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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزير معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم 
و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرايند  در  مهم  ارکان  از  يکی  درسی  کتاب 
وپيشرفت های علمی نوين و مطابق با نيازمنديهای جامعه تهيه و تأليف می گردد و بايد دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با ميتودهای نوين 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براين بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و حفظ هويت ملی، مطابق با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوين بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری 
را در آنها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقويت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت 

و همبستگی از خواست های ديگر وزارت معارف است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم 
که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، 

اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شريف 
دانشمندان،  نويسندگان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارايۀ نظريات و پشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم ميدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 
توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ و توزيع کتب 

درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف 

ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزير معارف

ACKU



د

صفحهعنوان                                                  شماره عناوین

1فصل اول تکنالوژی و سيسيتم1

1عوامل موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی2

4توليد محصوالت ومنابع3

5اجزای سيستم 4

9فصل دوم سيم کشى برق تعميرات5

12سيم کشى برق تعميرات6

13ترسيم نقشه و سيم کشى برق تعميرات7

17کار عملى8

25فصل سوم نجاری9

27خشک کردن چوب10

29افزار کار صنايع چوبى 11

32کار عملى12

37فصل چهارم  کار با فلز 13

38اتصال فلزات 14

40کار عملى 15

45فصل پنجم زراعت و مالداری16

46شرايط محيطى برای رشد نباتات17

فهرست 

ACKU



ه

صفحهعنوان                                                  شماره عناوین

47تغذيه نباتات 18

48تکثير نباتات19

52مالداری 20

54حفظ الصحه و معالجه مال21

57اهميت غذايى شير و ترکيب آن22

59محصوالت ساخته شده از شير 23

60کار عملى 24

65فصل ششم خياطى و بافت25

66انواع منسوجات 26

67افزار خياطى27

68کار عملى28

73فصل هفتم معماری 29

74مصالح ساختمانى30

75خط اندازی تهداب 31

77سنگ کاری32

79خشت کاری 33

80کار عملى 34
ACKU



1

توليد  که  دانستيد  و  ايد  شده  آشنا  سيستم  و  تکنالوژی  مفاهيم  با  گذشته  سال  در 
معلومات، طراحى،  آوری  مانند: جمع  مراحل مختلفى  تکنالوژی  به کمک  محصوالت 
تهيه افزار و مواد خام، نيروی کار و مراحل توليد را سپری مى نمايد تا محصول بدست 

آيد.
در اين فصل خواهيد آموخت که چه چيز باعث تکامل محصوالت تکنالوژی مى گردد و همچنان 
درمورد مراحل اصلى کار يک سيستم آشنايى بيشتر حاصل نموده با اجرای تمرينات ساده 

گروپى و  انفرادی، دانش ومهارت بيشتردر موارد فوق الذکر کسب خواهيد نمود. 

عوامل موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی
به تصاوير زير توجه نماييد. چه چيز سبب شده است تا چراغ از نظر شکل، مصرف انرژی 

و مواد سوخت از حالت ابتدايى به شکل تکامل يافتۀ امروزی تغيير نمايد؟ 

فصل اول 

تکنالوژی و سیستم

چراغ ساده  نفتى
شکل)1-1( الف                 ب                               ج                               د

چراغ های گازیچراغ برقى از نوع نکالىچراغ  نفتى

ACKU



2

الف- تقاضا: نياز مندی سبب تکامل محصوالت تکنالوژی از جهات مختلف مى گردد. 
به طور مثال: برای اين که يک دهقان بتواند زمين بيشتر را به وقت کمتر قلبه، ماله 
و هموار  نمايد چه نوع وسيله يى بايد در اختيار داشته باشد؟ ساختمان اين وسيله 

چگونه باشد؟
 اين وسيله بايد طوری باشد که به عوض يک بيلچه چندين بيلچه داشته باشد و در 
حين حرکت در زمين های زراعتى، راننده آنرا کنترول نموده بتواند؛ مانند: دور خوردن، 
ايستادن، حرکت نمودن و . . . ضمناً بايد نسبت به گاو قدرت بيشتر داشته و به روی 
زمين های نرم حرکت نموده بتواند و داليل ديگر.  اين مقتضيات سبب شده است که 

تراکتور به شکل امروزی آن ساخته شود.
 فکر کنید: طراحان چگونه قادر به دريافت راه حل برای اين تقاضا گرديده اند؟ 

ب- تحقیقات: در جهان مراکز بزرگى برای انجام تحقيقات صنعتى، زراعتى، مالداری، 
طبى و   . . .  وجود دارد که نظر به تقاضای استفاده کننده گان،  دانشمندان در آن به 
خاطر تکامل محصوالت و در يافت راه حل مشکالت  مصروف تحقيقات علمى استند. 
برخى فابريکه ها و کار خانه ها نيز دارای بخش تحقيقاتى اند که نتايج تحقيقات آن ها 
منجر به ايجاد يک روش جديد يا يک محصول جديد مى گردد. مثاًل: اولين موتر که 
ساخته شد خيلى ساده بود و صرف مى توانست به سرعت 3 کيلو متر درساعت حرکت 
نمايد. در نتيجۀ تحقيقات و آزمايش های متعدد،  انسان قادر شد که امروز موتر های 
خيلى زيبا، سريع السير، وبا قدرت بسازد. تحقيقات در عرصه های ديگر نيز دست آورد 
های مهمى دارد؛ مانند: نباتات اصالح شده، ادويه با کيفيت، روش های جديد معالجه،  

ماشين های جديد و خود کار)اتومات( و غيره.

فکر کنید: به نظر شما مهمترين عنصر تحقيقات برای رسيدن به هدف 
چيست؟
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جستجو کنید
ها  رشته  اين  آيا  دارد؟  وجود  تحصيلى  های  رشته  چه  شما  منطقۀ  در   -1

ضرورت های تحصلى آينده شما را بر آورده مى سازد؟
2- از رشته های حرفه يى کدام رشته برای دختران و کدام رشته برای پسران 

مناسب است. چرا؟
 3- شاگـــــردان مکتب شمـــــــا به کدام رشته هــــــای تحصيلى عالقمند 

اند؟ چرا؟

ج- کنجکاوی و تفکر:
انسان به طور ذاتى موجود کنجکاو است و کوشش مى نمايد که چيز هايى را که در 
اطرافش وجود دارد بشناسد، آزمايش کند و بنا بر نياز خودش در آن ها تغييراتى وارد 
نمايد. انسان برای انجام اين کار از تجارب گذشته خود استفاده مى نمايد، وبا گذشت 
زمان به دست آورد های بيشتر و خوبتر دست يافته واصالحات الزم در آن به وجود 

مى آورد.
شما نيز مى توانيد با فکر و کنجکاوی، اصالحات و نو آوری هايى را در کار های خود 

ايجاد نماييد وهر روز نسبت به روز گذشته کار و فعاليت بهتر انجام دهيد.

فعالیت
در گروه های خود داليل جاگزينى دو وسيله ويک روش جديد را مورد بحث قرار 
دهيد که عوض وسيله يا روش قبلى مورد استفاده قرار گرفته است بعد نتايج بحث 

خود را برای همصنفان خود گزارش دهيد.
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تولید محصوالت ومنابع

منابع تولید
را دسته  توليد يک محصول؛ مثاًل: ميز و چوکى  برای  نياز  توانيد منابع مورد  آيا مى 

بندی نماييد؟
برای توليد محصوالت تکنالوژی از منابع مختلف استفاده مى شود. برای تشخيص منابع 

به مثال زير توجه نماييد:
تاجری به يک کارخانۀ جراب بافى توليد هزار جوره جراب را فرمايش مى دهد. کارمند 

کارخانه با تاجر در هنگام قرار داد در موارد زير صحبت مى نمايد:
توليد کننده به تاجر مى گويد: تار جراب مورد نظر شما از چه نوع باشد )نخى، پشمى،  

نايلونى يا مخلوط از چند نخ(؟
تاجر: تار آن ازجنس پنبه يى باشد.

تولید کننده: اين جراب ها از چه نوع ) زنانه، مردانه يا طفالنه( باشد؟
تاجر: مردانه و زنانه باشد.

تولید کننده: دراين جدول قيمت هر جوره جراب زنانه و مردانه نظر به نوع تار آن 
وجود دارد؛ شما کدام آن را مى خواهيد؟ زيرا تار های پنبه يى نيز چند قسم است.

تاجر: از اين جنس که هر جوره آن 20  افغانى تمام مى شود و تار آن پنبه يى است.
تولید کننده: ديزاين و رنگ آن چه نوع باشد؟

تاجر: جراب های زنانه دارای چند رنگ روشن)زرد، نيلى، گالبى، سفيد( و جراب های 
مردانه دارای رنگ تاريک مانند: سياه، فوالدی و ماشى باشد.

تولید کننده: از هريک چند جوره مى خواهيد؟
تاجر: 500 جوره زنانه و500 جوره مردانه باشد.

تاجر: تا چه مدت توليد مى توانيد؟
تولید کننده: تا يک هفته مى توانم همه را توليد نمايم.

تولید کننده: شما بايد 20 فيصد پول را طور پيش پرداخت تاديه کنيد.
نتیجه: قرار داد بين تاجر و توليد کننده با ذکر شرايط باال عقد شد.
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فعالیت
اکنون  هرگروه با در نظر داشت مثال باال  لست منابع مورد ضرورت برای توليد 

جراب را تهيه و برای صنف ارائه نمايد.

بشری  نيروی  است.  بشری  نيروی  توليد يک محصول  برای  منبع  ترين  و مهم  اولين 
را  مشکالت  خود  خالقيت  و  تفکر  قدرت  با 
شناسايى و برای حل آن راه های حل پيدا مى 
کنند که با کسب دانش علمى فنى مى تواند 
مواد مورد نياز را شناسايى و مطابق ضرورت 

آنرا تغيير دهد.
 دومين منبع توليد محصوالت منبع مالى است 
شود.  مى  ديگر  منابع  فراهم شدن  که سبب 
سومين منبع افزار و ماشين آالت است که به 
وسيلۀ آن توليد صورت مى گيرد.  چهارمين 

منبع مهم منابع طبيعى است که برای توليد محصوالت آنرا کشف، استخراج و در توليد 
محصوالت از آن استفاده مى شود.

اجزای سیستم 
از  منظمى  دانستيد که مجموعۀ  و  ايد  آشنا شده  تعريف سيستم  با  در سال گذشته 
 اجزای با هـــــم وابسته را که برای هــــدف مشترک با هم کار مى کنند سيستم 

گويند.

فکر کنید:
اگر دريک سيستم يک جز کار نکند چه واقع مى شود؟ 
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اصلى  از سه قسمت  اکثراً  توليدی   قسمت های اصلی یک سیستم: سيستم های 
)دخولى، مراحل توليد، خروجى يا محصول( تشکيل گرديده است.

توليد  برای  . که   .  . نيروی بشری و  انرژی،   ، افزار  از مواد خام،  به مجموعۀ  دخولی: 
محصول وارد سيستم مى شود دخولى گفته مى شود.
سوال- دخولى برای نانوايى شامل چه چيز ها است؟

مراحل تولید: به مجموعۀ کار های که درسيستم برای تبديل مواد خام به محصول 
اجرا مى شود مراحل توليد گويند مانند: طرح وديزاين،تغيير مواد، ساخت بسته بندی 

و امثال آن. 
سوال – مراحل توليد نان خشک در نانوايى شامل کدام کار هاست؟ 

محصول: هر چيزی که از سيستم به دست مى آيد محصول گفته مى شود مثاًل : ميز،  
چوکى، دروازه . . . محصول کار خانه نجاری، بوره محصول فابريکه قند، نان محصول 
نانوايى است. شناخت سيستم ها و اجزای آن واين که هر جز چه وظيفۀ دارد، از چه 
موادی ساخته شده است، چگونه حفظ ومراقبت شود، چگونه بکار مى افتد و چگونه 
از سيستم خارج ساخته مى شود کدام اجزای يک سيستم بيشتر آسيب پزير است، 
رابطه اين سيستم با سيستم های ديگر چيست، اين همه دانش و مهارتى است که افراد 

حرفوی به دانستن آن  ضرورت دارند.  

   دخولى ) مواد خام،افزار، انرژی(          مراحل تبديل مواد خام به پخته                      خروجى )محصول(                    
شکل )1-3(
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فعالیت
در گروه های خود در رابطه به سوال زير بحث نموده سپس جواب های تان را با 

هم مقايسه کنيد.
به شناخت اجزای  انجام مى دهند  را  سؤال- چرا اشخاصى که کار های حرفوی 

سيستم وسايل و ماشين آالت مربوط کار های شان نياز دارند؟

جستجو کنید
نه گى وضعيت  مورد چگو  دريور در  مقابل  در  چند سيستم هشدار دهنده 
موتر و حرکت آن قرار دارد؟ در اين مورد تحقيق نموده برای همصنفان تان 

گزارش دهيد.

خالصۀ فصل
چند عامل مهم و موثر بر رشد و تکامل تکنالوژی عبارت اند از: تقاضا،تحقيقات 

،کنجکاوی و تفکراست.
توليد يک  برای  منبع  ترين  و مهم  اولين  دارد.  نياز  منابع  به  توليد محصوالت 
که  است  مالى  منبع  توليدمصوالت  منبع  دومين  است.  بشری  نيروی  محصول 
سبب فراهم شدن منابع ديگر مى شود. سومين منبع افزار و ماشين آالت است 
که بوسيلۀ آن توليد صورت مى گيرد. چهارمين منبع مهم منابع طبيعى است 
آن  از  محصوالت  توليد  در  و  استخراج  کشف،  آنرا  محصوالت  توليد  برای  که 

استفاده مى شود.
مجموعۀ منظمی از اجزای با هم وابسته را که برای هدف مشترک با هم 

کار می کنند سیستم گویند.
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تمرین فصل

1- چه چيز ها باعث رشد و تکامل تکنالوژی مى گردد توضيح نماييد.
2- منابع طبيعى برای توليد اجناس زير را نام بگيريد:

الف- بوت               ب- نان               ج- روغن              د- بوره
با مثال توضيح  3- عمده ترين اجزای سيستم شامل کدام قسمت هاست؟ 

دهيد.
آنها  وظايف  و  هاست  چيز  چه  شامل  بايسکل  برک  سيستم  اجزای   -4

چيست؟ 
ها  سيستم  اين  ومحصول  شناسيد  مى  انسان  بدن  در  را  سيستم  چند   -5

چيست؟
6- کدام يک از اجناس زير متشکل از چند سيستم است:

الف- درخت      ب- سنگ     ج- موتر    د- راديو    و- چوب خشک        
ر- عنکبوت

قسمت های اصلى يک سيستم عبارت اند از
دخولى: به مجموعه يى از مواد خام، افزار ، انرژی، نيروی بشری و . . . که برای 

توليد محصول وارد سيستم مى شود دخولى مى گو يند.
مراحل توليد: به مجموعۀ کار هايى که درسيستم برای تبديل مواد خام به پخته 
توليد گويند مانند: طرح وديزاين،تغيير مواد،  )محصول( اجرا مى شود مراحل 

ساخت بسته بندی و غيره. 
محصول: هر چيزی که از سيستم به دست مى آيد محصمول گفته مى شود مثال:ً  
ميز ،  چوکى و دروازه محصول کار خانه نجاری، بوره محصول فابريکه قند، نان 

محصول نانوايى است.
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فصل دوم 

سیم کشی برق تعمیرات

آيا مى دانيد از برق چه نوع استفاده هايى صورت مى گيرد؟
 برق انرژی يى است که قابليت تبديل به انواع ديگر انرژی ها؛ مانند: انرژی حرارتى، انرژی 
نوری،  انرژی ميخانيکى و انرژی کيمياوی را دارا است. اين خاصيت انرژی برق، استفاده آن را 
در بخش های مختلف کار و زنده گى ما توسعه داده است، بنابر اين برق رسانى در ساختمان 

های مسکونى،  صنعتى، تجارتى 
وغيره يکى از بخش های مهم 
کار های انجنيری و حرفوی به 

شمار مى رود.
در کتاب صنف هفتم مضمون 
حرفه در بارۀ چگونه گى بسته 
سادۀ  های  دوره  بعضى  بندی 
برق  حفاظتى  نکات  و  برقى 
در  نموديد.  حاصل  معلومات 
اين فصل با مطالعه نقشۀ سيم 
کشى برق تعميرات، مشخصات 
تخنيکى عده يى از تجهيزات 
برقى و انجام کار های عملى به 
دانش مسلکى ومهارت حرفوی 

تان مى افزايد.   
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موارد حفاظتی در برق
است،  شده  تمديد  ما  های  خانه  به  شهری  شبکۀ  از  که  برق  سيم  جوره  يک  در   

يکى آنرا سيم فاز و ديگر آن را سيم 
فاز  سيم  گويند.  نول(  )سيم  صفری 
تاب  )پيچ  نما  فاز  تماس  واسطۀ  به 
از  است.  شناخت  قابل  دار(  چراغ 
نما  فاز  چراغ  که  هرسيمى  تماس 
که  است  معنى  بدين  شود  روشن 
برق  است.  فاز  سيم  رشتۀ  همان 
مستقيم  تماس  از  اکثراً  گى  گرفته 
به وجود مى  فاز  به سيم  انسان  بدن 

آيد. ولى اين بدان معنى نيست که شما مى توانيد به سيم صفری مستقيماً دست 
به  صفری  سيم  به  يا  زمين  در  شده  نصب  فلزی  وسايل  به  فاز  سيم  هرگاه  بزنيد. 
جريان  زودی  به  اگر  و  گردد  مى  برق  شارتى  سبب  نمايد،  تماس  مستقيم  صورت 

برق به وسيلۀ فيوز قطع نشود خطر حريق نيز وجود دارد.
هرگاه سيم فاز به صورت مستقيم به بدنه فلزی آالت برقى تماس پيدا کند استفاده 
برقى  آالت  چنين  از 
خطر برق گرفته گى 
را به وجود مى آورد. 
اوالً   را  آالت  چنين 
سپس  قطع  برق  از 
روی  يا  ترميم  آنرا 

آن کار نماييد.

