برای لباس کودکان بسیار سودمند است.
 شست و شوی پلیور پلیور ها معموالً با جنس های پشم اکریلیک و... در بازار وجود دارند. این گونه لباس ها فقط  ٥
باید با دست شسته شوند و برای شستن آنها هرگز نباید از ماشین لباس شویی استفاده شود. مدت زمان شستن 
باید کوتاه و آب کشی آن باید مالیم و آرام باشد. آب اضافی را بگیرید و حتماً در سطحی صاف خشک کنید.

با دست شسته می شوند؛ زیرا   لباس های نازک معموالً   شستن لباس های نازک در ماشین لباس شویی ٦
امکان دارد با شست و شو در ماشین چروک یا پاره شوند. در غیر این صورت، آنها را تا کنید و درون یک روبالشی 

قرار دهید و سپس برای شست و شو در ماشین لباس شویی قرار دهید.
 این گونه لباس ها را نباید در آب شست و شو داد، بلکه باید خشک شویی شوند.  شست و شوی کت و شلوار و پالتو ٧
 این لباس ها در شست و شو رنگ زیادی از دست می دهند و بور و   حفظ کنندۀ رنگ لباس های تیره و جین ٨
کدر می شوند. لباس تیره و جین را در تشتی حاوی یک فنجان سرکۀ سفید و مایع شست و شوی لباس و آب سرد 
قرار دهید و بعد از نیم ساعت خیساندن در این محلول، لباس را به آرامی  شست وشو دهید و با آب سرد آب کشی 

کنید. سرکۀ سفید مانع از دست رفتن رنگ لباس و در ضمن باعث براق شدن لباس می شود.
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شست و شوی در و پنجره

نحوۀ فعالیت ٣ از  از هنرجویان  مبحث، هر یک  این  آموزشی  مطالب  از  استفاده  با  و  کارگاه  هنرآموز  راهنمایی  با 
شست و شو )با دست و ماشین لباس شویی( و خشک کردن انواع البسه و منسوجات پارچه ای مورد استفاده 

در منزل، گزارشی را به  همراه تصاویر مراحل انجام کار تهیه کند و در کالس ارائه دهد.

و فعالیت ٤ کنید  گفت و گو  خود  سکونت  محل  پنجره های  و  در  نحوه شست و شوی  دربارۀ  کالسی،  گروه های  در 
تجربیات خود را در کالس ارائه دهید.

درها  و  پنجره ها  نماي  سطح  بر  مس،  و  آهن  مانند  فلزات،  زنگ 
تأثیرات ناهنجاري به جا مي گذارد که باید با استفاده از برس سیمي 
به طور کلي،  گردد.  رنگ آمیزي  بعد  و  شود  پاک  زنگ زدگي  محل 
براي نظافت در و پنجره و دیوار و کف، باید از آب استفاده کرد و بعد 
از پاک شدن، محل شست و شو را خشک کرد )شکل 12ـ2(. برای 
با دستمال  و سپس  کنید  استفاده  مرطوب  از دستمال  گردگیری 
از  استفاده  کردن،  فوت  کنید.  خشک  را  اضافی  رطوبت  خشک، 
پردار و زدن دستمال روی سطوح غبارگرفته موجب  گردگیرهای 

می شود گرد و خاک فقط از جایی به جای دیگر منتقل شود. دستمال های گردگیری باید مختص به اشیای 
خاصی باشند؛ مثاًل از دستمالی که برای پاک کردن شیشه و پنجره به کار می رود، برای پاک کردن اشیای 

داخل خانه و سطوحی که در دسترس کودکان است، استفاده نشود.
مراحل پاک کردن و شست و شوی پنجره ها 

تمیز و پاکیزه نگه داشتن شیشه ها از جمله موارد کلیدی در حفظ نظافت محیط خانه است )شکل13ـ2(. 
برای  الزم  وسایل  و  مواد  تا  است  الزم  سپس  کرد،  پاک  شیشه ها  از  را  گرد و خاک  باید  نخست  مرحلۀ  در 
و  ظریف  دستمال  آب،  تشت  ظرف  دسته بلند،  جاروی  از:  عبارت اند  که  شود  آماده  پنجره ها  شست و شوی 
میکروفایبر )یکی از مهم ترین ابزارهایی که در زمان نظافت منزل و پاک سازی لوازم باید در کنار خود داشت، 
دستمال های گردگیری بدون پرز یا دستمال میکروفایبر است( ظرف اسپری و شیشه شو، چند برگ روزنامه 

یا کاغذ باطله، ابر یا اسفنج و سرکه در صورت لزوم.

بعد  پنجره  و  نمودن در  شکل 1٢ـ٢ـ خشک 
شست وشو از 

شکل 1٣ـ٢ـ استفاده از دستمال های میکروفایبر )مخصوص گردگیری و پاک سازی سطوح و وسایل منزل(



277

 انجام شست وشو، لّکه گیری، لّکه زدایی و حشره زدایی شایستگی پنجم

معمولی  جاروی  از  استفاده  با  گردگیری    مرحلۀ 
یا جاروبرقی می توان تمام گرد و غباری را که روی 
شیشه ها مانده، پاک کرد. برخی دستمالی را روی 
جاروی دسته بلند خود می بندند و عمل گردگیری 
هر  با  کار  این  14ـ2(.  )شکل  می دهند  انجام  را 
وسیله ای که انجام گیرد، سبب می شود که پیش از 
شست و شو با آب و گل شدن پنجره ها، گرد و غبار از 

یا روی آن زدوده شود. دسته بلند  جاروی  با  گردگیری  اول،  مرحلۀ  1٤ـ٢ـ  شکل 
جاروبرقی

شکل 1٥ـ٢ـ مرحلۀ پاک سازی با شیشه شوی، دستمال و روزنامه

شکل 1٦ـ٢ـ نحوۀ شست و شوی پنجره های رو به حیاط با استفاده از پودر شوینده، آب و خشک کردن

  مرحلۀ پاک سازی با شیشه شوی و دستمال یا روزنامه شیشه شوی ها در ترکیبات خود موادی دارند که 
افقی و قسمت های  موجب تمیزی پنجره ها می شود. بهتر است قسمت های داخلی شیشه ها را به صورت 
بیرونی را عمودی تمیز کرد. برای جداره های بیرونی پنجره ها که بیشتر در معرض آلودگی هستند، الزم 

است از ترکیبات قوی تری استفاده کرد )شکل 15ـ2(.

  مرحلۀ پاک سازی با پودر شوینده اگر پنجره ها رو به حیاط باشد، بهترین روش، استفاده از پودر شوینده 
و سپس شیلنگ آب و خشک کردن آنهاست؛ در غیراین صورت، در منازل آپارتمانی، باید به همان محلول 

اسپری شده و دستمال ظریف گردگیری برای پاک سازی تمام سطح پنجره بسنده کرد )شکل 16ـ2(.

