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پيام وزير معارف
اقرأ باسم ربك

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 بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
بدين  گرديد.  مسمى  معارف  سال  نام  به  خورشيدى،   1397 سال  هويداست،  همه گان  بر  چنانچه 
بنيادينى در عرصه هاى  تغييرات  تعليم و تربيت در كشور عزيز ما شاهد تحوالت و  نظام  ملحوظ 
از عناصر شش گانه  والدين،  اداره و شوراهاى  متعلم، كتاب، مكتب،  معلم،  بود؛  مختلف خواهد 
پرورش  و  آموزش  انكشاف  و  توسعه  در  كه  مى روند  شمار  به  افغانستان  معارف  نظام  اساسى  و 
كشور نقش مهمى را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف 
افغانستان، متعهد به ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور 

مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
نهادهاى تعليمى دولتى و خصوصى در صدر برنامه هاى 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 به عنوان تربيت كننده گان نسل آينده، در سراسر كشور احترامانه تقاضا 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تفكر  و  ملى  دينى،  ارزش هاى  با  فعال و آگاه  نسل  پرورش  و  تربيت  نورزيده و در  تالشى دريغ 
انتقادى بكوشند. هر روز عالوه 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 سرمايه هاى فرداى كشور 
از درس  البته كنجكاوى علمى  نبوده و در كمال ادب، احترام و  از فرصت ها غافل  تا  مى خواهم 

معلمان گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز 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. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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خداوند> انسان ها را جستجوگر و متجسس آفريده است. آن ها تالش مى نمايند تا جواب بسيارى 

از سؤاالتى را که در ذهن دارند بيابند. انسان ها براى پيدا کردن جواب به اين سؤاالت، بار ها تجربه 

و آزمايش مى کنند تا توانسته باشند معلومات را جمع آورى، دسته بندى، تحليل و باآلخره به نفع 

خود استفاده کنند. آن ها در اين راه ممکن است بار ها شکست بخورند؛ اما  نا اميــد نمى شوند. 

عالقه 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  صد ها سال انسان هــاست که 

از ثمر آن محصوالت مختلف تکنالوژى توليد و  مشکالت زيــادى که انسان هاى 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 محصوالت، ارزيابى محصوالت تکنالوژى، نکات حفاظتى و همچنـان در              

             بارة شناخت سيستم هاى نسبتاً پيچيده و سيستم هاى فرعى، معلومات حاصل مى نماييد.

به اشکال زير توجه کنيد. انسان ها اين وسايل را به چه منظور اختراع نموده اند؟

تلسکوپ            

فصل اول 

تکنالوژى و سيستم

 برمه
مايکروسکوپ  
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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 
مى شوند، از هم فرق دارند؟

به شکل )2-1( توجه نماييد.

چگونه اين وسيله از شکل ابتدايى به شکل تکامل يافتة آن تغيير نموده است؟
چرا با گذشت زمان در محصوالت تکنالوژى تغيير به وجود مى آيد؟

کمپيوترکه حاصل فکر انسان و تکنالوژى است، عمليات مهمى را؛ مانند: محاسبات 
پيچيده، طراحى ساختمان ها و ماشين آالت،کار هاى هنرى و صد ها کار ديگر را در 
 )Internet( سراسر جهان انجام مى دهد. به وسيلة شبکه هاى اطالع رسانى کمپيوترى
مى توان با دور ترين نقاط جهان ارتباط صوتى، تصويرى و نوشتارى برقرار نمود و به 
زود ترين فرصت از تازه ترين رويداد ها اطالع حاصل کرد. عالوه بر اين از طريق شبکة 
جهانى کمپيوترى مى توان جواب سؤاالت مختلف را دريافت و يا اطالعات خويش را در 

اختيار ديگران قرار داد.  

بیشتر بدانید

شکل )1-2( 
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فعالیت
در بارة سؤاالت باال در گرو هاى خود باهم بحث و مشوره نماييد سپس نظريات گروه 

خود را براى هم صنفان تان گزارش دهيد.

براى بهتر شدن محصوالت تکنالوژى که قبًال ساخته شده است، گاه گاهى نظرياتى از طرف 
دانشمندان )محققان( و استفاده کننده گان، غرض بلند رفتن کيفيت آن ها ارئه مى گردد. 
نظريات جديد ممکن است در موارد  مختلف مطرح شود؛ مثال: از نظر شکل ظاهرى، مواد، 
مصرف انرژى، طرز کار و مراحل توليد آن ها  باشد؛ طور مثال: نخستين موترى که ساخته 
شد، خيلى ساده بود که مى توانست به سرعت بسيار آهسته حرکت کند؛ ولى تالش هاى که 
براى بهتر شدن آن تا اکنون صورت گرفته است، سبب تکامل موتر به شکل امروزى شده 
است. شما نيز مى توانيد براى بهتر شدن وسيلة يک بازى و يا کار هاى 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 مشکالت مواجه هستيد؟ چه راه حل هاى ديگر، براى رفع اين 

مشکل در ذهن داريد؟

به معلومات خود بیفزایید
موتر احتراقى در سال 1860 ميالدى به وسيلة يک بلژيکى به نام اتين لونوار اختراع 
شد. پس از آن، روند تکامل صنعت موتر سازى تداوم يافت و در بين سال هاى 1860 
تا 1970 ميالدى 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 187۴ ميالدى در 
شهر ويانا ساخت؛ اما به تدريج موترهاى احتراق بيرونى، تبديل به موتر هاى با انجن 
احتراق داخلى گرديدند. اولين نمونة موتر احتراق داخلى را، يک مهندس آلمانى به 

نام نيکالس اتو ساخت.
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چگونه گى استفاده از مواد در تولید محصوالت تکنالوژى
هرگاه به اطراف خود توجه نماييد، مى بينيد که اشيا و اجناس از مواد مختلف ساخته 

شده اند. 
چرا در توليد اشيا و اجناس از مواد مختلف استفاده مى شود؟

مرحلة  تکنالوژى،  محصول  هر  توليد  مراحل  مهمترين  از  يکى 
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 
نشود  گرم  اندازه  از  بيش  و  بوده  مقاوم  آتش  برابر  در  شودکه 
رنگ  نگردد،  پاره  زود  و  باشد  پذير  انعطاف  و  و همچنان سبک 
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 آن ها بايد چه نوع دوخته شود؟ در 
اين مرحله در بارة چگونه گى تغيير مواد فکر مى شود تا در نتيجه 

محصول مورد نظر به دست آيد. 
سؤال: در انتخاب مواد مناسب براى توليد يک محصول تکنالوژى 

عالوه بر موارد فوق، کدام موارد ديگر بايد در نظر گرفته شود؟
در انتخاب مواد مناسب براى توليد، عالوه بر مشخصات تخنيکى 
نکات ديگرى؛ مانند: اقتصادى بودن، زيبايى، صحى و حفاظتى آن 

نيز در نظر گرفته مى شود. 

فعالیت
در گروه هاى خود در بارة سؤال باال با هم بحث نموده و نتايج مباحثات گروه خود 

را به هم صنف تان گزارش دهيد.

يه
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به معلومات خود بیفزایید

در اکثر کشور ها براى توليد محصوالت تکنالوژى، اصول و مقرراتى قبول شده است که به 

آن اسنتدردگويند. عالوه بر آن در سطح جهان مؤسساتى بين المللى استندرد، محصوالت 

تکنالوژى را ارزيابى و پس از کسب اطمينان از کيفيت آن، به توليد کننده گان اجازه نامه 

و نشان مخصوص مى دهند. 

ارزیابى محصوالت 

چرا توليد کننده گان محصوالت تکنالوژى، قبل از توليد انبوه )فراوان( يک محصول، 

ابتدا يک نمونة آن را در البراتوار دقيق آزمايش مى نمايند؟

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 مى گردد که محصول توليد شده 

مطابق استندرد هاى قبول شده، توليد گرديده يانه، تا استفاده کننده گان متضرر نشوند. 

در توريد )وارد کردن( محصوالت نيز اين مسأله در نظر گرفته مى شود و قبل از عرضة 

اشياى وارد شده، ابتدا يک نمونة آن از طرف ادارة مسؤول تحت آزمايش قرار مى گيرد و 

در صورت مطابقت آن با استندرد هاى قبول شده، اجازة عرضة آن به داخل کشور  داده 

مى شود. هرگاه چنين آزمايش و کنترول صورت نگيرد، مارکيت هاى داخلى مبدل به 

انبار محصوالت غير استندرد و بى کيفيت مى گردد. 

فکر کنید!

آزمايش  انبوه مورد  توليد  از  بخار قبل  اوليه ديگ هاى  نمونة  اگريک 

قرار نگيرد، چه حوادثى ممکن است رخ دهد؟
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رعایت نکات حفاظتى تولید محصوالت تکنالوژى

در توليد محصوالت تکنالوژى رعايت نکات حفاظتى ضرورى است تا توليد کننده گان 

در امن باشند، مثال: در عکس بردارى از قسمت هاى مختلف  بدن انسان)X-Ray( از 

موادى استفاده مى شود که داراى شعاع خطر ناک بوده و مى تواند انسان را به امراض 

از  بايد  بنابراين کارکنان بخش )راديو لوژى(  خطر ناکى؛ مانند: سرطان، مبتال سازد؛ 

لباس هاى استفاده کنند که آن ها را از خطر شعاع در هنگام کار تا حد ممکن حفاظت 

کند.

طورى که محصوالت 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 

کننده گان، معموالً  اوراق راهنما با محصول توليد شده ضميمه مى گردد. اوراق راهنماى 

محصوالت بيشتر حاوى نکات حفاظتى و طرز استفاده از محصول مى باشد که بايد به 

دقت مطالعه شود.

فعالیت
1. در خانه هايى که غذا با منقل هاى گازى يــا نفتى پخته مى شود، کدام نکات 

حفاظتى بايد رعايت شود؟

2. کسانى که در زير شعاع آفتاب و يا در مقابل منبع حرارت کار مى کنند، کدام 

موارد را در نظر داشته باشند؟

رعايت نکاتى  چه  دکان ها،  يا  منازل  در  سوزى  آتش  از  گيرى  جلو  براى   .3 

 شود ؟

۴. کسانى که در کار هاى ساختمانى تعميرات چند طبقه يى کار مى کنند، چه 

نکات حفاظتى را در نظر داشته باشند؟

هرگروه يکى از موضوعات باال را انتخاب و مباحثه نمايند؛ سپس نتايج آن را براى 

همصنفان خود گزارش دهند.
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زیبایى محصوالت تکنالوژى

مانند: شير  يا کارتن محصوالتى؛  چـــرا پوش 

با  وغيره  لباس  نوشابه ها،  بيسکويت،  خشک، 

تصاوير ورزشکاران و يا با تصاويرغذا هاى اشتها 

آور و رنگ هاى مختلف تزيين مى گردد؟

محصوالت  توليد  در  مهم  نکات  از  ديگر  يکى 

کننده گان  توليد  است.  آن ها  زيبايى  به  توجه 

سال  و  سن  ذوق،  فرهنگ،  داشت  نظر  در  با 

مصرف کننده گان محصوالت توليدى را تزيين 

و در بسته هاى مختلف که با تصاوير و رنگ هاى 

گوناگون آراسته شده، عرضه مى نمايند و تالش 

مى ورزند تا با جلب توجه مشتريان، محصوالت توليدى شان، بيشتر به فروش برسد.

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.

شکل )1-۴(

فعالیت
تصور کنيد که شما توليد کننده هاى  محصوالتى؛ مانند: روغن خوراکى، شامپو، 

چاکليت و بيسکويت هستيد و مى خواهيد براى بسته هاى توليدى خود تصاوير و 

نوشته هاى را متناسب به نوع محصول  ديزاين کنيد.

هر گروه يک نوع محصول را انتخاب و پيشنهادات خود را براى ديزاين بسته هاى 

توليدى با داليل انتخاب آن، ارائه نمايند.  
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سیستم

در صنوف هفتم و هشتم در بارة سيستم هاى ساده و نسبتاً پيچيده معلومات حاصل 

نموده ايد. آيا مى توانيد تعريف سيستم را به ياد آورده و تکرار نماييد؟

برخى از سيستم هاى پيچيده از چند سيستم فرعى ديگر تشکيل گرديده است؛ مثال: 

يک ماشين ساده لباس شويى را در نظر بگيريد. سيستم هاى فرعى آن عبارت اند از: 

و  سنج  زمان  سيستم  لباس ها،  و  آب  چرخاننده  سيستم  کشى،  سيم  و  برق  سيستم 

سيستم خارج کنندة آب است. تمام اين سيستم ها 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 مى تواند عارضه در ماشين را 

تشخيص و آن را ترميم کند؟

سيستم  يک  کار  طرز  که  اين  براى 

است  الزم  نماييم  درک  را  پيچيده 

بشناسيم؛  را  آن  فرعى  سيستم هاى 

سپس بدانيم که سيستم هاى فرعى از 

کدام اجزا تشکيل شده است و هر جزء  

در کار سيستم چه نقش دارد. عالوه 

مهارت هاى  حرفوى  افراد  براين ها 

ديگرى؛ مانند: چـــگونه گى آزمايش، 

ترميم و تبديل کردن اجزاى سيستم هاى 

ساده و پيچيدة محصوالت تکنالوژى را 

بايد کسب نمايند. 

شکل )5-1( ماشين لباس شويى
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فعالیت
از فعاليت هاى زير يکى را انتخاب و به طور گروهى يا فردى آن را انجام دهيد.

1- يک وسيله؛ مانند: بايسکل، موترسايکل، ماشين خياطى وغيره را مورد بررسى 

قرار داده و سيستم هاى فرعى آن را تشخيص کنيد. در هنگام بررسى موارد حفاظتى 

را در نظر داشته باشيد.

2- بدن يک حيوان را در نظر گرفته سيستم هاى فرعى آن را تشخيص و نقش آن 

را در حيات حيوان بررسى کنيد.

3- يک نبات را مورد مطالعه قرار داده و سيستم هاى فرعى آن را شناسايى کنيد.

خالصۀ فصل
�tخداوند)ج( انسان را جستجو گر و متجسس آفريده است. او با اتکا با اين خصوصيت، 
تالش مى نمايد، جواب بسيارى از سؤاالتى را که در ذهن دارد بيابد. انسان براى پيدا 

کردن جواب به اين سؤاالت بار ها تجربه و آزمايش مى کند تا توانسته باشد معلومات 

را جمع آورى، دسته بندى، تحليل و استفاده کند.

�tبراى بهتر شدن محصوالت تکنالوژى که قبًال ساخته شده است، وقتاً فوقتاً نظرياتى 
کيفيت  رفتن  بلند  غرض  کننده گان،  استفاده  و  )محققان(  دانشمندان  طرف  از 

محصوالت ارائه مى گردد. نظريات جديد ممکن است در موارد مختلف مطرح شود؛ 

مثًال: از نظر شکل، مواد، مصرف انرژى، طرز کار و يا مراحل توليد آن ها باشد.
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t يکى از مهم ترين مراحل توليد هر محصول تکنالوژى، مرحلة انتخاب و تغيير مواد 
است. در انتخاب مواد مناسب براى توليد، عالوه بر مشخصات تخنيکى نکات ديگرى 

مانند: اقتصادى بودن ، زيبايى، صحى و حفاظتى آن نيز در نظر گرفته مى شود. 

�tهر 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 مى گردد که محصول توليد شده مطابق 

استندرد هاى قبول شده توليد گرديده يا نه. تا بعداً استفاده کننده گان متضرر نشوند.

�tدر توليد محصوالت تکنالوژى رعايت نکات حفاظتى ضرورى است، تا توليد کننده گان 
)کارگران( در جريان توليد صدمه نبينند.

�tطورى که محصوالت تکنالوژى زياد و متنوع است، تدابير حفاظتى در توليد آن ها نيز 
بايد متناسب به نوع کار و خطراتى که احتمال وقوع آن وجود دارد، اتخاذ شود.  براى 

شده  توليد  محصول  با  راهنما  اوراق  معموالً   محصوالت،  کننده گان  استفاده  آگاهى 

ضميمه مى گردد. اوراق راهنماى محصوالت اکثراً حاوى نکات حفاظتى و طرز استفاده 

از محصول مى باشد که قبل از استفاده از آن بايد به دقت مطالعه شود.

