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ایدبد اعتشط هی کٌذ ّ عکظ العول آى ُب سا  ّ ثطْس کلی ُش عبهلی کَ دس هشغبى هْخْد دس عبلي 

 . ثَ طْست ًضاع ثیي هشغبى ّ ُوٌْع خْاسی عجت هی شْد 

  : حاالت مختلف همىوع خواری

 : مقعذ ووک زدن به -1

ثخظْص دس ٌُگبهیکَ هقعذ  ٬ایي گًَْ عبسضَ دس هشغبى تخوگزاس کَ تْلیذ صیبدی داسًذ ایدبد هی شْد 

ایي حبلت هوکي اعت دعتگبٍ تْلیذ  دس ٬ثش اثش عجْس تخن اص لْلَ تخن صخن شذٍ ّ خًْشیضی هی کٌذ 

گزاسد ّ ثَ علت عذم تٌبعت سشذ ّقتی هشغ تخن هی  . تخن هشغ ثطْس کلی ثیشّى کشیذٍ شْد

آًبتْهیکی دعتگبٍ تٌبعلی ّ سشذ هشغ ٬ تخن هشغ ثَ صحوت اص هشغ خبسج شذٍ ّ خًْشیضی ّ یب قشهضی 

ًبحیَ هقعذی سا عجت هی شْد٬ کَ عجت تحشیک هشغبى ّ ًْک صدى ّ تقلیذ کشدى عبیشیي ّ 

ى دس تشخیض ثَ اشتجبٍ هی گغتشدگی ثیوبسی هی شْد. الجتَ گبُی کبًی ثبلیغن ثب پشّالپظ ّاژ

افتذ ّلی ایي ًکتَ سا ثبیذ داًغت کَ گبُی ُویي ًْک صدى ثَ هخشج عجت ثیشّى کشیذى سّدٍ پشًذٍ ّ 

 هشگ پشًذٍ هی شْد .



 

 ووک زدن به واخه ها -۲

ُبی کْچک دیذٍ هی شْد . علت آى ثیشتش دّس ثْدى اص داًخْسی ّ اص هٌبثع حشاستی  ایي حبلت دس خْخَ

ثْدى داًخْسی ُب اص عطح صهیي اعت کَ دس ایي طْست خْخَ ثَ ثغتش خْد ًْک صدٍ ّ ضوي  ّ یب ثبال

 . ًبخي عبیش خْخَ ُب ًیض ًْک صدٍ هی شْد آى

اّل کف ثغتش سا ثب کبغز پْشبًذٍ تب اص خْسدى آى خلْگیشی شْد ّ  ثٌبثش ایي ثِتش اعت دس دّ عَ سّص

خْسی ُبی ثشقبثی هخظْص خْخَ دس صیش ّیب ّ ُوچٌیي غزا سا دس داً عپظ کبغز ُب سا ثشداشت

 . ًضدیک هٌجع حشاستی قشاس داد

 :خوردن پر -3

هیشْد کَ کَ کوجْد عٌبطش غزایی داسًذ . اًگل ُبی خبسخی ًیض عجت  ایي حبلت دس گلَ ُبیی دیذٍ

  .شًْذ ّ اگش اًذاصٍ پشُب ثضسگ ثبشذ ثبعث خفگی حیْاى هی شْد ثشّص چٌیي حبلتی هی

 سر ووک زدن به-۴

پظ اص خٌگیذى ششّع هی گشدد ّ ثب  پظ اص صخن شذى تبج ّ غجغت دس اثش یخ صدى یب״ ایي حبلت هعوْال

 . هی شْد دیذى یک لکَ خْى ثش سّی عش هشغ ُوٌْع خْاسی تحشیک

 

 :پیشگیری و درمان کاوی بالیسم

 . ثخظْص پشّتئیي حیْاًی یک تب دّ دسطذ اضبفَ شْد ٬پشّتئیي خْساک  هقذاس -1

  . خْساک سا ثَ ّعیلَ عجْط ّ خْ صیبد ًوبییذ علْلض -2

 .ُْای پبک ّ هالین ّ یکٌْاخت ثشای هشغِب تبهیي ًوبییذ  -3

سّصاًَ هقذاسی گٌذم یب خْ دس ثغتش سیختَ شْد کَ هشغِب  ٬اگش ثغتش صیبد خشک یب صیبد تش ًجبشذ   -4

  . هشغْل خوع آّسی آى شًْذ

 فقط ثتْاًذ خلْی پبی خْد سا ثجیٌذ .کبُش ًْس دُی تب حذی کَ کبسگش  -5

 کوتشیي اثبس کپک صدگی دیذٍ شْد آى سا عْع کٌیذ. اگش دس خْساک -6

 . ثیش اص پٌح قطعَ دس هتش هشثع ًجبشذ تعذاد هشغ ُب -7

 افضّدى ًوک ًیض ثَ هقذاس دّ دسطذ ثشای هذت چٌذ سّص تْطیَ هی شْد-  8

ثبیذ چٌذ ُفتَ قجل اص ششّع تخوگزسای ثَ  هی شًْذهشغ ُبی تخوگزاس اگش سّی صهیي ًگِذاسی  -9

تبسیک قشاس ״ الًَ تخوگزاسی هٌتقل شذٍ تب ثب هحیط خذیذ آشٌب شًْذ ّ ایي الًَ ُب دس هحل ُبی ًغجتب

 . داشتَ ثبشذ

 . هشغذاسی ثبیذ هتٌبعت ثب تعذاد هشغ ُب ثبشذ لْاصم ّ تدِیضات  -11

 . ٍ شْدهشغ ُب ثبیذ ثشطجق اطْل هعیٌی چیذ ًْک -11



 . تشاکن هشغِب دس آشیبًَ کن شْد -12

 . اًگلِبی خبسخی اگش ُغت اص ثیي ثشدٍ شْد -13

 .دس اختیبس گزاشتَ شْد  غزا ّ آة ثَ حذ کبفی -14

 افضایش هیتیًْیي ثَ خیشٍ تْطیَ هی شْد. -15

 ثب سیختي داًَ ُبی طذف ّ یب عٌگشیضٍ دس ثغتش هشغبى هشغْل هی شًْذ . -16

 

 

 

 

 مرکز اطالع رسانی طیور ایران

www.bankpoultry.ir   

ttps://t.me/bankpoultryh 

http://www.bankpoultry.ir/
http://www.bankpoultry.ir/
https://t.me/bankpoultry
https://t.me/bankpoultry

