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در طول تاریخ، تاثیر پیشرفت فناوری بر ابزارهای اطالع رسانی موجب افزایش جذابیت و مخاطبان پیام بوده است. این روند را می توان 
در پیشرفت فناورى در وسایلى مانند رایانه، تلفن همراه و رسانه قابل حمل و شبکه های ماهواره ای  مشاهده کرد. 

تهیۀ خبر و گزارش از فعالیت ها تا تبلیغات کاال نه تنها بر مشتریان کاال می افزاید بلکه قدرت انتخاب مشتریان را نیز باال می برد، این تاثیرات 
متقابل باعث شــده  اســت که بازار تبلیغات روز به روز به دنبال جذابیت بیشتر به منظور اثربخشى بیشتر باشد. این تبلیغات می تواند آگهی کاال 

ارائه آمار و گزارش از عملکرد یک سازمان باشد. 
امروزه تبلیغات ســاده یا گزارش های متنی دیگر جذابیت چندانى ندارد، زیرا  ابزارچندرســانه ای توانسته مخاطبان بیشتری را جذب کند.
استفاده از رسانه های مختلف، مانند تصویر، صدا، پویانمایى) انیمیشن ( و متن در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را چندرسانه ای می گویند. 
در واقع چند رســانه اى ، یک ابزار بســیار اثربخش برای بیان ایده ها و نمایش اطالعات به صورت جذاب است. گزارش چند رسانه ای که از 
ترکیب متن، تصویر، صدا، ویدئو و طرح های گرافیکی تولید می شود بسیارجذاب تر از گزارش های متنی است. شما نیز می توانید گزارش هایی 

را که برای دروس خود تهیه می کنید به صورت چند رسانه ای در شكل 1-5 از ابزار چندرسانه اى را مالحظه مى كنید

برخی از شایستگی ها که در این پودمان به دست می آورید:
 ویرایش تصاویر، تهیۀ  آلبوم تصاویر؛

 تولید فیلم کوتاه؛
 تبدیل قالب های مختلف تصویر، صدا و ویدئو به قالب های رایج و کاربردی؛

 اجرای فایل های پویا نمایی؛
 پشتیبان گیری از فایل های چندرسانه ایی؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشتى در انجام کارها؛
 کار گروهی،  مسئولیت  پذیری و مدیریت منابع، فناوری اطالعات و ارتباطات؛

شكل 5-1

پودمان
 شهروند الكترونىكى2
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در سال های گذشته با برنامه نقاشی )Paint( آشنا شده اید. برای ویرایش تصویر می توانید از نرم افزارهای حرفه ای مانند فتوشاپ 
)Photoshop( یا نرم افزار ساده ای مانند Paintاستفاده نمایید. بررسى كنید چه نرم افزارهاى دیگرى براى این منظور وجود دارد؟

 
بارش فكرى:

      
با دوســتان هم  گروهی خود در مورد ســایر برنامه هایی که قابلیت ویرایش تصویر دارند گفت و گو کنید. در این زمینه از دبیر خود 

راهنمایی بگیرید. 
مثال:

حامد مى خواهد براى شركت در یك آزمون، ثبت نام الكترونیكى انجام دهد و نیاز است كه عكس خود را مطابق با مشخصات ذكر 
شده بارگذارى كند.

مشخصات فایل تصویری: قالب JPG با عرض 200  وارتفاع 250 پیکسل. 
حل مسئله:

 Paint و انتخاب Accessories سپس All Programs انتخاب Start از مسیر ، انتخاب دکمه Paint 1- برای استفاده از برنامه
استفاده كنید.

2- بعد از باز کردن برنامه Paint از دکمه بازشو، گزینه Open  را انتخاب و عکس خود را از مسیر ذخیره شده باز کنید )شكل5-2 
و 5-3(. 

                         
                                                                        شكل 2-5                                                                                    شكل 5-3

 

)Rotate( چرخش 
در صورت لزوم اولین قدم برای ویرایش عکس اصالح کج بودن عکس نســبت 
به افق اســت. برای این کار مى توانید از گزینه چرخش )Rotate( واقع در قســمت 

تصویر)Image( زبانه  خانه )Home( استفاده كنید)شكل5-4(.   

 شكل4-5- چرخش عكس
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)Crop( 4- برش
در صورتی که فضای خالی در اطراف عکس زیاد باشد باید فضاى اضافى را برش دهید. 

برای این کار مراحل زیر را به ترتیب و طبق )شكل 5-5( اجرا كنید:
Select 1- انتخاب گزینه

2- انتخاب درگ کردن محدوده عکس با درگ كردن. 
 Crop 3- انتخاب گزینه

)Resize( تغییر اندازه 
طبق مشــخصات ذکر شده در مثال، اندازۀ  عرض تصویر باید داراى 200 پیکسل و 
 Resize ( ارتفاع  آن 250پیکسل باشد. برای تغییر اندازۀ  تصویر ابتدا گزینه تغییر اندازه
( را از قسمت تصویر)Image( واقع در زبانه خانه  )Home( انتخاب نمایید سپس مراحل 

را مطابق )شكل6-5(انجام دهید. 
 

 ذخیره تصویر با قالب مورد 
نظر

بــرای ذخیرة تصویــر با قالب 
دلخــواه از منــوی بازشــو برنامه 
 Save گزینــه   )  Paint( نقاشــى 
as و ســپس قالب دلخواه تصویر 
راانتخــاب نمایید و فایــل را با نام 
مناســب ذخیره کنید)شكل 7-5 و 

کار کالسی 5-8(. 
 

هنــگام اجــرای فعالیت های پروژۀ  بافت تخت ، برای تهیۀ  گزارش، عكس هایى تهیه کرده اید. یکی از تصاویر را انتخاب و آن را با 
پسوند JPG و اندازۀ عرض 300 پیکسل و ارتفاع 350 پیکسل ذخیره نمایید. 

تصویر به دســت آمده در مرحلۀ  قبل را با اســتفاده از ابزار بزرگ نمایی برنامۀ  نقاشی، تا ده برابر بزرگ تر کنید. همچنین اندازه تصویر 
اصلی را نیز، پس از باز کردن در برنامه نقاشــی، آن را تا ده برابر افزایش دهید کنید. در مـــورد کیفیت این دو تصویر با اعضاء گروه 

گفت  و گو کنید. 

شكل 8-5 - نمایش پیكسل شكل7-5- ذخیره پرونده با قالب دلخواه

 شكل6-5- تغییر اندازه

 شكل5-5- برش عكس
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کار کالسی 

اگر می خواهید گزارشــی را که برای پروژۀ  دســتگاه برش حرارتی دستی تهیه مى کنید همراه با تصویر باشد. تصویر ذخیره شده در 
مرحلۀ  قبل را در نرم افزار واژه پرداز )Word(  در فایل گزارش درج کنید. 

پژوهش
از آنجا که نرم افزارهای چند رســانه ای بســیار تنوع دارند و پیوســته به روز می شــوند، می توانید با یک مرورگر جســت و جو 
اینترنتی)Browser( اطالعات خود را در این زمینه افزایش دهید و همچنین با شناسایی ویژگی های هر کدام، می توانید نرم افزاری را 

که انتظاراتتان را برآورده می کند انتخاب كنید. 

1- ویرایش تصاویر
معموالً بسیارى از عکس های به صورت خام هستند و نیاز به ویرایش دارند. همچنین بعضی از عکس  ها به دلیل بی دقتی در زمان 
اســکن، کج به نظر می رســد یا از نظر حجم و اندازه یا قالب مطلوب نیســتند. به همین دلیل ضرورت دارد كه  روی عکس  ها ویرایش 

انجام می  شود تا عکس مطلوب بدست آید. 

نكته       

         
تعریف پیکسل : هر تصویر از مربع هاى بسیار ریزی به نام پیکسل تشکیل شده است. که هرقدر تعداد پیکسل ها در واحد اندازه 

)یک سانتی متر مربع( بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر است.  
قالب تصویر: نام فایل از دو بخش تشکیل مى شود. قسمت اول اسم فایل و قسمت دوم که بعد از ».« می آید پسوند فایل است. 

