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���ت �   ای��
 Fیـ� یـ Fـ'ا��; ،IـJ�0 ه، زی' آن�M(;م ا;)��ده از د�M7د ھ,J I� ���,?

�QMاریـ� یـ� آن را روی یـF  ا;ـ�،?�)� ��P> �0 در �'ا�' Oـ'ارت �Bـ�وم 

   .;�B� RSوم در �'ا�' +'�� A'ار دھ��

 از  .١�� �۴٠ـ6 از   .از د;ـ)�Mه ا;ـ)��ده �-�7ـ� �Sـ,ر �ـ�اوم ;ـ�/�۴٠

��,ش �70ـ�، دوJـ��� را از�ـ'ق را �ـد;ـ)�Mه ;�/� ا;ـ)��ده �ـ�اوم، 

�-(�� و �QMاری� �J F7,د. 

�'اب �Jن آن �I +'دد .٢ ./�� .ا;)��ده ����7;] از د;)�Mه 

�� را از �'ق �-(��ھ�M7م /�م ا;)��ده از د;)�Mه،  .٣�Jدو. 

۴. ��8^,+�'ی ��70 و ا+' ���� د;)�Mه ��6 ا;� �� د;)�Mه  از ?��س آب 

 .آن د;� �"���

�� و �,د ;�> در �,رت ���� دی�ن  .۵�Jق، دو'�د;ـ)�Mه �ـ� ھـ' د_�ـ@، 

و ?`��ـ' �ـ� ?`��'+ـ�ه �3ـ�ز  د;)�Mه را �'ای �'ر;ـI. آ�'ا �� �0ر ���7ازی�

�C'ی�. 

�,ده ی� �� ا��Jی ?�ـ" و ;ـS,ح داغ ?�ـ�س ھ'+" �QMاری� ;�> �'ق آوی"ان  .۶

�J�� �(Jدا. 

0,د0ــ�ن �ــ� د;ــ)�Mه �"دیــJ Fــ,�� یــ� آ�ــ'ا �ــ,رد ا;ــ)��ده  ا8ــ�زه ��ھ�ــ� .٧

 .A�7'اردھ

�� را از �'ق �-(��د;)�Mه،  ?��"0'دنھ�M7م  .٨�Jدو. 

�� را ��M'ی� �� �,د ;�> را .٩�Jق از �'ی"، دو'��'ای �8ا0'دن ;�> ! 

 .د;)�Mه را �����J,h ،ھ�M7م �0ر .١٠

١١.  �0 Iه ز����M(;ل �0رد�O د رھ� �-��7 ا;�، آن در,� .را �� �Oل 

  .د;)�Mه را روی یRS; F ��ف A'اردھ�� .١٢
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   :�ده از د	�$�ه "#ای "�ر اول  �� از ا	��
��7ی ��رج ���ی�� • �(l� .د;)�Mه را از 

�'ق �,رد ا;ـ)��ده �ـ� �(�mـ�ت درج Jـ�ه روی د;ـ)�Mه  • ��J�� [Aا'�

�J�� �(Jدا �B��S�. 

�(ـ,ی�� در • I(,ی�ظ' oی�� I�0 آب +'م و ��. �,ش و SA`�ت د;)�Mه را 

��6 ?��" و  �pر�� ������ را  6h;ی����� F)�) .��(ـ,ی�� و آب � آ�'ا 

 ).در آب �'و �-��7

  

