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همکاران محترم 

کشف  و  مختلف  حرف  و  فنون  شناخت  حرفه وفن،  درس  اهداف  از  ىکی  اىنکه  به  توجه  با 
زىادی  حّد  تا  آموزش،  کىفىت  پس  است،  شغل  و  رشته  انتخاب  جهت  دانش آموزان  استعدادهای 

می تواند ما را به هدف نزدىک کند؛ بنابراىن الزم است:
به بخش فعالىت های عملی توجه بىشتری کرده، براساس تواناىی دانش آموزان و امکانات   

مدرسه، آن ها را برای انجام فعالىت ها تشوىق کنىد.
 دانش آموزان را به فعالىت های کتاب محدود نکنىد. گاهی می توانىد فعالىت های موازی )در 

جهت مفاهىم کتاب( را که به ابتکار شما ىا دانش آموزان طرح می شود، در کالس اجرا کنىد.
آن،  در  که  دهىد  ترتىب  دانش آموزان  ساىر  و  مدرسه  مربىان  حضور  با  هماىشی  می توانىد   
هر دانش آموز ىا گروه های دانش آموزی، خالصٔه نتىجٔه تحقىقات خود را به شکل کنفرانس به اطالع 

دىگران برسانند.
به حفظ فرهنگ و آداب و رسوم منطقه و  به بومی شدن محتوای کتاب، نسبت  با عناىت   

همچنىن طرح نىازمندی ها و قابلىت های استان، توجه بىشتری داشته باشىد.



دانش آموزان عزیز

در کتاب حرفه وفن سال های گذشته با برخی از فنون و حرف به طور اختصار آشنا شدىد و با 
انجام فعالىت های عملی مهارت های ساده ای در رابطه با هر ىک از اىن موضوعات کسب کردىد.

است؛  جدىد  مطالب  برخی  و  دوم  و  اّول  کتاب  مطالب  تعمىق  جاری،  سال  کتاب  محتوای 
بنابراىن، عالوه بر آنکه شناخت دقىق تری از اىن فنون به دست می آورىد، مهارت شما نىز تا حّد زىادی 

در انجام امور روزمره تقوىت می شود.
ىکی از اهداف درس حرفه وفن، معرفی رشته های مختلف، کشف استعدادهای نهفته و هداىت 

آن برای انتخاب رشتٔه تحصىلی و شغلی ــ به عنوان ىک تصمىم ــ سرنوشت ساز است.
با عناىت به بومی شدن کتاب و بىان قابلىت های منطقه در آن، امىد است در انتخاب رشته و شغل 

خود، به نىازمندی ها و استعدادهای منطقٔه شمال کشور نىز توجه کنىد.

مشارکت  و  تألیفی  چند  طرح  اجرای  راستای  در  کتاب  اىن 
استان ها در تولید مواد و رسانه های آموزشی و در چارچوب راهنمای 
برنامهٴ مصوب تألیف شده و در سطح استان مازندران اجرا می شود.
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تحقيق  موضوعی  دربارٔه  حال  به  تا  آيا 
کرده ايد؟ 

را  تحقيق  انجام  علمی  مراحل  آيا 
می شناسيد؟

انسان نسبت به دنيای اطراف خود کنجکاو است. او سعی می کند با تفکر و تحقيق 
متوجه حوادث و اتفاقات شود. در طول شبانه روز، هزاران نفر به صورت فردی و گروهی، 
تحقيق  به  آزمايشگاه ها  و  کارخانه ها  دانشگاه ها،  مدارس،  مثل  مختلف  مکان های  در 

می پردازند.
علم  به  نادانی  و  جهل  از  را  انسان  و  می شود  فرهنگی  و  علمی  رشد  سبب  تحقيق 
حّل  برای  را  راه  تحقيق  حقيقت،  در  می کند.  آشکار  را  واقعيت ها  و  حقايق  و  می رساند 

مسائل و مشکالت پيچيده، هموار می کند.
در سال گذشته، با خالقيت، نوآوری و انواع سيستم آشنا شديد و عوامل مؤثر بر 
تحقيق  انجام  علمی  مراحل  با  واحد،  اين  در  شناختيد.  را  فّناوری  محصوالت  پيشرفت 
آشنا می شويد و در قسمت سيستم هم در مورد مباحث بازخورد، کنترل و محيط سيستم، 

مطالبی خواهيد آموخت.

تحقيق چيست؟
آوردن  به دست  آن  نتيجٔه  که  دقيق  و  منظم  فعاليت  يک  از  است  عبارت  تحقيق 

پاسخ هايی برای سؤال های موردنظر در موضوع تحقيق است.
حقيقت  بهتر  کشف  برای  ولی  داريد  آشنايی  خود  اطراف  حقايق  از  برخی  با  شما 
انجام  تحقيق  با  کار  اين  داريد.  نياز  منظم تری  و  بيشتر  مطالعٔه  و  بررسی  به  واقعيت ها  و 

می شود.



3

مراحل تحقيق
١ــ انتخاب مسئله و موضوع تحقيق: اّولين قدم در تحقيق، انتخاب موضوع آن 
است. موضوع تحقيق با احساس وجود يک مشکل در ذهن به وجود می آيد که عالقه مند 
می شويم راه حّل آن را بيابيم. هنگامی که چنين احساسی را پيدا می کنيم می توان گفت که 

موضوع و مسئلٔه تحقيق را انتخاب کرده ايم.

چگونه می توان موضوع تحقيق را انتخاب کرد؟

بايد توجه داشت که موضوع تحقيق بايد محدود بوده، مورد عالقٔه شخص پژوهشگر 
باشد.

٢ــ تدوين اهداف: پس از انتخاب موضوع تحقيق بايد به اين سؤال پاسخ دهيم 
که «منظور و مقصود نهايی از انجام اين تحقيق چيست؟».

برای مثال، اگر موضوع تحقيق ما بررسی علل آلودگی آب باشد، هدف های کلی و 
جزئی تحقيق ما به صورت زير است:

هدف کلی:
ــ شناسايی علل و عوامل آلودگی آب

نظر  در  بايد  هم  را  جزئی)  کوچک تری (هدف  هدف های  پرسش  اين  به  پاسخ  برای 
گرفت که دقيقاً مشخص شود در اين تحقيق چه کارهايی بايد انجام گيرد.

هدف های جزئی:
ــ نقش انسان در آلودگی آب ها

ــ راه های رفع آلودگی و پاکيزه نگهداشتن آب های روی زمين
ــ نقش صنايع در آلودگی آب

ــ نقش کشاورزی در آلودگی آب.
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٣ــ فرضيه تحقيق: پژوهشگر پس از تعيين اهداف تحقيق، با توجه به مطالعات 
(فرضيه  می کند  بيان  را  فرضيه هايی  خود  تحقيق  برای  ديگران،  تحقيق های  نتايج  يا  خود 

همان پيش بينی اّولئه نتيجٔه تحقيق است). به اين نمونه ها توجه کنيد:
الف) انسان ها مهم ترين عامل آلودگی آب ها هستند.

کمک  آب ها  آلودگی  از  پيشگيری  به  می تواند  آب  آلوده کنندٔه  عوامل  شناخت  ب) 
کند.

٤ــ جمع آوری اطالعات: در سال قبل در قسمت خالقيت و نوآوری با روش های 
جمع آوری اطالعات آشنا شديد. يکی از مراحل مهم و ضروری هر تحقيق مطالعٔه منابع 
شبکٔه  روزنامه ها،  مجالت،  جزوه ها،  کتاب ها،  بررسی  است.  تحقيق  موضوع  به  مربوط 
جهانی اينترنت و … که به طور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع تحقيق ارتباط دارد، به شما 

کمک می کند تا مسئله را بهتر شناسايی کنيد.
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اطالعات  موضوع  يک  مورد  در  می توان  ديگری  روش های  چه  با   
جمع آوری کرد؟

از  که  اطالعاتی  شده:  جمع آوری  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی  ٥ــ 
اين  در  آورده ايد،  به دست  مختلف  منابع 
کرده،  تحليل  و  تجزيه  و  بررسی،  مرحله 
دربارٔه  سپس  کنيد.  مقايسه  يکديگر  با 
خود  فرضيه های  نادرستی  و  درستی 

تصميم گيری کنيد.

برای طبقه بندی اطالعات و نتايج حاصل از تحقيق از چه روش هايی 
می توان استفاده کرد؟
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٦  ــ جمع بندی و نتيجه گيری: پس از بررسی و تجزيه و تحليل اطالعات به دست 
آمده، بايد مراحل کار تحقيقی خود را از ابتدا تا انتها مرور کرده، آنها را با نظم خاصی 

مرتب کنيد و يک نتيجٔه کلی در مورد فرضيه های تحقيق ارائه دهيد.
٧  ــ تهيۀ گزارش تحقيق: اکنون که موفق شده ايد يک طرح تحقيقی را به انتها 
برسانيد، حيف است ديگران از نتايج تحقيق شما آگاه نشوند؛ بنابراين، الزم است با استفاده 

از يک روش مناسب، گزارشی از تحقيق خود تهيه کنيد.

هر گروه يک موضوع را به عنوان تحقيق انتخاب و با توجه به مراحل 
تحقيق دربارٔه آن گفت و گو کرده، نتايج را به کالس گزارش دهيد.

             بيشتر بدانيد

چگونه می توانيم يک پژوهشگر موفق باشيم؟
اگر می خواهيد يک پژوهشگر موفق باشيد، بايد سؤال يا سؤاالت زير 

را از خود بپرسيد.
ــ دربارٔه سؤال يا مسئلٔه خود چقدر اطالعات داريد؟ 
ــ تا چه اندازه با روش های پژوهشی آشنايی داريد؟

ــ تا چه اندازه به موضوع پژوهش می انديشيد و آن را نزد خود يا گروه 
بررسی می کنيد؟

ــ تا چه اندازه در انجام کارها صبر و حوصله و پشتکار داريد؟
ــ تا چه اندازه واقع بين هستيد؟

ــ تا چه اندازه امانتدار و صادق هستيد؟



7

سيستم
در سال قبل، با قسمت های اصلی (ورودی، پردازش و خروجی) يک سيستم آشنا 
شديد و ياد گرفتيد که اين قسمت ها يک سيستم را تشکيل می دهند و آن را در رسيدن به 

هدف هايش ياری می رسانند.
کامل  کنترل،  و  بازخورد  جزء  دو  شدن  اضافه  با  سيستم  مفهوم  زير،  نمودار  در 

می شود.

بازخورد، اطالعاتی در مورد خروجی سيستم و کنترل، سنجش و مقايسٔه خروجی 
سيستم مورد نظر با خروجی يک سيستم استاندارد است.

اگر نتايج خروجی سيستم مطابق با استاندارد باشد، بازخورد مثبت، و اگر اطالعات 
خروجی با استاندارد مطابقت نداشته باشد، بازخورد منفی است.

يک کارخانٔه توليد المپ را در نظر بگيريد. براساس استاندارد تعيين شده، انتظار 
داريم مثالً هزار ساعت روشنايی دهد. چنانچه المپ توليدی به شرط استفادٔه صحيح در 

کمتر از مدت تعيين شده بسوزد، بازخورد منفی است.
يافت  خانگی  وسايل  از  برخی  در  که  است  کنترل  و  بازخورد  از  مثالی  ترموستات، 
می شود و در صورت وجود اختالف دما، دستگاه را روشن می کند تا در اثر ايجاد برودت 

يا حرارت بيشتر، دمای اتاق به حّد مطلوب برسد.

               خروجی                                                          پردازش                                                      ورودی    

بازخورد
کنترل



8

آيا می توانيد چند مثال مشابه بيان کنيد؟

محيط سيستم
تيم فوتبالی را به عنوان يک سيستم در نظر بگيريد. چه عواملی در موفقيت اين تيم 

مؤثر است؟ 
شما نيز يک سيستم مثال بزنيد، سپس جدول زير را کامل کنيد.

در اجزای سيستمسيستم که  خارجی  عوامل 
موفقيت تيم تأثير دارند

در  که  خارجی  عوامل 
موفقيت تيم تأثير ندارند

.....................تيم فوتبال
.....................
.....................
.....................
.....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................
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از بين عوامل موجود، بعضی از آنها مثل شرايط زمين، آب و هوا، توپ و … جزء 
سيستم  محيط  عنوان  به  که  دارد  تيم  عملکرد  در  مهمی  تأثير  ولی  نيست،  سيستم  اجزای 

محسوب می شود. حال شما با توجه به مطالب فوق، محيط سيستم را تعريف کنيد.

 
جامعه ای که در آن زندگی می کنيم، يک سيستم است. نقش خود را 

به عنوان جزئی از سيستم بررسی کنيد.

           بيشتر بدانيد
نگرش سيستمی

نگرش سيستمی سبب می شود که افراد، محيط زندگی خود و ديگران 
را بهتر و دقيق تر بشناسند و آمادگی بيشتری برای پذيرش تغيير و تحول در 
اساساً  و  می بينند  سيستمی  را  جهان  کسانی که  باشند.  داشته  مطلوب  جهت 
سيستمی فکر می کنند، به انديشٔه توحيدی، نزديک ترند. اين انديشه همه چيز 
را از خدا و برگشت همه را به سوی او می داند. اين گونه افراد می دانند و 
زيستی  محيط  طبيعی و  سيستم  انسان بخشی از  ديگران هم می آموزند که  به 
و جلوه ای از مواهب الهی است. اين انديشه، انسان را موجودی با ارزش 

می داند که بايد رابطه ای مسالمت آميز و دوستانه با ديگران داشته باشد.
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مرور آموخته ها
١ــ متن زير را کامل کنيد.

تحقيق عبارت است از يک ……… که نتيجٔه آن ………………………… 
در موضوع تحقيق است. عواملی که خارج از سيستم بوده، ولی تأثير مهمی بر عملکرد 

آن دارند …………… «سيستم» ناميده می شوند.
٢ــ جدول زير را کامل کنيد.

موضوع تحقيق: بررسی عوامل آلوده کنندٔه هوا

هدف کلی: می خواهيم عوامل آلوده کنندٔه هوا را بشناسيم.

اهداف جزئی:
الف) ...............................................................
ب) ................................................................
ت) ................................................................

فرضيۀ تحقيق:
ث) مراکز صنعتی و وسايل نقليه مهم ترين عوامل آلودگی هوايند؛

ج) شناخت عوامل آلوده کنندٔه هوا تأثير مثبتی در پاکيزگی آن دارد.

٣ــ کدام يک از عوامل زير جزء محيط (سيستم) يک تيم فوتبال اند.

محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست زمين بازی
محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست مغازه های اطراف زمين بازی 

محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست تماشاگر
وسيلٔه نقليه ای که از جادٔه کنار 

زمين بازی عبور می کند.
محيط سيستم هست  محيط سيستم نيست 
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فعاليتفعاليت

در گروه از دو موضوع زير يکی را انتخاب و پس از بررسی و گردآوری 
اطالعات نتيجه  را به کالس گزارش نماييد.

١ــ بررسی کنيد مقدار تقريبی مساحت مدرسه تان، برای هر دانش آموز 
چقدر است؟

٢ــ حداقل دو رشتٔه تحصيلی را در نظر بگيريد و شغل های مرتبط با 
تحصيلی و  رشته های  از  کنيد.  تهيه  گزارشی  آن  مورد  در  شناسايی و  را  آن 
شغل های مرتبط موجود در جامعه، گزارشی تهيه کرده، به کالس ارائه کنيد.

و  کرده  معرفی  را  منطقه  تيمی  يا  گروهی  محلی  بازی های  از  يکی  ١ــ 
مطابق جدول صفحٔه ٨ آن را بررسی کنيد.

٢ــ يکی از سيستم های زير يا يک سيستم ديگر را به دلخواه انتخاب 
کرده و ورودی، پردازش و خروجی آن را توضيح دهيد. سپس باز خورد و 

کنترل را در اين سيستم ها بررسی کنيد.
مدرسه     ،    شاليزار  ،      باغ مرکبات   ،   سماور
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واحد دومواحد دوم

كار با برق
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يا  روشن  نقطه  چند  يا  دو  از  را  المپ  يک  می توان  وسيله ای  چه  با 
خاموش کرد؟

در سال های گذشته با کليد تک پل و دوپل و مدارهای آن آشنا شده ايد. در تأسيسات 
الکتريکی کليدهای مختلفی به کار می رود که يکی از آنها کليد تبديل است.

به تصاوير باال نگاه کنيد.
١ــ چه تفاوت هايی ميان پنکه و اتوی برقی وجود دارد؟

٢ــ چه عاملی باعث به حرکت درآوردن پروانٔه پنکه می شود؟
در سال اّول و دوم با ويژگی های برخی وسايل الکتريکی، مدارها و حفاظت و ايمنی 
در برق آشنا شديد. در اين واحد، مطالبی دربارٔه استفاده و نحؤه عملکرد تايمرها و موتور 

الکتريکی خواهيد آموخت.
امروزه، يکی از پرمصرف ترين ابزار در صنايع و کارخانه ها موتورهای الکتريکی اند.
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به وسيلٔه  است.  غيرمشترک  پيچ  دو  و  مشترک  اتصال  پيچ  يک  دارای  تبديل  کليد 
کليد تبديل می توان يک المپ را از دو نقطه، مثالً ابتدا و انتهای راهرو يا راه پله روشن يا 
خاموش کرد. اما امروزه از اين روش استفاده نمی شود و تايمرها و رله های زمانی، جای 

کليدهای تبديل را گرفته اند. 

     
ــ مدار کليد تبديل

وسايل موردنياز:
١ــ جعبٔه تقسيم

٢ــ دو عدد کليد تبديل
٣ــ دو عدد سرپيچ با المپ

٤ــ سيم
٥  ــ فيوز

٦  ــ تختٔه ٥٠×٥٠ سانتی متر.

شمای فنی    

فعاليتفعاليت
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مراحل بستن مدار الکتريکی کليد تبديل
١ــ سيم فاز را بعد از عبور دادن از فيوز و جعبٔه تقسيم به اتصال يا پيچ 

مشترک کليد تبديل اّول متصل کنيد.

  شمای حقيقی

فعاليتفعاليت
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پيچ  دو  از  يک  هر  از  ٢ــ 
سيم  دو  اّول،  تبديل  کليد  غيرمشترک 
برگشت به دو پيچ يا اتصال غيرمشترک 

کليد تبديل دوم وصل کنيد.

مشترک  پيچ  يا  اتصال  از  ٣ــ 
به  را  برگشت  سيم  دوم،  تبديل  کليد 
متصل  المپ  سرپيچ  پيچ های  از  يکی 

کنيد.

از  مستقيماً  را  نول  سيم  ٤ــ 
جعبٔه تقسيم به پيچ ديگر سرپيچ المپ 

متصل کنيد.
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را  مدار  دبير،  نظارت  با  ٥  ــ 
بررسی  را  تبديل  کليد  کار  و  آزمايش 

کنيد.

چگونه می توان يک المپ را از دو نقطه به وسيلۀ تايمر روشن و خاموش 
کرد؟

امروزه برای روشن و خاموش کردن يک المپ از دو نقطه، به جای کليد تبديل از 
نوعی کليد زمانی استفاده می شود که به آن تايمر يا رلۀ راه پله گفته می شود. در مدار 
روشنايی راه پله، با رلٔه زمانی، با فشار يک شستی رله شروع به کار کرده و المپ های راه پله 
روشن و بعد از زمان معينی خاموش می شود. اين فرمان در راه پلٔه کلئه طبقات امکان پذير 

است. نمونه ای از يک رلٔه راه پله و نقشٔه کاربردی آن را در زير مشاهده می کنيد.
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اگر هنگام بستن مدار، به جای تايمر تأخير در قطع، از تايمر تأخير در 
وصل استفاده شود، چه اتفاقی پيش می آيد؟

موتور الکتريکی
تبديل  مکانيکی  انرژی  به  را  الکتريکی  انرژی  که  است  ماشينی  الکتريکی  موتور 

فاز

رله راه پله

نول
مشترک 

و
المپ 

رله راه پله
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می کند. امروزه اين موتور در وسايل الکتريکی بيشترين کاربرد را دارد. اين گونه موتورها به 
تناسب کاربرد در ابعاد بسيار کوچک 
برای کارهای بسيار حساس و دقيق و 
در ابعاد بزرگ تر، در کارخانه ها مورد 
استفاده قرار می گيرند. در يک موتور 
دّوار، بخش متحرک چرخنده يا رتور 
استاتور  يا  ايستانه  ثابت،  بخش  و 

خوانده می شود.

 بيشتر بدانيد

سال  در  برق  جريان  آهنربايی  خاصيت  کشف  از  پس  فارادی  ميشل 
١٨٣١ ميالدی، ساده ترين ماشين الکتريکی را ساخت. اين ماشين که موتور 

الکتريکی نام گرفت، به موتور فارادی مشهور است.
تحول  مکانيکی  کارهای  انجام  در  الکتريکی  موتورهای  اختراع 
عظيمی ايجاد کرد. اگر کمی فکرکنيم، امروزه بيشتر وسايل الکتريکی موتور 
الکتريکی دارند که نشان دهندٔه اهميت نقش موتورهای الکتريکی در زندگی 

بشر است.

ساختمان موتورهای الکتريکی
موتورها از نظر جريان الکتريکی دو دسته اند:

١ــ موتورهای جريان متناوب؛ مانند: موتور يخچال، پنکه و کولر؛
ضبط  صوت،  اسباب بازی،  مـانند: موتـورهای  مستقيم؛  جريـان  موتـورهای  ٢ــ 

برف پاک کن شيشٔه اتومبيل و … .
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رتور (آرميچر سيم پيچی شده)

موتورهای الکتريکی عمدتاً از دو قسمت اصلی تشکيل می شوند:
١ــ قسمت گردنده (رتور)

٢ــ قسمت ساکن شامل قطب ها و بدنه (استاتور).
عالوه بر قسمت های ياد شده، قسمت های ديگری نيز در موتورهای الکتريکی وجود 

دارد.
در تصاوير زير، اجزای يک موتور الکتريکی را مشاهده می کنيد:

َدَوران  موتور  درون  در  که  می شود  گفته  موتور  از  قسمتی  به  رتور  رتور:  ١ــ 
يا  مس  از  ميله هايی  ميانشان  که  فوالدی  باريک  مجزای  قطعٔه  چندين  از  رتور  می کند. 

ساخته  شده،  تعبيه  سيم پيچ  يا  آلومينيوم 
خود  انتهای  در  ميله ها  اين  است.  شده 
متصل  هم  به  مسی  حلقه های  وسيلٔه  به 

می شوند.

٢ــ استاتور:  استاتور برای ايجاد ميدان مغناطيسی الزم جهت به گردش در  آمدن 
رتور ساخته می شود. اين وسيله از ورقه های باريک آلومينيوم و آهن و شيار جهت قرار 

گرفتن سيم پيچ در درون آن تشکيل شده است.

استاتور

(رتور) ١

٢
٢
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٣ــ پروانۀ خنک کننده: از پّره هايی تشکيل شده است که هوا را به داخل موتور 
می کشد و موتور را خنک می کند.

پوسته يا بدنه

پروانه   

اجزای  بدنٔه  همچنين،  می رود.  به کار  موتور  قطعات  نگهداشتن  برای  بدنه:  ٤ــ 
داخلی موتور را از عوامل خارجی مانند گرد و خاک و آب محافظت می کند.
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 بررسی ساختمان يک موتور الکتريکی: يک موتور الکتريکی 
ضبط صوت سالم را از تعميرگاه لوازم صوتی تهيه کنيد. قسمت های مختلف 
آن را با دقت از هم جدا کنيد. سپس با توجه به توضيحات و تصاوير صفحٔه 

قبل، گزارشی بنويسيد.
 ساخت پنکه: با استفاده از يک پروانه و يک موتور الکتريکی کوچک، 

بـا  بسازيـد.  روميـزی  پنـکٔه 
انتقال نيروی موتور الکتريکی 
چـرخ دنـده  و  تسمه  بـه وسيلٔه 
می توان وسايل مختلف ديگر 

را به حرکت درآورد.

به تصاوير زير نگاه کنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

١ــ وسايلی که در باال می بينيد، چه کاری انجام می دهند؟

فعاليتفعاليت
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فعاليتفعاليت

٢ــ نقش موتور الکتريکی را در هر يک از وسايل صفحٔه قبل توضيح 
دهيد.

٣ــ چند نمونه از کاربرد موتورهای الکتريکی را در اندازه های کوچک 
و بزرگ بيان کنيد.

 بستن مدار رلٔه راه پله برای يک ساختمان دو طبقه
وسايل مورد نياز:

١ عدد ١ــ رلٔه زمانی 
٢ عدد ٢ــ شستی 
٢ عدد ٣ــ سرپيچ با المپ 

به مقدار کافی ٤ــ سيم 
١ عدد ٥  ــ فيوز 
١ عدد ٦  ــ تخته به ابعاد ٥٠×٥٠ سانتی متر 
٣ عدد ٧ــ جعبه تقسيم 
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مراحل بستن مدار رلۀ راه پله
١ــ ابتدا کلئه وسايل را روی تخته نصب کنيد.

