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طیورپرورش ، یک نیاز اساسی و ضروري براي کسب عملکرد مطلوب در تازهآب 

آب عنصر ضروري براي ادامه حیات و زندگی است، بنابراین باید به عنوان یک فاکتور اساسی و ضروري در 
کسب نتیجه و عملکرد بهتر در گله هاي طیور به ساختار، . قرار گیردپرورش و مدیریت طیور مورد توجه

.کیفیت و سایر خصوصیات آب وابسته است
آب . از وزن تخم مرغ ها را دربر می گیرد% 66از وزن جوجه ها و % 58آب در میان تمام اجزاء تغذیه اي، مهمترین است و تقریبا 

آب همچنین . ایی، دفع مواد زائد و حفظ درجه حرارت بدن نقش مهمی ایفا می کندبه عنوان یک واسطه در نقل و انتقال مواد غذ
.از نیازهاي گوگردي پرندگان را تامین می کند% 15منیزیم و % 5کلسیم، % 7سدیم، % 20به عنوان یک منبع مواد معدنی در حدود 

افزودن اکسیژن به آب میزان . شناخته شده استهمچنین آب به عنوان یک عامل موثر در بهبود و افزایش بهره وري مواد غذایی
از هزینه هاي خوراك را کاهش % 12در بهره وري از مواد غذایی افزایش می دهد و نیز % 32سوخت و ساز در طیور را به میزان 

ور رسیدن به این نتایج، آینده و افقی روشن را براي اکثر شرکتها و موسسات دست اندر کار صنعت پرورش طیور به منظ. می دهد
. وزن هاي هدف کشتارگاهی در کوتاه مدت، به دنبال خواهد داشت

کیفیت آب
استانداردهاي کیفی آب شامل فاکتورها و عواملی است که سالمتی، مزه و سختی آب در سیستم هاي آبخوري و سمیت آن را 

رش ، به عنوان عوامل اصلی کیفی موثر بر تولید طیور مشاهده و گزا)1(اطالعات مندرج در جدول. تحت تاثیر قرار می دهد
. اندشده
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معیارهاي بررسی کیفیت آب براي پرورش طیور): 1(جدول *
حداکثر میزان قابل قبولفاکتورهاي کیفیت آبردیفحداکثر میزان قابل قبولفاکتورهاي کیفیت آبردیف

باکتري ها1
125ppmمنیزیمCFU/100 ml7 100هتروفیک ها

05/0ppm*منگنزCFU/100 ml8 50کلی فرم ها

2pH8/6–0/8925نیتراتppm

1/0ppmفسفرppm11010سختی3

500ppmپتاسیم550ppm11کلسیم4

50ppmسدیم6/0ppm12مس5

250ppmسولفات03/0ppm13*آهن6

ممکن است بر روي سالمتی پرندگان اثري نداشته باشد، اما بر روي لوله هاي آب و سیستم مه 20ppmو منگنز حداکثر تا 660ppmمیزان غلظت آهن حداکثر تا *
(Source: D.Brain et al., 2006, Water quality guide for poultry).پاش اثر منفی دارد

همچنین باید یادآور شد که در بعضی مناطق . عالوه بر این، نباید اجازه داد که آب راکد مانده و یا به عبارت دیگر گندیده شود
آب و هوایی، به خصوص در مناق گرمسیري، آب ممکن است زمینه تخمگذاري و رشد براي پشه ها و سایر حشرات را فراهم 

بنابراین، همه مخازن ذخیره آب در خارج از سالن پرورش باید به خوبی پوشانده شده و آبخوري هاي داخل سالن باید به . سازد
.طور منظم تمیز و پاك گردند

آب و استرس حرارتی
درجه سانتی 1در محیط در نظر گرفته شده اند و به ازاي هر C°21اکثر برنامه هاي مربوط به مصرف آب بر پایه درجه حرارت 

در حداکثر شرایط دمایی و درجه حرارت هاي بسیار باال، میزان . افزایش می یابد% 7گراد افزایش دما، میزان مصرف آب در حدود 
لید تخم مرغ، کیفیت این موضوع در مصرف و جذب مواد غذایی، وزن گیري، تو. فعالیت پرنده و مصرف آب کاهش می یابد

پوسته تخم مرغ، باروري پرنده هاي ماده، وضعیت و ترکیب الشه، اثرات معکوس برجاي گذاشته و سالمتی پرنده را با مشکل 
این موضوع در رابطه با جوجه هاي گوشتی که در سیستم هاي باز و در مناطق گرمسیري پرورش می یابند . مواجه خواهد ساخت
ذکر )2(ر این اساس میزان نیاز طیور پرورشی به تراف هاي آبخوري بر اساس سن پرورش در جدول شمارهب. بیشتر صدق می کند

