
 

 

 

  

2020 

AM-Ahmed 

Microsoft (C) 

2020 

Ruminant Fertility 

 ةتاسعاحملاضرة ال

 اإلناث  خصوبةو املكمالت الغذائيةتأثري 

 العناصر املعدنية الكربى

Minerals and fertility 

 



 

1 

 

 

 المجترات ( فيوالحمل  الخصوبةعمى  المكمالت الغذائية) تأثير  

 مقدمة:

إف تطور العموـ المختمفة بما فييا العموـ الزراعية والبيطرية انعكس بشكؿ مباشر عمى زيادة إنتاجية      
الحيوانات الزراعية، وخاصة عند األبقار ، التي أصبحت تعطي كميات كبيرة مف مادة الحميب وأعداد 

 كثيرة مف المواليد.

أف تعطي فترات راحة تستطيع أف تعيد فييا وضعيا  وبالتالي أصبحت تستخدـ بشكؿ مكثؼ دوف     
الفيزيولوجي إلى الحدود الطبيعية الدنيا الالزمة الستمرارية غزارة ىذا اإلنتاج, ومع زيادة إنتاجيا مف 

كانت تعطيو أسالفيا مف ىذه المادة( وخروج كميات كبيرة مف العناصر  الحميب )الذي أصبح أضعاؼ ما
، ظير كثير مف الحاالت المرضية غير الجرثومية التي أصابت الجياز  معوالمعدنية والفيتامينات 

التناسمي وسببت كثير مف حاالت خموؿ المبايض إصرافات كاذبة، ودورات شبؽ غير منتظمة، 
 واحتباسات لممشيمة، وبالتالي أصبحت الفترة بيف والدتيف طويمة وغير اقتصادية بالنسبة لمفالح والمربي.

مف تدارؾ ىذه الحاالت المرضية بإضافات مناسبة مف الفيتامينات والعناصر المعدنية  ليذا كاف البد
 الكبرى والصغرى، تستطيع األبقار بموجبيا أف تعيد وظائفيا الفيزيولوجية إلى الوضع الطبيعي.

بدراسة مختصرة لتأثير ىذه المتممات العمفية عمى اإلخصاب عند  المحاضرةوسنقوـ في ىذه      
 رات عميا تفيد مربي ىذه الحيوانات في التخمص مف بعض األمراض المسببة لعقـ حيواناتيـ.المجت

إف تأثير المتممات الغذائية عمى الوظيفة التناسمية واإلخصاب عند الحيوانات غير واضح بالشكؿ       
اف وأنسجتو الكافي، وذلؾ لعدـ توفر طرؽ بسيطة ومؤكدة لتحديد ىذه العناصر المعدنية في جسـ الحيو 

وسوائمو الفيزيولوجية وكذلؾ لتعدد وظيفة ىذه العناصر ولعالقاتيا مع كثير مف الفيتامينات واليرمونات 
إضافة إلى عالقاتيا مع بعضيا البعض, وقبؿ البدء بيذه الدراسة البد مف اإلشارة إلى بعض األمور 

 وىي:

ت غير متعمؽ بزيادة أو نقصاف ىذه العناصر قد يكوف سبب الخمؿ في الوظيفة التناسمية عند الحيوانا -1
نما مرتبط بسوء عممية امتصاص ىذه المواد في األمعاء نتيجة لمرض عضوي فييا.  في العميقة، وا 
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تختمؼ مقدرة الحيواف عمى امتصاص العناصر المعدنية باختالؼ نوع األعالؼ المقدمة لو حيث  -2
السيوـ والفوسفور الموجود في األعالؼ الجافة، % فقط مف الك50وجد أف الحيواف يستطيع أف يمتص 

 % مف كالسيوـ وفوسفور األعالؼ المركزة.90في حيف أنو يمتص 

تؤثر حموضة التربة تأثيرًا واضحًا عمى تواجد العناصر المعدنية في األعالؼ فمقد تبيف أف التربة  -3
-70تصؿ ىذه النسبة إلى  ( ترفع مف نسبة اإلخصاب عند األبقار. وقد PH=  5.5-5.3الحامضية )

في حيف أف التربة القموية تخفض مف ىذه النسبة. ويفسر ذلؾ بتواجد العناصر المعدنية بشكؿ كاؼ  80
 في األعالؼ المأخوذة مف أرض حامضية.

 Minerals and its nutritional importance( الغذائية اهميتها)العناصر المعدنية و 

العناصر المعدنية تمثؿ الجزء المتبقي مػف المػادة الغذائيػة بعػد حرقيػا وازالػة جميػع المػواد العػضوية        
مػػع عناصػػر اخػػرى ويعتقػػد اف  antagonisticالموجػػودة فييػػا. بعػػض العناصػػر تعمػػؿ بالتػػضاد 

اكثػر يرجػع الػى عػدـ التػوازف فيمػا بينيػا. جػدير المػػشاكؿ األيػضية المتعمقػة بػنقص احػد تمػؾ العناصػر او 
بالػذكر اف األجػراء الػشائع ألسػتخداـ المكعبػات المعدنيػة والتنػوع فػي المػواد العمفيػة التػي تتػضمف فػي 

 disorderالغالػب األعػالؼ الجافة والخضراء يجنب الحيوانات األصابة باألضػطرابات الغذائيػة 
nutritional  التػي تنػشأ مػف نقص العناصر. وتقسـ تمؾ العناصر حسب اىميتيا لمحيواف وتركيزىا في

 جسمو الى مجموعتاف:

 elements macro or Majorالعناصر المعدنية الرئيسية او الكبرى - 1

و كنػػسبة مئويػػة وتػػشمؿ العناصػػر الموجػػودة فػػي الجػػسـ بكميػػات كبيػػرة نػػسبيا وتقػػدر بػػالمغراـ/ كغػػـ ا 
 Clوالكمػػور  Kوالبوتاسػػيـو  Naوالػػصوديوـ  Mgوالمغنيػػسيوـ  Pوالفوسػػفور  Ca)%(، وتػػضـ الكالػػسيوـ 

 . Sوالكبريت 

 : الوظائف العامة لمعناصر المعدنية في الجسم

 تشمؿ الوظائؼ العامة التي تقوـ بيا العناصر المعدنية او التي تشارؾ بيا ما يمي: 

 تعتبر العناصر المعدنية المكوف الرئيسي لمييكؿ العظمي واألسناف.- 1

 تدخؿ في تركيب البروتينات والدىوف وفي تركيب سوائؿ الجسـ واألنسجة المختمفة.- 2
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تػدخؿ فػي تركيػب بعػض األنزيمػات واليرمونػات والفيتامينػات وىػذه المركبػات ضػرورية لقيػاـ الجػسـ - 3
 ة المختمفة.بوظائفو الحيوي

 تعمػػؿ فػػي تنظػػيـ الػػضغط األوزمػػوزي لػػسوائؿ الجػػسـ والحفػػاظ عمػػى التػػوازف الحامػػضي القاعػػدي- 4
balance base acid .والذي ينظـ حركة العناصر المعدنية والغذائية بيف اجزاء الجسـ المختمفة 

تػشكؿ جػزء مػف احتياجػات احيػاء الكػرش المجيريػة وتػساىـ بالتػالي فػي عمميػات اليػضـ واألسػتفادة - 5
 مف عناصر الغذاء.

 

 وفيما يمي ايجازا عف الدور الذي تمعبو العناصر المعدنية: 

 تأثير الكالسيوـ والفوسفور:

الوثيؽ مع بعضيما البعض. يعتبر الفوسفور  سنقـو بدراسة ىذيف العنصريف معًا نظرًا الرتباطيما       
مف أىـ العناصر التي تشارؾ تقريبًا في جميع العمميات االستقالبية وتبادؿ العناصر داخؿ جسـ الحيواف 

 فيو:

 الضروري لعمميات تبادؿ الطاقة.  ATPيدخؿ في تركيب الػ -أ 

وية الضرورية لعمميات نقؿ يعتبر مف المواد األساسية التي تدخؿ في تركيب األحماض النو  -ب 
 المعمومات الوراثية.

 يدخؿ في تركيب كثير مف البروتينات الفوسفاتية األساسية في الحيوانات المنوية. -ج 

% مف كالسيـو 99ويمعب الكالسيوـ دورًا ىامًا في تنبيو الجياز العصبي والعضمي عند الحيوانات. يتواجد 
الجزء المتبقي فيتواجد في سوائؿ الجسـ، يبمغ تركيزه في بالزما  الجسـ في الييكؿ العظمي واألسناف، أما

 ممغ% . 12-9الدـ 

يتـ امتصاص كؿ مف الفوسفور والكالسيوـ في األمعاء الدقيقة ماعدا جزء بسيط يمتص في المعدة ، 
 وتتوقؼ درجة امتصاص الفوسفور عمى عدة عوامؿ منيا:
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  وجود الكالسيوـ واألكسجيف وفيتاميفD ساعد عمى انتقاؿ الفوسفور مف الغشاء المخاطي الذي ي
 لألمعاء إلى الغشاء المصمي.

  وعندما تزيد كمية الكالسيـو في العميقة عف الحد المطموب يقوـ فيتاميفD  بتنشيط امتصاص
 الفوسفور وتثبيط امتصاص الكالسيوـ.

 تأثير الكالسيوـ والفوسفور عمى اإلخصاب:

التي اليتـ إخصابيا في األشير األولى بعد الوالدة تصبح في وضع مف الواضح والمالحظ أف األبقار 
يصعب معو إخصابيا فيما بعد وذلؾ بسبب ظيور إصرافات كاذبة ودورات شبؽ غير منتظمة وحاالت 

 خموؿ مبايض وتحوصالت دائمة.

غ  1و غ كالسيوـ 1.25فاجأ بيذه النتيجة إذا عممنا أنو يخرج مع لكؿ ليتر مف الحميب تويجب أف الن
فوسفور إضافة إلى كميات كبيرة مف الفيتامينات والعناصر المعدنية مما ينعكس بشكؿ سمبي عمى جسـ 
الحيواف عامة وعمى الجياز التناسمي وخاصة وتصبح األبقار في حالة عقـ مؤقت قد يطوؿ إلى أف يتـ 

 تعويض ىذا النقص عف طريؽ إضافات لمتممات عمفية.

يسبب انخفاض نسبة الفوسفور في العالئؽ الخضراء )خاصة أياـ الجفاؼ( ضعفًا في اإلخصاب نتيجة 
لحدوث خموؿ في وظائؼ المبايض وماينتج عنو مف غياب لإلصراؼ أو حدوث إصرافات كاذبة . 
 وتشير التجارب في ىذا المجاؿ إلى أف نسبة اإلخصاب كانت مرتفعة جدًا في المزارع التي تحصؿ عمى

% مف حاجتيا مف مادة الفوسفور في حيف كثرت مشاكؿ العقـ في المزارع التي تحصؿ أبقارىا عمى 108
 % فقط مف الفوسفور الالـز ليا.79

يسبب نقص الفوسفور والكالسيوـ في العالئؽ مايعرؼ بالنزيؼ الدموي بعد اإلصراؼ والذي يؤدي في 
 كثير مف األحواؿ إلى حاالت عقـ.

ة بيف خصوبة األبقار ومحتوى التربة )التي تنمو فييا األعالؼ( بعنصر الفوسفور يوجد عالقة وثيق
 (.1ويمكف درج ىذه العالقة بالجدوؿ رقـ )
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 (1الجدوؿ رقـ )

P2O2/100g 16 14 12 10 8 6 4 2 تربة 

 1.4 1.7 1.9 2.3 2.4 2.5 2.6 3.2 دليؿ الحمؿ

ممغ في كؿ  P2O2 16وكما يالحظ مف الجدوؿ أف أفضؿ نسبة إخصاب حصمت عندما كانت كمية 
 غر مف التربة. 100

يعتبر مرض حمى المبف المعروؼ مف قبؿ كثير مف المربيف والذي يظير بشكؿ خاص عند      
الفوسفور عند الحيوانات عالية اإلدرار بعد والدتيا أو قبميا بقميؿ مف أىـ أعراض نقص الكالسيوـ و 

 األبقار.

ويمكف تالفي التأثير السمبي لنقص الفوسفور في العالئؽ بإضافة ىذه المادة في العميقة بحيث التزيد      
غ تؤثر سمبيًا عمى اإلخصاب. ويجب أف  10غ في اليـو ألف إضافة كمية أكبر مف  10نسبتيا عف 

فجائي في المراعي المحتوية عمى كميات  النترؾ األبقار التي تعاني مف نقص عنصر الفوسفور بشكؿ
الحرفي كروش ىذه األبقار. ومف  االمونياكبيرة مف البروتيف، ألف مثؿ ىذه الحالة تؤدي إلى تشكؿ غاز 

.سأنو يمنع امتصاص الفوسفور والمغنأىـ صفات ىذا الغاز   يـو

( فإف ىذه النسبة  1:3أو  1:2أو  1:1لقد وجد أنو إذا كاف تركيز الكالسيوـ بالنسبة لمفوسفور )      
تعتبر طبيعية وكمما بعدت ىذه النسبة عف بعضيا كمما انخفض معدؿ اإلخصاب. ووجد أيضًا أف أفضؿ 

 8-7غ فوسفور وعمى  3.9- 3.5غ بروتيف ميضوـ عمى  100نسبة إصراؼ تكوف عندما يحتوي كؿ 
. وعمى الفالحيف والمربيف مراعاة أنو يحدث نقص لكؿ مف عنصري الكالسيوـ والفوسفور في  غ كالسيـو
األعالؼ الخضراء وذلؾ في المراحؿ األخيرة مف نموىا بسبب تشكؿ مادة الخشبيف فييا. وفي ىذه الحالة 

 .% مف العناصر المعدنية الموجودة في مثؿ ىذه النباتات50-30اليمتص أكثر مف 

:  تأثير البوتاسيوـ والصوديـو

يؤثر ىذاف العنصراف تأثيرًا ممحوظًا عمى الوظيفة التناسمية األنثوية وىما ضرورياف جدًا لحفظ      
الجسـ في الوضع الطبيعي. ويمعباف دورًا ىامًا أثناء نقؿ التنبييات  PHالضغط األسموزي وحفظ 

تنشيط كثير مف خمائر الجسـ، لذلؾ فإف زيادة ىذيف العصبية عبر الجياز العصبي، كما أنيما يقوماف ب
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العنصريف أو نقصانيما في العميقة يؤدي إلى حدوث خمؿ في العالقة بينيما مما ينعكس بشكؿ ممحوظ 
 عمى كثير مف وظائؼ الجسـ.

 فة التناسمية لألبقار:يتأثير البوتاسيوـ والصوديـو عمى الوظ

نسبة البوتاسيوـ في األعالؼ الخضراء يسبب خمؿ في دورات لقد وجد ومنذ زمف بعيد بأف زيادة  -1
الشبؽ وتغيرات التيابية في األغشية المخاطية المبطنة لمرحـ وضعؼ في وظائؼ المبايض وذلؾ عند 

 الحيوانات المجترة.

يشارؾ ىذا العنصراف في عمميات التبادؿ الكيميائية والحيوية الالزمة لنضوج البويضة داخؿ حويصؿ  -2
 ؼ بدليؿ أف تركيزىما في السائؿ الحويصمي )الجريبي( أكبر بكثير مف تركيزىما في الدـ.جرا

تحتوي مادة الدريس عمى نسبة عالية مف البوتاسيوـ بالمقارنة مع الصوديـو وتتراوح ىذه النسبة بيف  -3
ء تغذيتيا لذلؾ فإنو يجب إعطاء األبقار إضافات عمفية غنية بعنصر الصوديوـ أثنا 1:300إلى  1:40

 باألعالؼ الخضراء وتعتبر أفضؿ نسبة ليذيف العنصريف في العميقة :

K 5 

-----  =---- 

Na 1 

% 5ينخفض معدؿ اإلخصاب بنسبة  10/1وباعتقاد بعض العمماء أنو إذا أصبحت ىذه النسبة أكثر مف 
 عف كؿ زيادة واحدة وذلؾ بسبب حدوث كثير مف المشاكؿ التناسمية.

لى  3.7غ صوديـو أو  1.5تر واحد مف الحميب إلى بقرة إلنتاج لوتحتاج كؿ       -3غ ممح طعاـ، وا 
 غ بوتاسيوـ. 4

ويجب عمى المربيف مالحظة أنو عندما يحدث نقص لعناصر الكالسيـو والفوسفور والصوديـو      
قص. وفي والبوتاسيـو وغيرىا تقـو األبقار بشرب بوليا ولحس الجدراف وأرض الحظيرة لتعويض ىذا الن

ر مثؿ ىذه الحالة البد مف تقديـ بعض األقراص الحجرية التي تحتوي عمى مجموعة كبيرة مف العناص
 ف.المعدنية الالزمة لجسـ الحيوا
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 Sulfurالكبريت 

 % مػػف الكبريػػت. ويوجػػد بػػشكؿ اساسػػي فػػي الػػريش 2.0 - 15.0يحتػػوي جػػسـ الحيػػواف عمػػى       
والصوؼ والقروف والشعر واألضالؼ. ويدخؿ الكبريت في تركيػب بعػض األحمػاض األمينيػة مثػؿ 

واليرمونػػات مثػػؿ األنػػسوليف. ويختػػزؿ الكبريػػت  B1الميثيػونيف والسيػػستيف وفػػي بعػػض الفيتامينػػات مثػػؿ 
الػذي يػتمكف الحيػواف مػف الػتخمص منػو  H2Sالغػػذائي فػػي المجترات الى غاز ثاني كبريتيد الييدروجيف 

بعمميػة التجػشأ اال اف تجمػع كميػات كبيػرة مػف الغػاز تعتبػر سػامة وتػؤدي الػى األصػابة بحالػة مػوت 
 lesionsالتػي تتميػز بتمػؼ الػدماغ  PEM (Polioencephalomalaciaاألنػسجة الدماغيػة الرمػادي )

brain ىػػذه الحالػػة نتيجػػة لتنػػاوؿ األغذيػػة ذات المحتػػوى المرتفػػع مػػف الحديػػد.  .كمػا يمكػف اف تظيػر
يمكػف اف يػساعد فػي تقميػؿ ظيػور أعػراض تمػؾ الحالػة اال اف  thiamineوبػػالرغـ مػػف اف تغذيػػة الثيػػاميف 

حيػث لػـ تتػأثر مػستويات الثيػاميف نقػص ىػذا الفيتػاميف ال تبػدو مػف مسبباتيا كما ىو الحاؿ مػع النحػاس 
او  fluid cerebrospinalاو اسػتراتو احاديػة او ثنائيػة الفوسػفات فػي الػدـ والػدماغ والػسائؿ الػشوكي 

قػد يرجػع الػى دوره الميػـ فػي  PEMالتخفيػؼ مػف وطػأة حالػة  الكبػد. جػدير بالػذكر اف تػأثير الثيػاميف فػي
 . shunt pentoseو  TCAلػدماغ بالطاقػة فػضال عػف دوره في مسار زيػادة تجييػز ا

