
 

 

 

 سکوم در دستگاه گوارش پرندگاننقش 

. دريگ يم قرار بررسي پرندگان مورداي در مطالعه عملكرد سكوم از دیدگاه آناتوميكي، فيزیولوژیكي، ميكروبي و تغذیهاین در 

ه تنها ذرات كوچك و یا محلول بباعث شده دستگاه گوارش پرندگان صورت گرفته در  هاي فيزیولوژیكي و آناتوميكيسازگاري

 اسيد اوریكتخمير د و ونش ميها باز جذب ، آب و نمكسكومد. در ونش ن سكوم برگشت دادهوهمراه ادرار یا مایعات گوارشي بدر

مهمي  نقش این اندامبنابراین  سكوم صورت مي گيرد توسط فلورميكروبيو كربوهيدرات ها به آمونياك و اسيدهاي چرب فرار 

 .شده استن بطور كامل شناسایيهنوز  آنطيور پر توليد اهميت  در موردكند، هرچند مي پرنده ایفا  دستگاه گوارشدر 

 مقدمه

كيل مي تش هاي طيور اهلياكثر گونه را در دستگاه گوارش انتهایيبخش  بزرگي ازبخش  سكوم اینكهعليرغم 

نقش  »كه  بيان كرد McNab (2791) .بطور كامل مشخص نشده استهنوز آن تغذیه اي  يتاهم دهد

 زیاديتحقيقات سال گذشته  04 طيهرچند « مانده استباقي هنوز بصورت یك راز در دستگاه گوارش سكوم 

 كار نشده است.شآبطور قطع نقش سكوم اما هنوز  زمينه صورت گرفتهدر این 

این مواد مغذي ضروري براي  تأميندستگاه گوارش از لحاظ  انتهایيجذب آب و مواد معدني در بخش هاي 

بستر )خيسي بستر( و در نتيجه شرایط محيطي  رطوبت در فزایشاز ا جلوگيريپرنده و بعنوان راهي براي 

مواد مغذي، نظير نشاسته و  .(Thomas ,1982)اهميت زیادي داردهاي پرورش طيور  سالننامطلوب در 

روده كوچك به سكوم مي رسند اما  مشخص نيست كه عبور از از  پسپروتئين هضم نشده و همچنين فيبر 

 ومكورود به س به محضمحتویات دستگاه گوارش  شوند.چه وضعيتي وارد سكوم ميدر این اجزا به چه شكل و 

انرژي مصرف شده توسط سكوم بخصوص  يزانم ،كنندمي توليد  (VFAs)تخمير شده و اسيدهاي چرب فرار 

 براثر قابل توجهي  2كوم برداريس جيره بر آن هنوز آشكار نيست در واقع اتبدر طيور پرتوليد و اثر تركي

كه سكوم در ماكيان  این استدهنده  نشان( كه 1444و همكاران،  son)شته استندااستفاده از مواد مغذي 

د. جالب است بدانيم كه سكوم وشمحسوب نمي یك اندام ضروري كارآیي خوراك، اثر بر اهلي، حداقل از لحاظ 

 Clenchوجود ندارد )ند دار قرارخوار دانهپرندگان هاي گنجشك سانان و كبوترسانان كه در رده گونه اغلب در

سانان كه در رده همه چيزخواران و علفخواران قرار  ماكيان سانان و غاز در در حاليكه (2771و همكاران، 

 ش دارد.نق تجزیه فيبر موجود در گياهاند كه سكوم در دهمي نشانین است اتوسعه یافته بسيار دارند سكوم 

مهشيد ابراهيم نژادترجمه:   

 دانشجوي دكتراي تخصصي تغذیه طيور دانشگاه تهران



 

 

د یفا كناتواند نقش مهمي در سالمت پرنده ميجمعيت ميكروبي سكوم بعنوان ميزبان باكتریهاي زئونوتيك 

(Dunkley  ،1447و همكاران) 

 :آناتومي 

 حيواناتدر  (.2771و همكاران،  Clench)متفاوتي داردهاي و شكل هاي پرندگان، سكوم اندازهگونه غلبدر ا

كور  يسهدو كبصورت  ، سكومدر محل اتصال ایلئوم و كولن -ندمي باشسكوم فاقد ها كه به جز پنگوئن –اهلي 

