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 Elements micro or Traceالعناصر المعدنیة الصغرى او النادرة 

وتػشمؿ العناصػر الموجػودة فػي الجػسـ بكمیػات صػغیرة نػسبیا و تقػدر بػالمیممغراـ/كغػـ او بػالجزء مػف      
والخارصػیف  Coوالكوبمػت  Iوالیػود  Mnوالمنغنیػز  Cuوالنحاس  Feوتضـ الحدید  PPMالممیوف 
جمیػع تمػؾ العناصػر ثبتػت الحاجػة الیيػا فػي النمػو  Moوالمولبیػدینیوـ  Siوالػسمینیوـ  Zn)الزنػؾ( 

واألنتػاج. وتػضـ مجموعػة العناصػر النػادرة عناصػر اخػرى لػـ یػتـ التأكػد مػف الحاجػة الیيػا وتػشمؿ الفمػور 
والبػروـ والبػوروف والزرنیخ والفنادیوـ والسمیكوف والنیكؿ والمیثیوـ والرصاص والجرمانیوـ والقصدیر 

 واأللمنیوـ والربیدیوـ.

أف لتغذیة األـ أثناء مدة الحمؿ تأثیرًا مباشرًا عمى صحة الجنیف. لكف تأثیر التغذیة خالؿ مدة       
اإلخصاب غیر واضح المعالـ وقد تبیف أف األغناـ التي غذیت بصورة جیدة تتفوؽ معنویًا في نسبة 

ث صحة وعدد الوالدات. كما أفادت بعض الدراسات والداتيا عف األغناـ التي كانت تغذیتيا فقیرة مف حی
إلى أف الوزف الحي لألغناـ كاف عند أعمى مستوى لو بعد الوالدة ثـ ینخفض بعد الفطاـ وطیمة مدة 

 Ben; 2004وجماعتو،  Lassouedالتزاوج وذلؾ قد یعطي تصورًا لمتداخؿ مع اليرمونات التناسمیة )
Salem  ،الحي یتأثر بشكؿ مباشر بساللة األغناـ والتغذیة وكذلؾ توفر (، إذ أف الوزف 2009وجماعتو

 (.MCGregor ،2010العناصر المعدنیة والمكمالت الغذائیة فضاًل عف العمر عند أوؿ تمقیحة )

 یحصل النقص بالعناصر المعدنیة النادرة لسببین رئیسي وثانوي:
 تمؾ العناصر.السبب الرئیسي: عندما تتناوؿ الحیوانات كمیات غیر كافیة مف  -
السبب الثانوي: تظيػر عالمػات الػنقص بػالرغـ مػف تنػاوؿ كمیػات كافیػة مػف العناصػر المعدنیػة  -

 لعناصر اخرى، مف األمثمة عمى ذلؾ: effect antagonisticبػسبب التػأثیر المضاد 

 المحتوى العالي مف المولبیدینیوـ والكبریت یؤدي الى حدوث النقص بالنحاس- 1
 المحتوى العالي مف الكبریت یؤدي الى ظيور اعراض النقص بالنحاس والسمینیوـ.- 2

 ویمكف التغمب عمى اعراض النقص بزیادة تركیز العناصر المعدنیة في الغذاء.
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 elements trace of Formsصور العناصر المعدنیة النادرة 
 توجد العناصر المعدنیة بصورتین: 

یػز بكمفتيػا المنخفػضة اال اف تیػسرىا الحیػوي قمیػؿ لػذلؾ یجػب اكماليػا بتراكیػز الػصورة الالعػضویة وتتم -
 مرتفعة، مثؿ اوكسید النحاس وكبریتات الخارصیف وغیرىا.

الصورة العضویة وتتمیز بكمفتيػا العالیػة وتیػسرىا الحیػوي األعمػى بالمقارنػة مػع العناصػر المعدنیػة  -
لػػصورة العػػضویة، كمػػا اف العناصػػر المعدنیػػة الموجػػودة بالػػصورة العػػضویة غالبػػا مػػا النػادرة الموجػػودة با

 تكػػوف مرتبطة باألحماض األمینیة، مثؿ الیسیف النحاس.

