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تا ذٛجٗ تٗ ايٕىٗ دضٚص  80صعصض ذمضاص ِلرغويٓ عا ِلرغويٓ سأگي ذلىيً ِيضٕ٘ض ٌظا
ٔٙاصيٕٗ كضْ ِضيغيد ِصغف صع ايٓ تشق جاِمٗ وّه فغاٚأي تٗ الرصاص ٍِي  ،صٕمد
تغق  ٚالرصاص سأٛاصٖ صاعص.
تا اؿرفاصٖ ِٕؽمي اػ أغژي ٔٗ ذٕٙا كا٘ض وا٘ق ٘ؼيٕٗ ٘اي ِصغف أغژي سٛص سٛا٘يُ
تٛص  ،تٍىٗ آثاع ِفيضي ّ٘چ ْٛوا٘ق آٌٛصگي ِذيػ ػيـد  ٚذضا َٚؼٛي لّغ ِٕاتك ٍِي
ٔ ٚريجراً ذٛؿمٗ الرصاصي ولٛع عا تضٔثاي سٛا٘ض صاكد.
تؽٛع ّٔ ٗٔٛصع صٛعذي وٗ ٘غ سأٛاصٖ ايغأي تٗ جاي يه الِپ ِمٌّٛي ٚ 100اخ اػ
يه الِپ وُ ِصغف ٚ 20اذي ذا  5ؿالد صع عٚػ اؿرفاصٖ وٕض  ،صع ٘غ ؿاي تيق اػ يه
ٔيغٚگاٖ صغفٗ جٛيي وغصٖ ايُ.
تٕاتغ ايٓ ِٕاؿة اؿد وٗ تٗ ِيؼاْ ِصغف تغق سٛص دـاؽ تٛصٖ  ٚاػ ؼغيك وٕرغي
اعلاَ ِٛجٛص صع لثعٙا تغاي سٛص ا٘ضاف تٍٕض ِضذي جٙد وا٘ق ذضعيجي ِصغف تغق
صع ٔفغ تگيغيُ.
اٌگٛي ِصغف تغق سأٛاصٖ ٘اي ايغأی صع فصٛي گغَ تا اؿرفاصٖ اػ ٌٛاػَ تغٚصذي ِإٔض
وٌٛغ وٗ صاعاي ذٛاْ تاال ٔ ٚيؼ ػِاْ ِصغف ؼٛالٔي اؿد  ،تاعػياصي تٗ كثىٗ ذذّيً
ِيلٛص تٗ ؼٛعيىٗ ّ٘ٛاعٖ تيلرغيٓ ِلىالخ اػ ٌذاؾ ؿالاخ اٚج ِصغف تغق اػاٚاؿػ
ذيغِاٖ ذا اٚاؿػ كٙغيٛع ِاٖ  ٚسصٛصا صع ؿالاخ تيٓ  13ذا ٚ 17جٛص صاعص .صعفصٛي
ؿغص ٔيؼ تا ٚعٚص ٌٛاػَ گغِايلي ِإٔض تشاعي تغلي وٗ آٔٔ ُٙيؼاػ ذٛاْ تااليي تغسٛعصاع
تٛصٖ  ٚصع ؿالاخ ِرّاصي اؿرفاصٖ ِيلٛص  ،كا٘ض افؼايق ِصغف ٘ـريُ.
علايد اٌگٛي ِصغف تٗ ليّد ٚادض تغق وٗ ذمغفٗ ٔاِيضٖ ِيلٛص  ،اعذثاغ صاعص  .اٌگٛي
ِصغف تغق يه ِمياعاؿرأضاعص تغاي وٕرغي صذيخ ِصغف تغق ذٛؿػ ِلرغويٓ اؿد.
صع صٛعذي وٗ ِلرغوي تيق اػ ِمضاعاٌگٛي ِصغف  ،تغق ِصغف وٕض تٙاي تغق اٚ
تٗ صٛعخ پٍىأي افؼايق سٛا٘ض يافد .تا ذٛجٗ تٗ ايٕىٗ لثط تغق ِلرغويٓ لاصي اغٍة
دضٚص صِ ٚا٘ٗ صاصعِيلٛص ٌظا صع لثط تغق ِصغف ِرٛؿػ ِا٘يأٗ طوغ كضٖ اؿد وٗ
ِمضاع آْ لاتً ِمايـٗ تا اٌگ ٛسٛا٘ض تٛص .