با مشاهده پسوند فایل می توان به قالب آن پی برد. 
انواع قالب های رایج تصاویر به همراه کاربرد آنها در جدول )1-5( آمده است. 

جدول 5-1
کاربردقالب تصاویر

 . jpgقالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویر با ترکیب رنگی واقعی
 . pngقالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصاویری که فقط از چند رنگ استفاده شده است
 . bmpقالب غیرفشرده تصویر با حجم باال – استاندارد ویندوز
 . tifقالب غیر فشرده تصویر با حجم باال و مناسب برای تصاویر چاپی
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تولید فیلم کوتاه
جلوه های ویژۀ  فیلم های امروزی برای همۀ  ما جذاب است. می  خواهیم با تولید فیلمی مناسب از مراحل مختلف پروزة بافت تخت، 

توانایی خود را در تولید و ارائۀ  محصولی مناسب و با کیفیت نشان دهیم. 

بــــــرنامه های بســیاری بــرای تولیــد و ویــــرایش تصویر متحرك )ویدیو( و جلـــــوه های ویژه موجـــــود هســت. بـــــرنامه                     
Windows Movie Maker  )به معنى ســاخت فیلم ( با امکانات بســیار و ساده ، یک ابزار توانمند برای ایجاد، وارد کردن فیلم ها و 
عکس ها از دوربین و ویرایش و ذخیره فیلم ها اســت. اما برای تولید کارهای حرفه ای نیاز به برنامه های حرفه ا ی تری مانند نرم افزار

Premiere  )به معنى برتر(داریم. این نرم افزار همراه با ویندوز 7 نیست و باید به صورت جداگانه نصب شود. 

طرح مسئله
یک گزارش چند رسانه ایی از روند “ محصول تولید شده در بافت تخت ”، که در پودمان صنایع دستى آموختید، تهیه کنید و آن را 

در کالس برای دوستان خود نمایش دهید. 
گام اول: تهیۀ  عکس ها، ویدئو و صدا از موضوع مورد نظر؛

گام دوم:انتقال پرونده هاى عکس ها ، ویدئو ها و صداها به رایانه؛ 
گام سوم: وارد کردن فایل ها به Movie Maker؛

از دکمه Start و انتخاب All Programs روی نماد برنامه Movie Maker Windows کلیک كنید. سپس طبق )شكل 9-5( با 
گزینه Import Media پرونده های مورد نظر مانند فیلم، عکس یا فایل های صوتی را به برنامه Movie Maker انتقال دهید. 

نكته 
     

پیشنهاد می شود از عکس ها با قالب تصویری JPG، از صدا با قالب WMA و از ویدئو با قالبWMV استفاده نمایید. 
بعضی از قالب ها در این نرم افزار پشــتیبانى نمی شــوند و نیاز به تبدیل دارند که در پایان ایــن پودمان تبدیل قالب ها را خواهید 

آموخت. 

پرونده نهایی تهیه شده در برنامهMovie Maker را پروژۀ  )Project( مى نامند. تذكر

ناحیه اســتوری بورد )Storyboard (: محل قرار گرفتن فایل ها برای نمایش فیلم  مورد نظر )story board( نامیده مى شــود. در 
این قسمت ترتیب قرارگرفتن فایل ها مشخص می شود. 
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گام چهارم: قیراردادن فایل ها در ناحیه 1 مترى برد.براى این منظور فایل هاى وارد شده را درگ كنید)بیرون كشیدن( و به ناحیه 
.)Drop( بیاندازید story board

شكل5-9

کار کالسی 

1- سایر روش های وارد نمودن فایل ها به پروژۀ  مورد نظر را بررسى كنید. برای این کار از دبیر خود کمک بخواهید. 
2- فیلم ها و تصاویر را به ترتیب نمایش مورد نظر خود در محل استورى ُبرد منظم كنید. 

ویرایش ویدئو ها )پرونده هاى تصویرى(
فایل هایی را که در ناحیه اســتورى ُبرد قرار داده اید، به همان ترتیب قرارگرفتن، در فیلم نهایی نمایش داده می شــوند. برای چیدن 

درست و ترتیب مناسب نمایش مراحل پروژۀ  خود، آن را با دکمه نمایش )Play(، در قسمت پیش نمایش تماشا کنید )شكل 5-9(. 

شكل 10-5- تصویر چیدمان قطعات فیلم

گاهى بخش هایی از فیلم تولیدشــده را نیاز ندارید و می خواهید آن بخش را حذف کنید یا آن را برش بزنید، مراحل برش به شــرح 
زیر است: 

1- هنــگام نمایــش فیلم در مكانی كــه می خواهید فیلــم از آن جا برش بخــورد، روی دكمه Split تفكیك كــردن - جدا كردن  
)Split(،كلیک كنید. با این عمل فیلم پروژه شما به دو قسمت تقسیم می شود.   
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نكته   

فیلم هاى كوتاه را كلیپ)قیچى شده =Clip( مى نامند. درصورتى كه فیلم پروژه شما كوتاه است مى توانید آن را كلیپ بنامید.
2- مجددا روى دكمه Play، را كلیک نمایید و درصورت لزوم مكان دیگری از فیلم را كه می خواهید برش بخورد با كلیک دكمه 

Split انتخاب كنید. 
3- فیلم قطعه قطعه شده در ناحیه استورى ُبرد قرار مى گیرد )شكل 5-11(. 

شكل11-5- برش و جداسازى فیلم به چند قطعه

4- برای حذف قطعه ایی از فیلم كه نیاز ندارید كافی اســت روی قطعه مورد نظر در ناحیه استورى ُبرد كلیک راست نموده و گزینه  
حذف )Remove( را انتخاب نمایید )شكل 5-12(. 

شكل 12-5- حذف قسمتى از فیلم 
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کار کالسی 

قطعاتی از فیلم را که نمی خواهید در پروژه به نمایش درآید، حذف كنید. 

 اضافه کردن جلوه های تصویری
بــرای افــزودن جلوه به فیلــم دو الگوی اصلــی »Effects و 
Transitions«1 وجود دارد. افکت ها قابلیت هایى هســتند که به 
شما کمک می کنند تا تصاویر بهتری خلق کنید مثاًل روشنایی و نور، 
تغییر رنگ یک کلیپ یا سرعت نمایش را افزایش یا كاهش دهید.

برای افزودن افکت، باید افکت انتخاب شده را درگ كنیدوآن 
را در  ناحیه اســتورى ُبرد روى كلیپ قرار دهیدو دراپ نمایید. به 
درگ َاند دراپ )كشــیدن و انداختــن ( اصصالحًا درگ مى گویند 

)شكل 5-13(. 
  

جلــوه های انتقــال )Transitions ( در میان دو کلیپ از فیلم 
قــرار می گیرند. از این جلــوه ها برای پایان یــک صحنه و آغاز 
صحنۀ  بعدی اســتفاده می شود تا توجه بینندگان را به خوبی جلب 

کنند. 
برای افزودن »Transition«، باید آن را روی مربع های کوچک 

میان دو کلیپ در استورى ُبرد  ِدَرگ كنید )شكل5-14(. 
  

Efect -1 به معنى اثر گذاشتن و Transition  به معنى انتقال است.

 شكل13-5- قراردادن Effect  روى فیلم 

 شكل14-5- انتقال جلوه روى فیلم 
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کار کالسی 

 با کلیک روی »Effects « و » Transitions« تمام آن ها را اجرا و بازبینی كنید. در مورد تأثیر هر کدام از آنها بر نمایش فیلم، با 
دوستان خود صحبت کنید. 

