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چکیده
زمینه و هدف :آنتیبیوتیکهای حوزه دام و طیور بهطور گستردهای در ایران و سایر نقاط جهان برای مقابله با بیماریهای دام و طیور و به دلیل
افزایش تقاضا برای گوشت و لبنیات در جامعه مورد استفاده قرار میگیرند .بخش عمدهی این آنتیبیوتیکها توسط ادرار و مدفوع دام و طیور
دفع شده و این فض والت به عنوان کود دامی توسط کشاورزان در مزراع و باغات استفاده میشوند .این روند ،نگرانیهایی را در مورد انتشار
آنتیبیوتیکها در محیط زیست ایجاد نموده است .افزایش غلظت این ترکیبات در محیطهای کشاورزی ممکن است منجر به بروز باکتریها و
ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک شود و در نهایت روی سالمت خاک ،گیاه و انسان تاثیرگذار باشد.
روش بررسی :در این مقاله به طور خالصه مقدار مصرف آنتیبیوتیک در جهان و ایران ،راههای انتشار آن در محیط زیست توسط کودهای دام و
طیور ،تاثیر آن بر جامعه میکروبی خاک ،تجمع آنتیبیوتیکها در اندامهای خوراکی گیاهان و تاثیر آن بر سالمت جوامع انسانی مورد بررسی قرار
گرفته است .همچنین تاثیر کمپوست نمودن کودهای دام و طیور قبل از ورود آن به مزراع و باغات به عنوان یک راهکار نسبتاً مناسب برای
جلوگیری از ورود این ترکیبات به خاک نیز مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت شکافهای تحقیقاتی موجود و پیشنهاداتی جهت فهم دقیقتر
این موضوع در کشور ایران بیان شده است.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان
 -2استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم دانشگاه زنجان
 -3استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 -4استادیار گروه علوم محیط زیست ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان
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یافتهها :اغلب آنتیبیوتیکهای دامی که به زمینهای کشاورزی اضافه میشوند ،توسط ریشه گیاهان قابل جذب هستند .این موضوع منجر به
تجمع زیستی آنها در بافتهای گیاهی و ایجاد سمیت برای گیاهان میشود .نوع تیمارهایی که قبل از ورود کود دامی به مزرعه انجام میشود،
تعیین کننده غلظت نهایی آنتیبیوتیک وارد شده به محیط زیست میباشد.
بحث و نتیجهگیری :شکافهای تحقیقاتی قابل توجه ی در زمین انتشار آنتی بیوتیکها در محیط زیست وجود دارد .در کشور ایران باید غلظت
انواع آنتیبیوتیک ها در کود دامی و طیور و همچنین سرنوشت آنها در خاک ،گیاه و انسان مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :آنتیبیوتیکهای دام و طیور ،خاک کشاورزی ،کود حیوانی ،مقاومت آنتیبیوتیکی
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Abstract
Background and Objective: Veterinary Antibiotics are widely used in Iran and elsewhere in the world to
deal with livestock and poultry diseases, due to increased demand for meat and dairy products in the
community. Most of these antibiotics are excreted in the urine and feces of livestock and poultry and these
excrements are used as manure by farmers in fields and gardens. This issue has raised concerns about the
release of antibiotics in the environment. Increasing the concentration of these compounds in agricultural
environments may lead to antibiotic-resistant bacteria and genes, and ultimately affect the health of soil,
plant, and humans.
Method: In this article, a brief overview of the use of antibiotics in the world and Iran, ways to release it
in the environment by livestock and poultry manure, its effect on the microbial community of the soil, the
accumulation of antibiotics in the edible parts of plants and its impact on the health of human has been
studied. Also, the effect of composting livestock and poultry manure before entering the fields and gardens
as a suitable strategy to prevent the occurrence of these compounds into the soil has also been studied.
Finally, existing research gaps and suggestions for a more accurate understanding of this issue in Iran has
been declared.
Findings: Most Veterinary antibiotics added to agricultural land are absorbed by plant roots. This leads to
their bioaccumulation in plant tissues and toxicity to plants. The type of treatments performed before the
introduction of livestock manure into the field determines the final concentration of antibiotics introduced
into the environment.
Discussion and Conclusions: There are significant research gaps in the release of antibiotics into the
environment. In Iran, the concentration of various antibiotics in manure and poultry as well as their fate in
soil, plants and humans should be investigated.
Key words: Veterinary antibiotics (VAs), Agricultural soil, Manure fertilizer, Antibiotic resistance.
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مقدمه
آنتیبیوتیکها از جمله داروهایی هستند که در علوم پزشکی دام و

ادامه زندگی سلولهای یوکاریوت یا پروکاریوت جلوگیری نموده و

طیور جدید بیشترین تجویز را دارند .تاثیر آنتیبیوتیکها در درمان

یا مانع تکثیر آنها میشوند .اجزای سازنده آنتیبیوتیکها بسته به

بیماریهای عفونی بیشترین کاربرد را یافته است .آنتی بیوتیکها

عملکردشان متفاوت است .بیشتر آنتیبیوتیکها روی هر دو نوع

با کشتن و آسیب رساندن به باکتریها بیماریهای دام و طیور را

سلول پروکاریوت و یوکاریوت اثر میکنند و بههمین دلیل نمیتوان

بهبود میبخشند .امروزه بیش از یکصد نوع آنتیبیوتیک وجود دارد

همه آنها را از نظر درمانی برای دام مورد استفاده قرار داد .امروزه با

که برای درمان بیماریهای خفیف تا عفونتهای شدید مورد

پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتیبیوتیکها از تغییرات مولکولی

استفاده قرار میگیرد (.)1

بر روی آنتیبیوتیکهای طبیعی تهیه میشوند ( .)2دستهبندی

آنتیبیوتیکها بهطور گستردهای در دامداریها برای پیشگیری از

انواع مختلف آنتیبیوتیکها معموالً بر اساس نوع مکانیسم تاثیر آنها

بیماریها و افزایش رشد مورد استفاده قرار میگیرند .این آنتی

بر سلولها و یا طیف اثرگذاری آن انجام میشود .آنتیبیوتیکهای

بیوتیکها به عنوان مکمل غذایی برای بهبود رشد به جیرهی دامها

وسیعطیف معموالً بر روی طیف گستردهای از باکتریها تاثیرگذار

اضافه میشوند ( . )2با وجود ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیکها

هستند مانند تتراسایکلین که در مقابل باکتریهای گرم منفی،

در جیره ی غذایی برای افزایش رشد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

کالمیدیا ،مایکوپالسما و ریکتزیاها موثر است .آنتیبیوتیکهای با

از سال  ،1998همچنان این مواد در کشورهای دیگری مانند کانادا،

طیف محدود آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم

ایاالت متحده ،کره جنوبی و ایران استفاده میشود ( .)2قسمت

یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم ها فعّال میباشند؛ مانند

عمدهای از آنتیبیوتیکهایی مورد استفاده در دامداریها از طریق

ونکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسیهای گرم مثبت مانند

ادرار و مدفوع دامها خارج میشود و مقدار قابل توجهی از آنها

استافیلوکوکها و انتروکوکها مورد استفاده قرار میگیرند (.)2

همراه با ادرار و مدفوع طی چند روز پس از مصرف دفع میشود

از نظر نوع اثر بر حیات سلولها نیز دو دسته آنتیبیوتیک وجود

( .)2درکنار ورود آنتیبیوتیکهای حوزهی دامپزشکی به محیط

دارد .دسته اول آنتیبیوتیکهای باکتریوسید میباشند که

زیست ،بخش زیادی از این مواد به دست عوامل انسانی وارد محیط

میکروارگانیسمهای هدف را میکشند و کلیه عالئم حیاتی آنها را از

زیست میشوند ( .)2قسمت عمده آزادسازی این آنتیبیوتیکها به

بین میبرند و دسته دوم با نام باکتریواستاتیک شناخته میشوند

دلیل کاربرد کودهای دامی به شکل تازه یا کمپوست شده در زمین-

که میکروارگانیسمها را نمیکشند اما باعث توقف رشد و تکثیر آنها

های کشاورزی میباشد .استفاده از این فضوالت حیوانی در خاکها

میشوند ( . )3همچنین با توجه به تاثیر آنتیبیوتیک بر اجزای

بهعنوان کودهای آلی ممکن است سبب آلودگی محیط زیستی شود

مختلف سلولی نوعی تقسیمبندی دیگر به شکل زیر نیز وجود دارد

( .)2به طور کلی هدف از این مطالعه بررسی آنتیبیوتیکهای حوزه

(:)4

دام و طیور ،میزان مصرف آنها در ایران و جهان ،انتشار آنها در

 -1جلوگیری از ساخت دیواره سلولی :این آنتیبیوتیکها در آخرین

محیط زیست و مخاطرات آن برای خاک ،گیاهان و انسانها می-

مرحله از ساخت دیواره سلولی مانع ساخت دیواره میشوند .از آنتی-

باشد.

