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ٌحتاجها الطائر بكمٌات ضئٌلة جدا وان زادت عن احتٌاجات الطائر تسبب 

 تسمم. 

 -تأثٌر زٌادة نسب العناصر النادرة فً عالئك الطٌور الداجنة :

 انخفاض معدل النمو   .1

 ضمور العضالت .2

 انخفاض انتاج البٌض .3

 تدهور نوعٌة المشرة للبٌضه .4

 هالن الطائر .5

 Coالكوبلت 

واذا حصل نمص فً هذا العنصر معناه  B12ٌدخل فً تركٌب فٌتامٌن 

نادرا ما ٌحدث النمص لهذا الفٌتامٌن لكونه  B12 حدوث نمص بفٌتامٌن

متوفر فً المصادر الحٌوانٌة وٌعد هذا العنصر ساما اذا ارتفع مستواه اكثر 

 ملغم / كغم فً علٌمة الطٌور. 5من 



 

 

 Mnالمنغنيز 

 االعضاء التناسلٌة ٌتركز وجوده بالعظام بصورة رئٌسة ومن ثم فً

 وظائف المنغنٌز الحٌوٌة 

 تكوٌن نخاع العظام .1

تنشٌط انزٌمات عدٌدة مثل االرجنٌز والثٌامنٌز والسستاٌن   .2

 سلفاهاٌدرٌز .

 ٌدخل فً عملٌة الفسفرة التأكسدٌة .3

 تخلٌك االحماض الدهنٌة .4

 ربط االسٌتات الى الكولستٌرول   .5

 فوائد المنغنٌز فً الطٌور الداجنة 

 لغرض النمو  .1

 انتاج البٌض .2

 لغرض الفمس .3

 نشوء وتطور العظم .4

 تحسٌن نوعٌة لشرة البٌضة .5

 مصادر المنغنٌز فً عالئك  الطٌور الداجنة

الشوفان والرز ومخلفات الحنطة والذرة الصفراء وكبرٌتات المنغنٌز 

وكلورٌد المنغنٌز وكاربونات المنغنٌز وبرمنغنات البوتاسٌوم وثانً اوكسٌد 

  المنغنٌز

 اعراض نمص المنغنٌز فً االفراخ

 perosisاالنزالق الوتري  .1



 

 

 تضخم مفاصل الساق وعظم الساق لصٌرة وسمٌكة .2

 امتناع االفراخ عن الولوف .3

 انحناء الساق والتوائها حول محورها .4

 االمتناع عن تناول العلف والماء  .5

 ارتفاع الهالكات .6

 اعراض نمص المنغنٌز فً الدجاج البالغ

 البٌضانخفاض انتاج  .1

 ارتفاع نسبة البٌض خفٌف المشرة   .2

 انخفاض نسبة الفمس بسبب تشوه وهالن االجنة .3

ملغم / 33ملغم / كغم علف وللدجاج البٌاض  55احتٌاجاته لالفراخ بحدود 

 كغم علف.

 العوامل المؤثرة فً احتٌاج الطٌور للمنغنٌز

 لة .الساللة : السالالت الخفٌفة تحتاج المنغنٌز بصورة الل من الثمٌ .1

مصدر البروتٌن فً العلٌمة : استعمال البروتٌنات النباتٌة تؤدي الى  .2

 زٌادة احتٌاج الطائر للمنغنٌز.

ٌصبح  6فً االثنً عشر عن  PHاالس الهٌدروجٌنً : اذا ارتفع  .3

 المنغنٌز غٌر ذائب وغٌر متٌسر.

عمر الطائر : وجد ان امتصاص المنغنٌز من لبل الجهاز الهضمً ال  .4

 ٌوما من عمر االفراخ. 21بعد  رٌتأث

 

 Iron & Copperالنحاس والحديد 



 

 

ان نمص النحاس فً الغذاء ٌسبب انخفاض فً امتصص الحدٌد او    

ماٌسمى بفمر الدم لذلن ٌعد النحاس ضرورٌا الٌض الحدٌد فً تكوٌن 

 الهٌموكلوبٌن .

