
1 ظاهرة الرحم املنقلب

ومن أس���باب هذه الظاهرة الخطيرة ما يتعلق بأخطاء 
إدارية وغذائية منها:

أوالً زيادة وزن الجسم:
إذا ل��م يتم ضبط نمو الدج��اج وخصوصاً دجاج اللحم من 
اليوم األول من العمر حتى بداية اإلنتاج عن طريق الوزن 
االس��بوعي لعينات عش��وائية منها ال تق��ل عن 1% والتأكد 
من أن نمو الدجاج يس��ير وفق الخط البياني المرس��وم من 
شركة التأصيل للساللة المرباة وذلك لتحديد كميات العلف 
و مواصفاته و جودته بدقة واستمرارية،  فيتوقع أن تحدث 
اختالفات كبيرة في األوزان وعدم تجانس بين أفراد القطيع 
ي��ؤدي في النهاي��ة إلى وجود دجاجات بدين��ه زائدة الوزن 
ومتدهن��ه البط��ن وأخرى صغي��رة جداً غير نامية بش��كل 
كافي ومالئ��م للبيض وكلتاهما )البدينة والصغيرة( تصاب 

بإنقالب الرحم.
ثانياً: اإلضاءة

إن الزيادة المفاجئة لطول النهار وش��دة اإلضاءة المفرطة 
والزائدة عن الحاجة بهدف تبكير اإلنتاج أو زيادة س��ريعة 
به تؤدي الى إباضة بيض بصفارين، و تس��بب انقالب في 
الرح��م ونزيف وتفجير وافتراس، لذلك يجب اتباع برنامج 
اإلضاءة المقرر من شركة التأصيل للساللة المرباة في هذا 

الشأن.

ثالث��اً: العلف الناعم
- إعطاء العلف الناعم )علف األسابيع األولى من التربية( 
غير مالئم في بداية اإلنتاج وقد يؤدي إلى مثل هذه الظاهرة 
من الصعب أن يكون العلف محس��ناً ومتوازن المحتويات 

وخصوصاً في بداية اإلنتاج.

نهاية الجهاز التناسلى فى الدجاجة
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كمسبب للنفوق فى الدجاج البياض

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس

إن ظاه���رة إنقالب الرحم فى الدجاج البياض كثيراً ما تس���بب للمربين خس���ائر 
كبيرة، حيث نجد أن الدجاجة تنفق أو تنزف، مما يس���بب نقصاً في إنتاج البيض 

وأيضاً ما يسببه اإلفتراس والتهيج واإلثارة فى العنبر من نقص في اإلنتاج...
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رابعاً: اإلفتراس
كثيراً م��ا يظهر إفتراس )نقر( فتح��ة المجمع بعد حدوث 
انق��الب الرح��م واحياناً قبل��ه أو معه،  ويك��ون االفتراس 
كرثي��اً إذا كان ق��ص المنق��ار س��يئا وغير صحي��ح )طرفا 
المنقار متس��اويان في الطول، وجود كثير من الدجاج غير 
مقص��وص المنقار، عدم كي المنقار جي��دا عند القص مما 

يجعله ينمو بسرعة.

إحتباس بيضة فى الرحم لكبر حجمها

عالج حاالت اإلفتراس:
القاعدة هنا )منع المفاس���د مق���دم على جلب المصالح(، 

عمل اآلتى لتقليل حاالت إنقالب الرحم:
1- درج��ة الح��رارة )الح��رارة المرتفعة المفرطة تس��بب 

االفتراس وزيادة سيولة الدم والنزيف(.
2- التهوي��ة ونقاء الهواء )س��وء التهوية وزي��ادة الغازات 

السامة كاألمونيا واألتربة كلها تؤدي إلى االفتراس(.
3- ضب��ط اإلضاءة والعمل علي تجانس��ها في الحظيرة او 

العنبر.
4- تقليل اإلزدحام وضب��ط كثافة الطيور فى المتر المربع 

الواحد.
5- اإلث��ارة الناتجة عن الغبار )فرش��ة جاف��ة جداً ووجود 
تي��ارات هوائية فى العنبر( واألمونيا )فرش��ة رطبة جداً 

ومتعفنة( والحشرات الماصة للدماء مثل القراد.
6- األخطاء الغذائية أو العلفية مثل:

* زيادة األلياف الخام فى العليقة عن %4.
* نس��بة ملح الطعام )كلوري��د الصوديوم( اإلجمالية 

5% أو أكثر.
* الترييش السىء الناتج عن نقص المثيونين )الالزم 

370 مجم / دجاجة / يوم(.
* الزن��ك )المض��اف 50 ج��زء فى الملي��ون / كيلو 

علف(.
* حم��ض البانتوثني��ك )المضاف 6.0 مج��م/ كيلو 

علف(.

ظاهرة اإلفتراس نتيجة إنقالب قناة البيض
7- جروح فتحة المجمع أو المخرج وعدواها.

8- نق��ص أعش��اش البي��ض ع��ن ع��ش ل��كل 5 دجاجات 
وإزدحام الدجاجات البائضة فى األعشاش )إثنان أو ثالثة 
فى عش واح��د( حيث يصادف خ��روج البيضة وبروز 
الرحم األحمر الرطب المحتقن الش��هى للنقر والذى تراه 
الدجاجة المجاورة فتنقره فوراً مسببة نزيفاً شديداً ثم نقراً 

وإفتراساً من األخريات.
9- اإلس��هال الش��ديد ووجود بول مركز به، يحدث إلتهاباً 
ف��ى فتحة المجمع يؤدى إل��ى النقر من الدجاجة المصابة 

نفسها، يليه نقر وإفتراس من زميالتها.
وهكذا نجد أن أس���باب هذه المشكلة الخطيرة هى أخطاء 

إدارية أو غذائية أساساً البد من تجنبها.


