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 : المجترات عند التناسمية الوظيفة عمى الفيتامينات بعض تأثير

 المقدمة : 
 الفيتامينات مف كثير تركيب كركشيا في المكجكدة البكتيريا بفضؿ المجترات تستطيع     

 ، الريبكفالفيف:  B المجكعة فيتامينات كخاصة جسميا في الحيكية العمميات لسير الضركرية
 المجترات تصاب أف األحياف بعض في يحدث أنو إال C كفيتاميف B12 فيتاميف البانتكنيؾ، حمض
 الفمكرا لمكت نتيجة الفيتامينات ىذه تركيب عمى الكرش مقدرة بمكجبو تتعطؿ عضكم بمرض

 سميمة حيكانات مف الكرش عصارة بنقؿ الحالة ىذه في كينصح. التركيب بيذا تقـك التي( البكتيريا)
 مف العصارة ىذه نقؿ يتـ أف كيمكف ليتر 25-15 بمعدؿ المريض الحيكاف إلى حديثان  مذبكحة
 .الفـ طريؽ عف الحيكانات ىذه كركش إلى يدخؿ خاص أنبكب بكاسطة كذلؾ حي حيكاف

الفيتامينات منيا الذائب فى الدىكف، كمنيا الذائب فى المآء مثؿ ككلىف كحمض فكليؾ البيكتيف 
عى كحمض نيككتينيؾ كحمض البانتكثينيؾ كاإلينكسيتكؿ. كتكجد الفيتامينات )كمكلداتيا( بشكؿ طبي

فى األعالؼ الخضراء كالنباتات المائية كالطحالب كجنيف الحبكب ككذلؾ المصادر العمفية 
بالتعرض ألشعة الشمس فكؽ البنفسجية، كقد تخمؽ  D3الحيكانية، لكف قد يتـ تخميؽ بعضيا ))

مب الحيكانات بعضيا كذلؾ، لكف الحيكانات الصغيرة كالنامية كعالية اإلنتاج كفى فترات التكاثر تتط
مزيدنا مف ىذه الفيتامينات؛ لذا تضاؼ مستحضراتيا التخميقية إلى العالئؽ. الفيتامينات ىى مركبات 
عضكية الزمة لمنمك الطبيعى كحفظ حياة الحيكانات، فتدخؿ فى ميتابكليـز األنسجة كمساعدات 

 إنزيمية أك كإنزيمات خمكية.

 

العميقة يؤدل ألمراض تعرؼ بأعراض نقص  كلضركرة الفيتامينات لمعمميات الحيكية فإف نقصيا مف
لة عف ؤ الفيتامينات، كما أف زيادة بعضيا تؤدل ألمراض زيادة الفيتامينات؛ فالفيتامينات مس

ميتابكليـز الغذاء، كسالمة اإلبصار، كسالمة األغشية المخاطية لجميع أجيزة الجسـ، كطراكة الجمد 
داؿ المشية كالييكؿ العظمى كاألسناف، كاعتداؿ كلمعاف الشعر، ككفاءة الخصكبة كالتناسؿ، كاعت

( لو أعراض نقص Hالصحة مع اإلنتاج العالى، كمنع النزؼ، كمنع األكسدة، كغير ذلؾ. فيتاميف )
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أحماض دىنية أساسية )لينكؿ، لينكليف( كمرض العيكف كتساقط الشعر، كىك مف الفيتامينات الذائبة 
 فى الدىكف.

 

 عمى الحيكاف مقدرة لعدـ A,D,E فيتاميف مف كؿ دراسة عمى المحاضرة ىذه في نقتصر سكؼ
 . تركيبيا

 :A فيتاميف

 مصدر الخضراء األعالؼ كتعتبر الحيكاف لحياة الالزمة الفيتامينات أىـ مف A فيتاميف يعتبر     
 كىك بيتاكاركتيف، شكؿ عمى الخضراء األعالؼ في A فيتاميف يتكاجد الفيتاميف، ليذا كأساسي ىاـ

 A فيتاميف تخزيف يتـ .A فيتاميف إلى يتحكؿ أف بعد إال االستقالب عمميات في يدخؿ أف اليستطيع
 .كمكية فكؽ كالغدة كالرئتيف الكمى في تخزف%( 25-10) منو بسيط جزء ماعدا الكبد في

 نبيف كسكؼ الحيكانات ىذه باختالؼ الحيكانات كبد في الفيتاميف ىذا تخزيف درجة كتختمؼ     
 .المختمفة الحيكانات كبد مف كاحد غراـ في الفيتاميف ليذا الدكلية الكحدات عدد( 5) رقـ الجدكؿ في

