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معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی
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سرود ملی

دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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مؤلف:
 -ديپلوم انجنير سيد رحمت شاه مليار

اديتور مسلکي:
-ديپلوم انجنير سيد رحمت شاه مليار

اديتور زبان:
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-عبدالرزاق کوهستانى

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی:
 مولوی عبدالصبور عربی دکتور محمد یوسف نیازی -حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.
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کمیتۀ نظارت:
 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم. دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی. دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیفکتب درسی
طرح و دیزاین :عمر عبداهلل حیدری و حمیداهلل غفاری

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری
را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت
و همبستگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج
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فصل اول

تکنالوژی و سیستم
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در سال گذشته با مفاهیم تکنالوژی و سیستم آشنا شده اید و دانستید که تولید
محصوالت به کمک تکنالوژی مراحل مختلفی مانند :جمع آوری معلومات ،طراحی،
تهیه افزار و مواد خام ،نیروی کار و مراحل تولید را سپری می نماید تا محصول بدست
آید.
در این فصل خواهید آموخت که چه چیز باعث تکامل محصوالت تکنالوژی می گردد و همچنان
درمورد مراحل اصلی کار یک سیستم آشنایی بیشتر حاصل نموده با اجرای تمرینات ساده
گروپی و انفرادی ،دانش ومهارت بیشتردر موارد فوق الذکر کسب خواهید نمود.
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عوامل موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی
به تصاویر زیر توجه نمایید .چه چیز سبب شده است تا چراغ از نظر شکل ،مصرف انرژی
و مواد سوخت از حالت ابتدایی به شکل تکامل یافتۀ امروزی تغییر نماید؟

چراغ ساده نفتی
		
شکل()1-1الف

1

چراغ نفتی
ب

چراغ برقی از نوع نکالی

چراغ های گازی

ج

د

KU

الف -تقاضا :نیاز مندی سبب تکامل محصوالت تکنالوژی از جهات مختلف می گردد.
به طور مثال :برای این که یک دهقان بتواند زمین بیشتر را به وقت کمتر قلبه ،ماله
و هموار نماید چه نوع وسیله یی باید در اختیار داشته باشد؟ ساختمان این وسیله
چگونه باشد؟
این وسیله باید طوری باشد که به عوض یک بیلچه چندین بیلچه داشته باشد و در
حین حرکت در زمین های زراعتی ،راننده آنرا کنترول نموده بتواند؛ مانند :دور خوردن،
ایستادن ،حرکت نمودن و  . . .ضمناً باید نسبت به گاو قدرت بیشتر داشته و به روی
زمین های نرم حرکت نموده بتواند و دالیل دیگر .این مقتضیات سبب شده است که
تراکتور به شکل امروزی آن ساخته شود.
فکر کنید :طراحان چگونه قادر به دریافت راه حل برای این تقاضا گردیده اند؟
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ب -تحقیقات :در جهان مراکز بزرگی برای انجام تحقیقات صنعتی ،زراعتی ،مالداری،
طبی و  . . .وجود دارد که نظر به تقاضای استفاده کننده گان ،دانشمندان در آن به
خاطر تکامل محصوالت و در یافت راه حل مشکالت مصروف تحقیقات علمی استند.
برخی فابریکه ها و کار خانه ها نیز دارای بخش تحقیقاتی اند که نتایج تحقیقات آن ها
منجر به ایجاد یک روش جدید یا یک محصول جدید می گردد .مث ً
ال :اولین موتر که
ساخته شد خیلی ساده بود و صرف می توانست به سرعت  3کیلو متر درساعت حرکت
نماید .در نتیجۀ تحقیقات و آزمایش های متعدد ،انسان قادر شد که امروز موتر های
خیلی زیبا ،سریع السیر ،وبا قدرت بسازد .تحقیقات در عرصه های دیگر نیز دست آورد
های مهمی دارد؛ مانند :نباتات اصالح شده ،ادویه با کیفیت ،روش های جدید معالجه،
ماشین های جدید و خود کار(اتومات) و غیره.

فکر کنید :به نظر شما مهمترین عنصر تحقیقات برای رسیدن به هدف
چیست؟

2

ج -کنجکاوی و تفکر:

انسان به طور ذاتی موجود کنجکاو است و کوشش می نماید که چیز هایی را که در

اطرافش وجود دارد بشناسد ،آزمایش کند و بنا بر نیاز خودش در آن ها تغییراتی وارد
نماید .انسان برای انجام این کار از تجارب گذشته خود استفاده می نماید ،وبا گذشت
زمان به دست آورد های بیشتر و خوبتر دست یافته واصالحات الزم در آن به وجود

می آورد.

شما نیز می توانید با فکر و کنجکاوی ،اصالحات و نو آوری هایی را در کار های خود

ایجاد نمایید وهر روز نسبت به روز گذشته کار و فعالیت بهتر انجام دهید.
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فعالیت

در گروه های خود دالیل جاگزینی دو وسیله ویک روش جدید را مورد بحث قرار
دهید که عوض وسیله یا روش قبلی مورد استفاده قرار گرفته است بعد نتایج بحث
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خود را برای همصنفان خود گزارش دهید.

جستجو کنید
 -1در منطقۀ شما چه رشته های تحصیلی وجود دارد؟ آیا این رشته ها
ضرورت های تحصلی آینده شما را بر آورده می سازد؟
 -2از رشته های حرفه یی کدام رشته برای دختران و کدام رشته برای پسران
مناسب است .چرا؟
 -3شاگـــــردان مکتب شمـــــــا به کدام رشته هــــــای تحصیلی عالقمند
اند؟ چرا؟

3

تولید محصوالت ومنابع
منابع تولید
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آیا می توانید منابع مورد نیاز برای تولید یک محصول؛ مث ً
ال :میز و چوکی را دسته
بندی نمایید؟
برای تولید محصوالت تکنالوژی از منابع مختلف استفاده می شود .برای تشخیص منابع
به مثال زیر توجه نمایید:
تاجری به یک کارخانۀ جراب بافی تولید هزار جوره جراب را فرمایش می دهد .کارمند
کارخانه با تاجر در هنگام قرار داد در موارد زیر صحبت می نماید:
تولید کننده به تاجر می گوید :تار جراب مورد نظر شما از چه نوع باشد (نخی ،پشمی،
نایلونی یا مخلوط از چند نخ)؟
تاجر :تار آن ازجنس پنبه یی باشد.
تولید کننده :این جراب ها از چه نوع ( زنانه ،مردانه یا طفالنه) باشد؟
تاجر :مردانه و زنانه باشد.
تولید کننده :دراین جدول قیمت هر جوره جراب زنانه و مردانه نظر به نوع تار آن
وجود دارد؛ شما کدام آن را می خواهید؟ زیرا تار های پنبه یی نیز چند قسم است.
تاجر :از این جنس که هر جوره آن  20افغانی تمام می شود و تار آن پنبه یی است.
تولید کننده :دیزاین و رنگ آن چه نوع باشد؟
تاجر :جراب های زنانه دارای چند رنگ روشن(زرد ،نیلی ،گالبی ،سفید) و جراب های
مردانه دارای رنگ تاریک مانند :سیاه ،فوالدی و ماشی باشد.
تولید کننده :از هریک چند جوره می خواهید؟
تاجر 500 :جوره زنانه و 500جوره مردانه باشد.
تاجر :تا چه مدت تولید می توانید؟
تولید کننده :تا یک هفته می توانم همه را تولید نمایم.
تولید کننده :شما باید  20فیصد پول را طور پیش پرداخت تادیه کنید.
نتیجه :قرار داد بین تاجر و تولید کننده با ذکر شرایط باال عقد شد.
4

فعالیت

اکنون هرگروه با در نظر داشت مثال باال لست منابع مورد ضرورت برای تولید

جراب را تهیه و برای صنف ارائه نماید.
اولین و مهم ترین منبع برای تولید یک محصول نیروی بشری است .نیروی بشری

با قدرت تفکر و خالقیت خود مشکالت را
شناسایی و برای حل آن راه های حل پیدا می

کنند که با کسب دانش علمی فنی می تواند
آنرا تغییر دهد.
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مواد مورد نیاز را شناسایی و مطابق ضرورت
دومین منبع تولید محصوالت منبع مالی است

که سبب فراهم شدن منابع دیگر می شود.
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سومین منبع افزار و ماشین آالت است که به
وسیلۀ آن تولید صورت می گیرد .چهارمین

منبع مهم منابع طبیعی است که برای تولید محصوالت آنرا کشف ،استخراج و در تولید
محصوالت از آن استفاده می شود.

اجزای سیستم

در سال گذشته با تعریف سیستم آشنا شده اید و دانستید که مجموعۀ منظمی از

اجزای با هـــــم وابسته را که برای هــــدف مشترک با هم کار می کنند سیستم
گویند.

فکر کنید:
اگر دریک سیستم یک جز کار نکند چه واقع می شود؟
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قسمت های اصلی یک سیستم :سیستم های تولیدی اکثرا ً از سه قسمت اصلی
(دخولی ،مراحل تولید ،خروجی یا محصول) تشکیل گردیده است.
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دخولی ( مواد خام،افزار ،انرژی)

مراحل تبدیل مواد خام به پخته

شکل ()1-3

خروجی (محصول)
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دخولی :به مجموعۀ از مواد خام ،افزار  ،انرژی ،نیروی بشری و  . . .که برای تولید
محصول وارد سیستم می شود دخولی گفته می شود.
سوال -دخولی برای نانوایی شامل چه چیز ها است؟
مراحل تولید :به مجموعۀ کار های که درسیستم برای تبدیل مواد خام به محصول
اجرا می شود مراحل تولید گویند مانند :طرح ودیزاین،تغییر مواد ،ساخت بسته بندی
و امثال آن.
سوال – مراحل تولید نان خشک در نانوایی شامل کدام کار هاست؟
محصول :هر چیزی که از سیستم به دست می آید محصول گفته می شود مث ً
ال  :میز،
چوکی ،دروازه  . . .محصول کار خانه نجاری ،بوره محصول فابریکه قند ،نان محصول
نانوایی است .شناخت سیستم ها و اجزای آن واین که هر جز چه وظیفۀ دارد ،از چه
موادی ساخته شده است ،چگونه حفظ ومراقبت شود ،چگونه بکار می افتد و چگونه
از سیستم خارج ساخته می شود کدام اجزای یک سیستم بیشتر آسیب پزیر است،
رابطه این سیستم با سیستم های دیگر چیست ،این همه دانش و مهارتی است که افراد
حرفوی به دانستن آن ضرورت دارند.
6

فعالیت

در گروه های خود در رابطه به سوال زیر بحث نموده سپس جواب های تان را با

هم مقایسه کنید.
سؤال -چرا اشخاصی که کار های حرفوی را انجام می دهند به شناخت اجزای
سیستم وسایل و ماشین آالت مربوط کار های شان نیاز دارند؟
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جستجو کنید
چند سیستم هشدار دهنده در مقابل دریور در مورد چگو نه گی وضعیت
موتر و حرکت آن قرار دارد؟ در این مورد تحقیق نموده برای همصنفان تان
گزارش دهید.
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خالصۀ فصل

چند عامل مهم و موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی عبارت اند از :تقاضا،تحقیقات
،کنجکاوی و تفکراست.
تولید محصوالت به منابع نیاز دارد .اولین و مهم ترین منبع برای تولید یک
محصول نیروی بشری است .دومین منبع تولیدمصوالت منبع مالی است که
سبب فراهم شدن منابع دیگر می شود .سومین منبع افزار و ماشین آالت است
که بوسیلۀ آن تولید صورت می گیرد .چهارمین منبع مهم منابع طبیعی است
که برای تولید محصوالت آنرا کشف ،استخراج و در تولید محصوالت از آن
استفاده می شود.
مجموعۀ منظمی از اجزای با هم وابسته را که برای هدف مشترک با هم
کار می کنند سیستم گویند.
7

قسمت های اصلی یک سیستم عبارت اند از
دخولی :به مجموعه یی از مواد خام ،افزار  ،انرژی ،نیروی بشری و  . . .که برای
تولید محصول وارد سیستم می شود دخولی می گو یند.
مراحل تولید :به مجموعۀ کار هایی که درسیستم برای تبدیل مواد خام به پخته
(محصول) اجرا می شود مراحل تولید گویند مانند :طرح ودیزاین،تغییر مواد،
ساخت بسته بندی و غیره.
محصول :هر چیزی که از سیستم به دست می آید محصمول گفته می شود مثالً :
میز  ،چوکی و دروازه محصول کار خانه نجاری ،بوره محصول فابریکه قند ،نان
محصول نانوایی است.
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تمرین فصل
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 -1چه چیز ها باعث رشد و تکامل تکنالوژی می گردد توضیح نمایید.
 -2منابع طبیعی برای تولید اجناس زیر را نام بگیرید:
د -بوره
ج -روغن
ب -نان
الف -بوت
 -3عمده ترین اجزای سیستم شامل کدام قسمت هاست؟ با مثال توضیح
دهید.
 -4اجزای سیستم برک بایسکل شامل چه چیز هاست و وظایف آنها
چیست؟
 -5چند سیستم را در بدن انسان می شناسید ومحصول این سیستم ها
چیست؟
 -6کدام یک از اجناس زیر متشکل از چند سیستم است:
ج -موتر د -رادیو و -چوب خشک
ب -سنگ
الف -درخت
ر -عنکبوت
8

فصل دوم

سیم کشی برق تعمیرات

AC
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آیا می دانید از برق چه نوع استفاده هایی صورت می گیرد؟
برق انرژی یی است که قابلیت تبدیل به انواع دیگر انرژی ها؛ مانند :انرژی حرارتی ،انرژی
نوری ،انرژی میخانیکی و انرژی کیمیاوی را دارا است .این خاصیت انرژی برق ،استفاده آن را
در بخش های مختلف کار و زنده گی ما توسعه داده است ،بنابر این برق رسانی در ساختمان
های مسکونی ،صنعتی ،تجارتی
وغیره یکی از بخش های مهم
کار های انجنیری و حرفوی به
شمار می رود.
در کتاب صنف هفتم مضمون
حرفه در بارۀ چگونه گی بسته
بندی بعضی دوره های سادۀ
برقی و نکات حفاظتی برق
معلومات حاصل نمودید .در
این فصل با مطالعه نقشۀ سیم
کشی برق تعمیرات ،مشخصات
تخنیکی عده یی از تجهیزات
برقی و انجام کار های عملی به
دانش مسلکی ومهارت حرفوی
تان می افزاید.
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موارد حفاظتی در برق

در یک جوره سیم برق که از شبکۀ شهری به خانه های ما تمدید شده است،

یکی آنرا سیم فاز و دیگر آن را سیم

چراغ روشن شده است

صفری (سیم نول) گویند .سیم فاز
به واسطۀ تماس فاز نما (پیچ تاب
چراغ دار) قابل شناخت است .از

تماس هرسیمی که چراغ فاز نما

روشن شود بدین معنی است که
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همان رشتۀ سیم فاز است .برق
گرفته گی اکثرا ً از تماس مستقیم

سيم فاز
شکل ( )2-2تشخیص سیم فاز

بدن انسان به سیم فاز به وجود می

آید .ولی این بدان معنی نیست که شما می توانید به سیم صفری مستقیماً دست
بزنید .هرگاه سیم فاز به وسایل فلزی نصب شده در زمین یا به سیم صفری به
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صورت مستقیم تماس نماید ،سبب شارتی برق می گردد و اگر به زودی جریان

برق به وسیلۀ فیوز قطع نشود خطر حریق نیز وجود دارد.

هرگاه سیم فاز به صورت مستقیم به بدنه فلزی آالت برقی تماس پیدا کند استفاده
از چنین آالت برقی

خطر برق گرفته گی
را به وجود می آورد.

چنین آالت را اوالً
از برق قطع سپس
آنرا ترمیم یا روی

آن کار نمایید.
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بعضــاً از تماس بــــه قسمت های فلزی عده یی از اسباب و وسایل برقی مانند:
یخچال ،ماشین لباس شویی وغیره افراد احساس برق گرفته گی می نمایند .برای

جلوگیری از این نوع خطرات ،ساختمان ها را به قسم سه سیمه سیم کشی می

نمایند .در این نوع سیم کشی با فعال ساختن هر وسیلۀ برقی دو سیم ( سیم فاز
و سیم صفری ) به دورۀ برقی آن و یک سیم دیگر به بدنه فلزی آن وصل می شود.

سیمی که به بدنۀ فلزی وسایل اتصال می یابد به نام سیم حفاظتی یاد می شود

که یک انجام دیگرش از طریق سیم کشی تعمیر به زمین وصل است .این سیم
کمک می نماید تا قبل از این که چارچ ها ی برقی از طریق بدن انسان جریان

KU

پیدا کند به وسیلۀ سیم حفاظتی به زمین انتقال شود و در نتیجه استفاده کننده

گان از خطر مصون بمانند.
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سیم های برق یخچال که رنگ سیاه و سرخ
دارند از طریق پلک و ساکت به منبع برق
اتصال دارد

یک انجام سیم سبز صرف به بدنه
یخچال و انجام دیگرش به سیم
حفاظتی که به زمین اتصال دارد
وصل است.
شکل ( )2-4اتصال سیم حفاظتی در بدنه وسایل برقی
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سیم کشی برق تعمیرات

آیا دیده اید که در عده یی از تعمیرات سیم های برق آن به روی دیوار ها نصب شده
وبه چشم مشاهده شده می تواند؛ اما در عده یی دیگر سیم ها به نظر نمی رسد؟

در مجموع دو نوع سیم کشی برق در تعمیرات وجود دارد که به نام سیم کشی روی کار
و سیم کشی زیر پلستر یاد می شود.

 -1سیم کشی روی کار :در این نوع سیم
کشی سیم های برق و سایر تجهیزات
آن به روی دیوار ها و سقف تعمیر مانند
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شکل( )2-5طور منظم نصب می گــــردد
وسعی می شود تا سیم ها باید به صورت
خطوط مستقیم به روی دیوار ها ویا سقف
نصب شود تا زیبا معلوم شود.

شکل()2-5
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 -2سیم کشی زیر پلستر :در این نوع سیم کشی قبل از این که دیوار ها پلستر
شــــود سیم ها نصب
مــــی شود و سپس
پلستر کاری صورت
می گیرد.
در هر دو نوع متذکره
بعضاً سیــــــم ها را
داخـل نل پالستیکی
یا فلـزی نیز قرار می
شکل()2-6

دهند.
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ترسیم نقشه و سیم کشی برق تعمیرات

داشتن نقشه در اجرای کار های فنی یا حرفوی چه اهمیت دارد؟

برای این که نقشۀ برق یک اتاق را ترسیم نموده بتوانیم ،ابتدا الزم است تا بدانیم

که وسایل برقی (سویچ ،هولدر،ساکت و جاینت بکس) توسط کدام سمبول ها
نشان داده می شوند .بنابر این در جدول زیر این عالیم و سمبول ها نشان داده
شده است .به آن ها توجه نمایید:

KU
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برای ترسیم نقشۀ سیم کشی یک اتاق طور ذیل عمل می نمایند:

 -1ابتدا باید نقشه ساختمانی

کلکين

اتاق متناسب به اندازه های

واقعی آن ترسیم و در آن،
موقعیت دروازه ،کلـــــکین،
الماری وساختمان های اساسی

دروازه

دیگر با استفاده از سمبول ها
مطابق شکل ( )2-7نشان داده

شکل()2-7

می شود.
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 -2توجه باید نمود که این اتاق به چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد تا مطابق ضرورت،

برق آن تأمین شود .فرض کنید ما یک اتاق نشیمن را سیم کشی می نماییم .و در سیستم
برق آن برای فعال ساختن چراغ ،تلویز یون  ،پکه و جاروب برقی سیم کشی می نماییم.

 -3هرگاه برای این اتاق ،سیم کشی زیر پلستر در نظر باشد ،در هنگام ترسیم نقشۀ
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برق آن سعی می شود تا نصب سیم ها در دیوار ها باکوتاه ترین فاصله تطبیق شود تا
از مصرف بیشتر سیم صرفه جویی گردد .اکنون با استفاده از سمبول ها محل نصب

تجهیزات برقی یعنی :مسیر نصب سیم ها ،محـــل نصب هولــــدر ،سویچ ،ساکت هــــــا و جاینت

بکس را بر روی نقشـــۀ
سـاختمـــانی اتاق ترسیم
می نماییم.

سه سيمه
ساکت
ساکت

جاینت بکس

چراغ

یعنی چهار سیمه
سويچ
ساکت

کلکين شکل()2-8
14

فعالیت

می شود؟
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نقشۀ سیم کشی اتاق داده شده را طوری تشریح
کنید که به سواالت زیر جواب ارائه نماید:
 .1در این نقشه چند ساکت و در کدام حصص
خانه در نظر گرفته شده است؟
 .2در سقف اتاق چه تعداد چراغ در نظر گرفته
شده است؟
 .3جاینت بکس این اتاق با کدام سمبول و در
کدام قسمت قرار دارد؟
 .4برق از کدام قسمت وارد جاینت بکس اتاق
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حال برای تطبیق نقشه درعمل ،تجهیزات مورد نیاز باید خریداری شود .اگر از
دکاندار بخواهیم که برای ما سیم برق بفروشد سواالت زیر را از ما خواهد پرسید:
چه نوع سیم؟ چند رشته یی؟ به چه قطر یا مساحت مقطع؟ فلز آن چه نوع باشد؟
المونیمی یا مسی؟ طول آن چه اندازه باشد؟
چگونه می توانیم به این سؤاالت جواب بدهیم که مطابق ضرورت تعمیر ما باشد؟
بنابر این الزم است که به اساس نقشه آماده شده وسایل مورد نیاز را همراه با
مشخصات تخنیکی آن ها یاداشت نموده و نقشه خود را تکمیل نماییم.
 مشخصات تخنیکی سیم های برقمثال ذیل چگونه گی یادداشت مشخصات سیم های برق را نشان مید هد.
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 -2مشخصات تخنیکی ساکت های برقی :ساکت های برق انواع مختلف دارد
که نظر به مشخصات زیر از هم تفکیک می شوند:
* تعداد فاز
* جریان مجاز ساکت به امپیر
* نوعیت ساکت (زیر پلستر  ،روی کار)
* یک خانه یی یا دوخانه یی
* قفل شونده یا بدون قفل
* با لین محافظوی یا بدون لین محافظوی
ساکت ها نظر به مقدار جریانی که از طریق آن انتقال می شود نیز انوع
مختلف دارد .از ساکت های با جریان بیشتر اکثرا ً در آشپز خانه ها استفاده
می شود.
مثال :جدول زیر چگونگی یادداشت ساکت های مورد ضرورت را نشان
می دهد.

 -3مشخصات تخنیکی سویچ :برای سویچ های عادی برق اکثرا ً از این مشخصات
استفاده می نمایند :نوع سویچ( زیر پلستر ،روی کار) ،تعداد پُل( یک پُل ،دو پُل) و
مقدارجریانی را که هدایت می کند،
 -4مشخصات هولدر  :برای هولدر ها از این مشخصات استفاده می نمایند:
هولدر پیچی ،هولدر دکمده یی ،هولدر ها از نظر مواد ساختمانی نیز می تواند
مختلف باشد مث ً
ال :هولدرکاشی و هولدر پالستیکی.
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 -5مشخصات و جریان عمل فیوز.
مقدار جریان عمل فیوز قابلیت اعظمی هدایت آن را نشان می دهد؛ مث ً
ال :فیوز ده
امپیر الی ده امپیر را از خود هدایت می تواند ودر صورت اضافه شدن جریان ،دوره
برقی را قطع می کند تا به سایر تجهیزات شامل دوره آسیب نرسد.
 -6جاینت بکس :برای جاینت بکس اندازه و نوع مواد ساختمانی آن مطرح است.
 -7مشخصات چراغ ها :در هنگام خرید چراغ ها ،نوعیت چراغ( نکالی ،نیون ،یا
کدام نوع دیگر) توان مصرفی چراغ ،رنگ چراغ در نظر گرفته می شود.

فعالیت
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در مطابقت به نقشۀ سیم کشی شکل( )2-8جدول یا لست برآورد تجهیزات سیم
کشی آن را با در نظر داشت نکاتی که در باال ذکر شده ترتیب و با کار گروه های دیگر
آن را مقایسه نمایید.
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کار عملی
اتصال سیم های چراغ ،سویچ ،و ساکت در جاینت بکس یک اتاق چگونه صورت
می گیرد؟
برای حل این سوال کار عملی زیر را طور ذیل قدم به قدم انجام می دهیم:
وسایل و افزار مورد ضرورت :تخته چوبی به ابعاد 50 – 60سانتی متر ،فیوز،
سویچ روی کار ،ساکت روی کار ،جاینت بکس ،هلدر ،چراغ ،پیچ تاب و پالس.
مراحل انجام کار:
 -1ابتدا نقشۀ فنی سیم کشی این وسایل را دریک کاغذ ترسیم می نماییم.

شکل()2-9
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 -2فیوز ،جاینت بکس ،هولدر و سویچ را به جاهای مناسب در روی تخته با
استفاده از پیچ و افزار کار نصب می نماییم .با در نظر داشت شیمای فنی که در
باال ترسیم نموده ایم سیم فاز را که به رنگ سیاه نشان داده شده است به فیوز

وصل و سپس آن را الی جاینت بکس تمدید و در زیر یک پیچ محکم می نماییم
و از این پیچ جاینت بکس یک سیم دیگر به رنگ سیاه الی سویچ وصل می نماییم.
سپس یک سیم به رنگ سیاه (سیم فاز) از سویچ الی هولدر مطابق شکل ()2-10

وصل می نماییم.

KU
AC

شکل()2-10

 -3سیم صفری را که به رنگ سرخ نشان داده شده مستقیماً به پیچ دیگر جاینت

بکس وصـــل و
آن را با یک سیم

دیگر از همیــن
رنــگ تـــــــا
هولدر مطابــــق

شکل ( )2 -1 1
تمــــدید مــی

شکل()2-11

نماییم.
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 -4قبل از آزمایش دورۀ برقی از معلم محترم تان بخواهید که از کار شما نظارت نمایند
تا از صحت اتصاالت سیم ها و وسایل اطمینان حاصل شود.
چگونه گی اتصال سیم های سویچ ،هلدر ،چراغ در جاینت بکس در سیم کشی تعمیرات
نیز مانند شکل (  ) 2-9صورت می گیرد.

KU

AC

شکل()2-12

موارد استفاده وطرز اتصال سویچ دوپُل:
آیا گاهی دیده اید که دو چراغ در دو موقعیت متفاوت از هم ،توسط یک سویچ دو
دوپُل خاموش و روشن شود؟
از سویچ دو پُل زمانی استفاده می شود که خواسته باشیم دو دورۀ برقی قابلیت کنترول
از یک نقطه را داشته باشند.
سوال -سیم کشی این سویچ چگونه صورت می گیرد؟
کار عملی اتصال سویچ دوپُل
وسایل مورد ضرورت :تخته چوبی به ابعاد  40× 50سانتی متر،سویچ دو پُل ،جاینت
بکس ،دوعدد چراغ ،دو عدد هولدر یک عدد فیوز و افزار کار.
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مراحل انجام کار:
 -1نخست نقشۀ فنی دورۀ برقی سویچ دو پُل را مطابق زیر در کاغذ رسم کنید.

KU
AC

 -2با توجه به نقشه فوق هولدر ها ،جاینت بکس ،سویچ وفیوز را به روی تخته نصب
کنید.

شکل()2-13
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 -3سیم فاز را که به رنگ سیاه نشان داده شده است به فیوز ،جاینت بکس و همچنان
به پیچ مشترک سویچ دوپُل و به هردو هولدر مطابق شکل( )2-14وصل نمایید.

KU

شکل()2-14
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 -4سیم صفری را نیز به طور مستقیم از جاینت به دو پیچ باقی مانده هر هولدر مطابق
شکل( )2-15وصل نمایید.

شکل()2-15
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 -5دورۀ برقی آماده شده را پس از نصب فیوز در مسیر سیم فاز و کسب اطمینان از
صحت اتصال سیم ها تحت نظر معلم محترم تان امتحان نمایید.
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شکل()2-16

AC

خالصۀ فصل

برق انرژی یی است که قابلیت تبدیل به انواع دیگر انرژی ها مانند :انرژی حرارتی،
انرژی نوری ،انرژی میخانیکی و انرژی کیمیاوی را داراست .این خاصیت انرژی
برق استفادۀ آنرا در بخش های مختلف کار و زنده گی ما توسعه داده است.

در یک جوره سیم برق که از شبکه شهری الی خانه های ما تمدید شده است
یکی آنرا سیم فاز و دیگر آن را سیم صفری یا سیم نول گویند.
تماس مستقیم سیم فاز به بدن انسان سبب برق گرفته گی می شود.
در کیبل ها ،سیم صفری به رنگ سبزو زرد وسیم فاز به رنگ های دیگر
(آبی،سیاه  ). . .تفکیک می شود.
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هرگاه سیم فاز به صورت مستقیم به بدنۀ فلزی آالت برقی تماس داشته باشد
خطر برق گرفته گی وجود دارد.
در مجموع دو نوع سیم کشی برق در تعمیرات وجود دارد :سیم کشی روی کار
و سیم کشی زیر پلستر.
برای ترسیم نقشۀ سیم کشی یک اتاق طور ذیل عمل می نمایند:
ابتدا باید نقشـــــۀ اتاق را متناسب به اندازه های واقعی آن تــرسیم
می نمایند.
می نمایند.

KU

ضرورت های تامین برق اتاق را ( مث ً
ال :چند چراغ ،چند ساکت و). . .مشخص
با استفاده از سمبول ها محل نصب تجهیزات برقی (هلدر ،سویچ ،ساکت ها،
جاینت بکس) را به روی نقشه ترسیم می نمایند.
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مسیر نصب سیم ها را الی جاینت بکس وسیم اتصال جاینت بکس الی فیوز
بکس را بروی نقشۀ اتاق ترسیم می کنند.

قبل از آغاز مرحلۀ تطبیق سیم کشی ،نیاز است تا اندازه یا مقدار مواد و وسایلی
که برای سیم کشی ضرورت است در مطابقت بانقشه تهیه گردد.

برای تفکیک سیم های برق از هم این مشخصات را در نظر می گیرند :نوع فلزکه
سیم از آن ساخته شده است (مسی یا المونیمی) ،مساحت مقطع سیم(نوک
سیم چند ملی متر مربع مساحت داشته باشد) ،چند رشته یی(دو یا سه) باشد.
از سویچ دو پُل زمانی استفاده می شود که خواسته باشیم دو دورۀ برقی قابلیت

کنترول از یک محل را داشته باشند.