می توان از روزنامه، مواد طبیعی مانند سرکه و آبلیمو و همچنین بخارشو های صنعتی نیز برای پاک کردن و 
تمیز کردن شیشه های پنجره استفاده کرد. روزنامه یکی از مواد پرکاربرد در همۀ مراحل شست و شوی شیشه 
است. چه در مرحلۀ خشک کردن )در صورت شست و شو با آب( و چه در مرحلۀ پاک سازی با شیشه شوی، 

می توان به جای دستمال از روزنامه استفاده کرد. روزنامه ها ابزار مفیدی برای برق انداختن شیشه هستند. 
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سرکه یکی دیگر از مواردی است که بسیاری ترجیح می دهند شیشه های خود را با آن پاک کنند. سرکۀ سفید 
برای تمیز کردن رفع بو و میکروب زدایی به عنوان یک محصول طبیعی بی نظیر عمل می کند. تنها کافی است 
میزانی مساوی از سرکه و آب را در یک شیشۀ اسپری ریخته و روی شیشه پاشید. اگر برای شیشه های بزرگ 
باشد، از این روش می توان استفاده کرد. بهتر است مخلوط آب و سرکه را با اسفنج روی شیشه ها کشید و با 
حوله یا پارچه ای بدون پرز سریعاً آن را خشک کرد. در انتها می توان با دستمال میکروفایبر آن را برق انداخت. 

از آبلیمو هم می توان برای این کار استفاده کرد. 

هر یک از هنرجویان، مراحل شست و شو و پاک کردن پنجره های کارگاه یا خانۀ خود را به طور عملی انجام فعالیت ٥
دهد و تمرین کند. سپس گزارش آن را در کالس ارائه دهند.

شست و شوی میوه و سبزیجات 

با توجه به شکل 17ـ2، دربارۀ نحوه شست و شوی سبزیجات در هر مرحله گفت و گو کنید و نتیجه را در فعالیت ٦
کالس ارائه دهید.

شکل 1٧ـ٢ـ مراحل شست و شوی سبزیجات

1٢٣

٤٥٦

سبزی ها از جمله گروه های غذایی هستند که مصرف روزانۀ آنها توصیه می شود؛ اما شست و شوی آنها از موارد 
مهمی است که بی دقتی در آن می تواند سبزی ها را به یک تهدید جدی برای سالمت بدن تبدیل کند. وبا به عنوان 
یک بیماری بومی1 همیشه در کشور ایران مشکل زا بوده است و هر چند سال یک بار ایجاد اپیدمی )همه گیری( 
می کند؛ بنابراین همیشه باید در برابر آن هوشیاری الزم را داشته باشیم. منابع آبی و آب های آلوده به مدفوع 
انسانی، غذاهای آلوده، سبزی ها و میوه های آلوده، دست های آلوده به محتویات عفونی، مدفوع مگس و حشرات، 
به عنوان ناقلین مکانیکی و کودهای حیوانی موجود در سبزی ها و صیفی ها بزرگ ترین منبع انتقال عفونت های 
روده ای هستند. شست و شو نکردن کامل و بهداشتی سبزی ها و صیفی ها باعث ایجاد بیماری هایی از قبیل عفونت 
حاد روده ای می شود. بیش از 16 درصد آلودگی سبزی و صیفی از انگل های بیماری زاست. بهتر است برای 

شست و شوی آنها مراحل ذکر شده در صفحه بعد رعایت شود )شکل17ـ2(.

1ـ بیماری بومی یا آندمیک )Endemic(: هنگامی که یک بیماری به علت شرایط خاص بوم شناسی یک منطقه در حد ا نتظار باشد، بیماری بومی است.
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مراحل شست و شوی سبزیجات 
  مرحلۀ پاک سازی تمام برگ ها و ساقه های زرد، خشک و کهنه و همچنین گل و الی موجود در سبزی ها 

را از آن جدا کنید.
  مرحلۀ انگل زدایی پس از خاتمۀ مرحلۀ پاک سازی، برای این کار نصف قاشق چاي خوری مایع ظرف شویی 
را در 5 لیتر آب بریزید )به ازای هر لیتر آب سه تا 5 قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید(، سپس سبزی ها را 
به مدت 5 دقیقه در این محلول بگذارید. پس از این مدت سبزی را از روی کفاب جمع آوری کرده، به خوبی 

با آِب سالم آبکشی کنید.
  مرحلۀ میکروب زدایی برای از بین بردن میکروب های احتمالی، به سبزی ای که در آب غوطه ور است، 
البته بهتر است طبق دستورالعملی که روی بسته بندِی مایع  بیفزایید.  پایۀ کلر  بر  مواد ضدعفونی کننده 
ضدعفونی کننده درج شده )نصف قاشق چاي خوری پرکلرین را در 5 لیتر آب بریزید تا کاماًل حل گردد و 

سبزی ها را به مدت 5 دقیقه در این محلول قرار دهید(، سبزی ها را با آن بشویید. 
  مرحلۀ آبکشی )شست و شوی نهایی( بهتر است برای اطمینان از نماندن ترکیب های پاک کننده ای که 
بر روی سبزی ها استفاده کرده اید، بار دیگر آنها را در آب غوطه ورکنید و دوباره داخل سبدی بریزید تا 

سبزی ها به طور کامل تمیز و برای مصرف آماده شوند.
برای شستن و ضدعفونی کردن میوه ها نیز باید از روش ضدعفونی کردن سبزی ها، استفاده کنید. در صورت 
استفاده از سبزی های خشک، اگر سبزی با گرد و خاک و یا شن ریزه همراه است، ابتدا آن را آب بکشید، سپس 

استفاده کنید.
برای شستن و ضدعفونی کردن کاهو حتماً تمامی برگ های آن را جدا کنید، سپس مراحل باال را انجام دهید.

هر یک از هنرجویان، مراحل شست و شوی انواع میوه و سبزیجات را به طور عملی انجام دهد و تمرین کند. فعالیت ٧
سپس گزارش آن را همراه با تصاویر و اسالیدهای آموزشی در کالس ارائه دهد.

