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

��#اری#*.  

  
  
  
  
  
 
 
  



                                   JBG-80B-443                                آ����ه ��� 

2 

 

  د����ه '�%�ت
  

  
  
  در*�ش )��ف – ٢      ه,&�ر دھ!� – ١
٣ – �,�C      ۴ – �>�'� %>�=  
  �7ردک ھ"Iن �H��ط F7 – ۶      ظ-ف ���%2 - ٥
٧ – H� در*�ش ظ-فF7 ط��٨   – F7 ط��H� ظ-ف  
٩ – F7 ط��H� %5'� ظ-ف آ3'�ب – ١٠    �6ی  

  �7ردک ھ"Iن  -د F7 – ١٢    �6ی �'5% آ3'�ب – ١١
١٣ – F7١۴    در*�ش  -د – F7ظ-ف  -د  
١۵ – F7ه – ١۶    �6ی �'5%  -د-'O13د  
� – ١٨      �:�ر P-دان – ١٧�Cا %>�=  
١٩ – +;-3 Q'9!� %"7د  



                                   JBG-80B-443                                آ����ه ��� 

3 

 

-�
  */�ت $�. ای
ــ� و12ــ�ژ د3ــ�O1ه  ،ه�Sــ� از ا3ــ��1د -١ = �ــ-ق �Vــ-, از �&ــ�=% و12ــ�ژ =

�'!7 �C�X اط"'!�ن.  
٢- Q'3 دی�ن %��C رت�C ه آ<-ا  دو)� % ،در�O13ی�  -اب )�ن د

د�O13ه را =-ای =-ر3� و ��P-'"Z� %= -'"Zه ��Yز  .=% �7ر <'!�ازی�
  .=S-ی�

� ا3+ -٣O>�  ه ,\] =-ای ا��13ده�O13د Fای. 
 .�-ار دھ'� د�O13ه را دور از د13-س �7د�7ن -۴
ھ-IP د�O13ه در �Xل �7ر را =% �Xل  �د رھ� <_!'� و ھ"'&% *^  -۵

 .از ا��13ده دو)� % را از =-ق =_&'�
� ا��13ده <"�ی'� -۶�Cا �� و �`�Zت ی�7S>�6 ھ"'&% از �2ازم. 
� را =-ر3� <"�ی'� و در �Cرت  -٧,�C ،ه�O13در ھ- =�ر ا��13ده از د

� د�O13ه را رPو *�ر %��C %>�P-�7ر و�6د ھ-'"Z� �= و �'!_> F(و
 .��Yز �"�س =O'-ی�

*'c از رو)F 7-دن د�O13ه از <bV در�Z`� +3ت اط"'!�ن  -٨
�'!7 �C�X. 

� د�O13ه را رو)F <"�ی'� 7% ھ- دو P'-ه =1d% )�ه  -٩��O!ھ [\,
�(�=. 

�e<'% *&+ 3-ھQ  ۴٠، د�O13ه را ='c از ھ!�Oم آب P'-ی زی�د  - ١٠
ھ'� د�O13ه =% ا<�ازه �7,� *^ از ایF ��ت ا�6زه د. رو)fO> Fاری�

 .در ھ- =�ر ا��13ده، زی�د =% د�O13ه ,&�ر <'�وری� . !g )�د
� دیO- را در %2�2  - ١١h'( �1ن د3+ ی�&O>ا IP-م ا��13ده، ھ�O!ھ

 .ورودی د�O13ه ,-و <_!'�
� و  ���ش 7-دن د�O13ه  - ١٢,�C i��� ه ھ� را =�ز ، ,\] *^ از-'P

 .<"�ی'�
 .ا �Y=�6 <_!'�ھ!�Oم �7ر د�O13ه ظ-ف ���2% ر - ١٣
١۴ - �'(�= bا�-� ًk��7 �!1dھ I'� 5% ھ�'�. 
١۵ - -P ظ+ از��X ه و�O13�7ر7-د د�'\% ٣*^ از ��ی زی�د، =-ای دوام د 

ایF �7ر را �� *�ی�ن آب . د�'\%  ���ش 7!'� ١ آ<-ا =% ��ت ، د�O13ه
 .P'-ی ادا�% دھ'�

ی- <S-ی� و آن را ز ھ-IP ����ر د�O13ه را در آب ی� ��ی�Zت دیO- ,-و - ١۶
 .)'- آب <O'-ی�
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  $�012ت "�-
  ھ-�I ٥٠و2+  ٢٢٠ – ٢٤٠: و�12ژ

  وات ٦٠٠ – ٩٠٠: ��رت
c -o +;-3 :دور در د�'\% ٨٠٠٠ – ١٨٠٠٠  

  

  
  $#ار ��ق

  

  
  