اػ ؼغف صيگغ تا ٔصة وٕرٛع٘اي صيجيراٌي تٙاي تغق صع ؿالاخ ِشرٍف كثأٗ عٚػ ٚ
ِرٕاؿة تا ؿالاخ اٚج ِصغف ٔغسي ِرفاٚخ صاعص.

روشنایی
تشق لّضٖ اي اػ ِصغف صع ؿالاخ اٚج تاع اسرصام تٗ ؿيـرُ عٚكٕايي ِلرغويٓ
صاعص تغاي عٚكٕايي صعسأٗ ٘اي سٛص ؿاالٔٗ ِ 10يٍياعص ويٍٚٛاخ ؿالد تغق ِصغف
ِيىٕيُ وٗ تغاي ذٌٛيض ايٓ ِمضاع تغق ِ ،ماصيِ 20يٍي ْٛتلىٗ ٔفد ساَ تغاتغ ِ340يٍياعص
ذِٛاْ ٘ؼيٕٗ ِيلٛص.تا ذٛجٗ تٗ ِصغف أغژي ػياصي وٗ صع تشق عٚكٕايي صٛعخ
ِيگيغص ِ ،يرٛاْ تا علايد عا٘ىاع٘اي تٙيٕٗ ؿاػی  ،صع وا٘ق ِصغف أغژي ايٓ
تشق ِؤثغتٛص.
ؿاسد الِپ ٘اي وُ ِصغف ذاثيغ تـياع ػياصي صع وا٘ق ِصغف تغق ايجاص ِيىٕض
تا ذٛجٗ تٗ ايٕىٗ تاػصٖ ٔٛعي الِپ ٘اي وُ ِصغف ذمغيثا  5تغاتغ الِپ ٘اي عكرٗ
اي اؿد ٔ ٚيؼ تٗ صٌيً لٍّىغص صع فغوأـٙايثاال صاعاي ٔٛع واِال يىٕٛاسري اؿد ٌظا
سـرگي چلُ وّرغي ٔـثد تٗ الِپ ٘اي عكرٗ اي ايجاص ِيىٕض.
اػ ٔفغ الرصاصي ٔيؼ اؿرفاصٖ اػ الِپ ٘اي وُ ِصغف  ،تصغفٗ اؿد ػيغا ٘غچٕض
تؽٛع ِرٛؿػ ٘ؼيٕٗ اٌٚيٗ تغاي سغيض الِپ وُ ِصغف دضٚص  6تغاتغ الِپ عكرٗ
اي تا ذٛاْ ِلاتٗ اؿد  ،اِا تا فغض تؽٛع ِرٛؿػ  8ؿالد عٚكٓ تٛصْ الِپ ٘ا
صع كثأٗ عٚػ  ،صع ِضذي دضٚص ِ 6اٖ افؼايق ٘ؼيٕٗ ٔاكي اػ سغيض الِپ وُ ِصغف
تا وا٘ق تٙاي تغق ِصغفي جثغاْ كضٖ  ٚتا ذٛجٗ تٗ ايٕىٗ ِمّٛال لّغ ِرٛؿػ
الِپ ٘اي وُ ِصغف  8تغاتغ الِپ ٘اي عكرٗ اي اؿد ٚگاعأري تٛصْ الِپ وُ
ِصغف  ،صغفٗ جٛيي لاتً ِالدفٗ اي صع تٙاي تغق ايجاص سٛا٘ض كض.
تا ذٛجٗ تٗ ايٕىٗ ذمغيثا  95صعصض أغژي ِصغفي الِپ عكرٗ اي تٗ گغِا ذثضيً
ِيلٛص ٌظا اؿرفاصٖ اػالِپ عكرٗ اي سٛص ِإٔض اؿرفاصٖ اػ يه صؿرگاٖ ٘يرغ وٛچه
ِيثاكض  ٚصع ػِاْ ٘ايي وٗ ٘ٛا گغَ ِيثاكض ،گغِاي الِپ ٔيؼ تٗ گغِاي ِذيػ
اظافٗ سٛا٘ض كض  ٚتٕاتغ ايٓ ٔياػ تٗ اؿرفاصٖ اػ ؿيـرُ ٘اي ؿغِايق افؼايق يافرٗ ٚ
سٛص ِصغف تغق  ٚأغژي عا افؼايق صاصٖ ٘ ٚؼيٕٗ ِغتٛؼٗ ٔيؼ صٚچٕضاْ سٛا٘ض
گغصيض.