 ��ر�#د د	�$�ه
�� ��,ی �0 �ـ,اص  IایQt 0'دن �,اد F)��0ر0'د د;)�Mه /�Cرت ا;� از 

  .J v�O,د �uآ�

� ھ,ای +'م ���BCط ��'p I� آزادا�� ��� ھ��� د_�ـ@ ا;ـ� 0ـ� . ��w و ��ی�

�(J Fـ�ه و وی)ـ���� ھـ�ی آن از �ـ�� ��ـI رود ���7ـ�. �,اد �� ط,ر ی-7,ا 

 Fـ)��'ای�، I� ��J ?,ا��� در طـ,ل ;ـ�ل از ��ـ,ه ھـ�، ;ـC"ی�3ت و Aـ�رچ 

I"ود��ون �,اد ا��  . _Qت �C'ی� و ا;)��ده 0'ده �Jه 

?�uـ� �I ?,ا��ـ� از ایـ� د;ـ)�Mه �ـ'ای �(ـF 0ـ'دن +ـ@، +��ھـ�ن دارویـI و 

  .;'wک ا;)��ده ���ی��

  

   : ا	���ده از د	�$�ه
�ـ,اد . �QMاریـ�د;ـ)�Mه ��(ـ�uی در ی-ـI از  ،�,اد از CA@ آ��ده �Jه را .١

�70 �0'O �uآ� ��� I(Oرا ����یI(l ط,ری ��pه J,د �0 ھ,ای +'م . 

 از ا��ازه�� ،��7�'ای� .در ظ'�QM� �uاری� و آ��u را روی ھ> ��7�zـ��,اد  ،

 .ھ��(� از ظ'ف ��ی�J I7'وع ���ی��

 .د;)�Mه A'اردھ�� ظ'ف ھ� را روی .٢
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 .ر ط,ل �(F 0'دن، ای� در�,ش را �'��اری�د. در�,ش ��wیI را �QMاری� .٣

�� را �ـ� �ـ'ق �"��ـ�  دو .۴�J (ـ�ر دھ�ـ� و�ـ��,ش را �و د�0ـ� روJـ� و 

 ��70 �Jه را رو�M(;د.  

�(ـ�ر دھ�ـ� و د;ـ)�Mه را د�0ـ� روJـ� و �ـ��,ش را ?��م 0ـ�ر، �6 از ا .۵

�lــ)� �7ــ�ی ��7;ــ] �ــ,اد �(ــJ Fــ�ه را در ظــ'ف .�ــ��,ش ���ی�ــ� 

�(JاQ+6h; ، A 'ی"ر�دھ�� 'اردر . 

۶. ��)-��� را از �'ق �Jدو. 
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ظـ'ف آ�ـ'ا در �0 ھ�M7م ا;)��ده از �(F  0ـ� ?�ـ�م  ?,��� �J I,د: �-)� 

���J. د;)�Mه A'اردھ�� I_��  .��7p �0 �l�� <u ?�ی آن 

 :�{�ل 

در�,ش . ف �`�ی ��_��lوظ' در ظ'ف ��ی�A I7'اردارد و ���B�Bط �,اد  .١

�QMاری� ً��(O را w��. 

در�ـ,ش . ف �`ـ�ی ��_�lـ�وظـ' ف ��ی�A I7'اردارد و ���Bظ' �٢,اد در  .٢

�QMاری� ً��(O را w��. 

  