 

 الموجودة في غرام واحد من كبد الحيوان Aعدد الوحدات الدولية من فيتامين  نوع الحيوان

 618 األبقار

 121 العجول

 503 األغنام

 66 الحمالن

 85 الخنازير

 18 الخنوص

 483 الحصان

 18 المهر

 905 الدجاج

 61 الفروج
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 247 البط

 7 فراخ البط

 

 الحيكانات، بقية مع بالمقارنة A فيتاميف مف نسبة أعمى عمى يحتكماذ  الجدكؿ في يبدك ككما     
 األغناـ كبد في A فيتاميف كمية أف إلى يشيركف المؤلفكف بضع كلكف ، األغناـ ثـ األبقار كبد يميو
 .األبقار كبد في كميتو أضعاؼ( 4-3) تبمغ

 الحيكاف جسـ في اليامة الكظائؼ مف كثير A فيتاميف يممؾ: الحيكاف جسـ في A فيتاميف كظائؼ
 :فيك

 .الرؤية عممية عف مسؤكؿ -أ 

 التنفسي الجياز مف لكؿ المبطنة الظيارية كالمخاطية األغشية تجديد عممية عف مسؤكؿ -ب 
 األغشية ىذه جفاؼ إلى يؤدم A الفيتاميف نقص أف حيث. كالعرقي التناسمي كالبكلي كاليضمي
 .األمراض مسببات ضد كحاجز الدفاعية كظيفتيا تفقد كبذلؾ كتقرنيا

 الخاليا عمى يؤثر نقصو أف أثبت كلقد النمك فيتاميف األحياف بعض في A فيتاميف يسمى -ج 
 .العظمي الييكؿ تشكيؿ في خمالن  مسببان  النككية األحماض تبادؿ عممية كعمى لمعظـ المكلدة

 .الخمكم الجدار كنفاذية ثبات عمى يحافظ -د 

 :المجترة لمحيكانات التناسمية الكظيفة عمى A فيتاميف تأثير

 الغدد احتكاء ذلؾ عمى كيشيد لمحيكانات، التناسمية الكظائؼ في ىامان  دكران  الفيتاميف ىذا يمعب      
 عند كذلؾ صعبة مرضية أعراض إلى A فيتاميف نقص كيؤدم. منو كبيرة كميات عمى التناسمية
 .الذككر مع بالمقارنة اإلناث عند أكضح بشكؿ يككف األعراض ىذه ظيكر أف إال كاإلناث الذككر

 :المجترة الحيكانات ذككر عند A فيتاميف نقص تأثير

 :مايمي إلى الحيوانات ذكور عند الفيتامين هذا نقص يؤدي
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 الرغبة في ضعؼ شكؿ عمى التغير ىذا كيظير الجماع عند( الثكر)الذكر سمككية في تغير -أ 
 .الجنسية العممية في تناسؽ كعدـ الجنسية

 عند الحركة ضعؼ( المنكم السائؿ كمية في نقص) المنكية الحيكانات تكالد عممية في خمؿ -ب 
 .المنكية الحيكانات مف طبيعية غير أشكاؿ ظيكر المنكية، الحيكانات

 .لمخصية الظيارية الخاليا نمك في تراجع -ج 

 .اإلضافية الجنسية الغدد في ضمكر -د 

 :الحيوانات إناث عمى A فيتامين نقص تأثير

 :مايمي إلى الحيكانات إناث عند A فيتاميف نقص يؤدم

 ىذه حساسية تزداد كبذلؾ كالرحـ الرحـ كعنؽ لمميبؿ المبطنة المخاطية األغشية كجفاؼ تقرف -أ 
 .الميكركبية لمعدكل األغشية

 .كخمكليا المبايض ضمكر -ب 

 .األبقار عند اإلخصاب معدؿ في انخفاض -ج 

 الشبؽ دكرات في خمؿ -د 

 .مبكرة كالدات حدكث أك لألجنة مبكر مكت -ق 

 .األبقار عند الحياة استمرارية عمى قادرة غير ضعيفة أك ميتة مكاليد ظيكر -ك 

 .المشيمة احتباس حاالت ظيكر -ز 

 .غراؼ ألجربة دائمة تحكصالت ظيكر -ح 

 الفيتاميف ىذا أف تبيف فمقد كالمخاطية الظيارية األغشية عمى A فيتاميف تأثير كبخصكص      
 ىذه كتقرف تخرش إلى يؤدم نقصو فإف كبالتالي األغشية ىذه عمى التامة السيادة دكر يمارس
 كحدكث مكتيا إلى يؤدم مما الرحـ في االنغراس الممقحة البكيضة عمى يصعب كبذلؾ األغشية
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 بعد كامتصاصو لمجنيف مكت يحدث أنو إال االنغراس يتـ األحياف بعض كفي الحيكانات ليذه عقـ
 .أشير أك أسابيع بضعة

