نقش سدیم در تغذیه دام
امالح یا مواد معدنی ،دسته ای از مواد مغذی هستند که در تنظیم اعمال بدن نقش دارند .مواد معدنی ضروری آنهایی
هستند که وقتی در غذا وجود داشته باشند ،سبب بهبود قابل مالحظه رشد و نمو می شوند .مواد معدنی در بیشتر
اوقات به سه دسته مواد معدنی اصلی ،الکترولیت ها ،و مواد معدنی فرعی تقسیم بندی می شوند.
طبقه بندی عناصر معدنی براساس وظایف آنها در بدن
مواد معدنی عمده شامل کلسیم ،کلراید ،منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،سددیم و گدوگرد و موادمعددنی فرعدی شدامل روی،
کبالت ،مس ،فلوراید ،آهن ،ید ،منگنز و کروم است.برخی از مواد معدنی مانند آهن ،مس و روی برای جذب شدن
با یکدیگر رقابت می کنند ،بنابراین مصرف زیاد یکی از آن ها ،کمبود دیگر موادمعدنی را در پی دارد .موادمعددنی
بر حسب سهولت و سرعت جذب و دفع به ۳گروه تقسیم می شود .موادمعدنی که به سهولت و سدریع جدذب و دفدع
می شود ،مانند سدیم و پتاسیم و موادمعدنی که به سختی جذب اما به سهولت دفع مدی شدود مانندد کلسدیم ،فسدفر و
منیزیم .از جمله موادمعدنی که به سختی جذب و دفع می شود می توان به آهن ،مس ،روی و کبالت اشاره کرد.
عناصرمعدنی فراوان عبارت اند از :کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،سدیم ،پتاسیم ،کلر و گوگرد.
عناصر معدنی کمیاب عبارت اند از :آهن ،مس ،منگنز ،کبالت ،روی ،ید ،فلور ،مولیبدنیم ،سلنیم و کُرُم
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نقش مواد معدنی در بدن
مواد معدنی چهار گروه فعالیت را در حیوانات به عهده دارند:
- 1ساختاری :مواد معدنی میتوانند اجزای ساختمانی اندامها و بافتهای بدن را شکل دهند .برای نمونه مواد
معدنی مثل کلسیم ،فسفر ،منیزیم و سیلیسیوم در استخوان و دندان ،و فسفر و گوگرد در پروتئینهای عضله وجود
دارند .مواد معدنی مثل روی و فسفر به عنوان بخشی از غشا در پایداری ساختار مولکولها ایفای نقش مینمایند.
- 2فیزیولوژیکی :مواد معدنی در مایعات و بافتهای بدن به عنوان الکترولیت برای حفظ فشار اسمزی ،تعادل اسید
 باز ،نفوذ پذیری غشا و انتقال پیام عصبی اهمیت دارند .وجود سدیم ،پتاسیم ،کلر ،کلسیم و منیزیم در خون ،مایعمغزی -نخاعی و شیره معده نمونههایی از چنین نقش هایی می باشند.
- ۳کاتالیتیکی :مواد معدنی می توانند در آنزیم و سیستم های درون ریز به عنوان کاتا لیزور عمل کنند و به عنوان
اجزای خاص ساختار متالوآنزیم ها و هورمون ها یا فعال کننده ها (کوآنزیم ها) درون آن سیستم ها نقش داشته
باشند .تعداد و تنوع متالوآنزیم ها و کوآنزیم های تشخیص داده شده تا اواخر دهه  1991افزایش داشته است.
فعالیتها ممکن است آنابولیك ،کاتابولیك ،اکسیدانی و یا آنتی اکسیدانی باشند.
 -4تنظیمی :مواد معدنی در تکثیر و تمایز سلول نیز نقش دارند .برای مثال ،یونهای کلسیم در انتقال پیام تأثیر
دارند و سلنوسیستئین بر رونویسی ژن اثرگذار است و موجب نامزد شدن آن به عنوان اسید آمینه بیست و یکم گشته
است ( هاتفیلد و گلدشو .)2112 ،نقش متابولیکی اساسی تیروکسین مربوط به اثر تریآیدوتیرونین ( )۳Tبر روی
رونویسی ژن است (باست و همکاران.)211۳ ،
مینرال ها و الزامات آنها
برای حفظ و سالمت دام به  14ماده معدنی نیاز است که بعضی از این مواد به مقدار کمتر و بعضی به نسبت بیشتر
مورد نیاز است این مواد به دسته ماکرو و میکرو طبقه بندی می شوند .عمدتا نقش مواد معدنی میکرو باعث افزایش
واکنش های شیمیایی می شوند و در بعضی مواقع نیز واکنشهای معنی داری بین ویتامینها و مواد معدنی اتفاق می
افتد که می تواند غیر قابل پیش بینی باشند.
