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 واحد ۴

ار با چوب
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. ني به تصاوير صفحه ى قبل توجه 
؟ ه را مى شناسي ١ــ آيا چوب هاى نشان داده ش

رد؟ ٢ــ آيا از چوب مى توان به عنوان مصالح ساختمانى در ساخت منازل استفاده 
شما در سال اول و دوم راهنمايى در مورد منابع تهيه ى چوب، برخى از چوب ها 
ردن  ادى از فراورده هاى چوبى و هم چنين روش هاى خش  و ويژگى هاى آن ها، تع
با  تاب  اين  در  اين   . ي ش آشنا  چوب  صنايع  به  مربوط  ابزار  از  ادى  تع و  چوب 
ش هاى مصنوعى و ابزارآالت  عوامل تخريب چوب، ديگر فراورده هاى مهم چوب، رو

 . ساده ى ديگر، هم چنين با ساخت برخى مصنوعات چوبى آشنا خواهي ش

فراورده هاى مهم چوب
ا تنه  اغ ابت ى از فراورده هاى مهم چوب است. براى ساخت  اغ ي  : اغ
. به اين خرده چوب ها  نن يل مى  ن به خرده چوب تب درخت را به وسيله ى دستگاه خرد
چيپس گفته مى شود. سپس خرده چوب ها (چيپس ها) را به وسيله ى مواد شيميايى و 
نن و از آن ها الياف سلولزى به دست  روش هاى مختلف در برج پخت خمير تجزيه مى 
ه مى شود. از درهم رفتن الياف سلولزى و بع پرس آن ها  اغ نامي ه خمير  مى آي 
ه سوزنى برگان به جهت داشتن  اغ ساخته مى شود. الزم به يادآورى است  ورقه ى 
اغ ساخته  سازى بسيار مناسب ترن و  اغ الياف طوالنى تر نسبت به پهن برگان براى 
اغ  ارخانجات مهم تولي  ه از سوزنى برگان داراى مقاومت هاى بهتر است. از  ش
ه به جهت  ران و گيالن را نام برد  اغ مازن ارخانجات چوب و  در ايران مى توان 
وديت منابع چوبى سوزنى برگ در ايران ازگونه هاى چوبى پهن برگ، مانن صنوبر  مح
اغ وارداتى  ، به همراه خمير  ترى در بين پهن برگان هستن ه داراى الياف بلن و ممرز 
اغ مى توان از گياهان غيرچوبى، مانن تفاله ى  . هم چنين براى تهيه ى  نن استفاده مى 
م و برنج، ساقه ى ذرت و  اه گن شاورزى، مانن  ر (باگاس) و مازاد محصوالت  نيش
ر  سازى هفت تپه اهواز از تفاله نيش اغ ارخانه ى  رد. دراين ارتباط  غيره استفاده 
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پرهزينه  و  ل  مش بسيار  اغ  تولي  فراين  ترتيب  ين  ب  . ن مى  استفاده  نيز  (باگاس) 
رد و از مصرف بى رويه ى آن  ا الزم است به نحو مطلوب از آن استفاده  ؛ ل مى باش
رد.  اغ استفاده  دًا در فراين ساخت  هاى باطله مى توان مج اغ رد. ضمنًا از  پرهيز 

