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آهَسش ًػت درة ثبسکي ثزلی غٌذٍق عمت
(غٌذٍق پزاى) تٌذر09

غٌذٍق پزاى ٍسیلِ ای ّست کِ ثِ لفل غٌذٍق عمت ٍغل هیطِ ٍ ثَسیلِ اّزهی کٌبر
غٌذلی ٍ یب کلیذ دسدگیز هیتًَیذ ثذٍى سَییچ هبضیي درة غٌذٍق عمت رٍ ثبس کٌیذ چَى
درة غٌذٍق عمت تٌذر  09ثب سَییچ ثبس هیطِ ٍ ثبیذ ّز ٍلت خَاستیي درة رٍ ثبس کٌیذ
ثب کلیذ ایي کبر رٍ ثکٌیذ کِ سیبد خبلت ًیست ٍ اکثزا غٌذٍق پزاى ًػت هیکٌٌذ
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دٍ ًَع غٌذٍق پزاى هیطِ ثزا تٌذر ًػت کزد یک ًَع ثزلی ّست کِ ثب یک پوپ کبر
هیکٌِ کِ ایي پوپ ّن هی تًَِ ثِ دسد گیز ٍغل ثطِ ٍ اس طزیك اٍى عول کٌِ ٍ ّن هیطِ
ثِ غَرت هدشا اس طزیك یِ دکوِ عول کٌِ.

