
١٦٦

    بيش تر بدانيد
ه گروه هاى مختلف گياهان به نام هايى  ه اي  نون متوجه ش حتمًا تا

 . ه مى شون : بوته، درختچه و درخت خوان مانن
ه  اگر محل انتشار ريشه ها و تاج توسط چن ساقه به هم وصل ش

  . ، آن ها را درختچه مى نامن باش
ه  ى خا آغاز ش وتاه و انشعاب شاخه ها از نزدي اگر طول ساقه ها 

 . ، آن ها را بوته مى نامن باش

ى، استثناهايى نيز وجود  ه در اين طبقه بن الزم به يادآورى است 
ل درختچه است ولى  ه به ش دارد؛ مثًال درخت زالزال با وجود اين 

ى، جزء درختان قرار مى گيرد.  در طبقه بن
عمر درختان بيش از چن سال است و حتى سن انواعى از آن ها به 

: چنار، گردو و …).  چن ص سال هم مى رس (مانن
 . ى دارد، مثمر مى گوين ه ميوه ى آن ها استفاده ى خورا به درختانى 

نمونه ى چن بوته و درختچه  زينت



١٦٧

ف پرورش درختان ه
ار براى  ف از پرورش درختان فقط استفاده از ميوه ى آن ها نيست؛ مثًال سپي ه
تولي چوب، درخت گردو براى ميوه و چوب، درخت سيب براى ميوه، نارون و اقاقيا 
شت  ائوچو براى استفاده از شيره گياهى آن ها  براى زيبايى و انواعى از درختان مانن 

. و مورد استفاده قرار مى گيرن

تأثير عوامل محيطى بر درخت
ى دارد؛ به همين دليل در  گى گياهان و درختان تأثير ج عواملى محيطى بر زن
بات، در منطقه ى ديگر درختان خرما و در منطقه ى ديگر سيب و  شور مر منطقه اى از 

انگور پرورش داده مى شود. 
ارد. درختانى را  گل بعضى از درختان مانن پسته، خرما و … پرچم يا مادگى ن
ه گل آن ها مادگى دارد، درختان ماده  ه گل آن ها پرچم دارد، درختان نر و درختانى را 

 . و به اين دسته از درختان دو پايه مى گوين
شت مى شود، باي درخت نر  ه اين گونه ميوه هاى دوپايه مانن پسته  در باغ هايى 

و ماده وجود داشته باش تا گل ها بارور و ميوه حاصل شود. 
ار  . البته اين  نن باد و حشرات گرده را از ي درخت به درخت ديگر منتقل مى 
ردن درختان خرما ي  گاهى توسط انسان انجام مى گيرد؛ مثًال گرده افشانى و بارور 

فعاليت تخصصى و شغل موسمى است. 
آن ها  رش  محيطى  شرايط  براساس  ميوه  درختان  ى  طبقه بن شيوه هاى  از  ى  ي

ه به شرح زير است.  مى باش 
: دانه داران (سيب، گالبى، به و انگور) و هسته داران  درختان مناطق سردسيرى، مانن

(هلو، شليل، زرد آلو، آلبالو، گيالس)؛ 
بات، انار، انجير؛  : مر درختان مناطق نيم گرمسيرى مانن

: موز، خرما، انبه؛  درختان مناطق گرمسيرى مانن
: پسته.  ويرى مانن درختان مناطق 



١٦٨

       بحث گروهي
ن خسارت به باغ ها  ي و وارد آم چگونه مى توانيم از جريان باد ش

نيم؟  و مزارع جلوگيرى 

؟  ثير مى شون درختان چگونه ت
رافشانى، پاجوش،  درختان همانن ساير گياهان به روش هاى مختلفى از قبيل ب
ثير درخت برحسب نوع  . شيوه ى ت ثير مى شون ن، پيون زدن و … ت قلمه زدن، خواباني
ثير تجارى درختان،  اول ترين روش ت درخت و محل و موقعيت آن متفاوت است. مت
ر در خزانه به منظور تهيه ى گياه پايه و زدن پيون روى آن هاست؛  شت ب قلمه زدن و يا 
ميوه  پيون  عمل  انجام  ون  ب ر،  ب وسيله ى  به  ثير  ت از  پس  درختان  از  بسيارى  زيرا 

مرغوب نخواهن داد. 

     بيش تر بدانيد
ر  ب ه،  است  اين گونه  عمل  شيوه  ر  ب طريق  از  درختان  ثير  ت در 
ارن و در ماه هاى آخر  مورد   نظر را در بهار به روش خطى در خزانه مى 
ن و جوانه زدن نهال ها، آن ها را به  ار ش زمستان همان سال و قبل از بي

 . ه مى شود ــ انتقال مى دهن ه خزانه ى انتظار نامي خزانه ى دوم ــ 



١٦٩

بين  فاصله ى  دوم)  (خزانه ى  انتظار  خزانه ى  در  انتظار:  خزانه ى 
ود دو تا سه  شت و نهال هاى جوان بيش تر از خزانه ى اول (ح خطوط 
برابر) است. از خرداد تا شهريور متناسب با نوع آب و هواى منطقه، عمل 
ـ  ٨ سانتى مترى  پيون زدن انجام مى گيرد. معموًال پيون را در فاصله ى ١٠ـ 
سطح خا و در جهت رو به شمال روى ساقه مى زنن تا از تابش مستقيم 

 . نور خورشي محفوظ بمان
(البته در موارد خاص ــ مانن اقاقيا و بي مجنون ــ پيون در باالى 

ساقه و با فاصله ى بيش از ي متر از سطح خا زده مى شود.) 
نن  در سومين بهار، شاخه هاى حاصل از پيون را سربردارى و هرس مى 

 . و از زمستان همان سال، درختان براى انتقال به محل اصلى آماده مى شون
ر را در خزانه ى  در مورد بعضى از درختان ــ مانن هسته داران ــ ب
ون انتقال به خزانه ى دوم، در بهار و اوايل تابستان سال  ارن اّما ب اول   مى 
 . نن دوم آن را پيون مى زنن و در بهار سال سوم به زمين اصلى منتقل مى 

و  پاجوش  قلمه،  طريق  از  انجير  و  انار  مانن  درختان  از  انواعى 
. مو (درخت انگور) نيز اغلب با قلمه زدن  ثير مى شون ن شاخه ت خواباني

ثير مى شود.  در محل اصلى ت
. انواعى از  ثير مى شون ر و پاجوش ت درختانى مانن خرما از راه ب

 . نن ثير مى  درختان، مانن موز را از طريق پاجوش ت
 طول عمر درختان و سال هاى باردهى اقتصادى آن ها متفاوت است.

مثًال:
ـ١٢  ١٤ـ  سال هاى  در  و  مى ده  ميوه  بع  به  سوم  سال  از  سيب؛ 

. ثر محصول را مى ده ا ح
ـ١٢  گالبى؛ از سال چهارم به بع ميوه مى ده و در سال هاى ١٤ـ 

 . ثر محصول را مى ده ا ح
سال هاى  در  و  مى نشين  ثمر  به  هشتم  سال  از  ى؛  پيون پسته ى 

 . ثر محصول را مى ده ا ـ١٦ ح ١٧ـ 



١٧٠

         بحث گروهي
گان نهال از نظر اقتصادى و پيشرفت  نن ار تولي  دقت و صحت 

ارى چه اهميتى دارد؟  باغ

اث باغ بررسى هاى قبل از اح
ار اساسى باي انجام گيرد:  اث باغ دو  قبل از اح

عمق هاى  در  موجود  مواد  و  امالح  ميزان  و  خا  بافت  وضعيت  بررسى  ـ  ١ـ 
ار توسط متخصصان خا شناسى و از طريق نمونه بردارى از خا  ه اين  مختلف آن 
سطح و عمق در نقاط مختلف زمين و بررسى اين نمونه ها در آزمايشگاه هاى مجهز انجام 