ز دريافت آن تحويل داد.  هاى باطله و ضايعات آن را مى توان به مرا اغ بنابراين، 

نمودار تولي خطى صنعت كاغ

ه ُبرج ذخيره خمير پااليش كنن
خمير

پرس دوقلو

پوست كن

مخزن
 جمع آورى
 خمير

ه الياف خمير بازكنن
ُبرج پخت
 خمير

انبار خرده چوب

مخزن پيش بخار

انبار(دپوى) چوب 

خردكن چوب

ى  ه هاكاغ تولي خش كن هااطو كنن
پرس

آبكش
جعبه پخش
هغربال خمير خمير پااليش كنن

تان مخلوط خمير

همزن خمير
 الياف بلن 

ه پااليش كنن

}

برا مطالعه

تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط (M.D.F): در سال اول با فيبر معمولى 
نيم. براى  ى ديگر از انواع فيبر به نام M.D.F آشنا مى  . اين شما را با ي ي آشنا ش
قطعات  يا  درخت  تنه ى  ا  ابت سازى  اغ فراين  همانن  فيبرها  تخته  نوع  اين  ساخت 
اسازى الياف چوبى  . براى ج نن يل مى  ن، به چيپس تب چوبى را توسط دستگاه خرد
ه خرده چوب هاى  سازى از مواد شيميايى استفاده نمى گردد، بل اغ برخالف فراين 
ا  ه توسط بخار آب و فشار و توسط دستگاه هاى مخصوص، الياف چوب ج تهيه ش
پرس  دستگاه  توسط  الياف      حاصله  فشردن  از   . درمى آين خمير  صورت  به  و  گشته 
. به منظور افزايش مقاومت هاى تخته فيبر مى توان چسب هاى  تخته فيبر به دست مى آي
ه پس از پرس، تخته با مقاومت باال به دست  رد  مصنوعى را در خمير الياف اضافه 
. M.D.F بسته به نحوه ى تولي آن داراى ضخامت هاى ٦ تا ٢٥ ميلى متر  خواه آم
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. اين نوع  عب مى باش است و جرم مخصوص آن ها از ٠/٦ تا ٠/٨٥ گرم به سانتى متر م
تخته فيبر مصارف مختلف دارد و به جاى تخته خرده چوب و تخته اليى مى توان از آن 
رد. سطح اين نوع تخته فيبر بسيار صاف بوده و روى آن را مى توان به وسيله  استفاده 
رد. اين تخته ها با  ش هاى طبيعى يا مصنوعى با رنگ ها و طرح هاى مختلف پرس  رو
ه و مى توان با  نواخت به آسانى با ماشين پرداخت ش توجه به داشتن لبه هاى نرم و ي
فرم هاى مختلف پروفيل زد و طرح هاى مختلف را روى آن به وجود آورد. از اين تخته ها 
ه بيش تر با رطوبت در تماس است، مانن  براى سطوح ميزها و ساخت درها و يا وسايلى 

ابينت آشپزخانه و يا ميز آزمايشگاه استفاده مى گردد.   صفحات و درهاى 

انواع چيپس و خرده چوب
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نيد          تحقيق 
هايى وجود دارن  اغ ه چه نوع  ني  ١ــ در محيط اطراف خود بررسى 

. و در چه مواردى مصرف مى شون
اغ و مقوا چيست؟ ٢ــ فرق بين 

اغ به غير از چوب از مواد ديگرى مى توان استفاده  ٣ــ آيا براى ساختن 
رد؟

، اين  ه از چوب تهيه مى شون ش هاى طبيعى  روكش مصنوعى: برخالف رو
ردن با مواد  ه آن ها را بع از آغشته  ى هستن  اغ ش ها ورقه هاى ناز  نوع رو
پرس  چوب  خرده  تخته  مانن  چوبى  فراورده هاى  انواع  روى  بر  مخصوص  شيميايى 
ل هاى  . در ش ش ها در رنگ ها و نقش هاى مختلفى ساخته مى شون . اين رو نن مى 
ه ان  ه روى تخته خرده چوب چسبان ش هاى مصنوعى  صفحه  بع نمونه هايى از رو

ه است.  نشان داده ش

طرح هاى مختلف ام.دى.اف و كاربرد آن ها
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اغ را از داخل چسب مخصوص  ش ها، ورقه هاى  براى تهيه ى اين نوع رو
اغ در برابر رطوبت و حرارت  ه  . اين عمل باعث مى شود  يا رنگ عبور مى دهن
ارهاى  ش هاى مصنوعى با ضخامت هاى مختلف ساخته مى شون و در مقاوم گردد. رو
. نن گوناگون ازقبيل تزيينات، مبلمان و خصوصًا قفسه آشپزخانه از آن ها استفاده مى 

         بحث گروهي
استفاده  مصنوعى  ش هاى  رو از  آشپزخانه  ميز  ساخت  در  چرا 

مى شود؟

ب  ى ديگر از فراورده هاى چوب، تخته هاى مر مپوزيت): ي ب ( تخته هاى مر
يب ذّرات چوب با چسب هاى آلى مانن فراورده هاى تخته  ه ازتر مپوزيت ها) است  )
نى تحت عنوان پانل هاى چوب سيمان  اليه و يا با چسب هاى مع خرده چوب و تخته چن
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. در سال اول با فراورده هاى تخته خرده چوب و تخته اليه آشنا  و چوب و گچ مى باش
ه با چسب هاى  ب ساخته ش . اين با فراورده هاى ديگرى از گروه تخته هاى مر ي ش

 . نى (سيمان و گچ) آشنا خواهي ش مع
ردن ذّرات  تخته هاى (پانل هاى) چوب سيمان وچوب گچ: اين تخته ها از پرس 
چوبى حاصل از همان روش هاى تهيه ى چيپس در تخته خرده چوب با  سيمان و يا 
ا آغشته به مواد  ه ذّرات چوبى ابت ين طريق  گچ و مواد شيميايى ساخته مى شود. ب
ه و خوب  ه ش ه و آن گاه پودر سيمان يا گچ نيز بر روى خرده چوب ها پاشي شيميايى ش
مخلوط مى شود. سپس تحت فشار پرس قرار گرفته و محصول نهايى با توجه به طرح 
. از اين (پانل ها) تخته ها به عنوان مصالح ساختمانى  ل الزم ساخته خواه ش يا ش
صفحات  سطوح  مى شود.  استفاده  نيز  زمان  اقل  ح در  ونى  مس منازل  ساختن  براى 
ردن تغيير داد  ش هاى مصنوعى يا با رنگ  چوب سيمان را مى توان به وسيله ى رو
ال زير  و يا به روش هاى مختلف آن ها را در طرح هاى گوناگون مثل آجر ساخت. اش
، نمونه هايى از طرح هاى مختلف چوب سيمان و چوب گچ را به همراه  و صفحه  بع