افزودن قطعه صوتى به فیلم
موســیقی متن مناســب می تواند به جذابیت فیلم کمک کند 
ضمن این كــه در برخى از مــوارد براى توضیح بیشــتر تصاویر 
ضرورت دارد. وارد کردن قطعه  صوتی به یك فیلم  شــبیه وارد 

کردن قطعات ویدیویی است )شكل 5-15(. 
قطعه صوتى مى تواند شامل صدا یا موزیك باشد. روی پیوند 

» Audio or Music « در قسمت »Import « کلیک کنید. 
 Movie Maker«  قطعه صوتـــى منــاسب را انتخاب و بــه

« وارد کنید.  

نكته       

بــرای دیدن زمــان کلی اجــرای پروژه و کنتــرل هماهنگی صــدا و تصویــر از گزینه 
»Timeline« اســتفاده کنید. برای این منظور از فهرســت  بازشوی  
3- قطعه صوتى وارد شده به  گزینۀ  »Timeline « را انتخاب نمایید)شكل 5-16(.  
فیلــم را  انتخاب و آن را به قســمت » Audio/Music« در نوار »Timeline« درگ کنید 

)شكل 5-17(.
 » Timeline« برای تناسب و هماهنگی بین فیلم و قطعه صوتى می توانید اندازۀ  زمانی قطعه صوتى با درگ کردن یک لبه آن در

تنظیم کنید. 

شكل 5-17 

 شكل16-5- بررسى زمان كلى
 و هماهنگى تصویر

 شكل15-5- افزودن صدا به فیلم 
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کار کالسی 

برای فیلمى که تهیه كرده اید قطعه صوتى متن مناسب قرار دهید و تنظیمات آن را انجام دهید. 

4-2-افزودن متن به فیلم
هــر فیلمی که تهیه می شــود عنوان یا موضوعــی دارد که باید در ابتــدای فیلم بیاید. 
همچنیــن در صورت نیــاز می  توانید تصاویر دلخواه را در حین نمایــش فیلم با توضیحات 
متنی همراه کنید و در انتهای فیلم نیز، تیتراژ فیلم را نمایش دهید. بــرای این منظور، گزینۀ  

»Title and Credits « را از ناحیۀ  »Edit« انتخاب نمایید)شكل 5-18(.  

کار کالسی 

روش های مختلف افزودن عنوان به فیلم را بررسی کنید و از عنوان های مناسب برای فیلمی که تهیه نموده اید استفاده نمایید.

 حق تكثیر )كپى رایت(:
حق تكثیر نوعى حفاظت قانونى از آثار چاپ شــده و نشــده ادبى، علمى وهنرى اســت و قانون حق تكثیر به مؤلف و پدیدآورنده اثر 
اجازه مى دهد كه تا از حقوق انحصارى تكثیر، توزیع و ارائه آن اثر اســتفاده كند. منظور از حق انحصارى این اســت كه تنها مؤلف یا 

پدید آورنده اثر مى تواند از حقوق آن اثر بهره مند شود. 
 

کار کالسی 

در خصوص رعایت حق تكثیر و آثار آن در كالس گفتگو كنید.
چنانچه در تهیه فیلم كوتاه در گروه خود نیاز به استفاده از قطعه هاى صوتى یا تصویرى گروه هاى دیگر دارید، مى توانید پس از كسب 

اجازه و اطمینان از رضایت مالكان اثر، مشخصات منبع مورد استفاده را در فیلم خود ذكر كنید. 

 شكل18-5- افزودن متن به فیلم 



102103

کار خارج از کالس

یک تیتراژ پایانی مناســب برای فیلم گزارش پروژۀ  خود 
تهیه کنید. 

ذخیره فیلم) خروجی(
 »Publish «  برای تهیۀ  فایل خروجی از فیلم، از گزینۀ 

استفاده نمایید. 
MovieMaker بــرای ذخیره فیلم و دریافت  خروجى، 
چند روش مختلف در اختیار شــما قرار دارد، شما مى توانید  
ذخیرۀ  فیلم را در کامپیوتر، روی لوح فشــرده ، در پیام نگار 
در قالب یک فایل ضمیمه یا یــک دوربین ویدیویی دیجیتال 
ذخیره كنید. بنابراین براساس نیاز مى توانید یكى از این موارد 

را انتخاب نمایید)شكل5-19(. 
 

بــا کلیک روی پیوند » This Computer« در ناحیۀ  » Publish«، پنجرۀ  » Publish Movie« باز خواهد شــد. در اولین کادر 
متنی، نامى را براى فیلم وارد کنید. در قسمت دوم، محل ذخیره فیلم را انتخاب کنید)شكل 5-20(. 

شكل 20-5- انتخاب ذخیره فیلم

پس از انتخاب نام و محل ذخیره ســازی با کلیک روی بعدى  ) Next ( به قســمت انتخاب کیفیت مورد نیاز برای ذخیرۀ  فیلم می 
روید. با انتخاب مقادیر پیش فرض، فیلم با بهترین کیفیت ممکن ذخیره می  شــود. اگر نگران کمبود فضای روی دیســک سخت برای 
ذخیره با بهترین کیفیت هســتید، می توانید از گزینه های ذخیره ســازی دیگر استفاده کنید. بعد از انتخاب روش ذخیره سازی، روی » 

Next « کلیک کنید تا »MovieMaker « فیلم را به قالب » WMV « تبدیل و در مکان مشخص شده ذخیره کند. 

 شكل19-5 - ذخیره فیلم
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کار کالسی 

 از فیلم تهیه شده با قالب » WMV « خروجی بگیرید و فیلم را مشاهده نمایید. 

کار کالسی 

فیلم خود را با انتخاب کیفیت آن، طوری ذخیره کنید که حجم آن برای ارســال به صورت رایانامه مناســب باشد. سپس آن را برای 
دبیرخود ارسال کنید. 

)MovieMaker ( ذخیرۀ  فایل پروژۀ
پــس از پایان کامل کار و تهیۀ  خروجی فیلم، این احتمــال وجود دارد که فکر و ایدۀ  خوبی برای افزودن محتواى جدید به فیلم به 
ذهنتان برسد. بنابراین می توانید، قبل از بستن پروژه، یک نسخه از آن را با پسوند »MSW« در مکانی از رایانه ذخیره کنید. با انتخاب 

گزینۀ  »Save Project « از منوی »File «، می توانید نسخۀ  »MSW« پروژه را ذخیره کنید. 
بنابراین هر گاه خواســتید ویدئو یا قطعه صوتى جدیدی به این فیلم اضافه کنید، کافی اســت فایل »MSW« را باز کنید و ویدئوها، 

فایل هاى صوتى  یا جلوه های تصویری جدید را اضافه کنید یا موارد قبلی را ویرایش نمایید. 

تبدیل فایل هابه سایر قالب ها
آیا تاکنون به این مســئله برخورده اید که یک فایل صوتی یا تصویری 
را که در رایانۀ  وجود دارد بخواهید در دستگـــاهی مانند تلفن همــراه یا 

» mp4 player « کپی کنید، ولی در آنها اجرا نشود )شكل 21-5(؟ 
نـــرم افزارهای مبــدل راه حــل مناسبی برای چنین مواردی ست.  
نــرم افزار »  Bigasoft Total Video Converter BTVC« از جمله 
نرم افزارهاى مبدل اســت كه  محدودۀ  وســیعی از قالب های ویدئویی و 
صوتی را پشــتیبانی می کند.حتی قادر است فایل های صوتی و تصویری 
شما را برای پخش روی دســتگاه هایی نظیرتلویزیون، تلفن همراه ،رایانۀ  

شخصی و» mp4 player « تبدیل کند. 

 شكل 21-5- نماد تعدادى از قالب هاى ویدیویى، 
صوتى و تصویرى
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بــا این برنامه مــی توانید فایل های ویدئویــی و صوتی خود را به 
 BTVC قالب های دیگر تبدیل کنید )شــكل 22-5 محیط نرم افزار

نشان داده شده است. 

کار کالسی 

فیلمی را که با قالب » WMV « ســاخته اید به قالب »AVI « تبدیل 
كنید. سپس آن را مشاهده نمایید. 

فایل صوتی با قالب » WAV « را به » mp3 « تبدیل كنید. 
با استفاده از دکمۀ  بازشــو در قسمت » profile« می توانید انواع 

قالب های قابل تبدیل را مشاهده نمایید )شكل 5-23(. 

