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4
واحد

کار با چوب 

نمایی از پنجرهٔ ارگ کریم خان

دورهٔ زندیه
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کنید. نگاه  باال  به تصاویر 
آیا تصاویر باال را می شناسید؟ چه کاربردی دارند؟ ــ 

ــ در ساخت آنها چه موادی به کار رفته است؟
ــ آیا تفاوتی در جنس مواد و کاربرد آنها وجود دارد؟

ببرید. نام  ــ کدام یک از فراورده های چوبی تصاویر باال را می شناسید؟ 
را  مطالبی  آنها و…  کردن  روش خشک  انواع چوب،  مورد  در  گذشته  سال های  در  شما 

آموختید.
آشنا  آنها  صنعتی  و  ساختمانی  کاربردهای  و  چوب  فراورده های  با  شما  بخش  این  در 

شد. خواهید 
از دیرباز انسان مواد مختلف را با هم ترکیب کرده تا ماده ای جدید با خواص بهتر به دست 
با خصوصیات مطلوب تر، و صرفه جویی  موادی  به  کار دستیابی  این  انجام  از  آورد، هدف اصلی 

در استفاده از چوب می باشد. 
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کمپوزیت
به طورکلی به ترکیب دو یا چند ماده با هم، ماّدٔه 
مرکب یا کمپوزیت گفته می شود. از میان مواد مرکب 
و  صنعتی  مصارف  که  زیر  موارد  به  می توان  چوبی 

ساختمانی دارند اشاره کرد:

الف( پانل های چوب و گچ
ــ این پانل ها از ترکیب ذرات چوب و گچ های 
مصنوعی به دست می آیند که هزینٔه تولید این تخته ها به 

دلیل استفاده از این نوع مواد پایین است.
تخته ها  این  در  شده  استفاده  چوب  خرده  ــ 
و  تخته خرده چوب  در  تهیه شده  همان خرده چوب 
آغشته  گچ  با  را  چوب ها  خرده  این  است  فیبر  تخته 
قرار  حرارت  و  پرس  یا  فشار  تحت  سپس  و  کرده 
آید  به دست  و مسطح  تا یک صفحه صاف  می دهند 
آنگاه با رنگ آمیزی و برش دادن آنها در قسمت های 

مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می دهند.
پوشش  به عنوان  گچ  و  چوب  صفحات  از  ــ 
جداکننده  دیوارهای  دیوارها،  داخل  پوشش  کف، 

)پارتیشن( و… استفاده می شود.

چوب سیمان با یونولیت

چوب وگچ با اسفنج

چوب و گچ
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فکر کنید
در ساخت کابینت آشپزخانه بهتر است از کدام فراورده های چوبی استفاده شود؟ چرا؟

ب( پانل چوب و سیمان
سابقٔه تولید صفحات چوب و سیمان به سال 1914 میالدی می رسد که در اتریش نوعی پانل 
تولید  بود  رفته  کار  به  اتصال دهنده  به عنوان عامل  منیزیم  کربنات  از  آن  که در ساخت  فشردٔه چوبی 

شد.
مراحل ساخت این پانل به پانل های چوب و گچ شباهت دارد، با این تفاوت که خرده چوب ها 
را با سیمان آغشته می نمایند و در این فرایند، می توان از مواد دیگری مانند شن و ماسه نیز استفاده 
کرد. این پانل ها در ساختمان به ویژه در پوشش های داخلی سقف، دیوارها و نمای خارجی آنها کاربرد 

گسترده ای دارد.

چوب سیمان

چوب سیمان سطح صاف چوب سیمان نما آجری

بحث گروهی

استفاده از صفحات چوب گچ و چوب سیمان در ساختمان چه مزایایی دارد؟ 
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ج( چوب پالستیک
این  ساخت  برای  می شود.  شامل  را  ترکیبی  محصوالت  از  گسترده ای  دامنٔه  فراورده،  این 
از  کمتر  و  اره  به صورت خاک  غیره  و  مبلمان  به خصوص صنایع  از ضایعات صنایع چوب  صفحات 
یا پرس ساخته  با یکدیگر تحت فشار  50 درصد پالستیک استفاده می شود که پس از مخلوط کردن 

می شود. از جمله خواص این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ــ شکاف یا ترک نمی خورد، 2ــ جذب رطوبت بسیار پایین است، 3ــ در مقابل آفات و تغییرات 
شیمیایی بسیار مقاوم است، 4ــ درجٔه سختی باالیی دارد؛ درضمن کارهایی را که می توانیم روی چوب 

انجام بدهیم روی این فراورده نیز می توان انجام داد؛ مانند میخ خوری، رنگ پذیری و…
درهای  کابینت،  صفحات  کاذب،  دیوار  کفپوش،  ساختمان سازی،  صنعت  در  محصول  این 

داخلی ساختمان و صنعت بسته بندی و… کاربرد دارد.

