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   موقع الدواجن 
 
 
 

 ملخص الموضوع
        

حيث ، يد من االعضاءحيوية العد ور اساسي في المحافظة علىديلعب الفيتامين أ 
  .يتميز نقصة بحدوث خلل بمجموعة واسعة من الوظائف الحيوية في جسم الطائر

  
  

ان معالجة النقص امر ممكن بالمراحل المبكرة في حين تصبح المعالجة امر مستحيل 
  . لناتجة عن النقص غالبا ما تكون غير عكوسةبالمراحل المتاخرة الن االعراض ا

  
  

من المكن ان تتشابة اعراض نقص الفيتامين أ مجموعة من االمراض االخرى 
المعدية وغير المعدية لذلك البد من تشخيص دقيق للحالة المرضية باالعتماد على 

  .جميع المعطيات الظاهرية والتشريحية باالضافة للحالة العمة للقطيع 
  
  

يتناول المقال مجموعة مهمة من المعلومات القيمة عن طبيعة هذا الفيتامين واسباب 
 .نقصة واالعراض والمعالجة

 
 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على االنترنت لتجد العديد من
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 
المراجع العالمية بعلم الدواجن ومنقحة على يد نخبة من

والمهندسين الزراعيين  األساتذة واألطباء البيطريين
.لحاصلين على شهادات عليا بعلم الدواجنا  

 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلها او نسخها من 

إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف 
للمحاسبة القانونية المنصوص عليها بقانون حماية 

.الملكيات  
  

ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة يسمح بوضع 
 األصلية على موقع الدواجن
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  اهمية الفيتامين أ
  المعالجة، اسباب النقص، نياعراض نقص الفيتام

 
 
 
 

موقع الدواجن   
  
  

  معالجتة، راضةاع، اسباب نقصة، اهميتة، الفيتامين أ
 

يعتبر نقص الفيتامين أ من االمراض الشائعة لدى الطيور التي تغذى بشكل آامل على الحبوب وخصوصا لدى 
ص الفيتامين أ فان المعالجة يمكن ان تكون ذات جدوى ويمكن ان يتم تدارك في الحاالت المبكرة لنق. طيور الزينة

االعراض السلبية الناتجة عن نقص هذا الفيامين في حين ان تاخر المعالجة يسبب حدوث اعراض مرضية غير 
  .قابلة للمعالجة

  
ينعكس بشكل سلبي على تكمن اهمية الفيتامين أ آونة يدخل في العديد من الوظائف الحيوية لالعضاء و نقصة 

  .وظائف تلك االعضاء مما ينتج عنه امراض اخرى غير قابلة للمعالجة
  

حيث ، آما ذآر في االعلى غالبا ما يالحظ النقص لدى الطيور التي يعتمد في تغذيتها بشكل اساسي على الحبوب
ة التي يحتاجها الطائر تعتبر الحبوب مصدر غير آافي للفيتامين أ وآذلك مصدر غير آافي للعناصر المعدني

  . بالشكل الطبيعي
  

مع تطور صناعة االعالف المضغوطة والمحببة اصبح من الممكن تزويد الطيور باحتياجاتها من الفيتامين أ 
 و وخصوصا عندما تكون هذة االعالف مصنوعة من مواد اولية جيدة وخالية من الفطور والتعفنات والرطوبة

عتبر يامر غير مضمون مائة بالمائة حيث لفيتامين أ في االعالف المصنعة غير ان ثبات ا. ذات مصدر موثوق
  . الوقت والحرارة والرطوبة من اعداء هذا الفيتامين

  
فمن المعروف . رق انتقال االعالف المصنعة وقت طويل حتى وصولها الى معالف الطيورغفمن الممكن ان يست

الك منها الزمن الالزم للنقل ومن ثم التخزين والتوزيع ومن ثم ان هناك فترة زمنية تمتد من التصنيع حتى االسته
  . التخزين في المزارع

  
ر من القيمة الغذائية لالعالف يمكن ان يتسبب طول فترة النقل والتخزين في الفصول الحارة الى فقدان جزء آبي

  . ا نسبة الكاروتينات الموجودة بالمواد العلفيةنهوم
  

ميع االجراءات التي تتخذ لحماية االعالف خالل التصنيع والنقل والتخزين فان مع االخذ بعين االعتبار ج
  . احتياجات الطيور من الفيتامين أ تكون اآبر مما تحوية االعالف

  
ان يسبب اضطراب بهظم الكاروتينات  نئر يمكراب في الجهاز الهظمي للطااضطيجب االنتباه الى ان أي 

