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 مصرف در شکمبه هایمیکروارگانیسم نقش و نشخوارکنندگان پرورش اهمیت

 هاآن تولیدات و خوراک

 0پایا حمید و 3جوانمرد آرش ،*2زادهتقی اکبر ،0امندی وظیفه زیبا

 چکیده

 دنمو اشاره قرمز گوشت همچنین و لبنی محصوالت و شیر به توانمی دامپروری، و کشاورزی صنعت مهم محصوالت از

 تفادهاس قابلیت نشخوارکنندگان، ویژه به دام پرورش ارزش با هایجنبه از یکی. دهندمی نشان را دام پرورش ویژه اهمیت که

 گیچگون. نیستند استفاده قابل انسان توسط که است حیوانی یا گیاهی هایماندهپس قبیل از ارزش کم غذایی مواد از

 هاآن از یک هر اختصاصی فعالیت و عمل نحوۀ در موجود های پیچیدگی همچنین و شکمبه در میکروبی جمعیت پیدایش

 اریع نشخوارکنندگان معدۀ شیرخوارگی دوران و دام اولیه سنین در. است و بوده محققان و دانشمندان بحث مورد دیرباز از

 هایممیکروارگانیس گوارش، دستگاه به خشک ماده ورود با امّا باشد،می استریل درحد گاهاً و بوده فعال هایمیکروارگانیسم از

 لفیمخت انواع شکمبه محیط در. بود خواهند توسعه درحال تخمیری، فعالیت با شکمبه، در حاضر هاییاختهتک اولین هوازی

 در بسزایی تأثیر و کرده ایفا را خاصی نقش کدام هر که دارند وجود پروتوزآ و قارچ باکتری، جمله، از هامیکروارگانیسم از

 را امد تولیدی و فیزیولوژیکی مختلف مراحل در جیره کردن فرموله تواندمی هاآن شناخت که دارند عهده بر حیوان تولید

. دارد یبستگ تغذیه و خارجی محیط سن، نژاد، مانند عواملی به شکمبه هایمیکروارگانیسم تعداد و ترکیب. کند تسهیل

 یهامیکروارگانیسم انواع و تعداد بر غیره و استرس اسمزی، فشار بافری، ظرفیت ،pH دما، مانند، گوناگونی عوامل همچنین،

 هاهمیتا از برخی با را خوانندگان و مندانعالقه اجمالی، نگاه یک در تا است شده سعی مقاله این در. است گذار تأثیر شکمبه

 .ودش داده قرار هاآن اختیار در زمینه این در اطالعاتی و ساخته آشنا انگیز شگفت سیستم این بر حاکم هایپیچیدگی و

 دامپروری ها،قارچ ها،میکروارگانیسم شکمبه، نشخوارکنندگان، :کلیدی کلمات

 12-36پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

توان به شیر و محصوالت می مهم کشاورزی، محصوالت از

 پرورش که اهمیت ویژه قرمز اشاره نمود لبنی و همچنین گوشت

 اهلی حیوانات بین در .دهدنشخوارکنندگان را نشان می

مواد  تبدیل در را سهم بیشترین نشخوارکنندگان خوار،علف

 ابلق غذایی هایفرآورده به توسط انسان، استفاده غیرقابل گیاهی

 و منصوری) باشندمی دارا را انسان خوراک تأمین و استفاده

 نشخوارکنندگان تعداد که شودمی زده تخمین. (0330 همکاران،

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

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

 شرایط خوراک، سن حیوان، توان بهتولیدات محصوالت دامی می

 . اشاره کرد حیوان رفاه و فیزیولوژیکی

 ،نامناسب جایگاه جمله از حیوان رفاه به مربوط هایکاستی

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

 گذارندیم تأثیر گوارش دستگاه میکروبیولوژی ترکیب بر توجهی

 گوارش دستگاه. است ضروری باال تولید میزان حفظ برای که

 انواع و هاگونه از بسیاری زیستگاه بالغ نشخوارکنندگان

 هب مغذی، مواد تجزیه در اصلی نقش که بوده هامیکروارگانیسم

 ,.Cholewinska et al)را دارند  سلولز همی و سلولز طور عمده

 از عاری نشخوارکنندگان تازه متولد شده شکمبه امّا(. 2021

 در هامیکروارگانیسم سرعت به تولد از پس و بوده میکروارگانیسم

 ابتث همواره شکمبه میکروبی جمعیت. یابندمی استقرار شکمبه

  .کندمی تغییر مختلفی عوامل تأثیر تحت و نیست یکنواخت و

 

