ةعای داؿتو دُدٌ کـی نُفق َُانل نضتلفی هدُد دارد اگع ةضُاٍیم نَهتعیو آىَا را ىام ةتعیم ةطهن ؿک ةایؽتی از چَار َانل نَم ه زیاتی در
دُدٌ کـی یُيی تضم ىىفٌ دار ،نسیه كعار گیعی دؼتگاً دُدٌ کـی  ،کیفیت دؼتگاً دُدٌ کـی ه اپعاتُر دُدٌ کؾ ىام ةعد،کٌ اگع در کار
ٍع کطام اصتاللی هدُد داؿتٌ ةاؿط آن اصتالل ةٌ کل ؼیکل آؼیب زدً ه ةاَث کاٍؾ راىطنان دُدٌ کـی ه یا ةٌ قفع رؼاىطن آن صُاٍط ؿط.
ةا اصتكار ةٌ تُمیر نُارد نَم اؿارً ؿطً نی پعدازیم:
تضم ىىفٌ دار:
تُمیسات الزم ه معهری در کتاةچٌ کلی ارائٌ ؿطً اؼت انا ةٌ َلت نَم ه معهری ةُدن ایو نُارد ةٌ اصتكار تُمیسات الزم ارائٌ نیگعدد.
تضم ىىفٌ دار نياؼب را در ده نعزلٌ ةایؽتی کيتعل ىهُد.
نعزلٌ اهل کيتعل تضم ىىفٌ دار نعةُط ةٌ كتل ازتُلیط آن تُؼه نعغ تضم گظار ةُدً ه نعزلٌ دهم اىتار ه ىگٌ داری نياؼب تضم تُلیط ؿطً نی ةاؿط.
در نعزلٌ کيتعل تضم ىىفٌ دار كتل از تُلیط آن از نعغ تضم گظار ةایط ىؽتت ةٌ کيتعل معیب ىع ه نادً گلٌّ نُلط(کٌ ةؽتٌ ةٌ ىُع ه ىژاد پعىطگان
نتفاهت  ،نتغیع اؼت ه نُهُال ىؽتت یک ىع ةٌ ده یا ؼٌ نادً پیـيَاد دادً نی ؿُد) ه ٍهچيیو ىؽتت ةٌ دكت در تغظیٌ آن اكطانات الزم قُرت ةگیعد
ةٌ َيُان نحال نحال در قُرت ةاال ةُدن درقط کلؽیم در رژیم غظای نعغ نادر پُؼتٌ تضم مضیم ؿطً ه انکان صعهج دُدٌ از ةیو نی رهد.
در نعزلٌ دهم تضم ىىفٌ دار ةایط ةٌ زهل قسیر آن ه ةٌ تازً ةُدً آن تُدٌ کعد ه از زنان دهٍ آهری تضم ىىفٌ دار تا كعار دادن آن در داصل دؼتگاً
دُدٌ کـی ىتایط ةیـتع از ؼٌ رهز وُل ةکـطٍ.هچيیو تضهی ةعای دُدٌ کـی نياؼب نی ةاؿط کٌ در ؿعایه اؼتاىطارد ه نياؼب اىتار ؿطً ه زتها
كُاَط نضكُص ةع اىتار کعدن یک تضم ىىفٌ دار اَم از دنای 61تا 61ؼاىتی گعادی نسیه اىتار ،روُةت 55الی 15درقطی ه گعدش نياؼب تضم ٍا
دروُل رهز ٍيگام اىتار تضم رَایت ؿطً ةاؿط.
تُدٌ نَم :زتها ةایؽتی دكت ؿُد کٌ در قُرت صعیط تضم ٍای ىىفٌ دار  ،صعیط از ىغدیک تعیو نعاکغ نُتتع فعهش قُرت ةگیعد.صعیط ه یا تَیٌ تضم
ىىفٌ دار از ؼایع ؿَعٍا ه فُاقل دهر كىُا ةضاوع پارً ؿطن کیؽٌ ديیيی ه تغییع ؿعایه اكلیهی ه تغییعات آىی دنا ه روُةتی در ٍيگام اىتلال ةؽیار
راىطنان پاییيی صُاٍط داؿت.
نسیه دُدٌ کـی
ؿعایه نسیه كعارگیعی دؼتگاً دُدٌ کـی یکی از نَهتعیو َُانل در داؿتو یک دُدٌ کـی نُفق نیتاؿط کٌ در دفتعچٌ کلی گعهً قيُتی
اؼکيطری ةىُر نفكل پیعانُن ایو نُمُع تُمیسات الزم دادً ؿطً اؼت.
نسیه دُدٌ کـی ةایط دارای دنای اتاؽ ناةیو 02الی 02دردٌ ؼاىتی گعاد ه روُةت اتاؽ ناةیو 22الی52درقط ةاؿط ه ةایط زتها تُدٌ ؿُد کٌ نسیه
دُدٌ کـی ةایؽتی دارای تَُیٌ نياؼب ٍُا ىیغ ةاؿط ةٌ ایو قُرت کٌ زطاكل ٍع ده الی ؼٌ ؼاَت یکتار تَُیٌ ٍُا ه اکؽیژن گیعی نسیه اىذام ؿُد.
اپعاتُر دُدٌ کؾ:
ٍع دؼتگاً دُدٌ کـی از دؼتگاٍَای ىؽل كطیم کٌ کارکعد دؼتی ه نکاىیکی را دارا ةُدً اىط تا دؼتگاٍَای فُؽ ٍُؿهيط ه پیـعفتٌ انعهزی ٍهُارً
ىیازنيط یک اپعاتُر کيتعل کييطً دؼتگاً دُدٌ کـی نی ةاؿط کٌ ایو اپعاتُر دُدٌ کؾ زتها ةایؽتی َلم دُدٌ کـی ةعهز را داىؽتٌ ه نىاةق
نُیارٍای اؼاؼی در کيتعل دؼتگاً دُدٌ کـی رفتار کيط.
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اٍهیت ایو نُمُع ةؽیار اؼاؼی ةُدً اؼت ه نو ةاب ٍهیو نُمُع تُمیسات کانل ه دانٍ در کتاةچٌ کلی گعهً قيُتی اؼکيطری دادً ؿطً اؼت ه
تلطیم زنُرتان گعدیطً اؼت ه اىتٌار ةع ایو اؼت کٌ اپعاتُر تؽله کافی در ایو نُمُع داؿتٌ ةاؿط.