سكوم در ماكيان سانان  (.Mclelland ،2797شود )طویل كه در امتداد ایلئوم كشيده شده اند مشاهده مي

جوجه ها در  پهناي سكوم را درClarke (2799 ) ،توسعه یافته استآن  لو بخش پروكسيما كشيدهمعموالً 

در بخش انتهایي حلقه عضالني جداكننده ایلئوم از  كه ندكرد برآوردميلي متر  1تا  2حدود  هفتگي 3سن 

 پيوندد.كولن مي هب ،كولن

و همكاران   Ferrerباشد. و سلولهاي گابلت مي يو سلولهاي لنفوئيد پرزهاي فراوان ناحيه ابتدایي سكوم داراي

ذب ج مي تواند فرضيه وم دارد كهژژنند كه سطح ابتدایي سكوم شباهت زیادي به سطح كرد مشاهده( 2772)

نشان نيز ( 2772و همكاران ) Ferrer( و 2797) Dantzer همچنين .را اثبات كند سكوممواد مغذي  در 

 .وجود داردابتدایي سكوم  هاي ترین آنها در بخشكه سكوم حاوي ریزپرزهاي فراواني است كه طویل دادند

 بخش مایع كه بهنگام ورود ا و پرزهایي استناحيه باریك )گردن مانند( بخش ابتدایي سكوم حاوي شياره

 (.2779و همكاران،  Yu) دنوان فيلتر عمل مي كبعنمحتویات كولن به سكوم 

 ماهيتبا سكوم سازگاري باالیي اندازه كه پرندگان وحشي مشاهده شده  در مطالعات صورت گرفته بر روي

 موجب افزایشغني از فيبر در زمستان ه غذایي یك جير استفاده ازدر تيره باقرقره، بعنوان مثال  ؛داردجيره 

طول كه  نشان دادند (2793و همكاران ) Pulliainenهمچنين مي شود، طول و وزن سكوم  قابل توجه

 افزایش مي یابد. %34بيش از سكوم در زمستان نسبت به تابستان 

( براي 2797) Radig نتایج مطالعه مشخص نيست بر طبق با جيره ي سكومزمان موردنياز براي سازگار

 نشان داد( 2790و همكاران ) Duke نتایج الزم است، ماه زمان 3تا  1 حدود سازگاري سكوم با جيره جدید

 %24گندم و  زبره %21پوسته جو،  %04فيبر باال ) حاويپس از سازگاري با یك جيره  هابوقلمون در كه

و همكاران  Jozetiak در جوجه هاي گوشتي .مي شودطویل تر  %11 حدود سكوم ،ماه 1/0بمدت  یونجه(

 مقادیرحاوي  ه بر پایه یوالفرجي در مقایسه باجيره بر پایه جو كه یك با هفته  1 بمدتتغذیه با  (1442)

افزودن بتاگلوكوناز بر وزن سكوم  ،مشاهده كردندافزایش معني داري در وزن سكوم ، بودي فيبر محلول االیب

 ( افزایش معني داري در وزن سكوم و وزن محتویات1449و همكاران ) Rehmanبطور مشابه،  اثري نداشت.

( تنها 2799و همكاران ) Longstaffمشاهده كردند. هفته  1بمدت ه راینولين به جي %2 افزودنپس از  آن



 

 

مشاهده هاي گوشتي تغييرات معني داري در وزن و طول سكوم جوجهدو هفته پس از تغييرات جيره اي 

  كردند.

 :حركات كولن و سکوم 

ي دستگاه گوارش بطور گسترده اي مورد مطالعه قرا گرفته است انتهایجابجایي مواد در سكوم و بخش هاي 

(Clench،2777) بخش انتهایي سكوم  بهمواد را از بخش ابتدایي  ،)آنتي پریستالتيك(حركات ضد دودي

ط ( منجر به اختالپریستالتيك)دوديحركات  وشود ميسكوم مخلوط شدن محتویات پيش مي راند كه موجب 

با در دقيقه روي مي  1/2 انقباضات اصلي :ندشده اثبت  در سكوم و تخليه سكوم مي شوند. دو نوع از امواج

برابر حركات دودي  دوتقریباً ند، هرچند حركات ضددودي هستشامل انقباضات دودي و ضد دودي كه دهند 

