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پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
بدین  گردید.  مسمی  معارف  سال  نام  به  خورشیدی،   1397 سال  هویداست،  همه گان  بر  چنانچه 
بنیادینی در عرصه های  تغییرات  تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و  نظام  ملحوظ 
از عناصر شش گانه  والدین،  اداره و شوراهای  متعلم، کتاب، مکتب،  معلم،  بود؛  مختلف خواهد 
پرورش  و  آموزش  انکشاف  و  توسعه  در  که  می روند  شمار  به  افغانستان  معارف  نظام  اساسی  و 
کشور نقش مهمی را ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف 
افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور 

می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هیچ  می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و 
نوع تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
از درس  البته کنجکاوی علمی  نبوده و در کمال ادب، احترام و  از فرصت ها غافل  تا  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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فصل اول

تکنالوژی و سیستم

تکنالوژی به دست آورد ها و نظریات علمی جنبۀ تطبیقی داده است؛ در حالی که علم سبب 
تکامل تکنالوژی گردیده است. علم و تکنالوژی هر دو به وسیلۀ انسان توسعه یافت. انسان به 
کمک علم و تکنالوژی قادر به ساخت وسایل، ماشین آالت، تعمیرات، فارم ها، وسایل مخابراتی، 
وسایل ترانسپورتی و صد ها وسیلۀ دیگر گردیده است که همۀ آن ها در فراهم نمودن سهولت ها 
در   زنده گی انسان نقش مهمی دارند. امیدواریم  دانش و مهارت هایی را که به وسیلۀ این 
کتاب در مورد حرفه های سیم کشی برق تعمیرات، نجاری، فلزکاری، زراعت، مالداری، بافت و 
معماری کسب می نمایید سرآغاز فعالیت های حرفوی شما در زنده گی تان باشد. در این فصل 

شما در بارۀ تکنالوژی، سیستم و انواع آن معلومات کسب می نمایید.
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تکنالوژیچیست؟
آیا گاهی چیزی را که مورد ضرورت شما بوده خود ساخته اید؟

آیا برای ساختن آن فکر کرده و نقشۀ آن را کشیده اید؟ 
به شکل )2-1( ببینید و به سؤال زیر جواب دهید:

این وسایل و افزار، اجرای کدام کار ها را برای انسان آسان ساخته است؟

انسان موجودی است که قدرت فکر کردن را دارد و می تواند با عقل و استعداد 
خود وسایل مورد ضرورت خود را طراحی نموده و بسازد.

طرح و نقشۀ ابتدایی یک شی نخست در ذهن انسان به اساس ضرورت به آن شی 
به وجود می آید، برای ساختن آن تالش می کند و به جستجوی اطالعات )دانش( 
و چگونه گی ساختن  آن )مهارت( می پردازد؛ به این ترتیب قادر به ساختن وسایل 

مختلف؛ مانند: و سایل حمل و نقل، وسایل کار و غیره می گردد.
به وسایلی که انسان آن ها را می سازد محصوالت تکنالوژی گفته می شود.

فعالیت
به گروه های کوچک تقسیم شده، سپس در بارۀ سؤاالت زیر بحث نموده و نتیجۀ 
بحث ها را نمایندۀ هر گروه در کتابچۀ خود یادداشت و برای همصنفان خود 

گزارش دهد.

شکل )2-1( محصوالت تکنالوژی
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سؤاالت
کراچی دستی برای حل کدام مشکل ساخته شده است؟  -1

چرا کراچی دستی به این شکل ساخته می شود؟  -2
برای ساختن کراچی دستی به کدام دانش و مهارت نیاز است؟  -3

اکثراً کراچی دستی از چه موادی ساخته می شود؟  -4
برای ساختن کراچی دستی  کدام مراحل سپری شده است؟  -5

حاال می توانید مراحل ساختن کراچی دستی را توضیح دهید.
کار  اجرای  و  ساختن  چگونه گی  و  )معلومات(  دانش  به  وسایل  ساختن  برای  انسان 

)مهارت( ضرورت دارد.
مثال: فرض کنید برای گروه شما ساختن یک میز فرمایش داده شده است. شما منحیث 
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تولیدکنندۀ این محصول تکنالوژی، باید بتوانید به سؤاالت اساسی زیر جواب دهید.
قبلازتولید

1- ضرورت: این میز برای رفع کدام ضرورت ساخته شود؟
2- دیزاین یا طرح: چه نوع مشخصات باید داشته باشد تا بتواند ضرورت استفاده کننده 

را رفع کند؟
3- دانش و مهارت: کدام دانش و مهارت فنی ضرورت است تا میز ساخته شود؟  4- 

برای ساختن چنین میز کدام مواد و وسایل ضرورت است؟
5- مراحل: برای ساختن میز کدام مراحل باید سپری شود؟

جریانتولید
6- اجرای کار: با استفاده از نقشه، مواد و وسایل؛ همچنان با تجربه )دانش و مهارت(  

فرد حرفوی، میز تولید می شود.
بعدازتولید

7- ارزیابی: آزمایش، رفع عوارض و نواقص ممکنۀ محصول تولید شده، در اخیر انجام 
می شود. 

و افزار ترمیم یا ساخت برای انسان که فعالیتهایی مجموعه به آن بر بنا
وسایلوحلمسایلانجاممیدهدتکنالوژیگفتهمیشود.

کارخانهگی
ترسیم  افزار  و  رنگه  قلم های  قیچی،  ضخیم،  کاغذ  از  استفاده  با 
و  را دیزاین  نو  تبریکی سال  و...( یک کارت  )دایره کش، خط کش 

بسازید و روز بعد آن را برای همصنفان تان نمایش دهید.  
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بنابرآنمجموعۀاجزایباهممرتبطراکهبرایهدفمشترککارمیکنند،
سیستمگویند.

سیستمچیست؟
به اطراف خود ببینید؛ یک محصول تکنالوژی، مانند: پنسل تراش، خودکار، قیچی یا 

چراغ دستی را انتخاب  و لست اجزای آن را تهیه نمایید.
حال تصور نمایید که اگر یک جزء از وسیلۀ انتخابی گروه شما وجود نداشته باشد، در 

کار آن چه اثر خواهد داشت؟
بسیاری از وسایل از اجزای مختلفی ساخته شده اند. اجزای یک محصول با یکدیگر  
به هدف مشترک کار  برای رسیدن  با هم  ارتباط متقابل دارند و هم آهنگ و مرتبط 

می کنند.
به شکل )4-1( ببینید و بگویید که این اجزای کدام وسیله است و هر جزء چه وظیفه 

دارد؟
اگر یک جزء آن را کم کنیم در کار ماشین چه اثر خواهد داشت؟

شکل )4-1( اجزای ماشین گوشت
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انواعسیستم
قلم خودکار شما از چه اجزایی ساخته شده است؟ آیا میان اجزای آن ارتباط وجود 

دارد؟
اما وسایلی وجود دارد که دارای اجزای بیشتر است؛ مانند: ماشین موتر، ماشین 
خیاطی، بایسکل و غیره؛ بنا بر این عده یی از سیستم ها ساده و عده یی دیگر پیچیده 
اند که دارای اجزای بیشتر می باشند. سیستم ها در مجموع به دو دسته تقسیم 

می شوند:
 الف-سیستمهایطبیعی؛مانند: انسان، درخت، نظام شمس و. . . که خداوند

آن ها را هست کرده است.
توسط  که  و...  تیلفون  رادیو،  ماشین آالت،  مانند: ب-سیستمهایمصنوعی؛
دست انسان با استفاده از منابع طبیعی ساخته شده است. عالوه بر تقسیم بندی 
آن ها به اساس طبیعی و مصنوعی، این سیستم ها به اساس کاری که انجام می دهند 
مانند: سیستم سردکننده، سیستم گرم کننده، سیستم  نام گذاری می گردند؛  نیز 

خبردهنده، سیستم کنترول کننده، سیستم خاموش کننده و غیره.

فعالیت
یک سیستم طبیعی و یک سیستم مصنوعی را انتخاب و با هم مقایسه نمایید و 
تفاوت ها و شباهت های آن ها را لست نموده، برای همصنفان خود گزارش دهید.

جستجوکنید
چه تعداد سیستم ها را می توانید در بدن انسان تشخیص دهید؟ 
در این باره فکر نموده، نظریات تان را با همصنفان خود در میان 

بگذارید.
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خالصۀفصل

* به مجموعه فعالیت هایی که انسان برای ساخت یا ترمیم افزار و وسایل و حل مسایل    
انجام می دهد تکنالوژی گفته می شود.

* به وسایلی که انسان آن ها را می سازد محصوالت تکنالوژی گفته می شود.
* قبل از تولید محصوالت تکنالوژی این موارد در نظر گرفته می شود:

• ضرورت: یعنی این محصولی که قرار است تولید شود برای رفع کدام ضرورت ساخته 
می شود؟

• دیزاین: محصول مورد نظر چه نوع مشخصات باید داشته باشد تا بتواند ضرورت 
استفاده کننده را رفع کند؟

• دانش و مهارت: کدام دانش و مهارت فنی ضرورت است تا این محصول ساخته شود؟
• تدارک مواد و وسایل: برای ساختن چنین محصول کدام مواد و وسایل ضرورت 

است؟
• مراحل ساخت: برای ساختن این محصول کدام مراحل باید سپری شود؟

* جریان تولید: با استفاده از نقشۀ، مواد و وسایل و با دانش و مهارت  فرد حرفوی  
محصول  تولید می شود.

* بعد از تولید: آزمایش و رفع عوارض و نواقص ممکنه یا اصالح دوبارۀ محصول تولید 
شده صورت می گیرد.

* به مجموعۀ اجزای مرتبط که برای هدف مشترک کار می کنند، سیستم گویند.
* سیستم ها در مجموع به دو دسته تقسیم می شود: سیستم های طبیعی و سیستم های 

مصنوعی.
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سؤاالتفصل

1. تکنالوژی چیست؟ به صورت خالصه بیان کنید.

2. قبل از تولید یک محصول در بارۀ کدام موارد باید فکر و دقت شود؟

3. یک سیستم خبردهندۀ غیر برقی طراحی کنید که به عوض تک تک 

دروازه از آن بتوان استفاده کرد.

4. سیستم چیست؟ به صورت خالصه واضح سازید.

5. چند نوع سیستم را می شناسید؟ با مثال بیان کنید.

6. چند مثالی از سیستم های طبیعی و مصنوعی را مشخص نموده، بعداً 

مزایا و نواقص آن ها را شناسایی کنید.

7. بایسکل چند سیستم دارد؟ نام بگیرید.

8. اگر در یک سیستم یک جزء غیر فعال باشد چه واقع می شود؟ در یک 

مثال عینی واضح سازید.



9

فصل دوم 

فعال  برق  با  که  وسایلی  است.  برق  اختراع  بشر  اختراعات  مهم ترین  از  یکی 
می شوند زیاد است؛ به همین اساس در طرح ساختمان های رهایشی، تجارتی 
. . مسألۀ تأمین برق و دست رسی به آن  دارای اهمیت است. در   . تعلیمی و 
تولید آن کدام است؛  منابع  و  برق چیست  این فصل شما خواهید دانست که 
اکثراً از کدام سیم ها، ساکت ها، سویچ ها، چراغ ها و هولدر ها برای سیم کشی برق 
تعمیرات استفاده می شود، این وسایل چگونه نصب و قابل استفاده می گردد و 
همچنان خواهید آموخت که کدام نکات حفاظتی را باید حین اجرای کار با برق 

رعایت نماییم تا از خطر برق گرفته گی محفوظ باشیم.

سیم کشی برق تعمیرات
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برقچیست؟
از مالیکول ها ساخته شده   در مضمون ساینس صنف پنجم آموختید که همۀ مواد 

است که به صورت مستقیم به چشم دیده 
نمی شود و مالیکول ها از ذرات کوچکتری 
به نام اتم ساخته شده اند. اتم از دو بخش 
تشکیل  الکترون ها  و  هسته  یعنی  اصلی، 
شده است، الکترون ها در مدار های مختلف 
انجام  را  دورانی  حرکت  هسته  دور  به 
می دهند. الکترون های مدار آخر به وسیلۀ 
می گردند  خارج   مدار  از  خارجی  انرژی 
یاد می شوند.  آزاد  الکترون های  نام  به  که 
بیرونی در  انرژی  اثر  به  آزاد  الکترون های 
بین اتم ها  به حرکت منظم می پردازند و 

در یک دورۀ بسته سبب ایجاد جریان برق می گردند.
جریانبرق

فلز  یک  انجام  دو  هرگاه 
به   )2-2( شکل  مطابق  را 
وصل  کوچک  بتری  یک 
الکترون های  باالی  نماییم 
آزاد سیم قوه وارد می شود. 
که  می شود  سبب  قوه  این 
الکترون های آزاد سیم همه 
به یک جهت حرکت نمایند 
که  زمانی  تا  روند  این  و 
بتری انرژی دارد ادامه یابد.

حرکتمنظمالکترونهایآزاددریکجهتدرداخلسیمفلزیراجریانبرقگویند.

الکترون های آزاد 

شکل )2-1(

جهت حرکت  الکترون های آزاد

شکل )2-2(
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فعالیت
یک چراغ کوچک )1.5 ولت( و یک بتری قلمی را تهیه کرده، سپس آن ها را 
با سیم طوری وصل کنید که چراغ روشن شود؛ بعد به سؤاالت زیر جواب تهیه 

نموده، به همصنفان خود گزارش دهید.
1- چه چیز سبب روشن شدن چراغ گردید؟

2- کدام قوه برای به حرکت آوردن الکترون های آزاد سیم و چراغ عمل نمود؟

فکرکنید
چرا بایسکل را هر چه به سرعت برانید روشنی چراغ آن بیشتر 
خاموش  نیز  چراغ  می نماید  توقف  که  لحظه یی  و  می گردد 

می گردد؟

تولیدبرق
انرژی برق از تبدیل انرژی های دیگر به دست می آید و وسیله یی که انواع دیگر انرژی 
را به انرژی برقی تبدیل می نماید به نام مولد برق یاد می شود. داینموی بایسکل 
 یک مولد کوچک برق است که انرژی حرکی تایر بایسکل  را به انرژی برقی تبدیل

 می کند.
بزرگ  استیشن های  در 
بزرگ  مولد های  برق،  تولید 
یاد  جنراتور  نام  به  که 
می شوند برق تولید می کنند. 
جنراتور های بزرگ به وسیلۀ 

توربین به حرکت می آیند.
بـــه شکل )4-2( توجــــه 

نمایید.
شکل )2-3(

داینموی بایسکل به تایر وصل است و حرکت می کند.
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شکل )2-4( توربین

چون  می آید؛  دوران  به  توربین  پره ها،  به  آن  تصادم  و  آب  سریع  حرکت  اثر  از 
تولید  به دوران آمده و برق  نتیجه جنراتور   میلۀ توربین به جنراتور وصل است، در 
می نماید. انرژی تولید شده از طریق ترانسفارمر ها و سیم های انتقالی به مصرف کننده های 

برق )منازل، فابریکات، مارکیت ها و...( انتقال می یابد.

تولیدانرژیبرقبهوسیلۀانرژیآفتاب
آیا ماشین های حسابی را که به وسیلۀ نور فعال می شوند دیده اید؟ آن ها انرژی برق 

خود را از کجا به دست می آورند؟
برق به وسیلۀ انرژی آفتاب 
مولد  می گردد.  تولید  نیز 
داشتن  بدون  آفتابی  برق 
دورانی  حرکت  نوع  کدام 
و   توربین  داشتن  بدون  و 
برق  تولید  قابلیت  جنراتور 
تولید شده  برق  داراست.  را 
در این سیستم توسط بتری 

ذخیره و سپس توسط مصرف کننده مصرف می شود. اجزای یک دستگاه کوچک 
تولید برق آفتابی در شکل)2-5( نشان داده شده است.

شکل )5-2( تولید برق به وسیلۀ نور آفتاب

تبدیل کنندۀ انرژی 
نوری به انرژی برقی

کنترول کنندۀ جریان چارچ

چراغ

بتری
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تولیدبرقتوسطتعامالتکیمیاوی

چرا رادیو های کوچک بدون داشتن بتری فعال نمی شوند؟ برق توسط تعامالت کیمیاوی 
نیز تولید می گردد. وسیله یی که انرژی کیمیاوی را به انرژی برقی تبدیل می کند بتری 

نامیده می شود. در شکل )6-2( چند نوع بتری نشان داده شده است. 

فعالیت
صرفه جویی در استفاده از انرژی برق چه مفاد شخصی و اجتماعی دارد؟ در 
برای  را  تان  نظریات  بعداً خالصۀ  نموده،  مباحثه  باهم  تان  در گروه  باره  این 

همصنفان خود ارائه کنید.