  ��� از ا����ده 
از Q2�3 =�دن آ<�q اط"'!�ن *^ از  �رج 7-دن �`�Zت از =1d% =!�ی،  - ١

�'!7 �C�X. 
٢ - �Z`� %'�7 ر ت���� I6 %= � .)١)_� ) =&�ی'�را �6ا�(<
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)_� ( �'�ه و IS3ی را )1d% و =% ا<�ازه �!�b3 د�O13ه  -د 7!'� - ٣
٢.( 
 

 
  

   ���ی$��ه آب ا����ده از 
 bV> �� )�د �Z`� %7ت =% در13� F(رو ���O!ه ,\] ھ�O13د Fای

  .�:_Q )�ه =�)� '-هدO13)�ه و 
  

  
  

��Cرا روی =�<% ا �� را در آن  =�<% �'�<,�C ار دھ'��3ار 7!'� و-� .
� روی �:�ر,�C %7 ی��( Fh"`� دان-P �(�= �6 ا,�1ده.  
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ط-ف  را =% ط-ف =�S= t-ی� �� در دو را fPا)1% و دO13'-ه )��ف در*�ش
  .در*�ش ��� )�د

  

  
  

  .روی د�O13ه <bV 7!'� ، در �:� آن ، ظ-ف ���2% را =� 7"� u7 7-دن
  

  
  

� 2�2% ورودی، ,&�ر دھ!�=� �!Q'9 )'�ر Pرا دا �  ,&�ر دھ!�ه =� =-آ��
  .2�2% �6 دھ'�
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 ١. 3-;+ را ا<�H1ب <"�ی'� � % را =% =-ق =I<'� و دQ'9!� %"7دو)
)Q7 +;-3(  ، ٢ )�2�"Z� +;-3 (، P )^2�*(  
  

  
  

 ه,&�ر دھ!�ه و =� �-ار داد)�ه �'�ه را درون 2�2%  =% آرا�� �`�Zت  -د
 F'7-دن. ,&�ر دھ'�=% *�ی w"6 ص�VH� از راه ا<�ازی، ظ-ف �S�  آب

  .�'�ه را زی- �Y-ای  -و6� د�O13ه =fOاری�
  

  :ھ2#ار
7% در �V:� +'�'7ل ��e'- زی-ا زی�د ,&�ر وارد <_!'�  =% ,&�ر دھ!�ه

� )�د,�C i��� y;�= +3ا F_"� دا)1% و.  
� دیO- را h'( �1ن  �د ی�&O>ا IP-دا � 2�2% ورودی ,-و <_!'�ھ.  

از د�O13ه، د�O13ه را *^ از آب P'-ی ھ"% ��اد و ���i  -وج آب �'�ه 
� �P i��1-دد,�C �� �'!7 -SC ش و��� .  

  
!�/* :  

  . از �'�ه و IS3ی�Yت ��زه ا��13ده <"�ی'� 7% آب ='&1-ی دار<�
�'�ه ھ�  ,\] *�7 +3��t .+زم <'d+ *�3+ <�زک �'�ه ھ� را =O'-ی�

ھ"I5� F'!z �'�ه ھ�ی ھ1d% . را =O'-ی�و ی� آ<�<�س  ل��<!� *�3+ *-�\�
� آب �'�ه �� )�د را �6ا <"�ی'� دار H�� y;�= %7 زی-ا.  
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� 3-یw �5''- ر<} داده و ��qه ای �� )�د�'  b'3 ا<'� =� . آب�� ��
  .ا,Iودن o!� �`-ه آب 2'"� =% آن، ایF رو<� را =% �� '- ا<�ازی�

ا<Y'- و ا<S% =-ای آب P'-ی =� ��<!� ��ز، آوو�7دو،  �'�ه ھ�ی <&�13% دار
� ��ا<'� از |fا�3ز ی� �H��ط F7 =-ای . 1d'> b3!�ایF د�O13ه �!��

  .ایF ��اد ا��13ده <"�ی'�
  .=-گ �7ھ� و �&�=% آن را �� ��ا<'� در ایF د�O13ه =-یIی�

آن =% ;�+ ��<�ن زی�د   �C'+آب �'�ه را =C�,k�% =!�)'� �� طQZ و 
�!_> -''5�.  

� =% *�ی'F را =% آھ�X F1,-P dا7~- آب از �'�ه ھ�، ,&�ر دھ!�ه=-ای O1
  .,&�ر دھ'�

� �~� <'&_- =-ای ایF د�O13ه ��YیIS3 و +H3 -S', ه ھ�ی دارای�'�
�!1d'> b3�!�.  

