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سپاس و حﻤد بﻴﻜران آﻓرﻳدﮔار ﻳﻜتاﻳﻰ را ﻛﻪ بر ﻣا ﻫستﻰ بخشﻴد و ﻣا را از ﻧعﻤت بزرگ خﻮاﻧدن و
ﻧﻮشتﻦ برخﻮردار ساخت ،و درود بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣعارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ
ﻣﻠحﻮظ ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در عرصﻪﻫاى
ﻣختﻠﻒ خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣعﻠﻢ ،ﻣتعﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از عﻨاصر ششﮔاﻧﻪ
و اساسﻰ ﻧظام ﻣعارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسعﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش
ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣعارف
اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتعﻬد بﻪ اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسعﻪ ﻧظام ﻣعاصر تعﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر
ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣعارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳع ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تعﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣعارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تعﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪعﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان عزﻳز ﻣا ،از ﻫر ﻧﻮع
تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓعال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر
اﻧتﻘادى بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز عﻼوه بر تجدﻳد تعﻬد و حس ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى ،با اﻳﻦ ﻧﻴت تدرﻳس راآﻏاز
ﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ در آﻳﻨدة ﻧزدﻳﻚ شاﮔردان عزﻳز ،شﻬروﻧدان ﻣؤثر ،ﻣتﻤدن و ﻣعﻤاران اﻓﻐاﻧستان تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ
و شﻜﻮﻓا خﻮاﻫﻨد شد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ از داﻧش آﻣﻮزان خﻮب و دوست داشتﻨﻰ بﻪ ﻣثابﻪ ارزشﻤﻨدترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا ﻏاﻓﻞ ﻧبﻮده و در ﻛﻤال ادب ،احترام و اﻟبتﻪ ﻛﻨجﻜاوى عﻠﻤﻰ از درس
ﻣعﻠﻤان ﮔراﻣﻰ استﻔادة بﻬتر ﻛﻨﻨد و خﻮشﻪ چﻴﻦ داﻧش و عﻠﻢ استادان ﮔراﻣﻰ خﻮد باشﻨد.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تعﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تعﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز ﻣﻮﻓﻘﻴت استدعا دارم.
با آرزوى دستﻴابﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧظام ﻣعارف ﻣعﻴارى و تﻮسعﻪ ﻳاﻓتﻪ ،و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ اﻓﻐاﻧستان آباد و ﻣترﻗﻰ
داراى شﻬروﻧدان آزاد ،آﮔاه و ﻣرﻓﻪ.
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فصل اول

تکﻨالﻮژى و سﻴستﻢ
بﻪ اشکال زﻳر تﻮجﻪ کﻨﻴد .اﻧسانﻫا اﻳﻦ وساﻳل را بﻪ چﻪ ﻣﻨظﻮر اختراع ﻧﻤﻮده اﻧد؟

تلسکﻮپ
خداوﻧد

ﻣاﻳکروسکﻮپ

برﻣﻪ

اﻧسانﻫا را جستجﻮگر و ﻣتجسس آفرﻳده است .آنﻫا تﻼش ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا جﻮاب بسﻴارى

از سؤاﻻتﻰ را کﻪ در ذﻫﻦ دارﻧد بﻴابﻨد .اﻧسانﻫا براى پﻴدا کردن جﻮاب بﻪ اﻳﻦ سؤاﻻت ،بارﻫا تجربﻪ
و آزﻣاﻳش ﻣﻰکﻨﻨد تا تﻮاﻧستﻪ باشﻨد ﻣعلﻮﻣات را جﻤع آورى ،دستﻪ بﻨدى ،تحلﻴل و باﻵخره بﻪ ﻧفع
خﻮد استفاده کﻨﻨد .آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻤکﻦ است بارﻫا شکست بخﻮرﻧد؛ اﻣا ﻧا اﻣﻴــد ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
عﻼقﻪ ﻣﻨدى و پشت کار سبب پﻴشرفت اﻧسان در علﻮم ﻣختلف؛ ﻣاﻧﻨد :رﻳاضﻴــات ،صﻨعت ،ﻧجﻮم،
زراعت ،طبابت و غﻴره شده است .علﻢ و تکﻨالﻮژى اﻣروزى ﻧتاﻳج زحﻤات صدﻫا سال اﻧسان ﻫــاست کﻪ
از ثﻤر آن ﻣحصﻮﻻت ﻣختلف تکﻨالﻮژى تﻮلﻴد و ﻣشکﻼت زﻳــادى کﻪ اﻧسانﻫاى اولﻴﻪ با آن ﻣﻮاجﻪ
بﻮدﻧد ،در عصر حاضر سﻬل و آسان شده است.
شﻤا در صﻨف قبلﻰ با ﻣفاﻫﻴﻤﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :عﻮاﻣل ﻣؤثر در رشد تکﻨالﻮژى ،اجــــزاى سﻴستﻢ
و ﻣﻨابع تﻮلﻴد آشﻨا شده اﻳد .در اﻳﻦ فصل در بارة تکاﻣل تکﻨالﻮژى ،اصــﻮل استفاده از
ﻣﻮاد در تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت ،ارزﻳابﻰ ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى ،ﻧکات حفاظتﻰ و ﻫﻤچﻨـان در
بارة شﻨاخت سﻴستﻢﻫاى ﻧسبتاً پﻴچﻴده و سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ ،ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.

1

دانید

شتر ب

بی

کﻤپﻴﻮترکﻪ حاصل فکر اﻧسان و تکﻨالﻮژى است ،عﻤلﻴات ﻣﻬﻤﻰ را؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣحاسبات
پﻴچﻴده ،طراحﻰ ساختﻤانﻫا و ﻣاشﻴﻦ آﻻت،کارﻫاى ﻫﻨرى و صدﻫا کار دﻳگر را در
سراسر جﻬان اﻧجام ﻣﻰدﻫد .بﻪ وسﻴلﺔ شبکﻪﻫاى اطﻼع رساﻧﻰ کﻤپﻴﻮترى ()Internet
ﻣﻰتﻮان با دور ترﻳﻦ ﻧقاط جﻬان ارتباط صﻮتﻰ ،تصﻮﻳرى و ﻧﻮشتارى برقرار ﻧﻤﻮد و بﻪ
زود ترﻳﻦ فرصت از تازه ترﻳﻦ روﻳدادﻫا اطﻼع حاصل کرد .عﻼوه بر اﻳﻦ از طرﻳق شبکﺔ
جﻬاﻧﻰ کﻤپﻴﻮترى ﻣﻰتﻮان جﻮاب سؤاﻻت ﻣختلف را درﻳافت و ﻳا اطﻼعات خﻮﻳش را در
اختﻴار دﻳگران قرار داد.
تکامل تکنالوژى
آﻳا گاﻫﻰ تﻮاﻧستﻪ اﻳد از ﻳک وسﻴلﺔ قدﻳﻤﻰ ﻳک وسﻴلﺔ جدﻳد و بﻬتر بسازﻳد؟
تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده اﻳد وساﻳلﻰ کﻪ چﻨد سال قبل تﻮلﻴد شده است با وساﻳلﻰ کﻪ جدﻳد ساختﻪ
ﻣﻰشﻮﻧد ،از ﻫﻢ فرق دارﻧد؟
بﻪ شکل ( )1-2تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.

شکل ()1-2
چگﻮﻧﻪ اﻳﻦ وسﻴلﻪ از شکل ابتداﻳﻰ بﻪ شکل تکاﻣل ﻳافتﺔ آن تغﻴﻴر ﻧﻤﻮده است؟
چرا با گذشت زﻣان در ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى تغﻴﻴر بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؟
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فعالیت
در بارة سؤاﻻت باﻻ در گروﻫاى خﻮد باﻫﻢ بحث و ﻣشﻮره ﻧﻤاﻳﻴد سپس ﻧظرﻳات گروه
خﻮد را براى ﻫﻢ صﻨفان تان گزارش دﻫﻴد.
براى بﻬتر شدن ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى کﻪ قب ً
ﻼ ساختﻪ شده است ،گاهگاﻫﻰ ﻧظرﻳاتﻰ از طرف
داﻧشﻤﻨدان (ﻣحققان) و استفاده کﻨﻨده گان ،غرض بلﻨد رفتﻦ کﻴفﻴت آنﻫا ارئﻪ ﻣﻰگردد.
ﻧظرﻳات جدﻳد ﻣﻤکﻦ است در ﻣﻮارد ﻣختلف ﻣطرح شﻮد؛ ﻣثال :از ﻧظر شکل ظاﻫرى ،ﻣﻮاد،
ﻣصرف اﻧرژى ،طرز کار و ﻣراحل تﻮلﻴد آنﻫا باشد؛ طﻮر ﻣثال :ﻧخستﻴﻦ ﻣﻮترى کﻪ ساختﻪ
شد ،خﻴلﻰ ساده بﻮد کﻪ ﻣﻰتﻮاﻧست بﻪ سرعت بسﻴار آﻫستﻪ حرکت کﻨد؛ ولﻰ تﻼشﻫاى کﻪ
براى بﻬتر شدن آن تا اکﻨﻮن صﻮرت گرفتﻪ است ،سبب تکاﻣل ﻣﻮتر بﻪ شکل اﻣروزى شده
است .شﻤا ﻧﻴز ﻣﻰتﻮاﻧﻴد براى بﻬتر شدن وسﻴلﺔ ﻳک بازى و ﻳا کارﻫاى روزاﻧﻪ تان فکر کﻨﻴد و
ﻧظرﻳات جدﻳدى را ﻣطرح کﻨﻴد .پﻴشﻨﻬاد ﻳک ﻧظرﻳﺔ جدﻳد در حقﻴقت ﻳک ﻧﻮ آورى است.
سؤال :در ﻣکتب خﻮد بﻪ چﻪ ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻫستﻴد؟ چﻪ راه حلﻫاى دﻳگر ،براى رفع اﻳﻦ
ﻣشکل در ذﻫﻦ دارﻳد؟

به معلومات خود بیفزایید
ﻣﻮتر احتراقﻰ در سال  1860ﻣﻴﻼدى بﻪوسﻴلﺔ ﻳک بلژﻳکﻰ بﻪ ﻧام اتﻴﻦ لﻮﻧﻮار اختراع
شد .پس از آن ،روﻧد تکاﻣل صﻨعت ﻣﻮتر سازى تداوم ﻳافت و در بﻴﻦ سالﻫاى 1860
تا  1970ﻣﻴﻼدى در اروپا اختراعات ﻣختلفﻰ بﻪ وسﻴلﺔ چﻨد تﻦ از اﻧجﻨﻴران اﻧجام
گرفت .ﻧخستﻴﻦ ﻣﻮتر با اﻧجﻦ احتراق بﻴروﻧﻰ ،ﻳک ﻣﻮتر کﻮچک بﻮد کﻪ بﻪ روى ﻳک
بادى کﻮچک ﻧصب شده بﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮتر را زﻳگفرد ﻣارکﻮس در سال  187۴ﻣﻴﻼدى در
شﻬر وﻳاﻧا ساخت؛ اﻣا بﻪتدرﻳج ﻣﻮترﻫاى احتراق بﻴروﻧﻰ ،تبدﻳل بﻪ ﻣﻮترﻫاى با اﻧجﻦ
احتراق داخلﻰ گردﻳدﻧد .اولﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮتر احتراق داخلﻰ را ،ﻳک ﻣﻬﻨدس آلﻤاﻧﻰ بﻪ
ﻧام ﻧﻴکﻼس اتﻮ ساخت.
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چگونهگﻰ استفاده از مواد در تولید محصوﻻت تکنالوژى
ﻫرگاه بﻪ اطراف خﻮد تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻣﻰبﻴﻨﻴد کﻪ اشﻴا و اجﻨاس از ﻣﻮاد ﻣختلف ساختﻪ
شده اﻧد.
چرا در تﻮلﻴد اشﻴا و اجﻨاس از ﻣﻮاد ﻣختلف استفاده ﻣﻰشﻮد؟

فعالیت
در گروهﻫاى خﻮد در بارة سؤال باﻻ با ﻫﻢ بحث ﻧﻤﻮده و ﻧتاﻳج ﻣباحثات گروه خﻮد
را بﻪ ﻫﻢ صﻨف تان گزارش دﻫﻴد.

شکل ( )1-3لباس ﻣاﻣﻮر اطفائﻴﻪ

ﻳکﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣراحل تﻮلﻴد ﻫر ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى ،ﻣرحلﺔ
اﻧتخاب و تغﻴﻴر ﻣﻮاد است؛ غرض درک بﻬتر اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع بﻪ ﻣثال
ذﻳل تﻮجﻪ کﻨﻴد:
براى تﻬﻴﺔ لباس کار ﻣﻨدان اطفائﻴﻪ ضرورت است تا لباسﻰ دوختﻪ
شﻮدکﻪ در برابر آتش ﻣقاوم بﻮده و بﻴش از اﻧدازه گرم ﻧشﻮد
و ﻫﻤچﻨان سبک و اﻧعطاف پذﻳر باشد و زود پاره ﻧگردد ،رﻧگ
ﻣﻨاسب داشتﻪ باشد تا کارﻣﻨدان اطفائﻴﻪ با دﻳگران فرق گردﻧد.
اﻳﻦ ﻧکات در ﻣرحلﺔ اﻧتخاب ﻣﻮاد (اﻧتخاب ﻧﻮع تکﻪ ،تار و دکﻤﻪ)
باﻳد در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد .براى اﻳﻦ کﻪ کارﻣﻨدان اطفائﻴﻪ بتﻮاﻧﻨد
آزاداﻧﻪ حرکت ﻧﻤاﻳﻨد .لباس آنﻫا باﻳد چﻪ ﻧﻮع دوختﻪ شﻮد؟ در
اﻳﻦ ﻣرحلﻪ در بارة چگﻮﻧﻪگﻰ تغﻴﻴر ﻣﻮاد فکر ﻣﻰشﻮد تا در ﻧتﻴجﻪ
ﻣحصﻮل ﻣﻮرد ﻧظر بﻪ دست آﻳد.
سؤال :در اﻧتخاب ﻣﻮاد ﻣﻨاسب براى تﻮلﻴد ﻳک ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى
عﻼوه بر ﻣﻮارد فﻮق ،کدام ﻣﻮارد دﻳگر باﻳد در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد؟
در اﻧتخاب ﻣﻮاد ﻣﻨاسب براى تﻮلﻴد ،عﻼوه بر ﻣشخصات تخﻨﻴکﻰ
ﻧکات دﻳگرى؛ ﻣاﻧﻨد :اقتصادى بﻮدن ،زﻳباﻳﻰ ،صحﻰ و حفاظتﻰ آن
ﻧﻴز در ﻧظر گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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به معلومات خود بیفزایید
در اکثر کشﻮرﻫا براى تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى ،اصﻮل و ﻣقرراتﻰ قبﻮل شده است کﻪ بﻪ
آن اسﻨتدردگﻮﻳﻨد .عﻼوه بر آن در سطح جﻬان ﻣؤسساتﻰ بﻴﻦ الﻤللﻰ استﻨدرد ،ﻣحصﻮﻻت
تکﻨالﻮژى را ارزﻳابﻰ و پس از کسب اطﻤﻴﻨان از کﻴفﻴت آن ،بﻪ تﻮلﻴد کﻨﻨده گان اجازه ﻧاﻣﻪ
و ﻧشان ﻣخصﻮص ﻣﻰدﻫﻨد.
ارزیابﻰ محصوﻻت
چرا تﻮلﻴد کﻨﻨده گان ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى ،قبل از تﻮلﻴد اﻧبﻮه (فراوان) ﻳک ﻣحصﻮل،
ابتدا ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ آن را در ﻻبراتﻮار دقﻴق آزﻣاﻳش ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
ﻫر ﻣحصﻮل پس از تﻮلﻴد باﻳد از ابعاد ﻣختلف ﻣﻮرد آزﻣاﻳش و ارزﻳابﻰ قرارگﻴرد .تﻮلﻴد
اﻧبﻮه (فراوان) ﻳک ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى بدون اﻳﻦ کﻪ ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ اولﻴﺔ آن ﻣﻮرد آزﻣاﻳش
قرار گﻴرد ،کار خطر ﻧاک است .در اﻳﻦ آزﻣاﻳش ﻣعلﻮم ﻣﻰگردد کﻪ ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده
ﻣطابق استﻨدردﻫاى قبﻮل شده ،تﻮلﻴد گردﻳده ﻳاﻧﻪ ،تا استفاده کﻨﻨده گان ﻣتضرر ﻧشﻮﻧد.
در تﻮرﻳد (وارد کردن) ﻣحصﻮﻻت ﻧﻴز اﻳﻦ ﻣسألﻪ در ﻧظر گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و قبل از عرضﺔ
اشﻴاى وارد شده ،ابتدا ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ آن از طرف ادارة ﻣسؤول تحت آزﻣاﻳش قرار ﻣﻰگﻴرد و
در صﻮرت ﻣطابقت آن با استﻨدردﻫاى قبﻮل شده ،اجازة عرضﺔ آن بﻪ داخل کشﻮر داده
ﻣﻰشﻮد .ﻫرگاه چﻨﻴﻦ آزﻣاﻳش و کﻨترول صﻮرت ﻧگﻴرد ،ﻣارکﻴتﻫاى داخلﻰ ﻣبدل بﻪ
اﻧبار ﻣحصﻮﻻت غﻴر استﻨدرد و بﻰ کﻴفﻴت ﻣﻰگردد.

فکر کنید!
اگرﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ اولﻴﻪ دﻳگﻫاى بخار قبل از تﻮلﻴد اﻧبﻮه ﻣﻮرد آزﻣاﻳش
قرار ﻧگﻴرد ،چﻪ حﻮادثﻰ ﻣﻤکﻦ است رخ دﻫد؟
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رعایت نکات حفاظتﻰ تولید محصوﻻت تکنالوژى
در تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى رعاﻳت ﻧکات حفاظتﻰ ضرورى است تا تﻮلﻴد کﻨﻨده گان
در اﻣﻦ باشﻨد ،ﻣثال :در عکس بردارى از قسﻤتﻫاى ﻣختلف بدن اﻧسان( )X-Rayاز
ﻣﻮادى استفاده ﻣﻰشﻮد کﻪ داراى شعاع خطر ﻧاک بﻮده و ﻣﻰتﻮاﻧد اﻧسان را بﻪ اﻣراض
خطر ﻧاکﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :سرطان ،ﻣبتﻼ سازد؛ بﻨابراﻳﻦ کارکﻨان بخش (رادﻳﻮ لﻮژى) باﻳد از
لباسﻫاى استفاده کﻨﻨد کﻪ آنﻫا را از خطر شعاع در ﻫﻨگام کار تا حد ﻣﻤکﻦ حفاظت
کﻨد.
طﻮرى کﻪ ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى زﻳاد و ﻣتﻨﻮع است ،تدابﻴر حفاظتﻰ ﻧﻴز باﻳد ﻣتﻨاسب بﻪ
ﻧﻮع کار و خطراتﻰ کﻪ احتﻤال وقﻮع آن وجﻮد دارد ،اتخاذ شﻮد .براى آگاﻫﻰ استفاده
کﻨﻨدهگان ،ﻣعﻤﻮﻻً اوراق راﻫﻨﻤا با ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده ضﻤﻴﻤﻪ ﻣﻰگردد .اوراق راﻫﻨﻤاى
ﻣحصﻮﻻت بﻴشتر حاوى ﻧکات حفاظتﻰ و طرز استفاده از ﻣحصﻮل ﻣﻰباشد کﻪ باﻳد بﻪ
دقت ﻣطالعﻪ شﻮد.

فعالیت
 .1در خاﻧﻪﻫاﻳﻰ کﻪ غذا با ﻣﻨقلﻫاى گازى ﻳــا ﻧفتﻰ پختﻪ ﻣﻰشﻮد ،کدام ﻧکات
حفاظتﻰ باﻳد رعاﻳت شﻮد؟
 .2کساﻧﻰ کﻪ در زﻳر شعاع آفتاب و ﻳا در ﻣقابل ﻣﻨبع حرارت کار ﻣﻰکﻨﻨد ،کدام
ﻣﻮارد را در ﻧظر داشتﻪ باشﻨد؟
 .3براى جلﻮ گﻴرى از آتش سﻮزى در ﻣﻨازل ﻳا دکانﻫا ،چﻪ ﻧکاتﻰ رعاﻳت
شﻮد ؟
 .۴کساﻧﻰ کﻪ در کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ تعﻤﻴرات چﻨد طبقﻪ ﻳﻰ کار ﻣﻰکﻨﻨد ،چﻪ
ﻧکات حفاظتﻰ را در ﻧظر داشتﻪ باشﻨد؟
ﻫرگروه ﻳکﻰ از ﻣﻮضﻮعات باﻻ را اﻧتخاب و ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد؛ سپس ﻧتاﻳج آن را براى
ﻫﻤصﻨفان خﻮد گزارش دﻫﻨد.
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زیبایﻰ محصوﻻت تکنالوژى
چـــرا پﻮش ﻳا کارتﻦ ﻣحصﻮﻻتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :شﻴر
خشک ،بﻴسکﻮﻳت ،ﻧﻮشابﻪﻫا ،لباس وغﻴره با
تصاوﻳر ورزشکاران و ﻳا با تصاوﻳرغذاﻫاى اشتﻬا
آور و رﻧگﻫاى ﻣختلف تزﻳﻴﻦ ﻣﻰگردد؟
ﻳکﻰ دﻳگر از ﻧکات ﻣﻬﻢ در تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت
تﻮجﻪ بﻪ زﻳباﻳﻰ آنﻫا است .تﻮلﻴد کﻨﻨدهگان
با در ﻧظر داشت فرﻫﻨگ ،ذوق ،سﻦ و سال
ﻣصرف کﻨﻨدهگان ﻣحصﻮﻻت تﻮلﻴدى را تزﻳﻴﻦ
و در بستﻪﻫاى ﻣختلف کﻪ با تصاوﻳر و رﻧگﻫاى

شکل ()1-۴

گﻮﻧاگﻮن آراستﻪ شده ،عرضﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و تﻼش
ﻣﻰورزﻧد تا با جلب تﻮجﻪ ﻣشترﻳان ،ﻣحصﻮﻻت تﻮلﻴدى شان ،بﻴشتر بﻪ فروش برسد.

فعالیت
تصﻮر کﻨﻴد کﻪ شﻤا تﻮلﻴد کﻨﻨدهﻫاى ﻣحصﻮﻻتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :روغﻦ خﻮراکﻰ ،شاﻣپﻮ،
چاکلﻴت و بﻴسکﻮﻳت ﻫستﻴد و ﻣﻰخﻮاﻫﻴد براى بستﻪﻫاى تﻮلﻴدى خﻮد تصاوﻳر و
ﻧﻮشتﻪﻫاى را ﻣتﻨاسب بﻪ ﻧﻮع ﻣحصﻮل دﻳزاﻳﻦ کﻨﻴد.
ﻫر گروه ﻳک ﻧﻮع ﻣحصﻮل را اﻧتخاب و پﻴشﻨﻬادات خﻮد را براى دﻳزاﻳﻦ بستﻪﻫاى
تﻮلﻴدى با دﻻﻳل اﻧتخاب آن ،ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.

جستجو کنید
ﻫرگروه ﻳک ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى را اﻧتخاب و ﻣطابق اوراق راﻫﻨﻤاى آن،
طرز استفاده و ﻧکات حفاظتﻰ آن را براى ﻫﻤصﻨفان خﻮد تشرﻳح کﻨﻨد.
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سیستم
در صﻨﻮف ﻫفتﻢ و ﻫشتﻢ در بارة سﻴستﻢﻫاى ساده و ﻧسبتاً پﻴچﻴده ﻣعلﻮﻣات حاصل
ﻧﻤﻮده اﻳد .آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد تعرﻳف سﻴستﻢ را بﻪ ﻳاد آورده و تکرار ﻧﻤاﻳﻴد؟
برخﻰ از سﻴستﻢﻫاى پﻴچﻴده از چﻨد سﻴستﻢ فرعﻰ دﻳگر تشکﻴل گردﻳده است؛ ﻣثال:
ﻳک ﻣاشﻴﻦ ساده لباس شﻮﻳﻰ را در ﻧظر بگﻴرﻳد .سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ آن عبارت اﻧد از:
سﻴستﻢ برق و سﻴﻢ کشﻰ ،سﻴستﻢ چرخاﻧﻨده آب و لباسﻫا ،سﻴستﻢ زﻣان سﻨج و
سﻴستﻢ خارج کﻨﻨدة آب است .تﻤام اﻳﻦ سﻴستﻢﻫا در بدﻧﺔ ﻣاشﻴﻦ ﻧصب شده است.
سوال :ﻫرگاه ﻳک سﻴستﻢ فرعﻰ ﻣاشﻴﻦ لباس شﻮﻳﻰ فعالﻴت ﻧکﻨد در کار ﻣاشﻴﻦ چﻪ
تأثﻴر خﻮاﻫد داشت؟
چﻪ کسﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد عارضﻪ در ﻣاشﻴﻦ را
تشخﻴص و آن را ترﻣﻴﻢ کﻨد؟
براى اﻳﻦ کﻪ طرز کار ﻳک سﻴستﻢ
پﻴچﻴده را درک ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻻزم است
سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ آن را بشﻨاسﻴﻢ؛
سپس بداﻧﻴﻢ کﻪ سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ از
کدام اجزا تشکﻴل شده است و ﻫر جزء
در کار سﻴستﻢ چﻪ ﻧقش دارد .عﻼوه
براﻳﻦﻫا افراد حرفﻮى ﻣﻬارتﻫاى
دﻳگرى؛ ﻣاﻧﻨد :چـــگﻮﻧﻪگﻰ آزﻣاﻳش،
ترﻣﻴﻢ و تبدﻳل کردن اجزاى سﻴستﻢﻫاى
ساده و پﻴچﻴدة ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى را
باﻳد کسب ﻧﻤاﻳﻨد.
شکل ( )1-5ﻣاشﻴﻦ لباس شﻮﻳﻰ
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فعالیت
از فعالﻴتﻫاى زﻳر ﻳکﻰ را اﻧتخاب و بﻪ طﻮر گروﻫﻰ ﻳا فردى آن را اﻧجام دﻫﻴد.
 -1ﻳک وسﻴلﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :باﻳسکل ،ﻣﻮترساﻳکل ،ﻣاشﻴﻦ خﻴاطﻰ وغﻴره را ﻣﻮرد بررسﻰ
قرار داده و سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ آن را تشخﻴص کﻨﻴد .در ﻫﻨگام بررسﻰ ﻣﻮارد حفاظتﻰ
را در ﻧظر داشتﻪ باشﻴد.
 -2بدن ﻳک حﻴﻮان را در ﻧظر گرفتﻪ سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ آن را تشخﻴص و ﻧقش آن
را در حﻴات حﻴﻮان بررسﻰ کﻨﻴد.
 -3ﻳک ﻧبات را ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ قرار داده و سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ آن را شﻨاساﻳﻰ کﻨﻴد.

خﻼصۀ فصل
خداوﻧد(ج) اﻧسان را جستجﻮ گر و ﻣتجسس آفرﻳده است .او با اتکا با اﻳﻦ خصﻮصﻴت،
تﻼش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،جﻮاب بسﻴارى از سؤاﻻتﻰ را کﻪ در ذﻫﻦ دارد بﻴابد .اﻧسان براى پﻴدا
کردن جﻮاب بﻪ اﻳﻦ سؤاﻻت بارﻫا تجربﻪ و آزﻣاﻳش ﻣﻰکﻨد تا تﻮاﻧستﻪ باشد ﻣعلﻮﻣات
را جﻤع آورى ،دستﻪ بﻨدى ،تحلﻴل و استفاده کﻨد.
براى بﻬتر شدن ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى کﻪ قب ً
ﻼ ساختﻪ شده است ،وقتاً فﻮقتاً ﻧظرﻳاتﻰ
از طرف داﻧشﻤﻨدان (ﻣحققان) و استفاده کﻨﻨدهگان ،غرض بلﻨد رفتﻦ کﻴفﻴت
ﻣحصﻮﻻت ارائﻪ ﻣﻰگردد .ﻧظرﻳات جدﻳد ﻣﻤکﻦ است در ﻣﻮارد ﻣختلف ﻣطرح شﻮد؛
ﻣث ً
ﻼ :از ﻧظر شکل ،ﻣﻮاد ،ﻣصرف اﻧرژى ،طرز کار و ﻳا ﻣراحل تﻮلﻴد آنﻫا باشد.