٢ــ به وسيلٔه سيم فاز، L١ را بعد از فيوز و جعبه تقسيم به کليد Q١ متصل کنيد.
 Sو ١+٢ Sبه شستی های ١ (X١،٢،٣) را از طريق جعبه تقسيم (Q١) ٣ــ کنتاکت (١) کليد

متصل کنيد و برگشتی شستی ها را به بوبين تايمر K١T متصل کنيد.
 (X١،٢،٣) را از طريق جعبه تقسيم K١T يا همان تيغٔه تايمر (Q١) ٤ــ کنتاکت (٢) کليد

به المپ های E٢ و E١ متصل کنيد.
٥  ــ نول را به تايمر K١T  و المپ های E٢ و E١  متصل کنيد.

٦  ــ با نظارت دبير، مدار را آزمايش و گزارشی تهيه کنيد.

فاز
نول

ومشترک 
المپ 
(KlT) رله راه پله

(KlT) رله راه پله
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الکترونيک:قرن بيست و يکم، قرن اطالعات و ارتباطات و با گسترده شدن فّناوری 
اطالعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش های آموزش نيز 
دچار تحول شدند. تحول اين ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و 

هر مکان بتواند با اين امکانات پيشرفته مشغول يادگيری شود.

در سال گذشته، با بعضی از مدارهای الکتريکی و همچنين قطعات الکترونيکی مانند؛ 
مقاومت، خازن، سلف و ديود آشنا شديد. در اين واحد با بعضی از قطعات الکترونيکی 
ترانزيستور و انواع آن، آی سی و دستگاه های اندازه گيری (آوومتر) و  پرمصرف از قبيل 
جدول واحدهای الکتريکی آشنا خواهيد شد. برای آشنايی بيشتر با روش کار اين قطعات، 

کارهای عملی و آزمايش هايی نيز انجام خواهيد داد.
ــ جمله ها را کامل کنيد:

متر واحد اندازه گيری کميت …… است.
ليتر واحد اندازه گيری کميت …… است.
گرم واحد اندازه گيری کميت …… است.

هر کميت الکتريکی نظير ولتاژ، جريان، مقاومت و … نيز به واحدی برای سنجش 
و اندازه گيری نياز دارد. اين واحدها به وسيلٔه انجمن مهندسان در سطح ملی يا بين المللی 

تعيين می شود.



26

واحدهای اندازه گيری کميت های الکتريکی

دستگاه اندازه گيریواحد اندازه گيریکميت
عالمتنامعالمتنام
ولتاژ

(اختالف پتانسيل)
UولتVولت متر

آمپرمترAآمپرIجريان الکتريکی
اهم مترΩاهمRمقاومت الکتريکی
وات مترWواتPتوان الکتريکی

٭ عالمت «Ω» ُامگا خوانده می شود.

مقاومت الکتريکی
مخالفت  الکتريکی  مدار  در  جريان  عبور  با  که  الکتريکی است  قطعه ای  مقاومت 
می کند. هر جسمی که جريان الکتريکی را راحت تر از خود عبور دهد، مقاومت کمتری 
دارد. واحد اندازه گيری مقاومت الکتريکی را «اهم» می گويند که با عالمت «Ω» نشان داده 

می شود. در مدارها، مقاومت را با حرف «R» مشخص می کنند.
دستگاه اندازه گيری: برای اندازه گيری مقدار کميت های الکتريکی (ولتاژ، جريان، 
مقاومت و …) از دستگاهی به نام آوومتر يا مالتی متر عقربه ای (آنالوگ) يا ديجيتال استفاده 

می شود. در شکل زير، آوومتر آنالوگ و ديجيتال نشان داده شده است.

 بيشتر بدانيد



27

آوومتر عقربه ای (آنالوگ)                                                        آوومتر رقمی (ديجيتال)

است،  مقاومت  يک  اهم  مقدار  اندازه گيری  حال  در  که  را  آوومتر  يک  زير،  شکل 
نشان می دهد.

٭ سلف در مدارهای الکترونيک کاربردهای زيادی دارد و برای توليد ميدان مغناطيسی و آهنربای الکتريکی به کار می رود. از اين 
قطعه در مدار هماهنگی آنتن راديو استفاده می شود.

آشنايی با بعضی از قطعات الکترونيکی و چگونگی عملکرد آنها
َسلف٭: َسلف يا القاگر قطعه ای از مدارات الکترونيک است که از يک سيم پيچ 
و هستٔه مغناطيسی ساخته شده است. سلف يک ذخيره کنندٔه انرژی مغناطيسی است که 
آهنی  هستٔه  با  سلف ها  می کند.  ذخيره  مغناطيسی  انرژی  صورت  به  را  الکتريکی  انرژی 

باعث تقويت ميدان مغناطيسی می شوند اّما سلف ها می توانند بدون هسته نيز باشند.
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مدارهای  در  و  است  پايه  سه  دارای  که  است  قطعه ای  ترانزيستور:  ترانزيستور 
الکترونيکی کاربرد زيادی دارد. از ترانزيستور برای تقويت جريان ها يا ولتاژهای ضعيف 

و گاهی نيز از آن به عنوان کليد استفاده می شود.
کلکتور  و   (Base) بيس   ،(Emiter) اميتر  نام های  به  را  ترانزيستور  پائه  سه 
در  می کنند.  مشخص  نامشان  اّول  حرف  با  را  آنها  و  کرده اند  نام گذاری   (Collector)

شکل های زير، نمای بيرونی ترانزيستور و عالمت نمايش مداری آن را می بينيد.

سيم پيچ با هستۀ مغناطيسی                                            سيم پيچ بدون هستۀ مغناطيسی   

   نمايش مداری ترانزيستورنمای بيرونی ترانزيستور

کلکتور  

اميتر
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ساخت  الکترونيکی،  مدارهای  طراحی  شدن  وسيع تر  مجتمع): با  (مدار  آی سی 
صورت  به  را  مدارها  از  بعضی  امروزه  علت،  همين  به  می شود؛  مشکل تر  هم  مدار  کامل 
قطعات فشرده، به گونه ای می سازند که تعداد زيادی ترانزيستور در آنها به کار رفته است. 
به اين مدارها، آی سی (IC) يا «مدار مجتمع» می گويند. در شکل زير، نمونه هايی از آی سی 
را می بينيد. پين های فلزی آی سی به مدار متصل اند و مدار در قطعه ای از پالستيک يا 
سراميک نصب شده است. با استفاده از پين ها می توانيد قطعات ديگری را به مدار داخلی 

آی سی متصل کنيد.
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از  جريان  شود،  داده  بيس  به  جريان  اگر  کارترانزيستور:  آزمايش 
کلکتور به سمت اميتر جاری خواهد شد (سوئيچ روشن است) و اگر جريانی به 
سمت بيس نداشته باشيم، جريان نمی تواند از کلکتور به سمت اميتر جاری شود 
(سوئيچ خاموش است). در شکل زير، مدار پايه ای را که ما برای ترانزيستورها 

داريم، مشاهده می کنيد.

آزمايش كنيدآزمايش كنيد

وسايل الزم:
١ عدد  BC١ــ ترانزيستور ١٠٧
١ عدد  (LED) ٢ــ ديود نورانی
١ عدد ٣ــ مقاومت متغير ١٠ کيلواهمی 
٢ عدد ٤ــ باتری قلمی ١/٥ ولتی و جای باتری 

می افتد؟  اتفاقی  چه  دهيد.  تغيير  را  متغير  مقاومت  کليد،  وصل  از  بعد 
نتيجه را گزارش دهيد.

ترانزيستور

مقاومت متغيرديود نورانی
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فعاليتفعاليت

از دو فعاليت زير، يکی را انتخاب کنيد و انجام دهيد.
LED ٔ١ــ ساخت مدار چشمک زن با ديود نوردهنده

قطعات مورد نياز:
ــ مقاومت: ١٠KΩ=R٢=R١ (ده کيلو اهمی)

ــ خازن الکتروليتی: MF ١٠٠=C٢=C١ (١٠٠ ميکرو فاراد)
ــ ترانزيستور: ٢SC٩٤٥=T٢=T١ (يا هر ترانزيستور مشابه ديگر)

ــ منبع تغذئه ٦ ولتی (٤ تا باتری ١/٥ ولتی)
ــ ديود نوری LED (٢ عدد)
ــ کليد قطع و وصل کوچک.

به  شروع  ترانزيستورها  از  يکی  کنيد،  وصل  را  کليد  وقتی  کار:  طرز 
کار می کند و ديود نوردهنده روشن می شود. پس از مدتی که خازن شارژ شد، 
ترانزيستور اّولی قطع می شود و ترانزيستور دوم روشن می شود و تا زمانی که 

کليد وصل است، اين عمل ادامه دارد.
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شدن  روشن  و  خاموش  زمان  خازن،  مقدار  تغييردادن  با  می توانيد  ٭ 
LED ديود نوردهنده را تغيير دهيد.

٢ــ مدار خبر کنندۀ صوتی: در شکل زير، مدار خبرکنندٔه صوتی 
الکترونيکی طراحی شده است.

از اين مدار برای کنترل و حفاظت واحدهای مسکونی، اتومبيل و … 
استفاده می شود.

قطعات مورد نياز:
١ــ مقاومت:  KΩ  ٤٧ = R٢ =R١ (٢ عدد)

٢ــ خازن الکتروليتی: (ميکروفاراد) ١٠٠MF=C٣ (١٠ ولتی)
 C١٠=٢nF(نانو فاراد)و   C٢٢=١MF   (ميکروفاراد)  :٣ــ خازن عدسی

T٢=BCو ترانزيستور ١٠٧ T١=BC٤ــ ترانزيستور: ١٧٧
LS= ٥  ــ بلندگو: ٨ اهمی ٠/٥ وات

٦  ــ کليد (٢ عدد)
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مرور آموخته ها
ساختمان را با چند روش می توان خاموش و روشن کرد؟ نام  ١ــ چراغ راه پلٔه 

ببريد.
٢ــ رله های راه پله از نوع ………… در قطع اند.

٣ــ وسيله ای که انرژی الکتريکی را به انرژی مکانيکی تبديل می کند، ………… 
می گويند.

را …………  موتور  ثابت  بخش  و  را …………  موتور  متحرک  بخش  ٤ــ 
می گويند.

٥  ــ يکی از کارهای اصلی قطب ها ايجاد ………… است.
٦  ــ واحد ولتاژ ………… و واحد توان ………… است.

٧ــ به ذخيره کنندٔه انرژی مغناطيسی ………… می گويند.

٨  ــ سلف ها با هستٔه مغناطيسی باعث ………… می شود.
٩ــ ترانزيستور از ديدگاه مداری دارای چند پايه است؟ نام ببريد.

١٠ــ آی سی (IC) چيست؟



واحد سومواحد سوم

بهداشت
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دانش آموز عزيز، قبالً با مفهوم بيماری و برخی علت های آن آشنا شديد؛ حاال شما 
در يک جمله بيماری را تعريف کرده و آن رابا تعريف هم کالس های خود مقايسه کنيد.

تصاوير باال، برخی عوامل بيماری زا يا حادثه  آفرين را نشان می دهد.
برای پيشگيری از اين حوادث و بيماری ها، رعايت چه نکاتی ضروری است؟

الزمٔه داشتن يک زندگی طوالنی توأم با سالمتی و نشاط، باال رفتن سطح دانش و 
مهارت همگانی دربارٔه عوامل بيماری زا و حادثه  آفرين و روش های مقابله با آنهاست.

شما می توانيد با کسب اطالعاتی پيرامون روش های پيشگيری از بيماری ها و عوامل 
خطرساز، از عوارض ناشی از آنها در جامعه بکاهيد.

در سال های گذشته با مفاهيم عمومی بهداشت و سالمتی، همچنين بهداشت آب و 
سادٔه  روش های  از  برخی  با  شما  امسال  کرديد.  کسب  مهارت هايی  و  اطالعات  داروها، 
آشنا  غرق شدگی  مانند  شمال  منطقٔه  ضروری  اّولئه  کمک های  و  بيماری ها  از  پيشگيری 

می شويد و مهارت های الزم را در اين زمينه به دست می آوريد.

بيماری
در پيدايش بيماری سه عامل نقش دارند: ميزبان، محيط و عامل بيماری.

١ــ ميزبان در بحث ما انسانی است که بيمار می شود.
٢ــ محيط مجموعه ای است از عواملی که انسان را در بر می گيرد و شامل موجودات 
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تفسير كنيدتفسير كنيد

زندٔه اطراف انسان، محيط فيزيکی و محيط اجتماعی است.
٣ــ عامل بيماری ممکن است ميکروب، انگل، مواد سّمی، صدمات فيزيکی، عوامل 

ارثی و … باشد.

رابطۀ ميزبان با محيط و عامل بيماری (الگوی کرين  برگ)                   

محيط

عامل بيماریميزبان

 بيشتر بدانيد

شکل مقابل را در دو 
خط تفسير کنيد.

شامل  و  است  کوچک  بسيار  زندٔه  موجود  معنای  به  ميکروب  کلمٔه 
باکتری ها، ويروس ها، قارچ ها، انگل ها و تک سلولی می شود.

دارند؛  تفاوت  باکتری ها  با  که  کوچکی اند  بسيار  موجودات  ويروس ها، 
يکی از تفاوت ها اين است که ويروس ها تنها در بدن موجود زنده، قادر به فعاليت 
و تکثيرند، اما باکتری ها در خارج از بدن موجودات زنده هم می توانند فعاليت 

کنند و تکثير شوند. 
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پيشگيری
سه عامل ميزبان، محيط و عامل بيماری را در پيدايش بيماری مؤثر دانستيم.  قبالً 

برای جلوگيری از بيماری می توان کارهای زير را انجام داد:
الف) ميزبان

کافی؛  و  صحيح  تغذيۀ  داشتن  ١ــ 
استفاده  و  نياز  تناسب  به  غذا  دريافت  يعنی 
غذايی  عادات  از  پرهيز  و  سالم  غذاهای  از 
نامناسب (عدم استفاده از غذاهای بسيار چرب 

و شيرين، نوشابه های گازدار و …)

٢ــ رعايت بهداشت فردی؛ يعنی انجام دادن دستوراتی که انسان با رعايت آنها 
می تواند سالمتی خود را حفظ کند؛ مثل: نظافت بدن، استراحت کافی، بهداشت لباس 

و … .
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نمونه های ديگری از اين دستورات را مثال بزنيد.
١ــ …………………………
٢ــ …………………………
٣ــ …………………………

که  هنگامی  مصونيت؛  ايجاد  ٣ــ 
باکتری، ويروس ها و ساير جانداران بيماری زا 
(گلبول  بدن  دفاعی  عوامل  کنند،  حمله  بدن  به 
بيگانه،  عوامل  شناسايی  از  بعد   (… و  سفيد 
و  می کنند  فعاليت  به  شروع  آنها،  نابودی  برای 
ماده ای می سازند که بخشی از آن در بدن باقی 

می ماند.

گلبول سفيد

انسان از اين پديده چگونه استفاده کرده است؟ در اين مورد توضيح دهيد.
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ابتال به برخی از بيماری ها، خصوصاً در دوران کودکی بسيار خطرناک است. اما 
سرخک،  مثل:  پيشگيری اند؛  قابل  واکسيناسيون  با  به راحتی  بيماری ها  اين  از  تعدادی 
سرخجه، سياه سرفه، هپاتيت B و … . واکسيناسيون مختص دوران کودکی نيست؛ بعضی 

از واکسن ها در بزرگ سالی تکرار می شود.
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٤ــ پرهيز از عادات و رفتارهای ناسالم؛ برخی عادات و رفتارها ممکن است 
باعث ايجاد بيماری در انسان شود. اين رفتارها، گاهی نه تنها بر سالمتی خود افراد اثر 
مخدر و  اعتياد به مواد  مثل:  زيان می رساند؛  نيز  اطرافيان  جهاتی به  می گذارند؛ بلکه از 

سيگار، کم تحّرکی و عدم تمايل به فعاليت های ورزشی و خود درمانی.

پيشگيری  قابل  واکسيناسيون  با  بزرگسالی  دورٔه  در  بيماری ها  کدام 
است؟
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١ــ با توجه به اينکه زيان های استفاده از قليان کمتر از سيگار نيست، 
در مورد ضررهای آن پرس و جو کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد.

و  خود  در  را  ناسالم  عادت های  و  رفتارها  از  ديگری  نمونه های  ٢ــ 
خانواده جست  و  جو کنيد و در صورت تمايل دربارهٔ آن در کالس بحث کنيد.

ب) محيط: آلودگی های محيط نيز می توانند باعث بيماری شوند. با انجام کارهايی 
مثل تهئه آب سالم، دفع صحيح زباله، مبارزه با مگس، حشرات، جوندگان و …، تا حد 

زيادی می توان از بروز اين نوع بيماری ها، پيشگيری کرد.
در منطقٔه شمال، به علت باال بودن سطح آب های زيرزمينی، اين موضوع بسيار قابل 
اهميت است؛ زيرا در صورت عدم دفع صحيح زباله واقدامات مناسب در جمع آوری آن، 

عالوه بر آلودگی محيط، به طور غيرمستقيم باعث ايجاد بيماری های انسانی نيز می شود.

کنترل  را  بيماری زا  عوامل  می توان  اقداماتی  انجام  با  بيماری زا:  عامل  پ) 
کرد. مثل: تشخيص زود و به موقع بيماری، معاينات دوره ای، شناخت حاملين سالم و 

به کارگيری روش های مناسب در مورد عوامل فيزيکی، شيميايی و … .
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هر گروه، يک بيماری شايع در منطقٔه خود را انتخاب کنيد. سپس مانند 
نمونه آن را در جدول بنويسيد و در مورد روش های پيشگيری از آن، در  گروه 

بحث کرده، نتيجه را ثبت کنيد و به کالس ارائه دهيد.

بيماری
اقدامات الزم برای پيشگيری

عامل بيماریمحيطميزبان
١ــ استفاده از غذای سالماسهال

٢ــ رعايت بهداشت فردی
٣ــ ………
٤ــ ………

١ــ مصرف آب سالم
٢ــ ………
٣ــ ………

١ــ تشخيص به موقع
٢ــ درمان به موقع

٣ــ ………

مراقبت از بيمار

برای مراقبت از بيمار در منزل چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟

محّل استراحت بيمار بايد آرام و دارای هوای جاری کافی و نور مناسب باشد. بهتر 
است بيمار را با اجازٔه پزشک به طور مرتب شست   و  شو داد و طبق تجويز پزشک، به او 

غذای تازه، سالم و آشاميدنی مناسب و کافی خوراند.
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«عالئم حياتی»  

تب (چند درجه)
تنفس (تعداد نفس ها در دقيقه)

دستگاه فشار خون برای اندازه گيری فشار خون

 نبض (تعداد ضربان در دقيقه)

بررسی عالئم حياتی

پزشک  به  بيماری  تشخيص  در  آن،  گزارش  ثبت  و  حياتی  عالئم  تغييرات  به  توجه 
کمک می کند.

مراقبت از کودک
الف) مراقبت های قبل از ازدواج: اطمينان از مبتال نبودن زوجين به بيماری های 
مسری، نداشتن اعتياد و زمينٔه بروز بيماری های ارثی مانند تاالسمی و … از جمله مواردی 

است که بايد بررسی شود.
43



بارداری:  دوران  مراقبت های  ب) 
تأمين  بارداری،  دوران  مراقبت های  از  هدف 
اين  است.  جنين  و  مادر  سالمت  حفظ  و 
مراقبت ها شامل کنترل وضعيت تغذيه، سالمت 

جسمی ، روحی و … است.

تولد:  از  بعد  مراقبت های  پ) 
کودک تازه متولد شده، موجود ضعيفی است 
و به همين دليل والدين و اطرافيان کودک، 
بايد در محيطی سالم، امن و پر نشاط، شرايط 

رشد و تکامل را برای او فراهم نمايند.

هر گروه در مورد يکی از موضوعات زير بحث کنيد و توضيح دهيد که 
اطرافيان در هريک از موارد چه وظايفی دارند.

١ــ تغذيه کودک
٢ــ توجه به بهداشت فردی کودک

٣ــ مراقبت های بهداشتی ــ درمانی کودک
٤ــ توجه به بازی و سرگرمی و تربيت دينی

٥ــ توجه به ايمنی در مقابل حوادث.

پيشنهاد: می توانيد برای هر يک از موارد باال يک روزنامٔه ديواری تهيه کرده و به 
کالس نصب کنيد.
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کمک های اوليه
حتماً اين جملٔه معروف را شنيده ايد: «حادثه خبر نمی کند.» اين جمله در کشورمان 

که در معرض حوادث زيادی قرار دارد، دارای اهميت بيشتری است.
کمک های اوليه، مجموعه اقداماتی است که تا رساندن مصدوم به مرکز درمانی يا 

رسيدن امداد پزشکی بر بالين بيمار يا مصدوم به کار گرفته می شود.

١ــ آيا تا به حال شاهد غرق  شدن فردی در رودخانه يا دريا بوده ايد؟
٢ــ برای فرد غرق شده چه اقداماتی می توانيد انجام دهيد؟

در استان های شمالی ايران، به دليل وجود دريا و رودخانه های متعدد، غرق شدگی 
عمل  ترتيب  اين  به  شده  غرق  فرد  به  کمک  برای  است.  منطقه  شايع  حوادث  از  يکی 

می شود:
ــ فرد را بايد طوری روی زانوهای خود قرار داد تا به شش های او فشار آيد و آب 

خارج شود.
ــ تنفس مصنوعی را شروع کرد.

طرف  يک  به  را  بيمار  سر  گاهی  ــ 
بيرون  معده  از  آسانی  به  مواد  تا  برگرداند 

بيايد و وارد دستگاه تنفسی نشود.
ــ بدن بيمار، گرم نگه داشته شود.
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فعاليتفعاليت

يادآوری
نحوۀ انجام تنفس مصنوعی:

١ــ به سرعت هر چيزی که در دهان يا گلو گير کرده است، بيرون آوريد. 
زبان را بيرون بکشيد، اگر خلطی در گلو وجود دارد کوشش کنيد به سرعت 

آن را بيرون بياوريد.
٢ــ شخص را در جايی که صورتش به طرف باالست بخوابانيد، سرش 

را  آرواره اش  کنيد و  متمايل  پايين  به  را 
به جلو بکشيد.

خود  انگشتان  با  را  بينی اش  ٣ــ 
مسدود کرده، دهانش را کامالً باز کنيد. 
به  و  کنيد  منطبق  او  دهان  بر  را  دهانتان 
که  به طوری  بدميد؛  ريه هايش  به  شدت 
سينه اش باال بيايد. کمی صبر کنيد تا هوا 
ريه هايش  به  دوباره  سپس  بيايد،  بيرون 
بدميد. اين کار را ١٥ بار در دقيقه تکرار 

کنيد.

هر گروه، به دلخواه يکی از فعاليت های زير را انجام دهد.
١ــ به ابتکار خود، يک فرم برای مراقبت از بيمار طراحی کنيد و در  آن 
عالئم حياتی، زمان دادن دارو، زمان دادن غذا و نوع آن و … را با ذکر تاريخ 

ثبت کنيد.
و  بياوريد  کالس  به  را  حياتی  عالئم  سنجش  برای  الزم  وسايل  ٢ــ 

به  کمک آنها، عالئم حياتی دوستانتان را (با همراهی دبير) اندازه گيری کنيد.
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به کاربردن  اهميت  به  آن،  در  و  کنيد  طراحی  را  نمايشنامه ای  متن  ٣ــ 
راه های پيشگيری از بيماری ها بپردازيد. سپس با اجازٔه دبير، آن را در  کالس 

اجرا کنيد.
توجه: در متن نمايش بايد به اين نتيجه برسيد که عدم توجه به روش های 

پيشگيری به صرف هزينه های فراوان منجر می شود.
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مرور آموخته ها
١ــ با توجه به آنچه در اين درس آموختيد، چارت زير را کامل کنيد.

٢ــ در درس با مفهوم کلمات زير آشنا شديد. ارتباط آنها را بنويسيد. «پيشگيری، 
درمان،بهداشت و بيماری».