  

  $�71ط �� ا����ده از 
  

  
  

ه و =z- �<'� �� �-ار داد ی �6ی �'H� %5��ط F7ظ-ف �H��ط F7 را رو
ا3+  �3<+ ��٢  ١=% ا<�ازه  را 7% �3^ ��اد  -د )�ه. �:_Q )�د

  .درون آن =-یIی�
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-Oدی wآب ی� ��ی �آن را =fOاری� و آن را روی  بروی آن =-یIی� و در ، 7"
��Cدد =�<% ا-P Q_:� �� �'>� -z= ه �3ار <"�ی'� و�O13د.  

  

  
  

=fOاری� ��  ١را روی  �!Q'9 3-;+ � % را =% =-ق =I<'� و د7"%دو)
  .د�O13ه رو)F )�د

  

  
  



                                   JBG-80B-443                                آ����ه ��� 

10 

 

را روی  ��اد =% ا<�ازه �7,�، دQ'9!� %"7 3-;+ *^ از �H��ط )�ن
"O" را =�ز <"�ی'�. ه و دو)� % را از =-ق =_&'��-ار داد F7 ط��H� ظ-ف.  
  

  :ھ2#ار
در c'*'9!�+;-3 Q  +2�X از ا��13ده، �-ا�b =�)'� 7% د7"% 

  .د�O13ه  �2� را رو)F <_!'� . ���ش =�)�
 �=-ای ��اد Sdo!�ه ی� ��اد Q7 آب، یg �3م ظ-ف �H��ط F7 را  �2

  .��S از �H��ط 7-دن 7"� آب =% ایF ��اد ='�Iای'�. <�qOاری�
 F7 ط��H� QYX -~7ا �X١٠٠٠ +32'1- ا ��'�.  

 .اری�د�'\% *&+ 3-ھQ رو)fO> F H�٢��ط F7 را ='c از 
 

  �8د �� ا����ده از 
  

  
  

F7 را روی �6ی �'5%  -د F7 ار داد ظ-ف  -د-� Q_:� �� �'>� -z= ه و
  .'�7!�3<+ ریI  ١ھ�ی =% ا<�ازه  را P-م �P)+ �X ^�3١٥٠ود . )�د
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�P)+ را درون ظ-ف =-یIی� و یg ��)� رو|F  �را7� =% آن ا��,% 

د�O13ه �3ار و  �:�ر P-دان -دF7 را روی . ظ-ف را =S!�ی� بدر. <"�ی'�
�'!7 Q_:�.  

  

  
  

=fOاری� ��  ١را روی  � % را =% =-ق =I<'� و دQ'9!� %"7 3-;+دو)
  .د�O13ه رو)F )�د

  

  
  

را روی  =% ا<�ازه �7,�، د�P +;-3 Q'9!� %"7)+)�ن   -د*^ از 
"O" را =�ز <"�ی'�. ه و دو)� % را از =-ق =_&'��-ار داد F7 ط��H� ظ-ف.  
  

  :ھ2#ار
در 2�X+  ��1ده، �-ا�b =�)'� 7% دc'*+;-3 Q'9!� %"7 از ا3

  .د�O13ه  �2� را رو)F <_!'�. =�)�ظ-ف =1d%  بو در ���ش 
� c -o +;-3 د�O13ه =% ;�+ Sdo'�ن >�qP�> رت 7!� )�ن�C در
رگ و *� �P)+ =% �'5%، ,�راً د�O13ه را  ���ش <"�ی'� و دو)� % را از 
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رگ و *� را از �'5% �6ا <"�ی'� و دو=�ره �7ردک  -دF7 =� . =-ق =_&'�
�'!7 F(ه را رو�O13د.  

 QYX -~7ا �Xد-   F7١۵م  ٠-P+3ا.  
  .*&+ 3-ھQ رو)fO> Fاری� �e<'% F7۶٠ را ='c از   -د

  
  آ���ب ا����ده از 

  

  
  

�3^ آن را روی �6ی . در آن =-یIی�ظ-ف آ3'�ب را =-P-دا<'� و ��اد را 
  ."�ی'�ده �:_Q <�3ار 7- �'5% آ3'�ب

  

  
  

دو)� % را =% =-ق =I<'� . د�O13ه �3ار 7!'� آ3'�ب را روی �:�ر P-دان
�'!7 F(ه را رو�O13م آ3'�ب 7-دن. و د�O!آ3'�ب را =� د3+  ، ھ

  . <�qOاری�
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ف آ3'�ب را =�ز ظ-. *^ از *�ی�ن آ3'�ب 7-دن، دو)� % را از =-ق =_&'�
��C�6ا 7 <"�ی'� و از =�<% ا�'!.  

