
1صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

عفونی کننده ها در صنعت مرغداريبیوسکیوریتی، پاك سازي و ضد

بیوسکیوریتی به معنی امنیت زیستی بوده و به اعمالی گفته می شود که به منظور کاهش و یا حذف احتمال انتقال 
امنیت زیستی موضوعات مختلفی را در بر دارد که در این مقاله به نقش و . عوامل عفونی صورت می گیرد

بعد از اتمام دوره پرورش و یا . تها در صنعت مرغداري خواهیم پرداخاهمیت پاك سازي و ضد عفونی کننده
بسته به دوره پرورش، رخداد بیماري در . بعد از رخداد یک بیماري، مرغداري را باید پاك و ضد عفونی نمود

نکته قابل توجه . برنامه خاصی مورد نیاز است...) مرغ گوشتی، تخم گذار و (مرغداري و بسته به نوع پرورش
به عبارت دیگر ضد عفونی . انجام پاك سازي مناسب تاثیر خوبی ندارداین است که مراحل ضد عفونی بدون

. باشدنمودن و پاك سازي دو فرایند جدا از هم می

تکنیک هاي پاك سازي 

پاك سازي مرغداري اشاره به برداشت فیزیکی مواد آلی دارد که بتوان در مرحله بعدي ضد عفونی را با تاثیر 
، )به عنوان مثال بستر(مواد آلی همچون خاك، بقایاي گیاهی. ها استفاده کردقوي تر بر روي میکروارگانیسم
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خون و فضوالت سبب غیر فعال سازي برخی از مواد ضد عفونی کننده شده و یا میکروارگانیسم ها ي بیماري زا 
در حضور هاي بر پایه کلرضد عفونی کننده. رسندرا در خود پنهان کرده و مواد ضد عفونی کننده به آن نمی

پاك سازي شامل دو مرحله پاك سازي خشک و مرطوب . دهندمواد آلی به شدت تاثیر خود را از دست می
حشرات و جانوران . باشدپاك سازي خشک شامل برداشت مواد آلی قبل از پاك سازي مرطوب می. باشدمی

گاهی اوقات به . مرغداري حذف نمودباید به دام انداخت و از راو یا سایر حیواناتموذي همچون جوندگان
. تراشیده شودزمین ،تا رسیدن به کفعلت خاصیت کیکی شدن مدفوع و فضوالت بر روي بستر الزم است 

ماده شوینده مورد استفاده . باشدپاك سازي مرطوب شامل استفاده از آب و احتماال صابون و مواد شوینده می
مورد استفاده قرار ي آن تاثیري بر روي ماده ضد عفونی که بعداًو بقایابودهدگینباید داراي خاصیت پاك کن

خیساندن، شستشو، آبکشی و .شودتوصیه میدر پاك سازي مرطوب چهار مرحله عموماً. گیرد نداشته باشدمی
پاك سازي مرطوب مواد باقیمانده در بستر خیسانده می در . باشندچهار مرحله توصیه شده می،خشک سازي

.به راحتی برداشته شودا فضوالت و کثافات نرم شده و در مراحل بعدي شوند ت

:ضد عفونی کننده ها

خواص یک ضد .ها می باشدزا و یا بی اثر نمودن آنضد عفونی کردن به معنی عاري نمودن از عوامل بیماري
سخت، ایمن بودن نسبی براي هاي ارزان قیمت بودن، حاللیت خوب در آب: عفونی کننده مناسب عبارتند از

، زنندهفقدان بويانسان و حیوان، در دسترس بودن آسان، عدم آسیب رسانی به ابزار، پایداري در مواجهه با هوا، 
ماده ضد عفونی کننده براي تاثیر مناسب .مواد سمی و تاثیر بر طیف وسیعی از عوامل عفونیماندنعدم باقی 

.از مواد آلی نمود تا ماده ضد عفونی کننده به سطح برسد و تاثیر خوبی داشته باشدابتدا باید سطوح را عاري 