9

ﻳکﻰ از ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ ﻣراحل تﻮلﻴد ﻫر ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى ،ﻣرحلﺔ اﻧتخاب و تغﻴﻴر ﻣﻮاد
است .در اﻧتخاب ﻣﻮاد ﻣﻨاسب براى تﻮلﻴد ،عﻼوه بر ﻣشخصات تخﻨﻴکﻰ ﻧکات دﻳگرى
ﻣاﻧﻨد :اقتصادى بﻮدن  ،زﻳباﻳﻰ ،صحﻰ و حفاظتﻰ آن ﻧﻴز در ﻧظر گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻫر ﻣحصﻮل پس از تﻮلﻴد باﻳد از ابعاد ﻣختلف ﻣﻮرد آزﻣاﻳش و ارزﻳابﻰ قرار گﻴرد .تﻮلﻴد
اﻧبﻮه ﻳک ﻣحصﻮل تکﻨالﻮژى بدون اﻳﻦ کﻪ ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ اولﻴﺔ آن ﻣﻮرد آزﻣاﻳش قرار گﻴرد،
کار خطر ﻧاکﻰ است .در اﻳﻦ آزﻣاﻳش ﻣعلﻮم ﻣﻰگردد کﻪ ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده ﻣطابق
استﻨدردﻫاى قبﻮل شده تﻮلﻴد گردﻳده ﻳا ﻧﻪ .تا بعدا ً استفاده کﻨﻨدهگان ﻣتضرر ﻧشﻮﻧد.
در تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى رعاﻳت ﻧکات حفاظتﻰ ضرورى است ،تا تﻮلﻴد کﻨﻨدهگان
(کارگران) در جرﻳان تﻮلﻴد صدﻣﻪ ﻧبﻴﻨﻨد.
طﻮرى کﻪ ﻣحصﻮﻻت تکﻨالﻮژى زﻳاد و ﻣتﻨﻮع است ،تدابﻴر حفاظتﻰ در تﻮلﻴد آنﻫا ﻧﻴز
باﻳد ﻣتﻨاسب بﻪ ﻧﻮع کار و خطراتﻰ کﻪ احتﻤال وقﻮع آن وجﻮد دارد ،اتخاذ شﻮد .براى
آگاﻫﻰ استفاده کﻨﻨدهگان ﻣحصﻮﻻت ،ﻣعﻤﻮﻻً اوراق راﻫﻨﻤا با ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده
ضﻤﻴﻤﻪ ﻣﻰگردد .اوراق راﻫﻨﻤاى ﻣحصﻮﻻت اکثرا ً حاوى ﻧکات حفاظتﻰ و طرز استفاده
از ﻣحصﻮل ﻣﻰباشد کﻪ قبل از استفاده از آن باﻳد بﻪ دقت ﻣطالعﻪ شﻮد.
ﻳکﻰ دﻳگر از ﻧکات ﻣﻬﻢ در تﻮلﻴد ﻣحصﻮﻻت تﻮجﻪ بﻪ زﻳباﻳﻰ آنﻫا است .تﻮلﻴد
کﻨﻨدهگان با در ﻧظر داشت فرﻫﻨگ ،ذوق ،سﻦ و سال ﻣصرف کﻨﻨده گان ﻣحصﻮﻻت
تﻮلﻴدى را تزﻳﻴﻦ و در بستﻪﻫاى ﻣختلف کﻪ با تصاوﻳر و رﻧگﻫاى گﻮﻧاگﻮن آراستﻪ شده
عرضﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
براى اﻳﻦ کﻪ طرز کار ﻳک سﻴستﻢ پﻴچﻴده را درک ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻻزم است سﻴستﻢﻫاى
فرعﻰ آن را بشﻨاسﻴﻢ ،تا بداﻧﻴﻢ کﻪ سﻴستﻢﻫاى فرعﻰ از کدام عﻨاصر تشکﻴل شده و
در کار سﻴستﻢ چﻪ ﻧقش دارﻧد .عﻼوه براﻳﻦﻫا کسبﻪ کاران ﻣﻬارتﻫاى دﻳگرى؛ ﻣاﻧﻨد:
چگﻮﻧﻪ گﻰ آزﻣاﻳش و تبدﻳل کردن پرزهﻫا را باﻳد بداﻧﻨد.
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فصل دوم

اﻧدازه گﻴرى فﻨﻰ
در حدود  7000سال پﻴش ،بشر ﻣبادﻻت تجارتﻰ شان را
تﻮسط طﻮل اعضاى بدن؛ ﻣاﻧﻨد :طﻮل اﻧگشتان ،پﻬﻨاى کف
دست و طﻮل بازو اﻧدازه ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد .ﻫرچﻨد اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧدازه
گﻴرى خﻴلﻰ ساده بﻮد؛ ولﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧستﻨد بدون تعﻴﻴﻦ
اﻧدازه ،داد و ستد ﻧﻤاﻳﻨد .با اﻧکشاف جﻮاﻣع بشرى کشﻮرﻫاى
ﻣختلف جﻬان بر حسب سلﻴقﺔ خﻮد اشﻴاى گﻮﻧاگﻮن را بﻪ
عﻨﻮان اساس اﻧدازه گﻴرى اﻧتخاب ﻧﻤﻮدﻧد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب
واحدات اﻧدازه گﻴرى ﻣختلف بﻪ وجﻮد آﻣد .از جاﻧب دﻳگر
تعدد واحدات اﻧدازه گﻴرى ﻣشکﻼتﻰ را در تعﻴﻴﻦ اﻧدازهﻫا و
ﻣطابقت آن با ساﻳر واحدات بﻪ بار آورد .در کشﻮر عزﻳز ﻣا ﻧﻴز چﻨﻴﻦ ﻣشکﻼت در قسﻤت اﻧدازه گﻴرى
اوزان دﻳده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣثال :سﻴر بﻪ عﻨﻮان واحد اﻧدازه گﻴرى وزن ،در جاﻫاى ﻣختلف ،اوزان ﻣختلف را
ﻧشان ﻣﻰدﻫد؛ ﻣثال :ﻳک سﻴر در وﻻﻳت قﻨدﻫار پﻨج کﻴلﻮ گرام؛ ولﻰ در وﻻﻳت ﻫرات صد گرام را گﻮﻳﻨد.
در کشﻮر آلﻤان در سال  1870بﻪ تعداد  600واحد اﻧدازه گﻴرى سطح وجﻮد داشت .براى کاﻫش اﻳﻦ
ﻣشکﻼت ،داﻧشﻤﻨدان بﻪ فکر تﻬﻴﺔ واحدات استﻨدرد بﻮدﻧد تا تﻮاﻧستﻪ باشﻨد ﻫﻤاﻫﻨگﻰ بﻴﻦ واحدات را
بﻪ وجﻮد آورﻧد .تا اﻳﻦکﻪ ﻣﻮفق بﻪ اﻳجاد چﻨد سﻴستﻢ جﻬاﻧﻰ شدﻧد .اﻣروز ﻫر اﻧسان با اﻧدازه گﻴرى
چﻨد کﻤﻴت در اﻳﻦ سﻴستﻢﻫا بﻪ صﻮرت ﻣستقﻴﻢ ﻳا غﻴر ﻣستقﻴﻢ سروکار دارد .ﻳکﻰ از ﻣﻬارتﻫاى
ﻣﻬﻢ افراد حرفﻮى رعاﻳت اﻧدازه (ﻣعﻴار) در تﻮلﻴد و ﻳا تغﻴﻴر ﻣﻮاد است؛ ﻣثال :ﻫرگاه خﻴاط ﻣطابق
اﻧدازه لباس ﻧدوزد و ﻳا ﻣعﻤار ﻣطابق اﻧدازه دﻳﻮار ﻧسازد و آشپز بدون تعﻴﻴﻦ اﻧدازه غذا آﻣاده ﻧﻤاﻳد؛
ﻣﻬارت حرفﻮى آنﻫا زﻳر سؤال قرار ﻣﻰگﻴرد .بﻨابر ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴت اﻧدازه گﻴرى ،در اﻳﻦ فصل ،شﻤا
با سﻴستﻢﻫاى واحدات و چگﻮﻧﻪگﻰ استفاده از افزار سادة اﻧدازه گﻴرى ،آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
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سیستمهاى اندازه گیرى
در ﻣحل زﻧدهگﻰ شﻤا کﻤﻴتﻫاى؛ ﻣاﻧﻨد :طﻮل ،وزن و حجﻢ ،بﻪ کدام واحدات اﻧدازه گﻴرى
ﻣﻰشﻮﻧد؟
در جﻬان عﻼوه بر سﻴستﻢﻫاى اﻧدازه گﻴرى ﻣحلﻰ ،سﻴستﻢﻫاى اﻧدازه گﻴرى جﻬاﻧﻰ ﻧﻴز وجﻮد
دارد کﻪ اکثر کشﻮرﻫا از آن پﻴروى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در ذﻳل دو سﻴستﻢ عﻤدة جﻬاﻧﻰ را تحت ﻣطالعﻪ
قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
الف) سیستم متریک  :سﻴستﻢ ﻣترﻳک از جﻤلﺔ ﻣتداولترﻳﻦ سﻴستﻢﻫا ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد.
ﻳکﻰ از خصﻮصﻴات خﻮب اﻳﻦ سﻴستﻢ اﻳﻦ است کﻪ اجزا و اضعاف آن با ضرب و ﻳا تقسﻴﻢ
اعداد  100 ، 10ﻳا  1000بﻪ دست ﻣﻰآﻳد؛ بﻨابر اﻳﻦ اکثر کشﻮرﻫاى جﻬان سعﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا
سﻴستﻢﻫاى ﻣحلﻰ خﻮد را بﻪ طرف سﻴستﻢ جﻬاﻧﻰ ﻣترﻳک سﻮق دﻫﻨد .با استفاده از سﻴستﻢ
ﻣترﻳک براى اﻧدازه گﻴرى ﻫرکﻴﻤﻴت ،واحد ﻣشخص وجﻮد دارد کﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ اﻳﻦ واحدات را بﻪ
ﻧام سﻴستﻢ بﻴﻦ الﻤلل ( )International Systemﻳا  ISﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد.
واحد اندازه گیرى طول در سیستم متریک :در سﻴستﻢ ﻣترﻳک ،واحد اﻧدازه گﻴرى طﻮل

1
ﻣتر است .در سال  1791ﻣﻴﻼدى
10000000

طﻮل ﻧصف الﻨﻬار کرة زﻣﻴﻦ( فاصلﻪ بﻴﻦ خط

استﻮا و ﻣرکز قطب شﻤال ﻳا جﻨﻮب زﻣﻴﻦ) بﻪ عﻨﻮان ﻣتر شﻨاختﻪ شده است .در جدول زﻳر اجزا
و اضعاف ﻣتر ،سﻤبﻮلﻫاى اختصارى و رابطﺔ آنﻫا با ﻣتر ،ﻧشان داده شده است.
جدول اجزاى ﻣتر (واحدات اﻧدازه گﻴرى طﻮل کﻪ از ﻣتر کﻮچکتر اﻧد)
چگﻮﻧﻪ گﻰ تبدﻳل آن

ﻧام واحد

سﻤبﻮل اختصارى

رابطﺔ آن با ﻣتر

دﻳسﻰ ﻣتر

dm

دﻫﻢ حصﺔ ﻣتر

1dm = 1m ÷ 10

ساﻧتﻰ ﻣتر

cm

صدم حصﺔ ﻣتر

1cm = 1m ÷ 100

ﻣﻴلﻰ ﻣتر

mm

ﻫزارم حصﺔ ﻣتر

1mm = 1m ÷ 1000

ﻣﻴکرو ﻣتر

mµ

ﻳک ﻣلﻴﻮﻧﻢ حصﺔ ﻣتر

1m = 1m ÷ 1000000

ﻧاﻧﻮ ﻣتر

nm

ﻳک ﻣلﻴاردم حصﺔ ﻣتر

1nm = 1m ÷ 1000000000
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جدول اضعاف ﻣتر (واحدات اﻧدازه گﻴرى طﻮل کﻪ از ﻣتر بزرگتر اﻧد)
چگﻮﻧﻪ گﻰ تبدﻳل آن

ﻧام واحد

سﻤبﻮل اختصارى

رابطﺔ آن با ﻣتر

دکا ﻣتر

dam

ده ﻣتر

1dam = 1m × 10

ﻫکتﻮ ﻣتر

hm

صد ﻣتر

1hm = 1m × 100

کﻴلﻮ ﻣتر

km

ﻫزار ﻣتر

1km = 1m ×1000

ﻣﻴگا ﻣتر

Mm

ﻳک ﻣلﻴﻮن ﻣتر

1Mm = 1m ×1000000

گﻴگا ﻣتر

Gm

ﻳک ﻣلﻴارد ﻣتر

1Gm = 1m ×1000000000

فعالیت
با استفاده از جدولﻫاى فﻮق فاصلﺔ  100ﻣتر را بﻪ دسﻰ ﻣتر ( )dmو دکا ﻣتر
( )damتبدﻳل ﻧﻤاﻳﻴد.
ب) سیستم اینچ :اﻳﻦ سﻴستﻢ کﻪ بﻪ ﻧام سﻴستﻢ اﻧگلﻴسﻰ ﻧﻴز ﻣعروف است ،در کشﻮرﻫاى
اﻧگلستان ،اﻣرﻳکا و دﻳگر کشﻮرﻫاى اﻧگلﻴسﻰ زبان ﻣروج است.
واحد طول در سیستم اینچ :در سﻴستﻢ اﻳﻨچ واحد طﻮل ﻳارد است و ﻳک ﻳارد برابر بﻪ 3
فت و  12اﻳﻨچ ﻣﻰشﻮد .در شکل ( )2-2اجزا واضعاف ﻳارد ،ﻧشان داده شده است.

شکل ()2-2

فعالیت
با در ﻧظر داشت شکل فﻮق ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ:
الف)  150اﻳﻨچ برابر بﻪ چﻨد فت ﻣﻰشﻮد؟
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ب)  2ﻣتر برابر بﻪ چﻨد ﻳارد است؟

اصطﻼحات و تعریفIها در علم اندازه گیرى
در اﻧدازه گﻴرى ﻳک تعداد تعرﻳفIﻫا و اصطﻼحات وجﻮد دارد کﻪ بﻪ ﻣطالعﻪ و بررسﻰ
عدهﻳﻰ از آنﻫا ﻣﻰپردازﻳﻢ:
مترولوژى ( :)Metrologyﻣترو لﻮژى ﻳا علﻢ اﻧدازه گﻴرى ،داﻧشﻰ است کﻪ راجع بﻪ
اﻧدازه گﻴرى و کﻨترول ابعاد ،زواﻳا و کﻴفﻴت پدﻳدهﻫاى قابل اﻧدازه بحث ﻣﻰکﻨد.
اندازه گیرى :اﻧدازه گﻴرى عبارت است از ﻣقاﻳسﺔ ﻳک کﻤﻴت با واحد ﻣعﻴارى و شﻨاختﻪ
شده کﻪ تﻮسط افزار اﻧدازه گﻴرى ﻣربﻮطﺔ آن ،اﻧجام ﻣﻰشﻮد.
کنترول اندازه :عﻤل بررسﻰ اﻧدازهﻫاى ﻣشخص تﻮسط وساﻳل اﻧدازه گﻴرى ثابت را،
کﻨترول اﻧدازه گﻮﻳﻨد.
دقت وسیلۀ اندازه گیرى :کﻮچکترﻳﻦ اﻧدازهﻳﻰ را کﻪ تﻮسط آﻻت اﻧدازهگﻴرى ﻣﻰتﻮان
اﻧدازه ﻧﻤﻮد ،دقت آلﺔ اﻧدازه گﻴرى گﻮﻳﻨد.
دامنۀ اندازه گیرى :فاصلﻪ بﻴﻦ حد اقل و حد اعظﻤﻰ ﻳک آلﺔ اﻧدازهگﻴرى را داﻣﻨﺔ
اﻧدازه گﻴرى گﻮﻳﻨد؛ ﻣثال ﻫرگاه در ﻳک خط کش درجﻪ دار الﻰ  150ﻣﻴلﻰ ﻣتر درجﻪ
بﻨدى شده باشد؛ پس داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى آن 150ﻣﻴلﻰ ﻣتر و دقت آن ،ﻳک ﻣﻴلﻰ ﻣتر
است.
اشتباه (خطا) در اندازه گیرى :اکثر عﻮاﻣلﻰ؛ ﻣاﻧﻨد ﻧاﻣﻨاسب بﻮدن درجﺔ حرارت
ﻣحﻴط ،وارد کردن فشار بﻴشتر باﻻى آلﺔ اﻧدازهگﻴرى ،فرسﻮدهگﻰ و زﻧگ زدهگﻰ آلﻪ،
اشتباه در دﻳد شخص اﻧدازه کﻨﻨده و عﻮاﻣل دﻳگر ،باعث ﻣﻰشﻮد کﻪ در اﻧدازه گﻴرى
اشتباه رخ دﻫد .اشتباه ﻳا خطاﻫاى کﻪ در اﻧدازه گﻴرى قابل پﻴش بﻴﻨﻰ و ﻳا پﻴش
گﻴرى ﻫستﻨد ،بﻪ ﻧام خطاى داﻳﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .خطاﻫاى داﻳﻤﻰ بﻪ طﻮر عﻤﻮم تﻮسط
اپراتﻮر(شخص اﻧدازه کﻨﻨده) و افزار اﻳجاد ﻣﻰشﻮد؛ بﻨابر اﻳﻦ ،ﻧﻤﻰتﻮان اﻧدازه گﻴرى
ﻣطلق و بدون اشتباه ﻳا خطا را اﻧجام داد؛ ولﻰ دﻳزان کﻨﻨدهﻫا براى تﻮلﻴد کﻨﻨدهگان
وساﻳل ،حدود خطا را در ﻫﻨگام تﻮلﻴد اجﻨاس و وساﻳل ،ﻣشخص ﻣﻰکﻨﻨد؛ ﻣثال :اگر
ﻻزم باشد ﻳک ﻣﻴلﺔ فلزى بﻪ طﻮل  250mmساختﻪ شﻮد؛ ولﻰ اگر تﻮلﻴد کﻨﻨده اﻳﻦ
ﻣﻴلﻪ را بﻪ اﻧدازة  0.5mmبزرگتر و ﻳا بﻪ اﻧدازة  0.5mmکﻮچکتر تﻮلﻴد ﻧﻤاﻳد باز ﻫﻢ
ﻣﻮرد قبﻮل است .بﻪ اﻳﻦ ﻣسألﻪ دقت ابعاد ﻳا تﻮلراﻧس گﻮﻳﻨد.
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فکر کنید
ازدﻳاد و ﻳا کاﻫش درجﺔ حرارت در اﻧدازه گﻴرى فلزات چﻪ تأثﻴر دارد؟
چرا؟

وسایل اندازه گیرى
در اکثر حرفﻪﻫا از و ساﻳل اﻧدازه گﻴرى ﻣختلف استفاده بﻪ عﻤل ﻣﻰآﻳد و تﻮسط
آنﻫا پدﻳدهﻫاى ﻣختلف اﻧدازه گﻴرى ﻣﻰگردد .در اﻧدازه گﻴرى عﻼوه بر افزار ساده،
وساﻳل پﻴش رفتﺔ الکتروﻧﻴکﻰ ﻧﻴز وجﻮد دارد کﻪ بﻪ وسﻴلﺔ آن اﻧدازهﻫاى خﻴلﻰ
کﻮچک و دقﻴق ﻣعلﻮم ﻣﻰگردد .در اﻳﻦ ﻣبحث ﻣا ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻫﻤﺔ وساﻳل اﻧدازه
گﻴرى را کﻪ در رشتﻪﻫاى ﻣختلف بﻪ کار ﻣﻰرود ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ قرار دﻫﻴﻢ ،اﻣا جﻬت
سﻬﻮلت ،وساﻳل وافزار اﻧدازه گﻴرى را گروپ بﻨدى ﻧﻤﻮده؛ سپس عدهﻳﻰ از آنﻫا را
ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
الف) وسایل انتقال اندازه :گاﻫﻰ در حﻴﻦ اجراى کار ضرورت ﻣﻰافتد تا اﻧدازة
ﻳک قطعﻪ پرکار اخذ و جﻬت اﻧدازه گﻴرى اﻧتقال گردد .بﻪ چﻨﻴﻦ افزاز ،وساﻳل
اﻧتقال اﻧدازه گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .در ذﻳل عده ﻳﻰ از اﻳﻦ وساﻳل ﻧشان داده شده است.

شکل ( )2-3پرکار اﻧتقال اﻧدازهﻫاى داخلﻰ و خارجﻰ

15

ب) کنترول کنندههاى اندازه :بﻪ اﻳﻦ دستﻪ وساﻳل ،اﻧدازه گﻴرﻫاى ثابت ﻧﻴز
گفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ کﻤک آنﻫا ﻣﻰتﻮان تﻨﻬا ﻳک ب ُعد ﻳا ﻳک اﻧدازة ثابت را اﻧدازه
گﻴرى و ﻳا کﻨترول ﻧﻤﻮ؛ ﻣثال :گﻮﻧﻴا ،آبترازو ،شاول و تعدادى از شابلﻮنﻫاى کﻪ در
شکل ( )2-۴ﻧشان داده شده است.

شکل () 2-۴

شابلﻮن اﻧدازه گﻴرى ورقﻰ شابلﻮن اﻧدازه گﻴرى ﻣﻴلﻪ

شابلﻮن اﻧدازه گﻴرى
قﻮس ﻫا

شکل ( )2-۴کﻨترول ازعﻤﻮد
بﻮدن تﻮسط شاول

ج) وسایل اندازه گیرى غیر ثابت
اﻳﻦ دستﻪ وساﻳل شاﻣل اﻧﻮاع خط کشﻫاى درجﻪ دار ،ﻣترﻫاى ﻧﻮارى ،کﻤپاس،
ﻣﻴکرو ﻣتر و اﻣثال آن ﻣﻰباشد تﻮسط اﻳﻦ وساﻳل ﻧظر بﻪ داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى آن
ﻣﻰتﻮان اﻧدازهﻫاى ﻣختلف را ﻣعلﻮم ﻧﻤﻮد .در ذﻳل بﻪ ﻣطالعﺔ تعدادى از اﻳﻦ افزار
ﻣﻰپردازﻳﻢ:
مترها :ﻣترﻫا جزء وساﻳل اﻧدازه گﻴرى طﻮل ﻫستﻨد و در صﻨاﻳع ،کاربرد وسﻴع
دارﻧد .از آنﻫا در کارﻫاى ﻧجارى ،ولدﻧگ کارى ،تعﻤﻴرات ،فلز کارى ،خﻴاطﻰ و...
استفاده ﻣﻰشﻮد .دقت اﻧدازه گﻴرى ﻣترﻫا ﻣعﻤﻮﻻً ( )1 -0.5ﻣﻴلﻰ ﻣتر است .ﻣترﻫا
از ﻧظر ساختﻤان ،جﻨسﻴت ﻣﻮاد و ﻣﻮارد استفاده ،اﻧﻮاع ﻣختلف دارﻧد.
متر فیتهیﻰ فلزى :ﻣترﻫاى فﻴتﻪﻳﻰ را از جﻨس فﻮﻻد فﻨر بﻪ عرض 13mm
وبﻪ طــﻮل ﻳک الﻰ  5ﻣتــر و با دقت  1mmﻣﻰسازﻧد ،بﻨابر
ارتجاعﻴت اﻳــﻦ ﻧﻮع ﻣتر ،از آن ﻣﻰتﻮان ،در اﻧدازه گﻴرى قﻮسﻫا ﻧﻴز
استفاده کرد.
شکل ( ) 2-5ﻣتر فلزى
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متر فیتهیﻰ غیر فلزى :ﻧﻮعﻴت ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣترﻫا را ﻣعﻤﻮﻻً
از تکﻪﻫاى با بافت ﻣخصﻮص اﻧتخاب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و روى
آنﻫا را با ﻻﻳﻪﻳﻰ از ﻣﻮاد ﻣصﻨﻮعﻰ ﻣﻰپﻮشاﻧﻨد و براى
استحکام بﻴشتر ،قسﻤتﻰ از شروع فﻴتﻪ را از چرم ﻣﻰسازﻧد.
براى سﻬﻮلت در ﻫﻨگام اﻧدازهگﻴرى در شروع فﻴتﻪ ،حلقﺔ

شکل ()2-6

فلزى در ﻧظر گرفتﻪ شده است .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣترﻫا را بﻪ طﻮل
ﻫاى 10تا 50ﻣتر ﻣﻰسازﻧد و بﻴشتر از آن ،در کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ تعﻤﻴرات و سرک
سازى استفاده ﻣﻰشﻮد.
خط کشها :ﻳکﻰ دﻳگر از وساﻳل اﻧدازه گﻴرى طﻮل،
خط کشﻫا است .تفاوت آنﻫا با ﻣتر در اﻳﻦ است کﻪ
با دقت باﻻتر و داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى کﻮچکتر طراحﻰ
و ساختﻪ شده اﻧد .دقت خط کشﻫاى فلزى بﻴﻦ
( )1 -0.5ﻣﻴلﻰ ﻣتر است.
شکل ( )2-7خط کشﻫاى
اﻧدازه گﻴرى

اندازه گیرى با ورنیر کالیپر
اﻳﻦ آلﻪ ﻳکﻰ از ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ و ﻣروج ترﻳﻦ افزار اﻧدازه گﻴرى

طﻮلﻰ است .ورﻧﻴرکالﻴپر از دو قسﻤت ثابت و ﻣتحرک تشکﻴل گردﻳده است .قسﻤت ثابت
آن ﻳک خط کش ﻣدرج ُﻣﻨتﻬﻰ بﻪ
خط کش اصلﻰ غﻴر ﻣتحرک
خط کش ﻣتحرک ﻳا ورﻧﻴﻪ

فک و قسﻤت ﻣتحرک آن شاﻣل
فک  ،شاخک و ﻫﻤچﻨﻴﻦ تقسﻴﻤات
(ورﻧﻴﻪ) ﻣﻰباشد .از ورﻧﻴـرکالﻴپـر
بــراى اﻧدازه گﻴرى ابعاد خارجﻰ،

شکل ( )2-8ورﻧر کالﻴـپـر

ابعادداخلﻰ و عﻤق جرىﻫا استفاده
ﻣﻰشﻮد.
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دانید

شتر ب

بی

در سال  1631ﻣﻴﻼدى ﻳک اﻧجﻨﻴر رﻳاضﻰ دان فراﻧسﻮى بﻪ ﻧام پﻴر ورﻧﻴﻪ وسﻴلﺔ براى
اﻧدازه گﻴرى طراحﻰ کرد کﻪ بر اساس اختﻼف بﻴﻦ دو تقسﻴﻢ بﻨدى کار ﻣﻰکرد؛ بعد
بﻨابر اﻫﻤﻴت اﻧدازهگﻴرى اﻳﻦ آلﻪ بﻪ ﻧام ﻣخترع آن (ورﻧﻴﻪ) ﻧاﻣگذارى شد.

روش خواندن ورنیرکالیپر :براى خﻮاﻧدن ورﻧﻴرکالﻴپر باﻳد بﻪ شرح زﻳر عﻤل
ﻧﻤﻮد:
 .1بﻪ ﻳاد داشتﻪ باشﻴد کﻪ اعداد صحﻴح از روى خط کش ثابت(خط کش اصلﻰ) و
اعداد عشارى از روى ورﻧﻴﻪ ( خط کش ﻣتحرک) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 .2اگر ﻧشاﻧﻰ صفر ورﻧﻴﻪ در ﻳکﻰ از تقسﻴﻤات خط کش اصلﻰ قرار گﻴرد عدد
خﻮاﻧده شده از روى خط کش اصلﻰ ،ﻳک عدد صحﻴح ( بدون اعشارى) بﻮده و
ضرورت بﻪ خﻮاﻧدن درجﻪ بﻨدى ورﻧﻴﻪ ﻧﻴست؛ بﻨابر اﻳﻦ در شکل ﻣقابل طﻮل اﻧدازه
شده تﻮسط ورﻧرکالﻴپر ﻣساوى بﻪ  1.0mmاست.
 .3در صﻮرتﻰ کﻪ ﻧشاﻧﻰ صفر ورﻧﻴﻪ برابر بﻪ ﻳکﻰ از ﻧشاﻧﻰﻫاى تقسﻴﻤات خط کش ثابت
قرار ﻧگﻴرد ،ابتدا ﻣشاﻫده
ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ ﻧشاﻧﻰ صفر ورﻧﻴﻪ

ﻣطابقت دو ﻧشاﻧﻰ
خط کش ثابت

از کدام عدد خط کش ثابت،
اﻧدکﻰ عبﻮر ﻧﻤﻮده است .اﻳﻦ
عدد اﻧدازة صحﻴح (بدون
عشارى) قطعﺔ کار را ﻧشان
ﻣﻰدﻫد.