مى گيرد. 
ـ با توجه به نتايج حاصل از آزمايش هاى خا شناسى و شرايط محيطى منطقه  ٢ـ 
سرما،  و  گرما  ت  م طول  حرارت،  درجه  ثر  ا ح و  اقل  ح مانن  هوا  و  آب  نظر  از 
شت  گى ساالنه و وضعيت منابع تأمين آب، در انتخاب نوع درختان براى  ميزان بارن

 . نن تصميم گيرى مى 
انتقال  انات  ام و  جاده  وضع  ى،  تولي محصول  مصرف  بازار  فاصله ى  معموًال 
محصول، نيروى انسانى موجود در منطقه، وضع بادهاى دائمى و موسمى و موارد مشابه 

ى دارد.  اث باغ تأثير ج در تصميم  گيرى اين مرحله و اح

نيد ر  ف
؟  ارن ـ چرا درختان را با نظم خاصى مى  ١ـ 

چه  تابع  و  مى شود  مشخص  اساسى  چه  بر  درختان  فاصله ى  ـ  ٢ـ 
عواملى است؟ 



١٧١

اشت درختان طرح هاى 
ى و بزرگى تاج آن ها و وضعيت ريشه ها  وچ معموًال فاصله ى درختان در باغ ها به 
ه در صورت رش درخت،  ته توجه داشت  در دل خا بستگى دارد. باي به اين ن
ن نور و هوا به شاخه هاى پايينى و درختان اطراف خود نشون  شاخه هاى باالتر مانع رسي

 . ايى با ي ديگر نپردازن نار هم به رقابت غ و ريشه ها ى درختان 
، مانع عبور  ه پس از رش ه فاصله ى درختان باي طورى باش  ته ى ديگر اين  ن

شاورزى براى شخم، سم پاشى و … نشود.  ماشين آالت 
اشت درختان  معموًال وضع قرار گرفتن درختان را نسبت به ي ديگر، طرح هاى 

 . مى نامن
اشت درختان با توجه به جهت تابش نور خورشي و شيب زمين طراحى  طرح 
شت درختان مى توان مربع، مستطيل، اريب، مثلثى را نام  اول  مى گردد. از طر ح هاى مت

 . ني ه مى  اشت درختان را مشاه ل زير سه نمونه از طرح  برد. در ش



١٧٢

اشت نهال ها در زمين اصلى عمليات انتقال و 
عب با طول، عرض  ل م ن محل غرس درختان، گودال هايى به ش پس از مشخص ش
. آن گاه پس از  نن ل استوانه با قطر و ارتفاع ي متر حفر مى  و ارتفاع ي متر يا به ش
ود  ود حيوانى و  ار معينى  ردن سنگ هاى درشت، خا قسمت بااليى را با مق ا  ج
نن و به داخل گودال باز  ه ى خا مخلوط مى  نن شيميايى و در صورت نياز مواد اصالح 
 . نن ه پر مى  اشت درختان، گودال را با قسمت دوم خا باقى مان . به هنگام  مى گردانن

نيد ر     ف
؟  نن ا مى  ١ـ ـ چرا خا قسمت هاى رويى و زيرين گودال را از هم ج
؟  ا خا رويى و سپس خا زيرين را در گودال مى ريزن ٢ـ ـ چرا ابت

     بيش تر بدانيد
ه از خزانه  شاخه و ريشه ى  ردن نهال هاى انتخاب ش پس از خارج 
و  سته  ش و  اضافى  شاخه هاى  ترتيب،  اين  به   . نن مى  هرس  را  آن ها 
. در بسيارى از موارد، اگر فاصله ى  ف مى شون ه ح ريشه هاى آسيب دي
ود و مواد  ، ريشه ها را در محلولى از آب و  بين خزانه تا مقص زياد باش
ه فرو مى برن و محل قطع شاخه ها را نيز با چسب باغبانى يا  نن عفونى  ض
. اين امر مانع تبخير آب درون  نن ه ى مخصوص آغشته مى  مواد پوشانن

ها مى شود. آون



د آن در  ّ اشت مج ى و  ، بسته بن نحوه ى خارج نمودن ي درخت چن ساله از خا
محل مورد نظر 

ه و  ى ش نمونه ى نهال بسته بن
آماده ى حمل 

١٧٣

اشت نهال عمليات 
اشتن نهال ها آن ها را به طور عمودى در گودال قرار مى دهن و گودال را  براى 
ار  ه طوقه ى درخت روى خا قرار گيرد (يعنى آن مق ؛ به طورى  نن با خا پر مى 
ه در خزانه نيز در خا بوده است، درون خا قرار مى گيرد) بالفاصله پس  از ساقه 

 . نن تا ريشه ها به خا بچسب اشت نهال ها، آن ها را آبيارى مى  از 
اشت درختان مراقبت هاى پس از 

نترل  اشت نهال، مراقبت هاى ويژه اى مانن آبيارى، مبارزه با بيمارى ها و  بع از 
ردن  ود دادن، مبارزه با علف هاى هرز، ترميم جوى هاى آبيارى و نرم  ردن،  آفات، هرس 

خا پاى درختان در زمان هاى مشخصى انجام مى شود. 
 . ارها عمليات داشت مى گوين ليه ى اين  به 

آبيارى
خا  جنس  و  نوع  به  خا  داخل  در  آن  ت  حر سرعت  و  آب  نفوذ  ار  مق



ى  نمايى از آبيارى به شيوه ى تشت

١٧٤

انات و تجهيزات  ار آب و ميزان دسترسى به ام بستگى دارد. براساس دانش باغبانان مق
ي براى آبيارى درختان از روش هاى مختلف آبيارى استفاده مى شود. اين روش ها  ج

عبارت ان از: 
رتى (غرقابى):  ـ آبيارى به طريق  ١ـ 
وچ تقسيم  در اين روش، زمين را به قطعات 
نن و آب از راه نهر به اين قطعات وارد  مى 
رتى، مصرف آب  مى شود. در آبيارى به طريق 

ر رفته زياد است.  ار آب به ه و مق
روش،  اين  در  ى:  تشت آبيارى  ـ  ٢ـ 
وچ و بزرگ بودن تاج  با توجه به سن و 

ود ٥٠ سانتى متر تا ٢ متر دور درخت به وجود مى آورن و با  ى به قطر ح درختان، تشت
 . نن ايت آب از جوى به داخل آن ها، درختان را آبيارى مى  ه

      بيش تر بدانيد
ازه ى قطر  معموًال قطر تشت هاى آبيارى زير درختان را تقريبًا به ان
ن  نن تا با باقى مان اث مى  نن و آن     را طورى اح تاج درخت انتخاب مى 
خا اطراف ساقه ى درخت، طوقه (محل اتصال ريشه و ساقه) در داخل 
گى طوقه و  آب قرار نگيرد؛ زيرا در بسيارى از موارد رطوبت باعث پوسي

ن درخت مى گردد.  خش ش

درختان،  براى  فشار  آبيارى تحت  اول ترين روش  مت فشار:  آبيارى تحت  ـ  ٣ـ 
زى و توسط دستگاه هاى خاص و  روش قطره اى است. در اين روش، آب از قسمت مر
ايت مى شود و  قابل تنظيم به داخل لوله هاى اصلى و فرعى و باالخره به لوله هاى آبيارى ه

 . ، آبيارى مى شون ان مى گوين ه در اصطالح به آن ها قطره چ درختان از طريق وسايلى 



١٧٥

د و گاهى  ان در پاى هر درخت ٢ تا ٤ ع اد قطره چ با توجه به سن درختان، تع
ه ى آبيارى قطره اى، عالوه بر آب رسانى و صرفه جويى در مصرف  بيش تر است. از شب