:عواملی که کارایی مواد ضد عفونی کننده را تحت تاثیر قرار می دهند

هر چه سطحی آلوده تر باشند و میزان میکروب : ماده ضد عفونی کنندهمجاورت و تماسمدت زمان -1
.شتري باید ماده ضد عفونی کننده در مجاورت آن قرار گیردهاي بیشتري داشته باشند،مدت زمان بی

عفونی کننده بسیار ها در برابر مواد ضدپاسخ انواع میکروارگانیسم: هاپاسخ ذاتی میکروارگانیسم-2
ها به عمده مواد ضد عفونی کننده به علت دارا بودن پوشش به عنوان مثال اسپور. باشدمتفاوت می

.باشندمقاوم می
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به جزء موارد خاص، هر چه غلظت ماده ضد عفونی کننده بیشتر : غلظت و توان ماده ضد عفونی کننده-3
.باشدها مورد نیاز میها بیشتر و زمان کمتري براي از بین بردن آنباشد تاثیر آن بر روي میکروارگانیسم

: یر دارند که عبارتند ازهاي مختلفی بر قدرت ضد عفونی کنندگی تاثفاکتور: عوامل فیزیکی و شیمیایی-4
به عنوان مثال فعالیت عمده . از جمله این عوامل می باشندبآ، رطوبت نسبی و سختی pHدما، 
. هایی نیز وجود داردناءثدر این میان استالبتهافزایش می یابد که،دماباال رفتنعفونی کننده ها با ضد

د عفونی کننده و کاهش فعالیت عالوه بر آن افزایش بسیار زیاد دما سبب تخریب ساختار ماده ض
می تواند خاصیت ضد میکروبی برخی از مواد ضد عفونی کنندهpHافزایش . شودمیکروبی آن میضد

را افزایش دهد و این در حالی است که  سبب کاهش ) ترکیبات چهارتایی آمونیوموگلوتارآلدئید(
تاثیرات افزایشی و کاهشی pH. ودشمی) فنول ها، هیپوکلریت و ترکیبات یداین(فعالیت برخی دیگر

رطوبت . شودخود را از طریق تغییر مولکول ماده ضد عفونی کننده و یا تغییرات سطح سلول سبب می
به عنوان (اي که به صورت گاز مصرف می شوند تاثیر داردبر روي مواد ضد عفونی کنندهنسبی عمدتاً

تواند از تاثیر ماده می) یون هاي دو ظرفیتیبه عنوان مثال غلظت کات(سختی آب ). مثال فرمالدئید
.عفونی کننده به واسطه ترکیب با ماده ضد عفونی کننده و ایجاد رسوب غیر محلول بکاهدضد

مواد ارگانیک به شکل سرم، خون و یا مدفوع : حضور مواد آلی در محل اثر ماده ضد عفونی کننده-5
اول این که مواد آلی با ماده ضد : موثر باشندطریق توانند در تاثیر ماده ضد عفونی کننده از دو می

مواد ضد عفونی کننده یده و کلره . کنندعفونی کننده ترکیب شده و آن را از دسترس خارج می
دوم این که مواد . در حضور ماده آلی به شدت کاهش عملکرد خواهند داشتمخصوصاً

ماده ضد عفونی حفظ از اثرات مضر) به عنوان نقش یک پوشش محافظتی(ها رامیکروارگانیسم
. دننمایمی

اثر مواد ضد عفونی کننده ازخود رابا تجمع در بیوفیلمتوانندها میمیکروارگانیسم: حضور بیوفیلم-6
و به هاي باکتري است که به یکدیگر و سطوح چسبیدهبیوفیلم مجموعه اي از کلنی. حفظ نمایند

. باشندراحتی هم قابل جدا شدن نمی
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به جزء موارد خاص، هر چه غلظت ماده ضد عفونی کننده بیشتر : غلظت و توان ماده ضد عفونی کننده-3
.باشدها مورد نیاز میها بیشتر و زمان کمتري براي از بین بردن آنباشد تاثیر آن بر روي میکروارگانیسم