نخستین تامین کننده های مواد معدنی از عصاره های گیاهی ،چراگاهها ،سیلوهای ذخیره وسلولزهای گیداهی اسدت
وقتی استفاده از این مواد (ویتامینها ومواد معدنی ) می تواند سودمند باشد که مقدار آن بر اسداس سدن ،رفتدار ،ندوع
گونه ،حیوان و ژنتیك آن مورد استفاده قرار گیرد برای مثال ندااد  Merinosوهمینطدور ندااد مرغهدای بریتانیدایی
2

نسبت به کمبود ید وسلنیم حساس تر و نسبت به مس دارای حساسیت کمتری است .رعایت مقدار مصرف ویتامینها
ومواد معدنی در حیوانات جوان وحیوانات بالغ متفاوت است.
تاریخچه کشف سدیم
جالب است بدانید که چادر نشینان و شکارچیان اولیه نیز از این حقیقت به خوبی آگاه بودهاند .به همدین دلیدل بدرای
شکار راحتتر حیوانات ،در مناطق و نواحی معینی نمك را به عنوان طعمه قرار میدادهاند .حیواندات بعدد از اطدالع
پیدا کردن از وجود نمك در این نواحی به صورت دورهای به این مناطق سفر میکردهاند ،انسانها نیز به انتظار آمدن
حیوانات مختلف نشسته و از شکار آنها بهره میبردهاند.
از قرنها پیش لزوم نمك که منبع اصلی سدیم است شناخته شده است ،دانشمندان از سال  19۳1و در ایدران از سدال
1۳11ش سدیم به عنوان یك عنصر ضروری شناخته شد .نمك در تاریخ حیات انسان خیلی زود به عندوان عنصدری
حیاتی شناخته شد .اهمیت آن در واقع زمانی شناخته شد که در دوران باستان نمك به عنوان یك شیوه پرداخت پول
به حساب آمد .اما امروزه ،نمك مادهای بسیار ارزان بوده و در تمام جهان به راحتی در دسترس اسدت .هدزاران سدال
پیش انسانها متوجه شدند که حیوانات برای تامین نمك بدن خود به صورت دورهای به ذخایر نمك سفر میکنندد.
حتی دیده شده که حیواناتی که از دسترسی به نمك محروم هستند ،برای بدست آوردن آن بده رفتارهدای غیرعدادی
دست میزنند.
اهمیت سدیم در بدن
در بسیاری از کشورها تنها منبع نمك تبخیر آب دریا است .سدیم بیشتر در مایعات خارج سلولی بدن ،مایعات داخل
عروق خونی و مایعاتی که اطراف سلول ها را احاطه کرده است ،وجود دارد .حدود  61گرم یا  61درصد کل سدیم
بدن در این مایعات ،جایی که قسمت مهمی از محیط سلول را تشکیل می دهد ،یافت مدی شدود .در شدرایط طبیعدی،
میزان سدیم موجود در سلول ها کم و به اندازه  11درصد کل سدیم بدن است .بدن نیز همیشه سدیم را به خدارج از
سلول ها می راند 41 ،درصد سددیم باقیماندده در اسدکلت اسدتخوانی بددن یافدت مدی شدود .در کودکدان غضدروف
استخوان می تواند به عنوان ذخیره سدیم عمل نماید .تهی شدن ذخیره سدیم بدن به ندرت و فقط در مواردی ممکن
است دیده شود که جذب کاهش ،نیاز افزایش و محدودیت سدیم برای مدت طوالنی ادامه یافته باشد.
استفاده از نمك در صنعت دام و طیور از اهمیت باالیی برخوردار بوده و کمبود آن در جیره غذایی حیوانات باعدث
بروز بیماریهای مختلف و همچنین کاهش رشد و تولیدات در دام و طیدور میگدردد .افدزودن مقددار اسدتانداری از
نمك به جیره غذایی عالوهبر بهبود سطح سالمتی و رشد حیوان ،باعث افزایش تولیدات در دام و طیور میگردد.
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نقش و وظیفه سدیم در بدن
در جلوگیری از ناتوانی در گرما و آفتاب زدگی مؤثر است.
عمل اعصاب و عضالت را تقویت می کند ,در منقبض شدن عضالت مؤثر است.
آب بدن را تنظیم می کند ،در نتیجه با افزایش یا کاهش مصرف آب  ،بدن دچار تورم یا خشکی نمی شود.
به هدایت امواج عصبی کمك می کند.
با وجود سدیم میزان ثبات اسیدی  -بازی بدن حفظ می شود یا به عبارتی سدیم در تنظیم  PHبدن مؤثر است.
موجب جذب بهتر قندهای ساده و اسیدهای آمینه می شود.
سدیم در شیره های گوارشی که موجب هضم غذا می شوند ،وجود دارد.
سدیم در استخوان ها نیز موجود است.