بیوتیکهای این دسته میتوان به پنیسیلینها ،سفالوسپورینها،

معرفی آنتیبیوتیکها

ایمیپنم ،وانکومایسین ،سیکلوسپورین و باسیتراسین اشاره نمود.

برخی از آنتیبیوتیکها در حقیقت ترکیبات شیمیایی هستند که از

 -2مهار پروتئینسازی :این آنتیبیوتیکها با اتصال به ریبوزوم مانع

میکروارگانیسمهایی مانند قارچها و باکتریها گرفته میشوند و از

تشکیل انواع پروتئینها میشوند .از این دسته میتوان به
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کلرامفنیکل ،ماکرولیدها ،کلیندامایسین ،تتراسایکلین ،آمینوگلیک

وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت و درمان ،کمیتههای

وزیدها اشاره نمود.

تخصصی و سایر مراکز تحقیقاتی در سطح کشور آمار و ارقام

 -3جلوگیری از ساخت اسیدهای نوکلئیک :سنتز اسیدهای

مختلفی را در مورد میزان مصرف انواع مختلف آنتیبیوتیکها ارائه

نوکلئیک وابسته به اسید فولیک است و بسیاری از میکروارگانیسم-

کرده و بهنحوی در مورد منطقی بودن یا نبودن تجویز و مصرف این

ها قادر به ساخت این ماده هستند .سولفانامیدها ساخت فوالت را

دسته از داروها و عواقب ناشی ا ز مصرف نابجای آنها اظهار نظر

در باکتریها مهار میکنند .تری متوپریم ،کینولونها،

میکنند .ورود انواع جدید و یا قدیمی آنتیبیوتیکها با دوزها و

فلوروکینولونها و ریفامپین نیز در این دسته قرار دارند.

فرموالسیونهای مختلف به بازار دارویی کشور از یک سو و نبود یک

 -4تغییر در عملکرد غشاء سلولی :این آنتیبیوتیکها در نفوذپذیری

واحد مصرف مشترک در بین مطالعات انجام شده باعث میشود تا

غشای سلولی اختالل ایجاد نموده و منجر به تخریب سلول می-

نتوان در مورد میزان کلی مصرف این دسته از داروها بهسادگی

پلیمیکسین ،آمفوتریسین

اظهار نظر کرد .همچنین گاهی اوقات میزان باالی مصرف برخی از

شوند .از این دسته میتوان به
 ،Bنیستاتین ،کتوکونازول اشاره نمود.

آنتیبیوتیکها در یک دوره زمانی تداعیگر مصرف باالی آنهاست

 -5سایر مکانیسمها :این آنتیبیوتیکها با تاثیر روی سایر اجزای

در صورتی که با تغییر معیار سنجش نتایج متفاوت مشاهده میشود.

سلولی موجب تخریب و یا مهار رشد و تکثیر سلول میشوند که از

تجویز غیرمنطقی و یا مصرف بیرویه اینگونه داروها عالوه بر نسبت

این دسته میتوان ایزونیازید ،ترونیدازول ،اتامبوتول ،پیرازینامید،

مستقیم با بروز مقاومتهای میکروبی ( ،)7میتواند باعث اتالف

گریزوفولوین و پنتامیدین را نام برد.

بخش قابل توجهی از منابع مالی شود .بر اساس آمار واردات اتاق

مصرف آنتیبیوتیکها در ایران و جهان

بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی،

افزایش جمعیت در سالهای اخیر در دنیا موجب افزایش تقاضا برای

در سال  1395بیش از  389تن داروهای محتوی آنتیبیوتیک

گوشت و محصوالت دامی شده است و پیشبینی میشود این تقاضا

مخصوص طیور و بیش از  203تن داروی محتوی آنتیبیوتیک

تا  30سال آینده نیز روند رو به رشد داشته باشد .بر اساس گزارشات

مخصوص سایر دامها وارد کشور شده است .همچنین در سال 1396

سازمان جهانی غذا و کشاورزی ،مصرف گوشت و لبنیات در سال

بیش از  400تن داروهای محتوی آنتیبیوتیک مخصوص طیور و

 2015به ترتیب  73و  58درصد نسبت به سال  2011افزایش

بیش از  161تن داروی محتوی آنتیبیوتیک مخصوص سایر دامها

داشته است .سهم عمده این تقاضا نیز به کشورهای آفریقایی و

وارد کشور شده است .به طور میانگین در دو سال اخیر  576تن در

آسیایی مربوط میشود چرا که افزایش سطح درآمدی در این

سال داروی محتوی آنتیبیوتیک وارد کشور شده است و تمام این

کشورها منجر به مصرف بیشتر گوشت و لبنیات در آنها شده است

مقدار آنتی بیوتیک به مرور زمان وارد محیط زیست خواهد شد.

( . )5این افزایش تقاضا در نهایت منجر به افزایش مصرف آنتی-

انتشار در محیط زیست

بیوتیکها میشود .میزان تولید کل آنتیبیوتیکها در دنیا نزدیک

شرکتهای متعددی در دنیا به تولید انواع مختلف آنتیبیوتیک می-

به صد هزار تن در سال است که از این مقدار ،مصرف جهانی آنتی-

پردازند که فاضالب آنها محتوی بقایای آنتیبیوتیکی میباشد و ورود

بیوتیک در حوزه دام و طیور در سال  2010حدود  63200تن در

این فاضالب به محیط زیست موجب انتشار آن میشود .با این وجود،

سال تخمین زده شد که نشان میدهد حدود دو سوم آنتیبیوتیک

اغلب آنتیبیوتیک ها و داروها پس از استفاده توسط انسانها و یا

تولید شده در دنیا در حوزه دام و طیور استفاده میشود (.)6

دامها وارد محیط زیست میشوند ( .)8زمانی که یک آنتیبیوتیک
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توسط موجود زنده مصرف میشود ،تقریبا تمام آن آنتیبیوتیک پس

نرخ دفع دارند (.)15

از مدتی به شکل دست نخورده و یا با تغییر جزئی در ترکیب

با توجه به نوع آنتیبیوتیک مواد دفع شده عالوه بر ترکیبات اولیه

شیمیایی از طریق ادرار و مدفوع موجود زنده دفع میشود .آنتی-

آنتیبیوتیکی ممکن است شامل متابولیتهای فعال و غیرفعال آنها

بیوتیکهای دفع شده از طریق انسانها از طریق فاضالب شهری

باشد ( .)10در پژوهشی تیله برون ( )2003گزارش نمود که قسمت

وارد محیط زیست میشوند .آنتیبیوتیکهای حوزهی دام و طیور

عمده آنتیبیوتیک ها به صورت مواد اولیه تشکیل دهنده آنها می-

نیز ممکن است به طور طبیعی وارد محیط زیست شوند ولی اغلب

باشد اما برخی از متابولیتها نیز ممکن است دفع شوند که به طور

این آنتیبیوتیکها به دست عوامل انسانی و به شکل کودهای دامی

طبیعی فعال میباشند .حتی اگر متابولیتهای آنتیبیوتیکی فعال

وارد محیط زیست میشوند .قسمت عمده آزادسازی این آنتی-

نیز نباشند ،به طور بالقوه پس از دفع میتوانند به مواد تشکیل

بیوتیکها به دلیل کاربرد کودهای دامی به شکل تازه یا کمپوست

دهندهی اولیه خود تبدیل شوند ()15؛ به عنوان مثال ترکیب

شده در زمینهای کشاورزی میباشد.