 

 تأثیر المنغنیز:

 ممغ لكؿ واحد كیمو غراـ وزف حي، وتكمف أىمیتو في كونو : 0.3-0.2یتواجد المنغنیز بنسبة 

 في تركیب كثیر مف الخمائر وخاصة تمؾ الضروریة لتركیب اليرمونات الجنسیة.یدخؿ  -أ 

 ضروري لعمؿ كثیر مف الفیتامینات ولعممیات األكسدة داخؿ جسـ الحیواف. -ب 

 یؤثر عمى تركیب اليیموغموبیف -ج 

 ىاـ لنمو ووظیفة الجياز التناسمي. -د 

تستطیع امتصاص أكثر مف  وذلؾ لكونيا ال یالحظ نقص المنغنیز بشكؿ رئیسي عند المجترات     
% مف المنغنیز الموجود في األعالؼ ویتجمى ىذا النقص عمى شكؿ ضعؼ في اإلخصاب 1

جياضات متكررة، وتأخر في النضوج الجنسي، وظيور إصرافات كاذبة وصامتة، وقد یحدث عقـ  وا 
 لنقص مدة زمنیة طویمة.لمحیوانات یستمر لفترات طویمة وذلؾ في المزارع التي تتعرض ليذا ا

قاـ بعض العمماء األلماف بدراسة تأثیر نقص المنغنیز عمى الماعز حیث قاموا بتقسیـ عددا مف      
الماعز إلى مجموعتیف حصمت فیو المجموعة األولى عمى عمیقة تحتوي عمى الكمیة الالزمة لجسـ 

یرة بيذا العنصر، وتوصموا إلى النتائج الحیواف مف ىذا العنصر، وحصمت المجموعة الثانیة عمى عمیقة فق
 (.2المدرجة في الجدوؿ رقـ )
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 (2الجدوؿ رقـ )

 الرقـ
 

مجموعة الماعز التي 
أعطیت عمیقة طبیعیة 
 بمحتواها من المنغنیز

مجموعة الماعز التي 
أعطیت عمیقة فقیرة 
 بمحتواها من المنغنیز

 1.42 1.07 عدد الماعز الممقح/عدد الماعز الحامؿ 1

 23 - عدد اإلجياضات بالنسبة لمحوامؿ % 2

 2.64 3.26 وزف المولود /كغ 3

 16 - یوـ% 140نسبة النفوؽ عند الموالید عمر 4

 1/2.3 1/1.5 نسبة الموالید اإلناث إلى الذكور 5

 

ویالحظ مف ىذا الجدوؿ أنو یوجد خمؿ في جمیع معطیاتو وذلؾ بالنسبة لمجموعة الماعز التي      
تناولت عمیقة فقیرة بعنصر المنغنیز. وأىـ مایمفت االنتباه ىو نسبة الموالید اإلناث بالنسبة لمذكور والتي 

 كانت لصالح الذكور.

مجموعة السابقة مف العمماء بيذه الدراسة وبخصوص تأثیر نقص المنغنیز عمى األبقار فقد قامت نفس ال
 (.3وتوصمت إلى النتائج التالیة والمدرجة في الجدوؿ رقـ )
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 (3الجدول رقم )

 الرقـ
 

مجموعة األبقار التي 
أعطیت عمیقة طبیعیة 
 بمحتواىا مف المنغنیز

مجموعة األبقار التي 
أعطیت عمیقة فقیرة 
 بمحتواىا مف المنغنیز

 31 42 مف التمقیحة األولى%نسبة اإلخصاب  1

 2.3 2.2 دلیؿ الحمؿ 2

% 449الفترة بیف والدتیف حتى  3  38 56 یـو

 73.6 80.1 نسبة الوالدات الطبیعیة متوسط ثالث سنوات % 4

 10 7.5 عدد األبقار المذبوحة سنویًا بسبب العقـ % 5

 4 6 عدد العجوؿ المولودة خالؿ حیاة ىذه األبقار 6

 4.4 1.7 الوالدات النافقةعدد  7

 

( إف نقص المنغنیز یؤثر سمبًا عمى الوظیفة التناسمیة لألبقار مؤدیًا 3وكما یبدو مف الجدوؿ رقـ )      
طالة الفترة بیف الوالدتیف وارتفاع في نسبة  إلى انخفاض في نسبة اإلخصاب مف التمقیحة األولى، وا 

 اإلجياضات وغیرىا مف المشاكؿ التناسمیة.