شکل )2-2( تشخيص سيم فاز

چراغ روشن شده است

سيم فاز
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بعضــاً از تماس بــــه قسمت های فلزی عده يى از  اسباب و وسايل برقى مانند: 
يخچال، ماشين لباس شويى وغيره افراد احساس برق گرفته گى مى نمايند. برای 
مى  کشى  سيم  سيمه  سه  قسم  به  را  ها  ساختمان  نوع خطرات،  اين  از  جلوگيری 
نمايند. در اين نوع سيم کشى  با فعال ساختن هر وسيلۀ برقى دو سيم ) سيم فاز 
و سيم صفری ( به دورۀ برقى آن و يک سيم ديگر به بدنه فلزی آن وصل مى شود. 
سيمى که به بدنۀ فلزی  وسايل اتصال مى يابد به نام سيم حفاظتى ياد مى شود 
سيم  اين  است.  وصل  زمين  به  تعمير  کشى  سيم  طريق  از  ديگرش  انجام  يک  که 
انسان  جريان  بدن  از طريق  برقى  اين که چارچ ها ی  از  تا قبل  نمايد  کمک مى 
انتقال شود و در نتيجه استفاده کننده  پيدا کند به وسيلۀ سيم حفاظتى به زمين 

گان از خطر مصون بمانند. 

سيم های برق يخچال که رنگ سياه و سرخ 
از طريق پلک و ساکت  به منبع برق  دارند 

اتصال دارد

يک انجام سيم سبز صرف به بدنه  
سيم  به  ديگرش  انجام  و  يخچال 
دارد  اتصال  زمين  به  که  حفاظتى 

وصل است.

شکل )4-2( اتصال سيم حفاظتى در بدنه وسايل برقى 
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سیم کشی برق تعمیرات
آيا ديده ايد که در عده يى از تعميرات سيم های برق آن به روی ديوار ها نصب شده 

وبه چشم مشاهده شده مى تواند؛ اما در عده يى ديگر سيم ها به نظر نمى رسد؟
در مجموع دو نوع سيم کشى برق در تعميرات وجود دارد که به نام سيم کشى روی کار 

و سيم کشى زير پلستر ياد مى شود.

1- سیم کشی روی کار: در اين نوع سيم 
تجهيزات  ساير  و  برق  های  سيم  کشى 
مانند  تعمير  سقف  و  ها  ديوار  روی  به  آن 
شکل)5-2( طور منظم نصب مى گــــردد 
به صورت  بايد  ها  تا سيم  وسعى مى شود 
خطوط مستقيم به روی ديوار ها ويا سقف 

نصب شود تا زيبا معلوم شود.

2- سیم کشی زیر پلستر: در اين نوع سيم کشى قبل از اين که ديوار ها پلستر 
نصب  ها  سيم  شــــود 
سپس  و  شود  مــــى 
صورت  کاری  پلستر 

مى گيرد.
متذکره  نوع  دو  هر  در 
را  ها  سيــــــم  بعضاً 
پالستيکى  نل  داخـل 
مى  قرار  نيز  فلـزی  يا 

دهند.

شکل)2-5(

شکل)2-6(
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ترسیم نقشه و سیم کشی برق تعمیرات
داشتن نقشه در اجرای کار های فنى يا حرفوی چه اهميت دارد؟

برای اين که نقشۀ برق يک اتاق را ترسيم نموده بتوانيم، ابتدا الزم است تا بدانيم 
ها  سمبول  کدام  توسط  بکس(  جاينت  و  هولدر،ساکت  )سويچ،  برقى  وسايل  که 
داده  نشان  ها  و سمبول  اين عاليم  زير  در جدول  اين  بنابر  داده مى شوند.  نشان 

شده است. به آن ها توجه نماييد:
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برای ترسيم نقشۀ سيم کشى يک اتاق طور ذيل عمل مى نمايند:
ساختمانى  نقشه  بايد  ابتدا   -1
های  اندازه  به  متناسب  اتاق 
آن،  در  و  ترسيم  آن  واقعى 
کلـــــکين،  دروازه،  موقعيت 
الماری وساختمان های اساسى 
ها  سمبول  از  استفاده  با  ديگر 
مطابق شکل )7-2( نشان داده  

مى شود.
2- توجه بايد نمود که اين اتاق به چه منظور مورد استفاده قرار مى گيرد تا مطابق ضرورت، 
برق آن تأمين شود.  فرض کنيد ما يک اتاق نشيمن را سيم کشى مى نماييم. و در سيستم 

برق  آن برای فعال ساختن چراغ، تلويز يون ، پکه و جاروب برقى سيم کشى مى نماييم.
3- هرگاه برای اين اتاق، سيم کشى زير پلستر در نظر باشد، در هنگام ترسيم نقشۀ 
برق آن سعى مى شود تا نصب سيم ها در ديوار ها باکوتاه ترين فاصله تطبيق شود تا 
از مصرف بيشتر سيم صرفه جويى گردد. اکنون با استفاده از سمبول ها محل نصب 
تجهيزات برقى يعنى: مسير نصب سيم ها، محـــل نصب هولــــدر، سويچ، ساکت هــــــا و جاينت 

نقشـــۀ  روی  بر  را  بکس 
سـاختمـــانى اتاق ترسيم 

مى نماييم.

دروازه

کلکين

شکل)2-7(

کلکين  شکل)2-8(

ساکت
ساکت

يعنى چهار سيمه
چراغساکت

جاينت بکسسه سيمه

سويچ

ACKU



15

از  اگر  شود.  خريداری  بايد  نياز  مورد  تجهيزات  درعمل،  نقشه  تطبيق  برای  حال 
دکاندار بخواهيم که برای ما سيم برق بفروشد سواالت زير را از ما خواهد پرسيد:

چه نوع سيم؟ چند رشته يى؟ به چه قطر يا مساحت مقطع؟ فلز آن چه نوع باشد؟ 
المونيمى يا مسى؟ طول آن چه اندازه باشد؟

چگونه مى توانيم به اين سؤاالت جواب بدهيم که مطابق ضرورت تعمير ما باشد؟ 
با  همراه  را  نياز  مورد  وسايل  شده  آماده  نقشه  اساس  به  که  است  الزم  اين  بنابر 

مشخصات تخنيکى آن ها ياداشت نموده و نقشه خود را تکميل نماييم. 

- مشخصات تخنیکی سیم های برق
مثال ذيل چگونه گى يادداشت مشخصات سيم های برق را نشان ميد هد.

فعالیت
نقشۀ سيم کشى اتاق داده شده را طوری تشريح 

کنيد که به سواالت زير جواب ارائه نمايد:
1. در اين نقشه چند ساکت و در کدام حصص 

خانه در نظر گرفته شده است؟
2. در سقف اتاق چه تعداد چراغ  در نظر گرفته 

شده است؟
3. جاينت بکس اين اتاق با کدام سمبول و در 

کدام قسمت قرار دارد؟
4. برق از کدام قسمت وارد جاينت بکس اتاق 

مى شود؟
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دارد  انواع مختلف  برق  برقی: ساکت های  2- مشخصات تخنیکی ساکت های 
که نظر به مشخصات زير از هم تفکيک مى شوند:

* تعداد فاز
* جريان مجاز ساکت به امپير

* نوعيت ساکت )زير پلستر ، روی کار(
* يک خانه يى يا دوخانه يى
* قفل شونده يا بدون قفل 

* با لين محافظوی يا بدون لين محافظوی
انوع  نيز  شود  مى  انتقال  آن  طريق  از  که  جريانى  مقدار  به  نظر  ها  ساکت   
استفاده  ها  خانه  آشپز  در  اکثراً  بيشتر  جريان  با  های  ساکت  از  دارد.  مختلف 

 

مى شود.
نشان  را  ضرورت  مورد  های  ساکت  يادداشت  چگونگى  زير  جدول   مثال: 

مى دهد.

3- مشخصات تخنیکی سویچ: برای سويچ های عادی برق اکثراً از اين مشخصات 
استفاده مى نمايند:  نوع سويچ) زير پلستر، روی کار(، تعداد پُل) يک پُل، دو پُل( و 

مقدارجريانى را که هدايت مى کند،
نمايند:  مى  استفاده  مشخصات  اين  از  ها  هولدر  برای   : هولدر  مشخصات   -4
تواند  مى  نيز  ساختمانى  مواد  نظر  از  ها  هولدر  يى،  دکمده  هولدر  پيچى،  هولدر 

مثاًل: هولدرکاشى و هولدر پالستيکى. باشد  مختلف 
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5- مشخصات و جریان عمل فیوز. 
مقدار جريان عمل فيوز قابليت اعظمى هدايت آن را نشان مى دهد؛ مثاًل: فيوز ده 
امپير الى ده امپير را از خود هدايت مى تواند ودر صورت اضافه شدن جريان، دوره 

برقى را قطع مى کند تا به ساير تجهيزات شامل دوره آسيب نرسد.
6- جاينت بکس: برای جاينت بکس اندازه و نوع مواد ساختمانى آن مطرح است.

يا  نيون،  نکالى،  چراغ)  نوعيت  ها،  چراغ  خريد  هنگام  در  ها:  چراغ  مشخصات   -7
کدام نوع ديگر( توان مصرفى چراغ، رنگ چراغ در نظر گرفته مى شود. 

کار عملی
اتاق چگونه صورت  اتصال سيم های چراغ، سويچ،  و ساکت در جاينت بکس يک 

مى گيرد؟ 
برای حل اين سوال کار عملى زير را طور ذيل قدم به قدم انجام مى دهيم:

فيوز،  متر،  سانتى   50  – ابعاد60  به  تخته چوبى  افزار مورد ضرورت:  و  وسایل 
سويچ  روی کار، ساکت روی کار، جاينت بکس، هلدر، چراغ، پيچ تاب و پالس.

مراحل انجام کار: 
1- ابتدا نقشۀ فنى سيم کشى اين وسايل را دريک کاغذ ترسيم مى نماييم.

فعالیت
در مطابقت به نقشۀ سيم کشى شکل)8-2( جدول يا لست برآورد تجهيزات سيم 
کشى آن را با در نظر داشت نکاتى که در باال ذکر شده ترتيب و با کار گروه های ديگر 

آن را مقايسه نماييد.

شکل)11-2(شکل)2-9(

ACKU
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با  تخته  روی  در  مناسب  جاهای  به  را  سويچ  و  هولدر  بکس،  جاينت  فيوز،   -2
با در نظر داشت شيمای فنى که در  نماييم.  افزار کار نصب مى  و  از پيچ  استفاده 
فيوز  به  است  داده شده  نشان  رنگ سياه  به  که  را  فاز  ايم سيم  نموده  ترسيم  باال 
وصل  و سپس آن را الى جاينت بکس تمديد و در زير يک پيچ محکم مى نماييم 
و از اين پيچ جاينت بکس يک سيم ديگر به رنگ سياه الى سويچ وصل مى نماييم. 
سپس يک سيم به رنگ سياه )سيم فاز( از سويچ الى هولدر مطابق  شکل )2-10( 

نماييم. وصل مى 

3- سيم صفری را که به رنگ سرخ نشان داده شده مستقيماً به پيچ ديگر جاينت 
بکس وصـــل  و 
آن را با يک سيم 
هميــن  از  ديگر 
تـــــــا  رنــگ 
هولدر مطابــــق 
 )2 -1 1 ( شکل
مــى  تمــــديد 

نماييم.

شکل)2-10(

شکل)2-11(

ACKU
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4- قبل از آزمايش دورۀ برقى از معلم محترم تان بخواهيد که از کار شما نظارت نمايند 
تا از صحت اتصاالت سيم ها و وسايل اطمينان حاصل شود. 

چگونه گى اتصال سيم های سويچ، هلدر، چراغ در جاينت بکس در سيم کشى تعميرات 
نيز مانند شکل )  9-2 ( صورت مى گيرد.

موارد استفاده وطرز اتصال سویچ دوپُل:
ايد که دو چراغ در دو موقعيت متفاوت از هم، توسط يک سويچ دو             آيا گاهى ديده 

دوپُل خاموش و روشن شود؟
از سويچ دو پُل زمانى استفاده مى شود که خواسته باشيم دو دورۀ برقى قابليت کنترول 

از يک نقطه را داشته باشند.  
سوال- سيم کشى اين سويچ چگونه صورت مى گيرد؟

 کار عملی اتصال سویچ دوپُل 
وسايل مورد ضرورت: تخته چوبى به ابعاد  50 ×40 سانتى متر،سويچ دو پُل، جاينت 

بکس، دوعدد چراغ، دو عدد هولدر يک عدد فيوز و افزار کار.

شکل)2-12(
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مراحل انجام کار:
1- نخست نقشۀ فنى دورۀ برقى سويچ دو پُل را مطابق زير در کاغذ رسم کنيد.

2- با توجه به نقشه فوق هولدر ها، جاينت بکس ،سويچ وفيوز را به روی تخته نصب 
کنيد.

شکل)2-13(
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3- سيم فاز را که به رنگ سياه نشان داده شده است به فيوز، جاينت بکس و همچنان 
به پيچ مشترک سويچ دوپُل و به هردو هولدر مطابق شکل)14-2( وصل نماييد.

4- سيم صفری را نيز به طور مستقيم از جاينت به دو پيچ باقى مانده هر هولدر مطابق       
شکل)15-2( وصل نماييد.

شکل)2-14(

شکل)2-15(
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5- دورۀ برقى آماده شده را پس از نصب فيوز در مسير سيم فاز و کسب اطمينان از 
صحت اتصال سيم ها تحت نظر معلم محترم تان امتحان نماييد.

شکل)2-16(

خالصۀ فصل

برق انرژی يى است که قابليت تبديل به انواع ديگر انرژی ها مانند: انرژی حرارتى، 
انرژی نوری، انرژی ميخانيکى و انرژی کيمياوی را داراست. اين خاصيت انرژی 

برق استفادۀ آنرا در بخش های مختلف کار و زنده گى ما توسعه داده است.
در يک جوره سيم برق که از شبکه شهری الى خانه های ما تمديد شده است 

يکى آنرا سيم فاز و ديگر آن را سيم صفری يا سيم نول گويند.
تماس مستقيم سيم فاز به بدن انسان سبب برق گرفته گى مى شود.

