
1صفحه

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

امنیت زیستی (بیوسکیوریتی)و حفظضدعفونی دان طیوردرنقش نانوسیل

مقدمه:
هاي واگیردار، بحث امنیت زیستی (بیوسکیوریتی) در صنعت پرورش طیور با توجه به خطر بروز بیماري

یت هاي اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است. یکی از مهمترین فاکتورهاي حفظ امنموضوعی است که در سال
باشد. در میزا ي خوراکی طیور از جهت آلودگی به عوامل بیماريهاکنترل مواد غذایی و مکمل،زیستی
از طریق خوراك هابیماريتوان ردپایی از انتقال میطیور مزارع پرورشتلفات کاپیدمیولوژیهايبررسی

.نمودپیدا را(دان)
مکان استفاده از مواد ضدعفونی کننده براي کنترل تشکله خوراك طیور، اممتاسفانه بعلت حساسیت مواد 

باشد.میمحدود بوده و عمالً از این طریق فرصت مناسبی براي ورود عوامل پاتوژن به فارم مهیا هاآلودگی آن
ي آلودگی دان در طیور، مطالعه انجام شده در هادر این مقاله کوتاه سعی شده است تا با بررسی عوامل و راه

هاي دان با ماده ضدعفونی کننده نانوسیل تشریح گردد.لودگیآل مورد کنتر

عوامل آلوده کننده دان:
عوامل فیزیکی
عوامل شیمیایی
عوامل بیولوژیکی:

هاانواع میکرو ارگانیسم.1
هاباکتري-
ها ویروس-



2صفحه

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

هاقارچ-
هاسموم ناشی از میکرو ارگانیسم.2

آفالتوکسین-

عبارتند از:مشکالت ناشی از آلودگی بیولوژیکی
و در شوندمیتشکیل دهنده و کاهش ارزش غذایی دان يباعث فساد اجزاهاحضور میکروارگانیسم.1

گردند.میبرخی موارد باعث غیر قابل مصرف شدن دان 
ي حاد و واگیر، آلرژي، مسمومیت و هاباعث بروز بیماريتواندمیدر دانهاحضور میکروارگانیسم.2

تلفات در گله شود.
ي ها(مانند آفالتوکسین) باعث مسمومیتهاي ایجاد شده توسط میکروارگانیسمهام و متابولیتسمو.3

مجاز تعیین شده است که در در همین راستا در مورد این سموم حدد. نشومیحاد و مزمن در طیور 
.خواهد بود، دان غیر قابل مصرف از این حد مجازصورت آلودگی با مقادیر باالتر

هاشی از آلودگی با باکتريمشکالت نا:
ي ذکر شده در مبحث بعدي دان را  آلوده کرده و هاتوانند از راهمیکمپیلوباکترومانند سالمونالهاییباکتري
.گردددان آلوده باعث بروز بیماري و تلفات ناشی از آن در طیور اینمصرف

ها:مشکالت ناشی از آلودگی با ویروس
ي ویروسی مانند نیوکاسل،گامبورو، برونشیت و آنفلوانزاي فوق حاد طیور، دان اهدر زمان شیوع بیماري

اي به گله دیگر باشد.تواند عامل مهمی براي انتقال بیماري از گلهمی

ها:مشکالت ناشی از آلودگی با قارچ
ط مناسب به سرعت در صورت مهیا شدن شرایهادر تمام مکانهابواسطه فراوانی و پراکندگی اسپور آنهاقارچ

راحتی عنوان مثال قارچ آسپرژیلوس بههنمایند. بمیسم تولیدهاهاي قارچگونهازو برخیکردهشروع به تکثیر
کند.میدان را آلوده و مشکالت متعاقب آن را براي طیور ایجاد 

:مسمومیت با آفالتوکسین در طیور
تواند بصورت میگردد که فرم بالینی آن میت بالینی ایجاد مسمومیت با آفالتوکسین به دو صورت بالینی و تح

حاد باعث ایجاد مرگ و میر در گله شود.
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ي بالینی هاشود و در مسمومیت میدر فرم بالینی حاد، بی اشتهایی، مشکالت تنفسی، اسهال، تشنج و مرگ دیده 
. گرددمیده مشاهعمومی گله غیر حاد و تحت بالینی عالئم کاهش اشتها، افت تولید، کاهش رشد و ضعف

باشد مهمترین اثر تخریبی خود را در کبد میکه فراوانترین و سمی ترین نوع آفالتوکسین B1آفالتوکسین 
باشد که مقاومت پرنده را در مقابل عفونت میگذارد. مهمترین مشکل ایجاد شده تضعیف دستگاه ایمنی بدن می