ودهاى شيميايى «محلول در آب» به درختان نيز استفاده مى شود.  آب، براى دادن 

         بحث گروهي
ن محصول مى شود؟  هرس درختان چگونه موجب مرغوب ش

 
هرس

ف شاخه هاى اضافى به منظور عبور هواى بيش تر بين  هرس عبارت است از، ح
ن نور كافى به آن ها و آرايش شكل ظاهرى درخت برا به دست آوردن  شاخه ها، رسي

محصول مرغوب.    
هنگام  به  است.  زمستانه  خواب  از  آن ها  ن  ار ش بي از  قبل  درختان  هرس  زمان 

    . م تر باش ود پنج درجه ى سانتى گراد  هرس، دماى هواى منطقه نباي از ح

لى از قسمت هاى آبيارى تحت فشار ي باغ  نماى 

لى از اجزاء آبيارى تحت  تصوير 
فشار ي باغ 

ه آب يا  نن توزيع 
قطره چكان 

لوله آب

شير تنظيم فشار   

 صافى
ود  مخزن محلول 

ورودى آب تحت فشار از پمپ  
شير تنظيم فشار     لوله آب اصلى 

لوله آب 

شير آب

شير آب ه آب يا  نن توزيع 
قطره چكان 



١٧٦

جنگل طبيعى و مصنوعى
ه ميزان رطوبت، دماى هوا و ساير عوامل محيطى براى رش انواعى  در مناطقى 

هرس درخت در دو مرحله
لى ل   ١ــ مرحله ى ايجاد ش

 ٢ــ مرحله ى قطع شاخه هاى زاي 

هرس درخت در ي مرحله 
ل دادن و قطع شاخه هاى زاي     ش

نمايى از جنگل طبيعى

ه درختان داراى گل و يا ميوه زيادى روى هر شاخه  در مواردى 
يفيت  ، باغبانان براى به دست آوردن محصول مرغوب، درشت تر و با  باشن

. نن نترل مى  ار محصول درخت را  از طريق هرس گل و ميوه مق

 بيش تر بدانيد



١٧٧

نمايى از جنگل مصنوعى 

          بحث گروهي
اهش مساحت   چگونه مى توانيم ضمن بهره بردارى از جنگل ها، از 

نيم؟  آن ها پيش گيرى 
چه  آن ها  مساحت  افزايش  و  جنگل ها  تخريب  از  پيش گيرى  براى 

؟    اماتى باي توسط مردم و دستگاه هاى دولتى به عمل آي اق
 
فعاليت

اث باغ ميوه  تار زمين را براى اح : اگر ي ه ني ١ــ بررسى 
از  متر  چهار  فاصله ى  در  را  درختان  بخواهيم  و  باشيم  داشته  اختيار  در 

نيم؟ اريم، در اين باغ چن درخت مى توانيم غرس  ي   ديگر ب

ريج مجموعه هايى از درختان و پوشش هاى گياهى متناسب  ، به ت از درختان مناسب باش
. مجموعه ى اين گونه درختان  ثير مى شون با موقعيت به وجود مى آين و به طور طبيعى ت

 . را جنگل طبيعى مى نامن
ف دار براى ايجاد  ه توسط انسان ها و به طور ارادى و ه مجموعه اى از درختان 
پار  يا  مصنوعى  جنگل   ، مى شون اشته  دامنه ها  و  شهرها  حاشيه ى  در  سبز  فضاى 

جنگلى نام دارد. 
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ـ پنج نوع درخت مثمر و پنج نوع درخت غير مثمر قابل پرورش در  ٢ـ 
 . ني منطقه ى خود را شناسايى و نام آن ها را فهرست 

٣ــ نمونه هايى از برگ، گل و ميوه پنج درخت مثمر و پنج درخت 
ردن، قطعات مربوط به هر  ني و پس از خش  غيرمثمر را جمع آورى 

 . درخت را روى ي صفحه بچسباني
ار يا  ٤ـ ـ هر گروه از دانش آموزان پنج قلمه از درختانى مانن چنار، سپي
ارن و  ان ب ن است، در گل ثير آن ها با قلمه زدن مم ه ت درختان ديگرى را 

 . نن ار و فعاليت هاى خود گزارش تهيه  در طول پرورش آن از مراحل 
فرماين  اتخاذ  ترتيبى  رسه  م اولياى  هماهنگى  با  محترم  دبيران  ـ  ٥ـ 
فعاليت هاى  داراى  مناطق  در  و  ارى  درخت  هفته ى  در  دانش آموزان  ه 
ت  مشار (با  نن  ام  اق نهال  غرس  به  فعاالنه  ارى،  باغ و  شاورزى 

اران).  شهردارى ها، منابع طبيعى و باغ
ارى، دانش آموزان از  ه در فصل درخت  ـ ترتيبى اتخاذ شود  ٦ـ 
نن و از بازدي خود  اث بازدي  ز تولي نهال يا باغ هاى در حال اح مرا

 . گزارشى تهيه و ارائه دهن

نيد         تحقيق 
هر گروه از سه موضوع زير ي موضوع را انتخاب و انجام داده و 

 . الس ارائه نماين گزارش آن را به 
رد؟  رسه ى شما فضاى سبز دارد؟ چگونه باي آن را حفظ  ـ آيا م ١ـ 
آن  در  مى تواني  چگونه  ارد،  ن سبز  فضاى  شما  رسه ى  م ه  صورتى  در 

؟  ني فضاى سبز ايجاد 
رتى (غرقابى)،  ـ در آبيارى درختان ميوه، محاسن و معايب آبيارى  ٢ـ 

ى و قطره اى چيست؟  تشت
را  غيرمثمر  و  مثمر  درختان  پرورش  و  تولي  به  مربوط  مشاغل  ٣ــ 

 . ني فهرست 
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دامپرورى

 . ني به تصاوير باال نگاه 
؟  ترن گى انسان مفي ام حشرات در زن ١ــ 

٢ــ آبزيان به چه حيواناتى گفته مى شود؟ 
. در اين  ي گى و روش نگه دارى دام و طيور آشنا ش شته با زن در سال هاى گ
 . گى و نحوه ى پرورش برخى از حشرات و حيوانات آبزى آشنا خواهي   ش قسمت، با زن
 . دارن انسان  گى  زن در  بيش ترى  نقش  ابريشم  رم  و  عسل  زنبور  حشرات،  بين  در 
اهاى با ارزش انسان  ات اين دو حشره عسل و ابريشم است. عسل از غ مهم ترين تولي



موارد استفاده نام ماده 
 عسل

 عسل (عسل برگ)  

 موم 

 بره موم (صمغ) 

 زهر 

 ژله ى رويال 

 شه
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است و ابريشم در صنعت نساجى و پارچه بافى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
به  زهر  و  رويال  ژله ى  موم،   ، عسل مانن  ديگرى  محصوالت  عسل  زنبور  از 

ه در صنايع مختلف از آن ها استفاده مى شود.  دست مى آي 

نيد          تحقيق 
 ، ه ان ش ر  ذ ول  ج در  ه  را  موادى  از  ي  هر  استفاده ى  موارد 

 . بنويسي

يفى محصوالت زراعى و باغ  ّمى و  از ديگر فواي مهم زنبور عسل، افزايش 
از طريق گرده افشانى است. 
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      بيش تر بدانيد
و  ّمى  افزايش  در  عسل  زنبور  توسط  افشانى  گرده  اثر  زير  ول  ج

 . يفى محصول را نشان مى ده

مالحظات با زنبور عسل ون زنبور  عسل ب شرح رديف
ميوه ها درشت تر محصول ٥٢٠ تن محصول ١٧٠ تن باغ گيالس ١

ميوه ها مرغوب تر و بهتر محصول ٥٠ تن محصول ٥ تن باغ سيب ٢
ميوه ها مرغوب تر و بهتر محصول ٨٠ تن محصول ٦ تن باغ گالبى ٣

٩٧ درص مغز دار ٣٠ درص مغز دار مزرعه ى آفتاب گردان ٤
لميان، محصول با وجود زنبور عسل ٥٣ درص باال مى رود. ٥ در خانواده ى 

يفيت نيز باال  رگيرى محصول به چن برابر مى رس و  در خانواده ى لگومينوز٭ در ب
مى رود. 

