نکات قاتل توجه در مورد آب مصرفی مرغذاریها
اهشٍصُ هشؿذاسی دس وـَس ها یه كٌؼت واهال حشفِ ای للوذاد هی ؿَد  .هشؿذاساى اهشٍصُ تِ دًثال ػیؼتوْا ٍ
سٍؽ ّایی ّؼتٌذ وِ تِ تاصدّی هطلَب تش )واّؾ ضشیة تیذیل ( تیاًداهذ  .تا تَخِ تِ پیـشفتْای كٌایغ
تدْیضات هشؿذاسی اهشٍصُ تلفیِ آب آًْا تِ سٍؿْای هختلفی اًدام هی ؿَد .خذیذ تشیي ٍ هذسى تشیي ٍ واس
آهذ تشیي ٍ اسصاًتشیي سٍؽ تشای تلفیِ آب ایي ٍاحذ ّا سٍؽ تلفیِ هـٌاطیؼی ٍ الىتشٍهـٌاطیؼی اػت .اوثش
هشؿذاساى دس ساتطِ تا آب داسای هـىالت فشاٍاًی ّؼتٌذ اص خولِ ػختی آب وِ تاػث تشٍص هـىالتی اص خولِ
واّؾ حاللیت آب اػت .وِ ایي تاػث هی ؿَد داسٍ ّا تِ طَس واهل دس آب حل ًـًَذ ٍ دس تِ تاًه داسٍ ٍ
تِ كَست طالتیٌی سػَب دٌّذ وِ دس هَخة تِ ّذس سفتي همذاس لاتل تَخْی داسٍ هی گشددّ .وچٌیي گشفتگی
لَلِ ّا ٍ هؼیش آب سػاًی ٍ آتخَسی ّای ًیپل وِ ػوَها یا تِ كَست سػَتات داسٍ ّا ٍ یا سػَتات آّىی هی
تاؿذ یىی اص هؼضالت اػت .دس ًتیدِ هشؿذاس ًاگضیش اػت وِ تا هَاد لَلِ تاص وي (ًٍَؿِ) ایي هـىالت سا تش
طشف وٌذ وِ هؼتلضم كشف ّضیٌِ ٍ صهاى ٍ ّوچٌیي تاػث خشاتی ٍ خَسدگی لَلِ ّا هی ؿَد .هـىل تؼذی تاس
هیىشٍتی آب اػت وِ هشؿذاس تا اػتفادُ اص هَاد ضذ ػفًَی وٌٌذُ الذام تِ حزف آلَدگی هیىشٍتی هی ًوایذ.
ایي دس حالی اػت وِ ایي هَاد ؿیویایی دس سؿذ هشؽ تاثیش هٌفی داسد ٍ تش خی اص اًْا حتی ػوی ًیض
ّؼتٌذ.دػتگاُ ّای هـٌاطیؼی ٍ الىتشٍ هـٌاطیؼی تاػث افضایؾ حاللیت آب ٍ اص تیي سفتي هـىالت ًاؿی اص
ػختی (گشفتگی لَلِ ّا) ؿذُ ٍ تاس هیىشٍتی سا ًیض تِ كفش هی سػاًذ .تاال سفتي حاللیت آب هَخة هی ؿَد
داسٍ تْتش حل ؿذُ ٍ تْتش خزب تذى هشؽ ؿَد ٍ دیگش هـىل سػَب سا تِ ّیچ ػٌَاى ًخَاّیذ داؿتٍ .لتی هشؽ
ایي آب سا هلشف هی وٌذ چَى ػاسی اص ّشگًَِ هادُ ؿیویایی اػت ٍ لذست ّضن وٌٌذگی اى تاالػت ػالن تش
ٍ ؿاداب تش هی هاًذ.حالت ّای همایؼِ ای (هثال یه ػالي تا آب هـٌاطیؼی ٍ ػالي دیگش یا آب هؼوَلی) ًـاى
هی دٌّذ وِ ػالٌی وِ آب هـٌاطیؼی اػتفادُ هی وٌذ تلفات اى ووتش ٍ ضشیة تثذیل آى ّن تْتش خَاّذ ؿذ.
تِ ػٌَاى ًوًَِ دس آصهایـی تیي دٍ ػالي واهال هـاتِ دس یه فاسم تا ًظاد خَخِ یىؼاى ٍ تاسیخ ٍسٍد ٍ خشٍج
یىؼاى ٍ خیشُ ؿزایی ٍ حتی تٌاط داى یىؼاى ٍ وال ّوِ ؿشایط تشاتش تؼذ اص  46سٍص ػالٌی وِ اص آب هـٌاطیؼی
1

اػتفادُ هی وشد تشای ّش هشؽ  95گشم ٍصى تیـتشی گشفت وِ طثك تشاٍسد خَد هشؿذاس تَی ّواى دٍسُ ّضیٌِ
دػتگاُ خثشاى ؿذ.
آب هحتَای رسات فیضیىی یا هَاد هؼذًی ؿیش هحلَل هوىي اػت آتخَسیْای اتَهاتیه سا تحت تأثیش لشاس دّذ.
طیَس هوىي اػت تَػط هَاد هؼذًی یا ؿیویایی هَخَد دس آب هؼوَم ؿًَذ .ػذین دس آتْای ًوىی هـىلی
هؼوَل اػت .پشًذگاى خَاى تِ ػویت ػذین خیلی حؼاع اًذ .ػذین تیؾ اص  ppm 50دسآب آؿاهیذًی
هوىي اػت تاػث هشي دس خَخِ ّای خَاى ٍ تَللوَى ّا ؿَد ٍ تِ ػطح ػذین دس ؿزا ٍاتؼتِ اػت .پشًذگاى
خَاى هؼوَال اص ػٌذسٍم آػیت ٍ خیض هی هیشًذ ٍ ّوچٌیي اػْال اتفاق خَاّذ افتاد .آتْای ؿَس تیؾ اص
ً ppm1000ثایذ اػتفادُ ؿَد تشای خَخِ ّای گَؿتی تا ػي  21سٍصگی حتی اگش ًوه تِ خَسان اضافِ
ًـذُ تاؿذ ػطَح تاالی ػذین ،خَخِ ّای تالؾ سا تَػط اػْال ٍ دّیذساتِ ؿذى هی وـذ .ػذین هوىي اػت
دس آب هَخَد تاؿذ تِ كَست ػَلفات ػذین ( ٍ )4Nasoیا تیىشتٌات ػذین ( .)3NaHcoػَلفات هوىي
اػت تِ كَست هٌیضین ػَلفات ( )4Mgsoهَخَد تاؿذ ٍ تاػث اػْال ٍ هشي ؿَد.اگش ػطح ػذین دس خَسان
خیلی صیاد تاؿذ تاػث تیواسی هی ؿَد .ػذین تِ ّش حال یه هادُ هـزی ضشسی اػت ٍ طیَس تشای سؿذ ٍ تَلیذ
تخن تِ آى ًیاص داسًذً .یتشیت دس آب ٍ خَسان هوىي اػت دس ػطَح تاال ػوی ؿَد اها هی تَاًذ دس همذاس
 ppm50دس آب هٌدش تِ واّؾ سؿذ ؿَد .آتْای ػطحی هوىي اػت تَػط حـشُ وـْای وـاٍسصی
وَدّا یا هَاد ؿیویایی آلَدُ ؿَد.
خَخِ ّای گَؿتی ّویـِ تایذ تِ آب تاصُ ٍ تویض دػتشػی داؿتِ تاؿٌذ :
هٌثغ تاهیي آب هلشفی یه هشؿذاسی هؼوَال چاُ آب  ،هخضى تلَست اػتخش ٍیا دس هَاسدی لَلِ وـی ػوَهی
هی تاؿذ ٍلی تِ ّش حال آب تایذ دس یه هٌثغ ٍ تا تاًه تضسي رخیشُ ؿَد تِ هٌظَس تاهیي فـاس آب الصم ،
تاًه آب سا هی تَاى دسهحلی هشتفغ هؼتمش ًوَد .لثل اص ٍسٍد تِ ػیؼتن آتخَسی تِ هٌظَس اضافِ ًوَدى ٍیتاهیي