فعاليت هايی که انسان برای مبارزه با اين عوامل خطرزا انجام می دهد

دفع صحيح زباله     

عواملی که سالمتی انسان را تهديد می کند

نتايجی که با انجام اين فعاليت ها انسان به دست می آورد

حوادث
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به تصاوير زير و صفحٔه بعد نگاه کنيد و به سؤاالت آن پاسخ دهيد:

HDF چوب های اسکی از چوب فشرده يا کمپوزيت  انواع در از

واحد چهارمواحد چهارم

كار با چوب
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١ــ چرا در ساخت اين محصوالت، به جای چوب از فراورده های چوبی استفاده 
شده است؟

شده اند،  ساخته  چوبی  فراورده های  از  که  را  ديگری  محصوالت  می توانيد  آيا  ٢ــ 
نام ببريد؟ 

برای ساخت يک محصول با ويژگی خاص بايد از مادٔه اولئه مناسب استفاده کرد ، 
تا آن ويژگی برای محصول فراهم آيد. چوب توپر شرايط الزم را برای ساخت بعضی از 
محصوالت ندارد و به همين دليل، با تبديل آن به فراورده های چوبی، محصوالت مورد   نظر 

را می سازيم.
راه های  و  خصوصّيات  از  برخی  و  چوب  تأمين  منابع  با  گذشته  سال های  در  شما 
عوامل  چوبی،  فراورده های  از  برخی  با  نيز  بخش  اين  در  شديد.  آشنا  آن  خشک کردن 
مخّرب چوب و راهنمای مبارزه با آنها آشنا شده و در ساخت بعضی از محصوالت چوبی 

مهارت کسب خواهيد کرد.

فراورده های چوبی
اچ ــ دی ــ اف (HDF): در سال اّول با MDF (تخته فيبر با جرم مخصوص 

تخت کودک مدل اتومبيل از MDF  پيشخوان آشپزخانه                                                      
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که  تفاوت  اين  با  است،   MDF شبيه   HDF ساخت  شديد.تکنولوژی  آشنا  متوسط) 
دارای جرم مخصوص و مقاومت بيشتری است. از اين ماده در ساخت درهای منازل و 

دکوراسيون استفاده می شود.

   HDF ورق های

روکش های مصنوعی: روکش های مصنوعی برخالف روکش های طبيعی از کاغذ 
تهيه می شوند. پس از چاپ نقش های مختلف با رنگ های متنوع، اين روکش ها به وسيلٔه 
چسبانده  فشار  تحت  چوب،  فشردٔه  مختلف  صفحات  روی  بر  مخصوص  چسب های 
می شوند. صفحات فشرده پس از روکش شدن با روکش های مصنوعی، با نام های تجاری 

فرميکا، لترون، مالمينه و … وارد بازار می شوند.

از  بعد،  صفحٔه  چوبی  محصوالت  از  يک  هر  ساخت  در  دليل  چه  به 
صفحات فشرده با روکش های مصنوعی استفاده می شود؟
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کابينت آشپزخانه

ميز رستوران ها

ميز آزمايشگاه ها

کمپوزيت ها: برای باال رفتن مقاومت و خواص چوب و استفادٔه بهتر از آن، چوب 
گفته  «کمپوزيت»  به دست آمده  محصوالت  به  که  می کنند  ترکيب  ديگر  مواد  برخی  با  را 

می شود؛ مانند چوب پالستيک، چوب سيمان، چوب گچ و غيره.

چوب سيمان بايونوليت

رشته چوب وگچ

چوب و گچ با اسفنج
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چوب گچ

چوب سيمان سطح صاف

چوب سيمان

چوب سيمان نما آجری
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برخی از کاربردهای محصوالت زير را بنويسيد:
کاربردها  محصوالت

چوب پالستيک

چوب سيمان

چوب گچ

آن،  مصرف  ميزان  که  است  استراتژيک  و  مهم  فراورده های  از  يکی  کاغذ  کاغذ: 
نشان دهندٔه سطح فرهنگ و پيشرفت جامعه است.

برای ساختن کاغذ ابتدا چوب را به صورت ذرات ريزی به نام چيپس درمی آورند، 
سپس آنها را در ديگ های پخت به کمک مواد شيميايی خمير می کنند. خمير حاصله پس 

از آسياب شدن، در ماشين های بزرگ کاغذ به ورقه های نازک کاغذ تبديل می شود.

و  فرهنگ  سطح  نشان دهندٔه  کاغذ  مصرف  ميزان  چرا  که  می دانيد  آيا 
پيشرفت يک کشور است؟
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کارخانۀ توليد کاغذ اوراق بهادار تکاب آمل

در قالب گروه های کوچک، کاربردهای کاغذهای زير را بنويسيد.
کاغذ چاپ و تحرير

کاغذ مقوا و کارتن

کاغذ بهداشتی

کاغذ اسکناس و اوراق بهادار

حفاظت ونگهداری از چوب
حشرات،  حملٔه  معرض  در  دليل،  همين  به  است؛  زنده  بيولوژيک و  ماده ای  چوب 
قارچ ها و جانداران ديگر قرار می گيرد. همچنين، اين مادٔه گرانبها قابليت اشتعال بااليی 
دارد. خوشبختانه می توان با اشباع چوب با مواد حفاظتی، آن را در مقابل حمالت قارچ ها 

و حشرات و نيز به کمک مواد کندسوز کننده، آن را در برابر سوختن مقاوم کرد.
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مکانيکی

موجودات چوبخوار دريايی

     آتش سوزی

عوامل فيزيکی، مکانيکی و شيميايی  

عوامل بيولوژيکی

حشرات    باکتری ها 

شيميايی

عوامل مخّرب چوب     

قارچ ها
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قارچ ها: قارچ ها کلروفيل ندارند و قادر به توليد غذای خود نيستند؛ به همين دليل، 
برای تهئه غذا به درختان سرپا، گرده بينه های قطع شده، قطعات چوبی تبديل شده و حتی 
محصوالت چوبی حمله می کنند. در اثر حملٔه قارچ ها، مقاومت چوب کم شده، رنگ آن 

تغيير می کند و از ارزش آن کم می شود.

يک نوع قارچ که بر روی چوب يا درخت زنده زندگی می کند

چرا دراثر حملٔه قارچ ها مقاومت چوب کاهش می يابد؟

حشرات: چوب منبع غذا و پناهگاه خوبی برای برخی حشرات است؛ به همين دليل، 
در هر حالتی مورد حملٔه حشرات قرار می گيرد. از جملٔه اين حشرات می توان به موريانه ها 
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آيا می دانيد که در شمال کشور، سوسکی به نام ليکتوس قهوه ای، يکی 
از مهم ترين عوامل تخريب اثاثئه منزل است؟ اين سوسک در مرحلٔه نوزادی 
به    سوسک  رو،  اين  از  می کند؛  تبديل  آرد  به  و  می خورد  را  چوب  (الرو)، 
آرد کنندٔه چوب معروف است. صداهايی که در شب ها از اثاثئه چوبی منزل 

می شنويد، به دليل فعاليت همين سوسک است.

تخريب پايۀ يک ميز در اثر حملۀ سوسک

 بيشتر بدانيد

مراحل زندگی سوسک ليکتوس

و سوسک های چوب خوار اشاره کرد.

تخم هاالرو شفيره حشرۀ کامل
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عوامل  با  مبارزه  راه های  مهم ترين  از  چوب:  مخرب  عوامل  با  مبارزه  راه های 
می توان  چوب  خشک کردن  با  است.  چوب  شيميايی  حفاظت  و  خشک کردن  مخرب، 
می توان  شيميايی  حفاظت  با  همچنين  کرد.  جلوگيری  قارچ ها  حملٔه  از  زيادی  حدود  تا 
نداشته  چوب  به  حمله  به  تمايلی  قارچ ها  و  حشرات  تا  کرد  وارد  چوب  به  را  موادّ  سمی 

باشند.

دستگاه فرز دستی      

در منطقه ای که شما زندگی می کنيد، چه حشرات و قارچ هايی به چوب 
حمله می کنند؟

ابزارشناسی
در ساخت  ١ــ ابزارهای فرم  دهی: از اين ابزارها برای فرم  دادن چوب ــ مثالً 

قاب ها ــ استفاده می شود.
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٢ــ ابزارهای مونتاژ: برای متصل کردن قطعات مختلف يک کار به يکديگر، از 
اين ابزارها استفاده می شود.

    انواع پيچ دستی (  گيره دستی)

 دوراهه پروفيل زن لبۀ کار

 گلويی لبۀ کار   گرد کردن لبۀ کار

تصاوير ابزار
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فعاليتفعاليت

در گروه های کوچک، در مورد کارخانه هايی که  در زمينٔه توليد     فراورده های 
چوبی در استان شما فعاليت می کنند، اطالعات جمع آوری کنيد و نتايج را در کالس 

ارائه  دهيد.

هر گروه يکی از فعاليت های ١ تا ٣ را به صورت انتخابی انجام دهد. 
گروه ها در صورت تمايل، می توانند طرح ديگری را تهيه و اجرا کنند.

١ــ ساخت النۀ پرنده:
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٠٠×١٢٠ (١ عدد برای کف النه)
ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٠٠×١٥٠ (٢ عدد برای دو طرف النه)

ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٢٠×١٢٠ (٢ عدد برای سقف النه)
عقب  و  جلو  برای  عدد   ٢)  ١٠×١٠٠×٢٥٠mm ابعاد  به  چوب  ــ 

النه)
ــ ميخ چوبی نمرٔه ١٠ به طول ١٠٠ ميلی متر 

ــ ميخ 
ــ چسب چوب

ــ اره
ــ دريل و مته ١٠

ــ اّرٔه عمود بر يا اّرٔه کمانی
ــ گونيا

ــ سنباده.
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از  می توانيد  چوب  جای  به  توجه: 
چند اليی ١٢ ميلی متری نيز استفاده کنيد.

روش انجام کار: ابتدا بر روی ٢ قطعه 
طرح  صورت  به   ١٠×١٠٠×٢٥٠mm چوب 
با  را  خط کشی  محّل  و  کنيد  خط کشی  روبه رو 

اّره ببريد.

50

50

30

ــ در مرحلٔه بعد، به وسيلٔه دريل و متٔه ١٠ 
يک سوراخ در وسط و با فاصلٔه ٥٠ ميلی متر 
از پايين و به  وسيلٔه اّرهٔ عمود  بُر  يا اّرهٔ مويی يک 
در  شکل  مطابق  ميلی متر   ٣٠ قطر  به  سوراخ 

صفحٔه جلويی النه ايجاد کنيد.
عقب  و  جلويی  صفحات  ضخامت  ــ 
چوب  قطعه  دو  کرده،  آغشته  چسب  به  را  النه 
١٠mm×١٠٠×١٥٠ را در دو طرف و دو قطعه 
چوب ١٠mm×١٢٠×١٢٠ را به عنوان سقف 

بر روی قسمت های شيبدار، ميخ کنيد.
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چـوبـی  قـطـعـٔه  کـــرده،  آغشته  چسب  بـــه  را  النـه  کف  قسمت  ــ 
١٠mm×١٠٠×١٢٠ را در زير النه ميخ کنيد.

و  کرده  آغشته  چسب  به  انتها  يک  در  را   ١٠ نمرٔه  چوبی  ميخ  ــ 
در   سوراخی که با مته ١٠ ايجاد کرده ايد، قرار دهيد.

ــ قطعٔه کار را پرداخت و به دلخواه رنگ کنيد.

:MDF ٢ــ ساخت قاب چوبی با پروفيل
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ تخته MDF به طول يک متر
ــ اّره  (مناسب با نوع مواد)

ــ چسب
ــ پيچ دستی 
ــ گونيا ٤٥٠

ــ منگنه يا ميخ سوزنی.

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠
٠

٠

٠

٠
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خورده  ابزار  چوب های  از  می توانيد   MDF پروفيل  جای  به   البته 
(فرم دار) استفاده کنيد.

روش انجام کار: ابتدا بر روی پروفيل به وسيلٔه گونيای °٤٥ دو قطعه 
به طول ٢٥٠ ميلی متر و دو قطعه به طول ٢٠٠ ميلی متر به صورت فارسی قطع 
کنيد تا چهار قطعٔه ذوزنقه  مانند داشته باشيد (دقت کنيد که ابعاد داده شده در 

طرف ضلع بزرگ ذوزنقه باشد).
کرده،  آغشته  چسب  به  برش  محل  در  ضخامت  محّل  از  را  پروفيل ها 
به  کمک پيچ دستی آنها را به صورت قاب، به هم محکم کنيد و با منگنه يا ميخ 
سوزنی در قسمت پشت قاب و در محل اتصال فارسی منگنه کنيد. اندازه ها 

را می توانيد به دلخواه تغيير دهيد.
چسب  از  می توانيد   MDF پروفيل های  چسباندن  برای  (توجه: 

١ــ٢ــ٣ موجود در بازار استفاده کنيد.)

MDF قاب آمادهقاب و پروفيل ها از

٣ــ ساخت مدل کبوتر
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ نقشه و طرح قطعات
ــ تخته سه اليی
ــ اّرٔه کمانی
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ــ سنباده.
روش انجام کار: ابتدا طرح قسمت های مختلف پرنده و درخت را 
مطابق شکل بر روی کاغذ رسم کرده، سپس بر روی تخته سه اليی منتقل کنيد 

(با کاربن يا چسباندن طرح روی تخته سه ال).
محل های خط کشی را بر روی تخته سه اليی با اّرٔه کمانی با دقت برش 

دهيد و با سنباده لبه های کار را صاف و پرداخت کنيد.
قطعات مختلف را مطابق حروف در جای خود سوار کنيد.
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نام چند محصول چوبی

عوامل مخّرب چوبفراورده های چوب

چوب

راه های حفاظت از چوب

چند ابزار کار با چوب

مرور آموخته ها
 با توجه به آموخته هايتان، جاهای خالی را پر کنيد.

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

...........

...........

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

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

.................................
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واحد پنجمواحد پنجم

1ــ آشنايی با خودرو
2ــ تعمير و نگهداری شيرآالت  در منزل
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ــ با توجه به عالئم موجود در تصوير و اطالعات قبلی خود، به سؤاالت زير پاسخ 
دهيد:

١ــ نام هريک از اجزا را که با عالمت ؟ مشخص شده است، بنويسيد.
٢ــ حداقل دو مورد از اجزا را انتخاب کنيد و دربارٔه وظايف آن توضيح دهيد.

جايی  تا  خودرو  صنعت  بشر،  زندگی  در  خودرو  پراهميت  نقش  دليل  به  امروزه 
پيشرفت کرده است که ديگر به وسيلٔه نقليه نه تنها به عنوان ابزاری برای جابه جايی بلکه به 
عنوان يک صنعت مهم و سودآور که موجبات اشتغال ميليون ها نفر را در سراسر جهان 
فراهم آورده است، نگاه می کنند؛ به همين دليل، خودروسازان جهان با بهره گيری از علوم 
و فّناوری های نوين سعی در ارتقای اين صنعت و به دست آوردن بازارهای جهانی دارند. 

حاال شما برخی از مشاغل مربوط به صنعت خودروسازی را نام ببريد.
شما در اين واحد با عملکرد برخی از سيستم های اصلی و فرعی (جانبی) خودرو 
خودرو  صحيح  نگهداری  چگونگی  مورد  در  را  ساده ای  مهارت های  و  می شويد  آشنا 

کسب می کنيد و درک فّنی خود را افزايش می دهيد.

جعبه دنده

موتور

؟

؟

؟

؟
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ساختمان خودرو
اصوالً به هر وسيله ای که دارای مولّد قدرت است و می تواند حرکت کند، «خودرو» 
کامل  و  بارز  نمونٔه   … و  موتورسيکلت ها  کاميون ها،  سواری،  می گويند.  ماشين های 

خودرويند.
هر خودرو به عنوان يک سيستم اجزايی دارد که در ارتباط و هماهنگ با يکديگر برای 

توليد قدرت و حرکت کار می کنند. سيستم های اصلی خودرو عبارت اند از:
ــ موتور و سيستم های جانبی آن که شامل سيستم های سوخت رسانی، جرقه (برق)، 

روغن کاری و خنک کننده هستند.
ــ سيستم انتقال قدرت 

ــ سيستم هدايت و فرمان
ــ سيستم فنربندی و تعليق

ــ سيستم چرخ و ترمز
ــ سيستم بدنه و شاسی.

١ــ موتور (مولد قدرت): دستگاهی است که قدرت الزم را برای حرکت خودرو 
تأمين می کند. اين کار با احتراق سوخت در اطاق احتراق و سيلندر موتور انجام می پذيرد؛ 

به همين دليل، به اين نوع موتورها اصطالحاً «درون سوز» می گويند.
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 بيشتر بدانيد
موتورهای درون سوز با سوخت هايی مانند بنزين، گاز، گازوئيل و  … کار 
گازسوز»  موتورهايی که با سوخت گاز کار می کنند، «موتورهای  می کنند. به 
و به موتورهايی که با سوخت گازوئيل کار می کنند،  «موتورهای ديزلی» گفته 

می شود.

 بيشتر بدانيد

آيا می توانيد چند نوع از خودروهای ديزلی را نام ببريد.

سيستم های جانبی (فرعی) موتور
الف) سيستم سوخت رسانی: اين سيستم، سوخت و هوا را به نسبت معين مخلوط 
می کند و به موتور می رساند که دو نوع آن در موتورهای بنزينی متداول است که عبارتند از 

سيستم کاربراتوری و سيستم سوخت پاشی (انژکتور)

ـ    سيستم کاربراتوری ٢ــ سيستم سوخت پاشی (انژکتور). انژکتور   ١ـ
از  دريافتی  فرمان  با  مطابق  که  است  الکترومکانيکی  عملکرد  دارای  نازلی 
واحد کنترل الکترونيکی به نام (Ecu)، سوخت را در زمان احتراق به داخل 

موتور تزريق می کند.
عملکرد  که  است  الکترونيکی  پردازشگر  يک  الکترونيکی  کنترل  واحد 
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تزريق سوخت

اجزای اصلی سيستم سوخت رسانی انژکتوری

منيفولد هوا
انژکتورها

   به سمت سيستم 
فرمان الکترونيکی    

باک بنزين

فيلتر بنزينپمپ بنزين
   رگوالتور (تنظيم کنندۀ) فشار

ريل سوخت    

باطری کويل

سيستم هايی مانند ترمز A.B.S، سوخت رسانی، برق رسانی، خنک کننده و … 
را در خودروهای جديد اداره می کند.

ب) سيستم برق خودرو: اين مجموعه وظيفٔه تأمين برق اّوليه برای استارت، افزايش 
و توزيع برق جهت جرقه زنی شمع ها و ساير نيازهای برقی خودرو مانند روشنايی چراغ ها، 
سيستم، شامل اجزايی مانند باطری،  راهنماها، برف پاک کن و … را بر عهده دارد. اين 

دينام، کويل، دلکو، شمع و … است.
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دلکو

شمع

 با توجه به تصاوير جدول را کامل کنيد.
کاربردنام وسيله

باطری

کويل

دلکو

شمع

دينام: مولدی است که انرژی 
مکانيکی دريافتی از موتور را به انرژی 
عالوه بر  و  می کند  تبديل  الکتريکی 
تأمين برق مصرفی دستگاه های برقی 
خودرو، همواره باطری را در    حالت 

شارژ نگه می دارد.

دينام
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انژکتور،  سيستم  وجود  دليل  به  جديد  موتورهای  در   امروزه  نکته: 
 (Ecu) دلکو حذف شده است و تقسيم برق به وسيلٔه دستگاه کنترل الکترونيکی

صورت می پذيرد.

پ) سيستم روغن کاری: اين سيستم ضمن کاهش گرمای ناشی از اصطکاک قطعات 
متحرک موتور، از ساييدگی و فرسودگی آن ها نيز جلوگيری می کند.

نوشتن اعدادی مانند ١٠ يا ٤٠ يا ٩٠ يا … بر   روی قوطی های روغن 
موتور، نشان دهندٔه چيست؟

مدار روغن کاری موتور
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چرا به آب داخل رادياتور ضد يخ اضافه می کنند؟

ت) سيستم خنک کننده: اين سيستم، گرمای اضافی را از موتور می گيرد و از آسيب 
رسيدن به قطعات آن جلوگيری می کند.

آب  با  خنک کننده  سيستم  ١ــ  است:  نوع  دو  بر  موتورها  خنک کنندٔه  سيستم 
ـ  سيستم خنک کننده با هوا. ٢ـ

تور
اديا

ی ر
وج
 خر

ولۀ
ل

 پروانه
پره ها  
  لوله ها

جهت جريان هوا

را  موتور  از  خروجی  نيروی  که  است  مجموعه ای  قدرت:  انتقال  سيستم  ٢ــ 
ديفرانسيل  (گيربکس)،  جعبه دنده  کالچ،  مانند  اجزايی  شامل  و  می دهد  انتقال  به   چرخ ها 

و  … است.

شير تخليۀ رادياتور
تسمه

پمپ آب

تور
اديا

ش ر
رپو

د

ترموستات
مخزن باال

رم کنسوپاپ کنترل
انه گ

پرو

خاری
مای ب

گر

سوپاپ کنترل
گرمای بخاری

ری
بخا

دی 
ورو

ولهٴ 
ل

آب
ری 

مجا

ندر
سيل

ارهٴ 
ديو

آب
ال 
کان

ارت سنج
حر

باال
کی 

ستي
هٴ ال

لول

لولۀ برگشت آب از بخاری
شير تخليهٴ موتور

اپ
سوپ

پره های گرم کن
  بخاری
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 بيشتر بدانيد

کالچ: کالچ عمل قطع و وصل نيروی موتور به جعبه دنده را با توجه به شرايط کاری 
خودرو انجام می دهد.

جعبه دنده (   گيربکس): دستگاهی است که به وسيلٔه آن می توان قدرت و دور خروجی 
از موتور را به دلخواه تغيير داد. جعبه دنده ها ممکن است معمولی يا اتوماتيک باشد. 

خودروهايی که جعبه دندٔه اتوماتيک دارند، پدال کالچ ندارند و تعويض 
دنده با گاز دادن يا کم کردن گاز صورت می پذيرد.

ديفرانسيل: وظيفٔه انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ های محرک، و تنظيم دور 
چرخ ها را بر عهده دارد (به چرخ های محرک امکان می دهد که سر پيچ ها با سرعت های 

مختلف بچرخند).

٣ــ سيستم هدايت و فرمان: وظيفٔه اين سيستم، هدايت و کنترل مطلوب خودرو 
صورت  فرمان  جعبه  و  فرمان (غربيلک)  فلکٔه  طريق  از  کار  اين  و  است  دلخواه  مسير  در 

ديفرانسيل

محور عقب
ميل گاردان

جعبه دنده و کالچ
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می گيرد. سيستم فرمان ممکن است مکانيکی يا هيدروليکی باشد. کارکردن با فرمان های 
هيدروليکی بسيار راحت تر از فرمان های مکانيکی است.

٤ــ سيستم فنربندی (تعليق): اين سيستم بين چرخ و شاسی قرار می گيرد و از 
انتقال ناهمواری سطح جاده به اتاق و ساير قسمت های خودرو جلوگيری می کند.

٥ ــ سيستم چرخ ها (الستيک ها) و ترمز: الستيک ها ضمن اينکه وظيفٔه مهّم 
حرکت را بر عهده دارند، ضربات کوچک ناشی از دست اندازها را نيز خنثی کرده، وزن 
خودرو و سرنشينان را تحمل می کنند. الستيک ها به دو صورت تيوپ دار معمولی و بدون 

تيوپ (تيوپ لس) در خودروها مورد استفاده قرار می گيرد.
سيستم ترمز: ترمزها برای کاهش سرعت و توقف خودرو به کار می رود؛ بنابراين، 
سيستم ترمز برای تضمين رانندگی مطمئن اهميت بسياری دارد. در خودروهای امروزی، 
به منظور باال بردن درجٔه اطمينان و دوام ترمزها، از نوعی سيستم پيشرفته با عنوان ترمز 

A.B.S (ضّد قفل) استفاده می شود.
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ترمز A.B.S (ضّد قفل يا ضّد لغزش): اين نوع ترمزها همان طورکه 
از نامشان پيداست، از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزهای شديد و ناگهانی 
ترمزها  اين  ويژگی   از  می شود.  خودرو  انحراف  از  مانع  و  می کند  جلوگيری 
اين است که مسافت توقف خودرو را کاهش داده، به راننده امکان می دهد تا 

خودرو را راحت تر کنترل کند.

٦  ــ سيستم بدنه و شاسی
ــ بدنه: (اتاق) يکی از قسمت های اساسی خودروست که در برگيرندٔه کلئه امکانات 

آسايشی و ايمنی سرنشينان است. 

نکته: وجود رطوبت در استان های شمالی باعث پوسيدگی    سريع بدنٔه 
خودرو می شود؛ بنابراين، در صورت هرگونه صدمه ای به رنگ و بدنه، بايد 

به سرعت آن را ترميم کرد.

 بيشتر بدانيد
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شاسی: يک اسکلت فلزی است که کلئه قطعات و دستگاه های خودرو مانند اتاق، 
موتور، دستگاه انتقال قدرت و … روی آن قرار می گيرد. شاسی و اتاق خودروها به دو 

صورت ساخته می شوند:
اتـاق  و  شاسی  ٢ــ  سبک  خودروهای  برای  سرخود (يکپارچه)  شاسی  و  اتاق  ١ــ 

جدا شدنی برای ماشين های سنگين و نيمه  سنگين.

