
 شیری کیفیت آب مصرفی برای گاو

 

 مقدمه:

مصرف آب تحت تااییر ااتترهااایی امنارر ده ا       شیری است. آب مهمترین ماده غذایی برای گاو

 مای تراداد ده   باال ترلید شیری با یک گاو ترلید شیرداهد. ، میزار ماده خشک مصرای و حراهت محیط

 د آر چشم پرشی می شر مهم ت  معمرال ازیک مسئل   مصرف تند. لیتر آب 051از یک هوز گرم بیش 

آر عرامال ماریر    از مهمتر سطح آلردگی و ، حداتثر تیفیت آب شامل میزار آلردگی وضعیت تغذی  ، ،

 گاو می باشد. هوی مصرف آب ده بر

 معیاهباید مددظر گرات  شردت  عباهتنداز: 5انگام اهزیابی تیفیت آب 

 *طعم وبر

 *خصرصیات ایزیکی وشیمیایی

 ضرهترتیبات سمی*ح

 *غلظت ترتیبات معددی

 *آلردگی میکروبی شامل باتتریها،پروترزوآااوویروسها

برای برخی مراهد هدج قابل قبرلی برای آب مر رد است.اما بطرهمعمرل ده هاانما، مااتزیمم حادقابل   

انماااا  قبرل آمده است.هاانمااای بین المللی مختلفی برای تعیین تیفیت آب احشام مر رداست.این ها



گاای اوقات اختالااتی بایکدیگرداهدد،علت آر  اختالف سلیق  تاهشناس دهتر ما  اطالعاات  هات    

تعیین حداتثرحدمجاز قابل قبرل می باشد.اطالعات زیربرگراتا  ازچنادین منبای مای باشادت  شاامل       

-(،احشااام وتیفیاات آبنتشاااوهزی وغااذا0891هاانمااای تیفیاات آب تادادانهاانمااای تیفیاات آب

(،آب برای گاوشیریندادشگاه  دولتای مکزیکار،   -0110NRC(،احتیا ات غذایی گاوشیرین0111تادادا

 .(OMAF factsheet order NO 97-071(وتیفیت آب وعملکرد خرکن011هاانمای

انگامی ت  تفاوت دهمنابی و ردداشت  باشدتمترین میزار دهدظرگرات  مای شارد.هاانمای تیفیات آب    

  شرایط محیط ،تغذی ، ایزیرلرژیکی است واین عرامل دهتعیین مقاداهی  تحت تاییر ااتترهاایی از مل

 ت  ایجاد مسئل  می تند متفاوت است.

(ومیازار  TDSاین مقال   زییات هابرای تیفیت آب گاوشیری ،باتاتیادبرغلظت ماراد معاددی شارهین    

دسترسای  باتتری مشخص می تند.مابقی ااتترهاای قابل تر   مادنداضای آبشخره،سرعت  ریار آب،

 ب  آب وضدعفردی تننده اا مرهدبحث قراهدگرات  است.

 خصوصیات فیزیکی وراهنمای موادمعدنی:

لیستی ازمرادمعددی،ترتیبات مرادمعددی یاخصرصیت ایزیکی وشایمیایی باحاداتثرغلظت قابال قبارل     

آمده است.ترضیحات دهخصرص غلظت مرادمعاددی وخصرصایات    0برای گاوشیری ده دول شماهه 

 هصفحات بعد عنرار شده است.دیگر د

مرادمعااددی باایش ازحااددهآب ماای ترادااددهقابلیت دسترساای مرادغااذایی  یااره، اضاام، سااالمت  

 وعملکردحیرار مشکل سازباشد.دهبرخی ازحاالت ده یره باید یک حدتعدیل شده هادهدظرگرات.



 ماکزیمم حدقابل قبول موادمعدنی،ترکیبات -1جدول              

 موادمعدنی وخصوصیات فیزیکی1

  میزار

511 Aقلیایی بودن  

 )مانندکربنات کلسیم( 

5/1  Bآلرمینیرم  

5 Aآدتی مرار 

5/.1  Bارسنیک 

011 Aباریوم 

0/1  Aبرلیوم 

5/..1  Bکادمیوم 

ناگرمنیزیرم 0111

(111باشد  

Aیون کلسیم 

0/1   Bکروم 

0 Aکبالت 

0 Aمس 

(0ناگردهغذاباشد0  Aفلوراید 



 سختی c (caco3) حدی عنرار دشده

0/1  Aآهن 

105/1   Bسرب 

011 Aمنیزیوم 

15/1  B منگنز 

110/1  Aجیوه 

5/1  Aمولیبدن 

05/1  Bنیکل 

5/9-5/6  PH (pH units) A  

15/1   Aسلنیوم 

0111 DوAسولفات   

مسمرمیت زا دیست  <0 Aسولفید ) H2S) 

5 Aقلع 

5 Aتیتانیوم 

0/1  Aاورانیوم 

0/1  Aوانادیوم 



5  B روی 

 

  (PPM) = ب  قسمت دهمیلیرر اشاهه می تند0

A= Agriculture and Agri-Food Canada. Livestock and Water Quality (2000) 

B=NRC0110= احتیا ات غذایی گاوشیرین) 

C)سختی آب نچیزی عنرار دشده است = 

اماال   mg/lit091،آب خیلی سخت بیش از mg/lit091-000،آب سخت  mg/lit1001-60،آب مترسطmg/lit61-1آب سبک 

 داهد.سختی آب ترسط تلسیم ومنیزیرم مشخص می شردوبراساس مقداهتربنات تلسیم دهاتی واالر مقداهمعین می گردد.

