
  از دانه تا خانه
 آناهیتا خزاعی

(تحت نظر سرکار خانم مینا سیدیان)کالس دوم   

 دبستان غیرانتفاعی نجمه مشهد

 



 مقدمه

 بدن انسان برای رشد به مواد غذایی و آب احتیاج دارد  •

 نان یکی از مهمترین غذاهای انسان است•

و جو یا  نان انواع مختلفی دارد، اما همه آنها از دانه های غالت مانند گندم •
 ذرت درست می شوند

 ما معموالً از گندم برای درست کردن نان استفاده میکنیم•

 برای تبدیل شدن گندم به نان مراحل مختلفی وجود دارد•



کاشت گندم(1  

 کشاورزان زمین را شخم میزنند و دانه گندم را می کارند•

 در زمین های کوچک و در روستاها شخم زمین توسط حیوانات انجام می شود•

 

 

 مراحل تولید نان



کاشت گندم(1  

 

 مراحل تولید نان



 شود و سپس دانه کاشته می شودزمین های بزرگ با تراکتور زمین شخم زده می در •

 

 مراحل تولید نان

کاشت گندم(1  



کاشت گندم(1  

 دانه ها با کمک آب باران و نور خورشید رشد می کنند•

 

 

 مراحل تولید نان



رشد بوته گندم(2  

بعد از چند ماه بتدریج ساقه و خوشه های بوته گندم زرد و  •
 خشک می شود

 

 

 

 مراحل تولید نان



(درو کردن)برداشت گندم (3  

 دکشاورزان بعد از رسیدن گندم و خشک شدن ساقه و خوشه آنرا درو می کنن•

 در روستاها و زمین های کوچک این کار با دست و داس انجام می شود  •

 

 

 

 مراحل تولید نان



(درو کردن)برداشت گندم (3  

   در زمین های بزرگ این کار با ماشین تراکتور یا کمباین انجام می شود•
 

 

 

 مراحل تولید نان



جدا کردن گندم از کاه(4  

 های گندم قرار دارد هر بوته گندم در قسمت باالیی خود دارای خوشه  ایست که درون آن دانه•

 ی شودبرای جدا کردن دانه های گندم از بوته، از دستگاه خرمنکوب استفاده م•

 می گویند "کاه"بعد از جداکردن دانه گندم، به باقیمانده گیاه •

 

 

 

 مراحل تولید نان



(سیلو)نگهداری گندم (5  

جداکردن دانه های گندم آنها را بوسیله کامیون به انبارهای  پس از •
 مخصوص انتقال می دهند

 این انبارها را سیلو می گویند•

 مراحل تولید نان



(آسیاب کردن)تولید آرد (6  

 شوددر مرحله بعد دانه های گندم به آسیاب برده می شود تا تبدیل به آرد •

 ها گندم به آرد تبدیل می شوددر آسیاب گندم بین دو سنگ گرد و سنگین ریخته میشود و با چرخیدن سنگ•

 استفاده می شود "دستاس "بنام در روستاها از آسیاب کوچک دستی •

 

 

 

 مراحل تولید نان



(آسیاب کردن)تولید آرد (6  

 بعضی از آسیابها با نیروی باد کار می کنند•
 

 

 مراحل تولید نان



(آسیاب کردن)تولید آرد (6  

 بعضی  دیگر از آسیابها با نیروی آب به گردش در می آیند•
 

 مراحل تولید نان



(آسیاب کردن)تولید آرد (6  

 ار می کننددر شهرهای بزرگ از آسیابهای بزرگ استفاده می شود که با نیروی برق ک•

 

 

 مراحل تولید نان



 آرد



خمیر کردن(7  

 برای تولید نان، آرد تولید شده به نانوایی ها منتقل می شود•

 شود در نانوایی با اضافه کردن آب به آرد و مخلوط کردن آن، خمیر درست می•

 در می آورد  "چونه خمیر "بنام نانوا خمیر درست شده را به قطعات کوچک •

 

 

 مراحل تولید نان



پختن نان(8  

 ذاردسپس نانوا چونه خمیر را بصورت ورقه نازک پهن کرده و داخل تنور می گ•

 نان همان خمیر پخته شده است•

 

 

 مراحل تولید نان



 انواع نان