تحقیق کنید
با توجه به مطالب باال در استان فارس برای ساخت چه محصوالتی از پانل های 

چوبی استفاده می شود؟
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محصوالت چوبی کاربردی و هنری
گرمایی،  عایق  مانند  ویژگی هایی  و  مکانیکی  مقاومت  دوام،  زیبایی،  دلیل  به  محصوالت چوبی 
صوتی و عایق الکتریکی، در طراحی دکوراسیون منازل و ساختمان های عمومی مورد استفاده زیادی 
دارد.در استان فارس از چوب به عنوان مواد اولیه برای تولید وسایل هنری زیبای ایرانی به شرح زیر 

استفاده می شود:
1ــ خاتم کاری
2ــ معرق کاری
3ــ منبت کاری

1ـ خاتم کاری : خاتم کاری یکی از هنرهای کار با چوب است که در مشرق زمین وجود داشته  
و در این سرزمین از ارزشی واال برخوردار می باشد. از این هنر در تزیین اماکن مقدس نیز استفاده شده 
که از جمله با ارزش ترین آنها صندوق )ضریح( بارگاه مطهرحضرت علی)ع( است که ساخت آن در زمان 

کریم خان زند توسط هنرمندان شیرازی شروع و نصب آن در زمان لطفعلی خان زند پایان یافت.
هنرمندان خاتم کار با ترکیب چوب، استخوان، فلز و به وجود آوردن چند ضلعی های منظم با 
تعداد اضالع متفاوت و تلفیق رنگ ها مجموعه های زیبایی را به وجود می آورند که شاهکارهای هنری 

محسوب می شوند.
و        می شود  ساخته  نقره  یا  طال  از  خاتم  فلزی  قسمت های  گرانقیمت،  و  تزیینی  خاتم های  در 
نامیده  وارو«  »پره  خاتم  مرغوب ترین  می کنند.  استفاده  عاج  از  آن  ساخت  در  استخوان،  جای  به 
می شود قسمت دیگر آن به »سیم دار« معروف است. در این گونه خاتم، شش ضلعی ها به وسیله سیم 

نازک از هم جدا شده اند.
از نمونه های تاریخی این هنر، منبر خاتم کاری در مسجد جامع عتیق شیراز است که قدمت آن 

به دورٔه قاجاریه برمی گردد.
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2ـ معرق کاری :  معرق در اینجا عبارت است از هنر ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است 
که از دورُبری و تلفیق چوب های رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه شکل می گیرد. معّرق 
بر دو نوع است: 1ــ معّرق برجسته،  2ــ معّرق تخت یا صاف. در معّرق برجسته نقش و طرح مورد نظر 
را باالتر از سطح چوب قرار می دهند و سپس اطراف آن را تزیین می کنند، ولی در معّرق تخت یا صاف 
ابتدا نقش و طرح مورد نظر را بر روی سطح قرار می دهند و داخل طرح را خالی می کنند و سپس نقش 

ایجاد شده را با چوب های رنگی و یا صاف می پوشانند.

معّرق برجسته

معّرق صاف

بحث کنید
منّبت کاری چیست؟

در ساخت چه وسایلی از این هنر استفاده می شود؟
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3ـ  منبت کاری : به هنر کنده کاری بر روی چوب و ایجاد نقوش برجسته »منّبت کاری« گفته 
می شود. منّبت کاری بر روی چوب، از هنرهای اصیل و باستانی ایران است که از دوران هخامنشیان 
در ایران وجود داشته و پس از ظهور اسالم بر رونق آن افزوده شده است. نکتٔه جالب توجه در هنر 
منّبت کاری این است که تغییرات زیادی در روش کار به وجود نیامده است و در طی دو قرن گذشته 

تنها پیشرفت هایی در ابزار مشاهده می شود. 

