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��ل یھ� ���یو� 

� ��ی��ز� یا ���* یا�1 0/ ).ارت و �� ,��ر+ ی*، )�'& %$�"#"ژی  و 

 ، 0��.ل :"د�0ر ��89. 2/ 7.د ��60 ,* 0.ده و ط.)�را %�4 ی,3.�� ی2��

�@ و :6?�� %.0ی</ ا�+� .را 2/ و>"د آورده ا�1 ,).ار% ,��# ی,و �0رآ ،1

 & )�Eی2/ و����ن <CD در ز��ن، � ی,، '.7/ >",2.? ,
�ی�B 2.دن ا2

 ,از �$4 ی/ ا%�8ل 2.ق و 2.:"رداری�<Cا ��ن ��G�� ��F"ره،  ,
�یا

:�+"اده، ھ�& ھ� و ادارات  ی� �89"ل 2.ایا. �I و �7:. 2"ده ا�1یرو��، ز

 � و از�از آن ا����ده 0�. �"د ,�I ��9"ب �یز  ی/ ای����@ 2"ده و ھ�

  .�ی#Kت I2. ,ز+�3

  

  ا�����ارد 

G�  .�ی�O#�N���.7/  2/ د?1راھ�
� را  د��N# /�.�7ً ای�L از ا����ده، 

 :. ا�1یز ی�2�N* �2 ا���+�اردھ�� 3.وه از �B"89ت یا

2005-GB4706.1  /2 یا" �.2"ط�
 ی�زھ��+: :�+/ و �2�X/ آن ,& 2.?یو�� ,

�"
�,"  

2008-GB4706.19  /2 یا" �.2"ط�
: :�+/ و �2�X/ آن ,& 2.?یو�� ,

+�  "آب 3.م \.دن ]هیو ی�زھ�

  

����:  

 ,�از د��^�ه ا����ده ����@  ی2.ا ,���& +$�%راھ�
� د�7.�/ ای� 

���در +�. �2 />G���.7 /O#�N� از ا����ده 2/ د?1 آن را L�1 ی� %� �2 ر��ی


�ی+$�ت �D_ ا, #�
+�����@ از آن در ا����ده از  ,+�� ,از :N.ات ا)�

��ن 2
�+ا��.  
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 یا���+�اردھ�و  ,�B"89ت 2.? ی�<"ز 7��ور یدارا� �89"ل یا -١

�"ی� L از �G .^. ا�1ی�.2"ط/ د �a
N� ،2.ق Cی.G /2 /:��ا%�8ل دو

2/ �2��\/ و#��ژ 2.ق �7.8, �2 و#��ژ د��^�ه �X�.  


� ,_ 2.ق را 2.ر��?I& از زدن دو��:/ 2/ 2.ق، � -٢+�در'"رت . �ی

�ه را 2/ \�ر +���ازی� و ��_ را از ط.ی* '��/ دی�ن ��_ 2.ق، د��^

��
�ی+ cی"O% ر �<�ز�\.�
O%.  

�ا����ده 0��D.ی \/ ا%�8ل 2/ ز��� دارد ، از 2.ق  -٣�.   

۴- ��Xe+ را _�� ،Cی.G از /:��� %19 یCان ��ن یاز آو. 2.ای >�ا\.دن دو


� ی.�آن >�X7 3"4ر ?.ار��7.3+��_ د��^�ه � ��.ا?@ �2�. �ی� /\

:�  .X+ f"د

  .�ی�ا����ده +
� C %  �7ز ا���+�ارد \/ ا%�8ل 2/ ز��� دارد ،ی.ز Gا -۵

۶- G��L از زدن دو��:/ 2/ 2.ق، د��^�ه را :��"ش 0��.  

  .�ی+^Kار���k2 ).ار%,  یرود��^�ه را  -٧

 یاز آن 2.ا. >"ش آوردن آب ا�1 یmn7 2.ا د��^�ه ، ,2.? ی� �0.یا -٨

�ی1pG و CG، در�1 0.دن �"پ، ?D"ه  ���+$� ا����ده ی. و ���.  


� ی�2ون آب :"ددار یاز رو�� 0.دن �0. -٩+�  .�ی

  .�یدور از د��.س 0"د�0ن K^2ار، G. از  آب >"ش را  ی�0. - ١٠

�"د ,:�رج � ی�2 >"ش آ��ن آب، �p2ر داغ از �0. - ١١ .���.ا?@ �2 �

  .�ی�را �2 د?1 �2ز +
� ی�0. بدر. �ی+�"ز

��ه ،��2 آب، 2 یھ�^�م G.0.دن �0. - ١٢ ���O% از ا+�ازه L آن را �$+ .G� �% �

�"< k?"����ن، آب داغ 2 /2���v+ ون..  

را �2 د��/  ی�0.. 3.دد ,ھ�^�م >"ش آ��ن آب، �2+/ د��^�ه داغ � - ١٣

�آن 0/ داغ +^1 2�� .�ی.

�از � - ١۴�, �G2.ای mn7 /ی� �0.یا%�8ل ا ی �2/ 2.ق ا����ده 0�از آن . �

�ا����ده +$� ی^.ی��F"ر د ی2.ا�. 
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١۵ - G��او# یL از ا����ده 2.ا+��� و �� �2ر، ��� �2ر آن را G. از آب 0.ده 2<"

 .�یCیرا دور 2. آن آب

�� یرو ی0/ �0. ,ھ�^�� - ١۶�, �Gا%�8ل ی /
/ ?.ار+�ارد، از �2ز0.دن د0

�د�C+ 1+0.ده و 2/ آن  ی:"ددار ,��� ی2.ق رو �. 