خط کش ﻣتحرک ﻳا ورﻧﻴﻪ
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ﻣطابقت دو ﻧشاﻧﻰ

 .۴براى خﻮاﻧدن عدد
عشارى بﻪ قسﻤت ورﻧﻴﻪ
ببﻴﻨﻴد کﻪ کدام ﻧشاﻧﻰ خط کش اصلﻰ
ﻼ با ﻳکﻰ از غﻴر ﻣتحرک
ورﻧﻴﻪ کاﻣ ً
ﻧشاﻧﻰﻫاى خط کش
ثابت ﻣطابقت ﻣﻰﻧﻤاﻳد
خط کش
عدد صحﻴح
و اﻳﻦ تطابق الﻰ ﻧقطﻪ ﻣتحرک ﻳا ورﻧﻴﻪ
 1واحد را
تکﻤﻴلﻧﻤﻮده
صفر ورﻧﻴﻪ چﻨد ﻧشاﻧﻰ
است.
قﻴﻤت عدد بعد از عشارى از
فاصلﻪ دارد ،اﻳﻦ ﻣقدار
صفر الﻰ ﻧشاﻧﻰ  5واحد است.
بعد از عشارى را ﻧشان
ﻣﻰدﻫد.
بﻨابر اﻳﻦ از ﻣشاﻫده شکل فﻮق ،طﻮل اﻧدازه شده ﻣساوى بﻪ  1.5mmاست.
چگونهگﻰ نگهدارى ورنیرکالیپر
ورﻧﻴرکالﻴپر وسﻴلﺔ اﻧدازه گﻴرى حساس و قﻴﻤت بﻬا است؛ بﻨابر اﻳﻦ آن را در کﻨار افزار
دﻳگر؛ ﻣاﻧﻨد چکش ،سﻮﻫان و  . . .قرار ﻧدﻫﻴد.
از افتادن ،فشار آوردن بﻴشتر از ضرورت و ضربﻪ زدن بﻪ ورﻧﻴرکالﻴپر جلﻮ گﻴرى ﻧﻤاﻳﻴد.
از ورﻧﻴرکالﻴپر براى اﻧدازه گﻴرى قطعات در حال حرکت ﻳا چرخش استفاده ﻧکﻨﻴد.
از ﻧﻮک فکﻫا و شاخکﻫا بﻪ عﻨﻮان سﻮزن خط کش استفاده ﻧکﻨﻴد.
پس از اتﻤام اﻧدازه گﻴرى ،ورﻧﻴرکالﻴپر دست داشتﺔ خﻮد را با ﻳک پارچﻪ پاک کارى
ﻧﻤﻮده و ﻧگﻬدارﻳد.

فعالیت
در گروهﻫاى خﻮد قطر داخلﻰ و قطر خارجﻰ و ضخاﻣت لبﺔ ﻳک استﻮاﻧﻪ را تﻮسط
ورﻧﻴرکالﻴپر اﻧدازه ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس قﻴﻤت قطر داخلﻰ را از قطر خارجﻰ ﻣﻨفﻰ ﻧﻤﻮده
و با قﻴﻤت ضخاﻣت استﻮاﻧﻪ کﻪ اﻧدازه ﻧﻤﻮده اﻳد ،ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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خﻼصۀ فصل
در حدود  7000سال پﻴش ،بشر ﻣبادﻻت تجارتﻰ شان را تﻮسط طﻮل اعضاى بدن؛
ﻣاﻧﻨد :طﻮل اﻧگشتان ،پﻬﻨاى کف دست و طﻮل بازو اﻧدازه ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؛ ﻫرچﻨد اﻳﻦ
ﻧﻮع اﻧدازه گﻴرى خﻴلﻰ ساده بﻮد؛ ولﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧستﻨد بدون تعﻴﻴﻦ اﻧدازه داد و ستد
ﻧﻤاﻳﻨد.
در جﻬان عﻼوه بر سﻴستﻢﻫاى اﻧدازه گﻴرى ﻣحلﻰ ،سﻴستﻢ ﻫاى اﻧدازه گﻴرى جﻬاﻧﻰ
ﻧﻴز وجﻮد دارد کﻪ اکثر کشﻮرﻫاى جﻬان از آن پﻴروى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
از جﻤلﻪ ﻣتداولترﻳﻦ سﻴستﻢﻫا سﻴستﻢ ﻣترﻳک است .ﻳکﻰ از خصﻮصﻴات خﻮب اﻳﻦ
سﻴستﻢ اﻳﻦ است کﻪ اجزا و اضعاف آن ﻣضربﻰ از عدد ( )10است.
در سﻴستﻢ ﻣترﻳک ،واحد اﻧدازه گﻴرى طﻮل ﻣتر است .در سال  1791ﻣﻴﻼدى
1
ﻧصف الﻨﻬار کرة زﻣﻴﻦ بﻪ عﻨﻮان ﻣتر شﻨاختﻪ شده است.
طﻮل
10000000
سﻴستﻢ اﻳﻨچ :اﻳﻦ سﻴستﻢ کﻪ بﻪ ﻧام سﻴستﻢ اﻧگلﻴسﻰ ﻧﻴز ﻣعروف است ،در کشﻮرﻫاى
اﻧگلستان ،اﻣرﻳکا و دﻳگر کشﻮرﻫاى اﻧگلﻴسﻰ زبان ﻣروج است.
واحد طﻮل در سﻴستﻢ اﻳﻨچ :در سﻴستﻢ اﻳﻨچ واحد طﻮل ﻳارد است و ﻳک ﻳارد برابر
بﻪ  3فت و  12اﻳﻨچ است.
ﻣترو لﻮژى ( )Metrologyﻳا علﻢ اﻧدازه گﻴرى ،داﻧشﻰ است کﻪ راجع
بﻪ اﻧدازه گﻴرى و کﻨترول ابعاد ،زواﻳا و کﻴفﻴت پدﻳدهﻫاى قابل اﻧدازه ،بحث
ﻣﻰ کﻨد.
حد اقل اﻧدازة را کﻪ افزار اﻧدازه گﻴرى ﻣﻰتﻮاﻧد اﻧدازه ﻧﻤاﻳد ،دقت اﻧدازه گﻴرى
گﻮﻳﻨد.
فاصلﻪ بﻴﻦ حد اقل و حد اعظﻤﻰ ﻳک آلﺔ اﻧدازه گﻴرى را داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى گﻮﻳﻨد.

اشتباه (خطا) در اﻧدازه گﻴرى :بﻴشتر عﻮاﻣلﻰ؛ ﻣاﻧﻨد ﻧاﻣﻨاسب بﻮدن درجﺔ حرارت
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ﻣحﻴط ،وارد کردن فشار بﻴشتر باﻻى آلﺔ اﻧدازه گﻴرى ،فرسﻮدهگﻰ و زﻧگ زدهگﻰ
آلﻪ ،اشتباه در دﻳد شخص اﻧدازه کﻨﻨده و عﻮاﻣل دﻳگر با عث ﻣﻰشﻮد کﻪ در اﻧدازه
گﻴرى اشتباه رخ دﻫد .اشتباه ﻳا خطاﻫاى کﻪ در اﻧدازهگﻴرى قابل پﻴش بﻴﻨﻰ و ﻳا
پﻴش گﻴرى ﻫستﻨد بﻪ ﻧام خطاى داﻳﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
کﻨترول کﻨﻨدهﻫاى اﻧدازه :بﻪ اﻳﻦ دستﻪ وساﻳل ،اﻧدازهگﻴرﻫاى ثابت ﻧﻴز گفتﻪ
ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ کﻤک آنﻫا ﻣﻰتﻮان تﻨﻬا ﻳک بعد ﻳا ﻳک اﻧدازة ثابت را اﻧدازه گﻴرى و ﻳا
کﻨترول ﻧﻤﻮد
وساﻳل اﻧدازه گﻴرى غﻴر ثابت :اﻳﻦ دستﻪ وساﻳل شاﻣل اﻧﻮاع خط کشﻫاى درجﻪ
دار ،ﻣترﻫاى ﻧﻮارى ،کﻤپاس ،ﻣﻴکرو ﻣتر و اﻣثال آن ﻣﻰباشد .تﻮسط اﻳﻦ وساﻳل ﻧظر
بﻪ داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى آن ﻣﻰتﻮان اﻧدازهﻫاى ﻣختلف را ﻣعلﻮم ﻧﻤﻮد.
ﻣترﻫا جزء وساﻳل اﻧدازه گﻴرى طﻮلﻰ ﻫستﻨد و در صﻨاﻳع کاربرد وسﻴع دارﻧد .از
آنﻫا در کارﻫاى ﻧجارى ،ولدﻧگ کارى ،تعﻤﻴرات ،فلز کارى ،خﻴاطﻰ وغﻴره استفاده
ﻣﻰشﻮد
خط کشﻫاى فلزى :ﻳکﻰ دﻳگر از وساﻳل اﻧدازه گﻴرى طﻮلﻰ ،خط کشﻫا است.
تفاوت آنﻫا با ﻣتر در اﻳﻦ است کﻪ با دقت باﻻتر و داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى کﻮچکتر طراحﻰ
و ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد دقت خط کشﻫاى فلزى بﻴﻦ ( )1 -0.5ﻣﻴلﻰ ﻣتر است.
ورﻧﻴرکالﻴپر ﻳکﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ و ﻣروج ترﻳﻦ افزار اﻧدازهگﻴرى طﻮلﻰ است .ورﻧﻴرکالﻴپر
از دو قسﻤت ثابت و ﻣتحرک تشکﻴل گردﻳده است .قسﻤت ثابت آن ﻳک خط
کش ﻣدرج ُﻣﻨتﻬﻰ بﻪ فک و قسﻤت ﻣتحرک آن شاﻣل فک  ،شاخک و ﻫﻤچﻨﻴﻦ
تقسﻴﻤات ورﻧﻴﻪ روى آن ﻣﻰباشد.
ورﻧﻴرکالﻴپر وسﻴلﺔ اﻧدازه گﻴرى حساس و قﻴﻤت بﻬا است؛ بﻨابراﻳﻦ آن را در کﻨار
افزار دﻳگر؛ ﻣاﻧﻨد چکش ،سﻮﻫان و  . . .قرار ﻧدﻫﻴد.
از افتادن ،فشار آوردن بﻴشتر از ضرورت و ضربﻪ زدن بﻪ ورﻧﻴرکالﻴپر ،جلﻮگﻴرى
ﻧﻤاﻳﻴد.
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از ورﻧﻴرکالﻴپر براى اﻧدازهگﻴرى قطعات در حال حرکت ﻳا چرخش ،استفاده
ﻧکﻨﻴد.
از ﻧﻮک فکﻫا و شاخکﻫاى ورﻧﻴرکالﻴپر بﻪ عﻨﻮان سﻮزن خط کش استفاده ﻧکﻨﻴد.
پس از اتﻤام اﻧدازهگﻴرى ورﻧﻴرکالﻴپر دست داشتﻪ خﻮد را با ﻳک پارچﻪ پاک کارى
ﻧﻤﻮده و ﻧگﻬدارﻳد.
تمرین فصل
 -1ﻣروج ترﻳﻦ سﻴستﻢﻫاى اﻧدازه گﻴرى در جﻬان سﻴستﻢ  ...................و ..................
است.
 -2در سﻴستﻢ بﻴﻦ الﻤللﻰ  .............براى اﻧدازه گﻴرى طﻮل واحد  ................است.
 -3در سال  1791ﻣتر چگﻮﻧﻪ تعرﻳف شده است؟
-۴
 -5داﻣﻨﺔ اﻧدازه گﻴرى چﻴست تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻧﻤاﻳﻴد1 ft.
تﻮضﻴح= .......
ﻣثال cm
چﻴست؟=با10 ft
گﻴرى .......m
اﻧدازه= 2m
دقت........
cm -6
 -7کدام عﻮاﻣل باعث خطاى اﻧدازه گﻴرى شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟ واضح سازﻳد.
 -8از ورﻧﻴرکالﻴپر در چﻪ ﻣﻮارد استفاده ﻣﻰشﻮد؟ ﻣثال بگﻮﻳﻴد.
 -9ورﻧﻴرکالﻴپر را چگﻮﻧﻪ ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟ تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
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فصل سوم

سﻴﻢ کشﻰ برق تعﻤﻴرات

اگر تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده باشﻴد در عصر حاضر تعداد زﻳادى از کارﻫا؛ ﻣاﻧﻨد :کارﻫاى تﻮلﻴدى،
خدﻣاتﻰ ،طباعتﻰ ،ﻣکالﻤات الکتروﻧﻴکﻰ ،ﻧشر و پخش اطﻼعات جﻤعﻰ  ،ﻧگﻬدارى ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ وغﻴره بﻪ وسﻴلﺔ اﻧرژى برق صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .در کشﻮرﻫاى صﻨعتﻰ و پﻴشرفتﻪ
جﻬان قطع برق براى چﻨد ثاﻧﻴﺔ ﻣحدود باعث خسارات بزرگ اقتصادى و بﻪ تأخﻴر
افتﻴدن فعالﻴتﻫاى ﻣختلف ﻣﻰگردد .اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧشان دﻫﻨدة اﻫﻤﻴت اﻧرژى برق و
گسترش شبکﻪﻫاى برقﻰ است .در صﻨﻮف ﻫفتﻢ و ﻫشتﻢ با چگﻮﻧﻪگﻰ ﻧصب بعضﻰ از
وساﻳل و تجﻬﻴزات شبکﺔ برق تعﻤﻴرات؛ ﻣاﻧﻨد :ساکت ،سﻮﻳچ جاﻳﻨت بکس و ﻫﻤچﻨان
چگﻮﻧﻪگﻰ رعاﻳت ﻧکات حفاظتﻰ برق آشﻨا شده اﻳد .در اﻳﻦ فصل در بارة چگﻮﻧﻪگﻰ
اتصال سﻮﻳچ تبدﻳل و اتصال سرکتﻫاى برق ﻳک تعﻤﻴر در ترﻣﻴﻨال بکس ﻣعلﻮﻣات
حاصل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
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سویچ تبدیل یک پُل
چگﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان ﻳک ﻣصرف کﻨﻨدة برق (ﻣث ٌ
ﻼ چراغ) را از دو
ﻧقطﻪ روشﻦ و خاﻣﻮش ﻧﻤﻮد؟
شﻤا ﻣﻰداﻧﻴد کﻪ براى روشﻦ و ﻳا خاﻣﻮش کردن چراغﻫا ﻣعﻤﻮﻻً
از سﻮﻳچ استفاده ﻣﻰشﻮد .با استفاده از دو عدد سﻮﻳچ تبدﻳل شکل ( )3-2سﻮﻳچ تبدﻳل ﻧﻮع دراﻧﻰ
ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳک ﻣصرف کﻨﻨده را از دوﻧقطﻪ کﻨترول (روشﻦ
وخاﻣﻮش) ﻧﻤﻮد .سﻮﻳچ تبدﻳل بﻪ دو صﻮرت (دوراﻧﻰ و فشارى) پﻴدا ﻣﻰشﻮد.

فعالیت
استفاده از سویچ تبدیل در دورۀ برقﻰ
وسایل مورد ضرورت :جاﻳﻨت بکس ،ﻫلدر،چراغ ،سﻮﻳچ تبدﻳل ،فﻴﻮز ،سﻴﻢ ،ﻳک
تختﺔ ﻣستطﻴل شکل چﻮبﻰ و افزار کار.
طرزالعمل
 .1ابتدا شﻴﻤاى فﻨﻰ و حقﻴقﻰ دورة سﻮﻳچ تبدﻳل راکﻪ در زﻳر ﻧشان داده شده است

اشکال ( )3-3چگﻮﻧﻪگﻰ استفاده از سﻮﻳچ تبدﻳل

3
سﻮﻳچ تبدﻳل

چﻬار رشتﻪ سﻴﻢ

3
3

جاﻳﻨت بکس

چراغ
3

لﻴﻦ صفرى
وصل بﻪ زﻣﻴﻦ
سﻴﻢ فاز

بﻪ دقت ﻣشاﻫده و ﻣسﻴر ﻫر سﻴﻢ را بررسﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.

سﻮﻳچ تبدﻳل

سﻮﻳچ تبدﻳل دوﻣﻰ

سﻮﻳچ تبدﻳل اولﻰ
شﻴﻤاى حقﻴقﻰ
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 -2اکﻨﻮن سﻮﻳچﻫا ،ﻫﻮلدر و جاﻳﻨت بکسﻫا را بﻪ روى تختﻪ ﻧصب ﻧﻤﻮده و سﻴﻢ فاز کﻪ
داراى رﻧگ سﻴاه است بﻪ فﻴﻮز و سپس بﻪ جاﻳﻨت بکس و پﻴچ ﻣشترک سﻮﻳچ اولﻰ وصل
کﻨﻴد.
 -3دو پﻴچ دﻳگر سﻮﻳچ اولﻰ را بﻪ دو پﻴچ ﻣشابﻪ سﻮﻳچ دوﻣﻰ تﻮسط سﻴﻢ وصل کﻨﻴد.
 .۴از پﻴچ ﻣشترک سﻮﻳچ دوﻣﻰ ﻳک سﻴﻢ بﻪ ﻳکﻰ از پﻴچﻫاى ﻫﻮلدر وصل ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5سﻴﻢ صفرى را ﻣستقﻴﻢ از جاﻳﻨت بکس بﻪ پﻴچ دﻳگر ﻫﻮلدر اتصال دﻫﻴد..
 .6تحت ﻧظر ﻣعلﻢ تان دوره و طرز کار ﻫردو سﻮﻳچ را آز ﻣاﻳش ﻧﻤاﻳﻴد.
تﻮجﻪ داشتﻪ باشﻴد کﻪ استفاده از فﻴﻮز در آزﻣاﻳش دورهﻫاى برقﻰ بﻪ خاطر حفاظت از
خطر ضرورى است.

فﻴﻮز

جاﻳﻨت بکس

سﻴﻢﻫاى اﻧتقال برق

ﻫلدر

سﻮﻳچ اولﻰ

سﻮﻳچ دوﻣﻰ
شکل ()3-۴
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ترمینال بکس و اتصال سرکتها به منبع برق
ﻳک ساختﻤان دو اتاقﻪ را کﻪ بﻪ صﻮرت سﻪ سﻴﻤﻪ( سﻴﻢ فاز،سﻴﻢ صفرى وسﻴﻢ حفاظتﻰ
زﻣﻴﻦ) سﻴﻢ کشﻰ شده است در ﻧظر گﻴرﻳد ،در اﻳﻦ ﻧﻮع سﻴﻢ کشﻰ از ﻫر دوره ﻳا سرکت
برق ،دو سﻴﻢ باﻳد بﻪ ﻣﻨبع برق و ﻳک سﻴﻢ باقﻰ ﻣاﻧده بﻪ سﻴﻢ حفاظتﻰ زﻣﻴﻦ اتصال
ﻳابد.
اﻳﻦ سﻴﻢﻫا چگﻮﻧﻪ بﻪ ﻣﻨبع برق اتصال ﻳابد تا ﻫﻤﺔ سرکتﻫاى برقﻰ از ﻳک ﻳا دو ﻧقطﻪ
ﻣشخص کﻨترول (خاﻣﻮش و روشﻦ)شده بتﻮاﻧد؟
در ﻫﻨگام ترسﻴﻢ ﻧقشﺔ
سﻴﻢ کشﻰ تعﻤﻴرات،
جاﻫاى باﻳد در ﻧظر
گرفتﻪ شﻮد کﻪ در آن
ﻣحل ،سﻴﻢﻫا بﻪ کﻴبل
برق(ﻣﻨبع برق) وصل
شﻮﻧد .در جاﻫاى ﻣتذکره
صﻨدوقﻫاى ﻣخصﻮص
کﻪ بﻪ ﻧام ترﻣﻴﻨال
بکس ﻳاد ﻣﻰشﻮد ﻧصب
ﻣﻰشﻮد .ترﻣﻴﻨال بکس
آن فﻴﻮزﻫا ،سﻮﻳچﻫاى
عﻤﻮﻣﻰ و بعضاً ﻣﻴتر
برق ﻧﻴز ﻧصب ﻣﻰگردد.

شکل ( )3-5ترﻣﻴﻨال بکس

جعبﻪ ﻳﻰ است کﻪ در
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در شکل ( )3-6چگﻮﻧﻪگﻰ تقسﻴﻤات سرکتﻫاى برق و ﻣﻮقعﻴت ترﻣﻴﻨال بکس و ساﻳر
تجﻬﻴزات سﻴستﻢ برق ﻳک تعﻤﻴرکﻮچک ﻧشان داده شده است.

C2

سه سیمه
سرکت اولﻰ
C1

ترمینال بکس
C3

کیبل برق و

C٤

سیم حفاظتﻰ
شکل ( )3-6نقشه سیم کشﻰ برق یک تعمیر کوچک

طﻮرى کﻪ در شکل باﻻ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،کﻴبل برق و سﻴﻢ حفاظتﻰ ﻧخست بﻪ ترﻣﻴﻨال بکس
وارد و از آﻧجا بﻪ اولﻴﻦ جاﻳﻨت بکس سرکتﻫاى  C3 ،C2 ، C1و  C۴تقسﻴﻢ شده
است.
اﻳﻦ دورهﻫا ﻳا سرکتﻫاى برقﻰ چگﻮﻧﻪ بﻪ کﻴبل برق وصل شده اﻧد؟
اتصال سﻴﻢ فاز در ترﻣﻴﻨال بکس ،از طرﻳق فﻴﻮزﻫا صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .براى اﻳﻦ کﻪ چگﻮﻧﻪگﻰ
اتصاﻻت سﻴﻢﻫا و فﻴﻮزﻫا ،در داخل ترﻣﻴﻨال بکس واضح گردد در شکل ( )3-7ﻣسﻴر سﻴﻢ
فاز ،سﻴﻢ صفرى و سﻴﻢ حفاظتﻰ را کﻪ بﻪ ترتﻴب بﻪ رﻧگﻫاى سﻴاه ،آبﻰ و زرد ﻧشان داده شده
است ،تعقﻴب ﻧﻤاﻳﻴد.
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س

س

رک

ت1

رک

س

C

ت
C2

س

رک

ت
C3

رک

ت
C۴

فﻴﻮز اوتﻮﻣات

ترﻣﻴﻨال بکس

سﻴﻢ صفرى
بﻪ رﻧگ آبﻰ

فﻴﻮز ذوب
شﻮﻧده شﻮﻧده

سﻴﻢ فاز بﻪ رﻧگ سﻴاه

سﻴﻢ حفاظتﻰ

کﻴبل عﻤﻮﻣﻰ برق

شکل ( )3-7شﻴﻤاى حقﻴقﻰ اتصال سﻴﻢﻫا در ترﻣﻴﻨال بکس ﻳک فازه

در تصﻮﻳر باﻻ دﻳده ﻣﻰشﻮد کﻪ سﻴﻢﻫاى بﻪ رﻧگ سﻴاه بﻪ سﻴﻢ فاز و سﻴﻢﻫاى بﻪ رﻧگ آبﻰ
بﻪ سﻴﻢ صفرى کﻴبل عﻤﻮﻣﻰ برق و سﻴﻢﻫاى بﻪ رﻧگ زرد بﻪ سﻴﻢ حفاظتﻰ وصل است.
ﻫرگاه در ﻫر ﻳک از سرکتﻫاى  C3 ، C2 ، C1و C۴حادثﺔ شارتﻰ برق رخ دﻫد ،فﻴﻮز
اتﻮﻣات ﻫﻤان سرکت خاﻣﻮش ﻣﻰشﻮد؛ ولﻰ اگر بﻨابر کدام عارضﺔ تخﻨﻴکﻰ و ﻳا بروز شارتﻰ
در داخل ترﻣﻴﻨال بکس ،فﻴﻮزﻫاى اتﻮﻣات ،سرکت شارت را از برق خاﻣﻮش ﻧتﻮاﻧﻨد ،در اﻳﻦ
صﻮرت ،فﻴﻮز ذوب شﻮﻧده ،برق را باﻻى تﻤام سرکتﻫا قطع ﻣﻰﻧﻤاﻳد در چﻨﻴﻦ حالت ﻫﻤﺔ
اتاقﻫاى تعﻤﻴر فاقد اﻧرژى برق ﻣﻰگردد.
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فعالیت
در گروهﻫاى کﻮچک ،ﻧخست ترﻣﻴﻨال بکس کﻪ در شکل ﻣقابل ﻧشان داده شده است
در کاغذ ترسﻴﻢ و
سﻴﻢ حفاظتﻰ
سپس اتصال سﻴﻢﻫاى
آن را تﻮسط قلﻢ تکﻤﻴل
ﻧﻤاﻳﻴد و بعد آن را بﻪ
ﻫﻤصﻨفان خﻮد ﻧﻤاﻳش
داده بﻪ سﻮاﻻت آنﻫا
جﻮاب بگﻮﻳﻴد.

سﻴﻢ فاز

سﻴﻢ صفرى

فﻴﻮزعﻤﻮﻣﻰ
فﻴﻮز اتﻮﻣات

خﻼصۀ فصل
در عصر حاضر تعداد زﻳادى از کارﻫا؛ ﻣاﻧﻨد :کارﻫاى تﻮلﻴدى ،خدﻣاتﻰ،
طباعتﻰ ،ﻣکالﻤات الکتروﻧﻴکﻰ ،ﻧشر وپخش اطﻼعات جﻤعﻰ ،ﻧگﻬدارى ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ وغﻴره بﻪ وسﻴلﺔ اﻧرژى برق صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .در کشﻮرﻫاى صﻨعتﻰ و
پﻴشرفتﺔ جﻬان ،قطع برق براى چﻨد ثاﻧﻴﺔ ﻣحدود باعث خسارات بزرگ اقتصادى
ﻣﻰگردد .اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧشان دﻫﻨدة اﻫﻤﻴت اﻧرژى برق و گسترش شبکﻪﻫاى برقﻰ
است.
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براى روشﻦ و ﻳا خاﻣﻮش کردن چراغﻫا ﻣعﻤﻮﻻً از سﻮﻳچ استفاده ﻣﻰشﻮد .با
استفاده از دو عدد سﻮﻳچ تبدﻳل ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻳک ﻣصرف کﻨﻨده را از دوﻧقطﻪ ﻣختلف
کﻨترول ﻧﻤاﻳﻴﻢ .سﻮﻳچ تبدﻳل بﻪ دو صﻮرت (دوراﻧﻰ و فشارى) پﻴدا ﻣﻰشﻮد.
تعﻤﻴرات ﻳا ساختﻤانﻫاى کﻪ بﻪ صﻮرت سﻪ سﻴﻤﻪ سﻴﻢ کشﻰ ﻣﻰگردﻧد ﻣعﻤﻮﻻً دو
سﻴﻢ بﻪ ﻣﻨبع برق و ﻳک سﻴﻢ باقﻰ ﻣاﻧده بﻪ سﻴﻢ حفاظتﻰ اتصال ﻣﻰﻳابد .در ﻫﻨگام
ترسﻴﻢ ﻧقشﺔ سﻴﻢ کشﻰ تعﻤﻴرات ،ﻧقاطﻰ باﻳد در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد کﻪ در آن ﻣحل
سﻴﻢﻫا بﻪ کﻴبل برق(ﻣﻨبع برق) و سﻴﻢ حفاظتﻰ وصل شﻮﻧد .در ﻧقاط ﻣتذکره
صﻨدوقﻫاى ﻣخصﻮص کﻪ بﻪ ﻧام ترﻣﻴﻨال بکس ﻳاد ﻣﻰشﻮد ﻧصب ﻣﻰگردد .ترﻣﻴﻨال
بکس جعبﺔ فلزى است کﻪ در آن فﻴﻮزﻫا ،سﻮﻳچﻫاى عﻤﻮﻣﻰ و گاﻫﻰ ﻣﻴتر برق ﻧﻴز
ﻧصب ﻣﻰشﻮد.
اتصال سﻴﻢ فاز در ترﻣﻴﻨال بکس از طرﻳق فﻴﻮزﻫا صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
ﻫرگاه در ﻫر ﻳکﻰ از سرکتﻫاى برق تعﻤﻴر حادثﺔ شارتﻰ رخ دﻫد ،فﻴﻮز اتﻮﻣات
ﻫﻤان سرکت خاﻣﻮش ﻣﻰشﻮد؛ ولﻰ اگر بﻨابر کدام عارضﺔ تخﻨﻴکﻰ و ﻳا بروز شارتﻰ
در داخل تر ﻣﻴﻨال بکس فﻴﻮزﻫاى اتﻮﻣات ،سرکت شارت را از برق خاﻣﻮش ﻧکﻨد در
اﻳﻦ صﻮرت ،فﻴﻮز ذوب شﻮﻧده ،برق را باﻻى تﻤام سرکتﻫا قطع ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
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فصل چهارم

ﻧجارى
بﻪ اشکال زﻳر تﻮجﻪ کﻨﻴد.
 -1آﻳا چﻮبﻫاى ﻧشان داده شده را ﻣﻰشﻨاسﻴد؟
 -2اسﻢ و کاربرد افزارى کﻪ در شکل زﻳر ﻧشان داده شده است بﻪ ﻳاد دارﻳد؟

شکل (  )۴-1الف

ب

ج

شﻤا در صﻨف ﻫفتﻢ و ﻫشتﻢ با ﻣﻨابع تﻬﻴﺔ چﻮب ،خﻮاص عده ﻳﻰ از چﻮبﻫا ،تعدادى
از افزار کار ﻣربﻮط بﻪ صﻨاﻳع چﻮب آشﻨا شده اﻳد .در اﻳﻦ فصل با ﻣحصﻮﻻت دﻳگر
چﻮب ،عﻮاﻣل تخرﻳب کﻨﻨدة چﻮب ،تعدادى از افزار و آﻻت ﻧجارى و ﻫﻤچﻨان با
ساخت برخﻰ از ﻣحصﻮﻻت چﻮبﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.