تحقیق کنید
1ــ در چه مناطقی از کشور ایران به ویژه استان فارس منّبت کاری انجام می شود؟ 

و قدمت تاریخی آن چقدر است؟
2ــ در منطقٔه شما چه کارخانٔه فراورده های چوبی وجود دارد و محصوالت آن 

چیست؟
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بیشتر بدانید

تعدادی از محصوالت هنری دیگری که از چوب ساخته می شوند عبارت اند از:
خراطی، ساخت و ساز های چوبی سنتی، آالت موسیقی و مشبک کاری است.

یکی از فعالیت های عملی زیر را انتخاب کرده و انجام دهید.

فعالیت  عملی 1
منّبت  یا  و  بزرگی در زمینٔه معّرق، خاتم  تحقیق کنید در استان خود چه اساتید 

فعالیت داشته و یا دارند؟ سپس گزارش خود را به کالس ارائه نمایید.

فعالیت  عملی 2
مراحل اجرای یک طرح منّبت 

الف( ابزار مورد نیاز
1ــ مغار شفره1، 2ــ مغار تخت یا صاف، 3ــ سمباده نرم، 4ــ گیره. 

ب( مواد مورد نیاز
1ــ چوب: باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

ــ محکم باشد
ــ بدون گره باشد.

2ــ طرح )به دلخواه می توانید انتخاب کنید(
مراحل انجام کار

الف( ایجاد فرم اولیه: فرم اولیه می تواند برای شروع کار یک قطعه از صندلی 
یا یک قطعه چوب صاف باشد.

ب( ترسیم طرح منّبت: طرح منّبت که نشأت گرفته از ذهن هنرمند است و یا در 
طرحی جداگانه وجود دارد را بر روی سطح کار منتقل کنید که می تواند به یکی از طرق 

1ــ  مغار شفره: مقطع نوک این مغار به شکل 7 است و برای ایجاد خط بین دو سطحی که نسبت به هم زاویه دارند یا عمودند 
به کار می رود.
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زیر باشد. )شکل1(
ــ ترسیم طرح به طور مستقیم بر 

روی سطح کار
حد  در  کاربن  دادن  قرار  ــ 
فاصل طرح و سطح کار و انتقال طرح 

بر روی سطح کار
روی  بر  طرح  کشیدن  از  بعد  ــ 
خطوط  شفره  مغار  با  ابتدا  چوب، 
زمینه  از  و  مشخص  را  طرح  محیطی 

جدا کنید.)شکل2(
شکل 1

شکل2

ــ مرحله بعد با مغارهای مختلف و با توجه به تناسب طرح از نظر انحنای خطوط 
راست و منحنی، گودی و برجستگی، منّبت کاری را ادامه دهید.

ــ در منّبت کاری با یک دست مغار و با دست دیگر چکش را نگاه دارید. برای 
کندن زمینه از ضربات چکش به دستٔه مغار استفاده کنید)شکل3( و هنگام منّبت کردن 

طرح اصلی با هر دو دست مغار را نگه دارید. )شکل4(
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شکل3

شکل4

شکل5

ــ پس از اتمام منّبت کاری، سطح کار را با سمباده بسیار نرم، صاف و صیقلی 
کرده و تراشه های اضافی را از بین ببرید.
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فعالیت  عملی 3
ــ در گروه خود، تصاویری از انواع محصوالت چوبی قدیمی که در اطراف شما 
وجود دارد و محصوالت چوبی جدیدتر تهیه کنید و ضمن مقایسٔه آنها، نتایج را به کالس 

ارائه دهید.

خودآزمایی و مرور درس
1ــ در کدام یک از محصوالت چوبی کمپوزیت، از گچ های مصنوعی استفاده می شود.

الف( پانل چوب و سیمان،  ب( پانل چوب و گچ،  ج( پانل چوب پالستیک
2ــ ویژگی های پانل های چوب پالستیک را بنویسید.

3ــ مرغوب ترین نوع خاتم……… نامیده می شود.
4ــ یک نمونه تاریخی از هنر خاتم سازی را در استان فارس نام ببرید.