دد.گرمیکم کرده و مانع از تاثیر واکسن 
شرایط مناسب براي رشد قارچ و تولید آفالتوکسین:

و عواملی که مصونیت گیاه را کاهش می دهند مثل آسیب حشرات هاآب و هواي گرم و مرطوب، رطوبت دانه
کنند.میکمک هاو جوندگان به رشد قارچ

%18(متناظر با حیطم%85درجه فارنهایت) و رطوبت نسبی 80-100درجه سانتیگراد ( 26–37دماي بین
ضعیف است، اما اگر دانه به %55رطوبت دانه) مناسب رشد آسپرژیلوس است. رشد قارچ در رطوبت کمتر از 

نیز %12شود. در هر صورت کاهش مقدار رطوبت حتی تا مقدار کافی مرطوب باشد همچنان سم تولید می
.نخواهد داشتتاثیري در از بین رفتن قارچ و توکسین 

ي آلودگی دان:هاهرا
حمل و نقل: .1

باشند و به راحتی آلودگی را از هاتوانند محل مناسبی براي تجمع و تکثیر میکروارگانیسممیوسایل نقلیه 
یک محموله به محموله دیگر منتقل نمایند.

انتقال ي حمل براي جابجایی مواد مختلف استفاده شود (مثالً کود، دان و غیره)هادر مواردیکه از ماشین
بسیار قابل توجه است. عالوه بر آن وسایل حمل و نقل و یا دان ارسالی مهمترین عامل در انتقال هاآلودگی

د.نباشمیي دیگر هااز یک شهر به شهري دیگر و یا از یک فارم به فارمهاآلودگی و انواع بیماري
مناسب در حین حمل نیز تمیز ويهاشي حمل مواد و یا عدم استفاده از پوشهاسرپوشیده نبودن کامیون

د.ندهمیاحتمال آلودگی را افزایش 
انبار: .2

شوند میانبارهایی که شرایط مطلوبی از نظر فنی و بهداشتی براي نگهداري و ذخیره سازي دان ندارند باعث 
در کرده و توسعه پیدا که آلودگی موجود در دان (آلودگی میکروارگانیسمی) هرچند که اندك باشد 

ها نیز تشکیل شوند.نهایت سموم ناشی از متابولیت
باشد.میبراي گسترش آلودگی یمواد بصورت فله نیز عامل مناسبکردنانبار

جوندگان و پرندگان و حشرات: .3
د. نشومیجوندگان و حشرات در انبارهاي کنترل نشده باعث انتقال آلودگی به مواد داخل انبار 
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(اگر بصورت سرپوشیده انجام نشود) و هم در در حین انبارمانی (در دانو نقلپرندگان هم در حین حمل 
انبارهایی که کنترل مناسبی در آن وجود ندارد) با تماس، دفع مدفوع یا سایر ترشحات بر روي مواد غذایی 

ي واگیردار هاشوند. (این مورد در انتقال بیماريمییی که ناقل و یا حامل آن هستند هاباعث انتقال آلودگی
.اي برخوردار است)و حاد مانند نیوکاسل، گامبورو و آنفلوانزاي فوق حاد طیور از اهمیت ویژه

تولید:.4
محل مناسبی هاشود که دستگاهمیو عدم پاکسازي و ضدعفونی مناسب باعث هادان در دستگاههباقیماند

ي گردد.ي بعدهابراي تجمع آلودگی و انتقال آن از یک بچ تولیدي به بچ
.خواهد بودعالوه بر آن عدم نظافت و ضدعفونی سالن تولید نیز عاملی براي آلودگی دان 

سالن پرورش:.5
که بطور د و در صورتینباشمیهامحل مناسبی براي تجمع آلودگیي دانخوريهاترافو هادان خوري

انتقال آلودگی خواهند بود.ی برايدائم شستشو و ضدعفونی نشوند عامل

پرسنل:.6
تواند توسط افراد جابجا و به دان منتقل میآلودگی ها،آنعدم کنترل پرسنل و تفکیک وظایفدر صورت 

را از یک فارم به فارم دیگر انتقال هابیماري،ي مختلف مشغول به کار هستندهاشود. پرسنلی که در فارم
دهند.می

.باشندهایمنشاء آلودگندتوانمینیز ارگران کلباس، چکمه و دست 
وسایل و تجهیزات:.7

بکار رفته براي جابجایی و یا ذخیره سازي دان و یا مواد هايکیسهدر صورت آلوده بودن وسایلی مانند
شود.میآلودگی به مواد غذایی منتقل این اولیه، 

