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راھ�
�   �د��� ، ای�د����ه����ً ��� از ا����ده از 
و آن را ��ای ا����ده �#!ی  را �� د%$ "���#� ��"�ی�!

  .(�)!اری!
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  د����ه %�#�ت
  

  
  
  در@�ش <��ف – ٢      ه>;�ر دھ#� – ١
٣ –  <�B      ۴ –  8�'� +8�7  
  ظ.ف ���3+  – ۶    دھ�8+ ".و-  آ7$'�ه  – ٥
  ��2ر J.دان – ٨  د()H'.ه                   – ٧
٩ –    !B45 – ١٠        8�7+ ا.) K'1#� +$/د  
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,�
  (.�ت ")- ای
ــ� و3)ــ�ژ د(ــ)�Hه  ،�Mــ� از ا(ــ)��ده -١ ــ.ق �Pــ.>  7 از �;ــ�7+ و3)ــ�ژ 7

�'#/ �B�R اط$'#�ن.  
٢- K') دی�ن +��B رت�B ه آ8.ا  دو<�"+ ،در�H()ی� ".اب <�ن د

د()�Hه را 7.ای 7.ر(  و ��J.'$V� +7 .'$Vه ��Uز  .7+ /�ر 8'#�ازی�
  .M7.ی�

٣- H()د Wا(4ای  H8�" 7.ای ا()��ده XY< ه�. 
 .�.ار دھ'�د()�Hه را دور از د().س /�د/�ن  -۴
ھ.J^ د()�Hه در �Rل /�ر را �R +7ل "�د رھ� 8[#'� و ھ$';+ @\  -۵

 .از ا()��ده دو<�"+ را از 7.ق 7[;'�
 .ھ$';+ از �3ازم -�M8  و �_�Vت ی�/  اB!  ا()��ده 8$�ی'� -۶
7.ر(  8$�ی'� و در �Bرت  در ھ. �7ر ا()��ده از د()�Hه، �B>  را -٧

و-�د ھ.��B +8�J+ و @�رJ  د()�Hه را رو<W 8[#'� و V� �7$'./�ر 
 .��Uز �$�س H7'.ی�

@'b از رو<W /.دن د()�Hه از aP8 در(�V_� 4ت اط$'#�ن  -٨
�'#/ �B�R. 

>XY ھ#��H  د()�Hه را رو<W 8$�ی'� /+ ھ. دو J'.ه c7)+ <�ه  -٩
�>�7. 

8�d'+ @;4 (.ھK  b'7۴٠ از ، د()�Hه را ھ#�Hم آب J'.ی زی�د  - ١٠
@\ از ایW ��ت ا-�زه دھ'� د()�Hه 7+ ا�8ازه /�>  . رو<eH8 Wاری�

 .در ھ. �7ر ا()��ده، زی�د 7+ د()�Hه >;�ر 8'�وری� ."#f <�د
ھ#�Hم ا()��ده، ھ.J^ اH8;)�ن د(4 ی� <'g  دیH. را در 3�3+  - ١١

 .ورودی د()�Hه >.و 8[#'�
J'.ه ھ� را �7ز ، د()�Hه >XY @\ از ����B h>  و "���ش /.دن  - ١٢

 .8$�ی'�
١٣ - �'#]8 �U7�- ه ظ.ف ���3+ را�H()م /�ر د�H#ھ. 
١۴ - �'>�7 aا�.� ًj��/ �#(cھ� �'^ ھ +,'�. 
١۵ - .J ظ4 از��R ه و�H()٣@\ از ��ی زی�د، 7.ای دوام د +Y'ر/.د د��/ 

ایW /�ر را �� @�ی�ن آب . د�'Y+ "���ش /#'� ١ آ8.ا 7+ ��ت ، د()�Hه
 .J'.ی ادا�+ دھ'�

M8.ی� و آن را زی.  .J^ ����ر د()�Hه را در آب ی� ��ی�Vت دیH. >.وھ - ١۶
 .<'. آب H8'.ی�
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  ��� از ا����ده 
از (�K3 �7دن آ�l8 اط$'#�ن @\ از "�رج /.دن �_�Vت از c7)+ 7#�ی،  -١