شاسی و اتاق جدا از هم

اتاق و شاسی يکپارچه

شاسی
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فعاليتفعاليت

با توجه به آموخته های خود جدول زير را کامل کنيد: 
خودروی شما از هر نوع و مدلی که باشد، رعايت نکات زير می تواند هم به سالمت 

شما کمک کند و هم عمر مفيد خودرو را افزايش دهد.
نبايدهابايدها

 با کسب برخی مهارت های ساده می توانيد در کارهايی 
والدين  به  و …،  رادياتور  آب  موتور،  روغن  بازديد  مانند 

کمک کنيد.
 قبل از بازرسی موتور، بايد موتور خاموش باشد.

 برای پرکردن رادياتور از مخلوط آب بدون امالح و ضّد 
يخ استفاده کنيد.

 قطب های باطری را همواره تميز و خشک کنيد و روی 
آنها را مقداری وازلين يا گريس بماليد.

…………………… 
…………………… 
…………………… 

رانندگی  يا  و  ماشين  روشن کردن  به  خودسرانه  هرگز   
اقدام نکنيد.

 نبايد شعله ای را به بنزين، باطری و سيستم سوخت رسانی 
نزديک کرد.

بازديد روغن ترمز نبايد روغن در سطح بدنه   در هنگام 
ريخته شود.

 در صورت شنيدن صدای ِفش ِفش يا خارج شدن بنزين 
از باک، دِر آن را تا رفع اين حالت باز نکنيد.

…………………… 
…………………… 
…………………… 

خود  دبير  نظارت  با  و  کنيد  انتخاب  را  يکی  زير،  فعاليت های  ميان  از 
در   مدرسه آن را انجام دهيد.

عمر  در  مهّم  عوامل  از  يکی  الستيک ها:  باد  فشار  کنترل  ١ــ 
کمک  به  بنابراين،  آنهاست؛  باد  فشار  ميزان  خودرو  کشش  و  الستيک ها 

دستگاه درجٔه باد، ميزان فشار باد الستيک ها را اندازه گيری کنيد.
معموالً  سواری  خودروهای  الستيک  باد  فشار  ميزان  توجه:  ٭ 

٣٠ درجه است.
ــ فشار باد الستيک ها را در زمانی که الستيک سرد است، اندازه گيری 

کنيد.
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٢ــ بازديد روغن موتور: کم يا زياد بودن روغن، هر دو، می تواند 
زير  روش  به  روغن  سطح  کنترل  برای  بنابراين،  باشد؛  زيان آور  موتور  برای 

اقدام کنيد.
خاموش  حالت  در  موتور  و  بگيرد  قرار  تراز  سطح  در  بايد  خودرو  ــ 

باشد.
ــ با استفاده از شاخص مخصوص (گْيج) که روی آن عالمت حداقل 

و حداکثر تعبيه شده است، ميزان روغن را اندازه گيری کنيد.
ــ در صورت کم يا زياد بودن سطح روغن، مقدار آن را تنظيم کنيد.

٣ــ روش کنترل آب باطری: 
ــ در محفظٔه موتور خودرو را باال بزنيد.

و  بشوييد  گرم  آب  يا  جوش شيرين  رقيق  محلول  با  را  باطری  سطح  ــ 
قطب های باطری را تميز کنيد.

ــ درپوش خانه های باطری را باز کرده، قسمت های داخلی و سوراخ 
هوای درونش را تميز کنيد.

ــ سطح آب باطری (الکتروليت) را در خانه های باطری بررسی کرده، 
در صورت کم بودن، به آن، آب اسيد اضافه کنيد؛ به صورتی که يک سانتی متر 
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باالی صفحات را بپوشاند.
باشد و مواظب  خاموش  موتور  بهتر است  بازديد  در موقع  ٭ توجه: 

باشيد که آب اسيد روی سر و صورت و لباستان نريزد.
٤ــ طريقۀ آزمايش سالم بودن ترموستات: ترموستات مانند يک 
بين  آب  جريان  کنترل  برای  آب  دمای  از  استفاده  با  که  است  اطمينان  شير 
ترموستات  است،  سرد  موتور  وقتی  يعنی،  می رود؛  به کار  رادياتور  و  موتور 
بسته می شود تا از گردش آب بين موتور و رادياتور جلوگيری کند ولی هنگام 
شده  رادياتور  وارد  داغ  آب  درنتيجه  می شود،  باز  ترموستات  آب،  گرم شدن 
آن  بودن  سالم  آزمايش  بنابراين،  می شود؛  موتور  در  حرارتی  تعادل  باعث 
اهميت زيادی دارد. روش کار به اين صورت است که ترموستات را در ظرف 
آبی قرار داده، حرارت می دهيم. قبل از اينکه آب به جوش بيايد بايد دريچٔه 
آن،  خرابی  دليل  نشد،  باز  چنانچه  اگر  شود.  جمع  آن  فنر  و  باز  ترموستات 

ترموستات است که از بستن آن بر روی موتور بايد خودداری کرد.

موتور داغ ــ ترموستات باز

   بدنۀ ترموستات آب داغ که به رادياتور می رود  

شير (بسته)

فنر برگشت دهنده

شير (باز) 

آب داغ
آب سرد

موتور سرد ــ ترموستات بسته
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مختلف  سيستم های  به  مربوط  عيب های  از  يکی  جدول،  به  توجه  با 
دو  به  (حداقل  کنيد  تحقيق  آن  احتمالی  علل  مورد  در  و  انتخاب  را  خودرو 

مورد از علت های احتمالی اشاره شود).

علت احتمالیعيب موجود
را  سوييچ  خودرو  روشن کردن  برای  راننده  که  موقعی  ١ــ 

می چرخاند، هيچ صدايی شنيده نمی شود. (استارت نمی زند)
٢ــ موتور هنگام کارکردن بيش ازحّد معمول، داغ می شود 
و جوش می آورد، المپ اخطار حرارت آب روشن می شود 

و درجٔه آب، حرارت بيشتری را نشان می دهد.
٣ــ خارج شدن دود سياه و آبی از اگزوز

٤ــ باال رفتن مصرف سوخت
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نگهداری و تعمير شيرآالت در منزل

١ــ هدف از به کارگيری شيرآالت در منزل چيست؟
٢ــ خرابی شيرآالت بيشتر مربوط به کدام قسمت آن هاست؟ چرا؟

از آنجا که يکی از عوامل هدر رفتن آب، مربوط به خرابی اجزای شيرآالت در منزل 
است، بنابراين، برای جلوگيری از اتالف آب بايد آنها را به موقع بازبينی و سرويس کرد.

انواع شيرآالت بهداشتی
شيرآالت را با توجه به کاربردشان، به شکل های مختلف ساخته و نام گذاری کرده اند؛ 

مانند: شيرهای دنباله کوتاه، شير مخلوط توکاسه و شير پيسوار (شير کنترل).

انواع شيرهای مخلوط توکاسه   
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از شيرهای پيسوار در کجا و به چه منظوری استفاده می شود؟

  انواع شير پيسوار

 بيشتر بدانيد

صرفه جويی  حداکثر  منظور  به 
ادارات،  مانند  عمومی  اماکن  در  آب 
 … و  مذهبی  اماکن  بيمارستان ها، 
چشم  با  که  پيشرفته ای  شيرهای  از 
استفاده  می کنند،  کار  الکترونيک 

می شود.

 شير مجهز به چشم الکترونيک
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فعاليتفعاليت
ــ تعويض واشر تخت الستيکی در مغزی شير مخلوط

را  آب  اصلی  شيرفلکٔه  ١ــ 
دارای  مخلوط  شير  چنانچه  ببنديد. 
است  (پيسوار)  فرعی  کنترل  شير 
اصلی  فلکٔه  جای  به  را  آن  می توانيد 

ببنديد.
٢ــ درپوش پالستيکی دستگيره 

را از جای خود خارج کنيد.
٣ــ با يک پيچ گوشتی، پيچ اتصال دستگيره به مغزی را باز کنيد.

٤ــ دستگيره را از روی مغزی خارج کنيد.
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٥  ــ با آچار مهرٔه شش گوش، مغزی را از روی بدنٔه شير باز کنيد.

٦  ــ مغزی را از بدنه خارج کنيد.

٧ــ با آچار مهرٔه روی واشر پالستيکی را باز کنيد.
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٨  ــ با يک پيچ گوشتی، واشر فرسوده را از جايگاه خود خارج کنيد.

٩ــ واشر نو و سالم را روی جايگاه مخصوص در مغزی قرار دهيد.

١٠ــ مهرٔه روی واشر را ببنديد.
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بدنٔه  روی  را  مغزی  ١١ــ 
سفت  آچار  با  و  دهيد  قرار  شير 

کنيد.

روی  را  دستگيره  ١٢ــ 
مغزی قرار دهيد.

١٣ــ پيچ اتصال دستگيره 
به مغزی را ببنديد.

١٤ــ درپوش پالستيکی را روی جايگاه خود قرار دهيد.
کرده،  باز  را  (پيسوار)  فرعی  کنترل  شير  يا  آب  اصلی  شيرفلکٔه  ١٥ــ 

نتيجٔه کار را ارزيابی کنيد. 
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دستگيره  که  درصورتی  نکته: 
ناشی  رسوبات  اثر  در  شيرها  کلگی  يا 
نشوند،  خارج  خود  جای  از  امالح،  از 
و  ببنديد  دستگيره  روی  نواری  يا  پارچه 
محّل  از  تا  بزنيد  ضربه  به آرامی  چکش  با 

خود خارج شود.

مخلوط  به صورت  معموالً  آب  شيرهای  توکاسه:  مخلوط  شير  ١ــ 
ساخته می شوند؛ يعنی، دو لولٔه آب سرد و گرم کنار يکديگر قرار می گيرند. 
لولٔه آب سرد در سمت راست و لولٔه آب گرم در سمت چپ قرار می گيرند. 

شيرهای مخلوط انواع مختلف مانند يک پايه، دو پايه و … دارند.
٢ــ شير کنترل (پيسوار): همان شير زير دست شويی يا ظرف شويی 
است که می توان برای تعمير شير يا کم و زياد کردن فشار آب سرد و گرم، از 

آن استفاده کرد.

 بيشتر بدانيد
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ساختمان و راه سازی
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مقدمه
شما در مسافرت از مسير شهرهای مختلف عبور کرده و با گذر از کوه ها و دشت ها به 
مقصد رسيده ايد. جاده گاهی مستقيم و گاهی پرپيچ  و خم بوده است و زمانی هم از تونل ها و 

پل ها عبور کرده ايد که بعضی از اين تونل ها و پل ها شاهکار صنعت راه سازی است.
جابه جايی مسافر و بار معموالً به شيوه های 
زير صورت می گيرد. شما در اين بخش با عمليات 
در  را  مهارت هايی  و  می شويد  آشنا  راه سازی 

زمينٔه ساخت ماکت انواع پل کسب می کنيد.
خالی  جاهای  زير  نمودار  در  می توانيد  آيا 

را پر کنيد؟

نقل
ل و 

 حم
های

يوه 
ش

جادۀ کندوان 

قطارهای برون شهری
قطار درون شهری (مترو)

………

دريايی
کشتی های مسافربری
کشتی های باربری

کشتی های ماهيگيری و تفريحی

جادٔه آسفالته
اتومبيل
اتوبوس
کاميون

………

جادٔه شنی (شوسه)

جادٔه ريلی

باربری
مسافربری

زمينی

هواپيمای مسافربریهوايی
هواپيمای باربری

ــــ راه روستايی
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استفاده از هر يک از شيوه های حمل و نقل مزايا و معايب مخصوص خود را دارد؛ 
مثالً، باری که با کشتی حمل می شود به مدت زمان بيشتری نياز دارد تا به مقصد برسد ولی 
با توجه به ظرفيت باالی کشتی، هزينٔه بسيار پايينی دارد. جالب است بدانيد که کشتی ها و 
هواپيماها هم مانند قطار و ماشين، راه های هوايی و دريايی دارند و فقط مجاز به  استفاده 

از آن خطوط هستند.

آيا بنادر و فرودگاه هايی در داخل استان وجود دارد؟ فهرست کنيد. 

شما برای زيارت امام رضا (ع) مايليد از کدام روش مسافرتی استفاده کنيد؟ چرا؟
گاهی تصور می شود که با يک جادهٔ مستقيم می توان بسيار زودتر و با طّی مسافت کمتر 
به مقصد رسيد (مثالً از ساری يا قائم شهر به تهران که در ظاهر، آن طرف کوه دماوند واقع 

است، بايد از شهرها و روستاهای زيادی عبور کرد تا به تهران رسيد). آيا می دانيد چرا؟
آن  مردمان  جاده،  به  بيشتر  روستاهای  و  شهرها  اتصال  با  تا  دارند  سعی  مهندسان 
مناطق را نيز در استفاده از اين عمران و آبادانی سهيم سازند؛ زيرا جاده مانند رگ های 

خون درون بدن است که شريان حيات نام دارد و به همٔه اعضای بدن زندگی می بخشد.

 بيشتر بدانيد
اجباری»  «نقاط  کرد،  عبور  آنها  از  بايد  به اجبار  راه،  در  نقاطی  که  به 
می گويند که برعکس آن هم امکان دارد؛ برای مثال، در راه سازی به   تهران در 

جادٔه هراز، آمل را می توان يک نقطٔه اجباری ناميد.
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برای ساخت جاده بايد به گونه ای برنامه ريزی کرد که نکات مهم، در آن رعايت شود؛ 
در  که  می شويم  مجبور  موردنظر  منطقه  در  تند  پيچ  يا  شيب  حذف  جهت  گاهی  مثال،  برای 
آنجا پل يا تونل احداث نماييم، يا در صورت وجود تپه، آن را برداريم؛ در اين صورت، اگر 
تپه ای را برداريم، در اصطالح راه سازی، به آن «خاک برداری» و اگر جايی گود باشد و در آن 
خاک بريزيم، به آن «خاک ريزی» می گوييم؛ لذا مهندسان بايستی به کمک وسايل نقشه برداری، 
ـ مناسب باشد. ـ تا حّد امکانـ  محاسبات را انجام دهند تا مقدار خاک برداری يا خاک ريزیـ 

مراحل ساخت راه
را  آن  مطالعٔه  دولت  ابتدا  است،  ملی  پروژه های  جزِء  جاده ها  ساخت  چون 
به   شرکت های مهندسان مشاور واگذار کرده، از بين پيشنهادهای مشاور، نقشه ای را که 

دارای خصوصيات ذيل باشد، انتخاب می کند. 
١ــ به عمليات خاک برداری و خاک ريزی کمتری نياز داشته باشد

٢ــ دارای کوتاه ترين فاصله باشد
٣ــ تعداد بيشتری از شهرها را به هم متصل کند

٤ــ اصول هندسی پيچ ها رعايت شده و شيب ها مطابق با استانداردهای معتبر باشند.
مهندسان نقشه بردار پياده می شود. البته،  پس از انتخاب نقشه، مسير راه به وسيلٔه 

کلئه مطالعات زمين شناسی در اين رابطه نيز انجام می شود.

تونل توحيد
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دوربين نقشه برداری: وسيله ای است بسيار دقيق که به وسيلٔه آن می توان مسير 
انتخابی را با همٔه ويژگی ها از روی کاغذ بر روی زمين پياده کرده، به وسيلٔه ميخ های  چوبی 

(پيکه) عالمت گذاری کرد.

از وسايل دوربين می توان به ميله ای به نام ژالون و خط کش بلندی به نام شاخص 
يا مير اشاره کرد.

دوربين نقشه برداری ديجيتال     پيکه (ميخ چوبی) 
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را  افقی  يا  عمودی  محور  می تواند  که  دارد  وجود  نازکی  خطوط  دوربين  داخل 
مشخص کند.

  شاخص (مير)
ژالون  

عددهای شاخص از داخل دوربينتار عمودی و افقی منطبق بر شاخص
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ستون های  نصب  جمله،  از  می شود؛  زيادی  استفاده های  نقشه برداری  دوربين  از 
فلزی ساختمان ها، نصب تيرهای برق و …   .

ماشين آالت راه سازی: پس از  آنکه مسير، ميخ کوبی شد، الزم است که قسمتی 
به  اين کار  برای  شود.  کوبيده  مجددًا  و  شود  حمل  ديگر  جای  به  و  برداشته  خاک  از 

ماشين آالت ويژه ای نيازمند است که  در ادامه با برخی از آن ها آشنا می شويد.
خاک برداری،  عمليات  انجام  برای  قدرتمند  ماشين  اين  از  ـ   بولدوزر:  1ـ
و  گودال ها  پرکردن  سخت،  زمين های  کندن  کوهستانی،  موقت  راه  ايجاد  گودبرداری، 

جمع کردن خاک (دپو) استفاده می شود.

الستيکی  و  فوالدی  چرخ  انواع  در  و  زياد  وزن  با  ماشينی  غلطک  غلطك:  2ــ 
طراحی شده است. اين ماشين با وزن خود و به همراه لرزشی که به زمين وارد می کند سبب 

کوبيدن و متراکم کردن جاده می شود و پستی و بلندی های مختصر آن را از بين می برد.



97

3ــ لودر: لودرها به طور وسيعی در کارهای ساختمانی برای حمل خاک و سنگ، 
بارگيری کاميون ها، خاک برداری، حفاری و غيره به کار گرفته می شوند. از ديگر قابليت های 

لودر می توان به بلند کردن بار و انتقال آن، و تميز کردن سطح زمين اشاره کرد.

4ــ گريدر: از گريدر برای پخش کردن خاک، شيب دادن به سطح راه، ايجاد و 
تنظيم شانه های راه، برف روبی و پخش آسفالت استفاده می شود. گريدر در ابتدای قرن 
بيستم به صورت ابتدايی ساخته شد و امروزه در ابعاد مختلف با کارايی گوناگون در جهان 

وجود دارد.
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فعاليتفعاليت

سنگ  و  خاک  جابه جايی  و  حمل  برای  آن  از  که  است  وسيله ای  كاميون:  5  ــ 
ماشين  اين  چنانچه   استفاده می شود.  غيرآسفالته  يا  آسفالته  جاده های  در  مصالح  ديگر  و 

به گونه ای باشد که بارش به وسيلٔه جک تخليه شود، «کمپرسی» نام دارد.

چه ماشين آالت ديگری در راه سازی به ما ياری می رسانند؟

ساخت پل قوسی
اين فعاليت در گروه های کاری ٣ تا ٥ نفره اجرا شود.

ابزار و مصالح مورد نياز:
٢عدد ١ــ تخته به ابعاد ٥*١٠ سانتی متر  
١ عدد ٢ــ تخته به ابعاد ٥*١٣ سانتی متر 

٣ــ سيم مسی به قطر ١ و ١/٥ ميلی متر به طول ١٥٠ سانتی متر (نيمی 
از گروه ها با سيم نمرٔه ١ و باقی گروه ها با سيم نمرٔه ١/٥؛ برای مقايسٔه ميزان 

باربری پل ها)
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٤ــ ابزار لحيم کاری
٥  ــ ابزار سوراخ کاری.

مراحل انجام کار:
ديواره ها،  در  سوراخ  عدد   ١٠ تعبئه  از  پس  زير  شکل  مانند  ١ــ 
تخته ها را به هم متصل می کنيم؛ بدين وسيله ، ديوارٔه فرضی کنار پل ايجاد 

می شود.

     

cm15

cm4

cm2
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17 cm

شکل قطعۀ شمارۀ ١ 

شکل قطعۀ شمارۀ ٢ 

٢ــ سيم مفتول را به اندازٔه نشان داده شده در شکل زير آماده کرده، 
محل های تقاطع سيم ها را لحيم کاری می کنيم.

محل لحيم
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٣ــ قطعٔه شمارٔه ٢ را مطابق شکل روی قطعٔه شمارٔه ١ قرار می دهيم تا 
يک سطح قابل بارگذاری داشته باشيم.

شکل قطعۀ شمارۀ ٣ 

شکل قطعۀ شمارۀ ٤

٤ــ مطابق شکل ٤، با قرار دادن يک مقوای نازک و تعدادی وزنه های 
مناسب در روی سيم ها، آرام   آرام آن را بارگذاری می کنيم تا از حالت صاف 

و افقی بودن به حالت خم شدگی (انحنا) در آيد.

٥  ــ با استفاده از سيم مفتول، دو قطعه جديد طبق الگوی شمارهٔ   ٥ که 
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در اندازٔه واقعی رسم شده است، تهيه می کنيم 
و بر روی قطعٔه شمارٔه ٢ قرار می دهيم و لحيم 

می کنيم تا قطعٔه شمارٔه ٦ به دست آيد.

شکل قطعۀ شمارۀ ٦

شکل قطعۀ شمارۀ ٥

٦  ــ قطعٔه شمارٔه ٦ را روی قطعٔه شمارٔه ١ جاسازی کرده، آن را مجددًا 
بارگذاری می کنيم (تا جايی که پل مقاومت دارد). حال که موفق به ساخت يک 

پل مقاوم قوسی شده ايد، به سؤاالت صفحه بعد پاسخ دهيد:
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1ــ مقاومت پل ها در حالت شکل 4 با شکل 7 را مقایسه کنید. کدام 
یک ظرفیت باربری بیشتری دارد؟

2ــ مقاومت پل های ساخته شده با سیم نمرٔه 1 را با پل های ساخته شده 
با سیم نمرٔه 1/5 مقایسه کنید. تفاوت آنها در چیست؟

3ــ به نظر شما اگر انتهای سیم مفتول ها در دیواره های کناری خم و 
مهار نمی شد، باربری پل با چه مشکلی مواجه می شد؟

   آیا می دانید:
استفاده  متفاوت  قطرهای  با  میل گرد  از  ساختمان ها  و  پل ها  در  چرا 

می کنیم؟ 
برای  مناسب  میل گردهای  مقدار  ساختمان،  محاسبات  مبنای  بر  1ــ 

تحمل بارهای وارده مشخص می شود.
2ــ طراح با توجه به ابعاد قطعٔه ساختمانی، طول و فاصلٔه میل گرد را 

محاسبه و با کمک نقشه کش ترسیم می کند.

شکل قطعۀ شمارۀ ٧

        

cm15
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١ــ چرا مطالعات زمين شناسی برای احداث راه ضروری است؟
٢ــ شما به جز پل قوسی چند نوع پل ديگر را می شناسيد؟ نام ببريد.

ساختمان و نگهداری آن
در سال گذشته با اجزای ساختمان به طور مختصر آشنا شديم و دانستيم که اسکلت 

سازه شامل پی، ستون، تير و سقف است.
زمين  مقاومت  شناخت  ساختمان،  يک  طراحی  شروع  از  قبل  زمين:  مقاومت 
بسيار مهم است. در بناهای معمولی، از طريق کندن چاه و حفر، گمانه و مشاهدٔه اليه های 
خاک و آزمايش بر روی آنها، از نوع زمين آگاه می شويم. انجام آزمايش خاک به وسيلٔه 
متخصصان ضروری است. از انواع زمين می توان به ماسه ای، رسی، دج، سنگی و … 

اشاره کرد.

سطح آب های زيرزمينی
زيرزمينی  آب های  سفره های  مداوم،  بارندگی  به علت  کشور،  شمالی  استان های  در 
فراوانی وجود دارد. همچنين، در شهرها و روستاهايی که رودخانه وجود دارد، آب آن 
به درون زمين های اطراف نفوذ می کند و موجب بروز رطوبت می شود و ساختمان ها را 
تهديد می کند؛ لذا مشاهده می شود که در اطراف ساختمان ها کانال ايجاد کرده يا کف آن را 

قيرگونی (ايزوالسيون) می کنند.
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متخصصان نوعی ورق های عايقی توليد کرده اند که از نفوذ هرگونه نم 
يا رطوبت به داخل ساختمان جلوگيری می کند. اين ورق ها معموالً ترکيبی از 

مشمع + قير+ ورق آلومينيوم اند و نام های تجاری متفاوتی دارند.

اجزای ساختمان
برمبنای نقشه های سازه ای به ترتيب پی کنی، اجرای فنداسيون و در نهايت، اجرای 

اسکلت صورت می پذيرد.
١ــ ستون ها: ستون ها می توانند از بتن مسلح (ترکيبی از بتن و فوالد) يا تيرآهن 

(فوالد) باشند که به ترتيب، به آنها اسکلت بتنی و اسکلت فلزی می گويند.
ساختمان های  در  و  بُتنی  تيرهای  از  بُتنی،  اسکلت  ساختمان های  در  تير:  ٢ــ 

اسکلت فلزی از تيرآهن استفاده می شود. تيرها اعضای باربر افقی اند.
استفاده  بلوک  و  تيرچه  از  سقف،  اجرای  متداول  روش  در  امروزه  سقف:  ٣ــ 
می شود ولی در زمان های نه چندان دور در ساختمان های فلزی، از طاق ضربی استفاده 

می شد که هم اکنون تقريباً منسوخ شده است.
پنجره،  و  در  نصب  سيمان کاری،  چينی،  ديوار  به  نوبت  اسکلت  اجرای  از  پس 

سفيد کاری، نما و … می رسد که به ترتيب، به آن ها سفت کاری و نازک کاری می گويند.