سیمهایانتقالبرق

سیم رشتۀ فلزی است که جریان برق را از خود عبور می دهد. سیم های برق را معموالً 
از فلزات مس و المونیم می سازند؛ زیرا این فلزات، برق را بهتر انتقال داده می توانند. 
سیم ها از نظر جنسیت، نوع پوش، تعداد رشته ها و مساحت مقطع انواع مختلف دارد که 

به معرفی چند نوع آن می پردازیم:

شکل )6-2( تولید برق توسط تعامالت کیمیاوی در بتری
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سیمهایمسیزیرپلستر

سیم های زیر پلستر که در شکل)7-2( نشان داده شده اند معموالً دو و سه رشته یی ساخته. 
وسطی  قسمت  در  می کنند.  استفاده  تعمیرات  برق  سیم کشی  برای  سیم ها  این  از  و  می شوند 
میخ ها  آن  نصب  هنگام  در  و  است  آن  رشته های  دارد که محل جدایی  این سیم خطی وجود 

روی همین خط باید کوبیده شود. در 
سر  که  شود  توجـــه  نصب  هنگام 
میخ باعث اتصــــال دو رشتۀ سیم 
مقطع  مساحت  به  سیم  این  نشود. 

1-4 ملی متر مربع پیدا می شود.

کیبلها

را  برق  کیبل های  اکنون  تا  آیا 
دیده اید؟

انتقال  برای  که  طوری  همان 
بیشتر آب از نل هایی با قطر بزرگتر استفاده می شود، همین طور برای انتقال انرژی برق 
با جریان بزرگتر از کیبل ها استفاده می شود. کیبل ها نظر به تعداد رشته ها، نوع پوش 
و مساحت مقطع انواع مختلف دارد. در شکل )8-2( چند نوع کیبل مسی نشان داده 

شده است.

شکل )7-2( سیم های برق  زیر پلستر

شکل)2-8(
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سیمهایرشتهیی)فکسول(

آیا گاهی رشته های داخل سیم آبگرمی، رادیو یا کدام وسیلۀ برقی دیگر را که اکثراً در 
انجام آن پَلک )دوشاخه( وصل می باشد دیده اید؟

هر رشتۀ چنین سیم ها مانند شکل)9-2(دارای تار های نازک مسی است. چرا چنین 
سیم ها به شکل تار تار ساخته می شوند؟

انتقال داده می شوند  به جای دیگر  از یک جا  برقی که  هرگاه سیم های آالت کوچک 
تار تار نباشند و مانند سیم زیر پلستر باشند 
و  انتقال  در حین  راست شدن  و  کج  اثر  در 
می شوند.  قطع  زودی  به  برق  به  اتصال  یا 
ساخته  مس  فلز  از  اکثراً  فکسول  سیم های 

می شوند که در بازار قابل دریافت اند.
سؤال – برای ساختن چراغ سیار از چه نوع 

سیم باید استفاده کرد؟ توضیح دهید.

سویچ
سویچ وسیله یی است که برای قطع و وصل کردن جریان برق به کار می رود. سویچ ها نظر 
به مقدار جریان برقی که از آن ها عبور می کند و نیز محل نصب شان، انواع مختلف دارد. 
سویچ هایی که در سیم کشی برق تعمیرات استفاده می شود از نظر قابلیت نصب دو نوع است:

الف-سویچزیرپلستر:برای نصب این نوع سویچ بعد از پلسترکاری در محل مورد 
نظر سوراخی به اندازۀ قوطی سویچ در داخل دیوار کندن کاری می شود؛ سپس قوطی 
داخل آن به وسیلۀ گچ  به طرف داخل دیوار نصب می گردد و بعداً سیم ها به سویچ  
وصل و  داخل قوطی آن توسط دو پیچ که در دو طرف سویچ قرار دارد محکم می گردد. 

به شکل)10-2( توجه شود. 

شکل )9-2( سیم های رشته یی

شکل )2-10( 
مراحل نصب 

سویچ زیر پلستر
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فکرکنید
چرا پوش بیرونی هولدر، سویچ یا ساکت از پالستیک ساخته 

می شود؟ 
اگر از چوب یا آهن ساخته شود چه واقع خواهد شد؟

ب-سویچهایرویکار
سویچی که در روی دیوار )بدون آنکه دیوار کندن کاری شود( نصب گردد، سویچ روی 
کار نامیده می شود. مراحل نصب این سویچ در شکل زیر نشان داده شده است؛ به آن 

توجه نمایید.

چراغ ها
چند نوع چراغ را می شناسید؟

چراغ برقی وسیله یی است که انرژی برقی را به 
انرژی نوری تبدیل می نماید.

مواد  و  رنگ  شکل،  نظر  از  برقی  چراغ های 
معمول ترین  که  دارد  مختلف  انواع  ساختمانی 

آن ها چراغ های نکالی و چراغ های گازی است.
الف-چراغهاینکالی: در این نوع چراغ ها 
تبدیل نور  به  متعاقباً  و  حرارت  به   برق 

این  توسط  تولید شده  می شود؛ چون حرارت 

گاز نجیبه

سیم مسی
سیم مسی

قاعده

فلمنت

شکل )12-2(  تصویر چراغ نکالی

شکل )11-2( مراحل نصب سوچ روی کار
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نوع چراغ ها ضایع می شود؛ بنا بر این مصرف برق آن ها بیشتر است. نوری که توسط 
آن ها تولید می شود زردرنگ است و اکثراً شیشۀ آن ها به قسم شفاف و تباشیری ساخته 

می شود. در شکل )12-2( اجزای این چراغ نشان داده شده است.

فکرکنید
سویچ زنگ دروازه  با سویچی که برای چراغ استفاده می شود چه 
از سویچ زنگ برای چراغ خانه استفاده  آیا می توانیم  فرق دارد؟ 

نماییم؟ توضیح دهید.

ب-چراغهایگازی

چراغ های گازی حرارت کمتر و نور بیشتر تولید می کند و مصرف برق آن ها تقریباً چهار 
ولی  است؛  سفیدرنگ  چراغ ها  نوع  این  نور  اکثراً  است.  نکالی  چراغ های  از  کمتر  مرتبه 

رنگ های دیگر آن نیز وجود 
چراغ های  منحیث  که  دارد 
استفاده  آن ها  از  زینتی 
 )2-13( شکل  در  می شود. 
گازی  چراغ های  یک تعداد 

نشان داده شده است.

فعالیت
در تصاویر دو وسیلۀ روشنایی نشان داده 
نموده،  مقایسه  باهم  را  آن ها  است.  شده 

مزایا و معایب آن ها را لست نمایید.

شکل )13-2(  چراغ های گازی
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شکل )14-2( مراحل اتصال هولدر

شکل )15-2( مراحل نصب ساکت روی کار

هولدرها

چراغ ها توسط چه وسیله یی به برق وصل می گردند؟
هولدر وسیله یی است که چراغ را به برق وصل نگهمی دارد. هولدر هایی که داخل آن ها 
چوری کشی دارد برای چراغ های پیچی و در غیر آن برای چراغ های دکمه یی استفاده 

می شود. در شکل )14-2( مراحل اتصال هولدر نشان داده شده است. 

ساکتها
ساکت وسیله یی است که برای برق رسانی به وسایل برقی، توسط  پَلَک )دوشاخه( مورد 

استفاده قرار می گیرد. ساکت هم مانند سویچ، دو نوع دارد.
الف-ساکتهایرویکار: این نوع ساکت روی دیوار یا هر ساختمان دیگری نصب

داده شده  نشان  کار  روی  ساکت  نوع  یک  نصب  مراحل   )2-15( در شکل  می گردد. 
است.
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ب-ساکتزیرپلستر

برای نصب ساکت زیر پلستر ابتداء دیوار به اندازۀ قوطی ساکت، کندن کاری می گردد؛ 
سپس مانند مراحل نصب سویچ، قوطی آن را به وسیلۀ گچ نصب و بعد از خشک شدن 

سیم ها را به پیچ های ساکت وصل و آن را داخل قوطی محکم می نمایند.

فکرکنید
نگردد؟  نصب  باید  تعمیر  جا های  چه  در  برق  عادی  ساکت های 

توضیح دهید.

تصاویرزیرراباهممقایسهوتبصرهکنیدکهکدامیکدرستوکدامیک
نادرستاست.چرا؟

شکل )15-2( مراحل نصب ساکت زیر پلستر
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فیوز
گاهی شارتی برق را دیده اید؟ اگر شارتی برق ادامه پیدا نماید چه واقع خواهد شد؟

اگر جریان شارتی در دوره های برقی به زودترین وقت ممکن قطع نشود، سبب ذوب شدن سیم ها 
و تجهیزات شامل دوره  می گردد و ممکن خطرات بزرگی مانند حریق را نیز در قبال داشته باشد؛ 
بنابر این ضرورت به یک وسیله یی است که در صورت وقوع چنین حاالت جریان برق را به زودی 
قطع نماید. این آله فیوز نام دارد. فیوز وسیله یی حفاظتی است که از عبور جریان های غیر مجاز 
در سیم ها ) جریان برقی باالتر از قابلیت تحمل سیم ها( جلو گیری می کند. فیوز اقسام مختلف 

دارد که معمولترین آن ها قرار ذیل است:
الف-فیوزذوبشونده:این نوع فیوز در خود سیم باریکی دارد که در صورت عبور جریان 
بیشتر از قابلیت آن ذوب و در نتیجه جریان در همان دوره قطع می شود. در این نوع فیوز ها قطر 
سیم داخل فیوز را می توان متناسب به قابلیت انتقال جریان در سیم های همان دوره انتخاب و 
در صورت ذوب شدن دوباره تجدید نمود. فیوز در نقشه های برق با سمبول              نشان داده 

می شود. در شکل )16-2( مراحل تجدید فلیتۀ فیوز نشان داده شده است. 

ب-فیوزاتومات:در هنگام حادثۀ شارتی یا اضافه باری در سیم ها، 
این نوع فیوز به قسم اتومات جریان را  قطع می نماید. برای فعال 
شدن دوبارۀ جریان در دوره، ابتدا باید علت قطع فیوز جستجو و به 
ترمیم آن پرداخته شود؛ سپس با سویچ نمودن جریان برق در دوره 

دوباره تأمین می گردد. 

شکل)2-17( 

 

شکل )16-2( مراحل تجدید فیوز
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افزارکار

پالس: پالس وسیله یی است که توسط آن می توان سیم ها را محکم گرفت، شکل داد و 
یا قطع کرد. از پالس به عوض چکش استفاده نکنید؛ زیرا قابلیت حرکت دسته های آن 

محدود می شود.

کتر)قطعکننده(: از کتر برای بریدن سیم ها یا پوش سیم استفاده می گردد.

و  سیم ها  گرفتن  محکم  برای  دهنباریک:  پالس
اشیای کوچک و شکل دادن سیم های باریک استفاده 

می شود. 

پیچتاب: از پیچ تاب برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود و دو نوع است: دورخ 
و چهاررخ که هر یک به اندازه های مختلف وجود دارد.

فازمتر)برقنما(:وسیله یی است، مانند: پیچ تاب که برای شناسایی سیم فاز شبکۀ برق 
به کار می رود. 
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نکاتحفاظتیبرق
اگر از بدن انسان بیش از حد مجاز برق جریان نماید انسان دچار برق گرفته گی می شود. 
برق گرفته گی سبب ضعف عضالت قلب و عضالت تنفسی می شود که بعضاً سبب مرگ افراد 
می گردد. در هنگام کار با برق و وسایل برقی، مهم و ضروری است که به نکات محافظتی 

زیر توجه نمایید.
1- هنگام کار های ترمیماتی برق، نخست از همه برق همان ساحه را از فیوزبکس قطع 

کنید. 
2- در جریان کار  از افزار مخصوص برق استفاده کنید.

3- از وسایل برقی سالم استفاده کنید.
4- در زمان اجرای کار های عملی برق در مکتب تحت نظر و مطابق هدایات معلم تان 

کار کنید. 

فعالیت
به شکل مقابل دقت کنید و به صورت گروهی در 

مورد سؤاالت زیر جواب دهید.
چه چیز سبب برق گرفته گی آن شخص شده   -1

است؟ 
نشان  رنگ سبز  به  که  به مسیری  برق  چرا   -2

داده شده است جریان نموده است؟

کارعملی
فصل  این  آموخته های  از  استفاده  با 

می خواهیم چراغ سیار بسازیم.
ساختن یک دورۀ برق با ترسیم نقشۀ 
استفاده  با  را  نقشه  آغاز می گردد.  آن 
از سمبول تجهیزات ترسیم می نمایند. 
در جدول زیر سمبول برخی از وسایل 

برقی نشان داده شده است.

صندوق برق
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ترسیمنقشه
با استفاده از سمبول تجهیزات نقشۀ چراغ سیار را ترسیم می نماییم.

با مشاهدۀ نقشۀ چراغ سیار وسایل مورد ضرورت را لست و تهیه می نماییم:
وسایل و افزار کار: چراغ، هلدر، سویچ سیار، سیم فکسول، پَلَک )دوشاخه(، پالس و 

پیچ تاب.

طریقۀانجامکار
1- پوش دو طرف سیم را با پالس جدا کنید.

2- پلک را به یک سر سیم وصل کنید.

3- سویچ را در مسیر یکی از رشته های سیم وصل کنید.

چراغ و 
هولدر

سویچ سیار

پلک دوشاخه

سیم فکسول دولینه

شکل)2-20(

شکل )21-2( مراحل نصب پلک در سیم برق

شکل )22-2( مراحل نصب سویچ در امتداد سیم چراغ سیار
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4- سر دیگر سیم را به هولدر مطابق شکل )23-2( وصل کنید.

بعد از مشاهدۀ معلم محترم، چراغ سیار را آزمایش کنید.

جستجوکنید
در گروه های خود یکی از موضوعات زیر را انتخاب و راجع به آن 
جستجو و تحقیق نموده، سپس نتایج آن را به صنف تان گزارش 

دهید.
1- در کشور ما با استفاده از کدام انرژی، برق تولید می شود؟

2- چگونه می توانیم مصرف انرژی برق را در خانۀ خود کاهش دهیم؟ پیشنهادات تان را 
لست نمایید.

3- لست وسایل برقی خانۀ تان را تهیه و بعداً مشخص کنید که در کدام ساعات بیشترین 
آالت برقی خانۀ شما به برق وصل است.

شکل )23-2( مراحل اتصال هلدر
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خالصۀفصل

برق  را جریان  فلزی  داخل سیم  در  در یک جهت  آزاد  الکترون های  حرکت 
گویند.

انرژی برق از تبدیل انرژی های دیگر به دست می آید. وسیله یی که انواع دیگر 
انرژی را به انرژی برق تبدیل می نماید، مولد برق یاد می شود.

سیم، رشتۀ فلزی است که جریان برق را از خود عبور می دهد. سیم های برق 
را بیشتر از فلزات مس و المونیم می سازند.

سویچ وسیله یی است که برای قطع و وصل کردن جریان برق به کار می رود.
چراغ برقی وسیله یی است که انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل می نماید.

چراغ های گازی حرارت کمتر و نور بیشتر تولید می کنند و مصرف برق آن ها 
تقریباً چهار مرتبه کمتر از چراغ های نکالی است.

هولدر وسیله یی است که چراغ را به برق وصل نگه  می دارد.
پَلَک  توسط   برقی  وسایل  به  برق رسانی  برای  که  است  وسیله یی  ساکت 

)دوشاخه( مورد استفاده قرار می گیرد.
از عبور جریان های شارتی در دورۀ برقی  فیوز وسیلۀ حفاظتی  یی است که 

جلو گیری می کند.
از کتر)قطع کننده( برای بریدن سیم ها یا پوش سیم استفاده می گردد.

و شکل  کوچک  اشیای  و  سیم ها  گرفتن  محکم  برای  است  وسیله یی  پالس 
دادن آن ها.

از پیچ تاب برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود. پیچ تاب دو نوع است: 
دورخ و چهاررخ که هر یک به اندازه های مختلف وجود دارد.
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فازنما، وسیله یی است، مانند: پیچ تاب که برای شناسایی سیم فاز به کار می رود.
را رعایت  برق  باید موارد حفاظتی  برق  با  برای حفظ جان ما در هنگام کار 

نماییم. 

تمرینفصل

1- جمالت زیر را با گذاشتن کلمات مناسب طوری تکمیل نمایید که مفهوم 
درست را ارائه نماید.

الف- جریان برق از ........................................ در یک مسیر ............................. به وجود می آید.
ب- الکترون های آزاد از اثر عمل ........................................ در یک دورۀ برقی به حرکت 

می آید.
........................................ در دوره  ........................................  است که از عبور  ج- فیوز وسیله یی 

جلوگیری می کند.
2- مزایا و نواقص چراغ های گازی و نکالی را بیان کنید.

3- هنگام کار با برق کدام نکات حفاظتی را باید رعایت نماییم؟
4- ساکت روی کار چگونه نصب می گردد؟ مراحل نصب آن را واضح سازید.

5- با استفاده از سمبول ها نقشۀ ساکت سیار را ترسیم نمایید.
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فصلسوم

 نجـــاری

آیا  توجه نموده اید از دیرزمان تا اکنون انسان از چوب چه استفاده های مهم و متنوع 
کار،   افزار  وسایل شکار،  خانه،  انرژی، ساختن  تولید  برای  از چوب  بشر  است؟  نموده 
وسایل زینتی و  ساختن صد ها وسیلۀ مختلف دیگر استفاده نموده است. با توجه به 
اهمیت و مصرف روزافزون چوب سعی می گردد تا از چوب استفاده مؤثر صورت گیرد تا 
در مصرف آن صرفه جویی به عمل آید. حرفه هایی که با شکل دادن چوب و تولید وسایل 
چوبی سر و کار دارند متعدد است؛ مانند: نجاری، موبل سازی، حکاکی، مجسمه سازی، 

قالب بندی و غیره.
در این فصل شما با منابع تولید چوب، اشکال چوب در مارکیت های فروش آن، افزار کار 

نجاری، طراحی و ساخت بعضی وسایل سادۀ چوبی آشنا می شوید. 



28

منابعتهیۀچوب

 در منطقۀ شما چه نوع درختان بیشتر می روید و از آن ها چگونه استفاده می شود؟
اند.  جنگالت عمده ترین منابع تولید چوب 
باغ ها و درخت زار هایی که در  بر آن  عالوه 
محالت مختلف به صورت طبیعی می رویند  
به شمار می روند. همان  تولید چوب  منبع 
برگ،  شکل،  نظر  از  درختان  که  طوری 
دارند، چوب آن ها  از هم فرق  میوه و عمر 
هم  از  کثافت  و  سختی  رنگ،  نظر  از  نیز 
خواص  به  نظر  یک  هر  از  که  اند  متفاوت 
شان استفاده های مختلف صورت می گیرد. 
چوب  از  نمونه یی  چند   )3-1( شکل  در 

درختان مختلف نشان داده شده است.

فعالیت
منابع بزرگ تولید چوب در کدام والیات افغانستان وجود دارد و از چوب 
آن ها چه نوع استفاده صورت می گیرد؟ در این باره در گروه خود باهم بحث 

نموده و نتیجۀ  بحث و مشوره های خود را برای همصنفان تان گزارش دهید.

شکل)1-3(  جنگالت و منابع تهیۀ چوب

چوب ارچه          چوب بلوط     چوب چهارمغز     چوب شیشم          چوب چنار          
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جستجوکنید
در  که  از چوب هایی  کوچک  نمونۀ  یک  یک  گروه های خود  در   
منطقۀ شما پیدا می شود جمع آوری نموده و آن ها را از نظر رنگ، 
کثافت، بو و سختی با هم مقایسه نمایید و نتیجه را برای همصنفان 

خود بیان کنید.

اشکالچوبدرمارکیت

یافت  بازار  در  اشکال  چه  به  چوب 
می شود؟

بعد از این که تنۀ درختان از شاخ ها 
به  شد  ساخته  جدا  آن  ریشۀ  و 
بریده  مختلف  اندازه های  و  اشکال 
می شود که در زیر  چند نوع آن را 

مطالعه می نماییم. 

1-چهارتراش
مقطع چهارتراش دارای شکل چهارضلعی است و به اندازه های مختلف بریده می شود. از 
چوب چهارتراش می توان تخته، بازو برای ساختن کلکین، دروازه، موبل و وسایل دیگر 

به اندازه های مختلف اره نمود. 

2-ورقههایچوبی
این ورق ها ضخامت نازک دارند که از 
چوب درختان مختلف بریده می شوند. 
طبیعی  نقش های  و  رنگ  که  این  از 
فرنیچر  و  موبل  تزیین  جهت  دارند 
استفاده  آن ها  از  چوبی  وسایل  و 
می شود. به شکل )4-3( توجه شود.  

شکل)3-3(

شکل)3-4(
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3-تختههایچوبی
از تخته های هموار چوبی که از چارتراش و یا از تنۀ درختان به ضخامت های مختلف  
بریده می شوند در ساختن  اسباب و وسایل مختلف چوبی؛ مانند: دروازه، کلکین، الماری 

و . . .  استفادۀ وسیع صورت می گیرد.

4-تختههایچندپوست
 این نوع تخته ها از چسپانیدن چند الیۀ نازک چوبی ساخته می شوند. 

این تخته ها به مساحت های مختلف تهیه می شوند. 

stampedplat5-تختۀ
اشپامپلت  تختۀ  نام  به  بازار  در  را  تخته ها  نوع  این 
است  مصنوعی  تخته های  جملۀ  از  و  می کنند  یاد 
که از برادۀ چوب و سرش ساخته شده و روی آن را 
یا ورقه های مصنوعی  نازک چوبی  با ورقه های  اکثراً 

می پوشانند تا زیبا معلوم شود. 

افزارکار
و  کار نصب می گردد  میز  روی  به  گیرا  1-گیرا: 
کار.   تحت  قطعۀ  نگهداشتن  برای  است  وسیله یی 
از گیرا برای اجرای کار های مختلف استفاده شده 
رنده  کردن،  سوهان  کردن،  اره  مانند:  می تواند؛ 
کردن، تیز کردن بعضی افزار کار و غیره. به شکل 

)7-3( توجه شود.

شکل)3-5(
 تخته های چند ال

شکل)7-3( گیرا

)3
-6

ل)
شک
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2-اره
اره افزاری است برای بریدن چوب که به اندازه ها و اشکال مختلف ساخته می شود.

3-سوهان

سوهان افزاری است که برای ساییدن یا براده کردن  قطعۀ زیر کار و یا تیز کردن افزار 
استفاده می شود. در سوهان برجسته گی هایی وجود دارد که باعث جدا شدن براده ها از 
روی قطعۀ زیر کار می شود. سوهان نظر به درجۀ درشتی سطح و شکل آن انواع مختلف 

دارد. به شکل )9-3( دیده شود.

4-چوبسای
چوب سای افزاری است برای ساییدن و شکل دادن چوب. درشتی چوب سای نسبت به 

سوهان بیشتر است. به شکل )10-3( توجه شود.

مقطع مربعی
مقطع مستطیلی

مقطع مثلثی
شکل )9-3( انواع سوهان از مقطع تیغه یی

نظر شکل مقطع

شکل )10-3( چوب سای
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5-خطکشنوددرجه)گونیا(

نود  زوایای  نمودن  معلوم  و  اندازه گیری، خط کشی  برای  نوع خط کش  این  از 
درجه و هموار بودن سطوح رنده شده استفاده می شود.

6-رنده
رنده آله یی است برای صاف و هموار کردن 
سطح چوب. رنده دارای پَل فوالدی است 
رنده  بدنۀ  دارد.  را  کردن  تیز  قابلیت  که 
ممکن است چوبی یا فلزی باشد. در حین 
با اشیای  با رنده کوشش شود پل آن  کار 
فلزی تماس نکند؛ زیرا باعث ُکند شدن آن 

می شود.

7-برمه
از برمه برای سوراخ کردن قطعۀ تحت کار استفاده می شود. برمه می تواند دستی یا برقی 
باشد. پل برمه به قطر های مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل می شود. 

در شکل )13-3( چند نوع برمه نشان داده شده است.

شکل )12-3( رندۀ دستی

شکل )13-3( برمه

شکل ) 11-3( کــج
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نکاتحفاظتی

1- قبل از داخل شدن به محل کار از امکان خطراتی که در آن محل وجود دارد آگاه و 
متوجه باشید تا به شما آسیب نرسد.

2- پوشیدن لباس مناسب در هنگام کار، جنبۀ حفاظتی دارد و از جانب دیگر لباس 
اصلی شما کثیف نمی شود. در محل کار باید از وسایلی که برای حفاظت اعضای بدن 

ساخته شده است؛ مانند: دست کش، عینک و کاله  استفاده نمایید. شکل )3-14(

3- سطح زمین در محل کار باید از مواد اضافی و لغزنده پاک باشد تا باعث افتیدن 
کسی نشود. شکل )3-15(

4- اگر با طرز کار وسیله یی آشنا نیستید، نباید به آن دست بزنید؛ زیرا ممکن است 
خطر ایجاد کند.

و  سیار  سیم های  ساکت ها،  برق،  سیم های  از   -5
سایر تجهیزات برقی مراقبت کنید که سالم و بدون 
عیب باشند تا سبب برق گرفته گی یا حریق نشوند.

و  اره کاری  مانند:  کار هایی  اجرای  حین  در   -6
سوهان کاری از گیرا استفاده کنید.

7- راه های خروجی محل کار تان را مسدود نسازید.

شکل ) 14-3( وسایل حفاظتی کار

شکل )3-15(
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کارعملی
قاشقک چوبی بسازید.

موادووسایلموردضرورت

خط کش، پنسل، اره، چوب سای، کاغذ 
ضخیم، قیچی و یک قطعه چوب.

طرزالعمل
کاغذ  روی  به  را  قاشقک  یک  شکل 

ترسیم کنید.
با قیچی برش  قاشک ترسیم شده را 

نمایید.
نمونۀ به دست آمده )شابلون( را روی 
قطعه چوب قرار داده، اطراف آن را خط 

بکشید.
قطعه چوب را در گیرا محکم نموده و 
نمودن قسمت  اره  با  را  قاشقک  طول 

اضافی چوب تعیین کنید.
با چوب سای کنج ها و سطح قاشقک را 
مطابق نقشه صاف کرده و شکل دهید.

قاشقک ساخته  شده را با نمونۀ اولیه )شابلون( مقایسه نموده و با 
اعضای گروه در بارۀ آن قضاوت کنید.
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خالصهفصل

جنگالت عمده ترین منابع تولید چوب اند. عالوه بر آن باغ ها و درخت زار هایی که در 
محالت مختلف به صورت طبیعی می رویند نیز منبع تهیۀ چوب محسوب می  شوند. 
مقطع چهارتراش دارای شکل چهارضلعی بوده و به اندازه های مختلف بریده می  شود. 
ورق های چوبی ضخامت نازک دارند که از چوب درختان مختلف بریده می شوند و از 
این که رنگ و نقش های طبیعی دارند  جهت تزیین موبل و فرنیچر و وسایل چوبی  

از آن ها استفاده می شود.
تخته های  چندال از چسپانیدن چند الیۀ نازک چوبی ساخته می شود.

تختۀ  stamped plat )تختۀ اشپامپلت( از برادۀ چوب و سرش ساخته شده و روی 
آن را اکثراً با ورقه های نازک چوبی یا مصنوعی می پوشانند تا زیبا معلوم شود. 

گیرا وسیله یی است برای محکم نگه داشتن قطعۀ تحت کار که روی میز نصب 
می گردد.

اره افزاری است برای بریدن چوب که به اندازه ها و اشکال مختلف ساخته می شود.
از سوهان برای ساییدن  قطعۀ تحت کار و یا تیز کردن افزار استفاده می شود.

استعمال می شود. درشتی  دادن چوب   برای شکل  است که  افزاری  چوب سای 
چوب سای نسبت به سوهان بیشتر است. 

خط کش نود درجه برای اندازه گیری، خط کشی و معلوم نمودن زوایای نود درجه و 
هموار بودن سطوح رنده شدۀ چوب استفاده می شود.

از رنده برای صاف و هموار کردن سطح چوب استفاده می شود. رنده دارای پل فوالدی 
است که قابلیت تیز کردن را دارد. 

از برمۀ دستی یا برقی برای سوراخ کردن چوب استفاده می شود. پل برمه به قطر های 
مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت به برمه وصل می شود.

رعایت نکات حفاظتی در هنگام کار سبب حفظ سالمتی ما و اجرای درست کار 
می شود. 
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تمرینفصل
1- با گذاشتن کلمه های مناسب جاهای خالی را پر کنید.

الف- جنگالت عمده ترین .......................................... اند.
ب- همان طوری که درختان از نظر شکل، برگ، میوه و عمر از هم فرق دارند، چوب آن ها 

نیز از نظر ........................................................... از هم متفاوت اند.
ج- ورقه های چوبی از این که .......................................... و .......................................... های طبیعی دارند  جهت 

تزیین وسایل و تجهیزات چوبی از آن ها استفاده می شود.
د- تخته های stamped plat ) اشپامپلت( از .......................................... و .......................................... ساخته 

می شود.
2- نمونۀ چوب یک تعداد درختان در زیر نشان داده است. شده شما اسم آن ها را به اساس 

شماره های آن ها در کتابچه های تان بنویسید. 

3- از گیرا، چوب سای و رنده برای اجرای چه نوع کار ها  استفاده می شود؟ به صورت 
خالصه بیان کنید.

4- رعایت نکات حفاظتی چه اهمیت دارد؟ طور خالصه شرح دهید.
5- از یک کارگاه نجاری دیدن نموده، با یک نجار مصاحبه نمایید و سؤاالت زیر را از وی 

بپرسید:
الف- از چوب چه چیز ها ساخته می شود؟

ب- در کارگاه شما غیر از چوب چه مواد دیگر به مصرف می رسد؟
ج- شاگردان شما چگونه این حرفه را می آموزند؟

12345
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فصلچهارم

فلــــزکاری

آیا توجه نموده اید که انسان از فلزات، چه وسایل و ماشین آالت مختلف ساخته است؟
از زمانی که بشر قادر به شکل دادن فلزات شده است تا اکنون توانسته از آن وسایل 
انکشاف تکنالوژی نقش مهمی  از فلزات مختلف  در  افزار گوناگون بسازد. استفاده  و 
دارد. فلزات انواع مختلف دارند، هر فلز دارای خواص و مشخصات خاص است که نظر 

به خواص آن ها در ساختن وسایل، 
مختلف  پرزه جات  و  ماشین آالت 
اند. برای  مورد استفاده قرار گرفته 
استفاده  فلزات  از  بتوانیم  که  این 
خواص  با  است  الزم  ابتدا  نماییم 
آن ها آشنا شویم؛ سپس مهارت های 
کار با فلزات را کسب نماییم؛ بنابر 
آموخت  خواهید  فصل  این  در  این 
المونیم  مس،  آهن،  فلزات  که: 
استفاده  قابل  چگونه  جست  و 
فلزکاری  کار  افزار  از  و  می شوند 
می توانیم؛  نموده  استفاده  چگونه 
عالوه بر این اجرای بعضی کار های 

عملی را نیز  تمرین خواهید نمود.
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فلزاتچگونهقابلاستفادهمیشوند؟
فلزات عموماً در طبیعت به صورت معادن مخلوط با مواد دیگر؛ مانند: سنگ و ریگ پیدا 
می شوند؛ بنابر این زمانی که فلز از معدن استخراج می گردد، باید مراحلی را طی  کند 

و کار های مختلفی روی آن صورت گیرد تا مواد اضافی از آن جدا گردد. 

)Fe(آهن
آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج می شود. سنگ آهن در کارخانۀ 
ذوب آهن انتقال و به اثر حرارت بلند  ذوب می گردد و  مواد سنگی و آهن از هم جدا 
ساخته می شود. آهن به دست آمده آهن خالص است. آهن خالص نرم است و استحکام 
با آن عنصر کاربن،  این  بنابر  نمود؛  استفاده  از آن در صنعت  ندارد و نمی توان  کافی 
کروم یا نکل مخلوط می گردد تا سختی الزم را کسب کند. آهن در مارکیت ها به اشکال 
نیم ساخته)آهن چادر، آهن گادر، انگالرن، پروفیل و غیره( که در شکل)1-4( نشان داده 

شده است پیدا می شود.  

شکل )1-4( اشکال آهن در مارکیت
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)Cu(مس
آیا فلز مس را دیده اید؟ فلز مس با فلز آهن و المونیم از نظر ظاهری چه فرق دارد؟

را  برق  و  حرارت  که  است  فلزی  مس 
همین  بنابر  می کند؛  هدایت  خوب 
کیبل های  و  سیم ها  اکثر  آن  خاصیت 
این فلز ساخته می شود. سنگ  از  برق 
در  معدن  از  استخراج  از  پس  مس 
حرارت  درجۀ  در  مخصوص  کوره های 
تصفیه  سپس  و  ذوب   1100Co

می گردد. رنگ این فلز سرخ رنگ است. 
در  است.  مس  الیاژ های  برونز  و  برنج 

کشور ما از مس ظروف پخت و پز نیز ساخته می شود که روی آن ها را با فلز قلعی ملمع 
می نمایند تا هم درخشان معلوم گردد و هم اوکساید مس که باعث مسمومیت انسان 

می شود با غذا مخلوط نشود.
سؤال- ظروف مسی ملمع شده و غیر ملمع شده را چگونه فرق نموده می توانید؟

شکل)2-4( فلز مس

بهمعلوماتتانبیفزایید
 اگر مقدار کاربن در آهن % 2.06 باشد چنین الیاژ را فوالد گویند و اگر این مقدار از

% 2,06  تا % 6,67 باشد، الیاژ به دست آمده چدن نامیده می شود.

)Al(المونیم
فلز المونیم دارای رنگ سفید مایل به خاکستری، سبک 
الیاژ  المونیم  در صنعت به صورت  از  و خیلی نرم است. 
استفاده می شود تا از سختی الزم برخوردار شود. المونیم 
در  المونیم  می شود.  ذوب  گرید  سانتی  درجۀ   660 در 
طبیعت از یک نوع خاک رس، به نام بوکسیت به دست 

می آید و پس از ذوب و تصفیه آمادۀ استفاده می گردد. 
شکل )2-4( فلز المونیم
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شکل )3-4( ارۀ آهنُبر دستی

)Zn(جست
برای جلوگیری از زنگ زدن نل ها و آهن چادر که در ساخت تعمیرات استفاده می شود، چه 

راه حل وجود دارد؟
جست فلزی است که در برابر تغییرات آب و هوا )فرسوده گی یا زنگ زده گی( بسیار مقاومت 
دارد. به اساس همین خاصیت مهم این فلز سطوح  آهن چادر و نل های  انتقال آب را با آن 
پوش می نمایند تا آن ها عمر بیشتر داشته و آب داخل نل ها از اوکساید فلزات دیگر حفاظت 
شود. فلز جست دارای رنگ خاکستری روشن بوده که در 419  درجۀ سانتی گرید ذوب 

می شود.

فعالیت
در گروه های خود بعد از مباحثه به سؤاالت زیر جواب تهیه نموده، برای 

همصنفان تان گزارش دهید.
1. چرا بدنۀ طیاره ها را از الیاژ المونیم می سازند؟

2. چرا سیم های برق را از فلز مس می سازند؟
3. چرا کلکین و دروازه های آهنی را رنگ می نمایند؛ اما دروازه و کلکین های 

المونیمی را اکثراً رنگ نمی کنند؟

افزارکار
1-ارۀآهنُبر: از این وسیله برای بریدن فلزات و ایجاد جری در آن ها استفاده می شود. 
پل ارۀ آهنُبر بعد از استفادۀ زیاد ُکند می شود که می توان آن  را با پل جدید تجدید 

نمود. به شکل )3-4( دیده شود.
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استفاده  فلزات  روی  خط کشی  و  اندازه گیری  برای  آله  این  از  فلزی:  خطکش -2
می شود.

3-سوزنخطکش:از سوزن خط کش 
به  و کشیدن خط  اندازه ها  نشانی  برای 
شکل  به  می شود.  استفاده  فلزات  روی 

)4-4( توجه شود.

4- سنبه: از این وسیله برای ایجاد نشانی در روی قطعۀ تحت کار جهت اجرای کار های 
بعدی؛ مانند: برمه کاری، پرچی کاری و 

غیره استفاده می شود.

5- قیچیآهنُبردستی: از این نوع قیچی برای بریدن آهن چادر و ورق های نازک 
فلزی استفاده می شود. 

شکل )4-4( خط کش و سوزن خط کشی

شکل )5-4( سنبه

ـُر شکل )6-2( قیچی آهنب

فعالیت
زنجیر فلزی بسازید.

موادووسایلموردضرورت: خط کش، پالس دهن باریک، یک میلۀ فلزی 
 1mmو مقداری سیم فلزی نرم به قطر
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مراحلاجرایکار
1- بادرنظرداشت تعداد حلقه های زنجیر، سیم را به دور میلۀ فلزی مطابق شکل )4-7( 

طور منظم بپیچانید.

2- حلقه ها را با پالس از هم جدا )قطع( کنید؛ سپس آن ها را داخل یکدیگر قرار داده 
و با پالس محکم نمایید.

شکل )7-4( الف، ساختن زنجیر

شکل )7-4( ب ، ساختن زنجیر

خالصۀفصل
گذاشت.  انسان  زنده گی  در  زیاد  تأثیر  آن ها  به  دادن  شکل  و  فلزات  کشف 
نقش  انسان ها  پیشرفت  و  تکنالوژی  انکشاف  در  مختلف   فلزات  از  استفاده 

مهمی داشته است.
فلزات عموماً در طبیعت به صورت معادن مخلوط با مواد دیگر؛ مانند: سنگ 

و   ریگ پیدا می شوند.
آهن از معدن به صورت مخلوط سنگ با آهن استخراج می شود. 

صنعت  در  آن  از  نمی توان  و  ندارد  کافی  استحکام  و  است  نرم  خالص  آهن 
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استفاده نمود؛ بنابر این با آن عنصر کاربن، کروم یا نکل مخلوط می گردد تا 
سختی الزم را کسب کند. 

مس فلزی است که حرارت و برق را خوب هدایت می کند. سنگ مس پس 
1100 ذوب  C از استخراج از معدن در کوره های مخصوص در درجۀ حرارت
و سپس تصفیه می گردد. رنگ این فلز سرخ رنگ است. برنج و برونز الیاژ های 

مس است.
المونیم فلزی است به رنگ سفید مایل به خاکستری، سبک و خیلی نرم. از 
المونیم  در صنعت به صورت الیاژ استفاده می شود تا از سختی الزم برخوردار 
شود. المونیم در 660 درجۀ سانتی گرید ذوب می شود. المونیم در طبیعت از 

یک نوعی خاک رس، به نام بوکسیت به دست می آید.
جست فلزی است که در برابر تغییرات آب و هوا )فرسوده گی یا زنگ زده گی( 
بسیار مقاومت دارد. به اساس همین خاصیت مهم این فلز، سطح آهن چادر و 
نل های انتقال آب را با آن پوش می نمایند. فلز جست دارای رنگ خاکستری 

روشن بوده که در 419  درجۀ سانتی گرید ذوب می شود.
از ارۀ آهنُبر برای بریدن فلزات و ایجاد جری در آن ها استفاده می شود.

از خط کش فلزی برای اندازه گیری و خط کشی روی فلزات استفاده می شود.
از سوزن خط کش برای نشانی اندازه ها و کشیدن خط به روی فلزات استفاده 

می شود.
یا  برمه کاری  جهت  کار  تحت  قطعۀ  روی  در  نشانی  ایجاد  برای  سنبه  از 

سوراخ کاری استفاده می شود.
از قیچی آهنُبر برای بریدن آهن چادر و ورق های نازک فلزی استفاده می شود. 
از خط کش نود درجه برای کنترول عمود بودن دو سطح و همچنان خط کشی 

سطوح استفاده می شود.



44

تمرینفصل
1- چرا از آهن خالص در فلزکاری استفاده نمی شود؟ شرح دهید.

2- به چه دلیل سطوح آهن چادر و نل های آهنی را با فلز جست پوش می کنند؟ 
توضیح نمایید.

3- با کلمه های مناسب جمالت ذیل را تکمیل نمایید:
الف- سطح ظروف مسی باید با فلز................................. ملمع شود.

ب- المونیم فلزی است به رنگ ................................. و نسبت به فلزات دیگر......... می باشد.
ج- از فلز مس اکثراً برای ساختن .................................  استفاده می شود.

4- با توجه با تصاویر زیر اسم و کاربرد وسایل را در کتابچه های تان بنویسید: 

5- هر گروه یکی از موضوعات زیر را با مشورۀ اعضای گروه انتخاب و در مورد آن تحقیق 
نموده، به صنف گزارش دهد.

الف- در محل یا منطقۀ زنده گی شما، چه حرفه های کار با فلز وجود دارد؟
ب- از موارد استعمال فلزات آهن، مس و المونیم که در محل شما رایج است لستی 

تهیه کنید.
ج- در کدام والیت افغانستان معدن کدام نوع فلز تا حال کشف شده است؟

الف....................................

ب.......................................

ج.......................................

برای .....................................

................................ استفاده 
می شود.

برای .....................................

................................ استفاده 
می شود.

برای .....................................

................................ استفاده 
می شود.
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فصلپنجم

زراعت و مالداري

به  حاضر  عصر  تا  نموده  آغاز  مختلف  نباتات  پرورش  و  به کشت  انسان  که  زمانی  از 
موفقیت های مختلف در کشت، اصالح و تکثیر نباتات دست یافته است. این موفقیت ها 

چگونه حاصل شده است؟
انسان با استفاده از علم و تکنالوژی توانسته وسایل متنوع بسازد و به کمک آن ها محیط 
بهتر   از آب و خاک استفادۀ  به وجود آورد و  برای رشد زراعت و مالداری  را  مناسب 

نموده، اکثر ضروریات، خوراک و پوشاک خود را به وسیلۀ آن تهیه نماید.
زراعت و مالداری یکی از بخش های مهم اقتصاد هر کشور است. استفاده از دانش و 
تکنالوژی جدید سبب تولید بیشتر و بهتر محصوالت زراعتی و مالداری می گردد. در این 

فصل شما در رابطه به زراعت و مالداری این موضوعات را مطالعه می نمایید:
- مراحل پرورش نباتات

- سبزی هایی که برگ و ساقه، میوه و دانه، ریشه، پیاز و گل آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مرغداری،  مهم  نکات  مرغداری،   -
و  تخمی  مرغ های  گوشتی،  مرغ های 

چوچه کشی طبیعی و مصنوعی. 
- پرورش حیوانات  اهلی )دام پروری(.

و  )زنبورداری  حشرات  پرورش   -
تربیۀ کرم ابریشم(.
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مراحلمختلفپرورشنباتات

در محل زنده گی شما چه نوع نباتات پرورش می یابد؟ 
محصوالت زراعتی در سه مرحله به دست می آید که در ذیل به مطالعۀ آن ها می پردازیم.

الف-مرحلۀاول:کشتیابذر
1-آمادهسازیزمین:آیا می توانید بگویید که زمین آماده شده برای کشت چگونه 

می باشد؟
)زمین(  خاک  باید  اول  نباتات  بذر  یا  کشت  برای 

زمین  ساختن  آماده  جهت  شود.  ساخته  آماده 
قلبه  یا  زدن  بیل  با  را  آن  خاک سطح  ابتدا 

این  در  می نمایند.  هموار  و  نرم  کردن 
برابر آب  نفوذپذیری خاک در  صورت 

و هوا بیشتر می گردد. در خاک نرم 
نموده  نمو  بیشتر  نباتات  ریشۀ 

می تواند. ریشۀ نباتات آب و 
نبات  مواد مورد ضرورت 

را از زمین جذب و در 
روییدن و ثمر نبات نقش 

مهم دارد.
معدنی ضرورت  مواد  به  متفاوت  اندازه های  به  مختلف  نباتات  2-کودپاشیزمین:
دارند. کود یکی از موادی است که ضرورت غذایی نباتات را تأمین می کند و در افزایش 
حاصالت یا ثمر نبات اهمیت زیاد دارد. کود دو نوع است: کود حیوانی و کود کیمیاوی 

که هر کدام با خاک به اندازۀ معین مخلوط می گردد.

شکل )1-5( آماده سازی زمین برای کشت
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3-کشت: آیا تا اکنون تخم یا دانۀ کدام نبات را برای روییدن در زمین کشت نموده اید؟
هرگاه دانه یا تخم نباتات در شرایط مساعد از نظر رطوبت و حرارت در عمق مناسب زیر خاک 
قرار گیرد،  جوانه می زند و نبات جدید می روید؛ ولی بعضاً با موجودیت شرایط مناسب، تخم 
نمی روید، ممکن است علت آن نامناسب بودن تخم باشد. تخم یا دانۀ مناسب برای کشت 

باید دارای این مشخصات باشد:
• تخم باید رسیده یا پخته باشد.

• تخم یا بذر باید خالص باشد و چیزی دیگر با آن مخلوط نباشد.
• تخم یا بذر ضعیف نباشد.

• تخم یا بذر باید از جنس خوب باشد.
• تخم از زمان جمع آوری الی کشت به صورت درست نگهداری شده باشد.

هر گروه در ساحۀ آفتابی صحن مکتب زمینی به اندازۀ یک یا دو 
متر مربع را انتخاب و آن را آمادۀ کشت نمایید؛ سپس تخم یک 
نوع نبات )مثاًل دانۀ جواری و غیره( را که در آن محیط می روید 
مطابق موضوعاتی که از این درس آموخته اید کشت نمایید. اگر در صحن مکتب 
این کار ممکن نباشد می توانید از یک صندوق یا کارتن چوبی که قسمت پایین 
آن سوراخ باشد  نیز استفاده نمایید. این مزرعۀ کوچک را مرتباً آب دهید تا کشت 
جوانه بزند. اگر مزرعۀ کوچک شما در صندوق یا گلدان است بعد از کشت آن را 

در آفتاب قرار دهید.

بهمعلوماتتانبیفزایید
مختلف  انواع  شان  تشکیل دهندۀ  ذرات  مقدار  اساس  بر  خاک ها 
دارند که هر یک برای پرورش یک دسته از نباتات مناسب است؛ 
مثاًل: خاک های ریگی که در حدود %75ریگ و %25 گل رس دارند و 
برای کشت سبزی های برگی مناسب اند. هر چه مقدار ریگ در خاک بیشتر 
باشد جریان هوا در خاک افزایش می یابد و هر چه مقدار رس در خاک زیاد 

باشد قابلیت ذخیرۀ آب و رطوبت خاک بیشتر می شود.

فعالیت
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ب-مرحلۀمراقبت: برای این که جوانه های تازه روییده به پخته گی و ثمر برسند به مراقبت 
ضرورت دارند. مراقبت بعد از کشت شامل فعالیت های زیر می باشد:

1-آبیاری: بعد از کشت، تخم یا بذر به آبیاری ضرورت دارد. فاصلۀ زمانی آبیاری برای نباتات 
نظر به محیط و نوع نبات فرق می کند.

2-خیشاوه: پس از آبیاری، سطح زمین 
شدن  سخت  می شود.  ترکیده  و  سخت 
نبات می گردد و  مانع رشد  سطح خاک 
ترکیدن سطح زمین سبب تبخیر رطوبت 
خاک و رسیدن بیشتر هوا به ریشۀ نبات 
این مشکل  به  برای رسیده گی  می شود. 

سطح زمین باید خیشاوه گردد. 

3-چیدنگیاههایمضر 
کشت  اصلی  گیاه  بر  عالوه  مزارع  در 
نیز  غیر ضروری  گیاهان  بعضی  شده، 

می روید که باید چیده شوند.

برخی  در  فاصله: ایجاد -4
نباتات چیدن یک تعداد بته های 

اصلی به منظور ایجاد فاصلۀ 
باعث  آن ها  بین  مناسب 

رشد بهتر بته ها می گردد. 
در  بته ها  بین  فاصله 

نباتات  نظر به نوعیت 
نبات متفاوت است.    

شکل)5-2(

شکل )5-3(
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5-کوددادن:دادن کود برای نباتات از زمان کشت یا بذر تا رسیدن و ثمربخشی باید 
مطابق تقسیم اوقات منظم صورت گیرد.

6-ادویهپاشی: حملۀ حشرات و موجودات کوچک دیگر به نباتات سبب تضعیف و 
حتی خشک شدن آن ها می گردد. ادویه هایی وجود دارند که خاصیت زهری دارند و 
سبب از بین رفتن چنین آفات و امراض می گردند که باید به موقع مناسب باالی نباتات 
استعمال گردند تا مزارع از چنین خطرات مصون بمانند. در حین ادویه پاشی استفاده از 

وسایل حفاظتی؛ مانند: کاله، دست کش و عینک نباید فراموش گردد.

7-خاکدادن: بعضی نباتات ضرورت دارند که در قسمت پایینی آن ها مطابق شکل 
)5-5( خاک داده شود تا سمت مناسب را اختیار نمایند. خاک دادن سبب تقویت نبات 

می گردد.

شکل)5-5(
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فعالیت
کدام محصوالت زراعتی در محل زنده گی شما زرع و تولید می شود؟

نمی شود؟  کشت  شما  محل  در  مردم  ضرورت  مورد  زراعتی  محصوالت  کدام 
چرا؟

در گروه های خود در بارۀ سؤاالت باال بحث نموده و نتایج مباحثات تان را برای 
همصنفان تان گزارش دهید.

ج-مرحلۀبرداشتحاصلیاثمر
انجام شده به دست می آید و زمان جمع آوری  این مرحله ثمر زحمات و مصارف  در 
به موقع حاصالت سبب  است. جمع آوری  متفاوت  و محیط  نبات  نوع  به  نظر  حاصل 

کاهش ضایعات می گردد. 
باید  را  باغدار چه کار های دیگری  یا  از جمع آوری حاصالت، دهقان  بعد  به نظر شما 

انجام دهد؟
دهاقین یا باغداران در ختم جمع آوری محصوالت مزارع شان به انجام این فعالیت ها 

مبادرت می ورزند: 
1-دستهبندیحاصالت:دسته بندی نظر به جنسیت حاصالت )مثاًل: سیب سرخ و 

اندازه )مثاًل:  سیب زرد(، نظر به 
سیب های  بزرگ،  سیب های 
کوچک(  سیب های  و  متوسط 
)مثاًل:  بودن  سالم  به  نظر  و 
سیب های  و  سالم  سیب های 

داغ دار( صورت می گیرد.

شکل )6-5(  جمع آوری و دسته بندی حاصالت
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2-بستهبندیحاصالت:هر گاه محصوالت به صورت مناسب بسته بندی گردد، این 
فواید را به بار می آورد:

محصوالت در حین حمل و نقل سالم می ماند. 
گردد؛  انتقال  سهولت  به  محصوالت  تا  می شود  سبب  محصوالت  مناسب  بسته بندی 
مثاًل: اگر انگور یا سیب در کارتن یا صندوق ها منظم چیده شود می توان کارتن ها را به 
آسانی انتقال و آن ها را در موتر طور منظم چید. بسته بندی منظم و زیبا سبب جلب 
توجه مشتریان در مارکیت نیز می گردد؛ بنابر این به خاطر استفادۀ درست از محصوالت 

زراعتی به بسته بندی آن ها باید بیشتر توجه شود.
3-نگهداریحاصالت:گاهی ضرورت می افتد که محصوالت تا مدتی نگهداری شود  
و شرایط نگهداری محصوالت نظر به نوع محصول از هم فرق می کند. دهقان یا باغدار 
باید محصول را در محیط مناسب نگهداری کند تا ضایع نگردد. محیط مناسب برای 

نگهداری محصوالت مختلف متفاوت است.
4-عرضۀحاصالتبهبازار: هر گاه حاصالت زراعتی دهقان یا باغدار به صورت درست 
دسته بندی، بسته بندی، نگهداری و به موقع به مارکیت انتقال شده باشد در هنگام عرضه 

به زودی و به قیمت مناسب به فروش می رسد و زارع مفاد مناسب را به دست می آورد.

شکل)5-7(
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فعالیت

هر گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب کند؛ سپس در مورد آن بحث نموده، نتیجه 
را به همصنفان گزارش دهد.

1- یکی از عمده ترین محصوالت زراعتی محل شما چیست و بعد از زرع چگونه 
مراقبت می شود؟

2- سایر محصوالت زراعتی محل شما چگونه نگهداری می شوند؟
3- کدام فعالیت ها انجام شود تا محصوالت زراعتی ضایع نشده و زارع نفع نماید؟

4- چه چیز ها سبب جلب توجه مشتریان میوه و سبزی  در مارکیت می گردد؟

سبزیها
علت  به  از سبزی ها  غذا  تهیۀ  می شود؟  کدام سبزی ها کشت  زنده گی شما  محل  در 
داشتن مواد معدنی و ویتامین ها برای صحت و سالمتی انسان مفید است. سبزی ها را 

به اساس قسمت های قابل مصرف آن ها به چهار دسته تقسیم می کنند:

الف- غذا هایی که از پیاز یا ریشۀ سبزی ها تهیه می شوند؛ مانند: کچالو، زردک، شلغم، 
پیاز و غیره. 

شکل)5-8( 
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بهمعلوماتتانبیفزایید
موارد  اساس  به  نباتات  دسته بندی 
مقدار  آب،  ضرورت  مقدار  مانند:  دیگر؛ 
نیز می تواند   .  .  . و  عمر  ضرورت حرارت، طول 

صورت گیرد.

ب- غذا هایی که از برگ و ساقۀ سبزی تهیه می شوند؛ مانند: پالک، کاهو، کرم و غیره.

ج- غذا هایی که از دانۀ سبزی ها تهیه می شوند؛ مانند: نخود، لوبیا، مشنگ و غیره.

می شوند؛  تهیه  سبزی ها  گل  از  که  غذا هایی  د- 
مانند: گلپی و غیره.

      شکل )5-9( 
سبزی های که از برگ و 
ساقۀ  آن ها استفاده می شود.

شکل )10-5( تصویر گلپی
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فعالیت
لست سبزی هایی را که در محل زنده گی شما کشت و مصرف می شوند تهیه نمایید.

لست سبزی هایی را که از جاهای دیگر به محل زنده گی شما وارد می گردند تهیه نمایید.
 سبزی هایی را که در محل و منطقۀ شما کشت می شوند به اساس مقدار حاصل دهی 

)دوام حاصل دهی( دسته بندی نمایید.
هر گروه یکی از موضوعات باال را انتخاب و در بارۀ آن بحث نموده، به صنف گزارش دهد.

کارعملی)کشتسبزی(
مواد و وسایل مورد ضرورت: تخم سبزی، کود حیوانی، کارتن یا صندوق ، بیلچه، پالستیک شفاف، 

خاک رس، ریگ و غربال.
مراحلانجامکار

* - آماده سازی خاک: ابتدا به اندازۀ 2cm ریگ را در صندوقی که قرار است در آن کشت
    نمایید هموار کنید.

* - خاک، ریگ و کود را به ترکیب آتی مخلوط کنید:    حصه ریگ،    حصه کود
   حیوانی و    حصه خاک.

* - مخلوط خاک، ریگ و کود را در صندوق بریزید؛ سپس سطح خاک را منظم ساخته و در
   فاصلۀ منظم روی آن شیار ها )جری( ایجاد نمایید.

* - تخم را در شیار ها به فاصلۀ معین قرار داده و سطح خاک را دوباره هموار نمایید.

مراقبت
مزرع کوچک تان را با احتیاط آبیاری و سطح آن را با پالستیک شفاف بپوشانید و صندوق را در 

جایی بگذارید که  نور آفتاب به آن بتابد.
نباتی را که کشت نموده اید طور منظم و متناسب به نوع آن آبیاری  نمایید.

در صورت سخت شدن یا ترکیدن خاک صندوق، آن را خیشاوه کنید.

 
5
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5
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مالداری
در محل شما کدام حیوانات نگهداری و پرورش می شوند؟

 هدفازپرورشحیواناتچیست؟
انسان از دیرزمان تا حال از پوست، گوشت و استخوان حیوانات استفاده های مختلف نموده 
است؛ عالوه بر آن از حیوانات در اجرای کارهایی؛ مانند: قلبه و حمل و نقل استفاده شده است. 
اگر به بسیاری از مواد خوراکی دقت کنید متوجه خواهید شد که مواد اولیۀ آن ها از طریق 
پرورش حیوانات اهلی تهیه می شود. تربیۀ حیوانات اهلی بخش مهم اقتصاد فامیل های روستایی 

کشور ما را تشکیل می دهد.

فعالیت      در کشو ر عزیز ما کدام حیوانات حالل پرورش می گردد؟
از پوست، گوشت و استخوان حیوانات چه نوع استفاده ها صورت می گیرد؟

کدام کار ها توسط حیوانات اجرا می گردد؟
مردم چه نوع پرنده گان را برای تهیۀ غذا  پرورش می دهند؟

هر گروه در بارۀ دو سؤال باال با هم مباحثه نمایند؛ سپس نتایج آن را برای صنف خود 
گزارش دهند.
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مرغداری
آیا شما در خانۀ تان پرنده گان را نگهداری 
پرنده گان  پرورش  از  هدف  می نمایید؟ 

چیست؟ 
ضرورت  سبب  به  مرغ  پرنده گان،  بین  در 
داده  پرورش  بیشتر  آن  تخم  و  گوشت 
ما  کشور  مناطق  از  بعضی  در  می شود. 
پرورش و نگهداری پرنده گان دیگر مانند قاز، 
مرغابی، کیکر و فیلمرغ نیز صورت می گیرد. 

شکل )11- 5( یک فارم مرغداری را نشان می دهد.

مرغاکثراًبهدوهدفنگهداریمیشود:
الف- استفاده از تخم مرغ     ب- تولید گوشت مرغ

مرغ های  خانه گی که به صورت سنتی نگهداری می گردد هر دو هدف )تولید تخم و 
از  فارم های مرغداری کوشش می شود  برآورده می نماید. در  تا حدی  را  گوشت مرغ( 
تولید تخم و  از نظر  استفاده گردد. نسل های اصالح شده  نسل های اصالح شدۀ مرغ 

گوشت به سه دسته تقسیم می گردد:
بیشتر حاصل  نوع مرغ ها در مدت زمان کوتاه وزن  این  1-نسلمرغهایگوشتی: 

می نمایند که به نام مرغ های گوشتی یاد می شوند. 
2-نسلمرغهایتخمی: این نوع مرغ ها دارای جسامت کوچک و وزن کمتر بوده؛ 

ولی زمان تخم گذاری بیشتر دارند و تخم آن ها بزرگتر است.
)تولید  هدف  دو  هر  به  می توان  را  مرغ ها  نوع  این  دومقصده:  مرغهای نسل -3
 گوشت و تخم( پرورش و نگهداری 

نمود.
در شکل )12- 5( هر سه دسته 
شده  داده  نشان  شده  یاد  مرغ  از 

است.

شکل )11-5( فارم پرورش مرغ

شکل )5-12(

مرغدومقصدهمرغتخمیمرغگوشتی
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فعالیت
نگهداری مرغ های تخمی یا گوشتی در اقتصاد خانواده چه نقش دارد؟

در بارۀ این موضوع اعضای گروه ها با هم بحث و مشوره نموده، سپس نتایج آن 
را برای صنف گزارش دهند.

محلنگهداریمرغهابایددارایشرایطزیرباشد:
1- خانۀ مرغ ها یا چوچه مرغ ها باید دارای مساحت الزم و متناسب به تعداد  مرغ ها باشد 
تا بتوانند در آن آزادانه حرکت کنند. در یک متر مربع باید 4-5 مرغ نگهداری شود 
نه بیشتر. کف خانۀ مرغ باید کاه خشک، بورۀ اره یا کاه شالی فرش گردد تا مرغ ها از 

رطوبت زمین محفوظ باشند و این فرش باید در ماه یک مرتبه عوض شود. 
2- کف و دیوار های داخلی خانۀ مرغ ها، باید از مواد قابل شست  و شو ساخته شود تا 

به آسانی شسته شده بتواند.
3- خانۀ مرغ ها در محلی باشد تا از گرما و سرما حفاظت شوند.

خصوصاً برای چوچه مرغ ها این مسأله دارای اهمیت است. 

جریان
هوا

نور
آفتاب

خوازۀ چوبی
کاه یا

کانکریت بورۀ اره
شکل)13-5( محل نگهداری مرغ به صورت محلی

محل 
تخم گذاری



58

4- برای تخم گذاری در داخل خانۀ مرغ جای مناسب ساخته شود.
5- برای این که مرغ ها در شب از رطوبت زمین دور باشند خوازۀ چوبی برای نشستن 

آن ها در داخل خانه در نظر گرفته شود.
6- تهویه یا جریان هوا و روشنی در وقت ساختن خانۀ مرغ ها در نظر گرفته شود.

7- خانۀ مرغ ها باید در سال سه مرتبه دواپاشی گردد.

فعالیت 
در گروه خود طرح یک خانۀ مرغ را که گنجایش10 قطعه مرغ را داشته باشد 
بادرنظرداشت اقلیم )آب و هوا(، سمت تابش آفتاب و همچنان موضوعاتی که 

آموختید، ترسیم و برای همصنفان خود ارائه نمایید. 

واکسین
چرا حیوانات و انسان ها در سنین مختلف واکسین می شوند؟ 

اولین واکسین مرغ ها بعد از 4- 6 روزه گی صورت می گیرد. در طول دورۀ پرورش مرغ ها 
تا به امراض مختلف مصاب نشوند. واکسین هایی  باید در هر سه ماه  واکسین شوند 
شود  حل  یا  انداخته  مرغ ها  آب  ظرف  در  باید  است  تابلیت  یا  قطره  شکل  به   که 
زرق  مرغ  بدن  به  معین  اندازۀ  به  باید  است  پیچکاری  شکل  به  که  واکسین هایی  و 

واکسین خاطـــر  بـــه   گردد. 
از  تان  مرغ های  نمــودن 
 نزدیک ترین کلینیک حیوانی کمک 

بخواهید. 

شکل )14-5( واکسین مرغ
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تغذیه
پرورش  و  رشد  در  تغذیه 
چه  زنده  مـــوجودات 

نقش دارد؟
تازه  که  چوچه مرغ هایی 
غذای  به  می آیند  دنیا  به 
نرم و میده ضرورت دارند؛ 
مانند: اوماچک که از آرد 
تهیه  جواری  یا  گندم 
گذشت  با  و  می شود 
زمان جهت تأمین انرژی، 
و  معدنی  مواد  پروتین، 
ویتامین ها، در غذای مرغ 
جو،  جواری،  گندم،  از 

ماش، پودر استخوان و میده گی قروت استفاده می شود. مواد یاد شده ابتدا در آسیاب 
میده شده و سپس نظر به سن مرغ و به نسبت معین با هم مخلوط می شوند. هر چه 
مرغ ها  آب  و  دانه  نیز درشت می گردد. ظروف  مرغ  دانۀ  بیشتر شود،  سن چوچه مرغ 
باید طوری باشد که غذا و آب لگد مال نشود. در این صورت عالوه بر این که غذا آلوده 

نمی شود از ضایعات دانۀ مرغ نیز جلو گیری می شود. شکل)5-15(.
تولیدمثل

پرنده گان به چه شکل تولید مثل می نمایند؟
چوچۀ پرنده گان در داخل تخم و خارج از بدن مادر رشد می کند. 

در عصر حاضر دانشمندان توانسته اند نسل های پرنده گان و حیوانات را قسمی اصالح 
نمایند که محصول بیشتر بدهند؛ مانند: مرغ های اصالح شدۀ گوشتی، تخمی یا گاو های 

با قدرت شیردهی بیشتر و غیره. چوچه کشی مرغ به دو صورت انجام شده می تواند: 

شکل )15-5( تغذیۀ مرغ
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الف-چوچهکشیطبیعی:در چوچه کشی طبیعی مرغ مادر کرک شده و تا دو  یا 
سه ماه تخم گذاری نمی کند و به مدت 21 روز باالی تخم 
قرار می گیرد تا تخم ها تبدیل به چوچه شوند. در هر بار 
را چوچه کشی  تا 15 تخم  چوچه کشی یک مرغ می تواند 

نماید.
دارای  باید  می شود  استفاده  چوچه کشی  برای  که  تخمی 

شرایط زیر باشد:
و  بدشکل  کلوله،  تخم  باشد.  تازه  و  سالم  نطفه دار،  تخم 
زخدار نباشد. زیاد درازرخ و دوزرده یی نباشد. پوست تخم 

لکه دار، شکسته یا درز شده نباشد.
تعیینجایمناسببرایچوچهکشیطبیعی

یک سبد یا یک کارتن را انتخاب و در فرش آن یک مقدار 
علف مانند کبل انداخته آن را فشار می دهند؛ سپس باالی آن ریگ میده )سرمه ریگ( 
انداخته و هموار می نمایند؛ در باالی آن یک مقدار کاه میدۀ خشک انداخته و قسمت 
اطفال  از دسترس  دور  گوشه  در یک جای  را  کارتن  می سازند.  فرورفته  را  آن  وسط 
می گذارند؛ سپس تخم ها را به احتیاط در آن چیده و مرغ کرک را از طرف شب در 

تاریکی باالی تخم ها قرار می دهند.
ب-چوچهکشیمصنوعی

در چوچه کشی مصنوعی حرارت، رطوبت، آکسیجن و چرخانیدن تخم مرغ توسط ماشین 
صورت می گیرد. هر ماشینی که بتواند این چهار عامل 
کند، حاصل دهی  تأمین  دقیق  و  درست  به صورت  را 
بیشتر خواهد داشت. در جدول مقادیر این عوامل برای 

چوچه کشی تخم مرغ نشان داده شده است.

شکل)5-16(

شکل )17- 5( چوچه  کشی طبیعی



61

فعالیت
هر گروه یکی از مواد زیر را تهیه و بعداً محل چوچه کشی طبیعی مرغ را در یک 

کارتن یا سبد بسازد.
مواد مورد ضرورت: کارتن یا سبد، علف یا کبل، سرمه ریگ و کاه خشک.

پرورشحشرات
پرورشزنبورعسل

زنبور عسل حشریی است که به صورت اجتماعي زنده گي می کند. قسمت های مختلف 
بدن زنبور عسل متشکل است از: سر )چشم ها، شاخک ها، ضمائم دهاني، مغز و غدد 

)بال ها  سینه  گوناگون(، 
اتصال  آن  به  پاها  و 
حرکي  مرکز  و  دارند 
شکم و  زنبور(   بدن 

)دستگاه هاضمه، تنفس 
و گردش خون و نیش( 
پنج  دارای  عسل  زنبور 
یک  هر  که  است  چشم 
عدسیه  چندین  دارای 

می باشد.
شکل )5-18( 

زنبور عسل

درجۀ
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زنبورملکه:صفات یک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن می باشد. ملکۀ خوب جمعیت 
کافی از زنبوران کارگر و زنبوران نر را تولید می نماید تا وظایف کندو را انجام دهند. 
تنها یک بار  دوره  در یک  و   است  نر  زنبور  از  و طویلتر  کارگر  زنبور  از  بزرگتر  ملکه  زنبور 

جهت جفت گیري از کندو خارج 
ملکه  عمدۀ  وظیفۀ  می شود. 
تخم گذاري بوده و در یک دورۀ 
تا  بین 1500  نوزادان،  پرورش  

3000 تخم می گذارد.
از  قسمتی  ملکه  زنبور  بال های 
شکم او را می پوشاند؛ در حالیکه 
نسبت  کارگر  زنبوران  بال های 
به ملکه دراز است؛ اما زنبور نر 
نسبت  بال ها  درازترین  دارای 
به ملکه و زنبوران کارگر است.

زنبورکارگر
زنبور کارگر از نظر جسامت کوچکتر از زنبور نر و ملکه است. در طول مدت زمستان 
و اوایل  بهار تعداد آن ها به تدریج کم می شود. در یک کندوی قوی حد اعظم زنبوران 
ماده  زنبوران  جنسیت،  نظر  از  کارگر  زنبوران  می رسد.  زنبور  هزار   50-60 به  کارگر 
استند که تخمدان های شان رشد نکرده است و به ندرت تخم گذاری می توانند. وظایف 
نوزادان،  از  مراقبت  و  تغذیه  نظافت،  و  پاک سازي  از:  است  عبارت  کارگر  زنبور  یک 
حجره سازي، کمک کردن به ملکه، پرواز جهت یابي، تهویۀ کندو، وظایف محافظتي و 

جاسازي عسل، گرده و آب در سلول ها.
تخم زنبور عسل تقریباً استوانه یی شکل است که انجام هایش گول می باشد و دو تا سه 
ملی متر طول دارد. تخم زنبور عسل به طور عمود در حجره های مخصوص قرار می گیرد که پس 
از سه روز از تخم گذاری مبدل به نوزاد می گردد. در این هنگام زنبوران کارگر  )زنبوران پرستار( 

شکل )5-18( 

ملکه

زنبور نر

زنبور کارگر
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شروع به ریختن غذا در حجره ها می کنند. نوزادان بعد از 22 روز به کار های داخلی خاتمه داده و 
از کندو خارج و مصروف کار های بیرونی می شوند و به چهار دستۀ غیر مساوی تقسیم می شوند.

دستۀ اول به جمع آوری صمغ)کتیرۀ درخت( پرداخته و در ساختمان حجرات از آن 
زنبورانی  برای  کندو  داخل  به  بیرون  از  آب  انتقال  در  دوم  دستۀ  می نمایند.  استفاده 
که قادر به پرواز نیستند مشغول می شوند. دستۀ سوم گردۀ گل ها را جمع کرده و به 
حجرات انتقال و جابه جا می نمایند. دستۀ چهارم شهد گل ها را مکیده و به کندو انتقال 

می نمایند. 
که  اند  نر  زنبوران  عسل،  زنبوران  کندوی  در  خانواده  عضو  تنبل ترین  نر:  زنبوران
صرف وظیفۀ جفت گیری با ملکه را دارند و حتی در خوردن غذا زنبوران کارگر آن ها 
زنبوران  نشود،  پیدا  غذا  کندو  از  خارج  یا  کندو  در  که  هنگامی  می کنند.  کمک   را 
کارگر زنبوران نر را از کندو اخراج می نمایند که این یک عالمت کاهش غذای زنبوران 

است.

انتخابمحلزنبورستان
1-شرایطآبوهوا: به طور کلي شرایطي چون: گرما یا سرماي شدید، بادهاي تند، 
برای رشد و  آلوده گي هوا  ناگهاني درجۀ حرارت و  یا کاهش  افزایش  هواي غبارآلود، 

ثمر بخشی زنبور عسل مناسب نیست. 
آفتاب گردان،  تنباکو، پنبه،  به طور کلي گیاهاني چون:  2-پوششگیاهيمنطقه: 
شبدر، زعفران، نخود، لوبیا، نعناع، گل درختان میوه دار، گل های خودرو، گیاهان زینتي 
و طیف بسیار وسیعي از دیگر گیاهان صحرایی، باغي و جنگلي  منابع شهد و گرده براي 

زنبور عسل محسوب می شوند.
3-وجودمنبعآبسالمدراطرافزنبورستان: زنبوران نیز مانند سایر جانداران 

به آب به عنوان حیاتي ترین ماده احتیاج دارند.
کندویزنبورعسل:کندوی زنبور عسل از پایین به باال شامل تختۀ تحتاني، پنجرۀ 
ملکه و قسمت های مختلف است. باشنده های کندو شامل ملکه، چند زنبور نر، هزاران 
از  نوزادان می باشد. کـنـدوهـایی را که زنبور ها به صورت طبیعی می سازند  کارگر و 
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است  مختلف  به طور  کندوها  این  و طرح  نیستند  یکسان  با هم  نـظر شکل ظاهري 
کـه زنـبـور می تـوانـد در جـاهـاي مـخـتـلف از قـبـیل کوه ها و درختان با توجه به 
انواع سلول ها و حجره هایي که زنبور عسل براي خود  شرایط برای خود النه  بسازد. 
می سازد عبارت است از: حجره های سلطنتي که براي ملکه است، حجره های بـزرگ 
کـه بـراي پـرورش زنـبـورهـاي نـر و مـخـصـوص انـبـار آذوقـه در فصل های فراواني 
و محل  کـارگـر  زنـبـورهـاي  بـراي  و حجره های کـوچـک کـه  گل ساخته می شود 

پرورش تخم ها و چوچه ها ساخته 
براي  نیاز  مورد  فضاي  می شود. 
حدود  کندو  در  زنبور  هر  فعالیت 
در  زنبورها  مي باشد.  متر  میلي   8
ساخت این حجره ها اندازۀ آن ها را 
دقت  با  را  آن ها  و  گرفته  نظر  در 
می سازند. رنگ کندوها را اغلب به 
علت تشخیص بهتر آن ها و انعکاس 
گرما  نفوذ  از  جلوگیري  و  حرارت 
انتخاب  سفید  کندو،  داخل  به 
می کنند. زنبورها از رنگ هاي سیاه 
و قهوه یی خوش شان نمي آید و در 
هنگام کار از به کار بردن وسایلی 
با این رنگ ها باید خودداري شود.

زنبوران  زنبورداري:  کار افزار
به  ساده گي  به  تندخو  عسل 
عسل  کردن  خارج  اجازۀ  زنبوردار 
از کندو را نمی دهند. براي تخفیف 
اداره  یا  و  آن ها  حمالت  دادن 
کندو  که  زماني  زنبوران  کردن 

 )5-
19(

شکل 
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شکل )5-20( 

استفاده می شود. یک  یا دودکن  نام دودي  به  از وسیله یی  قرار می گیرد  بازدید  مورد 
لباس  آن  بر  باشد. عالوه  مناسب  آتش  دارای مخزن  و  دود  قوي  دمندۀ  باید  دودکن 
کار زنبورداري، یک جوره موزه، یک جوره دستــکش، جالی جهت پوشاندن روی یــا 

صورت، کاردک زنبــورداري، کاله، برس، قفس مـلکه، چوچه گیر و گوگرد می باشد. 

فعالیت
هر گروه در بارۀ یکی از سؤاالت زیر با هم بحث نموده و برای صنف خود گزارش 

دهند.
1- آیا شرایط اقلیمی)آب و هوای( والیت شما برای نگهداری زنبور عسل مساعد 

است؟ چرا؟
2- آیا پوشش گیاهی الزم برای نگهداری زنبور عسل در منطقۀ شما وجود دارد؟

3- آیا منبع آب صحی برای زنبورداری در منطقۀ شما وجود دارد؟
4- آیا در منطقۀ شما قباًل زنبورداری به صورت طبیعی یا غیر طبیعی وجود 

داشت؟ چگونه؟ 
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پرورشکرمپیلهیاکرمابریشم
آیا لباس هایی را که در آن از ابریشم استفاده شده باشد دیده اید؟

کرم پیله توانایی تولید الیاف نازک و نفیس به نام ابریشم را دارد که از آن در بافتن تکه های 
می شود.کرم  استفاده  قیمت بها 
پیله از جملۀ حشراتی است که 
از برگ درختان تــوت تغذیــه 

می شوند. 
مراحلپرورشکرمپیله

کرم   شدن  بیرون  تخم  از 
ابریشم 10 روز طول می کشد. 
زمانی که رنگ سر کرم پیله 

از  پس  کنند؛  پوست اندازی  که  آنست  زمان  که  است  معنی  بدان  گرایید  تیره گی  به 
زردتر  آرامی  به  آن ها  بدن  پوست اندازی  مرحله   4 طی 
این  در  آن ها  می شود،  مستحکمتر  آن ها  بدن  پوست  و 
مرحلۀ تبدیل به شفیره می شوند. در مرحلۀ شفیره، کرم 
ابریشم شروع به تولید پیله می کند و بعد از مرحلۀ شفیره 

تبدیل به پروانه می شوند.

ابریشم
یک پیله از 300 تا 900 متر ابریشم اولیه تشکیل شده 

 است. این الیاف بسیار نازک است. برای تهیۀ حدود 500 گرام ابریشم 2000 تا 3000 
پیله ضرورت است.

در این مرحله اگر به کرم پیله اجازۀ رشد بیشتر داده شود این حشره با ایجاد سوراخی 
خود را از پیله خارج خواهد کرد و با این سوراخ پیله دیگر 
قابل استفاده نیست. برای جلوگیری از وقوع این حالت آن 
را در آب می جوشانند. این عمل باعث مرگ حشره در داخل 

پیله می شود. 

شکل )5-21( 

شکل )5-22( 

شکل )5-23( 
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خالصۀفصل

پرورش نباتات در سه مرحله صورت می گیرد:
 مرحلۀ اول کشت یا بذر، در این مرحله فعالیت های زیر صورت می گیرد:

آماده سازی زمین، کودپاشی زمین و کشت بذر. در انتخاب تخم این شرایط باید در 
نظر گرفته شود: تخم باید رسیده یا پخته باشد، تخم یا بذر باید خالص باشد و چیزی 
دیگر با آن مخلوط نباشد، تخم یا بذر ضعیف نباشد، تخم یا بذر باید از جنس خوب 

باشد و تخم به صورت درست نگه  داری شده باشد.
 مرحلۀ دوم  مراقبت: در این مرحله فعالیت های زیر صورت می گیرد:

 آبیاری: بعد از کشت، تخم یا بذر به آبیاری ضرورت دارد. فاصلۀ زمانی آبیاری برای 
نباتات نظر به محیط و نوع نبات فرق می کند.

 خیشاوه: خیشاوه سطح زمین را نرم و سبب ترمیم ترکیده گی های آن می شود.
 چیدن گیاه های مضر: چیدن گیاه های غیر ضروری از اطراف بته های کشت شده 

سبب تقویت آن ها می گردد.
ایجاد فاصله: اگر بته های کشت یا بذر شده خیلی با هم نزدیک باشند نمی توانند رشد 
کنند؛ در این صورت باید جدا ساخته شوند تا نور و مواد معدنی کافی برای شان برسد.

کود دادن: کود باعث رشد و ثمردهی بهتر نباتات می شود.
  ادویه پاشی: برای جلوگیری از هجوم حشرات و امراض، نباتات باید ادویه پاشی شود.

خاک دادن: خاک دادن به ساقۀ عده یی از گیاهان سبب تقویت و اختیار سمت 
مناسب به نبات می شود. 

مرحلۀ سوم برداشت: در مرحلۀ اخیر باید حاصل یا ثمر برداشته شود که شامل 
کار های زیر است: جمع آوری و دسته بندی حاصالت، بسته بندی و نگهداری حاصالت 

و یا عرضۀ آن به بازار.
سبزی ها از نظر قسمت قابل استفاده برای تهیۀ غذای انسان ها به چهار گروپ تقسیم 

می شوند:
الف- غذا هایی که از پیاز یا ریشۀ سبزی ها تهیه می شوند؛ مانند: کچالو، زردک، شلغم، 

پیاز و غیره.
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ب- غذا هایی که از برگ و ساقۀ سبزی تهیه می شوند؛ مانند: پالک، کاهو، َکرم و غیره.
ج- غذا هایی که از گل سبزی ها تهیه می شوند؛ مانند: گلپی و غیره.

د- غذا هایی که از دانۀ سبزی ها تهیه می شود؛ مانند: نخود، لوبیا، مشنگ و امثال آن.
در بین پرنده گان، مرغ به سبب ضرورت بیشتر مردم به گوشت و تخم آن بیشتر 
پرورش داده می شود. در بعضی از مناطق کشور پرورش و نگهداری پرنده گان دیگر 
مانند قاز، مرغابی، کیکر و فیلمرغ نیز صورت می گیرد. مرغ های اصالح شده به 

دسته های زیر تقسیم می شوند:
نسل مرغ های گوشتی، نسل مرغ های تخمی و  نسل مرغ های د ومقصده.

اولین واکسین مرغ ها بعد از 4- 6 روزه گی صورت می گیرد. در طول دورۀ پرورش 
مرغ ها باید در هر سه ماه  واکسین شوند تا به امراض مختلف مصاب نشوند.

چوچه مرغ هایی که تازه به دنیا می آیند، به غذای نرم و میده ضرورت دارند و با گذشت 
زمان دانۀ آن ها درشت تر می گردد.

در چوچه کشی طبیعی مرغ مادر کرک شده و تا دو  یا سه ماه تخم گذاری نمی کند و 
به مدت 21 روز باالی تخم قرار می گیرد تا تخم ها تبدیل به چوچه شوند. در هر بار 

چوچه کشی یک مرغ می تواند تا 15 تخم را چوچه کشی نماید.
در چوچه کشی مصنوعی حرارت، رطوبت، آکسیجن و چرخانیدن تخم مرغ توسط 

ماشین صورت می گیرد.
زنبور عسل حشره یی است که به صورت اجتماعي زنده گي می کند.

صفات یک کندوی خوب مربوط به ملکۀ آن می باشد. ملکۀ خوب جمعیت کافی از 
زنبوران کارگر و زنبوران نر را تولید و رهبری می نماید.

مدت  در طول  است.  کوچکتر  ملکه  و  نر  زنبور  از  نظر جسامت  از  کارگر  زنبور 
زمستان و اوایل بهار تعداد آن ها به تدریج کم می شود. در یک کندوی قوی حد 

اعظم زنبوران کارگر به 60-50 هزار زنبور می رسد.
تنبل ترین عضو خانواده در کندوی زنبوران عسل، زنبور نر است که صرف  وظیفۀ 

جفت گیری با ملکه را دارد.
به طور کلي شرایطي؛ چون: گرما یا سرماي شدید، بادهاي تند، هواي غبار آلود، 
افزایش یا کاهش ناگهاني درجۀ حرارت و آلوده گي هوا برای رشد و ثمر بخشی زنبور 
عسل مناسب نیست. زنبور عسل از گیاهانی؛ چون؛ تنباکو، پنبه، گل آفتاب گردان، 
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شبدر، زعفران، نخود، لوبیا، نعناع، گل درختان میوه دار، گل های خودرو و گیاهان 
زینتي تغذیه می شوند.

زنبور نیز مانند سایر جانداران به آب به عنوان حیاتي ترین ماده احتیاج دارد.
افزار کار زنبورداری عبارت است از: دودکن، لباس کار زنبورداري، یک جوره موزه، 
یک جوره دست کش، جالی جهت پوشاندن  روی یا صورت، کاردک زنبورداري، کاله، 

برس، قفس ملکه، چوچه گیر و گوگرد.
کرم پیله از جملۀ حشراتی است که از برگ درختان توت تغذیه می شود و توانایی 
تولید الیاف نازک و نفیس به نام ابریشم را دارد، که از آن در بافتن تکه های قیمت بها 

استفاده می شود.
یک پیله از 300 تا 900 متر ابریشم اولیه تشکیل شده  است. برای تهیۀ حدود 500 

گرام ابریشم 2000 تا 3000 پیله ضرورت است.

تمرینفصل

1- در مرحلۀ کشت یا بذر نباتات کدام فعالیت ها انجام می شود؟ فعالیتی را که از 
لست مانده است بنویسید.

آماده سازی زمین، .................................................... و کشت یا بذر.
2- در مرحلۀ مراقبت نباتات کدام فعالیت ها انجام می شود؟ فعالیتی را که از لست 

مانده است بنویسید.
خیشاوه، ...................................... ، ایجاد فاصله، کود دادن،  ...................................... و خاک دادن.           
3- لست فعالیت هایی را که در مرحلۀ برداشت حاصل یا ثمر از نباتات انجام می شود 

تکمیل کنید.
...................................... و   حاصالت  نگهداری   ...................................... حاصالت،   دسته بندی 

4- سبزی ها از نظر استفاده به چند دسته تقسیم می شوند؟ واضح سازید.
5- لست حیواناتی را تهیه نمایید که از گوشت، پوست و استخوان آن ها استفاده 
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می شود.
6- لست حیواناتی را تهیه نمایید که صرف در اجرای کار ها از آن ها استفاده می شود.

7- محل نگه  داری مرغ ها باید دارای کدام خصوصیات باشد؟ واضح سازید.
8- در جدول زیر تاریخ اولین واکسین چوچه مرغ ها ذکر شده، تاریخ های دوره های 

دیگر را تکمیل نمایید.
تاریخ واکسین اولتاریخ واکسین اولتاریخ واکسین اولتاریخ واکسین اول

15- حمل
9- با درنظرداشت مشخصات تخم مرغی که برای چوچه کشی مناسب نیست حد اقل 

یک نوع آن را تهیه نموده، برای همصنفان تان نمایش دهید.
10- ماشین چوچه کشی مرغ کدام شرایط را برای چوچه کشی فراهم می سازد؟ نام 

بگیرید.
11 – در کندوی زنبور عسل چند دسته زنبوران وجود دارد؟ واضح سازید.

12- در زیر چند نوع اقلیم، با پوشش گیاهی مناطق مختلف نشان داده شده است، 
کدام آن ها برای نگهداری زنبور عسل مساعد است؟

معتدل با بادهای 
تند و بدون 

پوشش گیاهی.

معتدل با بادهای 
متوسط با پوشش 

گیاهی متوسط.

سرد بدون باد 
بدون پوشش 

گیاهی.

گرم با بادهای 
متوسط و بدون 
پوشش گیاهی.

معتدل، بدون 
بادشدید و با پوشش 

گیاهی جنگلی.

الف                   ب                   ج                   د                    هـ

13- برای این که کرم ابریشم نتواند پیله را سوراخ نماید چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟
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پوشیدن لباس ضرورتی است که انسان از زمان باستان تا حال، به آن نیاز دارد.
 به نظر شما لباس کدام ضرورت های ما را رفع می سازد؟

 لباس نه تنها  سبب محافظت بدن انسان در برابر عوامل مختلف می گردد؛ بلکه در 
لباس  باالی نوع و ساختمان  عوامل محیطی  نیز نقش مهمی دارد. معموالً  او  زیبایی 
انسان ها اثر نموده و انواع مختلف لباس را به وجود آورده است؛ مانند: لباس های گرم، 

لباس های سرد، لباس عسکری، لباس ورزشی، لباس کارهای مختلف و غیره.
در این فصل شما در بارۀ دست دوزی هایی مانند: بخیۀ ساده، پس دوزی، زیگزاگ ساده، 
زنجیره دوزی، دوخت دندان موشی و دوخت دکمه آشنا شده و مهارت دست دوزی این 

نوع دوخت ها را کسب می نمایید. 

فصلششم

خیــاطی
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کوکساده)بخیه(
از کوک ساده یا بخیه برای اتصال درز ها، اتصال دو پارچه یا قات کردن لبۀ تکه استفاده       

کوشش  ساده  کوک  در  می شود. 
مطابق  کوک  هر  اندازۀ  تا  می شود 
شکل)1-6( با هم مساوی بوده و به 
ادامه  مستقیم  یا  راست  خط  شکل 

یابد. 

فعالیت

در گروه های خود فعالیت زیر را انجام داده و نتیجۀ آن را به صنف نمایش دهید:
وسایلموردنیاز:تار، تکه، سوزن، قیچی، انگشتانه، سنجاق، صابون و خط کش.  

مراحلانجامکار: یک تکۀ سادۀ نخی به اندازۀ 20-30 سانتی متر را آماده نموده و با 
خط کش درجه دار، لبۀ تکه را به اندازۀ  0.5cmبا صابون نشانی و  قات نمایید. قسمت 
قات شده را با اتو هموار نمایید تا اندازۀ قات شده تغییر نکند؛ سپس با استفاده از خط کش 
و صابون  به اندازۀ 2 سانتی متر از لبۀ قات شده اندازه گرفته با صابون نشانی نمایید و 
دوباره تکه را به همان طرف قبلی قات و آن را  اُتو کنید. اکنون تکه را با تار و سوزن بخیه 
کنید. در هنگام دوخت با سوزن از انگشتانه استفاده نمایید تا به انگشتان تان صدمه نرسد. 

شکل )6-1(

بیشتربدانید
و الیق  ماهر  است. خیاط  اندازه دوختن ضروری  و مطابق  اندازه گیری  در خیاطی 
کسی است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد. به همین سبب در خیاطی 

استفاده از آالت اندازه گیری؛ مانند: فیتۀ اندازه گیری، حتمی پنداشته می شود.
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پسدوزی
از پس دوزی وقتی استفاده می شود که بخواهیم دوخت از پشت تکه معلوم نشود؛ مثاًل: 

اکثراً  را  پتلون  پاچۀ  اخیر  قسمت 
پس دوزی  در  می کنند.  پس دوزی 
سوزن  با  را  پارچه  همان  تار  بعضاً 
پس دوزی  آن  با  و  می نمایند  جدا 
پشت  در  صورت  این  در  می کنند، 
معلوم  دوخت  نوع  این  تار  تکه 

نمی شود.  

فعالیت
در گروه های خود یک لبۀ تکۀ قبلی را پس دوزی نمایید.

توسط سوزن جدا  تکه  دوخته شدۀ  غیر  لبۀ  یک  از  تار  یک  کار:  انجام  مراحل 
نمایید؛ سپس آن  را از سوزن بگذرانید و به کمک معلم محترم تان این نوع دوخت 

را تمرین نمایید. در اخیر هر گروه نمونۀ تکۀ کار خود را با هم مقایسه نمایند.

زنجیرهدوزی
زنجیره دوزی یک نوع دوخت تزیینی است که معموالً از چپ به راست یا از باال به پایین دوخته 
می شود. برای انجام این نوع دوخت ابتدا تار و سوزن را آماده ساخته و سوزن را در محلی 

که نقطۀ شروع این دوخت است در تکه 
فرو برده، تار را با انگشت دست چپ زیر 
سوزن به صورت حلقه نگهداشته و سوزن 
را دوباره در نزدیکی نقطۀ اول داخل تکه 
فرو برید؛ سپس به فاصلۀ کمی سوزن را 
بیرون کشیده همین عمل را تکرار نمایید 

تا به نقطۀ اخیر مورد نظر تان برسید.  

شکل)6-2(

شکل )6-3(
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فعالیت
در گروه های خود زنجیره دوزی را روی یک تکه با استفاده از تار و سوزن 

تمرین نموده، بعداً دست دوزی های تان را با هم مقایسه نمایید.

دوختدندانموشی
این دوخت نیز از جملۀ دوخت های تزیینی بوده و در لبه های پارچه هایی مانند دستمال، 
جای نماز، رومیزی و امثال آن ها دوخته می شود. این دوخت از چپ به راست صورت 
از میان لبۀ تکه عبور  تار را توسط سوزن  ابتدا لبۀ تکه را قات نموده، بعداً  می گیرد. 

به  تار  که  طوری  می دهند؛ 
صورت حلقه یی زیر آن قرار 
را  تار حلقه شده  این  گیرد. 
با انگشت شست دست چپ 
خود نگه  داشته و این عمل 
را تا نقطۀ اخیر تکرار نمایید. 

فعالیت 
تار  از  استفاده  با  روی یک دستمال  را  دندان موشی  گروه های خود دوخت  در 

خوش رنگ و سوزن، تحت نظر معلم محترم تان تمرین نمایید.

شکل )6-4(
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دوختدکمه

بر  عالوه  می شود.  لباس  قسمت  دو  انفصال  و  اتصال  که سبب  است  وسیله یی  دکمه 
است:  نوع  دو  نظر ساختمان  از  دکمه ها  نیز می شود.  لباس  زیبایی  موجب  دکمه  آن 
پایه  در  سوراخ  یک  پایه دار  دکمه های  در  پایه.  بدون  دکمه های  و  پایه دار  دکمه های 
پایه بدون  دکمه های  در  می شود.  استفاده  آن  از  دوخت  هنگام  در  که  دارد   وجود 

 باید از تار پایه ساخت. چگونه گی دوخت این نوع دکمه در شکل زیر نشان داده شده 
است.

فعالیت
دوخت دکمه را هر گروه با استفاده از دو نوع دکمه )پایه دار و بدون پایه( روی 

یک تکه تحت نظر معلم محترم تان تمرین نمایید. 

خالصۀفصل
 پوشیدن لباس ضرورتی است که انسان از زمان باستان تا حال، به آن نیاز دارد.

از کوک ساده یا بخیه برای اتصال درز ها، اتصال دو پارچه یا قات کردن لبۀ تکه استفاده 
می شود. 

در خیاطی اندازه گیری و مطابق اندازه دوختن ضروری است. خیاط ماهر و الیق 
کسی است که مطابق اندازه و ضرورت بتواند لباس بدوزد.  

شکل) 6-5(
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 وسایل مورد نیاز در خیاطی دست دوزی عبارت اند از: تار، تکه، سوزن، قیچی، 
انگشتانه، سنجاق، صابون، خط کش و یا فیتۀ اندازه گیری.

 از پس دوزی وقتی استفاده می شود که بخواهیم دوخت از پشت یا روی تکه معلوم 
نشود؛ مثالً قسمت اخیر پاچۀ پتلون را اکثراً پس دوزی می کنند. در پس دوزی  تار همان 

پارچه را با سوزن کش نموده و  می دوزند.
 از زیگزاگ معموالً برای اتصال لبۀ لباس ها که از تکۀ ضخیم دوخته شده باشد 

استفاده  می نمایند.
 زنجیره دوزی یک نوع دوخت تزیینی است که معموالً از چپ به راست یا از باال به 

پایین دوخته می شود.
 دندان موشی از جملۀ دوخت های تزیینی بوده و در لبۀ پارچه هایی؛ مانند: دستمال، 
جای نماز، رومیزی و امثال آن ها دوخته می شود. این دوخت از چپ به راست صورت 

می گیرد.
 دکمه وسیله یی است که سبب اتصال و انفصال دو قسمت لباس می شود. عالوه 
بر آن دکمه موجب زیبایی لباس نیز می شود. دکمه ها از نظر ساختمان دو نوع است: 

دکمه های پایه دار و دکمه های بدون پایه.
 

تمرینفصل

جمالت زیر را با گذاشتن کلمات مناسب تکمیل نمایید: 
1- از کوک ساده یا بخیه برای اتصال .......................................... یا ..........................................  استفاده می شود.
2- از پس دوزی وقتی استفاده می شود که بخواهیم دوخت .......................................... معلوم نشود. 

3- از دوخت زیگزاگ  معموالً برای اتصال ..........................................  که از تکه .......................................... دوخته 
شده باشد، استفاده می نمایند.

4- از زنجیره دوزی در چه مورد استفاده می شود؟ بیان کنید.
5- دکمه ها چند نوع است؟ نام گرفته و طریق دوخت آن ها را تشریح نمایید.

6- مراحل دوخت دندان موشی را واضح سازید.
7-  اندازه گیری و به اندازه دوختن در خیاطی چه اهمیت دارد؟ واضح سازید. 



77

انسان های اولیه برای حفظ جان شان از سردی، گرمی و خطر حملۀ حیوانات وحشی در 
غار های کوه ها و تپه ها زنده گی می کردند. مغاره های طبیعی نخستین خانۀ انسان های 
اولیه بود. با گذشت زمان وقتی زراعت و مالداری را آموختند به تدریج مغاره ها را ترک 
با  و  به ساختن خانه کردند  نزدیک منابع آب و زمین های زراعتی شروع  به  نموده و 
استعدادی که خداوند برای انسان اعطا نموده است، توانستند از مواد مختلف محیط 
اطراف شان به منظور ساختن خانه استفاده نمایند. به این ترتیب ابتدا قریه های کوچک 

و آهسته آهسته شهر ها ساخته شد. این سرآغاز تمدن بشری بود.
و در این فصل شما با نکات مهم حرفۀ معماری 

تعمیرات،  نقشۀ  مانند:  ساختمان سازی 
عده یی از مواد و مصالح ساختمانی 

گادر،  سنگ،  خشت،  مانند: 
سمنت و گچ و برخی افـــزار و 
وسایل معماری آشنا می شوید.    

فصلهفتم

معماری
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نقشۀساختمان

قبل از اعمار تعمیر یا خانه راجع به کدام مشخصات آن باید دقت و فکر شود؟
اندیشه و نظریات خود را به منظور ساختن تعمیر، به چه وسیله یی برای دیگران )مثاًل: 

تا  بفهمانیم   ).  .  . و  نجار  معمار، 
مطابق آن تعمیر مورد نظر ساخته 

شود؟
برای  نیاز  مورد  ساختمانی  مواد 
اعمار تعمیر را به کمک چه چیزی 
محاسبه  یا  پیش بینی  می توانیم 

نماییم؟ 

فعالیت
به گروه ها تقسیم شده و در بارۀ سؤاالت فوق با هم بحث و مشوره کنید؛ سپس 

خالصۀ نظریات تان را برای همصنفان تان ارائه نمایید.

نقشۀ یک ساختمان عبارت از وسیلۀ نمایش موقعیت دیوار ها، راه ها، در وازه و کلکین ها و 
سایر اجزای ساختمان است که مطابق اندازه و ضروریات استفاده کننده طرح می گردد.  در 

هنگام طراحی نقشه نکات زیر در نظر گرفته می شود:

1-تقاضا: تعمیر باید دارای کدام امکانات باشد تا نیازمندی های استفاده کننده ها برآورده 
شود. به همین اساس ساختمان ها را به انواع مختلف دسته بندی نموده اند؛ مثاًل: تعمیر 
مسکونی، تجارتی، تعلیمی، تولیدی و غیره که هر کدام دارای ضروریات خاص است تـا در 

وقت طراحی و پـالن گذاری در نظر گرفته شود.

شکل )1-7 ( نقشۀ ساختمان
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سیل،  زلزله،  باد،  سمت  رطوبت،  حرارت،  مانند:  طبیعی  عوامل  عواملطبیعی:  -2
ریزش سنگ و غیره در هنگام طراحی تعمیرات در نظر گرفته می شود تا دارای استحکام 

و امنیت الزم باشند.     
با استفاده از نقشۀ یک ساختمان می توانیم مقدار مواد ساختمانی  یی را که در وقت اعمار 
ضرورت است نیز پیش بینی نماییم. برای ترسیم یک نقشه ابتدا طرح آن در ذهن ما شکل 
می گیرد. برای این که بتوانیم طرح و نقشه یی را که در ذهن ما به وجود آمده به روی کاغذ 
ترسیم نماییم، ضرورت است تا سمبول های عناصر ساختمان )دیوار، کلکین، دروازه و...( 

را بدانیم. در شکل )2-7( بعضی از این سمبول ها نشان داده شده است.

فعالیت
در گروه های خود نقشۀ یک تعمیر دواتاقه را با استفاده از سمبول هایی که در باال 

نشان داده شده است ترسیم نموده، برای همصنفان خود نمایش دهید.

موادساختمانی
1-خشت:استفاده از خشت از زمان های قدیم تا حال مروج است. خشت در مناطق 
مختلف جهان دارای اندازه های مختلف است. خشت هایی که از گل ساخته می شوند به دو 

صورت استفاده می گردند.

کلکین

دروازه دیوارها
شکل )7-2 ( 
نقشۀ یک اتاق
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الف-خشتخام:در ساختن خشت، انتخاب خاک مناسب اهمیت زیاد دارد. خاکی که 
برای ساختن خشت استفاده می شود باید مخلوط ریگ میده )سرمه ریگ( و خاک رس 

باشد. هرگاه مقدار ریگ در گل 
چسپنده گی  باشد،  زیاد  خشت 
آن کمتر می باشد که در نتیجه 
خشت  با مقاومت کمتر به دست 
رس  خاک  مقدار  اگر  می آید. 
خیلی زیاد باشد خشت در هنگام 
درزدار  و  ترکیده  شدن  خشک 
می شود. مقدار خاک رس در گل 
خشت مالی باید از  %25  کمتر 

نباشد. خاکی که برای خشت مالی استفاده می شود باید از ریشۀ درختان، چوب، سنگ، 
چونه و سایر چیز ها پاک باشد.  هر چند گل خشت مالی خوب زیر و رو گردد به همان 
اندازه، خشت با کیفیت بهتر به دست می آید. در خشت مالی باید از قالب استندرد )دارای 
اندازه های مروج و قبول شده در محل( استفاده شود. در حین خشت مالی گل در قالب با 
فشار جابه جا شود تا در بین ِگل خالیگاه باقی نماند. خشت مالی در محلی باید صورت گیرد 
که خاک و آب در آنجا به قدر کافی موجود باشد. در این صورت خشت ارزان تمام می شود.

ب-خشتپخته: بعد از این که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد، به داش انتقال 
و در آن طور منظم چیده می شود تا به همۀ خشت ها حرارت برسد. در نتیجه خشت خام 
به خشت پخته تبدیل می گردد. گلی که برای تهیۀ خشت پخته در نظر گرفته می شود باید 
عاری از ذرات چونه باشد، تا در وقت رسیدن 
آب به خشت سبب پاشیده شدن آن نشود. 

صفاتخشتخوب:خشت خوب آنست که 
پخته گی  به  و  باشد  شده  داده  حرارت  خوب 
رسیده باشد. هرگاه به خشتی که خوب حرارت 
زده شود، صدای صاف  باشد ضربه  داده شده 

شکل )7-3(

ت پخته
شکل )4-7( خش
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فلزمانند از آن بلند می شود. شکل خشت باید منظم و خطوط کناره های آن مستقیم باشد؛ 
عالوه بر این ها خشت باید دارای خالیگاه و درز های بزرگ نباشد. 

جستجوکنید
1- در محل زنده گی شما خشت به چه ابعاد ) اندازه ها( ساخته می شود؟ 

2- ساختمان داش خشت پزی در محل شما چگونه است؟ در یک 
رسم نشان دهید.

2-سنگ: سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانی است که نظر به 
در  از سنگ  دارد.  انواع مختلف  آن  نرمی  و  نوعیت، سختی  رنگ، 
ساختمان های مختلف، مانند: تهداب منازل، فرش اتاق ها، ساختن پله های زینه، دیوارها، 
پُل ها، سنگ فرش سرک ها و پیاده رو ها، بند های آبگردان، تولید سمنت و حتی در ساختن 

وسایل زینتی استفاده می گردد.
 به نظر شما برای سنگ کاری تهداب ساختمان ها استفاده از سنگ دریایی بهتر است یا 

سنگ کوهی؟ چرا؟
در سنگ کاری ساختمان ها و تعمیرات اکثراً از سنگ پارچه های کوهی استفاده می شود؛ 
زیرا سنگ های دریایی دارای ساختمان گول و مدور اند و نمی توانند بافت مناسب را به 
این استفاده از سنگ های دریایی برای سنگ کاری تهداب ها توصیه  بنابر  وجود آورند؛ 

نمی شود.
عالوه از سنگ های طبیعی، سنگ های مصنوعی نیز وجود دارد که به رنگ و اندازه های 

مختلف تولید می شود که از آن ها در سطوح اتاق ها، تشناب ها و غیره استفاده می شود.

ب، سنگ  مصنوعی شکل )5-7( الف، سنگ کـــوهی
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صفاتسنگساختمانی: در سنگ کاری تعمیرات از سنگ هایی باید استفاده گردد که 
سختی الزم را داشته باشد )ریگی نباشد( و آلوده با گل یا مواد دیگر نباشد، برای وقت 
کافی در هوای آزاد گذاشته شده باشد و هرگاه در آب قرار داده شود بیش از %5 آب را 

جذب نکند.

3-چونه: استفاده از چونه یا آهک از زمان های قدیم مروج است که در اکثر ساختمان ها 
است.  شده  استفاده  آن  از 
دادن  حرارت  از  چونه 
کوره های  در  چونه  سنگ 
به دست می آید.  مخصوص 
سنگ چونه را از معادن آن 
استخراج می نمایند. از چونه 
برای ساختن مصالح پلستر، 
سنگ کاری،  کاری،  خشت 
انگاف و رنگ سازی استفاده 

تخریش  آن سبب  با  مستقیم  تماس  و  دارد  تخریش کننده  می نمایند. چونه خاصیت 
پوست دست یا بدن می شود؛ لذا در هنگام کار با چونه باید از دست کش، عینک و لباس 
کار استفاده نمایید تا چونه مستقیماً با جلد شما تماس نکند. احتیاط کنید تا محفوظ 

باشید.
4-گچ:گچ از جملۀ مواد ساختمانی است که از حرارت دادن سنگ گچ به دست می آید. 
گچ در بازار به قسم پودر سفیدرنگ پیدا می شود. زمانی که پودر گچ با آب تر شود بعد 
از 30 دقیقه کاماًل سخت می شود. در بعضی موارد برای این که گچ دیرتر سخت شود با 
آن یک مقدار خاک رس را مخلوط می کنند که در این صورت در مصرف گچ صرفه جویی 

نیز به عمل می آید. 

شکل )6-7( چونه یا آهک
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که  می شوند  ساخته  تعمیراتی  ما  کشور  جنوب غرب  والیات  در  استعمالگچ: موارد
پوشش گنبدی دارند، مواد ساختمانی آن ها اکثراً خشت پخته و گچ است؛ عالوه بر این 

برای مسطح سقف  از گچ 
نصب  چوبی،  تعمیرات 
برقی  تجهیزات  و  وسایل 
و  رنگ سازی  تعمیرات، 
مجسمه سازی نیز استفاده 

می شود. 

در  سمنت   سمنت: -5
کانکریت چه نقش دارد؟

مهم  اجزای  از  سمنت 
کانکریت است. زمانی که ریگ، جغل، سمنت و آب با هم مخلوط گردد، خمیرۀ سمنت 
سبب چسپنده گی اجزای مخلوط شده و بعد از چند روز کاماًل سخت می شود؛ عالوه بر 

سمنت عادی انواع دیگر سمنت نیز 
از نظر رنگ، زمان  وجود دارند که 
جوش و نفوذ آب از هم فرق دارند.

خشک  جای  در  باید  را  سمنت   
نگهداری نمایید؛ زیرا رطوبت سبب 
می شود.  آن  کیفیت  آمدن  پایین 
خریطه های  در  بـازار  در  سمنت 

پنجاه کیلویی پیدا می شود.

شکل )7-7( پوشش گنبدی خانه ها

شکل )8-7( سمنت
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6-گادرفلزی: آیا تعمیراتی را دیده اید که در سقف آن ها عوض چوب یا کانکریت از 
گادر های فلزی استفاده شده باشد؟

گادر فلزی که در شکل )9-7( نشان داده شده است، اکثراً برای پوشش سقف منازل، 
سرتاق و ساختن پایه ها استفاده 
به  نظر  فلزی  گادر های  می شود. 
مارک های  شان  فلز  ضخامت 
مختلف دارند. هرگاه از گادر های 
فلزی در جاهای مرطوب و نمدار 
استفاده می شود، قبل از استفاده 
آغشته  زنگ  ضد  مواد  با  باید 
شوند تا عمر بیشتر داشته باشند.

وسایلوافزارکارمعماری
آیا متوجه شده اید که هر حرفه افزار کار مخصوصی دارد؟ نگهداری و حفظ و مراقبت 
از افزار کار در هر حرفه سبب موفقیت و انجام درست کار ها می شود. در حرفۀ معماری 
نیز عالوه بر  افزار محافظتی؛ مانند: دست کش، کاله، موزه و عینک وسایل دیگری نیز 
وجود دارد که در اجرای کار معماری از آن ها استفاده می شود که به مطالعۀ عده یی از 

آن ها می پردازیم.

1-آبترازو: آب ترازو آله یی است که توسط آن می توان افقی یا هموار بودن سطوح را 
معلوم نمود. این وسیله متشکل از بدنۀ چوبی و یک استوانۀ کوچک شیشه یی است که 
داخل آن  آب و کمی هوا قرار داده شده است. طرز استفاده از این وسیله در شکل)10-

7( نشان داده شده است.

شکل )9-7( گادر فلزی

) 7
-1

0(
ل 

شک
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باالی  آن  پایه های  و  دیوار ها  بودن  عمود  تعمیر  استحکام  و  تداوم  برای  شاول: -2
پایه  یا  دیوار  یک  هرگاه  دارد.  اهمیت  خیلی  زمین، 
واقع  باشد چه  نگرفته  قرار  زمین عمود  باالی سطح 

خواهد شد؟
با استفاده از شاول می توان عمودی بودن و همچنان 
حین  در  را  دیوار ها  برجسته گی  و  فرورفته گی 
نمود.  معلوم  پلسترکاری  و  سنگ کاری  خشت کاری، 
شاول متشکل از یک مخروط کوچک فلزی است که 
یک نخ در مرکز قاعدۀ آن وصل است و در امتداد این 
آن گذشته  از وسط  نخ  که  دارد  قرار  فلزی  پترۀ  نخ 

است. در شکل )11-7( چگونه گی 
استفاده از شاول نشان داده شده 

است؛ به آن توجه نمایید.

است  نخی  معماری  رجۀ  رجه: -3
یک  می توان  آن  توسط  که  محکم 
خط راست و اندازه شده را ایجاد کرد؛ 
سنگ کاری،  خشت کاری،  در  رجه  از 
کندن کاری، انتقال اندازه ها و کار های 

مختلف دیگر استفاده می شود.

4-گلماله: از گل ماله برای هموار کردن مصالح 
چوبی  یا  فلزی  اکثراً  گل ماله  می شود.  استفاده 
نمد نصب  آن  روی  به  که  از گل ماله یی  می باشد. 
شده باشد، برای نمدمالی پلستر دیوار ها نیز استفاده 
می شود. در شکل)13-7( چند نوع گل مالۀ فلزی 

نشان داده شده است.

شکل )7-11(

شکل )7-12 (

) 7-13( 
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5-چوبگز: چوب گز، فلز یا چوبی 
که  چهارضلعی  مقطع  دارای  است 
یکسان ساختن  برای  آن  از  معماران 
سطح  کانکریت  پلستر،  ضخامت 
بعضی  و  دیوار ها  کاه  گل  اتاق ها، 
کار های دیگر  استفاده می نمایند. در 
شکل)14-7( چوب گز فلزی و چوبی 

نشان داده شده است.
6-دستپناه:از دست پناه معماران برای خشت کاری، سنگ کاری، انگاف، شکستاندن خشت و 

بعضی کار های دیگر استفاده می نمایند. در شکل 
)15-7( یک نوع دست پناه نشان داده شده است.

فعالیت
هر گروه یکی از فعالیت های زیر را انتخاب نموده، انجام دهد.

1- توسط آب ترازو هموار بودن چند موقعیت مختلف صنف خود را آزمایش نمایید؛ 
سپس چگونه گی به کارگیری آب ترازو را برای همصنفان تان بیان کنید.

2- تار رجه را به کنار میز یکی از قطار های صنف تان محکم نموده، انجام دیگر تار 
را به میز آخر همین قطار محکم نمایید؛ مشاهده نمایید که لبۀ میز های دیگر از تار 
رجه چه اندازه پس یا پیش اند؛ همۀ میز ها را به تار رجه مماس نمایید و در اخیر 

چگونه گی استفاده از رجه را برای همصنفان تان گزارش دهید.
 3- فرورفته گی یا برجسته بودن نقاط مختلف دیوار صنف را با شاول اندازه نمایید و 
به این ترتیب معلوم نمایید که خشت کاری و پلسترکاری دیوار درست انجام شده یا 

نه؛ در اخیر طرز استفاده از شاول را برای همصنفان خود گزارش دهید.

شکل )14-7 ( استفاده از چوب گز

چوب گز

شکل 
) 7-15(
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خالصۀفصل
انسان های اولیه برای حفظ جان شان از سردی، گرمی و خطر حملۀ حیوانات وحشی در غار های کوه ها و 

تپه ها زنده گی می کردند. غار های طبیعی کوه ها و تپه ها نخستین خانۀ انسان های اولیه بود.
نقشۀ یک ساختمان عبارت از وسیلۀ نمایش موقعیت دیوار ها، راه ها، دروازه، کلکین ها و سایر اجزای ساختمان 
است که مطابق اندازه و ضروریات استفاده کننده طرح می گردد. برای تهیۀ خشت، انتخاب خاک مناسب اهمیت 

زیاد دارد. خاکی که برای ساختن خشت استفاده می شود باید دارای تعداد معین ریگ میده و خاک رس باشد.
بعد از این که خشت خام توسط نور افتاب خشک شد، به داش منتقل می گردد و در آن طور منظم چیده 

می شود تا به همۀ خشت ها حرارت برسد؛ در نتیجه خشت خام به خشت پخته تبدیل می گردد.
خشت خوب آنست که خوب حرارت دیده و خوب پخته شده باشد. شکل خشت باید منظم و خطوط 

کناره های آن مستقیم باشد؛ عالوه بر این خشت باید دارای خالیگاه و درز های بزرگ نباشد.
سنگ از جملۀ مواد مهم ساختمانی است که نظر به رنگ، نوعیت، سختی و نرمی انواع مختلف دارد. در تعمیرات 

از سنگ هایی باید استفاده گردد که سختی الزم را داشته باشد )ریگی نباشد( و آلوده با گل یا مواد دیگر نباشد.
چونه از حرارت دادن سنگ چونه در کوره های مخصوص به دست می آید.

گچ از جملۀ مواد ساختمانی است که از حرارت دادن سنگ گچ به دست می آید. گچ در بازار به قسم پودر 
سفیدرنگ پیدا می شود. زمانی که پودر گچ با آب تر شود بعد از 30 دقیقه کاماًل سخت می شود.

مهمترین جزء کانکریت سمنت است. زمانی که ریگ، جغل، سمنت و آب با هم مخلوط گردد خمیرۀ 
سمنت سبب چسپنده گی اجزای مخلوط شده و بعد از سپری شدن چند روز خیلی سخت می شود. 

آب ترازو آله یی است که توسط آن می توان افقی یا هموار بودن سطوح را معلوم نمود.
با استفاده از شاول می توان عمود بودن و یا فرورفته گی و برجسته گی دیوار ها را در حین خشت کاری، 

سنگ کاری و پلستر دیوار ها معلوم نمود.
رجۀ معماری تاری است که توسط آن می توان یک خط راست و اندازه شده را ایجاد کرد.

از گل ماله برای هموار کردن مصالح استفاده می شود. 
معماران از چوب گز برای یکسان ساختن ضخامت پلستر، کانکریت سطح اتاق ها، کاه گل دیوار ها و بعضی 

کار های دیگر استفاده می نمایند.
از دست پناه معماران برای خشت کاری، سنگ کاری، انگاف، شکستن و شکل دادن خشت استفاده می نمایند.

تمرینفصل
1.  نقشۀ یک تعمیر چه نوع معلومات را فراهم می نماید؟ توضیح نمایید.

2. لست خطراتی را که به صورت طبیعی تعمیرات را تهدید می نماید، تهیه نمایید.
3. نقشۀ یک تعمیر دواتاقه را که دارای آشپزخانه و تشناب نیز باشد در کتابچه های تان 

ترسیم نمایید.
4. برای خشت مالی چه نوع خاک باید انتخاب شود؟ واضح سازید.

5. خشت پخته باید دارای کدام صفات باشد؟ واضح سازید.
6. سمنت را در چه شرایط باید نگهداری نمود؟ واضح سازید.

7. از گل ماله و چوب گز در چه کار ها استفاده می شود؟ بیان کنید.
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