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  پژوهشی -مقاله علمی 
 هاي خونی بلدرچینعملکرد تولیدي، پاسخ ایمنی و متابولیت بر E ویتامین همراه به سلنیوم تأثیر

  گذارژاپنی تخم
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  11/03/1399تاریخ پذیرش: 

 
  چکیده

هـاي  د، خصوصیات کیفی، سیستم ایمنی و متابولیتبر عملکر Eاین آزمایش به منظور بررسی اثرات توأم منابع مختلف سلنیوم به همراه ویتامین 
قطعه در هر  12تکرار و  4با تیمار  3تصادفی در بین  کامالًقطعه پرنده بلدرچین ماده در قالب طرح  144انجام شد. تعداد  گذارتخمژاپنی  خونی بلدرچین

گرم میلی 120تیمارهاي آزمایشی شامل جیره پایه (بدون افزودنی) و دو منبع سلنیوم آلی (سلپلکس) و معدنی (سلنیت سدیم) همراه با  تکرار توزیع شد.
-داد میانگین وزنی سلنیوم تامین کرد. نتایج نشانگرم در کیلوگرم جیره غذایمیلی 4/0که هر کدام از منابع به میزان  در کیلوگرم جیره بود Eویتامین 

-کننده جیرهسلنیوم قرار نگرفت. پرندگان دریافت غذایی در مقایسه با گروه کنترل تحت تأثیر منابع آلی و معدنیگذاري و ضریب تبدیلتخم، درصد تخم
از نظر عددي کاهش  هاآنتر داشتند و ضریب تبدیل غذایی وراك پاییندر مقایسه با سایر تیمارها مصرف خ Eویتامین  همراه آلی بهغذایی حاوي سلنیوم

زرده در مقایسه با زرده و شاخص pHسفیده، واحد هاو، غذایی سبب بهبود ارتفاعدر جیره Eآلی به همراه ویتامین و تمایل به معنی داري داشت. سلنیوم
داد. غلظـت  دار نشانمعدنی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنیدر گروه سلنیوم پوستهزرده و سطحتخم شامل شاخص کیفی گروه شاهد شد. صفات

اي بهتـر اسـت. میـزان    شد که از لحـاظ تغذیـه  نسبت به گروه شاهد افزایش نشان  Eآلی و معدنی به همراه ویتامین زرده در گروه هاي سلنیومسلنیوم
شـده در گـروه شـاهد    هـاي ذخیـره  آلدهید در زرده تخمديآزمایشی قرارنگرفت. میزان مالونیليهاگلیسیریدخون تحت تأثیر تیمارکل و تريکلسترول

معدنی در افزایش سلنیوم زرده و توان نتیجه گرفت افزودن سلنیوم آلی در مقایسه با سلنیومآلی کمترین مقدار بود. میترین و در گروه حاوي سلنیومیشب
 سازي موثرتر است.ذخیره حفظ کیفت تخم بلدرچین در طول دوره

 
  بلدرچین ژاپنی، کیفیت تخم، سلپلکس، سلنیت سدیم، متابولیت خون. :کلیدي هايواژه

  
    1مقدمه  

حفظ  معدنی کمیاب در جیره غذایی حیوانات برايافزودن عناصر 
و تولید محصول و فیزیولوژیکی  شیمیایییوعملکرد مناسب ب ،سالمتی

است. یکی از مواد معدنی کم نیاز براي  ضروريغذایی با کیفیت باال 
. سلنیوم یک عنصر ضروري در تغذیه طیور )45( باشدطیور سلنیوم می

ها و بخش فعال آنـزیم گلوتـاتیون   و به عنوان بخشی از سلنوپروتئین
هـاي آزاد و  ها را از آسیب ناشـی از رادیکـال  پراکسیداز بوده که سلول
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هاي سلنیوم به . مکمل)45 و 40(کند ها محافظت میپراکسید چربی
ــ  دنی (ماننـد ســلنیت ســدیم) و آلـی (ماننــد ســلپلکس،   دو شـکل مع

. )20(گیرنـد  سلنومتیونین) در خوراك طیور مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
ـ  دهدمی شانن یقاتتحق بـا منـابع    یسـه در مقا یومسـلن  یکه منابع آل

موجـب   ) و12( دارنـد  عملکـرد  بـر  بیشـتري  کارایی مراتب به معدنی
 یفـی در تخم مرغ و بهبود صـفات ک  یوماز سلن یشتريب یرمقاد یرهذخ

ین در مطالعات دیگري مکمل سازي همچن). 34و  20( شوندمیتخم 
) یلوگرمگرم در ک 16/0(سلنیوم جیره مرغ تخم گذار با منابع مختلف 

