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 Introduction: This experiment was performed to evaluate the effect of selenium supplement 

immune system related treats, egg qualitative characteristics, blood parameters and 

antibody titers against Newcastle disease and influenza, laying hens w36 strains. 

Materials & Methods: This experiment was conducted in a completely randomized 

design with 5 treatments, 6 repetitions and 10 chicken in each repetition. Experimental 

treatments include: (1) basic diet, (2) basic diet plus 0.5 mg/kg of Sodium selenite (3) basic 

diet plus 1 mg/kg of Sodium selenite, (4) basic diet plus 0.5 mg/kg of selenium-methionine 

and (5) base diets plus 1 mg/kg of selenium-methionine.  

Result: The results show egg traits were not affected by experimental treatments (P<0/05). 

treatment of 0.5 and 1 mg/kg of selenium-methionine significantly reduced the enzyme 

Aspartate Amino Transferase (P<0.05). Also, treatments containing organic selenium 

significantly reduced the enzyme Alanine Amino Transferase (P<0.05). The results 

showed that 0.5 mg/kg of selenium-methionine significantly increased the levels of 

immunoglobulin G, M and A compared to other experimental treatments (P<0.05). 

However, the levels of immunoglobulins A and M in organic and inorganic sources were 

not significantly affected by selenium levels (P<0.05). Newcastle antibody titers did not 

significantly differentiate between experimental treatments (P<0.05). However, 1 mg/kg 

of selenium-sodium significantly reduced the antibody titer of influenza (P<0.05). 

Conclusion: In general, although the consumption of organic and inorganic sources of 

selenium was ineffective on egg characteristics, organic sources of selenium more 

effectively stimulate the immune system and increase blood immunoglobulins than  

non-organic sources. 
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های مرغ، فراسنجهسیستم ایمنی، خصوصیات کیفی تخممنظور ارزیابی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر صفات مرتبط با به این آزمایش :مقدمه

 الین انجام شد.-هایگذار سویههای تخمبادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفوالنزا در مرغخونی و تیتر آنتی

تیمارهای آزمایشی انجام شد. تکرار هر مرغ در قطعه  10تکرار و  6تیمار و  5تصادفی با  این آزمایش در قالب طرح کامالً ها:مواد و روش

سدیم، تیمار حاوی جیره -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 5/0عالوه جیره پایه بهتیمار شاهد )جیره پایه فاقد سلنیوم(، تیمار حاوی  عبارتند از:

، تیمار حاوی متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0عالوه سدیم، تیمار حاوی جیره پایه به-گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1عالوه پایه به

 .متیونین بود-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1عالوه جیره پایه به

متیونین -سلنیومگرم در کیلوگرم یک میلیتیمار حاوی نیم و  .(P>05/0)دار نشد مرغ معنیاثر تیمارهای آزمایشی بر صفات تخم نتایج:

 دار آنزیمچنین تیمارهای حاوی سلنیوم آلی سبب کاهش معنی. هم(>05/0P)شد  ترانسفرازآمینودار آنزیم آسپارتاتسبب کاهش معنی

داری نسبت به سایر تیمارهای متیونین به شکل معنی-گرم در کیلوگرم سلنیوممصرف نیم میلی. (P<05/0)شدند  ترانسفرازآمینوآالنین

در منابع آلی و معدنی  Mو  Aهای حال میزان ایمونوگلوبولینبا این (.P<05/0را افزایش داد ) A و G، Mسطوح ایمونوگلوبولین آزمایشی 

داری بین تیمارهای آزمایشی بادی نیوکاسل تفاوت معنیتیتر آنتی (.P>05/0داری نشان نداد )تحت تاثیر سطوح مصرف سلنیوم تفاوت معنی

بادی آنفوالنزا شد داری سبب کاهش تیتر آنتیسدیم به شکل معنی-گرم در کیلوگرم سلنیتحال، یک میلی. با این(P>05/0)نشان نداد 

(05/0>P.) 

مرغ بی تاثیر بوده، منابع آلی سلنیوم سلنیوم بر خصوصیات تخم معدنیکه مصرف منابع آلی و رغم اینطورکلی علیبه :گیری و بحثنتیجه

 های خون شد. به شکل موثرتری سبب تحریک سیستم ایمنی و افزایش ایمونوگلوبولین معدنیدر مقایسه با منابع 
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 مقدمه

شود. می محسوب گذارتخم هایمرغ ضروری برای عنصری سلنیوم       

 اسیدهای و یا( معدنی) سلنات یا سلنیت به شکل توانمی را سلنیوم

. سلنومتیونین )آلی( به جیره غذایی افزود عمده طوربه سلنوآمینو،

مرغ نسبت به های آلی سلنیوم باعث افزایش مقدار سلنیوم تخممکمل

و  Cantor؛ 2005و همکاران،  Payne) شوندمی معدنیسلنیوم 

( مصرف سلنیوم آلی 2017و همکاران ) Asadi .(2000همکاران، 

مرغ را افزایش و کیفیت آن را در مقایسه با سایر جذب سلنیوم در تخم

بخشد. سلنیوم آلی نسبت به سایر منابع منابع سلنیوم بهبود می

و همکاران،  Han) شودسلنیوم توسط حیوان بهتر هضم و جذب می

این (. 2014و همکاران،  Delezie؛ 2010و همکاران،  Attia؛ 2017

باشد می اکسیدانیسیستم آنتی از اجزاء مهم یکی  Eویتامین مانند عنصر

ها از خطر اکسید اشباع در غشاء سلولکه به حفظ اسیدهای چرب غیر

غلظت سلنیوم در جیره غذایی  (.Surai ،2005کند )شدن کمک می

 برای رشد و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و تیروئید ضروری است

(Pappas  وZoidis ،2012کمبود سلنیوم منجر به تغییر در بافت .) ها

های سیستم ایمنی مانند بورس، تیموس، طحال و بر کل ازجمله اندام

و همکاران،  Caiسیستم ایمنی بدن تاثیر منفی خواهد گذاشت )

( و باعث نارسایی ایمنی هومورال و در نتیجه کاهش سطح 2012

. (2003و همکاران،  Arthurگردد )ها میپادتن و G، M ایمنوگلوبولین

 هاپروتئین در سلنو سلنیوم نقش مربوط به ایمنی سیستم با سلنیوم رابطه

 از آزاد هایرادیکال پراکسیدازگلوتاتیون است. پراکسیدازگلوتاتیون و

کند و از آسیب دیواره سلولی جمله پراکسیدهیدروژن را غیرفعال می

اکسیدان، نقش عنوان یک آنتیچنین سلنیوم بهکند همجلوگیری می

های فاگوسیت دارد ولی مکانیسم اثر مهمی در متابولیسم انرژی سلول

آن بر سیستم ایمنی همورال هنوز دقیقاً مشخص نشده است 

(Tomlinson  سلنیوم به2008همکاران، و .) عنوان بخشی از آنزیم

سلولی اولین و دومین سد دفاعی بدن در پراکسیداز درونگلوتاتیون

پراکسیداز کند. آنزیم گلوتاتیونبرابر عوامل اکسیدکننده را ایجاد می

در جهت کاهش اکسیداسیون موجود در ساختارهای داخل سلولی 

های آزاد دائما در ه رادیکال(؛ چرا کSurai ،2002ضروری است )

شرایط استرس  ها درشوند و تولید آنفیزیولوژیک تولید می هایفعالیت

های آزاد در سلول چنین منابع اصلی تولید رادیکالیابد همافزایش می

های متابولیسم ها، آنزیمشامل زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری

های ایمنی خصوص سلولباشد. بههای ایمنی میگزنوبیوتیک و سلول

کند های آزاد را تولید میزا، رادیکالجهت کشتن عوامل بیماری

(Holovsk  ،افزودن مکمل سلنیوم در سطوح 2013و همکاران .)

شود و این بادی میای باعث افزایش پاسخ آنتیباالتر از نیازهای تغذیه

حیوان، سن،  بادی به عوامل دیگری ازجمله گونهبهبود پاسخ آنتی

(. امروزه Finch ،1991و  Turnerژن بستگی دارد )جنس و نوع آنتی

شناسند که عنوان یکی از عناصر کم نیاز ضروری میسلنیوم را به

های طبیعی موجود در مواد اکسیدانای در بین آنتیهجایگاه ویژ

های شرکت کننده در ناپذیر سلنوپروتئینغذایی داشته و جزء جدائی

 (. Surai ،2002باشد )فیزیولوژیک بدن جانداران می فرآیندهای تنظیم

تحقیق حاضر بررسی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر صفات لذا هدف از 

های مرغ، فراسنجهمرتبط با سیستم ایمنی، خصوصیات کیفی تخم

 بود. بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفوالنزا خونی و تیتر آنتی

 

 ها مواد و روش
الین –هایلگهورن سویه گذارمرغ تخمقطعه  300این مطالعه با        

 6تیمار و  5تصادفی با  هفتگی در قالب طرح کامالً 35تا  23از سن 

غذایی  یک جیرهانجام شد.  گذارتخم مرغقطعه  10تکرارهر  تکرار و

الین –هایسویهکنجاله سویا براساس راهنمای پرورش -بر پایه ذرت

( و تیمارهای آزمایشی با منابع 1)جدول تهیه  UFFDAافزار توسط نرم

های آزمایشی مورد استفاده در این تیمار مختلف سلنیوم مکمل شد.

جیره تیمار شاهد )جیره پایه فاقد سلنیوم(، تیمار حاوی مطالعه شامل: 

سدیم، تیمار حاوی -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 5/0عالوه پایه به

سدیم، تیمار حاوی -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1عالوه جیره پایه به

، تیمار متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0عالوه جیره پایه به

. متیونین بود-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1عالوه حاوی جیره پایه به

پایه، از مکمل مواد معدنی فاقد سلنیوم استفاده و  در تنظیم جیره

لنیوم برای تامین سطح سلنیوم مورد نیاز هر تیمار سطوح مختلف س

 ppm 2000 متیونین-سلنیوم پایه اضافه شد. خلوص آزمایشی به جیره

مواد معدنی بدون سلنیوم مورد استفاده درصد بود.  42 سدیم-و سلنیت

ها مرغاز کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان صالح کاشمر تهیه شد. 

میانگین وزن مشابه به تیمارهای آزمایشی طور تصادفی و براساس هب

ها درنظر تقسیم شدند. دو هفته اول پرورش برای عادت پذیری مرغ

های مدیریت پرورش شامل نور، دما و سایر مشخصات شد. برنامه گرفته

( W-36الین )-هایپرورش سویه شده در راهنمای توصیه مطابق شرایط

 8ساعت روشنایی و  16 لوکس با 15اجرا شد. شدت روشنایی سالن 

ها دسترسی آزاد به خوراک داشتند ساعت تاریکی تنظیم گردید. مرغ

های زرده براساس مقایسه با رنگ رنگ شدند. و روزانه در دو نوبت تغذیه

مورد بررسی قرار  (Roche) های بادبزنی رشاستاندارد توسط ورقه

که رنگ  هم است کنار رنگی ورقه 15 های بادبزنی رش شاملورقه گرفت.

های مرغتخم های معمولی موجود در زردهها با رنگدانههر یک از ورقه

گیری مقاومت پوسته از دستگاه شود. برای اندازهمختلف استاندارد می

( Ogawa Seiki Co., LTD. OSK 13473 Rدیجیتال مقاومت سنج )

 متر مربع استفاده شد که در این کیلوگرم بر سانتی 01/0با حساسیت 
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گرم میلی 88گرم منگنز، میلی 88گرم آهن، میلی 55هر کیلوگرم از مکمل معدنی حاوی:  1

 گرم ید. 7/1گرم مس، میلی 5/5روی، 
 A ،3300000واحد بین المللی ویتامین  8800000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی حاوی:  2

گرم ویتامین میلی /E ،22واحد بین المللی ویتامین  3D ،16500واحد بین المللی ویتامین

3K ،5/2 1گرم ویتامین میلیB ،5/5 2گرم ویتامین میلیB ،28 3گرم ویتامین میلیB ،6/6 

 گرممیلی 9B ،1/22گرم ویتامین میلی 6B ،6/0گرم ویتامین میلی 5B ،3/3گرم ویتامین میلی

 گرم کولین کلراید. 7B ،110گرم میلی 12B ،55ویتامین 
 

ها از قسمت استوایی بین دو صفحه موازی دستگاه قرار مرغروش تخم

ای که شد و در لحظهمرغ وارد میگرفته و نیرو از طریق آن به تخم

شد. پس از آن شد نیروی وارده ثبت میها شکسته میپوسته تخم

ساعت  48که ها بعد از اینشده و پوسته آن ها از وسط شکستهمرغتخم

گرم توزین گردید و  01/0در دمای اتاق خشک شد با ترازوی با دقت 

رصد پوسته محاسبه شد. ضخامت پوسته زیر دبا استفاده از رابطه 

همراه غشای ها بهمرغها از سه مقطع سر، ته و وسط تخممرغتخم

 ,.Ogawa Seiki Coسنج )زیرین آن با استفاده از دستگاه ضخامت

LTD. OSK, 13469 گیری متر بود اندازهمیلی 001/0( که دارای دقت

 عنوان ضخامت پوسته آن شد و میانگین این مقادیر محاسبه و به

 مرغ ثبت گردید.تخم

 
 Egg Multi Tester (EMT- 520)گیری واحد هاو از دستگاهبرای اندازه

در واقع شاخصی است که در آن ارتفاع سفیده برای وزن  استفاده شد.

 انجامطریق رابطه لگاریتمی زیر  تصحیح از مرغ تصحیح شده است.تخم

HU= 100 log (H+ 7/57 – 1/7 W 0/37)                       :میگیرد  

عبارت است از ارتفاع سفیده غلیظ برحسب H که در این فرمول 

 مرغ بر حسب گرم.عبارت از وزن تخم Wمتر و میلی

 آمینو(، آالنینASTترانسفراز )آمینوگیری آسپارتاتبرای اندازه       

، اوره، کراتین، پاسخ ایمنی به واکسن نیوکاسل و (ALTترانسفراز )

در انتهای دوره آزمایش از هر  Gو  M ،Aهای ایمونوگلوبولینآنفلوانزا، 

عمل ها خونگیری بهشد و از ورید بال آنتکرار دو قطعه مرغ انتخاب 

های کیت وسیلهوسیله دستگاه اتوآناالیزر و بهخون به هایفراسنجه آمد.

بادی نیوکاسل و آنفلوانزا گیری شد. تیترآنتیپارس آزمون اندازه تجاری

 ( انجام گرفت.HIتوسط آزمون مهارت هماگلوتیناسیون )

مورد تجزیه  SAS (2013) افزارنرموسیله آمده به دستبه هایداده       

مدل خطی  ها رویهو تحلیل آماری قرار گرفت. برای تجزیه آماری داده

تیمارها  مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه میانگین GLMعمومی 

صورت آزمایشی مورد استفاده به مدلاز آزمون دانکن استفاده شد. 

 ijε+  iTμ + =  ijkY                                           باشد:  زیر می

ijkY= مقدارعددی هریک از مشاهدات در آزمایش ،μ= میانگین کل 

iT= تیمار آزمایش ،ijε= خطای آزمایشی 
 

 نتایج

مرغ را تاثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات تخم 2جدول        

واحد هاو، رنگ زرده، ضخامت و دهد دهد. نتایج نشان مینشان می

مرغ تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند مقاومت پوسته تخم

(05/0<P .)مرغ در اثر مصرف اگرچه وزن پوسته و درصد پوسته تخم

 (. P>05/0)دار نبود سلنیوم افزایش پیدا کرد، ولی این افزایش معنی
های کبدی و آنزیمبیانگر اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان  3جدول 

باشد. نتایج نشان داد گذار میتخممرغ  خونی در هایبرخی از فراسنجه

گرم میلی 1و  5/0مصرف منابع سلنیوم آلی و معدنی با هر دو سطح 

 آمینودار فعالیت آنزیم آسپارتاتدر کیلوگرم سبب کاهش معنی

چنین . هم(>05/0P)در مقایسه با تیمار شاهد شد  (AST) ترانسفراز

نسبت به تیمار شاهد و تیمار دریافت تیمارهای حاوی سلنیوم آلی 

دار کاهش معنیگرم در کیلوگرم سلنیوم معدنی میلی 5/0کننده 

( از خود نشان دادند ALTترانسفراز )آمینوآالنین غلظت آنزیم

(05/0P<سطوح اوره و کراتین خون تحت تاثیر معنی .) دار تیمارهای

اثر مقادیر مختلف سلنیوم آلی و (. P>05/0)فتند آزمایشی قرار نگر

 4گذار در جدول های تخمهای خون در مرغایمونوگلوبولینمعدنی بر 

در گرم میلی 5/0نتایج نشان داد مصرف  نشان داده شده است.

داری نسبت به سایر تیمارهای متیونین به شکل معنی-سلنیوم کیلوگرم

مصرف  (.P<05/0را افزایش داد ) Gسطوح ایمونوگلوبولین آزمایشی 

داری منابع آلی و معدنی سلنیوم نسبت به تیمار شاهد به شکل معنی

(. میزان ایمونوگلوبولین P<05/0) داد افزایش را G ایمونوگلوبولین سطوح

G داری تاثیر سطوح مصرف سلنیوم تفاوت معنی در منابع معدنی تحت

 گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 1و  5/0(. مصرف P>05/0نشان نداد )

گرم در کیلوگرم میلی 5/0متیونین نسبت به تیمار شاهد و تیمار 

را افزایش  Mسطوح ایمونوگلوبولین داری سدیم به شکل معنی-سلنیت

 دهنده و ترکیبات  شیمیایی جیره پایه: اجزای تشکیل1جدول 

 )درصد(             مواد مغذی جیره درصد           دهنده جیرهای تشکیلزاج

 7/58 ذرت
 انرژی قابل متابولسیم

 ری در کیلوگرم(ل)کیلوکا
2840 

 02/17 پروتئین خام 30 سویاکنجاله 

 4/4 کلسیم 2/1 سویا روغن

 52/0 فسفر قابل دسترس 7 کلسیمکربنات

 94/0 لیزین 2 فسفاتکلسیم دی

 7/0 متیونین+سیستئین 28/0 نمک

 19/0 تریپتوفان 2/0 متیونین

 71/0 ترئونین 12/0 لیزین

 45/0 متیونین 25/0 1)فاقد سلنیوم( مواد معدنیمکمل 

   25/0  2یویتامینمکمل 
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دار سطوح (. با این حال نتایج حاکی از عدم تاثیر معنیP<05/0داد )

بین تیمارهای آلی و معدنی بود  Gمصرف بر میزان ایمونوگلوبولین 

(05/0<P.) گرم در کیلوگرم میلی 1 و 5/0 نشان داد مصرف مصرف نتایج

گرم در میلی 5/0متیونین در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار -سلنیوم

دار سطوح ایمونوگلوبولین سدیم سبب افزایش معنی-کیلوگرم سلنیت

A ( 05/0شد>Pبا این .) حال میزان ایمونوگلوبولینA  در منابع آلی و

داری نشان نداد معدنی تحت تاثیر سطوح مصرف سلنیوم تفاوت معنی

(05/0<P.)  بادی علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا تیتر آنتی 5جدول

مربوط به پرندگان تغذیه شده با سطوح مختلف سلنیوم آلی و معدنی 

داری بین علیه نیوکاسل تفاوت معنیبادی دهد. تیتر آنتیرا نشان می

دهد مصرف حال نتایج نشان میتیمارهای آزمایشی نشان نداد. با این

داری سبب کاهش سدیم به شکل معنی-سلنیت کیلوگرم در گرممیلی 1

که بین سایر تیمارهای بادی علیه آنفوالنزا شد درحالیتیتر آنتی

 (.P>05/0)داری مشاهده نشد آزمایشی تفاوت معنی
 

 گذارهای تخممرغ در مرغاثر تیمارهای آزمایشی بر واحد هاو، رنگ زرده و صفات پوسته تخم :2جدول 

 

 گذارهای تخمهای خون مرغاثر تیمارهای آزمایشی بر متابولیت :3جدول

 لیترگرم در دسیواحد بر حسب میلی1 (.P<05/0باشند )داری میهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیمیانگین
 

 لیتر(نانوگرم در میلی)گذار های تخمهای خون مرغاثر تیمارهای آزمایشی بر ایمونوگلوبولین :4جدول
                                            

   

 (.P<05/0باشند )داری میهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیمیانگین
 

 گذارهای تخمبادی سرم خون مرغ: اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان تیتر آنتی5جدول

 (.P<05/0باشند )داری میهای فاقد حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیمیانگین          

 تیمار
واحد 

 هاو

رنگ 
 زرده

ضخامت پوسته 
 متر()میلی

مقاومت 
 پوسته

وزن پوسته 
 )گرم(

درصد 
 پوسته )%(

 40/9 46/5 93/3 404/0 66/4 11/196 جیره پایه
 64/9 46/5 84/3 394/0 33/4 34/193 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 52/9 67/5 81/3 408/0 55/4 55/195 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 
 46/9 44/5 60/3 411/0 38/4 35/194 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 68/9 63/5 60/3 406/0 44/4 73/193 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 
 14/0 107/0 158/0 010/0 20/0 75/1 خطای استاندار میانگین

 785/0 406/0 33/0 800/0 802/0 767/0 سطح احتمال

 تیمار
 آمینوآسپارتات

 (U/Lترانسفراز )
 آمینوآالنین

 (U/L) ترانسفراز
 1کراتینین 1اوره

 a00/189 a69/34 16/16 408/0 جیره پایه
 b62/164 a58/34 50/19 383/0 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 b55/161 ab33/31 09/16 427/0 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 
 b08/157 b00/26 61/19 369/0 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 b92/154 b50/23 75/17 416/0 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 
 037/0 18/1 74/2 41/8 استاندار میانگینخطای 

 788/0 197/0 011/0 044/0 سطح احتمال

 Aایمونوگلوبولین  Mایمونوگلوبولین  Gایمونوگلوبولین  تیمار

 d14/165 c67/109 c00/199 جیره پایه
 c00/283 bc00/136 c17/208 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 c67/327 abc17/158 bc33/252 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 

 a83/630 a50/221 a50/337 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 

 b50/517 ab00/206 ab50/286 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 

 25/21 84/24 66/25 خطای استاندار میانگین
 001/0 019/0 001/0 سطح احتمال

 آنفلوانزا علیهبادی تیتر آنتی نیوکاسل بادی علیهتیتر آنتی تیمار
 a08/8 83/7 جیره پایه

 a58/7 91/7 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 
 b75/6 08/8 سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 

 a83/7 00/8 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 5/0جیره پایه+ 
 a66/7 83/7 متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+ 

 27/0 21/0 خطای استاندار میانگین
 01/0 49/0 سطح احتمال
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 بحث
با نتایج مرغ نتایج این بررسی در ارتباط با خصوصیات تخم       

چنین در محدوده طبیعی بسیاری از محققین مطابقت داشت و در هم

همکاران،  و )تسلیمی باشدمی گذارتخم مرغ در مرغتخم کیفی پارامترهای

1392.) Skrivan ( 2006و همکاران) وChinrasri  ( 2009و همکاران )

گرم در کیلوگرم سلنیوم از دو منبع میلی 3/0گزارش کردند افزودن 

گذار های تخمشده با مخمر به جیره مرغسدیم و سلنیوم غنی-سلنیت

مرغ ایجاد داری در مقادیر واحد هاو و ضخامت پوسته تخمتفاوت معنی

کردند ضخامت پوسته  گزارش (2008) و همکاران Chantiratikulنکرد. 

 1، 3/0گذار تحت تاثیر منبع و سطوح سلنیوم )تخممرغ در مرغتخم

و   Pappasچنینهمگیرد. گرم در کیلوگرم( جیره قرار نمیمیلی 3و 

( نشان دادند مصرف مکمل سلنیوم آلی تاثیری بر 2005همکاران )

( گزارش 2011و همکاران ) Pan مرغ نداشت.ضخامت پوسته تخم

شده تاثیری بر ضخامت پوسته و کردند استفاده از سلنیوم غنی

نیوم بر وزن پوسته تاثیر مرغ ندارد. مکمل سلاستحکام پوسته تخم

طور سازی بهنداشت و میزان افت واحد هاو و رنگ زرده در طی ذخیره

و  Mohiti-Asliداری تحت تاثیر مکمل سلنیوم قرار نگرفت )معنی

طورکلی سطح سلنیوم نتوانسته شاخص رنگ (. به2007همکاران، 

داری تحت طور معنیزرده، واحد هاو و سایر پارامترهای پوسته را به

از سوی دیگر در برخی موارد نتایجی مغایر با نتایج این دهد.  تاثیر قرار

بیان کردند ( 2013و همکاران )  Invernizziبررسی گزارش شده است.

افزودن سلنیوم به جیره غذایی تاثیری بر ضخامت پوسته ندارد ولی 

ن تریداری باعث افزایش مقاومت پوسته شده است و بیشطور معنیبه

استحکام مربوط به جیره حاوی سلنیوم غنی شده با مخمر بود. در 

 6/0، 3/0،  15/0گزارشی دیگر، مصرف سطوح مختلف سلنیوم آلی )

گذار، سبب افزایش گرم در کیلوگرم( در جیره مرغ تخممیلی 3و 

ها نسبت به گروه مرغدار واحد هاو و کاهش ضخامت پوسته تخممعنی

عمران و همکاران پورعباسعلی (.2005اران، و همک Payneشاهد شد )

داری ( گزارش کردند مصرف سطوح مختلف سلنیوم اثر معنی1397)

بر رنگ زرده تخم بلدرچین نداشت اما بر ضخامت پوسته و واحد هاو 

 4/0ترین مقادیر مربوط ای که بیشداری داشت به گونهاثر معنی

های ضخامت سنجهگرم در کیلوگرم سلنیوم مشاهده شد. فرامیلی

های گذار مصرف جیرهپوسته، استحکام پوسته و واحد هاو در مرغ تخم

گذار مقایسه تخم مرغ مختلف سلنیوم آلی و معدنی در هاینسبت حاوی

(. از 2009و همکاران،  Reisداری نشان دادند )با شاهد بهبود معنی

توان به مرغ میدالیل تفاوت در نتایج گزارش شده صفات کیفی تخم

نحوی متفاوت نوع منبع سلنیوم مصرف با توجه به :موارد زیر اشاره کرد

تواند بر خصوصیات کمی و کیفی سازی در بدن میدر جذب و ذخیره

های متفاوتی جذب شده و روشمرغ تاثیرگذار باشد. منابع آلی بهتخم

که منابع سازی در بدن را دارد حال آنقابلیت جذب باالتر و ذخیره

 ،معدنی فقط از طریق انتشار جذب شده و قابلیت ذخیره سازی ندارد

است که متابولیسم منابع این دلیل لذا نتایج متفاوت در گزارشات به

(. Combs ،1986و  Combsسلنیوم در حیوانات متفاوت است )

مرغ را تحت تاثیر قرار دهند توانند واحد هاو تخمفاکتورهایی که می

گذار، جیره های تخمسازی، سن مرغو دمای ذخیرهعبارتند از: دوره 

، Payneو  Robertها، وضعیت سالمتی گله و مکمل غذایی )مرغ

علت تفاوت در میزان (. طول دوره استفاده از مکمل سلنیوم به2004

ذخیره سلنیوم در بدن و بهبود وضعیت بدن برای مقابله با شرایط 

مرغ شود وصیات تخمتواند سبب تغییر خصاسترس و بیماری می

(Słupczynska  ،رنگ زرده توسط رنگدانه2018و همکاران .) های

 کاروتنوئیدها( موجود در جیره غذایی است. اکسیگزانتوفیل )اکسی

ها قدرت رنگ خود را شوند، رنگدانهکه اکسید میکاروتنوئیدها زمانی

 آنتیدهند. بنابراین ممکن است سلنیوم با توجه به نقش از دست می

بر روی تثبیت رنگ زرده زمانی  Eاکسیدانی خود همانند ویتامین 

(. عدم وجود 2007و همکاران،  Mohiti-Asliنقش داشته باشد )

علت این باشد که تواند بهدار بین تیمارهای آزمایشی میتفاوت معنی

طورکلی، بهمرغ تازه تولید روز انجام شده است. ارزیابی بر روی تخم

کننده بهداشت، تغذیه، آب و هوا وشیمیایی سرم منعکسترکیبات بی

و همکاران،  Minafraگیرد )مدیریتی که حیوان در آن قرار می شرایط و

ای از عنوان نشانهخون به از سطح پارامترهای بیوشیمیایی در (.2010

توان استفاده های متابولیکی میعملکرد تولیدی پرندگان و بیماری

 ،ترانسفرازآمینوآالنینهای (. آنزیم2008و همکاران،  Rotavaکرد )

عنوان شاخص به باال با چگالی هایلیپوپروتئین ،ترانسفرازآمینوآسپارتات

ها و شود و کاهش آنزیمآسیب اکسیداتیو کبد و کلیه استفاده می

معنای افزایش محافظت در برابر آسیب اکسیداتیو سطح کراتینین به

(. 2017و همکاران،  Dalia) اکسیدانی استوضعیت آنتیبهبود  طریق از

Dalia ( گزارش کردند مصرف جیره غذایی حاوی 2017و همکاران )

 ،ترانسفرازآمینوآالنین آنزیم داری برسلنیوم آلی و معدنی اثر معنی

، لیپوپروتئین با چگالی باال و سطح سرمی ترانسفرازآمینوآسپارتات

( گزارش کردند مصرف 2012و همکاران، ) Yangکراتینین نداشت. 

گذار تأثیر اوره خون در مرغ تخممکمل سلنیوم آلی و معدنی بر میزان 

و همکاران Gruzauskas ( و 2015و همکاران ) Okunlolaگذارد. نمی

 35/0و  سدیم-گرم سلنیتمیلی 5/0مصرف  ( نشان دادند2013)

داری بر میزان معنیگذار تاثیر گرم سلنیوم آلی در مرغ تخممیلی

ندارد.  اوره و کراتینین ترانسفراز،آمینو، آسپارتاتترانسفرازآمینوآالنین

و  Biswas( و 2009و همکاران ) Pericاز سوی دیگر نتایج بررسی 

(  نشان داد مصرف سلنیوم آلی سبب کاهش فعالیت 2011همکاران )

در جوجه  ترانسفرازآمینوو آسپارتات ترانسفرازآمینوآالنین هایآنزیم
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تقویت سیستم ایمنی در این حیوانات اهمیت زیادی در گوشتی شد. 

سازی ها دارد. در این زمینه سیستم ایمنی سلولی و فعالسالمتی آن

تری بیش توجه ایتغذیه موثر طریق راهکارهای همورال از سیستم ایمنی

دو  را به خود جلب نموده است. بین جیره و سیستم ایمنی رابطه

کننده سیستم تواند تعدیلای که تغذیه میای وجود دارد به گونهجانبه

 های سیستم ایمنی نیز بر احتیاجات غذایی تأثیرایمنی باشد و پاسخ

 هایمولکول هاایمنوگلوبین یا هاپادتن(. 1387گذار است )اکبری،

 مبدل هاپالسموسیت به که B هایسلول توسط هستند که پروتئینی

 سرم اصلی ایمنوگلوبین ، Gهایگردند. ایمنوگلوبینمی اند، تولیدشده

 بازی پرندگان همورال هایدر واکنش را اصلی نقش و هستند خون

 ایجاد تحریکات در رسدمی نظربه کهM های ایمنوگلوبین .کنندمی

بقیه  از قبل هاایمنوگلوبین از دسته این مختلف هایتوسط پادگن شده

 تقریباً M هایایمنوگلوبین کهطوریبه شوند،می تولید هاایمنوگلوبین

اسفدن گردند )اصغریمی تولید بدن پادتن به ورود از پس روز 3 تا 2

سازی پاسخ ایمنی مهم است سلنیوم برای بهینه (.1395و همکاران، 

و  Pengگذارد )و بر روی سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی تأثیر می

(. کمبود سلنیوم در جیره غذایی باعث آسیب به 2011همکاران، 

 اند کهشود. مطالعات قبلی نشان دادهبورس فابرسیوس و تیموس می

تواند سیستم ایمنی هومورال مکمل سلنیوم رژیم غذایی میافزودن 

(. تاثیر 2006و همکاران،  Biswasبلدرچین ژاپنی را بهبود بخشد )

اکسیدانی منی بدن از طریق تقویت تولید آنتیسلنیوم بر سیستم ای

های اغلب بررسی(. 2016و همکاران،  Wangدر برابر استرس است )

دهد که استفاده از در مورد اثرات سلنیوم بر سیستم ایمنی نشان می

و  Gهای ایمنوگلوبولین بادیسطوح باالی مکمل سلنیوم پاسخ آنتی

دهد. البته اختالف بین فزایش میطور موثری ارا به Mایمونوگلوبولین 

دلیل اشکال مختلف نتایج این آزمایش و نتایج دیگران ممکن است به

عنوان ژن باشد. بهمکمل سلنیوم، سطح تغذیه، سن، جنس و نوع آنتی

بادی در مقابل مثال استفاده از مکمل سلنیوم در موش، تولید آنتی

و همکاران،  Mehlhornدهد )گلبول قرمز گوسفند را افزایش می

های کارگیری همین سطوح بر جوجه(. این در حالی است که به1989

های گوشتی نر تاثیر است اما اثرات بازدارنده بر جوجهگوشتی ماده بی

دهنده های نشان(. چنین یافته1989و همکاران،  Marshدارد )