ویتوجب عمى المربیف معرفة أف المنغنیز یتواجد في الجزء الیخضوري مف النبات لذلؾ فإنو عندما       
تعطى األبقار كمیات كافیة مف األعالؼ الخضراء یكفي أف تكوف نسبة المنغنیز في المتممات العمفیة 

قدمة لألبقار قمیمة % عندما تكوف كمیة األعالؼ الخضراء الم1% ویجب أف ترفع ىذه النسبة إلى 0.5
وغیر كافیة خاصة في فصؿ الشتاء. ویرتبط تواجد عنصر المنغنیز في النباتات ارتباطًا وثیقًا بحموضة 

 التربة.
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أو أكثر فإنو یظير نقص كبیر ليذا العنصر في النباتات ،  6.7التربة مساویة  PHفعندما تكوف الػ      
عمى تحوؿ المنغنیز الثنائي التكافؤ والقابؿ لالنحالؿ في والسبب في ذلؾ ىو أف التربة القمویة تساعد 

الماء إلى المنغنیز الثالثي غیر القابؿ لالنحالؿ في الماء وبالتالي الیستطیع النبات امتصاصو. وعمى 
ضعفًا  12-10العكس مف ذلؾ فإف التربة الحامضیة تزید مف محتوي النبات مف ىذا العنصر بمقدار 

 القمویة.بالمقارنة مع التربة 

ممغ یومیًا في حیف أف  20ممغ یومیًا وتحتاج الثیراف إلى  80-70تحتاج العجوؿ النامیة إلى       
 مع مادة عمفیة جافة. 1ممغ لكؿ  60-40األبقار تحتاج إلى 

 تأثیر عنصر النحاس عمى الوظیفة التناسمیة:

ي حیاة الحیواف، یتـ امتصاص ىذا منذ زمف بعید والعمـ یدرؾ مدى أىمیة ىذا العنصر ف النحاس:      
العنصر في المعدة ماعدا جزء ضئیؿ منو یتـ امتصاصو في األمعاء الدقیقة ، ویمعب دورًا ىامًا أثناء 
عممیة امتصاص الحدید مف األعالؼ إضافة إلى مشاركتو في تنشیط كثیر مف الخمائر )خاصة خمیرة 

 رمونات والفیتامینات.األوكسیداز( ویشارؾ النحاس في تركیب كثیر مف الي

معظـ التجارب التي أجریت لمعرفة تأثیر ىذا العنصر عمى الوظیفة التناسمیة كانت تجرى عمى       
الحیوانات المخبریة الصغیرة وخاصة الفئراف. فمقد تبیف أف تغذیة الفئراف عمى حمیب البقر لفترة قصیرة 

 أـ إناثًا وذلؾ لفقر حمیب البقر بعنصر النحاس. یسبب فقداف مقدرتيـ عمى التكاثر سواء أكانوا ذكوراً 

الیؤثر نقص النحاس عمى دورات الشبؽ واإلخصاب فقط بؿ یتعدى ىاتیف الحالتیف لیؤثر عمى      
األجنة مسببًا موتيا وامتصاصيا ویسبب حدوث كثیر مف حاالت احتباس المشیمة عند األبقار. ویمكف 

( غ یومیًا ولمدة ثالثة أشير، 2-1مفات النحاس بمعدؿ )التخمص مف ىذه األعراض بإعطاء مادة س
ویؤدي نقص ىذا العنصر عند األغناـ إلى حدوث والدات ألجنة غیر متناسقة . الحاجة الیومیة مف ىذا 