  . ه از اين فراورده نشان مى ده ونى ساخته ش تصوير ي منزل مس

چوب سيمان سطح صاف

چوب سيمانچوب سيمان نماآجرى

چوب گچچوب گچ
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اين  از  نمونه هايى  زير  ل  درش برودت:  و  حرارت  و  ا  ص عايق  صفحات 
ن موادى مانن يونوليت و غيره به صفحات چوب گچ و يا چوب  ه از چسبان صفحات 
ه است. اين صفحات داراى تخلخل زياد بوده و  سيمان به دست مى آي نشان داده ش
ا، حرارت، برودت در بسيارى  . اين صفحات به عنوان صفحات عايق ص سب مى باش

ار مى رود.  نفرانس، سينما، تئاتر و غيره به  ان ها مانن سالن هاى  از م

ه از چوب سيمان  خانه ى ساخته ش

چوب و گچ با يونوليتچوب سيمان با يونوليت

رشته چوب و گچ
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ه ى چوب نن عوامل تخريب 
ه ى  نن . عوامل تخريب  ه ى چوب را نشان مى ده نن ل زير، عوامل تخريب  ش
ى،  ى، ٢ــ عوامل فيزي رد. ١ــ عوامل بيولوژي چوب را مى توان به چهار دسته تقسيم 

ى. اني ٣ــ عوامل شيميايى، ٤ــ عوامل م
ى چوب شامل: قارچ ها، حشرات، موجود دريايى چوب خوار  عوامل بيولوژي
گى قارچ ها بيش ترين  . در بين اين گروه خسارت ناشى از پوسي ترى ها مى باشن و با
ه اى هستن  . قارچ ها موجودات زن نن مه را در سراسر جهان بر چوب وارد مى  ص
ه (سرپا) و برخى ديگر به چوب حمله ور مى شون و از  ه برخى از آن ها به درختان زن
. قارچ ها  نن يه مى  ايى موجود در چوب تغ ه ى بافت چوبى يا مواد غ يل دهن مواد تش
. هم چنين رنگ طبيعى چوب را تغيير داده و به رنگ  گى چوب مى شون باعث پوسي
گى زياد قطعات چوبى را  . به هرحال در مرحله ى پوسي سفي يا قهو ه اى درمى آورن

رد. ا  ست و از هم ج به راحتى مى توان با دست ش

تخريب بيولوژيكى

تخريب فيزيكى 
(آتش)

تخريب شيميايى 
(اثر مواد شيميايى)

تخريب مكانيكى 
(فرسايش)

حشرات

قارچ

باكترى

موجودات چوب خوار درياي
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. ي نوع قارچ كه به چوب مرده حمله مى كن

. ه حمله مى كنن انواع قارچ ها كه به درختان زن
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سوس شاخ دراز كه به چوب 
. سوزنى برگان حمله مى كن

ا دارن و نبود هري از  ، نياز به رطوبت، هوا، درجه حرارت و غ قارچ ها براى رش
ى از عوامل  عوامل فوق باعث توقف رش آن ها مى گردد. بنابراين اگر از هر طريقى بتوان ي
رد؛ مثًال، خش  رد، مى توان از تخريب چوب توسط قارچ ها جلوگيرى  ف  فوق را ح
ه چوب آالت در درجه حرارت باال  نى به علت اين  وره چوب خش  ردن چوب در 
ى از  ؛ به عنوان ي اهش مى ياب ه و هم چنين رطوبت چوب تا ح ٦ الى٨٪  خش ش
راه هاى مبارزه با قارچ ها محسوب مى شود. از ديگر روش هاى حفاظت چوب استفاده از 
اربرد آن ها توسط مواد  مواد حفاظتى است. دراين روش، چوب آالت را با درنظر گرفتن 
؛ به طور مثال، تيرهاى برق و تلگراف  نن شيميايى مختلف و به روش هاى مختلف اشباع مى 
رئوزوت» و تحت  و تلفن و هم چنين تراورس هاى زير ريل راه آهن را توسط ماّده اى به نام «