 تر برای حلپیچیدگی سیستم ایمنی است و نیاز به مطالعات بیش

بسیاری از سواالت مربوط به رابطه سلنیوم و سیستم ایمنی را نشان 

دهد. مکانیسمی که به موجب آن سلنیوم باعث افزایش سیستم می

شود، هنوز مشخص نشده است، اما معتقدند که نقش ایمنی می

از فعالیت ضداکسیداتیو  ناشی ها،فاگوسیت کشیباکتری عمل در سلنیوم

های مصنوعی تحت اکسیدانو آنتی Eویتامین  باشد زیرااین عنصر می

کند )فریدحسینی، شرایط خاصی، پاسخ ایمنی حیوان را تحریک می

های صحرایی، بر عملکرد کمبود سلنیوم در جیره موش(. 1371

گذارد. کمبود این عنصر، تیترهای سیستم ایمنی هومورال تاثیر می

ها را در موش A، ایمنوگلوبولین Mایمونوگلوبولین ، Gایمنوگلوبولین 

ایمونوگلوبولین و  Gکاهش داد و در انسان نیز تیترهای ایمنوگلوبولین 

M ( در اثر کمبود سلنیوم، کاهش یافتMckenzie  ،و همکاران

بیلندی و ( که با نتایج این تحقیق در انطباق است. حسینیان2002

سه با تیمار ( گزارش کردند مصرف سلنیوم در مقای1392همکاران )

و تقویت  SRBCبادی علیه داری تیتر آنتیشاهد سبب افزایش معنی

تحقیقات زیادی اثرات مکمل سلنیوم ها گردید. سیستم ایمنی جوجه

بادی در طیور آلی را بر بهبود سیستم ایمنی و افزایش تولید آنتی

 و همکاران Cai مشابه با نتایج این تحقیق نتایج بررسی اند.نشان داده

گرم بر میلی 5/0و  3/0( نشان داد مصرف جیره غذایی حاوی 2012)

و  Gسبب تقویت و بهبود ایمنوگلوبولین  کیلوگرم مکمل سلنیوم

های گوشتی و سیستم ایمنی هومورال در جوجه Mایمونوگلوبولین 

بهینه ، (2017و همکاران )  ZamaniMoghaddamترتیب همینبه .شد

( در پاسخ SRBCمقابل گلبول قرمز گوسفند )بادی در تولید تیترآنتی

های گوشتی گرم درکیلوگرم درجوجهمیلی 3/0به مکمل نانوسلنیوم با 

و همکاران،  Zhang .سدیم مشاهده کرد-را در مقایسه با سلنیت

گزارش کردند مصرف  (2013و همکاران، ) Savaram( و 2012)

بادی را تر آنتیگرم در کیلوگرم توانست تیمیلی 400سلنیوم آلی تا 

های گوشتی افزایش دهد. ایمنی مورد استفاده با استفاده از در جوجه

خون گوسفند  قرمز هایسلول نیوکاسل و واکنش در برابر واکسن واکنش

(SRBC نشان داد سطوح و منابع مختلف سلنیوم هیچ تاثیری بر )

و همکاران،  Funariنشان نداد ) SRBCروی پاسخ واکنش نیوکاسل و 

(. گزارشات حاکی از آن است که کمبود سلنیوم، توانایی 2012

دهد های خارجی کاهش میها را در مواجهه با ارگانیسمنوتروفیل

(Arthur  ،هم2003و همکاران .) چنین شواهد تحقیقاتی گویای این

تواند تیتر که استفاده از مکمل سلنیوم در جیره غذایی می مطلب است

 Mckenzieهای اختصاصی و غیراختصاصی را افزایش دهد )یبادآنتی

رغم این که دهد علیطورکلی نتایج نشان میبه(. 2002و همکاران، 

تاثیر مرغ بیمصرف منابع آلی و معدنی سلنیوم بر خصوصیات تخم

حال منابع آلی سلنیوم در مقایسه با منابع معدنی به شکل بوده با این

های ایمونوگلوبولین تولید افزایش و ایمنی سیستم تحریک سبب موثرتری

 گذار شد. های تخمبادی خون مرغخونی و بهبود تیتر آنتی

 

 تشکر و قدردانی
شرکت  زنجیره تولید یکپارچه گوشت مرغ صالح کاشمر و از       

که در اجرای این طرح دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناورآریانا 

 شود.  اند تشکر میهمکاری کرده
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