مواد گی ودتوانند باعث آلمینیز روندکار میبهدر حین تخلیه، جابجایی و تولیدی که بیل و سایر وسایل
ند. شو
عوامل طبیعی مانند باد، گرد و خاك و باران:.8

محیط ت مناسببا فراهم آوردن رطوبهمو باران گردندخاك نیز منتقل میاسپورها توسط باد و یا گرد و 
سازد.  میمهیا هارا براي رشد و تکثیر میکروارگانیسم

نانوسیل و نقش آن در ضدعفونی دان :
ضروري به هامقابله با این الودگیبرايي میکروبی دان اجراي راهکارهاي مناسب هابا توجه به اهمیت آلودگی

رسد. مینظر 
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اجراي دقیق و کامل اصول بهداشتی در حمل ونقل، تولید و ذخیره سازي دان کمک قابل توجهی در پیشگیري 
د.ننمایمیهادر بروز آلودگی

که ضدعفونی مواد غذایی با هر دانیممیباشد. میآن تشکیل دهندهدان و یا مواد اولیهضدعفونی دیگرراهکار
اي داشته باشد.و ماده مورد نظر باید خصوصیات ویژهنبودهاي مقدور ماده ضدعفونی کننده

رد فرد بوده که طیف اثر وسیع به همراه عملکهاي منحصر بضدعفونی کنندهمحلول ضدعفونی کننده نانوسیل 
اي متمایز و برتر در درجه سالمت باال و قابلیت تجزیه در محیط زیست، آن را ضدعفونی کننده،بسیار سریع

که قابلیت استفاده بر روي مواد غذایی را دارد.نموده هامقایسه با سایر ضدعفونی کننده
گردیده و دان هابین رفتن آنو سموم قارچی باعث از ها، قارچهابا اثر قوي بر روي میکروارگانیسمنانوسیل

نقره  بوده که به یونپراکسیدهیدروژن وترکیبی ازنانوسیلترکیبات اصلی دهد.میسالم را در اختیار طیور قرار 
باشد. میهاو قارچها، باکتريهاتنهایی قادر به از بین بردن ویروس

یل بر روي مواد غذایی جهت کنترل و کاهش انوسناستفاده از FDAوEPAاز قبیل مراجع رسمی در دنیا
اند.نمودهتاییدراآلودگی میکربی و قارچی و بی اثر کردن افالتوکسین 

پس از  استفاده از نانوسیل هیچ ودان ندارديتوجه به این نکته ضروري است که نانوسیل تاثیر منفی بر اجزا
ي دان هاد ماند. با استفاده از نانوسیل از انتقال آلودگینخواهباقیسمی یا سرطانزا در محصول نهایی موادگونه 

گردد. ضدعفونی میجلوگیري هادر این مکانهاتکثیر میکروارگانیسموبه داخل آسیاب، میکسر و باالبر 
تجهیزات ساخت دان نیز با محلول نانوسیل امکان پذیر است. 

ي ذرت هاجهی در مقدار آفالتوکسین موجود در نمونهکاهش قابل تو%2-5ي هاغلظتباانوسیل ناستفاده از
.ه استمورد آزمایش را نشان داد

که اسپري محلول نانوسیل بر روي ذرت از آلودگی به قارچ و آفالتوکسین اندهعالوه بر آن آزمایشات نشان داد
.نمایدمیپیشگیري 

ضدعفونی با نانوسیل در مراحل مختلف:
حمل و نقل و تخلیه:

قبل از بارگیري%2ي حمل دان و یا مواد اولیه با محلول نانوسیل های کامیونضدعفون.
 بسته به میزان لیتر به ازاء هر تن ذرت و یا دان آماده10-20به مقدار %2-5با مه پاشی محلول نانوسیل)

ضدعفونی نمود.ها راتوان آنمیآلودگی)
یه به الیه در هنگام تخلیه دان انجام گیرد تا تمامی الزم به ذکر است که بهتر است مه پاشی بصورت ال

آن با محلول نانوسیل آغشته شود.
انبار:
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2نانوسیل اسپري باپاکسازي و شستشو و ضدعفونی سقف، کف و دیوارهاي انبار%.
 10-20به مقدار %2-5دان یا مواد اولیه موجود در انبار باید توسط دستگاه مه پاش محلول نانوسیل

ضدعفونی گردد. بهتر است مواد به تر به ازاء هر تن ذرت و یا دان آماده (بسته به میزان آلودگی)لی
.برسدهابه تمامی قسمتنانوسیلد تا محلولنشوهم زدهبهطریق ممکن 