ّای هحلَل دس آب تایؼت ی دسّش آَؿیاًِ یه هٌثغ وَچه دس هؼیش آب ًلة گشدد ایي هٌثغ تایؼتی اصهَادی
ػاختِ ؿَد وِ واهال لاتل ؿؼتـَ ٍ ضذ ػفًَی تاؿذ  .اًتمال آب تایذ تٌحَی تاؿذ وِ تَػیلِ ًیشٍی ثمل ٍ یا
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تَػط پوپ تِ ساحتی ٍ تطَس هؼاٍی دس توام آتخَسیْا پخؾ گشدد  .تَكیِ هی ؿَد وِ ػیؼتن آب وٌتَس داؿتِ
تاؿذ تا تِ ػادگی تتَاى هلشف آى سا دسصهاى دلخَاُ ثثت ًوَد ًؼثت هلشف آب تِ داى وِ دسؿشایط ػادی
 1/6 -1/7تِ  1هی تاؿذ یىی اص ؿاخق ّای هْن دس تشسػی ٍضؼیت ػالهت گلِ  ،وٌتشل آب ٍ َّای آَؿیاًِ
ٍ ٍضؼیت تـزیِ گلِ هی تاؿذ دس ؿشایط طثیؼی تا سؿذ گلِ ٍ ّوشاُ تاال سفتي ػي آى  ،هیضاى هلشف آب ًیض
افضایؾ هی یاتذ اگش دس هلشف اب واّؾ یا افضایؾ ًاگْاًی ٍ تیؾ اص حذ سٍی دّذ هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ
یىی اص هَاسد فَق دچاس اؿىال ؿذُ اػت تٌاتش ایي تا ثثت دلیك هیضاى هلشف آب هـىل ػشیؼا لاتل تـخیق
خَاّذ تَد  .تایذ تَخِ داؿت وِ دس َّای گشم ٍ ّوچٌیي افضایؾ هیضاى ًوه خیشُ  ،هلشف آب تطَس طثیؼی
افضایؾ هی یاتذ تـییش هلشف آب هوىي اػت ًاؿی اص تشٍص تیواسی ًیض تاؿذ وِ دس ایي حالت هؼوَال واّؾ
خَاّذ یافت  .دسهَاسدی وِ َّاگشم اػت فشاّن ًوَدى آب خٌه تاػث افضایؾ هلشف اى خَاّذ ؿذ وِ
دسًتیدِ هلش ف داى ًیض تاال هی سٍد ایي واس تاػث هی ؿَد وِ گلِ اص سؿذ ٍ ّوچٌیي ضشیة تثذیل هٌاػثتشی
تشخَسداس گشدد دس ایي ساتطِ تایذهشالة تَد وِ ػیؼتن آتشػاًی حتی االهىاى تذٍس اص تاتؾ هؼتمین ًَس آفتاب
لشاسداؿتِ تاؿذ هٌثغ آب تایذ ّویـِ تویض تاؿذ تِ ّویي دلیل ّشچٌذ ٍلت یىثاس تایذ اب آى سا تخلیِ وشدُ ٍ
تخَتی ؿؼتِ ٍتویض ًوَد  .تَكیِ هی ؿَد تِ هٌظَس تشسػی ویفیت  ،آب هلشفی حذالل دٍتاس دس ػال هَسد
آصهایؾ لشاسگیشد .
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جذول استانذاردهای کیفیت آب آشامیذنی طیور
توضیحـات