  *�(�) ط�&�ت

�ـ@ ?7<ـ�> ا;ـ� �BCت د;)�Mه �'ای �ـ,اد ��طار?��ع �A 1)^ـ . F(ـ��ـ'ای 

  .��^��)' ا�"ای دھ��  0٣۶'دن �,اد ظ��> �I ?,ا��� ار?��ع ط�BCت را ?� 

و در ا��Cر �Mـ� داری ) ��^��)' ۵/٢۵(از ��ی�ن �0ر ار?��ع ط�BCت را 0> 0'ده  �6

 ��70.  
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  *�,�+ ھ�ی "���#

  .�,اد را lJ)� و �6 از �(F 0'دن در د;)�Mه �QMاری�

آب و8ـ,د دارد، در آن �ـ'ای �(ـF  ھـ�ی د;ـ)�Mه ظـ'فی-I ازا+' در : ?,�8 

  .�QMاری��,اد  ، 0'دن

را  ;ـC"ی�3ت��,ه و . ,ه ھ� و ;C"ی�3ت را ��M'ی��,اد ا�P�I و �Jخ و �'گ ��

��70 <�lB? [;�7� ت�`SA ���S,ری  ��'�M�  ز��ن . �0 �'اI(O در ظ'وف �8 

ا+ـ' �ـ,اد درون ظ'�uـ� . �(F 0'دن �� ����P ?-� ھ�ی �,اد �lـ)IM دارد

�`�I ��,ه ھـ� را . � �8ی ظ'��u را ?���' دھ����,ب �(I� ،���)� F ?,ا�

�(F 0'د �0 در  �uآ� I`�Cط J,� ی� �;,� ���� ز��ن�I ?,ان  �3�(�  

ایـ� �ـ,ع �ـ,اد را �ـI ?ـ,ان . ��()'ی �'ای �(�J Fن ���ز �,اھـ� داJـ� 

دB�Aـ� J,8ـ��� ;ـ6h درآب ;ـ'د +QاJـ)� ?ـ� �7ـF  CA٢@ از �(F 0'دن 

J,د و �6 از �(ـF 0ـ'دن �ـ� د;ـ)��ل، آ�ـ'ا در د;ـ)�Mه +QاJـ� ?ـ� ز�ـ�ن 

��^I زی�دی �'ای �(�J Fن �'ف �(,د.  

ز�ـ�ن wزم �ـ'ای . راھB? ��7'یCـI ا;ـ��)'�p دای� در ��(�u7دی  ھ�ی ز��ن 

�(ــF 0ــ'دن �ــ,اد، �ــ� در8ــ� Oــ'ارت و رط,�ــ� ا?ــ�ق، رط,�ــ� �ــ,د �ــ,اد و 

Jـ�� ��یـ� �ـ� ?3'�ـ� �ـ,د  .�lـ)IM دارد........ SA ����P`�ت �'د Jـ�ه و 

  .ز��ن �(�J Fن را �� د;� آوری� 

  

 ��� �#دن ���ه

 .��,ه ھ� را �(,ی�� •

�� ھ�ی آ�'ا �8ا ;� •�J گ و'� .زی�

•  ���'د ��70 ا��ازه [;�7�. 

آ�uـ� را در آب _��ـ, یـ�  ،��ـ,ه ھـ� �'ای 8^,+�'ی از ���'ده �Jن�u)' ا;�  •

����� .آب آ����س ��,ا

•  ���Pا �uآ� ��� ی� �,در ��ر+�@ �pا��� دار,? I� ن ��,ه ھ��J ,CJ,��'ای 

  .���ی��
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 ��� �#دن 	��ی.�ت

 .;C"ی ھ� را �(,ی�� •

�� ھ�ی ا�P�I آ� •�J گ و'� .'ا �8ا ;�زی�

•  ���'د ��70 ا��ازه [;�7�. 

;ـ6h درآب ;ـ'د  ،��J,3ـ���دB�Aـ�   ۵?ـ�  ١�u)' ا;� ;C"ی را Oـ�ود  •

�J F7,د و �6 از �(F 0'دن �� د;)��ل، آ�'ا در د;)�Mه  �? �(JاQ+

�QMاری�. 

  

� ��� �#دن /��ھ�ن داروی
• 0 F)� .�J I� ���,?�7,د �'+�uی ?�زه و �'p> +@ ھ�ی دارویI را 

�ن دارویI را �6 از �(ـF 0ـ'دن در l�0ـ�  ھـ�ی t�0ـQی یـ� ظـ'ف +��ھ •

ھــ�ی �J(ــ� ای در�lــ)� +QاJــ)� و در8ــ�ی ?�ریــF و �7ــuM� Fــ�اری 

 .���ی��

  