شست و شوی انواع گل های تزیینی و تابلوها

روش های مختلف و آسانی برای تمیز کردن گل های مصنوعی و تزیینی وجود دارد، اما انتخاب روش مناسب تا 
حد زیادی بستگی به چگونگی ظریف بودن گل ها دارد. گل های ظریف و گران قیمت معموالً هنگام تمیز کردن 
به لمس نرم تری نیاز دارند؛ بنابراین بهتر است برای تمیز کردن این گل ها از روش های خشن یا پاک کننده های 
قوی استفاده نشود. بهتر است ابتدا هر روش تمیزکردن را روی یک یا دو گل انجام داد تا اطمینان حاصل شود 
روش یا محلول انتخابی به گل آسیبی نمی رساند و سپس این روش را برای بقیۀ گل ها نیز اجرا کرد. هرگز 
نباید از آب داغ برای پاک کردن گل ها استفاده شود؛ زیرا ممکن است باعث تضعیف یا از بین رفتن چسب 
و باز شدن گل ها شود. استفاده از وایتکس یا دیگر شوینده های شیمیایی برای پاک کردن گل های مصنوعی 

ممنوع است؛ زیرا احتمال آسیب رسیدن و از بین رفتن رنگ گل ها وجود دارد. 
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تمیز کردن گل های تزیینی به روش شست و شو 
یکی از روش های بسیار معمول براي نظافت و تمیز کردن گل های 
مایع  و  ولرم  آب  از  مخلوطی  شست و شوست.  روش  مصنوعی، 
محلول  این  داخل  را  گل ها  کنید.  تهیه  ظرفی  در  را  ظرف شویی 
تهیه شده قرار دهید )شکل 18ـ2(. گل را چندین بار داخل آن تکان 
دهید تا کثیفي کاماًل از سطح آن پاک شود. سپس با گذشت چند 
دقیقه، با آب ولرم شست و شو دهید. آن گاه گل را سر و ته قرار دهید 
تا آب اضافِي آن خارج شود. برای گل های شیشه ای و گل هایی که 
جدا کردن آنها از گلدان سخت و مشکل است، می توان همین روش 
با پنج ششم  انجام داد. ظرف شیشه پاک کن خالی را  با اسپری  را 
آب و یک ششم مایع ظرف شویی پر کنید و سپس گل های خود را 
اسپری نمایید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا تمامی گرد و غبار و 
کثیفی از البه الی گل ها خارج شود و آزادانه بر روی زمین بریزد 

)شکل 19ـ2(.

آب  از  استفاده  با  شست و شو  1٨ـ٢ـ  شکل 
ظرف شویی مایع  و  ولرم 

شکل 1٩ـ٢ـ استفاده از اسپری آب و مایع 
ظرف شویی

براي تمیز کردن تابلو فقط از یک پارچۀ نم دار استفاده کنید و از شستن یا به کاربردن مواد شویندۀ شیمیایي 
خودداري کنید. دقت کنید این عمل خیلي سریع انجام گیرد تا گل نرم و شل نشود. برای نظافت تابلوهاي 
گل چیني، به دلیل اینکه گل ها به صورت برجسته و در نتیجه بدون حفاظ شیشه اي قرار دارند، از سشوار با 
باد مالیم استفاده کنید. اگر این گل ها را آب کشي کردید، خیلي سریع باید خشک شوند تا حالت خمیري پیدا 
نکنند. تابلوهاي گل چیني را در جایي دور از دسترس کودکان قرار دهید تا برخوردي با آنها صورت نگیرد. 

تمیز کردن وسایل برقی

معموالً وسایل برقی بعد از مدتی استفاده، کثیف و آلوده می شوند و لّکۀ غذاها و مواد مورد استفاده معموالً 
به راحتی از روی آنها پاک نمی شود. قسمت های بیرونی و دیواره های وسایل برقی را بعد از پاک کردن، با دستمال 
مرطوب به وسیلۀ پنبۀ آغشته به الکل صنعتی می توان بّراق و تمیز کرد. از دستمال های گردگیری بدون پرز 
)میکرو فایبر( عالوه بر گردگیری و پاک کردن سطوح، می توان برای پاک کردن لوازم برقی نیز استفاده کرد 
)شکل 20ـ2(. هرگز از دستمال زبر، اسکاچ یا سیم ظرف شویی برای تمیز کردن دستگاه برقی استفاده نشود.

شکل ٢٠ـ٢ـ روش تمیز کردن لوازم برقی
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تمیز کردن لوستر و مهتابی

لوسترها و دیوارکوب ها حداکثر روشنایی یکنواخت را به کل اتاق می بخشند. استفاده از لوسترها باعث ایجاد 
تعادل در نورپردازی می شود. اتاق را می توان با المپی ساده هم روشن ساخت. یک سیستم روشنایی خوب 
نیازمند برنامۀ نگهداری صحیح است که شامل گردگیری یا تمیزکردن مرتب المپ ها با دستمال نرم و یا 
نخی )شکل 21ـ2(، تعویض به موقع المپ های فرسوده و یا شست و شوی به موقع قطعات )بهتر است برای 
و  روی المپ  گرد و غبار جمع شده  است.  رجوع شود(  آن  راهنمای  دفترچۀ  به  لوستر  قطعات  شست و شوی 
حباب ها می تواند در کاهش بازدهی چراغ ها حتی تا میزان 50 درصد مؤثر باشد و در مقابل پرداخت هزینۀ 
برق، المپ بازده کمتری خواهد داشت. هنگام نظافت و تعویض المپ، کلید اصلي انشعاب را از روي تختۀ 
کنتور قطع کنید. زیر پاي خود ورق الستیکي یا نارسانا قرار دهید. کاًل تمام بدن خود را در برابر برق عایق 

کنید. قبل از باز کردن المپ از سرپیچ باید صبر کنید تا المپ خنک شود. 

شکل ٢1ـ٢ـ نحوۀ تمیز کردن لوستر

دربارۀ نحوۀ شست و شو و روش های تمیزکردن انواع لوازم برقی و نوردهنده های مورد استفاده در منازل، فعالیت ٨
تحقیقی را انجام دهید و گزارش آن را در کالس ارائه کنید.
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استاندارد  عملکرد

  حشره زدایی محیط خانه از طریق به کارگیری اصول و روش های عملی دورکردن حشرات و جوندگان موذی 
از محیط خانه براساس استانداردهای سازمان فّنی و حرفه ای کشور

شایستگی های فّنی مورد انتظار 

  مفهوم حشره زدایی
  روش های دورکردن حشرات و گزندگان موذی از محیط خانه

شایستگی های غیرفّنی مورد انتظار

  رعایت الگوی مصرف آب 
  بهبودی و ایجاد سالمتی برای اعضای خانواده 

  تمیزی و زیباسازی محیط زندگی
  صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی

  رعایت اخالق حرفه ای
  دقت در کار و کنترل کیفیت کار

  استفاده از مواد بهداشتی و استاندارد 
  رعایت اصول ارگونومی

  توجهات زیست محیطی )جمع آوری زباله ها از محیط اطراف(
  مدیریت پسماند

 1ـ3ـ هدف توانمندسازی 
گونه های حشرات خانگی را بشناسد و مفهوم حشره زدایی را بداند. 

