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 ��رآی*
  

ا;?��ده  ��اد و � ��ط ��دن)��?� آب ���ه ، �Bد��دن  از ای� د;?<�ه +�ای -١
 .آن از زG� �?��+ 1(�4ت +�Eی�+� . �1 .�د

٢- H;1 اE��در �K�?4 . ط�ا1J د;?<�ه ظ�یI، ;�ده، زی�E و دارای ;�B?�ر ��
 .+� آ;�14 ��ر��ده و �L�M �1 .�د

+*� +� ای�، . رای ;�HR زی�د و ��J O��P� �+ LQKار�1 ا;�H���ر +�1N آن دا -٣
دارای +�Qه وری +�: ا;H و +�TR ���2 6�ی1 در وHN و ا�4ژی �1 .�د و 

 .ز��ن +��?�ی ��ر �1 �*� ، ����ر آن
�� د;?<�ه را از  ، د��M رو.� و ��B�ش ��دن آن -٤ H;1 ا*Mای V�N �+ LQK�

H;ده ا�� .ا�*�H +��?�ی +�B�ردار 
 

� :از ا����ده  ��
  

د;?<��ه روی  یX*1 ھ*<��1 �� ، ایM*1 ا;H ای� د;?<�ه دارای ��Jظ -١
در#�ش +� B�H�[ 1+ ��4ه ی� ���5 در �6ی B�د ��E4 YZP.�، ����ر +� ��ر 

 .4 �اھ� ا�?�د
٢-  H;ش را +� د�ی در#:�+ HM\N ،ت�X]N دن��ھ*<�م ;�ار��دن ی� �6ا

G( ط��ی�����ردھ�� و د;?<��ه را در .��ر ��+�M4 رج�B ا.?� ی� از آن. 
آ+<��ی، ا+?�ا در#�ش و ظ�ف ����� را �6اM4�ده و  1��2ھ*<�م �6ا��دن  -٣

� دھ�4`?��( �+ ab; �4�+ ،:�+ ط�ف �+ H;ود  آ+<��ی +� د�J 14���٣٠ را 
��4�B�c+ �6ر از 1��2 آ+<��ی ��  در��  . )�دد ان �6ا)�داظ�ف +� ط�ر B�د

۴- *��� ���+� و�?�ژ د;?<�ه +�.�و�?�ژ +�ق �1��d را �*?�ل  ��. 
�*���6ا.�14 ���� �X]Nت  -۵ L�M� را. 
�� ;�ار��دن �X]Nت +� در;?1 ا�K4م .�د -۶ ��*� HNد. 
٧- ��*� �6�� ًg��� �M*ت ھ��ارداده .�ه در راھ�Z4 �+. 
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  : ���ی���ه آب 
 

  
�� د��M رو.� ��B�ش در ��B H��J�ش  -١ ��.�+ hNاز ا;?��ده، ��ا i�#

�.�+. a# ی���M4 �����X]N Vت، د;?<�ه را رو. hd4  ن از�*�Mاز اط.  
٢-  H;ار در�j?;از آب )��ی، از ا i�#1��2 ر  روی)��ی  آب�Pدان��( 

�� 1��2 آ+<��ی، ���5 و در#�ش  اط�M*�ن ��.�+ hNو ��ا ��*� V2�J Yھ �+ 
 

را در .��ر در#�ش را +E*�ی� و د;?<��ه . ��Mس h;�*��4 �4ا.?� +�.*� -٣
P� ش�در#YZ ده��  ��*� � .و د;?<�ه را رو.

�*�� و  hd4راھ*�M د�?�]� �[�+m را  د;?<�ه �X]Nت+�ای .�وع آب )��ی،  -۴
ab; ، ��4L+ را +� +�ق �B�.ی�� دو�M4 �ا+?�ا د;?<�ه را . د;?<�ه را رو.

;LEی ی� ���ه را در  ��4�n +�ون ��اد +� ��ر ا�4ازی� و #a از آن ۵+�ای ��ت 
���� ���ردھ*�ه را ���ردھ�� �� آب ���ه ��زه و ;��Y . �دھ��4 د;?<�ه +�یLی

 .���Q )�دد
در;?� در �1 ��اh�; ��4 و )g+1 را )��ی +� H��J ،�?��+ �]N آب  در -۵

ھ*<�م ���دن : Z4?�  .د;?<�ه +<Gاری� و ;�یX?� و آ;�ن �� آب )��ی �M4ی��
�� ���ر +�i از �J و 14�Q(�4 وارد Z4*���� ���ر ��.�+ hNا�� ،��. 