 Small= شیردان، Abomasum= هزارال، Omasum= نگاری، Reticulum= شکمبه، Rumenهای گوارشی در گاو )وضعیت قرارگیری اندام -0شکل 

intestine ،روده کوچک =Caecum ،روده کور یا سکوم =Large intestine ،روده بزرگ =Rectum( )راست روده یا مقعد =Moran, 2005.) 

مورد استفاده  غذایی محصوالت در تولید اهلی هایدام نقش

 انسان در تغذیه

 انانس از تغذیه مهمی تغذیه پروتیئن بخش که آنجایی از

 جمله غنی از پروتئین از دامی محصوالت شود،را شامل می

 یپروتئین نیازهای در تأمین بسزایی نقش شیر قرمز و گوشت

نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک از جمله . کنندگان دارندمصرف

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

کنند می تأمین را انسان استفاده مورد طبیعی الیاف درصد

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

 یدسترس)ای تغذیه امنیت به( کافی غذای به دسترسی)غذایی 

 از جمله راهکارهایی توسعۀ باعث( کافی مغذی غذای به

موجود  مواد مغذی محتوای بهبود جهت غذایی مواد سازیغنی

 هامنشأ دامتولید شده از  غذاهای. است شده غذایی، هایدر رژیم

 انسان بدن نیازهای با که هستند خاصی مغذی ترکیبات دارای

 ییباال بیولوژیکی ارزش دارای حیوانی پروتئین. دارند مطابقت

 هب نسبت تریمتعادل ضروری آمینواسیدهای مشخصات و بوده

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

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

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

 هایخردسال و خانم کودکان در ویژه به امر این کنند.می تأمین

ولی  زیاد مغذی ریز عناصر ها به اینآن نیاز که شیرده و باردار

 Alonso) است باالیی برخوردار اهمیت از است، کم هامصرف آن

et al., 2019.)  
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 ... شکمبه هایمیکروارگانیسم نقش و نشخوارکنندگان پرورش اهمیت؛ وظیفه امندی و همکاران       

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

 دام تغذیه ارزش در کم هایخوراک

 ویژه به هادام مثبت پرورش هایجنبه از یکی

در  ترارزش کم غذایی مواد از امکان استفاده نشخوارکنندگان،

توسط انسان  که کشاورزی، هایماندهپس ها از قبیلتغذیه آن

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

 یوهم ضایعات استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان عبارت است از

 ضایعات خرما، ضایعات فرنگی، گوجه تفاله سبزیجات، و

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

-پس از بین بردن و دفع های مربوط بههزینه اتالف از جلوگیری

 مواد این .شودمی زیست محیط و متعاقب آن آلودگی هامانده

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

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

 درصد 00/1متابولیسم،  قابل انرژی درکیلوگرم کیلوکالری 0761

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

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

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

 طور میانگین به و سبزیجات میوه ماندهپس که شود،می ریخته

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

 (.0336همکاران،  و تیمورنژاد)باشد می (TDNهضم ) قابل

 
 (0300خادم، ی و فیشرمحل قرارگیری ذرات غذایی براساس وزن مخصوص ) -2شکل 

 مواد غذایی جذب و هضم با شیر تولید ارتباط

 بین تالش برای ایجاد تعادل در واقع هدف از تغذیه

 چرخه به بسته و است مصرفی موادمغذی و حیوان احتیاجات

 خوراکی. باشد تواند متفاوتمی احتیاجات این حیوان شیردهی

 آلی مواد بخش دو شامل گیردمی قرار حیوان در اختیار که

 مواد و (فیبر و کربوهیدرات پروتئینی، چربی، منابع ها،ویتامین)

