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داﻧﺨﻮری و آب ﺧﻮری ﻃﯿﻮر
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻮر ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ داﻧﺨﻮری ﻫﺎ و آﺑﺨﻮری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺨﻮری و
آب ﺧﻮریﻃﯿﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:
اﻟﻒ :آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ب :داﻧﺨﻮری و آﺑﺨﻮری ﻏﯿﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺼﺎب ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮔﺮدد .و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺨﻮری و آﺑﺨﻮری را
ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﺮوه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ
ﻧﻮع داﻧﺨﻮری و آﺑﺨﻮری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

داﻧﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ داﻧﺨﻮری ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ دان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ درون داﻧﺨﻮری ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد در اﺑﺘﺪای ﺧﻂ داﻧﺨﻮری
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ دان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﭘﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و در اﻧﺘﻬﺎی آن
ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎی داﻧﺨﻮری
از دان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ دان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و دﮐﻤﻪ
اﺳﺘﺎرت را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
در ﮐﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮ از دان ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺰای زﯾﺮ:
اﻟﻒ( ﻫﺎﭘﺮ :ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺰن دان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﺧﻂ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﯾﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ..

ب( ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ :ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻨﺮ را در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ
داﻧﺨﻮری ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ج( ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق  :ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻂ دان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد و اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.
چ( وﯾﻨﭻ :ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع داﻧﺨﻮری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﯾﻌﻨﯽ
در روز ﻫﺎی اول ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﯿﮕﺮدد
ﮐﻪ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود.
د( ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺨﺼﻮص  :ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری را ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎ دارد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﯾﮏ ﻫﺎﭘﺮ  ،ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﯽ  ،ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر
ﮐﻨﺘﺮل دان  ،ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و ﯾﮏ وﯾﻨﭻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ داﻧﺨﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری اول ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺗﭽﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﻂ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ :ﺑﺮای ﻣﺘﺮاژ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺼﺐ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش و اﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی اﺳﮑﻨﺪری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﺮاژ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺧﻄﻮط ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.

آﺑﺨﻮری ﻧﯿﭙﻞ
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﺑﺨﻮری ﻧﯿﭙﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﯿﭙﻞ
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﭙﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻂ داﻧﺨﻮری

ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺧﻂ آﺑﺨﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻂ آﺑﺨﻮری وﺟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدد

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺮ ﺧﻂ آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻧﯿﭙﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
وﯾﻨﭻ :ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع ﺧﻂ آﺑﺨﻮری در ﻃﻮل دوره ﻣﺮﻏﺪاری ﯾﻌﻨﯽ در
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﻓﯿﻠﺘﺮ :ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺧﻂ آﺑﺨﻮری ﺟﻬﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ :ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻓﺸﺎر در ﮐﻞ ﺧﻂ آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده دارد
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ آﺑﺨﻮری ) ﯾﻌﻨﯽ وﯾﻨﺞ  ،ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ ( ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﻂ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﻣﯿﮕﺮدد ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻂ آﺑﺨﻮری ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ!!!!! و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺧﻂ آﺑﺨﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻣﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮای ﺧﻂ ﻫﺎی ﮐﻢ و ﮐﻮﺗﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺬ
ﻣﯿﮕﺮدد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻂ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﺑﺨﻮری ﺟﺎﻣﺒﻮ :
آﺑﺨﻮری ﺟﺎﻣﺒﻮ:
آﺑﺨﻮری ﺟﺎﻣﺒﻮ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آﺑﺨﻮری ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻧﺪارد و ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﺮﻏﺪاری ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻧﺼﺐ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻠﻨﮓ آب را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ
آﺑﺨﻮری ﺧﺎﻟﯽ از آب ﺷﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .آﺑﺨﻮری ﺟﺎﻣﺒﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

داﻧﺨﻮری ﭘﺮه ای:
داﻧﺨﻮری ﭘﺮه ای:
اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺨﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی آﻣﺎﺗﻮر و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﺻﻮل ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

دان در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎ ﺳﻄﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻢ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ داﺧﻞ
ﺳﺎﻟﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﮐﺎر دان ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻨﯽ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه و ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﺮ از دان ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ دان داﺧﻞ ﺑﺸﻘﺎب وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر
ﭘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.

دان ﺧﻮری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ:
دان ﺧﻮری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ:
اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺨﻮری ﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﺒﯿﻪ داﻧﺨﻮری ﭘﺮه ای دارد و دان از
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ داﺧﻞ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺪک اﻧﺪک و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮرده
ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺸﻘﺎب ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ داﻧﺨﻮری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از داﻧﺨﻮری ﭘﺮه ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ
ﻫﺎی ﯾﮏ روزه ﻣﺮغ و ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد.

آب ﺧﻮری ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪی :
آﺑﺨﻮری ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪی:
آﺑﺨﻮری ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪی ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد در دو ﻧﻮع ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮی و ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻟﯿﺘﺮی و ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮی آن ﺑﺮای ﻣﺮغ و
ﻧﻮع ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی آن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮغ ﯾﮏ روزه و ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ و
ﻧﻮع ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی ان ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻮاع ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع
آﺑﺨﻮری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﻣﺮغ  ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ،ﮐﺒﮏ و… ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﺮوش
و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﭙﻞ
65,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ
9,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ
17,500ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری ﭘﻼﺳﻮن ﺑﺎﺑﺴﺖ
47,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری ﺟﺎﻣﺒﻮ
43,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
آﺑﺨﻮری ﻟﯿﺘﺮی
10,000ﺗﻮﻣﺎن – 23,000ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻌﯿﺖ :در اﻧﺒﺎرﻧﺎﻣﻮﺟﻮد