دؼتگاً دُدٌ کـی
چَارنیو اقل اؼاؼی از َُانل نُفلیت در دُدٌ کـی داؿتو یک دؼتگاً دُدٌ کـی ةا کیفیت ةاال ه آؿيایی ةا ىسًُ کيتعل آن نی ةاؿط کٌ ةا تُدٌ
ةٌ اىتضاب دؼتگاً ایغی ةاتُر یک ناؿیو دُدٌ کـی ةاکیفیت در اصتیار ؿهاؼت پػ صُاٍـهيطیم ةعای یادگیعی نىالب گفتٌ ؿطً در ادانٌ دكت ه
تُدٌ ةیـتعی داؿتٌ ةاؿیط.
ایغی ةاتُر چیؽت؟

ایغی ةاتُر:ةعىط دؼتگاً ٍای دُدٌ کـی کُچک ؼاصت کارصاىٌ ناؿیو ؼازی اؼکيطری نی ةاؿط کٌ در ایيذا ةٌ نُعفی ىُع َ21طدی ه َ 61طدی
نُؼُم ةٌ ایغی ةاتُر  6ه ایغی ةاتُر  0نی پعدازیمٍ.ع ده نطل َ 21طدی (ایغی ةاتُر )6ه َ 61طدی (ایغ ی ةاتُر )0ایغی ةاتُرٍا ةا هلتاژ  60هلت کار کعدً
ه ٍيگام كىٍ ةعؽ كادر ةٌ کار کعدن ةٌ هؼیلٌ ی ةاوعی 60هلتی نی ةاؿيط.
ایغی ةاتُر 6
دستگاه های هوشمند و تمام اتوماتیک ایزی باتور  1جزء دستگاه های خانگی تولیدی گروه صنعتی اسکندری می باشد که ظرفیت آن برای تخم مرغ 84
عدد می باشد این دستگاه ها دارای مکانیزم کنترل دما و رطوبت و روز شمار بوده و دارای یک شانه چرخان می باشند.
ایغی ةاتُر 0
دستگاه های هوشمند و تمام اتوماتیک ایزی باتور  2جزء دستگاه های خانگی تولیدی گروه صنعتی اسکندری می باشد که ظرفیت عددی آن برای تخم
مرغ  69عدد می باشد این دستگاه ها دارای مکانیزم کنترل دما و رطوبت و روز شمار بوده و دارای دو شانه چرخان می باشند همچنین این دستگاهها
قابلیت کنترل رطوبت و تهویه و گردش هوای داخل دستگاه را بوسیله فن های رطوبت ساز و سیرکوله را دارا می باشند .از ویژگی های مهم ایزی
باتور2می توان به قابلیت ستر و هچر همزمان آنها اشاره کرد.

کار ةا کيتعلع

ًاٍع ؼادً ه رهؿو ایو کيتعلع ،کار ةا ایو ؼیؽتم را آؼان تع نی کيط  .ةع رهی ایو کيتعلع 3دکهٌ هدُد دارد کٌ ةا فـعدن ه ىگٌ داؿتو  3جاىیٌ ای
دکهٌ  Setیک قطای ةُؽ ؿيیطً نی ؿُد پػ از ؿيیطن آن اىگـت صُد را از رهی دکهٌ ةعداؿتٌ ه ةا زدن یک ةار دکهٌ کاٍؾ(  ) Downصُاٍیط
دیط کٌ چعاغ رهؿو ؿطً ةع رهی نعغ ةٌ زالت ةلطرچیو ه ةا زدن دهةارً ه چيط ةارً دکهٌ کاٍؾ( ) Downنی تُان ىُع پعىطً نُرد ىٌع را اىتضاب کعد ه
پػ از اىتضاب پعىطً ىیازی ةٌ تيٌیم روُةت ه دنای نتياؼب ةا آن پعىطً هدُد ىطارد ه دؼتگاً ةٌ قُرت صُدکار ایو َهل را اىذام صُاٍط داد.
پػ از آن ةا زدن نذطد دکهٌ  Setهارد نعزلٌ دهم تيٌیم نی ؿُیم َ.تارت (،Day ،Setةٌ نُيی تُییو رهز دُدٌ کـی) ةع رهی ىهایـگع ًاٍع نی
ؿُد کٌ ىـاىگع نسل تيٌیم چيطنیو رهز دُدٌ کـی نی ةاؿط  .یُيی ؿها ةا فـار دادن دکهٌ ٍای افغایؾ ( )UPه یا کاٍؾ (  )Downنـضف کيیط
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کٌ در چيطنیو رهز دُدٌ کـی كعار داریط ةطیَی اؼت کٌ اگع در ؿعهع دُدٌ کـی ٍؽتیط ةایط رهز (() 2 2 2قفع) ةٌ نُيی اهلیو رهز اىذام دُدٌ
کـی نی ةاؿط اىتضاب کيیط .پػ از زدن دهةارً دکهٌ  Setاز تيٌیهات صارج نی ؿُیط ه تيٌیهات اىذام ؿطً ىیغ ذصیعً نی گعدد.

