باسمه تعالی

ثیوبر ارجوٌس ،سزکبر ذبًن/جٌبة آقبی
ثبسالم،
ّن اکٌَى کِ زرهبى ارتَزًسی شوب ثب استفبزُ اس االیٌز ّبی شفبف آغبس شسُ است السم است ثِ چٌس
ًکتِ سیز تَجِ ٍ تعْس کبفی زاشتِ ثبشیس تب ثْتزیي ًتیجِ هوکي اس زرهبى هقسٍر شَز:
 -1زکتزگَگبًی زرهبى ثب االیٌز ّب را فقط زر هَارز ذبص هفیس هی زاًس .ارایِ ایي زرهبى ثِ شوب
یعٌی شوب فزز هٌبسجی ثزای ایي زرهبى ّستیس هشزٍط ثِ ایٌکِ ّوکبری کبفی زاشتِ ثبشیس.
 -2استفبزُ هزتت اساالیٌز ّب (  20سبعت زر شجبًِ رٍس) ٍ رعبیت زرست تَالی االیٌز ّب ثسیبر هْن
است .االیٌز ّبی اٍل را ّ 3فتِ ٍ ثعسی ّب را ّ 2فتِ پیبپی استفبزُ کٌیس.
 -3زر طَرتیکِ سهبى االیٌز جسیس رسیسُ ٍلی احسبس هی کٌیس االیٌز جسیس ٌَّس ثِ سرتی سیبز جب
هی رٍز ،چٌس رٍسی استفبزُ اس االیٌز فعلی را ازاهِ زّیس ٍ ثعس زٍثبرُ االیٌز جسیس را اهتحبى کٌیس.
 -4ذَرزى غذاّبی ثسیبر ًزم یب ًَشیسًی ّب ثب ٍجَز االیٌز ّب ثِ شزطی کِ ٍلزم ثبشٌس ٍ ًِ زاغ،
هشکلی ًرَاّس زاشت ٍلی ثِ ّزحبل تَطیِ هی شَز اس ذَرزى ٍ آشبهیسى ثب االیٌز ّب ذَززاری
کٌیس تب تغییز شکل یب تغییز رًگ زر آى ّب رخ ًسّس.
 -5هسَاک سزى هزتت ثِ تعساز  3-2ثبس زر رٍس را حتوب ازاهِ زّیس ٍ ًد زًساى ّن  2-1زٍثبر زر
رٍس استفبزُ کٌیس .هی تَاًیس االیٌز ذَز را ّن ثشَریس ٍ ثِ ایي هٌظَر آة سزز ٍ هبیع ظزفشَیی
هالین ٍ هسَاک ًزم کبفی است .تزجیحب هسَاک استفبزُ ًکٌیس.
 -6اگز االیٌز را گن کززیس حتوب ثب هطت توبس ثگیزیس ٍ کست تکلیف کٌیس .اگز فکز هی کٌیس
زستزسی فَری ثِ هطت هقسٍر ًیست ،تب سهبى هزاجعِ االیٌز قجلی را استفبزُ کٌیس.
 -7تحقیقبت ًشبى زازُ اًس کِ ثب االیٌز ّب رسیسى ثِ اّساف تعییي شسُ ثزای حزکبت ذبص زقت
کبفی ذَاّس زاشت اهب هوکي ّست ًیبس ثِ تٌظین هجسز ثبشس کِ ثب االیٌز ّبی جسیس یب گبّی
اتظبالت کَتبُ هست ثبثت اًجبم هی شَز .اگز شوب ّوکبری زرست زاشتِ ثبشیس ٍ ًشست زرست
االیٌز ّب هشرض ثبشس ،ایي تٌظین هجسز ّشیٌِ اضبفی ًرَاّس زاشت.

 -8زر ًگْساری االیٌز ّب (هحل هطوئي ٍ ثِ زٍر اس ًَر ٍ حزارت سیبز) زقت کٌیس.
 -9سهبًجٌسی زرهبى ثزای افزاز هرتلف هوکي است زقت یکسبى ًساشتِ ثبشس .پبسد هتفبٍت ثبفت
ّب ثِ زرهبى هوکي است ثز سزعت زرهبى تبثیز ثگذارز .اهب زر اغلت هَارز سهبى اعالم شسُ زقت
هٌبست زارز.
 -10هبّیت زیجیتبل ثَزى زرهبى ثب االیٌز ّب ایي هشیت را ثِ شوب هی زّس کِ اس شزایط پبیبى زرهبى
تقزیجب آگبُ ثبشیس .ثٌبثزایي هی تَاًیس زر طزاحی زرهبى تب حسٍزی هشبرکت ًوبییسً .تبیج تقزیجی
هَرز اًتظبر هب ثزای پبیبى زرهبى شوب ثِ شکل سیز ذَاّس ثَز:

