


ور اثرات استفاده از نانو سيل
در پرورش پولت تخمگذار

)زیعضو هيئت علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان مرک):رمضانعلی عزیزی

(ن خوشه اراکمدیر فنی فارم پرورش مرغ تخمگذار شرکت زری):دکترکيوان ابراهيمی



فناوری نانو چیست؟

 10-9یرا یک نانو متر، یک میلیاردیوم مترر
برابر قطر یک اتر  4متر است ، و یا حدود 

هیدروژن
لف در کاربرد علوم مخت: پس نانو تکنولوژی

.مقیاس نانو متر می باشد
 به عبارت ساده ترر منندسری در مقیراس

.خیلی کوچک

اده به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استف
از محصوالتی است که اندازه آننا یرک ترا 

.صد نانومتر قرار دارند



تصوری از ابعاد نانو



2010سهم کشورهای اسالمی از توليد علم نانو در سال

5

فاده این در سالهای اخير ایران با شتاب باالیی در خصوص است
سيا  و تکنولوژی وارد شده به طوریکه دارای رتبه چهارم در آ

دهم در جهان و اولين کشور در منطقه است
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کاربرد نانوفناوری در دامپروری
ردن استفاده از نانوذرات نقره براي ضدعفوني ک

از جايگاه هاي نگهداري دام و طيور و جلوگيري
رشد باکتريها

لبني براي استفاده از نانوفيلترها در تهيه محصوالت
لبنياتفيلتر نمودن ميکروبها و ويروسها از شير و

ري در استفاده از حسگرهاي تشخيص دهنده بيما
بدن دام



اهمیت و ضرورت 
مديريت بهداشتي مزارع پرورش طيورجهت:

پيشگيري از بروز بيماريها
اصل مقدم بودن پيشگيري بر درمان
 بر اساس آمارهاي جهاني، بيماري و مرگ دام و

ميليارد دالر به پرورش 60طيورهر ساله حدود 
نددهندگان دام و طيورسراسر دنيا خسارت وارد مي ک

 سابقه تاريخي استفاده از نقره در ضدعفوني
يافتن گزينه هاي جايگزين آنتي بيوتيک



مزایای فن آوری نانو سیلور 
غير سمي-1
(محلول در آب ) غير شيميائي -2
سازگاري با محيط زيست-3
غير محرک براي بدن-4
فاقد حساسيت زائي-5
مقاوم در برابر حرارت-6
وسيع الطيف بودن-7
تاثير بسيار باال و سريع حتي در غلظتهاي کم-8
ماندگاري بسيار ياال در سطوح مورد مصرف-9

سمعدم ايجاد و افزايش مقاومت و سازگاري در ميکروارگاني-10



Reidy et al., 2013

قابلیت اتصال
قوی به سطح 
سلول و نفوذ

ن بر ه  کنش با پروتئی
ها و اسیدهای نوکلئیک

بره  کنش با زنجیره ی 
ی از تنفس سلولی و جلوگیر

ATPتشکیل 

مکانیزم های کلی برای عملکرد نانوذرات نقره





االيي دارد فلز نقره در حد نانومتر، خاصيت ميکروب کشي ب

شودکه از آن به عنوان ماده ضد عفوني کننده استفاده مي

ي کننده به همين دليل تو صيه شده به عنوان يک ضد عفون

رنددر سيستم پرورش دام و طيور مورد استفاده قرار گي

سي حتي توصيه شده در درمان بعضي از بيماريهاي ويرو

ر گيردطيور مانند نيوکاسل و آنفلوآنزا مورد استفاده قرا



مي توان برخي از محققين معتقدند با استفاده از نانو سيلور❑

.مصرف آنتي بيوتيک و واکسن را به صفر رساند

قره بررسي هاي آزمايشگاهي نشان داده است که نانوذرات ن❑

ميکرو ارگانيسم موثر است650بر 

دد با توجه به پايداري باالي آنها و عدم نياز به تهيه مج❑

ور در استفاده از آنها در ضد عفوني کردن جايگاه هاي دام و طي

حال گسترش است



 هفته اول زندگى 17-در پرورش پولت تخمگذار
 .پولت ها بحرانى است

 مديريت دقيق در طى اين دوره مى تواند اين
ن اطمينان را به وجود آورد که مرغ در موقع رسيد

