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 : نکته هایی که در اسباب کشی باید رعایت نمود

 

 :د ثتذا لیغتی اس کبرّبیی کِ ثبیذ اًجبم گیزىا-1

ثب حفع تزتیت ٍ سهبى ثٌذی ٍ ّوچٌیي لَاسهی کِ ثبیذ جب ثِ جب ؽًَذ، ثز رٍی کبغذ یبدداؽت کزدُ، عپظ هزحلِ 

 .ثغتِ ثٌذی را آغبس کٌیذ

  

 : ثذاًیذ ثزای ثغتِ ثٌذی ثِ چِ هَادی ًیبس اعت-2
ؽوب هی تَاًیذ ایي قجیل جؿجِ ّب را اس فزٍؽگبُ ّبیی هبًٌذ )طٌبة، جؿجِ ّبی ظخین هقَایی در اًذاسُ ّبی هختلف 

، جؿجِ ّبی پالعتیکی یب چَثی هخصَؿ هیَُ، پبرچِ، چغت ًَاری (عَپزهبرکت ّب ثِ هجلغ اًذک خزیذاری کٌیذ

هحکن ٍ پْي، هٌگٌِ، ثزچغت، ثٌذ، پالعتیک ّبی حجبة دار هخصَؿ ثغتِ ثٌذی ؽکغتٌی ّب، رٍسًبهِ ّبی 

 .ثبطلِ، هبصیک درؽت هؾکی یب آثی ٍ قزهش ثزای ثغتِ ثٌذی ًیبس اعت

  

 .پیؼ اس ثغتِ ثٌذی، لَاسم را ؽغتِ ٍ یب پبک کٌیذ -3
الجتِ ایي هغئلِ در هَرد غزٍف هصزفی، لیَاى ّب، آئیٌِ، کزیغتبل ّب ٍ اهثبل ایٌْب ثبیذ ثِ صَرت هجذد در هحل 

 .جذیذ ًیش اًجبم گیزد

  

: اگز جؿجِ ّبی ّز یک اس لَاسم ؽکغتٌی را ٌَّس ًگِ داؽتِ ایذ-4
اثتذا آًْب را در ال ثِ الی پبرچِ، رٍسًبهِ یب پالعتیک پیچیذُ عپظ در داخل جؿجِ هخصَؿ   در هزحلِ ثغتِ ثٌذی، 

در غیز ایي صَرت ثب ثغتِ ثٌذی هحکن تز ّز یک اس آًْب ثِ صَرت جذاگبًِ، در ًْبیت ّوِ را در . ؽبى قزار دّیذ

 .کٌبر ّن در جؿجِ ای ثشرگ ثب دقت ثچیٌیذ

 

: پیؼ اس قزار دادى لَاسم در جؿجِ ّبی هقَایی-5
 .اس هحکن ثَدى اتصبالت آًْب، اطویٌبى حبصل کٌیذ 
 

: دّز چِ در ثغتِ ثٌذی ٍعبیل ؽکغتٌی ثیؾتز دقت کٌی-6
 .خَاّیذ گزفت  خَد را عبلن تز تحَیل اجٌبط 

 

:  ی خزدُ ریشّبی ؽکغتي-7
 .ؾٌَاى جؿجِ آًْب اعتفبدُ کٌیذ  را در پبرچِ یب رٍسًبهِ پیچیذُ ٍ اس غزٍف پالعتیکی دردار فزیشری ثِ
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: مثِ ٌّگبم چیذى لَاس-8 
تَعط جؿجِ ٍ اتصبالت آى را در ًػز ثگیزیذ تب   درٍى ّز ًَؼ جؿجِ ای ثِ خصَؿ هقَایی، هیشاى تحول ٍسى لَاسم 

ثِ هٌػَر هحکن تز کزدى اتصبالت جؿجِ هقَایی هی تَاًیذ اس چغت ّبی ). در حیي جبثِ جبیی هؾکلی پیؼ ًیبیذ

 )ًَاری پْي اعتفبدُ کٌیذ

 

: اثزای حول راحت تز ٍ اعتحکبم ثیؾتز جؿجِ ُ-9
اعجبة کؾی ّوَارُ اس جولِ اهَر هؾکل، ثِ ٍیضُ ثزای خبًن .هٌبعت اعت  کبرثزد طٌبة ّبی ظخین ًیش ثغیبر 

لذا ثِ هٌػَر اًجبم ّز چِ راحت تز، عزیؽ تز ٍ ثذٍى خغبرت آى ٍ ّوچٌیي رفبُ ثیؾتز خَدتبى . ّبی خبًِ اعت

 ثِ ارائِ ًکبتی هی پزداسین کِ تَجِ ثِ آًْب ؽوب را در اًجبم ایي پزٍصُ یبری خَاّذ داد

 

: اپظ اس ثغتِ ثٌذی ٍعبیل ٍ قزار دادى آًْب در جؿجِ ُ-10
 .ایي هیبى جؿجِ ای گذاؽتِ ًؾَد  تؿذاد آًْب را ؽوبرػ کٌیذ تب در 
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: یدر رٍی ّز جؿجِ پظ اس اتوبم کبر ثغتِ ثٌذ-11 
داخل آى چغجبًذُ ٍ در صَرتی کِ اجٌبط داخل آى ؽکغتٌی اعت، ثب   ثزچغجی حبٍی لیغت ٍعبیل ٍ لَاسم 

هبصیک قزهش ایي کلوِ ٍ ّوچٌیي هحلی را کِ ایي لَاسم ثِ آى تؿلق دارًذ، ثِ صَرت درؽت ثز رٍی جؿجِ یب 

ثِ ایي تزتیت ّز یک اس جؿجِ ّب ثِ هحط اًتقبل ثِ هکبى جذیذ، در آى فعبی اؽبرُ ؽذُ قزار . ثزچغت ثٌَیغیذ

 .ثب ایي رٍػ، ًػن ثیؾتز ٍ عزیؿتز در هحیط حبکن هی ؽَد. گیزد

  

: یثِ هٌػَر جلَگیزی اس کثیف ؽذى فزػ ٍ ثِ خصَؿ ریؾِ ّبی آى ثِ ٌّگبم جب ثِ جبی-12
دٍ الیِ پبرچِ ٍاقؽ   اثتذا پبرچِ ای را در قغوت ریؾِ ّب ثِ صَرت دٍال ثِ گًَِ ای قزار دّیذ کِ ریؾِ در ثیي 

در ًْبیت اگز پبرچِ ثشرگ دیگزی در دعتزط داریذ، ثِ دٍر فزػ لَلِ . ؽَد، عپظ فزػ را ثب پبرچِ لَلِ کٌیذ

 .ؽذُ ًیش ثپیچیذ

  

 :  داخل ّز یک اس کؾَّبی پبتختی ٍ هیش آرایؼ-13
عپظ کؾَی حبٍی ٍعبیل را در داخل کیغِ سثبلِ ثشرگ ٍ . هزتت ثچیٌیذ  را تویش کزدُ ٍ لَاسم داخل آى را ثِ طَر

اگز کؾَ )ثِ هٌػَر جلَگیزی اس ریختي لَاسم ثِ ثیزٍى، در پالعتیک را ثب چغت هحکن کٌیذ . ظخیوی قزار دّیذ

 .(ثشرگ ثبؽذ اس دٍ کیغِ سثبلِ اعتفبدُ کٌیذ

 

: ثِ ٌّگبم اعجبة کؾی-14
لذا ثزای هزاقجت ٍ . هؿزض صذهِ قزار هی گیزًذ  ٍعبیل چَثی دارای گَؽِ ّبی ساٍیِ دار هبًٌذ هیشّب، ثیؾتز در 

ًگْذاری اس ایي قجیل لَاسم چَثی، اثتذا رٍی سٍایب را ثب پالعتیک حجبة دار ٍ یب حتی پالعتیک عبدُ یب رٍسًبهِ 

ثزای ایي هٌػَر اس چغت ّبی هحکن . پَؽبًذُ عپظ الیِ دیگزی اس هقَای ظخین ثز رٍی پَؽؼ قجلی قزار دّیذ

 .ًَاری اعتفبدُ کٌیذ
 

: م ٌّگبهی کِ ثزای هحکن کزدى پَؽؼ ّبی حفبغتی ثزای لَاس-15
 .چغت ّبی ًَاری را ثِ کبر هی ثزیذ، هزاقت ثبؽیذ کِ چغت ثِ طَر هغتقین ثب عطح لَاسم چَثی توبط پیذا ًکٌذ

 

: اثِ هٌػَر جلَگیزی اس ایجبد ّزگًَِ صذهِ ای ثزای رًگ ٍ رٍکؼ چَة ٍ پبیِ صٌذلی ُ-16
ثِ ایي تزتیت کِ آًْب را ثِ صَرت . ٍ ثِ طَر کلی هجلوبى ًیش اس رٍسًبهِ ّبی ثبطلِ، پبرچِ یب پالعتیک اعتفبدُ کٌیذ 

 .چٌذ الیِ ثِ دٍر هحل هَرد ًػز ثپیچیذ
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: یثزای ثغتِ ثٌذی لَاسم ٍ خزدُ ریشّبی ؽکغتي-17 
 .ثِ ایي تزتیت ثب یک تیز دٍ ًؾبى خَاّیذ سد. هٌشلتبى ًیش اعتفبدُ کٌیذ  هی تَاًیذ اس لجبط ّبی ًخی 

 

:  تاگز هجلوبى ؽوب دارای رٍکؼ پبرچِ ای اط-18
 .ثِ ٌّگبم اعجبة کؾی ّوِ هجل ّب را ثب رٍکؼ هخصَؿ ؽبى پَؽبًذُ ٍ عپظ حول کٌیذ 

  

: جؿجِ ّبی ثشرگ را تٌْب ثب کتبة ٍ لَاسم عٌگیٌی هبًٌذ آى پز ًکٌیذ-19
ثبرثزاى ثغیبر هؾکل خَاّذ ثَد، ثٌبثزایي ًیوی اس آًْب را ثب کتبة ٍ ًیوی دیگز را ثب خزدُ   سیزا حول آى ثزای 