23

تمرین فصل

AC
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ابتدا جمالت زیر را در کتابچه های تان نوشته و بعد با گذاشتن کلمات
مناسب آنها را تکمیل کنید:
الف -در یک جوره سیم برق که از شبکۀ شهری به خانه های ما تمدید شده
یکی آنرا سیم  . . .و دیگر آن را سیم  ........................................گویند.
ب -سیم فاز به واسطۀ تماس  ........................................قابل شناخت است.
ج -در اکثر کیبل ها سیم صفری به رنگ  ........................................تفکیک شده
است.
 -2هرگاه سیم فاز به صورت مستقیم به بدنه فلزی آالت برقی تماس داشته
باشد چه واقع می شود؟ به صورت خلص تشریح کنید.
 -3مشخصات سویچ ،چراغ برقی و سیم های برق را چگونه یا د داشت
میکنند؟ برای هریک جدولی طراحی کنید.
 -4از سویچ دو پُل در کدام موقعیت های یک تعمیر استفاده شده می تواند؟
لست نمایید.
 -5در کتابچه های خود نقشه یک تعمیر دو اتاقه را ترسیم بعد نقشه سیم
کشی آن را تکمیل کنید.
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فصل سوم

نجـــاري

AC
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چند نوع چوب را می شناسید؟ آیا تمام چوب ها دارای خواص یکسان است؟
همان طوری که برگ ومیوه درختان از هم فرق دارند ،چوب آنها نیز از نظر سختی،
رنگ ،استحکام ،بو و طول عمر متفاوت است که از هرکدام نظر به خواص شان استفاده
های گوناگون صورت
می گیرد .شما در صنف
هفتم با منابع چوب،
عده ای افزار کار صنایع
چوبی و چگونه گی
استفاده از آنها آشنا
شده اید .در این فصل با
خواص یک تعداد چوب
های دیگر ،طرق خشک
کردن چوب و برخی از
افزار کار صنایع چوب
آشنا می شوید.
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انواع چوب
برگ درختان از نظر شکل به دو دستۀ سوزنی برگ و هموار برگ تقسیم می شوند .در ختانی
که دارای برگ سوزنی شکل اند معموالً دارای چوب نرم و در ختانی که دارای برگ هموار اند
دارای چوب سخت اند.
بلوط

چهارمغز

KU

اشکال ()3-1

AC

نمونه چوب درختان که دارای برگ هموار و چوب سخت اند.

بادام

نمونه چوب درختان سوزنی برگ که دارای چوب نرم اند.
26

فکر کنید:
سختى و نرمى چوب را چگونه معلوم نموده مى توانيم؟
سختی و نرمی چوب در حین اجرای کار با افزار بُرنده نجاری(مثال ً اره یا رنده) مشخص
می شود .جنگالت کشور عزیز ما افغانستان دارای هر دو نوع درختان فوق الذکر است
 .که از چوب درختان آن هم به منظور تجارت و هم در صنایع چوبی داخل کشور ما
استفاده می شود در شکل ( )3-1نمونه یی از چوب درختان سوزنی برگ و هموار برگ
نشان داده شده است.

فعالیت

KU

هر گروه نمونه ای از چوب درختانی راکه در منطقه می روید جمع آوری و به اندازه

 3 ×2سانتی متر قطع نمایند سپس نام درخت هر قطعه چوب را در کاغذ نوشته
روی آن سرش و در مورد خواص هریک بحث نموده فهرست خواص نمونه های
دست داشته را در کاغذ نوشته و در عقب هر نمونه موجود سرش نمایند تا شکل

AC

یک البوم را به خود بگیرد.

خشک کردن چوب
اگر از چوب نمدار یا مرطوب دروازه ،میز و چوکی
یا هر وسیله دیگر ساخته شود ،با گذشت زمان چه
مشکالتی به وجود می آید؟
درختان به صورت مجموعی از سه قسمت ساخته
شده است :ریشه ،ساقه ،شاخ و برگ شکل
(.)3-2
مقدار زیاد مواد غذایی را که درخت توسط ریشه
جذب می نماید آب است .چوب درختان تازه دارای
مقدار زیاد آب است و نمی توان آنها را بالفاصله
27

شکل ()3-2
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پس از قطع کردن برای ساخت وسایل چوبی استفاده نمود.
پس از قطع درخت و تبدیل تنه آن به چهار تراش یا تخته الزم است که خشک گردد
تا وزن آن کم و مقاومتش افزایش یابد .اگر از چوب مرطوب و نمدار برای ساخت
محصوالت چوبی استفاده نماییم پس از مدتی تغییر شکل نموده و کج می شود .چوب
درختان به دو طریقه خشک ساخته می شود:
 -1خشک کردن طبیعی چوب
خشک کردن چوب در هوای آزاد معمولترین شیوه است
که در اکثر کار گاه های نجاری مروج است .در این
روش چوب ها را زیر یک سقف یا محیط باز مطابق
شکل( )3-3می چینند و دربین هر قطارچوب چفتی
را جهت ایجاد فاصله بین هر قطار قرار می دهند تا
جریان هوا از بین چوب ها صورت گرفته و به زودی
خشک شوند.
زمان خشک شدن چوب بستگی به نوع و اندازه های
چوب دارد .چوب هایی که دارای ابعاد کوچک باشند در
شکل ()3-3
زمان کوتاه تر خشک می شوند.
 -2خشک کردن مصنوعی چوب
در این طریقه بسته های چوب را داخل کورۀ مخصوص که شکل یک اتاق را داراست
قرار می دهند .داخل این اتاق هوای گرم از بین چوب ها توسط پکه عبور داده می شود
و سبب خشک شدن چوب می گردد .در این طریقه نظر به خشک کردن به طریقه
طبیعی چوب زود تر خشک می شود و
همچنان حشرات و پوپنک هایی که در
بین چوب وجود دارد و سبب تخریب
چوب می شود از اثر حرارت کوره از بین
می روند که در افزایش عمر چوب موثر
است .شکل ( )3-4ساختمان یک کوره
چوب خشک کن را نشان می دهد.
شکل ()3-4
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جستجو کنید
 .1اگر چوب مطابق اصول فنی و مناسب قطع و خشک نشود چه مشکالتی

به وجود می آید؟

 .2چرا چوب های مرطوب زود تر فرسوده می شوند؟

افزار کار صنایع چوبی

در صنف هفتم در مورد برخی از افزارکار نجاری
مانند :اره ،رنده ،سوهان ،چوب سای ،برمه ،و

KU

آالت اندازه گیری آشنایی حاصل نمودید حال
با دسته ای از افزار کندن کاری چوب به نام
چورسی (اسکنه) آشنا می شوید.
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چورسی یا اسکنه

شکل ()3-5

چورسی یا اسکنه افزاری است برای کندنکاری ،شکل دادن و سوراخ کردن چوب که از
آن در اتصال قطعات چوب با یکدیگر ،نصب قفل دروازه های چوبی ،نصب چپ راس ها
و بعضی کار های دیگر استفاده می شود.
چورسی یا اسکنه دارای دسته چوبی

و قسمت برنده فوالدی است .قسمت
فوالدی قابلیت دوباره تیز کردن را دارد

که در صورت ضرورت می توان آنرا دوباره
تیز کرد .شکل ( )3-5انواع چورسی را

شکل ()3-5
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نشان میدهد.

قبل از استفاده از چورسی از محکم بودن تیغه در دستۀ آن خود را مطمئن سازید.

تیغه چورسی بسیار تیز و بران است با آن با دقت کامل کار کنید تا انکشتان تان زخمی

نشود.

برای ضربه زدن در انتهای چورسی

یا اسکنه باید از چکش چوبی استفاده

کنید .هرگاه از چکش فلزی استفاده
می کنید انتهای دسته چورسی باید
حلقه فلزی داشته باشد .از اسکنه یا
چورسی به حیث پیچ تاب استفاده

نگهداری نکنید.

اتصال قطعات چوب
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نکنید .افزار برنده وتیز را در جیب

شکل ()3-6
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آیا متوجه شده اید که در ساختن اسباب چوبی اکثرا ً قطعات چوب را بعد از بریدن

وصاف کردن با هم وصل می کنند تا شکل مورد نظر رابه خود بگیرد .قطعات چوب
چگونه وبا چه وسایلی با هم اتصال می یابند؟

برای اتصال قطعات چوب با یکدیگر ،شیوه های
مختلف وجود دارد که نظر به ضرورت از هریک
استفاده می شود؛ مث ً
ال :اتصال به طریقه چول و
فاق ،میخ کردن ،سرش کردن ،پیچ کردن وغیره که

به کمک افزار کار و مواد کمکی مانند :میخ؛ سرش،

پیچ صورت می گیرد .اینک به معرفی عده یی از
شکل ()3-7

این مواد کمکی می پردازیم:
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 -1میخ:

میخ از جملۀ مواد کمکی نجاری است که استفاده از آن از

دیر زمان تاحال رایج است .میخ ها دارای انواع و اندازه های
مختلف است .میخ ها به اساس طول ،قطر ،ساختمان سر آن

و موادی که از آن ساخته شده است از هم فرق می شوند در

شکل ( )3-8چند نمونه از میخ ها نشان داده شده است.

شکل ()3-8

 -2پیـچ:
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پیچ نسب به میخ قدرت اتصال محکمتر
دارد .پیچ ها به اساس ساختمان سر آن،
طول و قطر آن از هم فرق می شوند.

شکل ()3-9
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 -3سرش:

سرش کردن قطعات چوب یکی دیگر از

طریقه های اتصال چوب است عالبر آن
از سرش برای نصب ورق های زینتی،

پرکاری بعضی درز ها و سوراخ های چوب

وهمچنان برای جلوگیری از سست ولغزنده

شدن قطعاتی که بـــه طـــریقه چــــول

وفاق با یکدیگر وصل می شوند نیز استفاده

می شود.

شکل ()3-10
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کار عملی

اتصال قطعات چوب به طریقۀ چول و فاق

مواد و وسایل مورد ضرورت :خط کش ،متر ،چورسی(اسکنه) ،چکش ،رنده ،سوهان،

خط کش نود درجه و چوب.
طرزالعمل:

 . 1دوقطعه چوب به ابعاد 21 × 40 × 250 :ملی متر
قطع و بعدا ً سطوح آن را رنده نمایید تا تمام جوانب
آن مطابق شکل ( )3-11با زاویه خط کش نود درجه

KU

منطبق گردد.

شکل ()3-11

 -2به اندازه عرض چوب یعنی (40ملی متر) از یک طرف چوب را توسط متر اندازه
نموده خط بکشید و توسط خط کش نود درجه این خط را دورا دور هر دو چوب مطابق

شکل ( )3-12ادامه دهید.
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21mm

شکل ()3-12

40mm

 -3ضخامت هر یک از چوب ها را به سه حصه مساوی تقسیم نموده و خط آنرا تا خط
قبلی (  40ملی متری) ادامه دهید.

شکل () 3-13
به این ترتیب سه قسمت  7ملی متری در سر هر دو چوب بوجود می آید .در یکی از
این چوب چول و دیگرش فاق بریده می شود.
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 -5پس از اره کاری ،چوبی را که برای
ساختن فاق در نظر گرفته اید به روی
میز قرار داده و از چورسی که عرض آن 7
ملی متر باشد برای کشیدن فاق استفاده
نمایید .سپس با استفاده از سوهان آن ها
را صاف نمایید تا شکل ( )3-15را اختیار
نمایند.

کل
ش
-16
(
)3
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 -4قطعات چوب را به نوبت به گیرا بسته و خطوطی که به اندازه  7ملی متر از هم
فاصله دارند ،توسط اره از سر چوب
الی خط  40ملی متری طور دقیق اره
نمایید.
در وقت اره کردن چوبی که قرار
است از آن فاق ساخته شود ضخامت
اره را به طرف داخل در نظر گیرید
و از چوبی که چول ساخته می شود
برعکس ضخامت اره را بیرون خط
شکل () 3-14
در نظر گیرید تا مطابق اندازه بریده
شوند.

شکل () 3-15

 -6چول وفاق را داخل هم قرار داده وبه وسیله چکش
آن را بکوبید تا با یک دیگر خوب جفت شوند واگر
ضرورت به اصالح داشته باشند آنها را دوباره باز نموده و
توسط رنده ،چورسی یا سوهان آنها را اصالح و با سرش
چوب ،قسمت های اتصالی آنها را آلوده نمایید و چول وفال
را دوباره داخل هم قرار داده ومطابق شکل ( )3-16محکم
کنید.

کار عملی
ساخت کوت بند دیواری
مواد ووسایل ضرورت :خط کش ،پنسل ،چوب ،چکش ،اره ،میخ ،خار پیچ ،برمه ،چوب
سای ،واشر فلزی ورنگ.
اندازه های چوب:
چهار قطعه چوب رنده شده به اندازه های cm 1.2 x 2.2 x 33
چهار قطعه چوب رنده شده به ابعاد cm x1.2 2.2 x 19
ده قطعه چوب لوله به قطر  cm 1.6و بلندی 5.7cm
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شکل () 3-17
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طرز العمل
 -1سر چوب های مستطیل مانند را با چوب سای مطابق شکل( )3-18گول بسازید.
 -2چوب های که دارای طول  33سانتی متر است به شکل عالمت ضرب( )xقرار داده
قسمت سر و وسط آن ها را برمه کنید.
 -3سر چهار قطعه چوب هایی که دارای طول  19سانتی متر است با برمه سوراخ
کنید.
 -4به وسیلۀ گیرا و برمه قسمت اخیر چوب های گول را برمه نمایید.
 -5قطعات دراز تر چوب ها را دو به دو روی هم گذاشته و با یکی از چوب های استوانه
مانند با پیچ و واشر محکم نمایید.
 -6چوب های کوتاه را در انجام کوت بند
قرار داده وبه وسیله پیچ و واشر آنها را به
چوب های استوانه مانند وصل کنید .در
شکل () 3-18
اخیر کوت بند دست داشته را می توانید
مطابق ذوق خود رنگ آمیزی کنید.
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خالصۀ فصل

همان طوری که برگ ومیوه درختان از هم فرق دارند ،چوب آن ها نیز از نظر سختی،

رنگ ،استحکام ،بو و طول عمر متفاوت هستند.

برگ درختان از نظر شکل به دو دستۀ سوزنی برگ و هموار برگ تقسیم می شوند.
در ختانی که دارای برگ سوزنی شکل اند مانند درخت ناجو ،درخت سنوبر و درخت
سرو معموالً دارای چوب نرم و در ختانی که دارای برگ هموار اند مانند درخت بلوط
 ،بادام ،چهار مغز دارای چوب سخت اند.

چوب درختان به دو طریقه خشک ساخته می شود :به طریقۀ طبیعی و مصنوعی.

درخشک کردن طبیعی ،چوب در هوای آزاد خشک ساخته می شود که در اکثر کار
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گاه های نجاری مروج است .در خشک کردن مصنوعی چوب ،بسته های چوب را داخل

کوره مخصوص که شکل یک اتاق را داراست قرار می دهند .داخل این اتاق هوای گرم
از بین چوب ها توسط پکه عبور داده می شود و سبب خشک شدن سریع چوب می

شود.

چورسی یا اسکنه افزاری است برای کندن کاری ،شکل دادن و سوراخ کردن چوب که
های مختلف دیگر استفاده می شود.
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از آن در اتصال چوب با یکدیگر ،نصب قفل دروازه های چوبی ،نصب چپ راس ها وکار
قبل از استفاده از چورسی از محکم بودن تیغه در دستۀ آن خود را مطمئن سازید .تیغه
چورسی بسیار تیز و بران است با آن با دقت کامل کار کنید .برای ضربه زدن در انتهای

چورسی یا اسکنه باید از چکش چوبی استفاده کنید .هرگاه از چکش فلزی استفاده
می کنید انتهای دستۀ چورسی باید حلقه فلزی داشته باشد.

میخ از جملۀ مواد کمکی نجاری است که استفاده از آن از دیر زمان تاحال رایج است.
میخ ها دارای انواع و اندازه های مختلف است .میخ ها به اساس طول ،قطر ،ساختمان
سر آن و موادی که میخ از آن ساخته شده است از هم فرق می شوند پیچ نسب به

میخ قدرت اتصال بیشتر دارد .پیچ ها به اساس ساختمان سر آن ،طول و قطر آن انواع

مختلف دارد.
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تمرین فصل
آیا تمام چوب ها دارای خواص یکسان است؟ کدام خواص چوب ها از هم فرق
دارند؟ توضیح دهید.
چوب درختانی که دارای برگ سوزنی و برگ هموار اند از هم چه تفاوت هایی
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دارند؟ واضح سازید
اگر از چوب نمدار برای ساختن محصوالت چوبی استفاده شود چه نوع
مشکالتی را در آینده به وجود خواهد آمد؟
از چورسی یا اسکنه برای اجرای کدام کار ها استفاده می شود؟ با مثال بیان
نمایید.
در حین کار با چورسی یا اسکنه کدام نکات حفاظتی را رعایت کنیم تا
محفوظ باشیم؟
میخ ها از نظر کدام مشخصات از همدیگر فرق می شوند؟
از سرش چوب اکثرا ً در کدام موارد استفاده می شود؟
به تصاویر زیر نگاه کنید و فعالیت هایی که در هر مرحله انجام شده است
لست نمایید.