٦

ار  در مزارع پنبه با وجود ديگر حشرات گرده افشان و زنبور عسل، ٢٥ درص بر مق
تخم افزوده مى شود.  

٧

برا مطالعه
آشنايى با برخى وسايل مورد نياز پرورش زنبور

ردن و بيرون آوردن قاب ها و برداشتن موم  روى قاب ا ارد و اهرم براى ج

ردن زنبور از روى قاب    ا  برس براى ج
ار در زنبورستان  ش مخصوص  دست

ر و يونجه  ٭ لگومينوز مانن حبوبات، شب
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موم دوز

ي ن نوع ج موم ذوب 

يم ن نوع ق موم ذوب 

رن وهاى م ن نمونه ى 

ار  اله مخصوص   

ار  و هنگام  ن انواع دودى براى دود  دادن 
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        بيش تر بدانيد
ـ٥٠ هزار) به سر مى برن  اد زيادى زنبور عسل (٦٠ـ  و تع ن در هر 

 : لنى گفته مى شود. اين زنبورها سه دسته ان ُ ه به آن ها 
و به آن  ن رت هر  لنى است و ق ه، مادر  ه: مل ـ زنبور مل ١ـ 
ه  اد زنبور را به عه ارى و انتقال صفات اج ار تخم گ ه  بستگى دارد. مل
رت  دارد و صفاتى مانن رنگ زنبوران، مقاومت در مقابل بيمارى ها، ق
ه پنج تا شش سال است  . عمر مل ن جمع آورى گرده و … را منتقل مى 

ارى در دو سال اول عمر آن است.  اّما بهترين بازدهى از نظر تخم گ
اد  . تع يل مى دهن و را تش ن ثر جمعيت  ارگر: ا ـ زنبوران  ٢ـ 
ارگر  ارهاى زنبور  ـ ٥٠ هزار است. مهم ترين  ود ٦٠ـ  و ح ن آن ها در هر 
ارگر از  ه است. جثه ى زنبور  جمع آورى گرده، نگه دارى و پرستارى مل
آن ها  ان  تخم ه  هستن  ماده هايى  ارگر  زنبوران  است.  وچ تر  ه  مل

رده است.  رش ن
 . ون نطفه به وجود مى آين ـ زنبوران نر: اين زنبوران از تخم ب ٣ـ 
و ٦٠٠ــ٥٠٠  ن اد آن ها در هر  ارگر بزرگ تر و تع جثه ى آن ها از زنبور 
ه را دارد و از  ردن مل د است. زنبور نر وظيفه ى جفت گيرى و بارور  ع

 . ن روز هشتم تول به بع مى توان جفت گيرى 

نيد  ر  ف
اى زنبور عسل چيست؟  غ
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يه ى زنبور عسل تغ
تأمين  مصنوعى  و  طبيعى  طريق  از  عسل  زنبور  اى  غ
و  گل  گرده ى  از  عسل  زنبور  طبيعى،  يه ى  تغ در  مى شود. 
؛ بنابراين، وجود گل و گياه در  ن ) استفاده مى  نوش (شه

يه طبيعى اهميت خاصى دارد.  تغ

       بيش تر بدانيد
ن و با انتقال دادن آن ها  زنبور عسل گرده ى گل ها را جمع آورى مى 
ه به سب معروف ان و در پاهاى عقبى اين حشره قرار  ى  وچ يسه هاى  به 
و به طور متوسط ساالنه ٣٥  ن و مى برد. زنبوران ي  ن ، گرده را به  دارن
. گرده ى گل داراى مواد پروتئينى، چربى،  نن يلو گرم گرده جمع آورى مى 
نشاسته و ويتامين است و به همين دليل، براى زنبوران ــ خصوصًا نوزادان 

اى مناسبى محسوب مى شود.  زنبور ــ غ
اهاى طبيعى زنبور عسل است. نوش  ى ديگر از غ شه يا نوش ي
ه در گلبرگ و گاهى نيز در برگ و دم برگ گياه وجود  شربت رقيقى است 

دارد. 
ر،  شب از:  عبارت ان   ، ارزشمن ن نوش  ترشح  نظر  از  ه  گياهانى 

يونجه، اسپرس و … .

يه ى مصنوعى تغ
ر و آب) استفاده مى شود. غلظت شربت به  يه ى مصنوعى از شربت (ش براى تغ
عواملى از جمله فصل بستگى دارد. در بهار براى تهيه ى شربت از ي قسمت آب و 
ه در زمستان شربت را از ٣ قسمت آب و  ر استفاده مى شود؛ در حالى  ي قسمت ش
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 . نن ر تهيه مى  ٥ قسمت ش
. اين شربت اغلب به  ى) مى دهن و شربت تشويقى (تحري ن زنبورداران گاهى به 
و (از نظر جمعيت) و تخم ريزى بيش تر به زنبوران داده مى شود.  ن ردن  منظور قوى 
به  و  ن ن  ضعيف ش از  جلوگيرى  براى  گل  گرده ى  و  شه  مبود  دليل  به  نيز  گاهى 

 . زنبوران شربت مى دهن

نيد ر   ف
و زياد  ن ه افزايش مى ياب و جمعيت  چه زمانى تخم ريزى توسط مل

مى شود؟ 

و ن ثير  ت
افزايش  ه  مل توسط  تخم ريزى  طبيعت،  در  شه  و  گل  گرده ى  ن  ش فراوان  با 
مبود جا و غرايز  و به علت  ن و زياد مى شود، در اين گونه مواقع،  ن مى ياب و جمعيت 

 . ن و) مى  ن ام به بچه دادن (بچه  طبيعى اق
 . و به دو صورت طبيعى و مصنوعى افزايش مى ياب ن

مبود جا و پرورش  و،  ن ثير طبيعى): افزايش جمعيت  افزايش طبيعى (ت
ي  در  يمى  ق ه ى  مل ه  مى شود  موجب  طبيعى  غريزه ى  هم چنين  و  ي  ج ه ى  مل

و خارج شود و بر  ن ادى از زنبوران از  روز آفتابى با تع
روى شاخه ى درختان، ديوار يا جاى مناسب ديگرى مستقر 
و) در  ن . در اين هنگام، زنبوردار با قرار دادن جعبه ( شون
ن آن،  ان دادن ناگهانى شاخه يا بري زير شاخه ى درخت و ت

 . زنبوران را درون جعبه قرار مى ده
ردن زنبوران با  ار مى توان با اسپرى  براى سهولت 

 . ن زنبوران گردي آب موجب جمع تر ش



١٨٦

زيادى  اد  تع داراى  ه  قوى  وى  ن ي  از  روش  اين  در  مصنوعى:  ثير  ت
ثير مصنوعى در  زنبور جوان است، براى گرفتن بچه ى مصنوعى استفاده مى شود. ت

ـ بهار هر منطقه)  ه صورت مى گيرد (فصل ـ  فصل پرورش مل

نيد ر  ف
باي  اماتى  اق چه  زنبوردارى،  در  بيمارى  بروز  از  جلوگيرى  براى 

صورت گيرد؟ 
 

اشت در جلوگيرى از بروز بيمارى زنبور عسل نقش به
؛ به همين دليل، بيمارى در ميان آن ها  ن گى مى  لنى زن ُ زنبور عسل به صورت 
بروز  از  جلوگيرى  جهت  اشتى  به موارد  رعايت  اين رو  از  مى شود.  شايع  سرعت  به 
امات زير را  و باي اق ن بيمارى بسيار مهم است. براى پيش گيرى از بروز بيمارى در 

انجام داد. 
و و محل آن ن ١ــ نظافت 

ردن ابزار زنبوردارى بع از هر بازدي عفونى  ٢ــ ض
، به ويژه در زمستان و در محل خش ن ٣ــ نگه دارى 
و ن اب هاى اطراف  ٤ــ از بين بردن آب هاى را و گن