5  ــ انواع معّرق را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید.
6  ــ منّبت کاری را تعریف کنید و مهم ترین مادٔه منّبت را نام ببرید.
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5
واحد

ساختمان سازی و راه 
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به تصویر مقابل نگاه کنید:
به وجود  آیا می دانید یک شهر چگونه 

می آید؟
نکات رفاهی  در ساخت یک شهر چه 

را باید در نظر گرفت؟
علوم  از  مجموعه ای  شهرسازی 
معماری و برنامه ریزی زندگی اجتماعی است.

تصویری از شهر شیراز

یک شهر را می توان به خانه ای بزرگ تشبیه کرد که بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد 
تا بتواند آسایش یک خانواده بزرگ یعنی جامعه را فراهم نماید.

یک شهر را می توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد:
قبیل  از  مختلف  کاربری  با  ساختمان هایی  شامل  بخش  این   : ساختمان ها  بخش  الف( 

مسکونی،تجاری و… می شود که در سال های گذشته در مورد آنها بحث شد و امسال نیز در این 
زمینه مطالب بیشتری خواهید آموخت.

ب( بخش ارتباطات : این بخش شامل جاده ها، پل ها و… می شود که در قسمت های بعد در مورد 

آنها بحث خواهد شد. 
ج( بخش فضاهای سبز : از قبیل پارک ها، باغ ها و…که این فضاها برای زیبایی و آرامش بیشتر 

در شهر ساخته می شود.                    

ساختمان
به ساختمان های اطراف خود توجه کنید.

چه مصالحی در آنها به کار رفته است ؟
اعضای باربر ساختمان ها چگونه اند؟

با مصالح مختلف )از قبیل آجر، سنگ، بلوک و  ابتدا دیوارهای آن  در بعضی ازساختمان ها 
بنایی  با مصالح  نوع ساختمان ها را ساختمان های  این  آن را ساخته اند.  بعد سقف  غیره( ساخته شده 
می شود  وارد  )مانند سقف(  به طورعمودی  که  بارهایی  از  قسمتی  نوع ساختمان ها،  این  در  می نامند. 
بتنی تحمل  یا  بارهای دیگر توسط مصالح فلزی  یا غیره تحمل می شود و  توسط دیوارهای آجری و 
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می شود. در بعضی دیگر از ساختمان ها بار سقف و غیره، به وسیلٔه ستون ها تحمل می شود. این اعضا 
می یابند.               اتصال  یکدیگر  به  مشخصی  نقاط  در  که  می شود  ساخته  غیره  و  مسلح  بتن  یا  فلز  از  باربر 
به سازه های این نوع ساختمان ها به طور کلی سازه اسکلتی می گویند. نام کامل و خاص این سازه ها بر حسب 

نوع مصالح مصرفی تعیین می شود مانند اسکلت فلزی، اسکلت بتنی و...

اسکلت بتنیاسکلت فلزی

 مصالح بنایی
امروزه به دلیل محدودیت وسعت زمین های 
قابل ساخت، ساختمان ها را بلندمرتبه )با ارتفاع زیاد( 
می سازند. از طرف دیگر محدودیت ارتفاع و تعداد 
طبقات  در ساختمان های با مصالح بنایی، )به شرط 
آن که از 8 متر تجاوز نکند و با احتساب زیرزمین 
مهندسین  که  شد  باعث  نشود(،  بیشتر  طبقه  سه 
ساختمان های بزرگ را اسکلت فلزی و بتنی بسازند. 

این ساختمان ها از نظر ارتفاع محدودیت ندارند.
کالف افقی
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کار در کالس 

جدول زیر را کامل کنید

فلزیبتنیبنایینوع اسکلت
مزایا

معایب

ایمنی ساختمان ها
امروزه   که  است  مسئله ای  مهم ترین  ایمنی، 
در  که  افرادی  دارد.  اهمیت  ساختمان سازی  در 
داشته  آرامش  باید  می کنند  زندگی  ساختمان  یک 
جان  موجود  ساختمان  که  باشند  مطمئن  و  باشند 

آنها را تهدید نمی کند.
نیروهایی  برابر  در  کردن ساختمان  ایمن  برای 
برده  کار  به  مختلفی  باید روش های  زلزله  و  باد  مانند 
شود. یکی ازروش ها متصل کردن اجزای ساختمان 
به یکدیگر است که باعث می شود ساختمان در برابر 
یک پارچه  سیستم  یک  صورت  به  شده  وارد  نیروی 

عمل کند و خسارت های احتمالی آن کمتر باشد. 