   واحد یادگیری 3

حشره زدایی از محیط خانه

https://www.roshd.ir/311247-5-3
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مفهوم حشره زدایی

با توجه به شکل 1ـ3، فراوانی نسبی گونه های جانوری فعالیت 1
را با هم مقایسه نمایید. به نظر شما کدام گونه از فراوانی 
قدمت،  دارای  گونه  کدام  چرا؟  برخوردارند؟  باالتری 
استقامت و مقاومت بیشتری نسبت به گونه های دیگر 
است؟ دربارۀ دالیل خود گفت و گو کنید و نتایج را در 

کالس ارائه دهید.

شکل 1ـ٣ـ فراوانی نسبی گونه هاي جانوري در زمین

بندپایان شش پا )حشرات(

مهره داران
تک یاخته گان

بی مهرگان دیگر

بندپایان دیگر

ردۀ حشرات متنوع ترین و پرجمعیت ترین ردۀ حیوانی است. هیچ یک از رده هاي جانوري به اندازۀ حشرات 
در سطح زمین گسترش نیافته و تعداد گونه ها و زیرگونه هاي آنها به اندازۀ بندپایان نیست. هنوز هم تعداد 
زیادي از گونه هاي حشرات ناشناخته مانده اند و پژوهشگران بر این باورند که تعداد گونه هاي فعال آنان در 
کرۀ زمین ممکن است به ده ها میلیون برسد. در حال حاضر این موجودات را می توان در بعضی از نواحی 
خیلی سرد قطبی و نواحی خاصی از عمق اقیانوس ها و در سایر نواحی مانند مناطق خیلی گرم استوایی، 
داخل چشمه هاي آب گرم، عمق آب ها، اعماق زمین، ارتفاعات باالي َجّو و حتی در داخل معادن نفت مشاهده 

کرد. یکی از عوامل عمدۀ مقاومت بندپایان در سطح زمین، قدرت تولیدمثل فوق العادۀ 
آنهاست. اگر عوامل کنترل کنندۀ طبیعی در تولید مثل شته ها از بین بروند، یک شته 
قادر است در طول یک سال آن قدر ازدیاد یابد که تمام سطح کره زمین را بپوشاند. 
یک جفت مگس خانگی نر و ماده در محیط مناسب و بدون رقابت در مدت یک سال 

می تواند به ارتفاع یک متر کِلّ سطح کرۀ زمین را از مگس بپوشاند. 
و  2ـ3(  )شکل  هستند  پا  عدد  و شش  شاخک  جفت  یک  داراي  موجوداتي  حشرات 
بزرگ ترین ردۀ جانوري را در سطح کرۀ زمین شکل می دهند و تاکنون متجاوز از یک 
میلیون گونه از آنها شناخته شده است: در این رده، ساس ها، سوسری ها )شکل 3ـ3(، 
شپش ها، کک ها، مگس ها، پشه ها، زنبورها، سوسک ها و پروانه ها از جمله حشراتی هستند 

که از نظر شناخت، ایجاد و کنترل بیماری ها اهمیت پزشکی دارند.

شکل٣ـ٣ـ سوسری های خانگی )سوسک حمام(

شکل ٢ـ٣ـ یک نمونه 
از حشرات

)مگس خانگی(
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از گذشته هاي دور بعضي از بندپایان به سبب ایجاد مزاحمت براي انسان و سایر موجودات زنده مورد توجه قرار 
گرفته اند. این موجودات با گزش و نیش خود مزاحمت بسیاري براي انسان فراهم مي آورند و حتی ممکن است 
نیش سّمی برخی از آنان برای انسان و موجودات دیگر مرگبار باشد. گاهي اوقات نیش و گزش حشرات باعث 
تحریک و آلرژي شدید مي شود. انتقال عوامل بیماري زا به روش ها و به صورت های مختلف توسط حشرات و 
بندپایان و ایجاد اپیدمي هاي بزرگ، ساالنه جان هزاران انسان را با خطر جدي مواجه کرده و سبب مرگ و میر 
فراوان شده است. به همین خاطر، شناسایي خصوصیات زیستي، رفتاري و محل پرورش یا زیستگاه آنان براي 
یا آفات محصوالت  از آفات بهداشتي و  امروزه  انواع حشراتی که  از میان بردن  بنابراین  کنترل ضروري است. 
کشاورزي و دامي و زندگی انسان محسوب مي گردند، یکی از ضروریات تحّقق سالمتی انسان است. این امر بدون 

شناخت و کنترل این گونه آفات از محیط زندگی انسان و دایرۀ منزل غیرممکن خواهد بود )جدول 1ـ3(.

جدول 1ـ٣ـ ویژگی ها و آسیب های حشرات و جوندگان موذی خانگی به انسان

 سوسری ها  سوسری ها )سوسک های زمینی(
مرطوب،  گرم،  که  می کنند  زندگی  اماکنی  در 
باشند.  فساد  حال  در  آلی  مواد  دارای  و  تاریک 
روده ای،  بیماری های  و  یرقان  بیماری  عامل 

هستند.  پوست  نکروز  و  درماتیت1 

 گزش آنها ممکن است ایجاد کم خونی  ساس ها
و آلرژی نماید. گزیدگی ساس ها به شکل نواری 
است. منازل آلوده به ساس بوي نامطبوعی دارد 

که ناشی از غدد ترشحی آنهاست.

و  ساده  اسهال  بیماري  عامل    خانگی مگس 
چشم(،  عفونی  )بیماری  تراخم  حصبه،  خوني، 
سیاه زخم، آلودگی های کرمی و فلج کودکان است. 
بهداشت محیط بهترین روش کنترل مگس هاست.

 جزء آفاتی هستند که در کمترین زمان،  پشه ها
شکار خود را پیدا کرده و با نیش خود از خون 
میزبان تغذیه می کنند. ناقل بیماری ماالریا، تب 
زرد، انواع ورم مغزی ویروسی، بیماری پوستی و 

سالک هستند.

تب  همه گیر،  تیفوس  بیماري  عامل    شپش ها
راجعه و پدیکولوزیس هستند که از پوست انسان 
استفاده  با  می توان  را  شپش  می کنند.  تغذیه 
شامپوهای از ضدشپش و سرکۀ سفید و رعایت 

کرد.  درمان  بهداشتی  دستور های 

 بید فرش و بید لباس از گونه های شایع  بیدها
در منازل هستند و از این الیاف تغذیه می کنند. 
به طور  باید  را  مبلمان  و  فرش  زیر  درزها،  کلیۀ 
مرتب جارو برقی و بخارشوی کشید. شست و شوی 
مرتب لباس داخل گنجه ها و هوادهی الزم است.

 اغلب در منازلی هستند که گربه و سگ  کک ها
نگهداری می کنند. بسیار مقاوم، تند و تیز، دارای 
حرکت جهشی و پرشی هستند. به سختی کشته 
و  تیفوس  طاعون،  وبا،  بیماري  عامل  می شوند. 
بیماری حاد عفونی )تورم و دردناکی غدد لنفاوی( 

هستند.