ن الشه ى زنبوران مرده.  وى مريض از زنبورستان و سوزان ن ردن  ـ دور  ٥ ـ 

نيد         تحقيق 
 . هر گروه يكى از موضوعات زير را انتخاب و درباره ى آن تحقيق كني

. خالصه ى گزارش تحقيق گروه را در كالس ارائه دهي
اماتى  اق چه   ، نباش گياه  و  گل  منطقه  ي  در  ه  صورتى  در  ـ  ١ـ 

مى توان انجام داد؟ 
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؟  و چه اتفاقى مى افت ن ٢ ــ در صورت ضعيف بودن 
اماتى باي صورت گيرد؟  براى جلوگيرى از اين مسئله چه اق

. ٣ــ در مورد شروع فصل زنبوردارى در منطقه ى خود تحقيق كني

رم ابريشم پرورش 
شى پرورش داده  رم ابريشم به منظور تولي پيله جهت استفاده در صنعت ابريشم 
اشتى و مصارف طبى، از  ِرم هاى به مى شود، عالوه بر آن از روغن شفيره در تهيه ى 
وددهى مزارع استفاده  اى طيور و ماهيان و از فضوالت آن براى  شفيره در تهيه ى غ

مى شود. 
گى اش شامل چهار مرحله ى تخم،  ه دوره ى زن املى است  رم ابريشم حشره ى 

 . الرو، شفيره و پروانه مى باش
رم  يه ى  تغ براى   . مى گردن ى  وچ رم هاى  به  يل  تب تخم ها  بهار،  فصل  در 
ارد  افى و مرغوب استفاده شود. برگ هاى توت را باي با  ابريشم باي از برگ توت 
رده و در اختيار آن ها قرار داد. از دادن  مخصوص و تميز يا ماشين برگ ُبر قطعه قطعه 

رم ها باي خوددارى شود.  برگ هاى ضخيم و زرد به 
رم هاى بالغ در محل هاى مخصوصى به نام تلمبار صورت مى گيرد، در  پرورش 
اشت،  رم گ ار زياد و به صورت شاخه در اختيار  اين دوره باي برگ توت را به مق
رم ها از اشتها  تى  . پس از م برگ هاى توت باي تميز و عارى از گرد و خا باش
طول  از  و  مى آين  در  شيرى  زرد  رنگ  به  يافته  تغيير  ريج  ت به  نشان  ب رنگ  و  افتاده 
رم ها را  . در اين حالت  ن پيله مى نامن م مى شود، اين حالت را مرحله ى تني نشان  ب

 . نن ايت مى  ن پيله ه به قالب هاى مخصوص تني



ميگو 

ف ص
 ماهى
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پرورش آبزيان

نيد ر  ف
؟  ن گى خود از ماهى به چه صورت هايى استفاده مى  انسان در زن

گى  ه در آب هاى شيرين، نيمه شيرين و شور زن آبزيان به موجوداتى گفته مى شود 
 . نن و به دو دسته ى گياهان و جانوران آبزى تقسيم مى شون مى 

. ماهى و ميگو  نن آبزيان جانورى را به دو گروه ت سلولى و پرسلولى تقسيم مى 
 . از مهم ترين آبزيان پرسلولى هستن

گى انسان نقش آبزيان در زن
 . هستن انسان  ن  ب نياز  مورد  پروتئين  تأمين  منابع  ه ترين  عم از  ى  ي آبزيان 
شور، تولي آبزيان افزايش  خوش بختانه در سال هاى اخير با استفاده ى بهينه از منابع آبى 

ه است.  اشتى مردم مطرح ش اهاى سالم و به ى از غ يافته و به عنوان ي
ب پروتئين آن بيش از  هضم گوشت ماهى از ساير گوشت ها ساده تر و ميزان ج

٩٠ درص است. 
در  محلول  ويتامين هاى  و  ي  فسفر،  لسيم،  مانن  موادى  نظر  از  آبزيان  گوشت 

چربى (A-D-E-K) غنى است. 
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صنايع  و  طيور  دام،  يه ى  تغ در  آبزيان  از 
استفاده  داروسازى  و  صابون سازى  مانن  ديگر 

مى شود. 
ف  امروزه بسيارى از آبزيان مانن ماهى، ص
زينتى  آبزيان  عنوان  به  واريوم ها  آ در  مرجان  و 

 . نگه دارى مى شون

ماهيان پرورشى 
گى (آب)  گى و رش ماهيان، دماى محيط زن ى از عوامل مهم براى ادامه ى زن ي

آن هاست.
ماهيان پرورشى از نظر دماى آب به دو دسته ى ماهيان گرمابى و ماهيان سردابى 

 . تقسيم مى شون
ه در آب هاى گرم به سر مى برن و در  ماهيان گرمابى دسته اى از ماهيان هستن 

 . نن حرارت باالى ٢٠ درجه ى سانتى گراد تولي مثل و رش مى 
است.  گراد  سانتى  درجه ى   ٢٥ ماهى ها  گونه  اين  نمو  و  رش  براى  دما  بهترين 
. از  ارن م تر از ١٠ درجه ى سانتى گراد رش و نمّوى ن اين دسته از ماهيان در گرماى 

پور را مى توان نام برد.  معروف ترين ماهيان گرمابى 
. ماهى قزل آال  نن گى مى  ـ  ٨ درجه سانتى گراد زن ماهيان سردابى در حرارت ١٠ـ 

از اين نوع ماهيان است. 
 . ، پرورش داده مى شون ه شيب مناسبى دارن ى  ماهيان گرمابى در استخرهاى خا
. در انتخاب محل استخر پرورش  اين استخرها داراى دريچه ى ورود و خروج آب هستن
ماهيان گرمابى باي عواملى از قبيل شرايط اقليمى، وضعيت آب و خا مورد بررسى 
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قرار گيرد. 
اقل  افى و مناسب داشته باش و خا آن نيز ح اث استخر باي آب  محل اح

 . داراى ٣٠ درص رس باش

      بيش تر بدانيد
: ماهى  پور ماهيان مانن در پرورش ماهيان گرمابى از گونه هاى مختلف 

) استفاده مى شود.  ه (بيگ ه پور معمولى و سرُگن علف خوار (آمور)، 
گى  نار هم زن ، در  مه بزنن ه به ي ديگر ص ون اين  اين ماهيان ب
ـ١٥ ماه است. البته  ود ١٨ـ  . طول دوره ى پرورش ماهيان گرمابى ح نن مى 

 . ن ودى تغيير مى   ت با در نظر گرفتن شرايط اقليمى مناطق تا ح اين م

ارهاى زير را باي انجام داد:  ردن استخر پرورش ماهى  براى آماده 
ردن استخر پس از تخليه  ١ــ خش 

ن گياهان ٢ــ سوزان
ردن استخر (آه پاشى)  عفونى  ٣ــ ض

٤ــ تعمير ديوارهاى استخر
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وددادن براى باال بردن رش گياهان استخر. ـ شخم زدن و  ٥ـ 

اى ماهى ها چگونه تأمين مى شود؟  غ
يبى تأمين مى شود. به همه ى موجودات  ه) و تر اى ماهى به دو صورت طبيعى (زن غ

 . ه) مى گوين اى طبيعى (زن ، غ ن يه مى  ه ماهى از آن ها تغ گياهى و جانورى 
تولي  وددهى)،  و  (شخم زدن  استخر  آماده سازى  با  گرمابى  ماهيان  پرورش  در 

 . ه را افزايش مى دهن اى زن غ
براى  ه  آن جا  از  است.  متفاوت  آن ها  نوع  برحسب  گرمابى  ماهيان  ه  زن اى  غ
اى آن ها بسيار مهم  پرورش اين ماهيان از انواع گوناگون استفاده مى شود، شناخت غ
 . ني ه مى  ه ى آن ها را مشاه اى زن ول زير انواع ماهى هاى گرمابى و غ است. در ج

ه) اى طبيعى (زن غ نوع ماهى
ر و يونجه و گياهان آبزى علوفه ى سبز مانن شب ماهى علف خوار (آمور) 

تون ها)  ت سلول هاى گياهى (فيتوپالن پور نقره اى
تون ها)  وچ (زئوپالن جانور   ( ه (بيگ ه پور سرگن

ف زى گياهان و جانوران  پور معمولى

تهيه  روزانه  ماهى،  نياز  به  توجه  با  ه  اهاست  غ از  دسته اى  يبى:  اى    تر غ
مى شود و در اختيار آن ها قرار مى گيرد. 