پرسش

آیا می توانید روش دیگری برای انتخاب قالب های خروجی بیابید؟
پاسخ:

تهیه آلبوم تصاویر)انتخابی(
با پیشرفت فنـــــاوری و ورود دوربین های دیجیتالی و تلفن هاى همراه مجهز به دوربین ، اكنون همۀ  افراد می  توانند آلبــــوم های 
عکس را روی رایانه ها و دیسک ها نگه داری کنند. از ادغــام عکس ها و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانیــد تصاویر گـــرافیکی 
و خالقـــانه ای ایجــاد نمایید. بــــرای این کار نــرم افــــزارهای مختلف گرافیکی وجــــود دارد. نمونه اى از این بــرنامه ها، برنامه                

» Photo Shop، ACD See، Photo Editing« است

 شكل23-5- قالب هاى مختلف تبدیل فایل

BTVC شكل22-5- محیط نرم افزار 
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بارش فكرى:

  
با هم فکری دوستان خود نام چند نرم افزار را که برای ویرایش و نمایش تصاویر به کار می روند، جست و جو كنید و در جدول زیر 

بنویسید. زمینه هاى كاربرد آن ها را نیز مشخص كنید.
جدول 5-2

زمینه های کاربردنام نرم افزار

در ایــن قســمت به معرفی یکی از برنامه های گرافیکی ویرایش تصاویر می پردازیــم. با برنامۀ  » Photo Collage Max« عالوه بر 
تهیۀ  آلبوم دیجیتالی، می توانید به طراحی تقویم، کارت تبریک، کارت دعوت و پوســتر نیز بپردازید ، در شــكل 23-5، محیط این نرم 

افزار را مالحظه مى كنید. 

photo Colage Mix شكل 24-5- محیط نرم افزار

برای استفاده از این برنامه دو روش وجود دارد : 1- طراحى ویزاردی هوشمندانه  2- طراحی به سلیقۀ  كاربر.
 همانطور که در تصویر مشــاهده می کنیــد، انواع الگوهای آماده وجود دارد 
که با درگ کردن می توانید آن ها را در صفحۀ طراحی قرار دهید. ســپس عناصر 

موجود در صفحه به دلخواه تغییر دهید. 
بــرای حذف یک عنصر، کافی ســت آن را انتخاب کنید ، ســپس از صفحۀ  

کلید، دکمۀ  » Del« را فشاردهید. 
اگــر می خواهید عنصری به آن بیفزایید، از قســمت ســمت راســت صفحه 
بازشوى Add، مطابق شکل ) 25-5(، عنصر مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس 

آن را در صفحۀ  طراحی درج کنید و در جای مناسب بگذارید.  

 شكل25-5- انتخاب الگو
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کار کالسی 

با استفاده از عناصر موجود در برنامه، یک "کارت دعوت به بازارچه" طراحی نمایید. 
از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به افزودن متن، چرخاندن، برش و تغییر اندازۀ  تصاویر اشاره نمود )شكل 5-26(. 

شكل 26-5- افزودن عناصر مختلف 

فایل های این برنامه با پسوند » pwp« ذخیره می شوند. 

خروجی گرفتن: برای تهیۀ  فایل خروجی بــــا قالب دلخواه، از گزینـــــۀ  
» Save Collage As picture « در منوی فایل اســتفاده نمایید و در قســمت         

» Output format « قالب خروجی را انتخاب كنید) شكل 5-27(.  
شكل 27-5- انتخاب قالب و ذخیره فایل
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کار خارج از کالس

عبارت " نرم افزار تهیۀ  آلبوم دیجیتالی" را در اینترنت جست وجو و فهرستى از برنامه های آلبوم دیجیتالی را تهیه کنید و با امکانات 
هر یک به اختصار آشنا شوید. 

 ویرایش صدا ) انتخابی(
از نرم افزار های ویرایش صدا، برای ضبط صدا، اضافه كردن افکت ها، ذخیره ســازی با قالب و کیفیت دلخواه، حذف نویز های 

موجود روی فایل صوتى و جداسازی فایل صدا از ویدئواستفاده می شود.
 از جملۀ  این نرم افزارها می توان به » Tools Audio Editors «،» mp3« و »Sound Forge « اشاره نمود. 

محیط نرم افزار » AV Audio Editor « را در شکل )28-5 ( مشاهده می کنید. 

Av Audio Editor شكل 28-5- محیط نرم افزار

کار کالسی 

یک فایل صوتی را »Open« کنید و با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه های » Delete، Mix و Trim « را بررسی و در جدول 
3-5 درج  و سپس آن ها را با قالب دلخواه ذخیره کنید. 

جدول 5-3
عملکرددکمه

Delete

Mix

Trim
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پویا نمایی ) انتخابی(
امروزه پویا نمایی )انیمیشــن( بیشتر در قالب سه بعدی طراحی و اجرا می  شود. البته طراحی سه بعدی به امکانات سخت افزار ویژه 

و دانش حرفه ای نیاز دارد. از جملۀ  این نرم افزارها می توان به »3DMax، Maya، Aurora 3D « اشاره نمود. 
البته هنوز پویا نمایی های دو بعدی طراحی و اجرا می شوند. نرم افزار ساخت پویا نمایی دو بعدی که در این درس معرفی می شود 
»Toon Boom Animate Pro « نام دارد. در این برنامه برای استفادۀ  کاربران مبتدی، الگوها و طرح های آماده ایی وجود دارد. 

نكته       

          
 قبل از نصب این برنامه، نرم افزار »QuickTime Player « را نصب نمایید. 

کار کالسی 

توســط یک مرورگر جســت و جو عبارت  انواع Player را مورد جســت و جو قرار دهید و فهرستى  از پرکاربردترین آنها را در 
جدول 4-5 درج نمایید. 

جدول 5-4
Player ویژگی و کاربردنام

در شکل ) 29-5( تصویری از محیط این نرم افزار را مشاهده می کنید. 

Toon Boom Animade pro شكل 29-5- محیط نرم افزار
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با اســتفاده از دکمــۀ    می توانید طرح هــای آماده را 
مشاهده کنید و با درگ کردن، آن را در فریم مورد نظر قرار دهید. 

پــس از تکمیل طراحی، با اســتفاده از دکمــۀ  » Publish« از 
 »QuickTime«  فایل خود خروجی بگیرد و نوع خروجی را برنامۀ

انتخاب نمایید )شكل 5-30(.  

کار کالسی 

یک فیلم پویانمایی از "بارش باران" بسازید و آن را در برنامۀ  »QuickTime« نمایش دهید. 
پشتیبان گیری 

در دانش فناوری اطالعات، به تهیۀ  کپی هایی از اطالعات »پشــتیبان گیرى« )Backup(گفته می شــود. این نسخه های کپی شده، 
معمواًل برای بازگرداندن اطالعات، هنگام آسیب دیدن یا مفقود شدن اطالعات اصلی، به کار می روند. 

»Backup « ابزارهای نگه داری
برای نگه داری نسخه های پشتیبان می توانید از » Flash Disk، DVD« یا دیسک سخت »External« استفاده نمایید.

از چه فایل هایی باید  پشتیبان بگیرید؟
از پوشۀ  »My Documents«، که معمواًل به صورت پیش فرض فایل های ذخیره شده به این پوشه منتقل می شود؛

 بســیاری از فایل های موجود در سیســتم، آنهایی هستند که شما ایجاد كرده اید یا از جای دیگری به رایانه منتقل نموده اید. این 
فایل ها ممکن اســت عکس، قطعه صوتى، فیلم یا اســناد متنی باشــند. در صورتی که آنها را تا حد امکان در یک جا نگه دارید، تهیۀ  

نسخه پشتیبان از آنها هم بسیار راحت تر خواهد بود. 

کار کالسی 

از کلیه فایل هایی که در این پودمان ایجاد نموده اید یک نسخۀ  پشتیبان روی » DVD « تهیه کنید. 