()1

()2

()3

()4

()5

()6

برای ساختن یک تخته مشق که در تصویر زیر نشان داده شده است مراحل
اجرای کار و افزار کار مورد ضرورت را لست نمایید.
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فصل چهارم

کاربافلـــز
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چند نوع فلزات را می شناسید؟
آیا می توانید چند خواص مهم فلزات را نام بگیرید؟
در عصر حاضر استفاده از فلزات در صنعت رو به افزایش است .اکثر قسمت های ماشین
آالت از فلزات ساخته شده است عالوه بر آن از فلزات در ساختمان تعمیرات ،خطوط
ریل ،شبکه های آبرسانی مخابراتی ،شبکه های برق به پیمانۀ وسیع استفاده می شود.
در تمام این بخش ها ده ها حرفه وجود دارد که با فلز سروکار دارد.
در صنف هفتم با خواص عده یی از فلزات و برخی افزار کار فلزکاری آشنا شده اید .در
این فصل با مطالعۀ اتصال مؤقتی و دایمی فلزات مانند :نت وبولت ،پرچ کاری ،ولدنگ
کاری ولحیم کاری و همچنان با اجرای بعضی کار های ساده فلز کاری به دانش مسلکی
ومهارت حرفوی تان می افزایید.
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اتصال فلزات
به اطراف خود توجه کنید خواهید دید که اشیای فلزی از
قطعات مختلف ساخته شده است.
این قطعات چگونه با هم وصل شده اند؟
در صنف قبلی آموختید که فلزات پس از استخراج با سپری
نمودن مراحل مختلف و ذوب آن در فابریکه به صورت نیم
ساخته شکل داده می شوند .در صنایع فلزی فلزات نیم ساخته
شکل ()4-1
مانند :آهن چادر ،انگالرن ،سیخ گول و پروفیل به طریقه
های مختلف مانند :ولدنگ کاری ،پرچ کاری ،لحیم کاری ،نت
وبولت با هم وصل می شوند .اتصال فلزات به دودستۀ جدا شدنی (مؤقتی) و جدا نه
شدنی (دایمی) تقسیم می شوند.
الف -اتصال جدا شدنی فلزات
چرا بعضی قسمت های وسایل و ماشین آالت را طوری
می سازند که بتوان آنرا باز وبسته نمود؟
یک بایسکل یا یک ماشین خیاطی را در نظر گیرید،
کدام قسمت های آن به طور آسان قابلیت جداکردن
و دوباره به هم وصل کردن را دارد؟
شکل ()4-2
اتصال مؤقت یا جداشدنی معموالً توسط نت وبولت
صورت می گیرد .نت و بولت از نظر شکل ظاهری و
نوع موادی که از آن ساخته شده است انواع مختلف دارد که در شکل ( )4-3عده یی
آز آنها ها نشان داده شده است.

شکل ( ) 4-3تعدای از نت و بولت های مروج برای اتصال قطعات فلزی
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ب -اتصال دایمی فلزات
 -1پرچ کاری :میخ پرچ مانند
بولت انواع مختلف دارد دو قطعه
فلز توسط طریقه پرچ کاری به شرح
زیر با هم وصل می شوند:
ابتدا نقاطی را که در دو فلز باید
پرچ شوند اندازه و نشانی می نمایند.
شکل ( )4-4اتصال دو فلز توسط میخ پرچ
هرگاه این فلزات ضخیم باشند ،نقاط
نشانی شده باید به اندازۀ قطر میخ
پرچ ،برمه شود ،اما اگر فلزات مورد نظر دارای ضخامت کوچک باشند سوراخ کردن آنها
بوسیلۀ میخ پرچ ،چکش و پرچ کش ممکن است .در هنگام سوراخ کردن باید توجه
شود که سوراخ های قطعات فلز با هم منطبق باشند سپس میخ پرچ را از سوراخ هردو
فلز به وسیلۀ چکش عبور داده و انجام کوچک میخ پرچ را با چکش هموار یا گول می
نمایند تا قابلیت برآمدن از فلزات را نداشته باشد.
افزار پرچ کاری
 -1پرچ کش :پرچ کش مانند استوانه یی است که یک انجام آن میان خالی و انجام
دیگر آن برای کوبیدن با چکش در هنگام پرچ کاری در نظر گرفته شده است .پرچ
کش در شکل ( )4-6نشان داده شده
است.
 -2سندان :از سندان در اجرای کار
های مختلف مانند :پرچ کاری ،قات
کاری و شکل دادن فلزات که ضرورت
به چکش کاری داشته باشد استفاده
می گردد .در شکل ( )4-5تصویر
یک سندان نشان داده شده است.
شکل(  )4-5سندان
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کار عملی پرچ کاری
وسایل مورد نیاز :میخ پرچ ،چکش ،دو قطعه آهن چادر به ابعاد دلخواه  ،پرچ کش ،
خط کش و سوزن خط کشی.

شکل ( )4-6مراحل پرچ کاری دو قطعه فلز
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طرز العمل :ابتدا لبۀ قطعات آهن چادر را که در نظر دارید به طریقۀ پرچ کاری با هم
وصل نمایید روی هم قرار داده و در نقاطی که باید باهم وصل شوند نخست اندازه گیری
نموده سپس با سوزن خط کش در هردو فلز نشانی نمایید ،بعدا ً به وسیله پرچ کش و
چکش ،میخ پرچ را از نقاط نشانی شده هر فلز مطابق شکل( )4-6بگذرانید
در اخیر سر باریک میخ پرچ را با چکش بکوبید تا نسبتاً گول شود.
 -2لحیم کاری :هرگاه دو قطعه فلز توسط مذاب فلز قلعی و سرب با هم اتصال یابند
به این طریقه لحیم کاری گویند .از لحیم کاری نه نتها برای اتصال فلزات؛ بلکه برای
پرکاری (بستن درز های نازک بین فلزات) نیز استفاده می شود.
افزار لحیم کاری
الف -کاوه :برای ذوب کردن لحیم از وسیله یی بنام کاوه استفاده می شود ،کاوه می
تواند برقی یا آتشی باشد ،آن قسمت کاوه که لحیم را ذوب می نماید از فلز مس ساخته
شده است تا به زودی گرم شود.
دسته چوبی

میلۀ مسی
سیم های تولید
کننده حرارت
شکل ( )4-7اجزای کاوه برقی
40

ب -گنُد فیروزه (روغن لحیم کاری):
قبل از لحیم کاری محل مورد نظر در فلز تحت
کار باید خوب پاک شود .برای پاک کردن نقاط
لحیم کاری اکثرا ً از گند فیروزه استفاده می شود.
هرگاه گ ُند فیروزه با کاوه داغ به فلزات مالیده شود
سبب پاک شدن همان محل از اوکساید همان فلز
می گردد که در نتیجه به آسانی لحیم شده می
تواند.
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ج -سیم لحیم :سیم لحیم از
الیاژ فلز قلعی و سرب ساخته
شده که در درجه حرارت
نسبتا پایین ذوب می شود.

شکل( )4-9لحیم

نکات حفاظتی لحیم کاری
 -1کاوۀ داغ را روی میز چوبی یا جایی که احتمال حریق است نگذارید.
 -2در هنگام لحیم کاری کوشش کنید گاز و دود تولید شده از اثر گند فیروزه وارد
سیستم تنفسی شما نه شود.
 -3سیم برق کاوه را از قسمت های داغ کاوه دور نگهدارید تا موجب سوختن پوش سیم
آن نه شود .به احتیاط عمل نمایید تا محفوظ باشید.
41

شکل ()4-8

کار عملی لحیم کاری
وسایل مورد ضرورت :کاوه برقی ،سیم لحیم ،گند فیروزه ،دو قطعه سیم مسی.
طرز العمل :ابتدا کاوۀ برقی را به برق وصل نمایید تا خوب داغ شود .یک انجام هردو
سیم را به اندازه  1cmتوسط کاوه با گند فیرزه خوب بمالید سپس سیم ها را که قب ً
ال
آماده ساخته اید به وسیله پالس پهلوی هم محکم گرفته وآنها را با هم لحیم نمایید.

)4-8

جستجو کنید
شود؟
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 .1در حرفۀ حلبی سازی از لحیم کاری در ساختن کدام وسایل استفاده می
 .2حلبی سازان کاوه را چگونه گرم می سازند؟

 .3در ورکشاپ ترمیم وسایل برقی و الکترونیکی از لحیم کاری چگونه
استفاده می شود؟
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 -3ولدنگ برقی
توسط ولدنگ کاری می توان اتصاالت محکم را به وجود آورد .در ولدنگ کاری سیخ
ولدنگ توسط جریان برق ذوب شده و از چکیدن آن باالی دو قطعۀ دیگر سبب
اتصال آن ها می گردد .این
کار توسط ماشین ولدنگ
شکل ( )4-9ماشین
ولدنگ برقی
که در خود دارای ترانسفارمر
مخصوص است صورت می
گیرد .از ولدنگ برقی برای
برش فلزات ،پرکاری سوراخ
ها و درز ها نیز استفاده می
شود.
42

وسایل حفاظتی ولدنگ برقی
ماسک ولدنگ کاری :داشتن ماسک حفاظتی یا عینک تاریک در حین ولدنگ کاری
خیلی ضروری است .ماسک سبب حفاظت چشم و روی از تاثیر مستقیم نور و حرارت
بلند که در جریان ولدنگ کاری تولید می شود ،می گردد.

KU

دست کش و پیش بند چرمی :در هنگام ولدنگ کاری جرقه ها به هرطرف پخش
می گردد .در این صورت اگر دستان و لباس ها محفوظ نباشد ممکن سبب سوخته گی
دستان یا حریق لباس های ولدنگ کار شود بنابر این در وقت ولدنگ کاری از دست کش
و پیش بند چرمی باید استفاده شود .عالوه بر این وسایل ،در ولدنگ کاری از چکش
چوبی ،برس سیمی غرض
پاک کاری محل ولدنگ کاری
نیز استفاده می شود.
شکل ( )4-10وسایل حفاظتی انفرادی ولدنگ کاری
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خالصۀ فصل

در عصر حاضر استفاده از فلزات در صنعت رو به افزایش است ،اکثر قسمت های ماشین آالت از
فلزات ساخته شده است عالوه بر آن از فلزات در ساختمان تعمیرات ،خطوط ریل ،شبکه های
آبرسانی ،مخابراتی ،شبکه های برق و صنایع مختلف استفاده می شود .در تمام این بخش ها ده ها
حرفه وجود دارد که با فلز سروکار دارد.

اتصال مؤقت یا جداشدنی معموالً توسط نت و بولت صورت می گیرد .نت و بولت از نظر شکل ظاهری
و نوع موادی که از آن ساخته شده اند انواع مختلف دارد.
اتصال دایمی فلزات به طریقه های مختلف صورت می گیرد یکی از این طریقه ها پرچ کردن است.
که توسط میخ پرچ صورت می گیرد .در این طریقه ابتدا نقاطی را که در دو فلز باید پرچ شود اندازه
و نشانی می نمایند .سپس میخ پرچ را از نقاط نشانی شده هردو فلز عبور داده و انجام کوچک میخ
پرچ را با چکش هموار یا گول می نمایند تا قابلیت برآمدن از فلزات را نداشته باشد.
هرگاه دو قطعه فلز توسط مذاب فلز قلعی و سرب با هم اتصال یابند به این طریقه لحیم کاری گویند.
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از لحیم کاری نه نتها برای اتصال فلزات بلکه برای پرکاری (بستن) درز های نازک بین فلزات نیز
استفاده می شود .مواد و افزار لحیم کاری عبارت است از :کاوه ،سیم لحیم یا قلعی و روغن لحیم
کاری است .در حین لحیم کاری این نکات حفاظتی را باید رعایت نمایید:
کاوۀ داغ را روی میز چوبی یا جای که احتمال حریق است نگذارید .در هنگام لحیم کاری کوشش
کنید گاز و دود تولید شده از اثر گنده فیروزه وارد سیستم تنفسی شما نه شود .سیم برق کاوه را
از قسمت های داغ کاوه دور سازید تا موجب سوختن پوش سیم آن نه شود .به احتیاط عمل نمایید
تا محفوظ باشید.
یکی از طرق اتصال دایمی قلزات ولدنگ کاری است .توسط ولدنگ کاری می توان اتصاالت محکم را
به وجود آورد .در ولدنگ کاری سیخ ولدنگ توسط جریان برق ذوب شده و از چکیدن آن باالی دو
قطعه یی دیگر سبب اتصال آنها می گردد .این کار توسط ماشین ولدنگ صورت می گیرد.
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در حین ولدنگ کاری استفاده از وسایل حفاظتی خیلی دارای اهمیت است که عبارت اند از :ماسک
حفاظتی ،دست کش و پیش بند چرمی است که برای حفاظت بدن و لباس استفاده می شود.

تمرین فصل
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 -1فلزات نیم ساخته به چه نوع فلزات گفته می شود؟ واضح سازید.

 -2اگر اجزای ماشین آالت دارای اتصال مؤقتی باشند بهتر است یا اتصال دایمی؟ چرا؟
 -3معموالً اتصال مؤقتی توسط چه وسیلۀ به وجود می آید؟ با ارائه مثال واضح سازید.

 -4برای به وجود آوردن اتصال دایمی فلزات چه طریقه هایی را به کار می برند؟ نام بگیرید.
 -5افزار کار پرچ کاری را لست نموده وظایف هریک را به صورت خالصه توضیح نمایید.
 -6کدام حرفه ها با لحیم کاری سروکار دارند لست نمایید.

 -7مواد و وسایلی که برای لحیم کاری ضرورت است نام بگیریید.
 -8در حین لحیم کاری کدام نکات حفاظتی را در نظر باید داشت واضح سازید.
 -9در ولدنگ برقی ،سیخ و لدنگ چگونه ذوب و سبب اتصال دوقطعه فلز می شود؟
 -10اگر بدون ماسک ،دست کش و پیش بند چرمی ولدنگ کاری نماییم به چه نوع
خطرات مواجه می شویم؟ لست خطرات ممکنه راتهیه نمایید.
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فصلپنجم

زراعت و مالداری
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آیا در بارۀ نقش زراعت در زیبایی شهر ها ،پارک ها ،جاده ها و منازل توجه نموده اید؟
زراعت نه تنها به خاطر تهیۀ مواد غذایی انسان ها ،حیوانات و پرنده گان مهم است بلکه
محیط زنده گی ما را آراسته و زیبا نیز می سازد .شهری که دارای درختان سبز ،سبزه
زار ها و گل های رنگارنگ است ،شهر زیبا است و عالوه بر آن هوای پاک ودلنشین نیز
دارد .در این فصل خواهید آموخت که :شرایط مناسب محیطی و تغذیۀ نباتات چگونه
باشد ،نباتات با کدام روش ها تکثیر می شوند ،به چه حیوان دام یا مال گفته می شود.
حفظ الصحه و تغذیۀ مال یا دام چگونه صورت می گیرد و همچنان در این فصل در بارۀ
تهیه ماست ،پنیر و مسکه معلومات کسب می نمایید.