ديگر های  رنگ  به  فاز  وسيم  زرد  سبزو  رنگ  به  صفری  سيم  ها،  کيبل   در 
)آبى،سياه . . .( تفکيک مى شود.

ACKU
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هرگاه سيم فاز به صورت مستقيم به بدنۀ فلزی آالت برقى تماس داشته باشد 
خطر برق گرفته گى وجود دارد.

در مجموع دو نوع سيم کشى برق در تعميرات وجود دارد: سيم کشى روی کار 
و سيم کشى زير پلستر.

برای ترسيم نقشۀ سيم کشى يک اتاق طور ذيل عمل مى نمايند:
تــرسيم  آن  واقعى  های  اندازه  به  متناسب  را  اتاق  نقشـــــۀ  بايد   ابتدا 

مى نمايند.
ضرورت های تامين برق اتاق را ) مثاًل: چند چراغ، چند ساکت و. . .(مشخص 

مى نمايند.
برقى )هلدر، سويچ، ساکت ها،  از سمبول ها محل نصب تجهيزات  استفاده  با 

جاينت بکس( را به روی نقشه ترسيم مى نمايند.
فيوز  الى  اتصال جاينت بکس  الى جاينت بکس وسيم  را  مسير نصب سيم ها 

بکس را بروی نقشۀ اتاق ترسيم مى کنند.   
قبل از آغاز مرحلۀ تطبيق سيم کشى، نياز است تا اندازه يا مقدار مواد و وسايلى  

که برای سيم کشى ضرورت است در مطابقت بانقشه تهيه گردد.
برای تفکيک سيم های برق از هم اين مشخصات را در نظر مى گيرند:  نوع فلزکه  
المونيمى(، مساحت مقطع سيم)نوک  يا  از آن ساخته شده است )مسى  سيم 
سيم چند ملى متر مربع مساحت داشته باشد(، چند رشته يى)دو يا سه( باشد.

از سويچ دو پُل زمانى استفاده مى شود که خواسته باشيم دو دورۀ برقى قابليت 
کنترول از يک محل را داشته باشند.

ACKU
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تمرین فصل

کلمات  گذاشتن  با  بعد  و  نوشته  تان  های  کتابچه  در  را  زير  جمالت  ابتدا 
مناسب آنها را تکميل کنيد:

الف- در يک جوره سيم برق که از شبکۀ شهری به خانه های ما تمديد شده 
يکى آنرا سيم . . . و ديگر آن را سيم ........................................ گويند.

ب- سيم فاز به واسطۀ تماس ........................................ قابل شناخت است.
........................................ تفکيک شده  ج- در اکثر کيبل ها سيم صفری به رنگ 

است.
2- هرگاه سيم فاز به صورت مستقيم به بدنه فلزی آالت برقى تماس داشته 

باشد چه واقع مى شود؟ به صورت خلص تشريح کنيد.
داشت  د  يا  چگونه  را  برق  های  سيم  و  برقى  چراغ  سويچ،  مشخصات   -3

ميکنند؟ برای هريک جدولى طراحى کنيد.
4- از سويچ دو پُل در کدام موقعيت های يک تعمير استفاده شده مى تواند؟ 

لست نماييد.
5- در کتابچه های خود نقشه يک تعمير دو اتاقه را ترسيم بعد نقشه سيم 

ACKUکشى آن را تکميل کنيد.
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فصل سوم 

نجـــا ري

چند نوع چوب را مى شناسيد؟ آيا تمام چوب ها دارای خواص يکسان است؟
همان طوری که برگ وميوه درختان از هم فرق دارند، چوب آنها نيز از نظر سختى، 
رنگ، استحکام، بو و طول عمر متفاوت است که از هرکدام نظر به خواص شان استفاده 

صورت  گوناگون  های 
مى گيرد. شما در صنف 
چوب،   منابع  با  هفتم 
عده ای افزار کار صنايع 
گى  چگونه  و  چوبى 
آشنا  آنها  از  استفاده 
شده ايد. در اين فصل با 
خواص يک تعداد چوب 
های ديگر، طرق خشک 
از  کردن چوب و برخى 
چوب  صنايع  کار  افزار 

آشنا مى شويد.
ACKU
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انواع چوب
برگ درختان از نظر شکل به دو دستۀ سوزنى برگ و هموار برگ تقسيم مى شوند. در ختانى 
که دارای برگ سوزنى شکل اند معموالً دارای چوب نرم و در ختانى که دارای برگ هموار اند 

دارای چوب سخت اند.

نمونه چوب درختان که دارای برگ هموار و چوب سخت اند.     اشکال )3-1(   

نمونه چوب درختان سوزنى برگ که دارای چوب نرم اند.

 بلوط                           چهارمغز                            بادام

ACKU
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 سختى و نرمى چوب در حين اجرای کار با افزار بُرنده نجاری)مثالً اره يا رنده( مشخص       
مى شود. جنگالت کشور عزيز ما افغانستان دارای هر دو نوع  درختان فوق الذکر است 
. که از چوب درختان آن هم به منظور تجارت و هم در صنايع چوبى داخل کشور ما 
استفاده مى شود  در شکل )1-3( نمونه يى از چوب درختان سوزنى برگ و هموار برگ 

نشان داده شده است.

خشک کردن چوب
اگر از چوب نمدار يا مرطوب دروازه، ميز و چوکى 
يا هر وسيله ديگر ساخته شود، با گذشت زمان  چه 

مشکالتى به وجود مى آيد؟
درختان به صورت مجموعى از سه قسمت ساخته 
شکل  برگ  و  شاخ  ساقه،   ريشه،  است:  شده 

.)3-2(
 مقدار زياد مواد غذايى را که درخت توسط ريشه 
جذب مى نمايد آب است. چوب درختان تازه دارای 
آنها را بالفاصله  مقدار زياد آب است و نمى توان 

فعالیت
هر گروه نمونه ای از چوب درختانى راکه در منطقه مى رويد جمع آوری و به اندازه 
2× 3 سانتى متر قطع نمايند سپس نام درخت هر قطعه چوب را در کاغذ نوشته 
روی آن سرش و در مورد خواص هريک بحث نموده فهرست خواص نمونه های 
دست داشته را در کاغذ نوشته و در عقب هر نمونه موجود سرش نمايند تا شکل 

يک البوم را به خود بگيرد.  

فکر کنید:
سختى و نرمى چوب را چگونه معلوم نموده مى توانيم؟

شکل )3-2(

شکل )3-4(

ACKU
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پس از قطع کردن برای ساخت وسايل چوبى استفاده نمود.
پس از قطع درخت و تبديل تنه آن به چهار تراش يا تخته الزم است که خشک گردد 
ساخت  برای  نمدار  و  مرطوب  از چوب  اگر  يابد.  افزايش  مقاومتش  و  کم  آن  وزن  تا 
محصوالت چوبى استفاده نماييم پس از مدتى تغيير شکل نموده و کج مى شود. چوب 

درختان به دو طريقه خشک ساخته مى شود:
1- خشک کردن طبیعی چوب

خشک کردن چوب در هوای آزاد معمولترين شيوه است 
اين  در  است.  مروج  نجاری  های  گاه  کار  اکثر  در  که 
مطابق  باز  محيط  يا  سقف  يک  زير  را  ها  چوب  روش 
قطارچوب چفتى  هر  دربين  و  شکل)3-3( مى چينند 
تا  دهند  مى  قرار  قطار  هر  بين  فاصله  ايجاد  جهت  را 
زودی  به  و  گرفته  ها صورت  بين چوب  از  هوا  جريان 

خشک شوند.
اندازه های  و  نوع  به  زمان خشک شدن چوب بستگى 
چوب دارد. چوب هايى که دارای ابعاد کوچک باشند در 

زمان کوتاه تر خشک مى شوند.
2- خشک  کردن مصنوعی چوب

در اين طريقه بسته های چوب را داخل کورۀ مخصوص که شکل يک اتاق را داراست 
قرار مى دهند. داخل اين اتاق هوای گرم از بين چوب ها توسط پکه عبور داده مى شود 
و سبب خشک شدن چوب مى گردد. در اين طريقه نظر به خشک کردن به طريقه 
و  شود  مى  خشک  تر  زود  چوب  طبيعى 
در  که  هايى  پوپنک  و  حشرات  همچنان 
تخريب  سبب  و  دارد  وجود  چوب  بين 
چوب مى شود از اثر حرارت کوره از بين 
موثر  چوب  عمر  افزايش  در  که  روند  مى 
کوره  يک  ساختمان   )3-4( شکل  است. 

چوب خشک کن را نشان مى دهد. 

شکل )3-3(

شکل )3-4(
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جستجو کنید

1. اگر چوب مطابق اصول فنى و مناسب قطع و خشک نشود چه مشکالتى  
به وجود مى آيد؟

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

افزار کار صنایع چوبی
در صنف هفتم در مورد برخى از افزارکار نجاری 
و  برمه،  سای،  سوهان، چوب  رنده،  اره،  مانند: 
آالت اندازه گيری آشنايى حاصل نموديد حال 
نام  به  کاری چوب  کندن  افزار  از  ای  دسته  با 

چورسى )اسکنه( آشنا مى شويد.

چورسی یا اسکنه
چورسى يا اسکنه افزاری است برای کندنکاری، شکل دادن و سوراخ کردن چوب که از 
آن در اتصال قطعات چوب با يکديگر، نصب قفل دروازه های چوبى، نصب چپ راس ها 
و بعضى کار های ديگر استفاده مى شود. 
چوبى  دسته  دارای  اسکنه  يا  چورسى 
قسمت  است.  فوالدی  برنده  قسمت  و 
را دارد  تيز کردن  قابليت دوباره  فوالدی 
که در صورت ضرورت مى توان آنرا دوباره 
را  انواع چورسى  تيز کرد.  شکل )3-5( 

نشان ميدهد. شکل )3-5(

شکل )3-5(

شکل )3-7(
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 قبل از استفاده از چورسى از محکم بودن تيغه در دستۀ آن خود را مطمئن سازيد. 
تيغه چورسى بسيار تيز و بران است با آن با دقت کامل کار کنيد تا انکشتان تان زخمى 

نشود.
چورسى  انتهای  در  زدن  ضربه  برای   
يا اسکنه بايد از چکش چوبى استفاده 
استفاده  فلزی  چکش  از  هرگاه  کنيد. 
بايد  چورسى  دسته  انتهای  کنيد  مى 
يا  اسکنه  از  باشد.  داشته  فلزی  حلقه 
استفاده  تاب  پيچ  حيث  به  چورسى 
جيب  در  را  وتيز  برنده  افزار  نکنيد. 

نگهداری نکنيد.

اتصال قطعات چوب
آيا متوجه شده ايد که در ساختن اسباب چوبى اکثراً قطعات چوب را بعد از بريدن 
وصاف کردن  با هم وصل مى کنند تا شکل مورد نظر رابه خود بگيرد. قطعات چوب 

چگونه وبا چه وسايلى  با هم اتصال مى يابند؟
های  شيوه  يکديگر،  با  چوب  قطعات  اتصال  برای 
هريک  از  ضرورت  به  نظر  که  دارد  وجود  مختلف 
و  چول  طريقه  به  اتصال  مثاًل:  شود؛  مى  استفاده 
فاق، ميخ کردن، سرش کردن، پيچ کردن وغيره که 
به کمک افزار کار و مواد کمکى مانند: ميخ؛ سرش، 
پيچ صورت مى گيرد. اينک به معرفى عده يى از 

اين مواد کمکى مى پردازيم:

شکل )3-6(

شکل )3-5(

شکل )3-7(
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1- میخ:
از  آن  از  استفاده  است که  نجاری  مواد کمکى  از جملۀ  ميخ 
دير زمان تاحال رايج است. ميخ ها دارای انواع و اندازه های 
مختلف است. ميخ ها به اساس طول، قطر، ساختمان سر آن 
و موادی که از آن ساخته شده است از هم فرق مى شوند در 

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

 
2- پیـچ:

محکمتر  اتصال  قدرت  ميخ  به  نسب  پيچ 
آن،  اساس ساختمان سر  به  ها  پيچ  دارد. 

طول و قطر آن از هم فرق مى شوند.

3- سرش:
از  ديگر  يکى  چوب  قطعات  کردن  سرش   
آن  عالبر  است  چوب  اتصال  های  طريقه 
زينتى،  های  ورق  نصب  برای  سرش  از 
پرکاری بعضى درز ها و سوراخ های چوب 
 وهمچنان برای جلوگيری از سست ولغزنده 
 شدن قطعاتى که بـــه طـــريقه چــــول

وفاق با يکديگر وصل مى شوند نيز استفاده 
مى شود. 

شکل )3-8(

شکل )3-9(

شکل )3-10(
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کار عملی 
اتصال قطعات چوب به طريقۀ چول و فاق

مواد و وسايل مورد ضرورت: خط کش، متر، چورسى)اسکنه(، چکش، رنده، سوهان، 
خط کش نود درجه و چوب.

طرزالعمل:
1 . دوقطعه چوب به ابعاد: 250 × 40 × 21 ملى متر  
قطع و بعداً سطوح آن را رنده نماييد تا تمام جوانب 
آن مطابق شکل )11-3( با زاويه خط کش نود درجه 

منطبق گردد. 

2- به اندازه عرض چوب يعنى )40ملى متر( از يک طرف چوب را توسط متر اندازه 
نموده خط بکشيد و توسط خط کش نود درجه اين خط را دورا دور هر دو چوب مطابق 

شکل )12-3( ادامه دهيد. 

3- ضخامت هر يک از چوب ها را به سه حصه مساوی تقسيم نموده و خط آنرا تا خط 
قبلى ) 40 ملى متری( ادامه دهيد.

به اين ترتيب سه قسمت 7 ملى متری در سر هر دو چوب بوجود مى آيد. در يکى از 
اين چوب چول و ديگرش فاق بريده مى شود.

شکل )3-11(

شکل )3-12(

21mm

40mm

شکل )3-13 (
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4- قطعات چوب را به نوبت به گيرا بسته و خطوطى که به اندازه 7 ملى متر از هم 
چوب  سر  از  اره  توسط  دارند،  فاصله 
الى خط 40 ملى متری طور دقيق اره 

نماييد.
قرار  که  چوبى  کردن  اره  وقت  در   
است از آن فاق ساخته شود ضخامت 
گيريد  نظر  در  داخل  طرف  به  را  اره 
از چوبى که چول ساخته مى شود  و 
خط  بيرون  را  اره  ضخامت  برعکس 
بريده  اندازه  مطابق  تا  گيريد  نظر  در 

شوند.

برای  که  را  چوبى  کاری،  اره  از  پس   -5
روی  به  ايد  گرفته  نظر  در  فاق  ساختن 
ميز قرار داده و از چورسى که عرض آن 7 
ملى متر باشد برای کشيدن فاق استفاده 
نماييد. سپس با استفاده از سوهان آن ها 
را صاف نماييد تا شکل )15-3( را اختيار 

نمايند.

چکش  وسيله  وبه  داده  قرار  هم  داخل  را  وفاق  چول   -6
واگر  شوند  جفت  خوب  ديگر  يک  با  تا  بکوبيد  را  آن 
و  نموده  باز  را دوباره  آنها  باشند  به اصالح داشته  ضرورت 
 توسط  رنده، چورسى يا سوهان آنها را اصالح و  با سرش 
چوب، قسمت های اتصالى آنها را آلوده نماييد و چول وفال 
را دوباره داخل هم قرار داده ومطابق شکل )16-3( محکم 

کنيد.

شکل )3-14 (

شکل )3-15 (

) 3
-1

6( 
کل

ش
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کار عملی
ساخت کوت بند دیواری

مواد ووسايل ضرورت: خط کش، پنسل، چوب، چکش، اره، ميخ، خار پيچ، برمه، چوب 
سای، واشر فلزی ورنگ.

اندازه های چوب:
 cm 1.2 x 2.2 x 33 چهار قطعه چوب رنده شده به اندازه های

  cm x1.2 2.2 x 19 چهار قطعه چوب رنده شده به ابعاد
 5.7cm و بلندی cm 1.6 ده قطعه چوب لوله به قطر

طرز العمل
1- سر چوب های مستطيل مانند را با چوب سای مطابق شکل)18-3( گول بسازيد. 

2- چوب های که دارای طول 33 سانتى متر است به شکل عالمت ضرب)x( قرار داده 
قسمت سر و وسط آن ها را برمه کنيد.

برمه سوراخ  با  است  متر  دارای طول 19 سانتى  هايى که  قطعه چوب  3- سر چهار 
کنيد.

4- به وسيلۀ گيرا و برمه قسمت اخير چوب های گول را برمه نماييد.
5- قطعات دراز تر چوب ها را دو به دو روی هم گذاشته و با يکى از چوب های استوانه 

مانند با پيچ و واشر محکم نماييد.
بند  انجام کوت  را در  6- چوب های کوتاه 
به  را  آنها  واشر  و  پيچ  وبه وسيله  داده  قرار 
در  کنيد.  وصل  مانند  استوانه  های  چوب 
توانيد  مى  را  داشته  دست  بند  کوت  اخير 

مطابق ذوق خود رنگ آميزی کنيد.

شکل )3-14 (

شکل )3-15 (

شکل )3-17 (

شکل )3-18 (
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خالصۀ فصل
همان طوری که برگ وميوه درختان از هم فرق دارند، چوب آن ها نيز از نظر سختى، 

رنگ، استحکام، بو و طول عمر متفاوت هستند.
برگ درختان از نظر شکل به دو دستۀ سوزنى برگ و هموار برگ تقسيم مى شوند. 
در ختانى که دارای برگ سوزنى شکل اند مانند درخت ناجو، درخت سنوبر و درخت 
سرو  معموالً دارای چوب نرم و در ختانى که دارای برگ هموار اند مانند درخت بلوط 

، بادام، چهار مغز دارای چوب سخت اند.
چوب درختان به دو طريقه خشک ساخته مى شود: به طريقۀ طبيعى و مصنوعى.

درخشک کردن طبيعى، چوب در هوای آزاد خشک ساخته مى شود که در اکثر کار 
گاه های نجاری مروج است. در خشک کردن مصنوعى چوب، بسته های چوب را داخل 
کوره مخصوص که شکل يک اتاق را داراست قرار مى دهند. داخل اين اتاق هوای گرم 
از بين چوب ها توسط پکه عبور داده مى شود و سبب خشک شدن سريع چوب مى 

شود.
چورسى يا اسکنه افزاری است برای کندن کاری، شکل دادن و سوراخ کردن چوب که 
از آن در اتصال چوب با يکديگر، نصب قفل دروازه های چوبى، نصب چپ راس ها وکار 

های مختلف ديگر استفاده مى شود.
قبل از استفاده از چورسى از محکم بودن تيغه در دستۀ آن خود را مطمئن سازيد. تيغه 
چورسى بسيار تيز و بران است با آن با دقت کامل کار کنيد. برای ضربه زدن در انتهای 
چورسى يا اسکنه بايد از چکش چوبى استفاده کنيد. هرگاه از چکش فلزی استفاده 

مى کنيد انتهای دستۀ چورسى بايد حلقه فلزی داشته باشد.
ميخ از جملۀ مواد کمکى نجاری است که استفاده از آن از دير زمان تاحال رايج است. 
ميخ ها دارای انواع و اندازه های مختلف است. ميخ ها به اساس طول، قطر، ساختمان 
سر آن و موادی که ميخ از آن ساخته شده است از هم فرق مى شوند پيچ نسب به 
ميخ قدرت اتصال بيشتر دارد. پيچ ها به اساس ساختمان سر آن، طول و قطر آن انواع 

مختلف دارد.

ACKU
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تمرین فصل

آيا تمام چوب ها دارای خواص يکسان است؟ کدام خواص چوب ها از هم فرق 
دارند؟ توضيح دهيد.

چوب درختانى که دارای برگ سوزنى و برگ هموار اند از هم چه تفاوت هايى 
دارند؟ واضح سازيد

نوع  چه  شود  استفاده  چوبى  محصوالت  ساختن  برای  نمدار  چوب  از  اگر 
مشکالتى را در آينده به وجود خواهد آمد؟

از چورسى يا اسکنه برای اجرای کدام کار ها استفاده مى شود؟ با مثال بيان 
نماييد.

تا  کنيم  رعايت  را  حفاظتى  نکات  کدام  اسکنه  يا  چورسى  با  کار  حين  در 
محفوظ باشيم؟

ميخ ها از نظر کدام مشخصات از همديگر فرق مى شوند؟
از سرش چوب اکثراً در کدام موارد استفاده مى شود؟

به تصاوير زير نگاه کنيد و فعاليت هايى که در هر مرحله انجام شده است 
لست نماييد.

برای ساختن يک تخته مشق که در تصوير زير نشان داده شده است مراحل 
اجرای کار و افزار کار مورد ضرورت را لست نماييد. 

)1()2()3()4()5()6(
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فصل چهارم 

کار با فلـــز

چند نوع فلزات را مى شناسيد؟ 
آيا مى توانيد چند خواص مهم فلزات را نام بگيريد؟

در عصر حاضر استفاده از فلزات در صنعت رو به افزايش است. اکثر قسمت های ماشين 
آالت از فلزات ساخته شده است عالوه بر آن از فلزات در ساختمان تعميرات، خطوط 
ريل، شبکه های آبرسانى مخابراتى، شبکه های برق به پيمانۀ وسيع استفاده مى شود. 

در تمام اين بخش ها ده ها حرفه وجود دارد که با فلز سروکار دارد.
در صنف هفتم با خواص عده يى از فلزات و برخى افزار کار فلزکاری آشنا شده ايد. در 
اين فصل با مطالعۀ اتصال مؤقتى و دايمى فلزات مانند: نت وبولت، پرچ کاری، ولدنگ 
کاری ولحيم کاری و همچنان با اجرای بعضى کار های ساده فلز کاری به دانش مسلکى 

ومهارت حرفوی تان مى افزاييد.
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شکل )3-4 ( تعدای از نت و بولت های مروج برای اتصال قطعات فلزی

اتصال فلزات
از  فلزی  اشيای  که  ديد  خواهيد  کنيد  توجه  خود  اطراف  به 

قطعات مختلف ساخته شده است.
 اين قطعات چگونه با هم وصل شده اند؟

در صنف قبلى آموختيد که فلزات پس از استخراج با سپری 
نيم  به صورت  فابريکه  در  آن  ذوب  و  مختلف  مراحل  نمودن 
ساخته شکل داده مى شوند. در صنايع فلزی فلزات نيم ساخته 
طريقه  به  پروفيل  و   گول  سيخ  انگالرن،  چادر،  آهن  مانند: 
های مختلف مانند: ولدنگ کاری، پرچ کاری،  لحيم کاری، نت 

وبولت با هم وصل مى شوند. اتصال فلزات به دودستۀ جدا شدنى )مؤقتى( و جدا نه 
شدنى )دايمى( تقسيم مى شوند.
الف- اتصال جدا شدنی فلزات

چرا بعضى قسمت های وسايل و ماشين آالت را طوری 
مى سازند که بتوان آنرا باز وبسته نمود؟

يک بايسکل يا يک ماشين خياطى را در نظر گيريد، 
کدام قسمت های آن به طور آسان قابليت جداکردن 

و دوباره به هم وصل کردن را دارد؟
وبولت  نت  توسط  معموالً  جداشدنى  يا  مؤقت  اتصال 
صورت مى گيرد. نت و بولت از نظر شکل ظاهری و 

نوع موادی که از آن ساخته شده است انواع مختلف دارد که در شکل )3-4( عده يى 
آز آنها ها نشان داده شده است.

شکل )4-1(

شکل )4-2( ACKU
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ب- اتصال دایمی فلزات
مانند  پرچ  ميخ  کاری:  پرچ   -1
قطعه  دو  دارد  مختلف  انواع  بولت 
فلز توسط طريقه پرچ کاری به شرح 

زير با هم وصل مى شوند:
بايد  فلز  دو  در  که  را  نقاطى  ابتدا 
پرچ شوند اندازه و نشانى مى نمايند. 
هرگاه اين فلزات ضخيم باشند، نقاط 
نشانى شده بايد به اندازۀ قطر ميخ 

پرچ، برمه شود، اما اگر فلزات مورد نظر دارای ضخامت کوچک باشند سوراخ کردن آنها 
بوسيلۀ ميخ پرچ، چکش و پرچ کش ممکن است. در هنگام سوراخ کردن بايد توجه 
شود که سوراخ های قطعات فلز با هم منطبق باشند سپس ميخ پرچ را از سوراخ هردو 
فلز به وسيلۀ چکش عبور داده و انجام کوچک ميخ پرچ را با چکش هموار يا گول مى 

نمايند تا قابليت برآمدن از فلزات را نداشته باشد.
افزار پرچ کاری 

1- پرچ کش: پرچ کش مانند استوانه يى است که يک انجام آن ميان خالى و انجام 
ديگر آن برای کوبيدن با چکش در هنگام پرچ کاری در نظر گرفته شده است. پرچ 

کش در شکل )6-4( نشان داده شده 
است.

2- سندان: از سندان در اجرای کار 
قات  کاری،  پرچ  مانند:  های مختلف 
کاری و شکل دادن فلزات که ضرورت 
به چکش کاری داشته باشد استفاده 
تصوير    )4-5( شکل  در  گردد.  مى 

يک سندان نشان داده شده است. 

شکل )4-4( اتصال دو فلز توسط ميخ پرچ

شکل) 5-4( سندان
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کار عملی پرچ کاری
وسایل مورد نیاز: ميخ پرچ، چکش، دو قطعه آهن چادر به ابعاد دلخواه ، پرچ کش ، 

خط کش و سوزن خط کشى.

طرز العمل: ابتدا لبۀ قطعات آهن چادر را که در نظر داريد به طريقۀ پرچ کاری با هم 
وصل نماييد روی هم قرار داده و در نقاطى که بايد باهم وصل شوند نخست اندازه گيری 
نموده سپس با سوزن خط کش در هردو فلز نشانى نماييد، بعداً به وسيله پرچ کش و 

چکش، ميخ پرچ را از نقاط نشانى شده هر فلز مطابق شکل)6-4( بگذرانيد
 در اخير سر باريک ميخ پرچ را با چکش بکوبيد تا نسبتاً گول شود. 

2- لحیم کاری: هرگاه دو قطعه فلز توسط مذاب فلز قلعى و سرب با هم اتصال يابند 
به اين طريقه لحيم کاری گويند. از لحيم کاری نه نتها برای اتصال فلزات؛ بلکه برای 

پرکاری )بستن درز های نازک بين فلزات( نيز استفاده مى شود. 
افزار لحیم کاری

الف- کاوه: برای ذوب کردن لحيم از وسيله يى بنام کاوه استفاده مى شود، کاوه مى 
تواند برقى يا آتشى باشد، آن قسمت کاوه که لحيم را ذوب مى نمايد از فلز مس ساخته 

شده است تا به زودی گرم شود. 

شکل )6-4( مراحل پرچ کاری دو قطعه فلز

ميلۀ مسى

دسته چوبى

سيم های توليد 
کننده حرارت

شکل )7-4( اجزای کاوه برقى
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ب- گُند فیروزه )روغن لحیم کاری(: 
از لحيم کاری محل مورد نظر در فلز تحت  قبل 
نقاط  پاک کردن  برای  پاک شود.  بايد خوب  کار 
لحيم کاری اکثراً از گند فيروزه استفاده مى شود. 
هرگاه گُند فيروزه با کاوه داغ به فلزات ماليده شود 
سبب پاک شدن همان محل از اوکسايد همان فلز 
مى گردد که در نتيجه به آسانى لحيم شده مى 

تواند. 

ج- سیم لحیم: سيم لحيم از 
الياژ فلز قلعى و سرب ساخته 
حرارت  درجه  در  که  شده 

نسبتا پايين ذوب مى شود. 

نکات حفاظتی لحیم کاری
1- کاوۀ داغ را روی ميز چوبى يا جايى که احتمال حريق است نگذاريد.

2- در هنگام لحيم کاری کوشش کنيد گاز و دود توليد شده از اثر گند فيروزه وارد 
سيستم تنفسى شما نه شود.

3- سيم برق کاوه را از قسمت های داغ کاوه دور نگهداريد تا موجب سوختن پوش سيم 
آن نه شود. به احتياط عمل نماييد تا محفوظ باشيد.

شکل )4-8(

شکل)9-4( لحيم
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شکل )4-8(

کار عملی لحیم کاری
وسايل مورد ضرورت: کاوه برقى، سيم لحيم، گند فيروزه، دو قطعه سيم مسى.

طرز العمل: ابتدا کاوۀ برقى را به برق وصل نماييد تا خوب داغ شود. يک انجام هردو 
سيم را به اندازه 1cm توسط کاوه با گند فيرزه خوب بماليد سپس سيم ها را که قباًل 
آماده ساخته ايد به وسيله پالس پهلوی هم محکم گرفته وآنها را با هم لحيم نماييد. 

3- ولدنگ برقی 
توسط ولدنگ کاری مى توان اتصاالت محکم را به وجود آورد. در ولدنگ کاری سيخ 
سبب  ديگر  قطعۀ  دو  باالی  آن  چکيدن  از  و  شده  ذوب  برق   جريان  توسط  ولدنگ 

اين  گردد.  مى  ها  آن  اتصال 
ولدنگ  ماشين  توسط  کار 
که در خود دارای ترانسفارمر 
مى  صورت  است  مخصوص 
برای  برقى  ولدنگ  از  گيرد. 
سوراخ  پرکاری  فلزات،  برش 
استفاده مى  نيز  ها  درز  و  ها 

شود. 

جستجو کنید

در حرفۀ حلبى سازی از لحيم کاری در ساختن کدام وسايل استفاده مى   .1
شود؟ 

حلبى سازان کاوه را چگونه گرم مى سازند؟  .2
چگونه  کاری  لحيم  از  الکترونيکى  و  برقى  وسايل  ترميم  ورکشاپ  در   .3

استفاده مى شود؟

شکل )9-4( ماشين 
ولدنگ برقى
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وسایل  حفاظتی ولدنگ برقی 
ماسک ولدنگ کاری:  داشتن ماسک حفاظتى يا عينک تاريک در حين ولدنگ کاری 
خيلى ضروری است. ماسک سبب حفاظت چشم و روی از تاثير مستقيم نور و حرارت 

بلند که در جريان ولدنگ کاری توليد مى شود، مى گردد. 

دست کش و پیش بند چرمی: در هنگام ولدنگ کاری جرقه ها به هرطرف پخش 
مى گردد. در اين صورت اگر دستان و لباس ها محفوظ نباشد ممکن سبب سوخته گى 
دستان يا حريق لباس های ولدنگ کار شود بنابر اين در وقت ولدنگ کاری از دست کش 
و پيش بند چرمى بايد  استفاده شود. عالوه بر اين وسايل، در ولدنگ کاری از چکش 

غرض  سيمى  برس  چوبى، 
پاک کاری محل ولدنگ کاری 

نيز استفاده مى شود.

شکل )10-4( وسايل حفاظتى انفرادی ولدنگ کاری

خالصۀ فصل
اکثر قسمت های ماشین آالت از  افزایش است،  به  از فلزات در صنعت رو  در عصر حاضر استفاده 

های  شبکه  ریل،  خطوط  تعمیرات،  ساختمان  در  فلزات  از  آن  بر  عالوه  است  شده  ساخته  فلزات 

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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تمرین فصل
فلزات نيم ساخته به چه نوع فلزات گفته مى شود؟ واضح سازيد.  -1

اگر اجزای ماشين آالت دارای اتصال مؤقتى باشند بهتر است يا اتصال دايمى؟ چرا؟  -2
معموالً اتصال مؤقتى توسط چه وسيلۀ به وجود مى آيد؟ با ارائه مثال واضح سازيد.  -3

برای به وجود آوردن اتصال دايمى فلزات چه طريقه هايى را به کار مى برند؟ نام بگيريد.  -4
افزار کار پرچ کاری را لست نموده وظايف هريک را به صورت خالصه توضيح نماييد.  -5

کدام حرفه ها با لحيم کاری سروکار دارند لست نماييد.  -6
مواد و وسايلى که برای لحيم کاری ضرورت است نام بگيرييد.  -7

در حين لحيم کاری کدام نکات حفاظتى را در نظر بايد داشت واضح سازيد.   -8
در ولدنگ برقى، سيخ و لدنگ چگونه ذوب و سبب اتصال دوقطعه فلز مى شود؟   -9

10- اگر بدون ماسک، دست کش و پيش بند چرمى ولدنگ کاری نماييم به چه نوع 
خطرات مواجه مى شويم؟ لست خطرات ممکنه راتهيه نماييد.