اگع ككط دُدٌ کـی از نعغ،ةلطرچیو،ةُكلهُن،کتک،اردک ه غاز در زالت اتُناتیک را داریط ه ةٌ ایو نيٌُر نی صُاٍیط از ؼیؽتم اىتضاب پعىطگان
ةَعً ةتعیط اىذام ایو تيٌیهات ةعای ؿها کافی نی ةاؿط.
آالرم :در قُرتی کٌ دنای ناؿیو دُدٌ کـی ةاالتع از دنای نىلُب كعار ةگیعد دؼتگاً ةا قطای ةُؽ یا ةٌ اقىالح آالرم ؿها را ةا صتع صُاٍط کعد تُدٌ
داؿتٌ ةاؿیط یکی ازنَهتعیو َُانل دنای ىانىلُب داصل دؼتگاً نی تُاىط دنای ىانياؼب اتاؽ ةاؿط.
تُدٌ :نیتُاىیط در قُرتی کٌ قطای آالرم دؼتگاً نُدب ىارازتی ؿها نی ؿُد ةا فـعدن ه ىگَطاؿتو دکهٌ ( UPافغایؾ )ةٌ نطت  3جاىیٌ ىؽتت ةٌ
رهؿو کعدن یاصانُش کعدن آالرم دؼتگاً اكطام ىهائیط.
انا ؿایط ایو ؼُال پیؾ آیط کٌ در قُرت دُدٌ کـی ؼایع پعىطگان ه یا پعىطگاىی ناىيط ،كعكاهل  ،وُوی ،فيچ ه  ...چعاغ کطام پعىطً ةایط رهؿو ةهاىط.
ةعای ایو کار ةا فـعدن دکهٌ  Setه ىگٌ داؿتو آن ةٌ نطت  3جاىیٌ هارد نيُی تيٌیهات ؿطً ه ةا اىتضاب پعىطً ٍا ةٌ وُر نتُالی نتُدٌ نی ؿُیط کٌ
پػ از پعىطً غاز ه یک ةارزدن دهةارً دکهٌ پاییو ( (Downچعاغ ٍیچ کطام از پعىطً ٍا رهؿو ىهی ؿُد در ایو قُرت زالت کيتعل دؼتی اىتضاب
ؿطً اؼت ه ؿها نی تُاىیط ةٌ رازتی ه ةا ٍعةار زدن دکهٌ  Setةٌ تعتیب دنا  ،روُةت  ،ه وُل دهران دُدٌ کـی را نتياؼب ةا پعىطً نُرد ىٌع تيٌیم
کعدً ه پػ از آن دؼتگاً را ةٌ دلضُاً صُد کيتعل کيیط.

تُدٌ:
پیـيَاد ؿعکت ؼازىطً اؼتفادً از ؼیؽتم دؼتی ةعای تهام پعىطگان نی ةاؿط چعا کٌ ازتهال دارد ةا تُدٌ ةٌ هدُد ىژادٍای نضتلف از ٍع پعىطً
ؼیؽتم اتُناتیک راىطنان دُدٌ کـی را کاٍؾ دٍط.ؼیؽتم اتُناتیک فله ةعای افعاد آناتُر ه کم ؼُاد تُقیٌ نی گعدد.
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ٍهچيیو ؼیؽتم اتُناتیک فله ةعای رهىط تيٌیم دنا ه روُةت ةٌ کار نی رهد ةطیَی اؼت کٌ در اىتضاب ایو ؼیؽتم ةایط کارةع اكطانات الزم دَت
ىُرةیيی ه تانیو آب در ةُنی پعىطگان ناىيط اردک ه غاز ه  ...کارٍای الزم ناىيط آب پاؿی ه ٍُادٍی هغیعً را صُد اىذام دٍط.
ٍهچيیو در زنان ٍچع ةایط صُد ؿضف َهل اىتلال تضم ةٌ ؼتط ٍچ را اىذام دٍط.

ٍـطار ٍا ه معهرت ٍای الزم كتل از اؼتفادً دؼتگاً:

تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط زتها زطاکحعتا ؼػػػ3ػػٌ رهز

ةُط از صعیط ةٌ هب ؼایت ایيتعىتی  WWW.IR-HOVABATOR.COMنعادٌُ کعدً ه ةا

اؼتفادً از ةارکط  6ركهی رهی دؼتگاً اكطام ةٌ فُال ؼازی گاراىتی دؼتگاً ىهاییط در غیع ایو قُرت دؼتگاً ؿها از دردٌ گاراىتی ؼاكه صُاٍط ؿط.

زفي ةارکط  6ركهی دؼتگاً دَت ةَعً نيطی از نغایای گاراىتی ه ةُط از اتهام زنان گاراىتی دَت ةَعً نيطی از صطنات پػ از فعهش الغانی اؼت
در زفي ه ىگٌ داری آن کُؿا ةاؿیط.

ادغای داىتی ه كىُات ایغی ةاتُر:
درب اقلی  :درب اقلی دؼتگاً کٌ نَم تعیو ةضؾ دؼتگاً نی ةاؿط ؿانل یک ةعد کيتعل کييطً  ،فو الهيت  (،فو ؼیعکُلٌ ه فو روُةت ؼاز در
ایغی ةاتُر  )0ةعچؽب ٍای راٍيها ه ةا ةطىٌ َ ABSایق ةيطی ؿطً اؼت.

.
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کفٌ پاییيی :کفٌ دؼتگاً کٌ درب اقلی ةعهی آن كعار نی گیعد یک ةطىٌ  ABSاؼت کٌ یک َایق از ديػ پالؼتُفُم ةٌ آن امافٌ ؿطً اؼت هةایط
تُدٌ کعد کٌ در ؿعایىی كعار ةگیعد کٌ ؼُراخ ٍای تُتیٌ ؿطً در پاییو آن زتها ةاز ةاؿيط هناىُی ةاَث نؽطهد ؿطن ؼُراخ ٍا ىـطً ه نـکلی ةعای
اکؽیژن گیعی دؼتگاً ایذاد ىگعدد.

.
ةٌ َيُان نحال  :اگع دؼتگاً رهی فعش  ،نُکت یا پتُ كعار ةگیعد ه ایو ؼُراخ ٍا نؽطهد ؿُىط دؼتگاً تضم ٍا را ةٌ دُدٌ تتطیل ىضُاٍطکعد.

ؿاىٌ تضم پعىطگان  :ایو ؿاىٌ ٍا نسل چیطً ؿطن تضم ٍا نی ةاؿط ه ةٌ قُرت نُهُل ؿاىٌ تضم نعغ رهی آن نُىتاژ نی ؿُد ه از چيط ةضؾ از دهلٌ
ؿاىٌ ٍای تضم  ،راک ىگٌ دارىطً  ،ةطىٌ نسعک  ،نُتُرگیعةکػ  ،اٍعم نُتُر  ،كاب نُتُر تـکیل نی ؿُد ه فعایيط ىگٌ داری تضم ه چعصؾ آن را
ةعََطً دارد.

تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط ٍ :عگغ دُتٌ نـکی کُچک (کاىُرتُر) کٌ در انتطاد ؼیم نُتُر كعار دارد ٍعگغ در داصل آب ىیافتط.
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تُدػٌ  :ىسًُ قسیر كعار گعفتو تضم در ؿاىٌ ةایط ةٌ ؿکلی ةاؿط کٌ كؽهت ىُک تیغ تضم ره ةٌ پاییو كعار گیعد.

ؿاىٌ ةلطرچیو (تضم ٍای ؼایغ کُچک تع )  :یک ةؽتٌ از ؿاىٌ تضم ٍای کُچکتع نُؼُم ةٌ ؿاىٌ ةلطرچیو زتها ةایط ٍيگام صعیط در داصل دُتٌ تسُیل
گعفتٌ ةاؿیط کٌ ةعای اىذام َهل دُدٌ کـی از ةلطرچیو ه ؼایع پعىطگان ریغ دحٌ پیؾ ةیيی ؿطً اؼت (در ایغی ةاتُر  0ایو ؿاىٌ ٍا ده ةؽتٌ نی ةاؿط
)ؿها نی تُاىیط ةا ةاز کعدن پیچ ٍای ؿاىٌ نعغی از رهی راک ىگٌ دارىطً آىَا را از راک دطا کعدً ه ةٌ رازتی ؿاىٌ ٍای ةلطرچیو را ةع رهی راک ٍا ىكب
ىهائیط.

ایو ؿاىٌ دَت دُدٌ کـی کعدن از ةلطرچیو  ،ةعصی از ىژادٍای کتک  ،کتُتع  ،وُوی ،کاؼکُ ،نعغ َـق  ،ه در کل پعىطگاىی ةا تضم کُچک اؼتفادً
نی گعدد.

تُدػػػٌ :ىسًُ قسیر كعار گعفتو تضم در ؿاىٌ ةایط ةٌ ؿکلی ةاؿط کٌ ةاز ٍم كؽهت ىُک تیغ تضم ره ةٌ پاییو كعار گیعد.
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ؿاىٌ ةُكلهُن (ؿاىٌ تضم ٍای ؼایغ ةغرگ ) :

ایو ؿاىٌ نضكُص تضم ٍایی نحل كُ  ،غاز،ةُكلهُن  ،اردک ه  ...نی ةاؿط کٌ در ایغی ةاتُر  ، 6ةٌ ؿکل یک ةؽتٌ چَار تائی ه در ایغی ةاتُر  ، 0ةكُرت
یک ةؽتٌ ٍـت تائی هدُد دارد  .التتٌ الزم ةٌ ذکع اؼت کٌ زتها از ٍع چَار ؿاىٌ یادؿطً یکی از ؿاىٌ ٍا ةایط کُتاً تعةاؿط کٌ آن ؿاىٌ کُتاً درراک
هؼه ةعای دلُگیعی از ایذاد اصتالل در ؼیؽتم گعدش ىكب نی ؿُد.

.

تُدػػػٌ :ىسًُ قسیر كعار گعفتو تضم در ؿاىٌ ةایط ةٌ ؿکلی ةاؿط کٌ تضم ةٌ پَلُ صُاةیطً ةاؿط.
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ًعؼ آةگیع  :ایو ًعؼ نؽتىیل ؿکل نسل ذصیعً آب ةعای تُلیط روُةت نی ةاؿط هچياىچٌ از اؼهؾ پیطاؼت آب نُرد ىیاز روُةت دؼتگاً را ذصیعً
نی کيط

.
در ایغی ةاتُر  6دَت تانیو روُةت اةتطا یکی از کاىال ٍای کياری آةگیع را پع از آب نی ىهاییم.چياىچٌ روُةت دؼتگاً تانیو ىـُد  ،یک کاىال کياری
دیگع آةگیعی نی ؿُد ه در قُرت َطم تانیو روُةت ةٌ ٍهیو تعتیب ةا ریضتو آب در ؼایع کاىال ٍا اكطام ةٌ کيتعل ه تانیو روُةت ىهائیط(.ایو ًعؼ
آةگیع در ایغی ةاتُر  0ةٌ َيُان ًعؼ آةگیع کهکی اؼتفادً نی ؿُد)
ؿکل زیع ًعؼ آةگیع اقلی در ایغی ةاتُر ٍای  0را ىـان نی دٍط.

َهطتا در دؼتگاٍَای ایغی ةاتُر  0ةا پع کعدن یک چَارم ایو ًعؼ  ،روُةت نُرد ىیاز دؼتگاً تانیو نی ؿُد.
در قُرت َطم تانیو روُةت نی تُان زذم آب را تا ىكف افغایؾ داد ه در قُرت َطم تانیو دهةارً روُةت نی تُان زذم آب را ةیـتع کعد .ةایط تُدٌ
داؿتٌ ةاؿیط کٌ در دؼتگاً ایغی ةاتُر  0یک ًعؼ کهکی آةگیع ىیغ در کف دؼتگاً ه دُد دارد کٌ درقُرت َطم تانیو روُةت ةا ًعؼ آب اقلی نی تُان
از آن کهک گعفت ه ةٌ تعتیب ةا پع کعدن کاىال ٍای ًعؼ آب کهکی از آب  ،روُةت داصل دؼتگاً را افغایؾ داد .تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط کٌ ٍم در ایغی ةاتُر 6
ه ٍم در ایغی ةاتُر  0ةایؽتی ةُط از آةگیعی ٍع کاىال زطاكل یک ؼاَتی قتع کعد تا اجع آن نـضف گعدد.
ٍهچيیو ةایط َيایت داؿتٌ ةاؿیط کٌ در ایغی ةاتُرً 0عؼ آةگیع اقلی ةایط در دای صُد در داصل کفٌ اقلی ه زیع فو نضكُص روُةت كعار گیعد در غیع
ایو قُرت َهل تانیو روُةت ةٌ قُرت قسیر اىذام ىضُاٍط ؿط ه راىطنان دؼتگاً ةٌ قُرت نسؽُس پاییو صُاٍط آنط.
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ةایط تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط در زنان ؼتع (66رهز اهل ةعای تضم نعغ)روُةت 15تا  55درقط ه در زنان ٍچ (3رهز آصع دُدٌ کـی)روُةت ةایط  15تا  12درقط
ةاؿطٍ.هچيیو ىُؼان  62درقطی روُةت وتیُی ةُدً ه نـکل ؼاز ىضُاٍط ةُد.

ؼتط ٍچ :ایو ؼتط در ایغی ةاتُر  6ةٌ ؿکل نؽتىیل نؽىر نی ةاؿط ه در دهران ٍچ نُرد اؼتفادً كعار نی گیعد ه َهل ٍچ کعدن تضم ٍا ةعای ةیعهن
آنطن دُدٌ ٍا ةع رهی آىَا اىذام نی ؿُد.تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط کٌ ایو كىُات در زنان ؼتع ( 66رهز اهل دُدٌ کـی ) ةایط ةٌ کل ةیعهن دؼتگاً كعار
گیعد.

ٍهچيیو در ایغی ةاتُر  0ؼتطٍای ٍچ کٌ تُطاد آىَا  0كىٌُ نی ةاؿط ةٌ ؿکل ؼتط نکُتی ةُدً ه ةایط ةُط از كعار دادن تضم ٍا درهن آن درب ؼتط ٍا
ةؽتٌ ؿُد.

تُدٌ :ؼتط ٍای ٍچ نضكُص دهران ٍچ ةُدً ه ىتایط در دهران ؼتع از آىَا اؼتفادً کعد ه در زنان ؼتع ةایط ایو ؼتطٍا ةیعهن دؼتگاً كعار گعفتٌ ةاؿط.

9

آداةتُر  :دؼتگاً ٍای ایغی ةاتُر ةا ةعؽ  2 ( 60 V .DC&ACالی  5آنپع ) تغظیٌ نی ؿُىط ه كاةلیت رهؿو ناىطن ةاةاوعی  60هلت از دهلٌ ةاوعی
صُدره یا نُتُر ؼیکلت را دارىط ه ةعای ایو کار یک ؼُئیچیيگ تتطیل ةعؽ  002Vؿَعی ةٌ V 60رهی ایو دؼتگاً ٍا كعار دارد ه هًیفٌ تغظیٌ

الکتعیکی ایو دؼتگاً را ةع ََطً دارد.

ىىفٌ ؼيخ َ:هل ىىفٌ ؼيذی یکی از نَهتعیو ةضؾ ٍای فعآیيط دُدٌ کـی اؼت کٌ ةاَث نی ؿُد تضم ٍای فاكط ىىفٌ کٌ ٍیچ گاً انکان تتطیل
ؿطن ةٌ دُدٌ را ىطارىط تـضیف دادً ؿطً ه از دؼتگاً صارج ؿُىط در قُرت صارج ىـطن ایو تضم ٍا آىَا فاؼط ؿطً ه ؼایع تضم ٍای ىىفٌ دار را ٍم
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ىاةُد صُاٍيط ىهُد .ةعای ٍهیو یک َطد ىىفٌ ؼيخ ةعهی دؼتگاً كعار دادً نی ؿُد تا ةٌ هؼیلٌ آن َهل ىىفٌ ؼيذی اىذام گیعد .

ةعای َهل ىُرةیيی ىىفٌ ؼيخ را در یک اتاؽ کانال تاریک زیع تضم كعار دٍیط در قُرتی کٌ رگ ٍای صُىی ه ةضـی از ةطن ديیو را نـاٍطً ىکعدیط
تضم فاكط ىىفٌ اؼتَ.هل ىىفٌ ؼيذی ةایط ؼعیٍ ه قسیر اىذام ؿطً ه ؿُک دنایی یا معةٌ ةٌ تضم ٍا هارد ىـُد ه دنای نسیه زنان ىىفٌ ؼيذی ةایط
زطهد  33دردٌ ه روُةت ةاالی  52درقط ةاؿط.

اىتعٍای ةاتعی :اىتع ٍای ةاتعی کٌ ةا ده رىگ كعنغ ه نـکی ةٌ كىب ٍای نحتت ه نيفی ةاتعی ناؿیو هقل نی ؿُىط ه در زنان كىُی ةعؽ  ،صعاةی
ؼُئیچیيگ ه در هاكٍ در ؿعایهَ ،طم دؼتعؼی ةٌ ةعؽ راً را ةعای رهؿو ىگٌ داؿتو دؼتگاً ٍهُار نی ؼازىط .ةایؽتی دكت کعد کٌ اىتع كعنغ رىگ ةٌ
كىب نحتت ه اىتع ؼیاً رىگ را ةایط ةٌ كىب نيفی هقل کيیط .هلتاژ ةاتعی ةایط  60هلت ةاؿط
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پالک ٍُا :پالک ٍُا هؼیلٌ ای کهکی ةعای تيٌیم روُةت نی ةاؿط ٍع چلطر کٌ رهىط دُدٌ کـی دلُتع نی رهد ه رهزٍای ةیـتعی از زنان كعار دادن
تضم ٍا در داصل دؼتگاً نی گظرد دُدٌ ٍای داصل تضم ازتیاج ةیـتعی ةٌ اکؽیژن پیطا نی کييط پػ ةٌ ؿعط تانیو روُةت ه دنا رفتٌ رفتٌ از پالک
ٍُا ةا تُطاد ةیـتع ؼُراخ اؼتفادً نی ؿُد ه در رهزٍای ٍچ ةٌ ؿعط تانیو روُةت ه دنا کال پالک ٍُا را از نسل نعةُوٌ ةعداریط .