توليد  است.  آن ها  زيبايى  به  توجه  محصوالت  توليد  در  مهم  نکات  از  ديگر  يکى  �t
کننده گان با در نظر داشت فرهنگ، ذوق، سن و سال مصرف کننده گان محصوالت 

توليدى را تزيين و در بسته هاى مختلف که با تصاوير و رنگ هاى گوناگون آراسته شده 

عرضه مى نمايند.

t براى اين که طرز کار يک سيستم پيچيده را درک نماييم الزم است سيستم هاى 
فرعى آن را بشناسيم، تا بدانيم که سيستم هاى فرعى از کدام عناصر تشکيل شده و 

در کار سيستم چه نقش دارند. عالوه براين ها کسبه کاران مهارت هاى ديگرى؛ مانند: 

چگونه گى آزمايش و تبديل کردن پرزه ها را بايد بدانند. 
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در حدود 7000 سال پيش، بشر مبادالت تجارتى شان را 

توسط طول اعضاى بدن؛ مانند: طول انگشتان، پهناى کف 

دست و طول بازو اندازه مى نمودند. هرچند اين نوع اندازه 

تعيين  بدون  نمى توانستند  ولى  بود؛  ساده  خيلى  گيرى 

اندازه، داد و ستد نمايند. با انکشاف جوامع بشرى کشور هاى 

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  مشکالتى را در تعيين اندازه ها و 

فصل دوم 

اندازه گيرى فنى

مطابقت آن با ساير واحدات به بار آورد. در کشور عزيز ما نيز چنين مشکالت در قسمت اندازه گيرى 

اوزان ديده مى شود؛ مثال: سير به عنوان واحد اندازه گيرى وزن، در جا هاى مختلف، اوزان مختلف را 

نشان مى دهد؛ مثال: يک سير در واليت قندهار پنج کيلو گرام؛ ولى در واليت هرات صد گرام را گويند. 
در کشور آلمان در سال 1870 به تعداد 600 واحد اندازه گيرى سطح وجود داشت. براى کاهش اين 

مشکالت، دانشمندان به فکر تهية واحدات استندرد بودند تا توانسته باشند هماهنگى بين واحدات را 
به وجود آورند. تا اين که موفق به ايجاد چند سيستم جهانى شدند. امروز هر انسان با اندازه گيرى 

چند کميت در اين سيستم ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم سروکار دارد. يکى از مهارت هاى 
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 آن ها زير سؤال قرار مى گيرد. بنابر همين اهميت اندازه گيرى، در اين فصل، شما 

با سيستم هاى واحدات و چگونه گى استفاده از افزار سادة  اندازه گيرى، آشنا مى شويد.
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سیستم هاى اندازه گیرى

در محل زنده گى شما کميت هاى؛ مانند: طول، وزن و حجم، به کدام واحدات اندازه گيرى 

مى شوند؟

در جهان عالوه بر سيستم هاى اندازه گيرى محلى، سيستم هاى اندازه گيرى جهانى نيز وجود 

دارد که اکثر کشور ها  از آن پيروى مى نمايند. در ذيل دو سيستم عمدة جهانى را تحت مطالعه 

قرار مى دهيم.

الف( سیستم متریک : سيستم متريک از جملة متداولترين سيستم ها محسوب مى شود. 

يکى از خصوصيات خوب اين سيستم اين است که اجزا و اضعاف آن با ضرب و يا تقسيم 

اعداد 10 ، 100 يا 1000 به دست مى آيد؛ بنابر اين اکثر کشور هاى جهان سعى مى نمايند تا 

سيستم هاى 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 System( يا IS  ياد مى کنند.

واحد اندازه گیرى طول در سیستم متریک: در سيستم متريک، واحد اندازه گيرى طول 

متر است. در سال 1791 ميالدى                       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، سمبول هاى اختصارى و رابطة آن ها با متر،  نشان داده شده است.

جدول اجزاى متر )واحدات اندازه گيرى طول که از متر کوچکتر اند(
چگونه گى تبديل آنرابطة آن با مترسمبول اختصارىنام واحد

دهم حصة مترdmديسى متر

صدم حصة مترcmسانتى متر

هزارم حصة مترmmميلى متر

يک مليونم حصة  مترmµميکرو متر

يک ملياردم حصة مترnmنانو متر

 
10000000

1

 1011 ÷= mdm
 10011 ÷= mcm

 100011 ÷= mmm
 10000001mm1 ÷=
 100000000011 ÷= mnm
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جدول اضعاف متر )واحدات اندازه گيرى طول که از متر بزرگتر اند(
چگونه گى تبديل آنرابطة آن با مترسمبول اختصارىنام واحد

ده مترdamدکا متر

صد مترhmهکتو متر

هزار مترkmکيلو متر

يک مليون مترMmميگا متر

يک مليارد مترGmگيگا متر

ب( سیستم اینچ: اين سيستم که به نام سيستم انگليسى نيز معروف است، در کشور هاى 

انگلستان، امريکا و ديگر کشور هاى انگليسى زبان مروج است. 

واحد طول در سیستم اینچ:  در سيستم اينچ واحد طول يارد است و يک يارد برابر به 3 

فت و 12 اينچ مى شود. در شکل )2-2( اجزا واضعاف يارد، نشان داده شده است.

 1011 ×= mdam
 10011 ×= mhm
 100011 ×= mkm

 100000011 ×= mMm
 100000000011 ×= mGm

فعالیت
با استفاده از جدول هاى فوق فاصلة 100 متر را به دسى متر )dm( و دکا متر 

)dam( تبديل نماييد.

فعالیت
با در نظر داشت شکل فوق محاسبه نماييد که: 

الف( 150  اينچ برابر به چند فت مى شود؟      ب( 2 متر برابر به چند يارد است؟ 

شکل )2-2(
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اصطالحات و تعریفIها در علم اندازه گیرى

در اندازه گيرى يک تعداد تعريفIها و اصطالحات وجود دارد که به مطالعه و بررسى 
عده يى از آن ها مى پردازيم:

مترولوژى )Metrology(: مترو لوژى يا علم اندازه گيرى، دانشى است که راجع به 
اندازه گيرى و کنترول ابعاد، زوايا و کيفيت پديده هاى قابل اندازه بحث مى کند.

اندازه گیرى: اندازه گيرى عبارت است از مقايسة يک کميت با واحد معيارى و شناخته 
شده که توسط افزار اندازه گيرى مربوطة آن، انجام مى شود.

کنترول اندازه: عمل بررسى اندازه هاى مشخص توسط وسايل اندازه گيرى ثابت را، 
کنترول اندازه گويند. 

دقت وسیلۀ اندازه گیرى: کوچکترين اندازه يى را که توسط آالت اندازه گيرى مى توان 
اندازه نمود، دقت آلة اندازه گيرى گويند.

دامنۀ اندازه گیرى: فاصله بين حد اقل و حد اعظمى يک آلة اندازه گيرى را دامنة 
اندازه گيرى گويند؛ مثال هرگاه در يک خط کش درجه دار الى 150 ميلى متر درجه 
بندى شده باشد؛ پس دامنة اندازه گيرى آن 150ميلى متر و دقت آن، يک ميلى متر 

است.
حرارت  درجة  بودن  نامناسب  مانند  عواملى؛  اکثر  گیرى:  اندازه  در  )خطا(  اشتباه 
محيط، وارد کردن فشار بيشتر باالى آلة اندازه گيرى، فرسوده گى و زنگ زده گى آله، 
اشتباه در ديد شخص اندازه کننده و عوامل ديگر، باعث مى شود که در اندازه گيرى 
پيش  يا  و  بينى  پيش  قابل  گيرى  اندازه  در  که  خطا هاى  يا  اشتباه  دهد.  رخ  اشتباه 
گيرى هستند، به نام خطاى دايمى ياد مى شود. خطا هاى دايمى به طور عموم توسط 
گيرى  اندازه  نمى توان  اين،  بنابر  مى شود؛  ايجاد  افزار  و  کننده(  اندازه  اپراتور)شخص 
مطلق و بدون اشتباه يا خطا را انجام داد؛ ولى ديزان کننده ها براى توليد کننده گان 
وسايل، حدود خطا را در هنگام توليد اجناس و وسايل، مشخص مى کنند؛ مثال: اگر 
الزم باشد يک ميلة فلزى به طول 250mm ساخته شود؛ ولى اگر توليد کننده اين 
ميله را به اندازة 0.5mm بزرگتر و يا به اندازة 0.5mm کوچکتر توليد نمايد باز هم 

مورد قبول است. به اين مسأله دقت ابعاد يا تولرانس گويند.
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اندازه گیرى وسایل 
توسط  و  به عمل مى آيد  استفاده  اندازه گيرى مختلف  و سايل  از  اکثر حرفه ها  در 
آن ها پديده هاى مختلف اندازه گيرى مى گردد. در اندازه گيرى عالوه بر افزار ساده، 
خيلى  اندازه هاى  آن  وسيلة  به  که  دارد  وجود  نيز  الکترونيکى  رفتة  پيش  وسايل 
اندازه  وسايل  همة  نمى توانيم  ما  مبحث  اين  در  مى گردد.  معلوم  دقيق  و  کوچک 
گيرى را که در رشته هاى مختلف به کار مى رود مورد مطالعه قرار دهيم، اما جهت 
سهولت، وسايل وافزار اندازه گيرى را گروپ بندى نموده؛ سپس عده يى از آن ها را 

قرار مى دهيم.    مورد مطالعه 

اندازة  تا  کار ضرورت مى افتد  اجراى  در حين  گاهى  اندازه:  انتقال  الف( وسایل 
وسايل  افزاز،  چنين  به  گردد.  انتقال  گيرى  اندازه  جهت  و  اخذ  پرکار  قطعه  يک 

انتقال اندازه گفته مى شود. در ذيل عده يى از اين وسايل نشان داده شده است.

فکر کنید

ازدياد و يا کاهش درجة حرارت در اندازه گيرى فلزات چه تأثير دارد؟ 

چرا؟

شکل )3-2( پرکار انتقال اندازه هاى داخلى و خارجى
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نيز  ثابت  گير هاى  اندازه  وسايل،   دسته  اين  به  اندازه:  کننده هاى  کنترول  ب( 
اندازه  اندازة ثابت را  گفته مى شود که به کمک آن ها مى توان تنها يک بُعد يا يک 
گيرى و يا کنترول نمو؛ مثال: گونيا، آبترازو، شاول و تعدادى از شابلون هاى که در 

شکل )۴-2( نشان داده شده است.

ج( وسایل اندازه گیرى غیر ثابت
کمپاس،  نوارى،  متر هاى  دار،  درجه  کش هاى  خط  انواع  شامل  وسايل  دسته  اين 
آن  گيرى  اندازه  دامنة  به  نظر  وسايل  اين  توسط  مى باشد  آن  امثال  و  متر  ميکرو 
افزار  اين  از  تعدادى  به مطالعة  نمود. در ذيل  معلوم  را  اندازه هاى مختلف  مى توان 

مى پردازيم:  

وسيع  کاربرد  صنايع،  در  و  هستند  طول  گيرى  اندازه  وسايل  جزء  متر ها  مترها: 
دارند. از آن ها در کار هاى  نجارى، ولدنگ کارى، تعميرات، فلز کارى، خياطى و...  
استفاده مى شود. دقت اندازه گيرى متر ها معموالً )0.5- 1( ميلى متر است. متر ها 

از نظر ساختمان، جنسيت مواد و موارد استفاده، انواع مختلف دارند. 

 13mm متر فیته یى فلزى: متر هاى فيته يى را از جنس فوالد فنر به عرض

وبه طــول يک الى 5 متــر و با دقت 1mm مى سازند، بنابر

ارتجاعيت ايــن نوع متر، از آن مى توان، در اندازه گيرى قوس ها نيز

کرد. استفاده 

شکل )5-2 ( متر فلزى

شابلون اندازه گيرى ميلهشابلون اندازه گيرى ورقى
شکل )۴-2( کنترول ازعمود

 بودن توسط شاول

شابلون اندازه گيرى 
قوس ها

شکل )2-۴ (
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متر فیته یى غیر فلزى: نوعيت مواد اين متر ها را معموالً 

روى  و  مى نمايند  انتخاب  مخصوص  بافت  با  تکه هاى  از 

براى  و  مى پوشانند  مصنوعى  مواد  از  اليه يى  با  را  آن ها 

استحکام بيشتر، قسمتى از شروع فيته را از چرم مى سازند. 

اندازه گيرى در شروع فيته، حلقة  براى سهولت در هنگام 

فلزى در نظر گرفته شده است. اين نوع متر ها را به طول 

از آن، در کار هاى ساختمانى تعميرات و سرک  هاى10 تا50 متر مى سازند و بيشتر 

سازى استفاده مى شود.

طول،  گيرى  اندازه  وسايل  از  ديگر  يکى  کش ها:  خط 

که  است  اين  در  متر  با  آن ها  تفاوت  است.  خط کش ها 

طراحى  کوچکتر  گيرى  اندازه  دامنة  و  باالتر  دقت  با 

بين فلزى  کش هاى  خط  دقت  اند.  شده  ساخته   و 

)0.5- 1( ميلى متر است.

با ورنیر کالیپر اندازه گیرى 

اندازه گيرى  افزار  از مهم ترين و مروج ترين  اين آله يکى 

طولى است. ورنيرکاليپر از دو قسمت ثابت و متحرک تشکيل گرديده است. قسمت ثابت 

آن يک خط کش مدرج ُمنتهى به 

شامل  آن  متحرک  قسمت  و  فک 

فک ، شاخک و همچنين تقسيمات 

ورنيـرکاليپـر  از  مى باشد.  )ورنيه( 

خارجى،  ابعاد  گيرى  اندازه  بــراى 

ابعادداخلى و عمق جرى ها استفاده 

مى شود.

شکل )2-6(

شکل )7-2( خط کش هاى 
اندازه گيرى

خط کش اصلى غير متحرک

خط کش متحرک يا ورنيه

شکل )8-2( ورنر کاليـپـر
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عمل  زير  شرح  به  بايد  ورنيرکاليپر  خواندن  براى  ورنیرکالیپر:  خواندن  روش 

نمود:

1. به ياد داشته باشيد که اعداد صحيح از روى خط کش ثابت)خط کش اصلى( و 

اعداد عشارى از روى ورنيه ) خط کش متحرک( خوانده مى شود.

عدد  گيرد  قرار  اصلى  کش  خط  تقسيمات  از  يکى  در  ورنيه  صفر  نشانى  اگر   .2

و  بوده  اعشارى(  بدون   ( صحيح  عدد  يک  اصلى،  کش  خط  روى  از  شده  خوانده 

ضرورت به خواندن درجه بندى ورنيه نيست؛ بنابر اين در شکل مقابل طول اندازه 

1.0mm است. شده توسط ورنرکاليپر مساوى به 

3. در صورتى که نشانى صفر ورنيه برابر به يکى از نشانى هاى تقسيمات خط کش ثابت 

مشاهده  ابتدا  نگيرد،  قرار 

ورنيه  صفر  نشانى  که  نماييد 

از کدام عدد خط کش ثابت، 

اين  است.  نموده  اندکى عبور 

)بدون  صحيح  اندازة  عدد 

نشان  را  کار  قطعة  عشارى( 

مى دهد. 

مطابقت دو نشانى

خط کش متحرک يا ورنيه

خط کش ثابت

در سال 1631 ميالدى يک انجنير رياضى دان فرانسوى به نام پير ورنيه وسيلة براى 

اندازه گيرى طراحى کرد که بر اساس اختالف بين دو تقسيم بندى کار مى کرد؛ بعد 

بنابر اهميت اندازه گيرى اين آله به نام مخترع آن )ورنيه( نامگذارى شد.