ارخانه ها به صورت  ارگاه هاى پرورش ماهى يا  ن است در  اها مم اين گونه غ
حبه ِپِلْت١ تهيه شود. 

يبى براى پرورش ماهيان گرمابى را با توجه به انواع ماهى موجود در  اى تر غ
 . نن اد هر نوع و سن آن ها تهيه مى  استخر، تع

 
Pellet  ــ١
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     بيش تر بدانيد
پور يبى براى ماهى  اى تر ي نمونه غ
١٥ درص ـ آرد ماهى   ١ـ 

٥٧ درص  م نامرغوب  ٢ــ گن
٢٣ درص نجاله ى سويا   ٣ــ 

٥ درص  ٤ــ سرگوم (ذرت علوفه اى)  

نيد ر   ف
اشت (جلوگيرى از بيمارى) مؤثرتر است  در پرورش ماهى رعايت به

 . ني يا درمان؟ داليل اين امر را بررسى 

اشت و درمان ماهى به
بسيار  آن ها  بيمارى هاى  درمان   ، نن مى  گى  زن آب  در  ماهيان  ه  آن جايى  از 
ردن ماهى ها براى درمان، موجب ناراحتى آن ها مى شود. ماهى  دشوار است. جابه جا 
ل است. از  در اثر بيمارى اشتهاى خود را از دست مى ده و دادن دارو به آن مش
در  اشتى  به موارد  رعايت  رو  اين  از  نيست؛  صرفه  به  مقرون  نيز  دارو  تزريق  طرفى، 

پرورش ماهى اهميت خاصى دارد. 
، عبارت ان  نن ه در پرورش ماهى از بروز بيمارى جلوگيرى مى  برخى از عواملى 

از: 
اشتى يه اى و به گى به موارد تغ ـ رسي ١ـ 

ن دوره ى پرورش ٢ــ جلوگيرى از طوالنى ش
م استفاده ى بيش از ح از مواد آلى در آماده سازى استخر ٣ــ ع

تار. م ماهى در ه ارد از نظر ترا ٤ــ رعايت استان



ارگر

 نر

ه    مل

١٩٣

نيد ر  ف
اران چه تفاوتى دارد؟    تولي مثل ماهيان با پستان

ثير ماهى ت
ثير در ماهيان متفاوت است و به دو صورت طبيعى و مصنوعى انجام  نحوه ى ت
ثير مصنوعى در  ثير طبيعى در آب هاى طبيعى (درياها، رودخانه و …) و ت مى گيرد. ت

ثير و تحت شرايط خاص انجام مى گيرد.        ارگاه هاى ت

فعاليت
. ى از فعاليت هاى زير را انتخاب و انجام دهي ١ــ ي

ن زنبور ارى قسمت هاى مختلف ب ٢ــ نام گ
٣ــ تشريح ي نمونه ماهى

ن ماهى ارى قسمت هاى مختلف ب ٤ــ نام گ
ل ارگر و زنبور نر از روى ش ه،  ـ مقايسه ى سه نوع زنبور مل ٥ ـ 
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نيد         تحقيق 
؟ به چه دليل؟   در منطقه ى شما چه ماهيانى پرورش داده مى شون

ايى صنايع غ
ايى چيست؟  ١ــ داليل نگه دارى مواد غ
مواد  نگه دارى  در  گرما  و  سرما  ٢ــ 

ايى چه نقشى دارد؟  غ
ايى چيست؟  ى مواد غ ف از بسته بن ٣ــ ه
شته  ايى از گ روش هاى نگه دارى مواد غ
رده است. استفاده  تا به حال تغييرات زيادى 
طوالنى تر  نگه دارى  براى  پيشرفته  فّناورى  از 
ايى  مواد  غ رفتن  ر  ه به  از  جلوگيرى  و 
بتوانن  بيش ترى  افراد  ه  است  ه  ش موجب 
شاورزى و دام پرورى فعاليت  در بخش هاى 

 . نن
روبى يا تغييرات شيميايى و  ايى جلوگيرى از فساد مي ف از نگه دارى مواد غ ه
ايى را در شرايط انبار  ه مى توان ي ماده غ ت زمانى است  لى، افزايش م به طور 
 ، ن ا را طوالنى تر  ه زمان نگه دارى غ رد. در واقع، هر عملى  محافظت و نگه دارى 

ه مى شود.  ي روش نگه دارى نامي

           بحث گروهي
ايى را با روش هاى سّنتى مقايسه  ي نگه دارى مواد غ روش هاى ج

 . ني
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    بيش تر بدانيد
ا روش هاى مختلف نگه دارى غ

ا نمونه غ روش ى طبقه بن
شير ــ رب گوجه

ه (لوبيا، ماهى) ــ شير اهاى قوطى ش غ
سيب زمينى

گوشت ــ سيب زمينى
ميوه ها و سبزى ها

آب ميوه ها ــ نان ــ ترشى ــ شور
ماهى ــ گوشت

آب ميوه ها ــ شير ــ رب ــ مربا
 ماست ــ ترشى ها ــ پنير ــ نان

سبزى ها و ميوه هاى تازه
سبزى ها و ميوه ها و مواد گوشتى

 حرارت (زير ١٠٠)
حرارت (باالى ١٠٠)

حرارت
ترونى ال
تبخير

ه و ...) ، سر شيميايى (استفاده از نم
تغليظ

اهش حجم و وزن) تغليظ (
ى٭  بيولوژي

ردن (باالى صفر) سرد 
ردن (زير صفر) سرد

پاستوريزاسيون
استرليزاسيون

ردن سرخ 
اشعه دادن

ردن خش 
شيميايى

دود دادن و نم زدن
تغليظ
تخمير

سردخانه
يخ زدن

تي استفاده مى شود.)  ترى هاى ال ٭ با استفاده از مخمرهاى گوناگون (در تهيه ى ماست از با

نيد ر  ف
گرما نگه دارى  سرما و  استفاده از  با  ه  ايى را  غ مواد  نام دو نوع 

 . ني ، بنويسي و فّناورى اين دو روش را با هم مقايسه  مى شون
ايى به وسيله ى گرما نگه دارى مواد غ

ه از ميوه ى تازه در شربت رقيق يا غليظ  مپوت محصولى است  مپوت:  ١ــ 
به روش حرارتى تهيه و در قوطى هاى فلزى غير قابل نفوذ نگه دارى مى شود. 