31

محصوﻻت مهم چوب
کاغذ :ﻳکﻰ از ﻣحصﻮﻻت دﻳگر ساختﻪ شده از چﻮب ،کاغذ است .براى ساختﻦ کاغذ ابتدا
تﻨﺔ درخت را بﻪ و سﻴلﺔ دستگاه بﻪ قطعات کﻮچک تبدﻳل ﻣﻰکﻨﻨد .بﻪ اﻳﻦ پارچﻪﻫاى
کﻮچک چﻮب چپس گفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
بعد چﻮبﻫاى ورق شده (چپس ﻫا)
را بﻪ وسﻴلﺔ ﻣﻮاد تـﻴزابﻰ و روشﻫاى
ﻣختلف تجزﻳﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا اﻳﻦ
کﻪ بﻪ خﻤﻴرة چﻮب تبدﻳل شﻮﻧد؛
سپس تﻮسط ﻣﻮاد رﻧگبر کﻴﻤﻴاوى
رﻧگ آن سفﻴد ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .بعد
از غربالﻫاى ﻣخصﻮص گذراﻧﻴده
و بﻪ قسﻢ صفحات ﻧازک ﻫﻤﻮار و
اتﻮ ﻣﻰشﻮد .در اخﻴر کاغذ بﻪ شکل
رولﻫا بﻪ اﻧدازهﻫاى ﻣختلف برش و

شکل ( )۴-2کاغذ

بستﻪ بﻨدى ﻣﻰگردد.

فعالیت
در گروهﻫاى کﻮچک در بارة سؤال زﻳر با ﻫﻢ بحث و ﻣشﻮره ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس خﻼصﺔ
آن را بﻪ ﻫﻤصﻨفان خﻮد ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
سﻮال :در ﻣحل سکﻮﻧت شﻤا چﻨد ﻧﻮع کاغذ وجﻮد دارد و از آنﻫا در کدام کارﻫا
استفاده ﻣﻰشﻮد؟
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روکش مصنوعﻰ
عﻼوه بر روکشﻫاى طبﻴعﻰ کﻪ از چﻮب درختان ﻣختلف تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،روکشﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ
ﻧﻴز وجﻮدارد کﻪ از جﻨس کاغذى ﻫستﻨد و بعد از آغشتﻪ کردن با ﻣﻮاد کﻴﻤﻴاوى ﻣخصﻮص،
آن را بﻪ روى اﻧﻮاع ﻣحصﻮﻻت چﻮبﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :تختﻪﻫاى ﻧﻴﻮپان تختﻪﻫاى چﻨدﻻ ،ﻣﻮبل و
فرﻧﻴچر  ،ﻣﻴز آشپزخاﻧﻪ وغﻴره ﻧصب ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ روکشﻫا بﻪ رﻧگ ،ﻧقش وضخاﻣتﻫاى
ﻣختلف ساختﻪ ﻣﻰ شﻮﻧد .در شکل زﻳر چﻨد ﻧﻤﻮﻧﺔ چﻮب با روکشﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ ﻧشان داده
شده است.

شکل ( )۴-3روکشﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ
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تر کیبات چوب :ﻳکﻰ دﻳگر از ﻣحصﻮﻻت چﻮب ،ترکﻴبات آن با ﻣﻮاد دﻳگر؛ ﻣاﻧﻨد:
سﻤﻨت ،گچ و اسفﻨج است.بﻪ اﻳﻦ ﻣحصﻮﻻت کﻤپﻮزﻳتﻫا ﻧﻴز گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع
تختﻪﻫا؛ ﻣاﻧﻨد تختﻪﻫاى ﻧﻴﻮپان(اشپان پلﻴت) از پرس کردن براده ﻳا ذرات چﻮب با ﻣﻮاد
سرشﻰ و پﻮدر سﻤﻨت ﻳا گچ تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮﻧد .از اﻳﻦ ﻧﻮع تختﻪﻫاى ترکﻴبﻰ ﻣﻨحﻴث
ﻣصالح در کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ استفاده ﻣﻰشﻮد؛ کﻪ با استفاده از روکشﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ
ﻣﻰتﻮان سطﻮح بﻴروﻧﻰ آنﻫا را تزﻳﻴﻦ ﻧﻤﻮد .در شکل ( ) ۴-۴ﻧﻤﻮﻧﺔ از تختﻪﻫاى چﻮب
و سﻤﻨت ،چﻮب وگچ ،چﻮب،گچ با اسفﻨج ﻧشان داده شده است.
چﻮب و

سﻤﻨت

چﻮب

گچ
و اسف

ﻨج

چﻮب

و گچ

شکل ( )۴-۴تر کﻴبات چﻮب

عوامل تخریب کنندۀ چوب
آﻳا تا حال دﻳده ﻳا شﻨﻴده اﻳد کﻪ درختان تازه و ﻳا چﻮبﻫاى پﻮشش ﻣﻨازل از داخل
تخرﻳب و پﻮسﻴده شده باشﻨد؟
اگر از چﻮب ﻣراقبت ﻧشﻮد ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ عﻨﻮان ﻣﻮاد غذاى ﻣﻮرد ﻫجﻮم حشرات و قارچﻫا
(پﻮپﻨک ﻫا) قرار گﻴرد؛ اﻣا ﻣراقبت سبب ﻣﻰشﻮد کﻪ درختان و چﻮبﻫاى برﻳده شده از
آنﻫا ،تا سالﻫاى زﻳاد دوام ﻧﻤاﻳد.
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پوپنک ها :پﻮپﻨکﻫا ﻣﻮجﻮدات زﻧدهﻳﻰ
ﻫستﻨد کﻪ عده ﻳﻰ از آنﻫا بﻪ درختان سبز
و برخﻰ دﻳگر بﻪ چﻮب حﻤلﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و
از ﻣﻮاد تشکﻴل دﻫﻨدة آنﻫا تغذﻳﻪ ﻧﻤﻮده
و سبب پﻮسﻴدهگﻰ چﻮب ﻣﻰشﻮﻧد .ﻫرگاه
چﻮب تﻮسط اﻳﻦ ﻣﻮجﻮدات بﻴشتر پﻮسﻴده
شﻮد استحکام خﻮد را از دست داده و بﻪ
سﻬﻮلت ﻣﻰتﻮان آن را شکست.

شکل ()۴-5

مواد کیمیاوى مخرب چوب :آلﻮده شدن
چﻮب با عده ﻳﻰ از ﻣﻮاد کﻴﻤﻴاوى؛ ﻣاﻧﻨد :تﻴزابﻫا و القلﻰﻫا ،سبب تخرﻳب حجرات
چﻮب ﻣﻰشﻮﻧد ،بﻨابر اﻳﻦ از رﻳختﻦ تﻴزابﻫا ﻳا ﻣﻮاد القلﻰ ،باﻻى وساﻳل چﻮبﻰ باﻳد
جلﻮگﻴرى شﻮد.
آتش سوزى :چﻮب ،ﻣاده ﻳﻰ است کﻪ بﻪ زودى آتش ﻣﻰگﻴرد و ﻣﻰسﻮزد .در صﻮرت
بﻰ احتﻴاطﻰ حتﻰ
جﻨگلﻫا سبز ﻧﻴز
از خطر حرﻳق در
اﻣان ﻧﻴستﻨد .اﻳﻦ
خطرات ﻣﻰتﻮاﻧد
ﻣصﻨﻮعات چﻮبﻰ
شکل ( )۴-6آتش سﻮزى

35

و خاﻧﻪﻫاى ساختﻪ
شده از چـــﻮب را
وﻳران کﻨد.

حشرات چوب خوار :حشرات در ﻣراحل ﻣختلف ساخت و حتﻰ ﻣصرف ﻣصﻨﻮعات
چﻮبﻰ آنﻫا را ﻣﻮرد حﻤلﻪ قرار ﻣﻰدﻫﻨد و خسارات زﻳادى وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در بﻴﻦ اﻳﻦ
حشرات ﻣﻮرﻳاﻧﻪﻫا و قاﻧغﻮزکﻫاى چﻮب خﻮار بﻴشترﻳﻦ صدﻣﻪ را بﻪ چﻮب ﻣﻰرساﻧﻨد.
ﻧﻮزاد اﻳﻦ حشرات (ﻻروا) باعث اﻳجاد تﻮﻧلﻫا در داخل چﻮب ﻣﻰشﻮﻧد .در شکل()۴-7
عده ﻳﻰ از حشرات چﻮب خﻮار ﻧشان داده شده است.

شکل ( )۴-7حشرات چﻮب خﻮار

فعالیت
 -1اگر از چﻮبﻫاى پﻮسﻴده در کارﻫاى ﻧجارى و ساختﻦ ﻣصﻨﻮعات چﻮبﻰ
استفاده شﻮد چﻪ ﻣشکﻼتﻰ را بﻪ بار خﻮاﻫد آورد؟
 -2چﻮبﻫاى پﻮسﻴده سﻨکﻴﻦ تر اﻧد و ﻳا چﻮبﻫاى سالﻢ ،چرا؟
در گروهﻫاى خﻮد در باره سؤاﻻت فﻮق ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس جﻮابﻫاى تان را
لست ﻧﻤﻮده و بﻪ صﻨف تان گزارش دﻫﻴد.
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افزار کار صنایع چوبﻰ
در صﻨﻮف ﻫفتﻢ و ﻫشتﻢ با عدهﻳﻰ از افزار کار صﻨاﻳع چﻮب؛ ﻣاﻧﻨد :اره ،رﻧده ،اسکﻨﻪ،
چﻮبساى ،سﻮﻫان و گﻮﻧﻴا آشﻨا شده اﻳد .اکﻨﻮن با سﻪ افزار دﻳگرکﻪ در ﻧجارى از آن
استفاده ﻣﻰشﻮد آشﻨاﻳﻰ حاصل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
 -1خط کش کچالک (خط کش زخدار) :اﻳﻦ وسﻴلﻪ ﻳکﻰ از آﻻت خط کشﻰ است
کﻪ براى ﻳکسان کردن ضخاﻣت و عرض تختﻪﻫاى
کﻮچک و خط کشﻰ اتصاﻻت ﻣختلف (ﻣث ً
ﻼ اتصال
چﻮل و فاق) بﻪ کار ﻣﻰرود .اﻳﻦ وسﻴلﻪ ﻣتشکل از دو
قسﻤت است و ﻧظر بﻪ اﻧدازة ﻣﻮرد ﻧظر ﻣﻰتﻮان آن را
عﻴار و تﻮسط پﻴچ ﻣﻮجﻮد در بدﻧﺔ آن ،اﻧدازة تعﻴﻴﻦ
شده را تا ختﻢ خط کشﻰ حفظ ﻧﻤﻮد .در شکل زﻳر
چگﻮﻧﻪگﻰ استفاده از خط کش کچالک ﻧشان داده شکل ( )۴-8خط کش کچالک
شده است.
-2پرکار :از پرکار براى ترسﻴﻢ قﻮسﻫا و داﻳرهﻫا بﻪ روى
قطعﻪ کار استفاده ﻣﻰشﻮد.
فصل ()۴-9
استفاده از پرکار
 -3ارۀ شبکه :براى برﻳدن تختﻪﻫاى ﻫاى
ﻧازک و کارﻫاى ظرﻳف بﻴشتر از ارة شبکﻪ
استفاده ﻣﻰشﻮد .ارة شبکﻪ ﻣتشکل از دستﻪ،
چﻮکات فلزى و پل اره است .در شکل ()۴-10
ساختﻤان ارة شبکﻪ ﻧشان داده شده است.
فصل ( )۴-10اره شبکﻪ کارى
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فعالیت
شبکه کارى
مواد و افزار مورد ضرورت :تختﻪ سﻪ ﻻ ،اره شبکﻪ ،پﻨسل ،رﻧگ و رﻳگﻤال
طرز العمل :تصﻮﻳر ﻳک گل ،ﻳک اسﻢ (ﻣث ً
ﻼ اسﻢ صﻨف تان) ﻳا شکل ﻳک
حﻴﻮان را بﻪ روى تختﺔ چﻨد ﻻ ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد و بــا استفاده از اره شبکﻪ
آن را قطعﻪ قطعﻪ ببرﻳد؛ سپس قطعات برﻳده شده را بﻪ روى تختﻪ سﻪ
ﻻ پﻬلﻮى ﻫﻢ سرش و با رﻳگ ﻣال سطح و کﻨارﻫاى آن را صاف
ﻧﻤاﻳﻴد و بعد آن را رﻧگآﻣﻴزى کﻨﻴد.

خﻼصۀ فصل
یکﻰ از محصوﻻت دیگر ساخته شده از چوب ،کاغذ است .براى ساختن کاغذ ابتدا تنۀ درخت را به و سیلۀ دستگاه
به قطعات کوچک تبدیل مﻰکنند؛ بعد چوبهاى ورق شده (چپس ها) را به وسیلۀ مواد تیزابﻰ و روشهاى مختلف
تجزیه مﻰنمایند تا این که به خمیرۀ چوب تبدیل شوند بعدا ً توسط مواد رنگبر کیمیاوى رنگ آن سفید ساخته
مﻰشود ،بعد از غربالهاى مخصوص گذرانیده مﻰشود و به قسم صفحات نازک هموار و اتو مﻰشود.
عﻼوه بر روکشهاى طبیعﻰ که از چوب درختان مختلف تهیه مﻰشوند روکشهاى مصنوعﻰ نیز وجودارد که
از جنس کاغذى هستند که بعد از آغشته کردن با مواد کیمیاوى مخصوص به روى انواع محصوﻻت چوبﻰ؛ مانند:
تختههاى نیوپان که از برادۀ چوب ساخته مﻰشوند ،تختههاى چند ﻻ ،موبل و فرنیچر  ،میز آشپزخانه وغیره استفاده
مﻰشوند.
یکﻰ دیگر از محصوﻻت چوب ،ترکیبات آن با مواد دیگر؛ مانند :سمنت ،گچ و اسفنج است.به این محصوﻻت
کمپوزیتها نیز گفته مﻰشود .این نوع تختهها؛ مانند تختههاى نیوپان از پرس کردن براده یا ذرات چوب با مواد
سرشﻰ و پودر سمنت یا گچ تهیه مﻰشوند از این نوع تختههاى ترکیبﻰ منحیث مصالح ساختمانﻰ در ساختن
تعمیرات استفاده مﻰشود.
اگر از چوب مراقبت نشود مﻰتواند به عنوان مواد غذایﻰ مورد هجوم حشرات و قارچها (پوپنک ها) قرار گیرد.
مراقبت سبب مﻰشود که درختان و چوبهاى بریده شده از آنها ،تا سالهاى زیاد دوام نماید.
قارچ یا پوپنکها موجودات زنده یﻰ هستند که عده یﻰ از آنها به در ختان سبز(زنده) و برخﻰ دیگر به چوب
حمله مﻰنمایند و از مواد تشکیل دهندۀ آنها تغذیه مﻰنمایند و سبب پوسیدهگﻰ چوب مﻰشوند.
آلوده شدن چوب با عده یﻰ از مواد کیمیاوى مانند :تیزابها و القلﻰها سبب تخریب حجرات چوب مﻰشوند.
خط کش کچالک یکﻰ از آﻻت خط کشﻰ است که براى یکسان کردن ضخامت و عرض تختههاى کوچک و خط
کشﻰ اتصاﻻت مختلف ،به کار مﻰرود.
از پرکار براى ترسیم قوسها و دایرهها به روى قطعۀ کار استفاده مﻰشود.
براى بریدن تختههاى نازک و کارهاى ظریف اکثرا ً از ارۀ شبکه استفاده مﻰشود.
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فصل پنجم

پرورش ﻣاﻫﻰ و باغباﻧﻰ

پرورش ماهﻰ
آﻳا تا اکﻨﻮن شکار ﻣاﻫﻰ را دﻳده اﻳد؟
ﻣاﻫﻰ با داشتﻦ گﻮشت سفﻴد و لذﻳذ از زﻣانﻫاى باستان تا حال ﻣﻮرد تﻮجﻪ اﻧسان قرار
دارد و از آن بﻪ شﻴﻮهﻫاى ﻣختلف ،غذاﻫاى خﻮش ﻣزه تﻬﻴﻪ ﻣﻰگردد.
باﻻ بﻮدن ﻣصرف گﻮشت ﻣاﻫﻰ در جﻬان سبب شده است تا عﻼوه بر ﻣﻨابع طبﻴعﻰ،
ﻣاﻫﻰ در حﻮضﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ ﻧﻴز پرورش گردد .در کشﻮر عزﻳز ﻣا عﻼوه بر ﻣحﻼت
طبﻴعﻰ اﻣکاﻧات پرورش ﻣاﻫﻰ را در حﻮضﻫاى ﻣصﻨﻮعﻰ ﻧﻴز دارد .از پروش ﻣاﻫﻰ ﻧﻪ
تﻨﻬا ﻣﻮاد غذاﻳﻰ تﻮلﻴد ﻣﻰگردد؛ بلکﻪ از فروش و تجارت آن ﻣفاد خﻮب ﻧﻴز بﻪ دست
ﻣﻰآﻳد .در اﻳﻦ فصل ﻣﻰآﻣﻮزﻳد کﻪ ﻣاﻫﻰ در فارمﻫا چگﻮﻧﻪ پرورش ،تغذﻳﻪ و تکثﻴر
ﻣﻰشﻮﻧد ،حرفﺔ باغباﻧﻰ شاﻣل کدام فعالﻴتﻫا است .باغﻫا چگﻮﻧﻪ پﻼﻧگذارى و
احداث ﻣﻰشﻮﻧد قسﻤتﻫاى اصلﻰ ﻳک درخت چﻴست ،درختان بﻪ چﻪ شﻴﻮهﻫا
تکثﻴر ﻣﻰگردﻧد ،و ﻫﻤچﻨان در اﻳﻦ فصل ﻣﻰآﻣﻮزﻳد کﻪ ﻣراقبتﻫاى پس از ﻧﻬال
شاﻧﻰ شاﻣل کدام کار است.
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محیط پرورش ماهﻰ
ﻣاﻫﻰ جاﻧﻮر خﻮن سرد است و بﻪ خاطر حفظ درجﺔ حرارت بدن خﻮد  ،ﻣجبﻮر بﻪ ﻣصرف
اﻧرژى ﻧﻴست .بدﻳﻦ لحاظ  ،ﻳک ﻣاﻫﻰ ﻧسبت بﻪ ﻳک جاﻧﻮر خﻮﻧگرم  ،ازﻧظر تبدﻳل ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ بﻪ پروتﻴﻦ ضرورت بدن خﻮدش ،استعداد خﻮبﻰ دارد .ﻳکﻰ از عﻮاﻣل ﻣﻬﻢ براى
رشد و اداﻣﻪ زﻧدهگﻰ ﻣاﻫﻴان ،درجﺔ حرارت ﻣحﻴط زﻧده گﻰ آنﻫا (آب) است .ﻣاﻫﻴان
پرورشﻰ از ﻧظر درجﺔ حرارت آب ،بﻪ دو دستﻪ :ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم و ﻣاﻫﻴان آبﻫاى
سرد تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد .ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم در آبﻫاى کﻪ درجﺔ حرارت بلﻨد تر از 20
درجﻪ ساﻧتﻰ گرﻳد داشتﻪ باشد زﻧدهگﻰ و تﻮلﻴد ﻣثل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

شکل()5-2ﻣحﻴط زﻧده گﻰ ﻣاﻫﻰ

بﻬترﻳﻦ درجﺔ حرارت براى رشد اﻳﻦ دستﺔ ﻣاﻫﻴان  25درجﻪ ساﻧتﻰ گرﻳد است .ﻫرگاه
درجﺔ حرارت آب کﻤتر از  10درجﺔ ساﻧتﻰ گرﻳد شﻮد ،رشد و ﻧﻤﻮى آنﻫا ﻣتﻮقف
ﻣﻰگردد.
دستﺔ دوم ،ﻳعﻨﻰ ﻣاﻫﻴان آبﻫاى سرد در حرارت  10-8درجﺔ ساﻧتﻰ گرﻳد زﻧدهگﻰ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
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حوضهاى خاکﻰ پرورش ماهﻰ
ﻣاﻫﻰ را ﻣﻰتﻮان در حﻮضﻫاى خاکﻰ ،سﻨگﻰ و ﻳا کاﻧکرﻳتﻰ پرورش ﻧﻤﻮد .حﻮضﻫاى
پرورش ﻣاﻫﻰ بﻪ خاطر
تأﻣﻴﻦ جرﻳان آب ،اﻧدکﻰ
ﻣﻴﻼن دار اعﻤار ﻣﻰگردد.
ورود آب بﻪ حﻮض
از طرﻳق ﻳک درﻳچﺔ
دخﻮلﻰ صﻮرت ﻣﻰگﻴرد
کﻪ ﻫدف از آن تأﻣﻴﻦ
جرﻳان قابل تﻨظﻴﻢ آب،
ﻣﻤاﻧعت از فرار ﻣاﻫﻴان و
شکل ( )5-3حﻮضﻫاى خاکﻰ پرورش ﻣاﻫﻰ
جلﻮگﻴرى از داخل شدن
ﻣﻮجﻮدات دﻳگر بﻪ داخل
حﻮض ﻣﻰباشد .اﻳـﻦ آب از طـرﻳق ﻳـک درﻳچﺔ خروجﻰ قابل کﻨترل ﻣﻰباشد و بﻪ
تﻮلﻴد کﻨﻨده اﻣکان ﻣﻰدﻫد کﻪ آب حﻮض را با آب تازه تعﻮﻳض ﻧﻤاﻳﻨد .در صﻮرتﻰکﻪ
آب شﻴرﻳﻦ جﻬت پر کردن حﻮض در ﻣﻮاقع
ﻣختلف سال کافﻰ ﻧباشد ،ساختﻦ ﻳک ﻣخزن
ذخﻴره آب ،پرورش دﻫﻨدهگان را قادر خﻮاﻫد
ساخت تا در زﻣان خشکسالﻰ و کﻢ آبﻰ از
ذخﻴره استفاده ﻧﻤاﻳﻨد .بستر اﻳﻦ ﻧﻮع حﻮضﻫا
باﻳد داراى ﻳک ﻣقدار ﻧباتات و علفزار باشد
تا تخﻢﻫاى ﻣاﻫﻴان بﻪ آن بچسپﻨد .جﻬت
تشکﻴل بستر سبز باﻳد تخﻢ ﻧباتاتﻰ کﻪ در
آب ﻣﻰتﻮاﻧﻨد رشد ﻧﻤاﻳﻨد بﻪ حﻮض پاشﻴده
شﻮد؛ بﻨابر اﻳﻦ خاک آن باﻳد حد اقل داراى
شکل ( )5-۴حﻮض پرورش ﻣاﻫﻰ از ﻧﻮع کاﻧکرﻳتﻰ
 30فﻴصد رس باشد.
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فعالیت
براى جلﻮگﻴرى از بﻴﻤارى ﻣاﻫﻴان تحت پرورش ،کدام تدابﻴر حفاظتﻰ را ﻣﻰتﻮان
اتخاذ کرد؟
در اﻳﻦ باره در گروهﻫاى تان ﻣباحثﻪ کﻨﻴد؛ سپس پﻴشﻨﻬاد خﻮد را براى ﻫﻤصﻨفان
تان ارائﻪ کﻨﻴد.
براى آﻣاده کردن حﻮض پرورش ﻣاﻫﻰ پس از ﻳک دوره ،اﻳﻦ فعالﻴتﻫا صﻮرت
ﻣﻰگﻴرد:
 .1خشک کردن حﻮض پس از تخلﻴﻪ آن از ﻣاﻫﻰ
 .2سﻮزاﻧدن گﻴاﻫان
 .3ضد عفﻮﻧﻰ کردن حﻮض (چﻮﻧﻪ پاشﻰ)
 .۴ترﻣﻴﻢ دﻳﻮارﻫاى حﻮض
 .5تخﻢ پاشﻰ وکﻮد دادن براى رشد دوبارة بستر سبز در حﻮض ﻫا.
چگونه گﻰ تغذیۀ ماهیان تحت پرورش
غذاى ﻣاﻫﻰ بﻪ دو شکل طبﻴعﻰ (زﻧده) و ترکﻴبﻰ تأﻣﻴﻦ ﻣﻰشﻮد.
الف) غذاى طبیعﻰ :بﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات زﻧده ﻧباتﻰ و غﻴر ﻧباتﻰ غذاى طبﻴعﻰ گفتﻪ
ﻣﻰشﻮد .اﻳجاد و کﻮد دادن بستر سبز حﻮضﻫاى پرورش ﻣاﻫﻰ سبب افزاﻳش غذاى زﻧده
براى ﻣاﻫﻴان ﻣﻰشﻮد .غذاى طبﻴعﻰ ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم عبارت است از :شبدر ،ﻧباتات
کﻪ در آب ﻣﻰروﻳﻨد و ﻣﻮجﻮدات کﻮچک زﻧدة غﻴر ﻧباتﻰ ﻣﻰباشد.
ب) غذاى ترکیبﻰ :غذاى ترکﻴبﻰ از چﻨد ﻧﻮع غذا با تﻮجﻪ بﻪ ﻧﻮع ،تعداد و سﻦ ﻣاﻫﻴان
تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮد .غذاى ترکﻴبﻰ براى ﻣاﻫﻴان در ﻣحل پرورش و ﻳا فابرﻳکﺔ ﻣخصﻮص
تـــﻮلﻴد ﻣﻰشﻮد .در جدول
ﻣقدار
شﻤاره اجزاى ترکﻴب
ذﻳل ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ غـــذاﻳﻰ
٪15
آرد استخﻮان ﻣاﻫﻰ
1
ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم ﻧشان
٪5٧
گﻨدم درجﻪ پاﻳﻴﻦ
2
داده شده است.
٪23
کﻨجاره ﻳا سﻮﻳا
3
۴

کاه ﻳا علف جﻮارى

٪5
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تکثیر ماهﻰ
اگر تﻨاسب بﻴﻦ ﻣصرف و تکثﻴر ﻣاﻫﻴان در فارمﻫاى پرورش ﻣاﻫﻰ در ﻧظر گرفتﻪ ﻧشﻮد
چﻪ واقع خﻮاﻫد شد؟
تﻮلﻴد کﻨﻨده گان ،در فارمﻫاى پرورش ﻣاﻫﻰ حﻮضﻫاى جداگاﻧﻪ را براى تخﻢ رﻳزى و
پرورش چﻮچﺔ ﻣاﻫﻰﻫا در ﻧظر ﻣﻰگﻴرﻧد تا بتﻮاﻧﻨد شراﻳط ﻣﻨاسب را براى تخﻢ رﻳزى و ﻧﻤﻮى
چﻮچﻪﻫا (ﻻروا ) فراﻫﻢ ﻧﻤاﻳﻨد .بﻪ
طﻮر ﻣعﻤﻮل ﻣاﻫﻴان آب شﻴرﻳﻦ
در درجﺔ حرارت حدود  22درجﺔ
ساﻧتﻰ گرﻳد تخﻢ رﻳزى ﻣﻰکﻨﻨد
و حﻮضﻫاى تخﻢرﻳزى را در
آغاز ﻣاه ثﻮر و جﻮزا ﻫﻨگاﻣﻰ کﻪ
حرارت آب زﻳاد ﻣﻰشﻮد ،آﻣاده
ﻣﻰسازﻧد .بعد از آﻣاده شدن
حﻮضﻫا ،ﻣاﻫﻴان بالغ از جﻨس ﻧر
و ﻣاده اﻧتخاب و در حﻮضﻫاى
تکثﻴر اﻧتقال ﻣﻰگردﻧد .بعد از

شکل ()5-5

حدود  36ساعت ﻣادهﻫا روى
گﻴاﻫان حﻮض تخﻢ ﻣﻰرﻳزﻧد .ﻫر ﻣاﻫﻰ حدود  100000تخﻢ بر حسب ﻫر کﻴلﻮگرم از
وزن بدﻧش تﻮلﻴد ﻣﻰکﻨد .ﻣاﻫﻰﻫاى تﻮلﻴد کﻨﻨدة ﻣثل را پس از تخﻢرﻳزى بﻼفاصلﻪ از
حﻮض بﻴرون ﻣﻰآورﻧد تا تخﻢﻫا را ﻧخﻮرﻧد.
بحث کﻨﻴد
چﻪ ﻧﻮع شکار ﻣاﻫﻰ در درﻳاﻫا و ﻣﻨابع آب ،آسﻴب بﻪ تخﻢ و چﻮچﻪﻫاى
ﻣاﻫﻰ و ساﻳر آب زﻳستان ﻣﻰرساﻧد .کﻪ ﻧباﻳد صﻮرت گﻴرد؟
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باغبانﻰ
بﻪ کدام ﻧﻮع ﻣزرعﻪ باغ
گفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
ضرورﻳات غذاﻳﻰ بدن
اﻧسان شاﻣل وﻳتاﻣﻴﻦﻫا،
چربﻰ ،ﻧشاﻳستﻪ ،اﻣﻼح
(ﻧﻤک ﻫا) و ﻣﻮاد ﻣختلف
ﻣعدﻧﻰ ﻣﻰباشد .ﻣﻴﻮهﻫا
با داشتﻦ وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى
شکل ( )5-6ﻣﻴﻮهﻫا بﻬترﻳﻦ ﻣﻨبع وﻳتاﻣﻴﻦﻫا است
ﻣختلف ﻣﻨبع ﻣﻬﻢ ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ اﻧسان را تشکﻴل
ﻣﻰدﻫد .پرورش درختان ﻣﻴﻮه دار از زﻣانﻫاى قدﻳﻢ تا حال در ﻣﻨاطق ﻣختلف جﻬان
ﻣروج است .افزاﻳش جﻤعﻴت در جﻬان و ضرورت بﻴشتر ﻣﻮاد غذاﻳﻰ سبب شده است تا
ﻣﻨابع تﻮلﻴد ﻣﻮاد غذاﻳﻰ از جﻤلﻪ باغﻫاى ﻣﻴﻮه بﻪ شﻴﻮة فﻨﻰ احداث و از شﻴﻮهﻫاى جدﻳد
آبﻴارى و ﻣبارزه با آفات زراعتﻰ در آن استفاده گردد.