. نن روش هاى فشار و خأل اشباع مى 
مصرف  حتى  و  ساخت  مختلف  مراحل  در  حشرات  چوب خوار:  حشرات 
وارد  زيادى  خسارت هاى  و  مى دهن  قرار  حمله  مورد  را  آن ها  چوبى،  مصنوعات 
مه را  . در بين حشرات، موريانه ها و سوس هاى چوب خوار بيش ترين ص مى سازن
. اين حشرات باعث ايجاد تونل و داالن در داخل چوب مى شون و  به چوب مى زنن

 . نن مى توانن مصنوعات چوبى را نابود و خانه هاى چوبى را ويران 

مبارزه با حشرات چوب خوار
براى مبارزه كردن با حشرات چوب خوار 
الزم است بالفاصله بع از قطع درخت آن ها را 
رد.  با محلول هاى شيميايى مخصوص سمپاشى 
ه  ه درختان پير جنگل باي سريع قطع ش ديگر اين 
ن تنه هاى  و از جنگل خارج نمود و از باقى مان
رد.  درخت و چوب آالت در جنگل خوددارى 
ي   عنوان  به  چوب  ردن  رنگ  خود  هم چنين 

روش حفاظتى محسوب مى شود. 
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نيد ر  ف
١ــ چگونه مى توان به وجود حشرات در چوب پى برد؟

، چيست؟ رده ان ه حشرات به آن ها حمله  ٢ــ مشخصات چوب هايى 
ه استفاده  ٣ــ اگر براى ساختن مصنوعات چوبى از چوب هاى پوسي

؟ التى پيش مى آي شود، چه مش
ه سنگين ترن يا چوب هاى سالم؟ چرا؟ ٤ــ چوب هاى پوسي

ادار سوس ص

ادار  ه به وسيله ى سوس ص چوب خورده ش

ه به وسيله ى موريانه ى خانگى چوب خورده ش

زنبور معمولى كاج

موريانه
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نيد          تحقيق 
: آيا عوامل مخّرب چوب  در محيط اطراف خود به بررسى بپردازي

. ؟ نام آن را بگويي ني ه مى  را مشاه

ابزار مورد استفاده در صنايع چوب
. در اين جا با  ي شته با بعضى ابزار دستى صنايع چوب آشنا ش در سال هاى گ

. ش تيره دار و پرگار آشنا خواهي ش شى چوب به نام خط  ابزارهاى خط 
ه براى  شى است  ى از وسايل خط  ش تيره دار ي ش تيره دار: خط  ١ــ خط 
ار  مختلف به  شى اتصاالت  وچ و خط  ردن پهنا و ضخامت تخته هاى  سان  ي

مى رود.
شعاع هاى  با  دواير  و  قوس ها  ترسيم  براى  و  دارد  مختلفى  انواع  پرگار:  ٢ــ 

ار مى رود.  مختلف به 

خط كشى با خط كش تيره دارنحوه ى تنظيم خط كش تيره دار با استفاده از خط كش فلزى 

ترسيم دايره به وسيله ى پرگار معمولىانواع پرگارهاى معمولى 
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 فعاليت
از  ى  ي ل  ش يا  اسم  ي  گل،  ي  تصوير  ارى:  معرق  ١ــ 
مانى قطعه قطعه آن  شي و با اره ى  اليى ب حيوانات را به روى تخته چن
ه را روى صفحه ى مقوا يا تخته سه اليى       ه ش . سپس قطعات بري را ببري

 . ني يا … بچسباني و رنگ آميزى 

وچ ٢ــ ساخت ي جعبه ابزار 
نوع اتصاالت: اتصال نيم و نيم

مغار،  گونيا،  ظريف بر،  اّره ى  چوب،  موردنياز:  مواد   و    وسايل 
ش، متر، تخته ى سه اليى چ

ازه ى چوب هاى موردنياز:  ان
١*٧*٣٨  cm دو قطعه چوب به ابعاد
١*٧*١٧  cm دو قطعه چوب به ابعاد



mm
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٠/٣*٥*١٧    cm دو قطعه سه اليى به ابعاد
٠/٣*١٤*١٧ cm دو قطعه سه اليى به ابعاد

١٧*٣٨ cm سه اليى به ابعاد
٥*١٧ cm ه پارچه ى برزنتى يا چرمى به ابعاد دو ت

ردن  ارى و گونيا  در سال گذشته، با روش رنده 
ردن  ردن و گونيا  چوب ها آشنا شديد پس از صاف 

نيد: چوب ها آن ها را با انجام مراحل زير به ي ديگر متصل 
تمام  از  است،  سانتى متر  ي  چوب ها  ضخامت  ه  اين  به  نظر  ١ــ 
به  را  موردنظر  خط  و  مى آييم  پايين تر   ١ cm انـدازه ى  به  چوب  له هاى 

نيم. وسيله ى گونيا دور مى 

ه ٧ سانتى متر است، به دو  ٢ــ در مرحله ى دوم، عرض چوب ها را 
نيم، آن گاه خط هري را  قسمت مساوى (هر قسمت cm ٣/٥) تقسيم مى 

ل زير ادامه مى دهيم. تا خط mm ١٠مانن ش
ن خطوط مى توان از خط كش تيره دار استفاده كرد. براى كشي

٣ــ در مرحله ى سوم، هر چهار 
ه در مرحله ى قبل عرض  قطعه چوب را 
رده ايم، از  آن ها را به دو قسمت تقسيم 
له ى چوب با اّره ى  روى هر خط و از 
نيم و برش را تا پاى  ظريف بر، اره مى 

خط mm ١٠ ادامه مى دهيم.



