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 :ثزای ػزّع تشریق اًظْلیي ثبیذ

  َاًگؼتبًتبى را دّر قلن هچ کٌیذ تب هحکن ًگ

داػتَ ػْد، ػظت را رّی دکوَ ثبالی تشریق 

 .ثگیزیذ

 ثب دطت دیگز هحل تشریق را کوی چیي ثذُیذ. 

  درجَ( 09را ثَ طزػت ّ ػوْد )ساّیَ طْسى

 .ّارد کٌیذ ّ طپض چیي را رُب کٌیذ

  .دکوَ تخلیَ را فؼبر دُیذ تب هتْقف ػْد

 )پٌجزٍ هقذار دارّ ثَ صفز ثزخْاُذ گؼت(

  پٌج تب دٍ ثبًیَ طْسى را داخل ثذى ًگَ داریذ تب

 .اًظْلیي پض اس تشریق ثَ ثیزّى ًؼت ًکٌذ

 

ثزای ایي کبر طْسى قذم ُفتن ثزداػتي طْسى اطت. 

را ثَ طْر هظتقین اس پْطت خبرج کٌیذ. هی تْاًیذ 

ثَ آراهی پٌجَ یب دطتوبل ًخی را در هحل تشریق 

ذُیذ. درپْع خبرجی ثگذاریذ اهب هحل را هبطبژً

طْسى را هجذداً ثز رّی آى قزار دادٍ ّ پیچ آى را 

طفت کٌیذ. طْسى هصزف ػذٍ را اس رّی قلن ثبس 

کٌیذ ّ داخل ططل سثبلَ ثب ثذًَ طخت ثیٌذاسیذ ّ 

 .طپض درپْع قلن را هجذداً ثگذاریذ

 

  قلن را ًین تب یک طبػت قجل اس هصزف اس یخچبل

 .ثیزّى ثیبّریذ

  ّ تشریق ثبیذ ثب دطتبى پبکیشٍ ّ در هحل هٌبطت

 .تویش صْرت گیزد

  اطتفبدٍ اس الکل در هْضغ تشریق تْصیَ ًوی ػْد

ي اطت الکل تْطط طزطْسى ثَ داخل چْى هوک

ثبفت ُب حول ػْد ّ هْجت ّاکٌغ هْضؼی ػْد. 

درصْرت هصزف الکل حتوبً اجبسٍ دُیذ کَ هحل 

 .کبهالً خؼک ػْد

  هبطبژ هحل تشریق اًظْلیي تْصیَ ًوی ػْد سیزا

طجت افشایغ جذة اًظْلیي هی ػْد ّ سهبى اثز 

 .اًظْلیي غیزقبثل پیغ ثیٌی هی ػْد

  اس دّع آثگزم یب طًْب تشریق را اًجبم ثؼذ یب قجل

ًذُیذ چْى افشایغ درجَ حزارت پْطت طجت 

 .افشایغ طزػت جذة اًظْلیي هی ػْد

  َطؼی کٌیذ کَ اس رّی لجبص تشریق ًکٌیذ. چزا ک

طْل طْسى کْتبٍ هی ػْد ّ احتوبل تشریق 

ًبهٌبطت ثیؼتز هی ػْد ّ اس طزف دیگز هٌطقَ 

 .گیزدتشریق ُن هْرد ثزرطی قزار ًوی 

  اس تشریق در ریؼَ هْ، سخن ُب، خبل یب طبیز

 .ضبیؼبت پْطتی جذاً خْدداری کٌیذ
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اطتفبدٍ اس اًظْلیي ّ تشریق رّساًَ آى ُوْارٍ 

بثتی هحظْة هی ػْد، اهب ًگزاًی ثزای ثیوبراى دی

سهبًی کَ آًبى ثب فْایذ اًظْلیي درهبًی ّ ًحٍْ 

اطتفبدٍ درطت اس قلن اًظْلیي آػٌب ػًْذ، ثب آراهغ 

 .خیبل ثِتزی ثزای درهبى خْد گبم ثز هی دارًذ

ضزّری اطت .قذم اّل آهبدٍ کزدى قلن اًظْلیي اطت

قجل اس ػزّع هطوئي ػْیذ کَ ًْع اًظْلیي را 

 کزدٍ ایذ. درطت اًتخبة

 

دّهیي قذم آهبدٍ کزدى طْسى اطت. ثزای ایي کبر 

اثتذا درپْع کبغذی طْسى را جذا کٌیذ. طْسى را ثَ 

طْر هظتقین ّ هحکن ثَ طز قلن ثپیچبًیذ طپض 

درپْع ثیزًّی طْسى را ثزداریذ ّ درپْع داخلی 

 طْسى را جذا کٌیذ. 

 

ة قذم طْم تظت ایوٌی قلن اًظْلیي اطت، ایي ػول حجب

ُبی ُْا را خبرج کزدٍ ّ ػوب را هطوئي هی طبسد کَ 

 :ثٌبثزایي طْسى ّ قلن ثَ درطتی کبر هی کٌٌذ،

  پیچ تٌظین کٌٌذٍ هقذار اًظْلیي را کَ در اًتِبی قلن

 .ّاحذ ثچزخبًیذ 2قزار دارد تب یک یب 

  قلن را ثبال ًگِذاریذ ّ دکوَ تخلیَ را کبهالً فؼبر

 .هؼبُذٍ کٌیذدُیذ تب خزّج قطزٍ اًظْلیي را 

  ٍاگز السم ثْد ایي ػول را تکزارکٌیذ تب قطز

 .اًظْلیي را در ًْک طْسى ثجیٌیذ

  ثبر تکزار اًظْلیي خبرج ًؼذ،  3چٌبًچَ پض اس

طْسى را ثب یک طْسى جذیذ تؼْیض ّ دّثبرٍ 

 .اهتحبى کٌیذ

 

 

چِبرهیي قذم اًتخبة دّس هٌبطت ثزاثز ثب تجْیش 

ار اًظْلیي را تب هقذار پشػک اطت. ػوب ثبیذ دکوَ هقذ

هْرد ًظز ثچزخبًیذ تب دّس هطلْة را تٌظین کٌیذ. 

ٌظین دّس را دّ ثبر کٌتزل کٌیذ تب اس هقذار دّس ػقزثَ ت

هْرد ًظز اطویٌبى حبصل کٌیذ. چٌبًچَ تٌظین دّس 

هْرد ًیبسهقذّر ًوی ثبػذ ثبیذ اس ّجْد هقذار کبفی 

 .اًظْلیي در هخشى اطویٌبى حبصل کٌیذ

 

پٌجن اًتخبة هحل تشریق اطت. ػکن ثِتزیي هحل قذم 

ثزای تشریق ثیؼتز اًْاع اًظْلیي هی ثبػذ. چِبر 

هْضغ اصلی تشریق اًظْلیي ثَ تزتیت طزػت جذة 

 :ػبهل

 ػکن ) طزفیي ًبف(،

 ثبسُّب )ططح پؼتی ثبسُّب(،

 راى ُب )ططح قذاهی راى ُب(

 ّ ثبطي هی ثبػذ

 