آرماتور بندی کالف

آرماتور بندی پی
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برای اتصال اجزای مختلف در ساختمان های با مصالح بنایی از کالف های افقی و قائم استفاده 
می شود که کالف های افقی در زیر دیوار و زیر سقف قرار می گیرد و کالف های قائم آنها را به هم متصل 

می کند و ساختمان را به صورت یک سیستم یکپارچه در می آورد.

فکر کنید
1ــ در ساختمان های با مصالح بنایی چگونه کالف های قائم و افقی را به هم متصل 

می کنند؟
2ــ در ساختمان های با اسکلت فلزی و بتنی چگونه اجزای مختلف اسکلت را به هم 

متصل می کنند؟

در  کاربردی  مفهوم  یک  سازی  َسُبک  امروزه 
زمینٔه ایمنی زلزله  به شمارمی رود.  

احداث  در  که  معناست  این  به  سبک سازی 
ساختمان ها از مصالح نوین و سبک به جای مصالح سنتی 

و سنگین استفاده کنیم. 
ساختمان ها،  در  سبک سازی  هدف  اصلی ترین 
کاهش نیروهای وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله 
سبک سازی  اصول  براساس  ساختمانی  وقتی  است. 
ساختمان و مصالح سبک ساخته می شود در حوادثی نظیر 
زلزله، سیل، طوفان و... کمترین خسارت را می بیند. 
زیرا اثر نیروی زلزله بر مصالح سبک به مراتب کمتر از 
مصالح سنگین است. در نتیجه خسارات مالی ساختمان 
و خسارات جانی ساکنان آن به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا می کند. عالوه بر آن سبک سازی 40 تا 60 درصد 
وزن ساختمان را کاهش می دهد و ضمن کاستن از تلفات 
جانی و مالی در هنگام وقوع حوادث بر سرعت امداد رسانی 

می افزاید.
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بحث گروهی

به تصاویر الف و ب نگاه کنید و بگویید دلیل استفاده از فوم قبل از بتون  ریزی 
این ساختمان چیست ؟ 

الف( استفاده از فوم قبل از بتن ریزی

انواع فوم

ب( برداشتن فوم بعد از بتن ریزی

بلوک سفالی

فوم سقفی

بلوک بتنی

بیشتر بدانید
دلیل حّس  به  تاکنون  قدیم  زمان های  از  که  بوده  مسائلی  از  یکی  نمای ساختمان 
زیباشناختی، انسان، نقش مهمی در زیبایی ساختمان ها داشته است. انسان ها برای ایجاد 
نما و ظاهر بهتر ساختمان از مصالح مختلف استفاده می کردند از جمله آجر، سنگ و....

را  قدیم  مصالح  جای  جدید  مصالح  و  نماها  فّناوری،  روزافزون  پیشرفت  با 
گرفته اند. یکی از جدیدترین مصالحی که امروزه از آن استفاده می شود ورق های آلوبوند 
است. ورق های آلوبوند یکی از اقتصادی ترین و مدرن ترین موادی است که در معماری 
نوین به کار می رود. از جمله خصوصیات بارز آنها وزن کم و مقاومت در برابر شرایط 

آب و هوایی سخت است.



63

تحقیق کنید

باغ ارم شیرازمجتمع آفتاب خیابان معالی آباد

 1ــ مواد اولیه آلوبوند چه موادی است و مزایای آن چیست؟   
2ــ دو ساختمان باال را با هم مقایسه کرده و بگویید از چه مصالحی برای نماسازی 

آنها استفاده شده است.                        