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.

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.
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آيا در بارۀ نقش زراعت در زيبايى شهر ها، پارک ها، جاده ها و منازل توجه نموده ايد؟
زراعت نه تنها به خاطر تهيۀ مواد غذايى انسان ها، حيوانات و پرنده گان مهم است بلکه 
محيط زنده گى ما را آراسته و زيبا نيز مى سازد. شهری که دارای درختان سبز، سبزه 
زار ها و گل های رنگارنگ است، شهر زيبا است و عالوه بر آن هوای پاک ودلنشين نيز 
دارد. در اين فصل خواهيد آموخت که: شرايط مناسب محيطى و تغذيۀ نباتات  چگونه 
باشد، نباتات با کدام روش ها  تکثير مى شوند، به چه حيوان دام يا مال گفته مى شود. 
حفظ الصحه و تغذيۀ مال يا دام چگونه صورت مى گيرد و همچنان در اين فصل در بارۀ 

تهيه ماست، پنير و مسکه معلومات کسب مى نماييد.

فصل پنجم

زراعت و مالداری
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شرایط محیطی برای رشد نباتات  
سير  گرم  واليات  در  راکه  زيتون  و  کيله  کينو،  مالته،  مانند:  درختانى  توانيم  مى  آيا 

پرورش مى گردد، در واليات سرد سير کشور نيز پرورش نماييم؟ چرا؟
 نباتات مختلف ضرورت به شرايط محيطى مختلف دارند. در صورت تغيير محيط، عدۀ 
از نباتات  نمى توانند با محيط جديد توافق نمايند که در نتيجه سبب وقفه در رشد آنها 

وحتى باعث خشک شدن آنها مى گردد.
قبل از کشت يا بذر يک گياه بايد بدانيم که محيط مناسب برای به ثمر رسيدن اين 
نبات چگونه بايد باشد تا  حاصل خوب بدست آوريم. حرارت، رطوبت، نور و نوع خاک 

از جملۀ عوامل محيطى است که در رشد نباتات  تأثير بسزای دارند. 

حرارت: 
چرا در يک تعداد واليات کشور ما گندم در شروع ماه جوزا در عدۀ در شروع ماه سرطان 

و در يک تعداد و اليات ديگر در اخير ماه سرطان َدرو مى شود؟
 حرارت محيط يکى از قوی ترين تأثير را در رشد نباتات  دارد. عده يى از نباتات  مانند: 
ـَرم، در هوای سرد، اما لوبيا، بادنجان رومى و . . .  در هوای گرم بهتر رشد مى  کاهو، ک
نمايند. بنابر اين در واليات گرمسير بنابر موجوديت هوای گرم نباتات زودتر به ثمر مى 

رسند.

نور: برای اين که يک نبات بتواند غذای الزم را برای خود بسازد بايد نور کافى در اختيار 
داشته باشد. بعضى از نباتات در تابش مستقيم و عده ای ديگردر تابش غير مستقيم  نور 

آفتاب، بهتر رشد مى نمايند.

رطوبت هوا : مقدار ذرات موجود آب در هوا را رطوبت گويند. اکثر نباتات با تغيير اندک 
و مؤقتى رطوبت از خود حساسيت نشان نمى دهند؛ ولى هر محيطى که مقدار رطوبت آن 

بين 40 الى 80 فيصد باشد،  در چنين محيط نباتات بهتر رشد مى نمايند.  
در گل خانه ها برای افزايش رطوبت هوا، برگ وساقه گل ها را توسط آب پاش های 

کوچک شستشو مى نمايند اين کار باعث افزايش رطوبت فضای گل خانه نيز مى شود.
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به معلومات خود بیفزایید
را  يى  پوشيده  سر  های  محيط  زراعتى  محصوالت  توليد  برای  زراعت  متخصصان 

که در آن عوامل محيطى؛ مانند: 
آب  نور،  شدت  حرارت،رطوبت، 
باشد  مى  کنترول  تحت  غذا  و 
خانه( نام)گل  به  که  سازند  مى 

ياد مى شود.   green house يا 
آنان با استفاده از چنين ساختمان 
ها قادر به توليد محصوالت زراعتى 

يک فصل در فصل ديگر هستند.

فعالیت
بزرگى و کوچکى ريشه نباتات  وهمچنان عمق و نفوذ آن در خاک چه تأثيری در 

رشد نباتات  دارد؟ در اين باره در گروه های خود با هم مباحثه نماييد.

تغذیه نباتات 
 نباتات غذای خود را چگونه بدست مى آورند؟

همۀ نباتات  ضرورت به مواد غذايى دارند. غذای نباتات  توسط ريشه و برگ آنها تهيه 
مى شود. ريشه قسمتى از مواد غذايى ضرورت نبات را از زمين جذب مى نمايد. برگ  
ساختن  و   )CO2(اوکسايد دای  کاربن  و   )O2( آکسجن  ساختن  آزاد  و  جذب  سبب 
مرکبات ديگری در موجوديت نور آفتاب مى گردد. وبه اين ترتيب نباتات از طريق برگ 

وريشۀ شان تغذيه مى شوند.
گل هايى که در گلدان ها نگهداری مى گردد، به مواد غذايى بيشتر ضرورت دارند؛ زيرا 
آب خروجى از زير گلدان ها مقداری از مواد غذايى خاک را در خود حل و از گلدان 

خارج مى نمايد. 
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سوال- چگونه مى توانيم مواد غذايى که توسط آب از گلدان خارج مى شود دو باره 
تأمين نماييم؟

از خاک گلدان  از راه های مناسب تأمين مواد غذايى گلدان ها تبديل قسمتى  يکى 
است. که عموماً در فصل بهار صورت مى گيرد. در هنگام تبديل قسمتى از خاک گلدان 
توجه شود که به ريشه گل صدمه نرسد. خاک جديد بايد مقدار ريگ و خاک رس را در 
خود داشته باشد. هرگاه در خاک گلدان ريگ بيشتر باشد در وقت آبياری آب به سرعت 
از زير گلدان خارج و ضرورت به آبياری بيشتر پيدا مى شود. اگر خاک گلدان مقدار 
بيشتر رس در خود داشته باشد در اين صورت آب در آن پوسيده يا گنده مى شود و از 
جانب ديگر هوا به ريشه نبات نمى رسد و به تدريج باعث از بين رفتن ريشه نبات مى 

شود. راه ديگر تغذيه نباتات کود دادن است. 

انواع کود
يا مايع در  الف- کود حیوانی: کود حيوانى منشأ حيوانى دارد که به صورت جامد 
نيز  کود  عوض  در  پوسيده  های  برگ  از  بعضاً  شود.  مى  استفاده  زراعتى  های  زمين 

استفاده شده مى تواند اما قبل از استفاده بهتر است ميده شوند.
ب- کود کیمیاوی: کود کيمياوی حاوی مواد معدنى مانند:پو تاشيم، امونيم فاسفيت، 
امونيم نايتريت و آهن است. نباتات مختلف به مقدار متفاوتى مواد معدنى ضرورت دارند 
بنابر اين، قبل از استفاده از کود های کيمياوی بايد با افراد مطلع در اين باره مشوره 

نماييد تا در مورد مقدار، زمان استفاده و نوع کود به شما معلومات دهد.
طریقه های تکثیر نباتات

آيا گاهى توانسته ايد که از يک نبات مثاًل: از يک بته گل يا از يک درخت، تعداد آنها را  به 
چند بته گل ديگر يا به چند نهال ديگر افزايش دهيد؟

ازدياد نباتات از يک بته به چندين بته و يا از يک نهال به چندين نهال ديگر را تکثير نبات  
گويند.  نباتات را مى توان به روش های گوناگون تکثير نمود که به مطالعۀ عده اي از آن 

مى پردازيم.
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الف - طریقه کشت دانه یا تخم
 با اين طريقه در صنف هفتم آشنايى حاصل نموديد. تکثير  به طريقۀ کشت دانه را 

تکثير به روش جنسى نيز گويند.
ب- غرس نهال

در  سبز  محالت  ايجاد  برای  ها  روش  از  يکى 
محيط کار و زنده گى ما غرس نهال است. 

غرس ونگهداری نهال در صحن مکتب، خانه ها، 
پارک ها و کنار جاده ها وظيفه همۀ ساکنان و 
باشنده گان آن محل است. نهال ها چگونه بايد 

به زمين غرس شود تا بهتر رشد نمايند؟
هرگاه نهال ها در قطار های منظم غرس شوند 
زيبا معلوم شده و در آبيار ی آنها سهولت فراهم 
مى شود. فاصله بين نهال ها ارتباط به نوع نهال 
دارد. مثاًل: فاصله بين دو درخت زرد آلو بايد 3.5  

الى 4 متر درنظر گرفته شود.
ابتدا زمين را مانند يک استوانه به قطر يک متر 

و عمق   80 سانتى متر   ) متناسب به ريشه نهال( حفر نماييد. در زمين حفر شده  
به اندازۀ 20 سانتى متر خاکى که در معرض تابش نور آفتاب قرار داشته است بريزيد.  
بعداً نهال را به احتياط طوری باالی آن قرار دهيد که ريشه های آن هموار به هر طرف 
قرار گيرد سپس باالی آن به اندازۀ 20 سانتى متر خاک بريزيد. برای اين که نهال مواد 
غذايى کافى در اختيار داشته باشد يک مقدار کاه يا علف )بقايای پوسيده نباتات( را در 
حفره هموار نموده و با الی آن خاک بريزيد و اندکى فشار دهيد تا نهال استوار بماند 
سپس از خاک، کاسه تجمع آب  را طوری بسازيد که ساقه نهال در مرکز آن قرار داشته 
باشد. قسمت مرکزی کاسه آب بايد  طوری ساخته شود که آب به ساقه نهال مستقيماً 
تماس نداشته باشد. در اخير نهال را بقدر کافى آب بدهيد. قبل از آبياری دوم کفيده 

گى های ايجاد شده در زمين را توسط خاک پر نماييد.

شکل )5-1 (
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ج-تکثیر به طریقه قلمه کردن نباتات: 
از  قسمتى  دادن  قرار  از  است  عبارت  کردن  قلمه 
وقت  و  شـــرايط  در  نبـــــات  شده  قطع   شاخۀ 
مناسب داخل خاک يا آب است  تــــا ريشه بکشد، 
کامل  نبات  يک  بـــه  مبدل  و  نمايد  برگ  و  جوانه 

شود. 

د- تکثیر نباتات به طریقه خوابانیدن:
در اين طريقه شاخچۀ بعضى از گل ها و درختان را بدون آن که از تنۀ اصلى آن جداسازند 

اندازه 20 تا30 سانتى متر در  به 
زير خاک مرطوب قرار مى دهند 
طوری که انجام ديگر آن از خاک 
بلند باشد. خاک اين قسمت را تا 
تا  دارند   نگاه مى  مدتى مرطوب 
شده  خاک  زير  کـــــه  شاخچۀ 
است  ريشــــه بکشد سپس آن را 
از ســـاقه اصلى بريده و منحيث 
مناسب  جای  در  جديد   نبات 

مى کارند.

کار عملی )قلمه کردن(
مواد و افزار کار: چاقو يا قيچى باغبانى، گلدان، ريگ و آب.

طرز العمل: 
1- شاخۀ يک ساله)جوان و سبز رنگ( را با قيچى باغبانى يا چاقوی تيز از ساقه اصلى 

يک گل که قابليت تکثير به طريقۀ قلمه راداشته باشد جدا کنيد.

شکل )3-5( تکثير به طريقه خوابانيدن

شکل )2-5( تکثير به طريقه قلمه
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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 نماييد.  

ب- برای قلمه کردن از چاقو يا قيچى تيز استفاده نماييد تا موجب خراشيده گى قلمه 
نشود. 

ج- قلمه ها را در معرض تابش مسقيم نور آفتاب و جريان باد قرار ندهيد.
 د- در صورتى که مى خواهيد قلمه  ها را به جای ديگر انتقال دهيد، آنها را در يک تکه 

نمدار طوری بپيچانيد که به پنگ های آن صدمه نرسد سپس آن را انتقال دهيد. 
2- شاخۀ جدا شده را به قطعات 10 تا 15 سانتى متری تقسيم کنيد. آن قطعاتى که 

دارای 3 تا 5 پنگ )جوانه( باشد چانس بيشتر سبز شدن را دارند. 
3- قلمه های واجد شرايط ) پنگ دار( را در گلدان، داخل ريگ پاک به احتياط غرس       

نماييد.
گلدان  ايـــــــن  ريگ   -4
را مرطوب نگاه کنيد تا قلمه 

ريشه بکشد. 

شکل )4-5( تکثيربه طريقه قلمه 
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مالداری
افزايش جمعيت بشر نياز های بيشتر مواد غذايى را به وجود آورده است. 

بشر چگونه مى تواند محصوالت زراعتى و مالداری را متناسب با افزايش جمعيت بشر، 
بيشتر سازد؟ 

در عصر حاضر در کشور های پيشرفته جهان زراعت و مالداری سنتى مبدل به زراعت 
و مالداری پيشرفته گرديده است. پرورش نسل های اصالح شده حيوانات و پرنده گان 
مال  مناسب  تعذيۀ  و  الصحه  رعايت حفظ  تکنالوژی جديد،  از  استفاده  و  ها  فارم  در 
سبب افزايش محصوالت مالداری شده است. برای آشنايى بيشتر شما در بارۀ مالداری 
به مطالعۀ اين موضوعات مى پردازيم. دسته بندی مال يا دام، حفظ الصحه مال، تغذيه 
مال، روش های نگهداری شير و همچنان در بارۀ  طرز تهيۀ ماست، پنير ومسکه که از 

شير بدست مى آيد، معلومات کسب مى نماييد.

شکل)5-5( لبنيات
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1. به چه علت وقايه ) پيش گيری از مبتال شدن به 
بيماری( بهتر از معالجه است؟

2. چه رابطه ای بين صحت انسان) مالدار( و صحت 
مال وجود دارد؟

دسته بندی مال یادام 
در کشور عزيز ما افغانستان معموالً کدام حيوانات پرورش و نگهداری مى شود؟

مانند:  به حيواناتى  است.  رايج  پرورش حيوانات مختلف  ما  مناطق مختلف کشور  در 
گاو، شتر، بز، گوشفند، اسپ و گاوميش مال گفته مى شود. مال ها از نظر مشخصات 
مشترک بين آنها به دسته های مختلف تقسيم مى شوند که به مهم ترين آنها اشاره 

مى نماييم:
1- دسته بندی مال ها از نظر جسامت: 

• مال هايى که جسامت کوچک دارند؛ مانند: بز و گوسفند.
• مال هايى که دارای جسامت بزرگ اند مانند: گاو، شتر، اسپ و گاوميش.

2- دسته بندی مال ها از نظر دستگاه هاضمه:
• نشخوار کننده گان مانند: گاو، بز، گوسفند، شتر و . . .

• مال هايى که نشخوار نمى کنند مانند: اسپ، مرکب و . . .
3- تقسیم بندی مال ها از نظر تولید مثل:

• مال هايى که يک چوچه به دنيا مى آورند مانند: اسپ و گاو
• مال هايى که بعضاً دو چوچه به دينا مى آورند مانند: گوسفند و بز

• مال هايى که چند چوچه به دنيا مى آورند؛ مانند: خرگوش وبعضى از نسل های بز.
در مالداری رعايت حفظ الصحه، تغذيه مناسب مال و توليد مثل و اصالح نژاد موجب 

سالمتى مال و افزايش محصوالت مال داری مى شود.