  . وبالتالي بحاجة الطيور الى نسب اعلى من الفيتامين أ
  

فاالصابة بالجيراديا او بالكوآسيديا من اهم العوامل التي تؤدي الى حدوث نقص بمستوى الفيتامين أ لدى الطيور 
  . ور المصابةنتيجة الخلل الحاصل في امعاء الطي
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ان الحالة الصحية للكبد تلعب دور آبير باحتيجات الطيور للفيتامين أ فالكبد الذي اليؤدي دورة الطبيعي آما آما 

  . يجب نتيجة لوجود التوآسينات او نتيجة لفرط تراآم الدهن سيسبب حتما خلل بتصنيع الفيتامين أ في جسم الطائر
  

يتم تناول مصدر من حالما . بالشكل الفعال ولكن تحوي بالمقابل على الكاروتين النباتات ال تحوي على الفيتامين أ
اروتينات وصول الك وحال، ة قبل الوصول الى االمعاءمصادر الفيتامين أ فان القانصة والحوصلة تقوم بمعاملت

بعدها نقل يتم . يناء فانة يتم امتصاصها من خالل الجدران المعوية وتحويلها الى ريتينول او فيتامالى االمع
حال وجود آميات آبيرة من الريتينول فيتم تخزينة في ففي . الى الكبد والدم الريتينول بواسطة الجهاز اللمفي

  . النسج الدهنية بواسطة الكبد
  

فتناول . امتصاص الفيتامين أ نقص االمور التي تلعب دور فيمن تغذية الطيورعلى عالئق فقيرة بالبروتين  تعتبر
تعتبر البروتينات من العناصر حيث . عالئق غير غنية بالبروتين سيسبب خلل في هظم وامتصاص الفيتامين أ

من اجل عملية تبديل الخاليا المعوية التي تتغير بشكل مستمر البروتينات مهمة ف. المعاءالمهمة لسالمة جدران ا
  .من البروتين اساسي مكونة الخاليا بشكلفهذة . ليحل مكانها خاليا جديدة

  
تستطيع هذة الطيور االستفادة فحتى . االمر يحتاج الى أآثر من تغذية الطيور على عالئق غنية بالكاروتيناتان 

  . ةمن الكاروتينات و نحويلها الى فيتامين البد من تزويد الطيور بعناصر غذائية اخرى من اجل اآمال هذه العملي
  

. فيتامين أالجيوب تصبح اآثر عرضة للعدوى البكتيرية عندما تعاني الطيور من نقص بالالمعروف ان من 
ير باالضافة الى االفرازات االنفية وحدوث انسداد فتحات بحال النقص حدوث العطاس وحاالت صففيالحظ 
  . االنف

  
االعراض المبكرة لحدوث النقص بفيتامين أ هو حدوث فمن . لسالمة الرؤية ضروري أ يعتبر ايضاالفيتامين 

مكن االعراض التي يمن . تفسخ او تخرب لخاليا شبكية العينلك عن حدوث ذوينتج . ضعف الرؤية الليلية
حول  الممكن ان تتشكل خراجات ومواد قيحيةومن . سيالنات دمعيةتضخم مع مشاهدتها على العين هو حدوث 
  . ان يؤثر نقص الفيتامين ايضا على الغدد الدمعية للعينيمكن . العين آعالمة لنقص الفيتامين

  
أ يلعب امين تفالفي. المعروف للجميع ايضا ان الفيتامين أ يلعب دور اساسي بحماية الجسم من حدوث العدوىمن 

ؤول عن تدفق دور اساسي في المحافظة على سالمة الخاليا من خالل المحافظة على الترآيب حول الخلوي المس
يا يا وان نقصة سيسبب تجفاف هذه التراآيب مما سيؤثر على الحالة العامة للخالالمواد المخاطية حول الخال

  . لمرضة المختلفةويجعلها عرضة لغزو العوامل ا
  

فة لصدور روائح ااالعراض المالحظة بعد نقص الفيتامين أ هو انعدام شهية الطيور لتناول االعالف باالضمن 
ان تكون هذة  ايضا الممكنمن . آريهة من فم الطيور وعند فتح الفم يمكن ان يالحظ وجود بقع بيضاء اللون

مما يساعد على النمو  االفات ناتجة عن حدوث العدوى الفطرية في منطقة الحلق والتي يمهد لها نقص الفيتامين أ
عدوة ثانوية لهذة البقع ان تتطور نتيجة يمكن . الذي يالحظ على شكل بقع بيضاء او صفراء متجبنة لزجةالفطري 

الى خراجات او تقيحات واسعة وهذة الخراجات قد تؤدي الى حدوث سيالنات انفية وتضخم باالعين وفي 
  .الحاالت الشديدة يكن ان تسبب االختناق

  
العرض وهذا . سفل الفكللغدد اللعابية ان تتاثر بنقص الفيتامين أ فيالحظ عند ذلك حدوث تضخم او ورم امكن ي