د نهستمخلوط كننده  تانقباضا شامل تنها بار در دقيقه روي مي دهند و 2/1 انقباضات جزئيدهند. روي مي

(Duke  ،2794و همكاران .) سكوم یا اسفنكتر پروكسيمال سكوم از  دهانهدر نزدیكي  معموالًانقباضات این

 .بين مي روند

Janssen سكوم مشاهده كردند پيش از انبساط بر روي حركات سكوم  خود ( در مطالعات1447همكاران ) و

رخ مي حركات حلقوي با دامنه باالتري ، بهنگام اتساع سكوم، وجود دارندطولي  هم انقباضات حلقوي و هم

ر محتویات موجود دباعث مخلوط شدن انتهایي به سمت یكدیگر،  بخش ابتدایي و وادمبا جابجایي كه  دهند

 د.شونمي  سكوم

ر د سكوم واد موجود درم ر سكوم معموالً طوالني خواهد بود.دمواد زمان ماندگاري  ،سرعت پایين تخليهبدليل 

حركات دودي همزمان سكوم و كولن خارج مي شوند. به غير از زمان دفع مدفوع حركات ضد  يدامنه باالاثر 

این حركات ضد دودي مي تواند در زمان بسيار  (.Duke ،2797)مي شوددودي دائمي در كولن مشاهده 

 (. 2799و همكاران،  Sorvariانتقال دهد )به سكوم مواد را از اسفنكتر مقعدي یا حفره مخرجي كوتاهي 

 سکوم: محتویات 

 كوزویس مولكولهاي غير با وزن مولكولي پایين و محلولمحتویات نرم و  شامل شوندموادي كه وارد سكوم مي

خروس  در از آب دفع شده %29از ماده خشك و  %29كه  مشاهده كردند( 1441)و همكاران Son باشند.مي

پرندگان گرسنه، سهم مواد  در و بنابراین مواد وارد شده به سكوم اهميت زیادي دارند. مي شودسكوم  وارد ها

 Bjornhagوم توسط كباالتر است. مكانيسم جداسازي و انتقال مواد هضمي به س از این نيزوارد شده به سكوم 

 بازجذبسكوم  درمونوساكاریدها  و همچنين آب و نمكبخش بزرگي از  ؛( شرح داده شده است2797)

 شوند.مي



 

 

Longstaff ( مشاهده كردند كه 2799و همكاران )گلوكز با جيره هاي حاوي  %14جيره حاوي  جایگزیني اب

 درصد 34طول آن بيش از  حداقل سه برابر و ميزانوزن سكوم به مقادیر مشابه از پنتوزها و اسيد اورونيك 

این نشان مي دهد كه بخش بزرگي از مونوساكاریدهاي جذب نشده در روده باریك به سكوم  دیابمي افزایش 

  شوند.مي توانند به سكوم منتقل تنها ذرات كوچك و محلول  اما شوندمنتقل مي

ي دستگاه گوارش پرندگان وابسته به عملكرد سنگدان انتهایهاي  بخش تخمير مواد هضم نشده مثل فيبر، در

نده توسط پرها درشت، تركيبات فيبري یا سنگ ریزهدانه ذرات الزمه توسعه مناسب سنگدان مصرف  است.

مناسب  براي هضم در روده كوچك مي شود و آنها را به ذرات كوچك آسياب اجزاي خوراك موجب كه است

 دارند وميلي متر  40/4متر از ك يذرات وارد شده به دئودنوم قطر %04بيش از  جوجه ها این در، دمي ساز

 .(1441و همكاران، Hetland)شونداین ذرات بسيار آسان تر از ذرات درشت وارد سكوم مي

ود به درون وربليت قا بيشتراوليگوساكاریدها  هاي كوچك، محلول و با ویسكوزیته پایين نظير دي و مولكول

و همكاران،  Jorgensen)استبسيار آهسته در سكوم بزرگ  كربوهيدرات هايورود و تخمير به  را دارندسكوم 

2772.)  