يىي اػ عٚكٙاي ِٕاؿة تغاي وٕرغي عٚكٕايي صع ِذٍٙايي وٗ اػ الِپ عكرٗ اي
اؿرفاصٖ ِيلٛص اؿرفاصٖ اػ وٍيض ٘اي ذايّغصاع اؿد  .ايٓ وٍيض ٘ا ايٓ لاتٍيد عا فغاُ٘
ِيىٕٕض وٗ ٔٛع الِپ ٘ا عا اػ ِمضاعدضاوثغ ذا ساِٛف ذغييغ صٕ٘ض .الِپ ٘اي وُ
ِصغف  ٚفٍٛع ؿٕد اِىاْ واع تا ذايّغ عا ٔضاكرٗ ِ ٚيـٛػٔض.

تغاي ذاِيٓ عٚكٕايي صع ؼٛي عٚػ دري االِىاْ اػ ٔٛع ؼثيمي اؿرفاصٖ وٕيض.
ِمضاع عٚكٕايي ِذيػ عا ِرٕاؿة تا صلد ِٛعص ٔياػ واع٘ايراْ أرشاب وٕيض  ٚتغاي
أجاَ واع٘ايي ِإٔض ِؽاٌمٗ  ،تجاي عٚكٓ وغصْ وً ِذيػ اػ عٚكٕايي ِٛظمي
ِإٔض چغان ِؽاٌمٗ  ٚآتاژٚع  ... ٚاؿرفاصٖ وٕيض.
تغاي أمىاؽ تٙرغ ٔٛع ،عٔگ پغصٖ پٕجغٖ ٘ا  ٚعٔگ آِيؼي ؿؽٛح صاسٍي اذالٙا عا
عٚكٓ أرشاب وٕيض.
صع ؿالاخ اٚج ِصغف  ،ساِٛف وغصْ الِپ ٘اي اظافي دري يه الِپ تالث
ِيلٛص صع كثىٗ ساِٛكي ٔضاكرٗ تاكيُ.
گغص  ٚسان ِٛجٛص صع ِذيػ اػ ِيؼاْ تٙغٖ ٔٛعي الِپ ٘ا ِيىا٘ض  ٚآٔٙا عا وضع
ِيىٕض  .ذّيؼ وغصْ ِغذة الِپ ٘ا عا فغاِٛف ٔىٕيض.
الِپ ٘اي عكرٗ اي تا دضٚص يه ٘ؼاعؿالد اؿرفاصٖ  ،افد كضيض ٔٛعي سٛإ٘ض
صاكد پؾ ِٕرفغ ؿٛسرٓ الِپ ٔلضٖ  ٚذمغيثا ٘غ ِ 6اٖ يىثاع آٔٙا عا ذمٛيط ّٔاييض.
صلد كٛص ٘يچ فعايي تيٛٙصٖ عٚكٓ ّٔأض اگغ صع اذاق ٔليّٓ ٘ـريض آكپؼسأٗ  ٚيا
فعاي صيگغ عا تي جٙد عٚكٓ ٔگظاعيض ّ٘ ،چٕيٓ ؿمي كٛص اػ عٚكٕايي ذجٍّي
پغ٘يؼ گغصص.

صع عاٖ پٍٗ ٘اي ؿاسرّأٙاي چٕض ؼثمٗ اػ وٍيض ٘اي ػِاْ صاع ذايّغ صاع تغاي وا٘ق
ِصغف تغق اؿرفاصٖ وٕيض.
اػ ٌٛؿرغ ٘اي تا كاسٗ ٘اي ِرمضص  ٚالِپ ٘اي پغ لضعخ اؿرفاصٖ ٔىٕيض.

سیستم های سرمایشی
ِصاعف ؿغِايلي ؿّٙي صع دضٚص  26صعصض اػ وً ِصغف تغق تشق سأگي عا تٗ
سٛص اسرصام ِيضٕ٘ض .ايٓ ؿ ُٙصع تمعي اػ كغايػ آب ٛ٘ ٚائي  ٚتا ذٛجٗ تٗ ٔٛق
ٚؿيٍٗ ِٛعص اؿرفاصٖ ِيرٛأض ِرغيغ تاكض ٔ.ذ ٖٛواعوغص وٌٛغ٘ا تا ذٛجٗ تٗ آتي  ٚگاػي
تٛصْ آٔٙا ِرفاٚخ اؿد.