 .ریشّبی دیگز پز کٌیذ

  

: ى ثزای حول گیبّبى ثِ خصَؿ گلذاى ّبی ثشرگ ٍ عٌگی-20
ثِ ّوبى صَرت هَجَد ًیغت ٍلی در هَرد گلذاى ّبی کَچک، هی تَاًیذ هجوَؾِ ای   چبرُ ای ثِ جش جب ثِ جبیی

اس آًْب را در یک جؿجِ هحکن هقَایی، چَثی یب پالعتیکی قزار دادُ ٍ در داخل ّزیک اس گلذاى ّب، چَثی ثِ ثلٌذی 

ثز رٍی عطح دّبًِ ٍ   عپظ کیغِ سثبلِ ای ثشرگ ٍ یب پالعتیکی ًبسک را. هجوَؾِ فزٍ کٌیذ گیبُ ارتفبؼ ثلٌذتزیي

هٌبفذی را ثزای  )طزفیي جؿجِ ٍ ّوچٌیي پبیِ ّبی چَثی فزٍ رفتِ در گلذاى ّب قزار دادُ ٍ ثب چغت هحکن کٌیذ

 )تٌفظ گیبُ ثبقی ثگذاریذ

 

: ثبط ّبی آٍیشل-21
 .هیبى یک هالفِ پیچیذُ ٍ حول کٌیذ  را ثب ّوبى چَة لجبط ثِ صَرت هجوَؾِ ای در یک پالعتیک ثشرگ ٍ یب در 

 

:  ثزای حول لَاسم صَتی ٍ تصَیزی-22
ثٌذی هحکن در هحل ّبی حغبط هبًٌذ ؽیؾِ تلَیشیَى   اس جؿجِ ّبی هخصَؿ آًْب ٍ یب یک جؿجِ دیگز ثب ثغتِ 

 .یب هبًیتَر کبهپیَتز اعتفبدُ کزدُ ٍ در صَرت اهکبى ثب ٍعیلِ ًقلیِ ؽخصیتبى حول کٌیذ

 

:   اجٌبط گزاًقیوت-23
 .یب ٍعیلِ ًقلیِ ؽخصی حول کٌیذ  هبًٌذ طال، پَل، ًقزُ، فزػ ٍ ّوچٌیي ؽکغتی ّب را ًیش در صَرت اهکبى

 

:  پیؼ اس اعجبة کؾی ثِ هحل جذیذ-24
ثِ ایي تزتیت ثب ٍجَد ّز ًَؼ حؾزُ احتوبلی هجبرسُ هی .کٌیذ  آًجب را ثِ طَر کبهل تویش کزدُ ، عپظ عوپبؽی 

 .ؽَد
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:   لَاسم ظزٍری-25 
را کِ در طَل اعجبة کؾی ٍ رٍسّبی جبثِ جبیی ًیبس داریذ در دعتزط قزار دّیذ ، هبًٌذ پَؽبک، لَاسم ثْذاؽتی 

 .ٍغیزُ
 

: تاگز کف خبًِ جذیذتبى ثب هَکت پَؽیذُ ؽذُ اط-26
 . رٍی عطح هَکت را پالعتیکی ظخین ٍ ثشرگ پْي کٌیذ تب ثِ ٌّگبم اعجبة کؾی ٍ جبثِ جبیی کثیف ًؾَد

 

: اؾن اس ثشرگ یب کَچک- تب حذ اهکبى ّیچ ٍعیلِ ای را -27
ثذٍى جؿجِ ٍ یب الاقل ثغتِ ثٌذی ٍ ایجبد پَؽؼ ثب هقَا ٍ یب ّز چیش دیگزی هبًٌذ آى جبثِ جب ًکٌیذ؛ سیزا قزار  

گزفتي آًْب ثِ خصَؿ لَاسم ثشرگ در کٌبر ّن در ٍعیلِ ًقلیِ هخصَؿ اعجبة کؾی ثذٍى ّزگًَِ پَؽؾی ، 

 .احتوبل آعیت رعیذى ثِ غبّز ٍعبیل را افشایؼ هی دّذ

 

 :ُ کلیِ اعجبة ٍ اثبثیِ خبى-28
حتی لَاسهی کِ در هحل قجلی ّوَارُ در جؿجِ ّبی هخصَؿ ثغتِ ثٌذی ثَدُ اًذ را ثبس کزدُ ٍ پظ اس تویش کزدى ٍ 

ثِ طَر هجذد ثغتِ ثٌذی کزدُ ٍ ثِ  (ثِ لحبظ ٍجَد حؾزاتی هبًٌذ عَعک ٍ غیزُ )سدٍدى خبک ٍ غجبر ٍ ثبسدیذ آًْب

سیزا هوکي اعت در غیز ایي صَرت، ثب ّوِ توْیذاتی کِ ثزای هجبرسُ ثب حؾزات در خبًِ . هحل جذیذ حول کٌیذ

 .جذیذ اًذیؾیذُ ایذ، حؾزات ٍ یب تخن آًْب را اس طزیق ٍعبیل ثِ ایي هحل هٌتقل کٌیذ
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