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  وریآب جهت دام و ط یه و ضدعفونیتصف يستم هایس

د از هرگونه یبا ینیرزمیا زی یمنابع آب اعم از سطح. باشد یم یاتیح یور موضوعین سالمت دام و طیه آب مناسب و سالم جهت تضمیته. باشد یور میدام و ط يبرا یاتیو ح يماده مغذ یکآب 
  .باشند كپا ییایمیسم ها و مواد شیروارگانیکو م یآلودگ

تواند موجب مصرف  یوجود ذرات معلق و داشتن رنگ، بو و مزه نامطلوب م .باشند یو ذرات معلق م یها، مواد آل يترکترات ها، باینند شامل نک یجاد میا ین نوع آب ها آلودگیه عموما در اک يمواد
  .وانات گرددیتوسط ح آبمتر ک

ه سبب کو سبز باشد  یآب يها کن رشد جلبیو همچن يشاورزک يودهاکحاصل از  یسم و مواد سمیروارگانیکاز م یناش يها يماریانواع ب يبرا یتواند منبع یز میره شده در مخازن نید ذخکآب را
  .مرگ شود یبد و حتکب یو آس يچه ایهمچون لرزش ماه یمسموم شدن دام و عوارض

  .شود یم Fusobacteriumو  Leptospirosisها شامل  يترکن نوع بایدو نوع متداول از ا .ن شودیا سقط جنیر و ید شیاهش تولک، يتواند موجب نابارور یز مین ییایترکبا یآلودگ

  .باشند یور میدام و ط یمصرفج موجود در آب یگر مواد رایخاص و د يها یآلودگ يه شده برایارائه دهنده حدود توص 3تا  1جداول 

  وریآب مورد مصرف دام و ط يها یآلودگ يل زاکر مطلوب و مشیمقاد:  1جدول 
  لکجاد مشیمحدوده ا  محدوده مطلوب  ماده

 1,000,000ش از یب 200متر از ک  تریل یلیم 100/  يترکل باک

  وانات جوانیح يبرا 1ش از یب 1متر از ک  تریل یلیم 100/  یفرم مدفوعیلک
  ریوانات پیح يبرا 10ش از یب

Strep وانات جوانیح يبرا 3متر از ک 1متر از ک  تریل یلیم 100/  یمدفوع  
  ریوانات پیح يبرا 30متر از ک

pH 6.8 – 7.5  8.5 متر از کا ی 5.5ش از یب 

 3,000ش از یب 500متر از ک mg/lجامدات محلول بر حسب 

 5,000ش از یب 400متر از ک mg/lل بر حسب کت یائیقل

 2,000ش از یب 250متر از ک mg/lسولفات بر حسب 

  عدم محرز شدن 1متر از ک mg/lفوسفات بر حسب 
  عدم محرز شدن 30متر از ک Jacksonدورت، واحد ک

 Agricultural Waste Management Field Handbook, Page 1-16: مببع 
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  وریدام و ط یدر آب مصرفن ماده موجود یچند يمناسب برا يحد باال:  2جدول 
  )ppm(مناسب و سالم غلظت  يحد باال  ماده

  Al(  5( ومینیآلوم
  As(  0.2( یکآرسن

  B(  0.5(بور 
  Cd(  0.5(وم یادمک

  Cr(  1(روم ک
  Co(  1(بالت ک

  Cu(  0.5(مس 
  F(  2(د یفلورا

  Pb(  0.05(سرب 
  Hg(  0.01(وه یج

  100  تیترین+ ترات ین
  10  تیترین
  Se(  0.05 – 0.1(وم یسلن

  V(  0.1(وم یواناد
  Zn(  24( يرو

  10000  ل جامدات محلولک
  5000  میم و سدیزیمن يسولفات ها

  2000  )ربناتک یب+ ربنات ک(ت یائیقل
 When Is Water Good Enough for Livestock? Montana State University Extension: منبع  
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  وریدام و ط يآب شرب بر رو ير شوریتاث:  3جدول 
TDS (ppm) ت آبیفکی  

  ه دام ها و پرندگانیلک يار مناسب برایبس 1000متر از ک
 یین آب هایدن چنیه عادت به آشامک ییدر دام ها. ه دام ها و پرندگانیلک يت بخش برایرضا  3000 – 1000

  .شود کیف و در پرندگان سبب فضوالت آبیو خف ین است باعث اسهال موقتکندارند مم
ه عادت به ک ییا دام هایشده  ین است باعث بروز اسهال موقتکدام، اما مم يت بخش برایرضا  5000 – 3000

پرندگان، اغلب  ينامطلوب برا. دن آنها امتناع ورزندیندارند ابتدا از آشام یین آب هایدن چنیآشام
ده، مخصوصا بوقلمون ر را باال برده و از رشد پرنیزان مرگ و میشده، م کیدر آنها باعث فضوالت آب

  .استکها خواهد 
وانات ابستن یح يبرا. خطر است ی، گوسفند و اسب بيریو ش یگوشت يگاوها ياستفاده از آن برا  7000 – 5000