٨١

ار قرار مى دهيم. آن ها  ٤ــ تخته هاى برش خورده را بر روى ميز 
ن نصف  نيم و سپس با اره دستى عمل بري م مى  ار مح را به گيره ى ميز 
ه  ل زير قسمت هاى اضافى  عرض آن را انجام مى دهيم. آن گاه مطابق ش

نيم. ا مى  ، با اره ى دستى مى بريم و ج باي خارج شون

ـ پس از قرار گرفتن اتصال نيم و نيم در ي ديگر و  ٥ـ 
ار تمامى قسمت داخلى  الف آن و بررسى درستى  ساختن 
اتصال را چسب مى زنيم و داخل ي ديگر قرار مى دهيم. 
رده و گونيايى  م  آن گاه به وسيله ى گيره ى دستى آن ها را مح
نيم. براى اين منظور باي حتمًا  نترل مى  بودن زوايايشان را 

. دو قطر وسط مستطيل با ي ديگر مساوى باشن
افى در دسترس نيست، مى تواني بع از چسب زدن  اد  چنان چه گيره به تع

. ني م  الف، قطعات را به وسيله ى ميخ هاى سنجاقى به هم مح و ساختن 
، سه اليى  م گردي الف مح ه چسب ها خش ش و  ـ پس از آن  ٦ ـ 
ه است ــ  ازه ى طول و عرض جعبه تهيه ش ه دقيقًا به ان ف آن را ــ 
الف، به وسيله ى ميخ بر روى آن  پس از چسب زدن به لبه هاى ضخامت 

نيم. م مى  مح
٧ــ براى ساختن دِر جعبه دو قطعه سه اليى به ابعاد ٠/٣* ٥ *١٧ و دو 
ازه هاى ٠/٣*١٤*١٧ را به وسيله ى پارچه ى برزنتى به  قطعه سه اليى در ان
وچ و ي قطعه  نيم. ي قطعه سه اليى  شرح زير به ي ديگر وصل مى 
نيم.            ل صفحه ى بع به ي ديگر وصل مى  سه اليى بزرگ تر را مطابق ش

تخته ى بلن

تخته ى بلن

تخته ى كوتاهتخته ى كوتاه
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ي طرف نوار برزنتى و دو سانتى متر از زير قطعات سه اليى را به 
شت ١٥ دقيقه نوار برزنتى را از  نيم. پس از گ چسب فورى آغشته مى 
م فشار مى دهيم  نيم و بين دو ضخامت چوب قرارداده و مح وسط تا مى 

ف چوب ها مى چسبانيم. و اضافه هاى نوار برزنتى را از زير به 

ه نوار برزنتى تاش

ه  وچ سه اليى را  ٨ ــ براى نصب در بر روى جعبه، دو قطعه ى 
، با چسب به روى جعبه  ه ان به وسيله ى برزنت به قطعات بزرگ وصل ش

مى چسبانيم.
ه در جعبه به راحتى بازشود، مى توانيم روى آن دو  ٩ــ براى اين 

نيم. وچ نصب  دستگيره ى 
ا با بتونه ى متناسب با رنگ چوب  ردن جعبه، ابت ١٠ــ براى رنگ 
ه با  نيم. سپس با قلم مو رنگ سيلر رقيق ش قسمت هاى الزم را بتونه مى 
ن ي  ار مى ماليم. پس از خش ش تينر فورى را دو يا سه بار بر روى 
يلر را بر  سنباده نرم بر روى آن مى زنيم و سپس به وسيله ى قلم مو رنگ 
روى آن مى ماليم (در صورت تمايل مى تواني جعبه ابزار را با رنگ روغنى 

.( ني دلخواه رنگ آميزى 
س ٣ــ ساخت قاب ع

مواد و وسايل موردنياز
١ــ تخته سه اليى به ابعاد ٣٠*٢٠ سانتى متر

٢ــ شيشه به ابعاد ٩*١٢ سانتى متر
٣ــ چسب چوب و ميخ ريز
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ار روش 
سانتى متر)   ٢٠*٣٠) سه اليى  تخته  ا  ابت ١ــ 