�X/ ?"ری ���e�, ا�1 - ١٧� .��� .ھ�^�م ا����ده �.ا?@ �2

�"د2/ ط"ر :"د\�ر :��"ش + ��ی��ز �ای - ١٨ ,
دم آ��ن �.ا?@ ز��ن . 

�� ��ی�\�.ی د��^�ه ط"ری ا�fG /\ 1 از >"ش آ��ن آب  .�2

  .:��"ش �, �"د 

 

  ط�ز ا����ده

���ن از ��#_ 2"دن ��_ 2.ق، دو��:/ و G.یC 2ـ.ق، دو�ـ�:/  - ١
fG از اط

���.ا?@ �2�ـ�� دو�ـ�:/ 2ـ/ در�ـ�, 2ـ/ G.یـC و'ـ& . را G /2.یC و'& \�

����ه �2. 

2�L. 2.یCی�آب \.ده و %� )� Bزم در آن  �2ز\�.ی را  بدر - ٢ ���از  �.ا?@ �2

�( ،  ���e+ .G بدر. \�.ی را ,�� �Gیـ/ \�.ی را I2��ی� و \�ـ.ی را روی �ـ

 .K^2اری� 2/ +9"ی \/ ا%�8ل 2.ق آن در�1 '"رت 3�.د

2ـ/ Gـ�ی�� X7ـ�ر دھ�ـ� %ـ� \�ـ.ی را  د\
/ رو�� و :ـ��"ش \ـ.دن \�ـ.ی - ٣

�"د �� ، �.اغ +�X+^. رو�ـ� 2ـ"دن \�ـ.ی� و \�.ی 2/ \�ر �, ا�7. رو

�ــ/ Gــf از >ــ"ش آ�ــ�ن آب ٢٠ .�ــ"د ,رو�ــ� �ــ+�y ، /ــ
رو�ــ� و  د\

2/ '"رت :"د\�ر 2/ 2ـ�B �ـ, >Dـ� و �ـ.اغ :ـ��"ش �ـ,  :��"ش \�.ی

 .3.دد

را 2ـ/  ,'ـ�K^2. 7اریـ�?ـ"ری  ,را در 'ـ�zX:7 ی� ��ی \��/ ای  ی�� - ۴

(  "ری +.یCیــ�در ?ــ :Xــz 2ــ�L از ا+ــ�ازه �ــ�ی .��ــ3.2.دا+ یدا:ــ& ?ــ"ر

���\.G ا\{. +8| '�7, را�(.(  

 .را K^2اری� در ?"ری 2.یCی� و در ?"ری >"ش را آب - ۵
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/ رو�ـ� "ا3. +��ز 2/ ا�ـ���ده از 'ـ�9/ 3ـ.م \��ـ�ه ?ـ"ری داریـ� ، \4�ـ�  - ۶

�1 رو�� K^2اریـ� " :��"شOـ� . را در و��4�ـ� 'ـ�9/ 3ـ.م \��ـ�ه رو\

 �+�� ,�. 

.م \��ـ�ه �ـ�ی +�اریـ� ، \4�ـ� ھ. و?1 \/ +�ـ�ز 2ـ/ ا�ـ���ده از 'ـ�9/ 3ـ - ٧

" ���1 :��"ش ?ـ.ار دھ�ـ� " :��"ش/ روOـ� 'ـ�9/ 3ـ.م . را در و��4\

 .\���ه :��"ش �, �"د 

ھ. �3ه در ?"ری آب +��1 و ی� ?"ری روی '�9/ 3.م \���ه ?ـ.ار +ـ�ارد ،  - ٨

از رو�� \.دن '�9/ 3.م \��ـ�ه ا>��ـ�ب +
�ی�ـ� زیـ.ا �2�ـ� ای<ـ�د :Nـ. 

�"د  ,�. 

در>ـ/ . 9/ 3.م \���ه �8p"ص ?"ری ھ
ـ�� ��ی�ـ�ز ا�ـ1 ای� '�: %">/ 

).ارت '�9/ 3.م \��ـ�ه در �9ـ�m ھـ�ی �4�pـ| �
eـ� ا�ـ1 ���ـ�وت 

 ���2. 

  

  د��&�ه�%$#"�دن 

 �% _��ـ� و . #��. ا��� ا���z در \�.ی G.آب 2.یCی�/. ٨++C2 را 2/ 2ـ.ق /:��دو

��
�ی+ ��. ق Xe2ـ��fG از >"ش آ��ن آب، دو��:/ را از 2ـ.. د��^�ه را رو

�"د z�: اری� د��^�هK^2 . ر�/ ی� 2.س +.م ر�"ب ھـ� را�G /e% z�2 ی fv�

��
�ی+ C�
�� �ی��2 آب %�زه �O2 "X2 از آن \�.ی را. %�\ zX: و. 

�C\.دن،  
��را ) �Gی/(�2+/ د��^�ه و ���,ھ�^�م %�e+ در آب 7.و.  
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  ��+*��ت )'

  ھ.%C ۵٠و#1  ٢٢٠: و#��ژ 

  وات ٢٢٠٠: ?�رت 

��. ٧/١:  \�.ی 7�1ظ.# 

 

 

 

$. زی-,� /�0  


"#, دور O� /#�2اه �2 ز.
�X^, د��^�ه، آن را ھ
در '"رت از \�ر ا��7دن ھ

2�N� /e42* روش ز�2#/ \.دن �"اد �2زی��7, �9& ز+�3, :"د، آن را . +���ازی�

  .در ظ.ف >�اK^2 /+�3اری�
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