ىسًُ نُىتاژ ایغی ةاتُر 6
اةتطا کفٌ دؼتگاً را رهی یک نیغ یا ؿتیٌ آن نی گظاریم تا گعدش ٍُا در زیع آن ةعای َهل اکؽیژن گیعی ه تَُیٌ ةٌ رازتی قُرت گیعد در داصل کفٌ
دؼتگاً یک دای نؽتىیل ؿکل ةٌ قُرت ةعش صُردً تُتیٌ ؿطً اؼت کٌ نسل كعار گعفتو آةگیع نی ةاؿط  .آةگیع را در دای صُد كعار دادً ه ةعهی
آةگیع ؿاىٌ نُرد ىٌع ةعای چیطن تضم ٍا را كعار نی دٍیم .ةٌ ایو تعتیب چیطنان کفٌ دؼتگاً کانل ؿطً ه ةا گظاؿتو درب دؼتگاً،دؼتگاً آنادً
رهؿو ؿطن ه تيٌیم کعدن نی ةاؿط (ازاتكال ؼُکت نُتُر گیعةکػ دار ةع رهی ؿاىٌ ٍا ةٌ ؼُکت نادگی رهی ةعد اوهیيان زاقل فعنائیط)

آداةتُر را ةا رَایت ىکات ایهيی ةٌ پعیغ ةعؽ هقل کعدً ه ةا هارد کعدن ؼُکت آن ةٌ ةعد ،دؼتگاً رهؿو نی ؿُد.
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پػ از راً اىطازی ه وی نطت  0الی  3ؼاَت داصل دؼتگاً ٍای ایغی ةاتُر  6ةٌ اىطازً یک لیُان کُچک آب صُری آب ریضتٌ التتٌ نىاةق راٍيهایی
ٍای كتلی اهل ةایط فله در یک ؿیار آب ریضتٌ ؿُد ه ةٌ نطت  60الی  02ؼاَت ادازً تؽت ه رهؿو ناىطن ةطٍیط ه در ایو نطت زنان  ،ةایؽتی اكطام
ةٌ تؽت ه آنادً ؼازی ؼیؽتم چعصؾ  ،دنا ه روُةت ىهائیط تا از کارکعد دؼتگاً اوهیيان الزم زاقل ؿُد.
ؼُی کيیط  02ؼاَت كتل از ایيکٌ تضم ٍای ىىفٌ دار را در ناؿیو دُدٌ کـی كعار دٍیط دؼتگاً را رهؿو کعدً ه از کارکعد قسیر ؼیؽتم ٍای آن
اوهیيان پیطا کيیط چعا کٌ در قُرتی کٌ دنای تضم ٍا ةاال رفتٌ ه ةُط ةٌ َلت ىلل فيی دؼتگاً دنای آىَا پاییو ةیایط ةٌ ازتهال زیاد آؼیب دطی ةٌ
تضم ٍای ىىفٌ دار هارد صُاٍط ؿط تُدٌ ةٌ ایو ىکتٌ معهری اؼت کٌ ةُط از  02ؼاَت تؽت فيی دؼتگاً  ،ناؿیو دُدٌ کـی را صانُش کعدً ه درب
آن را ةاز کيیط تا دنای داصل دؼتگاً پاییو ةیایط ه دؼتگاً صيک ؿُد ؼپػ تضم ٍای را کٌ از نسل ىگٌ داری ةٌ دنای اتاؽ نيتلل ىهُدً ایط ه چيط
ؼاَتی را در دنای اتاؽ ىگٌ داؿتٌ ایط داصل دؼتگاً صيک ةچیيیط ه ةُط درب ناؿیو دُدٌ کـی را ةؽتٌ ه دؼتگاً را رهؿو ىهاییط.ایو کار نُدب آن
نی ؿُد تا ةٌ تضم ٍای ىىفٌ دار ؿُک دنایی هارد ىـُد.

ىسًُ نُىتاژ كىُات در دؼتگاً ایغی ةاتُر 0
اةتطا کفٌ دؼتگاً را رهی یک نیغ یا ؿتیٌ آن نی گظاریم تا گعدش ٍُا در زیع آن ةعای َهل اکؽیژن گیعی ه تَُیٌ ةٌ رازتی قُرت گیعد ؼپػ در
داصل کفٌ دؼتگاً یک دای نؽتىیل ؿکل ةٌ قُرت ةعش صُردً تُتیٌ ؿطً اؼت کٌ نسل كعار گعفتو آةگیع کهکی نی ةاؿط .آةگیع را در نسل
نضكُص صُد كعار دادً ه ؼپػ ؿاىٌ ةطهن پایٌ را ةعهی ًعؼ آب گظاؿتٌ ه ةُط از آن ؿاىٌ پایٌ دار را وُری كعار دٍیط کٌ پایٌ ٍای آن کيار ؿاىٌ ةطهن
پایٌ كعار ةگیعدً.عؼ آةگیع اقلی را در کيارً دؼتگاً ه در دای نضكُص صُدش (ٍهاىيط تكُیع) كعار دٍیط ؼپػ ؼیم ؼُکت نُتُر ٍع ده وتلٌ را
هقل ىهائیط .درب دؼتگاً را ةایؽتی وُری كعار داد کٌ فو ةغرگ رهی ؿیـٌ درب دكیلا رهی ًعؼ آةگیع اقلی دؼتگاً كعار ةگیعد ه ؼپػ آداةتُر را
ةا رَایت ىکات ایهيی ةٌ پعیغ ةعؽ هقل کعدً ه ةا هارد کعدن ؼُکت آن ،دؼتگاً رهؿو نی ؿُد.
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پػ از راً اىطازی ه وی نطت 0الی  3ؼاَت در دؼتگاً ٍای ایغی ةاتُر  0ةٌ اىطازً یک چَارم (ً )2عفیت آةگیع اقلی  ،آب ریضتٌ ه ةٌ نطت  60الی 02
ؼاَت ادازً تؽت ه رهؿو ناىطن دٍیط در ایو زنان  ،ةایؽتی اكطام ةٌ تؽت ه آنادً ؼازی ؼیؽتم چعصؾ  ،دنا ه روُةت کعد تا اوهیيان الزم از

کارکعد قسیر دؼتگاً زاقل ؿُد .چياىچٌ روُةت دؼتگاً افغایؾ ىیاةط نیتُاىیط زذم آب را وتق راٍيهایی اىذام ؿطً افغایؾ دٍیط.