�'#/ �B�R. 
 .)١<[� ( 7;�ی'�را -�ا<�8  7+ -^ ����ر /!'+ �_�Vت  -٢
 

 
<[� ( #�(a د()�Hه ".د /#'��'�ه و (M^ی را <c)+ و 7+ ا�8ازه � -٣
٢.( 
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   ���ی"��ه آب ا����ده از 
 aP8  ()ت 7+ در�V_� +/ د�>  � W>رو  ��H#ھ XY< ه�H()د Wای

  .�K]2 <�ه �7<� د()H'.ه<�ه و 
  

  
  

 !Bرا در آن  8�7+ �'�8  را روی 8�7+ ا  <�B ار دھ'�(�ار /#'� و.� .
  .-� ا>)�ده J �>�7.دان /+ �B>  روی ��2ر�_$Wg <�ی� 

  

  
  

را 7+ ط.ف M7 o�7.ی� �� در دو ط.ف  را eJا<)+ و د()H'.ه <��ف در@�ش
  .در@�ش ��� <�د
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  .روی د()�Hه aP8 /#'� ، در ��2 آن ، ظ.ف ���3+ را p/  $/ �7 /.دن
  

  
  

را دا"�  >;�ر دھ#�ه �7 7.آ��J  3�3+ ورودی، >;�ر دھK'1#� �7�# <'�ر 
  .3�3+ -� دھ'�

  

  
  

 ١. (.45 را ا8)�qب 8$�ی'� �"+ را 7+ 7.ق 7^8'� و د/$+ �K'1#دو<
)K/ 45.)(  ، ٢ ) 3�$V� 45.) (، P )\3�@(  
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 ه>;�ر دھ#�ه و �7 �.ار داد<�ه �'�ه را درون 3�3+  7+ آرا�  �_�Vت ".د
 W'دن آب . >;�ر دھ'�7+ @�ی./ s$- ص�Pq� از راه ا�8ازی، ظ.ف �M�

  .�'�ه را زی. �U.ای ".و-  د()�Hه eH7اری�
  

  :ھ0!ار
/+ در /'�'�P2� 4ل ��d'. زی.ا زی�د >;�ر وارد 8[#'�  7+ >;�ر دھ#�ه

  .دا<)+ و �$[W ا(�B h��� u5�7 4>  <�د
  .دا"� 3�3+ ورودی >.و 8[#'�ھ.J^ اH8;)�ن "�د ی� <'g  دیH. را 

@\ از آب J'.ی ھ$+ ��اد و ���h ".وج آب �'�ه از د()�Hه، د()�Hه را 
  ."���ش و J h��(�  <�B �� �'#/ .MB.دد

  
��.) :  

  . ��ده 8$�ی'� /+ آب 7';).ی دار�8از �'�ه و (M^ی�Uت ��زه ا()
�'�ه ھ�  >o .4�!/ 4)�@ XYزم 4c'8 @�(4 �8زک �'�ه ھ� را H7'.ی�

�Y�.@ 4)�@ �#8ی�و ی� آ�8�8س  ل��.'H7 را . +(cه ھ�ی ھ�'� ^,� W'#w$ھ
  .زی.ا /+ q!� u5�7  آب �'�ه �  <�د دار را -�ا 8$�ی'� 

�  ��ا8'� �7 .   <�دآب ('a "'!  (.یs �,''. رx8 داده و ��lه ای �
  .ا>^ودن y#� �_.ه آب 3'$� 7+ آن، ایW رو�8 را 7+ ��"'. ا�8ازی�

اU8'. و اM8+ 7.ای آب J'.ی �7 ��8#� ��ز، آوو/�دو،  �'�ه ھ�ی 8;�()+ دار
�#(c'8 a)�#� ه�H()د W7.ای . ای W/ ط�!q� ا(�ز ی�ez ا8'� از��  �

  .ایW ��اد ا()��ده 8$�ی'�
  .را �  ��ا8'� در ایW د()�Hه 7.ی^ی� 7.گ /�ھ� و �;�7+ آن

آن 7+ 5!4 ���8ن زی�د  "�B'4آب �'�ه را B�<j7!+ 7#�<'� �� طKV و 
�#]8 .'',�.  