ر داست كه اغلب  باال عامل دیگري كه ممكن است مانع ورود مواد هضم شده بدرون سكوم شود ویسكوزیته

هاي ها و بتاگلوكانیالنازآرابينو ین وجودابا  روي مي دهدن مولكولي باال و محلول وزهایي با كربوهيدرات مورد

 .(1441و همكاران، Jamroz)ندشده امشاهده هاي گوشتي در سكوم جوجه محلول و غيرمحلول جو

ر مقادیزایالناز دریافت كرده بودند آنزیم ي جو همراه با باالدر جوجه هاي گوشتي كه جيره هاي حاوي مقادیر 

زایالناز، آنزیم . با افزودن (1424و همكاران، Denstadli)دشمشاهده در سكوم آرابينوز و زایلوز بيشتري 

كوم موجب تسهيل ورود آنها به س و اینیالن به پليمرهاي كوچكتر شكسته مي شوند امولكولهاي بزرگ آرابينوز

  مي شود.

 بيان كردند كهMoran (1442 )ر كولن بازجذب و سپس وارد سكوم مي شود. ي از ادرار دزیادبخش 

 اسيد اوریكبا ادرار شستشو مي شوند، محتویات كولن قبل از ورود مایع محتوي مواد محلول بدرون سكوم 

با  كهمي دهند  را ميكرومتر( 23تا  1/4كره هاي كلوئيدي )سدیم، پتاسيم، كلسيم و كلر تشكيل  همراه با

؛ این كره هاي مي شوندتوبول هاي كليوي  مانع انسداداز تشكيل كریستال هاي اسيد اوریك جلوگيري 

و  Lavertyند )شومحتویات ادرار بر اسموالليته مي  باعث جلوگيري از تأثيرهمچنين اورات، كلوئيدي 

مي آورند. بازگشت خود ه همرا را ي بسياريسكوم یون هاهنگام ورود به ( این ذرات كلوئيدي 1449همكاران؛ 

راي ب الكتروليتها و یك منبع نيتروژن جهت سنتز اسيدهاي آمينه ،ادرار بدرون سكوم موجب فراهم شدن آب

 مي شود. فلور ميكروبي



 

 

Bjornhag (2797 )و حد  -نرمال-كم حاوي مقادیر آزمایشي بر روي مرغان تخمگذار كه با جيره هاي در

در  ؛دنسكوم مي شود را اندازه گيري كرد ميزان ادرار توليد شده كه وارد ،باالي پروتئين تغذیه شده بودند

بنابراین به نظر مي رسد باالتر بود  %2-11ادرار وارد شده به سكوم بين  سطح پایين پروتئينجيره هایي با 

 درنگهداري مواد . زمان استذخيره نيتروژن براي پرنده كه جریان بازگشتي ادرار بدرون سكوم راهي براي 

  دستگاه گوارش است. بخش هايبرابر طوالني تر از سایر  0تا  3سكوم 

 در سکوم بازجذب آب و الکترولیت ها 

سكوم بعنوان مهمترین بخش دستگاه  از اینرو یكي از اعمال مهم سكوم، بازجذب آب و الكتروليت ها است

در مطالعات خود بر جذب آب و الكتروليت ها در پرندگان، Thomas (2791)است. شده  ناميدهگوارش 

ایلئوم روي نمي دهد و عمدتاً بدنبال  رسيدن مواد به از يشپجذب خالص آب در روده تا  مشاهده كردند

 همچنين مشاهده شده كه. مشاهده مي شودبازجذب آب و الكتروليت ها با منشأ روده اي و كليوي در سكوم 

و  Karasawaآب بيشتري است.  %1/1حاوي پس از سكوم برداري فضوالت جوجه هاي تخمگذار 

را مورد مطالعه ( ماهه 24خروس هاي لگهورن )شده ( ميزان آب در جوجه هاي كولن برداري 2771)همكاران

 بيشتر %14ي پس از كولن بردارآب نوشيدن و دفع  ،پرندگان كولن برداري شدهدر و دریافتند كه قرار دادند 

آب پس از كولن  ابقاي و ميزان شدهبرابر دفع آب بيشتر نسبت به پرندگان گروه شاهد  1كه موجب  است

 آب فظحدستگاه گوارش در  انتهایيبدین ترتيب نقش حياتي بخش هاي  استبرداري بطور معني داري كمتر 

 اثبات مي شود. بدن

هاي از سدیم كليوي از بخش %91از آب و  %32 شدگزارش Thomas (2791 ) در مطالعه عالوه بر این