ارتفاع النحاس عن االحتٌاج ٌسبب تسمم اما الحدٌد فٌدخل فً تركٌب انزٌم 

الحدٌد فً الكبد والطحال  نالساٌتوكروم والكاتٌلٌز والبٌروكسدٌز وٌخز

 والكلٌتٌن وٌعد نخاع العظم مخزن احتٌاطً لحدٌد.

 

 اعراض نمص النحاس

 تاخر النمو والترٌٌش .1

 تشوه العظام وسهولة كسرها .2

 بالجهاز الهضمً واالسهالاضطرابات  .3

 اضرار بالحبل الشوكً والغضارٌف .4

 تكون الطٌور عصبٌة والشلل .5

 تمزق الشرٌان التاجً .6

 فمر الدم  .7

 اعراض نمص الحدٌد

 فمر الدم الغذائً  .1

 الحمراء انخفاض مستوى الهٌموكلوبٌن وعدد خالٌا الدم .2

 فمدان لون رٌش الطٌور .3

 Flourineالفلور 

ترسب بالهٌكل العظمً او ٌطرح مع ٌمؤكسد ومن الهاٌلوجٌنات وهو عامل 

 البول وٌعد الفلور ساما جدا النه ٌولف مرحلة من مراحل لتحلل السكري 

 -سمٌة الفلور تؤدي الى :



 

 

 العلف نانخفاض استهال .1

 انخفاض معدل النمو  .2

 انخفاض انتاج البٌض .3

 تدهور فً التكاثر  .4

 خلل فً تركٌب العظم  .5

 انخفاض نسبة الفمس .6

 

مالزم للصخور الفوسفاتٌة لذا تكون سامه اذا استعملت  مصادره ٌكون

فً عالئك الطٌور الداجنة . سمٌته تؤدي النخفاض معدل النمو عند 

ملغم / كغم علف وتزداد المماومة للسمٌة مع  555استعماله بمستوى 

 تمدم عمر الطائر.

 Iodineاليود 

من الغدة  دوره فً جسم الطائر عاللته بهرمون الثاٌروكسٌن الذي ٌفرز

 5.2ملغم / كغم علف والدجاج البالغ  5.4الدرلٌة احتٌاجات االفراخ له 

 ملغم / كغم علف.

 اعراض نمص الٌود

 )الدراق(تضخم الغدة الدرلٌة  .1

 انخفاض نسبة الفمس .2

 اطالة مدة الفمس وتضخم الغدة الدرلٌة للجنٌن .3

 تأخر امتصاص كٌس الصفار لالفراخ الفالسة .4

 

 Sulfurالكبريت 



 

 

% السٌما فً تركٌب البروتٌن من االحماض 5.15ٌحتوي الجسم منه على 

االمٌنٌة الحاوٌة على الكبرٌت وهً المٌثاٌونٌن والسستٌن وٌدخل فً تركٌب 

فٌتامٌن الثٌامٌن والباٌوتٌن وٌدخل فً تركٌب هرمون االنسولٌن المسؤول 

 عن تمثٌل السكر فً الدم.

علٌه من االحماض االمٌنٌة اعراض نمصه نادرة جدا والدجاج ٌحصل 

 الحاوٌة على الكبرٌت.

 zincالزنك )الخارصين( 

جزء بالملٌون من العناصر المعدنٌة  35ٌوجد فً الجسم بكمٌة تمدر حوالً 

والبروتٌنات  المهمة لفعالٌات االنزٌمات المسؤولة عن اٌض الكاربوهٌدرات

ومن وظائفه هً المحافظة على حٌوٌة االعضاء التناسلٌة الذكرٌة والجلد 

 والعٌن والعظام .

 -العوامل المؤثرة فً احتٌاج الطٌور لزنن:

مصدر البروتٌن فً العلٌمة : المصادر البروتٌنٌة النباتٌة ٌكون فٌها الزنن  .1

معدٌة لذا ٌصبح غٌر مرتبط مع امالح الفاٌتٌت المماومة لفعل العصارات ال

 متاح

 PHمستوى الكالسٌوم فً العلٌمة : ارتفاع الكلسٌوم ٌؤدي الى ارتفاع  .2

 االمعاء وبالتالً ٌؤدي الى الالل اتاحة الزنن

اصابة الطٌور باألمراض: اصابة الطٌور بالكوكسٌدٌا تؤدي الى االلالل من  .3

 امتصاص الزنن.

