
 به نام خدا

شد، بامی پروالپس مقعد ،شوند یم یقفس نگهدار ستمیکه در س هایی علت تلفات در مرغ نیاز مهمتر یکی

 و فتدا یاتفاق م)لوله تخم بر یا فالوپ(  داکتیاست که اغلب به همراه پروالپس او یپروالپس مقعد مرغ حالت

 هچیکه در آن در تشدید شود ی دیگرجوجه ها توسطپروالپس  چهیرن دبه علت نوک زد ممکن است پس از آن

از بافت  یپروالپس که اغلب با مجموعه ا چهیشود. در یکلواک مرغ وارونه شده و به خارج از بدن هل داده م ای

وجود  یطیشرااما قابل درمان است.  ی، به راحتشودداده می تشخصمرغ  یشده از قسمت خلف زانیقرمز آو

ثر ، اکشودو درمان داده  تشخیص هیدر مراحل اول ی، اما وقتتری اتفاق بیوفتددب تیوضعاست  مکندارد که م

  .کنند یم دایکامل پ یمرغ ها بهبود

 

 

 

  در جوجه ها چهیعلل پروالپس در

رد هر نژاد و بدن هر مرغ متفاوت است اما مودر و اگرچه در جوجه ها وجود دارد،  پروالپس یبرا یادیز لیدال

 آمده است: این بیماری علل نیتر عیاز شا یبرخ ریدر ز

 اثر تخم مرغ

زود  یلیکه خ ییپروالپس در مرغ ها در جوجه ها است. چهیدر یعلل افتادگ نیتر عیاز شا یکی یتخم گذار

 کنند و یرا شروع م یتخم گذار بار نیاول یکه مرغ ها برا یاست. در زمان جیکنند را یم یشروع به تخم گذار



  عد مست شتریزمان ها ب نیدر ا رایشود، ز یبه دقت بررس دیپروالپس با چهیرود، در یباال مها که سن آن یزمان

 هستند.بیماری 

 چاقی یا اضافه وزن در مرغ

 یبرا یشتریدر معرض خطر ب یدر بلند شدن هنگام تخم گذار یناتوان لیاضافه وزن به دل یدارا یمرغ ها

 تحمل کند، ممکن تواند وزن بدن خود راناز حد چاق باشد که  شیب یتخمدان هستند. اگر مرغ یمجرا یافتادگ

شود.  یم مقعد چهیدریا پارگی  یتادگمنجر به اف تیوارد کند که در نها یادیتخم مرغ فشار ز راست هنگام عبو

همراه با ورزش به عنوان  دیبا ییغذا میشود و رژ زیهستند پره یکه مستعد چاق ییشود از نژادها یم هیتوص

 .ردیقرار گ قیکنترل وزن مورد نظارت دق یروش ها

  ییغذا یکمبودها

 م،یکلس ژهیبه و ،یها و مواد معدن نیتامیاست. اگر مرغ شما از نظر و یگذارتخم ندیاز فرآ یبخش مهم میکلس

طور  که به ییهاآن ژهیها، به ومرغ  به .بگذارد یمنف ریتاث یتواند بر روند تخم گذار یکمبود داشته باشد، م

 .داده شودزین ییغذا یمکمل ها دیبا ،یاز مواد مغذ یغن یبر غذاها هگذارند، عالو یمنظم تخم م

 روده یناراحت

ده شدچار یبوست است. اگر مرغ شما  معقد چهیدر یاز عوامل مهم در افتادگ گرید یکیانباشته شدن مدفوع 

اک شدن کلو انیباعث نما یتواند به راحت یخارج کردن مواد مدفوع م یتالش برا ست،یو قادر به دفع مدفوع ن

 منظم است. جشما به اجابت مزا یمرغ ها قیتشو یروش برا نیبهتر ینگه داشتن مرغدار زیشود. تم

 درمان و پیشگری 

 هچیاز گله است. موارد پروالپس در اوحذف  د،یمرغ خود انجام ده یمنیا یبرا دیتوان یکه م یاقدامات نیاز مهم تر یکی

شما حمله  یکند تا به پرنده زخم کیشما هشدار دهنده است و ممکن است گله را تحر یجوجه ها ریسا یمخصوصاً برا

ظم ن یبرقرار یکه برا به این شکل است هیبق زهیاست، غر شده یاز مرغ ها به طور آشکار زخم یکیکه  ید. هنگامنکن

شود، بلکه  ینوک زدن م یپرنده مورد حمله نه تنها دچار زخم ها، در نتیجه حمله کنند دهید بینوک زدن به مرغ آس

 .منجر به مرگ شود یتواند به سرعت بدتر شود و حت یم بیماری آن تیوضع

نند. ک شتریبآن را نوک بزنند و زائده آن را باشد تا  هاجوجه ریسا یبرا یاممکن است وسوسه زانیبافت آو ن،یبر ا عالوه

 یپزشک یشود که به مراقبت ها یعوارض دردناک جادیحداقل باعث ا ایروده مرغ شما شود  هیتواند منجر به تخل یم نیا

پندارند. می خوارآدم برند،یرنج م چهیدر یرا که از افتادگ ییهامرغگله  هایسایر مرغ د،یدارد. در موارد شد ازین یاضاف

. ندریگ یتحت فشار قرار م یتیریمد فیعملکرد ضع لیافتد که پرندگان به دل یاتفاق م یمعمواًل زمان یآدم خوار)



. کند یم گریپرنده د چهیدر ایپر، شانه، انگشتان پا  دنیشود، شروع به چ یپرنده دچار استرس م کیکه  یهنگام

تواند به سرعت در کل گله  یم یبد آدم خوار عادت ،پرنده قابل مشاهده است یخون رو ایزخم باز  کیکه  یهنگام

 (.ابدیگسترش 

 ،پروالپسبا . دیدو روز جدا نگه دار ای کی یمرغ خود را برا دیدرمان پروالپس، با یپس از انجام اقدامات الزم برا یحت

شود. الزم به ذکر است که  یم دیساعت اول دوباره تشد 48است و معموالً در  ریامکان پذ شهیمجدد هم بیخطر آس

پروالپس قرار  یها چهیدر ابتالی مجدد یبرد، در معرض خطر باال یرنج م مقعد چهیکه مرغ شما از پروالپس در یهنگام

 .ردیگ یم
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