یندهاي آنيتروژن و آب از طریق بازجذب و فرها، الكتروليتتعادل ؛ دستگاه گوارش جذب مي شود انتهایي

همچنين افزایش و سكوم نقش مهمي را در آن ایفا مي كند.  صورت مي گيرددر دستگاه گوارش بازگشتي 

  اهش ميزان دفع آب از طریق فضوالت گردد.كوجب ممي تواند سكوم  طول و وزن

 :تركیب فلورمیکروبي 

 (1422و همكاران ) Tanikawa. دارنددر محيط قرار موجود ي هاپرندگان تازه هچ شده در معرض ميكروب

است هرچند تنوع فلورميكروبي در  پرورش روزهاي اول در غالبپاتوژن باكتري اشریشياكلي نشان دادند كه 

نشان مي دهد محيط و فلورميكروبي متنوع اثر زیادي بر كه  افزایش یافت آزمایشپایان تا روزگي 20سن 

سن از  فلور ميكروبي ( دریافتند كه تنوع1441و همكاران ) Van derwielenتركيب فلورميكروبي دارد. 

وسط ها تفلورباكتریایي سكوم در جوجه تركيب ماند. مي روزگي بسرعت افزایش و پس از آن ثابت  22یك تا 

ات معني اختالف ،مقادیرمحيطي و روش هاي تعيين  تغييرات بدليلو  مورد مطالعه قرار گرفتهمحققين بسياري 

 شود.مي مشاهده ميان آنها  يدار



 

 

Mead (2797 بيان كردند كه سكوم) باكتري غيرهوازي اجباري  24 22معموالً حاوي در هر گرم وزن مرطوب

مطابقت ن سایر محققي نتایجبا  است كه یوباكتریوم ها، با كوكسي هاي گرم مثبت، باكتریوسيد غيرقارچي و 

چاودار هاي بر پایه كه تعداد این باكتري ها در جيره  اثبات شدههمچنين  (.1440و همكاران،  Jozefiak)دارد

 .باشد مياثر تركيب جيره بر فلورميكروبي سكوم  كه نشاندهنده استجو باالتر  بر پایه نسبت به جيره

اهش تعداد ك موجبهرچند  ندارندبر تركيب فلورميكروبي اثر قابل توجهي بتاگلوكاناز و یا زایالناز آنزیم هاي 

هاي گوشتي پرورش یافته بصورت سنتي و فلورميكروبي ایلئوم و سكوم جوجه .دنمي شوها هانتروباكتریاس

سویه ، این محققين مشاهده كردند قرار گرفتمطالعه مورد ( 1442و همكاران ) Bjerrumيك توسط ارگان

یك سویه باكتریایي شناخته شده ) Faecalibacterium prausnitziiهاي باكتریایي بشدت وابسته به 

 .دنمي باش (براي تخمير مونو اوليگوساكاریدها به بوتيرات و الكتات در سكوم

نشان دادند كه سن پرنده تفاده از ابزارهاي مولكولي جدید با اس( 1422؛ 1449و همكاران ) Torokهمچنين 

روبي اثر جيره بر فلورميك ،جيره تغييراتي در فلورميكروبي جوجه هاي گوشتي ایجاد مي كند اما سنتركيب و 

است.  بسيار متفاوتميكروبي در پرندگان مختلف باید توجه داشت كه تركيب فلور سكوم را از بين مي برد.

Apajalahti  فلور ميكروبي سكوم و كارآیي استفاده ( همبستگي معناداري ميان تركيب 1422) همكارانو

تقابل  .تاسفلورميكروبي سكوم بر عملكرد توليد تأثير  نشاندهندهدند كه رپرندگان گزارش كرا در از انرژي 

ورت گرفته صات مطالع بدليلبسيار پيچيده است و پرنده ميان تركيب فلورميكروبي، تركيب جيره و عملكرد 

جداگانه  و ( نيازمند مباحث گسترده1421و همكاران،  Bedford)مثل اثرآنزیم ها توسط از جهات مختلف

  .اي است

  ر انرژي جیره:باثرات سکوم 

و  Annisonد. شومي  موجب توليد اسيدهاي چرب فرارتجزیه غيرهوازي مواد وارد شده به سكوم عمدتاً 

دهاي اسي باالترین غلظت كه مرغهاي گوشتي مشاهده كردند( با آناليز كامل دستگاه گوارش 2729)همكاران

خون مي توانند موجب افزایش انرژي جریان به با انتقال اسيدهاي چرب  ،دسكوم یافت مي شو در چرب فرار

 براي پرنده شوند.

Annison ( نشان دادند كه 2729و همكاران )انرژي متابوليسمي  %22د بيش از نمي توان دهاي چرب فراراسي

 .دنكنتأمين را براي جوجه هاي بالغ 

Jozefiak اسيد  :كردند گزارشبه شرح زیر  را درون سكوم اسيدهاي چرب فرار( مقادیر 1422)و همكاران

اسيدهاي چرب ( 2777)كارانو هم Choct (.%21( و اسيد پروپيونيك )%22( اسيد بوتيریك )%21)استيك 



 

 

گزارش كردند كه با  304را (پایين AMEبا )در سكوم جوجه هاي گوشتي تغذیه شده با جيره گندم  فرار

  افزایش یافت. ميلي مول 127زایالناز به جيره به افزودن 

است  1/2معموالً تا اندازه اي اسيدي و زیر سكوم  PH، اسيدهاي چرب فرارمقادیر باالي وجود بدليل 

(Jozefiak  1422؛ 1442و همكاران )البته PH  در سكوم گزارش شده استخنثي نيز هاي(Rehman  و

روزگي افزایش مي  9-01بين  سكوم جوجه هاي گوشتي اسيدهاي چرب فرار در( توليد كل 1449همكاران 

روزگي ظرفيت تخميري  19قبل از ( این اطالعات نشان مي دهد كه در جوجه هاي گوشتي 2یابد)شكل 

  .ایفا نمي كندنقش مهمي  پرورشهفته هاي اول  در. بنابراین تخمير سكومي امل نمي شودكسكوم 

 جالب است بدانيمظرفيت تخميري است.  محدودیت بدن دليل اصلي محدودیت وزن يپرندگان پرواز در مورد

پرندگاني كه قادر به پرواز نيستند نظير شترمرغ و امو )پرندگان بومي استراليا( بخش بزرگي از انرژي مورد نياز 

و همكاران،  Jozefiak)بدست مي آورندتخمير قسمت خلفي لوله گوارش )روده خلفي( طریق از خود را 

 باشد.حائز اهميت مي نيز تغذیه و محتواي فيبر جيره  (. همچنين اثرات1440

 

 (1443؛ Fischer. اثر سن بر سطح كل اسيدهاي چرب فرار در سكوم جوجه هاي گوشتي )2شكل 

 :استفاده از نیتروژن 

 مي شوند.بدليل حجم زیاد جریان بازگشتي ادرار به درون سكوم، اسيد اوریك و اوره در آنجا تجزیه 

Karasawa (2797 نشان داد كه )دقيقه  24خروس ها طي در سكوم  شده به درون اسيد اوریك وارد %99

 آمونياك توليد شده بسرعت توسط پرنده جذب مي شود.  و هبه آمونيوم تجزیه شد

اسيدهاي آمينه در سن  بر روي جوجه هاي گوشتي مشاهده شد كه (2797و همكاران ) Moreto در مطالعه

و همكاران  Obst .جذب مي شوند دارند( یافتهكه پرزهاي توسعه )هفتگي در بخش پروكسيمال سكوم  9تا  1



 

 

و  Karasawa. مشاهده كردندهفتگي  21از سن  را جذب پرولين در سراسر دیواره سكومنيز ( 2797)

كمبود پروتئين كه با اوره مكمل تغذیه پرندگان با جيره هاي داراي ( نشان دادند 2770، 2771)همكاران

خروس هاي سالم نسبت به خروس هاي كولن برداري شده  دراستفاده از پروتئين  موجب افزایششده بوند 

 .استتخمير سكومي اثرات مثبت  مي گردد كه نشاندهنده

Ravindran ( نشان دادند قابليت هضم اسيد آمينه منابع 2777و همكاران ) ودر پ نسبت بهگياهي پروتئين

منابع پروتئين با قابليت هضم  را در تجزیه سكوم و كولناین موضوع اهميت  پایين تر استماهي، پودر خون 

