ﻣـﻮﮐﺖ آﻧﺘـﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎل ﭼﯿﺴـﺖ؟ 5+
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻢ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺟﺰء ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ و
ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ و
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺑﺮوﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﻧﻮاع ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 5+اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی اداری

ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اداری و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ذرات ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن روی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ از آﻟﺮژی ﻫﺎ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﻟﮑﻪ و ﺑﻮی ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﮐﭙﮏ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی روی ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را روی ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در درون ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل از
ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴﯿﺪ روی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ اداری آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﻣﮑﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﺿﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﻮردی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و
ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎس
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﻧﺸﻮد.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ را
ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺿﺪ
ﻗﺎرچ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن رﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮدن ﻣﻮﮐﺖ و
ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑـﺎﻻ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﺷﯿـﺎء ﺳـﻨﮕﯿﻦ وزن ﻧﯿـﺰ اﺷـﺎره ﮐـﺮد.
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

از

ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ،اﺗﺎق ﮐﻮدک،
ﻣﻬﺪﮐﻮدک ،ﻣﻄﺐ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻮدک
اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺘﻨﻮع روی ﻣﻮﮐﺖ و ﻓﺮش رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا در درون اﺗﺎق ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی
رﻧﮕﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت در
درون ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺠﺎد

ﻧﺸﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺮزدار و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در درون ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎ درد اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺮزدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
ﻓﻀﺎی اﻣﻦ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ

از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار در
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ .درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟  +ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ درﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﺑﻌﺎد و
اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﺪه ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ و ﻓﺸﺮده
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ و دﻧﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح دار ،ﺗﯿﺮه رﻧﮓ و ﭘﺮزدار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ
ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دارای ﻃﺮح ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﺮدن و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده
اﺳﺖ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﮐﺎت
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮد .درﺑﺎره
ﮐﻔﭙﻮش وﯾﻨﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﭘﺸﺖ و ﭘﺮز ﮐﻮﺗﺎه را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ و
ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﻮﮐﺖ دارای
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻧﻤﺪی ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻧﮑـﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﻧﮕﻬـﺪاری از ﻣـﻮﮐﺖ ﻫـﺎی
آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب
و ﭘﺮﺣﺮارت دور ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دوام اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی
آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی ﻻزم
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺸﻤﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﺪا را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ و ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﻧﺎم دارد؛ اﯾﻦ ﻣﺪل از
ﻣﻮﮐﺖ در اﺷﮑﺎل و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺎزﻟﯽ ،ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ و آﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻧﺎم دارد و ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل
ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع اﻟﯿﺎف ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ اﻟﯿﺎف ﭘﺸﻤﯽ ،اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ،اﻟﯿﺎف
ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ،اﻟﯿﺎف ﺗﺮﯾﺴﮑﺘﺎ ،اﻟﯿﺎف اوﻟﻔﯿﻦ و اﻟﯿﺎف اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره
ﮐﺮد .از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﺎرﭘﺘﻠﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﻣﺪوﻻر ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﻣﺪوﻻر

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺜﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ:
ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﻟﮑﻪ
و ﺑﻮی ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﮐﭙﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت در
درون ﻣﻮﮐﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روی ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺠﺎد
ﻧﺸﻮد.

