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سطْثت ثبال دس هذفْع طیْس ًؾبًَ خْثی اص عالهت ّاحذ هشغذاسی ًیغت ّ اگش ایي هْضْع دس حبل 

هشغِب اعت کَ ثبیذ اقذاهِبی عشیغ ثَ   تْجَ ثبؽذ ثَ هٌضلَ ّضغ ثحشاى دس پشّسػافضایؼ ّ قبثل 

 .اجشا دسآیذ

عبػت، دس صْست هؾبُذٍ ؽذى  8تب  1ثبتْجَ ثَ فشایٌذ ُضن هْاد جیشٍ غزایی دس سّدٍ هشغِب ثیي 

عبػت اقذاهِبی دسعت ثشای دسهبى  18چٌیي ّضؼیتی ثبیذ ثب عشػت توبم ّ ثب ًظبست کبهل طی 

 .شًذگبى ؽشّع ؽْدپ

هؾکل فضْالت هشطْة ثشای هذیشاى هشغذاسیِب دس صهشٍ هغبئلی اعت کَ هیتْاًذ ثَ ػْاهل فشاّاًی 

هشتجظ ثبؽذ. دس ثغیبسی اص هْاسد، ؽٌبخت ایي ػْاهل ًیبصهٌذ داؽتي تجبسة ّ هِبستِبی الصم اص 

ساٌُوبییکٌٌذٍ ثْدٍ عْی هذیشاى هشغذاسی ُب اعت. هْضْع فضْالت هشطْة یک پشّعَ هشاقجتی ّ 

 .کَ ثبیذ ثَ عْاالت کلیذی ثغیبسی پبعخ دُذ

 علل رودهای یا کلیوی
ؽکل سّدُبی ّ کلیْی دعتِجٌذی ؽًْذ. فبکتْسُبی  2ثَ طْس کلی، ػلل فضْالت هشطْة هیتْاًذ ثَ 

َ ّ یب اّکشاتْکغیٌِب قبدس ثَ آعیت ّاسد آّسدى ث (IB ) هتفبّتی اص قجیل ثشًّؾیتِبی ػفًْی ّیشّعی

کلیِِب ثْدٍ کَ هْجت افضایؼ ادساس ّ هشطْة ؽذى فضْالت هیؾًْذ. ُوچٌیي افضایؼ ادساس اهکبى 

 .داسد ثَ ػلت هصشف صیبد آة ّ یب ثَ ُن خْسدى تْاصى الکتشّلیتِب ثبؽذ

هوکي اعت عیغتن گْاسؽی تحت تبثیش تؼذاد صیبدی اص پبتْژًِبیی کَ هْجت آعیت ّاسد آّسدى ثَ ایي 

گشفتَ ّ تغیشاتی دس فضْالت هشؽ ُب ثَ ّجْد آّسًذ. اص عْیی ػْاهل غیش ػفًْی  عیغتوبًذ قشاس

 .ّجْد داسًذ کَ هیتْاًٌذ عیغتن گْاسؽی سا تحت تبثیش قشاس دٌُذ

 

 عالئمی که اس بیماری در مدفوع طیور خبز میدهد
هْاد غزایی  اّلیي چیضی کَ ثبیذ ثَ آى تْجَ کشد ّضغ ظبُشی هذفْع هشغِب هیجبؽذ ّ ًکبتی اص قجیل

 .ُضن ًؾذٍ دس هذفْع، هقذاس آة هْجْد دس آى ّ سًگ آى سا ثبیذ هذًظش قشاس داد

ثَ ػٌْاى هثبل دس صْستی کَ هذفْع صیبد آثکی ّ ثب سًگ سّؽي ثبؽذ، ثذّى آًکَ تشکیجبت عفیذ سًگ 

ی یک پْؽؼ دس آى دیذٍ ؽْد، هیتْاًذ ثَ ػلت آعیت ّاسدٍ ثَ کلیِِب ثبؽذ. اهکبى داسد کَ هذفْع داسا

ًبسًجی سًگ ثْدٍ کَ تصْس هیؾْد ثَ دلیل کٌذٍ ؽذى علْلِبی دیْاسٍ هخبطی سّدُِب ثبؽذ. ایي حبلت 

ّ عبیش  Eimera maxima هیتْاًذ ًؾبى دٌُذٍ آة صیبد دس عیغتن سّدُبی ثَ ػلت ػفًْتِبی ًبؽی

ًجبؽٌذ ًیض چٌیي  عبػت قبدس ثَ خْسدى غزا 2ثبکتشیِب ثبؽذ، اگشچَ دس صْستی کَ هشؽ ُب ثَ هذت 

حبلتی ًیض دس هذفْع آًِب دیذٍ هیؾْد. ّجْد هْاد غزایی ُضن ًؾذٍ دس هذفْع پشًذٍ ًیض هیتْاًذ ًؾبًَ 