  .پرندگان ير قابل قبول برایغ. ردکد استفاده یرده نبایو ش
ا جوان یرده و یگوسفندان ابستن و شا یگاوها، اسب ها  يبرا. پرندگان ير قابل قبول برایغ  10000 – 7000

  .دارد يادیز يخطرها
  ر قابل استفادهیو غ كار خطرنایبس 10000شتر از  یب

 Agricultural Waste Management Field Handbook, Page 1-17: منبع 
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مناسب  یها جهت حصول آب يها و دامپرور ياز مرغدار ياریموجود در آب امروزه در بس يها يترکمضر و با يون هایو حذف ) TDSاهش ک( ين سازیریش يوس براکاسمز مع ينولوژکاستفاده از ت
اهش آمار مرگ و کگاوها،  یردهیش شین سبب بهبود رشد و سالمت آنها، افزاکن یریآب ش يدستگاه ها يلترهایور توسط فیدام و ط یمضر آب مصرف يون هایو  یروبیکاهش بار مک. اربرد داردک
  .شود یشتر آن مید بیام پوسته تخم مرغ و تولکش استحیافزاور، یو طر دام یم

ها و  يدر مرغدار ید آب مصرفیتول يامال مناسب براکت مطلوب، یفکیبه آب با  يو دامپرور يشاورزکاز روزافزون صنعت یبا در نظر گرفتن نت عمران سازان مهاب کن شرکن یریآب ش يدستگاه ها
  .ان محترم را دارندیاز مشتریشتر بنا به نیب يت هایعب در شبانه روز و ظرفکمتر م 100تا   1ن از یرید آب شیت تولیدستگاه ها قابل نیا. باشند یها م يگاو دار

  :ن دستگاه ها آمده است یل مشخصات ایدر جدول ذ

  WS-800 WS-2000  WS-4000  WS-6000  WS-8000  WS-12000  WS-16000  WS-32000  مدل

 m³/day 3  تیظرف
(800 GPD)  

6-8 m³/day 
(800 GPD)  

10-12 m³/day 
(800 GPD)  

18-20 m³/day 
(800 GPD)  

24-30 m³/day 
(800 GPD)  

36-40 m³/day 
(800 GPD)  

48-50 m³/day 
(800 GPD)  

96-100 m³/day 
(800 GPD)  

 يلترهایف
ش یپ

  هیتصف
PP×20”×1 
BC×20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×7 
  

PP×20”×7 
  

  نیممبر

FILMTEC 
TW30-4021 

×1PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×1PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×2PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×3PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×4PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×6PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×8PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×16PCS  
OR  

CSM 
4021 × 1PCS  

CSM 
4040BE × 1PCS  

CSM 
4040BE × 2PCS  

CSM 
4040BE × 3PCS  

CSM 
4040BE × 4PCS  

CSM 
4040BE × 6PCS  

CSM 
4040BE × 8PCS  

CSM 
4040BR × 16PCS  

پمپ فشار 
  يقو

ROTARY 
VANE PUMP  

ROTARY VANE 
PUMP  

GRUNDFOS 
CRI-1-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-31  

GRUNDFOS 
CRI-5-24  

GRUNDFOS 
CRI-10-16  

توان 
  یمصرف

0.7KW×1Φ×
220V×50Hz  

0.7KW×1Φ×220
V×50Hz  

1.5KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

2.2KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

2.2KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

3.0KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

4.0KW×3Φ×380/
415V×50Hz  

5.5KW×3Φ×380/
415V×50Hz  

 160×40×70  ابعاد
cm  

80×65×165 
cm  

60×60×200 
cm  

100×75×160 
cm  

100×75×160 
cm  

120×100×160 
cm  100×120×160cm  100×300×200cm  
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ه بدون بر جا گذاشتن کباشند  یموجود در جهان م ين روش هایدتریبنفش از جد يننده اشعه ماوراک یضدعفون يازن و دستگاه ها ياز آب ژنراتورها یستیز ينده هایو حذف آال یجهت ضدعفون
و  یانادا با خدمات فتنک R-Canو  UV، Wyckomar يانادا و دستگاه هاک OZOMAXازن  يژنراتورها ينده انحصاریت عمران سازان مهاب به عنوان نماکشر. ار موثرندیبس یچ گونه اثرات جانبیه

  .باشد یآماده ارائه خدمات م یفن یبانیستم ها و پشتیس ینه طراحیامل در زمک یمهندس

  ازن یضدعفون يستم هایس یمعرف

  .رود یعت به شمار میموجود در طب يننده هاکد یسکن ایتر ياز قو یکی) O₃(گاز ازن 

ه ازن توسط ک يندیفرآ. برد ین میامل از بکبه طور  یوتاهکار یها را در زمان بس کپکها و  کروس ها، جلبیها، قارچ ها، و يترکتواند با یه مکبوده  يگسترده و قوف یبا ط یروبیکازن عامل ضد م
  .ندک یرا حل م يترکتوپالسم بایسته و سکم ها را شیروارگانیکم یواره سلولیند ازن دین فرایدر ا. معروف است) Cell Lysing( یبرد به زوال سلول ین میها را از ب سمیروارگانیکآن م

ه آب و یات تصفیعمل يه آن را براکخواص گاز ازن . رده استکار مناسب یردن آن بسک یه آب و ضدعفونیات تصفیعمل يت آن را براین خاصیه اکدارد  ییار باالیبس ینندگکد یسکگاز ازن قدرت ا
  :ر است یز رده است به قرارکمناسب  یضدعفون

 روس هایها و و يترکن بردن بیاز ب -

 ها و قارچ ها کن بردن جلبیاز ب -

 ن بردن بو و رنگ آبیاز ب -

 لتر شدنیل آنها به مواد رسوب دهنده و قابل فیردن آهن و منگنز و تبدکد یسکا -

 نیفلزات سنگ یرسوب ده -

 .ل شوندیربن تبدکد یسکا يا به آب و دیلخته و  یه به آسانک یبه فرم یبات آلکیردن ترکد یسکا -

ند ک ید میهالومتان تول يبات ترکیلر در آب ترک(گذارد  یچگونه مواد مضر به جا نمیلر هکشود و بر خالف  یل میژن تبدیسکمجددا به ا یوتاهکنش نداده در زمان که واکمانده در آب یگاز ازن باق
  )ار سرطان زاستیه بسک

  ستم ازن ژنراتوریس ياربردهاک

 وریپرورش دام و ط يسالن ها يهوا یضدعفون -

 یو پرورش ماه يف دامپروریشاورزکآب  یه و ضدعفونیتصف -

 وریدام و ط يغذا ينگهدار ينگهداشتن انبارها یضدعفون -
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 ها یدنی، نوشابه، دوغ و انواع نوشیدنیف آب آشامیآب معدن يارخانه هاکآب  یه و ضدعفونیتصف -

 شنا يآب استخرها یه و ضدعفونیتصف -

 یصنعت يفاضالب و پساب ها ییگندزدا -

 ...و  ي، رنگبری، نساجياغذ سازک، یمی، پتروشییایمیع شیصنا یآب مصرف ییگندزدا -

 یشگاهیو آزما کیپزش يواحدها یآب مصرف ییگندزدا -

  .باشد یه میت عمران سازان مهاب قابل تهکق شریگرم ازن در ساعت از طر 40تا  5مختلف از  يت هایانادا در ظرفک OZOMAXازن  يژنراتورها
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  UVاشعه  يستم هایس یمعرف

حذف  ين روش برایا. شود یموجود در آب استفاده م يسم هایروارگانیکردن مکاثر  یحذف و ب يبرا یبه فراوان UVمولد پرتو  يردن آب ها، از دستگاه هاک یه و ضدعفونیتصف يامروزه در روش ها
شناخته شده ) Environmentally safe technique(ست بشر یط زیسازگار با مح ينولوژکت یکباشد و به عنوان  یست میط زیامال سازگار با محکردن مواد، ک یروب ها و ضدعفونیکم يو نابود
 يسم هایروارگانیکم ین بردن تمامیشوند تا قادر به از ب ینانومتر ساخته م 270تا  240م، در محدوده طول موج کوه با فشار یج يبنفش با استفاده از المپ ها يمولد پرتو ماورا يدستگا ها. است

  .باشد... ها و  کروس ها، جلبیها، و يترکزا شامل با يماریب

 یین عمل گند زدایه در حکلر کبر خالف . برد ین میبه آب از ب يزیردن چکرا بدون اضافه  یروبیکم يها یآلودگ يع بوده و به طور موثریسر) UV(بنفش  يبا استفاده از نور ماورا یعمل ضدعفون
  .ندک یجاد نمیا يمانده ایقیبات بکیچگونه تریه UVند، ک ید میتول کیبات خطرناکیتر

  

  UVستم یاستفاده از س يایمزا

 %99.9لر تا کزا و مقاوم نسبت به یماریب يسم هایروارگانیکم ین بردن تمامیاز ب -

 شدن آب در همان لحظه تابش اشعه یضدعفون -

 روب هایکه میلکنمودن هوا و جذب  یضدعفون -

 آب یکیزیو ف ییایمیافتن خواص شیر ییعدم تغ -

 pH=6 – 8.5ردن آب در محدوده ک یضدعفون -

 ر لوله آبینصب در مس -

 ساده دستگاه يس و نگهداریسرو -

سن و کور و قبل از افزودن دارو، وایدام و ط ين نقطه ورود آب به محل آبخوریدر آخر UVاستفاده از  -
 .گردد یم %99.9زان یروس ها به میروب ها و ویکها، م یه آلودگیلکنان خاطر جهت حذف یبه آب موجب اطم نیتامیو

  .باشد یه میت عمران سازان مهاب قابل تهکق شریقه از طریتر در دقیل 200تا  4ت یآب از ظرف یمختلف بر حسب دب يزهایانادا در ساک R-CANو  Wyckomar يها كبا مار UV يدستگاه ها

  


