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 Inorganic Elements )المعادن(  العناصر الالعضوية

تسمى برماد المادة العضوٌة المتبمٌة بعد حرلها وطرد الماء منها على      

مركز فً الهٌكل العظمً اال انه ٌوجد منها ممادٌر فً تالرغم من انها ت

% 01% من وزن الجسم الحً للطٌر و5-3االنسجة الطرٌة وتمدر بحوالً 

ٌمكن تخلٌك المعادن فً الجسم فٌجب توفٌرها من وزن البٌضة الكاملة وال 

 اء.ذفً الغ

 -تقسم العناصر الالعضوية الى :

ٌحتاجها الجسم بممادٌر  -:Major Elements العناصر المعدنٌة الرئٌسة .0

اجزاء مركبة او عناصر  كونعالٌة وٌعبر عنها بالنسب المئوٌة وغالبا ما ت

  Mg,K,P,Ca,S,Na,Clلاعدٌة تشمل –حامضٌة 

ٌعبر عنها باالجزاء لكل  -: Trace Elements العناصر المعدنٌة النادرة  .2

( تدخل فً تحفٌز االنظمة االنزٌمٌة او متحدة معها وتشمل PPMملٌون )

Co,Cu,Fe,I,Mn,Se,Zn 



 

 

لها دور فً تحسن النمو وكفاءة التحوٌل  -العناصر المعدنٌة الوظٌفٌة : .3

 As,Cr,F,Moانزٌمٌا وتشمل الغذائً وتخفف من التسمم ولم تكن كعامال 

تشمل العناصر الناتجة عن االنشطار النووي  -العناصر المعدنٌة الملوثه : .4

 Se,Mo,Hgوتشمل اٌضا 

 

 ملخص وظائف العناصر الالعضوية في جسم الطائر

 المحافظة على الضغط االوزموزي بٌن الخالٌا .0

 المحافظة على الشد السطحً لسوائل االنسجة .2

 الماعدي لسوائل االنسجة–المحافظة على التوازن الحامضً  .3

 تساعد على االمتصاص وتخلٌص الجسم من الفضالت .4

 اسناد الجسم تدخل فً تركٌب الهٌكل العظمً .5

 سٌوم العضالت واالعصاب والملب مثل الكالتنبٌه  .6

تدخل فً تركٌب بروتٌنات الدم )الهٌموغلوبٌن( والبروتٌنات الفسفورٌة  .7

 والهورمونات  واالنزٌمات

 تكوٌن لشرة البٌضة والرٌش والمنمار والمخالب  .8

 تنظٌم عمل الغدد الصماء فً الجسم مثل الغدة الدرلٌة. .9

 Major Elements العناصر المعدنية الرئيسة

 الكالسيوم والفسفور

% من الكالسٌوم 99% من رماد الجسم وٌوجد  71ٌشكالن اكثر من 

 % من الفسفور فً العظام .81و

 وظائف الكالسٌوم

 تكوٌن الهٌكل العظمً .0



 

 

 نمل الدهن من الدم الى صفار البٌض .2

 تخثر الدم .3

 تكوٌن لشرة البٌض .4

 تملص العضالت .5

لكلس والرخام والمحار والكالسٌت )كاربونات امصادرالكالسٌوم : حجر 

 الكالسٌوم( مسحوق العظم ولشرة البٌض

 مواصفات مصادر الكالسٌوم المرغوبة 

 % 98-95كاربونات الكالسٌوم عن التمل نسبة  .0

 % كاربونات المغنٌسٌوم2ٌجب ان التحتوي على  .2

 خالٌة من الشؤائب والمواد السامة .3

 phosphorالفسفور 

% فً االنسجة الطرٌة لجسم الطائر معظمه فً المصادر 21ٌوجد بنسبة 

على العكس منه فً المصادر الحٌوانٌة  Phytateالنباتٌة على هٌئة فاٌتٌت 

 متاحا .ٌكون 

 وظائف الفسفور 

 ATPنمل الطالة على شكل  .0

 تركٌب العظام .2

 ٌشترن فً االنظمة االنزٌمٌة .3

 نمل الدهون الى موالع اخرى .4

 الماعدة-التوازن بٌن الحامض .5

 DNA,RNAٌموم بالترابط االسهامً بٌن  .6



 

 

 

 العوامل المؤثرة فً امتصاص الكالسٌوم والفسفور

 صٌغة العنصر .0

بصورة عامة اما الفسفور ٌوجد مرتبط فً المصادر الكالسٌوم ٌوجد متاحا 

 النباتٌة وفً الصخور ٌوجد بمستوٌات سامة مرتبط بالفلور .