نقص الكبريت حالػة حرجػة فػي المجتػرات ألف الػنقص يػؤثر عمػى بكتيريػا الكػرش ويػؤدي الػى خفػض      
يػت يػؤدي اعػدادىا وتغييػر فػي سػالالتيا الموجػودة كمػا اف ذلػؾ يعيػؽ فعاليتيػا وىالكيػا الحقػا. نقػص الكبر 

فػي الكػرش  sulfide hydrogenايػضا الػى خفض امتصاص النحاس والخارصػيف ويحػوؿ الكبريػت الػى 
يعيػؽ األسػتفادة مػف  thiomolybdates. تكػوف مركػب  PEMوقػد ينػتج عػف ذلػؾ األصػابة بحالػة 

 الكبريػت بواسػطة احيػاء الكرش.

ػسب والمػواد العمفيػة الغنيػة بػالبروتيف مػصادرا جيػدة بالكبريػت. جػدير تعتبػر الحبػوب و النخالػة والك      
بالػذكر اف اضػافة اليوريػا او األمونيػا الػى اعػالؼ المجتػرات يتطمػب اضػافة مػصدرا لمكبريػت لمػساعدة 

غػػـ مػػف الكبريػػت/كغػػـ  5.2احيػاء الكػرش فػي تػػصنيع األحمػػاض األمينيػػة الكبريتيػػة، ويػػتـ عػػادة اضػػافة 
مػػادة جافػػة مػػف تمػػؾ األعالؼ. ويعتبر توفير الكبريت في العميقة اكثػر اىميػة فػي حالػة األغنػاـ لتػأميف 

،)%وقػد قػدرت احتياجػات األغنػاـ مػف  4نمػو الػصوؼ الػذي يحتػوي عمػى نػسبة كبيػرة مػف الكبريػت )
 % مف المادة الجافة لمعميقة. 26.0ى الػ 14.0الكبريػت بحػوالي 
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 عالقات المعادن المختمفة وتداخالتها:

ذا نظرنا إلى االحتياجات مف المعادف ككؿ مًعا؛ نجدىا        ارتباطات عديدة فيما بينيا، وتقع  فيوا 
تحت تأثيرات متباينة متداخمة؛ فاالحتياجات تتوقؼ عمى صورة المركبات المعدنية وقابميتيا لالمتصاص، 

 فيبؿ إف ذلؾ يتوقؼ أيًضا عمى نظاـ الرعاية. فمثاًل يزيد امتصاص الفوسفور عند انخفاض الكالسيوـ 
الروث. كما أف إضافة كميات  فيلى نقص الصوديوـ الخارج العمؼ، وتؤدى زيادة بوتاسيوـ العميقة إ

كبيرة مف الكالسيوـ أو الفوسفور تؤدى إلى أعراض نقص المنجنيز وتشويو العظاـ؛ إذ يعوقاف امتصاص 
 مياه الشرب لمتطيير وكمصدر لممنجنيز(. فيصورة برمنجنات بوتاسيـو  فيالمنجنيز )الذى يضاؼ 

ص الفوسفور، بينما يحتاج تمثيؿ الحديد إلى النحاس. كما يؤثر محتوى يتعارض الحديد مع امتصا     
العميقة المعدنى عمى امتصاص النحاس؛ فوجد أف ىناؾ عالقة تداخمية بيف النحاس والكبريت؛ فوجد أف 

البوؿ. ويعوؽ الزنؾ امتصاص النحاس مف  فيزيادة كبريت العميقة يؤدى إلى زيادة إخراج النحاس 
 األمعاء.