را  فلزی  اسکلت  و  بتنی  اسکلت  ساختمان های  معايب  و  مزايا  جدول 
کامل کنيد.

 بيشتر بدانيد
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معايبمزايانوع سازه

ُتنی
ت ب

سکل
١ــ مقاومت در برابر آتش سوزی    ا

٢ــ ………
٣ــ ………

٤ــ شکل و فرم پذيری

ــ وزن بسيار سنگين

ـ مدت زمان طوالنی اجرا ـ

زی
ت فل

سکل
١ــ اجرای سريعا

٢ــ ………
٣ــ ………

٤ــ سبک بودن وزن

ـ ضعف در برابر آتش سوزی ـ

ــ زنگ زدگی (زنگ زدن)

چگونه می توان از ساختمان های اسکلت فلزی در برابر آتش سوزی و 
زنگ زدگی محافظت کرد؟

آيا می دانيد که …؟

کالف در گوشۀ اصلی

کالف افقی

کالف قائم

اسکلت  ساختمان های  بر  عالوه 
فلزی و بُتنی، نوع ديگری از ساختمان 
روستاها  در  بيشتر  که  دارد  وجود 
ساختمان  آنها  به  و  می شود  ساخته 
ساختمان ها،  نوع  اين  می گويند.  بّنايی 
بايستی  و  دارند  ارتفاعی  محدوديت 
سقف  و  فنداسيون  در  افقی  کالف  از 
ديوارهايشان  در  قائم  کالف  از  و  آنها 

استفاده کرد.
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کنيد،  توجه  روبه رو  شکل  به 
دارای  که  ساختمان  از  قسمتی 
زلزله  برابر  در  است،  کالف بندی 
اما  است،  فرونريخته  و  کرده  مقاومت 
کالف بندی  بدون  که  ساختمان  بقئه 

است، ويران شده است.

رعايت نکات ايمنی در هنگام ساخت
کارند.  به  مشغول  کارگاه  در  که  افرادی  نگهداری  و  حفظ  از  است  عبارت  ايمنی 

مهندسان و کارگرانی که در يک کارگاه به کار مشغول 
می شوند بايستی از اين وسايل استفاده کنند: 

١ــ کاله ايمنی: کاله ايمنی برای حفاظت سر 
افراد است و بايد چنان ساخته شود که در موقع وارد 
پيش  استفاده کننده  برای  مشکلی  سر،  به  ضربه  شدن 

نيايد.

   استفاده از کالف بتنی  در زير ديوار و سقف  

کالف قائم

کالف افقی

کاله ايمنی
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ارتفاع  در  که  کارگرانی  ايمنی:  کمربند  ٢ــ 
ايمنی  کمربند  از  بايد  می کنند،  کار  داربست  روی  و 

استفاده کنند.

٣ــ کفش ايمنی: کفش کارگاه بايد سرپنجه ای 
مناسب  کف  دارای  بايد  همچنين  باشد.  داشته  محکم 
رفتن  فرو  يا  سنگين  اجسام  سقوط  موقع  در  تا  بوده 

شیء تيز، از پای فرد محافظت کند.

از  حفاظت  مسئول  انسانی  هر  دستکش:  ٤ــ 
که  دست هايمان  از  بنابراين،  است؛  خود  بدن  اعضای 
صدمات  مقابل  بايد در  انجام می دهيم  با آن کار مهمی 

حفاظت و نگهداری کنيم.

دربارٔه نکات ايمنی ديگر گفت وگو کنيد و آنها را فهرست نماييد.

کمربند ايمنی

کفش ايمنی

دستکش
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فعاليتفعاليت

١ــ خاک رس چه ويژگی هايی دارد؟
٢ــ زمين ساختمان شما يا زمين های اطراف آن از چگونه خاکی تشکيل 

شده است؟

1

2

34567

8

9

17

18

1112

10

19

20
13

14

16

15

تجربی)  معمار  يا  فنی  کاردان  (مهندس،  ساختمان  متخصص  يک  از 
دعوت کنيد که به کالس بيايد و به پرسش های شما راجع به ساختمان پاسخ 

دهد.

مرور آموخته ها
جدول زير را با توجه به مطالب درسی و اطالعات عمومی خود کامل کنيد.

١ــ زيباترين پل راه آهن شمال به همين نام در اين محل واقع شده است.
٢ــ ماشين بسيار قوی برای کندن تپه و پرکردن دّره ها

٣ــ موانعی طبيعی در سر راه سازی وجود دارد. 
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٤ــ در اين هوا نبايد بتن ريزی کرد.
٥  ــ فرمان ماشين

٦ــ دومين عدد دو رقمی
٧ــ تکرار حرف اّول حروف الفبا

٨   ــ از ماشين آالت حمل خاک به نقاط ديگر 
٩ــ وسيله ای برای بارگيری کاميون 

١٠ــ ماشينی با چرخ های فوالدی برای کوبيدن خاک زمين
١١ــ از وسايل جانبی دوربين

١٢ــ به  سرازيری خطرناک در راه سازی می گويند.
١٣ــ با قامتی استوار در مقابل وسايل راه سازی ايستاده است.

١٤ــ داشتن آن باعث اضطراب می شود.
١٥ــ جادٔه قطار

١٦ــ وسيله ای برای تخلئه بو و دود در آشپزخانه
١٧ــ مانند رگ در بدن است

١٨ــ از بانک می گيرند تا ساختمان بسازند.
١٩ــ ابتدای تونل شبيه آن است.

٢٠ــ بستن آن هم در ماشين و هم در ارتفاع ساختمان اجباری است.
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واحد هفتمواحد هفتم

1ــ پوشاك
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ُل ِلَربی  » «ِإنَّ اللَّه َجميٌل يُِحُب الَجمال فَاتَجمُّ
به درستی که خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد

پس به خاطر پروردگارم آراسته می شوم. 
 امام حسن مجتبی (ع)
بحاراالنوار مجلسی، ج٨٣، ص١٧٥

آيا زيبايی و آراستگی تنها به نو بودن لباس 
بستگی دارد؟

چه  لباس،  بيشتر  دوام  و  نگهداری  برای 
نکاتی را بايد رعايت کرد؟

خودنمايی  و  فخر  مائه  نبايد  لباس  اگرچه 
باشد، ولی شرايط و شخصيت اجتماعی افراد با 
نوع پوشش آنها در ارتباط است؛ بنابراين، بايد 

نکاتی را برای نگهداری لباس و دوام آن درنظر گرفت.
دست  چند  داشتن  بنابراين،  می شود؛  کهنه  زود  بپوشيم،  مداوم  را  لباس  يک  اگر 
لباس که متناسب با موقعيت های مختلف اجتماعی (محيط کار و تحصيل، مهمانی و …) 
استفاده شود، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؛ برای مثال، لباس مخصوص مهمانی 
خريد  در  افراط  البته  می شود؛  فرسوده  و  کهنه  زيرا  کرد؛  استفاده  کار  محّل  در  نبايد  را 

پوشاک و ُمدپرستی اسراف است و کار صحيحی نيست.
بافت،  چگونگی  با  گذشته،  سال های  در 
طراحی و چاپ پارچه، شناسايی انواع الياف و 
پارچه و بعضی دوخت های ساده و تزئينات لباس 
نگهداری،  دربارٔه  واحد  اين  در  شديد.  آشنا 
عــروسک  دوخت  و  لـکـه گيری  شست وشو، 

مهارت هايی کسب خواهيد کرد.
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شست و شوی لباس
و  آلوده  باعث  عواملی  چه  شما،  نظر  به 

چروک شدن لباس می شود؟
شست و شوی صحيح، اتو زدن و تا کردن 
ديرتر  باعث  تميزی  و  آراستگی  بر  عالوه  لباس 
کثيف شدن آن می شود و اگر لباس ها بعد از اتو 
شدن به چوب رخت، آويزان شوند، حالت خود 

را بهتر حفظ می کنند.
لباس،  از  معمولی  استفادٔه  هنگام 
آلودگی  و  چرک  را  لباس  وزن  از  درصدی 
مواد  از  عمدتاً  چرک  اين  که  می دهد  تشکيل 
چرب (عرق و ترشحات چرب بدن، پروتئين ها و 
ذرات پوست و مو) و ذرات گرد و غبار تشکيل 

می شود.
البسٔه خيلی چرک را بهتر است ابتدا در 
محلول مادٔه پاک کننده خيساند، اما اين کار در 
ندارد.  ضرورتی  معمولی  چرک  البسٔه  مورد 
قبيل  از  عواملی  تأثير  تحت  شست و شو  عمل 
زدن،  چنگ  (ماليدن،  مکانيکی  عمليات  دما، 
زير و رو شدن در ماشين لباس شويی) و فعل و 

انفعاالت شيميايی شوينده ها انجام می شود.
توجه! قبل از شستن لباس ها بايد آنها را بررسی کرد که لکه و پارگی نداشته باشند. 
و  کنيد  دسته بندی  نوع  و  رنگ  جنس،  براساس  را  لباس ها  شست و شو،  برای  همچنين 

هر  يک را جداگانه بشوييد.
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اتوکشی
کمی  لباس،  شدن  اتو  بهتر  برای  است.  لباس  به  بخشيدن  جلوه  برای  کردن  اتو 
و  و …)  پشم  (پنبه،  طبيعی  الياف  از  که  لباس هايی  به ويژه  می کند،  آسان  را  کار  رطوبت 

در  باشند.  شده  تهيه  مصنوعی  نيمه  الياف 
صورت عدم دسترسی به اتوی بخار می توان 
از آب پاش های کوچک استفاده کرده يا حتی 
قبل از آنکه لباس به طور کامل خشک شود، 
لباس  در  مختصری  رطوبت  زمانی که  يعنی 

مانده است، آن را اتو کرد.
لباس هايی که از الياف مصنوعی تهيه می شوند،  کمتر به اتوکردن نياز دارند؛ چون 
چروک پذيری آنها بسيار ناچيز است و اگر به روش صحيح شسته و خشک شوند، بدون 

اتوشدن می توان آنها را پوشيد.

نگهداری لباس
ميزان  گلستان)  و  گيالن  مازندران،  (استان های  خزر  دريای  حاشئه  در  که  آنجا  از 
طوالنی  مدت  به  کمد  در  البسه  و  منسوجات  طوالنی  نگهداری  باالست،  هوا  رطوبت 
به  مراقبت ويژه نياز دارد؛ چون رطوبت، گرما و تاريکی شرايط مناسبی برای رشد قارچ و 
کپک به وجود می آورند؛ به ويژه اگر لباس ها با رطوبت بدن (عرق) داخل کمد يا کشو قرار 
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١ــ چرا برای شست وشوی لباس ها بايد دقت کرد که از نظر جنس و 
رنگ به هم نزديک باشند؟

٢ــ چرا از انداختن لباس های زير با ساير البسه در ماشين لباس شويی 
بايد خودداری کرد؟

لکه و لکه بری: اثر و عالمت چرک و مواّد رنگی بر روی پارچه يا هر شیء ديگر 
را «لکه» می نامند.

ذرات چرک موجود در الياف پارچه

مهمانی) بايد آن را در معرض هوا  بنابراين، پس از در آوردن لباس (به ويژه لباس  گيرند؛ 
بگذاريد و تا زمانی که رطوبت دارد، آن را در کمد قرار ندهيد؛ زيرا بوی عرق در آن باقی 

می ماند و رطوبت حاصل از آن موجب آسيب رسيدن به لباس و لک شدن آن می شود.
زمستانی  لباس های  نگهداری  برای 
تا سال بعد بايد آن ها را با پوششی پالستيکی 
و  غبار  و  گرد  رطوبت،  از  پارچه ای،  يا 
وقت  هرچند  و  کرد  حفظ  حشرات  آسيب 
يک بار لباس ها را از کمد خارج کرد و در 

معرض هوا قرار داد.
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دارد.  وجود  مختلفی  روش های  آنها  کردن  پاک  برای  لکه ها،  بودن  متنوع  به علت 
به روش هايی که برای پاک کردن لکه ها از روی لباس و پارچه به  کار می رود «لکه گيری» 

می نامند.
لباس،  شدن  لکه دار  و  شدن  کثيف  محض  به 
زيرا  شست؛  و  کرد  لکه گيری  را  آن  بالفاصله  بايد 
پاک کردن لکٔه کهنه دشوار است و ممکن است هرگز 

پاک نشود.
قبل از لکه گيری، به نکته های زير توجه کنيد:

١ــ قبل از شستن لباس بايد لکٔه ايجاد شده را 
پاک کرد؛ چون مواّد شوينده بعضی از لکه ها را ثابت می کنند.

٢ــ علت و نوع لکٔه ايجاد شده را شناسايی کنيد.
روی  را  بر  لکه  مادٔه  لکه گيری،  از  قبل  ٣ــ 
امتحان  نظر  مورد  لباس  درز  يا  شده  لک  پارچٔه 

کنيد.
٤ــ از آب داغ استفاده نکنيد، چون بعضی 
ثابت  را  گوشت  و  تخم مرغ  خون،  مانند  لکه ها  از 

می کند.
٥  ــ برای جذب لکه های چربی و حتی لکه های حاصل از ريختن نوشابه، آب ميوه و 
مانند اين ها بهترين  کار ريختن قشر نازکی از نمک يا پودر تالک (پودر بچه) و رها کردن 

لکه برای مدت نيم ساعت تا يک ساعت است.
بوی  بيش  و  کم  لکه گيری  فراورده های  زيرا  نکنيد؛  لکه گيری  بسته  محيط  در  ٦  ــ 

نامطبوع و بخارهای سمی دارند.
٧ــ برای پاک کردن بعضی از لکه ها بهتر است به مراکز خشک شويی مراجعه کنيد؛ 

زيرا آنها در زمينٔه لکه بری تبّحر داشته، حّالل های الزم را دارند.
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کرده؛  ايجاد  لکه  نوع  چهار  حداقل  روشن  رنگ  به  پارچه  يک  روی 
سپس با استفاده از روش های لکه بری موجود در جدول زير، بکوشيد لکه ها 

را از روی پارچه پاک کنيد:
معمولی لکۀ خون پودر  يا  صابون  پودر  با  سپس  کنيد  خيس  سرد  آب  در  را  تازه  لکٔه 

شست وشو دهيد. برای لکه هايی که به آسانی پاک نمی شوند، محلول آب نمک 
به کار ببريد. (١/٤ پيمانه نمک را با ٢ پيمانه آب سرد به کار ببريد).

اگر لکٔه خون کهنه و خشک شده باشد بايد به مّدت بيشتری در آب سرد خيسانده 
ژاول  آب  مانند  کننده  سفيد  مايع  از  می توان  سفيد  پارچه های  مورد  در  شود. 

استفاده کرد.

برطرف لکۀ قهوه يا چای برای  می شوند.  پاک  آسان تر  بشوييد،  زودتر  هرچه  را  لکه ها  اين گونه 
بريزيد.  لکه  محّل  روی  زياد  فاصلٔه  از  را  جوش  آب  بايد  لکه ها  نوع  اين  کردن 
اگر امکان شست و شوی سريع آن وجود نداشت، فورًا پارچٔه خيس را روی لکه 
بکشيد اگر پاک نشد، پارچه را به آب و پودر لباس شويی آغشته کنيد و بر روی 

لکه بکشيد، فوری تميز می شود.
کنيد تا  مدتی صبر  بريزيد و  سطح لکه  برروی  نمک  مقداری  همچنين می توانيد 
نمک آن را به خود جذب کند. سپس در صورت فراهم شدن شرايط شست وشو، 

آن را به روش معمول با آب گرم و مواد شوينده بشوييد. 
راهکار ديگر اين است که سطح لکه را با اسپری مخصوص مو بپوشانيد، سپس 
با يک قطعه صابون برروی سطح لکه بماليد و بعد آن را در آب سرد خيس کنيد 

و بشوييد.
به َاستون لکۀ الک ناخن آغشته  پنبه  يا  ابر  از  می توان  نباشد  استات  از  پارچه  الياف  جنس  اگر 

استفاده کرد و آن را روی لکٔه مورد نياز بماليد، بعد پارچه را با آب بشوييد.

آزمايشآزمايش
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بر روی لکه يخ بماليد يا پارچٔه لکه دار را در آب خيلی سرد خيس کرده، کمی لکۀ آدامس و انواع چسب
مواد  در  را  پارچه  و  بتراشيد  کارد  با  را  چسب  يا  آدامس  سپس  کنيد.  صبر 
پاک کننده خيس کنيد. اگر لکه باقی ماند بايد آن  را با ابر اسفنجی آغشته به بنزين 

شست و شو دهيد.

لکه های شکالت و کاکائو روی هر نوع پارچه قابل شست و شوست. لکه را با لکۀ شکالت و کاکائو
آب گرم و صابون يا پودر لباس شويی شست وشو دهيد.

آن را با آب نيم گرم و صابون شسته، بعد با آب اکسيژنه و به وسيلٔه اسفنج بشوييد، لکۀ علف
سپس آن را با آب خوب شست و شو دهيد.

برای از بين بردن لکٔه عرق از روی پارچٔه پنبه ای و کنفی می توانيد با کمی محلول لکۀ عرق بدن
آب نمک محل لکه را بشوييد، سپس با پاک کننده شست و شو دهيد.
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لکۀ انواع جوهر (روان نويس يا 
خودکار)

برای از بين بردن لکٔه جوهر برروی فرش يا لباس، مقداری ماست روی محّل 
لکه بريزيد و ماست را با قاشق جمع کنيد. چند مرتبه اين کار را تکرار کنيد تا 
می توان  نيز  َاستون  با  را  آن  باشد،  تازه  جوهر  لکٔه  اگر  برود.  بين  از  کامالً  لکه 
پاک کرد. در مورد پارچه های سفيد می توان از آب ژاول برای از بين بردن لکه 

استفاده کرد.

ابتدا آن را با پاک کن، پاک کنيد تا کم رنگ شود، اگر لکه باقی ماند، پارچه را به لکۀ مداد
الکل آغشته کنيد، و روی آن را ماساژ دهيد و سپس با صابون بشوييد.

شمع را با لبٔه کارد از روی لباس بتراشيد. لکٔه باقی مانده را بين دو ورقٔه کاغذ لکۀ شمع
کاهی و دستمال کاغذی قرار دهيد و با اتوی گرم چند لحظه بر روی آن فشار 
دهيد، شمع باقی مانده بر اثر گرما ذوب شده و جذب کاغذ می شود، سپس با مواد 

پاک کننده شست  وشو دهيد. چنانچه لکه پاک نشد، از بنزين استفاده کنيد.

 بيشتر بدانيد
شست و شوی منسوجات نايلونی: يکی از الياف مصنوعی پرمصرف 
در صنعت نساجی نايلون است که برای بافت جوراب و انواع لباس ها کاربرد 
را  آن  بايد  بلکه  شست،  داغ  آب  با  نبايد  را  نايلونی  منسوجات  دارد.  فراوان 
مدتی در آب ولرم و پودر صابون يا پودرهای شويندٔه معمولی خيساند، سپس 
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با کمی تکان دادن در کف صابون آن را، آب کشی کرده 
و می توانيد با توجه به   دستورالعمل ماشين لباس شويی 

نيز آن ها را بشوييد.
نبايد لباس های نايلونی را فشار داد يا با چالندن 
خود  به  زيادی  آب  نايلون  الياف  چون  کرد؛  آب گيری 

روی  بر  چروک هايی  دارد  امکان  فشردن  اثر  در  نتيجه،  در  نمی کند،  جذب 
لباس ايجاد شود که بعد از خشک شدن نيز از بين نرود.

پارچٔه نايلونی اگر خوب شسته شود، به اتو نيازی نخواهد داشت. در 
با  اتو  زيرا  کنيد؛  استفاده  کرده،  گرم  کمی  را  اتو  می توانيد  ضرورت  صورت 
حرارت باال نايلون را خراب می کند و ممکن است اتوی داغ به پارچه بچسبد 

و به آن آسيب برساند.
لکه بری چربی از روی لباس های چرم و جير: برای از بين بردن لکه 

از روی لباس های چرمی، مايع ظرف شويی 
را روی آن بماليد و بگذاريد خشک شود، 
در  دهيد.  جال  را  آن  دستمال  با  سپس 
بردن  بين  از  برای  جير،  پارچه های  مورد 
لکٔه چربی، تکه ای پارچه را به سرکٔه سفيد 
آغشته کنيد و روی محّل لکه بماليد تا پاک 

شود.

عالئم بين المللی نگهداری از پوشاک
معموالً عالئمی روی بر چسب (شناسنامه) پوشاک ديده می شوند که روش نگهداری 
و شست وشوی آنها را مشخص می کند. با توجه به اين عالمت ها و رعايت آنها، پوشاک 

از عمر و دوام بيشتری برخوردار خواهند بود.
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نکته: نقاط موجود در عالمت اتو، ميزان حرارت مناسب برای آن پارچه را نشان 
حرارت  حرارت باال، با دو نقطه  می دهد؛ برای مثال، عالمت اتو با سه نقطه 

متوسط و با يک نقطه  حرارت کم را نشان می دهد.

ميزان دمای آب برای شست و شو

با دست شسته شود.

از مادۀ سفيد کننده می توان استفاده کرد.

از اتو می توان استفاده کرد.

از خشک کن لباس شويی می توان استفاده کرد.

از خشکشويی می توان استفاده کرد.

(نام شرکت توليد کننده)

ــ با آب ٣٠ درجه شسته شود 
ــ از ماده سفيد کننده نمی توان استفاده کرد
ــ از اتو با حرارت متوسط استفاده شود

ــ خشک شويی امکان پذير است

نمونه ای از برچسب يک لباس
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فعاليتفعاليت

جدول زير را کامل کنيد.

مفهومعالمت

نکاتی در مورد دوخت عروسک
١ــ برای دوخت عروسک با دست يا چرخ، ابتدا بايد تکه ها را به هم 
کوک بزنيد يا با سنجاق ته گرد به هم وصل کنيد، آن گاه از پشت پارچه شروع 

به دوختن کنيد.
دوخت  است  بهتر  بدوزيد،  را  پارچه  دست  با  اگر      می خواهيد  ٢ــ 
با  عروسک  دوختن  برای  درشت،  زيگزاگ  دوخت  بزنيد.  «دندان موشی» 
چرخ مناسب است. نخ مورد نياز بهتر است، ضخيم و همرنگ پارچه باشد. 
تمام قسمت پشت عروسک را ندوزيد بلکه بايد يک تکٔه کوچک را به صورت 
ندوخته باقی بگذاريد تا پارچه را بتوانيد از آن طرف برگردانيد. اين قسمت را 

پس از پر کردن عروسک، بايد از روی کار به صورت مخفی بدوزيد.



122

٣ــ نکتٔه مهم در مورد ظرافت و تميزی عروسک اين است که پرزهای 
پارچه را قبل از دوختن با دست يا قيچی به طرف روی پارچه برگردانيد.

و  ابری  پارچٔه  با  دوخت  ٤ــ 
پارچٔه  دوخت  با  تفاوتی  پارچه های    ديگر، 
تميزی  و  ظرافت  به  فقط  ندارد؛  پوليش 
بيشتری نياز دارد؛ چون دارای پرز نيست 

که معايب را بپوشاند.

پرکردن عروسک: برای پرکردن عروسک می توان از مواّد مختلف 
الياف  قالی،  کرک  از:  عبارت اند  اين کار  برای  مواد  بهترين  کرد؛  استفاده 

پلی استر و تکه های ابر.
عروسک بسازيد
وسايل مورد نياز

(پارچه ای  ابری  يا  کرکی  پارچٔه  ١ــ 
کرکی که يک اليه ابر ظريف به   آن چسبيده 
يا  نارنجی  يا  صورتی  رنگ های  به  است) 
در  انتخابی  عروسک  رنگ  با  مطابق  سفيد 
تصوير مقابل به اندازٔه ٢٠* ١٥ سانتی متر.

٢ــ پارچٔه کتانی به رنگ زرد يا سبز يا 
آبی برای لباس عروسک ها به  اندازٔه ٩* ٤٠ 

سانتی متر.
به  شکل  دايره ای  کتانی  پارچٔه  ٣ــ 
قطر ٥/٥ سانتی متر، قهوه ای مايل به نارنجی 

برای بينی عروسک.
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٤ــ مهرٔه سياه برای چشم های عروسک (٢ عدد)
٥  ــ مواد پرکننده مانند الياف پلی استر، کُرک و … (٢٠٠ گرم)

روش دوخت
١ــ الگو را به کاغذ ديگری منتقل کنيد و روی پارچه بگذاريد.

٢ــ تکه ها را با ٠/٥ سانتی متر اضافٔه درز، قيچی کنيد.
٣ــ از طرف روی پارچه، تکه های گوش خرگوش را به هم متصل کنيد 
و تکٔه اليی را روی آن قرار دهيد و آنها را با هم بدوزيد، ته آن را باز بگذاريد 

و پشت و رو کنيد.
٤ــ تکه های سر را از دو روی پارچه روی هم بگذاريد و گو ش های 
انتهای آن را باز  بدوزيد.  آماده را بين آن قرار دهيد و تکه های سر را به هم 

بگذاريد و برگردانيد و با الياف پرکنيد. بدن را مانند سر درست کنيد.