  .است (معدنی مواد)غیرآلی 

کربوهیدرات، چربی و پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده  

 ترین منبع انرژی کربوهیدارت ها هستند.شوند، امّا مهممی

( NFC)غیرفیبری  و( NDF)فیبری  دو بخش به هاکربوهیدرات

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

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

بخش غیرفیبری  .شودمی دام تولید کاهش و خوراک مصرف

 را در نقش ترینمهم که هستند ساده قندهای و شامل نشاسته

. دارد شکمبه هایمیکروارگانیسم و حیوان انرژی تأمین

 هامیگروارگانیسم توسط در شکمبه تجزیه ضمن هاکربوهیدرات

 هایسممیکروارگان تکثیر برای الزم انرژی و شده گلوکز به تبدیل

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

در  و خشک ماده مصرف خوراک، هضم افزایش سبب شکمبه

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

از تخمیر مواد مغذی در  حاصل( VFA)چرب فرار  اسیدهای

 و پروپیونات اند از استات،عبارت هاآن ترینمهم که شکمبه،

گیرند قرار می استفاده انرژی مورد منبع عنوان بوتیرات، به

(France and Dijkstra, 2005)  .رشی چربی اصلی سازپیش استات 

-کتون هب تبدیل شکمبه دیوارهاز  عبور هنگام نیز بوتیرات و بوده

در  که شودمی( BHBA)بوتیرات  بتاهیدروکسی مثل هاییبادی

 نسبت که هاییدر جیره .دارد نقش شیر چرب اسیدهای سنتز

ر حالی د یابد،می افزایش نیز استات تولید میزان است، باال علوفه

 لیدتو نسبت جیره، ای درمواد کنسانتره بودن باال که در صورت

در  و ودهب گلوکز سازپیش پروپیونات. یابدمی افزایش پروپیونات

 تریناصلی الکتوز. دارد نقش شیر تولید افزایش و الکتوز سنتز

 شارف ایجاد با که شیر است تولید میزان کنندۀتعیین فاکتور

 رشی تحریک تولید سبب پستان بافت هایآلوئول در اسمزی

  .((Seymour et al., 2005شود می

 به نشخوارکنندگان جیره در چربی استفاده از دالیل

تقریبا  که آن است انرژی شیری، غلظت باالی گاوهای خصوص
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جود مو چربی. باشدمی پروتئین است، و کربوهیدرات برابر 10/1

 افزایش این امر سبب که شده شیر وارد در خوراک مستقیماً

 اسیدهای بودنسمی  دلیل به امّا .شودمی شیر تولید راندمان

درصد  اگر شکمبه، هایمیکروارگانیسم برای غیراشباع چرب

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

 ماده مصرف شکمبه میکروبی جمعیت کاهش دلیل به باشد،

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

 (.Palmquist, 1994یافت ) خواهد

در شکمبه  تجزیه بخش قابل دو شامل جیره پروتئین

(RDPو غیر ) تجزیه قابل ( در شکمبهRUPاست ) .

یاز ن هم آمونیاک به نیتروژنی، بر منبع عالوه هامیکروارگانیسم

و  دهش تأمین توسط پروتئین قابل تجزیه در شکمبه که دارند

جزیه پروتئین غیرقابل ت. شودمی میکروبی پروتئین تولید سبب

 قاومم شکمبه هایمیکروارگانیسم توسط در شکمبه در برابر هضم

 اسیدهای افزایش باعث تواندمی که کندعبور می روده به و بوده

را افزایش  شیر تولیدآمینه در دسترس در روده شده و از این رو 

 زانمی پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه، میزان با کاهش. دهد

 کاهش باعث و در نتیجه شده کم روده به آمینواسیدها جریان

 شودمی رشی تولید آمدن پایین و متابولیسم قابل پروتئین میزان

(Cunningham et al., 1996.)  