ترکیـة

حذاکثر سطح قاتل قثول

تاوتشی ول

100/ MI

 0/ MIهطلَب هی تاؿذ.

ولی فشهْا

50/ MI

 0/ MIهطلَب هی تاؿذ.

ًیتشات

25 mg / I

ًیتشیت

14/ Mg

ph

6/8-7/5

ػختی ول

180

ولشیذ

250 mg / I

دس كَستیىِ ػطح ػذین آب تیؾ اص  50 mg/Iتاؿذ هوىي اػت صیاى آٍس تاؿذ

هغ

0/06 mg / I

ػطَح تاالتش تاػث طؼن تلخ آب هی ؿَد .

آّي

0/3 mg/ I

ػطَح تاالتش تاػث تَ ٍ طؼن تذ آب هی ؿَد .

ػشب

0/02 mg/ I

ػطَح تاالتش ػوی هی تاؿذ

هٌیضین

125 mg/ I

ػطَح تاالتش داسای اثش هلیي وٌٌذُ هی تاؿذ ػطَح تیؾ اص  50 mg/lدس كَستیىِ ػطح

ػذین

50 mg/ I

ػَلفات

250 mg/ I

سٍی

1/5 mg/ I

ػطَح  3-2هیلیگشم دس لیتش هوىي اػت تش سٍی ػولىشد پشًذُ هَثش تاؿذ.

 PHووتش اص  6هطلَب ًوی تاؿذ ػطَح صیش  6/3هوىي اػت تاػث واّؾ ػوىشد تـَد.
ػطَح ػختی آب دس داهٌِ  60 – 180هٌاػة تَدُ ٍ دس خاسج اص ایي داهٌِ هٌاػة ًوی
تاؿذ

ػَلفات آب تاال تاؿذ هوىي اػت تش سٍی ػولىشد تاثیش تگزاسد.
ػطَح تاالی  50 mg/lتِ ّوشاُ ػطح تاالی ػَلفات یا ولشایذ هوىي اػت تش سٍی ػولىشد
تاثیش تگزاسد.
ػطَح تاالتش داسای اثش هلیي وٌٌذُ هی تاؿذ ػطَح تاالی  50 mg/lتِ ّوشاُ ػطح تاالی
هٌیضین ٍ ولشایذ هوىي اػت تش سٍی ػولىشد پشًذُ تاثیش تگزاسد.
ػطَح تاالتش ػوی هی تاؿذ .
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کاهش و یا افزایش ناگهانی مصرف آب را تایذ جذی گرفت وعلت یاتی نمود
(جذول مصرف آب طیور گوشتی در سنین مختلف درهفته )
سـن ته هفتـه

1

2

3

4

5

6

7

8

هیلی لیتشدسّفتِ

225

480

725

1000

1250

1500

1750

2000

ایي اسلام تشای دهای هتَػط ( 20-25دسخِ ػاًتی گشاد ) كحت داسد ٍ لطؼا تا تـییشات دسخِ حشاست هحیط ،
تشویثات خیشُ  ،ػشػت سؿذ ٍ ًَع تدْیضات داخل آَؿیاًِ تـییش هی وٌذ .
آتخـوری :
آتخَسیْا ّوَاسُ تایذ ؿؼتـَ ؿذُ ٍ تویض ًگْذاؿتِ ؿًَذ تایذ هشالة تَد وِ ػطح آب دس آتخَسیْا تِ ًحَی
تٌظین گشدد وِ ػش سیض ًـَد دس ؿیش ایٌلَست تاػث خیؼی تؼتش ؿذُ وِ تشای ػالهت گلِ تؼیاس صیاى آٍس
اػت ّوضهاى تا سؿذ گلِ  ،استفاع آتخَسیْا سا تایذ هطاتك تا استفاع ؿاًِ هشؿْا تٌظین وشد .
تعـذاد آتخـوری :
 آتخَسی گشد (تِ لطش  33ػاًتی هتش) تشای ّش  80-100خَخِ یه ػذد.
 آتخَسی ولِ لٌذی هخلَف خَخِ ایي آتخَسی ّا هؼوَال  4لیتش ظشفیت داؿتِ ٍ تشای ّش  100خَخِ
یه ػذد تىاس هی سٍد .
 آتخَسی پؼتاًىی یا ًیپل  ،تشای  15-20خَخِ یه ػذد ًیپل دسًظش گشفتِ هی ؿَد .
 دسّفتِ اٍل خَخِ ّا تَػیلِ آتخَسی ّای دػتی ( ولِ لٌذی  4-2لیتشی) آب دادُ هی ؿًَذ وِ تا
ؿشٍع ّفتِ دٍم تتذسیح آتخَسیْا ی اتَهاتیه گشد خایگضیي ایي آتخَسیْا هی ؿًَذ .
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