45

شرایط محیطی برای رشد نباتات

آیا می توانیم درختانی مانند :مالته ،کینو ،کیله و زیتون راکه در والیات گرم سیر
پرورش می گردد ،در والیات سرد سیر کشور نیز پرورش نماییم؟ چرا؟
نباتات مختلف ضرورت به شرایط محیطی مختلف دارند .در صورت تغییر محیط ،عدۀ
از نباتات نمی توانند با محیط جدید توافق نمایند که در نتیجه سبب وقفه در رشد آنها
وحتی باعث خشک شدن آنها می گردد.
قبل از کشت یا بذر یک گیاه باید بدانیم که محیط مناسب برای به ثمر رسیدن این
نبات چگونه باید باشد تا حاصل خوب بدست آوریم .حرارت ،رطوبت ،نور و نوع خاک
از جملۀ عوامل محیطی است که در رشد نباتات تأثیر بسزای دارند.
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حرارت:
چرا در یک تعداد والیات کشور ما گندم در شروع ماه جوزا در عدۀ در شروع ماه سرطان
و در یک تعداد و الیات دیگر در اخیر ماه سرطان َدرو می شود؟
حرارت محیط یکی از قوی ترین تأثیر را در رشد نباتات دارد .عده یی از نباتات مانند:
کـرم ،در هوای سرد ،اما لوبیا ،بادنجان رومی و  . . .در هوای گرم بهتر رشد می
کاهوَ ،
نمایند .بنابر این در والیات گرمسیر بنابر موجودیت هوای گرم نباتات زودتر به ثمر می
رسند.
نور :برای این که یک نبات بتواند غذای الزم را برای خود بسازد باید نور کافی در اختیار
داشته باشد .بعضی از نباتات در تابش مستقیم و عده ای دیگردر تابش غیر مستقیم نور
آفتاب ،بهتر رشد می نمایند.
رطوبت هوا  :مقدار ذرات موجود آب در هوا را رطوبت گویند .اکثر نباتات با تغییر اندک
و مؤقتی رطوبت از خود حساسیت نشان نمی دهند؛ ولی هر محیطی که مقدار رطوبت آن
بین  40الی  80فیصد باشد ،در چنین محیط نباتات بهتر رشد می نمایند.
در گل خانه ها برای افزایش رطوبت هوا ،برگ وساقه گل ها را توسط آب پاش های
کوچک شستشو می نمایند این کار باعث افزایش رطوبت فضای گل خانه نیز می شود.
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فعالیت
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به معلومات خود بیفزایید
متخصصان زراعت برای تولید محصوالت زراعتی محیط های سر پوشیده یی را
که در آن عوامل محیطی؛ مانند:
حرارت،رطوبت ،شدت نور ،آب
و غذا تحت کنترول می باشد
می سازند که به نام(گل خانه)
یا  green houseیاد می شود.
آنان با استفاده از چنین ساختمان
ها قادر به تولید محصوالت زراعتی
یک فصل در فصل دیگر هستند.

بزرگی و کوچکی ریشه نباتات وهمچنان عمق و نفوذ آن در خاک چه تأثیری در

تغذیه نباتات
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رشد نباتات دارد؟ در این باره در گروه های خود با هم مباحثه نمایید.

نباتات غذای خود را چگونه بدست می آورند؟
همۀ نباتات ضرورت به مواد غذایی دارند .غذای نباتات توسط ریشه و برگ آنها تهیه
می شود .ریشه قسمتی از مواد غذایی ضرورت نبات را از زمین جذب می نماید .برگ
سبب جذب و آزاد ساختن آکسجن ( )O2و کاربن دای اوکساید( )CO2و ساختن
مرکبات دیگری در موجودیت نور آفتاب می گردد .وبه این ترتیب نباتات از طریق برگ
وریشۀ شان تغذیه می شوند.
گل هایی که در گلدان ها نگهداری می گردد ،به مواد غذایی بیشتر ضرورت دارند؛ زیرا
آب خروجی از زیر گلدان ها مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل و از گلدان
خارج می نماید.
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سوال -چگونه می توانیم مواد غذایی که توسط آب از گلدان خارج می شود دو باره
تأمین نماییم؟
یکی از راه های مناسب تأمین مواد غذایی گلدان ها تبدیل قسمتی از خاک گلدان
است .که عموماً در فصل بهار صورت می گیرد .در هنگام تبدیل قسمتی از خاک گلدان
توجه شود که به ریشه گل صدمه نرسد .خاک جدید باید مقدار ریگ و خاک رس را در
خود داشته باشد .هرگاه در خاک گلدان ریگ بیشتر باشد در وقت آبیاری آب به سرعت
از زیر گلدان خارج و ضرورت به آبیاری بیشتر پیدا می شود .اگر خاک گلدان مقدار
بیشتر رس در خود داشته باشد در این صورت آب در آن پوسیده یا گنده می شود و از
جانب دیگر هوا به ریشه نبات نمی رسد و به تدریج باعث از بین رفتن ریشه نبات می
شود .راه دیگر تغذیه نباتات کود دادن است.
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انواع کود
الف -کود حیوانی :کود حیوانی منشأ حیوانی دارد که به صورت جامد یا مایع در
زمین های زراعتی استفاده می شود .بعضاً از برگ های پوسیده در عوض کود نیز
استفاده شده می تواند اما قبل از استفاده بهتر است میده شوند.
ب -کود کیمیاوی :کود کیمیاوی حاوی مواد معدنی مانند:پو تاشیم ،امونیم فاسفیت،
امونیم نایتریت و آهن است .نباتات مختلف به مقدار متفاوتی مواد معدنی ضرورت دارند
بنابر این ،قبل از استفاده از کود های کیمیاوی باید با افراد مطلع در این باره مشوره
نمایید تا در مورد مقدار ،زمان استفاده و نوع کود به شما معلومات دهد.
طریقه های تکثیر نباتات
آیا گاهی توانسته اید که از یک نبات مث ً
ال :از یک بته گل یا از یک درخت ،تعداد آنها را به
چند بته گل دیگر یا به چند نهال دیگر افزایش دهید؟
ازدیاد نباتات از یک بته به چندین بته و یا از یک نهال به چندین نهال دیگر را تکثیر نبات
گویند .نباتات را می توان به روش های گوناگون تکثیر نمود که به مطالعۀ عده اي از آن
می پردازیم.
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الف  -طریقه کشت دانه یا تخم
با این طریقه در صنف هفتم آشنایی حاصل نمودید .تکثیر به طریقۀ کشت دانه را
تکثیر به روش جنسی نیز گویند.
ب -غرس نهال
یکی از روش ها برای ایجاد محالت سبز در
محیط کار و زنده گی ما غرس نهال است.
غرس ونگهداری نهال در صحن مکتب ،خانه ها،
پارک ها و کنار جاده ها وظیفه همۀ ساکنان و
باشنده گان آن محل است .نهال ها چگونه باید
به زمین غرس شود تا بهتر رشد نمایند؟
هرگاه نهال ها در قطار های منظم غرس شوند
زیبا معلوم شده و در آبیار ی آنها سهولت فراهم
می شود .فاصله بین نهال ها ارتباط به نوع نهال
دارد .مث ً
ال :فاصله بین دو درخت زرد آلو باید 3.5
شکل () 5-1
الی  4متر درنظر گرفته شود.
ابتدا زمین را مانند یک استوانه به قطر یک متر
و عمق  80سانتی متر ( متناسب به ریشه نهال) حفر نمایید .در زمین حفر شده
به اندازۀ  20سانتی متر خاکی که در معرض تابش نور آفتاب قرار داشته است بریزید.
بعدا ً نهال را به احتیاط طوری باالی آن قرار دهید که ریشه های آن هموار به هر طرف
قرار گیرد سپس باالی آن به اندازۀ  20سانتی متر خاک بریزید .برای این که نهال مواد
غذایی کافی در اختیار داشته باشد یک مقدار کاه یا علف (بقایای پوسیده نباتات) را در
حفره هموار نموده و با الی آن خاک بریزید و اندکی فشار دهید تا نهال استوار بماند
سپس از خاک ،کاسه تجمع آب را طوری بسازید که ساقه نهال در مرکز آن قرار داشته
باشد .قسمت مرکزی کاسه آب باید طوری ساخته شود که آب به ساقه نهال مستقیماً
تماس نداشته باشد .در اخیر نهال را بقدر کافی آب بدهید .قبل از آبیاری دوم کفیده
گی های ایجاد شده در زمین را توسط خاک پر نمایید.
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ج-تکثیر به طریقه قلمه کردن نباتات:

قلمه کردن عبارت است از قرار دادن قسمتی از

شاخۀ قطع شده نبـــــات در شـــرایط و وقت
مناسب داخل خاک یا آب است تــــا ریشه بکشد،
جوانه و برگ نماید و مبدل بـــه یک نبات کامل

شود.

شکل ( )5-2تکثیر به طریقه قلمه
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د -تکثیر نباتات به طریقه خوابانیدن:
در این طریقه شاخچۀ بعضی از گل ها و درختان را بدون آن که از تنۀ اصلی آن جداسازند
به اندازه  20تا 30سانتی متر در
زیر خاک مرطوب قرار می دهند
طوری که انجام دیگر آن از خاک
بلند باشد .خاک این قسمت را تا
مدتی مرطوب نگاه می دارند تا
شاخچۀ کـــــه زیر خاک شده
است ریشــــه بکشد سپس آن را
از ســـاقه اصلی بریده و منحیث
نبات جدید در جای مناسب
می کارند.
شکل ( )5-3تکثیر به طریقه خوابانیدن
کار عملی (قلمه کردن)
مواد و افزار کار :چاقو یا قیچی باغبانی ،گلدان ،ریگ و آب.
طرز العمل:
 -1شاخۀ یک ساله(جوان و سبز رنگ) را با قیچی باغبانی یا چاقوی تیز از ساقه اصلی
یک گل که قابلیت تکثیر به طریقۀ قلمه راداشته باشد جدا کنید.
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در هنگام قلمه کردن نکات زیر را درنظر گیرد:
الف -در وقت قلمه کردن ،شاخۀ سالم سبز و پنگدار را انتخاب نمایید.
ب -برای قلمه کردن از چاقو یا قیچی تیز استفاده نمایید تا موجب خراشیده گی قلمه
نشود.
ج -قلمه ها را در معرض تابش مسقیم نور آفتاب و جریان باد قرار ندهید.
د -در صورتی که می خواهید قلمه ها را به جای دیگر انتقال دهید ،آنها را در یک تکه
نمدار طوری بپیچانید که به پنگ های آن صدمه نرسد سپس آن را انتقال دهید.
 -2شاخۀ جدا شده را به قطعات  10تا  15سانتی متری تقسیم کنید .آن قطعاتی که
دارای  3تا  5پنگ (جوانه) باشد چانس بیشتر سبز شدن را دارند.
 -3قلمه های واجد شرایط ( پنگ دار) را در گلدان ،داخل ریگ پاک به احتیاط غرس
نمایید.
 -4ریگ ایـــــــن گلدان
را مرطوب نگاه کنید تا قلمه
ریشه بکشد.

شکل ( )5-4تکثیربه طریقه قلمه

51

AC

KU

مالداری
افزایش جمعیت بشر نیاز های بیشتر مواد غذایی را به وجود آورده است.
بشر چگونه می تواند محصوالت زراعتی و مالداری را متناسب با افزایش جمعیت بشر،
بیشتر سازد؟
در عصر حاضر در کشور های پیشرفته جهان زراعت و مالداری سنتی مبدل به زراعت
و مالداری پیشرفته گردیده است .پرورش نسل های اصالح شده حیوانات و پرنده گان
در فارم ها و استفاده از تکنالوژی جدید ،رعایت حفظ الصحه و تعذیۀ مناسب مال
سبب افزایش محصوالت مالداری شده است .برای آشنایی بیشتر شما در بارۀ مالداری
به مطالعۀ این موضوعات می پردازیم .دسته بندی مال یا دام ،حفظ الصحه مال ،تغذیه
مال ،روش های نگهداری شیر و همچنان در بارۀ طرز تهیۀ ماست ،پنیر ومسکه که از
شیر بدست می آید ،معلومات کسب می نمایید.

شکل( )5-5لبنیات
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دسته بندی مال یادام

در کشور عزیز ما افغانستان معموالً کدام حیوانات پرورش و نگهداری می شود؟

در مناطق مختلف کشور ما پرورش حیوانات مختلف رایج است .به حیواناتی مانند:

گاو ،شتر ،بز ،گوشفند ،اسپ و گاومیش مال گفته می شود .مال ها از نظر مشخصات
مشترک بین آنها به دسته های مختلف تقسیم می شوند که به مهم ترین آنها اشاره

می نماییم:

 -1دسته بندی مال ها از نظر جسامت:

• مال هایی که جسامت کوچک دارند؛ مانند :بز و گوسفند.
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• مال هایی که دارای جسامت بزرگ اند مانند :گاو ،شتر ،اسپ و گاومیش.
 -2دسته بندی مال ها از نظر دستگاه هاضمه:

• نشخوار کننده گان مانند :گاو ،بز ،گوسفند ،شتر و . . .

• مال هایی که نشخوار نمی کنند مانند :اسپ ،مرکب و . . .
 -3تقسیم بندی مال ها از نظر تولید مثل:
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• مال هایی که یک چوچه به دنیا می آورند مانند :اسپ و گاو
• مال هایی که بعضاً دو چوچه به دینا می آورند مانند :گوسفند و بز

• مال هایی که چند چوچه به دنیا می آورند؛ مانند :خرگوش وبعضی از نسل های بز.

در مالداری رعایت حفظ الصحه ،تغذیه مناسب مال و تولید مثل و اصالح نژاد موجب
سالمتی مال و افزایش محصوالت مال داری می شود.

بحث کنید
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 .1به چه علت وقایه ( پیش گیری از مبتال شدن به
بیماری) بهتر از معالجه است؟
 .2چه رابطه ای بین صحت انسان( مالدار) و صحت
مال وجود دارد؟

حفظ الصحه و معالجۀ مال

برا ی بدست آوردن محصوالت صحی وسالم  ،مال ها به چه شرایط باید نگه داری

شوند؟

در رعایت حفظ الصحه نخست

از همه پاک بودن مال باید

مورد توجه قرار گیرد .به همین

منظور شستن ،ضد عفونی
کردن ،پشم چینی و پاک کردن
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مال از آلوده گی ها باید به موقع
و مرتباً صورت گیرد .واکسین

کردن مال علیه امراض ،خصوصاً

شکل ()5-6

امراض مشترک بین مال و انسان

مانند :توبرکلوز ،تب مالت و سیاه زخم بسیار مهم است عالوه بر این نکات ،حفظ الصحۀ
اهمیت است.
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محل نگهداری مال ها وجلو گیری از آلوده گی غذای مال در حفظ سالمتی آنها دارای

رعایت نکات یاد شده باعث می شود که مال سالم و شاداب باشد .از مال سالم و
صحتمند محصوالت سالم و صحی بدست می آید.
جستجو کنید
در محل زنده گی شما چه نوع حیوانات اهلی پرورش می یابد؟

حیواناتی که در محل شما پرورش می یابد بعضا به چه نوع امراض مبتال می

شوند؟

با توجه به وضعیت اقلیمی ،طویله ها باید دارای چه نوع ساختمان باشد؟
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تغذیۀ مال

آیا در بارۀ نقش تغذیه در رشد مال و افزایش محصوالت مالدارای توجه نموده اید؟

زمانی ما می توانیم انتظار تولید مناسب از مالداری را داشته باشیم که عالوه بر رعایت

حفظ الصحه و معالجه ضرورت غذایی مال را نیز بر طرف کنیم .هر مال روزانه به
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شکل ()5-7

موادی مانند :پروتین ،ویتامین ،چربی و امالح ( نمک ها) ضرورت دارند .مقدار این مواد
بسته گی به عواملی مانند :وزن مال ،نوع استفاده از مال ،مقدار تولید روزانۀ محصول
(مثال ً مقدار تولیدشیر) و وضع مال (آوبست بودن مال) دارد .مواد غذایی مال به دودسته
تقسیم می شود:

 .1مواد علوفه یی

 .2مواد متراکم شده (کنجاره)

 -1مواد علوفه یی :در بسیاری از کشور های جهان مال ها در فصل های مناسب ،در

چراگاه های طبیعی از مواد علوفه یی تازه و ارزان تغذیه می شوند .این نوع تغذیۀ مال
در کشور ما نیز مروج است.
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 -2مواد غذایی متراکم(کنجاره):

این مـــواد از آسیاب کـــردن جِ ـــو ،پوست گندم

(سبوس) سویا  ،جواری و بعض مواد دیگر که با

نسبت های معین با هم مخلوط می گردند ،ساخته

می شود .این مواد غذایی در مال انرژی بیشتر تـولید

شکل()5-8

می کند و از جملۀ مکمل های غذایی مال محسوب

می شود.