یکی از اصلی ترین کارهای سدیم و پتاسیم تنظیم مایعات درون بدن است .سدیم و کلر در حفظ حجم و فشار خون
موثر هستند و در عملکرد سیستم رنین-آنایونسین-آلدسترون (سیستم هورمونی است برای تنظیم فشارخون و تعدادل
آب یا مایعات) دخالت دارند .آنچه بیان شد ،نشان میدهد سدیم و کلر برای موجودات زنده موادی حیداتی هسدتند.
وجود سدیم جهت عملکرد مناسب سیستمهای بدن ضروری است.
سدیم در مایعات خارج سلولی به نگهداری تعادل طبیعی آب کمك می کند و اثری مشابه پتاسدیم در داخدل سدلول
برای نگهداری طبیعی موازنه آب دارد .به طور طبیعی بدن قادر به برقراری موازنه سدیم در خارج و پتاسیم در داخل
سلول است ،این امر موازنه آب بین داخل و خدارج سدلول را تنظدیم مدی کندد .در صدورتی کده سددیم درون سدلول
افزایش یابد و سلول نتواند با سرعت کافی آن را به بیرون براند ،آب ،جهت رقیق کردن سددیم و بده غلظدت طبیعدی
رساندن آن وارد سلول شده و منجر به ورم یا ادم می گردد .اگر آب زیادی وارد سلول شود منجر به مسمومیت آب
می گردد .نگهداشتن میزان سدیم در سطح پایین در داخل سلول از چنان اهمیتی برخوردار است که سلول هدا دائمدا
مقدار سدیم اضافی را که وارد آنها می شود به خارج می فرستند.
در اثر عرق کردن و از دست دادن آب و سدیم از طریق پوست ،موازنه آب در بدن به هم مدی خدورد .بدا آشدامیدن
آب به تنهایی (بدون مصرف سدیم و نمك) ،آب اضافی جهت رقیق کردن پتاسدیم داخدل سدلولی وارد سدلول مدی
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شود .این امر سبب کاهش فشار خون می گردد و با خروج پتاسیم از درون سلول شخص احسداس خسدتگی خواهدد
کرد.
سدیم با بی اثر کردن عناصری که تشکیل اسید می دهند ،بدن را در حالت خنثی نگه می دارد .زمانی که در مایعات
بدن مقادیر زیادی از عناصر تشکیل دهنده اسید ظاهر شوند ،سدیم به منظور مقابلده بدا حالدت اسدیدی ،مدی تواندد از
ذخایر استخوانی آزاد شده و اسید را بی اثر کند.
همچنین سدیم در انتقال پیامهای عصبی نقش دارد و اگر تعادل بین سددیم خدارجی و داخلدی سدلول طبیعدی نباشدد،
انتقال پیامهای محرک عصبی نمی تواند انجام گیرد.
سدیم همچنین برای جذب قند (گلوکز) و انتقال سایر مواد مغذی از غشاء سدلول ضدروری اسدت .سددیم در کنتدرل
انقباض ماهیچه ها نیز نقش مهمی را در بدن ایفا می کند.
نقش نمك در تغذیه دام
نمك از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است که به همراه پتاسیم در تنظیم فشار اسمزی مایعات و برقراری تعادل
اسیدی – بازی بدن نقش اساسی دارند و لذا مطالعه هر کدام از این عناصر به تنهایی عملدی نبدوده و فعالیدت هدر سده
عنصر را یکجا باید مورد مطالعه قرار داد.
قیمت پایین نمك باعث شده اغلب فراموش کنیم که چه مقدار نمك به غذا اضدافه کندیم امدا مطمئندا زیدادهروی در
استفاده از آن چه در مصارف انسانی و چده در خدوراک دام و طیدور کدار درسدتی نیسدت .همچندین کمبدود آن نیدز
میتواند مشکالتی را ایجاد کند.
درواقع ،قاعده طالیی این است که  1,6درصد نمك در غذای خوک و طیور استفاده شود و این قاعده سالهای
طوالنی است که در صنعت خوراک به کار گرفته میشود .این قاعده هنوز پابرجا است اما دانش کنونی توضیحات
واضحتری در این زمینه داده است و استثناهایی را در نظر گرفته است.
فواید نمك در صنعت دام
نمك یکی از با ارزشترین مادههای شناخته شده در جهدان اسدت .انسدانها از گذشدته تدا بده امدروز از نمدك بدرای
مصارف دارویی ،خوراکی ،نگهداری مواد غذایی و … استفاده میکردهاند .یکی از موارد اسدتفاده از ایدن مداده بدا
ارزش که امروز ما نیز قصد پرداختن به آن را داریم ،استفاده از نمك در صنعت دام و طیور میباشد.
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بدن حاوی  2درصد سدیم است که حدودا نصف آن در بافتهای نرم و ما بقی آن در استخوان ذخیره شده است.