D شکل شیمیایی سرلفات یاسرلفرهبایدمشخص گردد،وقتی غلظت آر بیش از =ppm511    باشد سرلفات ایدهوژر ب  عنارار یاک

بایدمحدود شرد . غلظت باالی ساایرترتیبات سارلفات   ppm0/1تلقی می شرد. غلظت این ترتیب دهآب مصرای ب  ترتیب سمی 

 .نمادندسرلفات سدیم، سرلفات منیزیرم( می تراددایرملینی داشت  باشد

 نیترات ونیترات نیتروژن:

هات سانتز   گاوشیری می ترادد از دیترات مر رددهآب مصرای ب  عنارار منبای دیتاروژر دهشاکمب       

پروتئین میکروبی استفاده دماید.دیتریت برای گاومضراست زیرا ترار وظرایت حمال اتسای ر دهخارر    

 هاتااش می دادومی ترادد منجر ب  مرگ حیرار شرد.دیتریت دهغلظت تم برای ادسار دیزمضراست.

تیب دیتارات   یره گاوشیری باید برای دیترات اهزیابی شرد،زیرا دیتریت می ترادد مشاکل سازباشادوتر  

 آب وغذاایرتجمعی داهدد.

 

 



اوغلظت نیترات ونیترات نیتروژن آب مصرفی برای گ-2جدول شماره  

 (NO3) دیترات

(ppm) 

وژردیتر -دیترات  

(NO3-N) 

(ppm) 
 حدقابل ترصی 

 سالم برای گاوشیری 0-10  0-44

 سالم، باجیره باالنس  11-11  44-131

ینشده نیترات درحد پای  

111-133   11 مضرهنگام مصرف   41-

 طوالنی مدت

 –ریسک مصرف  41-100  111-661

 احتمال مرگ

 ناسالم برای گاو  100<  661<

 ( 0110احتیا ات گاو شیرین -NRCبرگرات  از                                              

         

TDS :)کل مواد جامد غیرقابل حل( 

 

آب اددازه گیری می شرد،ت  شامل ترتیباتی است تا  دهآب حال    تل مراد امدغیرقابل حل باشرهی

می شرد.اولین مرهدتلریدسدیم است. اماماابقی ترتیباات شایمیایی شاامل بای تربناات اا،سارلفات        

آماده اسات.ب  طرهمعمارل شارهینتل     0،ترتیبات منیزیرم وتلسیم است.هدج شرهی ده دول شماهه 

 یری مناسب است.برای گاوش ppm0111مراد امدغیرقابل حل(زیر



(TDS)  شوری -3جدول شماره  

برحسب قسمت درمیلیون   

 حدترصی  شده سطح

رای شوری درسطح پایین،بدون ایجاد مشکالت ب 1111>

 سالمت

1222-1111 معموالمشکلی ایجاد نمی شود،احتمال ایجاد  

اسهال بامصرف مداوم برای دام هایی که عادت 

 ندارندوجوددارد

4222-3111 زیادنباشد، مصرف مداوم باعث مصرف آب  

 ایجاداسهال درحدمتوسط می کند

 محدودیت مصرف درگاوآبستن وشیرده 4111-6222

عدم مصرف،مصرف آن باعث کاهش تولید  0111<

 ومشکالت سالمت می شود

              

 (0110احتیا ات گاو شیرین -NRCبرگرات  از                                                

 

 آلودگی باکتریایی:

آلااردگی باتتریااایی آب دهآزمایشااگاه ترسااط تکنیااک اااای میکروبیرلاارژیکی باا  هو   لاارگیری 

آب ml011ازهشدباتتری دهدمرد  آب ادجام می شرد. دتایج شماه  می شردوب  عنرار مقداهباتتری ده



تنناده ااا اساتفاده    باشد،بایدازضادعفردی   ml011/0عنرار می شرد.انگامی ت  مقداهتلی ارم بیش از

 شردندهگرسال  اا(.

باعث ایجاداسهال وترقف تغذی  آدها می شرد.دتایج مثبت بارای  ml011/01-05دهگاواای مسن ترمقداه

 (دشاد  مشکل آلردگی است ت  باید برهسی وتصحیح شرد.ml011/1تلی ارم نبیش از 
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