 ممغ لألغناـ. 15ممغ لمخیؿ 60ممغ لألبقار و  90-70العنصر ىي 

مف النحاس، وتتػأثر نػسبتو فیيػا بنػوع التربػة. الحبػوب  معظـ مواد العمؼ تحتوي عمى كمیات كافیة      
ومنتجاتيػا مػف المػصادر الغنیػة بالنحػاس اال اف الحمیػب فقیػر بػو. زیػادة التنػاوؿ مػف النحػاس تػؤدي الػى 

 تػسمـ الحیػواف نظرا لتراكمو في الكبد، وتعتبر األغناـ اكثر الحیوانات تحسسا ليذا العنصر.
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مف  أعراض نقص النحاس فى الحیوانات نتیجة نقصو فى العالئؽ المقدمة لألغناـ حدوث خمؿ كما اف 
و إعاقة لنمو الحیوانات وفقر الدـ و أصابة جمد الحیوانات باألمراض كما یصاب الحیواف باليزاؿ 

ى إلى واإلسياؿ ولوف الصوؼ یتحوؿ إلى الرمادي المائؿ لمبنى، وحدوث ضمور في القمب وتمیفو مما یؤد
موت فجائي لمحیواف. تتمیز الحمالف المولودة مف أالميات ذات النقص فى النحاس بعدـ القدرة عمى 
الحركات العضمیة االرادیو و یالحظ تشنج عضالت الرأس واألرجؿ وحركات غیر طبیعیة أو ال أرادیة 

الجزء األمامي وفى  ویرتعش الجزء الخمفي مف الحیواف ثـ یتحوؿ الى شمؿ لمجزء الخمفي ثـ یمتد الى
اإلصابة الشدیدة ال یستطیع الحیواف أف یقؼ ، ویموت فى فترة قصیرة كما أف نقص النحاس لو تأثیر 
مباشر عمى عظاـ الحیوانات حیث تصبح ىشة سيمة الكسر كما یتسبب النحاس في نقص اليیموغموبیف 

 (.2000 وجماعتو,   Radostits, ;   1998( وجماعتو Necatiفي دـ الحیواف  

 : الزنؾ

% ویمكف أف یتـ امتصاصيا عف طریؽ الجمد واألغشیة 6-30یتـ امتصاص ىذا العنصر بنسبة       
المخاطیة لمميبؿ. ویدخؿ ىذا العنصر في تركیب كثیر مف الخمائر المسؤولة عف كثیر مف العممیات 

 الحیویة داخؿ الجسـ.

ذه المادة عمى العقـ فإنو یوجد حقائؽ قدیمة تشیر إلى عمى الرغـ مف قمة األبحاث المتعمقة بتأثیر ى     
 استعماؿ أمالح التوتیاء كميیج خارجي لألعضاء التناسمیة عند اإلنساف والحیواف عمى السواء.

وكذلؾ فإف وجود ىذا المادة في عصارة غدة البروستات دلیؿ آخر عمى أىمیتيا في حفظ وتنشیط 
 الحیوانات المنویة .

لعالـ األلماني )براساد( بمعالجة مجموعة ـ األطفاؿ كانت تعاني مف عدـ نمو أعضائيا ولقد قاـ ا     
ممغ مف مادة كبریتات التوتیاء حیث  90التناسمیة بالشكؿ الكافي، وذلؾ باستخدامو جرعات یومیة قدرىا 

 إلبط.الحظ بعد فترة مف العالج حدوث نمو ليذه األعضاء وظيور األشعار في منطقة العانة وتحت وا

ولقد استطاع العمماء األمریكاف الحصوؿ عمى نشاط أستروجیني باستعماليـ أمالح التوتیاء مما جعميـ 
 یستعممونيا في عالج بعض أمراض العقـ عند النساء.
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وبخصوص تأثیر نقص عنصر الزنؾ عمى الحیوانات، فمقد وجد أف نقص ىذا العنصر یسبب       
د العجوؿ إضافة إلى تأثیره السمبي عمى غدة البروستات. وبخصوص تراجع في نمو النسیج الخصیوي عن

تأثیر نقص عنصر الزنؾ عمى الماعز، لقد الحظ العالـ األلماني )خریس( حدوث ضمور في حجـ 
( ىذا الضمور ولقد 3الخصي عند ذكرالماعز بعد فترة مف تناولو طعاـ فقیر بمادة الزنؾ ویبیف الشكؿ )

ت نادرًا ماتصاب بأعراض نقص ىذا العنصر، وذلؾ إلمكانیتيا امتصاصو مف تبیف بأف إناث الحیوانا
( 50-40تبمغ حاجة الحیواف مف عنصر التوتیاء ) العمؼ بدرجة أفضؿ بكثیر مف إمكانیة الذكور.

 ممغ/كغ مادة عمفیة جافة.

ا حسب یختمؼ االحتیاج لمزنؾ حسب العمر ومرحمة الحمؿ والرضاعة وتختمؼ الجرع الموصى بي      
 Guyotالبمداف، ففي بمجیكا ُعدَّ نقص الزنؾ أحد األسباب المؤدیة إلى عسر الوالدة في أبقار المحـ )

(. وىذا الشيء نفسو ینطبؽ عمى األغناـ إذ استنتجت دراسة أف نقص الزنؾ أدى إلى 2009وجماعتو، 
وقد استنتجت دراسة (. Bell ،2002فقر التناسؿ بشكؿ عاـ فضاًل عف الضعؼ الجنسي لدى الذكور )
( ودورًا ميمًا أیضًا في Germ cellsأخرى عمى الماعز أف لمزنؾ دورًا ميمًا في نمو الخالیا الجرثومیة )

نضج الحیوانات المنویة، ووجد في الدراسة نفسيا مف خالؿ قیاس مستوى الزنؾ في مصؿ الدـ أف نسبة 
ة وىذا یعكس تأثیر الزنؾ عمى تطور الزنؾ في المصؿ كانت مرتفعة خالؿ مرحمة الحمؿ والرضاع

 (.2001وجماعتو،  Ahmedالجنیف وارتداد الرحـ بعد الوالدة )

ممغـ یومیًا لمدة ستة أشير قبؿ  13ومف ناحیة أخرى أشارت الدراسات إلى أف إعطاء جرعة       
عمى أىمیة  نعجة، وىذا دلیؿ واضح 100والدة لػ  120-80التزاوج یؤدي إلى زیادة نسبة الموالید مف 

(. 2001وجماعتو،  Hemingwayالزنؾ في زیادة نسبة الخصوبة لدى اإلناث وزیادة عدد التوائـ )
وذكرت دراسة أجریت لمتأكد مف فاعمیة الزنؾ والعناصر المعدنیة عمى موت الجنیف المبكر في مرحمة 

عدد الموالید وصحتيا عند  التمییز األموي لمحمؿ، أف ىناؾ تأثیرًا واضحًا لمعناصر المعدنیة في زیادة
الوالدة فضاًل عف تحسیف األداء اإلنتاجي ليا إذ أنيا تزید مف فرصة استمرار الحمؿ وتيیئة بیئة الرحـ 
لتقبؿ انغراس الجنیف ومف ثـ تقمیؿ نسبة حدوث ىالؾ األجنة المبكر، وبذلؾ ُعّد الزنؾ أحد العناصر 

وتطوره في ىذه المرحمة الحرجة فضاًل عف مؤثرات أخرى المعدنیة ذات التأثیر المباشر عمى نمو الحمؿ 
(. كما تشیر دراسات أخرى إلى أف نقص الزنؾ لدى اإلناث 2003وجماعتو،  Hostetlerميمة )
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الحوامؿ یؤدي إلى والدات مشوىة خمقیًا ووالدات ضعیفة أو ذات أوزاف قمیمة وأف یطیؿ مدة الحمؿ ویرفع 
 (.Bahuguna ،1994و  Favier ،1992; Bedwalنسبة عسر الوالدة )

إف االحتیاج مف الزنؾ خالؿ التناسؿ غیر معروؼ بدقة لكنو أعمى مف احتیاجو في المراحؿ       
األخرى إذ أنو ضروري لنمو الجنیف والمساعدة في تقمیؿ اإلجياد وفي أثناء الوالدة وكذلؾ تصنیع الحمیب 