 9۳درصد از عناصر بازی سرم خون را سدیم تشکیل داده و کاتیون اصلی در تنظیم  PHخون میباشد .به صورت
خالصه نقشهای سدیم در بدن حیوانات و حتی انسان ،شامل موارد زیر میباشد.
انقباض ماهیچهها
ارسال پیامهای عصبی
حفظ ضربان منظم قلب
جذب موثر اسیدهای آمینه و مونوساکاریدها از روده
عملکرد سدیم در تعادل الکترولیتی بدن
سدیم و کلر الکترولیتهای عمدهای هستند که در حفظ شیب الکتروشدیمیایی غشداء سدلولی (کده بده پتانسدیل غشدا
معروف است) سهیم هستند .عالوه بر این ،این عناصر در هضم (تولید اسید معده  ، )HClجذب (سدیم) ،و جابجایی
مواد مغذی از رودهها به خون شرکت دارند.
این مواد نقش اساسی در تعادل اسیدی و فعالیت های مایعات بدن دارند .در غالت و دانه ها نیز عالئم کمبود سدیم
دیده می شود عالئم کمبود این مواد در دام شامل کم خوری  ،خوردگی استخوان و بی اشتهایی می باشد که برای
اصالح این کمبود ها باید از نمك استفاده نمود.
تعادل اسید و باز
سدیم یك عنصر ضروری برای بدن است .سددیم مهمتدرین الکترولیدت موجدود در بددن مدی باشدد .الکترولیدت هدا
عناصری هستند که در بدن وظیفه تنظیم غلظت آب بدن ،ثبات اسیدیته بدن و بسدیاری از اعمدال دیگدر را بدر عهدده
دارند .سدیم بیشتر در مایعی که اطراف سلول های بدن را فراگرفته ،موجود است.
به طور معمول در بحث تغذیه ،مواد معدنی و از جمله موادی که دارای خواص الکترولیتی هستند از نظر عملکرد بده
عنوان واحد هایی مجزا در نظر گرفته می شوند .با وجود ایدن ،در مبحدث فیزیولدوژی ،الکترولیدت هدا بایدد در کندار
یکدیگر مورد توجه قرار گیرند ،زیرا سلول هاجهت کارایی در انجام وظایف خود به تعادلی ویاه از آنیون و کاتیون
ها نیاز دارند .اختالل در حفظ تعادل صحیح الکترولیتی در داخل سلول بدان معنی است که مسیرهای متابولیکی قادر
به انجام مطلوب وظایف خود نبوده و ذخایر بدن به جای رشد صرف رسیدن به تعادل می شوند .جیره به لحاظ آنیون
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ها و کاتیون های قابل متابولیسم موجود در آن که طی متابولیسم تولید اسید نموده یا آن را مصرف می نمایند ،جهت
حفظ تعادل الکترولیتی صحیح داخل سلولی حائز اهمیت است .این جنبده از تداثیر جیدره را مدی تدوان توسدط انددازه
گیری میزان Na + K-CLبر حسب میلی اکی واالن به ازای هر واحد وزن بررسی نمود .این معیار ،تعادل الکترولیتی
جیره نامیده می شود .ایده ال تر آن است که سایر عناصر دخیل در تعادل الکترولیتدی نیدز در محاسدبه وارد گردندد و
ممکن است در این حالت با محاسبه برآورد پیچیده تری بدست آید .این معیار که آنیون تعیین نشده جیره نامیده می
شود ،به مراحل تجزیه ای زیدادی نیداز داشدته و از طدرف دیگدر در عمدل ،تعدادل الکترولیتدی جیدره ای بدا دامنده ای
محدودتر عموما کفایت می کند.
سدیم و کلر ،فراوان ترین یون های خون هستند و الکترولیت های اصلی بدن را تشکیل می دهند .هنگامی که پیوند
یونی یك مولکول کلرید سدیم در حضورآب شکسته میشود ،سدیم به عندوان کداتیون ( )+Naو کلدر بده عندوان
آنیون ( )-Clجدا می شوند .هر دو یون ها ،نقش بسیار مهمی در تعادل مایعات ایفاء می کنند .به دلیدل ایدن کده آب
به صورت طبیعی به بخش هایی انتقال می یابد که غلظت سدیم و یا کلر بیشتر است ،بدن مدی تواندد تعدادل مایعدات
خود را با حرکت و جابه جایی انتخابی این الکترولیت ها در بخش هایی کده آب بیشدتری مدورد نیداز اسدت ،حفدظ
نماید .رژیم های غذایی سرشار از نمك ممکن است منجر به افزایش حجم خدارج سدلولی ،از جملده حجدم پالسدما
شود.