 .نشان مي دهد پایين

 :تركیب جیره و تخمیر سکومي 

 ؛روشن نيست سكومشده بدرون وارد  اتتركيب از آگاهيسكوم و  هبهضم شده مواد  ورودمكانيسم هاي 

Jozefiak ( اشكال مختلف كربوهيدراتهایي كه توسط فلورميكروبي سكوم به 1440و همكاران )اي اسيده

ریدهاي پلي ساكاي از منتيجه گرفتند كه تنها مقادیر ك و قرار دادند ررسيتخمير مي شوند را مورد ب چرب فرار

اند تخمير مي توجيره  تخمير مي شوند اما حتي تغييرات كوچك در فيبر قابل تخميردر سكوم  غير نشاسته اي

  تحت تأثير قرار دهد.بطور قابل توجهي سكومي را 

Marounekسكوم را بصورت  هاي مختلف در ( تخمير كربوهيدرات2777)و همكارانvitro in  مورد مطالعه

زایالن ها  .را بهمراه دارند اسيدهاي چرب فرارميزان توليد  يشترینب رافينوز و دریافتند كه الكتوز وقرار دادند 

داشتند و كربوكسي متيل سلولز به طور كلي تخمير نشد. در پرندگان بسيار كمتري  اسيدهاي چرب فرارتوليد 

تخمير از طریق سلولز جيره مي تواند  %30بيش از ، نداشدریافت كرده ب جيره هایي با فيبر باال كهوحشي 

 ( Gasaway ،2792)هضم شود سكومي

Carre ( دری2771و همكاران) پلي ساكاریدهاي غير نشاسته  %2كمتر از افتند كه در جيره هاي بر پایه ذرت

كه در خروس هاي بالغ نسبت به جوجه هاي گوشتي در حال رشد اندكي باالتر بود.  هضم مي شود اي

رافينوز، استاكيوز و ورباسكوز در خروس ها بطور كامل هضم مي شوند و مقادیر  ،آلفاگاالكتواوليگوساكاریدها

اسيدهاي محققين دیگر نيز بيان كردند كه دفع  بود. %93-71بين در جوجه هاي گوشتي قابليت هضم آنها 

هاي يدبنابراین جذب اس است،بيشتر بيش از دو برابر در جوجه هاي گوشتي نسبت به خروسهاي بالغ  چرب فرار

و  Jorgensen. استچرب توليد شده نيز در جوجه هاي گوشتي نسبت به خروسهاي بالغ كمتر 

 دمشاهده كردن پلي ساكاریدهاي غير نشاسته اي با استفاده از جيره هاي حاوي مقادیر باالتر( 2772)همكاران

و جيره حاوي سبوس در جيره هاي گروه شاهد با فيبر پایين  3/4از حدود  كل فيبر قابليت هضمیب اضر

  .استمتغير  غالتدر جيره هاي حاوي فيبر  2/4تا حدود  ،یوالف



 

 

كه فاده شد استكربن نشاندار شده رادیواكتيو  ازتجزیه سلولز در سكوم  كارآیيبراي ارزیابي  يدر مطالعه دیگر

توليد دي  ووارد شد جيره هایي با فيبر باال  باسكوم بوقلمون هاي سازش یافته  بهبصورت خوراكي یا تزریقي 

ز تجزیه باال درصد سلولسازگاري با جيره حاوي فيبر  د.گردیاكسيد كربن حاوي كربن رادیواكتيو اندازه گيري 

با پرندگان سكوم برداري شده نشان داد آنها افزایش داد و مقایسه  0/24به  7/1شده به دي اكسيد كربن را از 

و  Dukeاست)رندگان سكوم برداري شده دو برابر بيشتر كه كارآیي آن در پرندگان سالم نسبت به پ

 .(2790همكاران،

Langhout (مشاهده كردند 1444و همكاران )به خانواده مركبات شده  متيلهپكتين  درصد 3 با افزودن

 در پرندگان پرورش ود، اماشمي دو برابر  وزن سكوم استریلجيره جوجه هاي گوشتي پرورش یافته در شرایط 

سبت نكاهش ویسكوزیته مواد هضم شده خوراك استریل  بهمي توان  این را بي اثر بودیافته بصورت سنتي 

تغيير تركيب فلور ميكروبي سكوم در اثر تغيير محتواي فيبر جيره نيز ( 2792و همكاران،  Campbell)داد