بیشتر بدانید
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عدد  خواندن  براى   .۴
عشارى به قسمت ورنيه 
ببينيد که کدام نشانى 
از  يکى  با  کامًال  ورنيه 
کش  خط  نشانى هاى 
ثابت مطابقت مى نمايد 
نقطه  الى  تطابق  اين  و 
صفر ورنيه چند نشانى 
مقدار  اين  دارد،  فاصله 
بعد از عشارى را نشان 

مى دهد. 
بنابر اين از مشاهده شکل فوق، طول اندازه شده مساوى به 1.5mm است.

چگونه گى 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 فک ها و شاخک ها به عنوان سوزن خط کش استفاده نکنيد.

با يک پارچه پاک کارى  اندازه گيرى، ورنيرکاليپر دست داشتة خود را  اتمام  از  پس 
نموده و نگهداريد.

مطابقت دو نشانى

قيمت عدد بعد از عشارى از 
صفر الى نشانى 5 واحد است.

خط کش اصلى 
غير متحرک

خط کش 
متحرک يا ورنيه

عدد صحيح 
1 واحد را 

تکميل نموده 
است.

فعالیت
در گروه هاى 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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خالصۀ فصل
�tدر حدود 7000 سال پيش، بشر مبادالت تجارتى شان را توسط طول اعضاى بدن؛ 
مانند: طول انگشتان، پهناى کف دست و طول بازو اندازه مى نمودند؛ هرچند اين 

نوع اندازه گيرى خيلى ساده بود؛ ولى نمى توانستند بدون تعيين اندازه داد و ستد 

نمايند.

�tدر جهان عالوه بر سيستم هاى اندازه گيرى محلى، سيستم هاى  اندازه گيرى جهانى 
نيز وجود دارد که اکثر کشور هاى جهان از آن پيروى مى نمايند.

�tاز جمله متداولترين سيستم ها سيستم متريک است. يکى از خصوصيات خوب اين 
سيستم اين است که اجزا و اضعاف آن مضربى از عدد )10( است.

�tدر سيستم متريک، واحد اندازه گيرى طول متر است. در سال 1791 ميالدى  
 طول                   نصف النهار کرة زمين به عنوان متر شناخته شده است.

�tسيستم اينچ: اين سيستم که به نام سيستم انگليسى نيز معروف است، در کشور هاى 
انگلستان، امريکا و ديگر کشور هاى انگليسى زبان مروج است. 

�tواحد طول در سيستم اينچ:  در سيستم اينچ واحد طول يارد است و يک يارد برابر 
به 3 فت و 12 اينچ است. 

راجع  که  است  دانشى  گيرى،  اندازه  علم  يا   )Metrology( لوژى  مترو  �t
بحث  اندازه،  قابل  پديده هاى  کيفيت  و  زوايا  ابعاد،  کنترول  و  گيرى  اندازه   به 

مى کند.

اندازه گيرى  نمايد، دقت  اندازه  اندازه گيرى مى تواند  افزار  را که  اندازة  اقل  حد  �t
گويند.

�tفاصله بين حد اقل و حد اعظمى يک آلة اندازه گيرى را دامنة اندازه گيرى گويند.

�tاشتباه )خطا( در اندازه گيرى: بيشتر عواملى؛ مانند نامناسب بودن درجة حرارت 

 
10000000

1
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محيط، وارد کردن فشار بيشتر باالى آلة اندازه گيرى، فرسوده گى و زنگ زده گى 

آله، اشتباه در ديد شخص اندازه کننده و عوامل ديگر با عث مى شود که در اندازه 

گيرى اشتباه رخ دهد. اشتباه يا خطا هاى که در اندازه گيرى قابل پيش بينى و يا 

پيش گيرى هستند به نام خطاى دايمى ياد مى شود.

گفته  نيز  ثابت  اندازه گير هاى  اين دسته وسايل،   به  اندازه:  کنترول کننده هاى  �t
مى شود که به کمک آن ها مى توان تنها يک بعد يا يک اندازة ثابت را اندازه گيرى و يا 

کنترول نمود

�tوسايل اندازه گيرى غير ثابت: اين دسته وسايل شامل انواع خط کش هاى درجه 
دار، متر هاى نوارى، کمپاس، ميکرو متر و امثال آن مى باشد. توسط اين وسايل نظر 

به دامنة اندازه گيرى آن مى توان اندازه هاى مختلف را معلوم نمود.

�tمتر ها جزء وسايل اندازه گيرى طولى هستند و در صنايع کاربرد وسيع دارند. از 
آن ها در کار هاى نجارى، ولدنگ کارى، تعميرات، فلز کارى، خياطى وغيره استفاده 

مى شود

�tخط کش هاى فلزى: يکى ديگر از وسايل اندازه گيرى طولى، خط کش ها است. 
تفاوت آن ها با متر در اين است که با دقت باالتر و دامنة اندازه گيرى کوچکتر طراحى 

و ساخته مى شوند دقت خط کش هاى فلزى بين )0.5- 1( ميلى متر است.

�tورنيرکاليپر يکى از مهمترين و مروج ترين افزار اندازه گيرى طولى است. ورنيرکاليپر 
خط  يک  آن  ثابت  قسمت  است.  گرديده  تشکيل  متحرک  و  ثابت  قسمت  دو  از 

کش مدرج ُمنتهى به فک و قسمت متحرک آن شامل فک ، شاخک و همچنين 

تقسيمات ورنيه روى آن مى باشد.

�tورنيرکاليپر وسيلة اندازه گيرى حساس و قيمت بها است؛ بنابراين آن را در کنار 
افزار ديگر؛ مانند چکش، سوهان و . . . قرار ندهيد.

�tاز افتادن، فشار آوردن بيشتر از ضرورت و ضربه زدن به ورنيرکاليپر، جلوگيرى 
نماييد.
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استفاده  چرخش،  يا  حرکت  حال  در  قطعات  اندازه گيرى  براى  ورنيرکاليپر  از  �t
نکنيد.

�tاز نوک فک ها و شاخک هاى ورنيرکاليپر به عنوان سوزن خط کش استفاده نکنيد.
�tپس از اتمام اندازه گيرى ورنيرکاليپر دست داشته خود را با يک پارچه پاک کارى 

نموده و نگهداريد.

تمرین فصل

1- مروج ترين سيستم هاى اندازه گيرى در جهان سيستم ................... و .................. 

است.

2- در سيستم بين المللى ............. براى اندازه گيرى طول واحد ................ است.

3- در سال 1791 متر چگونه تعريف شده است؟

              -۴

5- دامنة اندازه گيرى چيست تعريف نماييد.

6- دقت اندازه گيرى چيست؟ با مثال توضيح نماييد.

7- کدام عوامل باعث خطاى اندازه گيرى شده مى تواند؟ واضح سازيد.

8- از ورنيرکاليپر در چه موارد استفاده مى شود؟ مثال بگوييد.

9- ورنيرکاليپر را چگونه نگهدارى نماييم؟ توضيح نماييد.

 cmm ........2 =mft .......10 =cmft .......1 =
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فصل سوم 

سيم کشى برق تعميرات

اگر توجه نموده باشيد در عصر حاضر تعداد زيادى از کارها؛ مانند: کار هاى توليدى، 

خدماتى، طباعتى، مکالمات الکترونيکى، نشر و پخش اطالعات جمعى ، نگهدارى مواد 

غذايى وغيره به وسيلة انرژى برق صورت مى گيرد. در کشور هاى صنعتى و پيشرفته 
جهان قطع برق براى چند ثانية محدود باعث خسارات بزرگ اقتصادى و به تأخير 

انرژى برق و  اين همه نشان دهندة اهميت  فعاليت هاى مختلف  مى گردد.  افتيدن 
گسترش شبکه هاى برقى است. در صنوف هفتم و هشتم با چگونه گى نصب بعضى از 

وسايل و تجهيزات شبکة برق تعميرات؛ مانند: ساکت، سويچ جاينت بکس و همچنان 
چگونه گى رعايت نکات حفاظتى برق آشنا شده ايد. در اين فصل در بارة چگونه گى 

اتصال سويچ تبديل و اتصال سرکت هاى برق يک تعمير در ترمينال بکس معلومات 
حاصل مى نماييد.
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سویچ تبدیل یک پُل

از دو  چگونه مى توان يک مصرف کنندة برق )مثٌال چراغ( را 

نقطه روشن و خاموش نمود؟

شما مى دانيد که براى روشن و يا خاموش کردن چراغ ها معموالً 

از سويچ استفاده مى شود. با استفاده از دو عدد سويچ تبديل 

)روشن  کنترول  دونقطه  از  را  کننده  مصرف  يک  مى توانيم 

وخاموش( نمود. سويچ تبديل به دو صورت )دورانى و فشارى( پيدا مى شود.

شکل )2-3( سويچ تبديل نوع درانى

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 
1. ابتدا شيماى فنى و حقيقى دورة سويچ تبديل راکه در زير نشان داده شده است  

به دقت مشاهده و مسير هر سيم را بررسى  نماييد.

3

33

3
چهار رشته سيم

سويچ    تبديل

ى
ن صفر

لي
ن

ل به زمي
وص

سيم فاز

سويچ تبديل اولىسويچ تبديل دومى

شيماى حقيقى

چراغ
اشکال )3-3( چگونه گى استفاده از سويچ تبديل

س
بک

ت 
اين

ج

سويچ    تبديل
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2- اکنون سويچ ها، هولدر و جاينت بکس ها 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.

3- دو پيچ ديگر سويچ اولى را به دو پيچ مشابه سويچ دومى توسط سيم وصل کنيد. 

۴. از پيچ مشترک سويچ دومى يک سيم به يکى از پيچ هاى هولدر وصل نماييد.

5. سيم صفرى را مستقيم از جاينت بکس به پيچ ديگر هولدر اتصال دهيد..

6. تحت نظر معلم تان دوره و طرز کار هردو سويچ را آز مايش نماييد.

توجه داشته باشيد که استفاده از فيوز در آزمايش دوره هاى برقى به خاطر حفاظت از 

خطر ضرورى است.

فيوز

هلدر

سيم هاى انتقال برق

شکل )3-۴(
سويچ اولىسويچ دومى

جاينت بکس
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ترمینال بکس و اتصال سرکت ها 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 سيم ها چگونه به منبع برق اتصال يابد تا همة سرکت هاى برقى از يک يا دو نقطه 

مشخص کنترول )خاموش و روشن(شده بتواند؟

در هنگام ترسيم نقشة 

تعميرات،  کشى  سيم 

نظر  در  بايد  جا هاى 

آن  در  که  شود  گرفته 

محل، سيم ها به کيبل 

وصل  برق(  برق)منبع 

شوند. در جا هاى متذکره 

مخصوص  صندوق هاى 

ترمينال  نام  به  که 

بکس ياد مى شود نصب 

مى شود. ترمينال بکس 

در  که  است  يى  جعبه 

سويچ هاى  فيوز ها،  آن 

ميتر  بعضاً  و  عمومى 

برق نيز نصب مى گردد. 

س
بک

ل 
ينا

رم
( ت

3-
5(

ل 
شک
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در شکل )6-3( چگونه گى تقسيمات سرکت هاى برق و موقعيت ترمينال بکس و ساير 

تجهيزات سيستم برق يک تعميرکوچک نشان داده شده است.

طورى که در شکل باال ديده مى شود، کيبل برق و سيم حفاظتى نخست به ترمينال بکس 

وارد و از آنجا به اولين جاينت بکس سرکت هاى C3  ،C2  ، C1 و C۴  تقسيم شده 

است. 

اين دوره ها يا سرکت هاى برقى چگونه به کيبل برق وصل شده اند؟

اتصال سيم فاز در ترمينال بکس، از طريق فيوز ها صورت مى گيرد. براى اين که چگونه گى 

اتصاالت سيم ها و فيوز ها، در داخل ترمينال بکس واضح گردد در شکل )7-3( مسير سيم 

فاز، سيم صفرى و سيم حفاظتى را که به ترتيب به رنگ هاى سياه، آبى و زرد نشان داده شده 

است، تعقيب نماييد.

ترمینال بکس

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

سرکت اولى

سه سیمه

کیبل برق و 

سیم حفاظتى

C٤

C3

C1

C2
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در تصوير باال ديده مى شود که سيم هاى به رنگ سياه به سيم فاز و سيم هاى به رنگ آبى 

به سيم صفرى کيبل عمومى برق و سيم هاى به رنگ زرد به سيم حفاظتى وصل است. 

هرگاه در هر يک از سرکت هاى  C3 ، C2 ، C1 و C۴حادثة شارتى برق رخ دهد، فيوز 

اتومات همان سرکت خاموش مى شود؛ ولى اگر بنابر کدام عارضة تخنيکى و يا بروز شارتى 

در داخل ترمينال بکس، فيوز هاى اتومات، سرکت شارت را از برق خاموش نتوانند، در اين 

صورت، فيوز ذوب شونده، برق را باالى تمام سرکت ها  قطع مى نمايد در چنين حالت همة 

اتاق هاى تعمير فاقد انرژى برق مى گردد.

 C1 ت
سرک

فيوز اوتومات

سيم حفاظتى

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

کيبل عمومى برق

سيم فاز به رنگ سياه 

ترمينال بکس

سيم صفرى 
به رنگ آبى

فيوز ذوب 
شونده شونده

 C2 ت
سرک

 C3 ت
سرک

 C۴ ت
سرک
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فعالیت
در گروه هاى کوچک، نخست ترمينال بکس که در شکل مقابل نشان داده شده است 

و  ترسيم  کاغذ   در 

سپس اتصال سيم هاى 

آن را توسط قلم تکميل 

نماييد و بعد آن را به 

همصنفان خود نمايش 

آن ها  سواالت  به  داده 

جواب بگوييد.

سيم حفاظتى

سيم فاز
سيم صفرى

فيوزعمومى

فيوز اتومات

خالصۀ فصل
خدماتى،  توليدى،  کار هاى  مانند:  کارها؛  از  زيادى  تعداد  حاضر  عصر  در  �t
مواد  نگهدارى  جمعى،  اطالعات  وپخش  نشر  الکترونيکى،  مکالمات  طباعتى، 

و  صنعتى  کشور هاى  در  مى گيرد.  صورت  برق  انرژى  وسيلة  به  وغيره  غذايى 

پيشرفتة جهان، قطع برق براى چند ثانية محدود باعث خسارات بزرگ اقتصادى 

برقى شبکه هاى  گسترش  و  برق  انرژى  اهميت  دهندة  نشان  همه  اين   مى گردد. 

 است.
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با  مى شود.  استفاده  سويچ  از  معموالً  چراغ ها  کردن  خاموش  يا  و  روشن  براى  �t
استفاده از دو عدد سويچ تبديل مى توانيم يک مصرف کننده را از دونقطه مختلف 

کنترول نماييم. سويچ تبديل به دو صورت )دورانى و فشارى( پيدا مى شود. 

�tتعميرات يا ساختمان هاى که به صورت سه سيمه سيم کشى مى گردند معموالً دو 
سيم به منبع برق و يک سيم باقى مانده به سيم حفاظتى اتصال مى يابد. در هنگام 

ترسيم نقشة سيم کشى تعميرات، نقاطى بايد در نظر گرفته شود که در آن محل 

نقاط متذکره  برق( و سيم حفاظتى  وصل شوند. در  به کيبل برق)منبع  سيم ها 

صندوق هاى مخصوص که به نام ترمينال بکس ياد مى شود نصب مى گردد. ترمينال 

بکس جعبة فلزى است که در آن فيوز ها، سويچ هاى عمومى و گاهى ميتر برق نيز 

نصب مى شود.

�tاتصال سيم فاز در ترمينال بکس از طريق فيوز ها صورت مى گيرد.
�tهرگاه در هر يکى از سرکت هاى برق تعمير  حادثة شارتى رخ دهد، فيوز اتومات 
همان سرکت خاموش مى شود؛ ولى اگر بنابر کدام عارضة تخنيکى و يا بروز شارتى 

در داخل تر مينال بکس فيوز هاى اتومات، سرکت شارت را از برق خاموش نکند در 

اين صورت، فيوز ذوب شونده، برق را باالى تمام سرکت ها  قطع مى نمايد.
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به اشکال زير توجه کنيد.

