
 

 

 شاخت آةيها در نرُطٌ هیال

را ةٌ خاىٌ ، ةاغ یا هرهدی   ذس آرانض )Making a fountain in the villa(شاختو آةيها در نرُطٌ هیال

ٌ نی کييد. در نُرد صدای ذیرت اىگیز آىَا چٌ در پاشیُ ه چٌ در خاىٌ طها چیزی ةصیار حذاب اشت  .طها اضاف

ای ةليدتری ایخاد کيد ، انا  آةيها ٍا اگرچٌ در فضای ةاز نی تُاىد ةٌ غيُان نيتع آب از ةاالی ىصب شر ه صدٍا

رهنیزی آرام ةرای ایخاد یک فضای آرانض ةخض در داخل ایدً آل اشت. آةيها آرام چیزی اشت  آةيها یک پهپ

 .در داخل ةٌ دىتال آن ٍصتيد. ةا ایو ذال ، ٍهیظٌ ایيگُىٌ ىیصت خرید پهپ ٍای آةيها کٌ ةیظتر نردم ٍيگام

ً ای پر شر ه صدا طُد ه ایو انر ىیاز ةٌ تيظیهات نياشب ةػضی اهقات پهپ آب نی تُاى د ةٌ طرز ىگران کييد

 .دارد

  
م نیکيد  [caption/]شاخت آةيها در نرُطٌ هیال نریطی زیتا ه دليظیو ةرای طها فرٍا

 يهاتفاهت پهپ ٍای اشتفادً طدً در شاخت آة

د ةُد.  آةيهایی ةصتٌ ةٌ ىُع ٌ دارید ، شر ه صدایی کٌ نی طيُید نتفاهت از یک نرصُل ةٌ نرصُل دیگر خٍُا ک

د داطت صدای آةيها شطد  .ارتتاط زیادی ةا شتک هیژگی ٍای آب آن خٍُا

ها ةزرگ آةي یک شيگ فرش ىرم ه نالیم ایخاد نی کيد ، در ذالی کٌ یک tabletop پهپ آةيها ةٌ غيُان نثال ،

ایی ةليدتر ه آةظار پخض نی کيد ةاغ ٍهچيیو چظهٌ ٍایی ةٌ شتک ژاپيی یا ىاپدید طدً  .یا الیٌ ةردار صدٍا

ٌ نی کييد ه فضای دلپذیری را ایخاد نی کييد ٍهٌ ایيَا ةا تُحٌ  .هحُد دارىد کٌ لهس دیگری ةٌ ةاغ طها اضاف

 .تُلید کييدةٌ طراذی ه هیژگی ٍای آب نی تُاىيد شطد صدای نتفاهتی 

 دالیل پر شره صدا ةُدن پهپ ٍای آةيها
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ایی ةليدتر ایخاد نی کييد ، انا دالیل اصلی  ٌ ٍای نرتب طدً ىصتت ةٌ حریان آةَای شطری صدٍا اگرچٌ ذُض

پهپ آب پر شر ه صدا ةٌ شطد کم آب ، ذخم ةیظتر حریان آب یا پهپ آب ةصیار ىزدیک ةٌ قصهت ٍای ذُضٌ 

 .نی رشد

آب ةٌ طُر کانل غُطٌ هر ىظدً اشت ، ةٌ دلیل ایيکٌ ٍُا را ةٌ داخل نی کظد ، صدای  ٍيگانی کٌ پهپ

ٍهیو اتفاق نی افتد هقتی پهپ آب ةٌ  ةیظتری ایخاد نی کيد ه ةاغث نی طُد تا شیصتم آن از ةیو ةرهد.

 .درشتی در پایٌ قرار ىگرفتٌ ةاطد یا ةٌ درشتی نُىتاژ ىظدً ةاطد

 اٍض دٍید؟چطُر ىُیز پهپ آةيها را ک

اةتدا پهپ آب خُد را خانُش ه  .پس از تػییو غلت ةرهز ىُیز پهپ آب ، نی تُاىید تيظیهات الزم را اىخام دٍید

اگر شطد آب خیلی پاییو اشت ه نی تُاىید ةخض ٍایی از پهپ را ةتیيید ، تا زناىی کٌ شر ه صدا  .هصل کيید

ٌ کيید  .نتُقف ىظُد ، آب را ةٌ پایٌ آةيها اضاف

را کاٍض دادً ه شر ه صدای آن را ةٌ ذداقل  آةيها صُرت ذخم ةیظتر حریان آب ، نی تُاىید شرغتدر 

ٌ حلُگیری کيید. ذتهاو زیر آن  ةرشاىید. ةا تيظیم نرل پهپ خُد نی تُاىید از لرزش آن در ةراةر طرفیو ذُض

 .یک اشفيج یا نقداری چصب الشتیکی قرار دٍید تا صدا ةٌ طُر کانل کاٍض یاةد

 

 شاخت آةيها در نرُطٌ هیال ةا کهتریو ٍزیيٌ
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ٍا نی ةاطد. گرهً نا ةا داطتو پرشيلی  آةيها ةَتریو ه زیتاتریو ه ندرن تریو گرهً نػهاری آرشس شازىدً

م نی آهرد.نا نفتخریم کٌ طها در  نخرب ه ةا تخرةٌ ةَتریو ه زیتاتریو نرل زىدگی را ةرای طها فرٍا

ٌ کانال ةٌ شفارش طها نی ةاطد یاری کيیم نرُطٌ ةَتریو  شاخت  . ک

 .حَت اطالغات ةیظتر ه نظاهرً رایگان ةا نا تهاس ةگیرید

09127927904 

09300145131 

 :https://www.hunker.comنيتع
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