 در نشخوارکنندگان فرآیند هضم مواد مغذی

صورت هضم  دو به مواد مغذی در نشخوارکنندگان هضم 

ر د بیشتر میکروبی هضم. میکروبی و هضم شیمیایی است

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

 ارشگو دستگاه هایقسمت نیز در تمامی شیمیایی هضم شود.می

 ،خادمشریفی و )گیرد می صورت هزارال و نگاری -شکمبه جز به

 گرفته انجام عمدتاً در شکمبه تخمیر فرآیندهای(. 0300

(Tharwat et al., 2012) توسط در شکمبه موجود هایو آنزیم 

 هازیمآن از این .شوندمی تولید های مستقر در آنجامیکروارگانیسم

 نشخوارکنندگان توسط شده مصرف خوراک تخمیر و هضم برای

 تنوع (.Aschenbach et al., 2011)شود می استفاده

 مواد مغذی و تجزیه در هضم توجهی اثر قابل میکروارگانیسمی

بر روی مواد  هااز میکروارگانیسم گونه یک سریع فعالیت .دارد

 هایهگون فعالیت روی یا مثبت اثر منفی است ممکن خاص غذایی

 ایکنسانتره از اقالم استفاده مثال، برای .باشد دیگر داشته

آمیلولیتیک  هایباکتری جمعیت تواندمی الهضمسهل

(Amylolytic) سلوالیتیک فعالیت و را افزایش( هاCellulolytic )

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

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

 .شودمی تخمیر (Proteolyticپروتئولیتیک ) هایباکتری

تخمیر  از حاصل از انرژی ها با استفادهمیکروارگانیسم

 تولید پروتئین، تجزیه از حاصل پپتیدهای ها وکربوهیدرات

 (. (Seo et al., 2010 کنندمی میکروبی پروتئین

 و از انرژی در استفاده سازیو همزمان تعادلایجاد  با

یر و تکث از رشد اعم هامیکروب فعالیت میزان در جیره، پروتئین

 مبهدر شک هضم قابل پروتئین پذیریتجزیه و یافته ها بهبودآن

 رکه این ام کندمی جلوگیری روده به هاآن از عبور و بیشتر شده

ه در صورتی ک. دارد میکروبی را در پی پروتئین تولید افزایش

بیشتر از میزان نیتروژن مصرف  شکمبه به وارد شده انرژی میزان

یابد شده باشد، رشد میکروبی و عملکرد هضم کاهش می

(Chanjula et al., 2004). 

 شکمبه هایمیکروارگانیسم

 در شکمبه استقرار چگونگی و پیدایش

 معدۀ شیرخوارگی دوران و دام اولیه در سنین

ر د بوده و گاه فعال هایمیکروارگانیسم از عاری نشخوارکنندگان

مصرفی به دستگاه  خشک ماده با ورود باشد؛ امّامی حد استریل

معده  هاییاختهتک اولین هوازی هایمیکروارگانیسم گوارش

 که در حال تخمیری چهار قسمتی نشخوارکنندگان با فعالیت

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

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

جمعیت میکروبی مفید و طبیعی موجود در . باشندمی هامیکروب

های موجود در میکروارگانیسم ها به همراهدام مدفوع سایر و بزاق

 عمده روش ورود مداوم و مواد خوراکی، گیاهی پوشش

ط تواند شرایمی که کندمی را ایجاد به شکمبه وارگانیسممیکر

 آماده کند جوان حیوان رشد در حال شکمبه تخمیر را در

(Wiliam AG and Coleman GC, 1997.)  