کار خارج از کالس

در مورد روش های مختلف پشتیبان گیری در اینترنت تحقیق نمایید. 

 شكل30-5-؟ برنامه هاى آماده 
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جدول خودارزیابی پروژه: ------------------
بخش اول:

محدوده عنوانردیف
نمره

نمره خودارزیابیدالیل و مستندات

مهارت های 1
فنی و پایه در

0-20پودمان صنایع دستی

پودمان شهروند 2
0-20الکترونیک )2(

0-10مدیریت منابع3
0-10کارگروهی4
0-10نوآوری و خالقیت5
0-10اخالق حرفه اى6
0-10کیفیت محصول7
0-10موفقیت در بازارچه8

...=Xجمع  نمره  از 100
Xمحاسبه  نمره برحسب 20 ....=

5

بخش دوم: 
  قبولرعایت اصول نكات  ایمنی و بهداشت در حین کار

 غیر قابل قبول

اخالق حرفه اى شامل: رعایت حقوق مؤلفین و پدید آورندگان اثر، توجه به حفظ اطالعات شخصى دیگران و ...

آداب و شرایط کار
توانایی در کار کردن

با توجه به تفاوت های جسمی ، روانی ، ابتکار، خالقیت و 
سایر ویژگی های افراد شاغل، باید به هر فردی به تناسب 

توانمندی او مسئولیت انجام کار واگذار شود.
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پروژه
پرورش و نگهدارى

از حىوانات

پودمان هاى مرتبط با این پروژه:
پودمان پرورش و نگهدارى از حیوانات اهلى

پودمان امور ادارى و مالى
پودمان شهروند الكترونیكى

پودمان فناورى اطالعات و ارتباطات
سایرپودمان هاى پایه هفتم مورد نیاز در این پروژه

بازارچه 
كاروفناورى
پایه هشتم

ارائه 
و بررسي
راه حل ها

توليد 
محصول 

اوليه

آزمايش 
و بهبود 

ارائه 
و ثبت 
محصول

بررسي 
اطالعات

برنامه ريزي
كارها

بررسي 
نياز و مسأله

انتخاب 
راه حل

تعريف 
نياز
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گیاهان و حیوانات برای بشــر ســودمندی زیادی دارند و بدون آن ها چرخه زندگی در کره زمین خواهد ایستاد. این جانداران تأمین 
كننده نیازهایى مانند مواد غذایی، پوشاك و دارویی انسان هستند. انسان از دیرباز، بسیاری از حیوانات را رام کرده و آن ها را پرورش 
داده است. پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در ایران نیز گذشته چند هزار ساله دارد و برخی از حیوانات را ایرانی  ها اهلی کرده  اند. 

امروزه در سراسر دنیا پرورش حیوانات اهلی یك صنعت پردرآمد است و با روش های علمی انجام می شود.
اگر شــما پرورش و نگهداری حیوانات را دوست داشته باشید، می توانید با یادگیری این پودمان متناسب با شرایط زندگی خود و با 

بررسی سایر شرایط، با امکانات و سرمایه کم در این زمینه مشغول به کار شوید. 

برخی از شایستگی هایى که در این پودمان به دست می آورید:

 كارگروهى،  مسئولیت  پذیری ، مدیریت منابع و فناوری اطالعات و ارتباطات و اخالق حرفه اى ؛ 
 پرورش جوجه مرغ بومی یا بلدرچین؛

 پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی؛
 رعایت اخالق حرفه اى؛

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛

پودمان
 پرورش و نگهدارى 

از حىوانات
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کار کالسی 

اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون ما در)شكل 1-6( نشان داده شده است. شكل 1-6را در گروه بررسی كنید و جدول زیر 
آن را كامل نماید ، سپس نتیجه را در كالس ارائه دهید:

نام:نام:نام:گوشت مرغ
کاربرد: کاربرد: کاربرد: خوراک انسان برای تامین پروتئین

منبع تامین: منبع تامین: منبع تامین: مرغ 

نام:نام:نام:
کاربرد: کاربرد: کاربرد: 

منبع تامین: منبع تامین: منبع تامین: 
شكل 1-6- منابع تأمین نیازهاى بشر

پرورش و نگهداری حیوانات اهلی از گســترده ترین مشــاغل در دنیا است و بسیاری از كشورها اقتصاد خود را بر پایه دامپروری 
بنا نهاده اند. 

اهمیت پرورش و نگهداری حیوانات اهلی بومی
در بعضی از كشــورها، حیوانات اهلی وجود دارند كه نژاد آن متعلق به آن كشــور است . در این كشورها، کارشناسان با مطالعه و 
پژوهش، ویژگی های تولیدی این حیوانات را بهبود می بخشــند. ما نیز در كشــورمان حیوانات اهلی بومی مانند نژادهای گوناگون انواع 
گوســفند، گاو و مرغ و خروس را داریم این حیوانات با توجه به عادت خوبی كه به شــرایط محیطی كشــورمان دارند، می توانند بخش 
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مهمی از نیاز مردم كشورمانند گوشت و پوشاک را تأمین کنند)شكل 2-6( چند نمونه حیوانات اهلى بومى را نشان مى دهد.

اسب نژاد ترکمنگوسفند نژاد افشاریخروس نژاد مرندی

شتر نژاد بلوچىگاو نژاد تالشی

شكل 2-6- چند نمونه حیوانات اهلى بومى 

کار خارج از کالس
      

اگر در منطقۀ  خودتان یک حیوان بومی می شناسید عکسی از آن تهیه کنید و در جای خالی بچسبانید.

مشاغل مرتبط با پرورش و نگهداری حیوانات اهلی
شــغل برخی افراد پرورش و نگه داری حیوانات اهلی اســت. آنان فرآورده های این حیوانات را در بازار می فروشند. برخی دیگر 
محصوالت گروه نخست را فرآوری می  کنند و محصوالت فرآوری شده مانند ماست، خامه، كره، پنیر و نخ پشمى را تولید و به مصرف 

كننده مى رساند.

شكل 3-6- برخی مشاغل مرتبط با پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
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کار کالسی 

با توجه به مشاغل شكل 1، مشاغل وابسته به این شغل  ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول شمارۀ  1-6 بنویسید. 

جدول 1-6 مشاغل بومی در زمینۀ  دامپروری
مشاغل وابستهمشاغل 

تولید كنندۀ موادى مانند  پوست، ماست، شیر و ... گاوداری

          
بارش فكرى:

  
 با توجه به مشــاغل جدول 1-6، رابطه بین این مشــاغل در رفتار با حیوانات مختلف و بازدهی تولید و ســالمت حیوانات اهلی را 

بررسی و با تكمیل جدول زیر در كالس ارائه كنید. 
جدول 2-6 - رابطه بین مشاغل در رفتار با حیوانات مختلف 

نتیجه رفتارهاچه رفتارهایی را باید و نباید انجام دهیمحیوانات اهلی

هنگام جابه جایى گاو باید با آرامش با آن برخورد كرد و از ضربه گاو
زدن به دام هنگام جابه جایى خوددارى شود.

تقویت مهربانى و عطوفت 
دوست داشتن حیوانات

 احترام به خلقت

اگــر بخواهید در زمینه پرورش و نگهداری حیوانات کار کنید باید بدانید کــه برای نگهداری و پرورش حیوانات اهلی باید مراحل 
زیر به ترتیب انجام شود: 

آماده سازى
 محل نگهدارى 

و پرورش

تهیه 
خوراك

سالم

خرید 
حیوان 

برداشت 
محصوالت

فروش 
محصوالت

مراقبت ها 
حین نگهدارى و 

پرورش

شكل 3-6 -  مراحل پرورش حیوانات اهلى

استانداردها و قوانین:
در نگهداری و پرورش حیوانات باید استانداردها و قوانین ملی و منطقه ای را رعایت كرد. به این ترتیب حیوان و انسان با آسایش و 
راحتی زندگى كنند و  مى توانند بهترین راندمان تولید را داشته باشند. براى مثال مقررات مربوط به فاصله به ما مى گوید كه اگر بخواهیم 
حیوانات را در تعداد زیاد نگهدارى كنیم و پرورش دهیم، باید فاصله مناسب و استاندارى را از شهر و مناطق مسكونى رعایت كنیم تا 
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سالمت و بهداشت افراد جامعه تضمین شود. 