نسل های اصالح شده مال

AC

KU

بحث کنید

در محل زنده گی شما مال ها چگونه و از کدام مواد
تغذیه می شوند؟

چرا بعضی از نسل های گاو ها نسبت به گاو های معمولی ،بیشتر شیر می دهند؟
تمام موجودات زنده با تولید مثل سبب بقای نسل خود می شوند ،عالوه برآن تولید
مثل سبب انتقال صفات حیوان به نسل های بعدی آن می گردد .دانشمندان توانسته
اند صفات نا مطلوب حیوانات را در سلول های جنسی آن ها تضعیف و برعکس صفات
مطلوب را تقویت کنند .این عمل را اصالح نسل گویند .در عصر حاضر مالداران کوشش
می نمایند مال های اصالح شده را نگهداری نمایند تا بتوانند محصوالت بیشتر به دست
آرند.
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فعالیت
در گروه های خود زمان بارداری حیواناتی را
که درجدول مقابل ذکر شده بعد از مباحثه

نام حیوان

مدت بار داری به روز

گاو

گاومیش

بنویسید سپس آن را برای همصنفان خود اسپ

ارائه نمایید.

شتر

اهمیت غذایی شیر و ترکیب آن

چرا اولین غذای اکثر نوزادان شیر است؟

KU

شیر یکی از کامل ترین و با ارزش ترین مواد غذایی به شمار می رود .در ترکیب شیر،
انرژی و مواد مورد ضروت رشد نوزاد وجود دارد عالوه بر این شیر دارای موادی است که

باعث حفظ نوزادان در برابر امراض می گردد .شیر در خود مواد پرو تینی ،قند (لکتوز)،
نمک ها (امالح) ،ویتامین ها ،گاز های محلول در شیر ،انزایم ها و آب دارد .ویتامین
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های موجود در شیر به دودسته تقسیم می شوند:

الف -ویتامین های منحل در آب مانند ویتامین های B12 B6 B2 B1 :و ویتامین . C

ب -ویتامین های منحل در چربی مانند ویتامین هایA ،D، E :و .K

ازشیر برای تهیۀ مواد غذایی دیگر مانند :ماست ،پنیر ،قروت و مسکه نیز استفاده می
شود.

تعقیم یا پاستوریزه کردن شیر

چگونه می توانیم شیر را بدون فاسد شدن تا مدت بیشتر نگه داری نماییم؟

وجود میکرو ارگانیزم ها (میکروب ها  ،باکتریا ). . .در شیر با عث می شود که شیر در
هوای نسبتاً گرم فاسد شود .میکروب ها به دو طریق وارد شیر می گردند:
الف -از داخل بدن حیوان شیرده ،بعضی از میکروب های مانند :سل ،تب مالت و غیره
57

از طریق جریان خون به پستان حیوان و سپس وارد شیر آن حیوان می گردد .هرگاه

چنین شیر قبل از جوش دادن نوشیده شود سبب مبتال شدن انسان به امراض حیوانی

می گردد.

ب -از محیط خارج :از طریق هوای بیرونی ،ظروفی که شیر درآن نگه داری می شود،

دستان شخص شیر دوش و  . . .بنابر این ضرورت است که ،شیوه تعقیم و نگهداری

شیر را بدانیم تا بتوانیم شیر را بدون فاسد شدن تا مدت بیشتر به صورت صحی نگه
داری نماییم.

KU

فکر کنید:
شیر فاسد شده را چگونه تشخیص نموده می توانید؟
پاستوریزاسیون عبارت از حرارت دادن مواد غذایی مایع(شیر ،سرکه ،آب
میوه  ) . . .درحرارت پائینتر از  100درجه سانتی گرید و دوباره سرد ساختن سریع
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آن را گویند .در این صورت اکثر میکروب ها وباکتریای داخل شیر از

بین می رود .شیرپاسوریزه شده را درجای سرد تا مدت بیشتر نگهداری می توان

کرد.

بیشتر

بدانید

کلمه پاستوریزاسیون از نام دانشمند فرانسوی
لویی پاستور گرفته شده او در قرن  19برای

نخستین بار پاستوریزه کردن مواد غذایی مایع را
امتحان و نتیجه مطلوب را بدست آورد.
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محصوالت ساخته شده از شیر

آیا می دانید از شیر چه مواد غذایی دیگر ساخته می شود؟

از شیر محصوالت خوش مزه و پر فروش دیگر؛ مانند :ماست ،پنیر ،چکه ،قروت و قیماق
تولید می شود که طرز تهیۀ عده یی از آنها را مطالعه می نماییم.

طرز تهیه پنیر به شیوه محلی

کیفیت پنیر وابسته به کیفیت شیری
است که پنیر از آن ساخته می شود

بنابراین برای ساختن پنیر باید از شیر
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تازه ،پاک و سالم استفاده نمایید .برای

ساختن پنیر ابتدا شیر را از یک تکه
پاک بگذرانید سپس آن را حرارت دهید

(پاستوریزه کنید) و بگذارید الی  30درجه
پنیر را به شیری که آماده ساخته اید
عالوه نمایید تا لخته شود .هرگاه مایه
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سانتی گرید سرد شود .مقداری مایه ای

شکل()5-9

ای پنیر در اختیار نداشته باشید می توانید از ماست یا آب لیو نیز استفاده نمایید .شیر

لخته شده را در صافه بریزید تا آبش بریزد و ذرات پنیر با هم چسپیده و متراکم شود.
بعدا ً پنیر را از صافه بیرون کشیده و در بین آب نمکی نگهداری نمایید.
طرز تهیه مسکه از ماست به شیوه محلی
برای تهیه مسکه از ماست ابتدا شیر را به ماست تبدیل می نمایند بنا بر این شیر را
جوش نموده و می گذارند که الی  37در جه سانتی گرید دوباره سرد شود بعدا ً منحیث
مایه مقداری ماست(  3-2قاشق غذا خوری در هر کیلو گرام شیر) به آن می افزایند
و خوب مخلوط نموده و برای چند ساعت در جای گرم قرار می دهند تا ماست مایه
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شود .سپس ماست را در ظرف سربسته( َمشک) انداخته و به اندازه مقدار ماست ،آب
نیز به آن ظرف می ریزند .ظرف را به حدی تکان می دهند که ذرات چربی از دوغ جدا
شود .هرگاه دوغ در یک ظرف سرباز انداخته شود ذرات کوچک مسکه به ساده گی از
روی دوغ قابل جمع آوری است.
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کار عملی
هر گروپ یکی از فعالیت های زیر را انتخاب و عملی نمایند.
الف -تهیه پنیر از شیر به شیوۀ محلی
مواد و وسایل مورد ضرورت :شیر تازه( 2-1کیلو گرام) ،تکۀ صافه دوخته شده به شکل
خریطه ،مقداری ماست ،منبع حرارت وظرف فلزی.
طرز العمل :ابتدا شیر را از یک تکه پاک(صافه) بگذرانید سپس آن را حرارت دهید
و بگذارید الی  30درجه سانتی گرید سرد شود .مقداری مایه یی پنیر را به شیری که
آماده شده عالوه نمایید تا لخته شود .شیر لخته شده را در صافه بیاندازید و فشار دهید
تا آبش بریزد و ذرات پنیر با هم چسپیده و متراکم شود .بعدا ً پنیررا از صافه بیرون
کشیده و طعم آن را بچشید.
ب -تهیه مسکه از ماست به شیوه محلی
مواد مورد ضرورت :به مقدار  2-1کیلو گرام ماست مایه شده از شیر طبیعی (مث ً
ال
شیر گاو) ،یک ظرف سر پوشدار؛ مث ً
ال :یک بوشکه کوچک پالستیکی پاک که سر پوش
آن محکم شده بتواند ،یک ظرف سر باز برای انداختن دوغ ،یک قاشق و یک قاب
کوچک برای گذاشتن مسکه.
طرز العمل :ابتدا ماست را در ظرف سر پوشدار انداخته و به اندازه مقدار ماست ،آب
را باالی آن نیز عالوه کنید سپس سر بوشکه را محکم نموده و آن را تا حدی تکان
دهید که ذرات مسکه در سطح دوغ مشاهده گردد در این مرحله دوغ را در ظرف سرباز
انداخته و بعد از چند دقیقه شروع به جمع آوری مسکه ،از روی دوغ نمایید.
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خالصۀ فصل

قبل از کشت یا بذر یک گیاه باید بدانیم که محیط مناسب برای به ثمر رسیدن این نبات چگونه باید
باشد تا حاصل خوب بدست آوریم.
حرارت ،رطوبت ،نور و نوع خاک از جملۀ عوامل محیطی است که در رشد نباتات اهمیت دارد.
ضرورت هر نبات به عواملی که ذکر شده متفاوت است.
کـرم ...
حرارت محیط یکی از قوی ترین تأثیر را در رشد نباتات دارد .بعضی از نباتات مانند :کاهوَ ،

در هوای سرد اما لوبیا ،بادنجان رومی و  . . .در هوای گرم بهتر رشد می کنند.

برای این که یک نبات بتواند غذای الزم را برای خود بسازد باید نور کافی در اختیار داشته
باشد.
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مقدار ذرات موجود آب در هوا را رطوبت گویند .اکثر نباتات با تغییر اندک و مؤقتی رطوبت از خود
حساسیت نشان نمی دهند ولی هر محیطی که مقدار رطوبت آن بین  40الی  80فیصد باشد ،در
چنین محیط نباتات بهتر رشد می نمایند.

ریشه قسمتی از مواد غذایی ضرورت نبات را از زمین جذب می نماید .برگ سبب جذب و آزاد
ساختن آکسجن و کاربن دای اوکسایدو ساختن مرکبات دیگری در موجودیت نور آفتاب می گردد.
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گل هایی که در گلدان ها نگهداری می گردد ،بیشتر به مواد غذایی ضرورت دارند ،زیرا آب خروجی
از زیر گلدان ها ،مقداری از مواد غذایی خاک را در خود حل و از گلدان خارج می نماید.

یکی از راه های مناسب تأمین مواد غذایی گلدان ها تبدیل قسمتی از خاک گلدان است .که عموم ًا
در فصل بهار صورت می گیرد.

کود حیوانی منشأ حیوانی دارد که به صورت جامد یا مایع استفاده می شود .بعض ًا از برگ های
پوسیده در عوض کود نیز استفاده شده می تواند.

کود کیمیاوی حاوی مواد معدنی مانند:پو تاشیم ،امونیم فاسفیت ،امونیم نایتریت و آهن است .نباتات
مختلف به مقدار متفاوتی مواد معدنی ضرورت دارند بنابر این قبل از استفاده از کود های کیمیاوی با
افراد مطلع در این باره مشوره نمایید.
قلمه کردن عبارت است از قرار دادن قسمتی از ساقۀ بریده شده نبات در شرایط و وقت مناسب
داخل خاک یا آب است تا ریشه بکشد و مبدل به یک نبات جدید شود.

61

شاخچۀ بعضی از گل ها و درختان را بدون آن که از تنه اصلی آن جداسازند به اندازه  30-20سانتی
متر در زیر خاک مرطوب قرار می دهند طوری که انجام دیگر آن از خاک بلند باشد .خاک این قسمت
را تا مدتی مرطوب نگاه می دارند تا آن شاخچه ریشه بکشد .به این کار تکثیر به شیوه خوابانیدن
گویند.
مال ها از نظر مشخصات مشترک بین آنها به دسته های مختلف تقسیم می شوند:
•

مال های که دارای جسامت بزرگ اندمانند :گاو ،شتر ،اسپ ،گاومیش و . . .

•

نشخوار کننده گان مانند :گاو ،بز ،گوسفند ،شتر و . . .

•

مال هایی که نشخوار نمی کنند مانند :اسپ ،مرکب و . . .

•

مال هایی که یک چوچه به دنیا می آورند مانند :اسپ و گاو

•

مال هایی که بعض ًا دو چوچه به دنیا می آورند مانند :گوسفند و بز

•

مال هایی که چند چوچه به دنیا می آورند مانند :خرگوش وبعضی از نژاد های بز.
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•

مال های که جسامت کوچک دارندمانند :بز و گوسفند.

در حفظ الصحه انفرادی مال ابتدا باید پاک بودن مال مورد توجه قرار گیرد .به همین منظور شستن،
ضد عفونی کردن ،پشم چینی و پاک کردن مال از آلوده گی ها باید به موقع صورت گیرد.
زمانی ما می توانیم انتظار تولید مناسب از حیوانات را داشته باشیم که عالوه بر رعایت حفظ الصحه
مواد علوفه یی
مواد متراکم شده
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ضرورت غذایی آنها را نیز بر طرف کنیم .مواد غذایی مال به دودسته تقسیم می شود:

دانشمندان توانسته اند صفات نا مطلوب حیوانات را در سلول های جنسی آن ها تضعیف و برعکس
صفات مطلوب را تقویت کنند .این عمل را اصالح نسل گویند.

شیر یکی از کامل ترین و با ارزش ترین مواد غذایی به شمار می رود .ترکیب شیر انرژی و مواد مورد
ضروت رشد انسان را در خود دارد.
ویتامین های موجود در شیر به دودسته تقسیم می شوند:
الف -ویتامین های منحل در آب مانند ویتامین های B12 B6 B2 B1 :و ویتامین . C
ب -ویتامین های منحل در چربی مانند ویتامین هایA ،D، E :و K
وجود میکرو اگانیزم ها (میکروب ها  ،باکتریا ). . .در شیر با عث می شود که شیر در هوای نسبت ًا
گرم فاسد شود.
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تمرین فصل
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 -1عمده ترین عوامل محیطی در رشد نباتات چیست نام بگیرید.
 -2در ختانی که در محیط گرم و درختانی که در محیط سرد رشد می نمایند
لست نمایید.
 -3رطوبت هوا چه مفهوم دارد واضح سازید.
 -4نباتات غذای خود را چگونه حاصل می نمایند در این باره چند سطر در
کتابچه های تان بنویسید.
 -5به کدام طرق می توان نباتات را تکثیر نمود با مثال واضح سازید.
 -6شاخه یی که برای قلمه انتخاب می شود باید دارای کدام صفات باشد؟
توضیح نمایید.
 -7با یک باغبان مصاحبه کنید و سواالت زیر را از وی بپرسید:
• کدام در ختان یا گل ها به طریقه قلمه کردن تکثیر شده می توانند؟
• کدام در ختان یا گل ها به طریقه خوابانیدن شاخه تکثیر شده می
توانند؟
• کدام گل ها را می توان در گلدان پرورش نمود؟
• به در ختان چگونه و از کدام نوع کود داده می شود؟
• در کدام ماه های سال به درختان کود داده شود بهتر است؟
 -8حیوانات را از نظر تولید مثل گروپ بندی نمایید.
 -9رعایت حفظالصحه در مالداری چه نقش دارد؟ در این باره چند سطر
بنویسید.
 -10نقشه مفهومی زیر را تکمیل نمایید.
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ویتامین های شیر منحل درآب
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 -11نسل حیوان یا نبات اصالح شده و غیر اصالح شده از هم چه تفاوتی
دارد؟ توضیح نمایید.
 -12جدول زیر را در کتابچه های تان ترسیم و مطابق آن ویتامین های
منحل در آب و منحل در چربی شیر را در آن بنویسید.
ویتامین های شیر منحل در چربی

 -13با یک مالدار مصاحبه نموده و سؤاالت زیر را از وی بپرسید:
الف -برای تغذیۀ مال ها در فصل زمستان چه تدابیری را اتخاذ می نمایید؟
ب -حیوانات خود را در برابر کدام امراض واکسین می کنید؟
ج -قروت و چکه را چگونه می سازید؟
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فصل ششم

خياطي و بافت
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چند نوع تار یا نخ را می شناسید؟
از این تار ها برای بافتن چه چیز ها استفاده می شود؟
نام منسوجات یا تکه های نخی ،ابریشمی ،پشمی و تکه های نیلون را شنیده اید ،این نام
ها به اساس اسم الیافی گذاشته شده که تکه از آن بافته شده است .همانطوری که خواص
الیاف و تار ها از همدیگر فرق دارند خواص منسوجات بافته شده از آن ها نیز متفاوت
است .یکی از مهــــارت
های مهم حرفۀ خیاطی
شناخت خواص تکه ها
می باشد .در صنف قبلی
در بارۀ اهمیت خیاطی و
بافت بعضی دست دوزی
های ساده آشنایی حاصل
نموده اید .در این فصل
در مورد الیاف طبیعی و
مصنوعی و تکه های بافته
شده از آن و همچنان افزار
خیاطی و اصول بافت با
کرشنیل معلومات حاصل
می نمایید.
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انواع منسوجات (تکه ها)
منسوجات یا تکه ها از الیاف بافته شده اند .الیاف
رشته های باریک مو مانند است که ابتدا آن را به تار
های با ضخامت و رنگ های مختلف تبدیل می کنند،
خواص تکه به خواص الیافی بستگی دارد که از آن
بافته شده اند .الیاف به دو صورت پیدا می شوند:
شکل()6-2
 -1الیاف طبیعی :الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم
می شود:
الف -الیاف نباتی مانند :پنبه ،کتان و کِنف(کِنف الیافی است که از آن تار بوری ساخته
می شود).
ب -الیاف حیوانی مانند:پشم ،ابریشم و مو.
ج -الیاف معدنی مانند :پنبه نا سوز ،طال وغیره.
 -2الیاف مصنوعی :الیاف مصنوعی توسط انسان با استفاده از مواد موجود در طبیعت
ساخته شده است مانند :نایلون و ریون.