 ها در شکمبهحضور میکروارگانیسم و درصد انواع، نقش

ها ماز میکروارگانیس ایگسترده از طیف شکمبه اکوسیستم

 هوازیبی در محیط همزیستی رابطۀ در یک که است شده تشکیل

، 0101 با غلظت ترتیبها به ها، پروتوزوآها و قارچباکتری .هستند
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میکروارگانیسمی شکمبه لیتر جمعیت در میلی 001و  601

 (.           Castillo-Gonzalez et al., 2014) دهندتشکیل می

 هاباکتری

اکثر  که است باکتریایی هایگونه انواع حاوی شکمبه

 ,.Russell et alدهد )می را تشکیل هوازیبی هایمیکروارگانیسم

1981.) 

 سلولز کنندۀتجزیه هایباکتری

عد از ب روز هشت سلولز کنندۀهضم باکتریایی گونه اولین

مناسب  pHشود. می دیده جوان هایدام گوارش تولد در دستگاه

 0الی  6 های باکتریایی بینبرای رشد و بهترین عملکرد این گونه

 رینتمهم. گذارداثر می فیبر هضم برقابلیت 0/0 زیر pHو  باشدمی

 ،ژنزفیبروسوکسینوسلولز در شکمبه شامل  کنندۀهضم هایگونه

 وآلبوس  رومینوکوکوس ،فالوفاسینس رومینوکوکوس

  (.0300 شریفی و خادم،)باشند می بوتیروویبریوفیبروسولوس

 الکتات کنندۀتجزیه هایباکتری

ا ر آن و تجمع را متابولیزه ها، اسیدالکتیکباکتری این

 مناسب شکمبه در محدودۀ  pH حفظ به کنند، کهمی کنترل

 ها زمانیباکتری این (.Mackie and Heath, 1979)کند می کمک

 باشد، افزایش کنسانتره غذایی جیره درصد از 71 تقریباً که

 هایباکتری ترینمهم ازجمله(. Brown et al., 2006)یابند می

 پروپیونی ،مگاسفرا السدنی توان بهاسید الکتیک می تخمیرکنندۀ

 لکالسنسا ویلونال و فوزوباکتریاها ،باکتریوم اروکسیک ،باکتریوم

  (.0300 شریفی و خادم،)اشاره نمود 

 پکتین کنندۀتجزیه هایباکتری

 تخمیر ها و پروتوزوآباکتری پکتین در شکمبه توسط

کنندۀ پکتین را تجزیه هایآنزیم شکمبه هایباکتری .شودمی

 هایزیمآن لیازهاپکتین کنند،می ترشح شکمبه تولید و در محیط

یدرولیز ه گاالکتورونوئیدهادر الیگو را پکتین که هستند ایاولیه

 هایگونه ترینمهم(. Duskova and Marounek, 2001)کنند می

 و بریانتی ترپونماشامل  هاباکتری این انحصاری

د باشنمی پاروس مولتی الچنوسپیرا پپتواسترپتوکوکوس

Hobson et al., 2012).)  

 

 

 متان تولیدکنندۀ هایباکتری

 01الی  6نمایانگر  و تخمیر شکمبه نهایی محصول متان

 .نقش دارد ایاثر گلخانه در ایجاد که است انرژی درصد از کل

تولید  هیدروژن و 2CO از متانوژنیک هایباکتری توسط متان

 شکمبه اضافی هیدروژن (.Van Zijderveld et al., 2011) شودمی

ا ب شود،می در شکمبه تخمیری هایفعالیت کاهش سبب که را

را از  آن و تبدیل متان به 2CO و با کمک شیمیایی تغییرات

 0×601بین  و متغییر دسته این جمعیت .کنندمی خارج شکمبه

 ترینمهم .است نوسان در حال خوراک نوع و براساس 1×301تا 

 وممتانوباکتری های تولیدکنندۀ متان در شکمبه شامل:باکتری

 ،موبایل متانومیکروبیوم ،فورمیسیکوم متانوباکتریوم ،رومینانتیوم

 متانوبروی ،سوهنجی متانوباکتریوم ،اکسیدنسساب متانوباکتریوم

 ادم،شریفی و خ)هستند  بارکری متانوسارسینا و باکتراسمیتی

0300) . 

 کنندۀ پروتئینتجزیه هایباکتری

 آنزیم توسط با تولید تجزیۀ پروتئین در شکمبه

 ن،هیدرولیز پروتئی و طی فرآیندهای شکمبه هایمیکروارگانیسم

 Cotta)شود می انجام آمینه اسیدهای و تجزیۀ پپتیدها تخریب

and Hespell, 1986.) ر د هاباکتری این اصلی هایآنزیماز  پروتئاز

 تریناز مهم .شودمی محسوب پروتئینی زنجیرۀ تجزیۀ

ان تومی منفی گرم از نوع کنندۀ پروتئینهای تجزیهباکتری

 گرم ز نوعا و آمیلوفیلوس باکتریوئیدس ،رومینانتیوم سلنوموناس

 رااکتریوم ائوب کلستریدیوم و هایگونه ،باکتریوم پروپیونیمثبت، 

  (.0300 شریفی و خادم،)برد  نام

 کنندۀ چربیتجزیه هایباکتری

 و لیپولیز با دو مسیر عمده، شکمبه هایمیکروارگانیسم

 Castillo-Gonzalez et)داده  تغییر لیپیدها را بیوهیدروژناسیون،

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

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

 یوندهایپ با شکستن لیپازها این شده و هیدرولیز لیپاز میکروبی

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

 گونه گروه از این مختص هایباکتری ترینمهم

شریفی و )د باشنمی میکروکوکوس گونۀ و آنایروویبریولیپولیتیکا

 (.0300 خادم،
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 (0300خادم، ی و فیشرهای استخراج شده از شکمبه نشخوارکنندگان )باکتریاشکال مختلف  -3شکل 

  پروتوزوآ

درصد از جمعیت  31الی  01پروتوزوآ در حدود 

 هاآن بیشترین دهند کهمی تشکیل را میکروارگانیسمی شکمبه

 Van Zwieten)هستند  آنتودینیومورفیداو  هاهلوتریش به مربوط

et al., 2008). موجب تجزیه قندهای توانندمی هاهلوتریش 

 از مصرف پس اسیدوز موجب کاهش خطر بنابراین شوند، محلول

در شکمبه  هضم قابل زیاد قندهای با غلظت های خوراکیجیره

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

 که رنددا تعلق آنتودینیومورفیدا جنس به شکمبه، هاییاختهتک

-Yanez)دارند  نقش سلولز و تخمیر در هیدرولیز هاآن از بسیاری

Ruiz et al., 2004 .)تر بیش محلول هایپروتئین شکمبه در محیط

 Hino and)شوند می تجزیه و تخریب پروتوزوآ و هاباکتری توسط

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

 متابولیزه است، شکمبه سمی هوازیبی هایباکتری برای که

 فیمن تأثیر شکمبه در پروتوزوآ تعداد کاهش رو این از کنند،می

 Wiliam AG and)دارد  گوارش دستگاه میکروبی ساختار بر

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

 
(0300خادم، ی و فیشراشکال مختلف پروتوزوآ شکمبه ) -0شکل

 ها قارچ

 شکمبه درصد جمعت میکروارگانیسمی 3 ها در حدودقارچ

توسط  خوراک مصرفی در هضم دهند ومی تشکیل را

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

 وقتی و دارند وجود مدفوع و سکوم دوازدهه، در شکمبه

 هتغذی التخمیر سریع قندهای زیاد با غلظت نشخوارکنندگان

 به قادر شکمبه هایقارچ .یابدها کاهش میشوند، جمعیت آنمی

. دها را هیدرولیز کننزایالن و سلولز هستند که هاییآنزیم تولید

 کمک گیاه سلولی دیواره ایشکمبه هضم به قارچی فعالیت

  (.Castillo-Gonzalez et al., 2014) کند می
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های آوندی و اسکلرانشیمی با کنندۀ بافتقارچ کلونیزه -5 شکل

 Ho etدر شکمبه بز ) دیواره ضخیم قطعات کاه برنج مستقر شده

al., 2000    ) 