: یر دارند که عبارتند ازهاي مختلفی بر قدرت ضد عفونی کنندگی تاثفاکتور: عوامل فیزیکی و شیمیایی-4
به عنوان مثال فعالیت عمده . از جمله این عوامل می باشندبآ، رطوبت نسبی و سختی pHدما، 
. هایی نیز وجود داردناءثدر این میان استالبتهافزایش می یابد که،دماباال رفتنعفونی کننده ها با ضد

د عفونی کننده و کاهش فعالیت عالوه بر آن افزایش بسیار زیاد دما سبب تخریب ساختار ماده ض
می تواند خاصیت ضد میکروبی برخی از مواد ضد عفونی کنندهpHافزایش . شودمیکروبی آن میضد

را افزایش دهد و این در حالی است که  سبب کاهش ) ترکیبات چهارتایی آمونیوموگلوتارآلدئید(
تاثیرات افزایشی و کاهشی pH. ودشمی) فنول ها، هیپوکلریت و ترکیبات یداین(فعالیت برخی دیگر
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.گرددمیمهمترین انواع مواد ضد عفونی کننده معرفی و خواص هر کدام بیانه در ادام

: انواع ضد عفونی کننده ها

قبل از تهیه یک . بسیاري از ترکیبات ضد عفونی کننده یکسان با نام هاي تجاري گوناگون در بازار وجود دارند
دیگرو مقایسه با ترکیبات تجاري شناخته شدههاآنضد عفونی کننده باید به ترکیبات تشکیل دهنده و مقادیر

. دقت و توجه نمود

:ترکیبات چهارتایی آمونیوم

این ترکیبات .یکی از مهمترین و موثرترین ترکیبات ضد عفونی کننده رایج، ترکیبات چهارتایی آمونیوم هستند
ب کننده بو و داراي موادي غیر خورنده، بدون رنگ در آب، بی بو، کاتیونی، غیر محرك براي پوست، جذ

سطوحی که قرار است با این . فعالیت خوب شویندگی و با وجود غیر سمی بودن نسبی، بسیار پایدار نیز هستند
نمک ها و . ترکیبات ضد عفونی شوند، باید به طور کامل از بقایاي صابون و ترکیبات شوینده پاك گردند

اند در مطالعات نشان داده. گذارندبین ترکیبات تاثیر د بر عملکرد انمینرال هاي موجود در آب سخت می توان
. صورت استفاده از بنزالکونیوم کلراید کمتر از دوز توصیه شده، احتمال بروز مقاومت بسیار افزایش می یابد

: ترکیبات چهارتایی آمونیوم به چهاردسته تقسیم می شوند

.)زنجیره هاي غیر شاخه دار(و هیدروکسیلترکیبات چهارتایی آمونیوم با گروه هاي آلکیل : گروه اول-
.ترکیبات چهارتایی آمونیوم حاوي گروه بنزیل و غیر هالوژنه: گروه دوم-
.کلر بنزیلو تريترکیبات چهارتایی آمونیوم حاوي دي: گروه سوم-
.)حلقه هاي هتروسیکلیک(ترکیبات چهارتایی آمونیوم حاوي گروه هاي غیر معمول: گروه چهارم-

برخی از آن ها که به فراوانی در . این گروه ها داراي خاصیت ضدعفونی کنندگی خاص خود هستندهر کدام از 
صنعت طیور استفاده می شوند عبارتند از بنزیل آلکونیوم کلراید، آلکیل دي متیل بنزیل آمونیوم کلراید، دي 

.و دي الکیل دي متیل آمونیوم کلراید) 22بارداك (دسیل دي متیل آمونیوم کلراید
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تحمل بقایاي و هاي سختفعال بودن در آب"ترکیباتی با ویژگی منحصر به فرد نسل چهارم
و چون فاقد حلقه بنزنی هستند نسبت به سایر ترکیبات این گروه ")موجود در شوینده خانگی(آنیونی

.هستندپایدار تر

ترکیبات چهارتایی آمونیوم عموما داراي خاصیت قارچ کشی، باکتري کشی و تا حدي ویروس کشی 
هستند ولی تاثیر آنها بر روي ) هاي نیوکاسل و برونشیت عفونیهاي پوشش دار همچون عوامل بیماريویروس(