ملکردى به سالن تخمگذارى آماده بروز پتانسيل ع
 .نژادش باشد

اشکاالت به وجود آمده در دوره تخمگذاري به
آساني قابل جبران نيست



هدف 

هبود شرایط بررسی تاثير محلول نانوسيلور در ب

ار و بهداشتی فارم پرورش پولت تخمگذ

افزایش سالمت گله



مواد و روشها



محل آزمایش

ذار  سالن پرورش پولت تخمگ

شرکت زرين خوشه اراک 

شامل دوسالن کامال مجزا

 قطعه17000ظرفيت هرکدام



نانوسیلور

وسيد نانو سيلور مورد استفاده در اين آزمايش نان
(Nnocid L2000 )
محصول شرکت نانو نصب پارس
 4000حاويppmنانوسيلور
 نانومتر18با متوسط اندازه
 به شکل مايع قهوه اي رنگ محلول در آب



یلور انجام عملیات ضد عفونی با محلول نانوس

گردیدقبل از شروع پولت ریزی سالن کامال ضدعفونی:
درصدیکغلظتبانانوسيدازاستفادهباکهصورتاینبه(40ppm)به

رورشپسالن هایداخلوبيرونمحيطتمامفشارتحتاسپریصورت
.شدنجاماریزیپولتآنمتعاقبوگردیدعفونیضدتجهيزاتولوازم

د در از اول دوره تا آخر دوره به مقدار یک ليتر نانوسي
به صورت (  4ppmغلظت )ليتر آب مصرفی 1000

.  آشاميدنی در آب مصرفی استفاده شد
 40اسپری نانو سيد با غلظتppm در سرتاسر سالن و

روی سر پولت ها و دانخوریها انجام گردید







خونگیری و تیتر آنتی بادی

 وش خون گيري از طريق رگ بال با رهفتگي 12در سن
انجام شد( پرنده 20)نمونه اي از جمعيت 

 نيوکاسل، واکسن هايتيتر آنتي بادي در آزمايشگاه
.  مشخص گرديدآنفلوآنزا، گامبورو و برونشيت 



فاتکنترل وزن بدن و تعداد تل
 به پرنده به صورت تصادفي انتخاب و100حداقل

گرم 50طور انفرادي با ترازويي با حساسيت حداقل 
توزين شدند

دو بار در طول دوره انجام شد:وزن کشي
 يک بار در سن سه هفتگي
 هفتگي انجام شد12و بار ديگر در سن
ش تعداد تلفات روزانه ثبت و در پايان دوره گزار

گرديد



روش آماری

 داده هاي جمع آوري شده دسته بندي
 و با روشT-test مورد تجزيه و تحليل آناليز

آماري قرار گرفت



ثنتایج وبح



زن نهایی اثر استفاده از محلول نانو سيلور بر و
و تعداد تلفات

تيمار
یهفتگ3وزن 
(گرم)

یهفتگ12وزن 
(گرم)

تعداد 
تلفات

ns17±160ns30±9001400شاهد 

ns24±175ns22±9701300آزمایشی





اریهای اثر نانو سيلور بر عيار تيتر واکسن بيم
گامبورو و برونشيت,آنفلوآنزا , نيوکاسل

تيمار
برونشيتگامبورواآنفلوانزنيوکاسل

cvنميانگيcvينميانگcvينميانگcvينميانگ

شاهد
(2سالن شماره )

6-9/7-79857/11178657

آزمایشی
(1سالن شماره )

1/6-7/6-79359/21159149



شدنددر این آزمایش پولت ها بنابر سفارش مشتری نوک چینی ن
  بروز نماید( خودخوری)انتظار می رفت که عارضه کانی بالیس

 در سالن شاهد این عارضه به شدت بروز نمود
ولی در سالن آزمایشی این عارضه مشاهده نگردید
عارضه گلو چرکی در شاهد مشاهده گردید



نتیجه گیری

ن محلول با توجه به نتايج اين آزمايش و گزارش ساير محققي
ن و نانوسيد در بهبود عملکرد عملکرد پولت ها از نظر وز

.کاهش تلفات و بيماريها مي تواند موثر باشد
 از طرفي با عدم ايجاد مقاومت به دارو خطر انتقال اين

مقاومت به بدن انسان کاهش خواهد يافت
متر و و لذا با استفاده از نانوذرات نقره مي توان محصول سال

در دوره زمان کمتري توليد نمود
د شدو همچنين ماندگاري محصول توليد شده بيشتر خواه.
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