شاخ و برگ

ساقﻪ
رﻳشﻪ
شکل ( )5-7قسﻤتﻫاى اصلﻰ درخت

قسمتهاى اصلﻰ یک درخت
کدام قسﻤت درختان را ﻣستقﻴﻢ دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟
درختان از سﻪ قسﻤت اصلﻰ ،ﻳعﻨﻰ رﻳشﻪ ،ساقﻪ و
تاج (شاخ و برگ) تشکﻴل گردﻳده اﻧد .در بسﻴارى
از درختان رشد ساقﻪ و شاخ و برگ ،ارتباط
ﻣستقﻴﻢ بﻪ رشد رﻳشﺔ آن دارد .شکل رﻳشﻪ در
درختان ﻣختلف ﻣتفاوت است و بعضﻰ رﻳشﻪﻫا تا
چﻨد برابر ارتفاع درخت در خاک پاﻳﻴﻦ ﻣﻰروﻧد و از
آبﻫاى ﻣﻮجﻮد در اعﻤاق زﻣﻴﻦ استفاده ﻣﻰکﻨﻨد.
اﻳﻦ چﻨﻴﻦ در ختان در ﻣﻨاطق خشک وکﻢ آب ﻧﻴز
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پرورش شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد .ﻫرگاه درختان را از فاصلﺔ دورتر ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد ﻣتﻮجﻪ خﻮاﻫﻴد
شد کﻪ شکل ُکلﻰ شاخ وبرگ درختان از ﻫﻢ فرق دارﻧد و ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ شکل کروى،
ﻣخروطﻰ ،ﻳا بﻴضﻮى دﻳده ﻣﻰشﻮﻧد .قسﻤتﻰ کﻪ رﻳشﻪ و شاخﻪﻫا را باﻫﻢ وصل ﻣﻰﻧﻤاﻳد،
ساقﻪ ﻳا تﻨﺔ درخت ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.

فعالیت
در گروپﻫاى خﻮد تفاوت درختان را با ساﻳر ﻧباتات لست ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس آن را براى
ﻫﻤصﻨفان تان قرائت ﻧﻤاﻳﻴد.
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تکثیر درختان
در آخر زﻣستان و شروع فصل بﻬار ،تعداد زﻳاد ﻧﻬالﻫا در بازار بﻪ فروش ﻣﻰرسد .اﻳﻦ
ﻧﻬالﻫا چگﻮﻧﻪ تکثﻴر ﻣﻰشﻮﻧد؟
درختان ﻣاﻧﻨد ساﻳر ﻧباتات بﻪ طرﻳقﻪﻫاى ﻣختلف؛ از قبﻴل :تخﻢ پاشﻰ ،قلﻤﻪ کردن،
خﻮاباﻧﻴدن شاخﻪ در زﻳر خاک ،پﻴﻮﻧد کردن و  . . .تکثﻴر ﻣﻰشﻮﻧد .طرﻳقﺔ تکثﻴردرختان
با در ﻧظر داشت ﻧﻮع آن ﻣتفاوت ﻣﻰباشد .ﻣعﻤﻮلترﻳﻦ طرﻳقﻪ تجارتﻰ تکثﻴر درختان
کشت داﻧﻪ ﻳا تخﻢ آن در قﻮرﻳﻪ ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ طرﻳقﻪ تخﻢ ﻣﻮرد ﻧظر را در فصل بﻬار
بﻪ صﻮرت خطﻰ در زﻣﻴﻦ (قﻮرﻳﺔ) ﻣﻰکارﻧد و در ﻣاه اخﻴر زﻣستان (قبل از بﻴدار شدن
جﻮاﻧﻪ ﻫا) آنﻫا را بﻪ قﻮرﻳﺔ دوم اﻧتقال ﻣﻰدﻫﻨد .ﻧﻬالﻫاى جﻮان در قﻮرﻳﺔ دوم بﻪ فاصلﺔ
بﻴشتر (دو الﻰ سﻪ چﻨد قﻮرﻳﻪ اول) در زﻣﻴﻦ غرس ﻣﻰشﻮﻧد تا بﻬتر رشد کﻨﻨد .از ﻣاه
جﻮزا الﻰ ﻣاه سﻨبلﻪ ( ﻧظر بﻪ آب و ﻫﻮاى ﻣﻨطقﻪ) عﻤل پﻴﻮﻧد روى ﻧﻬالﻫاى قﻮرﻳﻪ
اﻧجام ﻣﻰشﻮد .پﻴﻮﻧد ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ اﻧدازة  10 -8ساﻧتﻰ ﻣتر با ﻻتر از سطح خاک ،در جﻬت
شﻤال روى ساقﺔ ﻧﻬال صﻮرت ﻣﻰگﻴرد ،تا از تابش ﻣستقﻴﻢ ﻧﻮر آفتاب ﻣحفﻮظ باشد .بﻪ
استثﻨاى بعضﻰ درختان؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣجﻨﻮن بﻴد کﻪ ﻳک ﻣتر باﻻتر از سطح خاک پﻴﻮﻧد زده
ﻣﻰشﻮﻧد .در ﻣﻮرد درختان ﻫستﻪ دار( زردالﻮ ،گﻴﻼس ،شفتالﻮ و  ). . .ﻧﻬالﻫا در بﻬار
سال دوم در قﻮرﻳﻪ اول بدون اﻧتقال بﻪ قﻮرﻳﺔ دوم پﻴﻮﻧد ﻣﻰشﻮﻧد و در بﻬار و تابستان
سﻮم در ﻣحل اصلﻰ اﻧتقال ﻣﻰگردﻧد.

شکل ( )5-8قﻮرﻳﺔ ﻧﻬالﻫا
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بحث کﻨﻴد
تﻮسعﺔ باغﻫا و تکثﻴر ﻧﻬالﻫاى ﻣﻴﻮهدار و غﻴر ﻣﻴﻮهدار در اقتصاد کشﻮر
و حفظ ﻣحﻴط زﻳست چﻪ تأثﻴر دارد؟

ب
یش
تر ب
دان
ید

درختان ﻣﻴﻮه دار؛ ﻣاﻧﻨد :اﻧار ،اﻧجﻴر ،اﻧگﻮر (تاک) با قلﻤﻪ کردن و خﻮاباﻧﻴدن
و در ختان زرد آلﻮ ،گﻴﻼس و ساﻳر درختان ﻫستﻪ دار با کشت تخﻢ تکثﻴر
ﻣﻰشﻮﻧد.
درختان سﻴب از سال سﻮم و درختان ﻧاک از سال چﻬارم بﻪ بعد تا  12الﻰ  1۴سال
حاصل دﻫﻰ اقتصادى دارﻧد.
چگونهگﻰ احداث باغ
اگر قرار باشد کﻪ ﻳک باغ کﻮچک احداث کﻨﻴد ،کدام ﻣﻮارد را در ﻧظر ﻣﻰگﻴرﻳد؟
بﻴشتر خاک ﻣﻨاطق ﻣختلف از ﻧظر ترکﻴب ﻣﻮاد و اﻣﻼح از ﻫﻢ ﻣتفاوت است .قبل از
احداث باغ باﻳد تثبﻴت شﻮد کﻪ در آن ﻣﻨطقﻪ کدام ﻧﻬالﻫا رشد ﻧﻤﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد .در احداث
فارمﻫاى زراعتﻰ بزرگ در قدم اول از خاک آن ساحﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ بردارى ﻣﻰشﻮد و ﻣتخصصﻴﻦ
بعد از تجزﻳﺔ خاک تﻮسط ﻻبرا تﻮارﻫاى ﻣجﻬز و تحلﻴل شراﻳط ﻣحﻴطﻰ ﻣﻨطقﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :آب
و ﻫﻮا (حد اقل و حد اعظﻢ در جﺔ حرارت) ﻣقدار بارﻧدهگﻰ ساﻻﻧﻪ ،طﻮل زﻣان گرﻣﻰ و
سردى ،وضعﻴت بادﻫاى ﻣﻮسﻤﻰ ﻣﻨابع آبﻴارى و ﻫﻤچﻨان راهﻫاى رفت و آﻣد بﻪ ﻣزرعﻪ و
اﻣکاﻧات اﻧتقال ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده در باغ و ﻧﻴروى بشرى ﻣﻮرد ﻧﻴاز را ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ قرار
ﻣﻰدﻫﻨد؛ سپس ﻣطابق شراﻳط اقلﻴﻤﻰ و ﻧﻴاز ﻣﻨدىﻫاى تجارتﻰ بﻪ احداث فارمﻫاى بزرگ
زراعتﻰ ﻣﻰپردازﻧد.
فکر کنید
چرا در ختان را در باغﻫا ﻳا کﻨار زﻣﻴﻦﻫاى زراعتﻰ بﻴشتر در قطارﻫاى
ﻣﻨظﻢ غرس ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
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شکل ( )5-9فاصلﺔ در ختان در باغ

فاصلﺔ درختان از ﻫﻤدﻳگر در باغﻫا
ارتباط بﻪ ﻧﻮع درختان دارد .درختاﻧﻰ کﻪ
داراى شاخ  ،برگ و رﻳشﺔ بزرگتر باشﻨد
بﻪ فاصلﺔ دور تر از ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ غرس
ﻣﻰشﻮﻧد تا شاخ و برگ ﻳکﻰ با عث اﻳجاد
ساﻳﻪ باﻻى دﻳگرى ﻧشﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت
رﻳشﻪﻫا ﻧﻴز در رقابت غذاﻳﻰ با ﻫﻢ واقع
ﻧﻤﻰشﻮﻧد .از جاﻧب دﻳگر براى اﻳﻦ کﻪ
آبﻴارى ،دواپاشﻰ و ساﻳر فعالﻴتﻫا در
باغﻫا بﻪ سﻬﻮلت اﻧجام شده بتﻮاﻧد،
درختان را در قطارﻫاى ﻣﻨظﻢ طﻮرى
غرس ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا ﻣاشﻴﻦ آﻻت زراعتﻰ
عبﻮر ﻧﻤﻮده بتﻮاﻧد.

فعالیت
 .1کدام درختان در ﻣحﻴط گرﻣسﻴر و کدام در ختان در ﻣحﻴط سرد سﻴرکشﻮر ﻣا
ﻣﻰروﻳﻨد؟
 .2کدام در ختان در ﻫر دو ﻣحﻴط قابل پرورش اﻧد؟
در گروهﻫاى خﻮد در بارة سؤاﻻت فﻮق بحث و ﻣشﻮره ﻧﻤﻮده؛ سپس بﻪ صﻨف تان
گزارش دﻫﻴد.
مراقبتهاى پس از نهال شانﻰ
از ﻧﻬال ،کدام ﻣراقبتﻫا صﻮرت گﻴرد تا ﻧتﻴجﺔ ﻣطلﻮب بﻪ دست آﻳد؟
در صﻨف ﻫفتﻢ در بارة چگﻮﻧﻪگﻰ غرس ﻧﻬال ﻣعلﻮﻣات حاصل ﻧﻤﻮده اﻳد .در اﻳﻦ درس
بﻪ ﻣراقبتﻫاى پس از ﻧﻬال شاﻧﻰ ﻣﻰپردازﻳﻢ:
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الف) آبیارى :درختان بزرگ با داشتﻦ رﻳشﻪﻫاى اﻧبﻮه و عﻤﻴق تا ﻣدتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
از رطﻮبت زﻣﻴﻦ استفاده ﻧﻤاﻳﻨد .چﻮن ﻧﻬالﻫا رﻳشﺔ بزرگ و عﻤﻴق ﻧدارﻧد ،بﻨابر اﻳﻦ
باﻳد زود زود آبﻴارى گردﻧد .فاصلﺔ زﻣاﻧﻰ بﻴﻦ دو آبﻴارى ارتباط بﻪ ﻧﻮع خاک و حرارت
ﻣحﻴط دارد .ﻫرگاه خاک از ﻧﻮع رﻳگﻰ باشد ضرورت آبﻴارى بﻴشتر ﻣﻰشﻮد .آبﻴارى
درختان بﻪ شﻴﻮهﻫاى ﻣختلف صﻮرت گرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ بﻪ ﻣطالعﺔ عدهﻳﻰ از اﻳﻦ روشﻫا
ﻣﻰپردازﻳﻢ:
 -1آبیارى غرق آبﻰ  :در اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻴارى زﻣﻴﻦ بﻪ صﻮرت قطعات در آب غرق ساختﻪ
ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻴارى ﻣعﻤﻮ ٌﻻ در ﻧزدﻳک درﻳا و ﻣﻨابع بزرگ آب صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .ﻳکﻰ
از ﻧﻮاقص اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻴارى ،ضاﻳعات بﻴشتر آب است.
2ـ آبیارى کاسه یﻰ :در آبﻴارى کاسﻪ ﻳﻰ ﻣتﻨاسب بﻪ سﻦ و بزرگﻰ درخت دور تر از
ساقﺔ ﻧﻬال ﻳا درخت ،در زﻣﻴﻦ کاسﻪ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد و از طرﻳق جﻮى و ﻳا پاﻳپ بﻪ ﻫر
ﻧﻬال ﻣطابق شکل ( )5-10آب رساﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.

شکل ( )5-10آبﻴارى درختان بﻪ شﻴﻮة کاسﻪﻳﻰ
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 -3آبیارى قطرهیﻰ :در اﻳﻦ روش ،آب از
ﻣﻨبع بﻪ وسﻴلﺔ فشار در ﻧلﻫاى اصلﻰ و فرعﻰ
اﻧتقال و سپس بﻪ صﻮرت قطرهﻫاى ﻣتﻮاتر
در اطراف ساقﺔ ﻧﻬالﻫا ﻳا درختان چکاﻧﻴده
ﻣﻰشﻮد .تعداد قطره چکانﻫا در پاى ﻫر درخت
 ۴ -2و ﻣتﻨاسب بﻪ بزرگﻰ درخت ،بﻴشتر از
شکل ( )5-11آبﻴارى قطره ﻳﻰ
اﻳﻦ ﻧﻴز بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد .از اﻳﻦ ﻧﻮع شبکﻪ عﻼوه
بر آبﻴارى ،براى رساﻧﻴدن کﻮدﻫاى کﻴﻤﻴاوى ﻣﻨحل در آب ﻧﻴز استفاده ﻣﻰگردد .اﻳﻦ
ﻧﻮع آبﻴارى بﻴشتر در ﻣﻨاطقﻰ استفاده ﻣﻰگردد کﻪ بﻪ قلت آب زراعتﻰ دچار باشﻨد؛ زﻳرا
در اﻳﻦ روش از ضاﻳعات آب جلﻮ گﻴرى ﻣﻰشﻮد.
ب) شاخه برى :قطع کردن شاخﻪ و ﻣﻴﻮهﻫاى اضافﻰ درختان بﻪ ﻣﻨظﻮر تقﻮﻳت
شاخﻪﻫاى دﻳگر ،بﻪ دست آوردن حاصل بﻬتر و تزﻳﻴﻦ شکل کلﻰ درخت را شاخﻪ بُرى
گﻮﻳﻨد .قبل از بﻴدار شدن در ختان از خﻮاب زﻣستاﻧﻰ باﻳد شاخﻪ برى شﻮﻧد .در ﻫﻨگام
شاخﻪ برى درجﻪ حرارت ﻫﻮا ﻧباﻳد کﻤتر از پﻨج درجﺔ ساﻧتﻰ گرﻳد باشد .شاخﻪ برى را
ﻣﻰتﻮان در ﻳک ﻳا دو ﻣرحلﻪ اﻧجام داد .در ﻣرحلﺔ اول ،برﻳدن شاخﻪﻫا براى شکل دادن
کلﻰ درخت و در ﻣرحلﻪ دوم ،برﻳدن شاخﻪﻫاى اضافﻰ را باﻳد اﻧجام داد .بﻪ تصاوﻳر زﻳر
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
ﻳک ﻣرحلﻪﻳﻰ
(اﻳجاد شکل کلﻰ و برﻳدن شاخﻪ ﻫاى اضافﻰ)

دو ﻣرحلﻪﻳﻰ
(اﻳجاد شکل کلﻰ؛ سپس برﻳدن شاخﻪ ﻫاى اضافﻰ)

شکل (  )5-12شاخﻪبرى ﻳک ﻣرحلﻪﻳﻰ و دو ﻣرحلﻪﻳﻰ
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ج) دوا پاشﻰ
با گرم شدن ﻫﻮا در فصل بﻬار حشرات بﻪ درختان حﻤلﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و از جﻮاﻧﻪﻫا و برگﻫاى درخت تغذﻳﻪ ﻣﻰکﻨﻨد.
شپشک ﻳک ﻧﻮع حشره است کﻪ شگﻮفﻪ و جﻮاﻧﻪﻫاى تازه
روﻳﻴده را بﻪ ﻣرور زﻣان از بﻴﻦ ﻣﻰبرد و در ﻫﻨگام وزش باد
از ﻳک درخت بﻪ درخت دﻳگر سراﻳت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .دوا پاشﻰ
درختان با ﻣﻮاد کﻴﻤﻴاوى حشره کش ،درختان را در برابر
ﻫﻤچﻮ آفات زراعتﻰ ﻣحافظت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﻧتخاب ﻧﻮع ادوﻳﻪ
براى دواپاشﻰ باﻳد با ﻣشﻮرة ﻣاﻣﻮر زراعت ﻣحل تان صﻮرت
گﻴرد.
شکل ( )5-13شپشک درخت

فعالیت
ﻫر گروه ﻳکﻰ از فعالﻴتﻫاى زﻳر را اﻧتخاب و اﻧجام دﻫﻨد:
 .1ﻳک البﻮم از برگﻫاى درختان ﻣﻴﻮه دار وغﻴر ﻣﻴﻮه دار ﻣﻨطقﺔ تان را با سرش
کردن برگ آن در ﻳک کتابچﻪ تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ،طﻮرى کﻪ ﻧام درخت و خﻮاص ﻣﻬﻢ
ﻣﻴﻮه ﻳا چﻮب آن را در زﻳر ﻫر برگ بﻨﻮﻳسﻴد؛ سپس آلبﻮم را براى ﻫﻤصﻨفان تان
ﻧﻤاﻳش دﻫﻴد.
 .2اگر ﻣکتب تان ساحﺔ سبز ﻧدارد .طرحﻰ را بﻪ ﻣشﻮرة گروه تان آﻣاده سازﻳد
کﻪ چگﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد با ﻫﻤکارى اداره ﻣکتب ،ساحﺔ سبز را اﻳجاد ﻧﻤاﻳﻴد .در اخﻴر
پﻴشﻨﻬادات را براى ﻫﻤصﻨفان خﻮد قرائت ﻧﻤاﻳﻴد و در صﻮرت ﻣﻮافقت ﻣعلﻢ تان ﻳک
کاپﻰ از پﻴشﻨﻬادات تان را براى ادارة ﻣکتب ﻧﻴز تسلﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3اگر ﻣکتب شﻤا داراى ساحﺔ سبز است در اﻳﻦ صﻮرت براى حفظ و ﻣراقبت
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آن ،چﻪ تدابﻴرى باﻳد اتخاذ شﻮد .طرحﻫاى پﻴشﻨﻬادى تان را براى ﻫﻤصﻨفان خﻮد
قرائت ﻧﻤاﻳﻴد.
 .۴ﻣزاﻳا و ﻧﻮاقص آبﻴارى غرق آبﻰ ،کاسﻪ ﻳﻰ و قطره ﻳﻰ را باﻫﻢ ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
سپس ﻧتاﻳج کار گروه تان را براى ﻫﻤصﻨفان تان گزارش دﻫﻴد.
 .5با ﻳک باغبان ﻳا با کارﻣﻨد زراعت ﻣحل تان ﻣصاحبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد و از وى اﻳﻦ
سؤاﻻت را بپرسﻴد:
در اﻳﻦ ﻣﻨطقﻪ کدام ﻧﻬالﻫا بﻬتر رشد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
بﻬترﻳﻦ ﻧﻬالﻫاى پﻴﻮﻧد شده را چگﻮﻧﻪ و از کجا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بﻪ دست آورﻳﻢ؟
کدام شﻴﻮهﻫاى ﻣبارزه با آفات زراعتﻰ در اﻳﻦ ﻣحل ﻣؤثر است؟