بیشتر بدانید

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینهٔ تولید در و پنجرهٔ چوبی، آهنی و آلومینیومی استفاده از در 
و پنجرهٔ upvc 1 یا دوجداره افزایش یافته است. مواد اصلی upvc را نفت خام و نمک طعام تشکیل 

می دهد که حاصل آن ماده ای پالستیکی و قابل ارتجاع است. این مواد قابل بازیافت هستند. 

unp ast c po y v n  c or d 1ــ
 upvc را در اصطالح عام پنجره های دوجداره می گویند. ولی در سه نوع یک جداره دوجداره و سه جداره ساخته می شود.
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تحقیق کنید

چرا در زمان های قدیم از پنجره ها یا شیشٔه رنگی استفاده می شد؟

امروزه به دلیل پایان پذیر بودن منابع انرژی، صرفه جویی در مصرف به شدت مورد توجه برنامه ریزان 
اقتصادی قرار گرفته است. توسعٔه صنایع مختلف و شکل گیری فّناوری های جدید در بخش ساختمان، 

همواره با هدف کاهش مصرف انرژی همراه بوده است.

فکر کنید
چند مورد از مزایای استفاده از پنجره های )upvc(  یا دوجداره را بنویسید؟

فعالیت  عملی 1

ساخت سازۀ ماکارونی
 وسایل الزم:  1ــ یک بسته ماکارونی 

2ــ چسب  3ــ چاقو یا قیچی  
مراحل کار

زیر  اندازه های  طبق  را  1.ماکارونی ها 
آماده کنید.

8 قطعه 5 سانتی
12 قطعه 7 سانتی
12 قطعه 6 سانتی
2قطعه 11سانتی

در  را  سانتی   5 قطعه های  از  تا  2ــ4 
امتداد هم گذاشته و با چسب به هم بچسبانید.
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3ــ در محل اتصال  قطعه های 
شکل  مانند  را  سانتی  و11   6 و   7

گذاشته و بچسبانید.
4ــ وقتی که شکل را ساختید 
یکبار دیگر مراحل 2و3 را انجام داده 

و شکلی همانند آن بسازید.
5ــ در محل اتصاالت 8 قطعهٔ 6 
سانتی را به صورت عمود گذاشته و با 

چسب بچسبانید. 
را  عمودی  قطعه های  سر  6ــ 
چسب بزنید و شکل آماده شدهٔ دوم را 
روی آن قرار داده، کمی نگه دارید تا 

به هم بچسبد.

فعالیت  عملی 2

یک  از  قطعه ای  ساخت 
پنجرۀ قدیمی

وسایل الزم: 
در  رنگی  طلق  ورق  سه  1ــ 
یا  بالسا  رنگ های مختلف 2ــ چوب 

مقوای محکم 3ــ قیچی یا کاتر
مراحل کار:

با  را  شده  داده  طرح  1ــ 
چوب  روی  شده  داده  اندازه های 

بالسا یا مقوا بکشید. 
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 5 را  خط  هر  ضخامت 
سانتی متر در نظر بگیرید.

کاتر  یا  قیچی  به وسیله  2ــ 
جدا  را  پنجره  داخلی  قسمت های 

می کنید.
سه  در  را  طلق  قطعات  3ــ 
رنگ مختلف به اندازه کمی بزرگتر 

از قسمت های خالی ببرید.
جای  در  را  طلق ها  4ــ 
خود قرار داده با چسب بچسبانید.        
شکل های  خود  سلیقٔه  به  می توانید 

دیگری را کشیده و بسازید.

تحقیق کنید
با توجه به نوع آب و هوای استان فارس چه نوع ساختمان هایی با چه مصالحی 
در آن ساخته می شود پیشنهاد شما برای منطقه ای که در آن زندگی می کنید با توجه به 

مصرف انرژی و … چیست؟ آن را در قالب گزارش به کالس ارائه دهید.
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راه سازی
به تصویر مقابل نگاه کنید.

 شما چگونه می توانید از شهرستان الر به 
شیراز سفر کنید؟ یک تهرانی چگونه می تواند در 
ایام عید به شیراز سفر کند؟ چگونه مواد غذایی، 
دست  به  تولید  کارخانه های  از  مواد  و  وسایل 

مصرف کننده  رسانده می شود؟
هرکشوری در حکم یک سیستم زنده است که برای ادامٔه حیات وتوسعٔه روابط اقتصادی ــ 
اجتماعی و فرهنگی خود شبکٔه گسترده ای از راه ها دارد که می تواند تمامی نقاط کشور و دنیا را به هم 

متصل نماید.
از جمله عواملی که در طراحی یک راه مدنظر قرار می گیرد، مسطح بودن و ضخامت یکسان 
سطح راه است که آن را با استفاده از دوربین های نقشه برداری کنترل می کنند. برای ایجاد یک سطح 
تونل، احداث پل  ایجاد  از جمله خاکبرداری، خاکریزی،  به عملیات خاصی  نیاز  صاف ممکن است 

و... نیاز باشد.