 های شکمبهمیکروارگانیسم تعداد و جمعیت بر مؤثر عوامل

 عواملی به شکمبه هایمیکروارگانیسم تعداد و جمعیت

 دارد بستگی تغذیه و بیرونی محیط سن، نژاد، مانند

(Cholewinska et al., 2021 .)مانند، گوناگونی عوامل همچنین 

 و تعداد و غیره بر استرس اسمزی، فشار بافری، ظرفیت ،pH دما،

 wahrmund et)گذارند می اثر شکمبه هایمیکروارگانیسم نوع

al., 2012 )و جیره ماهیت عامل اصلی در این خصوص دو امّا 

 به مربوط تواندمی تأثیر بیشترین و باشندمی تغذیه زمانی فاصلۀ

 از استفاده در صورت (.Warner, 1962)باشد  جیره کیفی ماهیت

 هایباکتری نسبت علوفه، زیادی مقدار بر پایه غذایی هایجیره

 Matthews)شود می بیشتر منفی گرم هایباکتری به مثبت گرم

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

 نشخوارکنندگان گوارش دستگاه هایمیکروارگانیسم بر توجهی

 ایجاد سبب است ممکن باال رطوبت و حرارت درجه و دارد

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

 هایدام در زنده هایباکتری جمعیت مقایسه جهت شده انجام

 شانن کنسانتره زیاد، علوفه و یا هایی باجیره با شده تغذیه مختلف

 دهش تغذیه حیوانات در ها،باکتری تراکم کلی طور به که شد داده

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

 هنگام پروتوزوآ در جمعیت که است شده گزارش همچنین

 هایجیره زمان مصرف از باال بیشتر جیره حاوی علوفه مصرف

 انیساختم هایکربوهیدرات حضور بنابراین. است کنسانتره حاوی

 و هگون تعداد. باشدمی ضروری شکمبه در پروتوزوآ توسعۀ برای

 ندگاننشخوارکن از گونه یک حیوانات بین تواندمیپروتوزوآ  تراکم

 و منصوری)باشد  متفاوت مختلف هایگونه بین همچنین و

 و کاه مانند خشبی مواد از غنی هایجیره(. 0330 همکاران،

 ،دارند شکمبه در باالیی ماندگاری که سیلو پایۀ بر هایجیره

 (.Hobson et al.,2012)شوند می هاقارچ تراکم افزایش سبب

 هادستکاری محیط شکمبه با استفاده از افزودنی

عموماً استفاده از مواد افزودنی در جیره خوراکی سبب 

ها شود. افزودنیدستکاری جمعیت میکروارگانیسمی شکمبه می

ها شوند، امّا استفاده از آنجزء مواد مغذی جیره محسوب نمی

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

وان یونوفرها، تها میشود. از جمله این افزودنیطیور می

ها و مخمرها را نام برد. یونوفرهای رایج که ها، هورمونپروبیوتیک

شوند شامل الزالوسید، در نشخوارکنندگان و طیور استفاده می

زاده، موننسین، سالینومایسین و ناراسین هستند )پایا و تقی

(. یونوفرها سبب تغییر جمعیت Holdsworth, 2003؛ 0307

ثبت های گرم م)تغییر نسبت جمعیت باکتریمیکروبی شکمبه 

گرم  هایشوند. باکتریای میبه گرم منفی( و روند تخمیر شکمبه

های تولیدکنندۀ پروپیونات هستند، منفی که از جمله باکتری

های گرم مثبت که تولیدکنندۀ الکتات، استات نسبت به باکتری

و این امر به هستند  باشند، در برابر یونوفرها مقاومو متان می

 باشدها میدلیل تفاوت در ساختار غشای سلولی این باکتری

(Lean et al., 1997 .) 