کار خارج از کالس
      

در ردیف نخســت نام چهار حیوان اهلی را كه در منطقۀ  شــما امكان پرورش و نگه داری دارند، بنویســید. سپس با بررسی برگۀ  
مشــخصات پرورشــی حیوانات اهلی را كه انتخاب كردید از دبیر خود بگیرید یا از اینترنت جستجو كنید. مشخصات خواسته شده را 

در زیر نام هر حیوان بنویسید. 
جدول 3-6- مشخصات پرورشى

نام حیوان
مشخصات پرورشى   

فرآورده های قابل فروش

شرایط محیطی )دما، نور رطوبت(

فضای نگهداری و پرورش برای هر حیوان

تجهیزات مورد نیاز

نوع خوراک 

کار کالسی 

معنی عالئم )شكل 4-6( را بررسی و در كالس ارائه كنید:

شكل 4-6- بررسى عالئم استاندارد

ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش و نگه داری حیوانات اهلی
برای نگه داری و پرورش هر گونه حیوانی ابزار و وسایل ویژه الزم است. برای نمونه در پرورش زنبور عسل نیاز به وسایل و ابزارى 

مانند كاله، دستكش و كندوی خالی داریم. 
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کار کالسی 

بررســی ابزار و وســایل مورد نیاز برای پرورش حیوانات: در گروه خود شکل های ) 5-6 الف تا د( را بررسی کنید. نام و کاربرد 
هر یک از آن ها را در جای خالی بنویسید. 

نام :پرورش جوجۀ  گوشتینام : پرورش زنبور عسل

كاربرد:كاربرد:

نام :  نگهدارى ماهی زینتینام : پرورش بلدرچین

كاربرد:كاربرد:

شكل 5-6 -وسایل پرورش و نگه داری چند نمونه حیوان اهلی

برای آشــنایی با فرایند پرورش و نگه داری حیوانات می توانید از منابع گوناگون اســتفاده کنید. بــرای نمونه در این پودمان نحوۀ  
پرورش و نگه داری چهار حیوان اهلی بیان شده است. شما می توانید با تقسیم کار در گروه خود، دو نمونه را انتخاب و اجرا كنید. 
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پرورش جوجۀ  گوشتی مرغ یا بلدرچین)انتخابی(
ابزار و وسایلی كه باید آماده کنید، )شكل 6-6( ابزار و وسایل مورد نیاز را نشان مى دهد.

المپدان خوریجعبه نگهداری جوجهآبخوری كله قندی

پوشال نجاریشكرخوراكبتادین و آبپاش
شكل 6-6- ابزار و وسایل مورد نیاز براى پرورش مرغ یا بلدرچین

نكته 

جعبه ای که برای نگه داری جوجه انتخاب می کنید باید قابل شست و شو باشد به منظور رعایت بهداشت جعبه را در محلى که دمای 
آن حدود 25 درجۀ  سانتی گراد و دور از رفت و آمد است، قرار دهید. به این ترتیب آسایش افراد خانواده و جوجه ها تأمین شود. 

مرحلۀ  1- تهیه فضاى نگهدارى جوجه 
از داروخانــه مقدارى بتادین )ماده ضدعفونى كننده( تهیه كنید و در آبپاش 
بریزید.قبل و پس از پهن كردن پوشال نجارى در داخل جعبه، آن را ضدعفونى 

كنید )شكل6-7(.

 شكل7-6- ماده ضدعفونى كننده بتادین
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نكات ایمنى 
   

 در زمان ضد عفونی كردن و پهن كردن پوشال، از ماسك و دستكش استفاده كنید )شكل 6-8(. 

ب( ضدعفونى پوشالالف(ریختن پوشال در جعبه

د(پهن كردن پوشالپ(ضد عفونی پوشال )هنگام ضد عفونی پوشال  ها را به هم بزنید(

8-6- مراحل آماده سازى فضاى تگهدارى جوجه

نكته 

پوشال نجاری باید خشك و تمیز و تازه باشد. پوشال ریز و پودری مناسب نیست. 

مرحلۀ  2- تأمین دماى كافى: 
 براى تأمین دماى جعبه تا ســن 14 روزگی جوجه، از المپ رشــته ای 60 وات و پس از ســن 14 روزگی از المپ كم مصرف 40 

وات باید استفاده كنید. براى تأمین گرما در دو هفته اول از المپ رشته اى استفاده می شود. 
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نكته 

برای تأمین دما و نور از بزرگ ترهای خانواده کمک بگیرید. اقدام به تنهایی ، خطرات برق گرفتگى به همراه دارد .هنگام استفاده از 
المپ، نكات ایمنى زیر را دقیقًا رعایت كنید)شكل6-9(.

هنگام نصب المپ روشن نباشد.                                                      كابل برق، حباب و سرپیچ آن در تماس نباشد.
حباب المپ نباید با جعبه یا وسیله  دیگرى در تماس باشد

اتصاالت الكتریكى محكم باشد. 
المپ روشن در مجاورت آب قرار نگیرد.

            
شكل 9-6 رعایت نكات ایمنى 
هنگام نصب و استفاده ازالمپ

پرسش

دلیل ریختن پوشال زیر پای جوجه ها )بستر( را شرح دهید؟

مرحلۀ  3: تأمین آب
یك قاشق شكر را در دو لیتر آب حل كنید و در آب خورى بریزید. سپس آب خورى را در جعبه قرار دهید )شكل 6-10(. 

شكل 10-6- تأمین آب جوجه
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نكته 

اگر ابعاد جعبه ها كوچك باشد می توانیم از زیر گلدانی ساده برای دان خوری استفاده كنیم. 

مرحلۀ  4: تهیۀ  خوراك 
- دان خورى را در داخل جعبه  ودر محل مناسب قرار دهید. 

پژوهش: بررســی کنید خوراك جوجه از چه اجزایی تشــكیل شده اســت و بهای روز آن ها چقدر است؟ نتایج را در جدول 6-4 
بنویسید و به كالس ارائه دهید. 

جدول 4-6- بررسى اجزاى خوراك و بهاى روز آن 

مقدار تقریبی موارد قیمت هر واحداجزای خوراك
مقدار تقریبی مورد قیمت هر واحداجزای خوراكاستفاده در خوراك جوجه

استفاده در خوراك

نكته 

نزدیک به 80 درصد هزینه های پرورش حیوانات اهلی مربوط به هزینۀ  خوراك است. بنابراین خوراك جوجه را باید از محلی معتبر 
بخرید تا از كیفیت و بهاى آن مطمئن باشید.

خوراك آماده شده را داخل دان خوری بریزید. 

مرحلۀ  5: تهیه جوجه
پس از خرید خوراک و آماده کردن محل نگه داری جوجه، می توانید جوجۀ را  انتخاب كنید و بخرید. 

یادآور مى شود كه در هر متر مربع می توانید فقط  تعداد 8 جوجۀ  مرغ بومى را تا سن سه ماهگی نگه داری كنید. 
در محل زندگی  خود، مكان  هایی را كه جوجۀ  مرغ  می فروشــند شناســایی و نشــانی و قیمت پیشنهادی آن ها، را در كالس بررسى 

کنید.
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نكته 

جوجۀ  خریداری شده باید سالم و فاقد هر گونه عالئم بیماری باشد. 
برخی عالئم بیماری در جوجه ها: شكل 11-6، تصاویرى از جوجه هاى بیمار و نوع بیمارى را نشان مى دهد. 