بحث کنید
  1ــ منظور از خاکبرداری و خاکریزی چیست؟

2ــ انواع راه هایی که در یک کشور وجود دارد فهرست کنید و مزایای هریک را بگویید.
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تقاطع غیر همسطح امیر کبیر)در شیراز(تقاطع غیر هم سطح سرداران

بیشتر بدانید

امروزه برای کاهش ترافیک و عبور و مرور آسان، از پل ها و تونل هایی استفاده 
می شود که به آنها زیر گذر و روگذر گفته می شود. ممکن است در صورت نیاز چندین 

زیر گذر و روگذر روی یکدیگر قرار گرفته باشد.

قدیمی ترین  از  رودخانه ها  و  ها  دره  از  عبور  برای  وپل ها  گذرگاه ها  ایجاد   : سازی  پل       
فعالیت های بشراست. پل سازه ای است که برای عبور از موانع طبیعی مانند رودخانه از آن استفاده  

می شود. یک نوع پل، پل متحرک است. 

پل شناور جزیرهٔ مجنون  پل خان مرودشت 

پل متحرک پلی است که تمام یا بخشی از آن را می توان حرکت داد. این پل ها عبور قایق ها و 
پل  ساخت است. عیب  هزینهٔ  در  متحرک، صرفه جویی  پل  فایده ساختن  میّسر می سازد.  را  کشتی ها 

متحرک آن است که هنگام حرکت دادن، رفت و آمد بر روی آن متوقف می شود. 
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پل های قدیمی معموالً از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ و الیاف گیاهی به صورت   
معلق یا با تیرهای چوبی ساخته شده اند. امروزه اغلب پل ها را با تیرهای فلزی یا پایه های بتونی می سازند که 

به آنها پل های سازه ای می گویند.

بیشتر بدانید

تنها پل باقیمانده از دوران صفویه در استان فارس پل خان است که در مسیر شیراز 
ــ اصفهان نزدیک شهرستان مرودشت برروی رودخانٔه کر بنا شده است. این پل  5 دهانه 

دارد که طول آن 101متر و عرض آن 5 متر است.

قدیمی ترین و ابتدایی ترین شکل پل به زمانی باز می گردد که بشر توانست با استفاده از تنٔه درختان و 
سنگ های بزرگ، امکان عبور از نهرها و دره ها را فراهم کرد. 

از این رو ساخت پل و استفاده از آن در مناطق کوهستانی بوده و عوارض طبیعی آن، بیش از نواحی 
مسطح و کویری، است. 

قدیمی ترین پل در ایران که آثار آن تاکنون نیز برجای مانده، پلی است که در قرن هشتم بیش از میالد 
بر رود ارس بنا شده است. از دورٔه هخامنش نیز پل هایی باقی مانده است. باستان شناسان پلی که در قرن 

چهارم پیش از میالد در پاسارگاد ساخته شده را شناسایی کرده و از زیر خاک بیرون آورده اند. 

پل پاسارگاد
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تحقیق کنید
چه پل های قدیمی در منطقه شما وجود دارد؟ تاریخچٔه ساخت آن، علت ساخت و 

نوع پل را مشخص کنید.

فعالیت  عملی

با همکاری گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب و در مورد آن گزارش به کالس 
ارائه دهید.

1ــ اگر در مناطق شما راه های ارتباطی و پل ها وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟
2ــ طوالنی ترین راه های دریایی را همراه با ویژگی ها، تهیٔه تصویر و فیلم به کالس 

ارائه دهید. 

خود آزمایی و مرور درس
1ــ صاف بودن سطح راه را با...........کنترل می کنند.

2ــ به پل هایی که با تیرهای فلزی ساخته می شود...........می گویند.
3ــ َسُبک سازی به چه معناست؟

4ــ چرا پنجره ها را دو جداره می سازند؟
5ــ پنجره های دوجداره را از چه موادی می سازند؟

6ــ طوالنی ترین پل جهان را نام ببرید. 