 مکانیسم عمل یونوفرها

قلیایی داخل باکتری امکان عبور  pHحالت طبیعی  در

ی کند و باکترها را از محیط بیرون به داخل باکتری فراهم مییون

 ,Holdsworthبرد )از تبادل پروتون برای تولید انرژی بهره می

ن ها، ای(. یونوفرها با قرارگرفتن در دیواره سلولی باکتری2003

 و با تعویضدیواره را نسبت به یون هیدروژن نفوذپذیرتر کرده 

یون هیدروژن با یک کاتیون معدنی مثل یون پتاسیم باعث انتقال 

شود، این عمل سبب کاهش یون پتاسیم به خارج از باکتری می

pH ای هداخل باکتری شده و باکتری با مصرف انرژی و خروج یون

درونی جلوگیری کند.  pHکند تا از کاهش هیدروژن تالش می

بولیسم درونی میکروارگانیسم کاهش در نتیجه انرژی برای متا

(. 0307زاده، شود )پایا و تقییافته و منجر به مرگ باکتری می

ای تأثیر سطوح مختلف الزالوسید بر محیط و طی مطالعه

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

شکمبه ندارند. مصرف یونوفرها سبب تغییر  pHتأثیری بر میزان 

در روند تخمیری شکمبه شده و موجب افزایش پروپیونات و 

شوند، امّا تأثیری بر میزان کاهش استات تولیدی در شکمبه می

همچنین (. 0307زاده، تقیاسیدهای چرب فرار کل ندارند )پایا و 

این مواد با کاهش تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه و جلوگیری 

از دِآمیناسیون اسیدهای آمینه سبب افزایش عبور پروتئین به 

روده و افزایش قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در روده 

شوند. با کاهش دِآمیناسیون اسیدهای آمینه، غلظت آمونیاکی می

، در نتیجه حیوان انرژی کمتری جهت تبدیل یابدکاهش می

 کند. آمونیاک به اوره کرده و از اتالف انرژی جلوگیری می

 گیری کلینتیجه

بی نظیر تبدیل مواد خشنشخوارکنندگان به علت توانایی بی

کم ارزش به محصوالت غذایی با ارزش همچون شیر و گوشت از 

توانمندی را مدیون پیدایش ای برخوردار بوده و این اهمیت ویژه

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 

 های متنوع با فعالیت های گوناگونرشد و استقرار میکروارگانیسم

های این سیستم، شود. درک و شناخت پیچیدگیتبدیل می

کند، چرا که هر علمی و عملی جیره خوراکی را میسر میتنظیم 

 جیره خوراکی و ترکیبات خاص آن منجر به تغییر در جمعیت

غالب میکروارگانیسمی شده و موجب تولید محصوالت فراسودمند 

، ین سیستمشود. همچنین شناخت اتوسط نشخوارکنندگان می

های متابولیکی در سازد از بروز ناهنجاریمتخصصان را قادر می

 ها جلوگیری کنند.دام
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Abstract  

Important products of the agricultural and livestock industry include milk and dairy 

products as well as red meat, which shows the special importance of animal breeding. One 

of the valuable aspects of raising livestock, especially ruminants, is the use of low input 

value feeds such as plant or animal waste that cannot be usable by humans. How the 

microbial population in the rumen originated, as well as the complexities of how each of 

them works and their specific activity, have long been discussed by scientists. In the early 

stages of ruminant life and infancy, ruminants’ stomachs are free of active microorganisms 

and are sometimes sterile, but as dry matter enters the gastrointestinal tract, aerobic 

microorganisms will be the first developing protozoa of the fermenting rumen. In the rumen 

environment, there are different types of microorganisms, including bacteria, fungi, and 

protozoa, each of which has played a specific role and has a significant impact on animal 

production, the knowledge of which can facilitate the formulation of diets at different stages 

of animal physiological and production. The composition and number of rumen 

microorganisms depend on factors such as race, age, external environment, and nutrition. 

Also, various factors such as temperature, pH, buffer capacity, osmotic pressure, stress, etc. 

affect the number and types of rumen microorganisms. In this article, an attempt has been 

made to acquaint the fans and readers with some of the importance and complexities of this 

amazing system and to provide them with information in this field. 
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