(. إذ أف لمزنؾ دورًا ميمًا كعامؿ National Research Council ،1998الالـز خالؿ مدة الرضاعة )
(. كذلؾ فإف الزنؾ یشارؾ في تكویف البروستاكالندیف Chesters ،1991) DNAمساعد في تصنیع 

 (Arachidonic acid cascadeبسبب أف أنزیمات الزنؾ تسیطر عمى سمسمة حامض االركدونؾ )
(Wauben  ،عممًا أف الزنؾ لو دوٌر في1999وجماعتو .)  الوالدة إذ أنو یساعد في تصنیعPGF2α 

، Thorburnالبروستاكالندیف الذي یقوـ بدوره بتحفیز تقمص عضالت الرحـ لطرح الجنیف خارج الجسـ )
( إذ Postpartum(. كذلؾ فإف لمبروستاكالندیف دورًا ميمًا في مرحمة ما بعد الوالدة المسماة )1992

فاسة والمساعدة في ارتداد الرحـ، فضاًل عف دوره كمثبط یقـو بتحفیز تقمص عضالت الرحـ لطرح الن
 (.2002( )اليیتي، Metritisلمجراثیـ والوقایة مف اإلصابة بالتياب الرحـ النفاسي )

 

 الیود:

% مف ىذه النسبة موجود 90% ویكوف حوالي  0.0008-0.0004یتواجد الیود في الجسـ بنسبة      
مرة مف تركیزه في أي مكاف آخر مف الجسـ.  200الیود فیيا أكثر بػفي الغدة الدرقیة. حیث یبمغ تركیز 

یدخؿ الیود في تركیب ىرموف الغدة الدرقیة )الثیروكسیف( ویالحظ تضخـ في ىذه الغدة عند نقص ىذا 
 العنصر.

 أىـ أعراض نقص الیود عند الحیوانات ىي:

 یصبح الجمد قاسیًا. -1

جياضات متكررة  -2  مع فقداف الغطاء الشعري لألجنة المجيضة.تصاب األبقار بعقـ وا 

 ضعؼ الرغبة الجنسیة عند ذكور الحیوانات وسوء نوعیة وكمیة الحیوانات المنویة. -3
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لى توقؼ كامؿ  -4 یؤدي استئصاؿ الغدة الدرقیة إلى اختفاء العالمات الخارجیة لمشبؽ عند األبقار وا 
 غبة بحقف ىرموف )الثیروكسیف(.لمرغبة الجنسیة عند الثیراف ویمكف استعادة ىذه الر 

عند استئصاؿ ىذه الغدة عند األغناـ یالحظ حدوث لإلخصاب ونمو لمجنیف ولكف الوالدات الناتجة  -5
 عف ىذا اإلخصاب تكوف ضعیفة أو میتة.

وكثیرًا ما تظير أعراض نقص عنصر الیود عند الحیوانات المولودة حدیثًا ، وذلؾ لعدـ حصوؿ       
أمياتيـ عمى الكمیة الكافیة مف ىذا العنصر أثناء الحمؿ، حیث أف حاجة الحیوانات مف الیود تزداد كثیرًا 

 3ىذا العنصر ىي أثناء فترة الحمؿ خاصة خالؿ األشير األخیرة فإذا كانت حاجة الغدة الدرقیة مف 
ذا لـ 50-25كغ وزف حي فإف حاجتيا مف ىذه المادة تزداد بمعدؿ 1میكروغراـ/ % أثناء الحمؿ. وا 

تتحقؽ ىذه النسبة فإف الحیوانات المولودة تكوف میتة أو ضعیفة لدرجة التقوى فیيا عمى الحیاة إضافة 
 إلى حدوث حاالت احتباس المشیمة وغیاب لإلصراؼ عند األبقار.

بقرة  50إجياص لػ 29ویذكر العالـ )الدیرماف( في إحدى مقاالتو العممیة أنو حدث خالؿ عامیف      
 تعاني مف نقص عنصر الیود في عالئقيا. كانت 

كغ مادة 1میكروغراـ/ 100لیتر سنویًا(  3000وتبمغ الحاجة الیومیة مف عنصر الیود لألبقار الحالبة )
 جافة مف العمیقة.

