ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﺑﺨـﻮری در ﻣﺮﻏـﺪاری ﮔـﻮﺷﺘ | ﺑﺮرﺳـ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻣﺮﻏﺪاری
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺨﻮری در ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘ : ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﺪون آب

و ﻏﺬا ﻧﻬﺪاری ﮐﺮد.

وﻟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ،در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آب و دان در اﺧﺘﯿﺎر

آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن آب ﺑﯿﺸﺘﺮی از

ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮاﺗ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.

آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ،ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔ و دارای دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ در  ۳ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ورود ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ،

اول آب و ﺳﭙﺲ دان در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ آب دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺷﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴درﺻﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی آب ﻣﺼﺮﻓ ﺟﻮﺟﻬﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
زﯾﺮا اﻧﺮژی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣ ﮐﻨﺪ و رودﻫﻬﺎی آﻧﻬﺎ را
از ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ،ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ دان ﻣ ﺳﺎزد.

در ﺳﻪ روز اول در آب ﺷﺮب ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ،از ﻣﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ دوره ﻣ ﺗﻮان آب ﻣﺼﺮﻓ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮد .ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف ﮐﻠﺮ در
آﺑﺨﻮرﯾﻬﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ و ﻧﺎوداﻧ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱و  ۳ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ  :از اﯾﻦ آب ﮐﻪ دارای ﮐﻠﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﺎه ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ.
در اﯾـﺮان آﺑﺨﻮرﯾﻬـﺎی آوﯾـﺰ اﺗﻮﻣـﺎﺗﯿ و ﻧـﺎوداﻧ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـ ﮔﯿـﺮد .وﻟـ اﻣـﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده از
آﺑﺨﻮرﯾﻬﺎی ﻗﻄﺮه ای ) (NIPPLEﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺑﺨﻮرﯾﻬﺎی ﻗﻄﺮه ای ): (NIPPLE
آﺑﺨﻮرﯾﻬﺎی ﻗﻄﺮه ای ) (NIPPLEﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺑﺨﻮری ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در آب ﺷﺪه ،از ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آب

ﺗﻤﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
وﻟ از ﻃﺮف دﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﺸﺎر آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ داﺷﺘﻪ ،ﻧﺎزﻟﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮم ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻟﺬا
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺑﺨﻮری ﻫﺎی آوﯾﺰ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب از آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻮاع آﺑﺨﻮرﯾﻬﺎ در ﻃﻮل دوره
رﺷﺪ ،از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ.
ﻫﺮﯾ از آﺑﺨﻮری ﻫﺎ روش ﺧﺎﺻ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر آب  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء
آن اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺟـﻮﺟﻪ ﻫـﺎ دﭼـﺎر ﻣﺤـﺪودﯾﺖ آب ﺑﺸﻮﻧـﺪ .در ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب
دراﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘ: 
ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ را آب ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ دارﻧﺪ .آﻟﻮدﮔ ﻣﯿﺮوﺑ ،ﻧﯿﺘﺮاﺗﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ،ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ:

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘ: 
 ‐۱ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﮐﻮﻟﯿﻔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۱۰۰و  ۵۰ﻋﺪد در ﻫﺮ  ۱۰۰ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .آﻟﻮدﮔ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺮده ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﻣﻮش و ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣ آورد
 ‐۲ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۲۵و  ۴ﻣﯿﻠﯿﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﺪ .ﻧﯿﺘﺮات در رودﻫﻬﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﻋ ﺧﻔ در
ﺟﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد.
 ‐۳ﺑﻌﻀ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺛﺮ دارﻧﺪ .آﻫﻦ )  ۳۰ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و ﺳﻮﻟﻔﺎت ) ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۳۲ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮی ﺑﺪ و ﻣﺰه ﺗﻠﺦ آب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف آب را ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﺳﺮب ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و روی آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
 ۱۲۵،۰/۲ ،۲۵۰و  ۱/۵ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ
رﺳﻮب در وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺎزل ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  ۳۲ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ،

ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻣ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ آب ﺷﺮب ﻣﺮﻏﺪارﯾﻬﺎ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ آب )
 (TDSاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﺘﺮﯾ (EC) آن ۵ ،ﻣﯿﻠ
ﻣﻮس اﺳﺖ .در آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﻼح آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﺘﺮﯾ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ  TDSاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاراﻧ ﮐﻪ از آب ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ، 
ﻣﯿﺮوﺑﻬﺎ و ﻧﯿﺘﺮات آب را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟ ﯾﺒﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ دﯾﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد راﺳﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ: 
وارﯾﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮋاد ﻻری در اﯾﺮان – ﺑﺨﺶ اول
ﭘﺮورش ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ | ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺒ ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ
ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ – درﺑﺎره ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﻧﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﻮﺷﺘ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد اردک و ﻏﺎز ﻫﺎ
ﻣﺼﺮف آب  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺨﻮرﯾﻬﺎ ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘ

