نقش فسفر 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 نموو موی شووند .موواد معودنی در بیشوتر
اوقات به سه دسته مواد معدنی اصلی ،الکترولیت ها ،و مواد معدنی فرعی تقسیم بندی می شوند .مواد معودنی اصولی
شامل کلسیم ،فسفر و منیزیم می باشد .مواد معدنی فرعی هم شامل آهن ،مس ،روی ،ید ،سلنیوم ،منگنز ،فلور ،کروم
و مولیبدنیوم می باشد.این عناصر به تشکیل ساختارهای بدن و تنظیم فرآیندهای بدن کمک می کنند .کلسیم ،فسوفر
و منیزیم به استحکام استخوان ها و فلوراید به استحکام دندان ها کمک می کنند.
طبقه بندی عناصر معدنی براساس وظایف آنها در بدن
مواد معدنی عمده شامل کلسیم ،کلراید ،منیزیم ،فسفر ،پتاسیم ،سودیم و گووگرد و موادمعودنی فرعوی شوامل 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 .موادمعودنی
بر حسب سهولت و سرعت جذب و دفع به ۳گروه تقسیم می شود .موادمعدنی که به سهولت و سوریع جوذب و دفوع
می شود ،مانند سدیم و پتاسیم و موادمعدنی که به سختی جذب اما به سهولت دفع موی شوود ماننود کلسویم ،فسوفر 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
مواد معدنی حدود  5%وزن بدن را تشکیل می دهند .در طبیعت بیش از  09عنصور شویمیایی یافوت موی شوود کوه 42
عنصر از آنها برای حیات بشر ضروری است
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مواد معدنی در فعال کردن بسیاری واکنش ها که موجب شکسته شدن کربوهیدرات ها ،چربوی هوا و پوروتیین هوا و
ترخیص انرژی از آنهاست دخالت دارند.
مواد معدنی قسمتهای مهمی از هورمون ها را می سازند.
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 شوکل دهنود .بورای نمونوه موواد
معدنی مثل کلسیم ،فسفر ،منیزیم و سیلیسیوم در استخوان و دندان ،و فسفر و گوگرد در پروتیینهای عضوله وجوود
دارند .مواد معدنی مثل روی و فسفر به عنوان بخشی از غشا در پایداری ساختار مولکولها ایفای نقش مینمایند.
- 4فیزیولوژیکی :مواد معدنی در مایعات و بافتهای بدن به عنوان الکترولیت برای حفظ فشار اسمزی ،تعادل اسوید
 باز ،نفوذ پذیری غشا و انتقال پیام عصبی اهمیت دارند .وجود سدیم ،پتاسیم ،کلر ،کلسیم و منیزیم در خوون ،موایعمغزی -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 عمول کننود و بوه عنووان
اجزای خاص ساختار متالوآنزیم ها و هورمون ها یا فعال کننده ها (کووآنزیم هوا) درون آن سیسوتم هوا نقوش داشوته
باشند .تعداد و تنوع متالوآنزیم ها و کوآنزیم هوای تشوخیص داده شوده توا اواخور دهوه  1009افوزایش داشوته اسوت.
فعالیتها ممکن است آنابولیک ،کاتابولیک ،اکسیدانی و یا آنتی اکسیدانی باشند.
 -2تنظیمی :مواد معدنی در تکثیر و تمایز سلول نیز نقش دارند .برای مثال ،یوونهوای کلسویم در انتقوال پیوام توثيیر
دارند و سلنوسیستیین بر رونویسی ژن ايرگذار است و موجب نامزد شدن آن به عنوان اسید آمینه بیست و یکم گشوته
است ( هاتفیلد و گلدشو .)4994 ،نقش متابولیکی اساسی تیروکسین مربوط به اير توریآیودوتیرونین ( )۳Tبور روی
رونویسی ژن است (باست و همکاران.)499۳ ،
مینرال ها و الزامات آنها
برای حفظ و سالمت دام به  12ماده معدنی نیاز است که بعضی از این مواد به مقدار کمتر و بعضوی بوه نسوبت بیشوتر
مورد نیاز است این مواد به دسته ماکرو و میکرو طبقه بندی می شوند
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عمدتا نقش مواد معدنی میکرو باعث افزایش واکنش های شیمیایی می شووند و در بعضوی مواقوع نیوز واکنشوهای
معنی داری بین ویتامینها و مواد معدنی اتفاق می افتد که می تواند غیر قابل پیش بینی باشند
این تفاوتها در مقدار دسترسی به این مواد است بنابراین در بعضی مواقع بهتر است که دام از چراگاههوای طبیعوی
Bulkاستفاده کند تا مواد مورد نیاز بدن خود را تامین کند
نخستین تامین کننده های مواد معدنی از عصاره های گیاهی ،چراگاهها ،سیلوهای ذخیره وسلولزهای گیواهی اسوت
وقتی استفاده از این مواد (ویتامینها ومواد معدنی ) می تواند سودمند باشد که مقدار آن بر اسوا

سون ،رفتوار ،نووع

گونه ،حیوان و ژنتیک آن مورد استفاده قرار گیرد برای مثال نژاد  Merinosوهمینطور نوژاد مرغهوای بریتانیوا یوی
نسبت به کمبود ید وسلنیم حسا

تر و نسوبت بوه موس دارای حساسویت کمتوری اسوت .رعایوت مقودار مصورف

ویتامینها ومواد معدنی در حیوانات جوان وحیوانات بالغ متفاوت است.
اهمیت فسفر در بدن
فسفر در بدن نقش زیادی دارد .تقریبا  09درصد فسفربدن با کلسیم در استخوانها و دندانها ذخیره شده است .نقوش
اصلی آن انتقال انرژی بیولوژیک بخصوص ازطریق  ATPمیباشد .باند شدن دوطرفه رادیکالهای فسفات همراه بوا
انتقال انرژی در طول اکسیداسیون هیدروژن برای تشکیل آب الزم است .فسفاتها درتوانایی سیستم بافرینو

بودن

نیز نقش دارند .فسفر عمدتا در بزاق و  09درصد آن در استخوان ها یافت می شود .همچنین در سوخت و ساز بودن(
در ساختمان اسید نوکلییک) و در ساختمان غشاء سلولی ،در تولید انرژی و انقباضات ماهیچه ای نقش دارد همچنین
در افزایش اشتها و رشد استخوان نقش دارد .در صورتی که دام ها(گوسفند) در چراگاه هایی که دارای خاک های
فسفر پایین هستند یا خاک هایی با کیفیت نامناسب و یا خاکهایی که گیاهوانی غیور از بقووالت در آن وجوود داشوته
باشند تغذیه کند فسفر دام پایین می آید.
فسفر یکی از عناصر معدنی است که مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته و در عملکرد های بدن دارای نقوش
بسیارحیاتی است .در تغذیه نشخوارکنندگان فسفر نقش اساسی را در تولید گاو شیری ایفا می کنود .در بودن حیووان
در حدود  ۳5درصد ازفسفر در اسکلت یافت می شود که نقش اصولی آن در تشوکیل اسوتخوان هوا و دنودان اسوت.
کمبود فسفر نسبت به تمامی عناصر معدنی دیگر بسیار گسترده است و زندگی گله گاوهوا را تحوت توثيیر قورار موی
دهد .میزان فسفر در جیره غذائی باید با کلسیم کافی و ویتامین Dمتعادل شود .تا رشد ،تولید ،آبستنی و شیرواری در
گاو حاصل شود .چالش اصلی برای طرح ریزی یک جیره با میزان فسفر کافی است به گونه ای که نیاز های غوذائی
گاو تثمین گردد .در حالی که ترشح فسفر به محیط بیرون بوه حوداقل برسود .برخوی از مقواالت وجوود ارتبواط میوان
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جذب فسفر و ترشح آن را در گاو شیری بررسی کرده اند .گاوهای جوان و حیوانات در حال رشدنسبت به گاوهای
بالغ به میزان بیشتری فسفر نیاز دارند .حیوانات آبستن و شیروار نیز فسفر بیشتری نسبت به بقیه نیاز دارند .میزان موورد
نیاز فسفر برای انرژی نگهداری ،رشد ،شیرواری و آبستنی به فاکتور های بسیاری وابسته است .برای گاوهای شویری
نسبت کلسیم به فسفر حیاتی بوده و 2/4به  7در گاو شیروار است .فسفر عملکرد تولید مثول را در سویکل تولیود مثول
افزایش می دهد .دوره های نامنظم فحلی می تواند در ارتباط با کمبود فسفر به میزان متوسط باشد .ناباروری حاصول
در اير سطح حاشیه ای فسفر وآن استرو

در نتیجه سطح پائین تر از حد معموول فسوفر اسوت .افوزایش فسوفر سوبب

افزایش میزان باروری ،میزان گوساله زائی ،میزان رشد گوساله شده و در صورتی که در مرتع استفاده شوود ظرفیوت
چرا را باالتر می برد.
شوناخته شوده در بودن حیووان موی باشود .ویتوامین  Dدر

فسفر نسبت به سایرعناصر معدنی ،دارای بیشوترین وظوای

متابولیسم کلسیم و فسفر اهمیت دارد و درجذب این عناصر از روده و بواز جوذب آن هوا از اسوتخوان و کلیوه نقوش
دارد .میزان فسفر موجود در بدن حیوان کمتراز کلسیم است.
فسفر یک عنصر شیمیایی با عالمت اختصاری  Pاست که به صورتهای مختل

آلی یا معودنی جرئوی از خاکهوای

طبیعی محسوب میشود .فسفر یک عنصر ضروری در تغذیه نباتات و حیوانات میباشد و معموال به صورت ترکیوب
با سایر عناصر نظیر کلسیم ،سدیم و ...در طبیعت وجود دارد .برای اولوین بوار فسوفر بوه صوورت آزاد توسوط آقوای
Bran dtاهل هامبورگ آلمان که یک شیمیادان بود تهیه گردید .فسوفر یوک عنصور مهوم در ماهیچوه ،متابولیسوم
انرژی ،کربوهیدرات  ،آمینواسید ،چربی و بافت عصبی میباشد .همچنین بخش مهمی در ساختمان  DNAو RNA
است  .در ترکیباتی نظیر  ADPو  ATPنیز وجود دارد .فسفر به صورت ارتوفسفات راحت در روده جذب میشود.
 12درصد فسفر در بافتهای نرم و یک درصد باقیمانده در مایعات بین سلولی یافت می شوود  44 .درصود کول موواد
معدنی بدن به فسفر اختصاص دارد که بین استخوانها و بافتهای نرم نقل و انتقال آن به همراه کلسیم موداوماً صوورت
می گیرد .بطور کلی فسفر مجموعاً یک درصد وزنی بدن حیوانات را به خود اختصاص می دهود .ایون مواده معودنی
یکی از مهم ترین مواد مورد استفاده در جیره دام و طیور است که از نظر هزینه رتبه سوم را در بین سایر مواد غذایی
مصرفی دارد .فسفر بصورت فسفات کلسیم غیر محلولی هیدرواکسی آپاتیت در ساختمان استخوانها و دنودانها بکوار
رفته است .ساختمان کریستالی مواد معدنی استخوان شامل توالی آپاتیتها است و توسط فرمول هیدواکسی آپاتیت
 4(OH) 4)2( PO ۳Ca۳محاسبه می شود .فسفر در فرآیندهای متابولیکی نقش مهمتری نسبت به سایر مواد معودنی
ایفا می کند.
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بخشی از وظای

فسفر در بدن عبارت اند از:

 -1نقش در ساخت و حفظ استخوان ها و دندان ها
 -4نقش در انتقال انرژی از طریق حضور در آدنوزین دی فسفات ( )ADPو آدنوزین تری فسفات ( )ATPو کراتین
فسفات .
 -۳فسفر در متابولیسم گلوکز شش فسفات و تریوز فسفات که از واسطه های حیاتی در عمل گلیکولیز هستند نقوش
اساسی دارد و ضمنا کربوهیدرات هایی مانند گلوکز به صورت ترکیب فسفردار شده از بافوت مخواطی روده جوذب
می شوند.
 -2فسفر جهت حفظ فشار اسمزی و تعادل اسید و باز در بدن ضروری است.
 -5وجود فسفر در تشکیل فسفولیپیدها ضرورت دارد .فسفولیپیدها از جمله موادی هستند که از طریق آنها اسویدهای
چرب به تمام نقاط بدن منتقل می شوند .بدین ترتیب می توان گفت که وجود فسفر در انتقال چربی ها نیز ضوروری
است.
 -6فسفر در متابولیسم اسیدهای آمینه و تشکیل پروتیین دخالت دارد.
 -7فسفر جزئی از اسیدهای هسته سلول اسید دی اکسی ریبونوکلییک ( )DNAو اسید ریبونو کلییک ( )RNAاست
لذا برای متابولیسم سلولی و انتقال صفات اريی ضروری است.
 -0نقش فسفر برای تشکیل بافت های عضالنی ،ترشح طبیعی شیر و انجام وظای

میکروارگانیسوم هوای موجوود در

شکمبه ايبات شده است
مکانیسم جذب فسفر
مقدار جذب فسفر به منبع تهیه آن ،نسبت کلسیم به فسوفر PH ،روده باریوک ،مصورف الکتووز و بوه سوطح کلسویم،
فسفر ،ویتامین  ،Dآهن ،آلومینیوم ،منگنز ،پتاسیم ،منیزیم و چربی در جیره غذایی وابسته است  .سطح فسفر پالسمای
خون در رابطه با کلسیم توسط هورمون پراتیروئید و تیر وکلسیتونین تنظیم میشود .به دلیل وجود فسوفر بوه صوورت
فیتات فسفر در منابع گیاهی که معموال  75-67درصد میباشد از اصطالح فسفر قابل استفاده خصوصا در تغذیه طیور
و تک معدهایها استفاده میشود که شامل فسفر معدنی (منابع حیوانی و معدنی) و فسفر غیرفیتات از منوابع گیواهی و
فسفر فیتات قابل استفاده است .در نشخوارکنندگان میکروارگانیسمهای با ترشح آنزیم فایتاز فیتوات فسوفر را تجربوه
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نموده و فسفر را برای حیوان قابل استفاده میکنند .بیماریهایی نظیر پیکا ،کم اشتهایی ،اختالل در رشد و تولید مثول،
استیوماالسی و ریکتز در رابطه با عنصر کلسویم ،ویتوامین  Dو پتاسویم را بوه کمبوود فسوفر نسوبت میدهنود .در روده
فعالیت فیتازى ناشى از میکرو فلورها مشاهده گردیده است اما ظاهراً این فعالیوت در خووک اهمیوت کموى دارد در
گوسفند نشان داده شده است که هیدرولیندفیتاتها توسط فیتازهاى باکتریال در شکمبه رخ مىدهد ،باکترىهاى در
روده بزرگ نیز داراى فعالیت فیتازى هستند اما اهمیت این امر در تامین فسفر براى تکمعدهاى روشن نیست بنابراین
ظاهراً فسفر فیتاتى به راحتى سایر اشوکال فسوفر توسوط نشوخوارکنندگان موورد اسوتفاده قورار مىگیورد هرچنود کوه
مطالعات انجام گرفته با استفاده از ایزوتوپهاى رادیواکتیو نشان دادهاند که قابلیت دسترسوى فسوفر ممکون اسوت از
 9/۳۳تا  9/09متغیر باشد.
فسفر جذب شده از روده وارد گردش خون شده و برای تشکیل استخوان ها و دندان ها به راحتوی از گوردش خوون
خارج می شود .در تمامی مراحل زندگی ،کمی فسفر به استخوان ها وارد می شود .در مواقع ضوروری ،مثول اوقواتی
که فسفر جیره کم است ،برای يابت ماندن سطح فسفر خون مقداری از فسفر موجود در استخوان ها وارد خوون موی
شود .میزان فسفر در پالسما توسط هورمون غده پاراتیروئید و تیروکلسی تونین تنظیم می شود .غلظت فسفر در خون
رابطه معکو

با کلسیم دارد .میکروارگانیسم های شکمبه برای انجام وظیفه موير نیاز مبورم بوه فسوفر دارنود .لوذا در

مورد نشخوار کنندگان احتیاج به فسفر باید برای خود حیوان و نیز برای میکروارگانیسیم های شکمبه در نظور گرفتوه
شود.
جذب فسفر از روده و لولههای قدامی توسط ویتامین  Dافزایش مییابد .هورمون پاراتورمون دفع فسفات را از طریق
کلیه با مهار جذب مجدد توسط توبول کلیوی تنظیم میکند .بیشتر فسفات در بدن هموراه بوا کلسویم بعنووان اجوزای
معدنی استخوانها و دندانها وجود دارند .فسفر از طریق مدفوع و ادرار و قسمتی توسط غده عرق از راه پوست و در
دام شیروار مقدار قابل توجهی از طریق شیر دفع میشود.
فسفر معدنی در مایع پالسما و همچنین در داخل گلبول ها وجوود دارد و غلظوت آن در پالسوما و داخول گلبوول هوا
یکسان است.
برخی از مقاالت وجود ارتباط میان جذب فسفر و ترشح آن را در گاو شیری بررسوی کورده انود .گاوهوای جووان و
حیوانات در حال رشدنسبت به گاوان بالغ به میزان بیشوتری فسوفر نیواز دارنود .حیوانوات آبسوتن و شویروار نیوز فسوفر
بیشتری نسبت به بقیه نیاز دارند .میزان مورد نیاز فسفر برای انرژی نگهداری ،رشد ،شیرواری و آبستنی به فاکتور های
بسیاری وابسته است .برای گاوان شیری نسبت کلسیم به فسفر حیاتی بوده و 2/4به  7در گاو شیروار است.
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فسفر یکی از اولین عناصر جذب شده در روده کوچک می باشد که ازطریق یک فرایند انتقوال فعوال باعوث عکوس
العمل سریع نسبت به تولید 1و 45دی هیدروکسی ویتامین دی می گردد .کارایی جذب فسفر در روده در زمانی کوه
کمبود آن وجود دارد می تواند عامل تنظیم کننده تولید 1و 45دی هیدروکسوی ویتوامین دی باشود بودین معنوی کوه
کاهش میزان فسفر پالسما عامل محرکی برای تولید 1و  45دی هیدروکسوی ویتوامین دی در دسوتگاه گووارش موی
باشد .غلظت فسفر پالسما بخوبی با میزان فسفر جذب شده در روده ها ارتباط دارد .مقادیر زیاد و بیش از حود فسوفر
جذب شده در ادرار و بزاق ترشح می گردند.
مطالعات مختل

روی متابولسیم مواد معدنی نشان مید هد که مقدار ماده معدنی در جیره ،معموالً نشان دهنده مقدار

قابل جذب آن نیست و حتی ترکیبات مختل

آن ماده نیز در دستگاه گوارشی حیوان تفاوت جذب نشان می دهد.

ضریب جذبی فسفر
مطابق با NRCسال  , 1000ضریب جذب فسفر در بدن گاو  59%اعالم گردیده اسوت .در  NRCسوال 1070؛ میوزان
جذب آنرا  69%اعالم کرده بود .بطورکلی در دنیا میزان جذب فسفر را  69تا  79%از فسفر مصرف شده توسوط غوذا
اعالم می کنند.
تنظیم فسفر خون
هورمون پاراتورمون در زمانی که استر

کلسیم وجود داشته باشد ترشح می شود و سبب افوزایش ترشوح فسوفر در

دستگاه گوارش و بزاق گردیده که این مسیله به عنوان یک عامل نگهدارنده غلظت طبیعی فسفر در خون تلقوی موی
شود .دلیل اینکه گاوهای هیپوکلسمیک تمایل به هیپوفسوفاتمیک(کمبوود فسوفر) دارنود نیوز هموین مکانیسوم ترشوح
هورمون پاراتورمون می باشد .هورمون پاراتورمون بطور امکان پذیر سبب افزایش غلظت فسوفر خوون گشوته و ایون
عمل را با تحریک بازجذب مواد معدنی در استخوان نیز انجام می دهد .بنوابراین هورموون پواراتورمون در پاسو بوه
هیپوکلسمی ترشح می گردد نه به هیپوفسفوتمیا.این بدان معنی است که تعوادل فسوفر و کلسویم در بعضوی مواقوع بوا
یکدیگر مغایرت دارند.
هنگامی که میزان فسفر حاصل از دستگاه گوارش افزایش پیدا می کند؛ میزان ترشح فسفر خوارج سولولی بوه منظوور
تولید بزاق به مقدار  ۳9تا  09گرم در روز کاهش پیدا می کند .ترشح فسفر بزاق با میزان میکروب هوای شوکمبه کوه
به سهولت فسفر را در اختیار بدن می گذارند در ارتباط می باشد بدین معنی که وجود فسفر منوط به هضم باکتریایی
سلولز می باشد .بیشترین فسفر ترشح شده در بزاق ولی نه همه آن  ,توسط جذب روده ای آن بازسازی می گردد.
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میکروب های شکمبه قادر هستند اسید فایتیک را هضم نموده که این ماده فسفرباند شده بصورت فایتیک در سولول
های گیاهی می باشد و بوا هضوم آن توسوط فلوور میکروبوی قسومت اعظوم فسوفر آزاد گشوته و قابول اسوتفاده بورای
نشخوارکنندگان می گردد.
دفع فسفر
در خصوص فسفر بر خالف کلسیم ،آستانه دفع خونی وجود ندارد .زیرا وجود  -2PO4Hو  -2HPO4بورای حفوظ
تعادل اسید و باز خون الزم است .دفع فسفر از طریق مدفوع ،ادرار و قسمتی نیز از طریق غودد عورق از راه پوسوت و
در دام های شیرده قسمت قابل توجهی از طریق شیر دفع می گردد .بر اسا

آخرین اطالعات بدسوت آموده  69%از

فسفر حاصل از مواد غذایی در بدن حیوان قابل جذب و میزان  75تا  09درصد فسفر موجود در مکمل هوای معودنی
برای بدن دام قابلیت جذب دارد .در رابطه با خوراندن بیش از حد فسفر ساتر و ویوو در سوال  1000تحقیوق نمودنود.
آنها دلواپس مقادیر خورانده شده بیش از حد فسفر به دام ها بودند .آنها دلواپسی به خاطر چه چیزی داشتند؟
بیشتر نگرانی این دو محقق بخاطر دفع بیش از حد فسفر از طریق مدفوع و ادرار حیوانات در طبیعت میباشد که سبب
آلودگی محیط زیست می گردد و این دو محقق اعالم داشتند که گاوداران بیش از حد الزم به گاوهایشان فسفر می
خورانند زیرا آنها فکر می کنند فسفر زیادی در در بدن دامهایشان سودمندی دارد.
منع مصرف منابع فسفات
باید از خوراندن میزان باالیی از فسفر اجتناب نمود ،زیرا مقادیر اضافه دفع شده و در ايرتشودید رشود جلبوک هوا در
منابع آبی باعث آلودگی می شوند .بعالوه ،مصرف مقادیر باالی فسفر همراه با منیزیم می توانود منجور و بوه تشوکیل
رسوبات معدنی در مثانوه و میوز راه ( عارضوه سون

مجواری ادرار )شوده و موجوب مسودود شودن جریوان ادرار در

گوسفندان وگاوهای نر شود.
مزایاى حضور منابع کلسیم و فسفر در جیره دام
1و استخوانبندى محکم و سالمت بدنى
4و افزایش تولید و ترشح شیر
۳و افزایش بارورى و آبستنى
2و افزایش اشتها و بازدهى مناسب تولید
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5و عملکرد متعادل دستگاههاى عصبى ،عضالنى و گوارشى
عوارض کمبود کمبود کلسیم و فسفر در دام
عالئم کمبود فسفر شامل کندی رشد،کاهش اشتها ،بیحالی است در یک رژیم غذایی مناسب بورای رشود وسووخت
وساز بدن کلسیم وفسفر و ویتامین  Dضروری است که نقش پوشاننده را نیز دارد.
1و نرمی استخوان در دام های جوان پارانشیم
4و شکننده شدن استخوان در دام های بالغ یا استیوماالسی
۳و بیماری تب شیر یا فلجی در دام های بالغ
2و بیماری انحراف اشتها یا پیکا که سبب بلع اشیای غیرمغذی توسط دام میشود
5و کاهش رشد و تولید
6و نازائی
7و کاهش مقاومت در برابر بیماری ها و خونریزی
عالیم کمبود :در سراسر دنیا به خصوص در مناطق گرمسیری و نیموه گرمسویری خواک هوا بوا کمبوود فسوفر مواجوه
هستند .فسفر نیز مانند کلسیم برای تشکیل استخوان مورد نیاز بوده و کمبود ان میتواند منجرو ریکتوز یوا استیوماالشویا
شود .بیماری به نام پیکا یا گنده خواری در گاو ها به علت کمبود فسوفر در جیوره ایجواد موی شوود .حیوانوات مبوتال
اشتهای غیر طبیعی به خوردن موادی مانند چوب و استخوان و پارچه و سایر مواد خارجی کوه ارزش غوذایی ندارنود
دارند.درحالی که کمبود فسفر مزمن شود عوارضی مانند خشکی مفاصل و ضع

عضالنی در حیوان بروز می کند.

مصرف جیره با درصد پایین فسفر باعث اختالالتی در دستگاه های تولید مثلی می شوود ،از جملوه ضوع

بواروری،

اختالل در عملکرد تخمدان ها واختالل در فحلی حیوان می شود.کمبود این عنصردر گاوها همچنوین ممکون اسوت
تولید شیر را کاهش دهد .رشد پایین تر از حد طبیعی در حیوانات جوان و افزایش کواهش وزن نهوایی در حیوانوات
بالغ  ،عالیم مشخصی از کمبودفسفر در همه گونه ها هستند.کمبود فسفر در گاو هوا نسوبت بوه گوسوفندان رایو تور
است زیرا گوسفند تمایل به چرای انتخابی تری دارد و از بخش های در حال رشد گیاهان که غنی از فسفرند استفاده
می کنند.
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کمبود فسفر به چند طریق می تواند ایجاد شود.
-

اگر فسفات توسط غذا تثمین شود بهتر است از امالح معودنی فسوفاته پتاسویم اسوتفاده شوود .فسوفات جیوره

عمدتاٌ بصورت جیره ( استری) ظاهر می شود و با هیدرولیز تدریجی تقریباً بصورت آهسوته وارد بودن شوده و بطوور
مويری در فرآیندهای متابولیکی مصرف می شود.
-

فسفاتی که بصورت غیر آلی تثمین شود سریعاٌ جذب شده و بجای مصرف توسط بافتها تمایل به دفع دارد .

-

اسیدیته پایین روده جذب کلسیم و فسفر را بدلیل افزایش حاللیت آنهوا آسوانتر موی سوازد .بنوابراین ترشوح

عادی اسید کلریدریک یا  H+معده برای جذب موير فسفر ضروری است.
-

برلیوم در جیره بواسطه تشکیل فسفات برلیوم نامحلول جذب فسفات از روده کوچک را مختل می سازد.

-

استفاده مداوم از ترکیبات آلومینیوم دار بخصوص در جیره های کمبود فسفر که با فسفات جیوره ترکیوب و

از جذب آن جلوگیری می نماید.
-

کمبود فسفر در اير دفع آن که در اير گرسنگی و یا در افراد مبتال به دیابت ایجاد می شود.

-

کمبود فسفر جیره که افزایش کلسیم پالسما را باعث می گردد .اگر فسفر و کلسیم نتوانند بطوور طبیعوی در

بدن ذخیره شوند.
کمبود مالیم و مزمن فسفر در پالسمای حیوان وقتی اتفاق می افتد که میزان فسفر  9٫62تا  1٫۳میکرومول در لیتور و
یا  4تا  2میلی گرم در هر دسی لیتر خون باشد .در این حالت عملکرد ضوعی

حیووان مشوخص موی گوردد .رشود و

باروری دو مولفه ای هستند که در اير کمبود فسفر آسیب می بینند .با طوالنی شدن رونود کمبوود فسوفر در بودن دام
عملکرد حیوان ضعی

می گردد و حتی مصرف خوراک حیوان کاهش می یابد.

بووه همووراه کوواهش مصوورف خوووراک اغلووب بیموواری “پیکووا” نیووز اتفوواق مووی افتوود کووه در آن حیوووان خوواک ,الشووه
حیوانات,استخوان و کود مصرف می نماید .پیکا یکی از مشکالتی است که در اير کمبود فسوفر ایجواد موی گوردد.
شیوع بوتولیسم در گاوها در آفریقای جنوبی و سایر نقاط جهان بدلیل جویده شن الشه حیوانات وحشی توسط گواو
بوده که منشاء آن پیکا بوده است .در اير جویده شدن الشه ها؛ سم حاصل از باکتری باعث مسمومیت دام ها و انتشار
آن در دنیا گردیده است.
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ضع

عضالنی و فلجی در بدن گاو هنگامی اتفاق می افتد که میزان فسفر پالسما به کمتر از  9٫۳میکرومول در لیتر

و یا یک میلی گرم در هر دسی لیترخون کاهش یابد.
کمبود حاد فسفر در نشخوارکنندگان(سندرم گاوهای افتاده)
گاوهای گوشتی که دچار کمبود حاشیه ای فسفر در بدن می باشند به فرم مزمن دچار کمبود فسفر خواهند بودو این
مسیله وقتی اتفاق می افتد که میزان فسفر  9٫6تا  1٫1میکرومول در هر لیتر سرم خون و یوا  4توا ۳میلوی گورم در هور
دسی لیتر خون باشد  .در انتهای دوره آبستنی میزان فسفر پالسما بدلیل مصرف زیاد جنین بخاطر رشد زیواد در بودن
مادر کاهش می یابد و مقادیر فسفر مصرف شده توسط جنین قادر به بازسازی مجدد در بدن مادر نخواهد بود.
بنابراین حیوان؛ زمین خورده و قادر به برخاستن نمی باشد .در چنین حالتی حیوان هوشیاری کمتری داشوته و غوذای
آنرا فقط بایستی در جلو صورت آن بر روی زمین ریخته تا مصرف نماید .گاوهاییکه دو قلو زایمان می کننود بیشوتر
دچار چنین حالتی می گردند.
میزان فسفر در پالسمای چنین گاوهایی معموال به کمتر از  9٫۳میکرومول در لیتر و یا یک میلی گورم در دسوی لیتور
خون خواهد رسید .این بیماری معموال در بعضی مواقع بوا هیپوکلسومی ؛ هیپوو مگنزموی و در بعضوی مواقوع بوا هیپوو
گالیسمی ( کاهش قند خون) نیز اتفاق می افتد.
در هنگام تولید سریع شیر و آغوز در بدن گاو میزان زیادی از فسفر از مخازن فسوفر در بودن کاسوته شوده و صورف
ساختن آنها می شود .در این زمان تنها تولید شیر است که دلیل افت فسفر پالسما بوده و بدن کمبود آنرا به فرم حواد
نشان می دهد .عالوه بر آن اگر حیوان دچار کمبود کلسیم نیز گوردد؛ هورموون پواراتورمون بوه مقودار زیواد ترشوح
خواهد شد که این ترشح زیاد نیز منجر به افزایش کمبود فسفر از طریق افزایش حجم ادرار و بزاق می گردد.
کورتیزول ترشح شده در هنگام زایمان ممکن است بعد از زایمان سبب کاهش غلظت فسوفر پالسوما نیوز گوردد .در
گاوهای شیری؛ غلظت فسفر پالسما در هنگام زایمان بطور روتین از سطح نرموال خوویش پوایین تور خواهود افتواد و
چنین گاوهایی که دچار تب شیر می شوند اغلب دارای سطح فسفری کمتر از  9٫۳و  9٫6میکرومول در هر لیتر و یوا
 1تا  4میکی گرم در هر دسی لیتر در پالسمای خون خود خواهند بود .غلظت فسوفر پالسوما معمووال پوس از درموان
گاوها ی هیپوکلسمیک به سرعت افزایش می یابد که آن به دلیل تزریق وریدی کلسیم می باشد.
این افزایش سرعت بازسازی بر می گردد به اینکه پاراتورمون کمتر ترشح شده و میزان مصرف فسفر در جهت تولید
ادرار و بزاق نیز کاهش می یابد و همچنین فعالیت انقباضی دستگاه گوارش مجددا از سر گرفته شده و به هموراه آن
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غلظت پالسمایی  1و  45دی هیدروکسی ویتامین دی افزایش یافته که منجر به جذب فسفر بیشوتر از طریوق دسوتگاه
گوارش شده و همچنین سبب باز جذب فسفر بزاق نیز می گردد.
در بعضی از حیوانات حتی اگر کمبود فسفر پالسما جبران گردد باز عالیم افتادگی و عدم برخاستن از زمین مشاهده
می گردد .این چنین گاوهایی را به گاوهای زمین گیر طبقه بندی می کنند .این سندرم ( سندرم زمین گیوری) اغلوب
به همراه تب شیر شروع می شود اما مشابه فرم تیپیک تب شیر در گاو نبوده بدین معنی که حتی اگر درموان موقفیوت
آمیز هیپوکلسمی انجام گردد هنوز سطح فسفر پالسما يابت باقی نمی ماند.
درمان های حمایتی به منظور کاهش هیپو فسفوتمیا برای چندین مرحله در این گاوها الزامی اسوت توا بتواننود پاهوای
خودر را حرکت دهند اما چرا فسفر پالسما در سطح پایین می ماند و افزایش نمی یابد هنوز مشخص نشده است.
کمبود فسفر دام را نسبت به نف حسا

می کند زیرا تعادل میکروفلور دستگاه گوارش بهم میخورد.

منابع فسفر
شیر ،دانههاى غالت ،پودر ماهى و فرآوردههاى گوشتى حاوى استخوان ،منابع خوبى از فسفر بوده اموا میوزان عنصور
در علوفه خشک و کاهها عموماً بسیار پایین است توجه زیادى بوه قابلیوت دسترسوى فسوفر شوده اسوت .بیشوتر فسوفر
دانههاى غالت به شکل فیتاتها که نمکهاى اسیدفیتیک (مشتقى از اسید فسفریک) هستند وجود دارد.
فیتاتهاى نامحلول کلسیم و منیزیم در غالت و سایر فرآوردههاى گیاهى وجود دارند آزمایشهاى انجام گرفتوه بوا
جوجهها نشان داده است که فسفر موجود در فیتات کلسیم تنها با  %19از بازدهى فسفات سودیم موورد اسوتفاده قورار
گرفت .بعضى خوراکهاى گیاهى خاص مانند گندم ،حاوى فیتاز بوده و در معده خوک مقدارى از فسوفرفیتاتى بوه
وسیله فیتاز در شرایط اسیدى حاصله تخریب شود .در گوسفند هیدرولیز فیتات هوا توسوط فیتواز هوای باکتریوایی در
شکمبه رخ می دهد.
منابع تأمینکننده کلسیم و فسفر
1و فسفر و کلسیم با منشاء گیاهى :در مواد غذایى مانند گندم ،جو و غیره این منوابع در طیوور بوه علوت وجوود اسوید
فیتیک قابلیت جذب نداشته و ارزش غذایى ندارد در دام نیز از کم ارزشترین منوابع بوه شومار مىآیود .منوابع موواد
معدنی در جیره غذایی می توانند از لحاظ فراهمی بیولوژیکی شان (قابل دستر
می کنند.
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بوودن از لحواظ بیولووژیکی ) فورق