13

*ؼتع ه ٍچع ٍهغنان نضكُص دؼتگاٍَای ایغی ةاتُر َ61( 0طدی ):

تُدػػػػػػػػػػػػػٌ :ةعای ؼتع ه ٍچع ٍهغنان زتها ةایؽتی فو ؼیعکُلٌ (ٍهان فو کُچکتع نُدُد در ایغی ةاتُر  )0صانُش ؿُد .ةعای ایيکار دکهٌ

ً Fan/Off/HACاٍع ؿُد) قطای ةُؽ نهتط را ةـيُیط ه فو

کاٍؾ ( )DOWNرا ةٌ نطت  3جاىیٌ ىگٌ داریطتا (َتارت
صانُش گعدد.

در دؼتگاً ایغی ةاتُر  0نیتُان ةٌ قُرت ٍای نضتلف اگع تُطاد کهتعی تضم ىىفٌ دار در دؼتعس ةاؿط اكطام ةٌ دُدٌ کـی کعد ه ةٌ تطریخ در وُل
ٍفتٌ ٍا اكطام ةٌ پع کعدن دؼتگاً ىهُد.
ؼتع ه ٍچع ٍهغنان فله در ایغی ةاتُر  0انکان پظیع اؼت

.
در فعایيط ؼتع ه ٍچع ٍهغنان نیتُان تضم ٍای ىىفٌ دار را ةىُر نتُالی ه رهزاىٌ داصل دؼتگاً گظاؿت.
ةعای ایيکار ؿاىٌ چعصان وتلٌ پاییو را زظؼ کعدً ه ةذای آن از ؼتط ٍچ اؼتفادً نیـُد ةٌ ایو قُرت کٌ در وتلٌ ةاال ؿاىٌ چعصان ةعای دهران ؼتع
تضم ىىفٌ دار ه وتلٌ پاییو ؼتط ٍچ ةعای دهران ٍچع تضم ٍا ةٌ کار نیعهد.
ٍع تضم ىىفٌ داری کٌ دهران ؼتع صُد را در ؿاىٌ ةاالیی وی کعدً اؼت ةٌ ؼتط ٍچ پاییيی اىتلال پیطا نیکيط تا دُدٌ از تضم ةیعهن ةیایط.
در یک ىگاً کلی ةَتعیو زالت دُدٌ کـی ه داؿتو راىطنان ةاال در دؼتگاً ایغی ةاتُر  ، 0ؼتع ه ٍچع ٍهغنان نی ةاؿط ةٌ ىسُی کٌ ؿاىٌ گعدان در
وتلٌ ةاال ةعای دهران ؼتع ه ؼتط ٍچ در وتلٌ پاییو ةعای دهران ٍچع كعار ةگیعد.
تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط کٌ نهکو اؼت ةیعهن آنطن دُدٌ ه نتُلط ؿطن آن ؼٌ تا ؿؾ رهز در دهران ٍچ وُل ةکـط.
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ه یا در یک ىگاً کلی ؿها نیتُاىیط ٍهُارً از وتلٌ ةاالیی دؼتگاً ةٌ َيُان نسل ؼتع ه از وتلٌ پاییيی دؼتگاً ةا گظاؿتو ؼتط ٍچ ةٌ َيُان ٍچع
اؼتفادً ىهائیط.

ؿها در ؼتع ٍچع ٍهغنان نی تُاىیط از تضم ٍای پعىطگان نضتلف ةٌ قُرت ٍهغنان ىیغ دُدٌ کـی ىهاییط انا ةایط َيایت داؿتٌ ةاؿیط کٌ
ةٌ َلت تفاهت در ىسًُ ىیاز ةٌ دنا ه روُةت ه نضكُقا زذم اکؽیژن ه تَُیٌ ٍُا ؿایط راىطنان دؼتگاً پاییو ةاؿط

تُدٌ :
نُاكٍ ایذاد َیب در ةعد دؼتگاً ٍ :يگانی کٌ ةعد ةٌ ٍع دلیلی صانُش ةُد یا ةا زدن فیؾ هرهدی آداپتُر 60هلتی رهؿو ىـط.
اةتطا در نعزلٌ اهل از ؼالم ةُدن پعیغ ه ؼپػ ؼالم ةُدن آداةتُر اوهیيان زاقل فعنائیط.ؼالم ةُدن پعیغ ةعؽ را ةا لُازم ةعكی نی تُاىیط تؽت کيیط ه
ةعای اوهیيان از ؼالم ةُدن آداپتُر نیتُاىیط ةا راةه ةاوعی کٌ در نستُیات دؼتگاً ةعایتان ارؼال نی ؿُد نی تُاىیط از ؼالم ةُدن ةعد اوهیيان زاقل
ىهائیط.