كغم علف وفً الدجاج البالغ تبلغ ملغم /  45احتٌاجات االفراخ النامٌة تبلغ 

 ملغم / كغم علف. 65

 اعراض نمص الزنن باالفراخ الصغٌره

 امتناع الطٌر عن تناول الغذاء  .1



 

 

 بطئ النمو  .2

 لصر عظام الساق وزٌادة سمكها .3

 ضعف الترٌٌش وتلونه باللون الرمادي .4

 ظهور حراشف على الجلد .5

 ارتفاع الهالكات   .6

 

 اعراض نمص الزنن بالدجاج البٌاض

 انخفاض انتاج البٌض .1

 انخفاض نسبة الفمس واالفراخ الفالسة غٌر لادرة على الولوف .2

 فمدان اطراف الجنٌن .3

 

 )مضاد اكسدة فعال( Seleniumالسيلينيوم 

عنصر ٌموم بالعدٌد من الفعالٌات الحٌوٌة التً تجري داخل الجسم وان هذا 

العنصر سام جدا ودرجة سمٌته تعتمد على تركٌزه فً العالئك والنباتات 

التً تعتمد بدورها على مستوى السلٌنٌوم فً التربة وهو ٌملل الحاجة 

وٌساهم فً منع مرض  ضمور العضالت واالهبة النضحٌة  Eلفٌتامٌن 

وٌحافظ على البنكرٌاس وٌحمً االحماض الدهنٌة غٌر المشبعة فً اغشٌة 

 الخالٌا من االكسدة .

 ملغم / كغم علف 5.55-5.52احتٌاجات السٌلٌنٌوم للطٌور الداجنة ما بٌن 

 سمٌة السلٌنٌوم 

جزء بالملٌون  15عند تغذٌة الدجاج البٌاض على علٌمة تحتوي على 

 ظهرت االعراض التالٌة



 

 

 نسبة الفمسانخفاض  .1

 تأخر النمو والشلل .2

 فمدان العٌون والمدم واالجنحة .3

 تجمع السوائل فً الرأس .4

 ضمور فً منمار الجنٌن .5

 

 Molybdenumالموليبدنوم 

ٌعد هذا العنصر احد مكونات االنزٌمات فً الجسم مثل انزٌم الزانثٌن    

وتحتاجه الطٌور فً غذائها بكمٌات الل  اوكسٌدٌز لتكوٌن حامض الٌورن

جزء  25ملغم / كغم علف . ٌمكن ان ٌضاف النحاس بممدار  5.52من 

 جزء بالملٌون من المولٌبدنوم 15بالملٌون لمنع سمٌة 

 

 سمٌة المولٌبدنوم

 -عن زٌادة مستواه فً عالئك الطٌور الداجنة ٌؤدي الى االعراض التالٌة :

 معدل النمو  انخفاض .1

 ض انتاج البٌض فً الدجاج البالغانخفا .2

 هالن االجنة وانخفاض نسبة الفمس  .3

 Vanadiumالفناديوم 

اهمٌته عند استعمال مصادر فوسفاتٌة فً العلٌمة الن هذه المصادر  تظر

تحتوي على نسب عالٌة من الفنادٌوم وٌوجد فً مسحوق السمن واللحم 

والعظام واذا ارتفع تركٌزه فٌها ٌعتبر ساما ولمعالجة سمٌته نحتاج الى 



 

 

عنصر الزرنٌخ وٌتجمع فً النبات وٌعتمد تركٌزه على صنف النبات 

 . والتربة

 سمٌة الفنادٌوم

ملغم / كغم ادى الى انخفاض  14لوحظ عند احتواء العلٌمة على  .1

 معدل نمو االفراخ.

ملغم / كغم ادى الى انخفاض نوعٌة  55-16عند احتواء العلٌمة على  .2

 زالل البٌض وانخفاض عدد البٌض المنتج وانخفاض نسبة الفمس . 

 المصدر 
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