1- آيا چوب هاى نشان داده شده را مى شناسيد؟

2- اسم و کاربرد  افزارى که در شکل زير نشان داده شده است به ياد داريد؟

فصل چهارم 

نجارى

شما در صنف هفتم و هشتم با منابع تهية چوب، خواص عده يى از چوب ها، تعدادى 
از افزار کار مربوط به صنايع چوب آشنا شده ايد. در اين فصل با محصوالت ديگر 

چوب، عوامل تخريب کنندة چوب، تعدادى از افزار و آالت نجارى و همچنان با 
ساخت برخى از محصوالت چوبى آشنا مى شويد.

شکل ) 1-۴(  الف                          ب                              ج
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محصوالت مهم چوب

کاغذ: يکى از محصوالت ديگر ساخته شده از چوب، کاغذ است. براى ساختن کاغذ ابتدا 

تنة درخت را به و سيلة دستگاه به قطعات کوچک تبديل مى کنند. به اين پارچه هاى 

کوچک چوب چپس گفته مى شود. 

بعد چوب هاى ورق شده )چپس ها( 

را به وسيلة مواد تـيزابى و روش هاى 

اين  تا  مى نمايند  تجزيه  مختلف 

شوند؛  تبديل  به خميرة چوب  که 

سپس توسط مواد رنگبر کيمياوى 

رنگ آن سفيد ساخته مى شود. بعد 

گذرانيده  مخصوص  غربال هاى  از 

و  هموار  نازک  قسم صفحات  به  و 

اتو مى شود. در اخير کاغذ به شکل 

رول ها به اندازه هاى مختلف برش و 

بسته بندى مى گردد. 

شکل )2-۴( کاغذ

فعالیت
در گروه هاى کوچک در بارة سؤال زير با هم بحث و مشوره نماييد؛ سپس خالصة 

آن را به همصنفان خود ارائه نماييد.

سوال: در محل سکونت شما چند نوع کاغذ وجود دارد و از آن ها در کدام کارها 

استفاده مى شود؟
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روکش مصنوعى 

عالوه بر روکش هاى طبيعى که از چوب درختان مختلف تهيه مى شوند، روکش هاى مصنوعى 

نيز وجودارد که از جنس کاغذى هستند و بعد از آغشته کردن با مواد کيمياوى مخصوص، 

انواع محصوالت چوبى؛ مانند: تخته هاى نيوپان تخته هاى چندال، موبل و  آن را به روى 

فرنيچر ، ميز آشپزخانه وغيره نصب مى نمايند. اين روکش ها به رنگ، نقش وضخامت هاى 

مختلف ساخته مى شوند. در شکل زير چند نمونة چوب با روکش هاى مصنوعى نشان داده 

شده است.

شکل )3-۴( روکش هاى مصنوعى 
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مانند:  مواد ديگر؛  با  آن  ترکيبات  از محصوالت چوب،  يکى ديگر  تر کیبات چوب:  

اين نوع  نيز گفته مى شود.  اين محصوالت کمپوزيت ها  سمنت، گچ و اسفنج است.به 

تخته ها؛ مانند تخته هاى نيوپان)اشپان پليت( از پرس کردن براده يا ذرات چوب با مواد 

از اين نوع تخته هاى ترکيبى  منحيث  سرشى و پودر سمنت يا گچ تهيه مى شوند.  

مصالح در کار هاى  ساختمانى استفاده مى شود؛ که با استفاده از روکش هاى مصنوعى 

مى توان سطوح بيرونى آن ها را تزيين نمود.  در شکل )۴-۴ ( نمونة از تخته هاى چوب 

و سمنت، چوب وگچ، چوب،گچ با اسفنج نشان داده شده است. 

عوامل تخریب کنندۀ چوب 

آيا تا حال ديده يا شنيده ايد که درختان تازه و يا چوب هاى پوشش منازل از داخل 

تخريب و پوسيده شده باشند؟

اگر از چوب مراقبت نشود مى تواند به عنوان مواد غذاى مورد هجوم حشرات و  قارچ ها 

)پوپنک ها( قرار گيرد؛ اما مراقبت سبب مى شود که درختان و چوب هاى بريده شده از 

آن ها، تا سال هاى زياد دوام نمايد.

چوب و سمنت

ب و گچ
چو

چوب گچ و اسفنج

شکل )۴-۴( تر کيبات چوب
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زنده يى  موجودات  پوپنک ها  ها:  پوپنک 

هستند که عده يى از آن ها به درختان سبز 

و  مى نمايند  حمله  چوب  به  ديگر  برخى  و 

نموده  تغذيه  آن ها  دهندة  تشکيل  مواد  از 

هرگاه  مى شوند.  چوب  پوسيده گى  سبب  و 

پوسيده  بيشتر  اين موجودات  توسط  چوب 

به  و  داده  دست  از  را  خود  استحکام  شود 

سهولت مى توان آن را شکست. 

مواد کیمیاوى مخرب چوب: آلوده شدن 

القلى ها، سبب تخريب حجرات  و  تيزاب ها  مانند:  مواد کيمياوى؛  از  با عده يى  چوب 

بايد  وسايل چوبى  باالى  القلى،  مواد  يا  تيزاب ها  ريختن  از  اين  بنابر  مى شوند،  چوب 

جلوگيرى شود.

آتش سوزى: چوب، ماده يى است که به زودى آتش مى گيرد و مى سوزد. در صورت 

بى احتياطى حتى 

نيز  سبز  جنگل ها 

در  حريق  خطر  از 

اين  نيستند.  امان 

مى تواند  خطرات 

چوبى  مصنوعات 

و خانه هاى ساخته 

شده از چـــوب را 

ويران کند.

ى
وز

 س
ش

( آت
۴-

6(
ل 

شک

شکل )۴-5( 
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حشرات در مراحل مختلف ساخت و حتى مصرف مصنوعات  حشرات چوب خوار: 

چوبى آن ها را مورد حمله قرار مى دهند و خسارات زيادى وارد مى نمايند. در بين اين 

حشرات موريانه ها و قانغوزک هاى چوب خوار بيشترين صدمه را به چوب مى رسانند. 

نوزاد اين حشرات )الروا( باعث ايجاد تونل ها در داخل چوب مى شوند. در شکل)۴-7( 

عده يى از حشرات چوب خوار نشان داده شده است.

فعالیت
چوبى  مصنوعات  ساختن  و  نجارى  کار هاى  در  پوسيده  چوب هاى  از  اگر   -1

استفاده شود چه مشکالتى را به بار خواهد آورد؟

چوب هاى پوسيده سنکين تر اند و يا چوب هاى سالم، چرا؟  -2

در گروه هاى خود در باره سؤاالت فوق مباحثه نماييد؛ سپس جواب هاى تان را 

لست نموده و به صنف تان گزارش دهيد.

شکل )7-۴( حشرات چوب خوار
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افزار کار صنایع چوبى

در صنوف هفتم و هشتم با عده يى از افزار کار صنايع چوب؛ مانند: اره، رنده، اسکنه، 

از آن  افزار ديگرکه در نجارى  با سه  اکنون  ايد.  چوبساى، سوهان و گونيا آشنا شده 

استفاده مى شود آشنايى حاصل مى نماييد.

1- خط کش کچالک )خط کش زخدار(: اين وسيله يکى از آالت خط کشى است 

تخته هاى  عرض  و  ضخامت  کردن  يکسان  براى  که 

اتصال  )مثًال  مختلف  اتصاالت  کشى  خط  و  کوچک 

چول و فاق( به کار مى رود. اين وسيله متشکل از دو 

قسمت است و نظر به اندازة مورد نظر مى توان آن را 

تعيين  اندازة  آن،  بدنة  پيچ موجود در  و توسط  عيار 

شده را تا ختم خط کشى حفظ نمود. در شکل زير 

داده  نشان  کچالک  کش  خط  از  استفاده  چگونه گى 

شده است.

3- ارۀ شبکه: براى بريدن تخته هاى هاى 

شبکه  ارة  از  بيشتر  ظريف  کار هاى  و  نازک 

استفاده مى شود. ارة شبکه متشکل از دسته، 

چوکات فلزى و پل اره است. در شکل )۴-10( 

ساختمان ارة شبکه نشان داده شده است.

روى  به  دايره ها   و  قوس ها  ترسيم  براى  پرکار  از  2-پرکار: 

قطعه کار استفاده مى شود.
فصل )۴-9( 

استفاده از پرکار 

فصل )10-۴( اره شبکه کارى

شکل )8-۴( خط کش کچالک
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فعالیت
شبکه کارى 

مواد و افزار مورد ضرورت: تخته سه ال، اره شبکه، پنسل، رنگ و ريگمال

طرز العمل: تصوير يک گل، يک اسم )مثًال اسم صنف تان( يا شکل يک 

خالصۀ فصل
�tیکى از محصوالت دیگر ساخته شده از چوب، کاغذ است. براى ساختن کاغذ ابتدا تنۀ درخت را به و سیلۀ دستگاه 
به قطعات کوچک تبدیل مى کنند؛ بعد چوب هاى ورق شده )چپس ها( را به وسیلۀ مواد تیزابى و  روش هاى مختلف 

تجزیه مى نمایند تا این که به خمیرۀ چوب تبدیل شوند بعداً توسط مواد رنگبر کیمیاوى رنگ آن سفید ساخته 

مى شود، بعد از غربال هاى مخصوص گذرانیده مى شود و به قسم صفحات نازک هموار و اتو مى شود.

�tعالوه بر روکش هاى طبیعى که از چوب درختان مختلف تهیه مى شوند روکش هاى مصنوعى نیز وجودارد که 
از جنس کاغذى هستند که بعد از آغشته کردن با مواد کیمیاوى مخصوص به روى انواع محصوالت چوبى؛ مانند: 

تخته هاى نیوپان که از برادۀ چوب ساخته مى شوند، تخته هاى چند ال، موبل و فرنیچر ، میز آشپزخانه وغیره استفاده 

مى شوند.

�tیکى دیگر از محصوالت چوب، ترکیبات آن با مواد دیگر؛ مانند: سمنت، گچ و اسفنج است.به این محصوالت 
کمپوزیت ها نیز گفته مى شود. این نوع تخته ها؛ مانند تخته هاى نیوپان  از پرس کردن براده یا ذرات چوب با مواد 

سرشى و پودر سمنت یا گچ تهیه مى شوند  از این نوع تخته هاى ترکیبى  منحیث مصالح ساختمانى در ساختن 

تعمیرات استفاده مى شود.  

�tاگر از چوب مراقبت نشود مى تواند به عنوان مواد غذایى مورد هجوم حشرات و  قارچ ها )پوپنک ها( قرار گیرد. 
مراقبت سبب مى شود که درختان و چوب هاى بریده شده از آن ها، تا سال هاى زیاد دوام نماید.

�tقارچ یا پوپنک ها موجودات زنده یى هستند که عده یى از آن ها به در ختان سبز)زنده( و برخى دیگر به چوب 
حمله مى نمایند و از مواد تشکیل دهندۀ آن ها تغذیه مى نمایند و سبب پوسیده گى چوب مى شوند.

�tآلوده شدن چوب با عده یى از مواد کیمیاوى مانند: تیزاب ها و القلى ها سبب تخریب حجرات چوب مى شوند.
�tخط کش کچالک یکى از آالت خط کشى است که براى یکسان کردن ضخامت و عرض تخته هاى کوچک و خط 

کشى اتصاالت مختلف، به کار مى رود.

�tاز پرکار براى ترسیم قوس ها و دایره ها  به روى قطعۀ کار استفاده مى شود.
�tبراى بریدن تخته هاى نازک و کار هاى ظریف اکثرا ً از ارۀ شبکه استفاده مى شود.

حيوان را به روى تختة چند ال ترسيم نماييد و بــا استفاده از اره شبکه 

آن را قطعه قطعه ببريد؛ سپس قطعات بريده شده را به روى تخته سه 
ال پهلوى هم سرش و با ريگ مال سطح و کنار هاى آن را صاف 

نماييد و بعد آن را رنگ آميزى کنيد.
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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 زمان هاى باستان تا حال مورد توجه انسان قرار 
دارد و از آن به شيوه هاى مختلف، غذا هاى خوش مزه تهيه مى گردد.  

باال بودن مصرف گوشت ماهى در جهان سبب شده است تا عالوه بر منابع طبيعى، 
ماهى در حوض هاى مصنوعى نيز پرورش گردد. در کشور عزيز ما عالوه بر محالت 
طبيعى   امکانات پرورش ماهى را در حوض هاى مصنوعى نيز دارد. از پروش ماهى نه 
تنها مواد غذايى توليد مى گردد؛ بلکه از فروش و تجارت آن مفاد خوب نيز به دست 
مى آيد. در اين فصل مى آموزيد که ماهى در فارم ها چگونه پرورش، تغذيه و تکثير 
باغ ها چگونه پالنگذارى و  فعاليت ها است.  باغبانى شامل کدام  مى شوند، حرفة 
احداث مى شوند قسمت هاى اصلى يک درخت چيست، درختان به چه شيوه ها 
تکثير مى گردند، و همچنان در اين فصل مى آموزيد که مراقبت هاى 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 زنده گى ماهيان، درجة حرارت محيط زنده گى آن ها )آب( است. ماهيان 

پرورشى از نظر درجة حرارت آب، به دو دسته: ماهيان آب هاى گرم و ماهيان آب هاى 

سرد تقسيم مى شوند. ماهيان آب هاى گرم در آب هاى که درجة حرارت بلند تر از 20 

درجه سانتى گريد داشته باشد زنده گى و توليد مثل مى نمايند. 

بهترين درجة حرارت براى رشد اين دستة ماهيان 25 درجه سانتى گريد است. هرگاه 

متوقف  آن ها  نموى  و  رشد  گريد شود،  سانتى  درجة  از 10  کمتر  آب  درجة حرارت 

مى گردد.

 دستة دوم، يعنى ماهيان آب هاى سرد در حرارت 8-10 درجة سانتى گريد زنده گى 

مى نمايند.
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حوض هاى خاکى پرورش ماهى
ماهى را مى توان در حوض هاى خاکى، سنگى و يا کانکريتى پرورش نمود. حوض هاى 

خاطر  به  ماهى  پرورش 
تأمين جريان آب، اندکى 
ميالن دار اعمار مى گردد. 
حوض  به  آب  ورود 
دريچة  يک  طريق  از 
مى گيرد  صورت  دخولى 
تأمين  آن  از  هدف  که 
آب،  تنظيم  قابل  جريان 
ممانعت از فرار ماهيان و 
جلوگيرى از داخل شدن 
موجودات ديگر به داخل 

به  و  کنترل مى باشد  قابل  دريچة خروجى  يـک  از طـريق  آب  ايـن  حوض مى باشد. 
توليد کننده امکان مى دهد که آب حوض را با آب تازه تعويض نمايند. در صورتى که  
آب شيرين جهت پر کردن حوض در مواقع 
مختلف سال کافى نباشد، ساختن يک مخزن 
ذخيره آب، پرورش دهنده گان را قادر خواهد 
ساخت تا در زمان خشک سالى و کم آبى از 
ذخيره استفاده نمايند. بستر اين نوع حوض ها 
باشد  علفزار  و  نباتات  مقدار  داراى يک  بايد 
جهت  بچسپند.  آن  به  ماهيان  تخم هاى  تا 
در  که  نباتاتى  تخم  بايد  سبز  بستر  تشکيل 
آب مى توانند رشد نمايند به حوض پاشيده 
شود؛  بنابر اين خاک آن بايد حد اقل داراى 

30 فيصد رس باشد. 