بحث کنید
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حفظ الصحه و معالجۀ مال
نگه داری  بايد  به چه شرايط  ، مال ها  برا ی بدست آوردن محصوالت صحى وسالم 

شوند؟
الصحه نخست  در رعايت حفظ 
بايد  مال  بودن  پاک  همه  از 
مورد توجه قرار گيرد. به همين 
عفونى  ضد  شستن،  منظور 
کردن، پشم چينى و پاک کردن 
مال از آلوده گى ها بايد به موقع 
واکسين  گيرد.  صورت  مرتباً  و 
کردن مال عليه امراض، خصوصاً 
امراض مشترک بين مال و انسان 

مانند: توبرکلوز، تب مالت و سياه زخم بسيار مهم است عالوه بر اين نکات، حفظ الصحۀ 
محل نگهداری مال ها وجلو گيری از آلوده گى غذای مال در حفظ سالمتى آنها دارای 

اهميت است.
و  سالم  مال  از  باشد.   و شاداب  سالم  مال  که  باعث مى شود  ياد شده  نکات  رعايت 

صحتمند محصوالت سالم و صحى بدست مى آيد. 

شکل )5-6(

جستجو کنید

در محل زنده گى شما چه نوع حيوانات اهلى پرورش مى يابد؟
مى  مبتال  امراض  نوع  چه  به  بعضا  يابد  مى  پرورش  شما  محل  در  که  حيواناتى 

شوند؟
با توجه به وضعيت اقليمى، طويله ها بايد دارای چه نوع ساختمان باشد؟
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تغذیۀ مال
آيا در بارۀ نقش تغذيه در رشد مال و افزايش محصوالت مالدارای توجه نموده ايد؟

زمانى ما مى توانيم انتظار توليد مناسب از مالداری را داشته باشيم که عالوه بر رعايت 
به  روزانه  مال  هر  کنيم.  طرف  بر  نيز  را  مال  غذايى  معالجه ضرورت  و  الصحه   حفظ 

موادی مانند: پروتين، ويتامين، چربى و امالح ) نمک ها( ضرورت دارند. مقدار اين مواد 
 بسته گى به عواملى مانند: وزن مال، نوع استفاده از مال، مقدار توليد روزانۀ محصول

)مثالً مقدار توليدشير( و وضع مال )آوبست بودن مال( دارد. مواد غذايى مال به دودسته 
تقسيم مى شود:

1. مواد علوفه يى
2. مواد متراکم شده )کنجاره(

1- مواد علوفه یی: در بسياری از کشور های جهان مال ها در فصل های مناسب، در 
چراگاه های طبيعى از مواد علوفه يى تازه و ارزان تغذيه مى شوند. اين نوع تغذيۀ مال 

در کشور ما نيز مروج است.

شکل )5-7(
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2- مواد غذایی متراکم)کنجاره(:
گندم پوست  ِجـــو،  کـــردن  آسياب  از  مـــواد  اين 

 

با  که  ديگر  مواد  بعض  و  جواری   ، سويا  )سبوس( 
ساخته  گردند،  مى  مخلوط  هم  با  معين  های   نسبت 
انرژی بيشتر تـوليد  اين مواد غذايى در مال  مى شود. 
محسوب مال  غذايى  های  مکمل  جملۀ  از  و  کند   مى 

مى شود.

نسل های اصالح شده مال
از نسل های گاو ها نسبت به گاو های معمولى، بيشتر شير مى دهند؟  چرا  بعضى 
تمام موجودات زنده با توليد مثل سبب بقای نسل خود مى شوند، عالوه برآن توليد 
مثل سبب انتقال صفات حيوان به نسل های بعدی آن مى گردد. دانشمندان توانسته 
اند صفات نا مطلوب حيوانات را در سلول های جنسى آن ها تضعيف و برعکس صفات 
مطلوب را تقويت کنند. اين عمل را اصالح نسل گويند. در عصر حاضر مالداران کوشش 
مى نمايند مال های اصالح شده را نگهداری نمايند تا بتوانند محصوالت بيشتر به دست 

آرند.

شکل)5-8(

در محل زنده گى شما مال ها چگونه و از کدام مواد 
تغذيه مى شوند؟ 

بحث کنید
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اهمیت غذایی شیر و ترکیب آن 
چرا اولين غذای اکثر نوزادان شير است؟

شير يکى از کامل ترين و با ارزش ترين مواد غذايى به شمار مى رود. در ترکيب شير، 
انرژی و مواد مورد ضروت رشد نوزاد  وجود دارد عالوه بر اين شير دارای موادی است که 
باعث حفظ نوزادان در برابر امراض مى گردد. شير در خود مواد پرو تينى، قند )لکتوز(، 
نمک ها )امالح(، ويتامين ها، گاز های محلول در شير، انزايم ها و آب  دارد. ويتامين 

های موجود در شير به دودسته تقسيم مى شوند: 
. C و  ويتامين B12 B6 B2 B1 :الف- ويتامين های منحل در آب مانند ويتامين های

.K وA ،D، E :ب- ويتامين های منحل در چربى مانند ويتامين های
ازشير برای تهيۀ مواد غذايى ديگر مانند: ماست، پنير، قروت و مسکه نيز استفاده مى 

شود.

تعقیم یا پاستوریزه کردن شیر
چگونه مى توانيم شير را بدون فاسد شدن تا مدت بيشتر نگه داری نماييم؟ 

وجود ميکرو ارگانيزم ها )ميکروب ها ، باکتريا. . .(  در شير با عث مى شود که شير در 
هوای نسبتاً گرم فاسد شود. ميکروب ها به دو طريق وارد شير مى گردند:

الف- از داخل بدن حيوان شيرده، بعضى از ميکروب های مانند: سل، تب مالت و غيره 

فعالیت
در گروه های خود زمان بارداری حيواناتى را 
که درجدول مقابل ذکر شده بعد از مباحثه 
برای همصنفان خود  را  آن  بنويسيد سپس 

ارائه نماييد. 

مدت بار داری به روزنام حیوان

گاو
گاومیش

اسپ 
شتر 
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از طريق جريان خون به پستان حيوان و سپس وارد شير آن حيوان مى گردد. هرگاه 
چنين شير قبل از جوش دادن نوشيده شود سبب مبتال شدن انسان به امراض حيوانى 

مى گردد.
ب- از محيط خارج: از طريق هوای بيرونى، ظروفى که شير درآن نگه داری مى شود، 
دستان شخص شير دوش و . . . بنابر اين ضرورت است که، شيوه تعقيم و نگهداری 
شير را بدانيم تا بتوانيم شير را بدون فاسد شدن تا مدت بيشتر به صورت صحى نگه 

داری نماييم.

آب سرکه،  مايع)شير،  غذايى  مواد  دادن  حرارت  از  عبارت   پاستوريزاسيون 
 ميوه . . . ( درحرارت پائينتر از 100 درجه سانتى گريد و دوباره سرد ساختن سريع

از  شير  داخل  وباکتريای  ها  ميکروب  اکثر  صورت  اين  در  گويند.  را   آن 
توان  مى  نگهداری  بيشتر  مدت  تا  درجای سرد  را   رود. شيرپاسوريزه شده  مى  بين 

کرد.

فرانسوی  دانشمند  نام  از  پاستوريزاسيون  کلمه 
برای   19 قرن  در  او  شده  گرفته  پاستور  لويى 
نخستين بار پاستوريزه کردن مواد غذايى مايع را 

امتحان و نتيجه مطلوب را بدست آورد.

فکر کنید:
شير فاسد شده را چگونه تشخيص نموده مى توانيد؟

بیشتر بدانید
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محصوالت ساخته شده از شیر
آيا مى دانيد از شير چه مواد غذايى ديگر ساخته مى شود؟

از شير محصوالت خوش مزه و پر فروش ديگر؛ مانند: ماست، پنير، چکه، قروت و قيماق 
توليد مى شود که طرز تهيۀ عده يى از آنها را مطالعه مى نماييم.

طرز تهیه پنیر به شیوه محلی 
شيری  کيفيت  به  وابسته  پنير  کيفيت 
شود  مى  ساخته  آن  از  پنير  که  است 
شير  از  بايد  پنير  ساختن  برای  بنابراين 
برای  نماييد.  استفاده  سالم  و  پاک  تازه، 
تکه  يک  از  را  شير  ابتدا  پنير  ساختن 
پاک بگذرانيد سپس آن را حرارت دهيد 
)پاستوريزه کنيد( و بگذاريد الى 30 درجه 
سانتى گريد سرد شود. مقداری مايه ای 
ايد  ساخته  آماده  که  شيری  به  را  پنير 
مايه  هرگاه  شود.  لخته  تا  نماييد  عالوه 

ای پنير در اختيار نداشته باشيد مى توانيد از ماست يا آب ليو نيز استفاده نماييد. شير 
لخته شده را در صافه بريزيد تا آبش بريزد و ذرات پنير با هم چسپيده و متراکم شود. 

بعداً پنير را از صافه بيرون کشيده و در بين آب نمکى نگهداری نماييد.

طرز تهیه مسکه از ماست به شیوه محلی 
برای تهيه مسکه از ماست ابتدا شير را به ماست تبديل مى نمايند بنا بر اين شير را 
جوش نموده و مى گذارند که الى 37 در جه سانتى گريد دوباره سرد شود بعداً منحيث 
مايه مقداری ماست) 2-3 قاشق غذا خوری در هر کيلو گرام شير( به آن مى افزايند 
و خوب مخلوط نموده  و برای چند ساعت در جای گرم قرار مى دهند تا ماست مايه 

شکل)5-9(
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شود. سپس ماست را در ظرف سربسته)َمشک( انداخته و به اندازه مقدار ماست، آب 
نيز به آن ظرف مى ريزند. ظرف را به حدی تکان مى دهند که ذرات چربى از دوغ جدا 
شود. هرگاه دوغ در يک ظرف سرباز انداخته شود ذرات کوچک مسکه به ساده گى از 

روی دوغ قابل جمع آوری است. 

کار عملی
هر گروپ يکى از فعاليت های زير را انتخاب و عملى نمايند.

الف- تهیه پنیر از شیر به شیوۀ محلی
مواد و وسايل مورد ضرورت: شير تازه)1-2 کيلو گرام(، تکۀ صافه دوخته شده به شکل 

خريطه، مقداری ماست، منبع حرارت وظرف فلزی.
طرز العمل: ابتدا شير را از يک تکه پاک)صافه( بگذرانيد  سپس آن را حرارت دهيد 
و بگذاريد الى 30 درجه سانتى گريد سرد شود. مقداری مايه يى پنير را به شيری که 
آماده شده  عالوه نماييد تا لخته شود. شير لخته شده را در صافه بياندازيد و فشار دهيد 
پنيررا از صافه بيرون  تا آبش بريزد و ذرات پنير با هم چسپيده و متراکم شود. بعداً 

کشيده و طعم آن را بچشيد.

ب- تهیه مسکه از ماست به شیوه محلی
مواد مورد ضرورت: به مقدار 1-2 کيلو گرام ماست مايه شده از شير طبيعى )مثاًل 
شير گاو(، يک ظرف سر پوشدار؛ مثاًل: يک بوشکه کوچک پالستيکى پاک که سر پوش 
قاب  يک  و  قاشق  دوغ، يک  انداختن  برای  باز  بتواند، يک ظرف سر  آن محکم شده 

کوچک برای گذاشتن مسکه.
طرز العمل: ابتدا ماست را در ظرف سر پوشدار انداخته و به اندازه مقدار ماست، آب 
را باالی آن نيز عالوه کنيد سپس سر بوشکه را محکم نموده و آن را تا حدی تکان 
دهيد که ذرات مسکه در سطح دوغ مشاهده گردد در اين مرحله دوغ را در ظرف سرباز 

انداخته و بعد از چند دقيقه شروع به جمع آوری مسکه، از روی دوغ نماييد.
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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.

دارد.  اهمیت  نباتات   رشد  در  که  است  محیطی  عوامل  از جملۀ  نوع خاک  و  نور  رطوبت،  حرارت، 

ضرورت هر نبات به عواملی که ذکر شده متفاوت است.

رم ...  ـَ حرارت محیط یکی از قوی ترین تأثیر را در رشد نباتات  دارد. بعضی از نباتات  مانند: کاهو، ک

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

داشته اختیار  در  کافی  نور  باید  بسازد  خود  برای  را  الزم  غذای  بتواند  نبات  یک  که  این   برای 

باشد.

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 40 الی 80 فیصد باشد،  در 

چنین محیط نباتات بهتر رشد می نمایند.  

آزاد  و  برگ  سبب جذب  نماید.  از زمین جذب می  را  نبات  از مواد غذایی ضرورت  ریشه قسمتی 

ساختن آکسجن و کاربن دای اوکسایدو ساختن مرکبات دیگری در موجودیت نور آفتاب می گردد.

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 عمومًا 

در فصل بهار صورت می گیرد.

های  برگ  از  بعضًا  شود.  می  استفاده  مایع  یا  جامد  صورت  به  که  دارد  حیوانی  منشأ  حیوانی  کود 

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.
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شاخچۀ بعضی از گل ها و درختان را بدون آن که از تنه اصلی آن جداسازند به اندازه 20-30 سانتی 

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 جسامت کوچک دارندمانند: بز و گوسفند. 	•

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 بعضًا 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. 	•

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 

ضرورت غذایی آنها را نیز بر طرف کنیم. مواد غذایی مال به دودسته تقسیم می شود:

مواد علوفه یی

مواد متراکم شده

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: 

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

K وA ،D، E :ب- ویتامین های منحل در چربی مانند ویتامین های

وجود میکرو اگانیزم ها )میکروب ها ، باکتریا. . .(  در شیر با عث می شود که شیر در هوای نسبتًا 

گرم فاسد شود.

ACKU



63

تمرین فصل

1- عمده ترين عوامل محيطى در رشد نباتات چيست نام بگيريد.
2- در ختانى که در محيط گرم و درختانى که در محيط سرد رشد مى نمايند 

لست نماييد.
3- رطوبت هوا چه مفهوم دارد واضح سازيد.

4- نباتات غذای خود را چگونه حاصل مى نمايند در اين باره چند سطر در 
کتابچه های تان بنويسيد.

5- به کدام طرق مى توان نباتات را تکثير نمود با مثال واضح سازيد.
6- شاخه يى که برای قلمه انتخاب مى شود بايد دارای کدام صفات باشد؟ 

توضيح نماييد.
7- با يک باغبان مصاحبه کنيد و سواالت زير را از وی بپرسيد:

کدام در ختان يا گل ها به طريقه قلمه کردن تکثير شده مى توانند؟  •
مى  شده  تکثير  شاخه  خوابانيدن  طريقه  به  ها  گل  يا  ختان  در  کدام   •

توانند؟
کدام گل ها را مى توان در گلدان پرورش نمود؟  •

به در ختان چگونه و از کدام نوع کود داده مى شود؟  •
در کدام ماه های سال به درختان کود داده شود بهتر است؟  •

8- حيوانات را از نظر توليد مثل گروپ بندی نماييد.
باره چند سطر  اين  در  دارد؟  نقش  مالداری چه  در  رعايت حفظالصحه   -9

بنويسيد.
10- نقشه مفهومى زير را تکميل نماييد.
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11- نسل حيوان يا نبات اصالح شده و غير اصالح شده از هم چه تفاوتى 
دارد؟ توضيح نماييد.

های  ويتامين  آن  مطابق  و  ترسيم  تان  های  کتابچه  در  را  زير  12- جدول 
منحل در آب و منحل در چربى شير را در آن بنويسيد.

ويتامين های شير منحل در چربىويتامين های شير منحل درآب

13- با يک مالدار مصاحبه نموده و سؤاالت زير را از وی بپرسيد:
الف- برای تغذيۀ مال ها در فصل زمستان چه تدابيری را اتخاذ مى نماييد؟

ب- حيوانات خود را در برابر کدام امراض واکسين مى کنيد؟
ج- قروت و چکه را چگونه مى سازيد؟
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چند نوع تار يا نخ را مى شناسيد؟
از اين تار ها برای بافتن چه چيز ها استفاده مى شود؟

نام منسوجات يا تکه های نخى، ابريشمى، پشمى و تکه های نيلون را شنيده ايد، اين نام 
ها به اساس اسم اليافى گذاشته شده که تکه از آن بافته شده است. همانطوری که خواص 
الياف و تار ها از همديگر فرق دارند  خواص منسوجات بافته شده از آن ها نيز متفاوت 
مهــــارت  از  يکى  است. 
خياطى  حرفۀ  مهم  های 
ها  تکه  خواص  شناخت 
مى باشد.  در صنف قبلى 
و  اهميت خياطى  بارۀ  در 
دوزی  دست  بعضى  بافت 
های ساده آشنايى حاصل 
فصل  اين  در  ايد.  نموده 
و  طبيعى  الياف  مورد  در 
مصنوعى و تکه های بافته 
شده از آن و همچنان افزار 
با  بافت  اصول  و  خياطى 
کرشنيل  معلومات حاصل 

مى نماييد. 

