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بهداشت آب امري حیاتی براي پرورش موفق طیور

اهمیت انواع سیستم هاي آبرسانی بر سالمت طیور پرورشی و اهمیت بیوفیلم در سیستم ودر این مقاله بر نقش

. آبرسانی خواهیم پرداخت

: مدیریت آبخوري ها

منظور از سیستم آبرسانی بسته سیتم هایی است که . سیستم هاي آبرسانی بر دو نوع بسته و باز طبقه بندي می شود

برسانی آسیستم هاي . نمونه این سیستم ها، سیستم آبرسانی نیپل می باشد. بیرون در تماس نمی باشدمحیط آب با 

یا نمونه این سیستم ها سیستم تراف. در تماس استباز به سیستم هایی اطالق می گردند که آب با محیط بیرون 

که از سیستم هاي آبرسانی بسته استفاده می کنند به طور معمول در مقایسه پرورش دهندگانی.می باشدناودانی

سیستم هاي آبرسانی در است که اینعلت . هستندبا کسانی که از سیستم آبخوري باز استفاده می کنند، موفق تر

هاي آبرسانی باز سبب ایجاد سیستم. شودمیجلوگیري) بیماري زا(عوامل پاتوژن آلودگی آب بااز بسته، 

.استکنترل و پاك نگه داشتن این سیستم ها مشکل ، زیرا می شودمشکالت جدي در وضعیت سالمت پرنده 

این احتمال که در واي به پرنده دیگر می شودپرندهازسیستم هاي آبرسانی باز همچنین سبب انتقال آلودگی 

شرایط را براي ابتال به سایر بیماري مهیا ،آب سرریز شود و با افزایش رطوبت بستر،سیستم هاي آبخوري باز

بستر مرطوب عوارضی چون افزایش آمونیاك در سالن را در پی داردکه می تواند منجر . نیز وجود دارد،کند

همچنین بستر . سایر بیماري ها شودهپرنده بمستعدکردن بیشترتنفسی، تضعیف سیستم ایمنی و به بروز مشکالت

skin(و جراحاتی در پوست )  breast blister(سینه ايمرطوب سبب افزایش جراحات کف پا، تاول 

burns (می شود .
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باید همچنین . پرنده به جاي این که انرژي خود را صرف تولید نماید، صرف مبارزه با بیماري می کندنتیجه در 

بیوفیلم تعویض ومدفوعآلودگی با براي جلوگیري از منظمسیستم ها به طورآب داخل این که شوددقت 

.شوند

به طور . آبخوري نکته مهم تنظیم ارتفاع آبخوري و فشار درون آنها می باشددر استفاده از سیستم هاي بسته

در . آب بنوشنددرجه 50-55زاویه گردنی باطیور باتا شودبه گونه اي فراهم معمول بایستی خطوط آبخوري 

هدایت شده و سمت پرنده نوك زدن پرنده خارج می شود به به وسیلهاین زاویه تمامی آبی که از آبخوري

.گرددبه صورت روزانه تنظیم ارتفاع آبخوري دبایپرندگان با سرعت رشد زیاد، در . روي بستر نمی ریزد

بستر مرطوب زیر آبخوري ها . گرفتنظردر شرایط بستر را بایدنیز در تنظیم فشار آب درون این آبخوري ها 

در . این است که فشار آبخوري ها زیاد است و به طوري که پرنده نمی تواند تمامی آنها را مصرف نمایدبیانگر

.د که بستر زیر آبخوري ها شروع به خشک شدن نمایدوآنقدر فشار آب را کم نمدبایاین شرایط 

فی دسترسی داشته باشد و این خشک و پر از گردو خاك نشان گر این است که پرنده نمی تواند به آب کاربست

در صورتی که منطقه زیر آبخوري کامال خشک . امر منجر به کاهش دریافت غذا و کاهش وزن گیري می شود

. شودمشاهدهدر زیر آن ید به گونه اي که کمی نمناکاافزایش د) اینچ2(سانتی متر5تا بایدفشار آب را،گردد

. گرددمتوقف سپس این افزایش فشار 

بیوفیلمتشکیل

بیوفیلم زمانی . همچنین مزرعه داران بایستی به طور دائمی مراقب تشکیل بیوفیلم در سیستم آبخوري خود باشند

.را تولید نمایدلزجو موادي چسبیدهایجاد می شود که باکتري ها به لوله هاي سیستم آبخوري 
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اکتري هاي موجود در آب از این مواد استفاده می کنند ، بشوددارو و یا ویتامین استفاده می ازدر آبزمانی که

.و در پوشش آنها پنهان می شوند

می توانند هر چیزي را که می خواهند در اشرشیاکولی و ی همچون سالمونال، کمپیلوباکتریروارگانیسم هامیک

مورد چالش قرار دهد و عملکرد تکثیر این باکتري ها می تواند گله را . نماینداین بیوفیلم ها پیدا نمایند و تکثیر 

.ن آورندییرا پا

عملکرد آن ها را کاهش دهد و سبب نشت ، همچنین بیوفیلم می تواند سطح داخلی آبخوري ها را بپوشاند

افزایش گاز آمونیاك در سالن شدن بستر و از آبخوري ها منجر به مرطوب آبنشت.سیستم آبخوري شود

.مالحظه کنید،آلودهآلودگی بیوفیلم را با جداسازي لوله ها و مشاهده قسمتهايمیزان درجه می توان. شود

ولی این ماده تاثیري روي عموما مرغداران از کلر براي ضدعفونی کردن سیستم آبخوري خود استفاده می کنند

لر بربار میکروبی به سطح قبل از ضدعفونی با کندارد وبیوفیلم و باکتري هاي موجود در سیستم آبخوري

.گرددمی

می تواند در بیوفیلم و آب مجاورآن اشرشیاکولیدرجه سانتی گراد یک باکتري 32ساعت و در دماي 24طی 

.یک تریلیون باکتري برسدتا ه ودوتکثیر نم

باشدمییک روش بسیار موثر براي از بین بردن بیوفیلم استفاده ضدعفونی کننده ها بر پایه هیدروژن پراکسید

استفاده از مواد بر پایه .)ساعت درون سیستم آبخوري8-6و به مدت % 4ه از نانوسیل آب با غلظت استفاد(

عالوه بر هیدروژن پراکسید . نخواهد زدهیدروژن پراکسید بسیار ایمن بوده و صدمه اي به سیستم آبخوري 
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اکتري هاي موجود در آب از این مواد استفاده می کنند ، بشوددارو و یا ویتامین استفاده می ازدر آبزمانی که

.و در پوشش آنها پنهان می شوند

می توانند هر چیزي را که می خواهند در اشرشیاکولی و ی همچون سالمونال، کمپیلوباکتریروارگانیسم هامیک

مورد چالش قرار دهد و عملکرد تکثیر این باکتري ها می تواند گله را . نماینداین بیوفیلم ها پیدا نمایند و تکثیر 

.ن آورندییرا پا

عملکرد آن ها را کاهش دهد و سبب نشت ، همچنین بیوفیلم می تواند سطح داخلی آبخوري ها را بپوشاند

افزایش گاز آمونیاك در سالن شدن بستر و از آبخوري ها منجر به مرطوب آبنشت.سیستم آبخوري شود

.مالحظه کنید،آلودهآلودگی بیوفیلم را با جداسازي لوله ها و مشاهده قسمتهايمیزان درجه می توان. شود

ولی این ماده تاثیري روي عموما مرغداران از کلر براي ضدعفونی کردن سیستم آبخوري خود استفاده می کنند

لر بربار میکروبی به سطح قبل از ضدعفونی با کندارد وبیوفیلم و باکتري هاي موجود در سیستم آبخوري

.گرددمی

می تواند در بیوفیلم و آب مجاورآن اشرشیاکولیدرجه سانتی گراد یک باکتري 32ساعت و در دماي 24طی 

.یک تریلیون باکتري برسدتا ه ودوتکثیر نم

باشدمییک روش بسیار موثر براي از بین بردن بیوفیلم استفاده ضدعفونی کننده ها بر پایه هیدروژن پراکسید

استفاده از مواد بر پایه .)ساعت درون سیستم آبخوري8-6و به مدت % 4ه از نانوسیل آب با غلظت استفاد(
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بر این اساس.می شودسیستم هاي آبخوري و سبب آسیب به سیستم آبخوري و طی طوالنی مدت نشت آب از

.ضروري می باشدسیستم هاي آبرسانی در مرغداريازداشتن یک برنامه منظم براي حذف بیوفیلم

ترجمه مهدي چراغچی باشی

ي بورد تخصصی بهداشت و بیماري هاي طیوردارا

عضو بخش علمی گروه دارویی کیمیافام
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