
  

 فھرست مطالب    
 

 مایكروویو چیست -١
   

 مایكروویو چگونھ باعث گرم شدن مواد مي شود. -٢
  
 دستگاه فرمایكروویو چگونھ كارمي كند . -٣

 
 پرتوھاي مایكروویو براي انسان چھ خطراتي دارد. -٤
 
  مزایاي فرھاي مایكروویو كدام است . -٥
 
 درطبخ غذا با فرھاي مایكروویو بھ چھ نكاتي بایستي توجھ كرد . -٦
 
 نكات ایمني دراستفاده ازفرھاي مایكروویوكدام است . -٧

  

  مایكروویو چیست  -١
  

مایكرو ویو جزء امواج الكترومغناطیسي است ( مانند نور ) كھ فركانس امواج آن بسیار باال 
  میلیون ھرتز است ) ٢٤٥٠است( فركانس امواج مایكرو ویو خانگي 

  
  .مایكرو ویو چگونھ باعث گرم شدن مي شود -٢
  

توسط پرتوھاي مایكرو ویو گرم مي شوند كھ قادر باشند این امواج راجذب نمایند ، و موادي 
موادي پرتوھاي مایكرو ویو را جذب مي كنند كھ داراي رطوبت یا آب باشند پس فلزات ، شیشھ و 

  پالستیك و غیره كھ فاقد رطوبت باشند ، توسط مایكروویو گرم نمي شوند.
تنھا مواد غذائي گرم مي شوند، بین این مفھموم كھ با نفوذ  بنا براین در فرھاي مایكروویو

پرتوھاي مایكرو ویو درغذا ، مولكولھاي آب موجود درغذا متناسب با فركانس امواج ورودي 
نوسان مي كنند كھ دراثر این نوسانات بین مولكولھا اصطكاك ایجاد مي شود واین اصطكاك 

تگي بھ مقدار آب موجود در ماده غذائي دارد . پس موجب تولید گرما مي شود. گرماي تولیدي بس
  ھرچھ قدر ماده غذائي آب بیشتري داشتھ باشد درفرمایكروویو زودتر پختھ مي شود .

  ( بھ ھمین دلیل سبزیجات درفرھاي مایكروویو سریعتر مي پذند)         
  

  دستگاه فرمایكروویو چگونھ كار مي كند. ؟ -٣
  

تا  ٣٠٠٠ولت مي باشد توسط یك مبدل ولتاژ بھ برق  ٢٢٠كھ  درفرھاي مایكرو ویو برق ورودي
ولت تبدیل  مي شود، سپس قطعھ اي بنام مگنترون با دریافت این ولتاژ زیاد ،امواج  ٤٠٠٠

میلیون ھرتز تولید میكند . این امواج توسط لولھ ھاي خاصي  ٢٣٥٠مایكرو ویو را بھ  فركانس 



و درآن ساطع مي شود. موج ساطع شده درصورت بنام موج بر بھ داخل محفظھ  فر ھدایت 
  برخورد با مواد غذائي جذب وتبدیل بھ حرارت مي شود.

  
 .پرتوھاي مایكروویو براي انسان چھ خطراتي دارد -٤
  

امواج مایكروویو قادرند دربافتھاي بدن انسان نیز مانند مواد غذائي تولید گرما كنند، كھ دراین 
  صورت باعث سوختگي مي شوند 

  :وارض برخورد با پرتوھا مایكروویوع   
  
عدسي چشم ھا بھ گرما بسیار حساسند بنابراین پرتوگیري دائم با پرتوھاي مایكرو ویو مي توانند  -

  سبب آب مروارید گردد.
  این پرتوھا مي توانند باعث كشتھ شدن اسپرم درمردان و ناباروري موقتي آنھا گردد. -
ھاي مایكرو ویو ازخود واكنش نشان مي دھد ومانند زماني عمل  بدن انسان با قرارگرفتن درمیدان -

  میكند كھ درشرف بیمار شدن است .
تاكنون بھ درستي مشخص نشده است كھ چھ مقدار از امواج مایكرو ویو براي انسان خطر ندارد   -

 . اجتناب كنیداز پرتوگیري غیر ضروري" پس بنابراین" 
 –روده -- رابر پرتوھاي مایكروویو عبارتند از عدسي چشمحساسترین قسمتھاي بدن انسان درب -

 . مثانھ و غدد جنسي مردان است
  ؟ مزایاي فرھاي مایكرو ویو كدام است -٥

  

  انرژي پرتوھاي مایكرو ویو تنھا توسط مواد غذائي تبدیل بھ حرارت مي شود -
 غذا طبخ شده درفرمایكرو ویو خاصیت رادیو اكتیویتھ ندارد. -
  روغذا توسط فرھاي مایكرو ویو این مزیت را دارد كھ بھ قند و پروتئین موجود آنھا      گرم شدن شی  -

 آسیب   نمي رسد وھمچنین ویتامین ھا نیز كمتر از بین مي روند.   
 مدت زمان طبخ غذا درفرھاي مایكرو ویو كوتاه است . -
 شد.دراستفاده از فرھاي مایكرو ویو افزودن آب بھ مواد ضروري نمي با -
 اتالف انرژي درفرھاي میكروویو بسیار كمتراز فرھاي معمولي است . -
  