گلوکرونید از اِن چهار استیالنتدسولفامتازین به عنوان یک متابولیت

نرخ دفع و غلظت آنتیبیوتیکها در کود حیوانی

از آنتیبیوتیک سولفامتازین از خوک دفع میشود و سپس این

از آن جایی که ترکیبات آنتیبیوتیکی از نظر تحرک در بدن دامها

ترکیب در کود مایع آن دوباره به مواد تشکیل دهنده اولیه تبدیل

بهینه نمیباشند؛ اغلب آنتیبیوتیکهای مورد استفاده به مقدار

میشود ( .)16آنتیبیوتیک سولفامتازین پس از مصرف توسط دامها

کمی در سیستم گوارشی دامها جذب میشود ( )9و مقدار قابل

در کبد به ترکیبات قندی متصل شده و غیرفعال میشود ولی پس

توجهی از آن همراه با ادرار و مدفوع طی چند روز پس از مصرف

از دفع ،میکروارگانیسمها ترکیبات قندی را به سرعت تجزیه نموده

دفع میشود ( .)10تتراسایکلین که به صورت خوراکی مصرف می-

و آنتیبیوتیک آزاد میشود (.)17

شود به سرعت توسط فضوالت دفع میشود .به طور کلی در بیشتر

مطالعات انجام شده در مورد غلظت آنتیبیوتیکها در انواع کودهای

دامها بیش از  70درصد از مواد تشکیلدهنده آنتیبیوتیکها طی

حیوانی نشان میدهد که غلظت نهایی این آنتیبیوتیکها به مقدار

دو روز پس از مصرف در فضوالت دفع میشود ( )11آنتیبیوتیک-

کل آنتیبیوتیک اضافه شده به جیره دام و نرخ دفع آن بستگی دارد.

های دامپزشکی اغلب در کودهای دام و طیور یافت میشوند که

در گذشته غلظت آنتیبیوتیک مصرفی پایین بوده است اما با گذشت

و

زمان به دلیل ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی ،غلظت مصرفی آنها نیز

سیپروفلوکساسین ،تتراسایکلین ،تایلوزین ،سولفامتازین ،آمبرولیوم،

باالتر رفته است؛ به عنوان مثال در دهه  1950غلظت  1تا  5میلی-

منزین ،ویرجینیامیسین ،پنیسیلین و نیکاربازین میباشد (.)12

گرم بر کیلوگرم از تتراسایکلین استفاده میشد اما اکنون به غلظت

سیپروفلوکساسین بیش از  50درصد ( ،)13انروفلوکساسین 74

بین  50تا  200میلیگرم بر کیلوگرم نیاز است ( .)18غلظت انواع

درصد ( ،)14تتراسایکلین بین  75-65درصد سولفامتازین ()smz

مختلف آنتیبیوتیک در برخی کودهای دامی و طیور در جدول 1

 90درصد و تایلوزین ( )Twlبین  100-21درصد در کود مرغی

دیده میشود.

شامل

فلوروکوئینولونهای

محتوی

انروفلوکساسین
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جدول -1غلظت انواع مختلف آنتیبیوتیک در برخی کودهای دامی و طیور
Table 1- Concentrations of different types of antibiotics in some livestock and poultry manures
کشور مورد

نوع آنتیبیوتیک

میانگین غلظت ()mg/kg

نوع نمونه

منبع

مطالعه
ویتنام

سولفادیمیدین

کود مرغی

91

()19

امریکا

کلروتتراسایکلین

کود خوکی

157

()20

برزیل

انروفلوکساسین

کود مرغی

6/68 -1/37

()21

چین

انروفلوکساسین

کود مرغی

0/3-15

()22

چین

انروفلوکساسین

کود مرغی

1421

()23

چین

انروفلوکساسین

کود دامی

47-33

()23

چین

سیپروفلوکساسین

کود مرغی

46

()23

چین

سیپروفلوکساسین

کود دامی

30-34

()23

آلمان

تتراساکلین

کود مرغی و کود دامی

4- 0/1

()24

چین

تتراساکلین

کود مرغی

2/63

()25

آلمان

تتراساکلین و تایلوزین

کود مرغی و کود خوکی

1/25- 0/19

()26

استرالیا

انروفلوکساسین

کود مرغی و بوقلمون

2/8 – 8/3

()27

استرالیا

کلروتتراسایکیلین

کود دامی مایع

0/1 – 46

()27

استرالیا

سولفادیازین

کود مرغی

حداکثر 51

()27

تجزیه آنتیبیوتیکها طی فرایند کمپوست شدن
فرایند کمپوست نمودن کودهای حیوانی راهکاری مناسب برای

مدت  64روز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در پایان

آزادسازی عناصر غذایی موجود در کودها ،کاهش عوامل بیماریزا

دوره بین  54تا  78درصد از انروفلوکساسین کاهش یافت و فقط

و کاهش بوی نامطبوع کودهای حیوانی میباشد .نوع تیمارهایی که

مقدار ناچیزی گاز کربنیک محتوی کربن  14تولید شد که بر این

قبل از ورود کود دامی به مزرعه انجام میشود ،تعیین کننده غلظت

مبنا نیمهعمر انروفلوکساسین بین  142تا  468روز محاسبه شد

نهایی آنتیبیوتیک وارد شده به محیط زیست میباشد .مطالعات

( . )32در پژوهش مشابه دیگری روند تجزیه کود گاوی به مدت

گستردهای نشان داده است که کمپوست نمودن کود دامی و هضم

 210روز طول کشید و در پایان فقط بین  11تا  15درصد از

هوازی و یا بیهوازی آن بهطور معنیداری غلظت آنتیبیوتیکها را

انروفلوکساسین در کود گاوی باقی مانده بود که نشاندهنده نیمه

در فضوالت دامی کاهش میدهد ( .)31-28نرخ تجزیه آنتی-

عمر  84روز برای انروفلوکساسین بود .در آن پژوهش گزارش شد

بیوتیکها در طی زمان تجزیه به نوع آنتیبیوتیک ،نوع کود دامی و

که در پایان زمان تجزیه حدود  18درصد از انروفلوکساسین به شکل

شرایط تجزیه بستگی دارد .در یک پژوهش تجزیه انروفلوکساسین

 14CO2آزاد شد و باقیمانده آن در داخل بقایای تجزیه شده به

تولید شده با کربن  )14CO2( 14در تیمار بیهوازی کود گاوی به

شکل متابولیتهای انروفلوکساسین وجود داشت ( .)33در تحقیق
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دیگری انروفلوکساسین در یک مرغداری به مدت  5روز و با دوز 10

هوازی در رطوبت  60درصد در طی  45روز حذف شد ( .)28دالیور

میلیگرم بر کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت و در پایان ،کود مرغی

و همکاران ( )2008کود مرغی را به مدت 10روز و در دمای 60

تولید شده به مدت  63روز به صورت پشته در فضای باز نگهداری

د رجه سلسیوس تیمار نموده و گزارش کردند که  99درصد

شد .غظت اولیه انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین در این کود به

کلروتتراسایکلین 76 ،درصد تایلوزین از کود مرغی حذف شدند ولی

ترتیب  22و  1/8میلیگرم بر کیلوگرم بود و پس از  663روز ماندن

غلظت سولفامتازین تغییری نداشت ( .)39همچنین آریکان و

در پشتهها فقط  27/1درصد از آن باقی مانده بود ( .)34در یک

همکاران ( )2009گزارش نمودند که تیمار کود گاوی در دمای 35

پژوهش انجام شده توسط پیرینی و همکاران ( )2004فاضالب

درجه سلسیوس و شرایط بیهوازی به مدت  33روز منجر به کاهش

مزارع پرورش خوک به مدت  8ماه در یک حوضچه باقی ماند و در

 75درصدی غلظت کلروتتراسایکلین در کود مرغی میشود (.)40

پایان مقدار انروفلوکساسین در آن به کمتر از حد تشخیص (0/6

گائو و همکاران ( )2018گزارش نمودند که کمپوست کردن کود

میکروگرم بر لیتر) رسید که نشان میدهد با ایجاد شرایط مناسب

گاوی به روش هوازی ،ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک و انتشار

برای تجزیه بیولوژیکی میتوان از ورود آنتیبیوتیک به خاک و

مقاومت را در مزارع کشاورزی کاهش میدهد ( .)41یانگ و

محیط زیست جلوگیری نمود ( .)35در پژوهشی دیگر تجزیه

همکاران ( )2018نیز تجزیه پنج نوع فلورکوئینولون شامل

انروف لوکساسین در کود مرغی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی

سیپروفلوکساسین،

لومیفلوکساسین،

به دو روش هوازی و بیهوازی نشان داد که تجزیه انروفلوکساسین

نوروفلوکساسین و سارافلکوساسین در کود مرغی را بررسی نموده و

در شرایط هوازی و تاریکی (عدم تابش نور) بیشتر از شرایط بی-

گزارش کردند که بین  45تا  75درصد از این ترکیبات طی  42روز

هوازی و تابش نور است .آن محققان نیمه عمر انروفلوکساسین در

تجزیه شد (.)42

بهترین شرایط تجزیهای را  59/1روز بهدست آوردند (.)29

بهطور کلی نرخ تجزیه آنتیبیوتیکها در طی فرایند کمپوست شدن

کمپوست نمودن کود دامی بهطور معنیداری غلظت سایر آنتی-

بسته به نوع آنتیبیوتیک ،نوع کود دامی و شرایط کمپوست شدن

بیوتیکها را نیز در فضوالت کاهش میدهد .غلظت اوکسی-

متفاوت است .در بین سه نوع کود خوکی ،کود گاوی ،و کود مرغی

تتراسایکلین در مدفوع دامی در روز دهم ،در کود کمپوست شده

غلظت کلروتتراسایکلین در کود خوکی کمتر از دو مورد دیگر طی

در روز سیام و در خاک پس از  140روز به ترتیب  6/3 ،54و کمتر

فرایند کمپوستسازی تحت تاثیر قرار گرفت ،اگر چه دمای محیط

از  0/23درصد نسبت به تیمار شاهد بود ( )36که نشان میدهد

و زمان کمپوست شدن بیشترین عامل موثر در این زمینه بود .به

طی فرایند کمپوست شدن مقدار قابل مالحظهای از آنتیبیوتیکها

نظر میرسد حذف آنتیبیوتیکها در برخی موارد بیشتر تحت تاثیر

تجزیه میشوند .در پژوهشی کولز و همکاران ( )2005گزارش

فرایندهای غیر زنده مانند جذب سطحی قرار میگیرد تا فرایندهای

نمودند که بین  65تا  85درصد از تایلوزین در کود دامی طی 24

زنده ( . )10تتراسایکلین معموالً به اجزای کود دامی متصل میشود

ساعت شرایط بیهوازی تجزیه شد و در شرایط هوازی در طی 12

و این به کاتیونهای دو ظرفیتی موجود در کود دامی مرتبط می-

ساعت تمام آن تجزیه شد ( . )37از آنجایی که تایلوزین بار مثبت

باشد ( )43اگرچه توانایی کالت شدن کلروتتراسایکلین با ترکیبات

دارد با کاتیونهای فلزی تشکیل کمپلکس نمیدهد اما با بارهای

آلی موجود در کود دامی نیز در این مورد موثر است ( .)44همچنین

منفی موجود در مواد آلی کود دامی پیوندهای مستحکمی برقرار

گفته میشود که در طی فرایند کمپوست شدن مکانهای جذب

میکند ( .)38بائو و همکاران ( )2009گزارش نمودند که بیش از

سطحی بیشتری برای آنتیبیوتیک ایجاد میشود ( )45و در نتیجه

 92درصد کلروتتراسایکلین ( )Ctcموجود در کود مرغی با تیمار

غلظتهای قابل عصارهگیری آنتیبیوتیکها و متابولیتهای آنها با

انروفلوکساسین،
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گذشت زمان در فرایند کمپوست شدن کاهش مییابد ( .)40کاهش

کمپوست ،در خاک تعیین میشود زیرا حتی اگر فرض شود که تمام

نرخ رشد مشابه کلروتتراسایکین در کود گاوی استریل شده و

آنتیبیوتیک در فرایند کمپوست شدن در کود دام و طیور غیرفعال

غیراستریل نشان میدهد که حذف این آنتیبیوتیک بیشتر به

شده باشد ممکن است به طور بالقوه در خاک دوباره فعال شود.

فرایندهای وابسته به دما و غیرزنده بستگی دارد ( .)40همچنین

آنتیبیوتیکها در خاک

شمارش جمعیتهای میکروبی نشان داد که بعد از کمپوست کردن

مزار ع کشاورزی مکان مناسبی برای کاربرد کودهای دام و طیور

کود دامی آغشته به کلروتتراسایکلین ،جمعیت ارگانیسمهای مقاوم

میباشد .اگرچه ورود بی رویه این کودها به مزارع و عدم اعمال

به کلروتتراسایکلین کاهش مییابد و این بیانگر آن است که

پیشتیمار در آنها در نهایت منجر به تجمع آنتیبیوتیکها در خاک-

کلروتتراسایکلین غیرقابل عصارهگیری موجود در کمپوست ،از نظر

ها میشود .در کشور چین ساالنه بیش از سه میلیارد تن کود

زیستی غیرفعال است ( . )40مطالعات انجام شده در مورد حذف یا

حیوانی تولید میشود که از این مقدار فقط  11درصد از آن قبل از

تبدیل غیرزیستی نشان میدهد که حداقل قسمتی از تجزیه

ورود به مزرعه پیشتیمار میشود ( .)1پس از ورود این آنتی-

کلروتتراسایکلین و یا اوکسیتتراسایکلین در طی فرایند کمپوست

بیوتیکها به خاک ،برخی فرایندهای وابسته به یکدیگر مانند تجزیه

شدن یا انباشت کودهای دامی به واسطه فرایندهای غیرزیستی می-

بیولوژیکی ( ،)48جذب سطحی ( ،)49انتقال (آبشویی یا رواناب)

باشد (.)46

( )50و جذب توسط گیاهان ( )53-51رخ میدهد .این مواد فعال

بر خالف این گزارشات ،سلنا و همکاران ( )2016کود مرغی را در

در الیه باالیی خاک ممکن است در خاک تجمع یابند و یا توسط

شرایط هوازی و بی هوازی در آزمایشگاه به مدت  10روز در دو

ریشه گیاهان جذب شوند و یا اینکه همراه با رواناب سطحی شسته

حالت استریل و غیر استریل تجزیه نموده و گزارش کردند که در

شده و به منطقه دیگری منتقل شوند که همه این فرایندها توسط

شرایط غیر استریل کمتر از  45درصد از انروفلوکساسین در کود

گیاهان ،میکروارگانیسمهای خاک ،فعالیتهای انسانی و مقدار

باقی مانده بود اما در شرایط استریل بیش از  80درصد آن در کود

رواناب سطحی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت تاثیر آنتی-

تجزیه نشده بود و این نشان میدهد که حداقل در مورد

بیوتیکها بر محیط زیست را مشخص مینمایند.

انروفلوکساسین فرایندهای زیستی نقش عمدهای در تجزیه آن دارند

تجمع آنتیبیوتیکها در خاک

( . )29از نظر وابستگی به دما نیز در پژوهشی گاوالچین و کاتز

خاک زیستگاه بومی بسیاری از میکروارگانیسمهای تولید کننده

( )1994نشان دادند که  88 ،44و  100درصد از کلروتتراسایکلین

آنتیبیوتیک میباشد ( .)54تاپ ( )1981مشخص نمود که کمتر از

موجود در مخلوط خاک و کود مرغی به ترتیب در دمای  20 ،30و

نیمی از اکتینوباکترهای استخراج شده از خاک قادر به تولید آنتی-

 4درجه سلسیوس به مدت  40روز در بستر باقی مانده و حذف

بیوتیک میباشند ()55؛ در برخی پژوهشها نیز غلظت آنتی-

نشدند و این موضوع نیز نشان میدهد زمانی که دمای بستر برای

بیوتیکها در ریزوسفر تا  5میکروگرم بر کیلوگرم خاک گزارش شده

فعالیت میکراورگانیسمهای هتروتروف بهینه باشد ،تجزیه آنتی-

است (.)56

بیوتیک نیز بیشتر میشود (.)47

غلظت آنتیبیوتیکها در خاک بر اثر اضافه کردن کود دامی تازه و

با توجه به اطالعات موجود ،فرایند مناسب کمپوستسازی کودهای

یا کمپوست شده و همچنین آبیاری با فاضالب آلوده به آنتیبیوتیک

حیوانی به طرز قابل مالحظهای تاثیر آنتیبیوتیکها را در محیط

افزایش مییابد تا جاییکه غلظت آن ممکن است به چند میلیگرم

زیست کاهش میدهد و میتوان از آنها در خاک به عنوان کود آلی

بر کیلوگرم نیز برسد ( . )9در پژوهشی مشخص شد که کاربرد 50

استفاده نمود .اگرچه سرنوشت نهایی بقایای آنتیبیوتیکی در

متر مکعب کود دامی در یک هکتار خاک منجر به اضافه شدن 387

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،60بهار  ،1401صص 61-37
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گرم کلروتتراسایکلین و  202گرم تایلوزین به یک هکتار خاک می-

نمودند .در گزارش دیگری غلظت کلروتتراسایکلین در سطح 10

شود ( .)58 ,57دلیگرو و همکاران ( )2003گزارش نمودند که

سانتیمتری خاک در هشت مزرعه ،دو روز پس از اضافه کردن کود

اضافه کردن  96تن کود دامی در هکتار به طور متوسط غلظت

دامی مایع برابر با  9/5میکروگرم بر کیلوگرم خاک به دست آمد

اوکسیتتراسایکلین را در خاک تا عمق  45سانتی متری تا 12

( .)60در پژوهشهای انجام شده در چین مشخص شد که بیش از

میکروگرم برگرم خاک افزایش میدهد ( .)36همچنین تخمین زده

 88درصد خاکهای کشاورزی که با کود دامی حاصلخیز میشوند

میشود که غلظت آنتیبیوتیکهای خانواده تتراسایکلین در خاک-

محتوی آنتیبیوتیکهای خانواده تتراسایکلین هستند که مقدار آنها

های کشاورزی بین  490تا  900میکروگرم بر کیلوگرم خاک و

تا  38برابر بیش از مقدار آن در خاکهایی است که به آنها کود

غلظت ماکرولیدها بین  13تا  67میلیگرم بر گرم خاک باشد (.)15

دامی داده نشده است ( .)63-61در پژوهش دیگری که در استرالیا

در برخی از کشورها غلظت آنتیبیوتیکها در خاک اندازهگیری شده

انجام شد؛ غلظت انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین در خاکها تا

است (جدول .)2برخی آنتیبیوتیکها مانند تتراسایکلین بیش از

حداکثر  0/37میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری شد (.)27

یک سال در خاک باقی میمانند ( )59و طی گذشت  180روز فقط

سیپروفلوکساسین عالوه بر دامها توسط انسانها نیز مورد استفاده

به مقدار جزئی مورد تجزیه بیولوژیکی قرار میگیرند ( .)24هامسکر

قرار میگیرد و غلظت آن ممکن است بر اثر کاربرد لجن فاضالب

و همکاران ( )2002غلظت تتراسایکلین را تا  0/3گرم بر کیلوگرم

شهری در خاکهای کشاورزی تا  0/45میلیگرم بر کیلوگرم نیز

در خاک های اراضی کشاورزی غنی شده با کود دامی مایع گزارش

برسد (.)64

جدول -2غلظت انواع مختلف آنتیبیوتیک در برخی خاکها
Table 2 - Concentrations of different types of antibiotics in some soils
کشور مورد

کاربری اراضی

غلظت آنتی بیوتیک (میکروگرم بر کیلوگرم)

منبع

مطالعه
استرالیا

کشاورزی

)0/37( ENR

()27

چین

اراضی سبزیکاری

،)51( SM ،)6( SDM ،)31( CTC ،)44( TC ،)10( OTC

()65

)99( ENR ،)27( CPR ،)62( NOR
چین

آبیاری شده با فاصالب

)16-90( SMZ ،)4-112( OTC

()66

چین

دامداری

،)0/1 -30( CIP ،)0/6 -16( OFL ،)0/1 -15( CAP

()67

دانمارک

کشاورزی

)2-6( TYL ،)0/9-3( SZ ،)0/6-6( TC

()68

دانمارک

کشاورزی

)25-50( TYL ،)20-30( CTC

()69

آلمان

مزارع حاصلخیز شده با

،)11( SDM ،)7( CTC ،)199( TC

()24

کود دامی
آلمان

مزارع حاصلخیز شده با
کود دامی مایع

)15( SDM

()70

آنتیبیوتیکهای دام و طیور ،انتشار در محیطزیست و....

کره جنوبی

ترکیه

آمریکا
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-28( SDM ،)0/8-3( TC ،)2-4( OTC ،)0/3-0/9( CTC

کمپوست

)3-10( SDZ ،)20

مزارع حاصلخیز شده با

STZ ،)70-20( ENR ،)70-100( CTC ،)40-500( OTC

کود دامی و مرغی

()40-100( SCP ،)50-400

مزارع حاصلخیز شده با

( CTCکمتر از یک)

()71

()72

()73

کود گاوی
آمریکا

مزارع حاصلخیز شده با

)2-140( CTC

()20

کود گاوی طوالنی مدت
آمریکا

مزرعه دامداری

)0/7( SDM

()74

تتراسایکلین ( ،)TCکلروتتراسایکلین ( ،)CTCاوکسیتتراسایکلین ( ،)OTCانروفلوکساسین ( ،)ENRسیپروفلوکساسین ( ،)CIPاوفلوکساسین
( ،)OFLنوروفلوکساسین ( ،)NORتایلوزین ( ،)TYLسولفادیازین ( ،)SZسولفادیمیدین ( ،)SDMسولفاکلروپیریدازین ( ،)SCPسولفاتیازول
( ،)STZسولفامتر ( ،)SMکلرامفنیکل (.)CAP