و  )30و  16، 2(شد  انباري يتجار يهاحفظ واحد هاو در تخم موجب
گـزارش شـده   تخـم   ترین میزان سلنیوم دریشبدر فرم آلی سلنیوم، 

  . )31 و 8(است 
کلسترول یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده غشـاء سـلولی و   

در پوسـت،   Dهـاي خـون اسـت کـه در سـنتز ویتـامین       لیپوپروتئین
هاي تستوسترون و استرادیول نقش داشته و نقش فعالی نیـز  هورمون

هاي پاتولوژیکی به صورت عاملیـت در ایجـاد آترواسـکلروز    در فرایند

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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هاي عروقی قلب، عروق کرونر و عـروق محیطـی   شریانی و بیماري
هـا بـر میـزان    دارد. گزارشات متفاوتی در رابطه با تأثیر انتی اکسیدان

کلسترول و تري گلیسرید خون در طیور منتشر شده است. نتایج برخی 
کاهش میزان کلسترول خـون را بـه    Eتحقیقات نشان داد ویتامین 

. در حالی که برخی دیگر از محققـان اثـرات تـوأم    )21(همراه داشت 
و سلنیوم را بر افزایش میزان کلسترول و تـري گلیسـرید    Eویتامین 

ین مکانیسـم تأثیرگـذار   تـر مهم .)49(دار گزارش کردند خون را معنی
سلنیوم بر غلظـت لیپیـدهاي سـرم، اثـر سـلنیوم بـر میـزان فعالیـت         

HMG-COA  ردوکتاز در کبد است که کنترل کننده میزان بیوسنتز
-HMGبطوریکه افـزایش میـزان فعالیـت آنزیمـی      کلسترول است

COA  هـاي داراي  ردوکتاز در کبد عامل هیپوکلسترولمی در مـوش
و  یسلول ینب یداناکس یآنت یک E یتامینو )41(م است کمبود سلنیو

عمل کرده و از  یخط دفاع ینبه عنوان اول یمحلول در چرب یتامینو
دوگانـه   یونداشباع با پ یرچرب غ یدهايآزاد به اس هايیکالراد یبآس

 یونگلوتـات  یماز آنـز  یهم به عنوان بخشـ  یومسلن .کندیم یريجلوگ
 یسلول یدهايپراکس یبتخر با یخط دفاع ینبه عنوان دوم پراکسیداز

 اندیافتهمحققان در. )44( کندیم یريآزاد جلوگ هايیکالراد یلاز تشک
چـرب بلنـد    یدهاياس یداسیوناکس یره،در ج E یتامینکه گنجاندن و

را محــدود ) 28گوشــت غــاز ( و )18(خــم موجــود در زرده ت یــرهزنج
را  در تخـم  لنیومغلظـت سـ   یـره در ج یومسـلن  يسـاز مکملکند. یم

ـ  یفیتک یشترداده و موجب حفظ ب یشافزا  يهـا تخـم در دوره  یداخل
توأم  یردر خصوص تأث يمنابع محدود. )40(شود یم يمختلف نگهدار

ین بلـدرچ  بر عملکرد ،Eمنابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه ویتامین 
 يو تقاضـا  ینپـرورش بلـدرچ   یشـی ا توجه به رونـد افزا وجود دارد. ب

هدف  با یشآزما ینپرنده ا ینکنندگان نسبت به محصوالت امصرف
بـر عملکـرد،    ،Eن سلنیوم به همراه ویتامیبع مختلف امن یرتأث یبررس

 ی،خـون  يهـا فراسـنجه  یو برخ یمنیا یستمس ین،تخم بلدرچ یفیتک
  انجام شد.

  
  هاروش و مواد

گذار در سن تخمقطعه بلدرچین ژاپنی  144در این آزمایش تعداد 
هفتگی بر اساس وزن بدن و تولید تقریباً یکسان انتخاب، و در قالب  6

پرنده در هر تکـرار بـه    12ر و تکرا 4تیمار،  3تصادفی با  کامالًطرح 
-1هاي آزمایشی شامل ی قرار گرفتند. جیرهبررس موردهفته  8مدت 

گـرم در  میلـی  4/0سلنیت سدیم به میزان -2شاهد (بدون افزودنی)، 
 و یلوگرم جیره غذاییدر ک Eگرم ویتامین میلی 120گرم به همراه کیلو

-میلی 120ه همراه گرم بگرم در کیلومیلی 4/0سلپلکس به میزان -3
آزمایشی بر اساس  یلوگرم جیره غذایی بود. جیرهدر ک Eگرم ویتامین 

شـده توسـط انجمـن ملـی      یهتوصـ اي بلدرچین ژاپنی هاي تغذیهنیاز

و بر اساس ذرتـسویا، تنظیم و در اختیار پرندگان آزمایشی  )14(آمریکا 
سـاعت   16مه نـوردهی سـالن شـامل    ). برنا1قرار گرفت شد (جدول 

