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یادداشت

اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز

دکتر مهدی گنج خانلو

*0

 0دانشیار گرایش تغذیه دام ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران

قیمت گوشت قرمز در تاریخ  0011/10/10در کشتارگاههای ایران برای گوساله بین  011-001هزار تومان و
الشه گوسفندی  001-011هزار تومان برای هر کیلوگرم گزارش شده است .بر اساس دادههای موجود هر کیلوگرم
وزن دام زنده هم  11-01هزار تومان از دامدار خریداری میشود؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این
قیمتها مربوط به دام پروار شدۀ آماده کشتار میباشد .بر این اساس بعضی گزارشها از اُفت  00درصدی مصرف
گوشت قرمز حکایت دارند ،از طرفی هم ادامه روند فعلی و قیمتگذاری دستوری ،وَرشکستگی کامل دامداران
را در پی خواهد داشت .ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به ویژه وزیر محترم ،در جهت اصالح قیمت خرید
دام زنده و همچنین پرداخت یارانه به قشر آسیبپذیر برای گذر از وضعیت موجود ،دست به اقدام فوری بزنند
زیرا که کوتاهی در این زمینه منجر به فاجعه ملی خواهد شد.
بر اساس بررسیها و گزارشهای صورت گرفته ،کشور ما ایران سالیانه حدود  01الی  01میلیون تن خوراک
دام نیاز دارد که از این مقدار نزدیک به  01الی  06میلیون تن در داخل کشور تولید میشود و حدود  01تا 06
میلیون تن هم از طریق واردات تأمین میشود .از کل خوراک دام تولید داخل ،بیش از  01میلیون تن به علوفهها
اختصاص دارد که این مقدار تولید داخل تا سال جاری ( )0011عموماً نیاز علوفه کشور را تأمین میکرده است و
میزان وابستگی به واردات در بخش علوفه زیر  0درصد بوده است .این در حالی است که در بخش کنسانترهها
میزان وابستگی به واردات نسبت به علوفهها بسیار باالتر است ،به گونهای که در برخی از گزارشها این میزان
حدود  61درصد گزارش شده است.

*نویسنده مسئولganjkhanlou@ut.ac.ir :

تاریخ دریافت0011/10/21 :

تاریخ بازنگری----/--/-- :

تاریخ پذیرش0011/10/22 :

تاریخ انتشار آنالین0011/10/22 :

رفرنسدهی :گنج خانلو ،م .اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز .علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک0011 ،؛ .0-5 :)2(20

گنج خانلو؛ اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز

”

5

در سال جاری افزایش قیمت تمام شده مواد خوراکی برای کشاورزان ،منجر به

افزایش سرسام آور قیمت این اقالم برای دامدار گردیده است ،به شکلی که قیمت برخی

از این اقالم تولید داخل نسبت به سال قبل نزدیک  611درصد افزایش داشته است.
اینکه این افزایش قیمت اقالم کشاورزی ،منطقی هست یا خیر ،خارج از اهداف این
نوشته است و به صورت مجزا باید بررسی شود .تنها به بیان این نکته بسنده میشود
که قیمت اقالم خوراکی در کشور ،تحت تأثیر قیمت نهادههای دامی در دنیا و حجم
واردات میباشد که این اقالم عموم ًا از شرایط کشور و دنیا به صورت کند یا تند تبعیت
میکنند .امّا نکته مهم این است که بسیاری از مسئوالن کشور با طرح این ایده که
اختصاص ارز  0111تومانی به این بخش نباید منجر به افزایش قیمت تمام شده خوراک
و در نتیجه محصوالت دامی گردد ،نسبت به اصالح قیمتها مقاومت میکنند .روشن
است ادامۀ این مقاومت و عدم نگاه علمی ،عواقب بسیار خطرناکی برای کشور به دنبال
خواهد داشت .عدم اصالح قیمت گوشت قرمز (گوساله یا بره) باعث فروش دامهای
مولد ،در نتیجه کاهش شدید جمعیت دام مولد میشود؛ از طرفی باعث تغییر ترکیب
جمعیتی تولیدکنندگان در این بخش هم خواهد شد که در کل ،در ماههای آینده منجر
به افزایش شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان میشود .نکته مهم و قابل
توجه با فرض دسترسی عادالنه تمام بخشها به اقالم تأمینی از طریق ارز  0111تومانی،
این مسئله است که دولت در کل به  01درصد ( 01میلیون تن) بخش خوراک دام ،ارز
 0111تومانی اختصاص داده و توقع مدیرت قیمت کل بخش ( 01میلیون تن) را دارد که
عمالً غیر ممکن خواهد بود.

*

دکتر مهدی گنج خانلو

“
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انجمن علمی -دانشجویی
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دبیر مجمع انجمنهای علمی -دانشجویی دانشکدگان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب شد
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3265

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ طی جلسهای با حضور مسئوالن فرهنگی و دبیران انجمنهای علمی -دانشجویی ،آقای
اشکان غالمی ،دبیر انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی و دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تغذیه دام،
به عنوان دبیر مجمع انجمنهای علمی -دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال تحصیلی
 0011-10انتخاب شد.
از سوابق وی میتوان به عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای علمی -دانشجویی وزارت علوم،
دبیر اتحادیه انجمنهای علمی -دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور ،نائب دبیر انجمنهای علمی -دانشجویی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامِستیک و کسب افتخارات متعدد
در جشنوارههای بینالمللی ،ملی و دانشگاهی طی چهار سال فعالیت در انجمنهای علمی -دانشجویی اشاره کرد.
|هیئت تحریریه نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامِستیک و اعضای شورای مرکزی انجمن علمی-
دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران این انتخاب شایسته را تبریک عرض مینماید|.

*نویسنده مسئولAnimSSAUT@gmail.com :

تاریخ دریافت0011/19/20 :

تاریخ بازنگری----/--/-- :

تاریخ پذیرش0011/19/26 :

تاریخ انتشار آنالین0011/19/22 :

رفرنسدهی :انجمن علمی -دانشجویی .اخبار انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در پاییز  .0011علمی -ترویجی
(حرفهای) دامستیک0011 ،؛ .6-9 :)2(20

انجمن علمی -دانشجویی؛ اخبار انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی ...

7

افتخار آفرینی نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامِستیک
انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی در سومین
جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3248

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ آئین اختتامیه سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران 09 ،آبان ماه سال
 0011در دانشگاه تهران برگزار شد و نشریه دامِستیک موفق به کسب "مقام برگزیده" در بخش انجمنهای علمی-
دانشجویی ،محور نشریات برتر علمی -تخصصی شد.
دکتر سید عباس احمدی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،در این مراسم با اشاره به اینکه آثار
سومین جشنواره فرهنگ در  ۵بخش اصلی و یک بخش فرعی تقسیم شده است ،افزود :هزار و  ۷۳اثر دریافت شده که از
این میان  9۵اثر برگزیده تقدیر شناخته شدند که الزمه دریافت تقدیر و برگزیده شدن ،کسب حدنصاب  2۵امتیاز از 011
بوده است.
همچنین وی ادامه داد :در بخش نشریات دانشجویی از  ۷0۵اثر دریافتی  2۵اثر ،در بخش کانون فرهنگی از  6۷اثر
دریافتی  9اثر ،در بخش انجمن علمی از  20اثر دریافتی  ۷۷اثر ،در بخش دانشگاهیان برتر از  0۷1اثر دریافتی  ،0۵در
بخش معاونین و کارشناسان فرهنگی از  01اثر دریافتی  2اثر و در بخش سخنرانی ترویجی دلتا از  92اثر دریافتی  ۵اثر
برگزیده شدهاند.

”

انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه

تهران ضمن عرض تبریک به اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه
دامستیک ،بر خود الزم میداند تا از همراهی و حمایتهای جناب آقای
دکتر مهدی دهقان بنادکی ،استاد مشاور محترم نشریه دامستیک

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشد.

“

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره دو (شماره بیست پیاپی) ،پاییز 0011

شماره نوزدهم نشریه علمی -ترویجی (حرفهای)
دامِستیک منتشر شد.
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3233

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،اولین شماره از دوره بیست و یکم نشریه دامِستیک در بهار  0011منتشر
شد و عالقهمندان میتوانند با مراجعه به آدرس ) (https://domesticsj.ut.ac.ir/بخشهای مختلف نشریه را دانلود و
مطالعه نمایند .اختصاص شناسه دیجیتال اسناد ) (DOIبه مقاالت علمی -ترویجی و مروری و دریافت شاپای چاپی و
الکترونیکی ) (ISSNاز جمله ویژگیهای این نشریه هستند.
یادداشت این شماره از نشریه دامِستیک ،به قلم دکتر علی صادقی سفیدمزگی ،هیئت علمی گروه مهندسی علوم
دامی دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان "اوضاع شیر تو شیر لبنیات ایران" به رشته تحریر در آمده است .اخبار انجمن
علمی -دانشجویی و گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران ،مصاحبه با دکتر محمد مرادی شهربابک ،استاد بخش
ژنتیک و اصالحنژاد دام و طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران ،مقاالت علمی -ترویجی و مروری ،معرفی "مرکز
اصالحنژاد و بهبود تولیدات دامی کشور" ،آشنایی با نرمافزار ،معرفی کتاب "شناخت علمی بز ،تولید و پرورش آن" و بخش
آشنایی با حیوانات خانگی تحت عنوان "ماهیهای آکواریومی؛ دستهبندی و معرفی چند نژاد بازارپسند" از جمله بخشهای
این شماره از نشریه هستند.
همچنین حامیان مالی این شماره از نشریه دامِستیک ،شرکت میهن دانه و شرکت تعاونی دانشبنیان کیمیا
دانش الوند میباشند.

”

قابل توجه است که براساس مجوز شماره  1012000تاریخ

 21/02/0930با اعطای امتیاز نشریه حرفهای به "نشریه دامِستیک"

از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران موافقت شده است.

”

8

… Students Scientific Association; News of Animal Science Students Scientific Association

بر این اساس ،نشریه دامِستیک یک نشریه علمی -ترویجی یک
امتیازی محسوب میشود.
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افتخارآفرینی نشریه دامِستیک در دوازدهمین
جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر )02
https://domesticsj.ut.ac.ir/news?newsCode=3222

به گزارش کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
(تیتر  ،)02در روزهای  0۳و  02مرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و نشریه دامستیک موفق به کسب
"رتبه اول" در بخش مقاالت علمی تخصصی علوم پایه (صاحب اثر :فرزاد غفوری) و "رتبه سوم" در بخش
سایت و وبالگ (مدیر سایت :فرزاد غفوری) شد .همچنین نشریه دامستیک در حوزه نشریات برگزیده نیز در بین 0۱
نشریه برتر بخش کشاورزی ،دامپزشکی ،محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاههای کشور قرار گرفت.
در دوازدهمین دوره از جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی کشور که به میزبانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی برگزار شد ،پس از دریافت  22هزار و  2۳0اثر از سوی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور 2۷ ،هزار و
 ۳29اثر بعد از مرحله غربالگری اولیه توانستند جواز حضور در مرحله داوری را دریافت کنند و در نهایت تعداد  9۵۳اثر از
 9۷دانشگاه به مرحله نهایی جشنواره «تیتر  »02راه پیدا کرد .بدین ترتیب در مرحله نهایی داوری 00 ،دانشگاه علوم
پزشکی و  09دانشگاه تابعه وزارت علوم در اختتامیه جشنواره نماینده داشتند.
نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در مجموع موفق به کسب  0۵مقام در جشنواره تیتر  02شدند که از این
بین ،نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک با کسب دو مقام ،تنها نشریه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی است که
در این دوره از جشنواره افتخارآفرینی داشته است.
جشنواره تیتر هر دو سال یک بار توسط یکی از دستگاههای آموزش عالی کشور برگزار میشود .در دوره قبل،
جشنواره تیتر  00در سال  0۷92به میزبانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد و امسال وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی میزبان جشنواره «تیتر  »02بود که با شعار «عینیت در خبر ،انصاف در تحلیل ،آزادی در بیان» برگزار شد.

”

انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران ضمن عرض

تبریک به اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه دامستیک و آقای مهندس فرزاد غفوری،

”

بر خود الزم میداند تا از همراهی و حمایتهای جناب آقای دکتر مهدی دهقان بنادکی،
استاد مشاور محترم نشریه دامستیک کمال تشکر و قدردانی را داشته باشد.
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اشکان غالمی *0و علی اصغر خلیل خلیلی

 1دانشجوی کارشناسیارشد تغذیه دام گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام و طیور ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران ،ایران

در شمارههای پیشین نشریۀ دامِستیک ،به معرفی و آشنایی با اساتید برجسته از گرایشهای مختلف رشته
مهندسی علوم دامی پرداخته شد .در این شماره از نشریه با یکی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی علوم
دامی دانشگاه تهران به گفتگو میپردازیم؛ که اکنون در بین اساتید حاضر در این گروه آموزشی ،از نظر تعداد
سال ،بیشترین سابقه را داشته و همچنین مسئولیت مدیریت گروه را نیز بر عهده دارند.
دکتر ابوالفضل زالی متولد  1115/42 /40در شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان هستند .ایشان در دوران
تحصیل در مدرسه و دبیرستان همزمان با تحصیل ،به خصوص در تعطیالت (نوروز و تابستان) به کار کشاورزی (زراعت و
دامپروری) نیز پرداختهاند و در تمامی مقاطع شاگرد اول بودهاند .در دانشگاه نیز در دوره کارشناسی عالوه بر تحصیل،
تابستانها مشغول به کار بودهاند .ایشان در سن  25سالگی ازدواج کردهاند .فرزندان ایشان از جهت آن که همگی اشتغال
دانشگاهی دارند ،مسیر آقای دکتر زالی را ادامه دادهاند ،امّا رشته تحصیلی متفاوتی را انتخاب کردهاند .با توجه به صحبتهای
آقای دکتر زالی ،پیشینۀ کار خانواده همچون شغل پدر در انتخاب رشتۀ علوم دامی بسیار تأثیرگذار بوده است؛ چرا که پدر
ایشان شاغل به کشاورزی و دامپروری بودهاند و ایشان نیز همواره در کنار در این امور فعالیت داشتهاند.
در ادامه با این استاد فرهیخته به صحبت مینشینیم:

*نویسنده مسئولgholami.ashkan@ut.ac.ir :

تاریخ دریافت1044/40/12 :

تاریخ بازنگری1044/40/24 :

تاریخ پذیرش1044/40/22 :

تاریخ انتشار آنالین1044/40/22 :

رفرنسدهی :غالمی ،ا ،.خلیل خلیلی ،ع .ا" .آینده روشن در انتظار صنعت دام و طیور" ،مصاحبه با دکتر ابوالفضل زالی؛ دانشیار تغذیه دام گروه
مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران .علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک1044 ،؛ .14-12 :)2(21
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تغذیه دام ،ناظر به تغذیه نشخوارکنندگان بزرگ با محوریت گاو
هلشتاین بود.

کدام یک از اساتید حاضر در گروه مهندسی علوم دامی
دانشگاه تهران قبل از شما در گروه حضور داشتهاند؟

اساتید پیش از حضور من ،مانند دکتر نیکخواه ،دکتر
شیوازاد ،دکتر اسدی مقدم و مرحوم دکتر جامعی بودند که در
حال

تصویر  -0دکتر ابوالفضل زالی -عضو هیئت علمی گروه مهندسی علوم
دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حاضر همگی بازنشسته هستند.

اولین کسی که بعد از شنیدن نام "استاد" به ذهنتان میآید،
چه کسی است و دلیل آن چیست؟

دکتر نیکخواه و دکتر اکبر؛ دکتر نیکخواه جدیتی مثالزدنی

آیا شما با عالقه و شناخت وارد رشته علوم دامی شدهاید؟ چرا

به عنوان یک استاد داشتند که در نسل فعلی نظیر آن کمتر

تغذیه دام؟

مشاهده میشود .دکتر اکبر نیز به لحاظ روش تدریس و پژوهش،

بنده به رشته کشاورزی خصوصاً علوم دامی عالقهمند بودم.
مقطع کارشناسی ارشد من ،در زمینه ژنتیک و اصالح نژاد و در

در طول دوران تحصیل من شخصیتی مؤثر بودند که متأسفانه
حضور ایشان در

ایران تداوم نیافت.

مقطع دکتری متمرکز بر تغذیه بود .مشخصاً در دوره کارشناسی
ارشد با توجه به نیاز کشور ،کار وسیعی را برای انشعاب الین

به عنوان مدیر گروه چه برنامههایی برای آینده گروه مهندسی

گوشتی از الینهای موجود در ایران انجام دادم که با توجه به نیاز

علوم دامی دارید؟ و چه رویکردی را برای جذب اساتید جوان

آن روز کشور ،امری ضروری به شمار میرفت .در دورۀ دکتری

و جدید برای بخشهای مختلف این گروه دارید؟

نیز در زمینه نسبتاً نوپای تغذیه گوسفند به پژوهش پرداختم که

ارتباط بیشتر و مناسبتر اساتید و دانشجویان و تجدید نظر

اهمیت خواهد داشت.

در سرفصل دروس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتقای کیفیت

به نظر میرسید در آینده دامپروری ایران

آزمایشگاهها و مزرعه گروه .به منظور جذب اساتید جوان باید با
نظر شما در مورد آیندهی رشته تغذیه دام چیست؟

تغذیه دام ،نقش مؤثری در دامپروری دارد ،زیرا اگر فقط

هماهنگی مسئولین پردیس و دانشگاه نسبت به جذب اساتید
جوان و عالقهمند

اقدام نمود.

بهبود ژنتیکی بدون توجه به تغذیه و سایر عوامل محیطی انجام
گیرد ،دامها نمیتوانند استعداد خودشان را به خوبی بروز دهند؛

ساختمان جدید گروه مهندسی علوم دامی در چه وضعیتی

بنابراین همزمان با اصالح نژاد دام باید به تغذیه و سایر عوامل

میباشد و چه زمانی به بهرهبرداری کامل میرسد؟

محیطی نیز توجه نمود .

با توجه به سلسلهای از تصمیمات مدیریتی و حوادث

چه پیامی برای فعاالن و محققان حوزه تغذیه دام دارید؟

ارزش کار خود را بدانند ،چون فعالیت در رشتۀ کشاورزی
و از جمله مهندسی علوم دامی تالش در جهت امنیت غذایی است
و موجب خودکفایی کشور میشود .

از نظر شما بهترین و مهمترین دستاورد شما برای جامعه علمی
چیست؟

توجه به ضرورت پژوهش در زمینۀ تغذیه گوسفند؛ پیش از
توجه جدی به تغذیۀ گوسفند در گروه مهندسی علوم دامی ،چه

پیشآمده در مسیر این پروژه ،متأسفانه وضعیت فعلی ساختمان
نامعلوم است و پیشبینی قطعی نسبت به بهرهبرداری از آن ممکن
نیست.