، بينما يتأثر امتصاص الحديد Dما يتأثر امتصاص كؿ مف الكالسيوـ والفوسفور بنقص فيتاميف  ك    
 ؛ إذ يتحسف االمتصاص بينما العكس مع الكاروتيف إذ يعوؽ امتصاص الحديد.Cبوفرة فيتاميف  

، فيوىناؾ العديد مف النسب الواجب مراعاتيا       نتروجيف  العميقة ما بيف كالسيوـ وفوسفور وماغنسيـو
.  وكبريت، صوديوـ وبوتاسيـو

أف عصائر اليضـ تحتوى عمى كمور وسمفات وفوسفات وكربونات وأمالح  فيمشكمة إخراج المعادف      
؛ فجزء منيا يمتص واآلخر يخرج مع البراز مع معادف العميقة غير الميضومة،  صوديوـ وبوتاسيـو

مف فوسفور البراز ناتج مف التمثيؿ الغذائى  %08فيخفض معدالت ىضـ المعادف )ظاىرًيا(؛ فمثاًل 
 وليس مف العميقة.

البراز  فيقموية العميقة )كاألعالؼ الخضراء والجذرية والبرسيـ( تخرج الفوسفات والكالسيوـ مرتبًطا       
)أى غير ميضوـ(، بينما حموضة العميقة )قش، حبوب، أكساب البذور الزيتية( تخرج الفوسفور 

خراج عف طريؽ الكمى .الحامضى مع الب  وؿ، أى بعد ىضـ وا 
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 وظائف غير تقميدية لممعادن:

بناء  فيالتركيب البنائى لمييكؿ العظمى واألسناف، كما تدخؿ  فيكما سبؽ تدخؿ المعادف       
، وىى ضمف مكونات سوائؿ اليرمونات واإلنزيمات والمركبات األخرى الميمة كالييموجموبيف والميوجموبيف

فرازاتو. إال أف ىناؾ مف المعادف ما يقـو بوظائؼ أخرى غير تقميدية كالمنجنيز   فيالجسـ وعصائره وا 
استخدامات عديدة، أو كذلؾ استخداـ الزرنيخ ومركباتو  فينات البوتاسيوـ واستخداميا كمادة مطيرة غبرمن

 001عالئؽ الماشية والدواجف بنسب مف  فيرسينات المختمفة مثؿ حامض ارسانيميؾ اسيد والصوديوـ ا
القناة  يف يالبكتير  االيضجـ/طف عميقة؛ وذلؾ لفعميا المشابو لممضادات الحيوية؛ إذ تغير مف  052 –

اليضمية لتساعد عمى تحسف الحالة الغذائية لمحيوانات، وذلؾ لمدة أسبوع ثـ راحة أسبوع، وتكرر 
ات العضوية؛ ألنيا أقؿ سمية مف حمض األرسانيميؾ وتوقؼ ىذه المعاممة، وذلؾ باستعماؿ المركب

زيادة وزف الجسـ؛  فيالمعاممة قبؿ الذبح بأسبوع. وتقمؿ مركبات الزرنيخ العدوى البكتيرية، وتحسف 
 البوؿ. فيفمعظـ الزرنيخ يخرج 

 

 :ادر صمال

تأثير عنصري السيمينيوـ والزنؾ في بعض الصفات . (1111الهيتي , عدي صباح عسكر ) .1
 الفسمجية والمناعية والنسيجية لمنعاج العراقية. اطروحة دكتوراه . كمية الزراعة / جامعة االنبار.

في األداء  Eوفيتاميف اآلرجنيف وخميط السيمينيـو تأثير  (.1112) مصطفىابتهاج خالد , عالوي  .1
 جامعة االنبار. -اطروحة دكتوراه . كمية الزراعة  .الحوامؿلمنعاج العراقية واالنتاجي الفسمجي 

 دكتوراه  أطروحة.  المناعة في الثقيمة العناصر بعض تأثير ( .1112) مطر عمي حسن,  الدليمي .3
 . االنبار  جامعة/  العموـ كمية.

4. Yager, M.G.; Neiger, R.D,;hollr,L.;Fraser,;Hurley, D.G.; Palmer,I.S 
.(1998). The  effect   of  subclinical  selenium  toxicosis  on pregnant 
beef cattle  .J  .Vet .Diagn – Invest ; 10 (30) : 268__ 73. 

 