  

  
  

آن را *�ک 7-ده و ظ-ف را از  '�ب را =-P-دا<'� و ��اد Sdo'�ه =%ظ-ف آ3
  .��اد آ3'�ب )�ه را از ظ-ف ='-ون ='�وری�. �6ا <"�ی'� �6ی �'5% آ3'�ب

  
  :ھ2#ار

در 2�X+  ��1ده، �-ا�b =�)'� 7% دc'*+;-3 Q'9!� %"7 از ا3
  .د�O13ه  �2� را رو)F <_!'�.  ���ش =�)�

  .P+3-م ا �X۵٠ اQYX -~7 آ3'�ب 
 .�e<'% *&+ 3-ھQ رو)fO> Fاری� ۶٠آ3'�ب را ='c از 

  

 
 
 
 



                                   JBG-80B-443                                آ����ه ��� 

14 

 

  >#ول $:#ار $�اد $97�1 در آ���ب
  $:#ار  *�ع $�اد

 �  P-م ٢٠ – ٢٥  *�3+ 7!�هدا<% رو|!
  P-م ٢٠ – ٢٥  دا<% ��qه

  P-م ١٠ – ٢٥  ,���
  P-م ٢٠ – ٥٠  دا<% �Y!7 3'�ه

g&  م�!P و u>-=  م ٢٠ – ٥٠-P  
  مP- ٢٠ – ٥٠  دا<% �3ی�

  
  

�� >�
  دن و *��#اری?
  .د�O13ه را  ���ش و دو)� % را از =-ق =_&'�، دن �"'c'*-7 I از 

 -� +Xی'�، �7ر را�"> I'"� ه آن را�O13از ا��13ده از د ^* %�C�,k= -Pا
  .ا<�Yم �� )�د

�"'I از ��اد )�ی!�ه ��ی ��<!� ا2_� و اF13 و Q'3 ظ-,&�ی� =-ای 
  .دن د�O13ه ا��13ده <_!'�7-

ایF . <�ه را �� ��ا<'� =� ��)'F ظ-,&�ی� =&�ی'��6ا )�7��Z`� %'ت 
� ��ان � I'> س-= gو ی ��`�Zت را =� آب P-م و 7"� ��یw ظ-,&�ی

  .)d+ و آب 7&� 7-د
 %>�= ��C7!'�ا g&  و I'"� ار�"> %oه را ,\] =� *�ر�O13د.  

�'(�= I'� 5% ھ�ی'� bا�-�.  
��C %7 �'ی�"> �� را �-��Sً =-ر3,�C�(�= ی�ه�> % . %��C رت�C در

  .دی�ن از آن ا��13ده <_!'�
  .<_!'� و زی- )'- آب <O'-ی� ھ-IP ����ر د�O13ه را در آب ,-و

  
  آب $��ه ���

SC- 7!'� �� . د�O13ه را  ���ش و دو)� % را از =-ق =_&'�  -١
� �P i��1-دد,�C. 

�`�Zت د�O13ه را =% . �`�Zت i'~7 را از د�O13ه �6ا <"�ی'�  -٢
 :b زی- �6ا 7!'��-�'

  .ظ-ف ���2% را �6ا <"�ی'�
  .را =-داری� ه,&�ر دھ!�

  .را =�ز 7!'� دO13'-ه
 .را =-داری� )��ف در*�ش

٣-  ��Cاز =�<% ا Qرا =� ھ �,�C و � .�6ا <"�ی'� =�<% �'�<
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  $�71ط ��، �8د�� و آ���ب

 

  
  

و  در*�ش آن را =fOاری�. 7!'� ظ-ف �H��ط F7 را �� <�V% =� آب و2-م *-
  .د�O13ه را رو)F <"�ی'�
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�`�Zت  -دF7 را =� =-س و زی- )'- آب �"'I 7!'� و �3^ =� *�رo% <-م 
  . &g <"�ی'�

  

��#اری*  
*'c از ا<�Sر7-دن د�O13ه د�+ 7!'� 7% دو)� % را از =-ق 7&'�ه =�)'� 

� و �'5% ھ� i��1� ًk��7 )�ه =�)!�,�C و.  
  .<�ه را �"'I <"�ی'��6ا )�7��Z`� %'ت 

  .�`�Zت را �3ار 7!'�
  .د�O13ه را در �:�� �Cف و  &�qO> gاری <"�ی'�
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=� *�رo% <-م ظ-ف و �'5% را را =� =-س �"'I 7!'� و �3^  �'5% آ3'�ب
  . &g <"�ی'�

  
  
  

  A�B$ C�D زی@&
2� =% دور ا<�ا 1% )�د�"Z� %2�=ز �= �1dی�S> ه *^ از از �7ر ا,�1دن�O13د Fآن را . ای

  .��X �:'] زیd+ �!`\%  �د در ظ-ف ز=�2% �6ا�P<% �-اردھ'� �`�=� �\-رات
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