فعالیت

از الیافی که نامش در جدول زیر ذکر شده ،برای تهیۀ چه چیز ها استفاده می
شود؟
در این مورد در گروپ های تان بحث و مشوره کنید سپس نتایج آن را در جدول
یاداشت و برای صنف تان گزارش دهید.
نوع الیاف

ابریشم

پشم

مو

پنبه

نايلون

پنبه ناسوز

مورد استفاده
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افزار خیاطی

در حرفۀ خیاطی داشتن افزار و وسایل خیاطی مانند :میز خیاطی ،آالت اندازه گیری،

ماشین خیاطی ،اوتو و کتالک های مختلف سبب می شود که لباس های زیبا ،مطابق
اندازه و صاف دوخته شود .اینک به صورت مختصر به این افزار اشاره می نماییم:

 -1میز خیاطی :با استفاده از میز خیاطی

می توان به سهو لت فعالیت های مانند:
برش ،دوخت و اوتو کاری نمود .میز خیاطی
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در حدود  120 -100سانتی متر ارتفاع دارد

که در سطح آن جای برای گذاشتن ماشین
خیاطی ودر کنار آن روک ها برای گذاشتن
قیچی ،فیته ،کتالک ها ،تار،سوزن و تباشیر

وجود دارد.
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 -2ماشین خیاطی

شکل ( )6-3میز خیاطی

ساده ترین ماشین خیاطی دستی در شکل ( )6-4نشان داده شده که صرف می تواند

بخیه نماید .امروز ماشین های دوخت برقی وجود دارد که می توانند دوخت های
مختلف؛ مانند :گلدوزی ،دکمه دوزی ،دوخت زیگزاگ ،پس دوزی و  . . .را انجام دهد.

شکل ( )6-4ماشین خیاطی
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سوزن ماشین خیاطی صرف برای دوختن تکه و چیز های نازک و لطیف طرح و ساخته
شده است نباید چیز های دیگر را در زیر سوزن آن قرار داد .ممکن است این کار سبب

شکستن سوزن وخراب شدن ماشین شود .درهنگام کار با ماشین خیاطی در خانه توجه
داشته باشید که اطفال به ماشین دست نزنند تا به آنها صدمه نرسد.
کار عملی

 -1دوخت دستکول دستی

افزار مورد ضرورت :تکه به رنگ مورد عالقه شما ،به ابعاد  100 ×40سانتی متر،

تار،سوزن،قیچی ،ماشین خیاطی و فیتۀ اندازه گیری.
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طرز العمل :ابتدا یک پارچه یی به اندازۀ  15×40سانتی متر از طول تکه برای ساختن
دسته دستکول جدا کنید .تکه باقیمانده را از وسط قات نموده و دو طرف آن را به

اندازۀ  1.5سانتی متر تو سط فیته اندازه بگیرید و خط بکشید (خطوط .)2-1
بعدا ً توسط سوزن باالی خط کشیده شده کوک
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بزنید و سپس آن را با ماشین بدوزید .در این
مرحله لبه دستکول را به اندازۀ  5سانتی متر قات

نموده بعد از کوک زدن با ماشین آن را بدوزید.

وسط عرضی دستکول را با فیته اندازه گرفته
و نشانی کنید وبه دو طرف نشانی به اندازۀ 5

خط2

خط1

سانتی متر دو نشانی دیگر ایجاد کنید که البته

این دونقطه برای دوختن دسته های دستکول

استفاده می شوند.

پارچه یی راکه برای دسته قب ً
ال جدا نموده اید به
دو توتۀ  7.5×20تقسیم و به اندازه  7ملی متراز
پشت ،ماشین کنید سپس آن را در لبه دستکول
68

در نقاط نشانی شده بدوزید .در اخیر دستکول دوخته

شده را راسته نموده و آن را اوتو کنید.

شما می توانید به عوض تکه از پالستیک نرم و خوش

رنگ نیز دستکول بدوزید.
 -2دوخت بکس دستی

وسایل مورد ضرورت :تکۀ جیر به رنگ دلخواه به اندازه  34×53سانتی متر ،سرش
طرز العمل:
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مایع دکمه ،خط کش و قیچی.

 -1مستطیلی به اندازۀ  32×53سانتی مترترسیم

و رأس های آن را ( )a b c dنام گذاری نمایید.

و نقاط( mو  )nرا مشخص کنید.
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از نقاط ( cو  )dبه اندازۀ  21سانتی متر باال روید
 -2از نقاط ( d،cو  )m، nبه اندازۀ  1سانتی متر
خارج شوید و موازی به خط ( )m، dدو خط po

و  xyرا رسم کنید.

 -3از نقطه  aبه اندازۀ  5سانتی متر داخل روید
و نقطه  hرا مشخص کنید .از نقطه  hبه اندازۀ

 9سانتی متر پایین روید و موازی به خط abیک

خط نقطه چین رسم کنید.

 -4از نقاط  sو  rبه اندازۀ  2.5سانتی متر باالروید
و آن را به نقطه  hوصل کنید  .سپس نقطه  hرا
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به شکل 'گول دیزاین کنید.

 -5قسمتی که دارای رنگ تیره است ازخط  dmو  cnبه سمت پشت قات نموده اوتو

و سپس سرش کنید.

 -6قسمتی که از خط  srجدا می
شود قات کنید و بعدا ً برای بستن آن
دکمه یا هر وسیلۀ دیگر که عالقه
دارید استفاده نمایید.

 -7حاال می توانید بکس ساخته
شده را با فیته های خوش رنگ

بافت با کرشنیل
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تزیین نمایید.

کرشنیل میلۀ فلزی است که یک انجام آن مانند شکل ( )6-5دارای جری کوچک
با تار بافت نمود .کرشنیل
دارای شماره های مختلف

است که متناسب به قطر
تار انتخاب می شود .هرچند
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است تا بتوان توسط آن

شماره کرشنیل باالتر باشد

نازک تر و هرچند شماره

پایین تر باشد ،ضخیم تر
است.

شکل ( )6-5کرشنیل
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اصول بافت با کرشنیل

کرشنیل را بین انگشت شست و انگشت شهادت دست راست تان محکم بگیرید .تار
را در دست چپ مانند شکل( 6-6الف) نگه داشته و مانند شکل( 6-6ب) به وسیله

کرشنیل اولین حلقه زنجیره را ببافید .و به اندازه یی که ضرورت دارید طول زنجیره را
ادامه دهید.

الف

ج

ب

شکل() 6-6
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بعد از تکمیل قطار اول دوباره تار را مطابق شکل( 6-7الف) روی کرشنیل دور داده
و نوک کرشنیل را از زنجیره آخری عبور داده و مانند شکل (6-7ب) تار را با نوک
کرشنیل از دو حلقه روی کرشنیل بگذرانید و این عمل را مانند شکل ( 6-7ج) تا اخیر
این قطار ادامه دهید.
هرگاه قبل از فرو بردن کرشنیل به داخل زنجیره قبلی یک زنجیره دیگر مانند شکل
( 6-7الف) بسازید سپس کرشنیل را داخل زنجیره فرو برید در این صورت بافت حاصله
زیاد مترکم و سفت نخواهد بود.

شکل() 6-7

هرگاه دوزنجیره بافته شده در قطار قبلی را در یک زنجیره قطار جدید باهم وصل کنیم
در این صورت عرض پارچه بافته شده کوچک شده می رود و برعکس هرگاه در یک
زنجیره قطار قبلی دو زنجیره در قطار جدید ایجاد نمایید عرض پارچه بیشتر شده می
رود .هرگاه اولین زنجیره و آخرین زنجیره در قطار اول را باهم وصل نمایید و بافت را با
اصولی که تذکر یافت ادامه دهید در این صورت پارچه به شکل گول شکل می گیرد.
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کار عملی ( بافت یک لیف)
مواد ضرورت :کرشنیل و مقداری تار نخی یا تار جاکت بافی(تار
اون).
طرز العمل :قطار اول را بزرگتر از طول محیط بند دست تان زنجیره
ببافید سپس سر واخر زنجیره ها را باهم وصل کنید.
در ادامه بافت در هر قطار دو دانه(زنجیره) در دو طرف هر قطار
اضافه کنید تا این که طول لیف الی بند دوم انکشت شست تان برسد.
سپس در هر قطار یکدانه کم کنید تا طول لیف الی بند دوم انگشت شهادت تان برسد .بعدا ً
با فت را بدون اضافه کردن و کم کردن دانه ،ادامه دهید تا برابر به طول دست تان برسد .در
اخیر انجام لیف را بدوزید و برای انجام دیگرش از تار زنجیره بافته و از آن بند بسازید.

KU
خالصۀ فصل
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تکه ها از الیاف بافته شده است .خواص تکه به خواص الیافی بستگی دارد که از آن بافته شده
است.
الیاف رشته های باریک مو مانند است که ابتدا آن را به تار های با ضخامت و رنگ های مختلف تبدیل
می کنند سپس از آن تکه می بافند.
الیاف طبیعی :الیاف طبیعی به سه دسته تقسیم می شود:
الف -الیاف نباتی مانند :پنبه ،کتان و کِنف( کِنف الیافی است که از آن تار بوری ساخته می شود).
ب -الیاف حیوانی مانند:پشم ،ابریشم و مو.
ج -الیاف معدنی مانند :پنبۀ نا سوز ،طال وغیره.
الیاف مصنوعی :الیاف مصنوعی توسط انسان با استفاده از مواد موجود در طبیعت ساخته شده است
مانند :نایلون و ریون.
در حرفه خیاطی داشتن افزار و وسایل خیاطی مانند :میز خیاطی ،آالت اندازه گیری ،ماشین خیاطی،
اوتو و کتالک های مختلف سبب می شود که لباس ها زیبا ،مطابق اندازه و صاف دوخته شود.
با استفاده از میز خیاطی می توان به سهو لت فعالیت های مانند :برش ،دوخت و اوتو کاری نمود .میز
خیاطی در حدود  120 -100سانتی متر ارتفاع دارد
ساده ترین ماشین خیاطی دستی صرف می تواند بخیه نماید .امروز ماشین های دوخت برقی وجود
دارد که می توانند دوخت های مختلف مانند :گلدوزی ،دکمه دوزی ،دوخت زیگ زاگ ،پس دوزی و
 . . .را انجام دهد.
کرشنیل میلۀ فلزی است که یک انجام آن) دارای جری کوچک است.
کرشنیل دارای شماره های مختلف است که متناسب به قطر تار انتخاب می شود.
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فصل هفتم

معمارى
به نظر شمایک معمار ماهر کدام مهارت های حرفوی را باید کسب کرده باشد؟

در قدیم مواد ساختمانی اکثر خانه ها خیلی ابتدایی بود که در برابر نم و رطوبت،
مقاومت کافی نداشتند؛ اما استفاده از مواد مختلف دیگر مانند :خشت ،سمنت ،آهن،
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قیر ،چوب ،سنگ های طبیعی و مصنوعی و همچنان پیشرفت در طراحی و دیزاین
تعمیرات باعث ایجاد شیوه های جدید در صنعت خانه سازی و اعمار ساختمان های

مستحکم و با امکانات بهتر شده است .برای یک معمار الزم است که عالوه بر چگونه گی

انجام کار های معماری ،با خواص مواد ساختمانی آشنایی کامل داشته ونحوۀ استفاده از

از مواد ساختمانی گوناگون در کار
های ساختمانی استفاده نماید.
شما در صنف قبلی مشخصات و

به کار گیری برخی از افزار کار و
مواد ساختمانی رامطالعه نموده

اید ،در این فصل در بارۀ مواد و
مصالح ساختمانی و چند فعالیت
دیگر حرفه معماری مانند :خط

اندازی  ،سنگ کاری و خشت
کاری آشنا می شوید.
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مواد متذکره را خوب بداند تا بتواند
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مصالح ساختمانی
هرگاه دیواری بسازیم که بین خشت های آن هیچ نوع مصالح استفاده نشده باشد ،چه
واقع خواهد شد؟ چرا؟
ساده ترین مصالح ساختمانی مخلوط خاک وآب است .برای بلند بردن کیفیت مصالح
ساختمانی ،بشر مواد مختلفی را آزمایش نموده است مث ً
ال در مصالح گلی موادی مانند:
کاه گندمُ ،گل لُخ ویا موی حیوانات را مخلوط می نمایند ،این کار با عث می شود که از
ترکیدن گِل تا حدی جلو گیری شود .مصالح ساختمانی که از مخلوط ریگ با سمنت و
چونه ساخته می شود دارای مقاومت و چسپنده گی بیشتر است .مصالح ساختمانی نظر
به نوع و ترکیب آن انواع مختلف دارد که به عده یی از آنها اشاره می نماییم:
 -1مصالح چونه
الف -مصالح چونه و ریگ
ب -مصالح چونه ،سمنت و ریگ.
ج -مصالح چونه ومیده گی خشت پخته.
د -مصالح چونه ،ریگ و میده گی خشت پخته.
و -مصالح چونه و خاکستر.
استفاده از مصالح چونه و ریگ وهمچنان چونه ریگ و سمنت بیشتر معمول است و از
آن برای خشت کاری ،سنگ کاری ،پلستر و انگاف و کار های دیگر ساختمانی استفاده
می شود.
طرز تهیه مصالح چونه و ریگ :برای ساختن این نوع مصالح ابتدا باید شیره چونه
تهیه شود .به این منظور از بیرل یا حوضچۀ ساخته شده از خشت پخته استفاده می
نمایند و چونۀ آب نارسیده را در آن قرار می دهند وباالی آن آب می ریزند و می
گذارند تا جوش و خروش آن به پایان برسد بعدا ً آنها را خوب زیرو رو می نمایند تا
ذرات چونه در آب تا حد ممکن حل شود .این مایع ماست مانند را شیره چونه گویند.
برای تهیه مصالح چونه و ریگ ،شیره چونه را با ریگ میده خوب مخلوط می نمایند.
هرگاه از این مصالح برای پلستر کاری استفاده شود ،قبل از مخلوط کردن آن باریگ
باید از جالی عبور داده شود تا دانه های جامد و حل ناشده چونه شامل مصالح نشود.
 -2مصالح چونه ،ریگ و سمنت :عالوه نمودن سمنت در مصالح چونه وریگ
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مقاومت آن را بیشتر و عملیه سخت شدن(جوش) آن را سریع می سازد .برای تهیۀ این
نوع مصالح ابتدا ریگ و سمنت را به صورت خشک باهم مخلوط می نمایند؛ بعدا ً شیره
چونه را با آن خوب مخلوط نموده و استفاده می نمایند .تناسب بین اجزای جامد این
نوع مصالح بستگی به نوع کار برد آن دارد؛ و لی اکثرا ً یک واحد چونه را با یک واحد
سمنت و شش واحد ریگ برای ساختن این نوع مصالح در نظر می گیرند .آبی که در
ساختن مصالح تعمیراتی استفاده می شود باید گِل آلود یا چرب نباشد.