. ني شى  ل خط  را مطابق ش
ه را با اره مويى يا  شى ش ٢ــ محل هاى خط 

. انه ريز برش دهي اره ى دن
ل،  ش مطابق  را   ١ شماره ى  قطعه ى  ٣ــ 
ني و سپس با اّره مويى،  شى  ازه گيرى و خط  ان
سانتى متر   ١٢*٩ ابعاد  به  را  آن  درون  و  مان ها 

. برش دهي

20
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11 6 30
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1

2

36
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قطعه ى ١
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ل به عنوان پايه يا  ٤ــ قطعه ى شماره ى ٣ را مطابق ش
نيد. يه گاه قاب تهيه  ت

م ميخ و چسب از  ٥ ــ قطعه ى شماره ى ٢ را به 
پشت و با فاصله ى مساوى از چهار طرف به قطعه ى شماره 

١ بچسبانيد.
يه گاه قاب را به پشت قطعه ى شماره ى ٢ بچسبانيد. ٦ ــ ت

س قرار مى گيرد روى قطعه ى شماره ى  ه پشت آن ع ٧ــ شيشه را 
٢ جا بياندازيد.

قطعه ى ٣

قطعه ى ٢

نيد.  ـ براى زيباتر شدن قاب مى توانيد از رنگ يا روغن جال استفاده  ٨ـ 
ار با چوب مى توانيد  ه با استفاده از چوب و ابزار مخصوص  توجه داشته باشيد 

نيد. فعاليت هاى متنوعى را انجام دهيد به دو تصوير زير نگاه 
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 واحد ۵
١ـ آشنايي با خودرو

٢ـ تعمير و نگهدار شيرآالت 
در منزل
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شد  يل  تش ال  شير تعمير  خو   با  شنايى  بخش  حد    ين 
ه  مقدمه   ست.  هر بخش، فعاليت ها متنوعى پيش بينى شد  هم چنا 
نند  هر  ستعد خو مى تو مو به تناسب عالقه   نش  ست،  مد  تا 

هند. نجا  نند   نتخا  ا تحقيقى   بخش ي فعاليت عملى  ي 

١ــ آشنايى با خودرو

لوله ى اگزوز

ى عقب فنربن

سيستم ترمز عقب
منبع اگزوزبا

ترمز دستى

ى جلو فنر بن
هسيستم ترمز جلو جعبه فرمانجعبه دن

رادياتور

باترى
موتور

ه دسته دن

. ني به تصوير باال نگاه 
ه است؟ يل ش ١ــ ي خودروى سوارى از چه قسمت هايى تش

ت خودروها چيست؟ ٢ــ عامل حر
گى الزم است؟ ام وسايل ايمنى در موقع رانن ٣ــ استفاده از 

گى بشر جايگاه ويژه اى دارد. به طورى  در جهان پرتحر امروز، خودرو در زن
گى براى عموم، مهارتى ضرورى است. ه مهارت رانن

           بيش تر بدانيد 
عبور  و  مرور  به  ترافي  ؟  مى داني را   « «ترافي واژه ى  معناى  آيا 

وسايل نقليه و اشخاص در راه ها گفته مى شود.
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قسمت هاى  مورد  در  است  الزم  خودرو،  از  مناسب تر  و  بهتر  استفاده ى  براى 
ارى برخى  ، شما را با خودرو و نگه . در اين واح مختلف آن اطالعاتى به دست آوري
ه بتواني از اين وسيله به نحو مطلوب استفاده  از قسمت هاى آن آشنا مى كنيم تا در آين

. كني

         بحث گروهي
گى  رانن هنگام  در  آن  از  استفاده  چرا  و  چيست  ايمنى  مربن  ١ــ 

ضرورى است؟

به طور  ي ديگر  با  ارتباط  در  ه  است  مختلف  قطعات  از  مجموعه اى  خودرو 
ت  ه سبب حر رت در موتور است  ار، تولي ق . نتيجه ى اين  نن ار مى  هماهنگ، 
اتومبيل مى شود. بخش هاى اصلى ي خودرو عبارت ان از: موتور ــ سيستم انتقال 
ايت و فرمان ــ چرخ و ترمز ــ  ى و تعليق ــ سيستم برق رسانى ــ ه رت ــ فنربن ق

نه و شاسى. ب

        بيش تر بدانيد
ه  يل ش ي خودروى سوارى به طور متوسط از ١٣٠٠٠ قطعه تش
ود ١٥٠٠ قطعه متحر ان و با شرايط خاص با  اد، ح است. از اين تع

 . نن ار مى  ي ديگر 



٨٨

١ــ موتور 
ت  ه باعث حر ى است  اني يل انرژى شيميايى سوخت به انرژى م ار موتور تب
. ن است بنزين، گازوييل و يا گاز باش خودرو مى شود. سوخت موتور خودروها مم