 متر مکعب هفته اي یک 50در محیط  انبار دان به میزان یک لیتر براي هر %1تا 5/0نانوسیل مه پاشی
.ي حاد و واگیر دار)هاورود بیمارياحتمال(بسته به شرایط وبارتا دو 

تولید:
:ضد عفونی قبل از اختالط و آماده سازي دان

به %2-5گیرند الیه به الیه  با محلول نانوسیل هایی که براي آماده سازي دان مورد استفاده قرار میذرت
زان آلودگی) مه پاشی شوند و سپس به داخل مخلوط کن لیتر به ازاء هر تن ذرت (بسته به می10-20مقدار 

ریخته شوند. 
دقیقه را 30نانوسیل به مدت %2-5ي حاوي هاتوان روش غوطه وري در حوضچهبراي ضدعفونی ذرت می

بکار برد.
کار روند.ههایی که به روش غوطه وري ضدعفونی شده اند هرچه سریعتر براي تهیه دان ب* بهتر است ذرت

فه کردن محلول نانوسیل در حین اختالط دان:اضا
در حین مخلوط شدن اجزاء تشکیل دهنده دان در داخل میکسر و با توجه به مدت زمان تعیین شده براي مخلوط 

با فواصل لیتر به ازاء هر تن ذرت یا دان (بسته به میزان آلودگی)10-20به مقدار %2-5کردن، محلول نانوسیل 
لوط کن ریخته شود.مشخص به داخل مخ

اسپري و یا  پاکسازي  و ضدعفونی تجهیزات ساخت دان (میکسر، آسیاب و ...)حد اقل ماهی یکبار)
.)%2نانوسیل غوطه وري در 

 2نانوسیل (اسپري سالن تولید دان پاکسازي و شستشو و ضدعفونی سقف، کف و دیوارهاي%(.

سالن مرغداري:
ها در فواصل زمانی هاي دانخوري و ضد عفونی سطوح آنها و ترافپاکسازي مرتب دانخوري

دقیقه صورت بگیرد بهتر است و در غیر این 20(چنانچه غوطه وري به مدت %2نانوسیل مشخص با 
.صورت  اسپري شود)

پرسنل:
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 و ضدعفونی دست پرسنل با فوم سانوسیل%2ضدعفونی لباس و چکمه کارگران با نانوسیل.

:وسایل و تجهیزات
 قرار دهید و در مورد دیگر %2دقیقه در نانوسیل 20وسایلی که قابلیت غوطه وري را دارند به مدت

و اجازه دهید که خشک شوند.ودهاستفاده نم%2وسایل از اسپري نانوسیل 

سایر اقدامات:
واهند کرد از کمک خهابرخی اقدامات در حفظ بیوسکیوریتی فارم،عالوه بر اجراي صحیح عملیات ضدعفونی

جمله:
ي حمل و نقل براي دان و مواد اولیه ساخت دانهااختصاصی نمودن کامیون.
شوند.میي مناسب بر روي موادي که بصورت فله حمل هااستفاده از پوشش
ایجاد شرایط مناسب براي کنترل رطوبت و دما در انبارهاي نگهداري.
ورود حشرات، جوندگان و پرندگان به داخل انبار و جلوگیري از جهت ي مناسب هااستفاده از راهکار

.و درهاي ورودي)هاتوري  براي پنجرهنصبي ساخت دان (از جملههاسالن
اختصاصی نمودن وظایف پرسنل.
کنترل رفت و آمد پرسنل.
عدم انتقال دان از یک فارم به فارم دیگر.

نتیجه گیري:
ر بحث امنیت زیستی (بیوسکیوریتی) دارد و اجراي کلیه اقدامات همانطور که اشاره شد دان نقش بسیار مهمی د

ها بدون توجه به سالمت دان مصرفی بی نتیجه خواهد هاي مختلف در مرغداريضدعفونی قسمتجهتهزینه پر
باشد.هاتواند تضمینی براي حفظ سالمت در فارممیبود و به تنهایی ن

ازي آن شاید در ابتدا امري هزینه بر به نظر برسد و موجب سالمت دان و اجراي عملیاتی در خصوص سالم س
شود که مسئولین نسبت به اجراي آن اقدامی انجام ندهند ولی با توجه به موارد ذکر شده در یک محاسبه ساده 

توان از اهمیت و جایگاه مهمی که سالم سازي دان در صنعت پرورش طیور دارد اطالع حاصل کرد.می

شیرین زمردیان
ضو بخش تحقیق و توسعه گروه کیمیافامع