 

  :�.-�ط �� 
�� د��M رو.� ��B�ش در ��B H��J�ش  -١ ��.�+ hNاز ا;?��ده، ��ا i�#

�.�+. 
آب +*�ی را در .��ر �6ی ���N �5اردھ�� و ظ�ف ��اد را روی �6ی ���5  وا.� -٢

��jR H+� ھ�ی ;�YZP� �� ��4�B�c+ HR .�د�J HQ6 و در ��*� .;�ار 
��4�B�c+ aZR�+ اد�ظ�ف � �� را روی ظ�ف  در#�ش. +�ای +�دا.?�� ��ط 

 .;�ار �M4ی��
�MK�  �+�jR H��R ��ق را +� د;H روی +��4 اG>+ 1�2اری� و -٣�J HQ6 در

+�ای ). +�ای +�دا.?� +���4�B�c+ aZR(ھ�ی ;�YZP� �� ��4�B�c+ HR .�د
� را +� د;H 4<��ی��6� .ا��دن، ظ�ف � ��ط 
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  : آ��ده ��دن ��اد ��0/
 

� +�Z*�� و ;Y � ab ��غ را در ظدو �Rد �#��4�M .�� ;�د ،  �٢/١ف � ��ط 
 �4�M�# `٢و  آردی tی�� �uری رو�B اGu m.�N ی���M4 ���vش را روی ظ�ف  .ا�در#

��*� ���اد E+ YZP�  . HQ6*�ی� و د;?<�ه را +� در�6 �Y +� ��ت ی` د�j�N رو.
 H;دن آ��ده ا��  .;�خ 

  

  :�.-�ط ��دن �23ی ی� ���ه 
��ده ، #�;H ���ه ھ� را �6ا ��ه ی� ;LEی�Kت، +�ای � ��ط ��دن � L�M� را �Q4ا+?�ا آ

�*�� و ھ�+�ر +�� ;�M4 . abی��  HM\N �*[ را �Q4��٣۵٠  ٢۵٠آ �اد را در )�م �
�*����jار �1M آب . ظ�ف +�یLی� �  .;�د +� آن ا�M4 ���vی�� و د;?<�ه را رو.

  

  :��دن  آ���ب
ھ�+�ر . ا�h;�*� `�B 1 ا;H+�ای آ;��ب ��دن ��اد B�ر،  آ;��بظ�ف  -١

)�م ��اد در ظ�ف +�یLی� و آن را روی �6ی ���5 ;�ار �M4ی�� و در  �J١۵٠ود 
��jR H+� ھ�ی ;�J HQ6د�. YZP� �� ��4�B�c+ HR� . ظ�ف و V� ab;

�*�� ���5 آ;��ب hd4 1�2را روی +��4 ا )VZ. m+�]� .( H��J HQ6 در
 .�jR+� ھ�ی ;�YZP� �� ��4�B�c+ HR .�د
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�*�� و ظ�ف  �  .را ���ردھ�� آ;��بد;?<�ه را رو.

، ی` �Z. m.�N در وu*1 ر��دن )�دو، �*�K و دا�4 ھ�ی آ;��ب ھ*<�م  -٢
 .+�یLی� �� Q+ �K�?4?�ی +� د;H آی� آ;��بظ�ف 

  
��دن و��* �% ��اد در ی/ ط�ف ظ�ف 4
; :#ه و 8�5% �� ��اد 5
�س ھ�(�م آ���ب : %4�5

ا ���Aش <
�ی�# و ��اد را �% آرا�* �% ھ? �2<�# و در اط�اف 8�5% ��ی2ی# <#ارد، $�راً د��(�ه ر
 .و �BC دو��ره د��(�ه را رو:� <
�ی�#

  
  �#ت ز��ن ��ر �� د��(�ه

 I+�ای ��IN د;?<�ه، در�6  0در�6 : ا;H  درY�x*� �6 ۴ای� د;?<�ه دارای  
) HR�;Y�� �P  �xPو ) زی�د;�II ) HRو در( �6 ?Bای راه ا�4ا�+ H;ای  .ای ا�+

�X]N ،  دن از در�6 زی�د ی�����دن و �Bد �X]NP ی���M4 ��4 د;?<�ه  ١٠. ا;?��ده�n
��ر��دن، د;?<�ه را ی` . ��B ��4�n�ش �*�� ۵را رو.� �Q>4اری� و  �j�Nاز ی` د a#

، در�6 زی�د ی� #��a را +�ای � ��ط ��دن ;LEی ھ� ی� ���ه . �M4ی��د��B �j�N�ش 
+�ای آب ���ه . +�ای � ��ط ��دن � Y ��غ در�6 �Y را ا4? �ب �*�� .ا4? �ب �M4ی��

��ر ��د د;?<�ه ، آ�4ا ١#a از . )��?�، از در�6 زی�د ا;?��ده �M4ی�� ��N١ د  �j�Nد
� روش را ��Zار �M4ی���Mو دو+�ره ھ ��*�د�j�N  ١۵+�ر ��Zار،  ٣#a از . ��B�ش 

+� ای� روش، دوام د;?<�ه +��?� . د;?<�ه را ��B�ش �Q>4اری� �� ����ر B*` .�د
��ر B�اھ���د �?Q+ اھ�.� و�B.  