اليیيک چين در جلو ايجاد کنيد
فقط جلو را 
کوک بزنيد

بدن را مانند سر درست کنيد

الياف پلی استر

بينی

جمع کنيد و نخ را بکشيد
کوک بزنيد
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٥  ــ قسمت های باز سر و بدن را به هم متصل کنيد و درز را تو بگذاريد 
و بدوزيد.

٦  ــ بينی  عروسک را درست کنيد. (اطراف پارچه ای دايره ای شکل 
ريز  کوک  سانتی متر  يک  فاصلٔه  با  تصوير  مطابق  را  سانتی متر   ٥/٥ قطر  به 
بزنيد. سپس کمی نخ کوک ها را بکشيد و وسط پارچه را با مقداری از مواد 
پرکننده (الياف پلی استر) پُر کنيد، سپس نخ را کامل بکشيد تا پارچه جمع و 

بينی آماده شود.
نيم  و  ببريد  تکه  دو  کدام  هر  از  کنيد.  درست  را  عروسک  لباس  ٧ــ 

سانتی متر برای درز، اضافه بگذاريد.
ساخته  هم  مانند  خرس  و  گربه  خرگوش،  عروسک  سه  هر  نکته: 
می شوند؛ تنها تفاوت آن ها در گوششان است. برای گوش های گربه و خرس 

تکه ها را از طرف روی پارچه به روی هم بگذاريد، بدوزيد و برگردانيد.

در اينجا بدوزيد

مهره ها را بدوزيد

بينی را بدوزيد

خرگوش ... سفيد
گربه ... قهوه ای روشن
خرس ... سبز خزه ای
از هر کدام دو  برش

نوار کش
دور حلقه آستين را 

چرخ کنيد.
بدوزيد  را  درزها 
سانتی متر   ٢/٥ و 
آستين  حلقهٴ  برای 

باز بگذاريد.

متر 
نتی 

 سا
١٧

ول 
ه ط

ی ب
وار

ش ن
ک

يد.
دوز

به ب
اد ل

متد
ر ا
را د

لبه را تا بزنيد و چرخ کنيد
لباس عروسک ها

خرگوش
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را  عروسک  زير  قسمت  و  حذف  را  عروسک  پاهای  اگر  پيشنهاد: 
بلندکرده، صاف کنيد و بدنٔه عروسک را به صورت يک کيسٔه توخالی بدوزيد، 
عروسک های  انواع  از  که  باشيد  داشته  دستکشی  عروسک  يک  می توانيد 

نمايشی به شمار می آيد.
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به اضافۀ نیم سانتی متر برای درز )برای 
گوش، سر و بدن صورتی برای خرگوش 
صورتی روشن برای گربه نارنجی روشن 

برای خرس(

2 برش

تا کنید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

جلو
پشت

تا کنید

جای گوش 

بینی 
1برش            

)صورتی مایل به قرمز 
برای خرگوش قهوه ای 
مایل به قرمز برای گربه 
نارنجی  برای خرس(    

برای برگرداندن 
باز بگذارید

برای برگرداندن 
باز بگذارید

ربه 
ش گ

گو گوش خرس

برای برگرداندن 
باز بگذارید

گوش خرگوش

4 برش             گوش

خرسالگوی توپ

گربهجای گوش 

جای گوش ها 
خرگوش

بدن

2 برش
سر
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فعاليتفعاليت

ساخت توپ پارچه ای 
وسايل مورد نياز:

١٢ رنگ متفاوت پارچٔه ابری يا پوليشی يا چرم مصنوعی (از هر   رنگ 
به اندازٔه الگو؛ می توانيد از ٣ الی ٤ رنگ مختلف استفاده کنيد.)

روش دوخت
ــ الگوی پنج ضلعی زير را روی پارچه های مورد نظر قرار دهيد و با 

سنجاق ثابت کنيد.
ــ در پشت پارچه با مداد يا خودکار، شکل الگو را عالمت گذاری کنيد 

و با اضافٔه يک سانتی متر برای درز، آنها را برش دهيد.
ــ دوازده تکه به همين روش آماده کنيد.

ــ بعد از بريدن تکه های الزم و عالمت گذاری، مطابق تصوير، ابتدا يک 
تکه را در وسط بگذاريد و پنج تکٔه ديگر را در اطراف آن بدوزيد. (با دست يا 

با چرخ خياطی دوخته شود.)

نکته: برای تهئه توپ و عروسک بزرگ تر از اندازٔه کتاب، می توانيد با 
استفاده از بزرگ نمايی در زيراکس، الگوها را بزرگ کنيد.
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فعاليتفعاليت

ــ سپس دو ضلع مجاور هر تکه را به هم بدوزيد.
ــ شش تکه ديگر را نيز به همين روش بدوزيد.

هم  روی  وضلع های  گذاشته  هم  روی  را  شده  آماده  تکه  دو  سپس  ــ 
باز  را  آن  توپ  پرکردن  برای  بايد  که  ضلع  يک  جز  به  بدوزيد،  يکديگر  به  را 

بگذاريد.
با  را  آن  توپ،  برگرداندن  از  بعد  ــ 

الياف پلی استر يا کرک قالی پرکنيد.
ــ قسمت باز توپ را با دست بدوزيد.

نکته: توجه داشته باشيد که تکه های 
تا  بدوزيد  هم  از  دور  را  مشابه  رنگ های  با 

رنگ های توپ متنوع به نظر آيد.

وسايل مورد نياز:
دکمه و مهره های رنگی
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مانند  می شوند؛  پيدا  منازل  همٔه  در  قطعاً  که  لوازمی اند  از  دکمه ها 
دکمه های لباس های قديمی ای که ديگر استفاده نمی کنيد. با داشتن تعدادی 
دکمه و مهره های رنگی و کمی خالقيت می توانيد يک اثر هنری ايجاد کنيد.

به تصاوير زير با دقت نگاه کنيد و بکوشيد يکی از آنها را بسازيد:
١ــ برای تهئه گوشواره هايی که در 
گوشواره، سرمٔه  تصوير می بينيد، به گيرهٔ 
فنری ساده، دکمه و مهره های رنگی نياز 

است.
موجود  دکمه های  از  استفاده  با 
با  هماهنگ  گوشواره هايی  می توانيد 

لباستان بسازيد.
٢ــ مانند تصوير مقابل، دکمه های 
روبان  رنگارنگ را بر روی يک نوار يا 
کرده ايد،  مچتان  دور  اندازه  قبل  از  که 
بايد  را  بند  طرف  يک  البته  بدوزيد. 
ديگر  طرف  سر  که  دکمه ای  اندازٔه  به 
به   اين  بدوزيد؛  کرده  دوال  می خورد، 
بند  دوالی  می توانيد  به راحتی  ترتيب، 
شده  دوخته  دکمه های  از  يکی  دور  را 
بيندازيد و دستبندتان را بر روی دستتان 

ثابت کنيد.
دستبند  تهئه  برای  ديگر  شيؤه 
مورد  دکمه های  که  است  اين  دکمه ای 
ظريف  کش های  داخل  از  را  نظرتان 
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عبور دهيد و گره بزنيد. با اين روش می توانيد گردن بند نيز بسازيد.
رنگارنگ و متفاوت را به کمک نخ و سوزن  ٣ــ می توانيد دکمه های 
بر روی يک کيف ساده بدوزيد. با اين کار، هم دکمه ها مصرف شده اند و هم 
اينکه کيفتان از سادگی درآمده است. يادتان باشد که در دوخت دکمه ها از 

هيچ گونه نظمی پيروی نکنيد.
می توان  ديگری  کارهای  چه  رنگی،  مهره های  و  دکمه  از  استفاده  با 

انجام داد؟

١ــ چگونه با عمليات خشک شويی می توان مواّد چرک و لکه ها را از 
بين برد؟

تميز  را  لباس  آب،  کمک  با  شوينده ها  و  پاک کننده  مواد  چگونه  ٢ــ 
می کنند؟
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2 ــ خـوراك
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خوراک
به تصاوير نگاه کنيد.

برای داشتن تغذئه مناسب، کدام تصوير را انتخاب می کنيد؟ چرا؟
برخورداری از تندرستی، بدون داشتن تغذئه مناسب ممکن نيست. اگر هر يک از 

مواد غذايی، بيشتر يا کمتر از حّد نياز به بدن برسد، مشکالتی برای ما به وجود می آورد.
در سال های گذشته، در مورد مواّد مغذی و بهداشت مواّد غذايی مطالبی آموختيد 
و همچنين در مورد انتخاب غذا و مواد غذايی سالم و حفظ مواّد مغذی آن، مهارت هايی 
دوران  در  غذايی  نيازهای  و  غذايی  عادت های  غذايی،  گروه های  با  امسال  کرديد.  کسب 

مختلف زندگی آشنا می شويد و روش پخت چند نوع غذای ساده و سالم را می آموزيد.
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گروه های غذايی
غذايی  مواد  گروه  هر  در  که  می شوند  تقسيم  گروه  شش  به  غذايی  مواد  به طور کلی، 

متنوعی قرار دارند:

نان،  انواع  مثل:  غالت؛  و  نان  گروه  ١ــ 
برنج و ماکارونی

بهتر است از غالت کامل، استفاده شود 
و  چاقی  از  مانع  و  قندخون  کنترل  باعث  چون 

ديابت می شود.

٢ــ گروه ميوه جات
ميوه ها  بيماری ها  از  پيشگيری  منظور  به 
خانواده  غذايی  برنامٔه  در  فصل  تنوع  با  بايد  را 

قرار داد.

٣ــ گروه سبزيجات
مواد  ويتامين ها،  انواع  حاوی  سبزی ها 

معدنی و فيبر هستند.
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حبوبات  تخم مرغ،  گوشت،  گروه  ٤ــ 
و مغزها

اين گروه از منابع تأمين کننده پروتئين 
هستند.

٥  ــ گروه شير و لبنيات

محدود  بايد  آنها  مصرف  که   … و  قندها  چربی ها،  مانند  غذايی؛  مواّد  ساير  ٦  ــ 
باشد.

١ــ آيا يک خانوادٔه چهار نفره در سنين مختلف به يک نوع غذا نياز 
دارند؟

٢ــ چه عواملی در مقدار و نوع مواد 
غذايی برای افراد مختلف مؤثر است؟



135

تغذيه  در سنين مختلف
متفاوت  افراد،   … و  فعاليت  جنس،  به  توجه  با  زندگی،  مختلف  دوران  در  تغذيه 

است؛ بنابراين، در تهئه برنامٔه غذايی يک خانواده بايد به تقسيم بندی زير توجه کرد:
بسياری  اثر  کودک  نمو  و  رشد  روی  بر  تغذيه  کودکی:  دوران  در  تغذيه  الف) 
دارد و رشد کودکانی که تغذئه نادرست و ناکافی دارند، نسبت به کودکانی که خوب تغذيه 

می شوند، کمتر است.
تا قبل از ٦ ماهگی غير از شير مادر، هيچ غذايی نبايد به نوزاد داده شود. پس از سّن 
شش ماهگی، ديگر شير مادر به تنهايی جوابگوی نيازهای غذايی طفل نيست و بايد تغذئه 

کمکی را شروع کرد. غذای کمکی را طبق شکل زير، می توان به کودک داد.
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غذای  وعدٔه  سه  بر  عالوه  مدرسه  سنين  کودکان  دبستان:  سنين  در  تغذيه  ب) 
است.  سن  اين  غذايی  وعده های  مهم ترين  از  صبحانه  دارند.  نياز  وعده  ميان  به  اصلی، 
در   اين دوران، ارزش غذايی ميان وعده ها بايد در نظر گرفته شود. دانش آموزان بايد بدانند 
تنقالت  ساير  و  نمک  چيپس،  چون  موادی  کند،  تأمين  را  آن ها  نيازهای  می تواند  آنچه 
گروه  چند  يا  يک  از  که  غذايی اند  ارزش  دارای  موادی  بلکه  نيستند؛  غذايی  کم ارزش 
اصلی غذايی تهيه شده باشند؛ مثل: انجير خشک، برگٔه زردآلو، ميوه هايی مثل پرتقال و 

ليمو   شيرين، ساندويچ هايی مثل نان و پنير و سبزی و …، سبزيجاتی مثل هويج و کاهو.

پ) دوران نوجوانی و بلوغ: در اين دوره، از نظر جسمی و روحی تغييراتی در   افراد 
ايجاد می شود و به علت سرعت رشد، نيازهای تغذيه ای افزايش می يابد. توصيه می شود در 

برنامٔه غذايی روزانه، از گروه های غذايی مختلف به ويژه شير و لبنيات استفاده شود.
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هر گروه به دلخواه، يکی از دوران زندگی را انتخاب و در مورد نيازهای 
غذايی آن، با هم بحث کرده و نتيجه را در جدول زير ثبت و برای ساير گروه ها 

اعالم کنند.
دوران يا شرايط 

مختلف
ميزان نياز به 

انرژی
مواد غذايی که بيشتر 

نياز دارند
مواد غذايی که کمتر 

نياز دارند
١ــ پيری

٢ــ ميان سالی
٣ــ بيماری
٤ــ نوجوانی

کمتر
............
............
............

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

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

....................
شير و لبنيات

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

چربی ها و ............

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

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

عادت های غذايی
در سال های قبل آموختيد که عادات غذايی از دوران کودکی شکل می گيرد و اگر 
به وجود  باالتر  سنين  در  فرد،  برای  را  ناگواری  عوارض  نشود،  اصالح  نادرست  عادات 

می آورد.
برخی از عادت های غذايی نامناسب، 

عبارت اند از:
نخوردن  صبحانه:  نخوردن  ١ــ 
صبحانه و گرسنگی در ساعات اّولئه صبح، 
بی حسی  و  بی حالی  تمرکز،  عدم  باعث 

می شود.
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جهت افزايش اشتها برای صرف صبحانه، چه راه حل هايی به نظرتان می رسد؟ آنها 
را فهرست کنيد:

١ــ .................................................. 
٢ــ .................................................. 
٣ــ .................................................. 

سوسيس،  مثل  غذاها،  نوع  غيرخانگی:  اين  غذاهای  مصرف  به  تمايل  ٢ــ 
از  بيشتر  غذايی،  برنامٔه  در  است  الزم  دارند.  کمی  غذايی  ارزش  و …  همبرگر  کالباس، 

غذاهای سنتی خانواده که شامل همٔه گروه های غذايی است، استفاده شود.

٣ــ نامنظم بودن وعده های غذايی
٤ــ مصرف بی روئه تنقالت، و  غذاهای چرب و شور.

تغذئه نامناسب چه عوارضی به دنبال دارد؟
با توجه به سؤاالت فوق، تصوير صفحٔه بعد را کامل کنيد.
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چاقی
افزايش مقدار چربی و ذخيرٔه آن در بافت ها موجب اضافه وزن و چاقی می شود. 
موردنياز  ميزان  دريافت کالری بيش از  عبارت اند از:  عواملی که سبب چاقی می شوند، 

بدن، کم کاری، نداشتن تحرک و فعاليت بدنی کافی، و اختالالت جسمی.

الغری

سکته

مشکالت روانی

تغذيۀ نامناسب

پيشگيری از چاقی
برای جلوگيری از اضافه وزن، رعايت نکات زير ضروری است:

ــ از همٔه گروه های غذايی در حّد اعتدال مصرف شود.
ــ به جای تنقالت پرچرب، از ميان وعده های سالم مثل لبنيات، ميوه و سبزی استفاده 

شود.
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افزايش  و …  دوچرخه سواری  پياده روی،  مثل  ورزش هايی  با  را  بدنی  فعاليت  ــ 
داده، وقت ورزش را نبايد با هيچ کار ديگری پر کرد.

 بيشتر بدانيد

راهنمای انتخاب مواد غذايی روزانه (برای افراد سالم بالغ)

تعداد واحد مورد گروه غذايی
نياز

مواد مغذی اصلی
موجود در گروه

مواد غذايی و اندازۀ هر 
واحد آن

١ــ شير و لبنيات
گروه سنی٭ ١: ٢ 

واحد
گروه سنی٭٭ 
٢: ٤ــ٣ واحد

پروتئين: کلسيم، فسفر، 
روی، بعضی ويتامين های 

گروه ب، ويتامين آ

شير و ماست ــ ١ ليوان
پنير ــ ٤٥ تا ٦٠ گرم

کشک پاستوريزه ــ ١ ليوان
11 ليوان

2
بستنی پاستوريزه ــ 

٭ گروه سنی ١ــ گروه بزرگ ساالن سالم و بالغ است.
٭ ٭ گروه سنی ٢ــ گروه سنی در حال رشد، جوانان و زنان باردار و شيرده است.

٢ــ گوشت، 
حبوبات و مغزها و 

تخم مرغ
گروه سنی ١ و ٢
٣ــ٢ واحد

پروتئين، آهن، روی 
بعضی ويتامين های 

گروه ب

گوشت پخته ــ ٦٠ تا ٩٠ گرم 
تخم مرغ ــ ٢ عدد

حبوبات پخته شده ــ ١ ليوان
1 ليوان

2
حبوبات خام ــ 

1 تا ١ ليوان
2

مغزها ــ 
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گروه سنی ١ و ٣٢ــ ميوه ها
٤ــ ٢ واحد

ويتامين ث، ويتامين آ 
بعضی ويتامين های گروه 

ب، فيبر

1 ليوان
4

ميؤه خشک ــ  
12  ليوان ميؤه پخته ــ 
3  ليوان

4
آب ميوه ــ 

ميؤه متوسط (هلو، سيب، 
پرتقال) ــ ١ عدد
1
4

طالبی متوسط ــ 
1 ليوان

2
حبه انگور ــ 

گروه سنی ١ و ٤٢ــ سبزی ها
٥  ــ ٣ واحد

ويتامين آ، ويتامين ث، 
اسيد فوليک، منيزيم، 

فيبر

 1
2

سبزی خام خرد شده ــ 
ليوان

سبزی های برگ دار خام ــ 
١ ليوان

1 ليوان
2

سبزی پخته ــ 
سيب زمينی متوسط ــ ١ عدد

گروه سنی ١ و ٥٢  ــ نان و غالت
١١ــ٦

نشاسته، بعضی 
ويتامين های گروه ب، 
آهن، منيزيم، فيبر، روی

انواع نان ــ ٣٠ گرم
نان سنگک و بربری ــ ١ کف 

دست
بـرنج و مــاکــارونـی پخته ــ 

3 ليوان
4

1 ــ 
2

٦ــ گروه متفرقه
نوشيدنی های  چاشنی ها،  و  شوری ها  ترشی ها،  شيرينی ها،  چربی ها،  شامل: 
در  و  شود  غذايی  گروه های  جايگزين  نبايد  گروه  اين  مصرف  گازدار.  و  شيرين 
مصرف  به طورکلی  شود.  دقت  فرد  هر  موردنياز  کالری  ميزان  به  بايد  آن  مصرف 

آنها بايد محدود باشد.
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و  مطالعه  با  و  کنيد  تهيه  می خوريد،  روز  هر  که  غذاهايی  از  فهرستی 
جمع آوری اطالعات دربارٔه ميزان نياز شما به غذاهای مختلف، بررسی کنيد 
مصرف  نياز  حّد  از  بيشتر  کدام يک  از  و  کمتر  غذايی  گروه های  کدام  از  که 

کرده ايد.

بررسی کنيد
بررسی کنيد

به گروه های مختلف تقسيم شويد و هر گروه يک يا چند تحقيق زير را 
انجام داده، از نتايج آن گزارشی به کالس ارائه دهيد.

١ــ روش های درست و نادرست تغذئه مردم منطقٔه شمال را در برنامٔه 
غذايی بررسی کنيد (با ذکر دو مثال).

٢ــ با توجه به تنوع مواّد غذايی در منطقٔه شمال، چه تغييراتی می توان 
در نوع تغذئه مردم اين منطقه ايجاد کرد تا به سالمت افراد کمک کند؟

تغذئه  از  ناشی  که  را  شمال  منطقٔه  خاّص  بيماری  يک  هر   گروه  ٣ــ 
نامناسب است، معرفی کرده، راجع به داليل آن تحقيق کند و سپس نتيجه را 

به کالس گزارش دهد.
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مرور آموخته ها

1

2

7

6

3

4

5

8

9

*

*

*

*

١ــ شير مادر تنها غذای مناسب تا اين سن است.
٢ــ يکی از گروه های غذايی پر ويتامين

٣ــ نخوردن اين وعدٔه غذايی باعث عدم تمرکز و بی حالی می شود.
٤ــ هميشه مقدم بر درمان است.

٥  ــ برخورداری از تندرستی بدون داشتن آن ميسر نيست.
٦  ــ يکی از عوارض افزايش چربی در بدن

٧ــ يکی از غذاهای غيرخانگی مضر
٨  ــ يکی از عواملی که در تنظيم برنامٔه غذايی افراد خانواده مؤثر است.

٩ــ از گروه های غذايی که در دوران نوجوانی و بلوغ بيشتر بايد مصرف شود.
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فعاليتفعاليت

با کنار هم قرار دادن حروف خانه های ستاره دار، کلمٔه رمز را پيدا کنيد و راجع 
به آن دو سطر بنويسيد.

راهنمايی: رمز جدول، کلمه ای به گويش مازندرانی است.

هر گروه يکی از فعاليت های زير را انتخاب نمايد و غذای آن را تهيه و 
از دوستان خود پذيرايی کند.

١ــ کماج
مواّد الزم: 

ــ برنج خرد شده (نيم دانه): نيم کيلو
ــ شير: يک ليتر

ــ تخم مرغ: دو عدد
ــ شکر: به اندازٔه دلخواه

به  کرده:  آب  زعفران  يا  زردچوبه  ــ 
مقدار الزم

ــ نمک: يک قاشق چای خوری.
روی  و  می کوبيم  را  آن  کمی  و  می شوييم  را  برنج  ابتدا  تهيه:  طرز 
حرارت قرار می دهيم تا رطوبت آن گرفته شود. شير را می جوشانيم و پس از 
سرد شدن، به آن برنج، شکر، نمک و تخم مرغ و زعفران يا زردچوبه اضافه 
مايع  از  مقداری  کرده،  چرب  کمی  را  تابه  کف  سپس  می کنيم و هم می زنيم. 
آماده شده را داخل آن می ريزيم و با شعلٔه کم، سرخ و پس از چند دقيقه آن را 

پشت و رو می کنيم.
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٢ــ رولت خرما
مواّد الزم: 

ــ  خرما: ٢٥٠ گرم
ــ کره: ١٠٠ گرم

ــ خالل پسته و بادام: هر کدام يک قاشق غذاخوری.
طرز تهيه: پوست و هستٔه خرما را خارج می کنيم و با کمی کره تفت 
آن  روی  می کنيم.  پهن  سينی  در  کامالً  را  شده  داده  تفت  خرمای  می دهيم. 

خالل پسته و بادام می ريزيم. به شکل دلخواه آن را برش می زنيم.

٣ــ ُاملت قارچ
مواّد الزم: 

ــ تخم مرغ: ٤ عدد
ــ فلفل دلمه ای خرد شده: ٢ ليوان

ــ سير: ٤ حبه
ــ قارچ خرد: ٣ ليوان
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ــ جعفری خرد شده: ٤ قاشق
ــ روغن: ٥٠ گرم

ــ نمک و فلفل: به مقدار الزم.

طرز تهيه: فلفل دلمه ای را همراه با روغن داخل تابه می ريزيم و ٢ تا ٣ 
دقيقه تفت می دهيم. سير خرد شده و قارچ را نيز به مخلوط باال اضافه می کنيم 
تا کمی حرارت ببيند. سپس تخم مرغ های زده شده را اضافه کرده، با نمک و 

فلفل آن را مزه دار می کنيم. در پايان، جعفری را روی آن می ريزيم. 
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ثبت  وی  برای  پاداش  درخت،  آن  ميوه های  اندازٔه  به  خدا  بنشاند،  درختی  «هرکه 
می کند.» 