شکل )3-5( حوض هاى خاکى پرورش ماهى 

شکل )۴-5( حوض پرورش ماهى از نوع کانکريتى             
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صورت  فعاليت ها  اين  دوره،  يک  از  پس  ماهى  پرورش  حوض  کردن  آماده  براى 
مى گيرد:

1. خشک کردن حوض پس از تخليه آن از ماهى
2. سوزاندن گياهان

3. ضد عفونى کردن حوض )چونه پاشى(
۴. ترميم ديوار هاى حوض

5. تخم 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 مى شود.

نباتى غذاى طبيعى گفته  نباتى و غير  الف( غذاى طبیعى: به همة موجودات زنده 
مى شود. ايجاد و کود دادن بستر سبز حوض هاى پرورش ماهى سبب افزايش غذاى زنده 
براى ماهيان مى شود. غذاى طبيعى ماهيان آب هاى گرم عبارت است از: شبدر، نباتات 

که در آب مى رويند و موجودات کوچک زندة غير نباتى مى باشد.
ب( غذاى ترکیبى: غذاى ترکيبى از چند نوع غذا با توجه به نوع، تعداد و سن ماهيان 
مخصوص فابريکة  يا  و  پرورش  محل  در  ماهيان  براى  ترکيبى  غذاى  مى شود.   تهيه 

تـــوليد مى شود. در جدول 
غـــذايى  نمونة  يک  ذيل 
نشان  گرم  آب هاى  ماهيان 

داده شده است.

مقدار اجزاى ترکيبشماره

15٪آرد استخوان ماهى 1

5٧٪گندم درجه پايين2

23٪کنجاره يا سويا3

5٪کاه يا علف جوارى۴

فعالیت
براى جلوگيرى از بيمارى ماهيان تحت پرورش، کدام تدابير حفاظتى را مى توان 

اتخاذ کرد؟

در اين باره در گروه هاى تان مباحثه کنيد؛ سپس پيشنهاد خود را براى همصنفان 

تان ارائه کنيد.
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تکثیر ماهى

اگر تناسب بين مصرف و تکثير ماهيان در فارم هاى پرورش ماهى در نظر گرفته نشود 

چه واقع خواهد شد؟

توليد کننده گان، در فارم هاى پرورش ماهى حوض هاى جداگانه را براى تخم ريزى و 

پرورش چوچة ماهى ها در نظر مى گيرند تا بتوانند شرايط مناسب را براى تخم ريزى و نموى 

چوچه ها )الروا ( فراهم نمايند. به 

طور معمول ماهيان آب شيرين 

در درجة حرارت حدود 22 درجة 

سانتى گريد تخم  ريزى مى کنند 

در  را  تخم ريزى  حوض هاى  و  

آغاز ماه ثور و جوزا هنگامى که 

آماده  مى شود،  زياد  آب  حرارت 

شدن  آماده  از  بعد  مى سازند. 

حوض ها، ماهيان بالغ از جنس نر 

حوض هاى  در  و  انتخاب  ماده  و 

از  بعد  مى گردند.  انتقال  تکثير 

روى  ماده  ها  ساعت   36 حدود 

گياهان حوض تخم مى ريزند. هر ماهى حدود 100000 تخم بر حسب هر کيلوگرم از 

وزن بدنش توليد مى کند. ماهى هاى توليد کنندة مثل را پس از تخم ريزى بالفاصله از 

حوض بيرون مى آورند تا تخم ها را نخورند.

بحث کنيد
چه نوع شکار ماهى در دريا ها و منابع آب، آسيب به تخم و چوچه هاى 

ماهى و ساير آب زيستان  مى رساند. که نبايد صورت گيرد؟

شکل )5-5(
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باغبانى
باغ  مزرعه  نوع  کدام  به 

گفته مى شود؟
بدن  غذايى  ضروريات 
ويتامين ها،  شامل  انسان 
،امالح  نشايسته  چربى، 
)نمک ها( و مواد مختلف 
ميوه ها  مى باشد.  معدنى 
ويتامين هاى  داشتن  با 
مواد  مهم  منبع  مختلف 
تشکيل  را  انسان  غذايى 

مى دهد. پرورش درختان ميوه دار از زمان هاى 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 باغ هاى ميوه به شيوة فنى احداث و از شيوه هاى جديد 

آبيارى و مبارزه با آفات زراعتى در آن استفاده گردد. 

قسمت هاى اصلى یک درخت
کدام قسمت درختان را مستقيم ديده نمى توانيم؟

درختان از سه قسمت اصلى، يعنى ريشه، ساقه و 
تاج )شاخ و برگ(  تشکيل گرديده اند. در بسيارى 
ارتباط  برگ،  و  شاخ  و  ساقه  رشد  درختان  از 
در  ريشه  شکل  دارد.  آن  ريشة  رشد  به  مستقيم 
درختان مختلف متفاوت است و بعضى ريشه ها تا 
چند برابر ارتفاع درخت در خاک پايين مى روند و از 
آب هاى موجود در اعماق زمين استفاده مى کنند. 
اين چنين در ختان در مناطق خشک وکم آب نيز 

ريشه

شکل )7-5( قسمت هاى اصلى درخت

ساقه

گ
 بر

خ و
شا

شکل )6-5( ميوه ها بهترين منبع ويتامين ها است



45

پرورش شده مى توانند. هرگاه درختان را از فاصلة دورتر مشاهده نماييد متوجه خواهيد 
کروى،  به شکل  معموالً  و  دارند  فرق  هم  از  درختان  وبرگ  شاخ  ُکلى  که شکل  شد 
مخروطى، يا بيضوى ديده مى شوند. قسمتى که ريشه و شاخه ها را باهم وصل مى نمايد، 

ساقه يا تنة درخت ناميده مى شود. 

فعالیت
در گروپ هاى 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 نهال ها در بازار به فروش مى رسد. اين 

نهال ها چگونه تکثير مى شوند؟
قلمه کردن،  پاشى،  قبيل: تخم  از  به طريقه هاى مختلف؛  نباتات  مانند ساير  درختان 
خوابانيدن شاخه در زير خاک، پيوند کردن و . . . تکثير مى شوند. طريقة تکثيردرختان 
با در نظر داشت نوع آن متفاوت مى باشد. معمولترين طريقه تجارتى تکثير درختان 
کشت دانه يا تخم آن در قوريه مى باشد. در اين طريقه تخم مورد نظر را در فصل بهار 
به صورت خطى در زمين )قورية( مى کارند  و در ماه اخير زمستان )قبل از بيدار شدن 
جوانه ها( آن ها را به قورية دوم انتقال مى دهند. نهال هاى جوان در قورية دوم به فاصلة 
بيشتر )دو الى سه چند قوريه اول( در زمين غرس مى شوند تا بهتر رشد کنند. از ماه 
الى  ماه سنبله ) نظر به آب و هواى منطقه( عمل پيوند روى نهال هاى قوريه  جوزا 
انجام مى شود. پيوند معموالً به اندازة 8- 10 سانتى متر با التر از سطح خاک، در جهت 
شمال روى ساقة نهال صورت مى گيرد، تا از تابش مستقيم نور آفتاب محفوظ باشد. به 
استثناى بعضى درختان؛ مانند: مجنون بيد که يک متر باالتر از سطح خاک پيوند زده 
مى شوند. در مورد درختان هسته دار) زردالو، گيالس، شفتالو و . . .( نهال ها در بهار 
سال دوم در قوريه اول بدون انتقال به قورية دوم پيوند مى شوند و در بهار و تابستان 

سوم در محل اصلى انتقال مى گردند.

شکل )8-5( قورية نهال ها 
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چگونه گى احداث باغ 
 اگر قرار باشد که يک باغ کوچک احداث کنيد، کدام موارد را در نظر مى گيريد؟

از  از هم متفاوت است. قبل  امالح  از نظر ترکيب مواد و  بيشتر خاک مناطق مختلف 
احداث باغ بايد تثبيت شود که در آن منطقه کدام نهال ها رشد نموده مى تواند.  در احداث 
فارم هاى زراعتى بزرگ در قدم اول از خاک آن ساحه نمونه بردارى مى شود و متخصصين 
بعد از تجزية خاک توسط البرا توار هاى مجهز و تحليل شرايط محيطى منطقه؛ مانند: آب 
و هوا )حد اقل و حد اعظم در جة حرارت( مقدار بارنده گى ساالنه، طول زمان گرمى و 
سردى، وضعيت باد هاى موسمى منابع آبيارى و همچنان راه هاى رفت و آمد به مزرعه و 
امکانات انتقال محصول توليد شده در باغ و نيروى بشرى مورد نياز را مورد مطالعه قرار 
مى دهند؛ سپس مطابق شرايط اقليمى و نياز مندى هاى تجارتى به احداث فارم هاى بزرگ 

زراعتى مى پردازند.

بحث کنيد
توسعة باغ ها و تکثير نهال هاى ميوه دار و غير ميوه دار در اقتصاد کشور 

و حفظ محيط زيست چه تأثير دارد؟

درختان ميوه دار؛ مانند: انار، انجير، انگور )تاک( با قلمه کردن و خوابانيدن 
و در ختان زرد آلو، گيالس و ساير درختان هسته دار با کشت تخم تکثير 

مى شوند. 
درختان سيب از سال سوم و  درختان ناک از سال چهارم به بعد تا 12 الى 1۴ سال 

حاصل دهى اقتصادى دارند.

بیشتر بدانید

فکر کنید

چرا در ختان را در باغ ها يا کنار زمين هاى زراعتى بيشتر در قطار هاى 

منظم غرس مى نمايند؟
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باغ ها  در  همديگر  از  درختان  فاصلة 
ارتباط به نوع درختان دارد. درختانى که 
داراى شاخ ، برگ و ريشة بزرگتر باشند 
از هم در زمين غرس  تر  فاصلة دور  به 
مى شوند تا شاخ و برگ يکى با عث ايجاد 
سايه باالى ديگرى نشود، در اين صورت 
ريشه ها نيز در رقابت غذايى با هم واقع 
که  اين  براى  ديگر  جانب  از  نمى شوند. 
در  فعاليت ها  ساير  و  دواپاشى  آبيارى، 
بتواند،  شده  انجام  سهولت  به  باغ ها 
طورى  منظم  قطار هاى  در  را  درختان 
غرس مى نمايند تا ماشين آالت زراعتى 

عبور نموده بتواند. 

مراقبت هاى پس از نهال شانى 
از نهال، کدام مراقبت ها صورت گيرد تا نتيجة مطلوب به دست آيد؟

 در صنف هفتم در بارة چگونه گى غرس نهال معلومات حاصل نموده ايد. در اين درس 
به مراقبت هاى پس از نهال شانى مى پردازيم:

شکل )9-5( فاصلة در ختان در باغ

فعالیت
1. کدام درختان در محيط گرمسير و کدام در ختان در محيط سرد سيرکشور ما 

مى رويند؟

2. کدام در ختان در هر دو محيط قابل پرورش اند؟

در گروه هاى خود در بارة سؤاالت فوق بحث و مشوره نموده؛ سپس به صنف تان 

گزارش دهيد.
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مى توانند  مدتى  تا  عميق  و  انبوه  ريشه هاى  داشتن  با  بزرگ  درختان  آبیارى:  الف( 
اين  بنابر  ندارند،  نهال ها ريشة بزرگ و عميق  نمايند. چون  از رطوبت زمين استفاده 
بايد زود زود آبيارى گردند. فاصلة زمانى بين دو آبيارى ارتباط به نوع خاک و حرارت 
آبيارى  مى شود.  بيشتر  آبيارى  ضرورت  باشد  ريگى  نوع  از  خاک  هرگاه  دارد.  محيط 
درختان به شيوه هاى مختلف صورت گرفته مى تواند که به مطالعة عده يى از اين روش ها 

مى پردازيم:

1- آبیارى غرق آبى : در اين نوع آبيارى زمين به صورت قطعات در آب غرق ساخته 
مى شود. اين نوع آبيارى معموٌال در نزديک دريا و منابع بزرگ آب صورت مى گيرد. 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 مى شود و از طريق جوى و يا پايپ به هر 

نهال مطابق شکل )10-5( آب رسانيده مى شود.

شکل )10-5(  آبيارى درختان به شيوة کاسه يى
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از  آب  روش،  اين  در  قطره یى:  آبیارى   -3
منبع به وسيلة فشار در نل هاى اصلى و فرعى 
متواتر  قطره هاى  صورت  به  سپس  و  انتقال 
چکانيده  درختان  يا  نهال ها  ساقة  اطراف  در 
 مى شود. تعداد قطره چکان ها در پاى هر درخت

از  بيشتر  بزرگى درخت،  به  متناسب  و   ۴ -2
اين نيز بوده مى تواند. از اين نوع شبکه عالوه 

بر آبيارى، براى رسانيدن کود هاى کيمياوى منحل در آب نيز استفاده مى گردد. اين 
نوع آبيارى بيشتر در مناطقى استفاده مى گردد که به قلت آب زراعتى دچار باشند؛ زيرا 

در اين روش از ضايعات آب جلو گيرى مى شود. 
تقويت  منظور  به  درختان  اضافى  ميوه هاى  و  شاخه  کردن  قطع  برى:  شاخه  ب( 
شاخه هاى 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 
مى توان در يک يا دو مرحله انجام داد. در مرحلة اول، بريدن شاخه ها براى شکل دادن 
کلى درخت و در مرحله دوم، بريدن شاخه هاى اضافى را بايد انجام داد. به تصاوير زير 

توجه نماييد:   

يک مرحله يى
)ايجاد شکل کلى و بريدن شاخه  هاى اضافى(

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

شکل ) 12-5( شاخه برى يک مرحله يى و دو مرحله يى

شکل )11-5( آبيارى قطره يى 
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ج( دوا پاشى

با گرم شدن هوا در فصل بهار حشرات به درختان حمله 

مى نمايند و از جوانه ها و برگ هاى درخت تغذيه مى کنند. 

شپشک يک نوع حشره است که شگوفه و جوانه هاى تازه 

روييده را به مرور زمان از بين مى برد و در هنگام  وزش باد 

از يک درخت به درخت ديگر سرايت مى نمايد. دوا پاشى 

درختان با مواد کيمياوى حشره کش، درختان را در برابر 

همچو آفات زراعتى محافظت مى نمايد. انتخاب نوع ادويه 

براى دواپاشى بايد با مشورة مامور زراعت محل تان صورت 

گيرد.  

شکل )13-5( شپشک درخت

فعالیت
هر گروه يکى از فعاليت هاى زير را انتخاب و انجام دهند:

يک البوم از برگ هاى درختان ميوه دار وغير ميوه دار منطقة تان را با سرش   .1

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.

اگر مکتب تان ساحة سبز ندارد. طرحى را به مشورة گروه تان آماده سازيد   .2

که چگونه مى توانيد 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.

اگر مکتب شما داراى ساحة سبز است در اين صورت براى حفظ و مراقبت   .3
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آن، چه تدابيرى بايد اتخاذ شود. طرح هاى پيشنهادى تان را براى همصنفان خود 

قرائت نماييد.

مزايا و نواقص آبيارى غرق آبى، کاسه يى و قطره يى را باهم  مقايسه نماييد    .۴

سپس نتايج کار گروه تان را براى همصنفان تان گزارش دهيد.