  

*�
  <�0ت �D? ای
ی �� �M\6ً ی� ذھ*�ً +� �*�Qی�N 1در �ای ا;?��ده ��د��ن ی� ا��ادای� د;?<�ه + -١

�**� ;�B?� ��4ه ا;�H�ارد �4\?*�  Hی�R1 را ر*Mن .ای�� ا�6زه �4ھ����د
��د��ن +�.��ھ*<�م ��ر +� آن �. +�زی �**�د;?<�ه +�  hNا�. 

#�ی�ار �Nاردھ�� و �[�+m رو.�Qی ذ�� .�ه روی ی` ;[| �2ف و  د;?<�ه را -٢
 VEN ر ا�4ازی�در�� .، آ�4ا +� 

٣-  H;ار در�j?;از آب )��ی، ا+?�ا از ا i�#1��2  ر  رویآ+<��ی�Pدان��( 
 �� ��.�+ hNو ��ا ��*� V2�J ن�*�Mش  1��2اط�آ+<��ی، ���5 و در# Yھ �+

در#�ش را +E*�ی� و د;?<��ه را در .��ر . �;h �4ا.?� +�.*���Mس ��4*
��*� � .در#�ش �YZP  و د;?<�ه را رو.
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+� .�وع ��ر ����ر، +�ی E]��4�1R +� ���م �1 ر;� �� در روزھ�ی اول  -۴

��ر��دن ����ر +�ط�ف �1 .�د +�رط1X�E ا;H و #a از ]*� . 
. ����� �6�)��ی �M4ی��ھ*<�م آب )��ی، از #�.�ن زی�د ظ�ف آب ���ه و ظ�ف  -۵

�*�� و ظ�وفدر 2�رت # t]N ن، +�ق را�.� ��*� L�M� 1 و��B را. 
�?Vd ا;H  +�ق +� د;?<�ه ھ*<��1 ��. ر#�ش را +�زZ4*��ھ*<�م ا;?��ده، د -۶

 .G>4اری�ی� درون ظ�ف ، د;H ی� .�{1 دی<� را در دھ��4 ورودی د;?<�ه 
د��(�ه �2DH �%  ��ای دوام د��(�ه و ��Gظ� از ����ی زی�د، ای� -٧

�� ا�M ��ر (در �Kرت ��م :#ن زی�د ���5ر . ��G I$�Jار5* �* ��:#
. ، د��(�ه �% ط�ر �Aد��ر ���Aش �* :�د) ط�N<* ی� ��ر زی�د

ا�4زه دھ�# دو:�A% را از ��ق ��P0# و ��� از ا����ده دو��ره، 
 .)د��S% G٣٠#ود (���5ر A�/ :�د

��دن دادن زی�د �X]Nت و ا;?��دت از �Jار -٨ 14��R�v ی1 +�ای��M�. اد�ه از �
 .آ�Q4 �6اً B�دداری �M4ی��

ا�6زه �4ھ�� ��د��ن د;?<�ه را +� ��ر  د;?<�ه را +� �Jل B�د رھ� Z4*�� و -٩
 .ا�4از�4

��دن ��اد +�i از ا�4ازه از  - ١٠ ���vر ، ا��B�دداری " �6ا+� د;?<�ه در �Jل 
 ����M4. 

��دن - ١١ 1��B از i�# ر و�� .، دو.��B را از +�ق +���Zد��ا #a از ا��Mم 
١٢ - H;ا L�� دن . ���5 د;?<�ه +\��ر��L�M� ��4 و آن را ھ*<�مL4 H;آن د �+

 .��j زی� .�� آب +<��ی�
١٣ - ��� در ای �c4ای آ�+ �j� د;?<�ه �راھ*�M )�?� .�ه  د�?�]� از ای

��*� .ا;?��ده 
١۴ - Y�; رت ���2 دی�ن�در 2، �B�.ر  دو��ی� �Bاب .�ن د;?<�ه آ�4ا +� 

  .د;?<�ه را +�ای +�ر;1 و ���MX� �+ ��MX)�ه ��Kز +�Eی� .ازی��4*�

 
5
���2دن و <(D#اری  

  .ھ���M ����ر د;?<�ه را �L�M و �Q>4 `�Bاری �M4ی�� -١
��ت ط�:14، آ�4ا در ��B 1�P` و +� +�ای  ھ*<�م �Rم ا;?��ده از د;?<�ه -٢

��*� .�Q�ی� �*�;�Q>4 hاری 
�*��+��4 د;?<�ه را ��j +� #�ر]� �M4ار  -٣ L�M�.  ا��4 +� آب�ت را �1 ��X]N ��j+

 .+��ی��
۴-  �uه رو�]N �*[ �+ ر ���5 را را�P� ر�EZ1 ، ھ� ��ه ی���ری �*��B�را �uرو. 
�، ��jاری آب )�م و �1M ��یt ظ����ی1 در  -۵���دن ظ�ف � ��ط L�M� ای�+

��4�n رو.�  ٣٠و آن را روی د;?<�ه ;�ار �M4ی�� و د;?<�ه را +�ای  آن +�یLی�
��*�  .;ab +� +��ی��. 



�ره  ٣آ����ه ���                       JBG-80B-444                           

7 

 

 