حضرت رسول اکرم (ص) (نهج الفصاحه، ٢٦٧٤)

واحد هشتمواحد هشتم

1ــ باغبانی        2ــ دامپروری        3 ــ صنايع تكميلی و تبديلی

كشاورزی
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١ــ باغبانی
به تصاوير صفحٔه قبل  نگاه کنيد و به سؤال زير پاسخ دهيد: 

درختان ميوه، چه نقش و اهميتی در زندگی انسان دارند؟ 
ايران می تواند با توجه به شرايط اقليمی و تنوع آن، يکی از مراکز مهّم پرورش و توليد 
ميوه در دنيا به شمار آيد. استان های گيالن، مازندران و گلستان در شمال کشور به علت 
مختلف  بيشه زارهای  و  جنگل ها  رودخانه ها،  البرز،  کوه های  سلسله  خزر،  دريای  وجود 
دارای اقليم نيمه گرمسير ساحلی و شرايط مناسب برای کشت و کار انواع مرکبات، کيوی، 
زيتون و … است. علوم و فنون باغداری از گسترده ترين و پيچيده ترين علوم کشاورزی 
محسوب می شود. متصديان اين حرفٔه ظريف، عالوه بر هنر زيباشناسی و ذوق لذت بردن از 
طبيعت، بايد تمام علوم و فنونی را که الزمٔه فراهم آوردن پرورش و توليد انواع ميوه  هاست، 
به منظور خودکفايی و صادرات کسب کنند و با ايجاد فرصت های شغلی، موجبات استقالل 

و کسب درآمد قابل توجهی برای کشورمان را فراهم سازند. 
در سال های گذشته با مراحل و بخش هايی ازکار باغبانی (کاشت سبزی ها و گل ها و 
روش تکثير آنها) آشنا شديد. در اين واحد، با کاشت و پرورش درختان ميوه نظير مرکبات، 
پرورش  و  تکثير  باغ،  طراحی  چون  ساده ای  مهارت های  و  می شويد  آشنا  زيتون  و  کيوی 

بعضی از درختان ميوه را کسب می کنيد. 

عمليات باغداری مرکبات 
استان مازندران در  شمال کشور يکی از مراکز توليد مرکبات است. قسمت قابل توجهی 
از مرکبات ايران در اين منطقه توليد می شود؛ به گونه ای که در بين استان های کشور، استان 

مازندران حدود ٤٠ درصد از توليدات مرکبات کشور را به خود اختصاص داده است. 

١ــ فهرستی از مرکباتی که در مازندران کشت می شوند، تهيه کنيد و آن 
را در  کالس به بحث بگذاريد. 
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مرکبات منبع بزرگی برای تأمين ويتامين و انرژی بشر است. مصرف ميؤه تازه يا آب 
آن در دنيا بسيار باالست. از پوست و گل ميوه در تهئه مربا استفاده می شود. نگهداری 
آسان است و همين امر باعث می شود که امروزه در نقاط مختلف دنيا مصرف  ميوه نسبتاً 

تازٔه ميوه، در طول سال امکان پذير باشد. 

احداث باغ مرکبات
شده  داده  توضيح  موارد  برخی  که  شود،  بررسی  بايد  زير  موارد  باغ،  احداث  برای 

است. 
١ــ وضعيت آب و هوای منطقه 

٢ــ شدت و جهت وزش باد 
٣ــ سطح آب زيرزمينی 

٤ــ وضعيت خاک 
٥ــ شيب زمين 

٦ــ نزديکی به جاده و دسترسی به بازار مصرف يا صنايع وابسته. 
آب و هوای منطقه: مرکبات دمای صفر تا ٤٠ درجٔه سانتی گراد را تحمل می کند 

ولی بهترين درجٔه حرارت، دمای بين ١٦ تا ٢٥ درجٔه سانتی گراد است. 
وضعيت خاک: بهترين نوع خاک برای اکثر مرکبات، خاک شنی ــ هوموسی با 
pH بين ۵/۵ و ۶/۵ است؛ چون زهکشی طبيعی به خوبی در آن انجام می شود و نيز از  

تهوئه خوبی برخوردار است. 
سطح آب زيرزمينی: سطح آب زيرزمينی در باالترين حّد خود يعنی در زمستان، 
نبايد از ۱/۵ متر باالتر باشد؛ در غيراين صورت، ريشه ها در آب قرار می گيرند و درختان 

باغ دچار بيماری های قارچی و خفگی ريشه می شوند. 
سرد  هوای  سقوط  علت  به  می شوند،  احداث  دامنه  در  که  باغاتی  زمين:  شيب 
به   قسمت های پايين دست، کمتر دچار سرمازدگی می شوند. اّما عمليات باغداری از جمله 
آبياری، کوددادن، سمپاشی و حمل و نقل محصول، باغدار را با مشکالت زيادی مواجه 
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می کند که بايستی قبل از احداث باغ (کاشت درختان) زمين تسطيح، قطعه بندی يا تراس بندی 
و خيابان کشی شود. 

١ــ شدت و جهت وزش باد چه خسارت هايی به باغ وارد می کند؟ شما 
چه راه حل هايی را پيشنهاد می کنيد؟ 

صنايع  يا  مصرف  بازار  به  دسترسی  و  جاده  به  باغ  محّل  نزديکی  ٢ــ 
وابسته، چه مزايايی دارد؟ 

تکثير و ازدياد مرکبات 
مرکبات را می توان از طريق بذر ــ قلمه زدن (ليموترش) و پيوند تکثير کرد. تکثير 
و  نارنج  پايه (مثل  بذر  کاشت  از  پس  ترتيب،  اين  به  می شود؛  انجام  پيوند  به وسيلٔه  معموالً 
پونسيروس، سيترنج، سيتروملو و …) در خزانه و رشد اين نهال تاحّدی که برای پيوند زدن 

مناسب باشد ــ عمل پيوند روی آن ها انجام می شود. 

احداث خزانه 
بذر انواع نارنج را در اواخر بهمن يا اوايل اسفند در يک قطعه زمين (خزانه) که 
دارای خاکی کامالً نرم و سبک با کود دامی پوسيده باشد، می کارند و سپس آن را آبياری 
می کنند. وقتی که ارتفاع اين نهال ها به حدود ١٥ سانتی متر رسيد، می توان آن را به گلدان 

يا خزانٔه انتظار (انتقال نهال از خزانٔه اّول به خزانٔه دوم و پيوند آن) منتقل کرد. 
نهال  که  زمانی  باشد.  سانتی متر   ٢٥ حداقل  بايد  انتظار  خزانٔه  در  کاشت  فاصلٔه 
ـ  ٢٥ سانتی متر رسيده باشد، عمل پيوند روی آنها انجام  به   قطر يک سانتی متر و ارتفاع ٣٠ـ

می گيرد. 
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١ــ نهال بعد از انتقال به خزانٔه انتظار به چه مراقبت هايی نياز دارد؟ 
٢ــ پيوند نهال در مازندران در چه ماه هايی از سال انجام می شود؟ 

انواع پيوند مرکبات 
پيوند شکمی يا پوستی، معمول ترين و بهترين پيوند در مرکبات است. بعد از پيوند 
شکمی، پيوند تاجی و پيوند شکافی مرسوم است که در پايان اين بخش به عنوان فعاليت  های 

عملی، در مورد آن بحث خواهد شد. 

خزانۀ اّول نارنج به وسيلۀ بذر

خزانۀ دوم يا خزانۀ انتظار
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آرايش کاشت نهال 
آرايش کاشت درختان می تواند به صورت مربع، مستطيل، لوزی و ُاريب باشد. 

 روش کاشت مربعی: برای کاشت رديف های نزديک به ديوار يا حريم زمين (طبق 
__  a از حريم زمين فاصله گرفته شود. برای 

شکل) بايد به اندازٔه نصف فاصلٔه دو درخت      ۲
محـاسبٔه تعداد درخت در يک قطعه زمين به روش مربعی می توان از فرمول زير استفاده 
                                                                                                                   S  N = ___

a۲   
کرد:                               

N : تعداد درخت مورد نياز 
S: مساحت زمين 

a: فـاصلٔه بين دو درخت 
 a = b

هريک از درختان در گوشٔه (رئوس) مربع کاشته می شوند و نيز فاصلٔه درختان مجاور 
باهم يکسان است. 

قرار  مستطيل  گوشه های  درختان در  روش،  اين  مستطيلی: در  کاشت  روش   
می گيرند و با توجه به جهت تابش مستقيم خورشيد از سمت جنوب، بهتر است ضلع بزرگ تر 

در جهت غرب به شرق و ضلع کوچک تر در جهت شمال به جنوب باشد. 
زير  فرمول  از  مستطيلی،  روش  به  زمين  قطعه  يک  در  درخت  تعداد  محاسبٔه  برای 

استفاده می شود: 
 

b a

a
2

b
2

طرح کاشت مربع
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S: مساحت زمين 
N: تعداد درخت 

روی  درخت  بين  فاصلٔه   :  a
يک خط 

b: فاصلٔه بين دو خط (رديف) 

داليل کاشت درختان با نظم و ترتيب و عوامل تأثيرگذار بر آن 
ــ عدم رقابت ريشه ها در مصرف آب و مواد غذايی 

ــ عدم سايه انداختن تاج درختان روی يکديگر 
ــ وجود جريان مطلوب هوا بين درختان و شاخه 

ــ سهولت عمليات آبياری، کوددهی، سم پاشی، شخم زدن و حمل محصول 

b

a

a
2

b
2

با استفاده از روش کاشت مناسب، تعداد درختان را تعيين کنيد. 
١ــ برای يک هکتار زمين با فاصلٔه کاشت ٥ * ٥ متر 
٢ــ برای يک هکتار زمين با فاصلٔه کاشت ٦ * ٥ متر 

 برخی از خصوصيات نهال خوب 
ــ شاداب و بدون آفت بودن 
ــ استاندارد بودن فرم نهال 

طرح کاشت مستطيل

S    N = _____
a * b 
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ــ قرار داشتن محّل پيوند باالتر از سطح خاک (حداقل ١٠ سانتی متر) 

زمان کاشت نهال مرکبات 
نهال ها  اگر  می يابد.  ادامه  فروردين  اواخر  تا  آبان  دوم  نيمٔه  از  مرکبات  نهال  کاشت 
گلدانی باشند و باغ احداث شده با مشکل آب روبه رو نباشد، هر زمان از سال می توان نهال 

را غرس کرد، مشروط بر آن که خاک گلدان نريزد و به  ريشه ها آسيب نرسد. 

حفر گودال جهت کاشت نهال مرکبات 
مطابق شکل گودالی حفر کرده، داخل آن را با توجه به نوع خاک منطقه با مخلوطی 

٣٠cm

٧٠cm
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1 خاک رويی پرکنيد 
3

1 ماسه (خاک حاشئه رودخانه ها) + 
3

کود دامی کامالً پوسيده + 1
3
از

و نهال را در گودال بکاريد. 

١ــ چرا درختان را هرس می کنند؟ 
٢ــ موقع هرس چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟ 

خاک اين قسمت نبايد با پا کوبيده شود

جهت باد

سطح خاک

محل پيوند

بـه صورت  دامی  قسمت    کـود  اين  در 
خالص ريخته نشود

(در اين قسمت نبايد خاک اضافه شود)
طوقه

قيم

٨٠cm

٨٠cm ٨٠cm

١٠cm
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پرورش درخت کيوی 

١ــ چرا به بعضی از گياهان يا درختان دوپايه می گويند؟ 
استفاده  داربستی  سيستم های  از  کيوی  درخت  کشت  در  چرا  ٢ــ 

می کنند؟ 

کيوی درختچه ای خزنده با برگ های قلبی شکل و خزان پذير است. اين گياه دوپايه 
گرفته  درنظر  نر  پايه  يک  ماده،  هشت پايه  برای  معموالً  کيوی  باغات  احداث  در  و  است 
می شود. هم زمان، شکوفه دادن پايه های نر و ماده، گرده افشانی و تلقيح گل های درختان 

ماده اهميت زيادی دارد. 
گرده افشانی به وسيلٔه باد و حشرات انجام می گيرد. در صورت لزوم می توان گرده  گيری 

از پايه های نر و گرده افشانی به صورت دستی به وسيلٔه انسان انجام شود. 
جوانه های گل پايه های نر و ماده در جانب شاخه های يکساله قرار می گيرند. کيوی 
طالب زمستان های ماليم و بدون يخبندان است. سرمای ديررس بهاره به گل های تازه شکوفه 

زده خسارت وارد می کند. 
خاک های قابل نفوذ شنی، ُرسی و کمی اسيدی برای رشد اين گياه مناسب است. 
آبياری منظم يک روز در ميان با سيستم قطره ای برای پرورش کيوی ضروری است؛ چون 
آهن  عنصر  و  گاوی  پوسيدٔه  کود  به  کيوی  درخت  درضمن،  بشود.  خشک  خاک  نبايد 

بسيار نياز دارد. 
روش ازدياد کيوی: متداول ترين روش ازدياد اين گياه از طريق قلمه های نيمه چوبی 
(يک ساله) است که در اواخر تابستان تهيه می شود و قلمه های تهيه شده در داخل گلخانه 

و در دمای ٢٥ــ٢٢ درجٔه سانتی گراد ريشه دار می شوند. 
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سيستم های  از  آنها  پرورش  و  هدايت  برای  و  دارند  خزنده  حالت  کيوی  بوته های 
داربستی استفاده می شود و شاخه های يک سالٔه آن به هرس ساالنه نياز دارند. فاصلٔه مناسب 

بين درختچه ها ٣ــ ۲/۵ متر است. 

 بيشتر بدانيد

داده  پرورش  مازندران)  و  گيالن  (استان های  کشور  شمال  در  کيوی 
می شود و از ارقام تجاری آن می توان به هايوارد، برونو، آيسون، فافتی، آپوت  
اشاره کرد. رقم هايوارد ميوه های درشت داشته و برای حمل و نقل، مقاوم تر 

و مناسب تر است. 

کاشت و پرورش درخت زيتون 

١ــ چرا درخت زيتون در قرآن مجيد مقدس شمرده شده است؟ 
٢ــ هدف اصلی از کشت و پرورش درخت زيتون چيست؟ 

نهال کيوی با داربست فلزی
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درخت زيتون از جمله درختان مقدس است که در اديان آسمانی به ويژه در قرآن مجيد 
با حرمت از آن ياد شده و به عنوان شجرٔه طيبه معرفی شده است. 

امروزه با پيشرفت علوم و روشن شدن خواص و ارزش غذايی و درمانی روغن زيتون 
و اهميت مصرف آن در حفظ سالمتی انسان، بخشی از آثار تقدس و مفيدبودن اين درخت 

بهتر آشکار شده است. زيتون سمبل فرهنگ، دين، صلح، افتخار و عقل است. 
با توجه به تنوع محصوالت زيتون، افزون بر صنايع روغن کشی و کنسروسازی در صنايع 

صابون سازی نيز کاربرد دارد. 
عالوه بر محصوالت فوق، از چوب زيتون در نجاری های ظريف و منبت کاری نيز 

استفاده می  شود و اين خود يک حرفٔه بسيار سودآور است.

تکثير نهال زيتون و روش های توليد آن
ازدياد نهال زيتون، به دو روش انجام می شود:

الف) روش سنتی: در باغچه، از طريق قلمه زدن چوبی، پاجوشی و پيوند انجام 
می شود.

ب) روش علمی (صنعتی): از طريق کاشت بذر و پيوند در خزانه و خوابانيدن در 
سطح بسيار وسيع انجام می شود.

روش انتقال نهال زيتون از خزانه و گلدان به زمين اصلی، همانند نهال درختان مرکبات 
خاک های  به  نيمه  گرمسير،  هوای  و  آب  به  اقليمی،  شرايط  نظر  از  زيتون  است.  درخت 

ـ     شنی و دامنٔه تپه ها که دارای رطوبت کافی اند، نياز دارد. ُرسی  ـ

زمان برداشت زيتون
تعيين دقيق زمان رسيدن ميؤه زيتون کار آسانی نيست؛ به همين دليل، تعيين بهترين 

فصل برداشت را از کنترل و تجزئه ميوه در آزمايشگاه تشخيص می دهند.
اگر زيتون به موقع برداشت شود، روغن آن بيشتر، ترشی آن متعادل، رنگ آن زرد و 

به طور کلی خوش  طعم وخوش  بو می شود.
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روش های مصرف زيتون جهت تغذيه
زيتون به صورت کنسرو، پرورده و روغن مصرف می شود.

اهداف زيست محيطی طراحان باغ و فضای سبز
نيازهای زيست محيطی بشر گاهی جسمی و گاهی روحی است، ولی تمام اين نيازها 
در يک زمان و به طور مداوم بروز نمی کند. طراحان باغ برای رفع اين نيازها، چهار هدف 

کلی را دنبال می کنند:
١ــ ايجاد فضايی به منظور بهسازی محيط زيست

٢ــ احداث فضايی برای بازی کودکان (نصب و راه اندازی انواع اسباب بازی)
٣ــ مکانی برای آموختن (مراکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب خانه های 

مجهز و سالن های پخش فيلم، برپايی نمايشگاه ها و …)
٤ــ گرد هم آوردن افراد جامعه برای بهره مندی از طبيعت و نشاط روحی و جلب 

توجه آنها به حفظ و حراست از محيط زيست.
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از تحقيق های زير، يکی را به دلخواه انتخاب و در مورد آن گزارشی 
تهيه کنيد.

١ــ شيوه های مختلف آبياری درختان ميوه را نام ببريد و بهترين روش 
آبياری را با ذکر داليل مشخص کنيد.

باغداری به صورت  مازندران که هنوز  استان  ٢ــ در کشور ما به ويژه 
سنتی در آن رايج است، چگونه می توانيم تغييراتی در آن ايجاد کنيم تا با توليد 

جنگل طبيعی

پارک جنگلی مصنوعی
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محصوالت مرغوب بتوانيم در بازارهای جهانی رقابت داشته باشيم؟
تهيه  منطقٔه خود  باغداری در  وابسته به  مشاغل  پيرامون  گزارشی  ٣ــ 

کنيد.
٤ــ در مورد انواع کود و نقش آن در کميت و کيفيت ميوه ها گزارشی 

تهيه کنيد.
٥  ــ برای بازسازی و جايگزينی باغات و درختان فرسوده و مسن تحقيق 

کرده، گزارشی تهيه کنيد.

مرور آموخته ها
١ــ برای احيای باغ های قديمی مرکبات کدام روش پيوند را توصيه می کنيد؟ به 

چه دليل؟
٢ــ فراورده های مختلف مرکبات و زيتون را نام ببريد.
٣ــ بهترين نوع خاک مرکبات چه نوع خاکی است؟

٤ــ بهترين روش تکثير مرکبات، کيوی و زيتون را به ترتيب بنويسيد.
زمين  هکتار  يک  دارای  و  می کند  زندگی  مازندران  از  منطقه ای  در  رضا  ٥  ــ 
قصد  او  دارد.  قرار  مناسب  وضعيت  در  زيرزمينی  آب  سطح  و  خاک  ازنظر  که  است 
دارد ٥٠٠٠ مترمربع آن  را به باغ پرتقال و ٢٠٠٠ مترمربع به باغ زيتون و ٣٠٠٠ مترمربع 
شده  مطرح  او  برای  زمينه  اين  در  سؤاالتی  دهد.  اختصاص  کيوی  باغ  به  را  باقی مانده 

است. لطفاً به سؤاالت او پاسخ دهيد:
الف) چه تعداد درخت پرتقال به فاصلٔه ٦×٦ متر نياز دارد؟
ب) چه تعداد درخت زيتون به فاصلٔه ٧×٥ متر نياز دارد؟
پ) چه تعداد درخت کيوی به فاصلٔه ٦×٣ متر نياز دارد؟

هر گروه يکی از فعاليت های زير را انتخاب کند و انجام دهد.
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پيوند شکمی يا پوستی
روش کار:

١ــ پيوندک را از شاخه های نيمه چوبی يکساله که درختی سالم دارد 
وميؤه مرغوب می دهد، انتخاب کنيد.

٢ــ روی پايه (نارنج) حدود ١٠ سانتی متر باالتر از سطح خاک، شکافی 
به صورت T يا ⊥ ايجاد کنيد. (در شرايط مازندران پيوند T معکوس (⊥) بهتر 

است.)

٣ــ پيوندک را در شکاف ايجاد شده قرار دهيد.
٤ــ محّل پيوند را به وسيلٔه نوار نايلونی محکم ببنديد؛ به گونه ای که آب 
به درون آن نفوذ نکند. درضمن، جوانٔه پيوندک نبايد پوشيده شود؛ بهتر است 

مقداری از دمبرگ نيز همراه پيوندک گرفته شود. 
نکتٔه مهم: بهترين پيوندک ها مربوط به وسط شاخه (يک ساله) است و 

زمان پيوند شکمی از اوايل ارديبهشت تا اوايل مهر می باشد.

محّل قراردادن پيوند در داخل شکاف

محّل شکاف
روش بستن با نوار 

نايلونی

دمبرگ

جوانه

پيوندک

فعاليت فعاليت 11
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پيوند تاجی
خرداد ماه  اواسط  تا  ارديبهشت  اواسط  پيوند  اين  برای  زمان  بهترين 
تغييردادن ارقام قديمی به  است. اين نوع پيوند بيشتر برای احيای باغات و 

ارقام جديد به کار می رود.
روش کار:

١ــ شاخٔه درخت پائه مورد نظر  را در فاصلٔه ٠/٥ تا ١/٥ متر از سطح 
زمين قطع می کنيم (البته درخت بايد کامالً سالم باشد).

ناحئه  در  برش  محّل  و  بوده  موّرب  کمی  است  بهتر  شده  ياد  برش  ٢ــ 
پوست کامالً صاف و يکنواخت باشد.

٣ــ با توجه به قطر پايه، ٤ــ٣ برش مطابق شکل صفحٔه بعد روی پوست 
پايه ايجاد می کنيم.

٤ــ پيوندک ها بايد از شاخه های نيم خشبی حدود يک ساله، با سطح 
گرد (نه مثلثی) و دارای ٤ــ٢ جوانه باشند. پيوندک ها بايد مطابق شکل صفحٔه 

بعد برش داده شوند و بعد داخل شکاف پوست قرار گيرند.
٥  ــ سپس با نوار پالستيکی، محّل پيوند را محکم ببنديد و محّل برش 

را با چسب باغبانی کامالً بپوشانيد.
٦  ــ بعد از اين مرحله می توان پيوندک را به وسيلٔه کيسه های نايلونی، 
پاکت کاغذی و سايبان، به مدت سه هفته در شرايط مرطوب و به دور از تابش 
سوراخ روی آن،  ايجاد  مستقيم آفتاب قرار داد و پس از حدود ١٠ روز با 
پيوندک را به مرور در جريان هوای طبيعی قرار داد. پس از حدود ٣٠ــ٢٠ 
از سال سوم پس  روز، نوار پالستيکی دور محل پيوند را باز کنيد. معموالً 
از پيوند، باردهی شروع می شود و پس از ٥ سال، درخت به حجم تاج اّولئه 

خود می رسد. 

فعاليت فعاليت 22
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پيوند يکسالۀ تاجی

پيوند تاجی

تصوير ١ تصوير ٢
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فعاليت فعاليت 33

روش تکثير زيتون از طريقه قلمه زدن
سانتی متر از  سانتی متر و قطر يک تا ٥  ارتفاع ٢٥ تا ٣٠  قلمه هايی به 
درخت زيتونی که از اصالت نژادی و سالمت و کيفيت ميؤه آن اطمينان کامل 

داريد، انتخاب کنيد.
قلمه ها را در ماه های اسفند و فروردين به صورت عمودی يا افقی در 

خزانه يا گلدان بکاريد تا جوانه ها، ريشه و شاخٔه روی قلمه ها پديدار شوند.
پس از يک يا دو سال، در زمستان می توانيد نهال های جوان را از زمين 

خزانه يا گلدان به محّل اصلی انتقال دهيد.

خاک
ريشه  
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فعاليتفعاليت

تکثير نهال کيوی از طريق قلمه زدن
شاخٔه  از  مداد  يک  قطر  به  سانتی متر   ٣٥ تا   ٣٠ ارتفاع  به  قلمه ای 
نيمه خشبی (چوبی) انتخاب کنيد و آنها را در اواخر تابستان در گل خانه در 

دمای ٢٥ــ٢٢ درجٔه سانتی گراد نگهداری کنيد و مرتب آبياری نماييد.
پس از ريشه دارشدن، آنها را به زمين اصلی منتقل کنيد.

خاک
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آيا موجودات تصاوير باال را می شناسيد؟ نقش آنها در زندگی انسان چيست؟
در سال اّول، حشرات به عنوان دسته ای از موجودات معرفی شدند. در اين بحث به 
حشرات مفيدی که توليدات آنها مورد استفادٔه انسان است، می پردازيم و با زندگی و نحؤه 

بهره برداری از آنها بيشتر آشنا می شويم.

٢ــ دامپروری
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زنبور عسل
موجوداتی  جمله  از  عسل  زنبور 
است که زندگی جمعی دارد و از قوانين و 
از  يکی  عسل  می کند.  پيروی  دقيقی  نظام 
عالوه بر  است.  عسل  زنبور  مهم  توليدات 
به  کمک  عسل،  زنبور  مهّم  نقش  آن، 
گرده افشانی گل ها و درنتيجه، افزايش توليد 
محصوالت زراعی و باغی و بهبود کيفيت 

آنهاست.
زنبور عسل انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: زنبور عسل درشت، زنبور عسل 
ريز، زنبور عسل هندی و زنبور عسل معمولی. از ميان آنها، زنبور عسل معمولی در تمام 

نقاط دنيا به جز در مناطق قطبی پخش شده است.