ایجاد تغییرات در این تعادل ،متابولیسم انرژی ،اسیدهای آمینه ،ویتامین Dوکلسیم را تحدت تداثیر قدرار داده ،تعدادل
الکترولیتی از این طریق بازدهی رشد را در همه گونه ها تحت تاثیر قدرار مدی دهدد و نشدان داده شدده اسدت کده در
تشکیل پوسته تخم و تب شیر نقش دارد .این تعادل جهت غلبه بر اثرات تنش حرارتی در طیور ،مورد دستکاری قرار
می دهد بعضی وضعیت های بیماریزایی خاص مانند استفراغ (از دست دادن کلر) ،اسهال(از دست دادن بیکربنات) و
اکسیداسیون بیش از اندازه اسیدهای آمینه(تولید بیش از حد اسید) ممکن است منجر به اختالل در تعادل الکترولیتی
شوند.
اضافه کردن الکترولیت ها به جیره های غذایی
الکترولیت های زیادی در بازار وجود دارد که می شود از آنها برای برقراری تدوازن مناسدب در جیدره هدای غدذایی
استفاده کرد که از بین آنها می توان به  . Kci۳co2ci. K4. Nh2. Caci۳nahcoاشاره کرد .در حالی که استفاده
از نمك طعام باعث افزایش فشار خون می شود  .کلرید پتاسیم باعث کاهش آن می گردد  .بر اساس تحقیقاتی که با
استفاده از سویه های حساس به نمك در موش های آزمایشگاهی انجام گرفته است آن دسته از موش های کده نیداز
به کلرید سدیم آنها به صورت دقیق تامین شده بود افزایش نسبت پتاسیم به سدیم از افزایش فشدار خدون جلدوگیری
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کرد در حالی که بدون در نظر گرفتن این نسبت افزایش مطلق نمك طعام به جیره های غذایی موجب افزایش فشدار
خون آسیب رسیدن به کلیه ها و کاهش حرکت پالسما در لوله های کلیدوی گردیدد  .همچندین آزمایشدهای انسدانی
نشان داده است که استفاده از مکمل های پتاسیمی در افرادی که از فشار خون باال رنج می برند موجب کاهش فشار
خون آنها می گردد .کلسیم خون در خصوص انقباض عضدله قلدب مدوثر اسدت .در حدالی کده پتاسدیم در انبسداط و
استراحت آن اثرات بیشتری داشته و هر دوی این ها در رابطه با ضربان عادی قلب دارای اثرات مفیدی می باشند .از
بی کربنات پتاسیم در جیره های غذایی جوجه های گوشتی در شرایط عادی ( خنثی حرارتی) استفاده شده است .در
حالی که ار کربنات پتاسیم در موقع بروز تنش های گرمایی به مقدار زیاد استفاده می گردد .هر چند در بعضی مواقع
بر اثر استفاده زیاد از این مواد عملکرد طیور را به علت خوش خوراک نبودن کاهش می دهند.
بقیه مواد معدنی عوامل کمکی (کوفاکتور) در انواع گسترده ای از واکنش های آنزیمی هستند .طیور ،هم چون سایر
حیوانات  ،نیازمند مس ،آهن ،منیزیم  ،منگنز  ،روی  ،مولیبدن ،ید و سلنیوم هستند .
معلوم شده است برخی عناصر ،جوجه های در حال رشد تحت شرایطی که در آن ها جوجه ها در جداکننده ها رشد
می کنند و با جیره های خالص شده ،آب و هوای تصفیه شده تامین می شوند ،تحت تاثیر قرار مدی دهندد .در حدالی
که ،بدن برای حفظ عملکرد های فیزیولوژیکی خود ،تنها به  211میلی گرم نمك در روز نیاز دارد.
تعادل الکترولیتی که بنام تعادل اسیدی – بازی نیز نامیده می شود تحت تأثیر سه عامل زیر میتواند تغییر یابد.
 -1وجود رابطه بین مقدار سدیم  ،کلر و پتاسیم دریافتی توسط نیمچه
 -2تولید اسید توسط بدن
 -۳دفع کلیوی
در اکثر موارد بددن بدا اعمدال مکانیسدمهای فیزیولدوژیکی و یدا تغییدر پروسدههای متدابولیکی قدادر بده ایجداد تعدادل
الکترولیتدی میشدود و بندابراین در شدرایط فعالیدت طبیعدی  ،عدددم تعدادل الکترولیتدی بنددرت بدروز میکندد .اعمددال
مکانیسمهای فیزیولوژیکی به منظور برقراری تعادل الکترولیتی  ،ممکن است در بعضی شرایط سبب بروز اختالل در
سایر فعالیتهای فیزیولوژیکی نیز شده و موارد غیر طبیعی بروز کندکه ناشی از وجود عدم تعادل الکترولیتی در بدن
می باشند.