ر تهيه مى شود،  ه و ش ه از ميوه ى له ش ـ تهيه ى مارماالد ميوه: مربايى  ٢ـ 
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 . مارماالد مى گوين

روش تهيه مارماالد ميوه
ه براى تهيه ى مارماالد در نظر گرفته اي  يوى يا هر ميوه ى ديگرى را  ١ــ سيب، 
)، به دقت بشويي و پوست، هسته  ه باش مى له ش ه، با رنگ طبيعى، از نوع نرم و  (رسي

 . ني ا  امًال ج يا دانه ى آن را 
 . ني تا به صورت خمير در بياي امًال له  ٢ــ ميوه را 

ني  ر و    ليوان آب اضافه  يلو  ش ه، ي و نيم  يلو ميوه ى له ش ٣ــ براى ي 
 . و مخلوط را روى حرارت ماليم بپزي

اخورى  ازه ى ي قاشق غ ن آب آن، به ان ن ميوه و تمام ش ٤ــ پس از پخته ش
اري خوب بجوش و  ر زدن) و بگ ني (براى جلوگيرى از ش آب ليمو به آن اضافه 

 . به حالت خميرى نرم درآي
ه قبًال آن را خوب شسته و  ه را به آرامى در شيشه اى  ـ مارماالد آماده ش ٥ـ 
ي و  م ببن امًال سرد شود. سپس در شيشه را مح اري  ، بريزي و بگ رده اي خش 

 . ني آن را در يخچال نگه دارى 
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    بيش تر بدانيد
ارى برخى از انواع ميوه به وسيله ى حرارت ول روش هاى نگه ج

موقع مناسب ت پخت م
وزن

نوع مصرف قننوع محصول ميوه
يلوگرم يلوگرم 

دى و بهمن
ــ

دى و بهمن
شهريور و مهر
شهريور و مهر

شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
خرداد و تير

خرداد و تير 
تير 
تير 
تير 

تير تا بهمن 
تير 

خرداد و تير

ي ساعت
٢٠ دقيقه
١٠ دقيقه
٥ دقيقه
١٥ دقيقه
١٠ دقيقه
١٠ دقيقه
١٠ دقيقه 
١٠ دقيقه 
٣٠ دقيقه 
٢ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٥ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٣٠ دقيقه 
٢٥ دقيقه
٢ تا ٣ دقيقه

٣
١
١

٣٧٥ گرم
١
١
١

٠/٧٥
١
١
١
١
١

٠/٨٠
١
١
١
١

٢
١/٢٥
١
٠/٥
١
١
١
١
١
١
١/٥
١
١
١
١
١
١
١

خالل
ــ
ژله

ه ميوه ى قطعه قطعه ش
مارماالد

ه ميوه ى قطعه قطعه ش
ژله

امل ميوه ى 
مارماالد

امل ميوه ى 
امل ميوه ى 

مارماالد
امل ژله يا ميوه ى 

مارماالد
امل ميوه ى 

مارماالد
ژله

امل ميوه ى 

پرتقال + ليمو
مارماالد
نارنج
هلو
هلو
سيب
سيب
آلو

انجير
انجير

توت فرنگى
توت فرنگى

تمش
تمش

زردآلو
زردآلو

انگور فرنگى سياه
گيالس

ايى تازه (سبزى ها، گوشت و …) در  ه از مواد غ نسرو: محصولى است  ٣ــ 
، روغن، ُسس و …) و به روش حرارتى تهيه  نوعى مايع (معموًال آب نم ٢ تا ١ درص
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ى و نگه دارى مى شود.  و در قوطى هاى فلزى غيرقابل نفوذ بسته بن
فعاليت 

نسرو رب گوجه فرنگى      ١ــ تهيه ى 

 . امًال بشويي ار مورد نياز گوجه فرنگى را  ١ــ مق
پ زده و هم چنين گوجه فرنگى هاى  ه دار،  ، ل ٢ــ قسمت هاى زاي

. ني ا  سبز و زرد را ج
ظرف  در  و  ببري  وچ  قطعات  به  را  ه  ش آماده  گوجه فرنگى  ٣ــ 

 . مناسبى بريزي
ن عمل آب گيرى، ظرف حاوى گوجه فرنگى ها را  ٤ــ براى بهتر ش

اري تا آب آن ها آزاد شود. تى به حال خود بگ حرارت دهي و م
ه مخلوطى از پوست،  ه را  ني و باقى مان ا  ـ قسمت مايع را ج ٥ ـ 
ني تا آب آن از  تخم، گوشت و آب است، با صافى يا ال فلزى صاف 

ا شود.  ساير مواد ج
ار دو  ترى ها مق ن طعم رب و جلوگيرى از رش با ـ براى بهتر ش ٦ـ 

 . ني مى آب ليمو، به آن اضافه  ار  درص نم طعام و مق
 . ني ـ با حرارت دادن آب گوجه فرنگى، آن را غليظ  ٧ـ 

ه را در حالت جوش در ظروف شيشه اى  ـ رب پخته و غليظ ش ٨ ـ 
 . ي و آن ها را وارونه قرار دهي م ببن ؛ در ظرف ها را مح در دار بريزي

ت ٣٠ دقيقه  ه را در آب جوش ١٠٠ درجه براى م ـ ظروف پرش ٩ـ 
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 . حرارت دهي تا پاستوريزه شون
ه را با آب سرد خن نموده و بع  ـ بالفاصله ظروف پاستوريزه  ش ١٠ـ 

 . ى نمايي ردن بسته بن از خش 

ن و شست وشو  برداشت دريافت ماده ى خام خيسان

ردن آنزيم پوست گيرى و دل گيرى غير فعال 
اسازى  ى و ج  درجه بن

ىحرارت دادن سيژن …دربن ردن تخليه ى بخار آب و ا  پر

ردن و انبار نمودن ردن برچسب زدن ارتن   سرد 
نسرو صنعتى از مرحله ى برداشت تا عرضه به بازار  نمونه اى از عمليات 



٢٠٠

٤ــ مرباسازى: از پختن بعضى 
ه  از ميوه ها به صورت درسته يا خرد ش
مربا به دست مى آي براى تهيه ى مربا، 
ر همراه با آب  ميوه ى مورد نظر را با ش
ون آب مى جوشانن تا غلظت آن به  يا ب
ح معين برس و حالت نيمه سفت و 

 . ن ا  ژله اى پي

ايى به وسيله ى سرما نگه دارى مواد غ
ا و  اول ترين روش هاى حفظ غ ى از مت ايى به روش انجماد ي نگه دارى از مواد غ
يمى است. انسان هاى ماقبل تاريخ نيز از اين روش براى نگه دارى  از روش هاى بسيارى ق

رد.  ته ى زير اشاره  . از مزاياى اين روش مى توان به چن ن رده ان ا استفاده مى  غ
ايى است؛  ى از ساده ترين و سريع ترين روش هاى نگه دارى مواد غ ١ــ ي
؛  ايى به حالت اوليه و طبيعى خود باقى مى مانن ٢ــ در اين روش مواد غ

ه با اين روش بهتر از روش هاى ديگر است؛  اهاى نگه دارى ش يفيت غ ٣ــ 
انى بر  اهاى يخ زده اغلب ساده است و به همين جهت، تأثير چن ى غ ٤ــ بسته بن

ارد.  اها ن قيمت غ

ايى روش هاى انجماد مواد غ
١ــ انجماد با هواى سرد (مانن فريزرهاى خانگى) 

ايى با صفحات  ٢ــ انجماد به وسيله ى تماس غيرمستقيم با ماده ى سرمازا (مواد غ
 (. ه از باال و پايين در تماس هستن نن سرد

، ازت مايع  ٣ــ روش مستقيم يا فرو بردن در محيط سرمازا (استفاده از آب نم
ربني مايع)  و گاز 
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انجماد ماهى: براى جلوگيرى از فساد الزم است به محض صي ماهى آن را 
نيم  ا مى  ا سر و ُدم و فلس هاى ماهى را ج رد. براى اين منظور، ابت فورًا منجم 
ن آن را خارج مى سازيم. آن گاه آن را به خوبى با آب شست وشو  و محتويات درون ب
نيم. بع از انجماد ماهى مى توان  ه منجم مى  ى از روش هاى گفته ش مى دهيم و با ي
ى، سلوفان و ورقه ى چن اليه فلزى نرم)  يسه هاى پالستي آن را با پوشش ض تبخير (

رد.  ت ها در فريزر نگه دارى  پوشان و م
برا مطالعه

ايى در درجه ى حرارت هاى مختلف ت زمان نگه دارى مواد غ ول م ج
-٢٣ºC -١٨ºC -١٢ºC ايى ماده ى غ