 از خون میزبان تغذیه می کند. باعث تب  کنه ها
راجعه و ایجاد فلج حاد باالرونده در انسان و دام 
می شوند. دما و هوای گرم بهار و تابستان باعث 
فعالیت و رشد کنه ها شده و بسیار خطرناک اند.

 از آفات عمدۀ منابع چوبي، کمدها، بوفۀ  موریانه
از حد  بیش  است. رطوبت  و...  مبلمان  کتابخانه، 
شرایط  زمین،  سطح  با  چوبی  وسایل  تماس  و 
است  بهتر  موریانه هاست.  رشد  برای  مناسب 
وسایل چوبی را 10سانتی متر از دیوار فاصله داد و 
توجه داشت در تماس با سطح زمین قرار نگیرند.

تکثیر  و  زندگی  ادامۀ  برای  موش ها  موش: 
نیازمند پناهگاه، آب و غذا هستند. برای کنترل 
آنها با حذف نیازهای اصلی و تله گذاری می توان 
دسته  از  موش ها  برداشت.  گام  راستا  این  در 
بیماری  انتقال  عامل  که  هستند  جوندگانی 

هستند. و...  کچلی  جذام،  طاعون، 

1ـ درماتیت یک واژۀ کلی برای توصیف التهاب پوست است. در درماتیت پوست فرد معموالً خشک، متورم و قرمز دیده می شود. الزم به ذکر است 
این بیماری مسری نمی باشد.
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 ٢ـ٣ـ هدف توانمندسازی 
اصول و روش های مبارزه با آفات را بداند و گزارشی از به کارگیری روش های پاک سازی محیط خانه از حشرات 

و گزندگان موذی را ارائه کند.

پاک نمودن محیط خانه از حشرات و گزندگان موذی

آنها فعالیت ٢ با  از چه روش هایی برای مبارزه  منطقه و محیط زندگی شما در معرض چه نوع آفاتی قرار دارند؟ 
استفاده می شود؟ آیا می دانید به کارگیری این روش ها چه تأثیری بر محیط زیست و سالمتی انسان دارد؟ 

دربارۀ آن گفت و گو کنید و تجربیات خود را در کالس به دوستانتان ارائه دهید.

اصول و روش های مبارزه با آفات )حشرات و گزندگان موذی(
از جمله سوسک، موریانه، مورچه،  آپارتمان ها و منازل مي توانند محل مناسبی برای زندگی بعضی آفت ها 
موش، قارچ ها و کپک ها باشند. بعضی از آفت ها مي توانند برای اعضای خانواده خطرات بهداشتی ایجاد کنند؛ 
بنابراین زمانی که این آفت ها در منازل دیده شوند، کنترل آنها امری ضروری است. امروزه از بین روش های 
گوناگون مي توان از راهبردی مناسب برای مبارزه با آفت ها و کنترل آنها در منازل بهره گرفت. بعضی مواقع 
اجرای یک روش کنترل غیرشیمیایی برای کنترل آفت ها مي تواند به اندازۀ یک روش شیمیایی راحت و مؤثر 
باشد )شکل 4ـ3(. روش های گوناگونی برای کنترل آفات وجود دارد که مي توان روش های پیشگیری از ورود 
و رشد آفات در منازل، کنترل بر اساس روش های غیرشیمیایی و استفاده از آفت کش های شیمیایی را نام 
البته آسان ترین راه، برای مبارزه با آفات )حشرات و گزندگان موذی( حذف آنهاست. براي این کار از  برد. 
آفت کش استفاده مي شود. نکته اینجاست که این مواد تنها آفت ها را نمي کشند بلکه بر هر ارگانیسم و موجود 
زنده، ازجمله خود انسان و زیستگاه هایی که از نظر ما مفید هستند نیز تأثیر منفي می گذارد. اکنون این مواد 
خطري بزرگ نه تنها براي آفت ها بلکه براي تمامي اَشکال حیاتي محسوب مي شود. بسیاري از سموم پایدار 
هستند به گونه اي که سال ها در طبیعت باقي مي مانند. حتي استفادۀ مقدار کم این مواد نیز خطرناک است. 
از این رو شاید بتوان این گونه آفت کش ها را آدم کش هم نامید؛ به همین دلیل، توصیه می شود پیشگیری های 
الزم جهت جلوگیری از پیدایش و ازدیاد آنها به عمل آید و از روش هاي مختلف مبارزه با آفات، با درنظر 
گرفتن کمترین آسیب به خود، یعنی از روش های غیرشیمیایی )پیشگیرِی فیزیکی و مکانیکی و استفاده از 

دستگاه های الکتریکی فرا صوتِی1 دورکنندۀ حشرات(، استفاده شود. 

شکل ٤ـ٣ـ استفاده از روش کنترل غیرشیمیایی در منازل

Ultrasonic ـ1
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مدیریت کنترل آفت ها از طریق پیشگیری و به کارگیری روش های غیرشیمیایی
حذف آب و غذا و منابع رطوبت از داخل منزل تمامی موجودات زنده از جمله آفت ها برای ادامۀ حیات به 
آب نیاز دارند. از جمع شدن آب و مرطوب ماندن بخش های مختلف آشپزخانه مانند زیر یخچال یا ظرف شویی 
خودداری کنید. مواد غذایی را درون ظروف شیشه ای یا پالستیکی دردار نگهداری کنید. آشپزخانه را تمیز 
نگه دارید و بقایای روغن پخت و پز را از بین ببرید. باقی ماندۀ غذا را در سطل زبالۀ دردار بریزید و آن را مرتباً 
خالی کنید. پناهگاه و محل های پنهان شدن آفت ها را در منزل از بین ببرید. از نگهدارِی روزنامه، کیسه های 
خالی مواد کاغذی و جعبه های مقوایی برای مدت طوالنی خودداری کنید. وسایل و تجهیزات بسته بندی شده 
و دارای جعبه را قبل از منتقل کردن به داخل خانه از نظر وجود آفت بررسی کنید. برای تمامی درها و پنجره ها 

درزگیر مناسب نصب کنید. زمانی که از درها استفاده نمی کنید، آنها را ببندید.
پیشگیری در محیط خارج منزل محل های مخفی شدن آفت ها در خارج منزل را از بین ببرید. در صورتی 
که در منازل خود حیاط و باغچه دارید، بقایای شاخ و برگ گیاهان باغچه را که محل مناسبی برای رشد 
موریانه و مورچه است، از بین ببرید. گیاهانی که بیمار شده اند، میوه هایی که روی زمین افتاده اند و برگ های 
زیر درختان مي توانند پناهگاه آفت ها باشند؛ آنها را در اسرع وقت جمع آوری و دفع کنید. محل های مناسب 
برای رشد و تولیدمثل آفت ها را از بین ببرید. از جمع شدن زباله ها جلوگیری کنید؛ زیرا محل مناسبی برای 