ج( بیماری آنفلوانزاب( بیماری برونشیتالف( بیماری نیوکاسل

شكل 11-6- جوجه بیمار

پژوهش 
با توجه به شــرایط محیطی در مناطق مختلف كشور، نوع واكســن و زمان واكسیناسیون برای جوجه ها متفاوت است. با مراجعه 
به ادارۀ  دامپزشــكی محل زندگی خود یا بررســی اینترنتی، برنامۀ  واكسیناســیون جوجه ها را دریافت نمایید و با مراجعه به دامپزشك 

جوجه های خود را بر اساس برنامه واكسینه کنید. 

مرحلۀ  6: انتقال جوجه ها به داخل جعبۀ  مخصوص نگهدارى و مراقبت هاى اولیه از آن ها
چگونگى انتقال جوجه ها به جعبه مخصوص و نگهدارى و مراقبت از آن ها در ســاعات اولیه بســیار اهمیت دارد. پاره اى از نكات 

به شرح زیر است:
حفظ آرامش جوجه در مرحلۀ  انتقال به جعبه مهم اســت. در تمام مراحل كار، نباید با حركات تند یا تحریك آمیز باعث ترساندن 

جوجه ها بشوید، چرا كه سالمتی آنها به خطر می افتد. 
چراغ را یک ساعت پیش از انتقال جوجه ها روشن كنید تا محیط گرم شود. 

جوجه ها را با آرامش و با حوصله به داخل جعبۀ  نگه داری انتقال دهید. 
جوجه ها را در ساعات اولیه كنترل کنید)آیا آب و خوراك مصرف كرده اند(.

جوجه های ضعیف تر به سمت آبخوری و دان خوری هدایت کنید.
براى انتقال جوجه ها به داخل جعبه از دستكش استفاده كنید.
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شكل 12-6 الف و ب چگونگى انتقال جوجه مرغ و جوجه بلدرچین را به جعبه مخصوص نگهدارى نشان مى دهد. 

ب( انتقال جوجه مرغ به جعبهالف( انتقال جوجه بلدرچین به جعبه
شكل 12-6- چگونگى انتقال جوجه به جعبه مخصوص

چگونه با حیوانات اهلی رفتار نماییم
حیوانات آفریده های پروردگارند و دردین مقدس اسالم به رفتار مهربانانۀ  با آن ها تأكید شده است. غذا دادن به حیوانات گرسنه، پناه 
دادن به حیواناتی كه آسیب دیده اند جزیى از رفتارهای خداپسندانۀ  با حیوانات محسوب می شود. هنگام  پرورش و نگه داری حیوانات 
اهلی، با آنان درســت رفتار كنید. این موضوع ســبب  افزایش تولید و بازدهی حیوانات می شــود و ســالمت آنان را  تضمین مى كند. 

بسیاری از حیوانات اهلی، رفتارهای مهربانانه و با آرامش را درك می  کنند و عكس العمل مناسب نشان می دهند. 

مرحلۀ  7: نگه داری جوجه ها 
پس از جوجه ریزی الزم اســت، تا مرحلۀ  رشــد جوجه و آمادگی آن ها برای فروش، از آنان  به درستی مراقبت و نگه داری شود. 

در این مرحله، افزون بر تأمین خوراک، باید شرایط محیطی را متناسب با سن جوجه فراهم کرد. 

بهداشت و مراقبت از بیماری

از مواردی که باید در مرحلۀ  رشــد مراقبت شود روند رشد و ســالمتی جوجه هاست. برای كنترل رشد و سالمتی جوجه ها، الزم 
است هر ده روز یكبار جوجه ها بررسی شوند. بررسی اندازۀ  بدن، رشد پرها و تاج، با مشاهدات چشمی امکان پذیر است. 

نكته 

حفظ آرامش جوجه ها در حین وزن كشی ضروری ست. 
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کار خارج از کالس
      

تغییرات ظاهری جوجه ها )یا نمونه هایی از جوجه ها( را هر ده روز یكبار در جدول 5-6 ثبت و به كالس ارائه كنید.
)شكل 13-6( تصویر جوجه بلدرچین را در مقاطع سنى مختلف نشان مى دهد. 

جدول 5-6- تغییرات ظاهرى جوجه ها

پا و پنجهتاجپرهای پشت و گردنپرهای بالوزن بدن

روز اول
ده روزگی

بیست روزگی
سی روزگی

چهل روزگی
پنجاه روزگی

شصت روزگی
هفتاد روزگی
هشتاد روزگی

نود روزگی

عكس بلدرچین تخم گذارعكس جوجۀ  بلدرچین بیست روزهعكس جوجۀ  یكروزۀ  بلدرچین
شكل 13-6- جوجه بلدرچین در مقاطع سنى مختلف

کنترل بهداشت و سالمتی جوجه ها
سالمتی جوجه ها باید روزانه بررسی شود. گزارش سالمتی جوجه ها را به صورت هفتگی تهیه و در كالس ارائه كنید. 

نكته 

با دیدن نشانه های بیماری، باید جوجۀ  بیمار را به سرعت از سایر جوجه ها جدا کنید و در جعبه ای دور از جعبۀ  اصلی نگهداری 
جوجه ها ، حفاظت و مراقبت نمایید،جوجۀ  بیمار را باید دامپزشك ببیند و طبق تجویز او عمل شود. داروهای مورد نیاز باید بالفاصله 

آماده و استفاده شود. 
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یكی از نخستین عالئم بروز بیماری در جوجه ها، كم شدن مصرف آب و خوراك آن هاست. 
گزارش وضعیت سالمتی هفتگی جوجه ها:

گــزارش ســالمتى وضعیت هفتگى جوجه هــا را طبق جدول 6-6 تنظیم كنیــد و در كالس با نظارت دبیرخود مورد بررســى قرار 
دهید. 

جدول 6-6- گزارش وضعیت سالمتى جوجه ها
گزارش هفتگیموضوع بررسى
وضعیت بال  ها
وضعیت تنفس

وضعیت چشم  ها
وضعیت راه رفتن

وضعیت مصرف خوراك و آب

مرحلۀ  8: نظافت جعبۀ مخصوص نگه داری جوجه ها
تعویض بستر باید تقریبًا هر پانزده روز یكبار، با استفاده از ماسك و دستكش، انجام شود. 

نكته 

بســتر قبلی جوجه ها كود بســیار مناسبى براى درختان اســت. توجه داشته باشید كه این كود مناســب گیاهان گلدانی و آپارتمانی 
نیست. 

مرحلۀ  9: فروش جوجه هاى پرورش یافته 
هنگامى كه  جوجۀ  مرغ به سه ماهگی مى رسد، یك مرغ كامل است ، لذا می توانید آن ها را بفروشید. بلدرچین در چهل و دو روزگی 

آمادۀ  فروش می شود. 
اگر بلدرچین های ماده را نگه مى دارید می توانید تخم بلدرجین ها را بســته بندی و به بازار عرضه كنید )شــكل 14-6( برداشت و 

بسته بندى تخم بلدرچین را نشان مى دهد. 

جمع آورى تخم بلدرچینقراردادن در جعبهتخم بلدرچین بسته بندى شده 
شكل 14-6- برداشت و بسته بندى تخم بلدرچین
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ر الَبحر ِلَتاُكُلو ِمنُه َلحمًا َطرّیًا و  ) َو هَو الَّذى َسخَّ
َتسَتخرُجوا ِمنُه ِحلیًة َتلبسُوَنها و َتَرى الُفلك َمواِخر فیِه َو 

ِلَتبَتُغوا ِمن َفضِله و َلَعلَُّكم َتشُكُرون(             
و هم او خدایى است كه دریا را براى شما مسخر كرد تا از گوشت تازه بخورید 

و وسایل زینتى براى پوشش از آن استخراج نمایید و كشتى ها را مى بینید كه سینه دریا را 
مى شكافند تا شما )به تجارت پردازید( و از فضل خدا

 بهره گیرید، شاید شكرنعمت هاى او را بجا آورید.
                    )سوره نحل آیه 14(

تعریف آبزى پرورى
 آبزى پرورى عبارتست از پرورش انواع مختلف آبزیان جانورى و گیاهى در محیط هاى آبى.