  ���ه ھ�ی ��� �$01اری

• �J�� F)���ی�  ?��" و  F)� .ظ'وف ��uMاری ��,ه ھ�ی 

�(F را در ظ'ف ھ�ی �J(� ای �� درب �'ای ����+�ری �u)'، ��,ه ھ�ی  •

 F7ــ�) در8ــ� ۵ – ٢٠در8ــ� Oــ'ارت )�^ــ"ی +QاJــ�( و در8ــ�ی ?�ریــF و 

 .��uMاری ���ی��

• Fا;� ی '(u�� ��ـ,ه ھـ�ی �(ـF در ظـ'ف، آ�uـ� را  (JاQ+ ھ�)� �6 از

در�ــ,رت داJــ)� رط,�ــ� ��یــ� . 70)ـ'ل �70ــ� 0ــ� رط,�ــ� ��اJــ)� ��Jـ�

��70 F)� �0 F)� �� .دو��ره آ��u را 

��7ی  �-w,m�� ��7ت داغ و ی� I(O +'م : ?,�8  �(l�  !!را 
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 آ��ده 	�زی او�2+ ���ه ھ�

آ��ده ;�زی او_�� ��,ه ھ� ��/. �J I,د �0 ط`>، ر�� و /S' ط�C`ـI آ�uـ� 

 ، '���?�7-�.  

�'ای آ��ده ;�زی ��,ه ھ� �ـ'ای  ���� ���,? �7p 'ـ' در �8ول زی(u� Fـ)�

  :دن در ا�)��ر Q+ ��Jا�J �(Jه ا;�0'

"�� (ی# ا	7 ���ه ھ�ی را ��زک "�#ی0 د 7 ���0 *� 06ی �+ ا���ن 45

ھ# A +B@��7 ���ه "���# "�?0 ز��ن ��� ) . ��>���# ٣*�  ٢

� ی�"0� Cای�D0ن آن ا?  .  
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  �8ول آ��ده ;�زی ��,ه ھ� �'ای �(F 0'دن

  

  

�u7دی ا;ـ� و Jـ�� �ـI ?,ا��ـ� �ـ� و روش آ��ده ;�زی �8ول ��w ��(ـ ز��ن

�,د آ��u را ?���' دھ�� ��'3? �� �8,?.  

  

   ز��ن

7E�	 

?#ایF5 G از 

 ��� ?0ن

��م   آ��ده 	�زی   

  ?-� ھ�ی ری" و �'م ١٣ -  ٢٨  

��ون  �(lھ 

 زردآ_,

  ل�,;� �'?�B و دراز ��ریF رJ)� ھ�ی   ?'د ٨ -  ١٨

٣۶  - ۶  ��;   �B^O ھ�ی�,;� �70ه  

 ��زک ورق �Jه

  آ����س ?�زه

��ون آب و �(F  �'م  ۶ -  ٣۶  

 ?-� ھ�ی ری"

l70'و 

  آ����س 

  �,;� �70ه و   ?'د  ٨ -  ٣٨

 ھ�ی ��زک ورق

 �,ز

  ا�M,ر ?,��� ��J I,د �'م ٨ -  ٣٨

  و +��س -� ھ�ی ری"?  ;�� ٨ -  ٢۶

,_�C_آ  

  �,;� �70ه و   �'م ٨ -  ٣٠

 ھ�ی ��زک ورق

I��+  

  ا��3'  ?-� ھ�ی ری"  ;��  ۶ -  ٢۶

   ھ�ی ��زکورق   �'م  ١٠ -  ٣۴

  ی� ?-� ھ�ی ری"

  ھ^,

٢۶  - ۶  ��;   �(lون ھ��  و 

  ?-� ھ�ی ری"

��'�  

  ;�]    ورق ھ�ی ��زک  �'م   ۵ – ٧
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 آ��ده 	�زی او�2+ 	��ی ھ�

�ـ� و ;ـ�] ز��7ـI را  .١,pر�� ،Iو0^ـ'�?,��� �J I,د ��ـ,د�'�IM، 0^ـ>، 

����J,3���/. �J Iـ,د 0ـ� ر�ـ� ط�C`ـI آ�uـ� ?���ـ' . ا�)�ا  � .�-7ـ�ای

�ـ� ر آب �J,3ـ���� ;ـ6h دB�Aـ� د ٣- ۵�'ای ���J,8ن، آ��u را �� ��ت 

�ـ� ایـ� ?'?�ـ] . یـ� روی آ�uـ� ، �ـ� آ�uـ� JـF وارد �70ـ�  آبری�� ی� و 

�,اھ�7 0'د  v�O د را,� .;C"ی�3ت ��J ر�� او_�� 

��ھ�ـ�، آ�uـ� را �ـ'ای  .٢ �uی"C; ��دB�Aـ� در آب _��ـ,  ٢ا+' ��ی^�� ط`> _��, 

������ .�,ا

 �8,? :�l�� وری'P ا;� و ���,? Fط یB� ,ق�آ�'ا ر/�یـ�  �,ارد  ً��(O �0

��70.  

� 	��ی ھ� د 7 ���0IJ" 7  در ��رد	06ی �+ ا���ن 45ی# ا �*

�1�"���#  ھ# A +B@��7 آ��1.  )��>���# ٣*�  ٢"�� (را ��زک "�#ی0  آ

 �� Cای�Dی.�ت . ی�"0 "�?0 ز��ن ��� ?0ن آن ا��	از  �IJ"

 0�  .Kزم ا	7  �� از ��� �#دن "@�ر �5 ?�

  

  ی ;C"ی ھ� �'ای �(F 0'دن�8ول آ��ده ;�ز

   ز��ن

7E�	 

?#ایF5 G از 

 ��� ?0ن

��م   آ��ده 	�زی   

  ١٣  - ۵

  

 M70' �,ار ��زک ?'د

ورق �,;� �70ه و   ?'د  ۶ -  ١٨

 ��زک

��د��3ن  

���ر�" ٣-۵ ?'د  ۶ -  ٢٠ �B�Aد I^0و'�  

  ی�  ورق �Jه  ;��  ۶ -  ١۴

 ?-� ھ�ی ری"

   �Aرچ

�,;� �70ه و   ?'د  ٨ -  ٢۶

 ���J,8ه �Jه

IM�'�د,�� 



�(��F,ه و ;C"ی   �0           FDD-40W-997             
 

 
10 

 

�� ?-� ھ�ی  �'د �Jه  ;�� ۶ -  ١۴

 ری"

<^0  

�� ?-� ھ�ی  �'د �Jه  ?'د ٨ -  ٣٠

 ری"

 <^0

@l0و'�  

��  ���J,8ه �Jه  ;��  ۶ -  ١۶  

  ?-� ھ�ی ری"

<^0 @+  

;�]   ��)� �Jه و ورق ��زک  �'م  ٨ -  ٣٠

I7ز��  

�� ?-� ھ�ی  �'د �Jه  �'م  ٨ - ١۴

  ری"

  ���ز

  رق �Jه ی� ��)� و  ?'د  ٨ - ١۴

  ھ�ی ری"?-� 

  ھ,ی�

ورق �,;� �70ه و   ;��  ۶ - ١٨

  �Jه ی� ?-� ھ�ی ری"

���ر  

�,ار ��ریF ی� ?-� ھ�ی   ?'د  ۴ - ١۴

  ری"

 @�^�

�  �J'ی

  �^�@ ?�7  ورق �Jه  ;��  ٨ - ١۴

  8`�'ی  �Jه �'د  ?'د  ٢- ١٠

رق �Jه �,;� �70ه و  ;��  ٨ - ٢۴

  ی� 

  ?-� ھ�ی ری"

 �8,+

IM�'�  

٨ - ٣٨  ����ل �,;� �70ه و   ��ون رط,

�  �ریF ی� ?-� ھ�ی ری"