یک نوع مصالح ساختمانی که به عوض مصالح
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بیشتر

بدانید

سمنت در زمان های قدیم بکار می رفت و از
سختی و مقاومت کافی بر خوردار بود ساروچ نام
دارد .ساروچ از مخلوط آب ،چونه و خاکستر تهیه

می شد و از آن برای ساختن دیگ های حمام و

AC

تنوره آسیاب های که آب در آن به فشار بیشتر
حرکت داشت استفاده می شد.

خط اندازی تهداب
چرا در خط اندازی تهداب باید دقت شود؟
یکی ازفعالیت های مهم ساختمانی خط اندازی تهداب است .در حین خط اندازی
داشتن نقشه ،متر ،رجه ،چونۀ خاکه و گونیا الزمی است .برای خط اندازی یک
خط مستقیم ابتدا نقاط آغاز و انجام خط را اندازه نموده و میخ های رجه را در آن
دو نقطه در زمین می کوبند بعدا ً تار رجه را بین میخ ها به صورت کش شده بسته
می نمایند سپس در مسیر تار رجه باالی زمین چونه می ریزند و به همین ترتیب
خط اندازی را تکمیل می کنند تا در وقت کندن کاری یا کار های دیگر از آن استفاده
شود.
در هنگام خط اندازی ،قایمه بودن زوایای که از تقاطع دو خط به وجود می آید باید
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مشاهده و اندازه گردد تا زاویۀ بین آنها  90در جه باشد .تا زمانی که از صحت خط
اندازی مطابق نقشه اطمینان حاصل نشود ،نباید به کندن کاری آغاز گردد زیرا هرگاه
خط اندازی مطابق نقشه و اندازه های آن صورت نگیرد فعالیت های بعدی به مشکالت
جدی مواجه می شود.
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به معلومات تان بیفزایید
بعضاً معماران معلوم نمودن زاویۀ قایمه بین دو خط را از طریقه مثلث قایم الزاویه
به شرح زیر استفاده می نمایند.
از نقطۀ تقاطع خطوطی که توسط رجه
برای خط اندازی یا خشت کاری بسته
اند به اندازۀ سه واحدطول(مث ً
ال سه فت)
دورتر در یک تار رجه و چهار واحد
طول(چهار فت) در تار دیگر رجه اندازه
و نشانی می کنند هرگاه فاصله بین این
دونقطه (وتر مثلث) پنج واحد(پنج فت)
طول داشته باشد در این صورت خطوط
با هم  90درجه تقاطع دارند.

فعالیت

در گروه های خود یک کنج از صنف را انتخاب نمایید ،سپس با استفاده از خط
کش و تباشیر ،قایمه بودن دو دیوار صنف را به شیوه مثلث قایم الزاویه معلوم
نمایید .برای سهولت می توانید طول خط کش را یک واحــــد طول قبول
کنید.
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کندن کاری
چرا برای سنگ کاری تهداب زمین را
کندن کاری می نمایند؟
سنگ کاری تهداب باید باالی طبقه
سخت زمین صورت گیرد ،بنا بر این
کندن کاری زمین باید تا طبقه سخت
زمین ادامه یابد .کندن کاری را می توان
توسط و سایل دستی و یا ماشینی انجام
داد .موادی که از اثر کندن کاری انبار می
شکل () 7-3
شود در صورت عدم ضرورت به آن ،باید
دور تر از ساحه کار انتقال شود تا فعالیت های بعدی را اخالل نکند.
اگرعمق ساحه که کندن کاری می شود از یک متربیشتر باشد ،کندن کاری باید مطابق
شکل ( )7-4در دو طرف اندکی میالن دار
صورت گیرد تا باعث لغزش خاک و ایجادخطر
برای کارگران نشود وهمچنان نباید ماشین آالت
و موترهادرکنارساحه کندن کاری شده ،عبور و
مرور ویا توقف نمایند؛ زیرا ممکن است وزن و
لرزۀ آنها باعث فرو ریختن آن ساحه گردد.
شکل ( )7-4کندن کاری میالن دار
سنگ کاری
چرا معماران در هنگام سنگ کاری هر پهلوی سنگ را قبل از نصب آن به دقت مالحظه
می نمایند؟
سنگ ها از نظر شکل متفاوت هستند و دقت بیشتر الزم است تا در وقت سنگ کاری،
سنگ ها به شکلی چیده شوند که دارای کمترین خالیگاه باشند و ضمناً زیبا معلوم
شده و لغزنده نباشند .برای زیبایی و استحکام سنگ کاری انتخاب نوع سنگ مهم است.
سنگ تعمیراتی مناسب ،سنگی است که دارای اشکال کریستالی (تقریباً مکعبی) بوده واز
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شکل()7-3دیوارسنگی

) 7-

بیشتر

بدانید
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جنس سخت باشند (ریگی نباشند) در کشور عزیزما افغانستان از این
نوع سنگ ها به رنگ های مختلف پیدا می شود .برای این که سنگ
کاری مطابق اندازه صورت گیرد باید از رجه استفاده شود در سنگ
کاری اکثرا ً از مصالح ریگ وسمنت استفاده می شود .نسبت بین ریگ
و سمنت باید  4 :1الی ( 5 : 1یک حصه سمنت و چهاریا پنج
حصه ریگ) در نظر گرفته می شود و کوشش شود تا خالیگاه های
بین سنگ ها توسط سنگ پارچه ها و مصالح پُر شود .مسأله دیگر که حایز اهمیت است نود
درجه بودن کنج های سنگ کاری است که معمار در وقت سنگ کاری به آن توجۀ جدی
نماید .معماران با تجربه سعی می نمایند که در زمان سنگ کاری درز های که در دیوار یا
تهداب به صورت افقی و عمودی به وجود می آید ،به امتداد هم نباشند ( سنگ کاری بافت
داشته باشد) .برای این که سنگ کاری لغزنده نباشد سنگ ها باید به صورت هموار گذاشته
شوند .سنگ های کوچک در طرف داخل و به زیرسنگ های بزرگ چیده شوند .عمودی بودن
سنگ کاری با ید توسط شاول در نقاط مختلف کنترول گردد .در پایان سنگ کاری سطح
فوقانی سنگ کاری باید توسط مصالح افقی ساخته شود .افقی بودن سطوح را می توان توسط
آبترازو و پایپ لیول معلوم نمود.
مایعات در حالت سکون در یک سطح هموار قرار می

گیرند و شکل ظرفی که در آن قرار داده می شوند به
افقی بودن سطح آنها تأثیری ندارد.

آله یی که به اساس این خاصیت مایعات کار می کند

و در معماری از آن استفاده می گردد پایپ لیول

( )Pipe levelنامیده می شود .پایپ لیول متشکل
است از یک پایپ شفاف است که درداخل آن آب

رنگ دار قرار دارد .و از آن برای اندازه گیری ارتفاع

سطوح یا نقاط استفاده می شود .درشکل مقابل

طرز کار و ساختمان پایپ لیول با استفاده از دو

خط کش درجه دار نشان داده شده است.
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فعالیت

هرگاه به شما وظیفه داده شود که از چگونه گی سنگ کاری تهداب یک دیوار
نظارت نمایید در این صورت شما کدام نکات را در نظر می گیرید تا در صورت
عدم رعایت آن به معمار مشوره دهید؟ در این باره در گروپ های تان با هم بحث و
مشوره نمایید .در اخیر مباحثه نتایج آن را به همصنفان تان گزارش دهید.
خشت کاری

به نظر شما خشت کاری خوب چه مشخصات یا نشانی دارد؟
چیدن یا جابجا نمودن خشت همراه با مصالح در قطار های منظم و به اندازۀ تعین شده را
خشت کاری گویند.
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مراحل خشت کاری
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قبل از این که از خشت پخته استفاده شود آنها را باید
به مدت نیم ساعت دربین آب گذاشت و یا باالی آنها
آب پاشی نمود تا خوب آب جذب نمایند.این کار سبب
می شود تا خشت در دیوار با مصالح بهتر جوش نموده و
مستحکم شوند.
شکل ( )7-4آب پاشی باالی خشت
در خشت کاری اکثرا ً از وسایلی مانند :کراچی دستی،
دست پناه ،گل ماله ،تار رجه ،چکش ،بیل ،شاول ،گونیا(کج) ،چوب گز زینه یا خوازه استفاده
می شود.
بعد از تهیۀ مواد و افزار کار ،مصالح برای خشت کاری آماده می گردد سپس با استفاده از
نقشه اندازه های محل خشت کاری را معلوم نموده و تار رجه را به اندازۀ ضخامت دیوار به
قسم دو خط موازی مانند شکل ( )7-5در موقعیت اولین قطار خشت کاری بسته می نمایند.
هموار بودن محل خشت کاری را توسط آبترازو مشاهده
و قبل از چیدن خشت های قطار اول ،با انداختن مصالح،
آن ساحه را افقی و هموار می سازند .در جریان خشت
کاری لبه خشت ها مطابق شکل( )7-5باید در دو طرف
دیوار مماس به تار رجه باشند .این کار سبب می شود تا
خشت ها به امتداد خط مستقیم جابجا شوند.
شکل ( )7-5خشت کاری دیوار

79

شکل ( )7-6با فت خشت

KU

قطار اول باید با دقت بیشتر خشت کاری گردد .خشت
ها را در دیوار طوری می چینند که بین خشت ها فاصلۀ
کوچک (مثال 5-10ملی متر) وجود داشته باشد تا مصالح
در آن فرورفته وخشت ها را احاطه نماید .مصالح را در هر قطارتقریباً به اندازه 1سانتی متر
دور تر از کناره های بیرونی خشت ها هموار می گردد .این کار باعث می شود که پلستر به
داخل درز های خشت کاری دیوار بیشتر نفوذ نماید .قبل از خشت کاری قطار دوم تار های
رجه را به اندازۀ حاصل جمع ضخامت خشت و ضخامت مصالح بلند می نمایند .تا لبه باالیی
قطار دوم نیز مماس به خشت های دو طرف دیوار قرار گیرد .خشت ها را در هر قطار طوری
جابجا می نمایند که درز های به وجود آمده بین دو خشت ،توسط خشت قطار باالیی قطع
شود .به این مسأله بافت خشت گویند .به شکل ( )7-6دیده شود .در حین خشت کاری معمار
باید در نقاط مختلف عمود بودن خشت کاری را توسط شاول مشاهده و فرو رفته گی یا پیش
برآمده گی خشت ها را اصالح نمایید.
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کار عملی (طرز چیدن خشت ها در هنگام خشت کاری)
مواد و افزار مورد ضرورت :خشت  70دانه  ،تار رجه ،شاقول ،متر دست پناه.
طرز العمل :ساحۀ گوشۀ و هموار را در صحن حویلی مکتب تان برای تمرین
خشت کاری انتخاب نمایید .ابتدا تار رجه رابه طول 70سانتی متر به صورت
دو خط موازی که با هم 35سانتی متر( یک ونیم خشت) فاصله داشته باشند
به اندازه  6سانتی متر متر بلند تر از سطح زمین در ساحه مورد نظر بسته
نمایید.
سپس ساحۀ مورد نظر را با دست پناه هموار نمایید و در صورت ضرورت برای
هموار کردن سطح زمین به عوض مصالح از خاک میده استفاده نمایید.
خشت ها ی قطار اول را طوری بچینید که لبه بیرونی خشت ها ی دیوار با
رجه مماس باشند.
تار رجه را به اندازۀ یک خشت بلند نموده و خشت کاری قطار دوم را طوری
انجام دهید که خشت ها مطابق شکل(  )7-7با هم بافت حاصل نمایند.
به همین ترتیب خشت کاری را ادامه داده و عمود بودن دیوار خشتی کوچک
را توسط شاول در نقاط مختلف مشاهده و اصالح نمایید.

شکل()7-7
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خالصۀ فصل
استفاده از مواد مختلف طبیعی و مصنوعی مانند :خشت ،سمنت ،آهن ،قیر ،چوب ،سنگ های طبیعی و
مصنوعی و همچنان پیشرفت در طرح و دیزاین تعمیرات باعث ایجاد شیوه های جدید در صنعت خانه
سازی و اعمار تعمیرات مستحکم و با امکانات بهتر شده است.
مصالح چونه :مصالح چونه آب نارسیده انوع مختلف دارد:
ب -مصالح چونه ،سمنت و ریگ .ج -مصالح چونه ومیده گی خشت پخته.
الف -مصالح چونه و ریگ
و -مصالح چونه و خاکستر.
د -مصالح چونه ،ریگ و میده گی خشت پخته.
عالوه نمودن سمنت در مصالح چونه وریگ مقاومت آن را بیشتر ساخته و عملیه سخت شدن(جوش) آن را
سریع می سازد .برای تهیه این نوع مصالح ابتدا ریگ و سمنت را به صورت خشک باهم مخلوط و سپس شیره
چونه را با ریگ وسمنت خوب مخلوط می نمایند.
یکی ازفعالیت های مهم ساختمانی خط اندازی است .در حین خط اندازی داشتن نقشه ،متر ،رجه ،چونۀخاکه
و گونیا الزمی است .درهنگام خط اندازی 90درجه بودن زوایای که از تقاطع خطوط به وجود می آید توسط
گونیا باید نظارت شود.
سنگ کاری تهداب باید باالی طبقه سخت زمین صورت گیرد ،بنا بر این کندن کاری زمین باید تا طبقه
سخت زمین ادامه یابد .موادی که از اثر کندن کاری انبار می شود ،در صورت عدم ضرورت به آن باید دور تر
از ساحه کار انتقال شوند تا فعالیت های بعدی را اخالل نکند .نباید ماشین آالت وموترها درکنارساحه کندن
کاری شده ،عبور و مرور ویا توقف نمایند زیرا ممکن است باعث فرو ریختن ساحه کندن کاری شده گردند.
سنگ ها دارای اشکال متفاوت هستند و دقت بیشتر الزم است تا در وقت سنگ کاری ،سنگ ها طوری
چیده شوند که کمترین خال در بین آن ها به وجود آید.
سنگ تعمیراتی مناسب ،سنگی است که دارای اشکال کریستالی (تقریباً مکعبی) بوده واز جنس سخت باشد
(ریگی نباشند) در کشور عزیزما از این نوع سنگ ها زیاد پیدا می شود .در سنگ کاری اکثرا ً از مصالح ریگ
وسمنت استفاده می شود.
چیدن یا جا به جا نمودن خشت همراه با مصالح در قطار های منظم ،به اندازۀ تعیین شده را خشت کاری
گویند .برای اعمار دیوار های خشتی مستحکم و زیبا نخست باید توجه نمود که خشت های با کیفیت خوب
و مصالح مناسب را آماده کرد .قبل از این که از خشت پخته استفاده شود آنها را باید به مدت یک ساعت
دربین آب گذاشت یا باالی آن هاآب پاشی نمود .در حین خشت کاری عمود بودن دیوار باالی سطح زمین
توسط شاول نظارت شود.
تمرین فصل
با گذاشتن کلمات مناسب ،جمالت زیر را تکمیل کنید:
 -1مصالح چونه انواع مختلف دارد مانند:
)
)و(
) ج -مصالح چونه ( ،
) ب -مصالح چونه و (
الف -مصالح چونه و(
 -2قدمه های خشت کاری دیوار را لست نمایید.
 -3سنگ مناسب تعمیراتی چه مشخصات دارد؟ توضیح نمایید.
 -4سنگ کاری تهداب باالی کدام قشر سطح زمین باید انجام شود؟ چرا؟
 -5با یک معمار محل تان مصاحبه نموده و این سؤاالت را با وی مطرح نمایید:
الف -حرفه معماری را چگونه آموختید؟
ب -در جریان کار کدام نکات حفاظتی را در نظر می گیرید؟
ج -صفات یک معمار خوب چه چیز هاست؟
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