 السیمینیوـ:

یعتبر السیمینیوـ مف العناصر الضروریة لوظائؼ كثیر مف األعضاء التناسمیة عند الحیوانات،       
یسبب ىذا العنصر كثیرًا مف حاالت التسمـ إذا تـ إعطائو  Eوغالبًا مایكوف تأثیره مرتبط بنقص الفیتامیف 

 بجرعات كبیرة.

حدوث حاالت عسر والدة والتيابات  أىـ أعراض نقص عنصر السیمینیوـ في عالئؽ األبقار ىي :      
 في الرحـ. وحدوث احتباسات لممشیمة ، وسرعة في تفككيا.

ممغ سیمینات الصودیوـ و  15وتشیر التجارب إلى أف إعطاء محضرات السیمینیوـ عمى شكؿ       
ج وحدة دولیة مف فیتامیف ؾ قبؿ الوالدة بشير واحد كفیؿ بظيور والدات طبیعیة وتكوف النتائ 680

 .Eأفضؿ عند إضافة فیتامیف 
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 dystrophyویؤدي نقص السیمینیوـ الى األصػابة بحالػة العػضمة البیػضاء او األرتعػاش العػضمي       
muscular  فػػي األغنػػاـ، كمػػا اف نقػػصو یػػسبب مػػشاكؿ تناسػػمیة مثػػؿ احتجػػاز المػػشیمةplacenta 
retained  والتياب الرحـmetritis  انخفاض الخصوبة ووالدة صغار ضعیفة.و 

تبرز أىمیة السیمینیـو في التناسؿ مف خالؿ التأثیر في خصوبة الذكور والمساىمة في تحسیف       
الكفاءة التناسمیة لإلناث، فقد وجد أف لمسیمینیوـ دورًا في الوقایة مف التياب الضرع السریري وعدـ تطوره 

(. وفي دراسة أجریت عمى األبقار لمقارنة 2010وجماعتو،  Giadinis) Eو  Aبالتعاوف مع فیتامیف 
احتیاجات أبقار الحمیب وأبقار المحـ ُوجد أف احتیاج أبقار الحمیب إلى العناصر المعدنیة بضمنيا 
السیمینیوـ كانت أعمى مف احتیاج أبقار المحـ، وأف األبقار تحتاج خالؿ مدة الحمؿ ومدة الشبؽ إلى 

ف العناصر المعدنیة، وىذا االحتیاج مف العناصر المعدنیة ضروري إلدامة الحمؿ وعدـ مستوى أعمى م
اإلصابة باألمراض والمحافظة عمى مستوى إنتاج الحمیب الذي یعد األساس في قیاس ما ىو متوافر 

 (.2009وجماعتو،  Guyotلمحیواف مف العناصر المعدنیة )

ث حیوانات المزرعة الحوامؿ إلى دور ىذا العنصر الرئیسي في تعزى أىمیة السیمینیـو في تغذیة إنا      
تركیب العدید مف األنزیمات فضاًل عف المسارات األیضیة الحرجة لتطور الجنیف خالؿ مدة الحمؿ في 
األنواع المختمفة مف حیوانات المزرعة. وىذا التأثیر لمعناصر المعدنیة النادرة جمیعًا یقود إلى تطور برامج 

 Hostetlerالخاصة لزیادة عدد الموالید وصحتيا وتطور األداء اإلنتاجي لمحیوانات الزراعیة )التغذیة 
(. ولمسیمینیوـ أیضًا فوائد أخرى منيا إنتاج البروتیف في الجسـ وتنظیـ اليورمونات، 2003وجماعتو، 

تناسؿ، ولو دوٌر آخر والمساعدة في تفاعؿ األنزیمات التي تؤثر عمى التمثیؿ، ویؤثر أیضًا عمى النمو وال
في مساعدة الفیتامینات والعناصر المعدنیة األخرى لتأدیة وظائفيا كمضادات لألكسدة لحمایة خالیا 

وجماعتو،  Whitney ،1997; Thavarajahو  Sizerالجسـ مف التحطـ لألسباب الطبیعیة والبیئیة )
2011.) 
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 (2017واخروف  (Hosnedlova( یوضح وظائؼ السمینیـو داخؿ جسـ الكائف الحي 1شكؿ )