  ری,اس

  �7�pر  ورق �Jه ��)� و   ?'د  ٨ - ٢۶

  0'�6  ?-� ھ�ی ری"  ?'د  ۶ - ١۴

  ���ز�p  ?-� ھ�ی ری"  ?'د  ۶ - ١٠

��ل �Jه ی�   ?'د  ۶ - ١۴  

  ری"  ?-� ھ�ی

��,pر��  
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  �,;� �70ه   ?'د  ۶ - ١۶

  ?-� ھ�ی ری"

'�;  

  ا;��7ج  ��)� و �'د �Jه  ?'د  ۶ - ١۶

  

  

  7، �#غ و ��ھ�آ��ده 	�زی او�2+ /�?

�ـ'ای �ـ,ب . �ـ'ای ;ـ��)J Iـ�� P'وریlـ� �ـ,اد �ـ,قآ��ده ;�زی او_�ـ� 

��ون رگ و �I ا;)��ده ��70 �J,+ ن، از�J F)�?,��� �J I,د �'ای . 

. را در آب _��ـ, ��,ا����ـ� J,+Iـ)�ـ,اد �ا �Jن و v�O ط`> ط�C`ـI، ا�)ـ ?'د

,J I� F)� '(u� +'�)� �Jه و � .دا+' �� آن ��F ھ> �"��� آ

  

  :��ا"��0ن  ">���آ در روش

 1m�; 6 ;,ی�_�,ان  

�'د �Jه '�; '; Fی  

'-J ری,�  دو Qt �J�Aا

  دو Qt �J�Aا�,ری ;6 +,�8

  �w�; �J�A 1mد�,ری ���ز ر��ه �Jه

  �w�; �J�A 1mد�,ری �^�@

 .�,اد �,ق را �� ھ> ���0ً ��^,ط ��70

  

   �#غ

آ�ـ'ا آب �ـ"  ا�)�ا u)' ا;��. �'غ ��ی� آ�'ا آ��ده ;�زی 0'دCA@ از �(F 0'دن 

در آ�ـ'ا  ;ـ�/� یـ� ?ـ� ز�ـ��I 0ـ� 0ـ@ آب آن �(ـJ Fـ,د ٢-٨. ی� ;'خ �70ـ�

�(F ��70د;)�Mه . 
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�   ��ھ

�u)' ا;�  Iارت  ٢٠(را آب �" ��ھ'O �8در در �B�Aـ�بی�  )٢٠٠دC0 ٨. �70ـ�-

٢  �0 Iد ?��م;�/� ی� ?� ز���,J F)��QMاری�در د;)�Mه آ�'ا  آب آن .  

 

   �?7 ��6ا��ت ?��ری/�?7 و /
�'د �70ـ� 6h; ه و����;ـ�/� یـ� ?ـ� ز�ـ��I  ٢-٨. آ��u را در �`3,ن �,ق �,ا

�QMاری�آ�'ا در د;)�Mه  آب آن �(J F,د ?��م�0 . 

  

 د	�$�هو �$01اری  *��� �#دن 
•  F7ـ�CA@ از ?��ـ" 0ـ'دن دوJـ��� را از �ـ'ق �-(ـ�� و �QMاریـ� د;ـ)�Mه 

 .J,د

• ? 6����70���� د;)�Mه را �� ا;��7  F)� .��" 0'ده و 

ــ'دن د;ــ)�Mه  یIاز ;ــ�> ظ'�(ــ, • ــ'ای ?��"0 �و ا;ــ��7 ھــ�ی ;ــ�� 

  .ا;)��ده �-��7
  

7Oزی G�P� ��6ظ7 از  

�'ای ��Oظ� از ���ط زی�l، و;�ی@ �'IA از �0ر ا�)�ده 

 ��� ا;)���ارد ?`���S� د و,�را �' ا;�س �B'رات 0(,ر 

  .�Jه در �l�0 ھ�ی آ��Jل �8ا+��� �QMاری�
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