ورو و کم خونی هاي گامبهاي بدون پوشش همچون عوامل بیماريویروس(ها ها و برخی از ویروساسپور
مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره سلولی، تداخل در عبور و مرور مواد به . قوي نیست) عفونی ماکیان

هاي دیگر ترکیبات چهارتایی آمونیوم تسهیل ورود سایر از ویژگی. داخل سلول و نشت محتویات سلولی است
pHفعالیت این مواد اغلب تحت تاثیر . ها استرگانیسمها به درون میکروامواد ضد عفونی کننده همانند آلدئید

.کنندقرار نگرفته و در دماهاي باالتر و زمان بیشتر، قوي تر عمل می

تر تحت تاثیر مواد آلی قرار تر هستند ولی کماگر چه ترکیبات چهارتایی آمونیوم نسبت به کلر بسیار گران
تر بوده و بدون کاهش ر محلول هاي رقیق شده نسبتا پایدارگرفته، در غلظت هاي توصیه شده خورنده نبوده، د

مزیت مهم دیگرافزایش قدرت اثر آنها همراه با ترکیبات . ها را ذخیره نمودتوان آنقدرت ضد میکروبی می
.آلدئیدي است

:ضد عفونی کننده هاي حاوي ترکیبات چهارتایی آمونیوم محصول شرکت کیمیا فام

رتایی آمونیومترکیبات چهانام تجارتی
ترکیبات 
آلدئیدي

اسید هاالکل ها

دسپاداك
ترکیبات چهارتایی آمونیوم

)22بارداك (

گلوتارآلدئید
فرمالدئید

گلی اکسال
ایزوپروپیل الکل

گلوتارآلدئیدترکیبات چهارتایی آمونیومکیمیا ام سید

کیمیا دزوجرم
ترکیبات چهارتایی آمونیوم
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و چون فاقد حلقه بنزنی هستند نسبت به سایر ترکیبات این گروه ")موجود در شوینده خانگی(آنیونی

.هستندپایدار تر

ترکیبات چهارتایی آمونیوم عموما داراي خاصیت قارچ کشی، باکتري کشی و تا حدي ویروس کشی 
هستند ولی تاثیر آنها بر روي ) هاي نیوکاسل و برونشیت عفونیهاي پوشش دار همچون عوامل بیماريویروس(

ورو و کم خونی هاي گامبهاي بدون پوشش همچون عوامل بیماريویروس(ها ها و برخی از ویروساسپور
مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره سلولی، تداخل در عبور و مرور مواد به . قوي نیست) عفونی ماکیان

هاي دیگر ترکیبات چهارتایی آمونیوم تسهیل ورود سایر از ویژگی. داخل سلول و نشت محتویات سلولی است
pHفعالیت این مواد اغلب تحت تاثیر . ها استرگانیسمها به درون میکروامواد ضد عفونی کننده همانند آلدئید

.کنندقرار نگرفته و در دماهاي باالتر و زمان بیشتر، قوي تر عمل می

تر تحت تاثیر مواد آلی قرار تر هستند ولی کماگر چه ترکیبات چهارتایی آمونیوم نسبت به کلر بسیار گران
تر بوده و بدون کاهش ر محلول هاي رقیق شده نسبتا پایدارگرفته، در غلظت هاي توصیه شده خورنده نبوده، د

مزیت مهم دیگرافزایش قدرت اثر آنها همراه با ترکیبات . ها را ذخیره نمودتوان آنقدرت ضد میکروبی می
.آلدئیدي است