  . لوحظ آثيرا في طيور الزينة وخصوصا الببغائيات
 

ة من قبل الطيور التي تعاني من نقص في الفيتامين أ وهذا سيؤدي بالتالي آميات المياه المتناولفي زيادة يالحظ 
في حال تضرر الخاليا فقد تسبب الخاليا التالفة انغالق باالنابيب وبالتالي  .الى زيادة بكميات البول المطروحة

البولية باتجاه  حدوث حرآة عكسية للموادوعند . يالتي تنقل المواد البولية وهذا سيؤدي الى حدوث الفشل الكلو
  . االعلى نتيجة االنغالق فان ذلك سيسبب حدوث التسمم

  
. االرجلاالرجل حيث يسبب النقص تغير بطبيعة ارضية  حالةاالعراض التي تشير الى نقص الفيتامين هومن 

الى حدوث عدوى باالقدام وهو ما  ؤديقد يوهذا . الممكن ان تتشكل افات على شكل الحبوب على االقدامومن 



 الدواجن  موقع الدواجن االول بالوطن العربي   
 

 www.thepoultry.net    4               جميع الحقوق محفوظة لموقع الدواجن                     
  

ومن . ينتج المرض عن حدوث عدوى جرثومية للسطح السفلي الصابع القدم وبطن القدمحيث . يعرف بتلعثم القدم
سيؤدي الى حدوث ضرر آلوي وضرر وهذا . الممكن لهذه العدوى ان تنتقل من االرجل الى الكلى من خالل الدم

  . باعضاء اخرى
  

الممكن ان يالحظ مجموعة من فمن . جهاز التناسلي للطائراالعضاء التي تتاثر بنقص الفيتامين أ ايضا المن 
الممكن ان تنتج بيض ذو قشرة رقيقة او فمن . لمنتج للبيض آنتيجة لنقص هذا الفيتاميناالعراض لدى الدجاج ا

االوعية الدموية في جنين البيضة ياخذ شكل غير طبيعي وبالتالي هذا سيقود  ان تشكلآما . و منقر غير منتظم
يالحظ آنتيجة لنقص الفيتامين أ نقص بانتاج آما . رةالى نفوق الصوص داخل البيضة او بعد التفقيس بفترة قصي

يسبب نقص هذا الفيتامين نقص بعدد الحيوانات المنوية عند الديوك حيث . البيض وبنسبة االخصاب والفقس
الحرآة او ذات حرآة غير فة على باالضافة الى حدوث تشوهات بالنطاف او انتاج نطاف ذات مقدرة ضعي

  . طبيعية
  

يعتبر هذا الفيتامين ضروري لتشكيل الصبغة حيث . ضا على لون الريش وطبيعتةلفيتامين أ اينقص ايؤثر 
واي خلل او نقص بالفيتامين سيؤدي لخلل بتلون الريش وهذا االمر ذو اهمية خاصة  الحمراء والبرتقالية للريش

  . بالنسبة لطيور الزينة الملونة آالكناري والببغاوات
  

جميع االحول عند التفكير بتقديم الفيتامين أ للطيور البد اوال من استشارة طبية من طبيب بيطري لتجنب على 
حيث . أ من الفيتامينات الذوابة بالدهون وهو سام عند تناول آميات مفرطة منهفالفيتامين . ينحدوث افراط بالفيتام

وبالتالي فان حدوث فرط بالفيتامين امر وارد عند تقديم الفيتامينات بشكل جسم الطائر بتخزين هذا الفيتامين يقوم 
  . متواصل وبكميات آبيرة

  
لدى بعض بحسب بعض الدراسات ( اليها هو ان المضاد الحيوي التيتراسيكلين االمور التي يجب االنتباهومن 

  . سمم بجرعات قليلة من الفيتامين أيسبب حدوث ت )الحيوانات
  

قد يسبب ان آبد الحوت آما . عند وجود ضرر آبديأ تسمم  تامينتحدث جرعات قليلة من الفيالممكن ان من 
ان . آما ان آبد الحوت سهل التزنخ وبالتالي البد من حفظة بشكل جيد، حاالت تسمم مشابهة عند فرط االستخدام

الفيتامين أ والفيتامين د الموجودة بكبد الحوت هي من الفيتامينات الذوابة بالدهون وبالتالي فهي تخزن بالجسم 
  .فرط في جرعات الفيتامين وهذا يزيد من احتمال حدوث

  
ت غالبا نتيجة العدوى الثانوية الناتجة عن ضعف المناعة وفيتامين أ فان الطيور المصابة تمحاالت نقص الفي 