فصل  ششم

خیاطي و بافت
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انواع منسوجات )تکه ها( 
الياف  اند.  شده  بافته  الياف  از  ها  تکه  يا  منسوجات 
رشته های باريک مو مانند است که ابتدا آن را به تار 
های با ضخامت و رنگ های مختلف تبديل مى کنند، 
اليافى بستگى دارد که از آن  خواص تکه به خواص 

بافته شده اند. الياف به دو صورت پيدا مى شوند: 
1- الیاف طبیعی: الياف طبيعى به سه دسته تقسيم 

مى شود:
الف- الياف نباتى مانند:  پنبه، کتان و ِکنف)ِکنف اليافى است که از آن تار بوری ساخته 

مى شود.(
ب- الياف حيوانى مانند:پشم، ابريشم و مو.

ج- الياف معدنى مانند: پنبه نا سوز، طال وغيره.
2- الیاف مصنوعی: الياف مصنوعى توسط انسان با استفاده از مواد موجود در طبيعت 

ساخته شده است مانند: نايلون و ريون.

شکل)6-2(

فعالیت
برای تهيۀ چه چيز ها استفاده مى  نامش در جدول زير ذکر شده،  اليافى که  از 

شود؟
در اين مورد در گروپ های تان بحث و مشوره کنيد سپس نتايج آن را در جدول 

ياداشت و برای صنف تان گزارش دهيد.

پنبه ناسوزنايلونپنبهموپشمابريشمنوع الياف

مورد استفاده
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افزار خیاطی
در حرفۀ خياطى داشتن افزار و وسايل خياطى مانند: ميز خياطى، آالت اندازه گيری، 
ماشين خياطى، اوتو و کتالک های مختلف سبب مى شود که لباس های زيبا، مطابق 

اندازه و صاف دوخته شود. اينک به صورت مختصر به اين افزار اشاره مى نماييم:

خياطى  ميز  از  استفاده  با  خیاطی:  میز   -1
مانند:  های  فعاليت  لت  سهو  به  توان  مى 
ميز خياطى  نمود.  کاری  اوتو  و  برش، دوخت 
در حدود 100-  120 سانتى متر ارتفاع دارد 
ماشين  گذاشتن  برای  جای  آن  سطح  در  که 
گذاشتن  برای  ها  روک  آن  کنار  ودر  خياطى 
تباشير  و  تار،سوزن  ها،  کتالک  فيته،  قيچى، 

وجود دارد. 

2- ماشین خیاطی
ساده ترين ماشين خياطى دستى در شکل )4-6( نشان داده شده که صرف مى تواند 
های  دوخت  توانند  مى  که  دارد  وجود  برقى  دوخت  های  ماشين  امروز  نمايد.  بخيه 
مختلف؛ مانند: گلدوزی، دکمه دوزی، دوخت زيگزاگ، پس دوزی و . . . را انجام دهد.  

شکل )3-6( ميز خياطى

شکل )4-6( ماشين خياطى
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سوزن ماشين خياطى صرف برای دوختن تکه و چيز های نازک و لطيف طرح و ساخته 
شده است نبايد چيز های ديگر را در زير سوزن آن قرار داد. ممکن است اين کار سبب 
شکستن سوزن وخراب شدن ماشين شود. درهنگام کار با ماشين خياطى در خانه توجه 

داشته باشيد که اطفال به ماشين دست نزنند تا به آنها صدمه نرسد.

بعداً  توسط سوزن باالی خط کشيده شده  کوک 
اين  در  بدوزيد.  ماشين  با  را  آن  سپس  و  بزنيد 
مرحله لبه دستکول را به اندازۀ 5 سانتى متر  قات 
نموده بعد از کوک زدن با ماشين آن را بدوزيد. 
گرفته  اندازه  فيته  با  را  دستکول  عرضى  وسط 
 5 اندازۀ  به  نشانى  طرف  دو  وبه  کنيد  نشانى  و 
البته  ايجاد کنيد که  سانتى متر دو نشانى ديگر 
دستکول  های  دسته  دوختن  برای  دونقطه  اين 

استفاده مى شوند.
پارچه يى راکه برای دسته قباًل جدا نموده ايد به 
دو توتۀ 20×7.5  تقسيم و به اندازه 7 ملى متراز 
پشت، ماشين کنيد سپس آن را در لبه دستکول 

شکل )3-6( ميز خياطى

خط1خط2

کار عملی
1- دوخت دستکول دستی

افزار مورد ضرورت: تکه به رنگ مورد عالقه شما، به ابعاد 40× 100 سانتى متر، 
تار،سوزن،قيچى، ماشين خياطى و فيتۀ اندازه گيری.

طرز العمل: ابتدا يک پارچه يى به اندازۀ 40×15 سانتى متر از طول تکه برای ساختن 
دسته دستکول جدا کنيد. تکه باقيمانده را از وسط قات نموده و دو طرف آن را به 

اندازۀ 1.5  سانتى متر تو سط فيته اندازه بگيريد و خط بکشيد  )خطوط 2-1(.
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در نقاط نشانى شده بدوزيد. در اخير دستکول دوخته 
شده را راسته نموده و آن را اوتو کنيد.

شما مى توانيد به عوض تکه از پالستيک نرم و خوش 
رنگ نيز دستکول بدوزيد.
2- دوخت بکس دستی

وسایل مورد ضرورت: تکۀ جير به رنگ دلخواه به اندازه 53×34 سانتى متر، سرش 
مايع دکمه، خط کش و قيچى.

طرز العمل:
1- مستطيلى به اندازۀ 53×32 سانتى مترترسيم 
و رأس های آن را )a b c d( نام گذاری نماييد. 
از نقاط ) cو d( به اندازۀ 21 سانتى متر باال رويد 

و نقاط)m و n( را مشخص کنيد.
2- از نقاط )d،c و m، n( به اندازۀ 1 سانتى متر 
 po دو خط )m، d( خارج شويد و موازی به خط

و xy را رسم کنيد.
3- از نقطه a به اندازۀ 5 سانتى متر داخل رويد 
و نقطه h را مشخص کنيد. از نقطه h به اندازۀ 
9 سانتى متر پايين رويد و موازی به خط abيک 

خط نقطه چين رسم کنيد.
4- از نقاط s و r به اندازۀ 2.5 سانتى متر باالرويد 
و آن را به نقطه h وصل کنيد . سپس نقطه h را 
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به شکل 'گول ديزاين کنيد.
5- قسمتى که دارای رنگ تيره است ازخط dm و cn به سمت پشت قات نموده اوتو  

و سپس سرش کنيد.
sr جدا مى  از خط  که  قسمتى   -6
شود قات کنيد و بعداً برای بستن آن 
عالقه  که  ديگر  وسيلۀ  هر  يا  دکمه 

داريد استفاده نماييد.
ساخته  بکس  توانيد  مى  حاال   -7
رنگ  خوش  های  فيته  با  را  شده 

تزيين نماييد.

بافت با کرشنیل
دارای جری کوچک   )6-5( مانند شکل  آن  انجام  است که يک  فلزی  ميلۀ  کرشنيل 

آن   توسط  بتوان  تا  است 
کرشنيل  نمود.  بافت  تار  با 
مختلف  های  شماره  دارای 
قطر  به  متناسب  که  است 
تار انتخاب مى شود. هرچند 
باشد  باالتر  شماره کرشنيل 
شماره  هرچند  و  تر  نازک 
تر  ضخيم  باشد،  تر  پايين 

است.
 

شکل )5-6( کرشنيل
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اصول بافت با کرشنیل
کرشنيل را بين انگشت شست و انگشت شهادت دست راست تان محکم بگيريد. تار 
را در دست چپ مانند شکل)6-6  الف( نگه داشته و مانند شکل)6-6 ب( به وسيله 
کرشنيل اولين حلقه زنجيره را ببافيد. و به اندازه يى که ضرورت داريد طول زنجيره را 

ادامه دهيد. 

بعد از تکميل قطار اول دوباره تار را مطابق شکل)7-6 الف( روی کرشنيل دور داده 
با نوک  تار را  از زنجيره آخری عبور داده و مانند شکل )7-6ب(  و نوک کرشنيل را 
کرشنيل از دو حلقه روی کرشنيل بگذرانيد و اين عمل را مانند شکل )7-6 ج( تا اخير 

اين قطار ادامه دهيد.
هرگاه قبل از فرو بردن کرشنيل به داخل زنجيره قبلى يک زنجيره ديگر مانند شکل 
)7-6 الف( بسازيد سپس کرشنيل را داخل زنجيره فرو بريد در اين صورت بافت حاصله 

زياد مترکم و سفت نخواهد بود.

هرگاه دوزنجيره بافته شده در قطار قبلى را در يک زنجيره قطار جديد باهم وصل کنيم 
در اين صورت عرض پارچه بافته شده کوچک شده مى رود و برعکس هرگاه در يک 
زنجيره قطار قبلى دو زنجيره در قطار جديد ايجاد نماييد عرض پارچه بيشتر شده مى 
رود. هرگاه اولين زنجيره و آخرين زنجيره در قطار اول را باهم وصل نماييد و بافت را با 

اصولى که تذکر يافت ادامه دهيد در اين صورت پارچه به شکل گول شکل مى گيرد.

الف

شکل)6-6 (

جب

شکل)6-7 (
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کار عملی ) بافت یک لیف(
مواد ضرورت: کرشنيل و مقداری تار نخى يا تار جاکت بافى)تار 

اون(.
طرز العمل: قطار اول را بزرگتر از طول محيط بند دست تان زنجيره 

ببافيد سپس سر واخر زنجيره ها را باهم وصل کنيد.
در ادامه بافت در هر قطار دو دانه)زنجيره( در دو طرف هر قطار 

اضافه کنيد تا اين که طول ليف الى بند دوم انکشت شست تان برسد. 
سپس در هر قطار يکدانه کم کنيد تا طول ليف الى بند دوم انگشت شهادت تان برسد. بعداً 
با فت را بدون اضافه کردن و کم کردن دانه، ادامه دهيد تا برابر به طول دست تان برسد. در 

اخير انجام ليف را بدوزيد و برای انجام ديگرش از تار زنجيره بافته و از آن  بند بسازيد.

خالصۀ فصل
بافته شده  آن  از  که  دارد  بستگی  الیافی  به خواص  تکه  است. خواص  بافته شده  الیاف  از  ها  تکه 

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 ِکنف) ِکنف 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 100-  120 سانتی 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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به نظر شمايک معمار ماهر کدام مهارت های حرفوی را بايد کسب کرده باشد؟
رطوبت،  و  نم  برابر  در  که  بود  ابتدايى  ها خيلى  خانه  اکثر  مواد ساختمانى  قديم  در 
مقاومت کافى نداشتند؛ اما استفاده از مواد مختلف ديگر مانند: خشت، سمنت، آهن، 
قير، چوب، سنگ های طبيعى و مصنوعى و همچنان پيشرفت در طراحى و ديزاين 
تعميرات  باعث ايجاد شيوه های جديد در صنعت خانه سازی و اعمار ساختمان های 
مستحکم و با امکانات بهتر شده است. برای يک معمار الزم است که عالوه بر چگونه گى 
انجام کار های معماری، با خواص مواد ساختمانى آشنايى کامل داشته ونحوۀ استفاده از 

مواد متذکره را خوب بداند تا بتواند 
از مواد ساختمانى گوناگون در کار 
نمايد.  استفاده  ساختمانى  های 
و  مشخصات  قبلى  در صنف  شما 
به کار گيری برخى از افزار کار و 
نموده  رامطالعه  ساختمانى  مواد 
و  مواد  بارۀ  در  فصل  اين  در  ايد، 
فعاليت  و چند  مصالح ساختمانى 
خط  مانند:  معماری  حرفه  ديگر 
خشت  و  کاری  سنگ   ، اندازی 

کاری آشنا مى شويد.  

فصل  هفتم

معماری
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مصالح ساختمانی
هرگاه ديواری بسازيم که بين خشت های آن هيچ نوع مصالح استفاده نشده باشد، چه 

واقع خواهد شد؟ چرا؟
ساده ترين مصالح ساختمانى مخلوط خاک وآب است. برای بلند بردن کيفيت مصالح 
ساختمانى، بشر مواد مختلفى را آزمايش نموده است مثاًل  در مصالح گلى موادی مانند: 
کاه گندم، ُگل لُخ ويا موی حيوانات را مخلوط مى نمايند، اين کار با عث مى شود که از 
ترکيدن ِگل تا حدی جلو گيری شود. مصالح ساختمانى که از مخلوط ريگ با سمنت و 
چونه ساخته مى شود دارای مقاومت و چسپنده گى بيشتر است. مصالح ساختمانى نظر 

به نوع و ترکيب آن انواع مختلف دارد که به عده يى از آنها اشاره مى نماييم:
1- مصالح چونه 

الف- مصالح چونه و ريگ
ب- مصالح چونه، سمنت و ريگ.

ج- مصالح چونه وميده گى خشت پخته.
د- مصالح چونه، ريگ و ميده گى خشت پخته.

و-  مصالح چونه و خاکستر.
استفاده از مصالح چونه و ريگ وهمچنان چونه ريگ و سمنت بيشتر معمول است و از 
آن برای خشت کاری، سنگ کاری، پلستر و انگاف و کار های ديگر ساختمانى استفاده 

مى شود. 
طرز تهیه مصالح چونه و ریگ: برای ساختن اين نوع مصالح  ابتدا بايد شيره چونه 
تهيه شود. به اين منظور از بيرل يا  حوضچۀ ساخته شده از خشت پخته استفاده مى 
نمايند و چونۀ آب نارسيده  را در آن قرار مى دهند وباالی آن آب مى ريزند و مى 
گذارند تا جوش و خروش آن به پايان برسد بعداً آنها را خوب زيرو رو  مى نمايند تا 
ذرات چونه در آب تا حد ممکن حل شود. اين مايع ماست مانند را شيره چونه گويند. 
برای تهيه مصالح چونه و ريگ، شيره چونه را با ريگ ميده خوب مخلوط مى نمايند. 
هرگاه از اين مصالح برای پلستر کاری استفاده شود، قبل از مخلوط کردن آن باريگ 

بايد از جالى عبور داده شود تا دانه های جامد و حل ناشده چونه شامل مصالح نشود.
وريگ  چونه  مصالح  در  سمنت  نمودن   عالوه  سمنت:  و  ریگ  چونه،  مصالح   -2
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مقاومت آن را بيشتر و عمليه سخت شدن)جوش( آن را سريع مى سازد. برای تهيۀ اين 
نوع مصالح ابتدا ريگ و سمنت را به صورت خشک باهم مخلوط مى نمايند؛ بعداً شيره 
چونه را با آن خوب مخلوط نموده و استفاده مى نمايند. تناسب بين اجزای جامد اين 
نوع مصالح بستگى به نوع کار برد آن دارد؛ و لى اکثراً يک واحد چونه را با يک واحد 
سمنت و شش واحد ريگ  برای ساختن اين نوع مصالح در نظر مى گيرند. آبى که در 

ساختن مصالح تعميراتى استفاده مى شود بايد ِگل آلود يا چرب نباشد.