زندگی موش، مگس و سوسک است. 
طراحی مناسب خانه )ساخت خانه های ضدپشه( و اقدامات حفاظتی از جمله استفاده از حفاظ های توری 
)قطر سوراخ کمتر از 1/5 میلی متر( و استفاده از پشه بند و مسدود کردن لبۀ بام ها، در های ورودی و پنجره های 
آشپزخانه را باید با توری پوشاند تا حشرات نتوانند به داخل آشپزخانه و مواد غذایی راه پیدا کنند. چنانچه گفته 
شد، مهم ترین اقدام در دور نگه داشتن حشرات، محروم کردن آنان از دسترسی به مواد غذایی در خانه است؛ 
بنابراین تمام راه های نفوذ حشرات، جوندگان و حیوانات موذی خانگی در آشپزخانه باید مسدود شود. پشه ها از 
بوی پیاز و پرتقال فراری هستند. بنابراین می توان چند عدد پیاز پوست گرفته یا پوست پرتقال را در اطراف اتاق 
یا نزدیک پنجره ها قرار داد. همچنین می توان محلولی از آب و سرکه سفید در محل هایی که مورچه ها و یا سایر 

حشرات را دیده شده اند، اسپری کرد. با ریختن نمک در محل حرکت مورچه می توان مانع پیشروی آنها شد.
نصب درپوش مناسب در چاه های فاضالب برای جلوگیري از ورود و خروج حشرات با بستن دهانۀ فاضالب 
دست شویی و روشویی به ویژه شب ها )در صورت نیاز ریختن محلول حشره کش های مخصوص سوسک کش 

در دهانۀ آبریزگاه ها و روشویی ها( می توان از شر سوسک ها خالص شد. 
پرکردن شکاف ها و سوراخ هاي دیوار )بازسازي خانه ها( و پوشاندن کف منازل با الیه اي از سیمان با گرفتن 
درزها و شکاف هاي اتاق ها و کابینت آشپزخانه ها مي توان مانع ورود آفات بهداشتي خانگي و یا پنهان شدن 
آنها شد. درزهای بین پله ها و... با سیمان یا مصالح دیگر دقیقاً گرفته شوند. گاهی الزم است بندکشی بین 

کاشی های دیوار و کف و حاشیه و اطراف قرنیزها تشدید گردد. 
از بین بردن آفات با وسایل مکانیکي و فیزیکی جمع آوري و له کردن آفات، جمع آوری سوسک ها برای تغذیه 
ماکیان، استفاده از مگس کش ها و تله موش های خانگي و مواردی از این قبیل می تواند به ازبین بردن آفات خانگی 
کمک کند. برای خالصی از شّر موش ها می توان از طعمه های سّمی که برای نابودکردن موش تهیه شده اند، استفاده 
کرد و تله موش هایی را زیر میز یا نزدیک دیوار و به دور از محل عبور و مرور قرار داد. همچنین با استفاده از نور و 

ساخت تله های نوری می توان به جمع آوری حشرات اقدام کرد.
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تمیزکردن کانال هاي آب و فاضالب جوي ها و کانال هایي که آب ناشي از بارندگي و زاید را در درون شهر ها 
به بیرون منتقل مي کنند، معموالً به دلیل ناآگاهي شهروندان، پس از مدت کوتاهي از مواد گوناگون یا حتي 
زباله پر مي شود. این مواد منجر به کاهش سرعت آب و نشست لجن مي شود. این مسئله عالوه بر ایجاد شرایط 
مناسب تخم گذاري پشه ها، بوي بد هم تولید مي کند. با الیروبي منظم و مدام مي توان تأثیرات هر دو مشکل 
را به نحو مطلوب کاهش داد. همچنین پرکردن و خشکاندن باتالق ها و آب هاي راکد می تواند در نابودی انواع 

پشه ها به ویژه پشۀ عامل ماالریا )آنوفل( مناسب باشد.
دفن مناسب زباله زباله و فضوالت از محیط هاي پرورش مگس هستند. زباله ها باید درون کیسۀ زباله باشد. 
سطل زباله زود به زود خالی شود. از تجمع ظروف کثیف جلوگیری شود. در نبود یک سیستم جمع آوري و 
انتقال زباله، می توان زباله را سوزاند و یا در گودال کنده شده ویژه دفن کرد. در این حالت دست کم باید 
هفته اي یک بار روي زباله هاي داخل گودال را با خاک تازه )به ضخامت 15 تا 30 سانتی متر( پوشاند تا تولید 
راستا روش های جمع آوری و  این  راه کنترل مگس هاست. در  بهترین  بهداشت محیط  مگس متوقف شود. 
ازبین بردن زباله و دفع بهداشتی زباله ها، دفع بهداشتی فضوالت انسانی و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

بیولوژیکی(  )کنترل  شکارگرها  یا  طبیعی  دشمنان  از  استفاده 
کفشدوزک ها به شکار شته ها و شپشک های مختلف می پردازند و 

جمعیت آنها را کاهش می دهند )شکل 5  ـ3(. 
رختخواب ها،  روي  جاروبرقي  از  استفاده  جاروبرقي  از  استفاده 
فرش ها و مبلمان بسیار مؤثر است. جاروبرقي در کشتن کک ها و 
هیره ها به اندازۀ سم تأثیر دارد. استفاده از جاروبرقي راهبرد بزرگي 
است؛ چرا که هیچ مادۀ شیمیایي استفاده نمی شود. کک گربه و 
کک انسان از فراون ترین انواع کک ها در خانه هاست که به راحتي با 

جاروبرقي نابود مي شوند.
نصب سیستم تهویۀ مناسب در اتاق ها به منظور کم کردن رطوبت و کاهش ذرات گرد و غبار معلق با کاهش 
رطوبت اتاق ها، بهبود تهویه و حذف گرد و غبار، می توان هیره ها و قارچ هاي آلرژن و حملۀ موریانه ها را در درون 
منازل کنترل کرد. از وجود نداشتن نشتی در لوله ها، مشکل رطوبتی در سقف، زیرزمین و یا جمع شدن آب در 
لوله ها و... باید مطمئن شد. وجود نشتی در تمام شیرها و لوله های خراب را باید برطرف کرد. اتاق هاي خواب 
و نشیمن باید مرتب هوادهي شوند و یا رطوبت آنها را با روش هاي دیگر کاهش داد. تکاندن رختخواب ها و 
شستن مکرر مالفه ها و پتوها موجب کاهش دسترسي به غذا و در نتیجه کاهش تعداد هیره هاي گرد و غبار 
منزل خواهد شد. مهم ترین نکته در نابودی پشه ها، کاهش رطوبت محیط است. رشد و تکثیر این بندپایان 
به دلیل وجود رطوبت و دماي مناسب در منازل مسکوني و همچنین غذاي فراوان با سرعت صورت مي گیرد.