دري االِىاْ وأاي ولي وٌٛغ٘اي آتي اػ وٛذا٘رغيٓ ِـيغ أجاَ كٛص .چٕأچٗ وأاي
٘اي وٌٛغ ساعج اػ ؿاسرّاْ لغاع صاعٔض  ،درّاً تايض تٛؿيٍٗ لايك واعي تا پلُ كيلٗ
يا لايك ٘اي صيگغ اػ گغَ كضْ وأاي ٘ا ٘ ٚضععفرٓ ؿغِا صع اثغ ذاتق ِـرميُ ٔٛع
سٛعكيض تغ آٔٙا جٍٛگيغي كٛص .صع ايٓ ِٛعص دري ٔصة يه ؿايثاْ ؿاصٖ تغ عٚي
وٌٛغ  ٚوأاي ٘ا ُ٘ ِؤثغ اؿد.
وٍيض تاص ػْ(فٓ) صع وٌٛغ٘اي گاػي تٗ كّا اِىاْ ِي ص٘ض ٕ٘گاَ كة  ،اػ صؿرگاٖ
فمػ تغاي ذٛٙيٗ ٘ٛا اؿرفاصٖ وٕيض٘ ٚؼيٕٗ تغق صؿرگاٖ عا تٗ ِيؼاْ ػياصي وا٘ق ص٘يض.
٘غ ؿاي ٔـثد تٗ ذمٛيط پٛكا ٌٙاي وٌٛغ آتي الضاَ ّٔاييض .ذّيؼ وغصْ  ٚعفك
اكىاالخ وٌٛغ پيق اػ كغٚق تٗ واع آْ صع فصً گغِا،واعوغص وٌٛغ عا تٙثٛص
تشليضِٖ ،صغف أغژي عا وا٘ق ِي ص٘ضٚاػ ٘ضععفرٓ ؿغِا ٔيؼ جٍٛگيغي ِي وٕض.
اؿرفاصٖ تي ِٛعص  ٚيا ّ٘ؼِاْ اػ ٚؿايً سأگي گغِاػا ِإٔض :اجاق  ،ؿّاٚع ،الِپ
٘اي ِرمضص ... ٚتالث افؼايق گغِاي ِذً ؿىٔٛد ِي كٛص ٔ ٚياػ تٗ اؿرفاصٖ اػ
وٌٛغ عا افؼايق ِي ص٘ض.
چٕأچٗ اِىاْ پظيغ تاكض تايض اػ ؿيـرُ ؿغِايق ِٛظمي اؿرفاصٖ گغصص .تٗ ايٓ ِمٕي
وٗ ذٕٙا تٗ اذاق ٘ايي وٗ ِٛعص اؿرفاصٖ لغاع ِي گيغص ٘ٛاي ؿغص عا ِٕرمً وٕيض .تٗ ايٓ
ِٕفٛع ِي ذٛاْ صعيچٗ ٘اي ٚعٚصي ٘ٛا تٗ ؿايغاذاق ٘ا عا ِـضٚص وغص.
صع صٛعخ اِىاْ وٌٛغ گاػي سٛص عا صع ِـيغ تاص ٔصة وٕيض،ػيغا ايٓ واع تٗ لٍد
وا٘ق فلاع تغ وٌٛغ تالث افؼايق تاػص٘ي آْ  ٚوا٘ق ِصغف أغژي ِي كٛص.

وٌٛغ٘اي گاػي اػ جٍّٗ پغ ِصغف ذغيٓ ٚؿايً تغلي سأگي ٘ـرٕض .تٕاتغايٓ صع
صٛعذي وٗ ٔياػي تٗ ايٓ ٔٛق وٌٛغ٘ا ٚجٛص ٔضاعص اػ اؿرفاصٖ آٔٙا سٛصصاعي وٕيض .صع
صٛعخ ظغٚعخ اؿرفاصٖ اػ ايٓ ٔٛق وٌٛغ٘ا وٗ ٘ؼيٕح ؿٕگيٕي عا ٔيؼ صع تغصاعٔض،
تايض دري االِىاْ صع ؿالاخ پيه ِصغف تغق اػ آٔٙا اؿرفاصٖ ٔلٛص.
اؿرفاصٖ اػ دضالً عٚكٕايي ِٛعص ٔياػ صع ؼٛي كة ٘اي گغَ ؿاي  ،تالث وا٘ق
تاع٘اي گغِايي صاسً ؿاسرّاْ ِي كٛص.
ؿيـرُ ٘اي ؿغِايق سٛص عا تٗ ؼٛع ِٕفُ ذّيؼ وغصٖ  ٚتٗ ٚيژٖ گغص  ٚسان عٚي
وٛيً ٘ا  ٚفٓ ٘ا عا پان وٕيض.