ساعت تاریکی بود. وزن تخم، مصرف خـوراك، درصـد    8روشنایی و 
هاي شاخص عنوان بهتولید، ضریب تبدیل غذایی و مجموع توده تخم 

گیري شدند. عملکرد تولیدي، در پایان هر هفته از دوره آزمایش اندازه
 6واحـد آزمایشـی   این مطالعه از هـر   8و  6، 4، 2هاي در پایان هفته

گیري کامالً تصادفی انتخاب و جهت اندازه طور بهعدد تخم بلدرچین 
خصوصیات کیفی تخم که شامل: شاخص شکل، ارتفاع سفیده، واحـد  
هاو، مقیاس رنگ زرده، اندیس زرده، ضخامت پوسـته، وزن پوسـته،   
سطح تخم و وزن مخصوص بودند، شکسته شدند. همچنین در پایان 

 جمـع عدد تخم از هر واحـد آزمایشـی    12آزمایش تعداد هفته هشتم 
روز بـراي   30درجه سلسیوس) به مدت  22و  5ي و در دماهاي (آور

    هاي زرده نگهداري شدند.یداسیون چربیپراکسگیري میزان اندازه
و  )19( 1رابطه  یقو از طر یهپاواحد هاو با استفاده از دستگاه سه

یري ارتفاع و عرض زرده توسط کولیس گشاخص زرده از طریق اندازه
گیري و از متر اندازهیلیم 01/0با دقت ) Mitutoyoدیجیتالی (مدل

محاسبه گردیـد. همچنـین شـدت رنـگ زرده توسـط       2طریق رابطه 
شاخص شکل تخـم،   یريگاندازه مقیاس رش تخمین زده شد و جهت
از و  گیـري انـدازه  یجیتـال د یسطول و عرض تخم با استفاده از کول

پس  آنالیز شده هاي تخم بلدرچینمحاسبه شد. پوسته 3 رابطه یقطر
با دقـت   یجیتالد ياتاق، با استفاده از ترازو يدر دمااز خشک شدن 

ــرم وزن 001/0 ــی وگ ــطح و )22(وزن مخصــوص  کش ــد، س ، درص
 محاسبه گردید. 7الی  4هاي ، از طریق رابطه)3(استحکام پوسته 

  :1 رابطه
 7/57 +0/37 (وزن تخم) 1/7 –  ارتفاع سفیده) Log ×100= واحد هاو 

 :2 بطهرا
زرده شاخص) =زرده ارتفاع/  زرده عرض× (100   

 :3 رابطه
م= شاخص شکل تخ متر)یلیطول تخم / عرض تخم م( ×100   

 :4 رابطه
 وزن تخم = وزن مخصوص / )968/0 ×وزن تخم -4759/0×تهوزن پوس( 

 :5 رابطه
ه/ وزن پوسته) = درصد وزن پوست ین(وزن تخم بلدرچ× 100   

 :6 رابطه
  = سطح پوسته 9782/3 ×ین لدرچوزن تخم ب 

 :7 رابطه
  وزن پوسته = استحکام پوسته گرمیلیسطح آن / م مترمیلی 
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 گذاراجزاي تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذي جیره غذایی بلدرچین ژاپنی تخم - 1 جدول
diet Ingredients and composition of laying Japanese quail -Table 1  

ی جیرهترکیبات شیمیای   اجزاء درصد  
 Diet Chemical composition   Percent Ingredients     

 ذرت 58.9  انرژي متابولیسمی (کیلوکالري/کیلوگرم) 2900
 Metabolizible energy (kcal/kg)                                                                              Corn 
(درصد)پروتئین خام  18  کنجاله سویا 30  
 Crude Protein (%)                                                                                                  Soybean meal     
 روغن سویا 3.2  کلسیم (درصد)  2.5
 Calcium (%)                                                      Soybean oil 
کلسیم فسفات دي 1.2  فسفر قابل دسترس (درصد)  0.6  
 Available phosphorus (%)                                                                                   DCP 

ات کلسیمکربن 5.7  سدیم (درصد) 0.15  
 Sodium (%)   Calcium carbonate 

 متیونین  0.2  لیزین (درصد)  1.08
 Lysine (%)                                                                                                            Methionine 

 نمک 0.2   متیونین (درصد)  0.47
  Methionine (%)                                                                                                     Common salt 

 بی کربنات سدیم 0.1  سیستین (درصد) متیونین+ 0.74
 Methionine + Cysteine (%)   NaHCO3  
 مکمل ویتامینی1 0.25   
    Vitamin supplement1 
 مکمل معدنی2 0.25   
    Mineral supplement2 