را 7+ آھH(c  7+ @�ی'�R W(<.J  Wا/|. آب از �'�ه ھ�، >;�ر دھ#�ه7.ای 
  .>;�ر دھ'�

�'�ه ھ�ی دارای >'4q) .M و (M^ی��U  �|� 8';[. 7.ای ایW د()�Hه 
8 a)�#��#(c'.  
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�2 3�
  دن و (�)!اری4
  .د()�Hه را "���ش و دو<�"+ را از 7.ق 7[;'�، دن �$'^ /.@'b از 

 .� 4Rه آن را �$'^ 8$�ی'�، /�ر را�H()از ا()��ده از د \@ +!B�<j7 .Jا
  .ا�U8م �  <�د

�$'^ از ��اد <�ی#�ه ��ی ��8#� ا3[� و ا()W و ('K ظ.>;�ی  7.ای 
  .دن د()�Hه ا()��ده 8[#'�/.

ایW . �8ه را �  ��اW'>�� �7 �'8 ظ.>;�ی  7;�ی'�-�ا <�/!'+ �_�Vت 
�_�Vت را �7 آب J.م و /$  ��یs ظ.>;�ی  و یf 7.س 8'^ �  ��ان 

  .<4c و آب /;  /.د
 +8�7  !Bا�'#/ f;" 8$�ار �$'^ و +y�7 @�ر XY< ه را�H()د.  

  .�.ا�a �',+ ھ�ی �'^ �7<'�
B +/ �'7.ر(  8$�ی ً�M�.� را  <�B�>�7 �8ی�ه +�� . +��B رت�B در

  .دی�ن از آن ا()��ده 8[#'�
  .8[#'� و زی. <'. آب H8'.ی� ھ.J^ ����ر د()�Hه را در آب >.و

  
  آب "��ه ���

�B �� �'#/ .MB>  . د()�Hه را "���ش و دو<�"+ را از 7.ق 7[;'�  -١
 .�)��J h.دد

�'�V_� aت د()�Hه را �V_� ..� +7ت /|'h را از د()�Hه -�ا 8$�ی'�  -٢
 :زی. -�ا /#'�

  .ظ.ف ���3+ را -�ا 8$�ی'�
  .را 7.داری� ه>;�ر دھ#�

  .را �7ز /#'� د()H'.ه
 .را 7.داری� <��ف در@�ش

٣-   !Bاز 8�7+ ا Kرا �7 ھ  <�B ا 8$�ی'� 8�7+ �'�8  و�-. 
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  (�)!اری
@'b از ا�M8ر/.دن د()�Hه د�4 /#'� /+ دو<�"+ را از 7.ق /;'�ه �7<'� 

  .� /��h��(� ًj <�ه �7<#�و �B>  و �',+ ھ
  .�8ه را �$'^ 8$�ی'�-�ا <�/!'+ �_�Vت 

  .�_�Vت را (�ار /#'�
  .د()�Hه را در ��B  !2ف و ";�lH8 fاری 8$�ی'�
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,��  "�560ت 
  ھ.�^ ٥٠و43  ٢٢٠ – ٢٤٠: و3)�ژ

  وات ٦٠٠ – ٩٠٠: ��رت
b".y 45.) :٨٠٠٠ – ١٨٠٠٠ +Y'دور در د�  

  

  
  "!ار ��ق

  

  
  
  
  

  >�; ":�9 زی$8
  3�$V� +3�7ه، آن را ھ$.اه �7 ز�H()د  H;'$رت از /�ر ا>)�دن ھ�B در

7![+ �_��7 روش ز3�7+ /.دن ��اد �7زی�>)  ��2 زJ�8  . دور 8'#�ازی�
  ."�د، آن را در ظ.ف -�اeH7 +8�Jاری�
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