تغاي جٍٛگيغي اػ سغٚج ؿغِا  ،اؼغاف پٕجغٖ  ٚصعتٙا عا تا ٔٛاع٘اي صعػ گيغ
لايك تٕضي وٕيض .اؿرفاصٖ اػ ذٛٙيٗ ؼثيمي صع ٕ٘گاَ كة  ٚصعػ تٕضي ِٕاػي صع ؼٛي
اياَ گغَ تـياع ِؤثغ سٛا٘ض تٛص ِ.ؽاٌماخ ٔلاْ صاصٖ اؿد وٗ ٔلري  ٚأرماي دغاعخ
تالث اذالف تيٓ  10ذا  40صعصضي وً ِصغف گغِايق  ٚؿغِايق ِيگغصص.
پٛكيضْ ٌثا ؿٙاي ؿثه  ٚعٚكٓ،اِىاْ گغصف ٘ٛا تغ عٚي پٛؿد تضْ عافغاُ٘ وغصٖ
ٚصعٔريجٗ ادـاؽ سٕىي ٔاكي اػ ذمغقٔ،ياػ تٗ ؿغِايق تيلرغ عا وا٘ق ِي ص٘ض.
ٕ٘گاَ ذغن ؿاسرّاْ صع ؼٛي عٚػ  ،دري االِىاْ ؿيـرُ ؿغِايق عا ساِٛف وٕيض.
اذاق ٘اي ٔليّٓ  ٚسٛاب عا اػ  25صعجح ؿأريگغاص سٕه ذغ ٔىٕيض.
صع عٚػ٘اي تـياع گغَ  ،تا تـرٓ صع  ،پٕجغٖ ٘ا  ٚوليضْ پغصٖ ٘ا اػ ٚعٚص أغژي
گغِايي تيلرغ تٗ صاسً ؿاسرّاْ جٍٛگيغي وٕيض.
وٌٛغ٘اي گاػي صاعاي صعجٗ ذٕفيُ صِا٘ـرٕض .ذٕفيُ صِا تغ عٚي صِاي ِٕاؿة فصً
گغَ وٗ تيٓ  18ذا  22صعجح ؿأريگغاص اؿد  ،تالث ِي كٛص ذا ٕ٘گاَ عؿيضْ صِاي
اذاق تٗ صعجح صِاي ذٕفيُ كضٖ  ،وٌٛغ تٗ ؼٛع سٛصواع ساِٛف كٛص  ٚتٕاتغايٓ
أغژي وّرغي ِصغف وٕض .صع ِٛعص وٌٛغ٘اي آتي ٔيؼٔ ،صة يه ذغِٛؿراخ ؿاصٖ
صع اذاق ٘ا ِ ،ي ذٛأض ِمضاع ػياصي اػ ِصغف أغژي عا وا٘ق ص٘ض.

ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی:
اِغٚػٖ اؿرفاصٖ اػ ٌٛاػَ تغلي سأگي صع ايغاْ عٔٚضي ع ٚتٗ ذٛؿمٗ صاعص .ذغييغ كغايػ
اجرّالي  ٚاػصياص ذمضاص ِصغف وٕٕضگاْ تالث كضٖ اؿد  ،تاػاع ٌٛاػَ تغلي سأگي صع
ولٛع عكض لاتً ذٛجٙي صاكرٗ تاكض .تض ْٚكه ايٓ عٔٚض ذٛؿمٗ تغ افؼايق ِصغف تغق
ٔيؼ ذاثيغگظاع اؿد.ذٛجٗ تٗ چگٔٛگی اؿرفاصٖ اػ ايٓ ٚؿايً صع جٙد کا٘ق ِصغف
أغژی ِی ذٛأض ذاثيغ تـؼايی صع ِيؼاْ ِصغف أغژی صاكرٗ تاكض.
ذذد ٘يچ كغايؽي صع ؿالاخ اٚج ِصغف اؿرفاصٖ ٔلٛص  .عٚػ٘اي ذمؽيً ٚ
ؿالاخ اٌٚيٗ صثخ تٙرغيٓ اياَ تغاي اؿرفاصٖ اػ صؿرگاٖ ٘ـرٕض.
فيٍرغ آب سغٚجي صؿرگاٖ عا ذّيؼ ٔگٗ صاعيض.
دري اٌّمضٚع اػ سله وٓ صؿرگاٖ اؿرفاصٖ ٔلٛص.
٘غ گ ٗٔٛكـرلٛيي صع دضالً صِاي ِٕاؿة ِٛ ٚعص ٌؼ َٚذٕفيُ كٛص ذا اػ ِصغف
تيق اػ دض تغق  ٚاذالف آب گغَ جٍٛگيغي كٛص.
