تْیٌِ عاسی آب عیَرعْن تِ عشایی در ارتقا تْزُ ٍری ایي ٍاحذّا دارًذ  .تِ ایي تزتیة هی تَاى تاكتزی ّا ٍ ٍیزٍعْا را كٌتزل
ًوَدُ ٍ عالهت ٍ تْذاؽت آًْا را تِ تْتزیي ًحَ تاهیي ًوَد  .اخیزاٌ ًْضتی در كؾَرّای پیؾزفتِ ؽزٍع ؽذُ كِ در آى تِ كوك
فٌأٍری الكتزٍهغٌاعیغی هی تَاى تِ عزس ؽگفت آٍری تِ اّذاف فَق دعت یافت .
کیفیت آب در مرغداری
 آیا هیذاًیذ اعتفادُ اس آب هغلَب هَجة هی ؽَد هزغْا سٍدتز تِ ٍسى هٌاعة تزعٌذ؟
ٍ سى گیزی سٍدتز هزغْا تِ هذت چٌذ رٍس  ،چقذر در ّشیٌِ تَلیذ هَثز اعت؟
 آیا هایلیذ هیشاى تلفات خَد را كن ًواییذ؟
 آیا هی داًیذ تخؾی اس تلفات هزتَط تِ ًاهغلَب تَدى كیفیت آب اعت؟
 آیا تا تِ حال تزای آسهایؼ آب هقزفی عالي اقذام ًوَدُ ایذ؟
 آیا آب هقزفی عالي ؽوا اس ًظز ٍیضگیْای فیشیكی ٍ ؽیویایی در هحذٍدُ هٌاعة قزار دارد ؟
 تزای تجَیش دارٍی عیَر اس چِ رٍؽی اعتفادُ هی ًواییذ؟
 آیا تا تِ حال اس آب آؽاهیذًی تزای تجَیش دارٍ اعتفادُ ًوَدُ ایذ؟ ًتیجِ چِ تَد؟
 آیا تِ ًتایج دلخَاُ رعیذُ ایذ؟
 اگز تِ ًتایج دلخَاُ ًزعیذُ ایذ،چِ هقذار اس ایي ػذم هَفقیت را تِ ًاهٌاعة تَدى آب رتظ هی دّیذ؟
 تزای ٍاكغیٌاعیَى اس چِ رٍؽی اعتفادُ هی ًواییذ؟
 در فَرت اعتفادُ اس آب آؽاهیذًی تزای ٍاكغیٌاعیَى  ،آیا هی داًیذ كیفیت آب چِ تاثیزی تز ٍاكغي دارد؟
 آیا تا تْثَد كیفیت آب هقزفی ًتایج تْتزی ًوی گیزیذ؟


ّواى عَر كِ هغتحضزیذ آب تخؼ تشرگی اس خَد عیَر ٍ تَلیذ آًْا را تؾكیل هی دّذ:



 56درفذ ٍسى تخن هزؽ  56 ،درفذ ٍسى جَجِ یك ّفتِ ای ٍ 56درفذ هزؽ  63رٍسُ را آب تؾكیل هی دّذ.

عوامل موثر در مصرف آب:

ػَاهل هتؼذدی هثل دهای هحیغی  ،تزكیة ٍ هقذار غذای هقزفی ،كیفیت آب  ،ػَاهل صًتیكی  ،عي پزًذُ  ،عغح ػولكزد ٍ
ًحَُ ارائِ آب ٍ دهای آى ً ،غثت هقزف آب تِ هقزف غذا را تحت تاثیز قزار هی دّذ .
اعمال حیاتی آب در بدن طیور:

 .1حزكت هَاد غذایی در دعتگاُ گَارػ تذٍى ٍجَد آب اهكاى پذیز ًیغت .
ّ .3ضن ٍ جذب هَاد غذایی ًیاس تِ حضَر آب دارد .
 .6آب تِ ػٌَاى یكی اس اجشاء هْن خَى در اًتقال هَاد هغذی تِ ارگاًْای هختلف فؼالیت هی ًوایذ .
 .4آب تزای تكویل تغیاری اس ٍاكٌؾْای ؽیویایی تذى كِ تزای تؾكیل گَؽت ٍ تخن هزؽ السم ّغتٌذ دخالت هی ًوایذ .
ٍ .6جَد آب تزای دفغ هَاد سائذ ٍ عوی اس كلیِ ّا ضزٍری اعت .
 .5آب تزای لغشًذُ كزدى هفافل السم اعت .
 .7آب تزای حفؼ درجِ حزارت تذى تِ خقَؿ در آب ٍ َّای گزم ،تغیار هْن اعت .

شرکت مبتکران صبا پارسیان
saba.mspco@yahoo.com

www.sabaparsian .com

اهمیت و لزوم توجه به آب در صنعت مرغداری:
ػلی رغن اّویت آب تِ ػٌَاى یك هادُ هغذی تزای عیَر ،غالثاٌ پزٍرػ دٌّذگاى ًغثت تِ اّویت آى غفلت هی ٍرسًذ ٍ تِ
هَاردی هاًٌذ هقزف داى  ،هیشاى تَلیذ تخن هزؽ  ،درجِ حزارت  ،تَْیِ  ،ؽذت ًَر ٍ  ...تَجِ هی كٌٌذ  .در تغیاری اس هَارد
ػلت ضؼیف تَدى تاسدّی گلِ ّا هقزف آتی اعت كِ تِ هقذار سیادی آلَدُ تِ تاكتزی (تِ خقَؿ كلی فزهْا) ػَاهل هغوَهیت
سا ٍ ػٌافز آلی ٍ غیزآلی اعت  .تزخی اس ؽزكت ّا یا افزاد تذٍى تَجِ تِ ؽٌاعایی آب هٌغقِ ٍ یا ػذم افالح تِ هَقغ آى ،
تاعیغات ػظین هزغذاری تٌا كزدُ اًذ ٍ در دٍرُ ّای پزٍرػ ًٍگْذاری تا هؾكالت ٍ تلفات فزاٍاى تِ ٍیضُ تزٍس ػَارك كلیَی ،
ًقزط ٍ عٌگ هجاری ادرار رٍتِ رٍ ّغتٌذ  .پظ اس تزرعی ّای سیاد ػلت ّوِ آى هؾكالت ٍ تلفات ً ،اهٌاعة تَدى آب هقزفی
تِ ٍیضُ اس لحاػ فیشیكی ٍ ؽیویایی تؾخیـ دادُ ؽذُ
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