  . بحد ذاتة فيتامين أالنتيجة لنقص وليس آ
  

  . تسبب العدوى الثانوية غالبا تلف لالعضاء يؤدي الى نفوق الطائر المصاب بالنقصحيث 
  

ل منح الطائر آميات متوازنة من  فان االستشارة الطبية تلعب دور آبير في معالجة النقص من خالوبالتالي 
ثانوية الناتجة عن هذا النقص حيث يستلزم االمر ببعض الحاالت الفيتامين باالضافة الى معالجة االمراض ال

  . استخدام المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الثانوية
  

بكرة للنقص وعلى العكس بالمراحل المتاخرة قد تصبح التنوية ان نقص الفيتامين يمكن تدراآة بالمراحل الميجب 
  . االعراض غير عكوسة وتصبح المعالجة عديمة الجدوى

  
  يقي لنقص الفيتامين أفرالتالتشخيص 

  
مثل االمراض مراض االخرى التنوية الى ان نقص الفيتامين قد يسبب اعراض مشابه للعديد من االيجب 

  .الجرثومية واالصابات الفطرية
  

  يشابة نقص الفيتامين أ ما يليقد 
  )في حال انتفاخ العيون والتصاق الجفون(الكوريزا 

  .يسبب ايضا تضخم بالعيون وانغالق وحدوث افرازات عينية وانفيةالمزمن لكوليرا الطيور النة الشكل 
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  الجيوبالتهاب 
تشكل بثرات ايضا والتنفسية العليا النها تسبب ة ي الهظميالفطرية التي تصيب الفم والحنجرة والمجاراالمراض 

  ضمن هذة االعضاء
  عضوية آاصابة الكلى اخرىامراض الى باالضافة 

  
البد ان يتم التشخيص من قبل الطبيب المختص بدقة لتحديد السبب باالعتماد على االعراض واالعراض لذلك  

  .ة وطبيعة االعالف المقدمة للطيورقصة المرضية وعدد الطيور المصابالتشريحية وال
  تي قد تنتج عن النقص الاالمراض من 

  بالكانديدااالصابة 
  بالجدري الرطباالصابة 
  بالبرونشيتاالصابة 
  بالتريكوموناساالصابة 

  . ى العديد من االمراض الجرثومية والفيروسية االخرىباالضافة الهذا 
  

  نقص الفيتامين أاعراض 
  

  يتامين أعند نقص الف جميعها او بعضها مختلفة من االعراض يمكن ان تالحظمجموعة 
  

  خمول
  غلقة معظم الوقتمالعيون 
  غير منتظم وغير المعالريش 

  متهدلةاالجنحة 
  على غير العادةن الطائر تكووقفة 

  تناول االعالفوقف ت
  صاخبتنفس 

  او سعال متكررعطاس 
  انفيةسيالنات 

  فسالذيل مع حرآات التنتمايل 
عرض مشابة اللتهابالحنجرة والرغامى ولالصابة الرئوية (التنفس والرقبة ممتدة والمنقار مفتوح محاولة 

  ).سبرجيلوسباال
  االعالف من الفمخروج 
  متسخ والفضالت ملتصقةالبطن 

  ويض للفاقدالريش بدون حدوث تعساقط ت
  الوزنفقدان 
  بكميات المياه المتناولةتغير 
  )طيور الزينة خاصة(ور بعادات وطبيعة الطيتغير 
  )الزرق(بطبيعة الفضالت تغير 
  قفص في طيور الزينةالطيور بارض البقاء 

  تجفاف
  في العيونالتهاب 
  . نغالق االعينتسبب ا رازات عينية قدافوجود 

  .نسبة البيض و الفقسانخفاض 
  

  لنقص الفيتامين أ يحيةشرالتاالعراض 
  

  . والحنجرة والقانصة والممرات االنفية بثرات بيضاء ضمن الحلقوجود 
ان يالحظ وجود يمكن . وهذا قد يؤدي الى النقرس) بلورات بيضاء( الكلى متضخمة وتحوي على اليوراتتكون 

  . بقع دموية ضمن البيض
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  المعالجة
  

  آان تزنخ االعالف هو السبب بحدوث النقص من خالل معالجة الخلل الحاصل في االعالف اذاتتم 
  ريق مياه الشربالفيتامين أ عن طاعطاء 
  العضلي ببعض الحاالت الفردية قد يؤدي لنتائج جيدةالحقن 

  
، مضادات االآسدة مع االعالفواستخدام . اضافات علفية غنية بالفيتامين أم من خالل تزويد االعالف بتتالوقاية 

  . باالضافة الستخدام مواد اولية جيدة لترآيب االعالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ  موقع الدواجن

المقال او وضعها بأي موقع 
ويسمح بوضع ملخص مع رابط 

للمقال األصلي على موقع 
الدواجن وأي مخالفة ستعرض 

 للمسائلة القانونية

www.thepoultry.net 

  
  