 .هؾکل سّدُبی ّ ُضن ضؼیف غزا ثبؽذ

اًذاصُگیشی هقذاس آة دس هذفْع کبس هؾکلی اعت چشا کَ هذفْع هیتْاًذ آة صیبدی اص هحیظ اطشاف 

ذاصُگیشی سطْثت هذفْع قشاس دادى کبغزُبی جزثکٌٌذٍ سطْثت ثش جزة کٌذ. یکی اص سّؽِبی اً

 .سّی صهیي ّ عپظ جوؼآّسی آًِب پظ اص سیختَ ؽذى هذفْع ثش سّی آًِب اعت

آة جزة ؽذٍ تْعظ کبغز اص خْد یک دایشٍ قبثل سّیت ثش جب هیگزاسد کَ ثَ ػٌْاى هؼیبس اًذاصُگیشی 

 .ّ ثجت هقذاس آة دس هذفْع اعت

ایي دایشٍ هیتْاًذ ثشاعبط ًْع کبغز، عي پشًذٍ ّ صهبى دفغ ّ عبیش هْاسد دیگش، هتفبّت اگشچَ اًذاصٍ 

ثبؽذ، اهب دس ٌُگبهی کَ ثَ صْست قبػذُوٌذی ثَ کبس گشفتَ ؽْد هیتْاًذ ًؾبًگش ثخؾی اص ػلل 

 .سطْثت ثبال دس هذفْع پشًذگبى ّ ثذتش ؽذى ّضغ آًِب دس آى صهبى ثبؽذ

ت هشکضی هذفْع هیتْاًذ عشًخِبیی اص ثَ ّجْد آهذى ایي هؾکل ًؾبى ثشسعی ثقبیبی هْجْد دس قغو

 .دُذ کَ ؽبهل هْاد غزایی ُضن ًؾذٍ ّ یب هحتْیبت سّدُبی اعت
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هشغِب اهکبى داسد کَ ثَ دلیل ُشگًَْ ػفًْتی اص غزا خْسدى اهتٌبع کشدٍ اهب ثَ خْسدى آة اداهَ دٌُذ 

َ ًحٍْ هصشف هْاد غزایی ّ آة دس ٌُگبم تْلیذ کَ هٌجش ثَ هذفْع آثکی هیؾْد. ثٌبثشایي تْجَ ث

خْسدى غزا ثبیذ ثَ طْس سّصاًَ افضایؼ یبفتَ اهب هصشف آة ثبیذ  .هذفْع هشطْة داسای اُویت اعت

 .ّضغ ثبثتی داؽتَ ثبؽذ

 

 عفونی یا غیز عفونی؟
 .یؽکل هیتْاى دعتِجٌذی کشد: ػفًْی ّ غیش ػفًْ 2ثَ طْس کلی ػلل ایجبد هذفْع هشطْة سا ثَ 

تؼذاد صیبدی اص ػْاهل ثیوبسیضا هیتْاًٌذ دس عیغتن گْاسؽی ایجبد آلْدگی کشدٍ ّ هغتقیوب هْجت 

تغییشاتی دس هذفْع پشًذگبى ؽًْذ. هذفْع هشطْة هوکي اعت دس ًتیجَ فؼبلیت یک ػبهل ػفًْی 

 .اعتثبؽذ، لکي اغلت ػْاهلی چٌذ جبًجَ داؽتَ ّ هشتجظ ثب تؼذادی اص پبتْژًِب ثب اثشات هٌفی 

کَ  Eimeriaکْکغیذّص، کَ دس ًتیجَ ػفًْت سّدُبی ایجبد هیؾْد ثَ ػلت فؼبلیت پبساصیتِبی 

 .هیتْاًٌذ هْجت خًْی ؽذى ّ عفت ؽذى هخبط ّ ظِْس اثشات آى دس هذفْع ؽْد، هیجبؽذ

E.maxima َهْجت خًْشیضی دس سّدٍ کْچک ّ عفت ؽذى هبیغ هخبطی آى هیؾْد دس حبلی کE. 

acervullina  بثیش کوتشی داؽتَ ّ هوکي اعت ثَ کبُؼ ّصى ثَ ُوشاٍ آثکی ؽذى هذفْع ثیبًجبهذ. ت

دس صْست هؾکْک ثْدى ثَ کْکغیذیْص ثبیذ ًوًِْبی اص پشًذگبى ثشای آصهبیؼ ثَ آصهبیؾگبٍ ثشدٍ 

 .ؽْد

 چگونگی معالجه و درمان

ّ یب  amprolium ،toltrazuril  دس صْست تؾخیص کْکغیذیْص، تْصیَ هیؾْد تب اص داسُّبی

عْلفًْبهیذُب دس آة خْسدًی پشًذگبى اعتفبدٍ ؽْد ّ تبثیش ایي داسُّب سا ثَ دقت تحت ًظش گشفت. دس 