ٍـػػػػػطار :ىكب ه راً اىطازی دؼتگاً زتها ةایط تُؼه اکیپ ؼیار کارصاىٌ ؼازىطً یا ىهایيطگان رؼهی ه دهً دیطً در کارصاىٌ کٌ دارای نطرک فيی ه
زعفٌ ای نُتتع ىیغ ةاؿيط اىذام ؿُد در غیع ایيكُرت کارصاىٌ ؼازىطً ٍیچ نؽئُلیتی در كتال صؽارات داىی ه یا نالی ازتهالی ىضُاٍط داؿت.
ةا تُدٌ ةٌ ؼیؽتم راً اىطازی ؿطً ةع رهی دؼتگاً ٍای ایغی ةاتُر ةایؽتی در زالت کلی ىُؼان  6دردٌ ؼاىتی گعاد دنا ه  65درقطی روُةت ىؽتی
كاةل كتُل نی ةاؿط .پػ از تؽت کانل دؼتگاً نی تُاىیط فعآیيط دُدٌ کـی صُد را آغاز کيیط.
تُدٌ داؿتٌ ةاؿیط کٌ ةُط از اتهام یک دهرً کانل دُدٌ کـی زتها ةا اؼتفادً از اؼفيخ نعوُب ه اىطکی ؿُیيطً نالیم دؼتگاً را ىٌافت کيیط ه چيط
ؼاَت در نذاهرت ٍُا ه تاةؾ غیع نؽتلیم صُرؿیط كعار دٍیط ه ةٌ ٍیچ هدٌ ةعای مط َفُىی کعدن دؼتگاٍَای ایغی ةاتُر از نُاد ؿیهیایی  ،ه
گازفعنالیو اؼتفادً ىيهائیط.
اگع ٍيگام اؼتفادً از ؿاىٌ ؼایغ کُچک (ؿاىٌ ةلطرچیو)در ایغی ةاتُر نتُدٌ ؿطیط کٌ اىطازً تضم کُچکتع از ؼایغ ؿاىٌ اؼت نی تُاىیط ةا اؼتفادً از
یک کؾ ىازک یا ىش ىؽتت ةٌ فـعدً کعدن نسل كعار گیعی تضم ه نسکم کعدن تضم ةع رهی ؿاىٌ اؼتفادً ىهاییط.
ةضؾ صطنات پػ از فعهش گعهً قيُتی اؼکيطری ٍهٌ رهزً (ةٌ غیع از رهزٍای تُىیل) از ؼاَت  1قتر الی  61ةُط از ًَع از وعیق صه هیژً ةٌ ؿهارً
تهاس  222-33122611پاؼضگُ ه آنادً ارائٌ صطنات گاراىتی ةٌ ؿها َغیغان نی ةاؿط.
تُدٌ :ؿها نیتُاىیط از وعیق ؼاناىٌ پیانکی ةٌ ؿهارً ٍ 62222666333333هچيیو لیيک تلگعانی  http://Telegram.me/EIG_2991ه آی دی
( ID:@EIG_2991هیژً ىعم افغار تلگعام) ةا ةضؾ صطنات پػ از فعهش گعهً قيُتی اؼکيطری در ارتتاط ةاؿیط.
لىفا در ٍيگام صعاةی ازتهالی دؼتگاً ه یا ؼایع نـکالت در قُرت تهاس ةا ةضؾ صطنات گعهً قيُتی اؼکيطری تهعکغ ه آرانؾ صُد را زفي کعدً ه
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قط در قط ةٌ نَيطؼیو ةضؾ صطنات اَتهاد ىهائیط ه نىهئو ةاؿیط کٌ ٍهکاران نا در ةضؾ صطنات پػ از فعهش ةاالتعیو دهرً ٍای آنُزؿی را ةعای
ارائٌ صطنات ةَتع ةٌ ؿها وی کعدً اىط پػ لىفا ةا آرنؾ ه اَتهاد هارتتاط نحتت ةا نَيطؼیو ةضؾ گارىتی ٍهکاری کيیط آرانؾ ه لسو ةعازىطً ؿها ةاَث
ارائٌ صطنات ٍعچٌ ةَتع ةٌ صُد ؿها صُاٍط ؿط.
از ؿها َغیغان صُاٍـهيطیم در قُرتی کٌ ككط صعیط ٍع کاالیی را داریط ةا كؽهت فعهش گعهً قيُتی اؼکيطری یا ىهایيطگی ٍای فعهش آن تهاس
ةگیعیط ه ةٌ ٍیچ هدٌ دَت صعیط کاال تلفو ٍای ةضؾ صطنات پػ از فعهش را اؿغال ىفعنائیط هفله در قُرت داؿتو ؼُال فيی ،تضككی هیا َلهی
لىفا ةا ةضؾ صطنات پػ از فعهش تهاس زاقل فعنائیط.
در آصع نطیعیت گعهً قيُتی اؼکيطری ةا ایهیل  Reza@mehsaz.comآنادً دریافت پیـيَادات ،اىتلادات،ىٌعات ه ؿکایات ؿها نكعؼ کييطً
گعانی نی ةاؿط.زتها در ایهیل ٍای صُد ؿهارً تلفو ه ؿهارً ؼعیال دؼتگاً صُد را دَت رؼیطگی ٍای ةُطی درج ىهاییط.

دطهل زنان ةيطی دُدٌ کـی اىُاع تضم ٍا :
کل دهرً دُدٌ

دنای نياؼب در زنان

درقط روُةت ىؽتی

در ایو رهز گعدش

دنای نياؼب در زنان

ىُع تضم پعىطً

کـی

ؼتعی

در زنان ؼتعی

تضم نتُكف گعدد

ٍچعی

كياری

63-62

31

55-16

66

31.0

اىُاع نعغ

06

31.5-31.1

51-12

61

31

کُکاتیل

61-02

31.5

51-13

65-61

31.0

کُکاتُ

00-32

31.5

51-13

02-01

31.0

کُىُر

01

31.5

51-13

05

31.0

فاصتٌ

62

31.5

51

60

31

اردک-نـتعک

01

31.5

51-13

05

31

16

اردک نؽکُی

35-31

31.5

51-13

36-33

31

فيچ ه ؼَعً

62

31.5

51-13

60

31.0

غاز داصلی

32

31.5

13

01

31

اىُاع غاز

00-32

31.5

13

02-01

31

ةاكعكعً

02-05

31.5

50-51

00

31.0

نعغ گیيٌ ای

01

31.5

50-51

05

31

نعغ َـق

00-05

31.5

51-13

02-00

31.0

ناکائُ

01-01

31.5

51-13

03-05

31.0

نیيا

62

31

55-16

60

31.0

پاراکیت

61-01

31.5

51-13

65-03

31.0

وُوی

61-01

31.5

51-13

65-05

31.0

کاؼکُ

01

31.5

51-13

05

31.0

کتک چُکار

03-02

31.1

13

02

31.0

واههس

01-06

31.5

51-13

05-01

31

پتارنیگان

06-03

31.5

51-13

61-02

31.0

کالغ ؼیاً

02-06

31.5

51-13

61-61

31.0

كعكاهل زلفٌ گعدن

02-05

31.1

51-10

06

31.0

كعكاهل والیی

03

31.5

51-13

02

31.0

كعكاهل نضتلف

03-01

31.1

51-10

02-05

31.0

کتُتع

61-66

31

16

62

31.0
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ةلطرچیو

03

31.5

50-51

06

31.0

ةلطرچیو ژاپيی

61-61

31.1

51-10

65

31.0

كُ

33-31

31.5

51-13

32-33

31.0

ةُكلهُن

01

31.5

50-51

05

31

ؿتع نعغ اؼتعالیایی

26-52

31.3

02-35

21

31.3
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