 درجة حموضة االمعاء .2

 PH  ارتفاع الكالسٌوم ٌؤدي الى زٌادة الحموضة وافضل درجة 

 .6المتصاص الفسفور الل من 

 نسبة الكالسٌوم الى الفسفور .3

فً غداء االفراخ  وتزداد الحاجة العالٌة  0:2نسبة الكالسٌوم الى الفسفور 

 للكالسٌوم فً عالق الدجاج البٌاض واالمهات.

 D3فٌتامٌن  .4

 هو المسؤول عن امتصاص الكالسٌوم والفسفور . D3ان فٌتامٌن 

 

 اعراض نمص الكالسٌوم والفسفور فً االفراخ

 انخفاض كمٌة العلف المستهلن .0

 ضعف حٌوٌة االفراخ .2

 انخفاض معدل النمو .3

 صابة االفراخ بالكساح والعرجا .4

 ارتفاع نسبة حامض الٌورٌن المطروح .5

 ارتفاع الهالكات .6

 

 اعراض نمص الكالسٌوم والفسفور فً الدجاج البالغ

 سهولة كسر لشرة البٌض  .0



 

 

 انخفاض انتاج البٌض او تولفه بالكامل .2

 لٌونة المنمار .3

 تموس عظم الساق وسهولة كسرها  .4

 

 

 Kالبوتاسيوم 

من العناصر التً توجد فً سائل الخلٌة وخالٌا العضالت واالعصاب     

اٌام من جسم الفرخ ومن مصادره الموالس وكلورٌد  5-3وٌستنفذ خالل 

 البوتاسٌوم .

 وظائف البوتاسٌوم

 الماعدي –ضروري للمحافظة على التوازن الحامضً  .0

 المحافظة على الضغط االوزموزي  .2

 االنزٌمٌةٌموم بتنشٌط عمل االنظمة  .3

 ضروري فً اٌض الكاربوهٌدرات والدهون  .4

 ٌحافظ على عمل الملب .5

غم / كغم 2.3غم / كغم علف وللبالغة  2.6احتٌاجاته لالفراخ الصغٌره 

 علف.

 اعراض نمص البوتاسٌوم 

 انخفاض سرٌع فً استهالن العلف .0

 انخفاض سرٌع فً معدل النمو .2

 انخفاض فً نسبة رماد العظم .3

اض تمثٌل الفسفور وبالتالً انخفاض تكلس العظم وال انخفاضه ٌسبب انخف  .4

 ٌؤثر على الكالسٌوم.

 



 

 

 Mgالمغنيسيوم 

من المكونات االساسٌة للخالٌا وسوائل الجسم  وله دور فً العدٌد من    

% وٌوجد 65الفعالٌات الحٌوٌة وٌوجد بشكل حر ٌمتص بسهولة بنسبة 

اٌام  5-3% وٌستنفذ خالل 31بشكل مرتبط مع الفوسفات فً العظم وٌشكل 

 من جسم الفرخ وهو متوفر فً جمٌع المكونات العلفٌة .

 

 نٌسٌوماعراض نمص المغ

 ارتفاع الهالكات فً االفراخ  .0

 فمدان توازن الطٌر .2

 الترنح والسموط ثم االرتعاش .3

 بطئ النمو والترٌٌش .4

 انخفاض انتاج البٌض وانخفاض وزنه .5

 فً مصل الدم Mg انخفاض مستوى .6

غم / كغم علف وٌتأثر بمستوى  1.35احتٌاجاته لالفراخ الصغٌره 

 الكالسٌوم والفسفور .

 

 Naالصوديوم 

% من الصودٌوم وٌوجد جزء منه غٌر 1.3ٌحتوي جسم الحٌوان على 

ذائب فً العظام والجزء االكبر ذائب فً سوائل الخالٌا وعند استخدام ملح 

% من العلٌمة ستؤدي الى زٌادة الرطوبة فً 1.5بنسبة  NaClالطعام 

 الفضالت والفرشة.

 %. 1.35-1.25فً العلٌمة ٌجب ان ٌكون بحدود NaCl مستوى



 

 

 عراض نمص الصودٌوم والكلورا

 انخفاض معدل النمو   .0

 انخفاض انتاج البٌض .2

 ظهور حالة االفتراس وظهور التشنجات العصبٌة .3

 جفاف الجسم  .4

 ارتفاع نسبة الهالكات .5
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