 -4فسفر و کلسیم با منشاء دامی :فسفر موجود در منابع حیوانی به خاطر عاری بوودن از فیتوین قابلیوت جوذب معوادل
منابع معدنی دارد .مهمترین آنها پودر استخوان  14/5درصد ،پودر گوشوت ( )5-2درصود ،پوودر مواهی () ۳/0-1/6
درصد ،پودر ضایعات کشتارگاهی طیور  1/7درصد فسفر دارند.
استخوان :این منابع اوالً به علت این که عموماً در شورایط غیربهداشوتى و کارگاههواى سونتى تهیوه مىشوود از منوابع
بیمارىزا و خطرناک هستند يانیاً در هر شرایطى تهیه مىشوند به احتمال انتقال بیماریهاى خطرناکى مثول شواربن و
)(BSEغیرقابل اعتماد است.
آرد استخوان
آرد استخوان یکی از منابع تامین کلسیم و فسفر در تغذیه دام و طیور و آبزیان است .
چون احتمال انتقال بیماری جنون گاوی از طریق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخوارکنندگان میرود بنوابراین
توصیه میگردد در این گروه از دامها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاکستر) استفاده شود.
آرد استخوان از قطعات کامل یا خرد شده استخوان های دام هوای کشوتاری بدسوت مویآیود بوه گونوهای کوه ابتودا
استخوانها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانک های مخصوص و با حرارت 1۳9درجه سانتیگراد بوه مودت
سه ساعت و تحت فشار حدود 5/2آتمسفر چربی و ژالتین و سایر مواد اضافی را از آن جدا میسازند .آنگاه پوس از
خشک کردن استخوان را آسیاب نموده بصورت آرد در میآورند.
استخوان سوخته (خاکستر) از قطعات کامل یا خرد شده استخوان دامهای کشتاری بدست میآید به گونهای که پس
از جدا کردن چربی  ،ژالتین و سایر مواد اضافی بروش فوق استخوانها را در کوره های با حرارت 559تا 699درجوه
سانتیگراد در مجاورت هوا تا سوفید شودن کامول مویسووزانند .سوپس آنهوا را آسویاب کورده بصوورت خاکسوتر در
میآورند..
ویژگیهای فیزیکی خاکستر و آرد استخوان
رن

 :کرم متمایل به سفید

بو :دارای بوی مخصوص بخود و عاری از هرگونه بوی دیگر
اندازه :ذرات آرد استخوان باید عمدتا یکنواخت بوده و اندازه 09درصد ذرات آن از 4میلی متر تجاوز نکند.
۳و مونو و دى کلسیم فسفات :از بهترین منابع تثمینکننده کلسیم و فسفر بوده و قابلیت جذب بسیار باالیى دارند.
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مونوکلسیم فسفات
مونو کلسیم فسفات ماده ضرورى خوراک طیور و همچنین برخى از واحد هاى دامودارى و کارخانجوات خووراک
طیور در کلیه سال مى باشد .
محصول مونو کلسیم فسفات از دو ماده مهم اولیه تشکیل مى شود:
ال  -اسید فسفریک :این ماده در حال حاضر توسط شرکت بازرگانى پتروشیمى وارد کشور مى شوود و در اختیوار
واحد هاى تولید کننده مونو کلسیم فسفات قرار مى گیرد .اسید صنعتى وارداتى ابتدا بایستى طى روش هاى مختل
عناصر سمى و مصر آن تا حد استاندارد کاهش یافته تا قابلیت اسوتفاده در مونوو کلسویم فسوفات را داشوته باشود کوه
مهمترین آن کاهش میزان فلوئور از  4-۳به حدود 9/1-9/4است.
کنترل مواد نامحلول دانسیته و درصد فسفر از سایر فاکتورهاى کنترلى است که توسط آزمایشگاه انجام مى شود.
ب -کربنات کلسیم :این ماده به صورت سن

الشه معدنى از منابع مربوطه استخراج و طى خط پودر سازى به سایز

مورد نظر که حدود  499-۳99مش است تبدیل مى شود .کنترل کیفوى ایون مواده بخصووص از نظور سوایز -درصود
کلسیم -عناصر مضر مانند اکسید منیزیم و غیره ضرورى است که با انتخواب سون

مناسوب و کنتورل آزمایشوگاهى

صورت مى گیرد.
دی کلسیم فسفات
نمک دی کلسیم فسفات از واکنش اسید فسفریک با کربنات کلسیم تهیه می شود .این نمک حاوی دو عنصر حیاتی
فسفر و کلسیم برای دام و طیور است که در ساخت و ساز سیستم حیوانات نقش اساسی را بوازی موی کنود .حوداقل
فسفر موجود در محصول دی کلسیم فسفات  17درصد می باشدو .همچنین میزان کلسیم محصول  41الی 4۳درصود
می باشد.
شکل ظاهری این نمک به شکل گرانول است که در جیره غذایی دام و طیور به صورت افزودنی اضافه و به صورت
دان جهت خوراک دام و طیور مصرف می گردد.از آنجایی که میزان احتیاج طیور به این نوع مواده غوذایی بوا نوژاد،
نوع تولید ،سن و غیره متغیر می باشد ،به همین دلیل نمی توان به میزان کامالً دقیقوی از مصورف دی کلسویم فسوفات
اشاره نمود.
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با بزرگتر شدن اندازه ذرات فسفات به میزان ارزش بیولوژیک آن افوزوده موی گوردد .مصورف دی کلسویم فسوفات
گرانول شده عالوه بر ارزش بیولوژیک باالتر ،برخالف نوع پودری آن اتالف کمتری دارد .یکوی از ویژگوی هوای
دی کلسیم فسفات سطح پایین فلوئور آن است.
جذب عمده دی کلسیم فسفات و به تبع آن فسفر در اوایل روده باریک صورت می گیرد مقدار جوذب دی کلسویم
فسفات به عوامل زیر بستگی دارد:
نسبت کلسیم به فسفر در غذا به دلیل رقابت باالیی که این عناصر در جذب با هم دارند باعوث کواهش جوذب سوایر
عناصر می گردند.لذا رعایت نسبت این عناصور در جیوره غوذایی از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت( .در صوورت
افزایش دی کلسیم فسفات در جیره غذایی طیور ،حیوان دچار کمبود روی و منیزیم می شود).
اسیدیته روده :در صورتی که  PHروده حالت اسیدی باشد ،جذب کلسیم بیشتر صورت می گیرد .استفاده از غوالت
در جیره باعث اسیدی شدن روده می شود.
میزان ویتامین : D۳این ویتامین در بدن بر روی جدار مخاطی روده اير گذاشته باعث افزایش تولید پروتیین باند کننده
کلسیم می شود و در نتیجه میزان جذب کلسیم از روده افزایش می یابد.
اسیدهای چرب :وجود اسید های چرب در جیره باعث افزایش جذب کلسیم در روده می گردد.
استر