گرم، ریبوفالوین میلی 8/1گرم، تیامین میلی 2واحد بین المللی، منادیون  18واحد بین المللی، آلفاتوکوفرول  2000کلسیفرول واحد بین المللی، کوله 9000کند: رتینول کیلوگرم جیره تامین می هر در1
 گرم. میلی 015/0گرم و کوباالمین میلی 1گرم، اسید فولیک میلی 1/0گرم، بیوتین میلی 3گرم، پیریدوکسین میلی 10گرم، پانتوتنیک اسید یمیل 30گرم، نیکوتنیک اسید میلی 15/6

1 Provided in kg of diet: Retinol 9000 IU, Cholecalciferol 2000 IU, Alpha tocopherol 18 IU, Menadione 2 Mg, Thiamine 1.8 Mg, 
Riboflavin 6.15 Mg, Niacin 30 Mg, Pantothenic acid 10 Mg, Pyridoxine 3 Mg, Biotin 0.1 Mg, Folic acid 1 Mg, Cobalamin 0.015 

Mg.    
گرم، (منگنز) میلی 1/0رم، سلنیوم (سلنیت سدیم): گمیلی 12/25گرم، (آهن) سولفات آهن: میلی 36/6گرم، مس (سولفات مس): میلی 76/0کند: ید(یدید پتاسیم): در هر کیلوگرم جیره تامین می2

 گرم.میلی 50/25سولفات منگنز: 
2 Provided in kg of diet: Iodine (KI), 0.76 mg; Copper (Copper sulfate), 6.36 mg; Iron (Iron sulfate), 25.12 mg; Selenium (Sodium 

selenite), 0.1 mg; Manganese (Manganese sulfate) 32.50 mg. 
  
هـاي آزمایشـی بـر میـزان تحریـک      بررسی تأثیر جیره منظور به

پرنده از هـر   2سیستم ایمنی سلولی در هفته آخر دوره پرورش، تعداد 
 1/0واحد آزمایشی انتخـاب و محلـول فیتوهمـاگلوتینین بـه میـزان      

هـا تزریـق   لیتر توسط سرنگ انسولین به پرده پاي چپ بلدرچینمیلی
شاهد به  عنوان بهلیتر محلول بافر فسفات سالین میلی 1/0شد. سپس 

و  24، 8هاي پرده پاي راست پرندگان آزمایشی تزریق گردید. در زمان
ساعت پس از تزریق، پاسخ حساسیت پوست توسط یک کولیس با  48

بررسی اثر افزودن منابع  منظور بهگیري شد. متر اندازهمیلی 1/0دقت 
در  Tهـاي  بر میـزان تکثیـر لنفوسـیت    Eمین مختلف سلنیوم و ویتا

سیستم ایمنی سلولی، اختالف ضخامت پاي چپ، قبل و بعد از تزریق 
یجـاد  امعیار سنجش در نظر گرفته شد. میـانگین اخـتالف    عنوان به

در . همچنین )27(شده، به عنوان شاخص تحریک در نظر گرفته شد 
 ییدما یطدر شرا هروز 30 ین به مدتتخم بلدرچ ينگهداردوره  یانپا

گیري شـد. بـراي   اندازه زرده هايیچرب یداسیونپراکس یزانم مختلف
 یبا اندک )15( فاستمن و همکاران شده توسط روش ارائه این منظور از

بـر اسـاس مقـدار     یداسـ  یوباربیتوریکت یششد. آزما استفاده راتییتغ
حاصل از واکـنش یـک مولکـول     رنگی کمپلکس صورت يجذب نور

با  ی)چرب یدروکسیدهايه یهتجز یمحصول اصلید (آلدهي د یلمالون
گـرم   2 منظـور  ینبه بد است،استوار  یداس یوباربیتوریکدو مولکول ت

درصد  20 یداس کلرواستیکيتر لیتر لییم 5شده با  نمونه زرده همگن
 اهدستگ یلهوس به یهثان 30آب مقطر مخلوط و به مدت لیتریلی م 4و 

سـپس توسـط    یـد، گرد یزه) همـوژن IKA T-25مـدل (  یزرهموژنا
ــانتر ــدل ( یفیوژدســتگاه س  -UNIVERSAL HITECHم

320R یفیوژسـانتر  دور در دقیقـه  1000بـا دور   یقهدق 20) به مدت 
. از یـد صـاف گرد  1واتمـن شـماره    یا استفاده از کاغذ صـاف شده و ب

-2 لیتـر یلـی  م 2برداشـته شـد و بـا     لیتـر یلـی  م 2محلول حاصـل،  
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 20. سـپس بـه مـدت    یدگرد یبموالر ترک 02/0 یداس یتوریکبیوبارت
گرفتـه و پـس از    قرار یحمام آب گرادیدرجه سانت 95 يدر دما یقهدق

