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چکیده

از محصوالت مهم صنعت کشاورزی و دامپروری ،میتوان به شیر و محصوالت لبنی و همچنین گوشت قرمز اشاره نمود
که اهمیت ویژه پرورش دام را نشان میدهند .یکی از جنبههای با ارزش پرورش دام به ویژه نشخوارکنندگان ،قابلیت استفاده
از مواد غذایی کم ارزش از قبیل پسماندههای گیاهی یا حیوانی است که توسط انسان قابل استفاده نیستند .چگونگی
پیدایش جمعیت میکروبی در شکمبه و همچنین پیچیدگی های موجود در نحوۀ عمل و فعالیت اختصاصی هر یک از آنها
از دیرباز مورد بحث دانشمندان و محققان بوده و است .در سنین اولیه دام و دوران شیرخوارگی معدۀ نشخوارکنندگان عاری
از میکروارگانیسمهای فعال بوده و گاهاً درحد استریل میباشد ،امّا با ورود ماده خشک به دستگاه گوارش ،میکروارگانیسمهای
هوازی اولین تکیاختههای حاضر در شکمبه ،با فعالیت تخمیری ،درحال توسعه خواهند بود .در محیط شکمبه انواع مختلفی
از میکروارگانیسمها از جمله ،باکتری ،قارچ و پروتوزآ وجود دارند که هر کدام نقش خاصی را ایفا کرده و تأثیر بسزایی در
تولید حیوان بر عهده دارند که شناخت آنها میتواند فرموله کردن جیره در مراحل مختلف فیزیولوژیکی و تولیدی دام را
تسهیل کند .ترکیب و تعداد میکروارگانیسمهای شکمبه به عواملی مانند نژاد ،سن ،محیط خارجی و تغذیه بستگی دارد.
همچنین ،عوامل گوناگونی مانند ،دما ،pH ،ظرفیت بافری ،فشار اسمزی ،استرس و غیره بر تعداد و انواع میکروارگانیسمهای
شکمبه تأثیر گذار است .در این مقاله سعی شده است تا در یک نگاه اجمالی ،عالقهمندان و خوانندگان را با برخی از اهمیتها
و پیچیدگیهای حاکم بر این سیستم شگفت انگیز آشنا ساخته و اطالعاتی در این زمینه در اختیار آنها قرار داده شود.
کلمات کلیدی :نشخوارکنندگان ،شکمبه ،میکروارگانیسمها ،قارچها ،دامپروری
*نویسنده مسئولataghius@yahoo.com :

تاریخ دریافت0011/11/16 :

تاریخ بازنگری0011/10/10 :

تاریخ پذیرش0011/16/01 :

تاریخ انتشار آنالین0011/10/11 :

رفرنسدهی :وظیفه امندی ،ز ،.تقیزاده ،ا ،.جوانمرد ،آ ،.پایا ،ح ..بررسی اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسمهای شکمبه در
مصرف خوراک و تولیدات آنها .علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک0011 ،؛ .17-36 :)1(10

… Vazifeh Amandi et al.; Importance of ruminants breeding and significant

12

کاستیهای مربوط به رفاه حیوان از جمله جایگاه نامناسب،

مقدمه

از محصوالت مهم کشاورزی ،میتوان به شیر و محصوالت

استرس گرمایی یا سرمایی و عواملی از این قبیل به طور قابل

لبنی و همچنین گوشت قرمز اشاره نمود که اهمیت ویژه پرورش

توجهی بر ترکیب میکروبیولوژی دستگاه گوارش تأثیر میگذارند

نشخوارکنندگان را نشان میدهد .در بین حیوانات اهلی

که برای حفظ میزان تولید باال ضروری است .دستگاه گوارش

علفخوار ،نشخوارکنندگان بیشترین سهم را در تبدیل مواد

نشخوارکنندگان بالغ زیستگاه بسیاری از گونهها و انواع

گیاهی غیرقابل استفاده توسط انسان ،به فرآوردههای غذایی قابل

میکروارگانیسمها بوده که نقش اصلی در تجزیه مواد مغذی ،به

استفاده و تأمین خوراک انسان را دارا میباشند (منصوری و

طور عمده سلولز و همی سلولز را دارند

( Cholewinska et al.,

همکاران .)0330 ،تخمین زده میشود که تعداد نشخوارکنندگان

 .)2021امّا شکمبه نشخوارکنندگان تازه متولد شده عاری از

در سراسر جهان درسال  1101به  0/1میلیارد رأس برسد

میکروارگانیسم بوده و پس از تولد به سرعت میکروارگانیسمها در

( .)Cholewinska et al., 2021از عوامل اصلی مؤثر بر میزان

شکمبه استقرار مییابند .جمعیت میکروبی شکمبه همواره ثابت

تولیدات محصوالت دامی میتوان به سن حیوان ،خوراک ،شرایط

و یکنواخت نیست و تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر میکند.

فیزیولوژیکی و رفاه حیوان اشاره کرد.

شکل  -0وضعیت قرارگیری اندامهای گوارشی در گاو ( =Rumenشکمبه =Reticulum ،نگاری =Omasum ،هزارال =Abomasum ،شیردان،

Small

 =intestineروده کوچک =Caecum ،روده کور یا سکوم =Large intestine ،روده بزرگ =Rectum ،راست روده یا مقعد) (.)Moran, 2005
نقش دامهای اهلی در تولید محصوالت غذایی مورد استفاده

در رژیمهای غذایی ،شده است .غذاهای تولید شده از منشأ دامها

در تغذیه انسان

دارای ترکیبات مغذی خاصی هستند که با نیازهای بدن انسان

از آنجایی که تغذیه پروتیئن بخش مهمی از تغذیه انسان

مطابقت دارند .پروتئین حیوانی دارای ارزش بیولوژیکی باالیی

را شامل میشود ،محصوالت دامی غنی از پروتئین از جمله

بوده و مشخصات آمینواسیدهای ضروری متعادلتری نسبت به

گوشت قرمز و شیر نقش بسزایی در تأمین نیازهای پروتئینی

بافتهای بدن انسان دارد ( .)Wu et al., 2014عالوه بر این،

مصرفکنندگان دارند .نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک از جمله

غذاهای با منابع حیوانی ،مقادیر باالیی از مواد مغذی از جمله

گاو و گوسفند  71درصد کل پروتئین حیوانی قابل مصرف و 01

ویتامینها و مواد معدنی با قابلیت هضم باال و به میزان کافی

درصد الیاف طبیعی مورد استفاده انسان را تأمین میکنند

تأمین میکنند .این امر به ویژه در کودکان خردسال و خانمهای

(منصوری و همکاران .)0330 ،امروزه تغییر نگرش از امنیت

باردار و شیرده که نیاز آنها به این عناصر ریز مغذی زیاد ولی

غذایی (دسترسی به غذای کافی) به امنیت تغذیهای (دسترسی

مصرف آنها کم است ،از

اهمیت باالیی برخوردار است ( Alonso

به غذای مغذی کافی) باعث توسعۀ راهکارهایی از جمله

.)et al., 2019

غنیسازی مواد غذایی جهت بهبود محتوای مواد مغذی موجود
Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021

وظیفه امندی و همکاران؛ اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسمهای شکمبه ...

خوراکهای کم ارزش در تغذیه دام

میزان پروتئین و مواد مغذی باالیی دارند؛ به طور مثال براساس

یکی از جنبههای مثبت پرورش دامها به ویژه

مطالعات ،تفاله گوجه فرنگی حاوی  03/3درصد پروتئین خام،

نشخوارکنندگان ،امکان استفاده از مواد غذایی کم ارزشتر در

 0761کیلوکالری درکیلوگرم انرژی قابل متابولیسم 1/00 ،درصد

تغذیه آنها از قبیل پسماندههای کشاورزی ،که توسط انسان

کلسیم 1/00 ،درصد فسفر است ( .)Squires et al., 1992که

قابل استفاده نیستند ،است .از جمله مواد خورکی کم ارزش قابل

ارزش غذایی باالیی در تغذیه طیور دارد (چکرائی و همکاران،

استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان عبارت است از ضایعات میوه

 .)0337در ایران  10-01درصد ضایعات میوه و سبزیجات دور

و سبزیجات ،تفاله گوجه فرنگی ،ضایعات خرما ،ضایعات

ریخته میشود ،که پسمانده میوه و سبزیجات به طور میانگین

کشتارگاهها (پودر پر ،پودر گوشت و استخوان) .این امر موجب

دارای  00/06درصد پروتئین خام و  01/30درصد کل مواد مغذی

جلوگیری از اتالف هزینههای مربوط به دفع و از بین بردن پس-

قابل هضم ( )TDNمیباشد (تیمورنژاد و همکاران.)0336 ،

ماندهها و متعاقب آن آلودگی محیط زیست میشود .این مواد

شکل  -2محل قرارگیری ذرات غذایی براساس وزن مخصوص (شریفی و خادم)0300 ،
ارتباط تولید شیر با هضم و جذب مواد غذایی

شکمبه سبب افزایش هضم خوراک ،مصرف ماده خشک و در

در واقع هدف از تغذیه تالش برای ایجاد تعادل بین

نتیجه تولید بیشتر میشود ( .)Seo et al., 2010همچنین

احتیاجات حیوان و موادمغذی مصرفی است و بسته به چرخه

اسیدهای چرب فرار ( )VFAحاصل از تخمیر مواد مغذی در

شیردهی حیوان این احتیاجات میتواند متفاوت باشد .خوراکی

شکمبه ،که مهمترین آنها عبارتاند از استات ،پروپیونات و

که در اختیار حیوان قرار میگیرد شامل دو بخش مواد آلی

بوتیرات ،به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار میگیرند

(ویتامینها ،چربی ،منابع پروتئینی ،کربوهیدرات و فیبر) و مواد

( . )France and Dijkstra, 2005استات پیشساز اصلی چربی شیر

غیرآلی (مواد معدنی) است.

بوده و بوتیرات نیز هنگام عبور از دیواره شکمبه تبدیل به کتون-

کربوهیدرات ،چربی و پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده

بادیهایی مثل بتاهیدروکسی بوتیرات ( )BHBAمیشود که در

میشوند ،امّا مهمترین منبع انرژی کربوهیدارت ها هستند.

سنتز اسیدهای چرب شیر نقش دارد .در جیرههایی که نسبت

کربوهیدراتها به دو بخش فیبری ( )NDFو غیرفیبری ()NFC

علوفه باال است ،میزان تولید استات نیز افزایش مییابد ،در حالی

تقسیم میشوند .بخش فیبری و الیافی جیره شامل سلولز ،همی

که در صورت باال بودن مواد کنسانترهای در جیره ،نسبت تولید

سلولز و لیگنین است که مصرف بیش از حد آن سبب کاهش

پروپیونات افزایش مییابد .پروپیونات پیشساز گلوکز بوده و در

مصرف خوراک و کاهش تولید دام میشود .بخش غیرفیبری

سنتز الکتوز و افزایش تولید شیر نقش دارد .الکتوز اصلیترین

شامل نشاسته و قندهای ساده هستند که مهمترین نقش را در

فاکتور تعیینکنندۀ میزان تولید شیر است که با ایجاد فشار

تأمین انرژی حیوان و میکروارگانیسمهای شکمبه دارد.

اسمزی در آلوئولهای بافت پستان سبب تحریک تولید شیر

کربوهیدراتها ضمن تجزیه در شکمبه توسط میگروارگانیسمها

میشود ).)Seymour et al., 2005

تبدیل به گلوکز شده و انرژی الزم برای تکثیر میکروارگانیسمها

از دالیل استفاده چربی در جیره نشخوارکنندگان به

را تأمین میکنند ( .)Clark et al., 1992تکثیر جمعیت میکروبی

خصوص گاوهای شیری ،غلظت باالی انرژی آن است که تقریبا

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره دو (شماره بیست پیاپی) ،پاییز 0011
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 1/10برابر کربوهیدرات و پروتئین است ،میباشد .چربی موجود

( )Amylolyticرا افزایش و فعالیت سلوالیتیکها ()Cellulolytic

در خوراک مستقیماً وارد شیر شده که این امر سبب افزایش

را کاهش دهد ( شریفی ،خادم .)0300 ،در اثر ورود پروتئین به

راندمان تولید شیر میشود .امّا به دلیل سمی بودن اسیدهای

شکمبه ،بخشی از آن که قابل تجزیه در شکمبه است تحت تاثیر

چرب غیراشباع برای میکروارگانیسمهای شکمبه ،اگر درصد

باکتریهای پروتئولیتیک ( )Proteolyticتخمیر میشود.

چربی خام جیره بیشتر از  3الی  01درصد ماده خشک جیره

میکروارگانیسمها با استفاده از انرژی حاصل از تخمیر

باشد ،به دلیل کاهش جمعیت میکروبی شکمبه مصرف ماده

کربوهیدراتها و پپتیدهای حاصل از تجزیه پروتئین ،تولید

خشک و هضم خوراک کم شده و در نتیجه تولید شیر نیز کاهش

پروتئین میکروبی میکنند ).)Seo et al., 2010
با ایجاد تعادل و همزمانسازی در استفاده از انرژی و

خواهد یافت (.)Palmquist, 1994
پروتئین جیره شامل دو بخش قابل تجزیه در شکمبه

پروتئین در جیره ،میزان فعالیت میکروبها اعم از رشد و تکثیر

( )RDPو غیر قابل تجزیه در شکمبه ( )RUPاست.

آنها بهبود یافته و تجزیهپذیری پروتئین قابل هضم در شکمبه

میکروارگانیسمها عالوه بر منبع نیتروژنی ،به آمونیاک هم نیاز

بیشتر شده و از عبور آنها به روده جلوگیری میکند که این امر

دارند که توسط پروتئین قابل تجزیه در شکمبه تأمین شده و

افزایش تولید پروتئین میکروبی را در پی دارد .در صورتی که

سبب تولید پروتئین میکروبی میشود .پروتئین غیرقابل تجزیه

میزان انرژی وارد شده به شکمبه بیشتر از میزان نیتروژن مصرف

در شکمبه در برابر هضم توسط میکروارگانیسمهای شکمبه مقاوم

شده باشد ،رشد میکروبی و عملکرد هضم کاهش مییابد

بوده و به روده عبور میکند که میتواند باعث افزایش اسیدهای

(.)Chanjula et al., 2004

آمینه در دسترس در روده شده و از این رو تولید شیر را افزایش
دهد .با کاهش میزان پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه ،میزان

میکروارگانیسمهای شکمبه

جریان آمینواسیدها به روده کم شده و در نتیجه باعث کاهش

پیدایش و چگونگی استقرار در شکمبه

میزان پروتئین قابل متابولیسم و پایین آمدن تولید شیر میشود

در سنین اولیه دام و دوران شیرخوارگی معدۀ
نشخوارکنندگان عاری از میکروارگانیسمهای فعال بوده و گاه در

(.)Cunningham et al., 1996

حد استریل میباشد؛ امّا با ورود ماده خشک مصرفی به دستگاه
فرآیند هضم مواد مغذی در نشخوارکنندگان

گوارش میکروارگانیسمهای هوازی اولین تکیاختههای معده

هضم مواد مغذی در نشخوارکنندگان به دو صورت هضم

چهار قسمتی نشخوارکنندگان با فعالیت تخمیری که در حال

میکروبی و هضم شیمیایی است .هضم میکروبی بیشتر در

توسعه است ،خواهند بود ( )Castillo-Gonzalez et al., 2014که

شکمبه ،نگاری و در مقادیر کم در سکوم و روده بزرگ انجام

در این جا گیاهان به عنوان مادۀ غذایی و بستری برای رشد

میشود .هضم شیمیایی نیز در تمامی قسمتهای دستگاه گوارش

میکروبها میباشند .جمعیت میکروبی مفید و طبیعی موجود در

به جز شکمبه -نگاری و هزارال صورت میگیرد (شریفی و خادم،

بزاق و مدفوع سایر دامها به همراه میکروارگانیسمهای موجود در

 .)0300فرآیندهای تخمیر عمدتاً در شکمبه انجام گرفته

پوشش گیاهی و مواد خوراکی ،عمده روش ورود مداوم

( )Tharwat et al., 2012و آنزیمهای موجود در شکمبه توسط

میکروارگانیسم به شکمبه را ایجاد میکند که میتواند شرایط

میکروارگانیسمهای مستقر در آنجا تولید میشوند .از این آنزیمها

تخمیر را در شکمبه در حال رشد حیوان جوان آماده کند

برای هضم و تخمیر خوراک مصرف شده توسط نشخوارکنندگان

(.)Wiliam AG and Coleman GC, 1997

استفاده میشود ( .)Aschenbach et al., 2011تنوع
میکروارگانیسمی اثر قابل توجهی در هضم و تجزیه مواد مغذی

انواع ،نقش و درصد حضور میکروارگانیسمها در شکمبه

دارد .فعالیت سریع یک گونه از میکروارگانیسمها بر روی مواد

اکوسیستم شکمبه از طیف گستردهای از میکروارگانیسمها

غذایی خاص ممکن است اثر منفی یا مثبت روی فعالیت گونههای

تشکیل شده است که در یک رابطۀ همزیستی در محیط بیهوازی

دیگر داشته باشد .برای مثال ،استفاده از اقالم کنسانترهای
سهلالهضم

میتواند

جمعیت

باکتریهای

01

هستند .باکتریها ،پروتوزوآها و قارچها به ترتیب با غلظت ،01

آمیلولیتیک
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 016و  010در میلیلیتر جمعیت میکروارگانیسمی شکمبه
تشکیل میدهند (.)Castillo-Gonzalez et al., 2014

باکتریهای تولیدکنندۀ متان

متان محصول نهایی تخمیر شکمبه و نمایانگر  6الی 01
باکتریها

شکمبه حاوی انواع گونههای باکتریایی است که اکثر
میکروارگانیسمهای بیهوازی را تشکیل میدهد ( Russell et al.,

.)1981

درصد از کل انرژی است که در ایجاد اثر گلخانهای نقش دارد.
متان توسط باکتریهای متانوژنیک از  CO2و هیدروژن تولید
میشود ( .)Van Zijderveld et al., 2011هیدروژن اضافی شکمبه
را که سبب کاهش فعالیتهای تخمیری در شکمبه میشود ،با
تغییرات شیمیایی و با کمک  CO2به متان تبدیل و آن را از

باکتریهای تجزیهکنندۀ سلولز

6

اولین گونه باکتریایی هضمکنندۀ سلولز هشت روز بعد از

شکمبه خارج میکنند .جمعیت این دسته متغییر و بین 0×01

تولد در دستگاه گوارش دامهای جوان دیده میشود pH .مناسب

تا  1×013و براساس نوع خوراک در حال نوسان است .مهمترین

برای رشد و بهترین عملکرد این گونههای باکتریایی بین  6الی 0

باکتریهای تولیدکنندۀ متان در شکمبه شامل :متانوباکتریوم

میباشد و  pHزیر  0/0برقابلیت هضم فیبر اثر میگذارد .مهمترین

رومینانتیوم ،متانوباکتریوم فورمیسیکوم ،متانومیکروبیوم موبایل،

گونههای هضمکنندۀ سلولز در شکمبه شامل فیبروسوکسینوژنز،

متانوباکتریوم ساباکسیدنس ،متانوباکتریوم سوهنجی ،متانوبروی

و

باکتراسمیتی و متانوسارسینا بارکری هستند (شریفی و خادم،

رومینوکوکوس فالوفاسینس ،رومینوکوکوس آلبوس
بوتیروویبریوفیبروسولوس میباشند (شریفی و خادم.)0300 ،

.)0300

باکتریهای تجزیهکنندۀ الکتات

باکتریهای تجزیهکنندۀ پروتئین

این باکتریها ،اسیدالکتیک را متابولیزه و تجمع آن را

تجزیۀ پروتئین در شکمبه با تولید آنزیم توسط

کنترل میکنند ،که به حفظ  pHشکمبه در محدودۀ مناسب

میکروارگانیسمهای شکمبه و طی فرآیندهای هیدرولیز پروتئین،

کمک میکند ( .)Mackie and Heath, 1979این باکتریها زمانی

تخریب پپتیدها و تجزیۀ اسیدهای آمینه انجام میشود

( Cotta

که تقریباً  71درصد از جیره غذایی کنسانتره باشد ،افزایش

 .)and Hespell, 1986پروتئاز از آنزیمهای اصلی این باکتریها در

مییابند ( .)Brown et al., 2006ازجمله مهمترین باکتریهای

تجزیۀ زنجیرۀ پروتئینی محسوب میشود .از مهمترین

تخمیرکنندۀ اسید الکتیک میتوان به مگاسفرا السدنی ،پروپیونی

باکتریهای تجزیهکنندۀ پروتئین از نوع گرم منفی میتوان

باکتریوم ،اروکسیک باکتریوم ،فوزوباکتریاها و ویلونال الکالسنس

سلنوموناس رومینانتیوم ،باکتریوئیدس آمیلوفیلوس و از نوع گرم

اشاره نمود (شریفی و خادم.)0300 ،

مثبت ،پروپیونی باکتریوم ،گونههای کلستریدیوم و ائوباکتریوم را
نام برد (شریفی و خادم.)0300 ،

باکتریهای تجزیهکنندۀ پکتین

پکتین در شکمبه توسط باکتریها و پروتوزوآ تخمیر

باکتریهای تجزیهکنندۀ چربی

میشود .باکتریهای شکمبه آنزیمهای تجزیهکنندۀ پکتین را

میکروارگانیسمهای شکمبه با دو مسیر عمده ،لیپولیز و

تولید و در محیط شکمبه ترشح میکنند ،پکتینلیازها آنزیمهای

بیوهیدروژناسیون ،لیپیدها را تغییر داده ( Castillo-Gonzalez et

اولیهای هستند که پکتین را در الیگوگاالکتورونوئیدها هیدرولیز

 )al., 2014و به اسیدهای چرب آزاد اشباع و گلیسرول آزاد تبدیل

میکنند ( .)Duskova and Marounek, 2001مهمترین گونههای

میکنند (شریفی و خادم .)0300 ،لیپیدهای شکمبه ابتدا توسط

و

لیپاز میکروبی هیدرولیز شده و این لیپازها با شکستن پیوندهای

پپتواسترپتوکوکوس الچنوسپیرا مولتی پاروس میباشند

استری ،اسیدهای چرب آزاد را تولید میکنند (.)Liu et al, 2009

انحصاری

این

باکتریها

).)Hobson et al., 2012

شامل

ترپونما

بریانتی

مهمترین

باکتریهای

مختص

این

گروه

از

گونه

آنایروویبریولیپولیتیکا و گونۀ میکروکوکوس میباشند (شریفی و
خادم.)0300 ،
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شکل  -3اشکال مختلف باکتریهای استخراج شده از شکمبه نشخوارکنندگان (شریفی و خادم)0300 ،
بسیاری از آنها در هیدرولیز و تخمیر سلولز نقش دارند (Yanez-

پروتوزوآ

پروتوزوآ در حدود  01الی  31درصد از جمعیت

 .)Ruiz et al., 2004در محیط شکمبه پروتئینهای محلول بیشتر

میکروارگانیسمی شکمبه را تشکیل میدهند که بیشترین آنها

توسط باکتریها و پروتوزوآ تجزیه و تخریب میشوند ( Hino and

مربوط به هلوتریشها و آنتودینیومورفیدا هستند ( Van Zwieten

 .)Russell, 1987همچنین اکسیژن اضافی وارد شده با خوراک را

 .)et al., 2008هلوتریشها میتوانند موجب تجزیه قندهای

که برای باکتریهای بیهوازی شکمبه سمی است ،متابولیزه

محلول شوند ،بنابراین موجب کاهش خطر اسیدوز پس از مصرف

میکنند ،از این رو کاهش تعداد پروتوزوآ در شکمبه تأثیر منفی

جیرههای خوراکی با غلظت زیاد قندهای قابل هضم در شکمبه

بر ساختار میکروبی دستگاه گوارش دارد

( Wiliam AG and

میشوند ( .)Van Zwieten et al., 2008تقریباً  01درصد از

 Coleman GC, 1997؛.)Clauss M et al., 2011

تکیاختههای شکمبه ،به جنس آنتودینیومورفیدا تعلق دارند که

شکل -0اشکال مختلف پروتوزوآ شکمبه (شریفی و خادم)0300 ،

نشخوارکنندگان با غلظت زیاد قندهای سریع التخمیر تغذیه

قارچ ها

قارچها در حدود  3درصد جمعت میکروارگانیسمی شکمبه

میشوند ،جمعیت آنها کاهش مییابد .قارچهای شکمبه قادر به

را تشکیل میدهند و در هضم خوراک مصرفی توسط

تولید آنزیمهایی هستند که سلولز و زایالنها را هیدرولیز کنند.

نشخوارکنندگان نقش دارند ( .)Jenkins et al., 2008قارچهای

فعالیت قارچی به هضم شکمبهای دیواره سلولی گیاه کمک

شکمبه در دوازدهه ،سکوم و مدفوع وجود دارند و وقتی

میکند ( .)Castillo-Gonzalez et al., 2014
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و همچنین بین گونههای مختلف متفاوت باشد (منصوری و
همکاران .)0330 ،جیرههای غنی از مواد خشبی مانند کاه و
جیرههای بر پایۀ سیلو که ماندگاری باالیی در شکمبه دارند،
سبب افزایش تراکم قارچها میشوند (.)Hobson et al.,2012
دستکاری محیط شکمبه با استفاده از افزودنیها

عموماً استفاده از مواد افزودنی در جیره خوراکی سبب
دستکاری جمعیت میکروارگانیسمی شکمبه میشود .افزودنیها
جزء مواد مغذی جیره محسوب نمیشوند ،امّا استفاده از آنها
شکل  -5قارچ کلونیزهکنندۀ بافتهای آوندی و اسکلرانشیمی با

باعث افزایش رشد ،بهبود ضریب تبدیل غذایی و سالمتی دام و

( Ho et

طیور میشود .از جمله این افزودنیها میتوان یونوفرها،

دیواره ضخیم قطعات کاه برنج مستقر شده در شکمبه بز

پروبیوتیکها ،هورمونها و مخمرها را نام برد .یونوفرهای رایج که

)al., 2000
عوامل مؤثر بر جمعیت و تعداد میکروارگانیسمهای شکمبه

جمعیت و تعداد میکروارگانیسمهای شکمبه به عواملی
مانند نژاد ،سن ،محیط بیرونی و تغذیه بستگی دارد
( .)Cholewinska et al., 2021همچنین عوامل گوناگونی مانند،
دما ،pH ،ظرفیت بافری ،فشار اسمزی ،استرس و غیره بر تعداد و
نوع میکروارگانیسمهای شکمبه اثر میگذارند

( wahrmund et

 )al., 2012امّا دو عامل اصلی در این خصوص ماهیت جیره و
فاصلۀ زمانی تغذیه میباشند و بیشترین تأثیر میتواند مربوط به
ماهیت کیفی جیره باشد ( .)Warner, 1962در صورت استفاده از
جیرههای غذایی بر پایه مقدار زیادی علوفه ،نسبت باکتریهای
گرم مثبت به

باکتریهای گرم منفی بیشتر میشود ( Matthews

در نشخوارکنندگان و طیور استفاده میشوند شامل الزالوسید،
موننسین ،سالینومایسین و ناراسین هستند (پایا و تقیزاده،
0307؛  .)Holdsworth, 2003یونوفرها سبب تغییر جمعیت
میکروبی شکمبه (تغییر نسبت جمعیت باکتریهای گرم مثبت
به گرم منفی) و روند تخمیر شکمبهای میشوند .باکتریهای گرم
منفی که از جمله باکتریهای تولیدکنندۀ پروپیونات هستند،
نسبت به باکتریهای گرم مثبت که تولیدکنندۀ الکتات ،استات
و متان میباشند ،در برابر یونوفرها مقاوم هستند و این امر به
دلیل تفاوت در ساختار غشای سلولی این باکتریها میباشد
(.)Lean et al., 1997
مکانیسم عمل یونوفرها

 .)C et al., 2019دمای محیط همراه با رطوبت نیز تأثیر قابل

در حالت طبیعی  pHقلیایی داخل باکتری امکان عبور

توجهی بر میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

یونها را از محیط بیرون به داخل باکتری فراهم میکند و باکتری

دارد و درجه حرارت و رطوبت باال ممکن است سبب ایجاد

از تبادل پروتون برای تولید انرژی بهره میبرد

( Holdsworth,

استرس گرمایی شود ( .)Cholewinska et al., 2021طی مطالعات

 .)2003یونوفرها با قرارگرفتن در دیواره سلولی باکتریها ،این

انجام شده جهت مقایسه جمعیت باکتریهای زنده در دامهای

دیواره را نسبت به یون هیدروژن نفوذپذیرتر کرده و با تعویض

مختلف تغذیه شده با جیرههایی با علوفه و یا کنسانتره زیاد ،نشان

یون هیدروژن با یک کاتیون معدنی مثل یون پتاسیم باعث انتقال

داده شد که به طور کلی تراکم باکتریها ،در حیوانات تغذیه شده

یون پتاسیم به خارج از باکتری میشود ،این عمل سبب کاهش

با جیره حاوی کنسانتره باال بیشتر است (.)Van Soset, 1994

 pHداخل باکتری شده و باکتری با مصرف انرژی و خروج یونهای

همچنین گزارش شده است که جمعیت پروتوزوآ در هنگام

هیدروژن تالش میکند تا از کاهش  pHدرونی جلوگیری کند.

مصرف جیره حاوی علوفه باال بیشتر از زمان مصرف جیرههای

در نتیجه انرژی برای متابولیسم درونی میکروارگانیسم کاهش

حاوی کنسانتره است .بنابراین حضور کربوهیدراتهای ساختمانی

یافته و منجر به مرگ باکتری میشود (پایا و تقیزاده.)0307 ،

برای توسعۀ پروتوزوآ در شکمبه ضروری میباشد .تعداد گونه و

طی مطالعهای تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر محیط و

تراکم پروتوزوآ میتواند بین حیوانات یک گونه از نشخوارکنندگان

پارامترهای شکمبهای گوسفند قزل مورد بررسی قرار گرفت؛ طبق
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نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات دیگر ،یونوفرها

چکرائی ا ،.پوررضا ،ج .و تبعیدیان ،س.ع" .)0337( .تأثیر استفاده

تأثیری بر میزان  pHشکمبه ندارند .مصرف یونوفرها سبب تغییر

از دانه و تفاله گوجه فرنگی در جیره غذایی بر عملکرد

در روند تخمیری شکمبه شده و موجب افزایش پروپیونات و

جوجههای گوشتی ".علوم آب و خاک (علوم و فنون

کاهش استات تولیدی در شکمبه میشوند ،امّا تأثیری بر میزان

کشاورزی و منابع طبیعی).010-303 ،03 ،
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شریفی م .و خادم ع.ا" .)0300( .نشخوارکنندگان و پویایی
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از دِآمیناسیون اسیدهای آمینه سبب افزایش عبور پروتئین به

منصوری ،ه ،.نیکخواه ،ع ،.رضائیان ،م .و میرهادی ،ا.)0330( .

روده و افزایش قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در روده

"مقایسۀ جمعیت میکروبی شکمبه با مصرف علوفۀ خشبی

میشوند .با کاهش دِآمیناسیون اسیدهای آمینه ،غلظت آمونیاکی

در گاوهای سیستانی و هلشتاین" ،پژوهش و سازندگی،3 ،

کاهش مییابد ،در نتیجه حیوان انرژی کمتری جهت تبدیل

.73-66

آمونیاک به اوره کرده و از اتالف انرژی جلوگیری میکند.
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Abstract
Important products of the agricultural and livestock industry include milk and dairy
products as well as red meat, which shows the special importance of animal breeding. One
of the valuable aspects of raising livestock, especially ruminants, is the use of low input
value feeds such as plant or animal waste that cannot be usable by humans. How the
microbial population in the rumen originated, as well as the complexities of how each of
them works and their specific activity, have long been discussed by scientists. In the early
stages of ruminant life and infancy, ruminants’ stomachs are free of active microorganisms
and are sometimes sterile, but as dry matter enters the gastrointestinal tract, aerobic
microorganisms will be the first developing protozoa of the fermenting rumen. In the rumen
environment, there are different types of microorganisms, including bacteria, fungi, and
protozoa, each of which has played a specific role and has a significant impact on animal
production, the knowledge of which can facilitate the formulation of diets at different stages
of animal physiological and production. The composition and number of rumen
microorganisms depend on factors such as race, age, external environment, and nutrition.
Also, various factors such as temperature, pH, buffer capacity, osmotic pressure, stress, etc.
affect the number and types of rumen microorganisms. In this article, an attempt has been
made to acquaint the fans and readers with some of the importance and complexities of this
amazing system and to provide them with information in this field.
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