خﻼصۀ فصل
 oافزاﻳش جﻤعﻴت در جﻬان و ضرورت بﻴشتر ﻣﻮاد غذاﻳﻰ سبب شده است تا ﻣﻨابع تﻮلﻴد
ﻣﻮاد غذاﻳﻰ از جﻤلﻪ باغﻫاى ﻣﻴﻮه بﻪ شﻴﻮة فﻨﻰ احداث و از شﻴﻮهﻫاى جدﻳد آبﻴارى و ﻣبارزه
با آفات زراعتﻰ در آن استفاده گردد.
 oدر ختان از سﻪ قسﻤت اصلﻰ ،ﻳعﻨﻰ رﻳشﻪ ،ساقﻪ و شاخ و برگ تشکﻴل گردﻳده است .در
بسﻴارى از درختان رشد ساقﻪ و شاخ و برگ ،ارتباط ﻣستقﻴﻢ بﻪ رشد رﻳشﺔ آن دارد.
 oﻫرگاه درختان را از فاصلﺔ دورتر ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻣتﻮجﻪ خﻮاﻫﻴد شد کﻪ شکل ُکلﻰ
شاخ و برگ درختان از ﻫﻢ فرق دارﻧد و ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ شکل کروى ،ﻣخروطﻰ ،ﻳا بﻴضﻮى دﻳده
ﻣﻰشﻮﻧد.
 oدرختان ﻣاﻧﻨد ساﻳر ﻧباتات بﻪ طرﻳقﻪﻫاى ﻣختلف؛ از قبﻴل :تخﻢ پاشﻰ ،قلﻤﻪ کردن،
خﻮاباﻧﻴدن شاخﻪ در زﻳر خاک ،پﻴﻮﻧد کردن و  . . .تکثﻴر ﻣﻰشﻮﻧد .ﻣعﻤﻮل ترﻳﻦ طرﻳقﻪ
تجارتﻰ تکثﻴر درختان ،کشت داﻧﻪ ﻳا تخﻢ آن در قﻮرﻳﻪ ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ طرﻳقﻪ تخﻢ ﻣﻮرد
ﻧظر را در فصل بﻬار بﻪ صﻮرت خطﻰ در زﻣﻴﻦ (قﻮرﻳﻪ) ﻣﻰکارﻧد و در ﻣاه اخﻴر زﻣستان (قبل
از بﻴدار شدن جﻮاﻧﻪ ﻫا) آنﻫا را بﻪ قﻮرﻳﺔ دوم اﻧتقال ﻣﻰدﻫﻨد .ﻧﻬالﻫاى جﻮان در قﻮرﻳﺔ دوم
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بﻪ فاصلﺔ بﻴشتر (دو الﻰ سﻪ چﻨد قﻮرﻳﺔ اول) در زﻣﻴﻦ غرس ﻣﻰشﻮﻧد تا بﻬتر رشد ﻧﻤﻮده
بتﻮاﻧﻨد .در ﻣﻮرد درختان ﻫستﻪ دار( زردالﻮ ،گﻴﻼس ،شفتالﻮ و  ). . .ﻧﻬالﻫا در بﻬار سال دوم
در قﻮرﻳﺔ اول بدون اﻧتقال بﻪ قﻮرﻳﺔ دوم پﻴﻮﻧد ﻣﻰشﻮﻧد و در بﻬار و تابستان سﻮم در ﻣحل
اصلﻰ اﻧتقال ﻣﻰگردﻧد.
 .اکثر خاک ﻣﻨاظق ﻣختلف از ﻧظر ترکﻴب ﻣﻮاد و اﻣﻼح از ﻫﻢ ﻣتفاوت است .قبل از احداث
باغ باﻳد تثبﻴت شﻮد کﻪ در آن ﻣﻨطقﻪ کدام ﻧﻬالﻫا رشد ﻧﻤﻮده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.
 .در احداث فارمﻫاى زراعتﻰ بزرگ در قدم اول از خاک آن ساحﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ بردارى ﻣﻰشﻮد و
ﻣتخصصﻴﻦ بعد از تجزﻳﺔ خاک تﻮسط ﻻبرا تﻮارﻫاى ﻣجﻬز و تحلﻴل شراﻳط ﻣحﻴطﻰ ﻣﻨطقﻪ؛
ﻣاﻧﻨد :آب و ﻫﻮا (حد اقل و حد اعظﻢ در جﺔ حرارت) ،ﻣقدار بارﻧدهگﻰ ساﻻﻧﻪ ،طﻮل زﻣان
گرﻣﻰ و سردى ،وضعﻴت بادﻫاى ﻣﻮسﻤﻰ ،ﻣﻨابع آبﻴارى و ﻫﻤچﻨان راهﻫاى رفت و آﻣد بﻪ
ﻣزرعﻪ و اﻣکاﻧات اﻧتقال ﻣحصﻮل تﻮلﻴد شده در باغ و ﻧﻴروى بشرى ﻣﻮرد ﻧﻴاز را ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ
قرار ﻣﻰدﻫﻨد .فاصلﺔ درختان از ﻫﻤدﻳگر در باغﻫا ارتباط بﻪ ﻧﻮع درختان دارد .درختاﻧﻰ کﻪ
داراى شاخ  ،برگ و رﻳشﺔ بزرگتر باشﻨد بﻪ فاصلﺔ دورتر از ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ غرس ﻣﻰشﻮﻧد.
 .در ختان بزرگ با داشتﻦ رﻳشﻪﻫاى اﻧبﻮه و عﻤﻴق تا ﻣدتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد از رطﻮبت زﻣﻴﻦ
استفاده ﻧﻤاﻳﻨد .چﻮن ﻧﻬالﻫا رﻳشﺔ بزرگ و عﻤﻴق ﻧدارﻧد؛ بﻨابر اﻳﻦ باﻳد زود زود آبﻴارى
گردﻧد.
 .در آبﻴارى غرق آبﻰ ،زﻣﻴﻦ بﻪ صﻮرت قطعات در آب غرق ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻴارى
ﻣعﻤﻮ ٌﻻ در ﻧزدﻳک درﻳا و ﻣﻨابع بزرگ آب صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .ﻳکﻰ از ﻧﻮاقص اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻴارى،
ضاﻳعات بﻴشتر آب است.
 .در آبﻴارى کاسﻪ ﻳﻰ ،ﻣتﻨاسب بﻪ سﻦ و بزرگﻰ درخت دور تر از ساقﺔ ﻧﻬال ﻳا درخت،
در زﻣﻴﻦ کاسﻪ ﻳﻰ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد و از طرﻳق جﻮى و ﻳا پاﻳپ بﻪ ﻫر ﻧﻬال آب رساﻧﻴده
ﻣﻰشﻮد.
 .در آبﻴارى قطرهﻳﻰ ،آب از ﻣﻨبع بﻪ وسﻴلﺔ فشار در ﻧلﻫاى اصلﻰ و فرعﻰ اﻧتقال و سپس
بﻪ صﻮرت قطرهﻫاى ﻣتﻮاتر در اطراف ساقﺔ ﻧﻬالﻫا ﻳا درختان چکاﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.
 .شاخﻪ بُرى عبارت است از قطع کردن شاخﻪ و ﻣﻴﻮهﻫاى اضافﻰ درختان بﻪ ﻣﻨظﻮر تقﻮﻳت
شاخﻪﻫاى دﻳگر ،بﻪ دست آوردن حاصل بﻬتر و تزﻳﻴﻦ شکل کلﻰ درخت.
 .با گرم شدن ﻫﻮا در فصل بﻬار حشرات بﻪ در ختان حﻤلﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و از جﻮاﻧﻪﻫا و
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برگﻫاى درخت تغذﻳﻪ ﻣﻰکﻨﻨد .شپشک ﻳک ﻧﻮع حشره است کﻪ شگﻮفﻪ و جﻮاﻧﻪﻫاى تازه
روﻳﻴده را بﻪ ﻣرور زﻣان از بﻴﻦ ﻣﻰبرد؛ بﻨابر اﻳﻦ درختان باﻳد بﻪ ﻣﻮقع دوا پاشﻰ گردﻧد.
 .ﻣاﻫﻰ با داشتﻦ گﻮشت سفﻴد و لذﻳذ از زﻣانﻫاى باستان تا حال ﻣﻮرد تﻮجﻪ اﻧسان قرار
دارد و از آن بﻪ شﻴﻮهﻫاى ﻣختلف ،غذاﻫاى خﻮش ﻣزه تﻬﻴﻪ ﻣﻰگردد.
 .ﻣاﻫﻰ جاﻧﻮر خﻮن سرد است و بﻪ خاطر حفظ درجﺔ حرارت بدن خﻮد  ،ﻣجبﻮر بﻪ ﻣصرف
اﻧرژى ﻧﻴست .بدﻳﻦ لحاظ ،ﻳک ﻣاﻫﻰ ﻧسبت بﻪ ﻳک جاﻧﻮر خﻮﻧگرم ،از لحاظ تبدﻳل ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ بﻪ پروتﻴﻦ ضرورت بدن خﻮدش  ،استعداد خﻮبﻰ دارد.
 .ﻳکﻰ از عﻮاﻣل ﻣﻬﻢ براى رشد واداﻣﺔ زﻧدهگﻰ ﻣاﻫﻴان درجﺔ حرارت ﻣحﻴط زﻧدهگﻰ آنﻫا
(آب) است.
 .ﻣاﻫﻴان پرورشﻰ از ﻧظر درجﺔ حرارت آب بﻪ دو دستﻪ :ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم و ﻣاﻫﻴان
آبﻫاى سرد تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد.
 .ﻣاﻫﻴان آبﻫاى گرم در آبﻫاى کﻪ درجﺔ حرارت بلﻨد تر از  20درجﺔ ساﻧتﻰ گرﻳد داشتﻪ
باشد زﻧده گﻰ و تﻮلﻴد ﻣثل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
 .دستﺔ دوم ،ﻳعﻨﻰ ﻣاﻫﻴان آبﻫاى سرد در حرارت  10-8درجﺔ ساﻧتﻰ گرﻳد زﻧدهگﻰ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
 .ﻣاﻫﻰ را ﻣﻰتﻮان در حﻮضﻫاى خاکﻰ ،سﻨگﻰ و ﻳا کاﻧکرﻳتﻰ پرورش ﻧﻤﻮد .حﻮضﻫاى
پرورش ﻣاﻫﻰ بﻪ خاطر جرﻳان آب ،اﻧدکﻰ ﻣﻴﻼن دار اعﻤار ﻣﻰگردﻧد .ورود آب بﻪ حﻮض از
طرﻳق ﻳک درﻳچﺔ ورودى صﻮرت ﻣﻰگﻴرد کﻪ ﻫدف از آن تأﻣﻴﻦ جرﻳان ﻣرتب و قابل تﻨظﻴﻢ
آب ،ﻣﻤاﻧعت از فرار ﻣاﻫﻴان و جلﻮگﻴرى از داخل شدن ﻣﻮجﻮدات دﻳگر بﻪ داخل حﻮض
ﻣﻰباشد.
 .غذاى ﻣاﻫﻰ بﻪ دو شکل طبﻴعﻰ (زﻧده) و ترکﻴبﻰ تأﻣﻴﻦ ﻣﻰشﻮد .بﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات زﻧدة
ﻧباتﻰ و غﻴر ﻧباتﻰ غذاى طبﻴعﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .غذاى ترکﻴبﻰ از چﻨد ﻧﻮع غذا با تﻮ جﻪ بﻪ
ﻧﻮع ،تعداد و سﻦ ﻣاﻫﻴان تﻬﻴﻪ ﻣﻰشﻮد.
 .براى تﻮلﻴد ﻣثل در فارمﻫاى پرورش ﻣاﻫﻰ ،حﻮضﻫاى جداگاﻧﻪ جﻬت تخﻢ رﻳزى و
پرورش چﻮچﺔ ﻣاﻫﻰ در ﻧظر گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد تا شراﻳط ﻣﻨاسب را براى تخﻢ رﻳزى و ﻧﻤﻮى
چﻮچﻪﻫا (ﻻروا ) فراﻫﻢ ﻧﻤﻮده بتﻮاﻧﻨد .ﻫر ﻣاﻫﻰ در درجﺔ حرارت  22درجﻪ ساﻧتﻰ گرﻳد
حدود 000ر 100تخﻢ ،بر حسب ﻫر کﻴلﻮگرم از وزن بدﻧش تﻮلﻴد ﻣﻰکﻨد.
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فصل ششم

آشپزى
ﻧﻮعﻴت غذا ،وساﻳل پخت
و پز و اوقات صرف غذا در
ﻣجﻤﻮع اجزاى عﻤدة فرﻫﻨگ
ﻳک جاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .ﻣسألﺔ
تغذﻳﻪ؛ ﻣاﻧﻨد حفظ الصحﻪ،
ﻳکﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣﻮضﻮعاتﻰ
است کﻪ تأثﻴر بﻪ سزاﻳﻰ در
صحتﻤﻨدى اﻧسانﻫا دارد .در
عصر حاضر رعاﻳت حفظ الصحﻪ و چگﻮﻧﻪگﻰ ﻧگﻬدارى غذا ﻣعﻴار اساسﻰ تغذﻳﻪ شﻤرده
ﻣﻰشﻮد .ﻣردم کشﻮر عزﻳز ﻣا افغاﻧستان با داشتﻦ فرﻫﻨگ و تﻤدن پﻨج ﻫزار سالﻪ و با
داشتﻦ سرزﻣﻴﻦ زراعتﻰ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻴﻮه و داﻧﻪﻫاى تازه و با کﻴفﻴت استفاده ﻧﻤﻮده اﻧد.
ﻫر گﻮشﻪﻳﻰ از کشﻮر ﻣا داراى غذاىﻫاى ﻣحلﻰ خﻮشﻣزه و خاص خﻮد است .در
عصر حاضر در رابطﻪ بﻪ تﻬﻴﺔ ﻣﻮاد غذاﻳﻰ حرفﻪﻫاى ﻣختلفﻰ وجﻮد داردکﻪ بدون در
ﻧظر داشت جﻨسﻴت ،زﻧان و ﻣردان چﻪ در ﻣﻨزل و ﻳا خارج از ﻣﻨزل در آن ﻣصروف
کار ﻫستﻨد؛ طﻮر ﻣثال :شﻴرﻳﻨﻰ پزى ،کلچﻪ پزى ،تﻬﻴﺔ ترشﻰ ،آچار و چتﻨﻰ،
تﻬﻴﺔ لبﻨﻴات ،تﻬﻴﻪ ﻣﻴﻮه خشک و غﻴره .با ﻣطالعﺔ اﻳﻦ فصل شﻤا در بارة اﻫﻤﻴت
ﻧظافت در آشپزى ،اقسام ﻧانﻫاى ﻣحلﻰ افغاﻧستان ،ﻣصالح آشپزى ،تﻬﻴﺔ ُرب
بادﻧجانروﻣﻰ بﻪ شﻴﻮة ﻣحلﻰ ،تﻬﻴﺔ ترشﻰ و ﻣربا ﻣعلﻮﻣات کسب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
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اهمیت نظافت در آشپزى
رعاﻳت ﻧظافت در تﻬﻴﺔ غذا ،شاﻣل پاک ﻧگﻬداشتﻦ چﻪ چﻴز
ﻫاست؟
بسا اﻣراض جﻬاز ﻫاضﻤﻪ ﻧاشﻰ از صرف غذا و آب غﻴر صحﻰ
و ﻳا استفاده ازظروف آلﻮده در ﻣحل ﻧاپاک ﻣﻰباشد .اگر براى
ﻧظافت آشپز خاﻧﻪ ،ظروف و ﻣحل صرف غذا بﻪ خصﻮص در
فصل گرﻣا تﻮجﻪ ﻧشﻮد ،ﻣﻤکﻦ است اﻣراض ﻣختلف شﻴﻮع
ﻧﻤاﻳد.
ﻣﻮاد غذاﻳﻰ پختﻪ و خام را باﻳد در ﻣحل سرد ﻧگﻬدارى
ﻧﻤاﻳﻴد .اگر وسﻴلﻪﻳﻰ ﻧگﻬدارى ﻣﻮاد غذاﻳﻰ (ﻳخچال ﻳا
شکل ()6-2
فرﻳزر) در اختﻴار ﻧدارﻳد ،غذا را بﻪ اﻧدازة ضرورت تان تﻬﻴﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد تا اضافﻪ باقﻰ ﻧﻤاﻧد .بعد از صرف غذا ظروف را با ﻣﻮاد
ضد چربﻰ بشﻮﻳﻴد و در جاى پﻮشﻴده از گرد و خاک و ﻧفﻮذ حشرات بگذارﻳد .در پاک
ﻧگﻬداشتﻦ آشپزخاﻧﻪ و وساﻳل دﻳگر؛ ﻣثال :ﻣﻴزﻫا ،الﻤارىﻫا و غﻴره بﻴشتر تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
در ﻫﻨگام آشپزى سر تان را با چادر ﻳا کﻼه بپﻮشاﻧﻴد و از پﻴش بﻨد استفاده ﻧﻤاﻳﻴد تا
بدن و لباسﻫاى تان چرب ﻳا آلﻮده ﻧشﻮد .در ختﻢ پخت و پز ،بقاﻳاى ﻣﻮاد غذاﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد:
پﻮست پﻴاز ،ترکارى و  . . .را دور از آشپز خاﻧﻪ اﻧتقال دﻫﻴد.

ب
یش

تر ب

دان
ید

1ـ تﻤام کارکﻨاﻧﻰ کﻪ با ﻣﻮاد غذاﻳﻰ پختﻪ سر و کار دارﻧد؛ ﻣاﻧﻨد:
کارکﻨان ﻫﻮتلﻫا ،رستﻮراﻧتﻫا ،چاىخاﻧﻪﻫا و ﻧاﻧﻮاﻳﻰﻫا باﻳد داراى
کارت صحﻰ باشﻨد و حد اقل در سال ﻳکبار براى اﻧجام آزﻣــــاﻳشﻫاى
ﻻزم ،کارت صحﻰ خﻮد را تجدﻳد ﻧﻤاﻳﻨد تا از گسترش اﻣراض سارى
جلﻮگﻴرى شﻮد.
2ـ کارکﻨان وزارت صحت عاﻣﻪ و شاروالﻰ وظﻴفﻪ دارﻧد تا از رعاﻳت حفظ الصحﺔ
فردى و ﻣﻮاد غذاﻳﻰ در ﻫﻮتلﻫا ،رستﻮراﻧتﻫا  ،ﻧاﻧﻮاﻳﻰﻫا و قصابﻰﻫا ﻧظارت و در
صﻮرت تخلف آنﻫا را ﻣجازات ﻧﻤاﻳﻨد.
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تغذیه و اقتصاد خانواده
براى تغذﻳﺔ اقتصادى و ﻣﻨاسب اعضاى خاﻧﻮاده کدام ﻣﻮارد را باﻳد در ﻧظر بگﻴرﻳﻢ؟
ﻫرگاه در تﻬﻴﻪ و پخت غذا ﻣﻮارد ذﻳل در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد ،سبب صرفﻪ جﻮﻳﻰ اقتصادى
و تغذﻳﺔ ﻣﻨاسب اعضاى خاﻧﻮاده ﻣﻰگردد:
 .1بﻬتر است ﻣﻮاد غذاﻳﻰ خشک و قابل ﻧگﻬدارى براى ﻳک ﻣدت بﻴشتر (ﻣث ً
ﻼ ﻳک ﻣاه)
بﻪ صﻮرت ﻳکجاﻳﻰ خرﻳده شﻮد.
 .2ازغذاﻫاى ﻣتﻨﻮع و ﻳا گﻮﻧاگﻮن استفاده گردد.
 .3در ﻣصرف ﻣﻮاد غذاﻳﻰ حد تعادل در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد ( از پُر خﻮرى و کﻢ خﻮرى جلﻮ گﻴرى
شﻮد).
 .۴غذا طﻮرى شستﻪ ،ﻣﻴده و پختﻪ شﻮد کﻪ ارزش غذاﻳﻰ آن ضاﻳع ﻧگردد.
 .5استفاده از ﻣﻮاد غذاﻳﻰ تازه و صحﻰ ترجﻴح داده شﻮد.
 .6اگر از ﻣﻮاد غذاﻳﻰ سربستﻪ و ﻧﻴﻤﻪ آﻣاده استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد بﻪ تارﻳخ تﻮلﻴد و تارﻳخ
ﻣصرف آن تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.

تحقﻴق کﻨﻴد

فﻬرستﻰ از ﻣﻮاد غذاﻳﻰ را کﻪ در طﻮل ﻳک ﻫفتﻪ در خاﻧﻪ استفاده
کرده اﻳد ،تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده؛ سپس ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ آﻳا ﻧکات فﻮق
رعاﻳت شده است؟ اگر رعاﻳت ﻧشده پﻴشﻨﻬادات تان را لست
ﻧﻤﻮده براى بزرگان خاﻧﻪ تقدﻳﻢ کﻨﻴد.

پخت صحیح مواد غذایﻰ
1ـ برنج :ﻣعﻤﻮﻻً بعد از چﻴدن و شستﻦ ،برﻧج را چﻨد ساعت قبل در آب تر ﻣﻰکﻨﻨد
سپس آن را جﻮش داده و آب برﻧج را دور ﻣﻰاﻧدازﻧد .اﻳﻦ کار باعث ﻫدر رفتﻦ ﻣﻮاد
ﻧشاﻳستﻪﻳﻰ و وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى برﻧج ﻣﻰگردد بﻬتر آن است کﻪ برﻧج بﻪ قسﻢ دم پُخت ﻣﻮرد
استفاده قرار گﻴرد.
2ـ حبوبات :قبل از پختﻦ حبﻮبات؛ ﻣاﻧﻨد :لﻮبﻴا ،ﻧخﻮد و  . . .آنﻫا را براى چﻨد ساعت در
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آب تر کﻨﻴد؛ سپس آب آن را عﻮض کرده و بپزﻳد در اﻳﻦ صﻮرت ضﻤﻦ اﻳﻦ کﻪ داﻧﻪﻫاى
حبﻮبات بزرگتر ﻣﻰشﻮد در ﻣصرف اﻧرژى (حرارت) ﻧﻴز صرفﻪ جﻮﻳﻰ ﻣﻰگردد.
3ـ سبزىها :ﻫرگاه سبزىﻫا بﻪ قطعات خﻴلﻰ کﻮچک برﻳده شده و چﻨد بار شستﻪ
شﻮﻧد ،سبب ضاﻳع شدن ﻣقدارى از وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى آنﻫا ﻣﻰگردد.
4ـ گوشت :گﻮشت باﻳد در دﻳگ بخار پختﻪ شﻮد تا بﻪ ﻣغز آن حرارت برسد و ﻧرم
شﻮد .آب گﻮشت ،سبزى ﻳا حبﻮبات؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧخﻮد ،برﻧج و اﻣثال آن را دور ﻧرﻳزﻳد ،از آن
ﻣﻰتﻮاﻧﻴد در تﻬﻴﺔ آش و سﻮپ استفاده ﻧﻤاﻳﻴد.

فعالیت
چرا ﻣﻮاد غذاﻳﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :پاپر ،ﻧﻮشابﻪﻫاى گاز دار  ،بعضﻰ شﻴرﻧﻰﻫاى بدون پﻮش و
پفک داراى ارزش غذاﻳﻰ پاﻳﻴﻦ است؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد باﻫﻢ ﻣباحثﻪ کﻨﻴد.
اقسام نانهاى محلﻰ افغانستان
تا حال بﻪ چﻨد وﻻﻳت کشﻮر سفر ﻧﻤﻮده اﻳد؟
آﻳا شکل ،ﻣزه و طرز پخت ﻧان در ﻫﻤﺔ وﻻﻳات کشﻮر عزﻳز ﻣا ﻳکسان است؟
از آرد گﻨدم و آرد جﻮارى در ﻣﻨاطق
ﻣختلف کشﻮر عزﻳز ﻣا بﻪ شﻴﻮهﻫاى
ﻣختلف ﻧان پختﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻫرﻳک
داراى ﻣزه و کﻴفﻴت جداگاﻧﻪ است .اﻳﻨک
بﻪ ﻣعرفﻰ و طرز تﻬﻴﺔ عده ﻳﻰ از آنﻫا
اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
نان خاصۀ تنورى :خﻤﻴر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان از
شکل ( )6-3ﻧانﻫاى ﻣحلﻰ
ﻣﻨاصفﺔ ﻣخلﻮط آرد ترﻣﻴده و آرد عادى
گﻨدم آﻣاده ﻣﻰگردد و در ﻫﻨگام پخت
بﻪ روى آن از سﻴاه داﻧﻪ جﻬت خﻮشبﻮ ساختﻦ آن استفاده ﻣﻰگردد .اﻳﻦ ﻧان در اکثر
ﻧاﻧﻮاﻳﻰﻫاى شﻬرﻫاى کشﻮر ﻣا پﻴدا ﻣﻰشﻮد.
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نان چپاتﻰ :ﻧان چپاتﻰ بﻴشتر در روستاﻫا و قرﻳﻪﻫا پختﻪ ﻣﻰشﻮد در ﻫﻨگام پخت،
خﻤﻴر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان ﻧازک ساختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ سپس بﻪ کﻤک رفﻴده بﻪ دﻳﻮارﻫاى تﻨﻮر گرم
چسپاﻧﻴده ﻣﻰشﻮد .رفﻴده از تکﺔ کتان ﻣاﻧﻨد ﻳک بالشت کﻮچک و ﻣدور ساختﻪ ﻣﻰشﻮد
و داخل آن را از ﻣﻮﻧج (الﻴافﻰ کﻪ از آن تار بﻮرى ساختﻪ ﻣﻰشﻮد) پُر ﻣﻰکﻨﻨد تا سبک
باشد.
نان تابهگﻰ :براى تﻬﻴﺔ اﻳﻦ ﻧان بعد از خﻤﻴر
کردن ﻣﻰگذارﻧد تا خﻤﻴر برسد؛ سپس آتش
ﻣﻰافروزﻧد و تابﻪ ﻳا ﻳک سﻨگ ﻧازک و ﻫﻤﻮار را
روى آتش ﻣﻰگذارﻧد تا داغ شﻮد بعد خﻤﻴر را
ﻣدور ساختﻪ و با دو دست آن را ﻫﻤﻮار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
و باﻻى تابﺔ داغ ﻣﻰگذارﻧد .بعد از سرخ شدن
ﻳک طرف ﻧان طرف دﻳگر آن را سرخ ﻣﻰکﻨﻨد.
ﻧان تابﻪ گﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد روغﻨﻰ ﻳا بدون روغﻦ پختﻪ
شﻮد.

شکل ()6-۴

نان تابهگﻰ نورستانﻰ :خﻤﻴر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان ﻧسبت بﻪ ﻧانﻫاى دﻳگر رقﻴقتر است و باﻳد
تﻮسط ﻣﻼقﻪ بﻪ روى تابﻪ داغ رﻳختاﻧده و ﻫﻤﻮار ساختﻪ شﻮد.
نان داشﻰ :داش ﻧان پزى ﻣاﻧﻨد تابﻪ خاﻧﻪ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻣﻨبع حرارت در داخل داش
قرار دارد ،سطح داش از سﻨگﻫاى ﻫﻤﻮار کﻪ طﻮر ﻣﻨظﻢ پﻬلﻮى ﻫﻢ قرار دارﻧد ساختﻪ
ﻣﻰشﻮد .با استفاده از اﻳﻦ ﻧﻮع داش ﻣﻰتﻮان ﻧان جﻮارى ،روت و ﻧان گﻨدم را پخت .در
ﻫﻨگام تﻬﻴﺔ ﻧان داشﻰ ابتدا داش را گرم ﻣﻰکﻨﻨد؛ سپس سطح داش را با استفاده از
ﻳک تکﺔ بزرگ و ﻣرطﻮب کﻪ در اﻧجام ﻳک چﻮب دراز ﻣحکﻢ شده است پاک ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
بعد خﻤﻴر آﻣاده شده را تﻮسط راشبﻴل بﻪ داخل داش اﻧتقال داده و از روى و پشت ﻧان
ﻣراقبت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا ﻧسﻮزد.
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نان سنگ چلﻰ قندهارى :در وﻻﻳت قﻨدﻫار ﻧاﻧﻮاﻳﻰ ﻳا داشﻫاى وجﻮد دارد کﻪ در
ﻫﻨگام ساخت ،سطح داخلﻰ آنﻫا را از سﻨگچلﻫاى کﻮچک پﻮشاﻧﻴده اﻧد .براى تﻬﻴﺔ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان ابتدا خﻤﻴر را آﻣاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ سپس داش ﻳا تﻨﻮر را گرم ﻣﻰسازﻧد و خﻤﻴر
را ﻫﻤﻮار ساختﻪ بﻪ دﻳﻮار تﻨﻮر ﻣﻰچسپاﻧﻨد و ﻣﻰگذارﻧد کﻪ سرخ شﻮد .ﻧان بعد از پختﻪ
شدن ﻣاﻧﻨد سطح تﻨﻮر ﻳا داش فرورفتﻪ گﻰ و برجستﻪ
گﻰﻫا پﻴدا ﻣﻰکﻨد.
نان ازبکﻰ :ﻧان ازبکﻰ اکثر در ﻧاﻧﻮاﻳﻰﻫاى ﻣرداﻧﻪ
پختﻪ ﻣﻰشﻮد .در وقت پخت اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان خﻤﻴرى کﻪ
خﻮب رسﻴده باشد بﻪ شکل گرد بشقاب ﻣاﻧﻨد ﻫﻤﻮار
ساختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ سپس با استفاده از کﻮبﻪ ( آلﺔ ﻣﻨقش
ساختﻦ خﻤﻴر) آن را ﻧقش ﻣﻰزﻧﻨد و روى خﻤﻴر را
با شﻴر رقﻴقتر ﻣﻰسازﻧد؛ سپس بﻪ وسﻴلﺔ رفﻴده بﻪ
شکل ()6-5
دﻳﻮار تﻨﻮر ﻣﻰچسپاﻧﻨد و ﻣﻰگذارﻧد کﻪ سرخ شﻮد.
شﻴر سبب ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻧان جﻼ دار و ﻧرم باقﻰ بﻤاﻧد.
نان هوسﻰ جوارى :ﻧخست ﻣقدارى آرد جﻮارى را با آب ﻳا شﻴر بﻪ قسﻢ رقﻴق خﻤﻴر
گـر را با روغﻦ ﻣخلﻮط و با ﻣقدارى پﻮلﻰ با خﻤﻴر عﻼوه ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣﻰکﻨﻨد بعد بﻮره ﻳا ُ
قالب را کﻪ در حدود ﻳک تا دو اﻧچ ضخاﻣت دارد با روغﻦ چرب ساختﻪ و خﻤﻴر را در
آن ﻣﻰرﻳزﻧد و آن را در داشﻰ کﻪ زﻳاد داغ ﻧباشد ﻣﻰگذارﻧد تا سرخ شﻮد.
نان کاک (نان چوپان)
جﻬت پختﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧان ،آرد را خﻤﻴر ﻣﻰکﻨﻨد؛ سپس آتش ﻣﻰافروزﻧد و چﻨد داﻧﻪ
سﻨگ کلﻮلﺔ (سﻨگ درﻳاﻳﻰ) را اﻧتخاب و بعد از پاک کردن ،آنﻫا را در بﻴﻦ آتش
ﻣﻰگذارﻧد تا خﻮب داغ شﻮﻧد .خﻤﻴر را ﻫﻤﻮار ﻣﻰسازﻧد و سﻨگ داغ شده را با خﻤﻴر
ﻣﻰپﻮشاﻧﻨد و در اطراف آن قﻮغﻫاى آتش را ﻣﻰچﻴﻨﻨد .زﻣاﻧﻰ کﻪ روى ﻧان سرخ شد از
داخل آن سﻨگ را بﻴرن ﻣﻰسازﻧد و با لبﻨﻴات و ﻳا ﻣﻮاد غذاﻳﻰ دﻳگر صرف ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
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مصالح آشپزى
ﻫرگاه طعﻢ غذاﻳﻰ براى شﻤا لذت بخش ﻧباشد ،ﻳکﻰ از عﻮاﻣل آن ﻣﻤکﻦ است کﻤﻰ و
ﻳا زﻳادى ﻣصالح در ترکﻴب غذا باشد .ﻣصالح آشپزى ﻧظر بﻪ ﻧﻮع غذا ﻣختلف ﻣﻰباشد.
ﻳکﻰ از ﻣﻬارتﻫاى آشپزى ،شﻨاخت و تعﻴﻴﻦ ﻣقدار ﻣصالح در غذا ﻣﻰباشد .آشپزان ﻣاﻫر
چگﻮﻧﻪگﻰ ،ترکﻴب و ﻣقدار استفاده از ﻣصالح را براى تﻬﻴﺔ غذاﻫاى ﻣختلف ﻣﻰداﻧﻨد .در
آشپزى ﻣﻨحﻴث ﻣصالح از اﻳﻦ ﻣﻮاد استفاده ﻣﻰشﻮد:
ﻧﻤک ،بﻮره ،ﻣرچ( ﻣرچ سﻴاه ،ﻣرچ سرخ ،ﻣرچ دلﻤﻪ)ُ ،رب بادﻧجان روﻣﻰ ،زرد چﻮبﻪ،
ﻫﻴل کﻼن ،ﻫﻴل خﻮرد ،زﻧجبﻴل ،سﻴر ،پﻴاز ،ﻧعﻨاع ،تخﻢ گشﻨﻴز ،دار چﻴﻨﻰ ،زﻳره ،داﻧﻪ
حلبﻪ ،زرشک ،غﻮرة اﻧگﻮر ،غﻮرة اﻧجﻴر ،بادﻳان ،آلﻮ بخارا ،سرکﻪ ،آب لﻴﻤﻮ  ،لﻮﻧگ ،رﻧگ
شﻴرﻳﻦ ،خاش خاش،سﻴاه داﻧﻪ ،پُلﻰ و غﻴره .در پخت وپز از ﻣصالح ﻳاد شده بﻪ صﻮرت
جداگاﻧﻪ ﻳا ﻣخلﻮط چﻨد ﻧﻮع ﻣصالح استفاده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣثال :ﻣصالحﻰکﻪ در برﻧج استفاده
ﻣﻰشﻮد از ترکﻴب :زﻳره ،ﻫﻴل کﻼن ،ﻫﻴل ﻣﻴده و دار چﻴﻨﻰ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .طﻮرى کﻪ
اول آنﻫا را ﻣﻰکﻮبﻨد تا ﻣﻴده شﻮد؛ سپس با ﻫﻢ ﻣخلﻮط و در ﻫﻨگام پخت پَلﻮ از آن
استفاده ﻣﻰشﻮد.