ــ   ــام آب ــروج از حم ــو   یخ ــدن محل ــرد ش ــتگاه  و س ــط دس ل، توس
 532مـوج   ) در طـول JENWAY-6405مدل ( ياسپکتوفتومتر

  .گردیدقرائت  یدآلدهي د یلمالون یزاننانومتر، م
از طـرح کـامالً    و تحلیـل داده هـا  یـه  تجزدر این مطالعه بـراي  

اسـتفاده شـد.     )SAS )39افـزار   نرم 9نسخه  GLM تصادفی و رویه
 5میانگین تیمارهاي آزمایشی به روش آزمون دانکن در سطح آماري 

 8رابطـه  صورت  طرح به يمدل آمار .قرار گرفتدرصد مورد مقایسه 
   .است

    ije+i= μ+Tij Y:  8رابطه 
ije  و iتیمار آزمایشی = اثر iT، صفت= میانگین کل  µکه در آن 

 می باشد آزمایشی= اثر تصادفی اشتباه 
 
 بحث و نتایج

در  Eتأثیر افزودن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه ویتـامین  
گـذار در کـل دوره   هاي ژاپنـی تخـم  جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین

آمده است. نتایج نشان داد میانگین وزن تخـم،   2آزمایشی در جدول 
روه کنتـرل  درصد تولید تخم و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گـ 

). عـدم  p<05/0تحت تأثیر منابع سلنیوم آلی و معدنی قرار نگرفـت ( 
بـر صـفات    Eگذاري منابع مختلف سلنیوم بـه همـراه ویتـامین    تأثیر

عملکرد وزن تخم، درصد تولید تخم و ضریب تبدیل غذایی با نتـایج  
یتامین و . مقادیر مشابهی از)40 و 33 ،1(دیگر محققان مطابقت دارد 

E گذار مادر اثر قابل توجهی بر میزان هاي تخمو سلنیوم در جیره مرغ
ـ  .)46(هفته اعمال جیره نداشـت   25گذاري در طی تخم ین در همچن

در جیـره تـأثیر    Eمطالعه دیگر نیز با افزودن سطوح مختلف ویتامین 
. بـر  )42(گذاري گزارش نکردنـد  قابل توجهی را بر میزان درصد تخم

خالف نتایج بدست آمـده در ایـن مطالعـه، نتـایج تحقیقـات برخـی       
میلی گرم سلنیوم آلی در کیلوگرم  3/0دهد افزودن یممحققین نشان 

ي مکمل ساز. )31(شود یمجیره غذایی سبب افزایش وزن تخم مرغ 
در مقایسه با گروه  Eجیره غذایی با سلنیوم معدنی به همراه ویتامین 

سبب بهبود وزن توده تخم  Eکنترل و سلنیوم آلی به همراه ویتامین 
) ولـی از لحـاظ دیگـر صـفات     p>05/0در کل دوره آزمـایش شـد (  

داري نداشت که بـا  عملکردي در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی
. پرندگان دریافـت کننـده   )23 و 7(نتایج دیگر محققان مطابقت دارد 
در مقایسه با سایر  Eویتامین  همراه جیره غذایی حاوي سلنیوم آلی به

) و ضریب تبـدیل  p>05/0تیمارها سبب کاهش مصرف خوراك شد (
غذایی تنها از نظر عـددي کـاهش و تمایـل بـه معنـی داري داشـت       

)1/0<p   جیـره  ). به طور مشابه در مطالعه اي با افـزایش سـلنیوم در
غذایی جوجه گوشتی مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی کـاهش  

  . )13(داشت 

  
  هفتگی) 8-16گذار (تخم یژاپن ینبلدرچ يعملکرد یاتبر خصوص E مینیتابه همراه و یومبا منابع مختلف سلن یرهج ياثر مکمل ساز - 2دول ج

Table 2- Effect of diet supplementation with different sources of selenium plus vitamin E on the performance characteristics of 
Japanese quail (8-16wk)  

P-value SEM 
  1صفات عملکرد      Experimental diets یشیآزما هايیرهج  

characteristics 1Performance  **plex-Sel *SS Control   
0.03  0.8482 b27.35 a30.67 a30.67   (پرنده/روز/گرم) مصرف خوراك  
            Feed intake (g/b/d)  

  میانگین وزن تخم (گرم)    12.54 13.23 12.92 0.2049  0.10
            Egg Weight (g)  

0.04 2.7630 b79.07 a89.86 ab81.25   گذاريتخم درصد  
            Egg production   (%)  

0.02 0.3910 b10.21 a11.82 b10.19   (پرنده/روز/گرم) گرم تخم تولیدي  
            Egg mass (g/b/d)  

  ییغذا یلتبد یبضر   3.04 2.59 2.67 0.1401 0.10
            Feed conversion ratio  

  ). >05/0P(هایی داراي حروف متفاوت از نظر آماري داراي اختالف معنی داري هستند در هر ردیف، میانگین1
  .میلی گرم سلنیوم از منبع سلنات سدیم در کیلوگرم جیره غذایی 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +  *

  یره غذایی.میلی گرم  سلنیوم از منبع سلپلکس در کیلوگرم ج 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +   **
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).  

*Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet sodium selenite. 
 **Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet Sel-plex. 
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ي هـا هورمـون سـلنیوم در افـزایش متابولیسـم    با توجه به نقش 

. )5(تیروییدي کارکرد آن در رشد و نمو طبیعی بدن حائز اهمیت است 
افزایش سلنیوم بدن  به واسطهبنابراین فعال سازي هورمون تیروییدي 

تواند دلیل احتمالی کاهش میزان مصرف خوراك و تمایل به معنی می
از عوامـل   Eسلنیوم و ویتامین . )13(یی باشد غذا داري ضریب تبدیل

مهم ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن هستند بنابراین احتماال نبود استرس 
در شرایط انجام این آزمایش دلیل عدم تغییر در صفات عملکـردي و  
میزان میانگین وزن تخم و ضریب تبدیل غـذایی اسـت بطوریکـه در    

بین المللی  واحد 120و  60، 20به میزان  Eآزمایشی افزودن ویتامین 
گذار تحت تنش گرمـاي موجـب بهبـود مصـرف     در خوراك مرغ تخم
میلـی گـرم    60گـر افـزودن   . در تحقیـق دی )23(خوراك شده اسـت  

درجـه   34گـذار تحـت تـنش گرمـاي     در جیره مرغ تخـم  Eویتامین 
درجـه   21در مقایسـه بـا دمـاي     هـا آنسانتیگراد سبب حفـظ تولیـد   

 .)23(سانتیگراد شد 
اثر منابع آلی و معدنی سلنیوم بر خصوصیات کیفی تخم در کـل  

است. افـزودن سـلنیوم    شده دادهنشان  4و 3دوره آزمایش در جدول 
زرده و شاخص  pHآلی در جیره سبب بهبود ارتفاع سفیده، واحد هاو، 

زرده در مقایسـه بـا گـروه شـاهد افـزایش معنـی داري را نشــان داد       
)05/0<pیفی تخم تنهـا شـاخص زرده و سـطح    ). از لحاظ صفات ک

پوسته در گروه سلنیوم معدنی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی 
). نتایج این آزمایش در رابطه با بهبود ارتفـاع  p>05/0دار نشان داد (

. سایر )9 و 4(سفیده و واحد هاو با نتایج سایر محققان مطابقت داشت 
صفات کیفی تخم، از جمله شاخص شـکل، وزن مخصـوص، درصـد    
سفیده، زرده و پوسته، استحکام و ضخامت پوسته تخـم بلـدرچین در   

هفتگی تحـت تـأثیر منـابع مختلـف سـلنیوم قـرار نگرفـت         28سن 
)05/0>p بر خالف برخی نتایج این آزمایش برخی محققان گزراش .(

و  3/0به ترتیب بـه میـزان    Eبا ویتامین کردند، افزودن سلنیوم توام 
گذار تاثیري بـر کیفیـت   میلی گرم به جیره غذایی بلدرچین تخم 150

. همچنین تغذیه مرغان مادر گوشتی با سلنیوم )37 و 12(تخم نداشت 
 pHی غیر اشباع تاثیري بر اسـتحکام پوسـته،   آلی به همراه اسید چرب

. ارتفاع سفیده و )30(سفیده، وزن سفیده و پوسته تخم مرغ نشان نداد 
باشـد.  یمـ ي اصلی کیفیت تخم پرندگان هاشاخصواحد هاو از جمله 

واحد هاو از طریق اندازه گیري ارتفاع سفیده اطراف زرده و وزن تخم 
شود. نتایج این آزمایش حاکی از آن است کـه منبـع   مرغ محاسبه می

هـاي ژاپنـی سـبب    آلی سلنیوم (سلپلکس) در جیره غـذایی بلـدرچین  
ایش معنی دار بیشتري در ارتفاع سفیده و واحد هاو در مقایسـه بـا   افز

  ). p>05/0منبع معدنی سلنیوم و گروه شاهد شد (

  
  یژاپن ینتخم بلدرچ زرده و سفیده pHدرصد زرده، سفیده و پوسته، رنگ و شاخص زرده، بر  E یتامینبه همراه و یومبا منابع مختلف سلن یرهج ياثر مکمل ساز - 3جدول 

Table 3- Effect of diet supplemented with different sources of selenium plus vitamin E on the percentage of yolk, albumen and shell, 
yolk index and yolk and albumen pH in Japanese quail eggs  

P-value SEM 
یفیک یاتخصوص   Experimental diets یشیآزما هايیرهج  

Qualitative characteristics  **plex-Sel *SS control   
0.0016 0.0101 a0.5107 a0.5060 b0.4420   شاخص زرده   

            Yolk index  
  رش)رنگ زرده (   4.87 5.04 5.00 0.0651 0.2245

            Yolk color (Rosh)  
0.0342 0.0116 a6.06 b6.01 b6.02    زرده pH 

            Yolk pH  
0.0765 0.0413 a9.12 b8.97 ab9.07    یدهسف pH 

            Albumen pH  
  درصد زرده   31.74 31.58 31.79 0.6606 0.9732

            Yolk percentage  
 یدهدرصد سف   60.67 60.73 60.44 0.9564 0.7177

            Albumen percentage 
 درصد پوسته   7.58 7.67 7.75 0.1542 0.7433

            Shell percentage 
    ). >05/0Pهایی داراي حروف متفاوت از نظر آماري داراي اختالف معنی داري هستند (در هر ردیف، میانگین1

  میلی گرم سلنیوم از منبع سلنات سدیم در کیلوگرم جیره غذایی 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +  *
 بع سلپلکس در کیلوگرم جیره غذایییوم از منسلن میلی گرم 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120+  شاهد** 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
*Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet sodium selenite.  

** Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet Sel-plex 
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  یژاپن ینتخم بلدرچیفی سفیده و پوسته و شاخص شکل ک یاتبر خصوص E یتامینبه همراه و یومبا منابع مختلف سلن یرهج ياثر مکمل ساز - 4دول ج

Table 4- Effect of diet supplemented with different sources of selenium plus vitamin E on the qualitative characteristics of albumen 
and shell and shape index in Japanese quail eggs  

P-value SEM یشیآزما هايیرهج Experimental diets   یفی ک یاتخصوص    
Qualitative characteristics  **plex-Sel *SS control   

0.0244 0.1223 a4.64 ab4.32 b4.05   یده (میلی متر)ارتفاع سف  
            Albumen height (mm)  

0.0299 0.7801 a89.59 ab87.20 b86.06   واحد هاو  
            Haugh unit  

  یدهنسبت زرده به سف   0.5230 0.5200 0.5277 0.0171 0.9497
            Yolk / Albumen  

  متر مکعب)(گرم بر سانتی مخصوصوزن   1.0732 1.0732 1.0740 0.0007 0.7382
            )3Egg specific Weight (g/cm  

  متر)(میلی ضخامت پوسته   0.2010 0.2120 0.2100 0.0042 0.2014
            Shell thickness (mm)  

 متر مربع)(گرم در سانتی استحکام پوسته   19.06 19.29 19.49 0.3878 0.7431
            )2Shell Strength (g/cm 

0.0125 0.6634 b50.14 a53.53 b50.77   (سانتی متر مربع) سطح پوسته 
            )2Shell surface (cm 

 تخم شاخص شکل   77.72 78.97 78.33 0.6980 0.4791
            Egg shape index 

    ). >05/0Pهایی داراي حروف متفاوت از نظر آماري داراي اختالف معنی داري هستند (در هر ردیف، میانگین1
  سلنات سدیم در کیلوگرم جیره غذایی میلی گرم سلنیوم از منبع 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +  *

 یوم از منبع سلپلکس در کیلوگرم جیره غذاییسلن میلی گرم 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120+  شاهد** 
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

*Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet sodium selenite.  
** Control plex-plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet Sel 

  
 3/0مشابه نتایج آزمایش حاضر افزودن سلنیوم آلـی بـه میـزان    

گرم در کیلوگرم سبب بهبود کیفیت سفیده و پوسـته تخـم مـرغ    میلی
در  یمغلظت کلسـ  یشافزا بر یربا تأثاحتماالً  یومسلن. )31(شده است 

 یاتپالسما و بهبود عملکرد غدد پوسته ساز، موجـب بهبـود خصوصـ   
تخم مرغ و پس از آن مقدار  ید. در زمان اوج تولشودیپوسته م یفیک
- یم یادز یعیدر زرده تخم مرغ به طور طب یکوزاپنتانوئیکچرب ا یداس

 یداسـیون بانـد دوگانـه اسـت و اکس    چنـد  يچرب دارا یداس ین. اشود
عمـل باعـث    یـن را به دنبال خواهد داشت که ا هاینو پروتئ هایچرب

هـاي  رادیکالیا تبدیل حذف  اب E. ویتامین شودیکاهش واحد هاو م
هاي پراکسیل اسیدهاي چرب به هیدروکسیدهاي کم خطرتر، واکنش