اػ ـغفيد صؿرگاٖ تٗ ؼٛع واًِ اؿرفاصٖ كٛص.
تـياعي اػ صؿرگا٘ٙا صاعاي يه تغٔاِٗ كـرلٛي الرصاصي ٘ـرٕض وٗ كـرل ٛعا تا
وّرغيٓ آب  ،پٛصع  ٚدغاعخ ِّىٓ أجاَ ِيضٕ٘ض تا وّه صفرغچٗ عإّ٘ا اػ ايٓ
تغٔاِٗ اؿرفاصٖ وٕيض.
٘غچٗ ذمضاص صٚع٘اي سله وغصْ ٌثاؿلٛيي صع صليمٗ تيلرغ تاكضِٕ ،جغ تٗ افؼايق
ِصغف تغق ِيگغصص.
ِاكيٓ ـغفلٛيي عا صٚع اػ يشچاي لغاع ص٘يض ػيغا دغاعخ ذٌٛيضي صؿرگاٖ
ِصغف تغق يشچاي عا افؼايق ِيض٘ض.
صع صٛعذيىٗ ِاكيٓ ـغفلٛيي كّا ؿيـرُ سله وٓ تض ْٚگغِا صاعص اػ آْ اؿرفاصٖ
 ٚاگغ ٔضاعص تمض اػ كـرل ٛصعب آٔغا تاػ ذا تا جغياْ ٘ٛا ـغف ٘ا سله كٔٛض.

ِاكيٓ ٘اي ٌثاؿلٛيي تا صعب اػ جٍ ٛتـياع وّرغ اػ أٛاق ِاكيٓ ٘اي تا صعب اػ
تاال آب  ٚتغق ِصغف ِي وٕٕض.
ٌىٗ گيغي ٌثاؽ ٘ا  ،صع اغٍة ِٛاعص تٗ كّا ايٓ اِىاْ عا ِي ص٘ض وٗ اػ تغٔاِٗ
٘اي تا آب ؿغص يا آب  40ذا  60صعجٗ اؿرفاصٖ وٕيض.
اؿرفاصٖ اػٌ ٌٗٛولي آب گغَ تغاي اؿرفاصٖ صعِاكيٓ ٌثاؿلٛيي تـياعِفيض اؿد.
٘ؼيٕٗ ٘اي أغژي ِصغفي  ٚذمّيغٔٚگٙضاعي تشلي اػ ٘ؼيٕٗ صع اسرياع گغفرٓ
يه ٚؿيٍٗ اؿد وٗ صع ِاكيٓ ٘اي ٌثاؿلٛيي تا تغچـة أغژي ٔإِاؿة تاالذغ
اؿد .ايٓ ٚظميد تغاي ِاكيٕٙاي ٌثاؿلٛيي غيغاؿرأضاعصتٗ ِغاذة تضذغاؿد.
اٌٚيٓ ِّٙ ٚرغيٓ ٔىرٗ صع سغيض ِاكيٓ ٌثاؿلٛيي ذٛجٗ تٗ اؿرأضاعص تٛصْ  ٚعذثٗ
تغچـة ِصغف أغژي آْ اؿد .تض ْٚذٛجٗ تٗ ايٓ فاورٛع٘ا ٘غگؼ الضاَ تٗ
أرشاب ٔىٕيض.
صعجٗ دغاعخ  90صعجٗ عا ِمّٛال تغاي ٌثاؿٙاي ؿفيض  ٚتـياع وثيف تٗ واع
ِيثغٔض.
تايض ذٛجٗ صاكد وٗ ِاكيٓ ٌثاؿلٛيي چٗ اِىأاذي تغاي كـرل ٛتٗ كّا ِي ص٘ض،
اِىاْ كـرل ٛتا آب ؿغص  ،اِىاْ كـرل ٛتا صعجح دغاعخ پاييٓ آب  ٚاِىاْ ذمييٓ
ذمضاص صٚع آتىلي صع صليمٗ  ،اػ جٍّٗ اِىأاخ ِفيضي ٘ـرٕض وٗ ِي ذٛإٔض صع وا٘ق
ِصغف تغق ِاكيٓ ٌثاؿلٛيي تـياع ِؤثغ تاكٕض.
ِيؼاْ ِصغف تغق ِاكيٓ ٌثاؿلٛيي پيق اػ ٘غ چيؼ تٗ ذىٌٕٛٛژي تىاعگغفرٗ كضٖ
ذٛؿػ واعسأح ؿاػٔضج آْ تـرگي صاعص.