١٤ تا ١٦ ماه 
١٣ تا ١٥ ماه 
١٢ تا ١٥ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 

٥ تا ٦ ماه 
٥ تا ٦ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 
١٤ تا ١٦ ماه 
ود ٢٤ ماه  ح
١٦ تا ١٨ ماه 
ود ٢٤ ماه  ح

١٢ تا ١٤ ماه 
١٢ تا ١٤ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 
٦ تا ٧ ماه 
٤ تا ٥ ماه 
٢ تا ٣ ماه 

٨ ماه 
٦ تا ٨ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
١٤ تا ١٦ ماه 
٨ تا ١٢ ماه 
١٨ تا ٢٤ ماه 

٤ تا ٦ ماه
٣ تا ٥ ماه 
٤ تا ٥ ماه 
٣ تا ٤ ماه 
٢ تا ٣ ماه 
١ تا ٢ ماه 

٣ تا ٤ ماه 
٣ تا ٤ ماه 
٦ تا ٨ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
٥ تا ٧ ماه 

١٥ تا ١٦ ماه 

گوشت گاو
گوشت گوسفن

گوشت گوساله 
گوشت طيور
قلب و جگر

فرآورده هاى گوشتى
الباس) (مثل سوسيس و 

رده گوشت چرخ 
ماهى هاى چرب

م چرب ماهى هاى 
نخود سبز
لوبيا سبز
زردآلو

 
ردن خش 

ردن يا آب گيرى  ف تمام يا قسمتى از آب موجود در ي محصول را خش  ح
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 . مى نامن
اهش ياب  ه رطوبت محصول  ردن ميوه و سبزى اين است  ار خش  اساس 

و از فساد آن جلوگيرى شود. 
ردن ميوه و سبزى:  روش هاى خش 

ردن در برابر آفتاب  الف: خش 
ردن با روش هاى صنعتى  ب: خش 

نيد  ر    ف
ردن مناسب تر است؟ چرا؟  ام ي از روش هاى خش  ١ــ 
ردن در برابر نور خورشي (سنتى) چيست؟  ٢ــ معايب خش 

ايى:  ردن مواد غ علل اصلى خش 
روبى و آنزيمى ايى در مقابل فعاليت هاى مي ردن مواد غ ١ــ حفظ 

ايى ردن سرعت فساد مواد غ م  ٢ــ 
ى و حمل و نقل  ايى براى سهولت دربسته بن ردن وزن و حجم مواد غ م  ٣ــ 
ميابى. ايى در فصول پربار براى استفاده در فصول  ٤ــ نگه دارى و حفظ مواد غ

نيد         تحقيق 
يمى ترين  ق از  ى  ي ردن  خش  روش  به  ايى  غ مواد  نگه دارى 

روش هاست.
رد،  ه آن ها را مى توان به روش سنتى خش   ١ــ نام محصوالتى 

 . رده و روش ها سنت نگه دار آن ها را بنويسي فهرست 
ر مى رود؟  ايى در خانه ى شما بيش تر ه ام ي از مواد غ ٢ــ 

ايى  ر رفتن مواد    غ ٣ــ راه هاى پيشنهادى شما براى جلوگيرى از به ه
چيست؟ 
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ى  ايى:     بسته   بن ى مواد غ بسته بن
االى  ه سالمت  عبارت است از پوششى 
تا  تولي  مرحله ى  از  را  خود  محتوى 

 . ن مرحله ى مصرف حفظ مى 
ايى مى توان  ردن مواد غ ى  با بسته بن
ت  م رد.  جلوگيرى  آن ها  ضايعات  از 
و  داد  افزايش  را  ايى  غ مواد  نگه دارى 
ه  نن ايى را سالم به دست مصرف   مواد غ

 . رسان
ى خصوصيات مواد اوليه ى بسته بن

 . ايى سمى نباش ١ــ براى مواد غ
و  خارجى  اثرات  بو،  گاز،  چربى،  رطوبت،  گرما،  نور،  مقابل  در  ى  بسته بن ٢ــ 

 . ى مقاوم باش اني ضربات م
رد.  ه را باز  ى ش ٣ــ ارزان قيمت بوده و به آسانى بتوان در ظرف بسته بن

م ترين ضرر را به  ه باش و  نن ل ظاهرى قابل توجه براى مصرف  ٤ــ از نظر ش
 . محيط زيست برسان
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تاب هاى مناسب و مرتبط با محتواى درسى             فهرست 
 نام درس: حرفه  و فن                                                                                پايه تحصيلى: سوم

مالحظات سال انتشار ناشر مؤلف/مترجم تاب نام  رديف

١٣٧٩ نشر آموزش
شاورزى فرساد اخالقى، محم رحمانى ساده  زبان  به  شاورزى  اربردى  ــ  علمى  تاب هاى 

شاورزى (١٦): آشنايى با تعاونى هاى تولي  ١

١٣٧٩ حافظ پيشگاه دنياى هنر: دنياى هنر بافتنى خردساالن (٨)  ٢
١٣٧٩ حافظ رى رم ذا مترجم: ا وزى (٥) دنياى هنر گل ٣

١٣٧٩ فرين مترجم: مصطفى رزاقى به   (٢) چينى  گل  گلسازى،  هنر  دنياى  هنر:  دنياى 
روش ژاپنى ٤

١٣٧٩ فرين مترجم: مصطفى رزاقى ارهاى دستى(٥) ه دوزى و  دنياى هنر: دنياى هنر ت ٥
١٣٧٩ حافظ ه جهانگيرى مترجم: فري دنياى هنر: دنياى هنر سبزى آرايى ٦
١٣٧٩ حافظ رى رم ذا مترجم: ا دنياى هنر: دنياى هنر عروس  ها (٧) پوليش ٧
١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا دنياى هنر: دنياى هنر قالب بافى ٢٠٥ ٨

١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا زيبا  و  استثنايى  مجموعه   (٢٠) قالب بافى  هنر  دنياى 
از انواع روميزى ٩

١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا و  زيباترين  از  ارمغانى   ٢٠٦ قالب بافى  دنياى     هنر 
بى نظيرترين طرح هاى روميزى  ١٠

١٣٧٩ معاونت آموزش
نهضت سوادآموزى

پروژه ى آموزش جمعيت سازمان
نهضت سواد آموزى

دوران  با  آشنايى  فتن:  ش فصل  جمعيت:  آموزش 
ام آن  بلوغ و اح ١١

١٣٧٩ شاورزى آموزش  محم رحمانى، فرساد اخالقى،
محم رضا شاه پسن

شاورزى به زبان سا ده (١٥): معجزه طبيعت: آشنايى 
با هشت گياه دارويى مهم  ١٢

١٣٧٩ حافظ فاطمه مرسلى ه دوزى رن ت آويژه هنر (٢): نوآورى هاى م ١٣
ه جشنواره برگزي حافظ مال هاشمى شبسترى ارهاى دستى (٥)  آفرينش: پي ويژه  ١٤
ه جشنواره برگزي رسه م رويا صادقى ؟ سالم باشيم (٢): بيمارى چگونه به وجود مى آي ١٥
ه جشنواره برگزي رسه م واتس رفين برايان، ليزاواتس اسميت

/   امير مسعود جهان بين
امپيوتر برا نوجوانان دانستنى هاى  ١٦

ه جشنواره برگزي حافظ اعظم آراسته رومه بافى و آويز (٢) دنياى هنر: دنياى هنر م ١٧

ه جشنواره برگزي پيام آزادى ى حسينى ر / مه استيو پار ابزارها  و  ماشين ها   :(٣) مصور  علمى  دانستنى هاى 
؟  نن ار مى  چگونه  ١٨

ه جشنواره برگزي رسه م سوزان پيچ / مهرنوش رياحى
اصل

به  شى  نقشه  و  طراحى  (اصول  فنى  رسم  بر  مرورى 
زبان ساده)  ١٩