اين  از وى  و  نماييد  تان مصاحبه  با کارمند زراعت محل  يا  باغبان  با يک   .5

سؤاالت را بپرسيد:

در اين منطقه کدام نهال ها بهتر رشد مى نمايند؟ �t
بهترين نهال هاى پيوند شده را چگونه و از کجا مى توانيم به دست آوريم؟ �t

کدام شيوه هاى مبارزه با آفات زراعتى در اين محل مؤثر است؟ �t

خالصۀ فصل

o افزايش جمعيت در جهان و ضرورت بيشتر مواد غذايى سبب شده است تا منابع توليد 
مواد غذايى از جمله باغ هاى ميوه به شيوة فنى احداث و از شيوه هاى جديد آبيارى و مبارزه 

با آفات زراعتى در آن استفاده گردد.
o در 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.
o هرگاه درختان را از فاصلة دورتر مشاهده نماييد، متوجه خواهيد شد که شکل ُکلى 
شاخ و برگ درختان از هم فرق دارند و معموالً به شکل کروى، مخروطى، يا بيضوى ديده 

مى شوند.
o درختان مانند ساير نباتات به طريقه هاى مختلف؛ از قبيل: تخم پاشى، قلمه کردن، 
خوابانيدن شاخه در زير خاک، پيوند کردن و . . . تکثير مى شوند. معمول ترين طريقه 
تجارتى تکثير درختان، کشت دانه يا تخم آن در قوريه مى باشد. در اين طريقه تخم مورد 
نظر را در فصل بهار به صورت خطى در زمين )قوريه( مى کارند  و در ماه اخير زمستان )قبل 
از بيدار شدن جوانه ها( آن ها را به قورية دوم انتقال مى دهند. نهال هاى جوان در قورية دوم 
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به فاصلة بيشتر )دو الى سه چند قورية اول( در زمين غرس مى شوند تا بهتر رشد نموده 
بتوانند. در مورد درختان هسته دار) زردالو، گيالس، شفتالو و . . .( نهال ها در بهار سال دوم 
در قورية اول بدون انتقال به قورية دوم پيوند مى شوند و در بهار و تابستان سوم در محل 

اصلى انتقال مى گردند.
. اکثر خاک مناظق مختلف از نظر ترکيب مواد و امالح از هم متفاوت است. قبل از احداث 

باغ بايد تثبيت شود که در آن منطقه کدام نهال ها رشد نموده مى توانند.  
. در احداث فارم هاى زراعتى بزرگ در قدم اول از خاک آن ساحه نمونه بردارى مى شود و 
متخصصين بعد از تجزية خاک توسط البرا توار هاى مجهز و تحليل شرايط محيطى منطقه؛ 
مانند: آب و هوا )حد اقل و حد اعظم در جة حرارت(، مقدار بارنده گى ساالنه، طول زمان 
گرمى و سردى، وضعيت باد هاى موسمى، منابع آبيارى و همچنان راه هاى رفت و آمد به 
مزرعه و امکانات انتقال محصول توليد شده در باغ و نيروى بشرى مورد نياز را مورد مطالعه 
قرار مى دهند. فاصلة درختان از همديگر در باغ ها ارتباط به نوع درختان دارد. درختانى که 

داراى شاخ ، برگ و ريشة بزرگتر باشند به فاصلة دورتر از هم در زمين غرس مى شوند.
. در ختان بزرگ با داشتن ريشه هاى انبوه و عميق تا مدتى مى توانند از رطوبت زمين 
استفاده نمايند. چون نهال ها ريشة بزرگ و عميق ندارند؛ بنابر اين بايد زود زود آبيارى 

گردند.
. در آبيارى غرق آبى، زمين به صورت قطعات در آب غرق ساخته مى شود. اين نوع آبيارى 
معموالٌ در نزديک دريا و منابع بزرگ آب صورت مى گيرد. 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 مى شود و از طريق جوى و يا پايپ به هر نهال آب رسانيده 

مى شود.
. در آبيارى قطره يى، آب از منبع به وسيلة فشار در نل هاى اصلى و فرعى انتقال و سپس 

به صورت قطره هاى متواتر در اطراف ساقة نهال ها يا درختان چکانيده مى شود.
. شاخه بُرى عبارت است از قطع کردن شاخه و ميوه هاى اضافى درختان به منظور تقويت 

شاخه هاى ديگر، به دست آوردن حاصل بهتر و تزيين شکل کلى درخت.
. با گرم شدن هوا در فصل بهار حشرات به در ختان حمله مى نمايند و از جوانه ها و 
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برگ هاى درخت تغذيه مى کنند. شپشک يک نوع حشره است که شگوفه و جوانه هاى تازه 
روييده را به مرور زمان از بين مى برد؛ بنابر اين درختان بايد به موقع دوا پاشى گردند.

. ماهى با داشتن گوشت سفيد و لذيذ از زمان هاى باستان تا حال مورد توجه انسان قرار 
دارد و از آن به شيوه هاى مختلف، غذا هاى خوش مزه تهيه مى گردد.

. 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 زنده گى ماهيان درجة حرارت محيط زنده گى آن ها 

)آب( است.
. ماهيان پرورشى از نظر درجة حرارت آب به دو دسته: ماهيان آب هاى گرم و ماهيان 

آب هاى سرد تقسيم مى شوند.
. ماهيان آب هاى گرم در آب هاى که درجة حرارت بلند تر از 20 درجة سانتى گريد داشته 

باشد زنده گى و توليد مثل مى نمايند.
. دستة دوم، يعنى ماهيان آب هاى سرد در حرارت 8-10 درجة سانتى گريد زنده گى 

مى نمايند.
. ماهى را مى توان در حوض هاى خاکى، سنگى و يا کانکريتى پرورش نمود. حوض هاى 
پرورش ماهى به خاطر جريان آب، اندکى ميالن دار اعمار مى گردند. ورود آب به حوض از 
طريق يک دريچة ورودى صورت مى گيرد 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 

مى باشد.
. غذاى ماهى به دو شکل طبيعى )زنده( و ترکيبى تأمين مى شود. به همة موجودات زندة 
نباتى و غير نباتى غذاى طبيعى گفته مى شود. غذاى ترکيبى از چند نوع غذا با تو جه به 

نوع، تعداد و سن ماهيان تهيه مى شود.
. براى توليد مثل در  فارم هاى پرورش ماهى، حوض هاى جداگانه جهت تخم ريزى و 
پرورش چوچة ماهى در نظر گرفته مى شود تا شرايط مناسب را براى تخم ريزى و نموى 
چوچه ها )الروا ( فراهم نموده بتوانند. هر ماهى در درجة حرارت 22 درجه سانتى گريد 

حدود 000ر100 تخم، بر حسب هر کيلوگرم از وزن بدنش توليد مى کند.
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فصل ششم

آشپزى

عصر حاضر رعايت حفظ الصحه و چگونه گى نگهدارى غذا معيار اساسى تغذيه شمرده 
مى شود. مردم کشور عزيز ما افغانستان با داشتن فرهنگ و تمدن پنج هزار ساله و با 
داشتن سرزمين زراعتى همواره از ميوه و دانه هاى تازه و با کيفيت استفاده نموده اند. 

پخت  وسايل  غذا،  نوعيت 
در  غذا  اوقات صرف  و  پز  و 
مجموع اجزاى عمدة فرهنگ 
مسألة  مى باشد.  جامعه  يک 
الصحه،  حفظ  مانند  تغذيه؛ 
يکى از مهمترين موضوعاتى 
است که تأثير به سزايى در 
صحتمندى انسان ها دارد. در 

هر گوشه يى از کشور ما داراى غذاى هاى محلى خوش مزه و خاص خود است. در 
عصر حاضر در رابطه به تهية مواد غذايى حرفه هاى مختلفى وجود داردکه بدون در 
نظر داشت جنسيت، زنان و مردان چه در منزل و يا خارج از منزل در آن مصروف 
چتنى،  و  آچار  ترشى،  تهية  پزى،  کلچه  پزى،  شيرينى  مثال:  طور  هستند؛  کار 
تهية لبنيات، تهيه ميوه خشک و غيره. با مطالعة اين فصل شما در بارة اهميت 
ُرب  تهية  آشپزى،  مصالح  افغانستان،  محلى  نان هاى  اقسام  آشپزى،  در  نظافت 

بادنجان رومى به شيوة محلى، تهية ترشى و مربا معلومات کسب مى نماييد.
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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 مى باشد. اگر براى 
نظافت آشپز خانه، ظروف و محل صرف غذا به خصوص در 
فصل گرما توجه نشود، ممکن است امراض مختلف شيوع 

نمايد.
نگهدارى  سرد  محل  در  بايد  را  خام  و  پخته  غذايى  مواد 
يا  )يخچال  غذايى  مواد  نگهدارى  وسيله يى  اگر  نماييد. 
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، المارى ها و غيره بيشتر توجه نماييد. 
در هنگام آشپزى سر تان را با چادر يا کاله بپوشانيد و از پيش بند استفاده نماييد تا 
بدن و لباس هاى 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. 

مانند:  دارند؛  کار  و  مواد غذايى پخته سر  با  تمام کارکنانى که  1ـ 
داراى  بايد  نانوايى ها  و  رستورانت ها، چاى خانه ها  هوتل ها،  کارکنان 
کارت صحى باشند و حد اقل در سال يکبار براى انجام آزمــــايش هاى 
الزم، 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 هوتل ها، رستورانت ها ، نانوايى ها و قصابى ها نظارت و در 

صورت تخلف آن ها را مجازات نمايند.

بیشتر بدانید

شکل )6-2(
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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 مى گردد:

1. بهتر است مواد غذايى خشک و قابل نگهدارى براى يک مدت بيشتر )مثًال يک ماه( 
به صورت يکجايى خريده شود.

2. ازغذا هاى متنوع و يا گوناگون استفاده گردد.
3. در مصرف مواد غذايى حد تعادل در نظر گرفته شود ) از پُر خورى و کم خورى جلو گيرى 

شود(.
۴. غذا طورى شسته، ميده و پخته شود که ارزش غذايى آن ضايع نگردد.

5. استفاده از مواد غذايى تازه و صحى  ترجيح داده شود.
6. اگر از مواد غذايى سربسته و نيمه آماده استفاده مى نماييد به تاريخ توليد و تاريخ 

مصرف آن توجه نماييد.

پخت صحیح مواد غذایى
1ـ برنج:  معموالً بعد از چيدن و شستن، برنج را چند ساعت قبل در آب تر مى کنند 
سپس آن را جوش داده و آب برنج را دور مى اندازند. اين کار باعث هدر رفتن مواد 
نشايسته يى و ويتامين هاى برنج مى گردد بهتر آن است که برنج به قسم دم پُخت مورد 

استفاده قرار گيرد.
2ـ حبوبات: قبل از پختن حبوبات؛ مانند: لوبيا، نخود و . . . آن ها را براى چند ساعت در 

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

نموده براى بزرگان خانه تقديم کنيد.

تحقيق کنيد
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آب تر کنيد؛ سپس آب آن را عوض کرده و بپزيد در اين صورت ضمن اين که دانه هاى 
حبوبات بزرگتر مى شود در مصرف انرژى )حرارت( نيز صرفه جويى مى گردد.

3ـ سبزى ها: هرگاه سبزى ها به قطعات خيلى کوچک بريده شده و چند بار شسته 
شوند، سبب ضايع شدن مقدارى از ويتامين هاى آن ها مى گردد.

تا به مغز آن حرارت برسد و نرم  بايد در ديگ بخار پخته شود  4ـ گوشت: گوشت 
شود. آب گوشت، سبزى يا حبوبات؛ مانند: نخود، برنج و امثال آن را دور نريزيد، از آن 

مى توانيد در تهية آش و سوپ استفاده نماييد.

اقسام نان هاى محلى افغانستان
تا حال به چند واليت کشور سفر نموده ايد؟ 

آيا شکل، مزه و طرز پخت نان در همة واليات کشور عزيز ما  يکسان است؟
مناطق  در  جوارى  آرد  و  گندم  آرد  از 
شيوه هاى  به  ما  عزيز  کشور  مختلف 
هريک  که  مى شود  پخته  نان  مختلف 
داراى مزه و کيفيت جداگانه است. اينک 
به معرفى و طرز تهية عده يى از آن ها 

اشاره مى نماييم.
نان خاصۀ تنورى: خمير اين نوع نان از 
مناصفة مخلوط آرد ترميده و آرد عادى 
گندم آماده مى گردد و در هنگام پخت 

به روى آن از سياه دانه جهت خوشبو ساختن آن استفاده مى گردد. اين نان در اکثر 
نانوايى هاى شهر هاى کشور ما پيدا مى شود. 

فعالیت
چرا مواد غذايى؛ مانند: پاپر، نوشابه هاى گاز دار ، بعضى شيرنى هاى بدون پوش و 

پفک داراى ارزش غذايى پايين است؟ در اين مورد باهم مباحثه کنيد.  

شکل )3-6( نان هاى محلى 
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قريه ها پخته مى شود در هنگام پخت،  و  بيشتر در روستاها  نان چپاتى  نان چپاتى: 
خمير اين نوع نان نازک ساخته مى شود؛ سپس به کمک رفيده به ديوار هاى تنور گرم 
چسپانيده مى شود. رفيده از تکة کتان مانند يک بالشت کوچک و مدور ساخته مى شود 
و داخل آن را از مونج )اليافى که از آن تار بورى ساخته مى شود( پُر مى کنند تا سبک

 

 باشد.

از خمير  بعد  نان  اين  تهية  براى  تابه گى:  نان 
آتش  سپس  برسد؛  خمير  تا  مى گذارند  کردن 
مى افروزند و تابه يا يک سنگ نازک و هموار را 
روى آتش مى گذارند تا داغ شود بعد خمير را 
مدور ساخته و با دو دست آن را هموار مى نمايند 
از سرخ شدن  بعد  تابة داغ مى گذارند.  باالى  و 
يک طرف نان طرف ديگر آن را سرخ مى کنند. 
نان تابه گى مى تواند روغنى يا بدون روغن پخته 

شود. 

نان تابه گى نورستانى: خمير اين نوع نان نسبت به  نان هاى ديگر رقيق تر است و بايد 
توسط مالقه به روى تابه داغ ريختانده و هموار ساخته شود.

نان داشى: داش نان پزى مانند تابه خانه ساخته مى شود و منبع حرارت در داخل داش 
قرار دارد، سطح داش از سنگ هاى هموار که طور منظم پهلوى هم قرار دارند ساخته 
مى شود. با استفاده از اين نوع داش مى توان نان جوارى، روت و نان گندم را پخت. در 
هنگام تهية نان داشى ابتدا داش را گرم مى کنند؛ سپس سطح داش را با استفاده از 
يک تکة بزرگ و مرطوب که در انجام يک چوب دراز محکم شده است پاک مى نمايند. 
بعد خمير آماده شده را توسط راشبيل به داخل داش انتقال داده و از روى و پشت نان 

مراقبت مى نمايند تا نسوزد.

شکل )6-۴( 
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نان سنگ چلى قندهارى: در واليت قندهار نانوايى يا داش هاى وجود دارد که در 
هنگام ساخت، سطح داخلى آن ها را از سنگچل هاى کوچک پوشانيده اند. براى تهية 
اين نوع نان ابتدا خمير را آماده مى نمايند؛ سپس داش يا تنور را گرم مى سازند و خمير 
را هموار ساخته به ديوار تنور مى چسپانند و مى گذارند که سرخ شود. نان بعد از پخته 

شدن مانند سطح تنور يا داش فرورفته گى و برجسته 
گى ها پيدا مى کند.

مردانه  نانوايى هاى  در  اکثر  ازبکى  نان  ازبکى:  نان 
پخته مى شود. در وقت پخت اين نوع نان خميرى که 
خوب رسيده باشد به شکل گرد بشقاب مانند هموار 
ساخته مى شود؛ سپس با استفاده از کوبه ) آلة منقش 
ساختن خمير( آن را نقش مى زنند و روى خمير را 
به  به وسيلة رفيده  با شير رقيق تر مى سازند؛ سپس 
شود.  سرخ  که  مى گذارند  و  مى چسپانند  تنور  ديوار 
شير سبب مى شود که نان جال دار و نرم باقى بماند. 

نان هوسى جوارى: نخست مقدارى آرد جوارى را با آب يا شير به قسم رقيق خمير 
ـُر را با روغن مخلوط و با مقدارى پولى با خمير عالوه مى نمايند.   مى کنند بعد بوره يا گ
قالب  را که در حدود يک تا دو انچ ضخامت دارد با روغن چرب ساخته و خمير را در 

آن مى ريزند و آن را در داشى که زياد داغ نباشد مى گذارند تا سرخ شود.
نان کاک )نان چوپان(

جهت پختن اين نوع نان، آرد را خمير مى کنند؛ سپس آتش مى افروزند و چند دانه 
آتش  بين  در  را  آن ها  کردن،  پاک  از  بعد  و  انتخاب  را  دريايى(  )سنگ  کلولة  سنگ 
مى گذارند تا خوب داغ شوند. خمير را هموار مى سازند و سنگ داغ شده را با خمير 
مى پوشانند و در اطراف آن قوغ هاى آتش را مى چينند. زمانى که روى نان سرخ شد از 

داخل آن سنگ را بيرن مى سازند و با لبنيات و يا مواد غذايى ديگر صرف مى نمايند.