شکل ()6-6
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تهیۀ ُرب بادنجان رومﻰ به شیوۀ محلﻰ
بادﻧجان روﻣﻰ را چگﻮﻧﻪ ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴﻢ تا در فصل زﻣستان و اواﻳل بﻬار قابل استفاده
باشد؟
ﻳکﻰ از راهﻫاى ﻧگﻬدارى بادﻧجان روﻣﻰ تبدﻳل آن بﻪ شکل ﻧﻴﻤﻪ ﻣاﻳع و ﻧگﻬدارى ﻣﻨاسب
آن است کﻪ بﻪ آن ُرب بادﻧجان روﻣﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
براى تﻬﻴﺔ ُرب بادﻧجان روﻣﻰ
ابتدا آن را پاک شستﻪ و ﻫﻤﺔ
آنﻫا را از وسط ﻧﻴﻢ ﻣﻰکﻨﻨد؛
سپس تﻮتﺔﻫاى با دﻧجان روﻣﻰ
را فشار ﻣﻰدﻫﻨد تا آب و
تخﻢﻫاى آنﻫا برﻳزد بعد آن
را تﻮسط ﻣاشﻴﻦ گﻮشت ﻣﻴده
ﻧﻤﻮده و در بﻴﻦ ﻳک خرﻳطﺔ
ﻧخﻰ آوﻳزان ﻣﻰکﻨﻨد .بعد از
چﻨد ساعت دﻳده ﻣﻰشﻮد کﻪ
شکل (ُ )6-7رب بادﻧجان روﻣﻰ
آب اضافﻰ آن جداشده و در
داخل خرﻳطﻪ ،بادﻧجان روﻣﻰ
خالص باقﻰ ﻣاﻧده است .در
اﻳﻦ ﻣرحلﻪ آن را در بﻴﻦ ﻳک دﻳگ اﻧداختﻪ و ﻣقدارى ﻧﻤک و روغﻦ باﻻى آن عﻼوه
ﻧﻤﻮده جﻮش ﻣﻰدﻫﻨد تا ﻣقدار آب باقﻰ ﻣاﻧده آن تبخﻴر شﻮد .ﻳک ظرف ﻳا بﻮتل دﻳگر
را با آب گرم و ﻣاﻳع ظرف شﻮﻳﻰ پاک ﻣﻰشﻮﻳﻨد و تﻮسط حرارت آن را خشک ﻣﻰسازﻧد
و ُرب بادﻧجان روﻣﻰ را در آن ﻣﻰاﻧدازﻧد .براى اﻳﻦ کﻪ باکترﻳا و ساﻳر عﻮاﻣلﻰ کﻪ باعث
گﻨدﻳدن ُرب بادﻧجان روﻣﻰ ﻣﻰشﻮد ،وارد آن ظرف شده ﻧتﻮاﻧد ،ﻳک ﻣقدار روغﻦ جاﻣد
را خﻮب داغ کرده باﻻى ُرب بادﻧجان روﻣﻰ ﻣﻰرﻳزﻧد تا بعد از سرد شدن ﻳک قشر
ﻣحافظﻮى در باﻻى ظرف تشکﻴل گردد .ﻫرگاه ﻣﻮاد غذاﻳﻰ در جاى سرد ﻧگﻬدارى شﻮد
کﻴفﻴت غذاﻳﻰ آن تا ﻣدت زﻳادى حفظ شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
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تهیۀ ترشﻰ ،چتنﻰ و مربا به شیوۀ محلﻰ
اگر در تﻬﻴﺔ غذاﻫاى کﻪ براى ﻣدت بﻴشتر ﻧگﻬدارى و استفاده ﻣﻰشﻮد ،حفظ الصحﻪ در
ﻧظر گرفتﻪ ﻧشﻮد چﻪ واقع خﻮاﻫد شد؟
در ساختﻦ ترشﻰ و ﻣربا اﻳﻦ ﻧکات باﻳد در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد:
 .1ظروفﻰ کﻪ در ساختﻦ ترشﻰ و ﻣربا از آن استفاده ﻣﻰشﻮد باﻳد عارى از ﻣﻮاد چربﻰ باشد؛
بﻨابر اﻳﻦ باﻳد با آب گرم و ﻣاﻳع ظرف شﻮﻳﻰ
شستﻪ شده و تﻮسط حرارت خشک گردد.
 .2ظرفﻰ کﻪ قرار است ترشﻰ ﻳا ﻣربا در آن
اﻧداختﻪ شﻮد باﻳد داراى سرپﻮشﻰ باشد کﻪ از
بﻴرون ﻫﻮا بﻪ آن داخل شده ﻧتﻮاﻧد.
 .3سرکﻪ،آب لﻴﻤﻮ وﻳا آب ﻧارﻧج را کﻪ قرار
است در ساختﻦ ترشﻰ از آن استفاده گردد،
در ابتدا باﻳد آن را جﻮش داد.
 .۴ﻣﻮادى را کﻪ براى ساختﻦ ترشﻰ استفاده

شکل ()6-8

ﻣﻰکﻨﻴد؛ ﻣاﻧﻨد :بادرﻧگ ،زردک ﻳا گلپﻰ باﻳد
ﻧحست آنﻫا را با کلﻮرﻳﻦ ﻳا آب ﻧﻤکﻰ خﻮب بشﻮﻳد و اگر اﻣکان داشتﻪ باشد آن را براى
زﻣان کﻮتاه جﻮش دﻫﻴد.
 .5ترشﻰ را باﻳد در ظروف کاشﻰ ﻳا شﻴشﻪ ﻳﻰ اﻧداختﻪ و ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻫرگاه اﻳﻦ ﻧکات رعاﻳت شﻮد در سطح ترشﻰ و ﻣربا پﻮپﻨک بﻪ وجﻮد ﻧﻤﻰآﻳد.
فکر کنید
چرا ﻣعﻤﻮﻻً ترشﻰ و چتﻨﻰﻫا را در ظروف غﻴر فلزى ﻧگﻬدارى
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
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ترشﻰ مﻰخوش بادرنگ
طرز تهیه :ﻧخست ﻣقدارى سرکﻪ را آﻣاده ﻧﻤاﻳﻴد و بر

شکل ()6-9
ترشﻰ بادرﻧگ

حسب ﻫر پﻴالﺔ سرکﻪ ،ﻳک قاشق ﻧﻤک و ﻳک قاشق
بﻮره برﻳزﻳد ،بعدا بادرﻧگ را بﻪ قسﻢ ﻧازک ورق ورق
ﻧﻤﻮده و در ﻻبﻪﻻى آن قدرى ﻧﻤک بپاشﻴد و آن را در
ﻳک ظرف پاک طﻮرى بچﻴﻨﻴد کﻪ آبش جدا شده و
برﻳزد؛ سپس آن را در بﻴﻦ ﻳک بﻮتل شﻴشﻪ ﻳﻰ کﻪ آن
را تعقﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻳد بگذارﻳد و باﻻى آن سرکﻪ برﻳزﻳد
و سر ظرف ﻳا بﻮتل را ﻣحکﻢ ببﻨدﻳد و در ﻳک جاى
گرم و ﻣحفﻮظ بگذارﻳد تا برسد (تخﻤر کﻨد) .زﻣان
رسﻴدن ترشﻰ ﻧظر بﻪ درجﺔ حرارت ﻣحﻴط ﻣتفاوت
بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد .ترشﻰﻫا در ﻣحﻴط ﻧسبتاً گرم زودتر
تخﻤر ﻣﻰکﻨﻨد.
ترشﻰ پیاز
مواد مورد ضرورت :پﻴاز سفﻴد بﻪ ﻣقدار ﻳک کﻴلﻮ گرام ،برگ ﻧعﻨاع و ﻳا برگ رﻳحان
 220گرام ،سﻴر پﻮست شده بﻪ ﻣقدار  110گرام
و ﻧعﻨاى خشک  2قاشق غذا خﻮرى.
طرز تهیه :ﻧخست سﻴر و برگ ﻧعﻨاع را تﻮسط
ﻣاشﻴﻦ گﻮشت ﻣﻴده ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس در بﻴﻦ بﻮتل
پﻴازﻫاى برﻳده شده را طﻮرى بچﻴﻨﻴد کﻪ در بﻴﻦ
ﻫر قطار ﻣقدارى از سﻴر ،ﻧﻤک ﻧعﻨاع ﻣﻴده و ﻧعﻨاع
خشک قرار داشتﻪ باشد .در اخﻴر ،سرکﻪ را باﻻى
آن برﻳزﻳد و سربﻮتل را ﻣحکﻢ ﻧﻤاﻳﻴد و آن را در
ﻳک جاى ﻣحفﻮظ تا ﻣدتﻰ ﻧگﻪ دارﻳد.
شکل( )6-10پﻴاز سفﻴد ﻣﻴده شده
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ترشﻰ پوست لیمو
طرز تهیه :در قدم اول ﻣقدارى لﻴﻤﻮ را گرفتﻪ و ﻫر داﻧﺔ آن را از وسط دو حصﻪ
کﻨﻴد بعد آب آنﻫا را در ﻳک
ظرف ﻧگﻬدارﻳد تا ضاﻳع ﻧشﻮد.
پﻮستﻫاى لﻴﻤﻮ را از وجﻮد
پردهﻫاى داخل آن با کارد پاک
کﻨﻴد؛ سپس آنﻫا را در بﻴﻦ آب
ﻧگﻬدارﻳد .پس از دو سﻪ روز ،آب
آن را تجدﻳد ﻧﻤﻮده و بجﻮشاﻧﻴد
تا تلخﻰ آن برطرف شﻮد .در
اﻳﻦ ﻣرحلﻪ سرکﻪ و پﻮستﻫاى

شکل ( )6-11لﻴﻤﻮ

لﻴﻤﻮ را براى  10دقﻴقﻪ با ﻫﻢ
بجﻮشاﻧﻴد و در ﻳک بﻮتل براى استفاده در ﻫﻨگام صرف غذا ﻧگﻬدارﻳد.
چتنﻰ گشنیز
مواد مورد ضرورت :گشﻨﻴز ﻣﻴده شده تﻮسط ﻣاشﻴﻦ گﻮشت بﻪ ﻣقدار ﻳک کﻴلﻮ گرام،
گـر ﻳا بﻮره  110گرام ،ﻣرچ تازه سبز  100گرام ،کشﻤش  110گرام ،سﻴر پﻮست شده
ُ
 100گرام ،آب ﻧارﻧج ﻳا آب لﻴﻤﻮ و ﻳا سرکﻪ  3پﻴالﻪ.
طرز تهیه :ﻧخست گشﻨﻴز ،سﻴر ،ﻣرچ و کشﻤش را خﻮب بشﻮﻳﻴد بعد آنﻫا را بکﻮبﻴد
گـر ﻳا بﻮره را با آب ﻧارﻧج ﻳا آب لﻴﻤﻮ و ﻳا سرکﻪ
و ﻳا از ﻣاشﻴﻦ گﻮشت بکشﻴد؛ سپس ُ
ﻣخلﻮط ﻧﻤاﻳﻴد تا با ﻫﻢ حل شﻮﻧد .در اخﻴر ﻫﻤﻪ را با ﻫﻢ ﻣخلﻮط ﻧﻤﻮده و در ﻫﻨگام
صرف غذا از آن استفاده کﻨﻴد.
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تهیۀ مربا به شیوۀ محلﻰ
در ساختﻦ ﻣربا عﻼوه بر آلﻮبالﻮ ،سﻴب ،بﻬﻰ و ﻣﻴﻮهﻫاى دﻳگر ،از خﻼل پﻮست ﻧارﻧج و
خﻼل زردک ﻧﻴز استفاده ﻣﻰگردد .در ذﻳل چگﻮﻧﻪ گﻰ تﻬﻴﺔ ﻣرباى پﻮست ﻧارﻧج و خﻼل
زردک را ﻣطالعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
طرز تهیۀمرباى نارنج
مواد مورد ضرورت :خﻼل ﻧارﻧج بﻪ ﻣقدار  660گرام ،بﻮره ﻳک کﻴلﻮ گرام ،پستﻪ و بادام
پﻮست شده  220گرام ،آب لﻴﻤﻮ  2قاشق غذا خﻮرى و کﻤﻰ ﻧﻤک.
طرز تﻬﻴﻪ :ابتدا خﻼل ﻧارﻧج را با ﻳک قاشق ﻧﻤک خﻮب بجﻮشاﻧﻴد و در جرﻳان جﻮشﻴدن
سﻪ بار آب آن را تعﻮﻳض کﻨﻴد تا تلخﻰ آن بر طرف شﻮد .در ﻳک ظرف دﻳگر بﻮره و آب
را بجﻮشاﻧﻴد .در ﻫﻨگام جﻮشﻴدن کف بﻮره را دور ﻧﻤﻮده و آب لﻴﻤﻮ را با آن عﻼوه کﻨﻴد.
خﻼل را از آب بﻴرون کشﻴده و چﻨد بار بشﻮﻳﻴد؛ سپس آن را ﻫﻤراه با پستﻪ و بادام داخل
شربت بﻮره بﻴﻨدازﻳد و آن را باﻻى حرارت تا زﻣاﻧﻰ بگذارﻳد کﻪ شربت بﻮره بﻪ قﻮام برسد.
در اخﻴر ،ﻣرباى ﻧارﻧج را در بﻮتل سرپﻮش دار اﻧداختﻪ و براى صرف کردن ﻧگﻬدارﻳد.

شکل ( )6-12ﻣرباى خﻼل ﻧارﻧج
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فعالیت
تهیۀ مربا از خﻼل زردک
مواد مورد ضرورت :بﻮره ﻳک کﻴلﻮ گرام ،خﻼل زردک زرد بﻪ ﻣقدار  660گرام،
خﻼل پستﻪ و با دام  220گرام ،آب لﻴﻤﻮ ﻳک قاشق غذا خﻮرى ،ﻫﻴل چاى  5گرام.
طرز تهیه :بﻮره را با آب بجﻮشاﻧﻴد .اگر شربت بﻮره کف کرد ،کف آن را دور ساختﻪ
و آب لﻴﻤﻮ را با آن عﻼوه کﻨﻴد؛ سپس خﻼل زردک ،ﻫﻴل ،پستﻪ و بادام را در شربت
بﻮره اﻧداختﻪ و آن را تا زﻣاﻧﻰ بجﻮشاﻧﻴد کﻪ بﻪ قﻮام برسد .در اخﻴر ،ذاﻳقﺔ ﻣرباى
آﻣاده شده را بچشﻴد.

خﻼصۀ فصل
ﻧﻮعﻴت غذا ،وساﻳل پخت و پز و اوقات صرف غذا در ﻣجﻤﻮع ﻳکﻰ از عﻨاصر عﻤدة فرﻫﻨگ
ﻳک جاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .ﻣسألﺔ تغذﻳﻪ؛ ﻣاﻧﻨد ﻣسألﺔ حفظ الصحﻪ ،ﻳکﻰ از ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ ﻣﻮضﻮعاتﻰ
است کﻪ تأثﻴر بﻪ سزاى در صحتﻤﻨدى اﻧسانﻫا دارد.
ﻣﻮاد غذاﻳﻰ پختﻪ و خام را باﻳد در ﻣحل سرد ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴد .اگر وسﻴلﻪ ﻳﻰ ﻧگﻬدارى ﻣﻮاد
غذاﻳﻰ ( ﻳخچال ﻳا فرﻳزر) در اختﻴار ﻧدارﻳد ،غذا را بﻪ اﻧدازة ضرورت تان تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻴد تا اضافﻪ
باقﻰ ﻧﻤاﻧد .بعد از صرف غذا ظروف را با ﻣﻮاد ضد چربﻰ بشﻮﻳﻴد و در جاى پﻮشﻴده از گرد
وخاک و ﻧفﻮذ حشرات و حﻴﻮاﻧات بگذارﻳد .در پاک ﻧگﻬداشتﻦ آشپز خاﻧﻪ و ﻣﻴزﻫا بﻴشتر
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .در ﻫﻨگام آشپزى سر تان را با چادر ﻳا کﻼه بپﻮشاﻧﻴد و از پﻴش بﻨد استفاده
ﻧﻤاﻳﻴد.
براى تغذﻳﺔ ﻣﻨاسب و اقتصادى در خاﻧﻮاده اﻳﻦ ﻧکات در ﻧظر گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد:
بﻬتر است ﻣﻮاد غذاﻳﻰ خشک و قابل ﻧگﻬدارى براى ﻳک ﻣدت بﻴشتر (ﻣثال ﻳک ﻣاه) بﻪ
صﻮرت ﻳکجاﻳﻰ خرﻳده شﻮد .بﻬتر است از غذاﻫاى ﻣتﻨﻮع و ﻳا گﻮﻧاگﻮن استفاده گردد .در
ﻣصرف ﻣﻮاد غذاﻳﻰ حد تعادل در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد ( از پُرخﻮرى و کﻢخﻮرى جلﻮگﻴرى شﻮد).
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در وقت تﻬﻴﺔ غذا کﻮشش شﻮد ارزش غذاﻳﻰ آن حفظ شﻮد .در پختﻦ برﻧج ﻣعﻤﻮﻻً آن را
چﻨد ساعت قبل ،در آب تر ﻣﻰکﻨﻨد و بعد آن را جﻮش داده و آب برﻧج را دور ﻣﻰاﻧدازﻧد.
اﻳﻦ کار باعث ﻫدر رفتﻦ ﻣﻮاد ﻧشاﻳستﻪ ﻳﻰ و وﻳتاﻣﻴﻦﻫاى برﻧج ﻣﻰگردد بﻬتر آن است کﻪ
برﻧج بﻪ قسﻢ دم پخت ﻣﻮرد استفاده قرار گﻴرد .استفاده از ﻣﻮاد غذاﻳﻰ تازه ترجﻴح داده شﻮد.
اگر از ﻣﻮاد غذاﻳﻰ سربستﻪ و ﻧﻴﻤﻪ آﻣاده استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ،بﻪ تارﻳخ تﻮلﻴد و تارﻳخ ﻣصرف
آن تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
در ﻣﻨاطق ﻣختلف افغاﻧستان از آرد گﻨدم و جﻮارى بﻪ شﻴﻮهﻫاى ﻣختلف ﻧان پختﻪ ﻣﻰشﻮد؛
ﻣثال :ﻧان خاصﻪ ،ﻧان چپاتﻰ ،ﻧان تابﻪ گﻰ ،ﻧان روغﻨﻰ و . . .
ﻣصالح آشپزى ﻧظر بﻪ ﻧﻮع غذا ﻣختلف ﻣﻰباشد .ﻳکﻰ از ﻣﻬارتﻫاى آشپزى ،شﻨاخت و
تعﻴﻴﻦ ﻣقدار ﻣصالح در غذا ﻣﻰباشد .آشپزان ﻣاﻫر چگﻮﻧﻪگﻰ ،ترکﻴب و ﻣقدار استفاده از
ﻣصالح را براى تﻬﻴﺔ غذاﻫاى ﻣختلف ﻣﻰداﻧﻨد.
ﻳکﻰ از راهﻫاى ﻧگﻬدارى بادﻧجان روﻣﻰ تبدﻳل آن بﻪ شکل ﻧﻴﻤﻪ ﻣاﻳع و ﻧگﻬدارى ﻣﻨاسب
آن است کﻪ بﻪ آن ُرب بادﻧجان روﻣﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در تﻬﻴﺔ غذاﻫاى کﻪ براى ﻣدت بﻴشتر ﻧگﻬدارى و استفاده ﻣﻰشﻮد ،رعاﻳت حفظ الصحﻪ
ﻣﻬﻢ است؛ ﻣثال در ﻫﻨگام تﻬﻴﺔ ترشﻰ و ﻣربا اﻳﻦ ﻧکات باﻳد رعاﻳت شﻮد:
ظروفﻰ کﻪ در ساختﻦ ترشﻰ و ﻣربا از آن استفاده ﻣﻰشﻮد باﻳد عارى از ﻣﻮاد چربﻰ باشد
بﻨابر اﻳﻦ باﻳد با آب گرم و ﻣاﻳع ظرف شﻮﻳﻰ شستﻪ شده و با حرارت خشک گردد .ظرفﻰ
کﻪ قرار است ترشﻰ ﻳا ﻣربا در آن اﻧداختﻪ شﻮد باﻳد داراى سرپﻮشﻰ باشد کﻪ از بﻴرون ﻫﻮا بﻪ
آن داخل شده ﻧتﻮاﻧد .سرکﻪ ،آب لﻴﻤﻮ و ﻳا آب ﻧارﻧج را کﻪ قرار است در ساختﻦ ترشﻰ از آن
استفاده گردد ،در ابتدا باﻳد جﻮش داد .ﻣﻮادى را کﻪ براى ساختﻦ ترشﻰ استفاده ﻣﻰکﻨﻴد
ﻣاﻧﻨد :بادرﻧگ ،زردک ،گلپﻰ و  . . .را باﻳد با کلﻮرﻳﻦ ﻳا آب ﻧﻤکﻰ خﻮب بشﻮﻳﻴد و اگر اﻣکان
داشتﻪ باشد آن را براى زﻣان کﻮتاه جﻮش دﻫﻴد .ترشﻰ را باﻳد در ظروف کاشﻰ ﻳا شﻴشﻪﻳﻰ
اﻧداختﻪ و ﻧگﻬدارى ﻧﻤاﻳﻴد .ﻫرگاه اﻳﻦ ﻧکات رعاﻳت شﻮد در سطح ترشﻰ ﻳا ﻣربا پﻮپﻨک(قارچ)
بﻪ وجﻮد ﻧﻤﻰآﻳد.
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فصل هفتم

ﻣعﻤارى
ﻫرگاه از چگﻮﻧﻪگﻰ اعﻤار تعﻤﻴرات ،سرکﻫا و
ساﻳر ساختﻤانﻫا در شﻬر ﻧظارت و کﻨترول ﻧشﻮد
چﻪ واقع خﻮاﻫد شد؟
ﻣسؤولﻴت ﻧظارت از چگﻮﻧﻪگﻰ اعﻤار ساختﻤانﻫا
در شﻬر و ﻧﻮاحﻰ آن بﻪ عﻬدة کدام ارگانﻫا
است؟
کﻨترول از چگﻮﻧﻪگﻰ اعﻤار ساختﻤانﻫا در شﻬرﻫا
از چﻨد ﻧقطﻪ ﻧظر حاﻳز اﻫﻤﻴت است:
 -1ﻧظارت بﻪ ﻣﻨظﻮر رعاﻳت استﻨدردﻫا در ساختﻤانﻫا
(پلﻫا ،سرکﻫا ،تعﻤﻴرات و  ). . .تا ساختﻤانﻫاى
ﻣتذکره داراى ﻣقاوﻣت کافﻰ و عﻤر طﻮﻻﻧﻰ باشﻨد.
 -2ﻣﻮقعﻴت و ﻧحﻮة اعﻤار ساختﻤانﻫا طﻮرى باشد
کﻪ حقﻮق دﻳگران پاﻣال ﻧشﻮد.
 -3زﻣﻴﻦ ﻳا ﻣلکﻴتﻫاى عاﻣﻪ؛ ﻣاﻧﻨد :سرک ،پارک
و غﻴره غصب ﻧگردد.
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣسؤولﻴت ﻣستقﻴﻢ شاروالﻰﻫا است
کﻪ باﻳد دقﻴق ﻧظارت ﻧﻤاﻳﻨد .عﻼوه بر اﻳﻦ،
شاروالﻰﻫا پاک کارى سرکﻫا و ﻣحﻼت
عاﻣﻪ ،اﻳجاد فضاى سبز ،ترﻣﻴﻢ و قﻴر رﻳزى سرکﻫا را ﻧﻴز بﻪ عﻬده دارﻧد.
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بحث کﻨﻴد
چﻪ کساﻧﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد از چگﻮﻧﻪگﻰ کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ بﻬتر ﻧظارت
ﻧﻤاﻳﻨد؟
نکات حفاظتﻰ در اجراى کارهاى ساختمانﻰ
آﻳا گاﻫﻰ دﻳده ﻳا شﻨﻴده اﻳد کﻪ کارگرى در جرﻳان کار از باﻻى ﻳک تعﻤﻴر ﻳا از باﻻى ﻳک
خﻮازه بﻪ زﻣﻴﻦ افتﻴده باشد؟
با اتخاذ کدام تدابﻴر ﻣﻰتﻮان جلﻮ اﻳﻦ چﻨﻴﻦ حﻮادث را گرفت؟
عدم تﻮجﻪ بﻪ ﻧکات حفاظتﻰ ﻣﻮجب بروز حﻮادثﻰ ﻣﻰشﻮد کﻪ تلفات جاﻧﻰ و خسارات ﻣالﻰ را
بﻪ بار ﻣﻰآورد .اﻳﻨک بﻪ عدهﻳﻰ از ﻧکات حفاظتﻰ کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 )1قبل از شروع کار ساختﻤاﻧﻰ در ﻣحﻼت ﻣسکﻮﻧﻰ ﻻزم است تا بﻪ ﻫﻤساﻳﻪﻫاى ﻧزدﻳک از
شروع و ﻧﻮع کار خبر داده شﻮﻧد .بﻪ خصﻮص در کارﻫاى کﻪ باﻻ تر از ﻣﻨزل اول صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
تا ﻣﻮجب ﻧگراﻧﻰ آنﻫا ﻧشﻮد.
 )2کارﻫاى پر سروصدا باﻳد در وقت ﻣﻨاسب اﻧجام شﻮد.
 )3براى جلﻮ گﻴرى از سقﻮط کارگراﻧﻰ کﻪ در فضاى باز باﻻى خﻮازهﻫا کار ﻣﻰکﻨﻨد باﻳد از کﻤر
بﻨد حفاظتﻰ استفاده شﻮد.
 )۴سقﻮط افزاز کار و ﻣصالح ساختﻤاﻧﻰ (خشت ،سﻨگ و غﻴره) از ارتفاع ساختﻤانﻫاى تحت
کار ،باﻻى راهروﻫا ﻧﻴز عاﻣل دﻳگر حﻮادث بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .براى جلﻮگﻴرى از وقﻮع اﻳﻦ ﻧﻮع
خطرات ،اطراف ساختﻤانﻫاى تحت کار باﻳد جالﻰ گرفتﻪ شﻮد.
 )5کار گران با در ﻧظر داشت ﻧحﻮة کار شان باﻳد از لباس و وساﻳل حفاظتﻰ استفاده ﻧﻤاﻳﻨد.
 )6خﻮازه و ساﻳر تجﻬﻴزات ساختﻤاﻧﻰ کﻪ داراى ارتفاع بلﻨد است؛ ﻣاﻧﻨد :کرن ،جرسقﻴل ،ﻧلﻫا
و پاﻳﻪﻫا ،باﻳد طﻮرى اﻧتقال شﻮﻧد کﻪ بﻪ سﻴﻢﻫاى برق بﻪ تﻤاس ﻧشﻮﻧد.
 )7چاهﻫاى آب و چاهﻫاى فاضل آب ،ﻧباﻳد بدون سرپﻮش ﻳا دﻳﻮار حفاظتﻰ باشﻨد.
 )8ﻫرگاه در جرﻳان کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ سرک ﻳا راهﻫا آلﻮده با ﻣصالح ساختﻤاﻧﻰ ﻣﻰشﻮد ،در
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ختﻢ ﻫر روز باﻳد دوباره پاک کارى گردد.
 )9در ﻫﻨگام کﻨدن کارى زﻣﻴﻦ احتﻴاط شﻮد تا بﻪ شبکﻪﻫاى برق،آب و ﻣخابرات صدﻣﻪ
ﻧرسد.
 .8وظﻴفﺔ جﻮاﻧان و ﻧﻮ جﻮاﻧان است کﻪ اگر در ﻣحل زﻧدهگﻰ و ﻳا در ﻣسﻴر راه رفت وآﻣد شان
تا ﻣکتب خطراتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد چاﻫﻰ کﻪ سر آن باز است و ﻳا خطر سقﻮط ﻣصالح ساختﻤاﻧﻰ و اﻣثال
آن وجﻮد داشتﻪ باشد .شاروالﻰ آن ﻧاحﻴﻪ ﻳا ادارة ﻣربﻮط را آگاه سازﻧد .در زﻳر ﻧﻤﻮﻧﺔ درخﻮاستﻰ
ﻳک ﻣتعلﻢ عﻨﻮاﻧﻰ شاروالﻰ ﻧشان داده شده است.