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری بهویژه
در این دوران کرونایی چیست؟

سیاستگذاریهای مناسب توسط دولت و استفاده از مردم
و متخصصین جهت اجرای سیاستها و عدم دخالت دولت در
جزئیات امور

مربوط به کشاورزی (زراعت ،دامپروری و .)...

در این گروه و چه در سایر گروههای علوم دامی عمدۀ پژوهشهای
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دیدگاه شما نسبت به آیندۀ رشته مهندسی علوم دامی در ایران
چگونه است؟

سخن پایانی نویسنده

به نظر من در آینده رشتههای مختلف کشاورزی از جمله
علوم دامی در کشور وضعیت خوبی خواهند داشت ،چون کشوری

فعالیت در حوزه علوم دامی با تأمین پروتئین

میتواند قوی باشد و روی پای خود بایستد که در محصوالت

مورد نیاز جامعه و امنیت غذایی در ارتباط است .با

کشاورزی خودکفا باشد .نظر به اینکه در کشور ما کشاورزی محور

پیشرفت روزافزون جوامع و رشد جمعیت ،تأمین

خودکفایی میباشد ،کسانی که با عالقه وارد این رشته شوند و

نیازهای روزمره مردم نیز از اهمیت بیشتری برخوردار

تالش و کوشش و جدیت نمایند ،قطعاً موفق خواهند بود .

خواهد بود .بنابراین دانشجویان این رشته با کسب

به عنوان سخن آخر...

قدر دوران تحصیل خود را بدانید و سعی کنید بدون توجه
به فضاهای بعضاً ناامیدکننده با جدیت در درس و کسب

همزمان دانش و مهارت در حین تحصیل و جدیت و
تالش در این امر ،در جهت آیندهای روشن برای خود
و جامعه گام مهمی برمیدارند.

مهارتهای الزم ،آیندهای روشنتر از امروز برای خود و کشور رقم

|با آرزوی ایرانی سربلند|

بزنید.

تعدادی از کتابهای تدوین و ترجمه شده توسط دکتر ابوالفضل زالی
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سمّ زیرالنون در تغذیه طیور
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امیر مصیب زاده *0و امین رحیمی

 0دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ،آذربایجان غربی ،ایران
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چکیده

سمّ قارچی زیرالنون ) (Zearalenoneدر سر تا سر جهان در غالت و دانههایی مانند ذرت و سویا یافت میشود .این سم
علیرغم ساختار غیر استرادیولی خود ،گیرندههای استروژن را فعال کرده و موجب تغییرات عملکردی و بافت شناسی در
اندامهای تولیدمثلی میشود .در بین حیوانات مزرعهای خوکها حساسیت بیشتری به این س ّم داشته و عالئم مسمومیت با
این سم شامل تحلیل تخمدان ،افزایش فواصل فحلی ،افزایش ماندگاری جسم زرد ،کاهش باروری و مردهزایی است .مطالعات
کنترل شده نشان داد که شدت این اثرات بستگی به مرحله تولیدمثلی حیوان دارد و بیشترین اثرات را در حیوان نابالغ دارد.
سمّ زیرالنون نه تنها با هر دو نوع گیرندههای استروژن برهمکنش دارد ،بلکه سوبسترای هیدروکسی استروئید دهیدروژناز
نیز میباشد که این آنزیم این س ّم را به دو متابولیت ایزومری استروئیدی ) (Stereoisomericکه شامل آلفا-زیرالنون و بتا-
زیرالنون هستند ،تبدیل میکند .متابولیتهای ثانویه آلفا-زیرالنون و بتا-زیرالنون در مرحله دوم احیا ،تولید میشوند .آلفا-
هیدروکسیالسیون منجر به افزایش قدرت استروژنیک این ترکیبات در مقایسه با ترکیب اولیه شده و احتماالً میزان اختصاصی
بودن آلفا-هیدروکسیالسیون در گونههای حیوانی به حساسیت قرار گرفتن آن گونه مشخص حیوان ،مثالً خوک ،در معرض
سمّ زیرالنون ارتباط داشته باشد .یکی دیگر از عوامل حساسیت گونه حیوان مربوط به ظرفیت غیرفعالسازی سمّ زیرالنون و
متابولیتهای آن از طریق گلوکورونوئیداسیون است .در مقایسه با سایر گونههای حیوانی ،خوکها ظرفیت غیرفعالسازی
گلوکورونوئیداسیونی پائینی دارند و به همین دلیل ،این امر میتواند موجب تأخیر در غیرفعالسازی زیرالنون شود.
کلمات کلیدی :زیرالنون ،سمّ ،ناهنجاریهای تولیدمثلی ،گیرنده استروژن ،طیور
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جذب و توزیع سمّ زیرالنون

مقدمه
زیرالنون ،با ترکیب شیمیایی 6-(10-hydroxy-6-oxo-

زیرالنون به محض خورده شدن سریعاً جذب شده و قابلیت

trans-1-undecenyl)-β-resorcylic acid lactone; CAS

دسترسی زیستی آن به  1/8تا  1/88دُز مصرف شده میرسد

 ،17924-92-4در قالب متابولیت ثانویه توسط تعدادی از
گونههای فوزاریوم ( )Fusariumمانند فوزاریوم کولموروم ( F.

 ،)culmorumفوزاریوم گرامینهآروم ()F. graminearum
( Caldwell et al., 1970; Mirocha et al., 1976; Hestbjerg

 ،)et al., 2002; Glenn, 2007فوزایروم اکوایسِتی ()F. equiseti
و فوزاریوم کروکوِلِنس (Bennett and ( )F. crookwellense

 )Klich, 2003تولید میشود .مشخص شده است که این گونهها
گندم ،جو ،برنج ،ذرت و برخی دیگر از دانهها را آلوده میکنند
( Mirocha et al., 1974; Pande et al., 1990; Yamashita et

 .)al., 1995; Jimenez and Mateo, 1997غلظت زیرالنون در
اقالم خوراکی و غذایی میتواند از چند میکروگرم تا 112
میلیگرم بر کیلوگرم در خوراکهای حیوانی بسته به واریته گیاه،
موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی منطقهای که محصول
در آن رشد میکند ،متفاوت باشد ( ;Vrabcheva et al., 1996

 .)Binder et al., 2007علیرغم این که آلودگی با این سمّ پیش
از برداشت محصول اتفاق میافتد ،نباید از تولید آن پس از
برداشت نیز به طور کامل غافل شد .سم زیرالنون مقاوم بوده و با
روشهای رایج فرآوری خوراک از بین نمیرود و همان طور که
نشان داده شد ،در محصوالت به دست آمده از غالت مانند نان،
آبجو و خوراکهای فرآوری شده دام و طیور وجود داشته است
( .)Scott, 1996; Ryu et al., 2003; Jouany, 2007به دنبال
مصرف این سمّ همراه با خوراک ،زیرالنون به گیرندههای استروژن
متصل شده و منجر به تغییرات عملکردی و بافتشناسی در
اندامهای تولیدمثلی هدف میشود ( ;Fitzpatrick et al., 1989

 .)Katzenellenbogen et al., 1979; Shier et al., 2001مصرف
سمّ زیرالنون موجب بروز عالئمی مانند افزایش استروژن در خون،
خصوصاً خون خوک و در مقادیر کمتر در خون سایر گونههای
حیوانی ،میشود .کمیته اتحادیه اروپا مقادیر مجاز دئوکسی
نیوالِنول در خوراکهای حیوانی را مشخص کرده است ( Official

 .)Journal of the European Union, 2006مقادیر مجاز
تعیینشده برای غالت ،محصوالت غالت و محصوالت فرعی ذرت
(حاوی  01درصد رطوبت) به ترتیب  1و  )mg/kg( ppm 1است.

( .)Kuiper-Goodman et al., 1987در مطالعات انجام شده در
خوکها مشخص شد که زیرالنون در انتروسیتهای بافت روده
جذب شده و به متابولیتهای غالب خود یعنی آلفا-زیرالنون و
بتا-زیرالنون تبدیل میشود .این متابولیتهای هیدروکسیله شده
میتوانند گلوکورونیداته شده و مستقیماً دفع شوند که این امر
حذف پیشسیستمی را تکمیل میکند (.)Biehl et al., 1993
متابولیتهای زیرالنون  11دقیقه پس از مصرف این سمّ به طور
قابل مالحظهای در سرم افزایش یافت .نیمه عمر دفع این سمّ از
طریق پالسما در هر دو حالت خورده شدن و تزریق  81ساعت
برآورد شد .البته این نیمه عمر از طریق بستهشدن مجاری
صفراوی به  1ساعت کاهش یافت که این امر نشان دهنده اهمیت
ترشح متابولیتهای گلوکورونیدات از طریق صفرا و به دنبال آن
بازجذب جزئی که تکمیلکننده چرخه درون کبدی است
( .)Kuiper-Goodman et al., 1987مشخص شده است که 0
هفته پس از مصرف دُزهای باالی زیرالنون ( 01میلیگرم بر
کیلوگرم خوراک) باقی ماندههای آن در کبد بین  18تا 018
میکروگرم بر کیلوگرم متغیر بود (.)James and Smith, 1982
زولنر و همکاران ( )1111با نمونهبرداری از بافت کبد خوک تغذیه
شده با جو دو سر حاوی سمّ زیرالنون نشان دادند که آلفا-
زیرالنون به مقدار زیاد و بتا-زیرالنون و زیرالنون اولیه به مقدار
کم در این بافت تجمع یافتهاند .آنالیز محتوای ماهیچهها نیز نتایج
قابل مقایسهای را نشان داد که بدین ترتیب آلفا-زیرالنون
بیشترین میزان تجمع را در ماهیچهها داشت ،البته مقدار اندکی
زیرالنون اولیه نیز در این بافت گزراش شد .میروچا و همکاران
( )0081با تغذیه جوجهها با جیرههای حاوی سم زیرالنون
باقی مانده این سم در ماهیچه و کبد را گزارش کردند ،ولی هیچ
اطالعاتی در باره متابولیتها ارائه نکردند .میانگین غلظت سم
زیرالنون اولیه و آلفا-زیرالنون در کبد مرغهای تغذیه شده با ذرت
آلوده به این سم ( 0881میکروگرم سم زیرالنون بر کیلوگرم
ذرت) به ترتیب  1/0و  1/1میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن
گزارش شد و این در حالی است که هیچ باقیماندهای از سمّ
زیرالنون یا متابولیتهای آن در تخممرغ گزارش نشد ( Danicke

 .)et al., 2002در مجموع ،تمام این مطالعات نشان دادند که
Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021
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زیرالنون به طور گسترده توزیع شده و به طور آهسته از بدن دفع

با به هم زدن تعادل استروئیدهای فعال در بافتهای غنی از

میشوند .همانطور که اشاره شد نرخ ورود این سم به شیر و

گیرندههای آن استروئیدها ،میتواند موجب بروز اختالل شود .در

همچنین ذخیره آن در بافتها پایین است که نشان میدهد

این صورت زیرالنون و متابولیتهای آن باید به عنوان عوامل

احتمال مسموم شدن انسان توسط محصوالت پروتئینی حیوانی

مختلکنندههای درونزادی شناخته شوند؛ چون هم در سطح

کمتر از احتمال آلودهشدن آنها از طریق مصرف غالت و دانههای

( Penning et

آلوده به این سم است

( Fink-Gremmels and Malekinejad,

.)2007

پیش از گیرنده فعالیت هورمونی را تنظیم کرده

 )al., 2004و هم در سطح گیرنده در قالب عوامل همسو -ناهمسو
عمل میکند.
پس از فاز اول متابولیسم ،آلفا-زیرالنول و بتا-زیرالنول و

تبدیالت زیستی و دفع سمّ زیرالنون

کیسلینگ و اولسن ( )0081اولین مطالعه جامع در ارتباط
با تبدیالت زیستی زیرالنون را انجام دادند و در این مطالعه به
تفاوتهای بین گونهای در هر دو فاز اول و دوم متابولیسم و همین
طور وجود -1آلفا و -1بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز به
عنوان آنزیمهای اصلی کاتالیزکننده مرحله اول تبدیالت زیستی
این سم اشاره کردند .اصلیترین اندامهای درگیر در تبدیالت
زیستی سم زیرالنون در مصرف دهانی ،روده و کبد است .عالوه
بر این اندامهای هدف فعالیت استروژنیک نیز میتوانند تبدیالتی
را در زیرالنون انجام داده و برای یکسری از واکنشهای زنجیرهای
در متابولیسم استروئیدها آماده کنند

( Malekinejad et al.,

 .)2006فاز اول متابولیسم گروه کتونی روی کربن شماره  2را احیا
کرده و آلفا-زیرالنون ویا استروئید ایزومری مشابه آن بتا-زیرالنون
را تولید میکند .پیشتر و با احیای پیوند دوگانه بین کربن  00و
 ،01آلفا و بتا-زیراالنول ( α-ZALو  )β-ZALتولید میکنند که
ترکیبات با فلئورسنس پایین بوده و اغلب اندازهگیری نمیشوند.
مطالعات مقایسهای با میکروزومهای کبدی نشان داد که نسبت

همچنین زیرالنون اولیه توسط -UDPگلوکورونیل ترانسفراز
مزدوج شده و از طریق ادرار و ترشحات صفرای دفع میشوند
( .)Mirocha et al., 1981بیان -UDPگلوکورونیل ترانسفراز در
خوکها در مقایسه با گاو نسبتاً پایین است ( Krishnaswamy et

.)al., 2003
بر خالف بافتهای پستانداران ،انواع میکروارگانیسمهایی
که الکتونوهیدروالز ( )lactonohydrolasesدر آنها بیان میشود
قادر به تبدیل زیرالنون به ترکیبات غیر استروژنیک

1-(3,5-

 dihydroxy-phenyl)-10’-hydroxy-1’-undeca-6-oneدر

pH

قلیایی هستند ( .)Takahashi-Ando et al., 2002ظاهراً تجزیه
میکروبیولوژیکی زیرالنون توسط میکروفلور شکمبه و همین طور
باکتریهای روده بزرگ در تک معدهایها تا حدودی به فعالیت
این آنزیم مربوط است .امروزه پیشرفتهای تکنیکی بر استفاده از
این آنزیمها در سمزادیی اقالم خوراکی و غذایی تمرکز کرده
است.
نحوه عمل بیوشیمیایی

بین تولید آلفا-زیراالنول و بتا-زیراالنول بین گونههای مختلف

زیرالنون و متابولیتهای آن از طریق اتصال به گیرندههای

( Malekinejad et al., 2005b; Olsen et

استروژن تأثیر خود را بر جای میگذارند .گمان میشود که

 .)al., 1985آلفا-زیراالنول در خوک و انسان و بتا-زیراالنول در

کمپلکس زیرالنون-گیرنده به سمت هسته سلول رفته و در آنجا

طیور و نشخوارکنندگان زیاد تولید میشود.

به عناصر پاسخ دهنده به استروژن متصل شده و از این طریق

حیوانی متفاوت است

مشخص شده است که احیای گروه کتونی زیرالنون توسط

رونویسی ژنی را فعال میکند ( .)Riley, 1998ویتیلیف و بوید

آنزیم -1آلفا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز ( ،)3α-HSDکه

( )0018و بسیاری از مطالعات انجام شده پس از آن تأیید کردند

در انواع اندامها یافت شده و تحت شرایط فیزیولوژیکی ،مسئول

که زیرالنون و متابولیتهای آن روی هر دو نوع از گیرندههای

( Olsen

استروژنی به عنوان عوامل رقابتی همسو -ناهمسو عمل میکنند.

 .)et al., 1985; Pompa et al., 1986همانطور که در مطالعات

مطالعات انجام شده در بخشهای داخلی سلولهای اندامهای

مقایسهای برونتنی ( )Malekinejad et al., 2005cگزارش شد،

مختلف نشان داد که تمایل نسبی زیرالنون و متابولیتهای آنها

رقابت زیرالنون با هورمونهای طبیعی برای اتصال به جایگاه فعال

از کمتر از  1/10تا  1/01در مقایسه با تمایل -01بتا استروژن

سوبسترا بر روی آنزیم -1آلفا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز

متفاوت بوده و در این بین آلفا-زیرالنول بیشترین فعالیت اتصالی

متابولیسم هورمونهای استروئیدی است انجام میشود

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره دو (شماره بیست پیاپی) ،پاییز 0011
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را دارد .مقایسه تمایل نسبی زیرالنون و متابولیتهای آن به اتصال

گیاه میزبان و موقعیت جغرافیایی متفاوت است .در نتیجه حیوان

به گیرندههای سیتوپالسمی رحم موشها نشان داد که:

در معرض ترکیبی از این سموم قرار دارد .از این طریق میتوان

آلفا-زیراالنول>آلفا-زیرانول>بتا-زیراالنول>زیرالنون>بتا-

تفاوتهای بین استفاده از سموم کریستاله با سموم طبیعی

زیرانول (.)Kuiper-Goodman et al., 1987

موجود در خوراک را توضیح داد .در تمام مطالعات انجام شده
اثرات مضر تحریک شده از طریق سموم طبیعی موجود در خوراک

سمیت و اثرات مخرب پس از مصرف زیرالنون از طریق خوراک

بسیار بیشتر از سموم کریستاله بود (.)EFSA, 2004

در طیور

به نظر میرسد طیور نسبت به زیرالنون بسیار مقاوم بوده

مرور منابع

و مصرف خوراک حاوی این سم تا مقادیر بیشتر از  811میلیگرم

بورانات راگول و همکاران ( )1108وضعیت ابقای زیرالنون

در کیلوگرم به مدت  1روز هیچ آثاری از مسمومیت و یا آسیب

و متابولیتهای آن (آلفا و بتا-زیرالنول) در بافتهای بدن

( Chi et

جوجههای گوشتی را مطالعه کردند .برای این منظور مقدار 0/1

 .)al., 1980سطوح باالی زیرالنون ممکن است موجب متورم

میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت دهانی و تزریق وریدی

شدن مخرج و افزایش ابعاد اویداکت شود (.)Allen et al., 1981

استفاده شد .نتایج این آزمایش نشان داد که زیرالنون از دستگاه

مصرف جیره حاوی  811میکروگرم زیرالنون به مدت دو هفته

گوارش جذب شده و قادر به نفوذ به انواع بافتهای جوجههای

توسط بوقلمون نر موجب بروز پاسخ افزایش آندرژنیک در این

گوشتی را دارد .مطالعات زیادی گزارش دادند که زیرالنون باعث

پرندگان میشود (.)Olsen et al., 1986

تحریک سرطان کبد ،بیماری کلیوی و سمیت خون در جوندگان

به عملکرد تولیدمثلی جوجههای بالغ وارد نکرده است

جالب است که در برخی از کشورها زرانول (مشابه آلفا-

و کاهش تولید شیر در گاوهای شیری میشود.

زیرالنون) به عنوان محرک رشد برای چاق کردن گاوها و
گوسفندها

استفاده

میشود

( and

Fink-Gremmels

.)Malekinejad, 2007
تردیدها در اندازهگیری کمی اثرات مضر مصرف زیرالنون

نتایج مطالعات تا به اینجا نشان داد که زیرالنون تأثیر منفی
در سیستم تولیدمثلی جنس ماده به خصوص خوکها دارد.
اطالعات این مطالعه نشان داد که تفاوتهای زیادی که حداقل
غلظت مؤثر در خوراک را نشان میدهند ،وجود داشته و میتوان
از آنها به عنوان راهنما در کارخانجات ساخت خوراک استفاده
کرد .تفاوت نشان داده شده در این مطالعات را میتوان به عوامل
مختلفی مانند تفاوت در مواد آزمایش (سموم کریستاله در مقابل

شکل  -0ساختار شیمیایی زیرالنون ( ،)aآلفا-زیرالنول ( )bو بتا-

سموم طبیعی موجود در خوراک) ،تفاوت در سن و نژاد و تفاوت

زیرالنول (.)c

در رژیم خوراکی ارتباط داد.
سمومی که به صورت طبیعی در گیاه وجود دارند موجب

رفتار سمّی و بافتهایی که س ّم در آنها میتواند ابقا شود

قرارگیری حیوان در معرض بیش از یک نوع سم میشود .زیرالنون

در حیوانات اهلی مطالعه شده است ،امّا در این رابطه اطالعات

توسط انواع گونههای فوزاریومی تولید میشوند که این گونهها

محدودی در مورد طیور وجود دارد .اوسالر و همکاران ()1101

قادر به ساخت سایر سموم هستند؛ مانند دئوکسی نیوالنول

خصوصیات سمی زیرالنون پس از تزریق وریدی را گزارش کردند،

X

با این حال اطالعات اندکی در ارتباط با قابلیت دسترسی زیستی،

( ،)Deoxynivalenolنیوالنول ( )Nivalenolو فوزاریوم

( .)Fusarium Xغلظتهای نسبی هر یک از سموم بسته به گونه
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ابقای بافتی و متابولیسم زیرالنون در جوجههای گوشتی وجود

و عملکرد کبد و سطوح آنتیاکسیدانی جوجههای گوشتی را در

دارد.

جیرههای آلوده به زیرالنون بهبود دهند.
در این مطالعه با نشان دادن نرخ کلی دفع زیرالنون از بدن

کاهش قابلیت دسترسی زیستی سموم قارچی در دستگاه

پس از تزریق ،امکان پیشبینی تجمع زیرالنون در جوجههای

گوارش حیوان از طریق افزودن جاذبهای حاوی کربن فعال،

گوشتی فراهم شد که مقدار  0/12ساعت برآورد حاصل از این

هیدراتهای سدیمی آلومینوسیلیکاتها و انواع مواد معدنی رُسی

پیشبینی بود .میانگین زمان ابقا تا  1/0ساعت پس از تزریق بود.

رایجترین استراتژی برای سمزدایی از خوراکهای حیوانی است

به نظر میرسد زیرالنون به سرعت از بدن جوجههای گوشتی دفع

( .)Zhu et al., 2016پلیگُرسکیت ،یک سیلیکات آلومینیوم-

میشود .نیمه عمر دفع زیرالنون از بدن جوجههای گوشتی در

منگنز هیدراته رُسی است که دارای خصوصیاتی مانند منافذ

این مطالعه کمتر از خوک ( 1/21ساعت) و بُز ( 18/88ساعت)

فراوان ،ظرفیت تبادل یونی مناسب به دلیل ساختار کریستالی

بود .نرخ توزیع سم در بافتهای بدن پس از تزریق  2/0لیتر بر

ویژه ،حالت دستهای و ابعاد نانومتری پایههای کریستالی است

کیلوگرم برآورد شد .عالوه بر این قسمت عمده آلفا-زیرالنول و

(.)Murray, 2000; Wang and Wang, 2016

بتا-زیرالنول در پالسمای جوجههای گوشتی یافت شد که این
ترکیبات از  8دقیقه تا  0ساعت پس از تزریق زیرالنون قابل
شناسایی بودند .بنابراین زیرالنون در پالسمای جوجههای گوشتی
به سرعت به آلفا-زیرالنول و بتا-زیرالنول تبدیل شدند.
سطوح متابولیتهای آلفا-زیرالنول و بتا-زیرالنول در هر
یک از بافتها به ترتیب بیشترین به کمترین به این شرح بود:
روده>کبد>کلیه و ماهیچه .میزان آلفا-زیرالنول در جوجههای
گوشتی بیشتر از بتا-زیرالنول بود؛ به همین دلیل است که گفته
میشود آلفا-زیرالنول متابولیت اصلی زیرالنون در جوجههای
گوشتی است ( Biehl et al., 1993; Danicke et al., 2005; Doll

 .)et al., 2004; Olsen et al., 1985; Zollner et al., 2002این
مطلب نیز نشان دهنده قابلیت نفوذ زیرالنون به انواع بافتهای
جوجههای گوشتی است .بنابر این اطالعات میتوان گفت که
زیرالنون عمدتاً در قالب آلفا-زیرالنول از طریق فضوالت پرنده
دفع میشود.
چن و همکاران ( )1100تأثیر پلیگُرسکیتهای
( )palygorskiteتغییر یافته (یک گرم بر کیلوگرم جیره) در
محافظت در برابر اثرات منفی جیرههای حاوی زیرالنون خالص
در جوجههای گوشتی را مورد مطالعه قرار دادند .مصرف زیرالنون
موجب کاهش در افزایش وزن و کارایی خوراک در دروه پایانی و
کل دروه شد ،امّا مقادیر این پارامترها در گروهی که پلیگُرس-
کیت هم به جیره آنها اضافه شده بود ،افزایش یافت .نتایج به
دست آمده از این مطالعه نشان داد که پلیگُرسکیتها میتوانند
عملکرد رشد را افزایش ،بقایای زیرالنون در کبد و کلیه را کاهش

نتیجهگیری کلی

زیرالنون علیرغم ساختار غیر استرادیولی ،اثرات بیولوژیکی
آن بسیار مشابه با اثرات استروژن -17بتا استرادیول در فعالسازی
گیرندههای استروژن است .عالوه بر این زیرالنون و متابولیتهای
آن به عنوان سوبسترا استفاده شده و با استروئیدهای درونزادی
برای اتصال به جایگاه فعال آنزیمهای موجود در سنتز هورمونی
رقابت میکنند .بنابراین زیرالنون و متابولیتهای آن تمام
مالکهای الزم برای فعالیت به عنوان عامل مختلکننده داخلی
را دارند .این گروه از ترکیبات شامل دامنه گستردهای از انواع
مختلف مواد شیمیایی متنوع است که در سنتز ،ترشح ،نقل و
انتقال ،اتصال ،فعالیت و حذف هورمونهای طبیعی بدن که
مسئول حفظ هموستازی ،تولیدمثل ،رشد و رفتار در بدن هستند،
اختالل ایجاد میکند ( .)IPCS, 2002عالئم کلینیکی قرارگیری
در معرض زیرالنون ممکن است تنها به دلیل غلظت واقعی سم
استفاده شده در جیره نبوده و ناشی از قرارگیری در معرض این
سم پیش از شروع آزمایش باشد .این موضوع اهمیت کاربردی
زیادی دارد ،چون سابقه قرارگیری حیوان در معرض سمّ معموالً
مشخص نیست ،امّا باید به عنوان یک عامل دخیل در بیان بیماری
شناخته شود.
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Abstract
Zearalenone is a fungi mycotoxin which is being found in cereals such as corn grains and
soybean worldwide. This mycotoxin activates estrogen receptors despite its non-estradiol
structure and thus causes morphological and functional changes in reproduction organs. Pigs
are known as the most susceptible species to this mycotoxin among farm animals, and the
clinical symptom of exposure to this mycotoxin involves ovarian atrophy, prolonged estrus
intervals, persistent corpora lutea, decreased fertility, and stillbirth. Controlled experiments
showed that the severity of these effects depends on the reproductive status of the animals,
which have the greatest impact on immature animals. Zearalenone not only interacts with both
types of estrogen receptors but also is the hydroxysteroid substrate of dehydrogenase, which
converts the zearalenone into two isomeric steroid metabolites called alpha-zearalenone and
beta-zearalenone. Secondary metabolites of alpha-zearalenone and beta zearalenone are
produced in the second step of the reduction process. Alpha-hydroxylation increases the
estrogenic strength of these compounds compared to primary compounds. Probably the
specification of alpha-hydroxylation in animal species is related to the susceptibility of an
animal species, such as pigs, to exposure to zearalenone. Another factor of animal species
susceptibility to this mycotoxin is related to the inactivation capacity of zearalenone and its
metabolites through glucuronidation. Pigs have the lowest inactivation capacity through
glucuronidation among animal species. Thus, this may cause a delay in zearalenone inactivation.
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چکیده

گوسفند به عنوان یکی از منابع پروتئینی قابل قبول و خوش طعم ،برای مردم در کشورهای خاورمیانه به حساب میآید.
به دلیل کمبودهای تغذیهای در گله گوسفندان ،درصد باالیی از شکست در آبستنی ،مانعی برای موفقیت در پرورش این
حیوان است .آرژینین به عنوان یک ماده مغذی مکمل در رژیمهای غذایی پستانداران به دلیل فعال شدن اکسید نیتریک
( )NOو پلیآمینها ،نقش مفیدی در رشد و نمو جنین دارد .از آنجایی که استفاده از مکمل اسیدآمینه در جیره
نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه ،مشکالت ناپایداری و اثرات نامطلوب جانبی ایجاد میکند ،به همین دلیل
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثلی میش نژاد آواسی بود .با توجه به نتایج به دست آمده
در این پژوهش ،مشخص شد که تزریق درون وریدی و عضالنی آرژینین تأثیر معنیداری بر عملکرد تولیدمثلی (زمان فحلی،
میزان فحلی ،باروری ،آبستنی ،تولد ،دوقلوزایی ،نازایی ،بقا و وزن بره) و غلظت متابولیتهای سرم میشها دارد .به ترتیب
میزان آبستنی در گروههای تزریق آرژینین درون وریدی ،درون عضالنی و کنترل  01/00 ،10/04و  01/50درصد بود .اثرات
مثبت آرژینین میتواند ناشی از نقش اسیدآمینه آرژینین در تقویت جریان خون به سمت اندامهای تولیدمثلی و در نتیجه
آزاد کردن  NOباشد که به گسترش رگهای خونی و افزایش سرعت جریان خون به اندامها کمک میکند (افزایش تغذیه و
اکسیژن رسانی) .به طور کلی ،بر اساس مطالعات صورت گرفته میتوان اظهار داشت که تزریق اسیدآمینۀ آرژینین میتواند
منجر به بهبود تولیدمثل و افزایش بازده برهزایی در گوسفندان شود.
کلمات کلیدی :آبستنی ،آرژینین ،اکسید نیتریک ،تولیدمثل ،گوسفند
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افزایش غلظت هورمون پروژسترون نقش مهمی در حفظ آبستنی

مقدمه

گوسفند ،دومین گونۀ پرجمعیت چهارپایان اهلی در جهان

دارد .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که غلظت پایین

به شمار میرود ( .)FAO, 2009نظامهای مدیریت تولیدمثلی (از

پروژسترون میتواند منجربه از بین رفتن جنین گوسفند شود

تولید یک بره در سال تا تولید دو یا چند بره در دو سال از راه

( .)Mohammed et al., 2019استفاده از مکمل اسیدآمینه در

استفاده از جیرههای فالشینگ ،هورمون و یا ترکیبی از هر دو)،

جیره نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه ،مشکالت

پرورشی (متراکم ،نیمه متراکم تا غیرمتراکم) و تغذیهای در

ناپایداری و اثرات نامطلوب جانبی ایجاد میکند

( Peine et al.,

نگهداری و پرورش گوسفند در کشورها ،حتی استانها،

 .)2020بنابراین ،به دلیل تجزیه آرژینین در شکمبه ،در جیره

شهرستانها و نواحی با آب و هوایی مشابه در یک کشور متفاوت

قابل استفاده نمیباشد .به همین دلیل ،در این مطالعه به بررسی

است (.)Wolfova et al, 2009

تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثل میش نژاد آواسی

عوامل مختلفی از جمله تغذیه بر تولیدمثل گوسفند مؤثر
است .تغذیۀ مستقیم با تأمین مواد مغذی خاص مورد نیاز
فرآیندهای رشد تخمک و اسپرم ،تخمکگذاری ،لقاح ،بقای
جنین و ایجاد آبستنی ،بر روی باروری گوسفند تأثیر میگذارد.
همچنین از طریق تأثیر بر غلظت هورمونها در گردش خون و
سایر متابولیتهای حساس به مواد مغذی که برای موفقیت این
فرآیندها الزم است ،باروری را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Robinson et al., 2006مکملهای غذایی برای حیوانات
اهمیت زیادی دارند ،هر یک از حیوانات با توجه به سن ،وزن و
نوع تولید ،سطح نیاز متفاوتی به این مواد دارند .چندین مطالعه
در رابطه با استفاده از جیرههای دارای اسیدآمینههای آرژینین،
اورنیتین و سیترولین انجام شده است

( Mohammed et al.,

.)2019
آرژینین یک اسیدآمینۀ ضروری برای پستانداران آبستن
است .عالوه بر این ،این اسیدآمینه به عنوان یک بلوک ساختمانی
برای پروتئینهاست؛ آرژینین یک پیشساز برای سنتز بسیاری از
مولکولهای بیولوژیکی فعال از جمله نیتریکاکسید ،اورنیتین،
پلیآمینها (پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین) ،کراتین و
آگماتین است .شواهد نشان داده است که نیتریکاکسید و
پلیآمینها نقش عمدهای در عملکرد عروق داشته و در طی رشد

پرداخته شده است.
تأثیر آرژینین بر صفات تولیدمثل
تأثیر آرژینین در زمان فحلی

با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین ،اغلب مطالعات نشان
میدهد ،رفتار فحلی در میشهای آواسی که آرژینین تزریق شده
بود نسبت به گروه کنترل ،رفتار فحلی را بهتر نشان دادند.
همچنین برتری تزریق درون عضالنی نسبت به تزریق درونرگی
به ترتیب  14و  40ساعت ،در مقایسه با گروه کنترل که فحلی
پس از  00ساعت تزریق نیز نشان داده شده است ( Mohammed

 .)et al., 2019این نتایج ممکن است به فعالیت آرژینین از طریق
افزایش جریان خون به سمت اندامهای تناسلی ،از جمله
تخمدانها و در نتیجه افزایش رشد ،تمایز و ارتقای غلظت
استروژن ( )E2نسبت داده شود که در بروز عالئم فحلی نقش
دارد .تأخیر در شروع رفتار فحلی را میتوان در نتیجۀ استرس
ناشی از درجه حرارت باال دانست که منجر به از دست دادن اشتها
در حیوان شده و بنابراین در رشد و تکامل فولیکولها و غلظت
هورمونهای جنسی تأثیر میگذارد

( ;Al-Dabbas et al., 2008

.)Takahashi, 2012; Mohammed et al., 2019
تأثیر آرژینین در میزان فحلی

جفت و جنین بسیار مهماند .با گسترش عروق خونی توسط

با توجه به پژوهش محمد و همکاران ( ،)1101میشهای

آرژینین مقدار و سرعت انتقال مواد مغذی مورد نیاز به اندامهای

تحت درمان با آرژینین در مقایسه با گروه کنترل افزایش

تولیدمثلی در هنگام کاشت تخمکهای لقاحیافته ،افزایش

معنیداری در میزان فحلی نشان دادند .شایان ذکر است که میزان

مییابد .همچنین ،این ترکیبات در مراحل پیشرفتۀ جنین ،اندازه

فحلی در تزریق درونرگی آرژینین به طور قابل توجهی باالتر از

و وزن نتاج را افزایش داده و مانع از دست دادن رویان میشوند.

تزریق درونعضالنی آرژینین بود .این ممکن است به فعالیت

این امر همچنین ممکن است به نقش آرژینین در افزایش غلظت

اسیدآمینۀ آرژینین در تقویت جریان خون به سوی اندامهای

پروژسترون ( )P4با ارتقای کنش جسم زرد ،نسبت داده شود.

تولیدمثلی و در نتیجه آزاد کردن نیتریکاکسید که به گسترش
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رگهای خونی و افزایش سرعت جریان خون به اندامها کمک

هورمون پروژسترون میتواند منجربه از بین رفتن جنین در

میکند (افزایش تغذیه و اکسیژن) ،نسبت داده شود ( Wu et al.,

گوسفندان شود

( Spencer et al., 2004; McPherson et al.,

.)2009; Omontese et al., 2010; Mohammed et al., 2019

.)2004; Grazul-Bilska et al., 2010; Saevre et al., 2011

تأثیر آرژینین در میزان باروری

تأثیر آرژینین در میزان تولد

در مطالعۀ تأثیر تزریق آرژینین ( 000میکرومول بر

نتایج مطالعات پیشین ،افزایش قابل توجهی را در میزان

کیلوگرم وزن) در مقایسه با گروه کنترل ( 0-01میلیلیتر سالین

تولد در میشهای آواسی تحت درمان با آرژینین در مقایسه با

طبیعی) در میزان باروری میشهای آواسی بسیار قابل توجه نشان

گروه کنترل نشان داد .آنها همچنین نشان دادند که میزان تولد

داده است ( .)Mohammed et al., 2019مشاهده شده است که

در تزریق درونرگی آرژینین از تزریق درون ماهیچهای (001

میزان لقاح در تزریق درونرگی آرژینین به طور قابل توجهی

میکروگرم بر کیلوگرم وزن زنده) آرژینین باالتر بود .این امر

باالتر از تزریق درونعضالنی است .این امر ممکن است به فعالیت

ممکن است به این دلیل باشد که تزریق آرژینین مقدار مواد

آرژینین در بهبود گردش خون با ترشح نیتریکاکسید نسبت داده

مغذی منتقل شده به اندامهای بدن از جمله اندامهای تولیدمثلی

شود ،که به گسترش رگهای خونی کمک میکند .بنابراین،

را افزایش میدهد .میتوان توضیح داد که تزریق آرژینین در دورۀ

مقدار و سرعت مواد مغذی مورد نیاز را که به اندامهای تولیدمثلی

تشکیل جسم زرد منجر به افزایش رشد و نمو جسم زرد و در

در هنگام جایگزینی تخمکهای لقاحیافته در رحم ارائه میشود،

نتیجه افزایش غلظت پروژسترون و در نتیجه حفظ آبستنی

افزایش میدهد .غشای رحم و جنین به تأمین مواد مغذی و

میشود (.)Richard et al., 2012; Mohammed et al., 2019

اکسیژن از طریق رگهای خونی از مادر به جنین کمک میکند،
این کنش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا منجربه افزایش
تعداد تخمکهای بالغ تولیدشده توسط تخمدانها در طی دورۀ
فحلی میشود .نتایج نشان دادهاند که استفاده از مکملهای
آرژینین طی رشد نهایی فولیکولها ،تخمکگذاری و اوایل
آبستنی منجر به بهبود باروری در میشها و همچنین بهبود بقای
جنین میشود

( ;Bazer et al., 2011; Wu et al., 2010

.)Mohammed et al., 2019

نتایج منتشر شده ،افزایش قابل توجهی در میزان دوقلوزایی
در میشهای آواسی آرژینین تزریق شده به روش درونرگی در
مقایسه با گروههای کنترل و تزریق آرژینین به روش درون
عضالنی نشان داد ( .)Mohammed et al., 2019این نتایج ممکن
است به طبیعت درمانی نسبت داده شود که در آن تزریق
درونرگی سریعتر از سایر روشها ،داروها را حمل میکند .تزریق
 L-Arginine HClمنجر به افزایش جریان خون در تخمدانها
میشود که منجربه افزایش کارآیی تخمدان و تحریک رشد

تأثیر آرژینین در میزان آبستنی

در میشهای آواسی تحت درمان با آرژینین در مقایسه با
گروه کنترل افزایش قابل توجهی در میزان آبستنی گزارش شده
است ( .)Mohammed et al., 2019شواهد موجود نشان میدهد
که ترکیبات آمین و نیتریکاکسید نقش عمدهای در عملکرد
عروق در طی رشد جفت و رشد جنین دارند .همچنین ،این
ترکیبات در مراحل پیشرفتۀ جنین ،اندازه و وزن نتاج را افزایش
داده و مانع از دست دادن جنین میشود

تأثیر آرژینین در میزان دوقلوزایی

( Mohammed et al.,

 .)2019این امر همچنین ممکن است با ارتقای عملکرد جسم زرد
به نقش آرژینین در افزایش غلظت پروژسترون نسبت داده شود.
افزایش سطح هورمون پروژسترون نقش مهمی در حفظ آبستنی
دارد .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که غلظتهای پایین

فولیکول در طی رشد نهایی فولیکول ،تخمکگذاری و اوایل
آبستنی میشود (.)Fierro et al., 2013; Herring et al., 2018
تأثیر آرژینین در میزان نازایی

میزان نازایی در تزریق درونرگی کمتر از تزریق درون
عضالنی بود .این ممکن است به دلیل کارآیی آرژینین در افزایش
جریان خون در اندامهای بدن ،از جمله تخمدانها باشد که باعث
کاهش آپوپتوز سلولها و در نتیجه افزایش کارایی فولیکولها و
جسم زرد میشود .افزایش جریان خون با افزایش رشد ،توسعه و
افزایش سطح استروژن و همچنین مقدار زیادی مواد مغذی همراه
است که منجر به افزایش کارایی تخمدان و تحریک رشد

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره دو (شماره بیست پیاپی) ،پاییز 0011
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فولیکولها در طی رشد نهایی فولیکولها و تخمکگذاری میشود

ممکن است از رابطۀ مثبت بین تولید نیتریکاُکسید آندوتلیال

).(Fierro et al., 2013; Herring et al., 2018

عروقی پایه و حساسیت انسولین تفسیر شود .تحت شرایط

تأثیر آرژینین در میزان بقا و وزن تولد بره

با توجه به پژوهشهای پیشین ،بقای برهها هنگام تولد در
تمام تیمارها  011درصد بود ،به جز مواردی که در اواخر آبستنی
دوز باالیی ( 001میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده) از اِل-آرژینین
تزریق شده بود ( 54/4درصد) .اما تأثیری بر میزان زایمان نداشت.
بقای برهها در هنگام از شیر گرفتن فقط در مورد آرژینین با دوز

فیزیولوژیک ،انسولین منجر به تحریک اتساع عروق در بسترهای
اسکلتی -عضالنی میشود .به دنبال آن میزان ورود انسولین و
گلوکز به بافتهای حساس به انسولین ،افزایش یافته و عملکرد
انسولین در پی افزایش جذب گلوکز تقویت میشود ( Zeitoun et

.)al., 2016
غلظت متابولیتها در سرم میشها

پایین ( 10میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده) در اوایل آبستنی

غلظتهای  ،(BHB) b-hydroxybutyrateاسیدهای چرب

مشابه کنترل بود ( 011درصد) ،با این حال سایر روشهای

فرار ) ،)FFAآمونیاک ،سیستئین و پرولین در سرم مادر به طور

درمانی درصد بقا را در زمان از شیر گرفتن کاهش دادند (66/1

قابل توجهی توسط تعداد جنین در زمان زایمان تغییر یافت.

درصد 01 ،درصد و  54/4درصد به ترتیب در دوز پایین -اواخر

غلظتهای آمونیاک FFA ،و  BHBدر سرم مادران با چندقلوزایی

آبستنی ( 10میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده در  06روز آخر

در میشهای کنترل افزایش قابل مالحظهای پیدا کرد .این نتایج

آبستنی) ،دوز باال -اوایل آبستنی ( 001میلیگرم بر کیلوگرم وزن

نشان میدهد که میشهایی که دارای چندین جنین هستند از

زنده در  06روز اول آبستنی) و دوز باال -اواخر آبستنی (001

طریق بکارگیری همه جانبۀ ذخایر پروتئین و چربی مادر به

میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده در  06روز آخر آبستنی) .میانگین

افزایش تقاضای جنین برای مواد مغذی سازگار هستند .نکته قابل

وزن بره در زمان از شیر گرفتن در میشهای نجدی که در اوایل

توجه این است که هموستازی بیشتر اسیدهای آمینه در سرم

آبستنی مقدار آرژینین کم ( 05/1کیلوگرم) دریافت کردند ( 10

مادر ،مستقل از تعداد جنینها حفظ شد ،به این معنی که هرگونه

میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده در  06روز اول آبستنی) ،کمی

تغییر در اسیدهای آمینۀ رحم و جفت در میشهای آبستن

بیشتر از شاهد بود .با این حال ،کمترین وزن بره در میشهایی

احتماالً ناشی از تغییر غلظت آنها در سرم مادر نیست ،بلکه

که در اواخر آبستنی مقدار آرژینین پایین ( 01/01کیلوگرم) (10

بیشتر ناشی از تغییر در جریان خون رحم و جفت و مصرف مواد

میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده در  06روز آخر آبستنی) و در

مغذی است (.)Lassala et al., 2011

میشهایی که در اوایل آبستنی مقدار آرژینین باال (00/16
کیلوگرم) دریافت کرده بودند ،دیده شد .صرف نظر از دوز اِل-
آرژینین ،تجویز اِل-آرژینین در مرحلۀ اولیۀ آبستنی به طور قابل
توجهی باعث افزایش وزن تولد بره ( 0/01کیلوگرم) در مقایسه با
اواخر آبستنی ( 4/11کیلوگرم) شد ( .)Zeitoun et al., 2016دلیل
این که دوز باالی اعمال شده در اوایل آبستنی باعث کاهش بقای
نوزاد در زمان از شیر گرفتن به  ٪01میشود ،به این دلیل است
که این دوز ،مایعات بینابینی را حفظ کرده و منجر به ورم در

نتیجهگیری کلی
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Abstract
Sheep is considered an acceptable source of tasty meat for people in Middle Eastern
countries. Due to nutritional deficiencies in sheep herds, a high percentage of pregnancy
failure prevents success in breeding this animal. Arginine as a supplemental nutrient in
mammalian diets has been shown to play a beneficial role in fetal development due to its
activation of nitric oxide (NO) and polyamines. This study aimed to investigate the effect
of arginine injection on Awassi sheep reproductive performance. According to the results
obtained in this study, intravenous and intramuscular injection of arginine compared to the
control group had a significant effect on reproductive function (estrus time, estrus rate,
fertility rate, Pregnancy rate, birth rate, twinning rate, infertility rate, survival rate, and lamb
weight) and concentrations of hormones and other metabolites in ewe’s serum. Pregnancy
rates in arginine injection groups (intravenous and intramuscular) and control were 71.43%,
57.14% and 42.85%, respectively. The positive effects of arginine can be due to the activity
of the amino acid arginine in enhancing blood flow in the reproductive organs and thus
releasing NO, which helps to dilate blood vessels and increase the speed of blood flow to
the organs (increase nutrition and oxygen) be attributed. In general, injection of the amino
acid arginine leads to improved reproduction and Lambing yield.
Keyword(s): Arginine, Nitric oxide, Pregnancy, Reproduction, Sheep
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اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسمهای شکمبه در مصرف
خوراک و تولیدات آنها
0
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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
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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
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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

12
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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 ،

اسیدهای چرب فرار کل ندارند (پایا و تقیزاده .)0307 ،همچنین
این مواد با کاهش تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه و جلوگیری

شریفی م .و خادم ع.ا" .)0300( .نشخوارکنندگان و پویایی
شکمبه" .دانش نگار ،تهران ،ایران.

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.
نتیجهگیری کلی

نشخوارکنندگان به علت توانایی بینظیر تبدیل مواد خشبی
کم ارزش به محصوالت غذایی با ارزش همچون شیر و گوشت از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده و این توانمندی را مدیون پیدایش
جمعیت میکروبی مستقر در شکمبه هستند .نشخوارکنندگان تازه
متولد شده در بدو تولد در یک محیط فاقد میکروب به دنیا آمده
و بعد از تولد شکمبه آن ها به طرز بسیار جالبی به محیطی برای
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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.
Keyword(s): Ruminants, Rumen, Microorganisms, Fungi, Livestock
*Corresponding Author E-mail: ataghius@yahoo.com
Received: 16 May 2021

Revised: 31 Jul 2021

Accepted: 03 Sep 2021

Published online: 11 Dec 2021

Citation: Vazifeh Amandi, Z., Taghizadeh, A., Javanmard, A., Paya, H. Importance of ruminants breeding
and significant role of rumen microorganisms in their feed consumption and their production. Professional
Journal of Domestic, 2021; 21(2): 27-36.

دامستیک؛ دوره  ،12شماره ( 1شماره  12پیاپی)37-43 :

نشریۀ علمی -ترویجی (حرفهای)

دامِستیک
انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران؛ پاییز 0011

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_83170.html

مقاله مروری

مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دامهای اهلی
سعید نظمی ،0آرمان باب 2و آرش جوانمرد
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چکیده

از آنجایی که تعداد سرپستانکها ،صفت مهمی در رابطه با قابلیت مادری پستانداران چندقلوزا است ،شناخت عملکرد
و جایگاههای ژنتیکی کنترلکننده این صفت در ژنوم گونههای مختلف حائز اهمیت است .نتاج دامهای اهلی چندقلوزا به
دلیل ساختار جفت ،در ساعات ابتدایی تولد به صورت بالقوه به ایمونوگلوبولینهای دریافتی از آغوز وابسته هستند .لذا تعداد
سرپستانکها ،زمانی که در یک زایش تعداد نتاج متولد شده بیشتری نسبت به تعداد پستانکها وجود داشته باشد ،نقش
مهمی ایفا میکند .در مواردی حتی تعداد سرپستانکهای اضافی و موقعیت آنها نسبت به سرپستانکهای طبیعی از اهمیت
باالیی برخوردار است .هدف از تدوین این مطالعه بررسی زوایای مختلف پدیده چند سرپستانکی در پستانداران به ویژه در
دامهای اهلی از منظر ژنتیکی است .همچنین با بررسی منابع و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عارضه چندپستانکی در
گونههای مختلف به ویژه گاو ،گوسفند و بز جایگاههای ژنومی ،کروموزومها و ژنهای دخیل معرفی خواهند شد .طراحی
استراتژیهای اصالحنژادی برای تعداد پستانکهای زایا در حیوانات چندقلوزا نقش مهمی در کمک به فرزندان در رسیدن
به منبع آغوز ایفا میکند؛ همچنین انجام پژوهشهای ژنتیکی مرتبط ،شناخت بهتری از معماری ژنتیکی و مکانیسمهای
متابولیکی -سیگنالینگ برای این صفت را فراهم میکند.
کلمات کلیدی :سرپستانک اضافی ،آغوز ،ساختار جفت ،دوقلوزایی ،رقابت نتاج
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گربه هشت عدد ،سگسانان  01-0عدد ،موش  01عدد و در رَت

مقدمه

چند سرپستانکی ،نوعی نقص مادرزادی و ارثی در غدد

 01عدد میباشد .پستان گاو به طور طبیعی شامل چهار عدد

پستانی بسیاری از پستانداران از جمله گاو ،گوسفند و بز است.

سرپستانک است که هر کدام به غدد شیری تولید شیر متصل

تعداد سرپستانک در پستانداران ،از یک تا  00عدد متغیر است.

شدهاند ،در حالیکه گونههای گوسفند و بز به طور متوسط دو

Virginia

سرپستانک و خوک به طور متوسط  0یا  7جفت سرپستانک برای

 Opossumبا  03عدد سرپستانک به ترتیب مقام اول و دوم را به

تغذیۀ نتاج خود دارند (.(Wassin, 1931; Kenny, 2014

خود اختصاص دادهاند .میتوان عنوان کرد که افزایش تعداد

ناهنجاری که ممکن است در بعضی از افراد به صورت سرپستانک

سرپستانک پاسخی در قبال افزایش چندقلوزایی در این حیوانات

اضافی یا چندسرپستانکی دیده شوند ،باعث تردید شده است که

است؛ چرا که حیواناتی که در هر زایش تعداد فرزندان بیشتری

آیا این حیوانات ممکن است قادر به تولید شیر بیشتری برای نتاج

را به دنیا میآوردند ،به صورت ژنتیکی تعداد سرپستانک بیشتری

اضافی خود باشند و یا این که تمایل بیشتری به چند نتاجی

برای تغذیه فرزندان خود نیاز دارند .تعداد سرپستانک مورد انتظار

داشته باشند؟ .با این وجود ،هدف از تدوین این مطالعه بررسی

در گونههای مختلف پستانداران عدد استاندارد ثابتی را دارد ،به

زوایای مختلف پدیده چند سرپستانکی در پستانداران به ویژه در

طوری که در بز ،گوسفند و اسب دو عدد ،گاو و شتر چهار عدد،

دامهای اهلی از منظر ژنتیکی است.

در این میان گونه خوکسانان با  00و کیسهدار

شکل  -0تنوع تعداد سرپستانک در گونههای اهلی پستانداران
تاریخچهای مختصر

و یا چهار سرپستانک دارند ،این در حالی بود که بیشتر این

در سال  ،0001الکساندر گراهامبل مخترع تلفن ،امالک و

سرپستانکها توانایی تولید شیر را نداشتند .عالوه بر این ،او به

مستغالتی را در کانادا خریداری کرد که یک گله گوسفند نیز

این نتیجه رسید که گوسفندان با سرپستانک اضافی احتمال

جزئی از امالکی که خریداری شده بود .در این گله گوسفند ،نیمی

بیشتری برای تولد دوقلوها داشتند ( 03درصد در مقابل 10

از برههای متولد شده در مزرعه دوقلو بودند .او احساس کرد که

درصد در گوسفندان با سرپستانک معمولی) ) .(Bell, 1904این

این درصد باالتر از حد طبیعی به نظر میرسد و با توجه به طبیعت

کشف ،گراهامبل را بر آن داشت تا تحقیقات بیشتری انجام دهد

کنجکاوش ،گوسفندان را از نزدیک بررسی کرد .وی مشاهده کرد

و آزمایشهای الزم را برای تشخیص و اثبات آن انجام دهد.

که چند گوسفند بیش از دو سرپستانک دارند ،بعضی از آنها سه

گراهامبل دو فرضیه داشت )0 :آیا او می تواند سرپستانکهای
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اضافی کارا را ایجاد کند؟  )1آیا این خصوصیات باعث میشود که

سرپستانکهای اضافی به وجود آمدند .این نتیجۀ مشابهی است

میشها با احتمال بیشتری زود از بین بروند؟ در حقیقت آزمایش

که الکساندر گراهامبل با گوسفندان خود آن را اثبات کرد .با توجه

گراهامبل موفقیتآمیز بود؛ او توانست گوسفندانی را پرورش دهد

به تعداد سرپستانکها که در میان نژادهای مختلف یافت شد ،به

که دارای پنج و حتی شش سرپستانک بودند که حداقل چهار

نظر میرسد که در نژاد هلشتاین-فریزن ( 10/3درصد) در مقایسه

سرپستانک زایا و دارای توانایی تولید شیر باشند ،با این حال

با نژاد سیمنتال ( 03/0درصد) خیلی کمتر است .در سال ،0000

نظریه دوم وی رد شد ،زیرا این میشها نسبت به همتایان خود

پژوهشی در رابطه با فراوانی پستانهای چندسرپستانکی با

که دو سرپستانک دارند ،زاد و ولد بیشتری نمیکنند .نتایج

استفاده از  0100گاو قرمز و سفید نروژی انجام شده بود؛ گزارش

آزمایشات گراهامبل در سال  0010تحت عنوان " گوسفند چند

شد که  01/10درصد از حیوانات نوعی چندسرپستانکی داشتند.

سرپستانکی" منتشر شد.

در این پژوهش نتایج را به سمت چپ/راست و مجدداً به اندازه،
به

محل ،شماره و اینکه آیا سرپستانک به غده شیر وصل شده یا نه

نوزاد

نشخوارکنندگان

به

صورت

ایمونوگلوبولینهای دریافتی از آغوز وابسته است و با همین

تقسیمبندی کردند .مشاهده شد که از مجموع  0100گاو1000 ،

استدالل خون نوزاد نشخوارکنندگان تا زمانی که آغوز مصرف

مورد از آنها چندسرپستانکی داشتند .تنها درصد کمی از

نشده است ،فاقد ایمونوگلوبولین است و یا مقدار بسیار جزئی

حیوانات ثبت شده ،بیش از دو سرپستانک دمی ( 1/03درصد)

ایمنوگلوبولین در خون آن جریان دارد .لذا تعداد سرپستانک بز

دارند 0/03 .درصد با سرپستانکهای اضافی پیدا شدند و 1/00

چندقلوزای ماده ،یک فاکتور کلیدی است که توانایی مراقبت از

درصد سرپستانک اضافی خلفی داشتند .همچنین هیچ ارتباطی

بزغاله و سالمتی آن در آینده را تحت تأثیر قرار میدهد؛ چرا که

بین اندازه و تعداد سرپستانک دمی و حضور سرپستانک اضافی

بزغالهها در شش ساعت اول تولد ،در رسیدن به منبع تولید شیر

پیدا نشد .این مطالعه نشان داد که تکرارپذیری اندازه و تعداد

مادر رقابت تنگاتنگی دارند .پستان ضعیف و یا فقدان تعداد

سرپستانک دمی  1/01و ضریب وراثتپذیری آن  1/070است .به

سرپستانک زایا منجر به تأخیر در مصرف آغوز میشود .شناسایی

نظر میرسد چندسرپستانکی پستان در گاو ،پلیژنیک و با

عوامل ژنتیکی کنترلکنندۀ تعداد سرپستانک زایا میتواند در

وراثتپذیری بین  00الی 01درصد باشد (.)Schoeley, 1983

طراحی برنامه اصالحی جهت تبدیل بزهای ماده حاوی دو

فراوانی و پراکندگی پلیتلیا درگاوهای سیمنتال و براون سوئیس

پستانک به چهار پستانک کمک کند .فاکتورهایی که ویژگیهای

آلمان طی یک مطالعهای در سال  1111مورد بررسی قرار گرفت.

پستانک را در حیوانات چندقلوزا تحت تأثیر قرار میدهند ،به

هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر چندین عوامل محیطی در بروز

دالیل بیولوژیکی و عملی جالب توجه میباشند .از آنجا که قابلیت

پستان چندسرپستانکی ،تخمین مدل وراثتپذیری آستانهای و

مادری در بز تا حد زیادی به شکل و عملکرد غدۀ پستان بستگی

در نهایت تفاوت در رتبهبندی پدران با استفاده از مدلهای خطی

دارد ،بنابراین طراحی برنامه اصالحی برای پستانکهای

و آستانهای بود ( .)Skjervold, 1959; Brka et al., 2002برای

عملکردی در حیوانات چندقلوزا نقش مهمی را ایفا میکند؛

مطالعۀ مذکور دو مجموعه داده با مشاهدات در رابطه با وقوع

همچنین فهم بهتر از کنترل ژنتیکی این صفت ،فرصتی برای

چندسرپستانکی توسط مؤسسه دولتی باواریان برای تولید

;(Wassin, 1931

حیوانات و وزارت کشاورزی ایالت بادن-وورتمبرگ فراهم شد.

درک معماری ژنتیکی را نیز فراهم میسازد

کامل

حیواناتی که حداقل  011مشاهده را داشتند ،برای آنالیز نگهداری

).Kenny, 2014

شدند .نسبت دفتر انساب گاوها در براون سوئیس  01درصد و در
وقوع پدیده چند سرپستانکی در گاو

نتایج مطالعهای که توسط ولکر و هیوستون در بروز غدۀ
پستانی اضافی در گاوهای همخون هلشتاین-فریزن انجام شد،
نشان داد که حضور سرپستانکهای اضافی احتماالً به علت یک

سیمنتال  00درصد بود .تعداد زاد و ولد این مادران نیز از یک تا
پانزده متغیر بود.
وقوع چند پستانکی در گوسفند

ژن کشنده ایجاد شده است ،زیرا هیچ غدد کارا و زایایی در نسل

همان طور که قبالً عنوان گردید ،الکساندر گراهامبل،

اول یافت نشد .این در حالی بود که پس از ایجاد همخونی ،این

تعدادی گوسفند دارای چند سرپستانک را پرورش داد و برای این
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ویژگی انتخاب کرد .با انجام این کار ،او گوسفندانی را پرورش داد

سرپستانکهای اضافی یک صفت تک ژنی باشند ،فراوانی آللها

که سه یا چهار نوک پستان اضافی داشتند ،که حداقل دو مورد

باید در نژاد مرینو و رامنی نیز متفاوت باشد

( Dodds et al.,

از آنها به سرپستانک کاربردی تولید کنندۀ شیر تبدیل میشد.

.)2004

او همچنین اضافه کرد که این ویژگی اضافی نیز با تعداد بیشتری

در مطالعهای ،در یک گله نژاد گوسفند بومی ،نشان داده

از دوقلوها ارتباط دارد .با این حال ،این موضوع بعداً مورد بحث

شد که  07مورد ( 71درصد) از  70ماده ،دارای سرپستانکهای

قرار گرفت .گراهامبل معتقد بود که یک حالت مغلوب از وراثت،

متعدد بودند .حدود  30درصد حیواناتی که تحت تأثیر قرار گرفته

مسئول ایجاد چندسرپستانکی بود ،چون گلۀ او نتاج خود را فقط

بودند ،چندسرپستانکی در هر دو طرف پستان داشتند

با این ویژگی به ارث برده بود ( .)Bell, 1904, 1912 and 1923از

(.(Gáspárdy, 2014; Kenny, 2014

طریق تجزیه و تحلیل کار گراهامبل ،کسل ( )0010به این نتیجه
رسید که چندسرپستانکی در واقع یک ویژگی موروثی است .کسل
همچنین نتیجه گرفت که دوقلوزایی یک ویژگی ارثی نبوده؛ بلکه
به جای آن تحت تأثیر سن مادر قرار دارد ( .(Kenny, 2014در
سال  ،0030واسن تصریح کرد که پلیتلیا وابسته به یک آلل
غالب ( )Nاست که این ژن بیان متغیری داشته و منجر به یک یا
تعداد بیشتری سرپستانک اضافی میشود .او همچنین خاطر
نشان کرد که اندازه این سرپستانکهای جانبی میتواند به
عملکرد ژنهای دیگر ،پرورش گوسفند و غیره نیز بستگی داشته
باشد ( .(Wassin, 1931; Kenny, 2014سرپستانکهای اضافی
معموالً در جلوی سرپستانکهای طبیعی قرار داشتند و به ندرت
کاربردی بوده و توانایی تولید شیر نداشتند.
اوپونگ در سال  ،0001افزایش چندسرپستانکی را در
حیوانات اهلی مورد بررسی قرار داد .این مطالعه نشان داد که این
صفت دارای فراوانی  0/3درصدی در گوسفندان مورد مطالعه بوده
است ( .(Kenny, 2014آنها همانند مطالعه واسن اشاره کردند
که همۀ زایدههای اضافی در جلوی دو سرپستانک عادی واقع

بروز چند سرپستانکی در بز

گونه بز از جمله نشخوارکنندگانی است که دارای تعداد
ثابت دو سرپستانک زایا بوده است و با این حال معموالً در هر
زایش تعدادی بیش از سه الی چهار و حتی در مواردی هشت
بزغاله را به دنیا میآورد .زمانی که یک بز ماده تعداد بزغالههایی
بیش از تعداد پستانک موجود در هر زایش دارد ،به ناچار
بزغالههای اضافی توسط بزهای ماده مختلف دیگر نگهداری
میشوند ،در این حالت ممکن است رشد آنها کندتر شده ،رشد
و توسعه یکنواختی نخواهند داشت و یا حتی گرسنه باقی
میمانند و میمیرند .در این خصوص راهکارهای مواجه با بزغاله
یتیم هم یک چالش مهم محسوب میشود .با توجه به اینکه
سیستم ایمنی نشخوارکنندگان بعد از تولد هنوز نابالغ است و
قادر به تولید ایمنوگلوبولین کافی برای مبارزه با عفونتها و عوامل
بیماریزا نیست؛ لذا مصرف به موقع و کافی آغوز به وسیله نوزادان
مهمترین عامل مدیریتی در سالمتی آتی آنها است
).2014

شده بودند ( .)Wassin, 1931مایال و کایل ( )0000شیوع و
وراثتپذیری چندسرپستانکی را در میشهای لندرنس فنالندی
و کیوپورس مورد مطالعه و بررسی قرار دادند (.(Kenny, 2014
آنها دریافتند که  11درصد از حیواناتی که این ویژگی را دارند،
دارای ضریب وراثتپذیری  1/10بودند .یک  QTLبرای تعدادی
از سرپستانکها در یک  Merino× Romneyانجام شد .بعد از
نقشه برداری ژنوم ،مناطق معنیداری بر روی دو کروموزوم یافت
شدند .اثرات  OAR6و  OAR7در هر دو جنس نر و ماده مشابه
بودند .با این حال ،این اثرات با اصالحنژاد و پرورش متفاوت ،نتایج
متفاوتی را ارائه داد که اثرات آن در  MRMنسبت به

MRR

بزرگتر بود .این یافته بیانکننده این امر است که اگر

شکل  -2تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز ماده
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شکل  -3تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز زایای  0تایی در بز

وراثتپذیری صفت تعداد سرپستانک از  1/17تا 1/70

همخونی در ارتباط بوده

است )(Oppong and Gumedze, 1982

متغیر است ،امّا بیشتر برآوردهای وراثتپذیری در دامنه پایین تا

و این اتفاق با افزایش اندازه گله کاهش یافته است

متوسط از  1/1تا  1/0هستند .تا به امروز QTL ،مؤثر بر تعداد

) ،2010که وراثتپذیر بودن صفت را ثابت میکند

پستانک QTL ،معنیدار و  QTLپیشنهادی به ترتیب در

).2014

(Akpa et al.,
(Kenny,

کروموزوم یک و هفت ( ،)Wada et al., 2000یک  QTLمعنیدار
و دو  QTLپیشنهادی به ترتیب در کروموزومهای ده ،یک و سه
و QTLهای بیان شده از سوی پدر در کروموزومهای دو و دوازده
و QTLهای بیان شدۀ مندلی در کروموزوم  01گزارش شدند
( .)Hirooka et al., 2001از آن جا که تعداد سرپستانک ،صفت
مهمی در رابطه با قابلیت مادری جنس ماده است ،صنعت پرورش
پستانداران چندقلوزا ،به طور سنتی فشار انتخاب برای تعداد
پستانک را اعمال میکند ( .)Pumfrey et al., 1980تعداد
سرپستانک زمانی که نتاج بیشتری نسبت به تعداد سرپستانکها
وجود دارد ،نقش مهمی ایفا میکند (.)Hirooka et al., 2001
فاکتورهایی که ویژگیهای سرپستانک را در حیوانات چندقلوزا
تحت تأثیر قرار میدهند ،به دالیل بیولوژیکی و عملی جالب توجه
میباشند.
میزان شیوع چندسرپستانکی در بزها بین  01درصد
) (Bhat, 1988تا  31درصد است

(Oppong and Gumedze,

) .1982به طور مشابه با گوسفند ،سرپستانک اضافی همیشه در
جلوی سرپستانک طبیعی و یا در مواردی بیشتر در سمت چپ
پستان نسبت به سمت راست قرار داشتند

(Oppong and

) .Gumedze, 1982چندسرپستانکی در گلههای بز به شدت با

شکل  -0تنوع و واریانس تعداد سرپستانک در بز نر
نتیجهگیری کلی

از آنجا که تعداد سرپستانک سالم و زایا ،صفت مهمی در
رابطه با قابلیت مادری پستانداران چندقلوزا دارد ،شناخت مکانیزم
توارث و جایگاههای کنترلکننده این صفت در روی ژنوم
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 به خصوص که.گونههای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است
گوسفندان و بزسانان چندقلوزا بوده و به طور کامل به
ایمنوگلوبولینهای دریافتی از آغوز وابسته هستند و با همین
استدالل خون برهها و بزغالهها تا زمانی که آغوز مصرف نشده
 فاقد ایمنوگلوبولین خواهد بود و بدن ایمنی کافی را در،باشد
 لذا تعداد.برابر عفونتهای ویروسی و باکتریایی نخواهد داشت
 تعداد برهها و بزغالههای،سرپستانک زمانی که در یک زایش
 نقش،بیشتری نسبت به تعداد پستانکها وجود داشته باشد
 نوزادان، به جهت اینکه در دامهای چندقلوزا.مهمی ایفا میکند
 وجود چند منبع،در شش ساعت اول نیاز به مصرف آغوز دارند
خروج شیر میزان رقابت برای دستیابی به سرپستانک را کاهش
می دهد و انتخاب ژنتیکی برای ایجاد چهار سرپستانک زایا و
عملکردی به احتمال زیاد میزان مرگ و میر در دوره پیش از
 شناخت.شیرگیری را به طور معنیداری کاهش میدهد
 وراثتپذیری و جایگاههای،شاخصهای تنوع ژنتیکی
کنترلکننده این صفت میتواند ابزار مناسبی برای اصالحگران
.باشد تا با معماری این صفت بیشتر آشنا شوند
سپاسگزاری

 دانشجوی،بدینوسیله از جناب آقای مهندس فرزاد غفوری
دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران و جناب آقای مهندس علی اصغر خلیل
 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی،خلیلی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که ما را در انجام این
 همچنین از نظرات. صمیمانه تشکر مینماییم،تحقیق یاری نمودند
و پیشنهادات سازنده داوران محترم مقاله صمیمانه تشکر و قدردانی
.میگردد
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Abstract
Historically, the number of nipples is an important trait in relation to the maternal ability
of high litter size mammals, it is important to know the genetic function and controlling
positions of this trait in the genomes of different species. High litter size domestic animals
are potentially dependent on colostrum-derived immunoglobulins due to placental structure
in the early hours of life. Therefore, the number of teats plays an important role when there
are more offspring in calving than the number of teats. In some cases, even the number of
the teat and their position relative to a natural teat is very important. The aim of this report
was to investigate the different perspectives of the multiple teat phenomenon in mammals,
especially in domestic animals from a genetic perspective. Genomic loci, chromosomes, and
involved genes will also be introduced by reviewing the sources and studies related to the
extra teat complication in different species, especially cattle, sheep, and goats. Designing
breeding strategies for the number of the functional teat in twin animals plays an important
role in helping offspring reach the source of colostrum, as well as conducting related genetic
research, providing a better understanding of genetic architecture and metabolic-signaling
mechanisms for this trait.
Keyword(s): Extra teat, Colostrum, Placental structure, Twinning, Offspring competition
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چکیده
پایداری در سیستمهای پرورش دام بیشتر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد .عدم تعادل بین تولید گرمای
متابولیکی در بدن حیوان و دفع آن به محیط منجر به تنش حرارتی تحت شرایط دمایی باال و آب و هوای مرطوب میشود.
اولین واکنش دام در شرایط آب و هوایی گرم افزایش در سرعت تنفس ،دمای رکتوم و ضربان قلب است که این امر به طور
مستقیم باعث کاهش خوراک مصرفی ،نرخ رشد ،تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی میشود که در موارد شدید مرگ را به
دنبال دارد .نژادهای شیری به طور معمول نسبت به نژادهای گوشتی به تنش حرارتی حساستر هستند .عالوه بر این
حیواناتی که تولید باالتری دارند نیز به دلیل تولید گرمای متابولیکی بیشتر ،حساستر هستند .تنش حرارتی ،سیستم ایمنی
و اندوکرین را سرکوب کرده و در نتیجه حساسیت دام به بیماریهای مختلف را افزایش میدهد .از این رو ،پرورش پایدار
گاوهای شیری در شرایط آب و هوای متغییر جهانی همچنان به عنوان یک چالش بزرگ به حساب میآید.
کلمات کلیدی :استرس حرارتی ،بهبود عملکرد ،تولید ،تولیدمثل ،سالمتی
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.00-04 :)1(10
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تنفس ،ضدددربدان قلب و دمای رکتال افزایش مییابد که به نوبه

مقدمه

تغییر آب و هوا یکی از بزرگترین تهدددیدددهددا برای زنددده

خود بر مصدددرف خوراک ،تولیددد و کددارآیی تولیدددمثلی ت دأثیر

ماندن گونههای مختلف ،اکوسدیسدتمها و پایداری سدیستمهای

میگذارد .دمای رکتال بیشدتر از  94درجه سانتیگراد و سرعت

تولید دام در سددراسددر جهان به ویژه در کشددورهای اسددتوایی و

تنفس بیشددتر از  11بار در دقیقه نشدداندهنده قرار گیری گاوها

معتدل است ( .)Ramendra Das et al., 2016هیئت بین المللی

تحت تنش گرمایی است؛ به طوریکه که بر تولید شیر و عملکرد

تغییرات آب و هوا گزارش کرده است که دمای زمین  1/1درجه

تولیدمثلی حیوان تأثیر میگذارد (.)Kadokawa et al., 2012

سددانتیگراد در هر دهه افزایش یافته اسددت .همچنین پیشبینی

در بین حیوانات شیرده ،بُزها بیشترین سازگاری را با تنش

شده است که متوسط دمای جهانی تا سال  1011به میزان 0/0

حرارتی بر حسب تولید ،تولیدمثل و مقاومت به بیماری دارند .به

تا  0/8درجه سددانتیگراد افزایش خواهد یافت .همچنین نشددان

عالوه ،حسدداسددیت گاوهای شددیری به تنش حرارتی با افزایش

داده شد که بیشتر کشورهای در حال توسعه در برابر رویدادهای

تولید شیر افزایش مییابد که ممکن است به دلیل افزایش تولید

آب و هوایی بسددیار آسددیبپذیر هسددتند؛ چون آنها عمدتاً به

حرارت متابولیکی با افزایش سددد ب تولید در حیوانات شدددیرده

بخش های حسداس به آب مانند کشاورزی و جنگلداری وابسته

باشد (.)Kadokawa et al., 2012

هسددتند .دامنه حرارتی خنثی در دامهای شددیری بین  01تا 10
درجه سددانتیگراد اسددت که در آن ،دمای فیزیولوژیکی بدن در
دامنه بین  98/0تا  94/0درجه سددانتیگراد اسددت

( Yousef,

 .)1985بددا این حددال دمددای هوای بدداالتر از  11تددا  10درجدده
سانتیگراد در آب و هوای معتدل و  10تا  90درجه سانتیگراد
در آب و هوای گرمسیری منجر به ایجاد تنش حرارتی میشود
( .)Kumar et al., 2011در نتیجه ،دمای سدد ب بدن ،سددرعت

اثرات تنش حرارتی بر سالمت نشخوارکنندگان

تنش حرارتی به صددورت مسددتقیم و یا غیر مسددتقیم بر
سدالمت دامهای شیری اثر گذاشته و بر فیزیولوژی ،متابولیسم،
سددیسددتم هورمونی ،سددیسددتم ایمنی بدن ،خوراک مصددرفی و
فیزیولوژی شدددکمبه تأثیر میگذارد

( Ramendra Das et al.,

.)2016

شکل  -0شکل شماتیک محدوده دمایی خنثی و محدوده دمایی راحتی ()Atrian et al., 2012

محددوده دمدایی خنثی :محددوده دمایی خنثی به عنوان
محدوده حداقل تولید در دمای رکتال تعریف میشددود .خارج از

این من قه برخی از اختالالت مشداهده میشود که شکل  0این
مفهوم را بهتر نشان میدهد (.)Atrian et al., 2012
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اثر تنش حرارتی بر مصرف خوراک و شرایط فیزیولوژیک

تغییر در جمعیت میکروبی شددکمبه ،تغییر در  pHشددکمبه (از

شکمبه

 1/19به  )0/8و کاهش نشدددخوار از پیامد های بارز آن اسدددت.

افزایش دمدا بده طور مسدددتقیم بر مرکز اشدددتهدا کده در

متعداقبدا با کاهش تولید بزا  ،تغییر در الگوی ه دددم و کاهش

هیپوتاالموس قرار دارد ،اثر منفی گذاشددته و مصددرف خوراک را

مصرف ماده خشک ،سالمت را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر

کاهش میدهد ( .)Baile et al., 1974مصددرف خوراک در دمای

این ،تنش حرارتی همچنین باعث کاهش عملکرد غده تیروئید و

 10تا  11درجه سدانتیگراد شروع به کاهش میکند که این امر

تأثیر بر الگوهای متابولیسددم حیوانات میشددود

( Soriani et al.,

در دمدای  91درجه و شدددرایط آب و هوای معتدل در گاوهای

.)2013

شددیری با سددرعت بیشددتری کاهش پیدا میکند .در دمای 01
درجه سانتیگراد ممکن است مصرف خوراک در گاوهای شیری
تا  01درصد ( ،)Rhoads et al., 2013در بزهای شیری  11تا 90
درصدد ( )Hamzaoui et al., 2012و در تلیسهها  8تا  01درصد
( )Hooda and Singh, 2010کاهش یابد .کاهش مصرف خوراک
راهی برای کاهش تولید حرارت در محیطهای گرم است .افزایش
حرارت ناشددی از مصددرف خوراک ،یک منبع مهم تولید گرما در
نشخوارکنندگان به حساب میآید .بنابراین حیوانات یک مرحله
از تعادل منفی انرژی را تجربه کرده و در نهایت وزن بدن و نمره
وضددعیت بدنی کاهش مییابد ( .)Lacetera et al., 1996افزایش
دمای محیط مکانیسمهای فیزیولوژیکی پایه در شکمبه را تغییر
میدهد که در نشدددخوارکنندگان با افزایش اختالالت متابولیکی
همراه بوده و بر سالمت حیوان تأثیر منفی میگذارد .گاوها تحت
تددأثیر تنش حرارتی تولیددد اسدددتددات را کدداهش داده و تولیددد
پروپیوندات و بوتیرات را افزایش میدهندد کده این امر به عنوان
تغییر در عملکرد شددکمبه به حسدداب میآید ( Soriani et al.,

 .)2013بدده عنوان یددک واکنش ،دامهددا کمتر خوراک مصدددرف

اثرات تنش حرارتی بر گاوهای شیری

اسدترس گرمایی به طر مختلفی بر گاوهای شیرده تأثیر
گذاشددته و سددرانجام باعث کاهش تولید شددیر و عملکرد حیوان
میشددود .برخی از مهمترین نتایج اسددترس گرمایی در گاوهای
شددیری عبارتند از برخی نشددانههای رفتاری مانند جسددتجوی
سایه ،امتناع از خوابیدن ،ناتوانی در حرکت کردن ،افزایش میزان
تنفس و به سدددختی نفس کشدددیدن یا نفس نفس زدن ،افزایش
ضدددربان قلب ،ریزش بیش از حد بزا  ،افزایش تعر  ،تجمع در
اطراف آبخوریها ،افزایش مصدددرف آب ،کاهش جریان خون به
ارگانهای داخلی ،تغییرات در ه دددم خوراک (مانند کاهش یا
عدم نشدخوار و کاهش سرعت عبور خوراک از دستگاه گوارش)،
کاهش مصددرف ماده خشددک و خوراک مصددرفی ،کاهش تولید و
کیفیت شیر ،تغییر در س وح هورمونهای بدن ،عملکرد ضعیف
تولیددمثلی ،کداهش وزن و تولدد گوسدددالدهها و افزایش انرژی
نگهداری .این وقایع قدم به قدم انجام شده و در نهایت منجر به
کاهش تولید حیوان میشود (.)Atrian et al., 2012

میکنند .در صدورتی که دام در شرایط تنش حرارتی قرار گیرد،

شکل  -Error! No text of specified style in document.اثرات تنش حرارتی در گاو شیری (.)Atrian et al., 2012
Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021
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در محیط اطراف گاو از طریق ارائه سایهبان (همراه با آب آشامیدنی

افزیش مصرف آب در طول تنش حرارتی منجر به پُر شدن

تمیز) ،سیستم خنککننده تبخیری در قالب مه پاش ،حرکت هوای

دسددتگاه گوارش و عدم وجود ف ددای کافی برای مصددرف غذا

آزاد در اطراف گاوها و استفاده از فنهای خنککننده است .فنهای

میشددود .در نتیجه گاوها نمیتوانند غذای کافی برای برآورده

خندککننده و مهپاش نیز میتوانند برای خنک کردن محیط مورد

کردن نیازهای خود مصددرف کنند که در نهایت کمبود برخی

اسدددتفداده قرار گیرندد .خندکسدددازی همچنین میتواند عملکرد

مواد مغذی ایجاد میشود .عالوه بر این ،کاهش میزان عبور مواد

تولیدمثل در گاو و تلیسددده را بهبود بخشدددیده و احتماالً مهمترین

خوراکی موجب دو برابر شددن تأثیر پُر شددگی دستگاه گوارش
میشود .سرانجام خوراک مصرفی به مقدار کافی تأمین نمیشود.
مصدرف خوراک به شدت تحت تأثیر تنش حرارتی قرار داشته و
ممکن اسددت به میزان  8تا  01درصددد و یا بیشددتر ،کاهش پیدا
کند .کاهش مصددرف خوراک در دمای  10درجه سددانتیگراد یا
بیشدتر شدروع میشدود .کاهش مصرف خوراک باعث کاهش در
تولیدد ،کداهش عملکرد حیوان و برخی کمبودهدای متددابولیکی
است (.)Atrian et al., 2012
تنش حرارتی و کاهش تولید شیر

کاهش تولید شددیر مهمترین تأثیر منفی اقتصددادی ناشددی از
تنش حرارتی اسدددت که سدددودآوری دامپروری را کاهش میدهد.
کاهش تولید شددیر در دمای باالی  10درجه سددانتیگراد شددروع
میشدود .همچنین یک معادله (معادله  )0برای محاسبه بین دمای
محیط و تولید شدیر در آب و هوای گرم پیشدنهاد شده است که بر
اساس این معادله راب ه معنیدار بین س ب تولید شیر ()X, kg/day
و کاهش تولید شدددیر با هر درجه سدددانتیگراد افزایش در میانگین
دمای روزانه ( )Y,kg/day/OCبه شرح زیر وجود دارد.
معادله ()0

)Y=-0/04×X+0/18(r=-0/53, p=0/03

این معادله نشددداندهنده که کاهش تولید شدددیر در گاوهای
شدیرده با افزایش هر درجه سانتیگراد دمای محیط 1/1 ،کیلوگرم
در روز در گاوهایی که  11لیتر شدددیر تولید میکنند ،یک کیلوگرم
در روز در گاوهایی که  91لیتر شیر تولید میکنند و  0/0کیلوگرم
در روز در گاوهایی که  01لیتر شددیر تولید میکنند برآورد شدددده
اسددت .به ازای هر کیلوگرم کاهش در ماده خشددک مصددرفی ،تولید
شددیر به میزان  1کیلوگرم کاهش مییابد .بنابراین ،تولید شددیر در
گاوهایی که در آب و هوای معتدل یا خنک هسدددتند ،بیشدددتر از
گاوهایی است که در آب و هوای گرم هستند (.)West, 2003
تغییرات فیزیکی محیط و بهبود شرایط در تنش حرارتی

از متداولترین روشها برای کاهش تنش حرارتی ایجاد تغییر

سددیسددتمهای خنککننده در حال حاضددر اسددتفاده از خنککننده
تبخیری با تهویه تونلی یا تهویه متقاطع اسددت .در گاوهای شددیری
که دسترسی به مهپاش دارند ،در صورت وجود یا عدم وجود تهویه،
تولید شیر ،تولیدمثل و راندمان تبدیل خوراک به شیر افزایش پیدا
میکند .سددایبان یکی از ارزانترین روشهای بهبود وضددعیت محیط
اطراف دام در شدرایط آب و هوایی گرم اسددت .وجود درخت بسیار
مؤثر بوده و دارای سدددایده طبیعی هسدددتندد که همواره به عنوان
خنککننده طبیعی به حساب میآیند ،چون رطوبت از س ب برگ
تبخیر میشود .همچنین ،استفاده از رنگهای متنوع میتوانند برای
حفداتدت از اثرات تابش خورشدددید در غیاب سدددایه طبیعی مورد
استفاده قرار گیرند (.)Atrian et al., 2012

مدیریت تغذیهای در شرایط تنش حرارتی

اعمدال کارهای مدیریتی ذکر شدددده در جهت کاهش تنش
حرارتی میتواند به حیوان کمک کنند تا همئوستازی خود را حفظ
کرده و یدا از کمبود مواد مغذی ناشدددی از تنش حرارتی جلوگیری
کند .مصدددرف ماده خشدددک کم ،جذب و کارآیی مواد مغذی را در
طول آب و هوای گرم کاهش میدهد ( .)West, J.W., 1999تولید
شددیر و ماده خشددک مصددرفی درگاوهایی که جیره آنها حاوی 00
درصد  ADFبود ،بیشتر از گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی 00یا
 10درصدد  ADFبود ( .)West, 1999افزایش چربی جیره در فصددل
گرم باعث افزایش راندمان تولید شددیر میشددود .تغذیه با جیرههای
حدداوی فیبر کم در آب و هوای گرم من قی اسدددت چون در واقع
تولید حرارت به متابولیسم استات بستگی دارد تا پروپیانات

( Linn

 .)et al., 2004تنش حرارتی میتواند موجب آسیبهای اکسیداتیو
شددود که از طریق مصددرف ویتامینهای  C ،Eو مواد معدنی نظیر
روی میتوان آنهدا را بده حداقل رسددداند .ویتامین  Eبه عنوان یک
مهارکننده (مسدددودکننده زنجیره) پراکسددیداسددیون لیپیدی عمل
میکند و اسید آسکوربیک نیز از پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری
میکند .عالوه بر این ،ویتامین  Cبه عنوان یک آنتیاکسدددیدان نیز
عمدل کرده و به جذب اسدددید فولیک کمک میکند .اسدددتفاده از
ویتامین  Cهمراه با مصرف الکترولیت برای بهبود وضعیت دامهایی
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تنش حرارتی میتواند اثرات منفی زیادی بر روی سالمت و
عملکرد حیوانات داشته باشد و ما باید این تأثیرات منفی بر روی
.حیوانات را با اجرایی کردن روشهای مدیریتی مختلف کاهش دهیم
برای توسعه یک سیستم تولیدی پایدار و کارآمد در گاوهای شیری
 با استقاده.تحت شرایط تنش حرارتی تحقیقات بیشتری نیاز است
از روشهای مدیرتی و راهکارهای تغذیهای میتوان اثرات تنش
 تولید شیر و مصرف خوراک را،حرارتی را کاهش داد و نرخ آبستی
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Abstract
Sustainability in livestock production system is largely affected by climate changes. An
imbalance between metabolic heat production and its dissipation to the surroundings results
in heat stress (HS) under high ambient temperature and humid climates. The first reactions
of livestock to heat stress conditions include increasing respiration rate, rectal temperature,
and heart rate which directly affects feed intake. This may cause a reduction in growth rate,
milk yield, reproductive performance, and even death in severe conditions. Dairy cows are
usually more sensitive to heat stress than meat strains, and in this regard, high-yielding
animals are more sensitive mainly because of more metabolic heat production. Heat stress
suppresses the immune and endocrine systems and thus increases the susceptibility of the
animal to various diseases. Hence, sustainable dairy farming in these globally changing
climatic conditions remains a major challenge.
Keyword(s): Amelioration, Health, Heat stress, Production, Reproduction
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چکیده
مطالعات متعددی با بررسی وضعیت ویتامین  Dدر خوراک ،در بسیاری از کشورهای جهان نشان دادند که به لحاظ
تغذیهای عمدۀ کشورها در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .یکی از وظایف بیولوژیکی مهم ویتامین  Dکنترل
جذب ،انتقال و رسوب کلسیم و به میزان کمتر فسفر ،در فرآیند معدنی شدن استخوان است .ویتامین  Dیک ویتامین محلول
در چربی ضروری است که نقشهای مهمی در اندامهای اسکلتی و غیراسکلتی ،شامل جلوگیری از بیماریهای مزمن مانند
دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی ،اختالالت خود ایمنی و سرطان دارد .یکی از روشهای تأمین این ویتامین مصرف آن از
طریق غذا است و این در حالی است که تنها تعداد محدودی از مواد غذایی به طور طبیعی حاوی مقادیر باالیی از ویتامین
 Dهستند ،بنابراین کمبود این ویتامین همیشه گزارش شده و غنیسازی مواد غذایی مصرفی انسان از جمله روشهای رایجی
است که برای غلبه بر چنین کمبودهایی در ترکیبات ریزمغذی مواد غذایی استفاده میشود .محصوالت لبنی ،خصوصاً شیر،
گزینۀ ایدهآلی برای غنیسازی با ویتامین  ،Dکلسیم و گاهاً سایر مواد معدنی هستند.
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مقدمه

کمبود ویتامین  Dو اثرات آن در بدن

کلسیم و ویتامین  Dاز جمله مواد مغذی ضروری برای رشد
استخوان هستند .شیر ماده غذایی مناسبی برای غنیسازی با
کلسیم ،ویتامین  Dو سایر مواد معدنی است ( Kruger et al.,
 .)2010در ایاالتمتحده ،ترکیبات مواد مغذی محصوالت به دست
آمده از شیر خام از دهه  00۹1با ویتامینهایی مانند ویتامین A
و  Dتقویت شدهاند تا از شیوع اختالالت ناشی از کمبود ویتامینها
را کاهش دهند ( .)Hicks et al., 1996از نقطه نظر سالمت
عمومی ،بهتر است مصرف ویتامین  Dرا با غنیسازی محصوالت
خاصی که معموالً در کل جمعیت و خصوصاً توسط گروههای
آسیبپذیر مصرف میشوند ،افزایش داد ( Lamberg-Allardt,
 .)2006در طی فرآوریهای صنعتی برای تولید محصوالت لبنی
بدون چربی ،تا حد امکان سعی میشود تا چربی شیر حذف شود
تا محصوالت لبنی کمکالریتری تولید شود .متأسفانه طی این
فرآیندها ویتامین  Dهمراه با چربی جداسازی و گاهاً به طور کلی
حذف میشود .با توجه به نقشهای متنوع ویتامین  Dو دریافت
ناکافی آن در بسیاری از نقاط جهان ،غنیسازی آن در مواد غذایی
مصرفی انسان توجهات زیادی را به خود جلب کرده است
( .)Zahedirad et al., 2019بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر
بررسی نقش شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dدر سالمت انسان
است.

وضعیت ویتامین  Dبدن با ارزیابی سطح سرمی -15
هیدروکسی ویتامین  Dتعیین میشود .اگرچه در مورد سطوح
بهینه این ترکیبات اتفاق نظر وجود ندارد ،اما کمبود ویتامین D
به صورت سطوح  (25-hydroxyvitamin D) 25-OHDبه میزان
کمتر از  11نانوگرم بر میلیلیتر ( 51نانومول بر لیتر) تعریف
میشود .این در حالی است که سطوح  25-OHDبین  10الی 10
نانوگرم بر میلیلیتر ( 51و  11نانومول بر لیتر) نشاندهندۀ
کمبود نسبی ویتامین  Dاست ( .)Holick, 2008کمبود ویتامین
 Dموجب کاهش کلسیم و فسفر مورد نیاز برای معدنی شدن
استخوان در خون میشود .این امر در نهایت منجر به ضعیف
شدن استخوان و خم شدن استخوان در زمان فشار میشود
( .)Syama et al., 2019عالوه بر این ،کمبود این ویتامین با دیابت
نوع  0و  ،1فشار خون باال MS ،و دیگر بیماریهای خود ایمنی و
حتی برخی از انواع سرطانها نیز در ارتباط است ( Zahedirad et
 .)al., 2019مطالعات اخیر نشان داده است که مصرف مقادیر کم
ویتامین  Dو کمبود آن با ظهور عالئمی مانند اختالل خواب،
وقفه تنفسی در خواب ( )Sleep apneaو اختالالت عصبی به دلیل
هیپرتروفی هایپرتونسیالر (اصطالح پزشکی برای لوزههای بزرگ
شده است؛ لوزهها دو غده کوچک هستند که در دو طرف پشت
گلو قرار دارند ).و التهاب همراه است (.)Sharifan et al., 2021

متابولیسم و وظایف ویتامین  Dدر بدن

سطوح دریافت ویتامین D

ویتامین  Dاز طریق سنتز در پوست و یا از طریق مصرف
غذا تأمین میشود .با قرار گرفتن پوست در معرض اشعۀ ماورای
بنفش ،ترکیب -1دیهیدروکلسترول به پیشساز ویتامین  D3در
پوست تبدیل میشود .برای فعالسازی کامل ،پیش-ویتامین D
باید دو مرحلۀ هیدروکسیالسیون در کبد و کلیه را تجربه کند تا
-15هیدروکسی ویتامین ( )OHD-15( Dایزوفرم اصلی و عمده)
و  0و -15دی هیدروکسی ویتامین )1,25-(OH)2D3( D3
(فعالترین شکل) را تشکیل دهد ( 0 .)Holick, 2008و -15دی
هیدروکسی ویتامین  ،Dجذب کلسیم و فسفر الزم برای معدنی
شدن استخوان را افزایش میدهد (عملکردکلسیمی) .ویتامین D
عالوه بر فعالیتهای اسکلتی ،عملکردهای دیگری مانند تنظیم
رشد و تمایز سلول ،سالمت عضالنی ،سالمت قلبی و عروقی،
خواص ضد میکروبی ،تنظیم پروفایل چربی خون و خواص
آنتیاکسیدانی نیز دارد (عملکرد غیرکلسیمی) ( Zahedirad et
 .)al., 2019عالوه بر این ،ویتامین  Dبرای تسهیل جذب کلسیم
از روده ،رشد استئوبالستها و سنتز استئوکلسین توسط
استئوبالست در بافت استخوان ضروری است ( Kruger et al.,
.)2010

سطوح دریافت روزانه

گزارش مؤسسه پزشکی  )Institute of Medicine) IOMدر
سال  1100در ارتباط با نیاز غذایی ویتامین  Dنشان داد که
سطح سرمی  25-OHDبه میزان  00نانوگرم بر میلیلیتر (01
نانومول بر لیتر) تقریباً نیمی از نیازهای جمعیت را برآورده کرده
و میزان حداقل  11نانوگرم بر میلیلیتر ( 51نانومول بر لیتر)
حداقل  01/5درصد از نیازهای جمعیت را پوشش داده است.
تأمین مقادیر کافی ویتامین  Dدر دوران کودکی حدوداً 011
واحد بینالملل در روز تخمین زده میشود .بعد از یک سالگی،
برای تمام گروههای سنی به جز مردان و زنان  10سال و باالتر،
این مقدار به  011واحد بینالملل در روز تخمین زده شده است
(.)Ross et al., 2011
دُزهای سمی ویتامین D

باالترین سطح دریافتی و سطح قابل تحمل
) Upper Intake Level: ULویتامین  Dبر اساس آمار رسمی
ایاالت متحده و اروپا (مؤسسۀ پزشکی آمریکا 0001 ،و کمیتۀ
علمی غذا اروپا 51 ،)1111 ،میلیگرم در روز برای بزرگساالن
برآورد شده است .هیپرکلسیوری ( )Hypercalciuriaاولین نشانۀ
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دریافت بیش از حد ویتامین  Dاست که در بلند مدت با
هایپرکلسیمی و اغلب با موربیدیتی ( :Morbidityاندازهگیری
شیوع یک بیماری خاص در یک جمعیت و در یک زمان خاص را
موربیدیتی میگویند ،این اصطالح اغلب برای توصیف بیماری،
اختالل یا از بین رفتن سالمتی استفاده میشود .از این واژه اغلب
در بحث در مورد بیماریهای مزمن و وابسته به سن استفاده
میشود ).شدید و طوالنیمدت همراه خواهد بود (Lamberg-
.)Allardt, 2006
غنیسازی غذاها با ویتامین  Dو مکملهای ویتامین D

غنیسازی مواد غذایی مصرفی از جمله روشهای رایجی
است که برای غلبه بر کمبود ترکیبات ریزمغذی در مواد غذایی
استفاده میشود .ویتامین  Dدر طبیعت محلول در چربی است و
به طور همزمان به نور و گرما حساس است ( Syama et al.,
 .)2019منابع غذایی محدودی حاوی مقادیر باالیی از ویتامین D
هستند ،مانند روغن کبد ماهی و ماهیهای پرچرب مانند
سالمون ،که معموالً در رژیم غذایی ایرانیان استفاده بسیار کمی
دارد .از طرف دیگر ،الزم به یادآوری است که منبع اصلی تأمین
این ویتامین صرفاً رژیم غذایی نیست؛ چون اغلب ویتامین موجود
در ترکیب مواد غذایی در طول فرآوری و پخت و پز از بین میرود.
با این حال ،غنیسازی مواد غذایی با ویتامین  Dمیتواند یک
رویکرد مؤثر باشد .بسیاری از کشورها برای ریشهکن کردن
اپیدمی کمبود ویتامین  ،Dغنیسازی اجباری یا داوطلبانۀ مواد
غذایی را اجرا میکنند (.)Zahedirad et al., 2019
غنیسازی شیر با ویتامین D
دلیل انتخاب شیر برای غنیسازی با ویتامین D

گزارشها از تغییرات در محتوای ویتامین  Dطبیعی شیر
از  ۹/0تا  50/1واحد در هر کوارت ( :Quartکوارت واحدی برای
حجم برابر با یک چهارم گالون ،دو پاینت و چهار پیمانه است که
تقریباً یک لیتر است ).خبر میدهند .دامنۀ این تغییرات تا حدود
 02برابر است ( .)Weckel, 1941در یک مطالعه نشان داده شد
که غنیسازی محصوالت لبنی با ویتامین  ،Dمصرف ویتامین D
را بدون هیچ نشانهای از مسمومیّت ،افزایش داد .همچنین این
مطالعه نشان داد که اگر شیر و سایر غالت و مواد غذایی مصرفی
در وعده صبحانۀ هر فرد با ویتامین  Dغنیسازی شود ،میانگین
دریافت این ویتامین در تمام گروههای سنی و جنسی از ۹/0
میکروگرم در روز به  0/۹میکروگرم در روز افزایش خواهد یافت
( .)Jayaratne et al., 2019همچنین ،با اتصال ویتامین  Dبه
پروتئین شیر (کازئین) قابلیت انحالل و پایداری آن نسبت به گرما
و نور بهبود مییابد ( .)Syama et al., 2019از این رو میتوان تا
حد زیادی کاهش مصرف شیر را جبران نمود ( Zahedirad et al.,

 .)2019نتایج تحقیقات نشان داده است که غنیسازی شیر با
ویتامین  Dو کلسیم با تغییر طعم و سایر پارامترهای حسی
ارتباطی ندارد .هیچ تفاوتی در طعم و مزه محصوالت غنیشده با
ویتامین  D3گزارش نشده است .توزیع ویتامین  D3در مدرسه و
همچنین شیر غنیشده با کلسیم در تهران مورد ارزیابی قرار
گرفت .در این مطالعه  101دانشآموز مورد بررسی قرار گرفته و
نتایج نشان داد که در  00/0درصد دانش آموزان ،طعم شیر
غنیشده ،بد ارزیابی شد ،اما در مطالعه انطباقی 25 ،درصد از
کودکان از طعم شیر غنیشده راضی بودند ( Neyestani et al.,
 .)2012در نهایت با توجه به این نتایج ،شیر میتواند یک ماده
غذایی مؤثری برای غنیسازی با مواد مغذی از جمله ویتامین D
باشد چون توسط تمام گروههای سنی مصرف شده و همچنین
جذب کلسیم و فسفر موجود در شیر نیز افزایش مییابد ( Syama
.)et al., 2019
مقررات مربوط به غنیسازی شیر با ویتامین D

اگرچه غنیسازی شیر امر مفیدی است ،اما مشخصاً مصرف
مقادیر زیاد ویتامینهای  Aو  Dمیتوانند سمی باشند .سازمان
غذا و داروی ایاالت متحده آمریکا (FDA: Food and Drug
) Administrationمقررات مختلفی را در ارتباط با افزودن
ویتامینها به شیر وضع کردهاست ( .)Hicks et al., 1996طبق
گفته شورای پزشکی غذا و تغذیه آمریکا ،سطح غنیسازی
ویتامین  011 Dواحد بین المللی بر کوارت ( (IU. qt-1در نظر
گرفته میشود .ویتامین  Dبر اساس قانون پاستوریزه کردن شیر
( )PMOدر سال  0012به شیر اضافه شد و مقدار مجاز افزودن
این ترکیبات را  011واحد بین المللی بر کوارت ) )IU. qt-1یا 15
درصد ارزش روزانه به ازای هر هشت اونس وعدۀ غذایی استاندارد
تعیین کردند .غنیسازی بیش از حد ویتامین  Dمنجر به بروز
مسمومیّت ،آسیب به بافتهای نرم و نارسایی کلیه میشود .از
سوی دیگر ،غنیسازی کمتر از حد مجاز منجر به راشیتیسم
( )Ricketsدر کودکان و استئوماالسی ( )Osteomalaciaیا پوکی
استخوان ( )Osteoporosisدر سنین باال میشود .آژانس بازرسی
مواد غذایی کانادا ( )CFIAاین مشکل را با بیان اینکه حد مجاز
غنیسازی ویتامین  Dباید در محدوده  ۹0/1تا  50/0واحد بین-
الملل در  011میلیلیتر باشد ،مطرح کرده و به طور مفصل به آن
پرداختهاند (.)Faulkner et al., 2000
مزایای شیر غنی شده با ویتامین D

در سال  110۹محققان در ولز اثرات مصرف شیر غنیشده
با ویتامین  Dو غالت صبحانۀ حاوی این ویتامین بر مصرف
ویتامین  Dبزرگساالن استرالیایی مورد مطالعه قرار دادند .این
مطالعه نشان داد که میانگین دریافت ویتامین  Dبرای هر فرد
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بوذری و علیوردی نسب؛ شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dو نقش آن در ...

 0/0میلیگرم در روز بود که این مقدار کمتر از حد مجاز تعیین
شده برای بیشتر گروههای سنی و جنسی بود .این مطالعه نشان
داد که اگر تمام اقالم غذایی مصرفی در وعدۀ صبحانه ،از جمله
شیر و غالت ،با ویتامین  Dغنیسازی شوند ،میانگین دریافت این
ویتامین در تمام گروههای سنی و جنسی از  ۹/0به  0/۹افزایش
خواهد یافت ( .)Jayaratne et al., 2019در کشور فنالند ،کمبود
ویتامین Dدر طول زمستان شایع است .از این رو ،وزارت امور
اجتماعی و بهداشت این کشور از ماه فوریه سال  111۹افزودن
ویتامین  Dبه شیر ،کره و لبنیات را توصیه کرد .آنها همچنین
اثر غنیسازی ویتامین  Dبر غلظت  25-OHDدر بدن مردان جوان
فنالندی را نیز مورد مطالعه قرار دادند .این مطالعه نشان داد که
پس از غنیسازی ،میانگین غلظت  25-OHDسرمی در زمستان
به  01نانومول در یک لیتر افزایش و کمبود ویتامین  Dتا 51
درصد کاهش یافت ( .)Laaksi et al., 2019در مطالعه دیگر،
کودکان ایرانی (مورد مطالعه در شهر تهران) برای مقایسه تأثیر
شیر غنی شده با ویتامین و کلسیم ،آن را به مدت  01هفته
مصرف کردند .این مطالعه نشان داد که مصرف شیر غنیشده
منجر به افزایش 0/0نانومول بر لیتر در سطح سرمی 25-OHD
در بدن کودکان مقایسه با گروه شاهد شد ( Zahedirad et al.,
 .)2019مطالعات نشان دادهاند که مصرف مواد غذایی غنیسازی
شده با ویتامین  Dاثر قابل توجهی بر توده چربی بدن دارد که
این امر منجر به کاهش توده چربی بدن همراه با کاهش قابل
توجهی در نسبت دور کمر به دور باسن افراد میشود
( .)Emadzadeh et al., 2020همچنین ثابت شد که شیر غنیشده
برای جلوگیری از گسترش حفره مرکزی استخوان که با باال رفتن
سن افزایش مییابد و کند شدن از دست دادن قشر vBMD
 :Volumetric Bone) Mineral Densityتراکم واقعی استخوان که
تابعی از محتوای مواد معدنی استخوان ( )BMCدر هر حجم
استخوان است ).مؤثر بود که به حفظ ناحیه قشری استخوان و
تنظیم قدرت استخوان در وسط استخوان ران کمک کرد .این
یافتهها همچنین تأیید کردهاند که شیر غنیشده با ویتامین D3
و کلسیم اثرات متفاوتی بر تغییرات در ترکیبات قسمت میانی
استخوان ران و ویژگیهای هندسی استخوان بین مردان  51تا
 01سال و مسنتر (بیش از  01سال) دارد .این یافتهها نشان
میدهند که مکمل کلسیم و یا ویتامین  Dمیتوانند با کاهش نرخ
تحلیل استخوان بر پوشش اندوستال استخوان ( )Endostealدر
سالمندان ،بر ساختار هندسی استخوان تأثیر بگذارد .همچنین
گزارش شد که شیر غنیشده با کلسیم و ویتامین  D3میزان از
دست رفتن قشر  vBMDدر قسمت میانی استخوان ران را در
مردان باالی  01سال کاهش میدهد .شیر غنیشده با ویتامین
 D3در قسمت میانی استخوان ران مردان مسن ممکن است به
سرکوب سطح سرمی  (Parathyroid Hormone) PTHمنجر شود

که باعث کاهش فعالیت استئوکالستها ( )Osteoclastو به تبع
آن کاهش برداشت کلسیم از استخوان میشود که این امر باعث
فعال شدن کانونهای جدید بازسازی استخوان در امتداد سطح
استخوان میگردد ( .)Daly et al., 2006نتایج مطالعات دیگر
نشان دادند که شیر غنیسازی شده با ویتامین  Dو کلسیم باال
در طول  0ماه میتواند به طور قابل توجهی وضعیت ویتامین D
را بهبود بخشیده و ( PTHهورمون پاراتیروئید) پالسما را همزمان
با کاهش تحلیل استخوان و کاهش گردش استخوان در دو گروه
از زنان یائسه که در جاکارتا و مانیل زندگی میکنند ،کاهش دهد.
در مطالعه دیگری ،زنان یائسه چینی ،با مکمل  0111میلیگرم
کلسیم 11 ،میلیگرم منیزیم و  01گرم ویتامین  Dدر روز با
استفاده از شیر غنیشده ،درصد کل از دست دادن استخوان بدن
به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت .این
مطالعه کاهش  01درصدی در استئوکلسین را گزارش کرده و
هیچ اثری بر دفع ادراری دیوکسی پیریدینولین بعد از  01ماه
مصرف شیر گزارش نشد (.)Kruger et al., 2010
مزایای دیگر محصوالت لبنی غنی شده با ویتامین D

شیر تخمیر شده و محصوالت آن میتوانند به عنوان مواد
غذایی دیگری جهت تأمین ویتامین  Dمصرفکنندگان مورد
غنیسازی قرار گیرند .با استفاده از این روش میتوان کاهش
مصرف شیر را نیز جبران نمود .ماست رایجترین محصول به دست
آمده از تخمیر شیر است که مصرف گستردهای در دنیا دارد
( .)Zahedirad et al., 2019همچنین ،جذب ویتامین  Dموجود
در ماست غنی شده با این ویتامین در افراد مبتال به کمبود آنزیم
الکتاز در مقایسه با سایر محصوالت لبنی بیشتر است ( Gasparri
 .)et al., 2019تکنیکهای غنیسازی که برای شیر خام به کار
میروند ،میتوانند برای انواع شیرها و ماستهای طعم دار نیز به
کار روند .به طور کلی ،ویتامین  Dطی فرآوری و ذخیرهسازی
انواع مختلف شیرهای تخمیرشده پایداری خود را حفظ میکند.
دیگر محصوالت لبنی که میتوان ترکیبات مواد مغذی آنها را با
استفاده از غنیسازی با ویتامین  Dتقویت کرد شامل بستنی ،کره
و مارگارین هستند (.)Zahedirad et al., 2019
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Abstract
Numerous studies examining the status of vitamin D in the diet in many countries
around the world have shown that in terms of nutrition, most countries do not have a
favorable situation in this area. One of the important biological functions of vitamin D is to
control the absorption, transport, and deposition of calcium, and to lesser extent phosphorus,
in the process of bone mineralization. Vitamin D is an essential fat-soluble vitamin that
plays important role in skeletal and non-skeletal organs, including the prevention of chronic
diseases such as diabetes, cardiovascular disease, autoimmune disorders, and cancer. One
way to get this vitamin is to take it through food, while only a limited number of foods
naturally contain high amounts of vitamin D, so a deficiency of this vitamin has always been
reported and the enrichment of food consumed by humans from it is a common method used
to overcome such deficiencies in food micronutrients. Dairy products, especially milk, are
an ideal choice for fortification with vitamin D, calcium, and sometimes other minerals.
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تاريخچه شرکت

شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور فعالیت خود را از سال  1705آغاز نموده است.
این شرکت بنا به پیشنهاد مشترك سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین وزارت جهاد سازندگی به منظور
ایجاد حداکثر تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امكانات و
نیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهادهها و فرآوردههای دامی و همچنین نیل به اهداف و تكالیف مندرج در قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصالح ساختار تشكیالت دولتی و جلب مشارکت بیشتر بخشهای
خصوصی و تعاونی ایجاد شده است.
پیشنهاد یاد شده ،در قالب ادغام شرکتهای گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه ،تولید و توزیع علوفه ارائه و
در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ  ،1700/11/20به تصویب رسیده است.
موضوع شرکت براساس بند پنج اساسنامه ،شامل تهیه ،تولید و نگهداری ،توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع اقالم
خوراکی دام ،طیور و آبزیان ،مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها ،کمک به عمران ،احیاء و اصالح مراتع جهت افزایش
تولید ،حمایت از تولیدکننده ،مصرفکننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفهای و محصوالت پروتئینی دامی است.

*نویسنده مسئولnajmeh.rasuli1999@gmail.com :
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تولید و پرورش انواع گونههای اجداد طیور و متفرعات آن

برای تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساسنامه این



مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و
متفرعات آنها

شرکت مجاز به انجام عملیات زیر است:




خرید علوفه از داخل و خارج از کشور



تهیه و تولید خوراك دام ،طیور ،آبزیان ،مواد پروتئینی و

سردخانهها ،انبارها ،آزمایشگاهها و کارگاههای بستهبندی

مواد اولیه مورد نیاز

گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارك حمل

انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقالم مورد نیاز و

و نقل ،توزیع و نگهداری دام و طیور و همچنین گوشت و

صادرات مواد علوفهای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوط

متفرعات آنها





فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصوالت









بازاریابی دام و طیور ،گوشت و متفرعات دام و طیور ،خوراك
دام و طیور و شیر و فرآوردههای آن

به منظور بهبود روشهای تولید

سرمایهگذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
تحصیل اعتبار وام از مؤسسهها و بانکها به منظور نیل به



عضویت در سازمانها و مؤسسههای داخلی و خارجی
بینالمللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط



انجام اقدامات الزم به منظور استفاده از ضایعات کشاورزی،
کشتارگاهها ،کارخانجات ،مازاد محصوالت کشاورزی ،مواد
مصرفی و غیره و همچنین تبدیل آنها به مواد قابل استفاده
در خوراك دام طیور و آبزیان



پیشبینی و تأمین اعتبارات الزم جهت کمک به عمران و
احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت
ضوابط و مقررات مربوط



خرید ،توزیع و به کارگیری ماشینآالت ،ادوات ،تجهیزات،
مصالح و مواد اولیۀ مورد نیاز در جهت انجام وظایف شرکت



انجام هر گونه عملیات دیگری که برای تأمین اهداف و
تحقق وظیفههای قانونی شرکت الزم تشخیص داده شود.

اهداف شرکت


مطالعه و بررسی روشهای مناسب اجرایی و تدوین
دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذیصالح و تولیدکنندگان

جهت نیل به اهداف شرکت


انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز برای نیل به اهداف
شرکت

پروتئینی حیوانی و ذخیرهسازی آن
انجام اقدامات الزم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود

ایجاد و بهرهبرداری از میدانهای دام ،کشتارگاهها،

اهم جهتگیریها و سیاستهای اجرایی این شرکت در طی
مدت فعالیت خود به شرح ذیل بوده است:

 خرید تضمینی و تنظیم بازار علوفه
 پشتیبانی تولید فرآوردههای پروتئینی
 حمایت از مصرفکنندگان
 کاهش اثرات خشکسالی
 مشارکت در اجرای طرح ملی تعادل و مرتع
 مباشر طرحهای مصوب

تأسیس صندوقهای مشترك با دامپروران به منظور
حمایت از تولید پروتئین دامی

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست و یک ،شماره دو (شماره بیست پیاپی) ،پاییز 0011
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فعالیتهای این مجموعه شامل بخشهای مختلفی است که

| هدف اصلی فعالیتهای شركت پشتیبانی امور دام

عبارتاند از:

كشور كه گسترۀ وسیع در سطح كشور دارد ،حمایت



آمار
این بخش شامل قیمت نهادهها و فرآوردههای دام و طیور،

قیمتهای روزانه (اقالم خوراکی ،جوجه یكروزه ،شیر و غیره)،
تحلیل نهادهها و محصوالت دام و طیور ،سرانه مصرف گوشت مرغ
و قرمز در هر استان ،تعداد دام سبک و سنگین به تفكیک استان
و برخی دیگر از شاخصها است.


از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان انواع نهادهها و

محصوالت دام و طیور است|.
منبع

سایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور:
https://www.iranslal.com

آموزش
دورههای آموزشی که تاکنون در این مجموعه برگزار شده

است ،شامل اصول و فرآیند خرید تضمینی ذرت در سال ،1720
نظارت بر عملیات کشتار و بستهبندی مرغ گوشتی منجد در سال
 1725و سایر آموزشهای مرتبط با صنعت دام و طیور و تغذیه
انسان ،هستند.


تشکیالت صنفی و صنایع جنبی
تشكیالت صنفی این مجموعه شامل اتحادیه مرغداران و

اتحادیه دامداران و صنایع جنبی متشكل از آمارهای مربوط به
تمامی کارخانجات خوراك دام و طیور است.


دستورالعملها و استانداردها
در این بخش به دستورالعملهای بازرگانی داخلی ،کنترل

کیفی ،نظارت بر شبكههای توزیع و استانداردهای زیر نظر این
مجموعه پرداخته شده است.


قوانین
در این بخش که متشكل از زیر واحدهای کشاورزی،

رویهها ،فرآیندها و آییننامهها است به طور مفصل به قوانین
مرتبط با هر یک از زیر مجموعهها پرداخته شده است.
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تعداد صفحات192 :
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل ،این کتاب توسط دکتر جمال سیفدواتی و دکتر رضا
سیدشریفی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی با مراجعه به استانداردها ،پروتوکلها و منابع مختلف
جهانی و داخلی و طبق سرفصل وزارتی برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب همچنین راهنمای خوبی برای ارایه اصول علمی و عملی سطح پیشرفته آزمایشها در آزمایشگاههای
تخصصی رشته علوم دامی به ویژه گرایش تغذیه نشخوارکنندگان میباشد.
در این کتاب که با تلفیق دانستههای علمی و امکانات عملی موجود در آزمایشگاه گروههای مهندسی علوم
دامی سعی دارد در ارتقای فعالیتهای پیشرفته دامپروری و امور دامی صورت پذیرد ،همچنین اصول ضروری و
پروتکلهای آزمایشهای تخصصی و پیشرفته تغذیه دام و فنون آزمایشگاهی مزرعهای مربوطه به همراه عکس و
کاربرد آنها و اصول تهیه و آمادهسازی نمونه و محلولهای شیمیایی از منابع و مقاالت معتبر استخراج شده است.

*نویسنده مسئولAnimSSAUT@gmail.com :

تاریخ دریافت0011/10/19 :
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سامان حسین آبادی ،*0امین کاظمی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 1دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

مقدمهای کوتاه
تغذیۀ صحیح ماهیان آکواریومی یکی از اصلیترین نکات مورد توجه برای نگهداری این حیوانات زینتی و زیبا است که
باید توسط افراد مرتبط با صنعت آبزیان زینتی و همچنین افرادی که از این حیوانات در منازل نگهداری میکنند به خوبی
رعایت شود .بسیاری از بیماریهای شناخته شده و یا ناشناختۀ ماهیها عمدتا در اثر سوء تغذیه و یا مصرف خوراکهای
آلوده به انواع عوامل بیماریزا ایجاد میشود .منظور از سوء تغذیه ،ناهنجاریهای ناشی از قرار دادن خوراک بیش از حد و
آلوده ،خوراکهای حاوی کمبودهای پروتئین ،چربی ،مواد معدنی و ویتامین و یا خوراکهایی که به دالیلی طی نگهداری
طوالنی مدت ارزش تغذیهای خود را از دست دادهاند ،در اختیار این حیوانات است (عمادی .)1620 ،در این سری از شماره
نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامِستیک ،سعی شده است تا مطالبی در رابطه با مقدار و انواع تغذیۀ ماهیهای آکواریومی
به اشتراک گذاشته شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
میزان خوراکدهی
اساسا آبزیان را باید با توجه به رفتار و نوع تغذیۀ آنها تغذیه نمود .بر اساس تجربیات پرورشدهندگان ،گرسنه نگه
داشتن ماهیها برای مدت زمان بسیار کم بهتر از سیرکردن بیش از حد آنها یا به عبارت بهتر خوراکدهی بیش از حد
است .مصرف خوراک باال و تغذیۀ ناسالم باعث چاقی بیش از حد ،ورم روده ،جمعشدن چربی دور قلب ،داخل کبد ،کلیهها و
اطراف اندامهای داخلی بدن میگردد که این امر نهایتا منجر به اختالل در عملکرد هر یک از ارگانهای درگیر میشود
(عمادی .)1620 ،در این رابطه یک قانون عمومی وجود دارد که شامل دو اصل است -1 :خوراکدهی یکبار در روز و -1
پرهیز از خوراکدهی با استفاده از اقالم خوراکی که مصرف آنها توسط ماهیها بیش از یک دقیقه به طول میانجامد
(فاضلی.)1620 ،
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تاریخ پذیرش1044/42/14 :

تاریخ انتشار آنالین1044/40/10 :

رفرنسدهی :حسین آبادی ،س ،.کاظمی ،ا .مروری کوتاه بر مباحث تغذیهای ماهیهای آکواریومی .علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک1044 ،؛
.34-36 :)1(11

حسین آبادی و کاظمی؛ مروری کوتاه بر مباحث تغذیهای ماهیهای آکواریومی

32

است که این  14آمینواسید شامل اسیدهای آمینۀ آرژینین،

ادامه بحث ...

عالوه بر این ،باید توجه ویژهای به کمبودهای تغذیهای
شود .تغذیۀ بد یا به عبارت دقیقتر مصرف جیرههای حاوی هر
یک از مواد مغذی مضر سبب کاهش قدرت تولیدمثلی و در برخی
از موارد توقف تولیدمثل در این حیوانات میشود .کمبود
ویتامینها و برخی از مواد معدنی ممکن است باعث محدود شدن
رشد و نمو ماهیها و همچنین اختالل در فعل و انفعاالت
فیزیولوژیک ،از جمله تولیدمثل آنها گردد .البته گاهی اوقات
ثابت نگه داشتن وزن ماهی در یک دوره خاص از اهمیت زیادی
برخوردار است ،به گونهای که این امر با گرسنه نگه داشتن ماهی
در فواصل زمانی و بر اساس یک الگوی خاص مثال دو هفته
گرسنگی و یک هفته دادن غذا امکانپذیر خواهد بود (پیغان،
 .)1622البته ،در مواردی نیز محرومیت خوراکی بیش از حد
سبب ایجاد استرس و حتی افزایش رفتار تهاجمی بین ماهیها
میگردد؛ بنابراین ،بهتر است با کم کردن میزان انرژی و مقدار
متناسب ویتامینها و سایر مواد مغذی (کاهش تراکم جیرۀ
خوراکی) این فرآیند را انجام داد.

هیستیدین ،ایزولوسین ،لوسین ،لیزین ،متیونین ،فنیلآالنین،
ترئونین ،تریپتوفان والین هستند .در بین این آمینواسیدها ،ممکن
است تیروزین به اندازۀ جزئی جایگزین فنیلآالنین شود و وجود
سیستئین میتواند تقاضا برای میتونین را کاهش دهد .با استفاده
از پودر ماهی عملآوری شده ،که به عنوان منبع اصلی پروتئین
در غذای ماهی است ،نیاز ماهی به آمینواسیدهای ضروری تأمین
خواهد شد .در صورت استفاده از پروتئینهای گیاهی به عنوان
منبع اصلی تأمین آمینواسید ،ممکن است افزودن آمینواسیدهای
اضافی به عنوان مکمل امری ضروری باشد (پیغان.)1622 ،
اغلب گونههای ماهی برای حفظ سالمتی به طور روزانه نیاز
به مصرف  1-1/۵گرم از انواع اسیدهای آمینه ضروری به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن خود دارند؛ که براساس گونه ماهی ،اندازه
ماهی ،سن ،درجه حرارت آب ،مقدار انرژی غذا و کیفیت پروتئین
(قابل هضم) و میزان آمینواسیدهای مورد استفاده در غذا متفاوت
خواهد بود (پیغان.)1622 ،
چربیها

چربیها منبع بالقوه اسیدهای چرب ضروری بوده و به

نیازهای تغذیهای

نیازهای تغذیهای ماهیها بر اساس گونه ،نوع عادت
تغذیهای ماهی مورد نظر (گوشتخوار ،همهچیز خوار ،گیاهخوار یا
فیلتر کننده) ،اندازه ،درجه بلوغ و درجه حرارت آب متنوع است.
در این مطلب سعی شده است تا به هر یک از مواد مغذی مورد
نیاز ماهیها به صورت مختصر پرداخته شود.

عنوان یک منبع ارزان قیمت انرژی مطرح هستند که برای هضم
و جذب بعضی ویتامینها ضروری میباشند ) .(NRC, 1993از
طرفی محصوالت مختلف اکسیداسیون لیپیدها ممکن است با
پروتئینها ،ویتامینها و سایر مواد مغذی واکنش دهند که این
امر در نهایت منجر به کاهش ارزش تغذیهای آنها میگردد
) .(Klontez, 1992به نظر میرسد که انواع اسیدهای چرب
ضروری در تغذیۀ ماهیان ،بسته به گونههای مختلف ماهیها

پروتئین

پروتئین اصلیترین و گرانترین جزء نیازهای تغذیهای
ماهیان است که کمبود آن در جیرۀ خوراکی ممکن است سبب
اختالل در رشد و نمو و تولیدمثل ماهیان شود و در صورت بیش
از حد بودن آن در جیره ،عالوه بر از دست رفتن پروتئین جیره
از طریق دفع آن از طریق ادرار و مدفوع ،که یکی از گران
قیمتترین اقالم مغذی جیره است ،فضای داخل آکواریوم نیز به
دلیل افزایش دفع ادرار توسط ماهیان ،کثیفتر میشود .از این
رو ،باید توجه بیشتری به پروتئین جیره شود که برای این کار از
روشهای فرموالسیون خوراک بر اساس باالنس آمینواسیدها در
جیره میتوان استفاده کرد.
در تمامی گونههای ماهی که مورد بررسی قرار گرفتهاند،
همانند پستانداران ،تعداد  14آمینواسید برای بقای ماهی ضروری

متفاوت است؛ به عنوان مثال ،در ماهی قزلآالی رنگین کمان،
اسید لینولئیک به عنوان یک اسید چرب ضروری است ،در حالی
که در تغذیۀ میگوها اسیدهای چرب امگا 6-از اهمیت بسزایی
برخوردار هستند .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،کمبود
اسیدهای چرب ضروری سبب کاهش رشد ماهی ،بروز زخمهایی
در بالهها و بزرگ شدن و رنگ پریدگی کبد میشود (پیغان،
.)1622
کربوهیدراتها

کربوهیدراتها ممکن است در بعضی از گونهها به عنوان
منبع اصلی تأمین انرژی (البته تا یک سن معینی) مورد استفاده
قرار گیرند .بیشتر گونههای ماهیها ،گوشتخوار هستند که در
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میدهد و همچنین باال بودن میزان کلسیم در جیره مانند

کربوهیدراتها داشته و گاها در برخی از گونهها هیچ گونه نیاز

جیرههای سطوح باالی پودر ماهی میتواند جذب آهن ،مس و

تغذیهای به آن ندارند .با این حال ،در تولید خوراکهای تجاری

روی در بدن ماهی را کاهش دهد .عالوه بر این ،باال بودن میزان

کربوهیدراتها به عنوان چسباننده اصلی اجزاء خوراکی طی

آهن میتواند سبب افزایش حساسیت ماهی به بیماریهای

فرآیند ساخت خوراک مورد استفاده قرار میگیرند.

باکتریایی شود (پیغان.)1622 ،

کربوهیدراتها ،به خصوص کربوهیدراتهای پیچیده ،به دلیل
عدم هضم کامل توسط دستگاه گوارش ماهی باعث آلودگی

ویتامینها

محیط آکواریوم میشوند .همچنین ،تصور بر این است که وجود

همانند هر موجود زندۀ دیگری ،ماهیها نیز نیاز ویژهای به

کربوهیدراتها در غذای ماهی اثرات نامطلوب بر سالمت ماهی

مصرف انواع ویتامینها دارند که در جدول  1به مهمترین این

داشته باشد (پیغان .)1622 ،مصرف بیش از حد کربوهیدراتهای

ویتامینها اشاره شده است.

محلول ،به ویژه نشاسته ،در تغذیۀ برخی از ماهیان گوشتخوار به
دلیل تجمع گلیکوژن در کبد با اختالل در سالمتی ماهی همراه

مواد غذایی متداول در تغذیۀ ماهیان آکواریمی

است ).(Hilton and Hodson, 1983

زرده تخممرغ

زرده تخممرغ یکی از سادهترین و در دسترسترین مواد برای

مواد معدنی

به طور کلی ماهیها برای رشد و انواع عملکردهای
متابولیکی از جمله تنظیم فشار اسمزی به مواد معدنی مشابه
سایر حیوانات نیاز دارند ( .)NRC, 1993مواد معدنی محلول در
آب ممکن است در فراهم کردن نیازهای متابولیک ماهی و بر
طرف کردن نیازهای غذایی کمک کند ) (Gatlin III, D.Mو در
حقیقت زیاد بودن مقدار مواد معدنی در جیرۀ غذایی ماهی بیشتر
از کمبود آنها در جیره منجر به بروز ناهنجاری در ماهیها
میشود .بروز عالئم کمبود مواد معدنی میتواند ناشی از عدم
تعادل بین مواد معدنی در جیره یا واکنش متقابل بین مواد معدنی
و سایر اجزای موجود در جیره خوراکی طی فرآیند جذب در
دستگاه گوارش حیوان باشد .به خوبی مشخص شده است که
اسیدفیتیک موجود در سبزیجات قابلیت دسترسی ماهی به
چندین ماده معدنی خصوصا کلسیم ،منیزیم و روی را کاهش

تغذیۀ الروهای ماهیان زینتی به شمار میرود .برای استفاده از
زرده تخممرغ باید ابتدا تخممرغ را به صورت آبپز پخته و پس
از کندن پوسته ،زرده را از سفیده جدا کرد .برای استفاده از این
ماده خوراکی در تغذیۀ بچه ماهیها باید زرده آبپز شده را با
استفاده از انگشتان دست در آب آکواریوم حل نمود تا به راحتی
قابل مصرف توسط ماهیهای کوچک باشد .در صورت بزرگتر
شدن الروها میتوان قطعات ریز شدۀ زرده را به آب اضافه نمود
تا ماهیها به خوردن مخلوط آنها در آب مشغول شوند .در تغذیۀ
نوزادان ماهی با زرده تخممرغ باید به این نکته توجه داشت که
استفاده بیش از اندازه از این مادۀ مغذی میتواند در کوتاه مدت
منجر به آلودگی آب آکواریوم و کدری آن شود که در این حالت
پس از مصرف خوراک ،آب آکواریوم باید تعویض شود
).(esfahanfishing.ir

جدول  -0تأثیرات ویتامینها بر متابولیسم و رشد و نمو ماهیان (فاضلی)1620 ،
نام ویتامین

تأثیر

عالئم کمبود

ویتامین A

رشد سلولی

رشد کم ،تغییر شکل بالهها و ستون فقرات

ویتامین B1

جداسازی کربوهیدراتها و تأثیر در رشد و باروری

ترسو شدن ،رشد کم ،بیاشتهایی

ویتامینهای  B6و B12

سوخت و ساز پروتئین ها و آنزیمها

افزایش تنفس ،از دست دادن اشتها ،رشد کم

ویتامین C

درمان زخم ،تأثیر بر گوارش

زخم و تغییر شکل پوستی

ویتامین D

استخوانسازی

پوکی و از بین رفتن استخوانها

ویتامین E

تأثیر بر باروری

ناباروری

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 2 (Serial Number 20), Autumn 2021

حسین آبادی و کاظمی؛ مروری کوتاه بر مباحث تغذیهای ماهیهای آکواریومی

36

روتیفرها

روتیفرها از جمله میکروارگانیسمهای خاص تک سلولی
هستند که کشت آنها با افزودن مقداری از کاهو یا موز به محفظۀ
پر شده با آب آکواریوم انجام میشود .تغذیۀ ماهیها با استفاده از
این میکروارگانیسمها توسط قطرهچکان انجام میشود (فاضلی،
.)1620
منابع

کرمهای توبیفکس

این کرمها در آبهای جاری گل آلود وجود دارند و
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به تازگی مطالعات نشان دادهاند که کرمهای خاکی ارزش
غذایی باالیی در تغذیۀ ماهیها و برخی دیگر از حیوانات مانند
انواع گونههای طیور دارند .برای استفاده از کرمهای خاکی در
تغذیۀ ماهیهای بزرگی مثل اُسکار ،میتوان کرمها را ابتدا به
خوبی تمیز کرده و سپس به صورت کامل و بدون فرآوری در
داخل آکواریوم انداخت .برای ماهیهای کوچکتر نیز ابتدا کرمها
را تکه تکه کرده و یا از کرمهای منجمد قطعه قطعه شده استفاده
کرد .برای نوزادها و بچه ماهیهای کوچک میتوان از کرم چرخ
شده همراه با سایر مواد غذایی استفاده کرد ).(petzip.ir
مگسها ،جیرجیرکها و کفشدوزکها

از مگسهای خانگی نیز میتوان برای تغذیۀ ماهیهای
متوسط تا بزرگ و گوشتخوار استفاده کرد .جیرجیرکها را هم
میتوان با استفاده از دستگاههای مختلفی به دام انداخته و یا از
فروشگاههای مربوطه تهیه کرد (فاضلی.)1620 ،
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