رت   ٢ــ سيستم انتقال ق
 . ن ى موتور را در نهايت به چرخ ها منتقل  رت تولي اين سيستم وظيفه دارد ق

. ه، ديفرانسيل و … مى باش الچ، جعبه دن رت شامل اجزايى مانن  سيستم انتقال ق
ه  ان تعويض دن رت محسوب مى شود و ام الچ دستگاه قطع و وصل ق الچ: 

  . را فراهم مى كن
رت هاى  ه براى ايجاد سرعت و ق س): مجموعه اى است  ه (گيرب جعبه دن

ه است.  ه تعبيه ش ادى چرخ دن مختلف، درآن، تع
ه به چرخ ها  ت را درنهايت از جعبه دن ه حر ديفرانسيل: مجموعه اى است 

 . ن منتقل مى 
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ه و كالچديفرانسيل  جعبه دن

ميل گاردان محور عقب

نيد ر     ف
اربرد باترى در خودرو چيست؟ ١ــ آيا مى داني 

دريافت  انرژى  منبع  ام  از  را  خود  نور  خودرو  چراغ هاى  ٢ــ 
؟ نن مى 

٣ــ سيستم برق خودرو 
استارت  مى شود.  استفاده  استارت  از  موتور  ردن  روشن  و  ازى  راه ان براى 
برقى  نيازهاى  ساير  تأمين  براى   . ن مى  دريافت  باترى  از  را  الزم  ى  تري ال نيروى 

خودرو، مانن روشنايى چراغ ها، راديو و … از انرژى باترى استفاده مى شود.



دينام
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ه در صورت لزوم آن را به انرژى  تروشيميايى است  باترى: باترى ي مخزن ال
. يل مى نماي و براى مصرف به سيستم برق خودرو مى فرست ى تب تري ال

        بيش تر بدانيد 
درص   ٢٧ و  مقطر  آب  درص   ٧٣ ود  ح در  باترى  داخلى  مايع 
سولفوري رقيق است. براى بازدي آب باترى، درپوش هاى باترى را  اسي
ود ي سانتى متر از صفحات  تروليت باي ح . ارتفاع محلول ال ني باز 
رد.  ارى آب مقطر به آن اضافه  . در صورت نياز مى توان مق باالتر باش

امروزه نيز در خودروها از باترى هاى خش استفاده مى شود. 

دينام (ژنراتور): عالوه بر باترى، مول ديگرى به 
ى را توسط تسمه  اني ه انرژى م نام دينام وجود دارد 
 . ن مى  يل  تب ى  تري ال انرژى  به  و  مى گيرد  موتور  از 
ن و  ار تأمين مى  اى  دينام برق مصرفى باترى را در ابت

همواره آن را در حالت شارژ نگه مى دارد. 

ى و تعليق  ٤ــ فنربن
به علت ناهموارى هاى سطح جاده ها، سيستم تعليق در هر دقيقه بين ١٠٠٠ تا 
ردن اين نوسانات  ار اين قسمت خنثى  ان مى خورد).  ن (ت ١٢٠٠ بار نوسان مى 

است تا ضربه به اتاق خودرو و سرنشينان آن منتقل نشود. 



بازوهاى ترمز
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ايت و فرمان  ٥ ــ ه
مى گيرد.  صورت  فرمان  ه ى  جعبه دن و  فرمان  طريق  از  جلو  چرخ هاى  ايت  ه

. ى باشن رولي ى يا هي اني ن است م فرمان ها مم

٦ ــ چرخ و ترمز 
ت  رت به چرخ ها مى رس و باعث حر نيروى موتور از طريق مجموعه ى انتقال ق

. نن اتومبيل مى شود. الستي ها مجموعه ى وزن خودرو و سرنشينان و بار را تحمل مى 

      بيش تر بدانيد 
م تر  ارد نباي از ٧ ميلى متر  اقل عمق آج در الستي هاى استان ح

ن الستي را درپى خواه داشت. ي ؛ زيرا خطراتى مانن تر باش
ترمز  رت  ق  . مى دانن خوبى  به  همگان  را  ترمز  دستگاه  اهميت  ترمز:  دستگاه 

دراثر افزايش فشار روغن و تأثير آن بر لنت هاى ترمز ايجاد مى شود.

تلمبه اصلى ترمز
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كفش

      بيش تر بدانيد 
ال  ردن پا را روى پ ه به قص ترمز  وقتى رانن
ه  ـ  ر اصلىـ  ، اين نيرو روى سيلن ترمز فشارمى ده
. روغن با فشار  ن روغن پشت آن است ــ اثر مى 
ر  زياد وارد لوله هاى روغن ترمز مى شود و تا سيلن
رهاى  ن در سيلن ترمزهاى هر چرخ پيشروى مى 
ه فشارروغن بر آن ها  چرخ دو پيستون وجود دارد 
فش هاى ترمز مى فشارد.  ن و آن ها را به  تأثير مى 

در نتيجه، خودرو متوقف مى شود.