شکل )6-5( 
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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 مى باشد. 
يکى از مهارت هاى آشپزى، شناخت و تعيين مقدار مصالح در غذا مى باشد. آشپزان ماهر 
چگونه گى، ترکيب و مقدار  استفاده از مصالح را براى تهية غذا هاى مختلف مى دانند. در 

آشپزى منحيث مصالح از اين مواد استفاده مى شود:
زرد چوبه،  رومى،  بادنجان  ُرب  دلمه(،  بوره، مرچ) مرچ سياه، مرچ سرخ، مرچ  نمک، 
هيل کالن، 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 مى شود؛ مثال: مصالحى که در برنج استفاده 
مى شود از ترکيب: زيره، هيل کالن، هيل ميده و دار چينى ساخته مى شود. طورى که 
اول آن ها را مى کوبند تا ميده شود؛ سپس با هم مخلوط و در هنگام پخت پَلو از آن 

استفاده مى شود. 

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 راه هاى نگهدارى بادنجان رومى تبديل آن به شکل نيمه مايع و نگهدارى مناسب 

آن است که به آن ُرب بادنجان رومى گفته مى شود. 
بادنجان رومى   براى تهية ُرب 
ابتدا آن را پاک شسته و همة 
آن ها را از وسط نيم مى کنند؛ 
سپس توتة هاى با دنجان رومى 
و  آب  تا  مى دهند  فشار  را 
آن  بعد  بريزد  آن ها  تخم هاى 
را توسط ماشين گوشت ميده 
خريطة  يک  بين  در  و  نموده 
از  نخى  آويزان مى کنند. بعد 
چند ساعت ديده مى شود که 
در  و  جداشده  آن  اضافى  آب 
رومى  بادنجان  خريطه،  داخل 
در  است.  مانده  باقى  خالص 

اين مرحله آن را در بين يک ديگ انداخته و مقدارى نمک و روغن باالى آن عالوه 
نموده جوش مى دهند تا مقدار آب باقى مانده آن تبخير شود. يک ظرف يا بوتل ديگر 
را با آب گرم و مايع ظرف شويى پاک مى شويند و توسط حرارت آن را خشک مى سازند 
و ُرب بادنجان رومى را در آن مى اندازند. براى اين که باکتريا و ساير عواملى که باعث 
گنديدن ُرب بادنجان رومى مى شود، وارد آن ظرف شده نتواند، يک مقدار روغن جامد 
تا بعد از سرد شدن يک قشر  را خوب داغ کرده باالى ُرب بادنجان رومى  مى ريزند 
محافظوى در باالى ظرف تشکيل گردد. هرگاه مواد غذايى در جاى سرد نگهدارى شود 

کيفيت غذايى آن تا مدت زيادى حفظ شده مى تواند.

شکل )7-6( ُرب بادنجان رومى
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تهیۀ ترشى، چتنى و مربا به شیوۀ محلى

اگر در تهية غذا هاى که براى مدت بيشتر نگهدارى و استفاده مى شود، حفظ الصحه در 

نظر گرفته نشود چه واقع خواهد شد؟

در ساختن ترشى و مربا اين نکات بايد در نظر گرفته شود:

1. ظروفى که در ساختن ترشى و مربا از آن استفاده مى شود بايد عارى از مواد چربى باشد؛ 

شويى  ظرف  مايع  و  گرم  آب  با  بايد  اين  بنابر 

شسته شده و توسط حرارت خشک گردد.

2. ظرفى که قرار است ترشى يا مربا در آن 

انداخته شود بايد داراى سرپوشى باشد که از 

بيرون هوا به آن داخل شده نتواند.

قرار  که  را  نارنج  آب  ويا  ليمو  سرکه،آب   .3

است در ساختن ترشى از آن استفاده گردد، 

در ابتدا بايد آن را جوش داد.

۴. موادى را که براى ساختن ترشى استفاده 

مى کنيد؛ مانند: بادرنگ، زردک يا گلپى بايد 

نحست آن ها را با کلورين يا آب نمکى خوب بشويد و اگر امکان داشته باشد آن را براى 

زمان کوتاه جوش دهيد.

5. ترشى 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 نمى آيد. 

فکر کنید

نگهدارى  فلزى  غير  ظروف  در  را  چتنى ها  و  ترشى  معموالًً  چرا 

مى نمايند؟

شکل )6-8( 
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ترشى مى خوش بادرنگ

طرز تهیه: نخست مقدارى سرکه را آماده نماييد و بر 

حسب هر پيالة سرکه، يک قاشق نمک و يک قاشق 

بوره بريزيد، بعدا بادرنگ را به قسم نازک ورق ورق 

نموده و در ال به الى 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 باالى آن سرکه بريزيد 

و سر ظرف يا بوتل را محکم ببنديد و در يک جاى 

تا برسد )تخمر کند(. زمان  بگذاريد  گرم و محفوظ 

رسيدن ترشى نظر به درجة حرارت محيط متفاوت 

زودتر  گرم  نسبتاً  محيط  در  ترشى ها  مى تواند.  بوده 

تخمر مى کنند. 

ترشى پیاز

مواد مورد ضرورت: پياز سفيد به مقدار يک کيلو گرام، برگ نعناع و يا برگ ريحان 

220 گرام، سير پوست شده به مقدار 110 گرام 

و نعناى خشک 2 قاشق غذا خورى.

طرز تهیه: نخست سير و برگ نعناع را توسط 

ماشين گوشت ميده نماييد؛ سپس در بين بوتل 

پياز هاى 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 باالى 

آن بريزيد و سربوتل را محکم نماييد و آن را در 

يک جاى محفوظ تا مدتى نگه داريد. 

شکل )6-9( 
ترشى بادرنگ

شکل)10-6( پياز سفيد ميده شده
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 ترشى پوست لیمو

حصه  دو  وسط  از  را  آن  دانة  هر  و  گرفته  را  ليمو  مقدارى  اول  قدم  در  تهیه:  طرز 

يک  در  را  آن ها  آب  بعد  کنيد 

نشود.  ضايع  تا  نگهداريد  ظرف 

وجود  از  را  ليمو  پوست هاى 

پرده هاى داخل آن با کارد پاک 

کنيد؛ سپس آن ها را در بين آب 

نگهداريد. پس از دو سه روز، آب 

آن را تجديد نموده و بجوشانيد 

در  شود.  برطرف  آن  تلخى  تا 

پوست هاى  و  مرحله سرکه  اين 

هم  با  دقيقه   10 براى  را  ليمو 

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، 

ـُر يا بوره 110 گرام، مرچ تازه سبز 100 گرام، کشمش 110 گرام، سير پوست شده  گ

100 گرام، آب نارنج يا آب ليمو و يا سرکه 3 پياله.

طرز تهیه: نخست گشنيز، سير، مرچ و کشمش را خوب بشوييد  بعد آن ها را بکوبيد 

ـُر يا بوره را با آب نارنج يا آب ليمو و يا سرکه  و يا از ماشين گوشت بکشيد؛ سپس گ

مخلوط نماييد تا با هم حل شوند. در اخير همه را با هم مخلوط نموده و در هنگام 

صرف غذا از آن استفاده کنيد.

شکل )11-6( ليمو
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تهیۀ مربا به شیوۀ محلى 

در ساختن مربا عالوه بر آلوبالو، سيب، بهى و ميوه هاى ديگر، از خالل پوست نارنج و 

خالل زردک نيز استفاده مى گردد. در ذيل چگونه گى تهية مرباى پوست نارنج و خالل 

زردک را مطالعه مى نماييم.

طرز تهیۀمرباى نارنج

مواد مورد ضرورت: خالل نارنج به مقدار 660 گرام، بوره يک کيلو گرام، پسته و بادام 

پوست شده 220 گرام، آب ليمو 2 قاشق غذا خورى و کمى نمک. 

طرز تهيه: ابتدا خالل 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 عالوه کنيد. 

خالل را از آب بيرون کشيده و چند بار بشوييد؛ سپس آن را همراه با پسته و بادام داخل 

شربت بوره بيندازيد و آن را باالى 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 )12-6( مرباى خالل نارنج
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فعالیت
تهیۀ مربا از خالل زردک

مواد مورد ضرورت: بوره يک کيلو گرام، خالل زردک زرد به مقدار 660 گرام، 

خالل پسته و با دام 220 گرام، آب ليمو يک قاشق غذا خورى، هيل چاى 5 گرام. 

طرز تهیه: بوره را با آب بجوشانيد. اگر شربت بوره کف کرد، کف آن را دور ساخته 

و آب ليمو را با آن عالوه کنيد؛ سپس خالل 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.

خالصۀ فصل

نوعيت غذا، وسايل پخت و پز و اوقات  صرف غذا در مجموع يکى از عناصر عمدة فرهنگ 

يک جامعه مى باشد. مسألة تغذيه؛ مانند مسألة حفظ الصحه، يکى از مهم ترين موضوعاتى 

است که تأثير به سزاى در صحتمندى انسان ها 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 ميز ها بيشتر 

توجه نماييد. در هنگام آشپزى سر تان را با چادر يا کاله بپوشانيد و از پيش بند استفاده 

نماييد. 

براى تغذية مناسب و اقتصادى در خانواده اين نکات در نظر گرفته مى شود:

بهتر است مواد غذايى خشک و قابل نگهدارى براى يک مدت بيشتر )مثال يک ماه( به 

صورت يکجايى خريده شود. بهتر است از غذا هاى متنوع و يا گوناگون استفاده گردد. در 

مصرف مواد غذايى حد تعادل در نظر گرفته شود ) از پُرخورى و کم خورى جلوگيرى شود(. 
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در وقت تهية غذا کوشش شود ارزش غذايى آن حفظ شود. در پختن برنج معموالً آن را 

چند ساعت قبل، در آب تر مى کنند و بعد آن را جوش داده و آب برنج را دور مى اندازند. 

اين کار باعث هدر رفتن مواد نشايسته يى و ويتامين هاى برنج مى گردد 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 مى نماييد، به تاريخ توليد و تاريخ مصرف 

آن توجه نماييد.

در مناطق مختلف افغانستان از آرد گندم و جوارى به شيوه هاى مختلف نان پخته مى شود؛ 

مثال: نان خاصه، نان چپاتى، نان تابه گى، نان روغنى و . . .

مصالح آشپزى نظر به نوع غذا مختلف مى باشد. يکى از مهارت هاى آشپزى، شناخت و 

تعيين مقدار مصالح در غذا مى باشد. آشپزان ماهر چگونه گى، ترکيب و مقدار  استفاده از 

مصالح را براى تهية غذا هاى مختلف مى دانند.

يکى از راه هاى نگهدارى بادنجان رومى  تبديل آن به شکل نيمه مايع و نگهدارى مناسب 

آن است که به آن ُرب بادنجان رومى گفته مى شود.

در تهية غذا هاى که براى مدت بيشتر نگهدارى و استفاده مى شود، 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 مى شود 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 مى کنيد 

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 شيشه يى 

انداخته و نگهدارى نماييد. هرگاه اين نکات رعايت شود در سطح ترشى يا مربا پوپنک)قارچ( 

به وجود نمى آيد.
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فصل هفتم

معمارى

و  سرک ها  تعميرات،  اعمار  چگونه گى  از  هرگاه 
ساير ساختمان ها در شهر نظارت و کنترول نشود 

چه واقع خواهد شد؟
مسؤوليت نظارت از چگونه گى اعمار ساختمان ها 
ارگان ها  کدام  عهدة  به  آن  نواحى  و  شهر  در 

است؟
کنترول از چگونه گى اعمار ساختمان ها در شهر ها 

از چند نقطه نظر حايز اهميت است:
1- نظارت به منظور رعايت استندرد ها در ساختمان ها 
)پل ها، سرک ها، تعميرات و . . .( تا ساختمان هاى 

متذکره داراى مقاومت کافى و عمر طوالنى باشند.
2- موقعيت و نحوة اعمار ساختمان ها طورى باشد 

که حقوق ديگران پامال نشود.  
3- زمين يا ملکيت هاى عامه؛ مانند: سرک، پارک 

و غيره غصب نگردد.
اين همه، مسؤوليت مستقيم شاروالى ها است 

که بايد دقيق نظارت نمايند. عالوه بر اين، 
محالت  و  سرک ها  کارى  پاک  شاروالى ها 

عامه، ايجاد فضاى سبز، ترميم و قير ريزى سرک ها را نيز به عهده دارند. 
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نکات حفاظتى در اجراى کار هاى ساختمانى

آيا گاهى ديده يا شنيده ايد که کارگرى در جريان کار از باالى يک تعمير يا از باالى يک 

خوازه به زمين افتيده باشد؟

با اتخاذ کدام تدابير مى توان جلو اين چنين حوادث را گرفت؟

عدم توجه به نکات حفاظتى موجب بروز حوادثى مى شود که تلفات جانى و خسارات مالى را 

به بار مى آورد. اينک به عده يى از نکات حفاظتى کار هاى ساختمانى اشاره مى نماييم:

1( قبل از شروع کار ساختمانى در محالت مسکونى الزم است تا به همسايه هاى نزديک از 

شروع و نوع کار خبر داده شوند. به خصوص در کار هاى که باال تر از منزل اول صورت مى گيرد. 

تا موجب نگرانى آن ها نشود.

2( کار هاى پر سروصدا  بايد در وقت مناسب انجام شود. 

3( براى جلو گيرى از سقوط کارگرانى که در فضاى باز باالى خوازه ها کار مى کنند بايد از کمر 

بند حفاظتى استفاده شود. 

۴( سقوط افزاز کار و مصالح ساختمانى )خشت، سنگ و غيره( از ارتفاع ساختمان هاى تحت 

کار، باالى راه رو ها نيز عامل ديگر حوادث به شمار مى رود. براى جلوگيرى از وقوع اين نوع 

خطرات، اطراف ساختمان هاى تحت کار بايد جالى گرفته شود. 

5( کار گران با در نظر داشت نحوة کار شان بايد از لباس و وسايل حفاظتى استفاده نمايند.

6( خوازه و ساير تجهيزات ساختمانى که داراى ارتفاع بلند است؛ مانند: کرن، جرسقيل، نل ها 

و پايه ها، بايد طورى انتقال شوند که به سيم هاى برق به تماس نشوند.

7( چاه هاى آب و چاه هاى فاضل آب، نبايد بدون سرپوش يا ديوار حفاظتى باشند.

8( هرگاه در جريان کار هاى ساختمانى سرک يا راه ها  آلوده با مصالح ساختمانى مى شود، در 

بحث کنيد
نظارت  بهتر  کارهاى ساختمانى  از چگونه گى  مى توانند  چه کسانى 

نمايند؟
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ختم هر روز بايد دوباره پاک کارى گردد.

صدمه  مخابرات  و  برق،آب  شبکه هاى  به  تا  شود  احتياط  زمين  کارى  کندن  هنگام  در   )9

نرسد.

8. وظيفة جوانان و نو جوانان است که اگر در محل زنده گى 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 ........................

السالم و عليکم!

در مسير سرک ليسة ....................................... چاهى وجود دارد که سر آن باز است و ممکن 

است سبب افتيدن شاگردان خورد سال مکتب در آن شود. اميد واريم براى پيش گيرى 

از وقوع حادثه، هدايت فرماييد تا سر چاه پوشانيده و يا اطراف آن کتاره احداث شود.

                                            با احترام 

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

براى جلوگيرى از وقوع حوادث دلخراش در کار هاى ساختمانى از يک 
تعداد عاليم استفاده مى شود که در ذيل به عده يى از آن ها اشاره شده 

است. 