برهم کنش با خاک
آنتیبیوتیک ها پس از ورود به خاک با فرایندهایی مانند تغییرات

نور خورشید به درون خاک میباشد ( .)79انتقال آنتیبیوتیکها با

بیولوژیکی ،تجزیه نوری ،انتقال با رواناب سطحی و یا آبشویی عمقی،

رواناب سطحی و یا همراه با ذرات خاک در فرایند فرسایش نیز

جذب و واجذب سطحی و یا جذب توسط ریشه گیاهان روبرو

منجر به انتشار مجدد این ترکیبات در محیط زیست خواهد شد

هستند ( .)75آنتیبیوتیکها در خاک ممکن است توسط

( . )80آبشویی عمقی نیز معموالً از طریق جریانهای ترجیحی رخ

میکروارگانیسمها تغییرشکل پیدا کنند و یا اینکه برعکس،

می دهد و به تعداد کمی از آنتیبیوتیکها محدود میشود (.)77

متابولیتهای آنها به حالت اولیه برگردد ( .)76به طور کلی آنتی-

بنابراین اغلب آنتیبیوتیکهای اضافه شده به خاک در سطح باقی

بیوتیک هایی که از طریق کودهای دام و طیور وارد خاک میشوند

میمانند ( .)81برخی از آنتیبیوتیکها نیز توسط ریشه گیاهان

بهسادگی توسط میکروارگانیسمها تجزیه نمیشوند ( .)15در

جذب میشوند اگرچه نرخ جذب آنها چندان زیاد نیست ()83 ,82؛

گزارشی کروزیک و هولتج ( )2005اعالم کردند که تنها یک درصد

ولی در برخی موارد به حدی است که منجر به بروز عالئم مسمومیت

از سولفادیازین اضافه شده به خاک از طریق کود دامی ،معدنی شده

در گیاهان میشود ( .)85 ,84به طور کلی جذب این ترکیبات به

و  82درصد آن بعد از  102روز انکوباسیون به صورت غیرقابل

نوع گونه گیاهی و نوع آنتیبیوتیک بستگی دارد .کومار و همکاران

عصارهگیری باقی مانده بود ( .)48در مورد اغلب آنتیبیوتیکها

( ) 2005مقدار جذب کلروتتراسایکلین توسط ذرت ،کلم و پیاز را

فرایند معدنی شدن در خاک کمتر از دو درصد انجام میشود (.)77

بین  2تا  17نانوگرم بر گرم گزارش نمودند و بیان کردند که آنتی-

فرایند تجزیه توسط نور در مورد آنتیبیوتیکها در خاک و آب

بیوتیکهای خانواده تالوزین به دلیل مولکلولهای درشت قابل

اهمیت زیادی دارد .تیله-بورن و پترز ( )2007گزارش نمودند که

جذب نبودند ( .)57بوکسال و همکاران ( )2006غلظت فلورفنیکل،

تتراسایکلین و سولفونامید توسط نور در خاک تجزیه میشوند (.)78

لوامیسول و تریمتوپریم را در کاهو بین  6تا  170میکروگرم بر

با این وجود یکی از عوامل محدود کننده این نوع تجزیه نفوذ کم

گیلوگرم و در هویج بین  2/8تا  13میکروگرم بر کیلوگرم در خاکی
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که غلظت اولیه آنتیبیوتیکها در آن یک میلیگرم بر کیلوگرم بود

کاربرد کودهای دام و طیور در کنار مزایایی که برای خاکهای

گزارش نمودند (.)51

کشاورزی دارد ،تعداد زیادی از میکروارگانیسمها و ژنهای مقاوم به

جذب سطحی و واجذب توسط ذرات و کانیهای خاک یکی از مهم-

آنتیبیوتیک را نیز وارد خاک میکند ( .)89این موضوع میتواند

ترین عواملی است که تحرک آنتیبیوتیکها در خاک و یا جذب

منجر به تغییر قابل توجهی در پویایی جامعه میکروبی خاک شود

توسط گیاهان را کنترل میکند ( .)77مقدار آنتیبیوتیک جذب

( .)90جمعیت باالی میکروبی در خاکها ،تغییر و تبدیالت ژنتیکی

سطحی شده در خاک به نوع آنتیبیوتیک ،ویژگیهای خاک مانند

در آنها را زیاد نموده و ایجاد ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک را افزایش

پیاچ ،مواد آلی و حضور کاتیونهای دو ظرفیتی بستگی دارد (.)49

می دهد .عالوه بر این ،وقتی خاک در معرض آنتیبیوتیکها قرار

آنتیبیوتیک کلروتتراسایکلین به شدت با اجزای خاک پیوند برقرار

بگیرد ،ساختار میکروبی خاک نیز ممکن است تغییر کند .این

میکند و در خاک تجمع پیدا میکند ( )24در حالیکه سولفامتازین

موضوع به این دلیل است که آنتیبیوتیکها معموالً روی میکروبها

در محیط زیست باقی میماند و قابلیت آبشویی شدن دارد ( .)9طی

تاثیر انتخابی دارد و یک آنتیبیوتیک ممکن است روی طیف

پژوهش انجام شده در  13نمونه خاک در برزیل مشخص شد که

گستردهای از قارچها و باکتریها موثر باشد و یک آنتیبیوتیک دیگر

نرخ جذب سطحی فلوروکوئینولونها بسیار سریع اتفاق افتاد

فقط روی یک گونه میکروبی تاثیرگذار باشد .در نتیجه تاثیر انتخابی

درحالیکه سرعت جذب سطحی سولوفنامیدها از آهسته تا سریع

آنتیبیوتیکها ،فراوانی نسبی گونههای میکروبی را تغییر میدهند

بود و به بافت خاک ،ظرفیت تبادل کاتیونی و فرایندهای تبادل یونی

و در نتیجه تعامالت بین گونههای مختلف میکروبی را تحت تاثیر

بستگی داشت ( . )86به طور کلی با گذشت زمان ،قابلیت جذب و

قرار میدهند ( )91همسفر و همکاران ( )2008ساختار میکروبی

قابلیت دسترسی زیستی به آنتیبیوتیکها کاهش پیدا میکند زیرا

خاک کشاورزی محتوی  10تا  100میلیگرم بر کیلوگرم

این ترکیبات به مرور زمان وارد میکروپرزها و یا نانوپرزهای ذرات

سولفادیازین را با بررسی فسفولیپید اسیدهای چرب ( )PLFAو

خاک میشوند ( . )87فرایندهای ترسیبی باعث کاهش سمیت شدید

الکتروفورز ( 16S rDNA )DGGEمورد بررسی قرار دادند .نتایج

آنتیبیوتیکها در خاک میشود اما ماندگاری آن را به دلیل دور از

آنها نشان داد که کل فسفولیپید اسیدهای چرب و نسبت باکتری

دسترس بودن توسط میکروارگانیسمها و ذخیره شدن در فاز تبادلی

به قارچ کاهش یافت در حالیکه اثرات آن بر سودوموناسها و

خاک افزایش می دهد .قابل ذکر است که فرایندهای ترسیبی

بتاپروتوباکتریها اندک بود (.)92

غیرقابل برگشت نبوده و پس از گذشت مدت زمانی ممکن است

در یک پژوهش این تغییر در جامعه میکروبی به صورت تغییر

آنتیبیوتیکهای جذب سطحی شده مجدداً وارد محلول خاک شده

جمعیتی از باکتریها به قارچها توسط دو آنتیبیوتیک

و بر راوبط زیستی خاک تاثیرگذار باشند ( .)76بر خالف فرایندهای

سولوفپیریدین و اوکسیتتراسایکلین دیده شده است (.)93

ترسیبی و جذب سطحی که بازگشتپذیر هستند ،نفوذ این

وستگراد و همکاران ( )2001گزارش نمودند که بر اثر اضافه نمودن

ترکیبات به داخل اجزای سفت و سخت خاک مانند مواد آلی سخت

تایلوزین به خاک یک تغییر دائمی در ساختار جمعیتی باکتریها

تجزیهپذیر و یا الیههای درونی کانیهای رس ( )77و همچنین

به وجود میآید ( .)94دیاو و همکاران ( )2003نیز تاکید کردند که

تشکیل پیوندهای دوگانه کاتالیز شده با آنزیمها ( )88منجر به

آنتیبیوتیک هایی مانند آپرامایسین موجب جلوگیری از رشد

تشکیل بقایای غیرقابل عصارهگیری میشود که به سختی اجازه

باکتریها در خاک میشود ( .)95در برخی پژوهشها نیز تاثیرات
کلروتتراسایکلین

و

سولفودیازین

روی

رشد

بازگشت دوباره به محلول خاک را پیدا میکنند.

بازدارنده

تاثیر بر جامعه میکروبی خاک

میکروارگانیسمهای خاک گزراش شده است ( .)97 ,96کمیت و
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همکاران ( )2004با اضافه کردن سولوفاکلروپیریدازین به کود

فعالیت فسفاتاز قلیایی  40درصد کاهش یافت .وی و همکاران

خوکی مای ع ،تغییرات کوچکی در جامعه میکروبی پروفیل خاک

( )2009نشان دادند که حضور تتراسایکلین فعالیت آنزیمهای

مشاهده کردند ( . )97بر خالف این نتایج ،هاندریک و همکاران

فسفاتاز ،دهیدروژناز و اورهآز را به طور معنیداری کاهش میدهد

( )2004گزارش نمودند که اضافه کردن تتراسایکلین بر ساختار

( .)106یائو و همکاران ( )2009نیز گزارش نمودند که اوکسی-

میکروبی خاک تاثیری ندارد ( .)98در مطالعه مشابهی زیلنزی و

تتراسایکلین ،فعالیت اورهآز ،فسفاتاز و هیدروژنپرکسیداز را کاهش

همکاران ( ) 2006تاکید نمودند که تاثیرات بازدارندگی رشد آنتی-

داد اما منجر به افزایش کربن بیوماس میکروبی شد (.)107

بیوتیکهای اضافه شده به خاک به دلیل جذب سطحی آنها توسط

در سالهای دهه  ،1980مکری و همکاران ( ،)1988تاثیر نامطلوب

ذرات خاک ،ناچیز میباشد (.)99

آنتیبیوتیکهای دامی بر میکروارگانیسمهای محیط زیست را

تاثیر آنتیبیوتیکهای دامی بر جمعیتهای میکروبی به ویژگیهای

پیشبینی کرده بودند ( )108و مطالعاتی در این زمینه تاکنون انجام

خاک ( ،)100گروههای میکروبی ( )92و مقدار آنتیبیوتیک وارد

شده است؛ اگرچه اطالعات و دانش موجود همچنان اندک میباشد.

شده به خاک ( )99بستگی دارد .عالوه بر این ،گروههای مختلف

فدلر و دی ( ) 1985گزارش نمودند که در شرایط دمایی مزوفیلی،

باکتریایی به علت ساختار متفاوتی که در دیواره سلولی خود دارند،

تتراسایکلین با غلظت  18میلیگرم بر لیتر بر توان تولید گاز متان

واکنش متفاوتی خواهند داشت؛ به عنوان مثال سولفودیازین نسبت

به روش زیستی تاثیر بازدارنده دارد ( .)109کوتزرک و همکاران

باکتریهای گرم مثبت به گرم منفی را تغییر نداد ( )92در حالیکه

( )2011تاثیر کاربرد کود دامی محتوی  10تا  100میلیگرم بر

تتراسایکلین این نسبت را کاهش داد زیرا باکتریهای مقاوم به

کیلوگرم دیفلوکساسین روی جامعه میکروبی خاک در یک دوره 42

تتراسایکلین بیشتر از نوع گرم منفی هستند ( .)98برخی پژوهشها

روزه را بررسی نموده و اعالم کردند که نرخ نیتریفیکاسیون خاک و

نشان میدهد که آنتیبیوتیکهای دامی روی فعالیتهای میکروبی

نسبت باکتری به قارج به شدت کاهش یافت ( .)110در پژوهش

و آنزیمهای خاک نیز تاثیرگذار هستند .بیوماس میکروبی خاک و

دیگری نیز مشخص شد که سولفادیازین با غلظت  10تا  100میلی-

مانند

گرم بر کیلوگرم باعث کاهش جمعیت باکتریهای اکسید کننده

سیپروفلوکساسین ( ،)101سولفادیازین ( )99 ,97و تالوزین (,102

آمونیاک میشود اما تاثیر آن بر آرکئاباکترهای اکسید کننده

 )103تحت تاثیر قرار میگیرد .لیو و همکاران ( )2009به این نتیجه

آمونیاک کمتر بود و این احتماالً به دلیل ساختار متفاوت دیواره

رسیدند که آنتیبیوتیکهای کلروتتراسایکلین ،تتراسایکلین،

سلولی و غشای سیتوپالسمی در این دو گروه میکروارگانیسم بود

تایلوزین ،سولفامتوکسازول و تریمتوپریم فعالیتهای میکروبی و

( .)111همچنین کوتزرک و همکاران ( )2008نیز گزارش نمودند

آنزیمهای میکروبی را تحت تاثیر قرار میدهند .آنها در مطالعات

که سولفادیازین با غلظت  10تا  100میلیگرم بر کیلوگرم منجر به

خود متوجه شدند که این آنتیبیوتیکها اثر بازدارندگی روی تنفس

کاهش نرخ دنیتریفیکاسیون در خاک شد (.)97

خاک و فعالیت آنزیم فسفاتاز دارند ( .)104کینگژیانگ و همکاران

تاثیر بر گیاهان کشاورزی

( )2009گزارش نمودند که فعالیتهای باکتریها و اکتینوباکترهای

اغلب آنتیبیوتیکهای دامی که به زمینهای کشاورزی اضافه می-

ریزوسفر گندم زمانی که در معرض اوکسیتتراسایکلین با غلظت

شوند ،توسط ریشه گیاهان قابل جذب هستند .این موضوع منجر به

 10میلیگرم بر کیلوگرم قرار گیرد بین  20تا  30درصد کاهش

تجمع زیستی آنها در بافتهای گیاهی و ایجاد سمیت برای گیاهان

مییابد ( .)105آنان تاثیر معنیدار از اوکسیتتراسایکلین بر فعالیت

میشود .در اغلب موارد تجمع آنتیبیوتیکهای دامی در قسمتهای

آنزیم های فسفاتاز اسیدی ،دهیدروژناز و اورهآز مشاهد نکردند اما

خوارکی گیاهان مانند هویج ( ،)51کلم و پیازچه ( ،)57سیبزمینی

تنفس

میکروبی

خاک

توسط

آنتیبیوتیکهایی
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( )52و تره فرنگی ( )112دیده شده است .بوکسال و همکاران

پژوهشی که توسط لیو و همکاران ( )2009انجام شد؛ مشخص شد

( )2006جذب انتخابی آنتیبیوتیکهای فلوروفنیکل ،لوامیسل و

که نوع گیاه و نوع آنتیبیوتیک اهمیت زیادی دارد و در میان برنج،

تریمتوپریم توسط کاهو ( 6-170میکروگرم بر کیلوگرم) و آنتی-

خیار و جو دوسر ،برنج بیشترین حساسیت را داشت .کاهش وزن

بیوتیکهای انروفلوکساسین ،فلوروفنیکل و ترسکتوپریم توسط

خشک و کاهش غلظت سبزینه برگ با افزایش غلظت اوکسی-

ریشههای هویج ( 2/8-13میکروگرم بر کیلوگرم) را گزارش نمودند

تتراسایکلین در گیاه گندم توسط زی و همکاران ( )2009گزارش

( . )51در گزارش دیگری مشخص شد که کاهو و سیبزمینی قادر

شد ( .)117ژائو و همکاران ( )2018گزراش نمودند که برخی ارقام

به تجمع  0/1تا  1/2میلیگرم بر کیلوگرم سولفاتیازین در بافتهای

گیاهانی مانند کلم راپا قادرند مقادیر زیادی از سیپروفلوکساسین را

خود هستند ( .)52بائو و همکاران ( )2010گزارش نمودند که

در خود تجمع دهند بدون اینکه در آنها عالئم مسمومیت دیده شود

گیاهان فلفل سبز ،سیبزمینی و سیبزمینی شیرین ،کلم چینی،

( .)118کانگ و همکاران ( )2012مشخص کردند که  0/002تا 0/2

کاهو ،هویج ،خیار چنبر تلخ و خربزه زمستانی قادر به تجمع  0/4تا

میلیموالر تتراسایکلین باعث کاهش رشد  61تا  85درصدی در

 2/2میلیگرم بر کیلوگرم از سولفاتیوزول ،سولفاپریدین و

گیاه یونجه میشود .آنان پیشنهاد کردند که جذب این آنتیبیوتیک

سولفامتازین در بافتهای خود هستند ( .)113در یک پژوهش

یک فرایند وابسته به انرژی میباشد ( .)119در پژوهش دیگری نیز

توسط محققان مشخص شد که آنتیبیوتیکها همراه با جریان آب

مشخص شد که طویل شدن ریشههای کاهو ،یونجه و هویج به

و به صورت جذب غیرفعال توسط ریشه گیاهان به ویژه سبزیجات

آنتیبیوتیکهای

و

جذب میشوند .در پژوهش آنان مشخص شد که بیشترین تجمع

سولفامتوکسازین حساس میباشد (.)120

ابتدا در برگ ،سپس در ساقه و در نهایت در ریشه صورت میگیرد

تاثیر بر جوامع انسانی

( .)67تجمع آنتیبیوتیکها توسط گیاهان در خاکهای با مواد آلی

مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از مهمترین نگرانیهای روزافزون در

و هوموس باال کمتر صورت میگیرد زیرا آنتیبیوتیکها روی ذرات

مورد انتشار آنتیبیوتیکها در محیط زیست میباشد زیرا باکتریها

مواد آلی و هوموس جذب سطحی شده و از دسترس گیاهان خارج

و ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک در حیوانات ممکن است تبدیل به

میشود (.)114

عوامل بیماریزای انسانی شوند ( .)121برخی میکروارگانیسمهای

تاثیر زیانبار این آنتیبیوتیکها بر جوانهزنی و رشد گیاهان توسط

مقاوم شده در خاک و کود حیوانی از نظر ژنتیکی به عوامل بیماری-

برخی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است (,115 ,104 ,1

زای انسانی نزدیک هستند ()122؛ یک مثال در این خانواده

 .)106سلنا و همکاران ( )2017گزارش نمودند که کاربرد کود

اکتینوباکتر است که مبادله ژنتیکی محتملتری را انجام میدهد

مرغی محتوی انروفلوکساسین در خیار و گوجه فرنگی باعث ایجاد

( .)123دینگ و همکاران ( )2014اظهار داشتند که ژنهای مقاوم

عالئم مسمویت در بوتههای خیار شد اگرچه آنان تاکید کردند که

به آنتیبیوتیکهای دام و طیور بر روی عناصر ژنتیکی قابل انتقال

کاربرد کود مرغی محتوی این آنتیبیوتیک که به مدت  120روز

قادر به جذب توسط پاتوژنهای انسانی و دامی بوده و به همین

کمپوست شده بود ،عالئم مسمومیت ایجاد نکرد ( .)30در پژوهش

دلیل تهدیدی برای درمان بیماریهای باکتریایی هستند (.)90

دیگری میلیگریو و همکاران ( )2003تاثیر انروفلوکساسین بر

مارتی و همکاران ( )2013تأیید کردند که اضافه شدن کود دام و

ویژگیهای رشد گیاهان را بررسی نمودند و اعالم کردند که

طیور به خاکهای مزارع ممکن است موجب افزایش ژنها و

انروفلوکساسین طول ریشههای اولیه و نسبت تعداد ریشه به طول

پالسمیدهای مقاوم به آنتیبیوتیک در گروههای میکروبی ناسازگار

را در خیار ،کاهو ،لوبیا و تربچه قرمز کاهش میدهد ( .)116در

در خاک شود ( .)124عالوه بر این ،برخی از ژنها و باکتریهای

کلروتتراسایکلین،

لوفلوکساسین
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آنتیبیوتیکهای دام و طیور ،انتشار در محیطزیست و....

مقاوم به آنتیبیوتیک تنها در سبزیجاتی بود که در مزارع حاصلخیز

شده است اما هنوز ناشناختههای زیادی در این مورد وجود دارد،

شده با کود حیوانی پرورش یافته بودند ( .)122 ,124والتر و

مضاف بر اینکه در کشور ایران این موضوع هنوز مورد بررسی قرار

همکاران ( ) 2018گزارش نمودند که در مزراع حاصلخیز شده با

نگرفته است و ما همچنان در ابتدای این مسیر قرار داریم .از مطالب

کود دامی ،ژنهای مقاوم بیشتر از مزراع حاصلخیز شده با کود

ذکر شده در این مقاله مشخص میشود که هنوز شکافهای

شیمیایی بود ( .)125تماس انسان با این باکتریهای مقاوم در

تحقیقاتی قابل توجهی وجود دارد و چشماندازهای زیادی برای

محیط زیست ،یا مصرف باکتریهای مقاوم از طریق مصرف

پژوهش در زمینه آنتیبیوتیکهای دام و طیور وجود دارد .در کشور

سبزیجات خام و یا میوهها میتواند منجر به تغییر معیارهای

ایران باید غلظت انواع آنتیبیوتیکها در کود دامی و طیور و

مقاومت بین میکروبیوم انسان و محیط شود .این موضوع ممکن

همچنین سرنوشت آنها در خاک ،گیاه و انسان مورد بررسی قرار

است بعدها باعث ایجاد عفونتهای غیر قابل درمان در انسان شود.

گیرد .در مقیاس جهانی نیز برای حل مشکالت ناشی از آلودگی،

اگرچه ظهور و گسترش میکروارگانیسمهای بیماریزای مقاوم در

گسترش و مقاومت در سیستم های کشاورزی ،استراتژیهای

سیستمهای کشاورزی و سهم آنها در مقاومت در برابر پاتوژنهای

مدیریتی مناسب باید در اسرع وقت انجام شود .تمرکز اصلی باید بر

انسانی فرایند پیچیدهای میباشد ،اما به نظر میرسد سهم انتقال

روی جمعآوری اطالعات قابل اطمینان در مورد کمیت و نوع

آنها از سیستم های کشاورزی به جامعه انسانی بیشتر از انتقال از

استفاده از این آنتیبیوتیکها در کشور ،الگوی دفع ،راههای انتشار

بیمارستانها باشد (.)126

در محیط زیست باشد و توسعه روشهای تحلیلی حساس که

وارد شدن غیر مستقیم برخی آنتیبیوتیکها از طریق محصوالت

بتوانند تجزیه و تحلیل دقیقی از آنتیبیوتیکهای دام و طیور و

کشاورزی به بدن افردی که به آنتیبیوتیک حساسیت دارند نیز

متابولیتهای آنها در نمونههای محیطی را ارائه دهند؛ باید در

یکی دیگر از نگرانیها میباشد .کومار و همکاران ( )2005اشاره

اولویت قرار گیرد .در نهایت و مهمتر از همه ،ایجاد قوانین و مقررات

کردند که خطرات بالقوه سالمت انسان در ارتباط با مصرف

مربوطه در نهادهای مرتبط ،اجرای آن و پذیرش در سطح جامعه

محصوالت تازه رشد کرده در خاک حاصلخیز شده با کودهای دامی

اهمیت زیادی دارد.

محتوی آنتیبیوتیک ممکن است برای افراد حساس به آنتیبیوتیک
بیشتر باشد.
عالوه بر این ،آنتیبیوتیکهای مختلفی که به عنوان داروهای دام و
طیور مورد استفاده قرار می گیرند ،میتوانند با وزش باد یا نسیم از
سمت ساختمانهای نگهداری حیوانات و یا چراگاهها در محیط
زیست گسترش یابد .هامکر و همکاران ( )2003اولین شواهد از
خطر مستقیم ناشی از استنشاق گرد و غبار آلوده به آنتی بیوتیکها
و میکروبهای مقاوم برای سالمتی انسان را ارائه دادند (.)26
نتیجهگیری
اگرچه در دنیا تحقیقات زیادی در مورد ظهور ،انتشار و تاثیرات
آنتیبیوتیک های دام و طیور بر محیط زیست و اجزای آن انجام
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