 فصؿ في خاصة أبقارىـ إلى الكافي بالمقدار الخضراء األعالؼ تقديـ المربيف عمى كيجب      
 إلى يؤدم ما كثيران  الفصميف ىذيف في الخضراء األعالؼ نقص أف حيث الربيع كأكائؿ الشتاء
 حدث إذا أنو إلى التجارب بعض كتشير الخضراء األعالؼ بتقديـ إال اليزكؿ لألبقار عقـ حدكث
 كالتمقيح األكؿ التمقيح بيف الزمنية الفترة فإف يكميان  الكاحدة لمبقرة ممغ 100 إلى A فيتاميف في نقص

 .يكـ 15 بحكالي تزداد المخصب

 كذلؾ الفيتاميف ىذا مف كبيرة كميات إلى تحتاج متقدـ عمر في الحكامؿ األبقار فإف كذلؾ      
 طريؽ عف إليو ينتقؿ الذم الفيتاميف ليذا ماسة بحاجة يككف لمحمؿ األخيرة األشير في الجنيف ألف

لى الحمؿ فترة إطالة إلى األبقار عند A فيتاميف نقص بسبب المشيمة  حاالت مف كثير حدكث كا 
 يؤثر فإنو التناسؿ عمى الفيتاميف ليذا المباشر التأثير إلى إضافة أنو كجد كلقد المشيمة احتباس
(. الدرقية كالغدة النخامية الغدة/الصماء الغدد عمى تأثيره طريؽ عف كذلؾ مباشر غير تأثيران  أيضان 
 .الفيتاميف ىذا نقص عف الناتجة التأثيرات أىـ تكضيح كيمكف

 .A فيتاميف مف كحدة 70.000 إلى( الحميب مف كغ20) الكاحدة الحمكب البقرة حاجة تبمغ

 النتريت أك النترات مادة مف كبيرة كميات عمى األعالؼ احتكاء أف إلى اإلشارة مف البد كأخيران 
 الجسـ في A فيتاميف كتكضع الخضراء النباتات مف الكاركتيف امتصاص عممية في تثبيطان  يسبب

 .اإلخصاب عمى مباشران  تأثيران  يحدث كبالتالي

 :D فيتاميف

 الفيتامينات أىـ( كالتسيفيركؿ ككلي) D2 ك( أركككالتسيفيركؿ)  D2 الفيتاميف يعتبر      
 كأكثر الشمس أشعة بكاسطة D فيتاميف طميعة مف يتشكالف كىما D فيتاميف مجمكعة في المكجكدة
 غير األبقار كجكد أماكف تككف عندما الشتاء فصؿ في الفيتاميف ىذا نقص أعراض ماتالحظ
 .سيئة التغذية كتككف مشمسة
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 تأثير كتحت أنو حيث الجسـ في كالفكسفكر الكالسيـك تبادؿ عمميات بتنظيـ D فيتاميف يقـك      
 خركج كمنع العظاـ في كتكضعو األمعاء في الكالسيـك امتصاص عممية تنظيـ يتـ الفيتاميف ىذا

 .الكمي طريؽ عف الجسـ مف الفكسفكر

 دكرات في خمؿ كيالحظ عامة، بصكرة الحيكاف حالة سكء إلى D فيتاميف نقص يؤدم           
 مع كناقصة كاذبة إصرافات كظيكر اإلخصاب نسبة في انخفاض يالحظ كما األبقار عند الشبؽ
 .لمحميب كرداءة لألجنة مكت حدكث

 :E فيتاميف

 امتصاصو يتـ ، كالطيكر الحيكانات مف لكؿ جدان  اليامة الفيتامينات مف E فيتاميف يعتبر     
 الجسـ دخكلو مف ساعات 6 بعد الكبد في كيدخر% 30-20 الدقيقة األمعاء في أساسي بشكؿ
 كالغدة كالخصي الرحـ في أساسي بشكؿ يتركز لكنو الجسـ أنسجة جميع في الفيتاميف ىذا يتكاجد

 .النخامية كالغدة الكظرية

 

 :هي الجسم في E فيتامين وظائف أهم

 النككية األحماض كاستقالب تبادؿ عمميات في يدخؿ - أ

 .الكظرية كالحاثة الدرقية الحاثة ىرمكف إفراز ينشط- ب

 .الخصية كظيفة عمى يحافظ- ت

 .الحيكانات عند األجنة امتصاص يمنع- ث

 :E فيتامين نقص أعراض أهم

 الخمؿ ىذا إصالح اليمكف أنو تبيف كلقد الماعز عند المنكية الحيكانات تكالد عممية في خمؿ - أ
 .الفيتاميف ىذا مف المزيد بإعطاء
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 الذككر عند الخصي في ضمكر - ب

 لألجنة امتصاص كحدكث متكررة إجياضات- ت

 .اإلناث عند كالتبكيض الشبؽ دكرات في خمؿ- ث

 يحؿ أف كيستطيع التناسمي الجياز مع كثيقان  ارتباطان  مرتبط E فيتاميف أف تجريبيان  تبيف كلقد     
 رفع في E فيتاميف يفيد( البركجستركف ىرمكف) مثؿ غيابيا أثناء التناسمية اليرمكنات بعض محؿ
 حاجة تقدرك  .المبايض كظيفة في خمؿ مف تعاني التي تمؾ كخاصة األبقار عند اإلخصاب نسبة
 .دكلية كحدة 1000بػ الفيتاميف ىذا مف يكميان  الكاحدة الحمكب البقرة

   الفسيولوجي وفعمه E فيتامين

 زيت في كجد حيث(, 2005, داككد)الدىكف في الذائبة الفيتامينات مف E فيتاميف يعد    
 E (Dafoe فيتاميف نشاط تمتمؾ Tocopherols التكككفيركالت تسمى مركبات اربعة الخضراكات

 اىميا كيعد α,β,§,y, Tocopherolتكككفيركؿ كسيكما كاما, بيتا, الفا كىي( 2008, كاخركف
 الى الكبد مف ينتقؿ ثـ الكبد في يخزف حيث تكككفيركؿ الفا( Tocopherol α) ىك نشاط كاكثرىا
 فيتاميف امتصاص كيتـ(, 2016, كاخركف Shah, 2005,جادك) الغذائي النقص حالة في البالزما

E عشرم االثني في كتحديدا االمعاء في الدىكف في مذابا (Chauhan 2015, كاخركف ,)يعد 
 في ضمكر حدكث الى نقصو كيؤدم التناسؿ كادامة, لمنمك الضركرية الفيتامينات مف E فيتاميف
 التامة لألكسدة نتيجة األنسجة مف العديد في بنية صبغة كظيكر كاالنيميا االجنة كمكت الخصى

 في كجكده عدـ الى E فيتاميف نقص يعكد(, 2014, كاخركف Pignitter) الدىنية لألحماض
(, 2015, كاخركف Mohanta) االمعاء في كتمثيمو امتصاصو في كظيفي خمؿ نتيجة اك, العالئؽ

 كانسدادىا الصفراكية القنكات ك الكبد امراض بسبب, الصفراء افرازات في خمؿ كجكد نتيجة اك
 (. 2017, كاخركف Fasciolosis )Abunwune الكبد بديداف االصابة بسبب

 حكامؿ في نقص اك البنكرياس عصارة افراز اضطراب الى ايضا E فيتاميف نقص يعزم كقد      
 فصؿ في عادة النقص يحدث حيث السنو فصكؿ باختالؼ النقص يحدث كاحيانا الدـ في الفيتاميف
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 الجسـ احتياج حالة في الفيتاميف انتقاؿ تسريع عمى يعمؿ الذم السمينيـك مستكل ينخفض اذ, الربيع
 المكاليد كزف يزيد كجكده كاف, بيرككسيديز الكمكتاثايكف انزيـ مككنات كأحد يدخؿ كما, E لفيتاميف

(Nieto 2016, كاخركف .)التي االمراض لبعض كثيرة اعراض ظيكر الى يؤدم الفيتاميف كنقص 
 االغناـ في  White Muscle disease البيضاء العضمة مرض كمنيا E فيتاميف نقص يسببيا
 ليف كمرض Exudative Diatheria النضحية كاألىبة Liver Necrosis الكبد كتنخر كاالبقار
 دكرة بسبب معينة امراض لعالج E فيتاميف كيستخدـ, Encephalomalacia الدجاج في الدماغ

 االحماض اكسدة مف يقمؿ الفيتاميف اف اذ(, 2017, كاخركف Showell) االكسدة عممية في
 باألمراض اصابتيا مف يقمؿ ثـ كمف الدماغ نسيج كمنيا, االنسجة في Fatty Acid ةالدىني

 عف(, 2017, كاخركف Shakirullah) الحرة لمجذكر المؤكسد الفعؿ ايقاؼ طريؽ عف المختمفة
 يككف الذم التكككفيرككسيؿ جذر التفاعؿ ىذا طريؽ عف ينتج اذ محمو االحالؿ اك االندماج طريؽ
 التكككفيرككسيؿ جذر فاف ثـ كمف, المشبعة غير المتعددة الدىنية االحماض باتجاه قميمو فعاليتو
 Glutathione بيرككسيديز الكمكتاثايكف انزيـ يختزلو اذ الخمية غشاء سطح الى ينتقؿ

peroxidase (Horky 2017, كاخركف ,)تأثير خالؿ كمف اخرل مرة تكككفيركؿ الى يعكد ك 
 كRoy)  االكسدة مف المايتكككندريا الطاقة بيكت عمى يحافظ فانو دةلألكس المضادة E  فيتاميف

Roy, 2017  ,)فيتاميف كاف, الدمكية لألكعية بتكسيعو الدمكم التخثر الفيتاميف يقمؿ E مف يؤخر 
 مف اليرمكنات كحماية البركستككالندية اليرمكنات ايض في تأثيره خالؿ مف الشيخكخة مظاىر
-Abdel) كالذككر اإلناث في التناسمية الكفاءة كتحسيف(, 2019, كاخركف Sales) االكسدة

Wareth 2019, كاخركف.) 

                                     التناسمية الصفات في E كفيتاميف السمينيكـ تأثير

 الذككر خصكبة في التأثير خالؿ مف التناسؿ في E فيتاميف مع السيمينيـك أىمية تبرز    
 الضرع التياب مف الكقاية في دكرىما الى اضافة لإلناث، التناسمية الكفاءة تحسيف في كالمساىمة
 (. 2010 كاخركف، Giadinis) A فيتاميف مع بالتعاكف تطكره كعدـ السريرم

 الخصكبة نسبة في E كفيتاميف السمينيكـ تأثير
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 نسبتيا كازدادت E بفيتاميف المعاممة عند ارتفعت الخصكبة نسبة اف( 2004) اهلل العبد اشار    
 ك Hefnawy اشار ك. السيطرة مجمكعة عمى معنكيا كتفكقت E فيتاميف مع السيمينيـك حقف عند

Perez (2010 )كفيتاميف لمسيمينيـك أف الى E الكفاءة رفع خالؿ مف المجترات في أىمية 
 كفاءة رفع خالؿ مف الذككر خصكبة في دكرىا ككذلؾ اإلناث في لمخصكبة كتحسينيا التناسمية
 في E فيتاميف اك السيمينيـك نقص أف كجد حيث(, 2018, كاخركف Ghorbani) المنكم السائؿ
 اإلخصاب عمى كقابميتيا حركتيا قمة عف فضالن  الحيامف في تشكىات ظيكر إلى يؤدم الذككر

(Vonnahme ؛2013, كاخركف Liu 2017, كاخركف  .) 

  االخصاب نسبة في E كفيتاميف السمينيكـ تأثير

خصاب البكيضات عدد عمى النعاج في المكاليد إنتاج زيادة تعتمد          الجنيف كبقاء البكيضة، كا 
 نسبة أف الى( 2004) اهلل العبد اشار فقد(. 2011 كآخركف، Fierro) حية مكاليد ككالدة كتطكره،
 E فيتاميف مع السيمينيكـ حقف عند نسبتيا كحسنت E بفيتاميف المعاممة عند ازدادت الخصب
 االخصاب نسبة مف يزيد E فيتاميف مع السمينيـك اف كلكحظ. السيطرة مجمكعة عمى معنكيا كتفكقت

(Camacho 2012, كاخركف .)اشار كقد Koyuncu  ك Yerlikaya (2007 )نسبة اف الى 
 مجمكعة مع مقارنة E فيتاميف السيمينيـك معامالت في مرتفعة كانت كالكالدات, الخصكبة, الشبؽ

 . السيطرة

 أىميتة إلى بالسيمينيكـ المعاممة عند الكالدات كعدد الحمؿ نسبة في الزيادة سبب يعكد كقد  
 كتييئة المبايض تنشيط خالؿ مف(, Heinrichs، 2009) التناسمية الكفاءة تحسيف في E كفيتاميف