هدف هاى آبزى پرورى
 پرورش آبزیان مانند پرورش سایر گونه هاى حیوانى و گیاهى در جامعه ما داراى اهداف بسیار مهمى مى باشد كه عبارتند از :

 تولید و تأمین قسمتى از نیازهاى پروتئینى
 بازسازى و افزایش ذخایر آبزیان ارزشمند دریایى و رودخانه اى

 معرفى و جابه جایى گونه هاى مناسب
 تولید ماهى براى صید ورزشى )صید ماهى با قالب(

 تولید طعمه براى صید هاى تجارتى
 تولید ماهى و سایر آبزیان براى نگهدارى در آكواریوم ها )آبزى گاه ها(

 گرفتن مواد آلى موجود در آب فاضالب ها پس از تصفیه
 تولید مواد دارویى

 تولید مواد زینتى
 تولید غذاى زنده كوچك براى آبزیان پرورشى با ارزش

 تولید غذاى دام وطیور
 اهمیت فرآورده هاى دریایى در تغذیه انسان
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اســتفاده از آبزیان از دیرباز در مناطقى كه به این منابع دسترسى داشته اند از اهمیت خاصى برخوردار بوده است و از فرآورده هاى 
دریایى به عنوان یك منبع غذایى و پروتئینى مهم استفاده مى شده است.

گوشــت ماهى داراى ارزش بیولوژیكى باالیى اســت. ارزش غذایى انواع ماهى تفاوت هایى با گوشت قرمز دارند. گوشت بیشتر 
ماهى ها منبع سرشــار ویتامین هاى A و D اســت. ماهى اقیانوس ها حاوى دو عنصر كمیاب ُید و فلور مى باشد. درصد هضم و جذب 

پروتئین ماهى نیز باالست.
ماهى و ســایر آبزیان به عنوان منبع خوب پروتئین، روى و آهن نام برده مى شــوند و از جمله بارزترین مزیت آن ها وجود اســید هاى 
چرب با چند پیوند غیراشــباع از جمله اســید هاى چرب از خانواده امگا 3 و امگا 6 مى باشند كه در كاهش فشار خون، بهبود عملكرد 

سیستم ایمنى بدن، جلوگیرى از التهاب در كاهش بیمارى هاى قلبى و عروقى و سرطان مؤثر مى باشند.



128129

پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی)انتخابی(
ماهیــان آکواریومــی از نظــر شــرایط زندگی به دو دســته اصلی ماهیان آب شــور و ماهیان آب شــیرین تقســیم بندی می شــوند 

)شكل6-15(.

شكل 15-6- دو نمونه ماهى آكواریوم

کار خارج از کالس
     

در مورد انواع ماهیان آكواریومى تحقیق کرده و نتایج خود را در کالس ارائه نمایید ، 
  شكل 16-6نمونه هایى از تصاویر آكواریوم و تجهیزات آكواریومى را نشان مى دهد.

بخارىفیلترپمپ هوا

شیلنگ هواآكواریومماسه 

شكل 16-6- آكواریوم و برخى از تجهیزات آن
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روش راه اندازی یک آکواریوم آب شیرین
مراحل نصب آكواریوم را در شكل )6-16( مالحظه مى كنید. این مراحل شامل 

موارد زیر است.
آکواریوم را در محل تراز شــده و بدون شیب قرار دهید و تجهیزات مربوطه را 

طبق دفترچه راهنما نصب كنید.
یک قطعه یونولیت را هم اندازه کف آکواریوم ببرید و زیر آکواریوم بگذارید . 

اگر ســطح زیر آکواریوم تراز نباشــد پس از پر کردن آب، شیشه آکواریوم ترک 
می خورد.

تجهیزات آكواریوم را نصب كنید.

پ( نصب تجهیزات ب( تراز كردن الف( تعیین محل مناسب

هـ( نصب تجهیزاتد( نصب تجهیزات

شكل 17-6- مراحل نصب آكواریوم

شستن ماسه ها 
ماســه آکواریوم را باید چند بار شســت وشــو نمایید تا کامال تمیز شــود در شكل 18-6 مراحل شســت و شوى ماسه را مالحظه 

مى كنید.

          
                            الف( ریختن ماسه  وآب در ظرف                           ب( شست و شو                                           پ( ماسه شسشه و آماده شده

شكل 18-6- شست و شوماسه آكواریوم

 شكل22-6- نحوه صحیح ریختن آب در آكواریوم 
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ماسه شسته شده را در آکواریوم بریزید و پخش كنید)شكل 6-19(.

ب( پخش كردن ماسه الف( ریختن ماسه 
شكل 19-6- ریختن ماسه در آكواریوم 

کاشت گیاه آبزی در آکواریوم
کاشــت گیاهــان آبزی در آکواریوم به پاالیــش آب آکواریوم و نزدیک کردن محیط آکواریوم به شــرایط زندگی طبیعی ماهی کمک 
می کند. گیاهان آبزی گیاهانی هســتند که در زیر آب زندگی می كنند. گروهی از گیاهان در دریاها آب های شــور و برخی در رودخانه ها و 

آب های شیرین رشد می نمایند )شكل 20-6( چند نمونه گیاه آبزى را نشان مى دهد .

پ(ب(الف(
شكل 20-6- چند نمونه گیاه آبزى

پیش از کشت گیاهان آبزی، یک قطعه سنگ کوچک را به وسیله نخ به قسمت باالی ریشه گیاه ببندید. هنگام بستن سنگ مراقب 
باشید به ریشه گیاه آسیب نرسد. پس از آماده شدن ، گیاه و سنگ را به آرامی داخل ماسه بکارید )شكل 21-6 الف و ب(.

                                             الف( بستن یك قطعه سنگ به گیاه                                                            ب( كاشتن گیاه و ماسه كف آكواریوم

شكل 21-6- كاشت گیاه آبزى در آكواریوم
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قبل از پر کردن آب  مى توانید از لوازم تزئینی مانند کوزه شکســته، در آکواریوم می توانید 
استفاده نمایید.

بــه آرامی از یک ســمت آب را داخل آکواریوم بریزید)شــكل 22-6(.  پس از پر شــدن 
آکواریوم،پمپ هوا و بخاری آکواریوم را روشــن و تنظیم کنید. 24 ســاعت پس از پر کردن 
آکواریوم می توانید ماهیان را به آب منتقل نمایید.زیرا پس از این مدت گازهاى محلول در آب 

به تدریج از آن خارج مى شود و ایجاد مسمومیت در ماهى نمى كند.
خرید ماهی 

در خرید ماهی سالم باید به موارد زیر توجه كنید :
باله و دم ماهی سالم باشد. 

رنگ ماهی شفاف باشد و رنگ پریده نباشد، 
زخم و خال های سفید روی بدن ماهی وجود نداشته باشد. 

ماهی گوشه گیر نباشد .
کیســه حاوی ماهیان را دقایقی در آب غوطه ور كنید تا به هم دمایی با آب آکواریوم برسد. 

سپس کیسه را باز کرده و به آرامی ماهیان را به داخل آب رها کنید )شكل6-23(.

 

آداب و شرایط کار
ظلم نکردن به کارگر

در قرآن کریم سفارشات مؤکدی مبنی بر رعایت حقوق کارگر و ظلم ننمودن به او، وجود دارد.
سوره هود آیه 85       

... "َوال َتبَخُسوا الّناَس َاشیاَء ُهم َو ال َتعَثوا ِفی ااَلرِض ُمفِسدین.               
  و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمایید.

بر ادای حقوق انسان تأکید می کند و از تضییع حقوق افراد و هر گونه غش و تقلب در معامله و همچنین هر نوع پایمال 
کردن حق دیگران را نهی می کند. در حق کارگران نباید ظلم شود و باید حقوق آنان به طور کامل ادا شود زیرا این امر به 

نوبۀ خود در تأمین امنیت کار و رضایت کارگران تأثیر مستقیم و اساسی دارد.

شكل 6-22

شكل 6-22