:ضد عفونی کننده هاي حاوي ترکیبات چهارتایی آمونیوم محصول شرکت کیمیا فام

رتایی آمونیومترکیبات چهانام تجارتی
ترکیبات 
آلدئیدي

اسید هاالکل ها

دسپاداك
ترکیبات چهارتایی آمونیوم

)22بارداك (

گلوتارآلدئید
فرمالدئید

گلی اکسال
ایزوپروپیل الکل

گلوتارآلدئیدترکیبات چهارتایی آمونیومکیمیا ام سید

کیمیا دزوجرم
ترکیبات چهارتایی آمونیوم

)22بارداك (
گلوتارآلدئید

فرمالدئید

5صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

تحمل بقایاي و هاي سختفعال بودن در آب"ترکیباتی با ویژگی منحصر به فرد نسل چهارم
و چون فاقد حلقه بنزنی هستند نسبت به سایر ترکیبات این گروه ")موجود در شوینده خانگی(آنیونی

.هستندپایدار تر

ترکیبات چهارتایی آمونیوم عموما داراي خاصیت قارچ کشی، باکتري کشی و تا حدي ویروس کشی 
هستند ولی تاثیر آنها بر روي ) هاي نیوکاسل و برونشیت عفونیهاي پوشش دار همچون عوامل بیماريویروس(

ورو و کم خونی هاي گامبهاي بدون پوشش همچون عوامل بیماريویروس(ها ها و برخی از ویروساسپور
مکانیسم عمل این ترکیبات تخریب دیواره سلولی، تداخل در عبور و مرور مواد به . قوي نیست) عفونی ماکیان

هاي دیگر ترکیبات چهارتایی آمونیوم تسهیل ورود سایر از ویژگی. داخل سلول و نشت محتویات سلولی است
pHفعالیت این مواد اغلب تحت تاثیر . ها استرگانیسمها به درون میکروامواد ضد عفونی کننده همانند آلدئید

.کنندقرار نگرفته و در دماهاي باالتر و زمان بیشتر، قوي تر عمل می

تر تحت تاثیر مواد آلی قرار تر هستند ولی کماگر چه ترکیبات چهارتایی آمونیوم نسبت به کلر بسیار گران
تر بوده و بدون کاهش ر محلول هاي رقیق شده نسبتا پایدارگرفته، در غلظت هاي توصیه شده خورنده نبوده، د

مزیت مهم دیگرافزایش قدرت اثر آنها همراه با ترکیبات . ها را ذخیره نمودتوان آنقدرت ضد میکروبی می
.آلدئیدي است

:ضد عفونی کننده هاي حاوي ترکیبات چهارتایی آمونیوم محصول شرکت کیمیا فام

رتایی آمونیومترکیبات چهانام تجارتی
ترکیبات 
آلدئیدي

اسید هاالکل ها

دسپاداك
ترکیبات چهارتایی آمونیوم

)22بارداك (

گلوتارآلدئید
فرمالدئید

گلی اکسال
ایزوپروپیل الکل

گلوتارآلدئیدترکیبات چهارتایی آمونیومکیمیا ام سید

کیمیا دزوجرم
ترکیبات چهارتایی آمونیوم

)22بارداك (
گلوتارآلدئید

فرمالدئید



6صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

بنز الکونیوم کلراید

کیمیا گلوتار
ترکیب چهارتایی آمونیوم

)بنز الکونیوم کلراید(
گلوتارآلدئید

تی اچ پالس 
فایو

ترکیبات چهارتایی آمونیوم
)22بارداك (

دي اکتیل دي متیل آمونیوم کلراید
اکتیل دسیل دي متیل آمونیوم 

کلراید
بنزیل آمونیوم کلرایدالکیل دي متیل 

گلوتار دي 
آلدئید

کیمیا جی پی 
سی فورت

گلوتارآلدئیدترکیب چهارتایی آمونیوم
الکل 

اتوکسیالت
اسید 

فسفریک

):فرمالدئید، گلوتارآلدئید و گلی اکسال(ترکیبات آلدئیدي 

ها بر علیه آلدئید. یکی از مهمترین و موثرترین ترکیبات ضد عفونی کننده رایج، ترکیبات آلدئیدي هستند
ها به طور کلی فاقد آلدئید. ها تاثیر مناسبی دارندها، مایکوباکتریاها و اسپورها، ویروسها، قارچباکتري