و َاوۡحٰی َربُّکَ ِالَی النَّۡحل و …
و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پاره ای کوه ها و از برخی 

درختان و داربست هايی که مردم می سازند برای خود خانه برگزيند.
«سورٔه نحل، آئه ٦٨»

زنبور عسل معمولی به طور طبيعی در غارها، درون تنٔه درختان قديمی و به طورکلی، 
جای تاريک زندگی می کند. انسان با مطالعه و شناخت نحؤه زندگی آنها، موفق شده است 
جايی برای زندگی آنها بسازد که آن را «کندو» می نامند. کندوها با توجه به امکانات منطقه به 
شکل های مختلف ساخته می شوند؛ برای مثال، در مازندران، کندوی تنٔه درختی به شکل 
بومی وجود دارد اّما امروزه، کندوهای مدرن جعبه ای در تمام نقاط کشور مورد استفادٔه 
زنبورداران قرار می گيرند. آيا در منطقٔه شما زنبورداری وجود دارد؟ ساختمان کندوهای 

منطقٔه شما چگونه اند؟
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ساکنان کندو: در هر کندو، سه نوع زنبور زندگی می کند که در زير می خوانيم.
١ــ ملکه: در هر کندو فقط يک ملکه وجود دارد و فقط وظيفٔه تخم گذاری را 
به عهده دارد. تعداد تخم هايی که ملکه می گذارد، مستقيماً به مقدار غذا و گرمای مناسب 

محيط وابسته است.

تخم گذاری ملکه چه نقشی در حفظ جمعيت يک کندو دارد؟

٢ــ زنبور کارگر: اکثر جمعيت کندو را تشکيل می دهد. تعداد جمعيت کارگران 
در تمام فصول يکسان نيست؛ به طوری که در فصل فراوانِی گل، با افزايش تخم گذاری 
ملکه، به حداکثر می رسد و در زمستان، به همراه کاهش و حتی قطع تخم گذاری به حداقل 

می رسد.

ملکه
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غذا،  انتقال  پرستاری،  نظافت ،  وظيفٔه  کندو  داخل  در  اّوليه  سنين  در  کارگران 
موم  بافی و محافظت ازکندو را به عهده دارند و در سّن باالتر، در خارج کندو جمع آوری 

و حمل شهد، گردٔه گل و آب را به داخل کندو انجام می دهند.
٣ــ زنبور نر: از تخم غيربارور ملکه به وجود می آيد و تنها وظيفٔه آن، بارورکردن 
ملکه است. تعداد جمعيت اين زنبوران، بسيار کمتر از زنبور کارگر است و فقط در موقع 
کارگر  زنبوران  طبيعت،  در  غذا  کاهش  با  هم زمان  می شوند.  يافت  کندو  در  گل  فراوانی 

تغذئه زنبوران نر را قطع می کنند و درنتيجه، مرگ آنها فرا می رسد.

زنبور کارگر

  زنبور نر
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تغذيۀ زنبور عسل
زنبوران عسل به دو صورت طبيعی و مصنوعی تغذيه می شوند.

١ــ تغذيۀ طبيعی: در حالت طبيعی، در قاعدٔه گلبرگ ها يا در بعضی موارد روی 
دمبرگ و برگ گياهان، سلول های نوش زا وجود دارد. اين سلول ها، شربت رقيقی ترشح 
و  کردن  غليظ  و  شهد  جمع آوری  با  کارگر  زنبوران  می شود.  ناميده  «شهد»  که  می کنند 

افزودن موادی به آن، عسل توليد می کنند.
تغذئه  برای  اما  می کنند،  مصرف  غذا  به عنوان  را  گل  گردٔه  و  عسل  کارگر  زنبوران 

ملکه و روزهای اّولئه زندگی الروها، با عسل ماده ای به نام ژله رويال می سازند.

 بيشتر بدانيد
از آنجا که تابش نور خورشيد و حرارت حاصل از آن در مناطق مختلف 
يکسان نيست بنابراين، شروع رويش گياهان در نقاط مختلف، متفاوت است. بر 
همين اساس شروع فعاليت و فصل زنبورداری در نقاط مختلف ايران هم زمان 

زنبور کارگر در حال ذخيرۀ شهدزنبوران کارگر در حال تغذيۀ الروها
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نيست؛ مثالً در نقاط جنوبی، از اواسط  بهمن ماه و در نقاط کوهستانی شمال 
کشور از اواسط ارديبهشت، فصل زنبورداری شروع می شود. زنبورداران از 

اين موهبت الهی، با کوچ    دادن زنبوران به منظور توليد بيشتر استفاده می کنند.

با شربت حاصل از شکر و آب و به دو منظور زير  ٢ــ تغذيۀ مصنوعی: معموالً 
انجام می شود:

کم  گياه  و  گل  منطقه،  يک  در  گاهی  کندوها:  ضعيف شدن  از  جلوگيری  الف) 
است درنتيجه، زنبوران کارگر قدرت فعاليت و اجرای امور را ندارند و ملکه هم با کاهش 
غذايی  مواد  کمبود  جبران  برای  شرايط  اين  در  می کاهد.  جمعيت  از  تخم گذاری  ميزان 

زنبوران، از شربت استفاده می شود.
ب) تغذيۀ تشويقی و تحريکی: اين تغذيه در اواخر زمستان و قبل از شکوفايی 

گل ها، به   منظور تحريک ملکه برای تخم گذاری و افزايش جمعيت کندو انجام می گيرد.

چرا در زندگی زنبوران عسل که در غارها و تنٔه درختان کهن زندگی 
می کنند، تغذئه مصنوعی وجود ندارد؟

در مازندران، زمان گل دهی درختان گوجه سبز و شکوفايی گل باغات وسيع مرکبات 
زنبورداران  بهره برداری به وجود می آيد که عالوه بر  مناسبی برای  شرايط  کلزا،  مزارع  و 
به  را  خود  زنبوران  عسل،  توليد  منظور  به  کشور،  مناطق  ساير  زنبورداران  مازندران، 

مازندران کوچ می دهند.
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مراقبت و نگهداری زنبوران عسل
بازديد  را  کندو  داخل  منظم،  برنامٔه  طبق  کندو،  دِر  برداشتن  با  زنبورداران 

می کنند.
به نظر شما، بازديد کندو چه اهميتی 
دارد؟ چه نکاتی در بازديد يک کندو مورد 

توجه قرار می گيرد؟

مزرعۀ کلزا   

  گل دهی باغ مرکبات 
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تکثير کندو
انجام  صورت  دو  به  می شود،  ناميده  کندو  بچِه دادن  اصطالح  در  که  کندو  تکثير 

می گيرد:
١ــ تکثير طبيعی: در فصول مناسب با افزايش تخم گذاری ملکه، به علت افزايش 
داده  پرورش  جديد  ملکه ای  کندو  در  غريزی،  شرايط  همچنين  و  جا  کمبود  و  جمعيت 
می شود و ملکٔه قبلی به همراه تعدادی زنبور کارگر، از کندو خارج می شود و روی شاخٔه 
زنبورداران آنها را در يک کندوی جديد جمع آوری  درختان و يا ... مستقر می شوند. 

می کنند و بدين ترتيب، يک کندو به دو کندو تبديل می شود.

٢ــ تکثير مصنوعی: اين عمل برای جلوگيری از تکثير طبيعی و همچنين اصالح 
تعدادی  دارند  جمعيت کافی  کندوهايی که  مصنوعی، از  تکثير  انجام می گيرد. برای  نژاد 
قاب حاوی تخم و الرو را انتخاب کرده و به همراه زنبوران مستقر بر آنها، از کندوی اصلی 

بچه دادن طبيعی
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به کندوی خالی انتقال می دهند و يک ملکه هم به کندوی جديد معرفی می کنند. البته در 
صورت عدم وجود ملکه برای معرفی، زنبوران خود به کمک الروهای موجود، اقدام به 

پرورش ملکه می کنند.

اصالح نژاد
آرام بودن،  مناسب،  محصول  توليد  مانند  صفاتی  عسل،  زنبوران  نژاد  اصالح  در 

مقاومت در مقابل بيماری ها و قدرت زمستان گذرانی مورد توجه قرار می گيرند.

بهداشت زنبور عسل
چون زنبوران عسل به صورت دسته جمعی زندگی می کنند، خطر بروز بيماری های 
واگيردار آنها را تهديد می کند. به همين دليل، زنبوردار بايد با نظافت محّل زنبورداری 
و کندوها و ضد عفونی کردن ابزار کار زنبورداری، از شيوع و انتشار بيماری جلوگيری 

کند.
دشمنان زنبور عسل: خرس و عنکبوت دشمنان طبيعی زنبور عسل تلقی می شوند. 

به نظر شما، نحؤه خسارت رساندن آنها چگونه است؟

١ــ رعايت چه نکات ديگری برای جلوگيری از بيماری ها و گسترش 
آن بين زنبوران در زنبورستان، می تواند مفيد باشد؟

را  عسل  زنبور  طبيعی  دشمنان  از  ديگری  نمونه های  چه  شما  ٢ــ 
می شناسيد؟
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١ــ به جز عسل، توليدات ديگر زنبوران عسل چيست؟
٢ــ تکثير مصنوعی کندو، چه اهميتی دارد؟

آبزيان
با توجه به گستردگی منابع آب جهان، آبزيان از اهميت ويژه ای برخوردارند و بخشی 
از نيازهای غذايی انسان را تشکيل می دهند، ولی به دليل افزايش جمعيت جهان و رشد 
امروز  بشِر  احتياجات  پاسخ گوی  آبزيان،  طبيعی  توليدات  آبی،  منابع  به  انسان  تقاضای 

نيست، به همين دليل، پرورش آبزيان مورد توجه قرار گرفته است.

آبزی  گياهان  می شوند.  تقسيم  جانوران  و  گياهان  عمدٔه  گروه  دو  به  پرورشی  آبزيان 
جلبک هاست.  مانند  پرسلولی  گياهان  و  فيتوپالنگتون ها  مانند  تک سلولی  گياهان  شامل 
جانوران  مهّم  نمونٔه  ماهی  می شوند.  تقسيم  پرسلولی  و  تک سلولی  به  نيز  آبزی  جانوران 
پرسلولی آبزی به شمار می آيد. شما چه نمونٔه ديگری از جانوران پرسلولی را می شناسيد؟

تقسيم بندی ماهی ها براساس درجٔه حرارت آب شامل گروه ماهيان سرد آبی و گروه 
ماهيان گرم  آبی می شود.
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١ــ ماهی های سرد  آبی: درجٔه حرارت مناسب برای اين دسته، ١٠ تا ١٨ درجٔه 
سانتی گراد است. ماهی قزل آال نمونه ای از اين دسته است.

درجٔه   ٢٥ دسته،  اين  برای  مناسب  حرارت  درجٔه  گرم  آبی:  ماهی های  ٢ــ 
سانتی گراد است. شما از اين گروه، چه ماهيانی را می شناسيد؟

انسان  تغذئه  در  موجودات  اين  گوشت  مزايای  و  آبزيان  اهميت  ١ــ 
چيست؟

ماهی قزل  آال

نمونه های مختلف ماهی های گرم  آبی  
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٢ــ به جز غذای انسان، مصارف ديگر آبزيان کدام است؟

پرورش ماهی در ايران
ماهی ها، عمده ترين آبزيان پرورشی کشور به حساب می آيند.

در  اّول  مرحلٔه  در  است.  مرحله  دو  شامل  معموالً  گرم آبی:  ماهيان  پرورش   
کارگاه های توليد بچه ماهی، آنها را به مرحلٔه انگشت قد می رسانند و در مرحلٔه دوم، به    وسيلٔه 
پرورش دهندگان و در استخرهای بزرگ خاکی، پرورش داده شده، پس از رسيدن به رشد 
کافی به بازار ارائه می شوند. معموالً به منظور بهره برداری بيشتر، ترکيبی از چند ماهی که 

غذای آنها متفاوت است، در يک استخر، پرورش داده می شود.
در مازندران، به علت وجود آب بندان ها و شرايط مناسب، پرورش ماهی های گرم  آبی 
از رونق فراوانی برخوردار است؛ به گونه ای که در تمام فصول سال، اين نوع ماهی ها در 

بازار عرضه می شود.

 پرورش ماهيان سرد آبی: پرورش اين ماهی ها، در مناطقی که درجٔه حرارت آب 
مناسب است و در کانال های بتنی انجام می گيرد. تغذئه آنها به صورت دستی و به کمک غذای 

آماده است.

نمونۀ استخر خاکی
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کرم ابريشم
طبق نظر باستان شناسان، ابريشم دارای قدمت ٤٦٠٠ ساله است و در دوران اوايل 
پارچه های  بافت  برای  ابريشم  تار  از  بود.  ابريشم  توليد  سوم  مقام  دارای  ايران  اسالم، 

ظريف و گرانبها و همچنين فرش های نفيس استفاده می شود.

نمونه های استخرهای بتنی

کرم ابريشم
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پرورش کرم ابريشم
آيا تاکنون به مراحل مختلف زندگی حشرات فکر کرده ايد؟ به نظر شما، چرا کرم ابريشم 

در دسته بندی حشرات قرار دارد؟
اصطالح  در  که  را  تخم ها  حاوی  کوچک  جعبه های  ابريشم،  کرم  پرورش  برای 
تخم نوغان ناميده می شوند، خريداری می کنند و سپس مراحل نگهداری و پرورش شروع 

می شود. پرورش کرم ابريشم دارای مرحله های زير است:
مرحلٔه اّول: مرحلٔه تفريخ تخم نوغان، مرحلٔه دوم: پرورش کرم نوزاد، مرحلٔه سوم: 

پرورش کرم جوان، مرحلٔه چهارم: پرورش کرم بالغ و مرحلٔه پنجم:پيله تنی.

تخم تفريخ  شدۀ نوغان

کرم ابريشم

پيلۀ کرم ابريشم
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به نظر شما چه فصلی برای پرورش کرم ابريشم در منطقٔه زندگی شما، 
مناسب است؟ چرا؟

 بيشتر بدانيد

با توجه به اينکه برگ درخت توت، تنها غذای کرم ابريشم است، برای 
گيالن،  و  مازندران  مانند  مستعد  استان های  در  ابريشم،  کرم  صنعتی  پرورش 

توتستان های وسيعی را ايجاد کرده اند.

  توتستان
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فعاليتفعاليت
يکی از فعاليت های زير را به دلخواه انتخاب و با توجه به امکانات انجام 

دهيد:
کرده،  بازديد  زنبورداری  يک  از  کالس،  دبير  کمک  با   :١ فعاليت 

گزارشی تهيه کنيد.
امر  در  که  را  فعاليت هايی  ديواری،  روزنامٔه  يک  تهئه  با   :٢ فعاليت 

پرورش کرم ابريشم انجام می شود، معرفی کنيد.
و  کنيد  شناسايی  را  خود  منطقٔه  گرم آبی  ماهی  نمونه های   :٣ فعاليت 
در  و  چيست؟  آنها  نوع  می شوند؟  داده  پرورش  کجا  در  کنيد:  تهيه  گزارش 

کجا به فروش می رسند؟

مروری بر آموخته ها
١ــ مشخص کنيد که زنبوران کارگر، هريک از فعاليت های زير را در سنين اّوليه 

انجام می دهند يا در سنين باال.
الف) نظافت در سن ...          ب) حمل گرده گل در سن ...      پ) موم  بافی 

در سن ...
٢ــ ملکه با غذای مخصوصی به نام ……… تغذيه می شود.
٣ــ زنبور نر، در کدام فصل بيشتر در کندو ديده می شود؟

الف) پاييز             ب) بهار                     پ) زمستان
٤) نوغان چيست؟
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٥) ماهی های زير را از نظر تحمل درجٔه حرارت به دسته ای که مربوط می شود با 
يک پيکان وصل کنيد:

ماهی آمور

ماهی قزل آال

ماهی کپور نقره ای

١ــ سردابی
٢ــ گرمابی
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٣ــ صنايع تبديلی و تکميلی

مواد غذايی بسته بندی شده

خط توليد کارخانه   مزرعه
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لحظٔه  آخرين  تا  زنده  موجودات  آفرينش  آغاز  از  که  پديده هايی اند  از  تغذيه  و  غذا 
زندگی با آنها همراه هستند.

ومغزی  فيزيکی  فعاليت های  و  تالش  از  عمده ای  بخش  تاريخ،  طول  در  انسان ها 
خود را صرف تدارک و تأمين غذا کرده و می کنند؛ نتيجٔه اين تالش، مجموعٔه دانش فنی 

امروزی ما دربارٔه غذا، تغذيه و صنايع غذايی است.
در کتاب سال دوم با صنايع تبديلی و تکميلی دامی و گياهی که شامل فراوری کلئه 

فراورده های کشاورزی است،  آشنا شديد.
در اين واحد، با بخشی از صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی که مربوط به فراوری، 

نگهداری و بسته بندی مواد غذايی است، آشنا می شويد.

اگر مواّد غذايی از زمان توليد تا مصرف در شرايط صحيح نگهداری نشوند، در اثر 
عوامل گوناگون دچار نوعی تغيير ناخواسته و در نهايت فساد می شوند.
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غذايی  مواّد  فساد  در  غيرمستقيم  يا  مستقيم  به   صورت  عواملی  چه 
مؤثرند؟

روش های نگهداری و فراوری مواّد غذايی
انجام هر کاری که موجب افزايش زمان نگهداری مواّد غذايی شود، نوعی روش 
نگهداری است که می تواند فرايندی ساده يا پيچيده باشد. اين روش ها بر سه اصل مهم 

زير استوارند:
١ــ از بين    بردن ميکروارگانيسم های موجود در مواد غذايی يا جلوگيری از رشد و 

نمو و فعاليت آنها 
٢ــ جلوگيری از آلودگی دوبارٔه مواّد غذايی سالم سازی شده

واکنش های  در  مؤثّر  عوامل  ساير  بين بردن  از  و  آنزيم ها  فعاليت  متوقف کردن  ٣ــ 
شيميايی که باعث فساد می شوند. در نقاط مختلف جهان، روش های نگهداری گوناگونی 

مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از آنها عبارت اند از:
ــ انبارکردن مواّد غذايی

ــ نگهداری غذا با استفاده از دمای باال و پايين
ــ  نگهداری مواد غذايی با استفاده از سرما

ــ خشک  کردن
ــ تغليظ

ــ استفاده از نمک
ــ دود دادن مواد غذايی

ــ استفاده از اشعٔه يونيزه کننده
ــ استفاده از تخمير
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ــ استفاده از مواد شيميايی
برخی از مهم ترين و رايج ترين روش های نگهداری مواّد غذايی به شر ح زير است:

نگهداری غذا با استفاده از گرما

الف) استفاده از دمای باال: در اين روش، تا حدودی تمام عوامل بيماری زای 
موجود در مواّد غذايی با استفاده از دمای باالتر از ١٠٠ درجٔه سانتی گراد از بين می روند 

(استريليزاسيون تجارتی).
ب) پاستوريزه کردن: روشی است که در آن از دمای کمتر از ١٠٠ درجٔه سانتی گراد 
برای از بين بردن باکتری های بيماری زا و غيرفعال کردن آنزيم ها استفاده می شود . دما و 
زمان در پاستوريزاسيون رابطٔه عکس دارند؛ در دمای پايين، زمان طوالنی و در دمای باال، 

زمان کوتاه تری الزم است.
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چه فرقی بين شير پاستوريزه و استريليزه وجود دارد؟

نگهداری مواد غذايی با استفاده از سرما
الف) استفاده از سرما با دمای پايين: عبارت است از کاهش دمای فراورده و 

سرد  نگه داشتن آن ــ مثالً ــ به وسيلٔه يخچال ها و سردخانه ها
ب) انجماد: نگهداری غذا به شکل يخ زده يکی از راه های جلوگيری از فساد مواد 

غذايی است و مزايای زيادی دارد.

مزايای استفاده از روش انجماد چيست؟ 

خشک کردن مواد غذايی: در روش خشک کردن کاهش آب باعث تأخير يا توقف 
سبزی ها  و  ميوه ها  نگهداری  برای  بيشتر  روش  اين  می شود.  ميکروب ها  تکثير  و  فعاليت 

استفاده می شود.

در محّل زندگی شما، چه سبزی ها و ميوه هايی بيشتر به صورت خشک 
شده مصرف می شوند؟
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استفاده از نمک: استفاده از نمک و شورکردن مواّد غذايی مانند گوشت، ماهی، 
پنير و سبزی ها، از زمان های دور رايج بوده و امروزه هم از اين روش برای تغيير طعم و مزه 
و تردی فراورده های غذايی استفاده می شود. ميکروارگانيسم ها در محيط پرنمک قادر به 

ادامٔه حيات نيستند.
زير  هدف های  برای  گاما  اشعٔه  از  غذايی  مواّد  نگهداری  در  يونيزه کننده:  اشعۀ 

استفاده می شود:
ــ حشره زدايی و انگل کشی به ويژه در غالت و حبوبات

ــ جلوگيری از جوانه زدن سيب زمينی و پياز
ــ ضدعفونی مواّد خشک و منجمد شده

ــ پاستوريزه کردن ميوه ها و سبزی ها
ــ استريل کردن موادی مانند گوشت و ماهی بدون حرارت  دادن به آنها.

مواّد شيميايی: با استفاده از مواّد شيميايی مـختلف بـه علل داشتن خـواّص ضّد 
کپک، ضّد ميکروب، آنتی اکسيدان، تثبيت کردن رنگ ها و ضّد حشرات، برای نگهداری 

مواّد غذايی استفاده می شود.
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بسته بندی
به هنر يا عمليات مورد استفاده در آماده سازی کاال برای حمل، نگهداری يا تحويل 

به مشتری بسته بندی می گويند.

در انتخاب مواّد بسته بندی، چه ويژگی هايی مورد توجه قرار می گيرد؟

بسته بندی مناسب موجب افزايش طول عمر نگهداری محصول و بهبود حمل و نقل، 
بـازار  پسند  انبارداری و عرضٔه آن می شود. بسته بندی برای جـذاب کردن ظـاهر بسته و 
توليد کننده  که  است  اطالعاتی  درج  برای  مناسبی  عمل  و  دارد  زيادی  اهميت  آن،  کردن 

موظف است در اختيار مصرف کننده قرار دهد. 
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چه اطالعاتی بايد به وسيلٔه توليد کننده روی بسته ها درج شود؟

 بيشتر بدانيد
آن  پردازش  و  غذايی  مواّد  توليد  جنبه های  به  غذايی  صنايع  مهندسی 

می پردازد و تا حدودی شامل مهندسی کشاورزی و مهندسی شيمی است.

قلمرو مهندسی صنايع غذايی
در  فراينـدها  و  روش هـا  انـواع  و  مـاشين آالت  ساخت  و  طراحی  ــ 

جهت تـوليد مواّد غذايی
ــ طراحی و اجرا برای ايمنی و حفاظت از غذا در محصوالت غذايی

ــ استفاده از روش های زيست فّناوری برای توليد غذا
ــ انتخاب و توليد يک طرح در زمينٔه بسته بندی

ــ کنترل کيفيت مواّد غذايی.
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فعاليتفعاليت

يکی از موضوعات زير را انتخاب و دربارٔه آن تحقيق کرده و گزارش 
تهيه کنيد.

١ــ چگونگی تهئه ماهی شور
٢ــ مشاغل وابسته به صنايع غذايی

جز  (به  غذايی  مواّد  فراوری  يا  نگهداری  روش های  از  يکی  ٣ــ 
روش های طرح شده در کتاب)

٤ــ نقش صنايع غذايی در پيشرفت کشاورزی و دامپروری استان خود.

است،  بسته بندی  به صورت  که  را  غذايی  فراورده های  از  يکی  ١ــ 
انتخاب کنيد و فرايند توليد آن را توضيح دهيد.

٢ــ از يک کارخانٔه صنايع غذايی بازديد و گزارشی تهيه کنيد.
٣ــ تهئه پنير.

مواد الزم: ماست ترش ــ شير
روش تهيه: 

١ــ شير را حرارت دهيد و زمانی که شروع به جوشيدن کرد، به ازای 
به هم زده شود) اضافه کنيد و  هر ليتر شير، نصف ليوان ماست ترش (کامالً 

به هم بزنيد.
٢ــ شير مخلوط با ماست ترش را از روی اجاق برداريد و داخل کيسٔه 

پارچه ای بريزيد و نمک اضافه کنيد تا آب آن گرفته شود.
ـ  پنير را به اندازٔه دلخواه برش دهيد و از آن استفاده کنيد. ٣ـ



193

مرور آموخته ها

١ــ جاهای خالی را کامل کنيد.
٢ــ اصول روش های نگهداری مواد غذايی عبارت اند از: ……

٣ــ تفاوت پاستوريزاسيون و استريليزاسيون چيست؟
٤ــ خشک کردن چگونه باعث ماندگاری مواّد غذايی می شود؟

٥  ــ اهداف بسته بندی مواد غذايی کدام اند؟

عوامل مؤثر بر فساد 
مواد غذايی

عوامل غير مستقيمعوامل مستقيم

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



talif @ talif.sch.ir
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