حرارتی :با ایجاد آلکالوز تنفسی باعث کاهش جذب کلسویم موی شوود .در ضومن افوزایش حورارت باعوث

کاهش اشتها شده و در نتیجه مصرف خوراک کواهش موی یابود و در پوی آن کواهش مصورف و جوذب کلسویم را
خواهیم داشت .افزایش حرارت همچنین باعث افزایش مصرف آب شده و در نتیجه کلسویم فسوفات بوه صوورت نوا
محلول از کلیه ها دفع می شود.
آنتی بیوتیک ها :برخی از آنتی بیوتیک ها با کلسیم و فسفر موجود در جیره باند شده ،ایجاد کمپلکس های نامحلول
می کند و موجب کاهش جذب کلسیم و فسفر از روده می شود .پس بهتر اسوت در موقوع مصورف اینگونوه داروهوا
مصرف دی کلسیم فسفات را افزایش دهیم.
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احتیاجات غذایی فسفر
مطابق با توصیه  NRCدر سال  , 1000نیاز نگهداری فسفر؛ مقدار  1٫2۳گرم به ازای هر  199کیلوگرم وزن زنده می
باشد و به عبارتی  0٫6گرم به ازای یک گواو  699کیلووگرمی موی باشود .بطوور کلوی  1٫4گورم فسوفر بوه ازای هور
کیلوگرم ماده خشک مصرفی مورد نیاز نگهداری می باشد ,با این حساب یک گاوی که در روز  49کیلوگرم مواده
خشک مصرف می نماید ؛ تقریبا  42گرم فسفر برای نگهداری بدن خویش نیاز دارد.
آبستنی:
نیاز آبستنی فسفر با افزایش سن آبستنی افزایش می یابد بطوریکه از  1٫5گرم در روز توا  109گورم در روز افوزایش
می یابد و درست قبل از زایمان نیاز آن به  6گرم در روز می رسد.
رشد:
حیوانات جوان نسبت به مسن ترها نیاز به فسفربیشتری دارند زیرا در حال ساختن استخوانهای بدن خویش می باشند؛
بنابراین میزان فسفر مورد نیاز برای دام های جوان مقدار  0گرم به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده موی باشود در
حالی که برای دام های مسن تر مقدار  6گرم فسفر به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده مورد نیاز است.
شیرواری:
مقدار  9٫0گرم فسفر به ازای هر یک کیلوگرم شیر  2%چربی مورد نیاز می باشد.
نسبت کلسیم به فسفر
هنگام استفاده از مکملهاى کلسیمى در حیوانات باید به نسبت کلسیم به فسفر جیره توجه داشوت زیورا یوک نسوبت
غیرطبیعى ممکن است به اندازه کمبود هر یک از عناصر در جیره مضر باشد .نسبت بین کلسیم به فسوفر کوه بوه نظور
میرسد بیشترین مطلوبیت را برای حیوانات مزرعه به جز طیور دارد عموماً در دامنه  1به  1یا  1به  4است.
ماده ای دارای ارزش غذایی مناسب است که بتواند توسط حیوان مورد استفاده قرار گیرد .آزمایشات مختل

نشوان

داده است که کمتر ماده معدنی است که بطور کامل جذب شود و همیشوه مقوداری از دسترسوی حیووان خوارج موی
گردد .فسفر نیز خارج از این حالت نیست و همواره مقادیری از آن در فرآیند هضم طبیعی و اعمال متابولیکی بدن از
دست می رود .از آنجایی که عوامل مختلفی روی جذب و مصرف فسفر اير می گذارند که شامل نوع جیره ترکیب
شیمیایی فسفر ،نسبت کلسیم به فسفر ،سن ،جنس ،مقدار چربی و انرژی ،محیط ،هورمونها ،بیماری و انگول ،مقوادیر
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پروتیین و عناصر کمیاب ،اير متقابل فسفر با سایر عناصر حاالت فیزیکی منبع فسوفر و سوایر اجوزای جیوره خصوصوا
اندازه ذرات غذایی ،نحوه تهیه غذا و بسیاری عوامل دیگر می باشند که در هر مرحله زمانی ممکن است یک یا چند
مورد به جذب فسفر تثيیر گذارند .بنابراین میزان فسفر موجود در مکمول هوای فسوفاته و جیوره هوای غوذایی از نظور
کمیت نمی تواند معیاری از جذب آن توسط حیوان باشد .بهمین دلیل همواره سعی گردیوده اسوت توا یوک ارتبواط
منطقی بین مقدار قابل جذب فسفر و مقدار آن در مکمل ها پیدا شود تا توسط آن بتوان جذب واقعی حیوان از فسفر
موجود در ترکیبات آنرا پیش بینی نمود و بهترین روش جهت پیشگیری و رفع کمبوود ایون مواده معودنی اسوتفاده از
مکمل های معدنی ویژه دام با جیره اختصاصی می باشد.

گروه تحقیق و توسعه گهر دانه شرق
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