بیشتر بدانید
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پلستر کارى

ديوار هاى که پلستر شده باشند با ديوار هاى بدون پلستر  چه تفاوت دارند؟

معلومات حاصل  اندازى، سنگ کارى و خشت کارى  بارة خط  در  و هشتم  در صنوف هفتم 

نموديد در اين درس در بارة پلستر کارى که يک فعاليت ديگر حرفة معمارى است معلومات 

کسب مى نماييد.

 پلستر کارى عبارت است از ايجاد يک قشر هموار از مصالح ريگ، سمنت و چونه روى ديوار هاى 

ساخته شده از: سنگ پارچه ها، خشت پخته، خشت خام، خشت هاى کانکريتى وغيره مى باشد. 

شکل )2-7( عاليم رعايت نکات حفاظتى کار هاى ساختمانى

بحث کنيد
پلستر کارى ديوار ها عالوه بر زيبايى چه فوايد ديگرى را در ساختمان 

به بار مى آورد؟
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مقاصد پلستر کارى: ديوار ها بعد از پلستر کارى اين برترى ها را کسب مى نمايند:
1- نواقص خشت کارى )فرو رفته گى و برجسته گى خشت ها و درز بين خشت ها( تا 

حد ممکن جبران و ديوار هموار ساخته مى شود.
2- ديوار ها و سقف تعمير براى رنگ آميزى آماده مى گردد.

3- عايقيت ديوار ها در برابر حرارت، و صوت بلند مى رود.
۴- قشر حفاظتى براى شبکه هاى برق و آب به وجود مى آيد.

5- پلستر باعث استحکام ديوار مى شود.

بيشتر پلستر کارى بعد از سيم کشى برق، نل دوانى، نصب المارى ها، نصب دروازه و 
کلکين ها صورت مى گيرد. هرگاه بين خشت کارى و پلستر کارى يک وقفة زمانى يک 
يا دو ماه وجود داشته باشد بهتر است؛ زيرا ديوار هاى خشتى در اين مدت نشست خود 

را تکميل مى نمايند و در نتيجه پلستر بعد از مدتى درز دار نمى شود.

مراحل پلستر کارى
معماران ماهر و با تجربه ابتدا خشت کارى ديوار ها را از نظر عمود بودن، فرو رفته گى و 
برجسته گى توسط شاول و رجه اندازه گيرى مى نمايند بعد در نقاط مختلف به ضخامت هاى 
مختلف؛ البته نظر به بر جسته گى و فرورفته گى ديوار از مصالح ُگنده مى سازند؛ سپس 
در ُگنده ها ميخ مى کوبند و رجه را بين ميخ ها تمديد مى نمايند و بعد از مرطوب ساختن 

خشت ها، پلستر کارى به صورت چتکه يى در بين گُنده ها آغاز مى گردد.

فکر کنید

بعد از سپرى شدن کدام مراحل ساختمانى، يک تعمير آماده پلستر 

کارى مى شود؟ چرا؟
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 هرگاه مصالح به سرعت و ضربه به ديوار زده شود به اين عمل چتکه زدن گفته مى شود. 
چتکه زدن به ديوار، سبب نفوذ بيشتر مصالح در بين خشت ها مى گردد.

 پلستر بين دو ُگنده به قسم تسمه و به اندازة فاصله رجه از ديوار هموار ساخته مى شود. 
زمانى که بين دو تسمه از مصالح پُر شد در اين مرحله با استفاده از چوب گز و گل مالة 

چوبى مطابق شکل )3-7( پلستر همان ساحه هموار و صاف ساخته مى شود.
رنگ مالى 

در محل زنده گى شما براى رنگ آميزى خانه ها از کدام مواد استفاده مى شود؟
هرگاه همة خانه هاى کوچه يا قرية شما به رنگ هاى مرغوب و دلنشين رنگ آميزى شده 

باشد، به نظر شما در زيبايى محل تان چه تأثير خواهد داشت؟
لذت  زيبايى ها  ديدن  با  و  است  پسند  زيبا  موجود  انسان 
مى برد. زيبا پسندى براى انسان انگيزه مى دهد تا در مورد 
زيبايى لباس، اشيا و وسايل و زيبايى منزل خود فکر کند 
و آن را مطابق ذوق خود تزيين نمايد. يکى از روش هاى 

تزيين منازل رنگ مالى آن ها است. 
ترکيبات رنگ در روى  ماليدن  از:  رنگ مالى عبارت است 
سطوح که بعد از خشک شدن، يک قشر نازک رنگى يا جال 

را به وجود مى آورد.

شکل )3-7 ( مراحل پلستر کارى

چوب گز

تار رجه

گنده

شکل )7-۴(
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اجزاى رنگ ها
 رنگ هاى تعميراتى داراى سه جز عمده استند:

1. مواد رنگى: اين مواد به صورت پودر رنگ و يا مايع رنگ دار پيدا مى شود. 
2.  مواد ربط دهنده: اين مواد سبب چسپيدن رنگ به روى سطوح مى گردد که از مواد 
مختلف؛ مانند چونه، سرش، روغن الف و يا از ترکيب عده يى از آن ها ساخته مى شود.

3. محلل ها: محلل ها مواد رنگى و ربط دهنده  را در خود حل مى کند. 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 مى شود. عالوه بر اين سه جز، موادى که باعث 

تسريع خشک شدن و جال دار شدن رنگ ها مى شود نيز با رنگ ها مخلوط مى شوند.

رنگ هاى روغنى را نمى توان در آب حل کرد بنابر همين خصوصيت آن ها، ديوار ها و 
وسايلى که با رنگ روغنى رنگ شده باشند آن ها را مى توان با آب شستشو نمود؛ ولى 

در مورد رنگ آبى، اين عمل با عث جدا شدن و يا لکه شدن رنگ ديوار مى شود.
نکات حفاظتى در جریان رنگ  مالى

1- در هنگام تهية رنگ و رنگ مالى از کاله، عينک، دستکش رابرى و لباس کار  استفاده نماييد.
2- در صورتى که از رنگ آبى استفاده مى نماييد جريان 
برق را در محل که قرار است رنگ شود قطع نماييد تا 

سبب برق گرفته گى شما نشود.
عث  با  هوا  جريان  موجوديت  رنگ مالى  جريان  در   -3
جلوگيرى از سر دردى شما ناشى از بوى رنگ مى شود.

۴- رنگ هاى روغنى را در نزديک آتش قرار ندهيد امکان 
دارد حريق شود.

انتخاب رنگ 
انتخاب  دارد.  انسان ها  روان  به  خاصى  تأثيرات  رنگ ها 
و  از ساختمان ها  استفاده  نوع  اساس  بر  بايد  رنگ  نوع 
مشخصات ساختمانى و زيبايى آن ها صورت گيرد؛ مثال: 
مراکز صحى به رنگ هاى روشن)سفيد، فيروزه يى و . . .( 

بحث کنيد
رنگ روغنى و رنگ آبى چه خصوصيات دارند و در رنگ مالى چه چيز ها از 

رنگ روغنى و در رنگ آميزى چه چيز ها از رنگ آبى استفاده مى شود؟

شکل )5-7( رهنماى انتخاب رنگ ها



76

رنگ آميزى گردد  تا در صورت آلوده شدن، به آسانى ديده شده بتوانند. در دکان هاى 
رنگ فروشى رنگ ها به اساس شماره و مينوى رنگ ها به مشترى پيش کش مى شود. در 

تصوير مقابل يک نمونه يى کوچک از مينوى رنگ ها نشان داده شده است.  

چگونه گى 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، باالى 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 مى شود به آن آب عالوه کنيد تا سخت 

)جامد( نشود. اين مرحله الى 15 دقيقه را در بر مى گيرد. 
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 حل ناشدة 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 باالى آن عالوه 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 عالوه کنيد و آن ها را خوب مخلوط کنيد. 
رنگ تعميراتى را با استفاده از چونه و کلخة مرمر نيز مى توان تهيه نمود. در ساختن 
رنگ با استفاده از چونه و کلخة مرمر  به عوض سرش از نمک استفاده مى نمايند تا بعد 

از خشک شدن خاک ندهد.
آماده سازى دیوار ها براى رنگ مالى

رنگ ماالن ماهر قبل از همه، سطوح مورد نظر  را آمادة رنگ مالى مى سازند. آماده سازى 
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ديوار ها نظر به نواقص موجود در سطوح آن ها، مى تواند مختلف باشد:
الف( هرگاه ديوار ها داراى سوراخ ها، و درز هاى کوچک باشد، بااستفاده از خميرة گچ 
با ريگمال، برجسته گى ها ى آن را برابر به سطح  )گل گل( آن ها را پرکارى؛ سپس 

ديوار هموار مى سازند. 
ب( اگر سطح ديوار داراى قشر ضخيم و ترک ترک شده از اثر رنگ هاى قبلى باشد، بايد 
تراش کارى گردد. براى اين که رنگ هاى قبلى از ديوار ها به سهولت تراش شده بتواند، 
يک مشت سرش کاهى را در پنچ ليتر آب مخلوط نماييد؛ سپس با استفاده از برس، 
آن را به ديوار ها بماليد و بعد از گذشت 15 دقيقه به سهولت و بدون ايجاد گرد و غبار 
تراش کارى انجام شده مى تواند. قابل ياد آورى است که اين شيوه صرف براى رنگ هاى 

آبى صدق مى نمايد.
ج( ديوار هاى که بعد از پلستر کارى براى بار اول رنگ مالى مى شود، 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 ديوار ها ماليده شود به اين عمل نمد مالى گفته مى شود. نمد مالى سبب 
کاهش درشتى ديوار و همچنان سبب استحکام و روشن شدن رنگ  پلستر آن مى شود.

جریان رنگ مالى 
هرگاه مى خواهيد خانه يى را تغيير رنگ دهيد، الزم است اثرات رنگ قبلى و لکه هاى 
موجود در سطح ديوار را با ماليدن رنگ سفيد از بين بريد. به اين کار رنگ ماالن استر 
دادن گويند. استر، قبل از رنگ اصلى ايجاد مى شود؛ سپس رنگ اصلى را توسط برس 
به ديوار ها طور منظم به صورت حرکت عمودى مى مالند و مى گذارند تا خشک شود 

هرگاه بعد از رنگ مالى قلم اول)مرتبه اول( در روى 
ديوار ها لکه و يا خطوط به مشاهده برسد. بار دوم 
)قلم دوم( از همان رنگ، ديوار ها را رنگ مى کنند در 
اين مرتبه برس را به صورت افقى حرکت مى دهند. 
در ختم رنگ مالى الى خشک شدن ديوار ها، چيزى 
را به آن ها تماس ندهيد؛ زيرا تماس دست و يا هر 
چيز ديگر به ديوار هاى مرطوب سبب لکه دار شدن 

شکل )6-7 ( رنگ آن ها مى شود. 

رنگ مالى
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فعالیت
معلم مضمون حرفه،  با مشورة  باشد  پلستر شده  احاطة مکتب تان  ديوار هاى  هرگاه 

قسمتى از آن را )با در نظر داشت توانايى صنف تان( رنگ نماييد. براى اين منظور 

هرگروه در تهية مواد و وسايل مورد نياز سهم بگيرند.

مواد و وسايل مورد ضرورت:

1. چونه کلخه

2. نمک ميده

3. برس رنگ مالى )مويک رنگ مالى(

۴. جالى سيمى )جالى پشه گير(

5. دو عدد سطل براى تهيه رنگ

6. دستکش، کاله، عينک و لباس کار

طرز العمل

1. نخست لباس هاى حفاظتى را بپوشيد؛ سپس چونه را در يک سطل بيندازيد و باالى 

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.

2. شيره چونه را از جالى سيمى بگذرانيد تا ذرات ريگ وسنگ از شيره جدا گردد.

3. به وزن تقريباً يک کيلو گرام نمک ميده را در شيره چونه مخلوط نماييد. تا بعد از 

خشک شدن رنگ، ديوار خاک ندهد.

۴. ساحة مورد نظر را از هرنوع آلوده گى )گل، چکيدة مواد ساختمانى و . . .( پاک يا 

تراش کارى نماييد.

بار دوم )قلم دوم( همان ساحه را رنگ  5. به رنگ مالى آغاز نماييد بعد از خشک شدن 

نماييد.

6. در اخير ظروف، برس رنگ مالى و ساير وسايل استفاده شده و دست و روى تان  را خوب  

بشوييد.
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خالصۀ فصل
کنترول از چگونه گى اعمار ساختمان ها در شهر ها از چند نقطه نظر حایز اهمیت است:

1- نظارت به منظور رعایت معیار هاى ساختمانى در احداث پل ها، سرک ها، تعمیرات و . . . تا ساختمان هاى 
متذکره داراى مقاومت کافى و عمر طوالنى باشند.

2- موقعیت و نحوۀ  اعمار ساختمان ها طورى باشد که حقوق دیگران پامال نشود.  
3- زمین یا ملکیت هاى شخصى و عامه غصب نگردد.

عدم توجه به نکات حفاظتى موجب بروز حوادثى مى شود که تلفات جانى و خسارات مالى را به بار مى آورد. 
مثال:

�tقبل از شروع کار ساختمانى در محالت مسکونى الزم است تا به  همسایه هاى همجوار از شروع و نوع کار 
خبر داده شود. 

�tکار هاى پر سرو صدا  باید در وقت مناسب انجام شود. 
�tبراى جلو گیرى از سقوط کارگرانى که در فضاى باز باالى خوازه ها کار مى کنند باید از کمربند حفاظتى 

استفاده شود. 
�tبراى جلوگیرى از سقوط افزار و مواد ساختمانى اطراف ساختمان هاى تحت کار؛ باید جالى گرفته شود. 

�tکارگران 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 دیوار هاى ساخته شده 

از: سنگ پارچه ها، خشت پخته، خشت خام، خشت هاى کانکریتى و غیره مى باشد.
پلسترکارى به مقاصد ذیل انجام مى شود:

1- نواقص خشت کارى )فرو رفته گى و برجسته گى خشت ها و درز بین خشت ها( تا حد ممکن جبران و دیوار 
هموار ساخته مى شود.

2- دیوار ها و سقف تعمیر براى رنگ آمیزى آماده مى گردد.
3- عایقیت دیوار ها در برابر حرارت، و صوت بلند مى رود.

4- قشر حفاظتى براى شبکه هاى برق و آب به وجود مى آید.
5- پلستر باعث استحکام دیوار مى شود.

از مالیدن ترکیبات رنگ روى سطوح مى باشد که بعد از خشک شدن، یک قشر نازک   رنگ مالى عبارت 
رنگى یا جال را به وجود مى آورد.

در رنگ مالى به این نکات حفاظتى باید توجه شود:
1- در هنگام تهیۀ رنگ و رنگ مالى از کاله، عینک، دستکش رابرى و لباس کار  استفاده نمایید.

2- در صورتى که از رنگ آبى استفاده مى نمایید جریان برق را در محلى که قرار است رنگ شود قطع نمایید 
تا سبب برق گرفته گى شما نشود.

3- در جریان رنگ مالى موجودیت جریان هوا باعث جلوگیرى از سر دردى شما ناشى از بوى رنگ مى شود.
4- رنگ هاى روغنى را در نزدیک آتش قرار ندهید امکان دارد حریق شود.  

به  نظر  دیوار ها  آماده سازى  رنگ مالى مى سازند.  آمادۀ  را  نظر   مورد  از همه، سطوح  قبل  ماهر  رنگ ماالن 
نواقص موجود در سطوح آن ها مى تواند مختلف باشد. 

هرگاه مى خواهید خانه یى را تغییر رنگ دهید، الزم است اثرات رنگ قبلى و لکه هاى  موجود در سطح دیوار 
را با مالیدن رنگ سفید ازبین برید. به این کار رنگ ماالن استر دادن گویند. استر بعد از گل گل کارى و  قبل 
از رنگ اصلى در ساحۀ مورد نظر ایجاد مى شود؛  سپس رنگ اصلى را توسط برس به دیوار ها طور منظم به 

صورت حرکت عمودى و افقى مى مالند و مى گذارند تا دیوار ها خشک شود.