به ریاست محترم ناحیۀ

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

السﻼم و علﻴکﻢ!
در ﻣسﻴر سرک لﻴسﺔ  .......................................چاﻫﻰ وجﻮد دارد کﻪ سر آن باز است و ﻣﻤکﻦ
است سبب افتﻴدن شاگردان خﻮردسال ﻣکتب در آن شﻮد .اﻣﻴد وارﻳﻢ براى پﻴشگﻴرى
از وقﻮع حادثﻪ ،ﻫداﻳت فرﻣاﻳﻴد تا سر چاه پﻮشاﻧﻴده و ﻳا اطراف آن کتاره احداث شﻮد.
با احترام

ب
یش

تر ب

دان
ید

سﻴد عابد ﻣتعلﻢ لﻴسﻪ
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.......................................

براى جلﻮگﻴرى از وقﻮع حﻮادث دلخراش در کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ از ﻳک
تعداد عﻼﻳﻢ استفاده ﻣﻰشﻮد کﻪ در ذﻳل بﻪ عدهﻳﻰ از آنﻫا اشاره شده
است.

شکل ( )7-2عﻼﻳﻢ رعاﻳت ﻧکات حفاظتﻰ کارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ

پلستر کارى
دﻳﻮارﻫاى کﻪ پلستر شده باشﻨد با دﻳﻮارﻫاى بدون پلستر چﻪ تفاوت دارﻧد؟
در صﻨﻮف ﻫفتﻢ و ﻫشتﻢ در بارة خط اﻧدازى ،سﻨگ کارى و خشتکارى ﻣعلﻮﻣات حاصل
ﻧﻤﻮدﻳد در اﻳﻦ درس در بارة پلستر کارى کﻪ ﻳک فعالﻴت دﻳگر حرفﺔ ﻣعﻤارى است ﻣعلﻮﻣات
کسب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
پلستر کارى عبارت است از اﻳجاد ﻳک قشر ﻫﻤﻮار از ﻣصالح رﻳگ ،سﻤﻨت و چﻮﻧﻪ روى دﻳﻮارﻫاى
ساختﻪ شده از :سﻨگ پارچﻪﻫا ،خشت پختﻪ ،خشت خام ،خشتﻫاى کاﻧکرﻳتﻰ وغﻴره ﻣﻰباشد.

بحث کﻨﻴد
پلستر کارى دﻳﻮارﻫا عﻼوه بر زﻳباﻳﻰ چﻪ فﻮاﻳد دﻳگرى را در ساختﻤان
بﻪ بار ﻣﻰآورد؟
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مقاصد پلستر کارى :دﻳﻮارﻫا بعد از پلستر کارى اﻳﻦ برترىﻫا را کسب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:
 -1ﻧﻮاقص خشت کارى (فرو رفتﻪ گﻰ و برجستﻪ گﻰ خشتﻫا و درز بﻴﻦ خشت ﻫا) تا
حد ﻣﻤکﻦ جبران و دﻳﻮار ﻫﻤﻮار ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
 -2دﻳﻮارﻫا و سقف تعﻤﻴر براى رﻧگ آﻣﻴزى آﻣاده ﻣﻰگردد.
 -3عاﻳقﻴت دﻳﻮارﻫا در برابر حرارت ،و صﻮت بلﻨد ﻣﻰرود.
 -۴قشر حفاظتﻰ براى شبکﻪﻫاى برق و آب بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد.
 -5پلستر باعث استحکام دﻳﻮار ﻣﻰشﻮد.

فکر کنید
بعد از سپرى شدن کدام ﻣراحل ساختﻤاﻧﻰ ،ﻳک تعﻤﻴر آﻣاده پلستر
کارى ﻣﻰشﻮد؟ چرا؟

بﻴشتر پلستر کارى بعد از سﻴﻢ کشﻰ برق ،ﻧل دواﻧﻰ ،ﻧصب الﻤارىﻫا ،ﻧصب دروازه و
کلکﻴﻦﻫا صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .ﻫرگاه بﻴﻦ خشت کارى و پلستر کارى ﻳک وقفﺔ زﻣاﻧﻰ ﻳک
ﻳا دو ﻣاه وجﻮد داشتﻪ باشد بﻬتر است؛ زﻳرا دﻳﻮارﻫاى خشتﻰ در اﻳﻦ ﻣدت ﻧشست خﻮد
را تکﻤﻴل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و در ﻧتﻴجﻪ پلستر بعد از ﻣدتﻰ درز دار ﻧﻤﻰشﻮد.
مراحل پلستر کارى
ﻣعﻤاران ﻣاﻫر و با تجربﻪ ابتدا خشت کارى دﻳﻮارﻫا را از ﻧظر عﻤﻮد بﻮدن ،فرو رفتﻪگﻰ و
برجستﻪ گﻰ تﻮسط شاول و رجﻪ اﻧدازه گﻴرى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد بعد در ﻧقاط ﻣختلف بﻪ ضخاﻣتﻫاى
ﻣختلف؛ البتﻪ ﻧظر بﻪ بر جستﻪ گﻰ و فرورفتﻪ گﻰ دﻳﻮار از ﻣصالح ُگﻨده ﻣﻰسازﻧد؛ سپس
در ُگﻨدهﻫا ﻣﻴخ ﻣﻰکﻮبﻨد و رجﻪ را بﻴﻦ ﻣﻴخﻫا تﻤدﻳد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بعد از ﻣرطﻮب ساختﻦ
خشتﻫا ،پلستر کارى بﻪ صﻮرت چتکﻪﻳﻰ در بﻴﻦ گ ُﻨدهﻫا آغاز ﻣﻰگردد.
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ﻫرگاه ﻣصالح بﻪ سرعت و ضربﻪ بﻪ دﻳﻮار زده شﻮد بﻪ اﻳﻦ عﻤل چتکﻪ زدن گفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
چتکﻪ زدن بﻪ دﻳﻮار ،سبب ﻧفﻮذ بﻴشتر ﻣصالح در بﻴﻦ خشتﻫا ﻣﻰگردد.

تار رجﻪ
چﻮب گز

گﻨده
شکل ( ) 7-3ﻣراحل پلستر کارى

پلستر بﻴﻦ دو ُگﻨده بﻪ قسﻢ تسﻤﻪ و بﻪ اﻧدازة فاصلﻪ رجﻪ از دﻳﻮار ﻫﻤﻮار ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
زﻣاﻧﻰ کﻪ بﻴﻦ دو تسﻤﻪ از ﻣصالح پُر شد در اﻳﻦ ﻣرحلﻪ با استفاده از چﻮب گز و گل ﻣالﺔ
چﻮبﻰ ﻣطابق شکل ( )7-3پلستر ﻫﻤان ساحﻪ ﻫﻤﻮار و صاف ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
رنگمالﻰ
در ﻣحل زﻧدهگﻰ شﻤا براى رﻧگ آﻣﻴزى خاﻧﻪﻫا از کدام ﻣﻮاد استفاده ﻣﻰشﻮد؟
ﻫرگاه ﻫﻤﺔ خاﻧﻪﻫاى کﻮچﻪ ﻳا قرﻳﺔ شﻤا بﻪ رﻧگﻫاى ﻣرغﻮب و دلﻨشﻴﻦ رﻧگآﻣﻴزى شده
باشد ،بﻪ ﻧظر شﻤا در زﻳباﻳﻰ ﻣحل تان چﻪ تأثﻴر خﻮاﻫد داشت؟
اﻧسان ﻣﻮجﻮد زﻳبا پسﻨد است و با دﻳدن زﻳباﻳﻰﻫا لذت
ﻣﻰبرد .زﻳبا پسﻨدى براى اﻧسان اﻧگﻴزه ﻣﻰدﻫد تا در ﻣﻮرد
زﻳباﻳﻰ لباس ،اشﻴا و وساﻳل و زﻳباﻳﻰ ﻣﻨزل خﻮد فکر کﻨد
و آن را ﻣطابق ذوق خﻮد تزﻳﻴﻦ ﻧﻤاﻳد .ﻳکﻰ از روشﻫاى
تزﻳﻴﻦ ﻣﻨازل رﻧگﻣالﻰ آنﻫا است.
رﻧگﻣالﻰ عبارت است از :ﻣالﻴدن ترکﻴبات رﻧگ در روى
سطﻮح کﻪ بعد از خشک شدن ،ﻳک قشر ﻧازک رﻧگﻰ ﻳا جﻼ
را بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد.
شکل ()7-۴
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اجزاى رنگ ها
رﻧگﻫاى تعﻤﻴراتﻰ داراى سﻪ جز عﻤده استﻨد:
 .1ﻣﻮاد رﻧگﻰ :اﻳﻦ ﻣﻮاد بﻪ صﻮرت پﻮدر رﻧگ و ﻳا ﻣاﻳع رﻧگ دار پﻴدا ﻣﻰشﻮد.
 .2ﻣﻮاد ربط دﻫﻨده :اﻳﻦ ﻣﻮاد سبب چسپﻴدن رﻧگ بﻪ روى سطﻮح ﻣﻰگردد کﻪ از ﻣﻮاد
ﻣختلف؛ ﻣاﻧﻨد چﻮﻧﻪ ،سرش ،روغﻦ الف و ﻳا از ترکﻴب عده ﻳﻰ از آنﻫا ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
 .3ﻣحلل ﻫا :ﻣحللﻫا ﻣﻮاد رﻧگﻰ و ربط دﻫﻨده را در خﻮد حل ﻣﻰکﻨد .ﻫرگاه ﻣﻮاد رﻧگﻰ
و ربط دﻫﻨده در ﻳک ﻧﻮع ﻣحلل روغﻨﻰ حل ساختﻪ شﻮﻧد بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻧگ ،رﻧگ روغﻨﻰ و
اگر ﻣحلل آب باشد بﻪ آن ،رﻧگ آبﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .عﻼوه بر اﻳﻦ سﻪ جز ،ﻣﻮادى کﻪ باعث
تسرﻳع خشک شدن و جﻼ دار شدن رﻧگﻫا ﻣﻰشﻮد ﻧﻴز با رﻧگﻫا ﻣخلﻮط ﻣﻰشﻮﻧد.
بحث کﻨﻴد
رﻧگ روغﻨﻰ و رﻧگ آبﻰ چﻪ خصﻮصﻴات دارﻧد و در رﻧگ ﻣالﻰ چﻪ چﻴزﻫا از
رﻧگ روغﻨﻰ و در رﻧگ آﻣﻴزى چﻪ چﻴزﻫا از رﻧگ آبﻰ استفاده ﻣﻰشﻮد؟
رﻧگﻫاى روغﻨﻰ را ﻧﻤﻰتﻮان در آب حل کرد بﻨابر ﻫﻤﻴﻦ خصﻮصﻴت آنﻫا ،دﻳﻮارﻫا و
وساﻳلﻰ کﻪ با رﻧگ روغﻨﻰ رﻧگ شده باشﻨد آنﻫا را ﻣﻰتﻮان با آب شستشﻮ ﻧﻤﻮد؛ ولﻰ
در ﻣﻮرد رﻧگ آبﻰ ،اﻳﻦ عﻤل با عث جدا شدن و ﻳا لکﻪ شدن رﻧگ دﻳﻮار ﻣﻰشﻮد.
نکات حفاظتﻰ در جریان رنگمالﻰ
 -1در ﻫﻨگام تﻬﻴﺔ رﻧگ و رﻧگﻣالﻰ از کﻼه ،عﻴﻨک ،دستکش رابرى و لباس کار استفاده ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2در صﻮرتﻰ کﻪ از رﻧگ آبﻰ استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد جرﻳان
برق را در ﻣحل کﻪ قرار است رﻧگ شﻮد قطع ﻧﻤاﻳﻴد تا
سبب برق گرفتﻪ گﻰ شﻤا ﻧشﻮد.
 -3در جرﻳان رﻧگﻣالﻰ ﻣﻮجﻮدﻳت جرﻳان ﻫﻮا با عث
جلﻮگﻴرى از سر دردى شﻤا ﻧاشﻰ از بﻮى رﻧگ ﻣﻰشﻮد.
 -۴رﻧگﻫاى روغﻨﻰ را در ﻧزدﻳک آتش قرار ﻧدﻫﻴد اﻣکان
دارد حرﻳق شﻮد.
انتخاب رنگ
رﻧگﻫا تأثﻴرات خاصﻰ بﻪ روان اﻧسانﻫا دارد .اﻧتخاب
ﻧﻮع رﻧگ باﻳد بر اساس ﻧﻮع استفاده از ساختﻤانﻫا و
ﻣشخصات ساختﻤاﻧﻰ و زﻳباﻳﻰ آنﻫا صﻮرت گﻴرد؛ ﻣثال:
ﻣراکز صحﻰ بﻪ رﻧگﻫاى روشﻦ(سفﻴد ،فﻴروزه ﻳﻰ و ). . .
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شکل ( )7-5رﻫﻨﻤاى اﻧتخاب رﻧگ ﻫا

رﻧگآﻣﻴزى گردد تا در صﻮرت آلﻮده شدن ،بﻪ آساﻧﻰ دﻳده شده بتﻮاﻧﻨد .در دکانﻫاى
رﻧگ فروشﻰ رﻧگﻫا بﻪ اساس شﻤاره و ﻣﻴﻨﻮى رﻧگﻫا بﻪ ﻣشترى پﻴشکش ﻣﻰشﻮد .در
تصﻮﻳر ﻣقابل ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻰ کﻮچک از ﻣﻴﻨﻮى رﻧگﻫا ﻧشان داده شده است.
چگونهگﻰ ساختن رنگ تعمیراتﻰ از گچ
ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :براى ساختﻦ رﻧگ تعﻤﻴراتﻰ از گچ اﻳﻦ ﻣﻮاد و افزار ضرورت است:
پﻮدر گچ  ،سرش کاﻫﻰ ،رﻧگ تعﻤﻴراتﻰ کﻪ قابلﻴت حل کردن در آب را داشتﻪ باشد ،تکﻪ
ﻣلﻤل تقرﻳباً ﻳک ﻣتر ﻣربع ،ظرف براى حل کردن گچ ،سرش و رﻧگ.
طرز تهیه
1ـ گچ را درﻳک ظرف ﻧسبتاً بزرگ اﻧداختﻪ ،باﻻى آن سﻪ تا چﻬار برابر حجﻢ گچ آب
برﻳزﻳد و ﻣرتب آن را با ﻳک چﻮب حرکت دﻫﻴد؛ سپس ﻣخلﻮط گچ و آب را قبل از اﻳﻦ
کﻪ بﻴشتر غلﻴظ شﻮد از تکﻪ ﻣلﻤل بگذراﻧﻴد تا ﻣﻮاد درشت آن در ترکﻴب رﻧگ شاﻣل
ﻧگردد .ﻫرگاه غلظت آن بﻴشتر از غلظت ﻣاست ﻣﻰشﻮد بﻪ آن آب عﻼوه کﻨﻴد تا سخت
(جاﻣد) ﻧشﻮد .اﻳﻦ ﻣرحلﻪ الﻰ  15دقﻴقﻪ را در بر ﻣﻰگﻴرد.
2ـ سرش کاﻫﻰ را در ظرف آب آﻫستﻪ آﻫستﻪ بپاشﻴد و ﻫﻤزﻣان آن را حرکت دﻫﻴد تا
در آب حل شﻮد .قبل از اﻳﻦ کﻪ سرش در آب خﻴلﻰ غلﻴظ شﻮد آن را ﻧﻴز از تکﻪ ﻣلﻤل
بگذراﻧﻴد تا ذرات جاﻣد و حلﻧاشدة سرش ،شاﻣل رﻧگ ﻧشﻮد.
3ـ در اﻳﻦ ﻣرحلﻪ سرش ﻣاﻳع و گچ بر آﻣده از تکﻪ صافﻪ را با ﻫﻢ خﻮب ﻣخلﻮط ﻧﻤاﻳﻴد
تا کاﻣل در بﻴﻦ ﻫﻢ حل شﻮﻧد.
۴ـ پﻮدر رﻧگ را در ﻳک ظرف جداگاﻧﻪ برﻳزﻳد و ﻣقدارى آب باﻻى آن عﻼوه ﻧﻤاﻳﻴد و با
ﻳک چﻮب ﻳا قاشق آن را خﻮب ﻣخلﻮط کﻨﻴد تا بﻪ طﻮر کاﻣل در آب حل شﻮد ،سپس
آن را ﻫﻢ از تکﺔ ﻣلﻤل بگذراﻧﻴد .در اﻳﻦ ﻣرحلﻪ رﻧگ آﻣاده شده را بﻪ ﻣقدار دلخﻮاه تان
بﻪ ﻣخلﻮط گچ و سرش عﻼوه کﻨﻴد و آنﻫا را خﻮب ﻣخلﻮط کﻨﻴد.
رﻧگ تعﻤﻴراتﻰ را با استفاده از چﻮﻧﻪ و کلخﺔ ﻣرﻣر ﻧﻴز ﻣﻰتﻮان تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد .در ساختﻦ
رﻧگ با استفاده از چﻮﻧﻪ و کلخﺔ ﻣرﻣر بﻪ عﻮض سرش از ﻧﻤک استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا بعد
از خشک شدن خاک ﻧدﻫد.
آماده سازى دیوارها براى رنگمالﻰ
رﻧگﻣاﻻن ﻣاﻫر قبل از ﻫﻤﻪ ،سطﻮح ﻣﻮرد ﻧظر را آﻣادة رﻧگ ﻣالﻰ ﻣﻰسازﻧد .آﻣاده سازى
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دﻳﻮارﻫا ﻧظر بﻪ ﻧﻮاقص ﻣﻮجﻮد در سطﻮح آنﻫا ،ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣختلف باشد:
الف) ﻫرگاه دﻳﻮارﻫا داراى سﻮراخﻫا ،و درزﻫاى کﻮچک باشد ،بااستفاده از خﻤﻴرة گچ
(گل گل) آنﻫا را پرکارى؛ سپس با رﻳگﻤال ،برجستﻪ گﻰﻫا ى آن را برابر بﻪ سطح
دﻳﻮار ﻫﻤﻮار ﻣﻰسازﻧد.
ب) اگر سطح دﻳﻮار داراى قشر ضخﻴﻢ و ترک ترک شده از اثر رﻧگﻫاى قبلﻰ باشد ،باﻳد
تراش کارى گردد .براى اﻳﻦ کﻪ رﻧگﻫاى قبلﻰ از دﻳﻮارﻫا بﻪ سﻬﻮلت تراش شده بتﻮاﻧد،
ﻳک ﻣشت سرش کاﻫﻰ را در پﻨچ لﻴتر آب ﻣخلﻮط ﻧﻤاﻳﻴد؛ سپس با استفاده از برس،
آن را بﻪ دﻳﻮارﻫا بﻤالﻴد و بعد از گذشت  15دقﻴقﻪ بﻪ سﻬﻮلت و بدون اﻳجاد گرد و غبار
تراشکارى اﻧجام شده ﻣﻰتﻮاﻧد .قابل ﻳاد آورى است کﻪ اﻳﻦ شﻴﻮه صرف براى رﻧگﻫاى
آبﻰ صدق ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ج) دﻳﻮارﻫاى کﻪ بعد از پلستر کارى براى بار اول رﻧگ ﻣالﻰ ﻣﻰشﻮد ،در ابتدا باﻳد ﻧﻤد
ﻣالﻰ شﻮد .ﻫرگاه ﻣخلﻮط غلﻴظ چﻮﻧﻪ و آب با استفاده از گل ﻣالﺔ کﻪ بر روى آن ﻧﻤد ﻧصب
شده است بﻪ دﻳﻮارﻫا ﻣالﻴده شﻮد بﻪ اﻳﻦ عﻤل ﻧﻤد ﻣالﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻧﻤد ﻣالﻰ سبب
کاﻫش درشتﻰ دﻳﻮار و ﻫﻤچﻨان سبب استحکام و روشﻦ شدن رﻧگ پلستر آن ﻣﻰشﻮد.
جریان رنگمالﻰ
ﻫرگاه ﻣﻰخﻮاﻫﻴد خاﻧﻪﻳﻰ را تغﻴﻴر رﻧگ دﻫﻴد ،ﻻزم است اثرات رﻧگ قبلﻰ و لکﻪﻫاى
ﻣﻮجﻮد در سطح دﻳﻮار را با ﻣالﻴدن رﻧگ سفﻴد از بﻴﻦ برﻳد .بﻪ اﻳﻦ کار رﻧگ ﻣاﻻن استر
دادن گﻮﻳﻨد .استر ،قبل از رﻧگ اصلﻰ اﻳجاد ﻣﻰشﻮد؛ سپس رﻧگ اصلﻰ را تﻮسط برس
بﻪ دﻳﻮارﻫا طﻮر ﻣﻨظﻢ بﻪ صﻮرت حرکت عﻤﻮدى ﻣﻰﻣالﻨد و ﻣﻰگذارﻧد تا خشک شﻮد
ﻫرگاه بعد از رﻧگﻣالﻰ قلﻢ اول(ﻣرتبﻪ اول) در روى
دﻳﻮارﻫا لکﻪ و ﻳا خطﻮط بﻪ ﻣشاﻫده برسد .بار دوم
(قلﻢ دوم) از ﻫﻤان رﻧگ ،دﻳﻮارﻫا را رﻧگ ﻣﻰکﻨﻨد در
اﻳﻦ ﻣرتبﻪ برس را بﻪ صﻮرت افقﻰ حرکت ﻣﻰدﻫﻨد.
در ختﻢ رﻧگﻣالﻰ الﻰ خشک شدن دﻳﻮارﻫا ،چﻴزى
را بﻪ آنﻫا تﻤاس ﻧدﻫﻴد؛ زﻳرا تﻤاس دست و ﻳا ﻫر
چﻴز دﻳگر بﻪ دﻳﻮارﻫاى ﻣرطﻮب سبب لکﻪ دار شدن
رﻧگ آنﻫا ﻣﻰشﻮد.
شکل () 7-6
رﻧگﻣالﻰ
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فعالیت
ﻫرگاه دﻳﻮارﻫاى احاطﺔ ﻣکتبتان پلستر شده باشد با ﻣشﻮرة ﻣعلﻢ ﻣضﻤﻮن حرفﻪ،
قسﻤتﻰ از آن را (با در ﻧظر داشت تﻮاﻧاﻳﻰ صﻨفتان) رﻧگ ﻧﻤاﻳﻴد .براى اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر
ﻫرگروه در تﻬﻴﺔ ﻣﻮاد و وساﻳل ﻣﻮرد ﻧﻴاز سﻬﻢ بگﻴرﻧد.
ﻣﻮاد و وساﻳل ﻣﻮرد ضرورت:
 .1چﻮﻧﻪ کلخﻪ
 .2ﻧﻤک ﻣﻴده
 .3برس رﻧگﻣالﻰ (ﻣﻮﻳک رﻧگﻣالﻰ)
 .۴جالﻰ سﻴﻤﻰ (جالﻰ پشﻪگﻴر)
 .5دو عدد سطل براى تﻬﻴﻪ رﻧگ
 .6دستکش ،کﻼه ،عﻴﻨک و لباس کار
طرز العمل
 .1ﻧخست لباسﻫاى حفاظتﻰ را بپﻮشﻴد؛ سپس چﻮﻧﻪ را در ﻳک سطل بﻴﻨدازﻳد و باﻻى
آن آب برﻳزﻳد و بگذارﻳد تا جﻮش وخروش آن بﻪ طﻮر کاﻣل بﻪ پاﻳان برسد؛ سپس چﻮﻧﺔ
آب رسﻴده را تﻮسط ﻳک چﻮب حرکت دﻫﻴد تا خﻮب در آب حل شﻮد.
 .2شﻴره چﻮﻧﻪ را از جالﻰ سﻴﻤﻰ بگذراﻧﻴد تا ذرات رﻳگ وسﻨگ از شﻴره جدا گردد.
 .3بﻪ وزن تقرﻳباً ﻳک کﻴلﻮ گرام ﻧﻤک ﻣﻴده را در شﻴره چﻮﻧﻪ ﻣخلﻮط ﻧﻤاﻳﻴد .تا بعد از
خشک شدن رﻧگ ،دﻳﻮار خاک ﻧدﻫد.
 .۴ساحﺔ ﻣﻮرد ﻧظر را از ﻫرﻧﻮع آلﻮدهگﻰ (گل ،چکﻴدة ﻣﻮاد ساختﻤاﻧﻰ و  ). . .پاک ﻳا
تراش کارى ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5بﻪ رﻧگ ﻣالﻰ آغاز ﻧﻤاﻳﻴد بعد از خشک شدن بار دوم (قلﻢ دوم) ﻫﻤان ساحﻪ را رﻧگ
ﻧﻤاﻳﻴد.
 .6در اخﻴر ظروف ،برس رﻧگ ﻣالﻰ و ساﻳر وساﻳل استفاده شده و دست و روى تان را خﻮب
بشﻮﻳﻴد.
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خﻼصۀ فصل
کنترول از چگونهگﻰ اعمار ساختمانها در شهرها از چند نقطه نظر حایز اهمیت است:
 -1نظارت به منظور رعایت معیارهاى ساختمانﻰ در احداث پلها ،سرکها ،تعمیرات و  . . .تا ساختمانهاى
متذکره داراى مقاومت کافﻰ و عمر طوﻻنﻰ باشند.
 -2موقعیت و نحوۀ اعمار ساختمانها طورى باشد که حقوق دیگران پامال نشود.
 -3زمین یا ملکیتهاى شخصﻰ و عامه غصب نگردد.
عدم توجه به نکات حفاظتﻰ موجب بروز حوادثﻰ مﻰشود که تلفات جانﻰ و خسارات مالﻰ را به بار مﻰآورد.
مثال:
قبل از شروع کار ساختمانﻰ در محﻼت مسکونﻰ ﻻزم است تا به همسایههاى همجوار از شروع و نوع کار
خبر داده شود.
کارهاى پر سرو صدا باید در وقت مناسب انجام شود.
براى جلو گیرى از سقوط کارگرانﻰ که در فضاى باز باﻻى خوازهها کار مﻰکنند باید از کمربند حفاظتﻰ
استفاده شود.
براى جلوگیرى از سقوط افزار و مواد ساختمانﻰ اطراف ساختمانهاى تحت کار؛ باید جالﻰ گرفته شود.
کارگران با درنظرداشت نحوه کارشان باید از لباس و وسایل حفاظتﻰ استفاده نمایند.
پلسترکارى عبارت است از ایجاد یک قشر هموار از مصالح ریگ ،سمنت و چونه روى دیوارهاى ساخته شده
از :سنگ پارچهها ،خشت پخته ،خشت خام ،خشتهاى کانکریتﻰ و غیره مﻰباشد.
پلسترکارى به مقاصد ذیل انجام مﻰشود:
 -1نواقص خشتکارى (فرو رفتهگﻰ و برجستهگﻰ خشتها و درز بین خشتها) تا حد ممکن جبران و دیوار
هموار ساخته مﻰشود.
 -2دیوارها و سقف تعمیر براى رنگآمیزى آماده مﻰگردد.
 -3عایقیت دیوارها در برابر حرارت ،و صوت بلند مﻰرود.
 -4قشر حفاظتﻰ براى شبکههاى برق و آب به وجود مﻰآید.
 -5پلستر باعث استحکام دیوار مﻰشود.
رنگمالﻰ عبارت از مالیدن ترکیبات رنگ روى سطوح مﻰباشد که بعد از خشک شدن ،یک قشر نازک
رنگﻰ یا جﻼ را به وجود مﻰآورد.
در رنگمالﻰ به این نکات حفاظتﻰ باید توجه شود:
 -1در هنگام تهیۀ رنگ و رنگمالﻰ از کﻼه ،عینک ،دستکش رابرى و لباس کار استفاده نمایید.
 -2در صورتﻰ که از رنگ آبﻰ استفاده مﻰنمایید جریان برق را در محلﻰکه قرار است رنگ شود قطع نمایید
تا سبب برق گرفتهگﻰ شما نشود.
 -3در جریان رنگمالﻰ موجودیت جریان هوا باعث جلوگیرى از سر دردى شما ناشﻰ از بوى رنگ مﻰشود.
 -4رنگهاى روغنﻰ را در نزدیک آتش قرار ندهید امکان دارد حریق شود.
رنگماﻻن ماهر قبل از همه ،سطوح مورد نظر را آمادۀ رنگمالﻰ مﻰسازند .آمادهسازى دیوارها نظر به
نواقص موجود در سطوح آنها مﻰتواند مختلف باشد.
هرگاه مﻰخواهید خانهیﻰ را تغییر رنگ دهید ،ﻻزم است اثرات رنگ قبلﻰ و لکههاى موجود در سطح دیوار
را با مالیدن رنگ سفید ازبین برید .به این کار رنگماﻻن استر دادن گویند .استر بعد از گل گل کارى و قبل
از رنگ اصلﻰ در ساحۀ مورد نظر ایجاد مﻰشود؛ سپس رنگ اصلﻰ را توسط برس به دیوارها طور منظم به
صورت حرکت عمودى و افقﻰ مﻰمالند و مﻰگذارند تا دیوارها خشک شود.
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