ِاكيٓ ٘اي ـغفلٛيي ِمضاع ػياصي تغق  ٚآب ِصغف ِي وٕٕض  ،تٕاتغايٓ صع
سغيض آٔٙا تايض تٗ ٘ؼيٕٗ ِصغف ٘غ يه اػ ايٓ صِٕ ٚثك ذٛجٗ صاكد.

یخچال و فریزر
يشچاي -فغيؼع اػ عايجرغيٓ ٌٛاػَ تغلي سأگي  ٚاػ پغِصغفرغيٓ آٔٙا ِيثاكض .يشچاي-
فغيؼع صع ؿايؼ٘ا  ٚاكىاي ِرٕٛلي ؿاسرٗ ِيلٛص وٗ جٍّگي اصٛي واع يىـأي صاعٔض .
ِصغف أغژي ايٓ ٚؿيٍٗ ٚاتـرگي تـياع ػياص تٗ ٔذ ٖٛاؿرفاصٖ  ٚكغايػ جأثي ِإٔض
ِٛلميد ٔصة  ٚغيغٖ صاعص.
صع ٕ٘گاَ سغيض يشچاي  ٚفغيؼع تٗ ِيؼاْ ِصغف أغژي  ٚتغچـة أغژي آٔٙا
صلد وٕيض.
دجُ يشچاي  ٚفغيؼع تايض تا ذٛجٗ تٗ ٔياػ  ٚذمضاص افغاص سأٛاصٖ أرشاب كٛص ذا اػ
فعاي آْ تؽٛع واًِ اؿرفاصٖ كٛص.
تغفه ٘اي يشچاي  ٚفغيؼع عا تؽٛع ِٕفُ آب وٕيض  ،ػيغا تا افؼايق للغ تغفه ،
تاال َ يغٚص .تا أرشاب يشچاي ٘اي ِجٙؼ تٗ ؿيـرُ تغفه آب وٓ اذِٛاذيه ِ ،صغف
تغق تض ْٚصساٌد ِصغف وٕٕضٖ وا٘ق ِي ياتض.
لغاع صاصْ يشچاي يا فغيؼع صع ِجاٚعخ صؿرگا ٘ٙاي گغِاػا ِثً اجاق گاػ ،آب
گغَ وٓ  ،كٛفاژ ّ٘ ٚچٕيٓ ػيغ ٔٛع ِـرميُ سٛعكيض ِ ،صغف أغژي آٔغا افؼايق
ِي ص٘ض .صع صٛعذي وٗ ِىاْ صيگغي تغاي لغاع صاصْ يشچاي فغيؼع صع آكپؼسأٗ
ٚجٛص ٔضاكرٗ تاكض  ،تا يه پٛكق ِٕاؿة (لايك دغاعذي)صؿرگاٖ عا اػ دغاعخ ٚ
گغِا دفؿ وٕيض.
فعاي پلد يشچاي  ٚفغيؼع تغاي گغصف ٘ٛا تايض دضالً تٗ أضاػٖ  20ؿأريّرغ تا
صيٛاع فاصٍٗ صاكرٗ تاكض .ظّٕاً الػَ اؿد ٌٛي ٘ٙاي پلد يشچاي  ٚفغيؼع ِٛٚذٛع
آْ دضالً ؿاٌي ص ٚتاع گغصگيغي كٛص .علايد ايٓ ِٛاعص ؿثة أرماي دغاعخ تٙرغ
تيٓ ٘ٛا ٘ ٌٌٗٛ ٚا سٛا٘ض كض.
ِٛاص غظايي عا پيق اػ ؿغص كضْ واًِ صع يشچاي  ٚفغيؼع لغاع ٔض٘يض  ٚاػ
گظاكرٓ ّ٘ؼِاْ ِمضاع ػياصي ِٛاص غظايي صع يشچاي  ٚتٛيژٖ فغيؼع سٛصصاعي وٕيض .
ايٓ واع ؿثة ايجاص فلاع تيق اػ دض تٗ ِٛذٛع يشچاي  ٚفغيؼع سٛا٘ض كض.