 لمنعاج الشبؽ  مّدة أثناء في لمذككر اإلناث تقبؿ زيادة عف فضالن  الرحـ داخؿ لمحمؿ المناسبة البيئة
(Freitas 2017, كاخركف)، كفيتاميف السيمينيـك استعماؿ عند التناسمية الكفاءة كتحسيف E مع 

 (.2019, كاخركف( Awawdeh االغناـ في الشبؽ تكحيد برامج
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   الحمؿ نسبة في E كفيتاميف السمينيكـ تأثير

 احتباس حاالت كحدثت البنية ضعيفة مكاليد أعطت النعاج الدراسات مف العديد كجدت لقد         
 السيمينيكـ أف عف فضالن  طبيعي، بشكؿ لمتناسؿ العكدة كعدـ مبايض تكيس كحاالت المشيمة
 Camacho ؛2010 كاخركف، Lekatz) الجنيف كنمك المشيمة تطكر في دكر لو E فيتاميف
 (. 2017, كاخركف Hosnedlova  ؛2015, كاخركف Chauhan  ؛2012, كاخركف

 في مرتفعة كانت الحمؿ نسبة اف الىYerlikaya (2007 ) ك  Koyuncuاشار كقد      
 في دكرا المكمالت ليذه اف مؤكدا السيطرة مجمكعة مع مقارنة E فيتاميف مع السيمينيـك معامالت
 كاخركف  Sales ك( 2010) كاخركف Braun مف كؿ كأشار. عمية كالحفاظ الحمؿ نسبة تحسيف

 كثير في ميـ دكر ليما حيث لألغناـ ميـ E كفيتاميف السيمينيـك عنصر تكفير أف إلى( 2019)
 كقد, الحمؿ عمى كالحفاض األجنة ىالؾ حاالت لتقميؿ الحمؿ أثناء خصكصان  الحيكية الفعاليات مف

 سبب يعكد كربما, بالسيمينيـك المعاممة عند الحمؿ نسبة في تحسف حصكؿ( 2012) الييتي الحظ
 تحسيف في E كفيتاميف العنصر ىذا أىمية إلى بالسيمينيكـ المعاممة عند الحمؿ نسبة في الزيادة
 (.  2019, كاخركف Awawdeh ؛2015, كاخركف Awawdeh) لمنعاج التناسمية الكفاءة

 

    الكالدات نسبة في E فيتاميف مع السمينيكـ تأثير

 كازدادت E بفيتاميف المعاممة عند معنكيا ارتفعت الكالدات نسبة اف( 2004) اهلل العبد اشار لقد    
 الحية الحمالف نسبة كزيادة, السيطرة مجمكعة مع مقارنة E فيتاميف مع السيمينيـك حقف مع نسبتيا
 في مرتفعة كانت الكالدات نسبة اف الىYerlikaya (2007 ) ك  Koyuncu اشار ك, الكالدة بعد

 عند E فيتاميف مع السيمينيـك كاف. السيطرة مجمكعة مع مقارنة E كفيتاميف السيمينيـك مجاميع
 كفيتاميف السيمينيـك مجمكعة تفكقت حيث الكالدات نسبة في تحسف الى يؤدم الحمؿ خالؿ اعطائيا

E الكالدات نسبة في السيطرة مجمكعة عمى (Sterndale ك 2018, كاخركف Awawdeh 
 (. 2019, كاخركف



 

 

11 

 المصادر : 

 الصفات بعض في كالزنؾ السيمينيكـ عنصرم تأثير( . 2011) عسكر صباح عدم,  الييتي .1
 .االنبار جامعة/  الزراعة كمية.  دكتكراه اطركحة. العراقية لمنعاج كالنسيجية كالمناعية الفسمجية

 الطبعة.  الثاني الجزء,  الحيكية الكيمياء أساسيات  لينينجر. 2005.  عناد تمفاف,  الميداكم .2
 ( . األردف)  كالتكزيع لمنشر حنيف دار( . مترجـ)  األكلى

 الطبعة,  االغناـ كتسميف كرعاية كتربية النتاج المربي دليؿ( ، 2008) محمد ىاني,  اميف .3
 .القاىرة ، الحيكاني االنتاج بحكث معيد ، الثانية

4. Tolonen, M .(2002).Folic acid and zinc improve sperm quality improve 
sperm quality ..htm 

5. 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. 