خط اندازی تهداب
چرا در خط اندازی تهداب بايد دقت شود؟

اندازی  خط  حين  در  است.  تهداب  اندازی  خط  ساختمانى  مهم  های  ازفعاليت  يکى 
يک  اندازی   خط  برای  است.  الزمى  گونيا  و  خاکه  چونۀ  رجه،  متر،  نقشه،  داشتن 
اندازه نموده و ميخ های رجه را در آن  ابتدا نقاط آغاز و انجام خط را  خط مستقيم 
تار رجه را بين ميخ ها به صورت کش شده بسته  دو نقطه در زمين مى کوبند بعداً 
 مى نمايند سپس  در مسير تار رجه باالی زمين چونه مى ريزند و به همين ترتيب

 خط اندازی را تکميل مى کنند تا در وقت کندن کاری يا کار های ديگر از آن استفاده 
شود.

در هنگام خط اندازی، قايمه بودن زوايای که از تقاطع دو خط به وجود مى آيد بايد 

بیشتر بدانید

مصالح  عوض  به  که  ساختمانى  مصالح  نوع  يک 
از  و  رفت  مى  بکار  قديم  های  زمان  در  سمنت 
سختى و مقاومت کافى بر خوردار بود ساروچ نام 
دارد. ساروچ از مخلوط آب، چونه و خاکستر تهيه 
مى شد و از آن برای ساختن ديگ های حمام و 
تنوره آسياب های که آب در آن به فشار بيشتر 

حرکت داشت استفاده مى شد.
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مشاهده و اندازه گردد تا زاويۀ بين آنها 90 در جه باشد. تا زمانى که از صحت خط 
اندازی مطابق نقشه اطمينان حاصل نشود، نبايد به کندن کاری آغاز گردد زيرا هرگاه 
خط اندازی مطابق نقشه و اندازه های آن صورت نگيرد فعاليت های بعدی به مشکالت 

جدی مواجه مى شود.

به معلومات تان بیفزایید
بعضاً معماران معلوم نمودن زاويۀ قايمه بين دو خط را  از طريقه مثلث قايم الزاويه 

به شرح زير استفاده مى نمايند. 
از نقطۀ تقاطع خطوطى که توسط رجه 
برای خط اندازی يا خشت کاری  بسته 
اند به اندازۀ سه واحدطول)مثاًل سه فت( 
واحد  چهار  و  رجه  تار  يک  در  دورتر 
طول)چهار فت( در تار ديگر رجه اندازه 
و نشانى مى کنند هرگاه فاصله بين اين 
دونقطه )وتر مثلث( پنج واحد)پنج فت( 
طول داشته باشد در اين صورت خطوط 

با هم 90 درجه تقاطع دارند. 

فعالیت
در گروه های خود يک کنج از صنف را انتخاب نماييد، سپس با استفاده از خط 
معلوم  الزاويه  قايم  مثلث  به شيوه  را  ديوار صنف  دو  بودن  قايمه  تباشير،  و  کش 
قبول طول  واحــــد  يک  را  کش  خط  طول  توانيد  مى  سهولت  برای   نماييد. 

 کنيد.
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کندن کاری
را  زمين  تهداب  کاری  سنگ  برای  چرا 

کندن کاری مى نمايند؟ 
طبقه  باالی  بايد  تهداب  کاری  سنگ 
اين   بر  بنا  گيرد،  صورت  زمين  سخت 
تا طبقه سخت  بايد   زمين  کاری  کندن 
زمين ادامه يابد. کندن کاری را مى توان 
توسط و سايل دستى و يا ماشينى انجام 
داد. موادی که از اثر کندن کاری انبار مى 
شود در صورت عدم ضرورت به آن، بايد 

دور تر از ساحه کار انتقال شود تا فعاليت های بعدی را اخالل نکند.
 اگرعمق ساحه که کندن کاری مى شود از يک متربيشتر باشد، کندن کاری بايد مطابق 

دار  ميالن  اندکى  طرف  دو  در    )7-4( شکل 
ايجادخطر  تا باعث لغزش خاک و  صورت گيرد 
برای کارگران نشود وهمچنان نبايد ماشين آالت  
و موترهادرکنارساحه کندن کاری شده، عبور و 
مرور ويا توقف نمايند؛ زيرا ممکن است وزن و 

لرزۀ آنها باعث فرو ريختن آن ساحه گردد. 

سنگ کاری
چرا معماران در هنگام سنگ کاری هر پهلوی سنگ را قبل از نصب آن به دقت مالحظه 

مى نمايند؟ 
سنگ ها از نظر شکل متفاوت هستند و دقت بيشتر الزم است تا در وقت سنگ کاری، 
سنگ ها به شکلى چيده شوند که دارای کمترين خاليگاه باشند و ضمناً زيبا معلوم 
شده و لغزنده نباشند. برای زيبايى و استحکام سنگ کاری انتخاب نوع سنگ مهم است. 
واز  بوده  مکعبى(  )تقريباً  تعميراتى مناسب، سنگى است که دارای اشکال کريستالى  سنگ 

شکل )7-3 (

ACKUشکل )4-7( کندن کاری ميالن دار 
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جنس سخت باشند )ريگى نباشند( در کشور عزيزما افغانستان از اين 
نوع سنگ ها به رنگ های مختلف پيدا مى شود. برای اين که سنگ 
کاری مطابق اندازه صورت گيرد بايد از رجه استفاده شود در سنگ 
کاری اکثراً از مصالح ريگ وسمنت استفاده  مى شود. نسبت بين ريگ 
و سمنت بايد     1: 4  الى 1 : 5 )يک حصه سمنت و چهاريا پنج 
حصه ريگ( در نظر گرفته مى شود و کوشش شود تا خاليگاه های 

بين سنگ ها توسط سنگ پارچه ها و مصالح پُر شود. مسأله ديگر که حايز اهميت است نود 
درجه بودن کنج های سنگ کاری است که معمار در وقت سنگ کاری به آن توجۀ جدی 
نمايد. معماران با تجربه سعى مى نمايند که در زمان سنگ کاری درز های که در ديوار يا 
تهداب به صورت افقى و عمودی به وجود مى آيد، به امتداد هم نباشند  ) سنگ کاری بافت 
داشته باشد(. برای اين که سنگ کاری لغزنده نباشد سنگ ها بايد به صورت هموار گذاشته 
شوند. سنگ های کوچک در طرف داخل و به زيرسنگ های بزرگ چيده شوند. عمودی بودن 
سنگ کاری با يد توسط شاول در نقاط مختلف کنترول گردد. در پايان سنگ کاری سطح 
فوقانى سنگ کاری بايد توسط مصالح افقى ساخته شود. افقى بودن سطوح را مى توان توسط 

آبترازو و پايپ ليول معلوم نمود.

شکل )7-3 (

شکل )3-7( ديوار سنگى

بیشتر بدانید

و در معماری از آن استفاده مى گردد پايپ ليول 
)Pipe level( ناميده مى شود. پايپ ليول متشکل 
است از يک پايپ شفاف است که درداخل آن  آب 
رنگ دار قرار دارد. و از آن برای اندازه گيری ارتفاع 
مقابل  درشکل  شود.  مى  استفاده  نقاط  يا  سطوح 
طرز کار و ساختمان پايپ ليول با استفاده از  دو 

خط کش درجه دار نشان داده شده است.

مايعات در حالت سکون در يک سطح هموار قرار مى 
گيرند و شکل ظرفى که در آن قرار داده مى شوند به 

افقى بودن سطح آنها تأثيری ندارد. 
ACKUآله يى که به اساس اين خاصيت مايعات کار مى کند 
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فعالیت
از چگونه گى سنگ کاری تهداب يک ديوار  هرگاه به شما وظيفه داده شود که 
نظارت نماييد در اين صورت شما کدام نکات را در نظر مى گيريد تا در صورت 
عدم رعايت آن به معمار مشوره دهيد؟ در اين باره در گروپ های تان با هم بحث و 

مشوره نماييد. در اخير مباحثه نتايج آن را به همصنفان تان گزارش دهيد.

خشت کاری 
به نظر شما خشت کاری خوب چه مشخصات يا نشانى دارد؟

چيدن يا جابجا نمودن خشت همراه با مصالح در قطار های منظم و به اندازۀ تعين شده را 
خشت کاری گويند.

مراحل خشت کاری
قبل از اين که از خشت پخته استفاده شود آنها را بايد 
آنها  باالی  يا  و  دربين آب گذاشت  نيم ساعت  به مدت 
آب پاشى نمود تا خوب آب جذب نمايند.اين کار سبب 
مى شود تا خشت در ديوار با مصالح بهتر جوش نموده و 

مستحکم شوند.
کراچى دستى،  مانند:  وسايلى  از  اکثراً  کاری  در خشت 

دست پناه، گل ماله، تار رجه، چکش، بيل، شاول، گونيا)کج(، چوب گز زينه يا خوازه استفاده 
مى شود. 

بعد از تهيۀ مواد و افزار کار، مصالح برای خشت کاری آماده مى گردد سپس با استفاده از 
نقشه اندازه های محل خشت  کاری را معلوم نموده و تار رجه را به اندازۀ ضخامت ديوار به 
قسم دو خط موازی مانند شکل )5-7( در موقعيت اولين قطار خشت کاری بسته مى نمايند.  

هموار بودن محل خشت کاری را توسط آبترازو مشاهده 
و قبل از چيدن خشت های قطار اول، با انداختن مصالح، 
آن ساحه را افقى و هموار مى سازند.  در جريان خشت 
کاری لبه خشت ها مطابق شکل)5-7( بايد در دو طرف 
ديوار مماس به تار رجه باشند. اين کار سبب مى شود تا 

خشت ها به امتداد خط مستقيم جابجا شوند.
شکل )5-7( خشت کاری ديوار

شکل )4-7( آب پاشى باالی خشت

ACKU
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گردد. خشت  کاری  بيشتر خشت  دقت  با  بايد  اول  قطار 
ها را در ديوار طوری مى چينند که بين خشت ها فاصلۀ 
کوچک )مثال10-5 ملى متر( وجود داشته باشد تا مصالح 

در آن فرورفته وخشت ها را احاطه نمايد.  مصالح را در هر قطارتقريباً به اندازه 1سانتى متر 
دور تر از کناره های بيرونى خشت ها هموار مى گردد. اين کار باعث مى شود که پلستر به 
داخل درز های خشت کاری ديوار بيشتر نفوذ نمايد. قبل از خشت کاری قطار دوم تار های 
رجه را به اندازۀ حاصل جمع ضخامت خشت و ضخامت مصالح بلند مى نمايند. تا لبه بااليى 
قطار دوم نيز مماس به خشت های دو طرف ديوار قرار گيرد. خشت ها را در هر قطار طوری 
جابجا مى نمايند که درز های به وجود آمده بين دو خشت، توسط خشت قطار بااليى قطع 
شود. به اين مسأله بافت خشت گويند. به شکل )6-7( ديده شود.  در حين خشت کاری معمار 
بايد در نقاط مختلف عمود بودن خشت کاری را توسط شاول مشاهده و فرو رفته گى يا پيش 

برآمده گى خشت ها را اصالح نماييد.

کار عملی )طرز چیدن خشت ها در هنگام خشت کاری(
مواد و افزار مورد ضرورت: خشت 70 دانه ، تار رجه، شاقول، متر دست پناه.
طرز العمل: ساحۀ گوشۀ و هموار را در صحن حويلى مکتب تان برای تمرين 
خشت کاری انتخاب نماييد. ابتدا تار رجه رابه طول 70سانتى متر به صورت 
دو خط موازی که با هم 35سانتى متر) يک ونيم خشت( فاصله داشته باشند 
به اندازه  6 سانتى متر  متر بلند تر از سطح زمين در ساحه مورد نظر بسته 

نماييد.
سپس ساحۀ مورد نظر را با دست پناه هموار نماييد و در صورت ضرورت برای 

هموار کردن سطح زمين به عوض مصالح از خاک ميده استفاده نماييد.
خشت ها ی قطار اول را طوری بچينيد که لبه بيرونى خشت ها ی ديوار با 

رجه مماس باشند. 
تار رجه را به اندازۀ يک خشت بلند نموده و خشت کاری قطار دوم را طوری 

انجام دهيد که خشت ها مطابق شکل) 7-7(  با هم بافت حاصل نمايند.
به همين ترتيب خشت کاری را ادامه داده و عمود بودن ديوار خشتى کوچک 

را توسط شاول در نقاط مختلف مشاهده و اصالح نماييد.

شکل )6-7( با فت خشت

شکل)7-7(
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خالصۀ فصل
استفاده از مواد مختلف طبيعى و مصنوعى مانند: خشت، سمنت، آهن، قير، چوب، سنگ های طبيعى و 
مصنوعى و همچنان پيشرفت در طرح و ديزاين تعميرات  باعث ايجاد شيوه های جديد در صنعت خانه 

سازی و اعمار تعميرات مستحکم و با امکانات بهتر شده است.
مصالح چونه: مصالح چونه آب نارسيده انوع مختلف دارد:

ب- مصالح چونه، سمنت و ريگ.  ج- مصالح چونه وميده گى خشت پخته. الف- مصالح چونه و ريگ 
و- مصالح چونه و خاکستر. د- مصالح چونه، ريگ و ميده گى خشت پخته. 

عالوه نمودن  سمنت در مصالح چونه وريگ مقاومت آن را بيشتر ساخته و عمليه سخت شدن)جوش( آن را 
سريع مى سازد. برای تهيه اين نوع مصالح ابتدا ريگ و سمنت را به صورت خشک باهم مخلوط و سپس شيره 

چونه را با ريگ وسمنت خوب مخلوط مى نمايند.
يکى ازفعاليت های مهم ساختمانى خط اندازی است. در حين خط اندازی داشتن نقشه، متر، رجه، چونۀخاکه 
و گونيا الزمى است. درهنگام خط اندازی90 درجه بودن زوايای که از تقاطع خطوط به وجود مى آيد توسط 

گونيا بايد نظارت شود.
سنگ کاری تهداب بايد باالی طبقه سخت زمين صورت گيرد، بنا بر اين  کندن کاری زمين بايد  تا طبقه 
سخت زمين ادامه يابد. موادی که از اثر کندن کاری انبار مى شود، در صورت عدم ضرورت به آن بايد دور تر 
از ساحه کار انتقال شوند تا فعاليت های بعدی را اخالل نکند. نبايد ماشين آالت  وموترها درکنارساحه کندن 
کاری شده، عبور و مرور ويا توقف نمايند زيرا ممکن است باعث فرو ريختن ساحه کندن کاری شده گردند.

سنگ ها دارای اشکال متفاوت هستند و دقت بيشتر الزم است تا در وقت سنگ کاری، سنگ ها طوری 
چيده شوند که کمترين خال در بين آن ها به وجود آيد.

سنگ تعميراتى مناسب، سنگى است که دارای اشکال کريستالى )تقريباً مکعبى( بوده واز جنس سخت باشد 
)ريگى نباشند( در کشور عزيزما از اين نوع سنگ ها زياد پيدا مى شود. در سنگ کاری اکثراً از مصالح ريگ 

وسمنت استفاده  مى شود.
چيدن يا جا به جا نمودن خشت همراه با مصالح در قطار های منظم، به اندازۀ تعيين شده را خشت کاری 
گويند. برای اعمار ديوار های خشتى مستحکم و زيبا نخست بايد توجه نمود که خشت های با کيفيت خوب 
و مصالح مناسب را آماده کرد. قبل از اين که از خشت پخته استفاده شود آنها را بايد به مدت يک ساعت 
دربين آب گذاشت يا باالی آن هاآب پاشى نمود. در حين خشت کاری عمود بودن ديوار باالی سطح زمين 

توسط شاول نظارت شود. 
تمرین فصل

با گذاشتن کلمات مناسب، جمالت زير را تکميل کنيد:
1- مصالح چونه انواع مختلف دارد مانند:

ب- مصالح چونه و )         (     ج- مصالح چونه ،  )         ( و )         ( الف- مصالح چونه و)         ( 
2- قدمه های خشت کاری ديوار را لست نماييد.

3- سنگ مناسب تعميراتى چه مشخصات دارد؟ توضيح نماييد.
4- سنگ کاری تهداب باالی کدام قشر سطح زمين بايد انجام شود؟ چرا؟

5- با يک معمار محل تان مصاحبه نموده و اين سؤاالت را با وی مطرح نماييد:
الف- حرفه معماری را چگونه آموختيد؟

ب- در جريان کار کدام نکات حفاظتى را در نظر مى گيريد؟
ج- صفات يک معمار خوب چه چيز هاست؟
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