ها شبیه به کانیسم اثر فرمالدئیدم. اثرات خورندگی بر روي فلزات، مواد پالستیکی و سیمان هستند
ها از طریق آلکیل دار کردن هاي میکروارگانیسمو پروتئینDNA ،RNAیکدیگر بوده و با اختالل در سنتز 

.نمایدها جلوگیري میهاي آمینه، از رشد و تکثیر آنهاي سولفیدریل، هیدروکسیل، کربوکسیل و اسیدگروه
ترکیباز . ها همراه با ترکیبات چهارتایی آمونیوم استدرت اثر آنمزیت مهم ترکیبات آلدئیدي افزایش ق

از این ترکیب. شودحاصل میضد عفونی قوي یکآلدئید ها و ترکیبات چهارتایی آمونیوم
دسپاداك، کیمیا ام سید، کیمیا دزوجرم، (هاي شرکت کیمیا فام در کلیه ضد عفونی کننده
.استفاده شده است) و کیمیا جی پی سی فورت5کیمیا گلوتار، تی اچ پالس 
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:فرمالدئید

%) 37در صد وزنی % (40نوعی گاز بوده که ترکیب آن با آب به صورت محلول ) CH2O(فرمالدئید 
این ماده به شکل پودر و به نام پارافرمالدئید نیز عرضه می شود که . گرددتحت نام فرمالین عرضه می

فرمالدئید داراي خواص باکتري کشی، قارچ . گرددمیتحت تاثیر حرارت از آن گاز فرمالدئید متصاعد 
هاي هاي آمینه و گروهکشی، ویروس کشی و اسپور کشی است که از طریق الکیله کردن اسید

. شودها میها سبب غیر فعال سازي آنسولفیدریل پروتئین

به این . شودایجاد میگاز فرمالدئید عموماً با اضافه نمودن فرمالین به پرمنگنات پتاسیم در ظروف فلزي
گفته می شود که با حرارت زیاد و حجم باالیی از مواد کفی همراه دود دادنواکنش اصطالحاً 

است، لذا براي اینکار باید از ظروف فلزي مقاوم به حرارت و با حجمی چندین برابر حجم مواد اولیه 
دو برابر رمنگنات پتاسیم باید حدودنسبت فرمالین به پبراي بدست آوردن نتیجه مناسب. استفاده نمود

.باشد

هرچند گاز فرمالدئید بسیار قدرتمند است ولی معایبی همچون فرار بودن، داشتن بوي 
این .زننده، خاصیت خورندگی و آسیب رساندن به پوست در صورت تماس را دارد

نسان و حیوانات بسیار ماده تحریک کننده غشاي مخاطی و ملتحمه بوده، لذا استفاده از آن در حضور ا
خطرناك و کشنده است و پیش از استفاده از آن باید از عدم حضور هرگونه موجود زنده اطمینان 

ها و تخم دود دادن انکوباتور. فرمالدئید می تواند توسط آمونیوم هیدرواکسید خنثی گردد. حاصل شود
.شودطیور انجام میها با استفاده از گاز فرمالدئید، سال ها است که در صنعت مرغ

: گلوتارآلدئید-

محلول آبی گلوتارآلدئید اسیدي بوده و داراي خاصیت اسپور کشی نیست، ولی در صورتیکه آلکیله 
روز 14عمر مفید این ماده ) آلکیله(در اشکال فعال . شود خاصیت اسپور کشی نیز پیدا می کند

امروزه استفاده از ترکیبات گلوتارآلدئید به علت عدم خورندگی، تاثیر در .باشدمی
این ماده قابلیت .حضور مواد آلی و خاصیت ضد میکروبی مناسب، بسیار مرسوم است

.پایداري خوبی نیز دارد

7صفحه

.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

:فرمالدئید

%) 37در صد وزنی % (40نوعی گاز بوده که ترکیب آن با آب به صورت محلول ) CH2O(فرمالدئید 
این ماده به شکل پودر و به نام پارافرمالدئید نیز عرضه می شود که . گرددتحت نام فرمالین عرضه می

فرمالدئید داراي خواص باکتري کشی، قارچ . گرددمیتحت تاثیر حرارت از آن گاز فرمالدئید متصاعد 
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