ون
يست

پيستونپ

نه و شاسى  ٧ــ ب
خودرو،  اساسى  قسمت هاى  از  ى  ي
و  ه  ش سوار  شاسى  روى  بر  ه  مى باش  نه  ب
موتور،  ه ى مجموعه هاى مختلف مانن دربرگيرن
 . لى ها و… مى باش ه، ديفرانسيل، صن جعبه دن

   بحث گروهي
ارى  چرا قسمت هاى مختلف موتور را     روغن 

؟ نن مى 
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فعاليت 
ه  سازن ارخانه ى  توسط  ترمز  روغن  مخزن  ترمز:  روغن  بازدي 
ردن درمخزن مى تواني ارتفاع روغن  ه است. شما با باز ارى ش عالمت گ
، مى توان  . اگر ارتفاع روغن از خط موردنظر پايين تر باش ني نترل  را 

رد. ارى روغن ترمز به آن اضافه  مق

بازدي روغن موتور: در ي موتور ١٢٠ تا ١٥٠ قطعه ى متحر 
وجود دارد. اين قطعات در صورتى مى توانن وظايف خود را به درستى انجام 
ردن  . به اين دليل، قبل از هر بار روشن  ارى شون ه به موقع روغن  دهن 
ش (شاخص)  ار خط  رد. براى اين  نترل  موتور باي سطح روغن آن را 
. اين  رده ان ه است، تعبيه  ارى ش ه روى آن عالمت گ مخصوصى را 

. ثر روغن را نشان مى ده ا اقل و ح شاخص ارتفاع ح
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رادياتور را  افى است َدِر  رادياتور،  يخ در  ض بازدي آب و  براى 
م بودن آب مى تواني  . در صورت  ني نترل  رده و ارتفاع آب را  باز 

. ني يخ به آن اضافه  ارى آب و ض مق
ردن موتور باعث افزايش گرماى آب رادياتور مى شود.  ار توجه: 
به  رادياتور  آب  شوي  مطمئن  ه  ني  باز زمانى  را  رادياتور  دِر  بنابراين، 

ه است و خطرنا نيست. افى سرد ش ازه ى  ان

فعاليت 
ار رادياتور خن نگه داشتن موتور است.  بازدي آب رادياتور: 

. ود ٧٠٠ درجه ى سانتى گراد مى رس ار به ح حرارت موتور درحال 
فضاها  اين  در  آب  دارد.  وجود  خالى  فضاهاى  موتور  نه ى  ب در 
ن موتور مى شود. دماى  ن و به اين ترتيب، مانع داغ ش ا مى  جريان پي

ود ٧٠ الى ٩٠ درجه ى سانتى گراد است. موتور معموًال ح
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نيد        تحقيق 
ار ترموستات در موتور چيست؟ ١ــ 

يخ چيست؟ ار ض ٢ــ 
امل پر  يخ به طور  ٣ــ چرا رادياتور را نباي از مخلوط آب و ض

رد؟

ارى و تعمير شيرآالت در منزل  ٢ــ نگه
؛ ني به  تصوير روبه رو نگاه 

١ــ چرا در شيرهاى آب از واشر استفاده 
؟ نن مى 

واشر  تعويض  شاه  نون  تا  آيا  ٢ــ 
؟ شيرهاى آب بوده اي

آب، مايه ى حيات است. پس اين نعمت 
تا  ه  رد  مصرف  گونه اى  به  باي  را  گران بها 



٩٦

ه به  اشتى وسايلى هستن  رد. شيرآالت به ررفتن آن جلوگيرى  ان از به ه ام ّ ح
رد. شما در اين درس با انواع  نترل  ار مصرف ي مايع را  م آن ها مى توان مق

. شيرهاى آب و نحوه ى تعويض واشر در آن ها آشنا مى شوي

         بحث گروهي
١ــ چرا نسبت به تعويض واشر شيرهاى آب باي حساسيت نشان داد؟
؟ ني ٢ــ براى صرفه جويى در مصرف آب، چه راه هايى را پيشنهاد مى 

وتاه  قسمت هاى داخلى شير دنباله 
نه، ٢ــ مغزى. وتاه عبارت ان از: ١ــ ب اجزاى شير دنباله 

ه است: يل ش مغزى از قسمت هاى زير تش
ه، ٤ــ دستگيره. ١ــ حلزونى، ٢ــ مهره و درپوش، ٣ــ مهره ى نگه دارن

حلزونى

نه   ب

همهره و درپوش مهره ى نگه دارن
دستگيره

شير كاملمغزى