  محدودیتھاي استفاده از فرھاي مایكرو ویو درطبخ غذا -٦
  مواد غذائي كھ قراراست زمان زیادي نگھ داري شود بھتراست با فرھاي مایكروویو طبخ نشود.  -
  ود ودرنتیجھ ممكن است برخي نقاط     گاھي غذا در فرھاي مایكروویو ھمگن ویكدست پختھ نمي ش  -
ازمواد غذائي سرد یا نیمھ پخت باقي بماند لذا براي پخت ھمگن ،اغلب الزم است غذا را برگردانید          -

 .   و یا بھم بزنید
 حتي االمكان غذا را درظروف درب دار طبخ نمائید. -
 رج شود.درب  ظروف بایستي طوري باشد كھ بخاربھ آرامي از آن خا -
  اگرروي ظروف را با پوشش مخصوص مي پوشانید بایستي پوشش را سوراخ نموده تا امكان       -

 خروج بخار وجود داشتھ باشد.   
 ھرچند وقت یكبار غذا را بھم زده  ویا آنرا زیرو كنید.  -
 %٥٠ طبخ ننمائید . بھتراست این قطعات را با توان %١٠٠قطعھ ھاي بزرگ گوشت را با توان  -

 ودرزمان طوالني تر طبخ شوند.
  مرغ وماكیان درستھ رادر فرھاي مایكروویو طبخ ننمائید . -



آب ممكن است درفرمایكروویو بجوش نیاید ولي دماي آن بسیار باالست ودرصورتیكھ بھ سرعت  -
 ازفرخارج شود بایك تكان كوچك سررفتھ وبھ دست وصورت پاشیده میشود.

كروویو كامال" داغ شود ،بالفاصلھ پس از خروج قھوه یا شكر بھ آن درصورتیكھ آب درفرمای -
 اضافھ نكنید زیرا آب سرمي رود كھ دراین صورت ممكن است بھ شما آسیب برساند.

 براي داغ كردن آب ومایعات بھ توصیھ ھاي ارائھ شده دركتاب راھنماي فرتوجھ نمائید. -
 .  ریخچال نگھداري نكنید ھرگز غذاي نیمھ پختھ توسط فرمایكروویو را د -
مواد غذائي را قبل از قرار دادن درفرمایكرو ویو از پوشش( لفافھ) كھ ھنگام انجماد روي آن بوده  -

 است خارج كنید.
 بعداز یخ زدائي بالفاصلھ غذا راطبخ نمائید . -
 از انجماد ویا نگھداري مواد یخ زدائي شده براي استفاده بعدي خوداري نمائید. -
 اھاي فوري ( مانند سوسیس ) حتما" تازمانیكھ ازآنھا بخار خارج شود گرم نمائید .غذ  -
  غذاھاي فوري ( مانند سوسیس ) را قبل از گذاشتن درفرمایكروویو، توسط چنگال چند سوراخ      -

 درآنھا ایجاد نمائید.
 ثانیھ صبركنید. ٣٠قبل از مصرف غذاي گرم شده درفرمایكروویو حداقل  -
  

 : ایمني دراستفاده از فرھاي مایكروویونكات  -٧
  

  فویل آلومینیم نباید با بدنھ فر برخورد ویا خیلي نزدیك باشد . -
ظروفي كھ داراي درب محكم وبدون روزنھ ویا ظروف داراي پوشش كامال" بستھ را درفرھاي   -

 مایكروویو بكارنگیرید.
 تیك مخصوص استفاده كنید.درفرھاي مایكروویو ظروف شیشھ اي نشكن ویا كاغذ وپالس -
 كاغذ معمولي را در فر مایكروویو استفاده نكنید. -
وسیب زمیني   براي پختن ویا گرم كردن موادي كھ داراي پوست مي باشند مثل گوجھ فرنگي -

 وغیره روي پوست آنھا چند سوراخ ایجاد نمائید .
 ھرگز تخم مرغ درستھ را درفر قرار ندھید.- -
 و خالي را روشن نكنید.ھرگز فرمایكروی -
ھرگز قوطیھاي كنسرو ویا قوطي وشیشھ ھاي دربستھ محتوي مواد غذائي را در فر قرارندھید  -

 زیرا ممكن است منفجر شده و بھ افراد آسیب برساند .
براي جلوگیري از خطرات ناشي از روشن شدن احتمالي فر خالي، مي توانید ھمیشھ یك لیوان آب  -

 .داخل  فر بگذارید
 ازیك پریز برق بطومشترك براي فر ودستگاھھاي دیگر استفادده نكنید -
 ھرگز از سیم سیار یا سیم اضافي براي اتصال فر بھ برق استفاده نكیند. -
 قفل ایمني درب  فر را دستكاري نكنید . -
 ھرگز فررا  با درب باز ( ویا وقتیكھ درب فر كامال" بستھ نمي شود )  استفاده نكنید . -
نشتي اشعھ مایكروویو بایستي با دستگاھھاي مخصوص اندازه گیري گردد ،كھ مقدار آن از حد            -

  استانداردھاي بین المللي بیشتر نباشد
  پوشش ھاي پالستیكي معمولي ویا ظروف پالستیكي معمولي را در فرھاي مایكروویو استفاده نكنید

 
 توجھ: 

وسائل خانگي محسوب میگرددفرمایكروویو یكي ازخطرناكترین   

"ھرگز خودتان بھ تعمیر آن مبادرت           
 نفرمائید"