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مکانیسم جذب سدیم
مقدار کمی سدیم از معده جذب می شود ولی بیشتر جذب از طریق روده کوچك به سرعت انجام می گیرد .سدیم
جذب شده ،به وسیله جریان خون به کلیه حمل می شود و در آنجا سدیم تصفیه شده و مجددا به مقداری کده بدرای
بدن الزم است ،به خون برگردانده می شود .زمانی که نیاز به سدیم افزایش یابد ،از طریق عمل بعضی از هورمونهدا،
جذب مجدد سدیم از کلیه تحریك می گردد .و بالعکس ،زمانی که سدیم مصرفی زیاد شود ،ترشح ایدن هورمونهدا
به منظور کم کردن نگهداری سدیم کاهش می یابد .مقدار سدیم در ادرار بستگی به رژیم روزانه دارد ،مدوقعی کده
مصرف زیاد است افزایش یافته و هنگامی که مصرف کم است کاهش می یابد .مقداری سدیم هدم در اسدتخوان بده
عنوان ذخیره برای موقع احتیاج جای می گیرد .از آنجایی که مقدار سدیمی که می تواندد در حجدم معیندی از ادرار
دفع شود محدود است ،اگر مقدار سدیم در رژیم غذایی بیش از قابلیت دفع کلیه شود ،مقدار آن در خون و مایعات
بدن زیاد خواهد شد و سبب تحریك مرکز تشنگی در مغز می گردد و این حالت منجر به مصدرف مایعدات بیشدتری
می شود و مایعات بیشتر به کلیه اجازه دفع ادرار بیشتر و در نتیجه سدیم بیشتر را می دهد .بدا کداهش تشدنگی مقددار
سدیم خون نیز کم می شود.
تنظیم سدیم خون
با مصرف نمك که از دو جزء کلر و سدیم تشکیل شده است ،سدیم وارد بدن شدده و بده راحتدی ازطریدق دسدتگاه
گوارش جذب می شود .تنظیم میزان سدیم موجود در بدن توسط سیستم دقیقی انجام می شود .این سیستم به وسدیله
یك هورمون به نام آلدوسترون کنترل می شود .این هورمون ازغدد فوق کلیوی ترشح مدی شدود .بدا کداهش میدزان
سدیم در بدن ،ترشح آلدوسترون افزایش می یابد که باعث جذب بیشتر سدیم از روده ها ومانع دفدع سددیم از کلیده
می شود .در صورتی که با مصرف زیاد نمك میزان سدیم در بدن باال برود ،بخش مربوط به تشنگی در مغز تحریك
شده  ،فرمان تشنگی را صادر می کند .در این صورت فرد احساس نیاز به آب پیددا کدرده و بدا مصدرف آب غلظدت
سدیم بدن کم می شود.
دفع سدیم
اغلب سدیم مصرف شده (  96درصد) بیشترازنیاز بدن است که از طریق کلیه ها دفع می شود.حدود  96د  91درصد
اتالف طبیعی سدیم بدن از طریق ادرار و مابقی از راه مدفوع و عرق است .به طور طبیعی مقدار سدیم دفعی روزانده
مساوی با مقدار دریافتی است.
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منع مصرف منابع سدیم
تحت شرایط خاصی مانند افزایش فشار خون و اختالل کلیه ،محدود سداختن مصدرف سددیم در رژیدم غدذایی الزم
است .درجه محدودیت با تشدید بیماری متفاوت است .محدودیت متوسط را می توان با اضافه نکردن نمك به غدذا
در موقع خوردن به انجام رساند.
دام و طیور میتوانند میزان زیاد نمك در خوراک خود را تحمل کنند .طیور تحمل نمدك پدایینی دارندد و در برابدر
نمك انعطافپذیر نیستند ،به ویاه مرغ هدای تخمگدذار کده زیداد بدودن نمدك بدر کیفیدت پوسدته تخدم آنهدا تداثیر
میگذارد.
با افزایش سدیم تا  1,۳6درصد که معادل  1,9درصد نمك در دان خواهد بدود  ،مصدرف آب افدزایش مییابدد  .بدا
افزایش سدیم به  1,6درصد و یا نمك به  1,26درصد در دان  ،عالئم مسمومیت ناشی از نمك بروز خواهد کرد.
مسمومیت ناشی از نمك با بروز عدم تعادل الکترولیتی  ،کاهش مصرف دان و رشد ،عوارض کلیوی  ،بروز اسهال و
بستر خیس و عوارض استخوانی در جوجه همراه می باشد.
عالوه بر مقدار نمك دریافتی توسط نیمچه  ،حساسیتهای ناادی نیز نقش مهمی در بروز مسمومیت ناشی از سددیم
و یا نمك میتواند داشته باشد .
نیاز حیوان به سدیم و کلر
نمك ،نیاز حیوان به سدیم ) (Naو کلر ) (Clرا تامین میکند .به گفته شورای ملی پاوهش ایاالت متحدده آمریکدا،
نیاز به سدیم و کلر تقریباً از  1,11تا  1,26درصد در غذای کامل طیور و خوک است .اگدر فدرض کندیم کده نمدك
 ۳9,6درصد سدیم و  11,6درصد کلر دارد ،در نتیجه اضافه کردن  1,6درصد نمك در رژیدم غدذایی ،تقریبداً 1,21
درصد سدیم و  1,۳1درصد کلر در بدن حیوان فراهم می کند .بدیهی است که قاعده طالیی به درسدتی  1,6درصدد
نمك را درنظر گرفته است تا رژیم غذایی به اندازه کافی سدیم داشته باشد .کلر اضافی از طریق ادرار دفع میشود.
عوارض کمبود سدیم در دام
کاهش فشار اسمزی و درنتیجه از دست رفتن آب بدن
رشد ضعیف و کاهش استفاده از پروتئین ها و انرژی هضم شده
در مرغ ها تولید تخم و رشد به طور نامطلوبی کاهش
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کمبود شدید سدیم و کلر موجب آماس مغدزی ،حملده ناگهدانی بیماریهدا ،کمدا ،آسدیب مغدزی و مدر

ناگهدانی

میشود .کمبود خفیف سدیم و کلر مسلماً موجب کاهش باروری در تمامی حیوانات میشود .امروزه ،کمبود سدیم
و کلر فقط زمانی امکان دارد که در زمان مخلوط کردن خدوراک و فرموالسدیون آن خطدایی رخ دهدد .ایدن اشدتباه
موردی نادر نیست و ممکن است اتفاق بیفتد و زمانی عالئم خود را بروز میدهد که دیر شدده اسدت .در بسدیاری از
موارد ،علت آن اضافه نکردن نمك به میزان کافی است و موجب کاهش بداروری و از دسدت رفدتن سدوددهی مدی
شود .
منابع سدیم
از میان گروه مواد غذایی طبیعی ،سبزیجاتی مانند ساقه خشدك شددهی نیلدوفر آبدی ،سدبزیجات بدر دار ،بنشدن ،و
حبوبات مواد غذایی سرشار از سدیم میباشند .این ماده ی معدنی همچنین در صدف ،هویج ،چغندر ،کرفس ،شدیر،
آرتشیو ،گوشت گاو خشك شده ،مغز ،کلیه یا قلوه و بیکن نیز وجود دارد.
در خوراکهای گیاهی نسبتا پایین
خوراکهای گوشتی با منشأ دریایی از منابع غنی تر
رایج ترین مکمل معدنی حاوی سدیم نمك خوراکی
جوش شیرین
در کشور ایالت متحده آمریکا ،جوش شیرین به عنوان یك ترکیب بی ضرر و قابدل اسدتفاده در غدذای دام و طیدور
شناخته شده و توسط  FDAنیز تأیید شده است.
جوش شیرین (بیکربنات سدیم) با فرمول شیمیایی  NaHCO۳یکی از نمكهای سدیم و در ترکیدب بدا کربنیدك
اسید است و یك هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین گردیده است.
بی کربنات سدیم یا جوش شیرین  NaHCO۳دارای  % 21,9سدیم و  % 11,99بی کربنات بدوده و فاقدد یدون کلدر
است.
بی کربنات سدیم یا جوش شیرین ،یك ترکیب شیمیایی با کاربردهای فراوانی در تغذیه دام و طیور می باشد .جوش
شیرین اگر چه خاصیت بازی (قلیایی) ضعیفی دارد ولی دارای خاصیت بافری مناسبی بوده و با جلوگیری از تغییرات
شدید  pHبه حفظ تعادل اسید -باز بددن جاندداران (دام و طیدور) کمدك مدی نمایدد .امدروزه اسدتفاده از مدوادی بدا
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خاصیت بافری برای حداقل رساندنی اثرات منفی اسیدی شدن جیره های غذایی امری ضروری می باشدد ،بده همدین
دلیل مصرف مواد بافری مانند جوش شیرین یا بی کربنات سدیم در تغذیه دام و طیور بسیار مرسوم شدده اسدت .در
موارد اسیدوز (اسیدوز متابولیك در گاو) ،خاصیت قلیایی جوش شدیرین موجدب حفدظ تعدادل اسدید -بداز در بددن
جانداران می شود و در موارد از دست دادن و کاهش یون بی کربنات ،می تواند این کمبود را جبران نماید (استرس
گرمایی در طیور گوشتی و تخم گذار و نیاز بدن طیور تخم گذار به بی کربنات سدیم برای بهبود و افزایش کیفیدت
پوسته در اوایل و اواخر دوره تولید) .در فصل های گرم سال می توان تا یك سوم نمك جیره طیور را با بی کربنات
سدیم جایگزین نمود.
از بیکربنات سدیم | جوش شیرین دامی گاهی اوقات برای افزایش کیفیت پوست تخم مرغ یا مقابله با اثرات ناشی از
استرس گرمای استفاده میشود .بی کربنات سدیم میتواند در وقوع نقرس از طریق ساخت ادرار قلیدایی مدؤثر واقدع
شود ،که همراه با سطوح باالی کلسیم میتواند یك واسط مناسب برای تشدکیل سدن

هدای کلیدوی باشدد .جدوش

شیرین هم اکنون در مرغداریهای گوشتی اکثر کشورهای دنیا استفاده می شود که مقددار مدؤثر جدوش شدیرین در
حدود  2تا  ۳کیلوگرم در یك تن دان می باشد.
جوش شیرین گاوی در جیره گاوهای شیری بهعنوان منبع بیکربنات مورد استفاده قرار میگیرد؛ همچنین بده عندوان
منبع تأمین سدیم بدون کلرید در جیره طیور نیز مورد استفاده قرار میگردد.
در گاوهای شیرده به منظور حفظ ظرفیت بافری شکمبه ،عالوه بر بیکربنات تولیدشده توسط بزاق دام ،نیاز به تأمین
از طریق افزودنی خوراکی (جوش شیرین دامی) نیز میباشد.
جوش شیرین دامی با تأمین بیکربنات در شکمبه گاو و سایر دامها و حفدظ وضدعیت میکروفلدور طبیعدی شدکمبه بدا
ایجاد تعادل کاتیون آنیون جیوه و نیز کاهش میزان تخمیر نامطلوب در شکمبه ،در بهبود میزان چربی شیر و همچنین
کاهش عوارض ناشی از استرس گرمایی نقش ویاه و بسیار مهمی دارد.
باالنس و تنظیم جیره غذایی دامی برای تغییرات فصلی
بهبود مصرف غذا در دوره پس از زاییدن :در دوران پس از زایش ،کاهش ترشح بزاق دام و کاهش فعالیت شکمبه،
باعث کاهش مصرف غذا می شود که می تواند اثر منفی بر کل دوره شیرآوری دام داشته باشد که ایدن موضدوع بده
راحتی برگشت پذیر نیست .با اضافه نمودن جوش شیرین به جیره دام ،کاهش تولید بزاق جبران گشته و با تنظیم pH
شکمبه ،مصرف خوراک به حالت طبیعی باز می گردد.
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بهبود کیفی و کمی شیر تولیدی :بی کربنات سدیم در حفظ تعادل اسیدیته شکمبه مؤثر بوده و بدا تحریدك بداکتری
های تجزیه کننده مواد غذایی ،موجب افزایش اسید استیك (جزء پیش ساز اسدید هدای چدرب در غددههای پسدتانی
گاو) ،می شود .همچنین نشان داده شده جوش شیرین در کنترل اسیدیته شکمبه و روند هضم غذا نیز مؤثر است.
کمك به هضم غذا ،بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد
کمك برای درمان نفخ در دام
افزودن جوش شیرین به شیر برای جلوگیری از فساد آن
شیر در طی مراحل تولید ،نگهداری و توزیع به روش های گوناگون آلوده می شود اگدر در شدرایط نامسداعد و غیدر
بهداشتی نگهداری گردد به سرعت فاسد میشود .شیر آلوده و فاسد در اثر حرارت لخته گردیده و به دو بخش مایع
و دلمه تبدیل میشود که این عمل به علت باال رفتن مقدار اسیدهای آلدی سدنتز شدده توسدط میکدروب هدای آلدوده
کننده شیر صورت می گیرد و بیان کننده این است که شیر فاسد بوده است.
به منظور پوشاندن عیب و فساد شیر ،برخی از دامداران یا فروشندگان متقلب شدیر  ،مقدداری جدوش شدیرین بده شدیر
فاسد اضافه میکنند که موجب خنثی شدن اسیدهای سنتز شده توسط میکروبها شده و به ایدن ترتیدب شدیر در اثدر
حرارت ،لخته و دلمه نمی شود و فساد آن مخفی میماند .در حالی که سایر مواد مضر حاصل از میکروبهدا ممکدن
است همچنان فعال باقی بماند و با مصرف شیر فاسد اختالالتی در بدن به وجود آید.
برای تغذیه دام نیز نمك دانهبندی شده را در خوراک دام میریزند .این کار باعث بهتر شدن طعم علوفده میگدردد،
در نتیجه دام بیشتر غذا خورده و مایعات بیشتری مصرف مینماید و سدریعتر پدروار مدیشدود .نمدك بددلیل سدهولت
دسترسی و فراوانی ،مکمل غذایی ارزان برای گاو و حیوانات پرورشی میباشد .بهترین روش جهت پیشگیری و رفع
کمبود این ماده معدنی استفاده از مکمل های معدنی ویاه دام با جیره اختصاصی می باشد.

گروه تحقیق و توسعه گهر دانه شرق
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