استفاده از آب جوش ریختن آب جوش روي وسایل، در صورت آسیب نرساندن به آنها مي تواند آلودگي 
ساس ها و سوسري ها را برطرف کند. همچنین استفاده از آب جوش در خیس نمودن وسایل خواب مي تواند 
به طور کامل مایت هاي گرد و غبار منازل را نیز از بین ببرد. در روش فیزیکي مي توان از جوشاندن البسه و 
وسایلخراب نشدنی، اتوکردن لباس ها به خصوص در نواحي درزها و محل هاي دوخت و آفتاب داغ تابستان، 

براي مبارزه با شپش استفاده کرد.

شکل ٥  ـ٣ـ کفشدوزک ها، شکارگرهای 
شته ها و شپشک ها
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استفاده از نور آفتاب، حرارت و آتش: قراردادن وسایل منزل در معرض آفتاب در تابستان می تواند منجر به 
دفع کامل آلودگی این وسایل از ساس ها، هیره ها و کنه ها شود. برای نابودی شپش ها و دیگر حشرات باید 
لباس های داخل کمد را در برابر آفتاب پهن کنید و کمد لباس ها را قبل از آنکه لباس ها را به آن بازگردانید، 
خوب تمیز، ضدعفونی و لّکه زدایی کنید. با پهن کردن فرش های منزل در جلوی نور و حرارت زیاد خورشید، 
می توان از شر حشراتی چون کک آسوده شد. همچنین می توان از آتش و شعله افکن ها برای کنترل حشرات 

استفاده کرد.
استفاده از پنکه و تولید باد: پشه ها معموالً در هواي ساکن پرواز مي کنند و ضعف پروازي آنها مشهود است. 
یکي از روش هاي بسیار موفق در دفع پشه، خارج کردن هواي محیط از حالت سکون است. این کار را به راحتي 

مي توانید با یک پنکۀ کوچک انجام دهید.
به کارگیری روش های شیمیایی در کنترل آفات

عالوه بر به کارگیری نکات و موازین بهسازی، با استفاده از سموم حشره کش نیز می توان به مبارزه پرداخت 
که این روش با توجه به ایجاد آلودگی محیط زیست، به عنوان آخرین روش برای مبارزه و پاک سازی از شر 

آفات تلقی می گردد )شکل 6  ـ3(.

شکل 6 ـ3ـ به کارگیری روش های شیمیایی در کنترل آفت ها به عنوان آخرین روش

آفت کش ها: آفت کش مادۀ شیمیایی یا بیولوژیکی است که برای از بین بردن یا کنترل آفت ها به کار برده 
مي شود. آفت کش ها از لحاظ کاربرد انواع متعددی دارند از جمله: حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش ها، 
جونده کش ها، نماتودکش ها )کشتن کرم سرکه و غیره(، نرم تن کش ها )کشتن حلزون و غیره( و کنه کش ها 
)برای کشتن مایت ها(. آفت کش ها معموالً ترکیبات آلی مصنوعی هستند و به دلیل تعداد زیاد آفت کش های 

مورد استفاده، نیاز است آنها را به شیوه های مناسبی طبقه بندی کرد )جدول 2ـ3(. 
اگر به این نتیجه رسیده اید که برای کنترل آفت ها باید از آفت کش استفاده کنید، حتماً در ابتدا به این نکته 
از استفادۀ آنها در منازل یا اطراف  با آفت کش ها ناشی  افراد  توجه داشته باشید که بیشترین موارد تماس 
آنها اتفاق افتاده است. بنابراین قبل از استفاده از آفت کش باید به این اطمینان رسیده باشید که استفاده 
از آفت کش ها، مانند اسپري ها، به صورت آماده برای استفاده عرضه  اثر مناسب است. بسیاری  از آن دارای 
مي شوند. استفاده از این شکل آفت کش ها راحت تر و عملی تر است چون برخالف آفت کش های پودری، نیاز 

به اندازه گیری و مخلوط کردن با آب را ندارند.
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جدول ٢ـ٣ـ طبقه بندی آفت کش ها براساس ترکیب شیمیایی

ارگانوکلره

امروزه از این دسته آفت کش ها کمتر استفاده می شود، چون دارای پایداری باال در محیط زیست 
برای  و  کنند  تجمع  حیوانات  و  انسان  چربی  بافت های  در  که  دارند  تمایل  سموم  این  هستند. 
مدت زیادی باقی می مانند و در نهایت، مسمومیت ایجاد می کنند. آندوسولفان و متوکسی کلر، از 

آفت کش ها هستند.  از  این دسته  مرسوم  نمونه های 

ارگانوفسفات
بیشتر این آفت کش ها، حشره کش هستند و زمان ماندگاری کوتاهی در خاک، هوا و غذای حیوانات 
دارند، اما پرخطرتر از سموم کلره اند و مسمومیت های شدیدتری ایجاد می کنند. ماالتیون، دیازینون 

و دیمتوات، از مشهورترین نمونه های این نوع آفت کش ها هستند.

کاربامات
شامل حشره کش، قارچ کش و علف کش هستند و پایداری کمی در محیط زیست دارند. از طریق ادرار 
دفع شده و در بافت های چربی نیز جمع نمی شوند. از لحاظ سّمیت، این گروه دارای آفت کش هایی 

با سّمیت اندک تا بسیار سّمی هستند. 

تریازین
نفوذ  گیاه  تمام بخش های  به  دارند.  اندکی سّمیت  انسان،  برای  گروه علف کش هستند.  این  تمام 
می کنند، پایدار هستند و مدت طوالنی در خاک باقی می مانند. آمیترول، آترازین، هگزازین و سیمازین 

از نمونه های این گروه هستند.

برای کنترل علف های هرز برگ پهن در مزارع حبوبات و فضاهای چمن کاری شده بسیار استفاده فینوکسی
می شوند. دارای سمّیت پایین تا متوسط برای انسان هستند. مکوپروپ یک نمونه از این آفت کش هاست.

توصیه های مهم برای کاهش خطرات ناشی از استفادۀ آفت کش ها در منازل
  آفت کش مناسب را انتخاب کنید.