یک ًَع غٌذٍق پزاى دیگ ّن ّست کِ ّوَى طزح رٍهبًی.سیستن ایي غٌذٍق پزاى
ضجیِ ّ 594ستص کِ یِ ضبسی فطبری ًػت هیطِ ٍ ثِ لفل هزکشی هبضیي ٍغل هیطِ.
ایي سیستن در حذٍد  49تب ّ 09شار ثذٍى ًػت لیوتطِ.
ثزای گزفتي سین ثزق خْت غٌذٍق پزاى ثِ ایي غَرت عول کٌیذ.
ضوب ثزای ایي کِ پوپ درة غٌذٍق عمت رٍ فعبل کٌی احتیبج ثِ ٍلتبص ٍ 21لت هثجت داریذ
حبال فزلی ًویکٌِ کِ ایي ٍلتبص رٍ اس کدبی هبضیي تبهیي هیکٌی .اگز اس سیز فزهبى هیخَاّی
کِ استفبدُ کٌی ٍلتی درة سیز فزهبى رٍ ثبس کٌی دلیمب سیز دستِ راٌّوب دٍ تب ًزگی سَکت
هیجیٌی کِ یکی اس اًْب داخل یک تَ رفتگی ّست کِ ٍ آساد ّن ّست اٍى ٍ 21لت ّست ٍ
دیگزی کِ ثیزٍى ّست ثذًِ هبضیي ّست ثِ ٍسیلِ الهپ هیتًَیذ ایي رٍ اهتحبى کٌی.
ٍلی هي خَدم هستمیوب اس سز خعجِ فیَس گزفتن .فیَسی کِ هزثَط ثِ چزاغ سمفی ّست ....
دٍستبًی کِ توبیل ًذارًذ خبیی اس هبضیي را سَراخ کزدُ ٍ کلیذ ثگذارًذ ٍ اغال لػذ ًػت
کلیذ ًذارًذ ٍ یب هی خَاٌّذ ثِ دسدگیز ٍغل ًوبیٌذ دلت کٌٌذ کِ هعوَال اکثز دسدگیزّبی
تػَیزی لبثلیت فزهبى دادى ثِ غٌذٍق پزاى را دارا ّستٌذ ٍ اگز لجال دسدگیز ًػت ًوَدُ
ایذ  ,یک سین ثذٍى استفبدُ کٌبر کبهپیَتز فزهبى دٌّذُ دسدگیز کِ هعوَال سیز فزهبى ًػت
هی ضَد ٍخَد دارد ٍ ثبیذ اس آى سین استفبدُ ًوبییذ.
ثِ یک سین  3-5هتزی ًیبس ثَدُ ٍ هی تَاًیذ اس طزیك ًَار الستیکی رکبة را ثبس کزدُ ٍ اس
طزیك کبًبل ثبریکی کِ ثزای رد کزدى دستِ سین هبضیي استفبدُ هی ضَد  ,سین را تب
اًتْبی هبضیي ثجزیذ .کفی غٌذلی عمت خَدرٍ را ثبس کٌیذ تب راحت تز سین را ثِ غٌذٍق
عمت ّذایت کٌیذ  .اگز لػذ داریذ در آیٌذُ ًوذ اًتْبی غٌذٍق را ًػت ًوبییذ ,دلت
ًوبییذ اس هسیزی سین را رد کٌیذ کِ ثعذا دچبر دردسز ًطَیذ..
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حبل کِ سین ثِ غٌذٍق عمت رسیذُ  ,تَغیِ ثٌذُ ثِ ضوب ایي است کِ حتی الومذٍر حفبظ ,
رٍکص یب ضیلذی ثزای سین در ًظز ثگیزیذ تب اس آسیت دیذى احتوبلی سین در آیٌذُ ٍ
اتػبل کَتبُ ثِ ثٌذُ خلَگیزی ضَد .پیطٌْبد ثٌذُ ثزای ضوب ضلٌگ آکَاریَم هی ثبضذ کِ
ّن کلفتی هٌبسجی دارد ٍ ثِ اًذاسُ هَرد ًیبس اًعطبف پذیز ّست .الجتِ هی تَاى اس رٍکص
سین تزهش دٍچزخِ ٍ هَتَر ًیش استفبدُ ًوَد اهب ضلٌگ آکَاریَم در دستزس تز است.
اثتذا سین هفتَلی ار درٍى ضلٌگ آکَاریَم رد کزدُ ٍ ثْعذ اس خبرج ضذى اس سز دیگز ضلٌگ
سز سین را ثِ آى ثستِ ٍ سین هفتَلی را اس درٍى ضلٌگ خبرج ًوبییذ .ثِ دلت ٍ ثب اراهی
ایي کبر را اًدبم دّیذ تب سین ٍسط راُ ثبس ًطَد هی تَاًذ ثزای رٍاى ضذى اس همذاری رٍغي
هَتَر استفبدُ ًوبییذ
ّوَارُ دیذُ ضذُ است کِ ًػبة ّب ثزای دردسز کوتز ٍ راحتی ثیطتز الذام ثِ ثستي سین
ثِ هیلِ ًگِ دارًذُ درة غٌذٍق هی ًوبیٌذ .کِ ّن اس سیجبیی کبر کن کی کٌذ ٍ ّن اهکبى
آسیت رسیذى ثِ سین در آیٌذُ ثسیبر سیبد است ّوبًٌذ ضکل سیز:
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اس اٍلیي سَراخْبیی کِ در ضکل سیز ثز رٍی هیلِ ًگِ دارًذُ درة غٌذٍق عمت هَخَد هی
ثبضذ سین هفتَلی را رد کزدُ ٍ ثزای رسبًذیي سین ثِ هحل ًػت پوپ اس ٍسط ایي هیلِ
ًگِ دارًذُ استفبدُ ًوبییذ تب سیجبیی کبر دٍچٌذاى ضَد.

ّوبًطَر کِ در ضکل سیز ًطبى دادُ ضذُ است هیلِ ًگِ دارًذُ درة غٌذٍق عمت دارای
سَراخْبیی است کِ هی تَاًذ سین هفتَلی را ثِ غَرت هزحلِ ثِ هزحلِ ٍ سَراح ثِ سَراخ
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رد کزد تب رد کزدى سین ثِ ّوزاُ رٍکص آى ثِ سبدگی اس درٍى هیلِ ًگِ رًذُ رد ضَد ٍ ثِ
خبیی گیز ًکٌذ ٍ در ًْبیت اس لسوت ثبالیی هیلِ ًگِ دارًذُ کِ ثب فلص ّن هطخع ضذُ
است خبرج هی ضَد.

ثعذ اس رد ضذى کبهل سین اس درٍى هیلِ ًگِ دارًذ ,سین هفتَلی را اس درٍى سَراخی کِ در
ضکل سیز ًطبى دادُ ضذُ رد کٌیذ ٍ اس طزیك سَراخْبی ثبالیی درة ّوبًذ هزحلِ لجل سَراخ
ثِ سَراخ رد کٌیذ تب ثتَاًیذ سین را ثِ هحل ثستِ ضذى پوپ ثزسبًیذ تب ّن درة
غٌذٍق ضوب ثعذ اس ثبس ضذى ظبّز سیجبیی داضتِ ثبضذ ٍ ّن سین کوتزیي احتوبل ثزخَرد ثب
خسن خبرخی ٍ خذایی ًکزدُ پبرگی سین داضتِ ثبضذ
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خت در ایي هزحلِ هیزسین ثِ هْن تزیي لسوت کبر ٍ ًػت پوپ .لجل اس ًػت تَضیحبتی
ثِ هطب هیذم ثزای ًػت ثْتز ٍ سیجبتز .سهبًی کِ هیخَاّیذ آپطٌی را ًػت ًوبییذ ثِ ایي
دلت کٌیذ کِ هوکي است لػذ ًػت کزدى آپطٌْبی دیگزی را ّن در آیٌذُ داضتِ ثبضیذ.
پس حتی الومذٍر عول ًػت ثبیذ خَری اًدبم پذیزد کِ در ًػت دیگز آپطٌْب  ,هشاحوتی
ایدبد ًٌوبیذ .ثِ عکسْبی سیز ًگبُ کٌیذ .در ظبّز ایي ًوًَِ ًػجْب هطکلی ًذاضتِ ٍلی در
ثبطي ّن ًوبی ًبسیجبیی ثِ درة غٌذٍق عمت هی ثخطذ ٍ ّن اگز لػذ ًػت ًوذی درة
غٌذٍق را داضتِ ثبضیذ  ,هطکل ایدبد هی ًوبیذ.
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ٍ اهب هحل هٌبست ًػت پوپ ,ثزای ایي هٌطَر هی تَاًذ اس لجِ داخلی ٍرق درًٍی درة
غٌذٍق کِ در ضکل سیز ًطبى دادُ ضذُ است  ,استفبدُ ًوَدُ ٍ ّوبًطَر کِ در ضکل هی
ثیٌیذ تٌْب دٍ سَارخ کَچک ثز رٍی لجِ ٍرق داخلی ًیبس هی ثبضذ .دلت کٌیذ کِ لجل اس
سَراخ کزدى هحل تمزیجی لزار گزفتي پوپ را هطخع ًوَدُ ثِ ًحَی کِ ثِ پوپ ثِ
راحتی عول رفت ٍ ثزگطت خَد را اًدبم دّذ ٍ ثِ خبیی گیز ًکٌذ
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سین هٌفی پوپ را ثَسیلِ ثستْبی هخػَظ کِ در ضکل سیز هی ثیٌیذ ثِ ثٌذُ پیچ
ًوبییذ ٍ سین هثجت را ثِ سیوی کِ اس اتبق ثِ سوت غٌذٍق آٍردیذ هتػل ًوبییذ ٍ ثب
چست یزق خَة عبیك کبری ًوبییذ تب خذایی ًکزدُ ثِ ثٌذُ اتػبلی ًذاضتِ ثبضذ .پوپ را
در خبی خَد سفت ًٌوبییذ تب ثتَاًذ ثزای ًػت هیلِ راثط  ,پوپ را همذاری عمت ٍ خلَ
کٌیذ.

www.CarGarage.ir

ثعذ اس ًػت پوپ در خبی خَد ًَثت ثِ هیلِ ای هی رسذ کِ پوپ را ثِ لفل غٌذٍق هتػل
هی ًوبیذ ٍ سجت ثبس ضذى درة هی ضَد .لجل اس خب سدى هیلِ پوپ را  1-3ثبری اهتحبى
ًوبییذ تب اس عولکزد غحیح پوپ هطوئي ضَیذ .ثزای ًػت هیلِ ثبس کٌٌذُ لفل غٌذٍق
ثبیستی هیلِ را ّوبًٌذ ضکل سیز ثِ پطت هیلِ لفل کِ ثب سَیچ ثبس هی ضَد اًتمبل دّیذ ٍ
پس اس اطویٌبى اس عولکزد غحیحی پوپ ٍ خبی هٌبست هیلِ سز هیلِ را اًذکی کح کٌیذ تب
ثِ هزٍر سهبى اس خبی خَد خبرج ًطَد  .هیتَاًیذ اس هیلِ لفل غٌذٍق الگَ ثگیزیذ.
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