 

 الكوبالت :

یعتبر عنصر الكوبالت مف العناصر الالزمة لجسـ الحیواف بكمیات ضئیمة جدًا جدًا ، حیث أف       
% وىو  0.000001كغ أي أف نسبتو في الجسـ في  600غ في جسـ بقرة وزنيا  0.5كمیتو التتجاوز 

 یمعب دور المنشط لكثیر مف خمائر الجسـ

ویؤدي نقصو إلى كثیر مف حاالت اإلجياض وحدوث والدات  B12وضروري لتركیب فیتامیف       
لى سوء في نوعیة الحیوانات المنویة.  نافقة وا 

كغ مادة عمفیة جافة، وتحتوي  1میكروغراـ/ 100تبمغ حاجة الحیواف مف عنصر الكوبالت       
 ىا مف النباتات.البقولیات عمى نسبة عالیة مف الكوبالت بالمقارنة مع غیر 
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:  المولیبدینـو

یعتبر المولیبدینوـ مف العناصر المعدنیة النادرة والضروریة لمحیواف، یتـ امتصاصو في األمعاء       
 الدقیقة، ویفرز عف طریؽ البوؿ ماعدا جزء بسیط منو یتـ إفرازه عف طریؽ الحمیب والبراز.

تؤدي زیادة ىذا العنصر في الجسـ إلى سوء اإلخصاب عند الحیوانات، كذلؾ تسبب زیادة ىذا       
العنصر في العمیقة إجياض لمحیوانات وظواىر أخرى مرتبطة بنقص عنصر النحاس، وذلؾ لوجود 
عالقة تآزریة ضارة لمحیواف بیف كؿ مف عنصر النحاس وعنصر المولیبدینوـ، فإذا حدث وكانت كمیة 

 اس غیر كافیة في العمیقة فإف المولیبدینـو غیر الضار یتحوؿ فجأة إلى عنصر ساـ بالنسبة لمحیواف.النح
ممغ ألف الكمیة الزائدة مف عنصر المولیبدینوـ تؤثر  5-0.5ویجب أف التتجاوز ىذا العنصر في العمیقة 

 سمبیًا عمى أبقار الحالبة.

 الحدید:

عمى الوظیفة التناسمیة عند الحیوانات لكف بعض التجارب  غیر معروؼ حتى اآلف تأثیر عنصر الحدید
حاجة  استطاعت أف تثبت أف نقص ىذا العنصر یسبب حاالت التياب لمخصیة عند ذكور الجرذاف.

 كغ مادة عمفیة جافة.1ممغ/ 70الحیواف مف الحدید ىي 

:  الكادمیـو

عندما قاـ أحد  1956حتى عاـ  لـ یعرؼ تأثیر عنصر الكادمیوـ عمى الجياز التناسمي لمذكور      
العمماء بحقف حیوانات التجارب بأمالح الكادمیوـ وكانت النتیجة أنو ظيرت عمى ىذه الحیوانات أعراض 

 شبیية باألعراض التي تظير عند الخصي.

وعف تأثیر أمالح الكادمیوـ عمى اإلناث فقد لوحظ أف إضافة ىذه األمالح إلى عمؼ الماعز       
كغ عمؼ یؤدي إلى إجياض نصؼ القطیع. أما النصؼ الثاني فقط ظيرت  1ممغ /  75ؿ الحامؿ بمعد

 % في حیف نفقت بقیة الوالدات بعد فترة قصیرة مف الوالدة.50عنده والدات نافقة بمعدؿ 

وغالبًا ما تشاىد حاالت تسمـ الحیوانات بعنصر الكادمیوـ في مناطؽ الرعي القریبة مف مناطؽ إنتاج ىذا 
. ویمكف تمخیص تأثیر نقص العناصر المعدنیة عمى الوظیفة التناسمیة عند المجترات بالجدوؿ العنصر
 .(4رقـ )
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 تأثیر نقص العناصر المعدنیة عمى الوظیفة التناسمیة عند المجترات (4الجدول رقم )
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