از آفت کش هاست.  ایمن و مؤثر  برای استفادۀ  بهترین راهنما  این برچسب  را بخوانید.    برچسب آفت کش 
دستورالعمل های چاپ شده در برچسب به شما کمک می کند تا با کمترین مخاطره به بیشترین سود که 

کنترل آفت است، برسید.
  به کلمات هشداردهنده )احتیاط، هشدار و خطر( که نشان دهندۀ قدرت آفت کش برای ایجاد مسمومیت 
در افراد است، باید توجه شود. کلمۀ »احتیاط« روی آفت کش هایی نوشته مي شود که خطر کمتری برای 
انسان داشته باشند. کلمۀ »هشدار« نشان می دهد که آفت کش دارای خطر بیشتری برای انسان است. کلمۀ 

»خطر« نشان دهندۀ این است که آفت کش بسیار سّمی و تحریک کننده است. 
  به مقدار موردنیاز آفت کش بخرید و استفاده کنید.

  آفت کش را به طور ایمن و صحیح استفاده کنید.
  آفت کش را به طور صحیح نگهداری و دفع کنید.
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تأثیرات مخّرب آفت کش ها و حشره کش ها در انسان
مسمومیت، اولین اثر آفت کش ها در انسان است. سرطان، بیماري هاي سیستم هاي عصبي و تنفسي، بیماري هاي 
انسان است.  بر روي  تأثیرات آفت کش ها  از  و... برخي  اعضاي حرکتي  ادراکي، اختالل در  پوستي، اختالالت 
اندام هاي تولیدمثلي، تداخل در اعمال هورموني، عقیم شدن  آفت کش ها داراي تأثیرات مخّرب و سّمي روي 
مردان و زنان و دوره هاي قاعدگي نامنظم در زنان هستند. تحقیقات نشان داده است که سموم آفت کش ها 
باعث سقط جنین، عدم رشد فکري، تأثیرات مخّرب ساختماني در بدن هنگام تولد و نقص هایي در اعمال و 
بافت هاي بدن مي شوند. خسارات ناشي از تأثیر آفت کش هاي گروه هاي مختلف در کاهش میزان باروري انسان در 
جوامع مختلف به ویژه در گروه هاي شغلي که بیشتر با سموم سروکار داشته اند، بسیار زیاد است. د.د.ت از جمله 
آفت کش های بسیار قوی و پایدار است که می تواند تا 50 سال به صورت فعال در بافت ها باقی بماند. محققان 
می گویند که حتی امروزه هم مردم ناخودآگاه مقادیر کمی از این ترکیب را همراه با رژیم غذایی خود می خورند. 
بنزن هگزا کلرید هم در یک فاصلۀ زمانی برای مبارزه با آفات غالت مثل گندم استفاده گردید. این دو حشره کش 
و برخی ترکیبات محیطی دیگر، عمل برخی هورمون ها از جمله استروژن را تقلید می کنند. هر چند کنترل عامل 
بیماري زا با استفاده از آفت کش ها در بخش کشاورزي سودمند است، ولي آفت کش ها باعث ایجاد بیماري و مرگ 
در انسان ها مي شوند و این مشکالت ناشي از شرایط مختلف تماس مستقیم و غیرمستقیم انسان با این مواد است. 

نکات مهم در سم پاشی منازل
  به طورکلي استفاده از سموم شیمیایي به لحاظ مسائل زیست محیطی، به هیچ وجه در منازل توصیه نمي شود و 

بهتر است از روش های مکانیکی و غیرشیمیایی استفاده شود.
باید  ایمنی  اقدام های  و  نحوۀ سم پاشی  و  زمان، محل    نوع سم، 
توسط افراد ورزیده و متخصص انتخاب و سم پاشی نیز باید توسط 

این افراد انجام شود.
  هنگام سم پاشی باید کلیۀ موازین احتیاطی رعایت گردد. 

  الزم است قبل از سم پاشی محل های موردنظر تمیز و در صورت 
امکان شست وشو شود.

خواب  وسایل  و  کودکان  وسایل  غذاخوری،  غذایی، ظروف    مواد 
و پرندگان باید از محل خارج یا روی آنها کاماًل پوشانیده شود.

هریک از هنرجویان، نحوۀ به کارگیری روش های غیرشیمیایی و شیمیایی مبارزه با حشرات و جوندگان فعالیت ٣
موذی منطقه و محیط خانۀ خود را بررسی و با مناطق دیگر مقایسه کند. سپس نتایج آن را به شکل یک 

گزارش کامل در کالس ارائه دهد.

شکل ٧ـ٣ـ سم پاشی با رعایت کامل اصول 
ایمنی
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 انجام شست وشو، لّکه گیری، لّکه زدایی و حشره زدایی شایستگی پنجم

فعالیت پایانی 

 یکی از دوستان شما به تازگی صاحب یک فرش و یک مبلمان )چوبی با روکش پارچه ای( نو و جدید شده  1
است و از شما به عنوان یک مطلع در خصوص نحوۀ نگهداری، لّکه بری، شست و شو و حشره زدایی آنها راهنمایی 

خواسته است. با پاسخ دادن به سؤاالت زیر، مشخص نمایید چگونه می توانید دوستتان را راهنمایی کنید. 
  توصیه های شما برای نگهداری و قراردهی صحیح فرش و مبلمان در منزل چیست؟

  قبل از لّکه بری، به چه نکاتی باید توجه کند؟
  اولین و مهم ترین نکته ای که در تمیزکاری و لّکه بری فرش و مبلمان منزل باید در نظر بگیرد، چیست؟

  استفاده از کدام شوینده ها و یا تمیزکننده ها را برای لّکه بری و شست و شو مناسب می دانید؟ چرا؟
  فرش و مبلمان ممکن است در معرض آسیب کدام گروه از آفات خانگی قرار بگیرند؟

  چگونه باید از آفات خانگی فرش و مبلمان جلوگیری کند؟
  چه روش های غیرشیمیایی را برای مبارزه و حشره زدایی آنها مناسب می دانید؟ چرا؟

  کدام گروه از سموم و حشره کش های شیمیایی را توصیه نمی کنید؟ درصورت لزوم، کدام گروه را توصیه 
می کنید؟ چرا؟

 شما به عنوان هنرجوی خبره در رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده، به یکی از همایش های استانی  ٢
با موضوع » روش ها و راهکارهای مدیریت بحران آب در محیط خانه« برای سخنرانی دعوت شده اید. با توجه 
و  نگهداری  را در  و پاک سازی در محیط زندگی خود، چه روش هایی  لّکه زدایی  اهمیت در شست و شو،  به 
ذخیره سازی آب برای شرایط بحرانی پیشنهاد می کنید؟ هر یک از اعضای خانوادۀ شما، برای مدیریت شرایط 
بحران آب، چه نقشی را در نگهداری و ذخیره سازی آب در خانه دارند؟ متن سخنرانی و راهکارهای خود را 
در 3 الی4 صفحه بنویسید و در کالس ارائه دهید. سپس با راهنمایی هنرآموز خود، روش ها و راهکارهای 

ارائه شده را به روش طوفان فکری فهرست و دسته بندی کنید.
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