جٙد ٔگٙضاعي ِٛاص غظايي  ،پؾ اػ گظاكرٓ آٔٙا صع ويؾ ٘ٙاي فغيؼع ،صع آٔٙا عا
تٗ صٛعذي تثٕضيض وٗ صيگغ ٘ٛاي اظافي صع صاسً آْ ٚجٛص ٔضاكرٗ تاكض .صع ظّٓ
تغ عٚي ٘غ يه اػ ويؾ ٘ٙا تغچـثي وٗ داٚي ِؽاٌثي ّ٘چٔ ْٛاَ ِٛاص غظايي ،
ٔٛق آْ(ؿغر كضٖ ،پشرٗ ،ساَ  ٚ(... ٚذاعيز ِٕجّض وغصْ تاكض عا تچـثأيض.چٕيٓ
تغچـثي عا تا اؼاللاخ وٍي ذغ كاًِ فٙغؿد ِٛاص غظايي صاسً ٘غ ؿثض  ،ول، ٛ
لفـٗ  ٚيا ؼثمٗ ٔيؼ ذٙيٗ وغصٖ  ٚصع ِذً ِٕاؿة تچـثأيض .تٗ ايٓ ذغذية صؿرياتي تٗ
ِٛاص غظايي ِٛعص ٔياػ تـياع آؿاْ سٛا٘ض كض ِٚضخ ػِاْ الػَ تغاي پيضا وغصْ
ِٛاص ِٛعص ٔياػ  ٚتاػ ِأضْ صعب ٚؿيٍٗ وا٘ق سٛا٘ض يافد.
اػ تاػ  ٚتـرٗ وغصْ تيٛٙصٖ صعب يشچاي يا فغيؼع پغ٘يؼ وٕيض ٘غ تاع وٗ صعب
يشچاي عا تاػ ِيىٕيض دضٚص 30صعصض اػ ؿغِاي آْ ساعج ِيلٛص.
ٔٛاع الؿريىي صعب يشچاي  ٚفغيؼع تٗ ِغٚع ػِاْ أمؽاف  ٚواعآيي سٛص عا اػ
صؿد ِي ص٘ض .ذٛصيٗ ِي كٛص ؿاٌي يىثاع ؿاٌُ تٛصْ ٔٛاع٘ا وٕرغي كٛص ذا صع
صٛعخ وٛچىرغيٓ ٔلري ٘ٛا ٔ ،ـثد تٗ ذمٛيط آْ الضاَ گغصص.تغاي ايٓ ِٕفٛع
يه اؿىٕاؽ تيٓ صعب  ٚتضٔٗ لغاع ص٘يض  ،اگغ اؿىٕاؽ ِذىُ صع جاي سٛص لغاع
ٔگغفد ،ادرّاالً الؿريه ٘اي اؼغاف يشچاي سغاب كضٖ أض.
تايض ذٛجٗ صاكد وٗ ذٕفيُ صذيخ  ٚتٗ ِٛلك ذغِٛؿراخ يشچاي  ٚيا فغيؼع تا
لٕايد تٗ ِٛاعصي ّ٘چ ْٛدجُ ِ ٚيؼاْ ِٛاص غظايي صع ْٚآٔٙاِ ،ذً لغاع گغفرٓ
يشچاي  ٚفغيؼع  ٚصِاي ِذيػ ٚؿايً ِؼتٛعٔ ،مق ِّٙي صع وا٘ق ِصغف أغژي
ايٓ ٚؿايً سٛا٘ض صاكد  ٚتٗ لثاعذي ذٕفيُ ٔاصعؿد  ٚيا لضَ ذٛجٗ تٗ ذٕفيُ تٗ
ِٛلك ذغِٛؿراخ تالث فاؿض كضْ  ٚيا ي سؼصگي ِٛاص غظايي  ٚتٗ ذثك آْ افؼايق
ِصغف أغژي سٛا٘ض كض .تٕاتغايٓ صعجٗ ذغِٛؿراخ فغيؼع عا ِمّٛالً تيٓ  15ذا
 18صعجٗ ػيغ صفغ  ٚصعجٗ ذغِٛؿراخ يشچاي عا تيٓ  2ذا  4صعجٗ تاالي صفغ
ذٕفيُ وٕيض .ذٕفيُ صعجٗ دغاعخ عٚي دضٚص  5صعجٗ پاييٓ ذغ اػ ايٓ ِيؼاْ ِ ،ي
ذٛأض ؿثة افؼايق ِصغف أغژي ذا دض تيق اػ  20صعصض تلٛص.
اػ گظاكرٓ ٘غگ ٗٔٛپاعچٗ تغ عٚي ؼثماخ يشچاي جضاً پغ٘يؼ وٕيُ  ،چ ْٛايٓ واع
اػ گغصف ٘ٛا صع يشچاي جٍٛگيغي ِي وٕض ِ ٚصغف تغق آْ عا افؼايق ِي ص٘ض.