صْستی کَ هؾکل ُوچٌبى ثش قشاس ثبؽذ، ًیبص اعت تب یک ثشًبهَ ثشسعی هجذد ثَ هٌظْس استقب 

سات اقتصبدی قبثل هذیشیت ثیوبسی دس دعتْس کبس قشاس گیشد. آلْدگی کٌتشل ًؾذٍ هیتْاًذ ثَ خغب

 .تْجِی هٌتِی ؽذٍ ّ هْجت ثشّص ثیوبسیِبی ثبًْی ؽْد

 باسرسی آب و غذا

دس صْستی کَ هذفْع آثکی حبلت ؽیْع داؽتَ ثبؽذ ثبیذ کیفیت غزا ّ آة هْسد ؽک ّ تشدیذ قشاس 

آة گیشد. هْاد هؼذًی ثَ هقذاس صیبد )پتبعین، عذین، هٌضین، عْلفْس ّ کلش( هیتْاًٌذ ثب افضّدى ثَ 

خْساکی پشًذگبى کوجْدُبی ًبؽی اص هذفْع هشطْة پشًذگبى سا ججشاى ًوبیٌذ چشا کَ ثبیذ تْاصى 

الکتشّلیتی آًِب ثشقشاس ثوبًذ. دس صْست ایجبد تغییشات دس هذفْع، هذفْع هشطْة ثبیذ اص ًظش کیفیت 

یی ّ یب اختالل هْاد غزایی ثَ عشػت هْسد ثشسعی قشاس گیشد. اهکبى داسد کَ یک تغییش دس جیشٍ غزا

ُوچٌیي ثبیذ هیضاى ًوک ّ عبیش اهالح  .دس هخلْط کشدى هْجت پبییي آهذى کیفیت هْاد خبم گشدد

هؼذًی ّ ًیض کیفیت ّ کویت پشّتئیي، چشثیِب ّ کشثُْیذساتِب اًذاصُگیشی ؽْد. هْاد چشثی ثذّى 

دی اص قجیل گٌذم، جْ، کیفیت ّ گٌذیذٍ ًیض هیتْاًٌذ هْجت تْلیذ هذفْع هشطْة گشدًذ. ُوچٌیي هْا

چبّداس ّ کبصاّا )تبپیْکب(، ثَ ػلت داؽتي پلی عبکبسیذُبی غیش ًؾبعتِبی هحلْل هیتْاًٌذ ػبهل هذفْع 

 .هشطْة ثبؽٌذ

کبغز تغت هذفْع ًؾبًگش چگًْگی سطْثت هذفْع اعت ّ چٌبًچَ غزای ُضن ًؾذٍ دس هشکض آى 

 .ؽتَ ّ ًیبص ثَ دالیل هقبیغِبی ثیؾتشی داسدّجْد داؽتَ ثبؽذ، ایي ّضغ هیتْاًذ دالیل هتفبّتی دا

حشاست ثبال ّ یب پبییي ُشدّ هیتْاًٌذ ًبهطلْة ثبؽٌذ ّ هضبفب هؾکل هْاد غزایی اُویت ثغیبسی داسًذ. 

رسات غزایی ثغیبس سیض هْجت ػجْس آة اص سّدٍ ؽذٍ ّ ػبهلی دس هذفْع هشطْة ُغتٌذ. تشکیججٌذی 

م طْل سّدٍ ؽذٍ ّ ػبهلی دس هذفْع هشطْة هیجبؽٌذ. هْاد غزایی دسؽت ّ داًَ کبهل دس توب

 .تشکیججٌذی هْاد غزایی دسؽت ّ داًَ کبهل دس توبم طْل سّدٍ، ؽکل کبهل حشکت هیکٌٌٌذ

هبیکْتْکغیٌِب ّ هْاد غزایی آلْدٍ ثَ قبسچ ًیض هیتْاًٌذ ػبهل هذفْع هشطْة ثبؽٌذ. ایي هْاد ثب تحت 

 .ذ تغییشاتی ثَ ّجْد آّسدٍ ّ هْجت افضایؼ هصشف آة گشدًذتبثیش قشاس دادى کجذ ّ کلیِِب هیتْاًٌ

ًِبیتب، ؽشایظ هحیطی ًیض ثبیذ ثَ ػٌْاى ػْاهل ثَ ّجْد آّسًذٍ هذفْع هشطْة هذًظش قشاس گیشًذ. 

حشاست ّ سطْثت ثبال دس هشغذاسی هیتْاًٌذ هْجت افضایؼ هصشف آة ّ صیبد ؽذى آى دس هذفْع 



دس هذفْع ایي ًؾبًَ هیتْاًذ ثَ ػلت غزا ًخْسدى پشًذگبى ثَ  هیگشدد. دس صْست ّجْد سًگ ًبسًجی

 هذت چٌذ عبػت ثبؽذ ّ اسصػ آى سا داسد کَ هْسد ثشسعی قشاس گیشد

 