( دریافتند 1421و همكاران ) Rodriguetsباشد.  بدون سكوم ي جيرهاي از عبور اجزاي فيبرتواند نشانهمي

 و الكتوباسيلوس اشرشياكلي باكتري هاي تعداد كه هنگامي كه گندم و جو جایگرین ذرت جيره شده بود

ر پایه ب هاي به جيره آنزیم هاي هضم كننده پلي ساكاریدهاي غير نشاسته ايافزایش یافت. همچنين افزودن 

تعداد  اه گندم / جو تعداد بيفيدویوباكتریوم در سكوم را افزایش داد در حاليكه افزودن اینولين به این جيره

  را كاهش داد.اشرشياكلي باكتریهاي 

 ي محلول با وزن مولكولي پایين هستند كهیهاراتاوليگوساكاریدها، فنل فروكتو اوليگو ساكاریدها، كربوهيد

تقال گفته شد پتانسيل زیادي براي ان شوند و همانطور كه قبالً بي روده به سهولت تخمير ميتوسط فلور ميكرو

مي  لياشرشياكموجب افزایش باكتري  ها كربوهيدراتبودن ميزان این  پایين به سكوم و تخمير در آنجا دارند.

 .شود

XU ( 1443و همكاران )هايتعداد كل ميكروب جيره فروكتواوليگو ساكاریدها بهبا افزودن  مشاهده كردند 

 .بدیامي اهش كاشرشياكلي باكتریهاي تعداد  وافزایش هوازي، بيفيدوباكتریوم و الكتوباسيلوس در سكوم بي

یجاد ا بيفيدیوباكتریوم و الكتوباسيلوسنيز نتایج مشابهي براي  به جيره هامانان اوليگوساكارید افزودن

 (.1449و همكاران، Baurhooكرد)

Courtin ( 1449و همكاران )تفاوتي ميان تعداد انتروباكترها و اوليگومرها  -زایلو درصد 1/4 با افزودن

حاوي این  هايدریافت جيرهپس از مشاهده نكردند اما تنها یك هفته ها ر سكوم  الكتوباسيلوس

  .(924تا  324ي افزایش یافت )از قابل توجهبطور  هابيفيدباكتریوم ميزاناوليگوساكاریدها 

را مي توان با ارزیابي تفاوت ميان قابليت هضم  تا چه حد در سكوم تخمير مي شود اینكه نشاسته هضم نشده

 وم و كل دستگاه گوارش بدست آورد.نشاسته در ایلئ



 

 

براي بدست  7/79تا  %3/91اي از دامنه قابليت هضم نشاسته  ،در جيره نشاستهمختلف منابع استفاده از با 

تفاوتي در مقادیر قابليت هضم نشاسته ميان روزگي  19تا  19است كه در مرغان گوشتي در سن  جالب، آمد

عليرغم اینكه مقادیر زیادي نشاسته از ایلئوم عبور  مشاهده نشدبخش خلفي ایلئوم و كل دستگاه گوارش 

 .(1442و همكاران،Weurding)كنندمي

ر سطح د قابليت هضم نشاسته باشددر ایلئوم باال سطح نشاسته ند هنگاميكه ه اين نيز نشان دادمحقق سایر

بعضي  تحت( 1447و همكاران،  Alamo؛ 1443و همكاران،  Gracia)یابدگوارش افزایش نمي كل دستگاه

تواند توسط جمعيت ميكروبي سكوم و سایر مي در روده كوچك تجزیه نشود نشاسته در صورتيكه شرایط،

 گوارش تجزیه شود.ي دستگاه انتهایهاي بخش

 نتایج:

مراه یا محلول به ه/كوچك و اجزايتنها  صورت گرفته در سكوم هاي آناتوميكي و فيزیولوژیكيسازگاري ثردر ا

شوند و اسيد مي باز جذب  سكومدر  هانمك و آب داده مي شوند،هضمي به سكوم برگشت  ادرار و مایعات

 .مي شوندتخمير  اسيدهاي چرب فراربه آمونياك و  سكومها توسط فلور ميكروبي  اوریك و كربوهيدرات

كند هر چند اهميت آن در طيور اهلي پرتوليد اي پرنده ایفا ميبنابراین، سكوم نقش مهمي در وضعيت تغذیه
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