.  شده است

میزان نیاز طیور به تراف هاي آبخوري در سنین مختلف تحت شرایط مناطق گرمسیر): 2(جدول *
)متر(پرنده100طول تراف به ازاي )هفته(سن پرندهردیف

11 -41
25 -88/1
39 -185/2
5/2دوره تخمگذاري4

Source: G. Williamson and W. Payne

کیفیت منابع آب
اگر چه در تعدادي از کشورها، منابع تامین آب حتی براي . امروزه اکثر منابع عمومی آب بر اساس منابع سالم و مطمئن تامین می شوند

بر اساس تعدادي از گزارش ها در کشورهاي مختلف، فاش شده است که منابع . مصارف انسانی نیز ممکن است مطمئن و قابل اعتماد نباشند
عالوه بر این، آزمایشات کیفی حضور طیف وسیعی از میکروب . مربوط به چند روز گذشته و حتی چند هفته قبل می باشدتامین آب عمومی 

زا مانند اسهال و تیفوئید همراه با مقادیر بسیار زیادي از ذرات و ناخالصی ها که آب را شبیه به آب انبه یا مالس رقیق با مزه کامال هاي بیماري
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11 -41
25 -88/1
39 -185/2
5/2دوره تخمگذاري4

Source: G. Williamson and W. Payne

کیفیت منابع آب
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عالوه بر این، آزمایشات کیفی حضور طیف وسیعی از میکروب . مربوط به چند روز گذشته و حتی چند هفته قبل می باشدتامین آب عمومی 

زا مانند اسهال و تیفوئید همراه با مقادیر بسیار زیادي از ذرات و ناخالصی ها که آب را شبیه به آب انبه یا مالس رقیق با مزه کامال هاي بیماري
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این قبیل مشکالت و مسائل در بسیاري از مناطق سبب شده است که پرورش دهندگان طیور به علت عدم . ن داده استغیرقابل قبول نشا
.دسترسی به آب مناسب و تازه، فعالیتشان را متوقف نمایند

منابع جایگزین
، اما بسیاري از آنها ممکن است امالح چاه هاي آرتزین ممکن است به عنوان یک منبع جایگزین سالم و خالص آب مورد استفاده قرار گیرند

مقادیر باالتر. باشد6- 8مطلوب آب باید بین pHذکر گردید، ) 1(همانطور که در جدول شماره . بسیار باالیی داشته و یا بسیار اسیدي باشند
pHربنات، اغلب منجر به کاهش خوردن آب آلوده به بیک. دلیل بر اینست که آب با نمک هایی مانند بیکربنات سدیم آلوده شده است

هاي اسیدي احتمال ابتال به به عبارت دیگر، آب. ها خواهد شدمصرف نمک هاي تغذیه اي مانند کلسیم، فسفر، منیزیم و پتاسیم توسط پرنده
.آلودگی هاي انگلی را بیشتر می کند و نیز می تواند سالمتی حیوانات را به طور جدي دچار مشکل نماید

متري، 30در عمق . ها و از جایی که آب استخراج می شود وجود داردکم و قوي بین اسیدي و قلیایی بودن آب با عمق چاهیک ارتباط مح
متري یافت 50- 60مطلوب در چاه هاي با عمق pH. متري و یا بیشتر آب معموال قلیایی است100آب اسیدي است، در حالیکه در اعماق 

ن است در یک نقطه از دنیا با نقطه اي دیگر بسته به عوامل جغرافیایی و عمق چاه هاي مورد استفاده در صنعت اگر چه این ارتباط ممک. شودمی
در مواردي که این روش امکان پذیر نباشد، . طیور که به عنوان عاملی در تامین آب پاك و سالم باید مورد توجه قرار گیرد، بسیار متغیر باشد

این عوامل و فاکتورها باید در مقادیر توصیه شده . آب باید مورد توجه قرار گیرندpHوامل بافرینگ جهت کنترل استفاده از اسیدیفایرها یا ع
تهیه و تامین نامنظم این عوامل یا تغییر جدي و . توسط تولیدکنندگان تامین شده و بر اساس یک قاعده منظم و استوار مورد استفاده قرار گیرد

ي این عوامل ممکن است الگوهاي مصرف آب و خوراك را توسط طیور تحت تاثیر قرار داده و نیز ممکن است موثر در تهیه و تدارك ساز
.    گرددايتحت بالینی رودهمنجر به بروز مشکالت

دکتر بهزاد نجارصادقی: گردآوري و ترجمه
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