هـاو کمـک    به بهبود واحد یجهو در نت پراکسیداسیون را کاهش داده
  .)30(کند یم

در جیره بر میزان غلظت  Eتأثیر منابع مختلف سلنیوم و ویتامین 
آمده است.  5گذار در جدول هاي ژاپنی تخمسلنیوم زرده تخم بلدرچین

منابع آلی و معدنی سلنیوم بـه جیـره    افزودنها نشان داد، دادهیهتجز
دار غلظت سلنیوم در زرده نسبت به گروه شـاهد  موجب افزایش معنی

ترین میـزان افـزایش سـلنیوم زرده در گـروه     یشب). p>01/0گردید (

) و سلنیوم معدنی 363/0) در مقایسه با گروه شاهد (06/2سلنیوم آلی (
افـزودن منـابع   ). تحقیقات نشـان داد  p>01/0) مشاهده شد (31/1(

در  گـرم یلـی م 4/0 یم،سـد  یتسـلن  گـرم یلـی م 4/0( یوممختلف سلن
ـ  ینبلـدرچ  یـره جدر  Eهمـراه ویتـامین    سلپلکس) به یلوگرمک  یژاپن

تخـم   یدهسف و در زرده یومسلن یزانم یشترب یشگذار، موجب افزاتخم
را در تخم به خود  یومابقاء سلن ترینیشسلپلکس ب يحاو یرهشده و ج

بـا   یگـري محققـان در مطالعـه د   ینهمچن .)24( اختصاص داده است
 هايمرغ یرهو سلپلکس به ج یمسد یتاز سلن یافزودن سطوح مختلف

 يحـاو  یمارهـاي در تخـم را در همـه ت   یشترب یومگذار، ابقاء سلنتخم
 رسـد یبه نظر م. )1(اند شاهد گزارش کردهگروه با  یسهدر مقا یومسلن
شده بـا   یهتغذ هايیندر زرده تخم بلدرچ یومسلن یزانم یشافزا یلدل

محققان  یباشد. برخ یومسلن یمنابع آل ياجذب روده یندسلپلکس، فرا
در  یـونین جـذب مت  یندمشابه فرا یآل یومجذب سلن یندمعتقدند که فرا

در  يو بـه طـور مـوثرتر    شـوند یروده بوده و به شکل فعال جذب مـ 
تخـم   ینشرکت کرده و بدون واسطه وارد پـروتئ  هاینپروتئ اختمانس
فعال  یربه طور غ یومسلن یاست که منابع معدن یدر حال ین. اشوندیم

  .)47 و 44(گردد یها دفع مآن یاضاف یردر بدن جذب شده و مقاد
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بـه جیـره بـر شـاخص      اثر افزودن منابع سـلنیوم آلـی و معـدنی   
آلدهیـد زرده تخـم نگهـداري    ديزان مالونیلاکسیداسیون چربی یا می

نشـان داده شـده اسـت.     5شده در شرایط دمایی مختلـف در جـدول   
ي جیره با منابع مختلف سلنیوم بـه همـراه سـطح بـاالي     ازمکمل س
-سبب کاهش غلظت مالونیل میلی گرم در کیلوگرم) E )120ویتامین 

روز در  30هاي بلدرچین نگهداري شده به مدت آلدهید زرده تخمدي
گراد، نسـبت بـه گـروه شـاهد شـد      یسانتدرجه  22و  5هر دو دماي 

آلدهیـد مربـوط بـه گـروه     ديلبطوریکه کمترین میزان غلظت مالونی

داري در میـزان  ). همچنین اخـتالف معنـی  p>01/0سلنیوم آلی بود (
آلدهید زرده بین منابع آلی و معدنی سـلنیوم وجـود   ديغلظت مالونیل

آلدهیـد زرده نگهـداري شـده در    دي). میزان مالونیلp<05/0داشت (
یبا دو برابـر  درجه تقر 5درجه سانتیگراد در مقایسه با دماي  22دماي 

بود و میزان اکسیداسیون چربـی زرده تحـت تـاثیر منفـی بـا دمـاي       
  نگهداري قرار گرفت.

  
روز  30در مدت  یژاپن ینزرده تخم بلدرچ یومو غلظت سلن یچر ب یداسیونبر مقدار پراکس E یتامینبه همراه و یومبا منابع مختلف سلن یرهج ياثر مکمل ساز - 5جدول 

  مختلف ییدما یطدر شرا يانباردار
Table 5- Effect of diet supplemented with different sources of selenium plus vitamin E in different storage temperature for 30 

days on the amount of fat peroxidation and selenium concentration in egg yolk of Japanese quail. 
      در گرم) گرمیلیزرده (م یدلدهآ يد یلمالونغلظت     
    Yolk malondialdehyde concentrations (mg/g)     

  یشیآزما هايیرهج    ) C˚5 - روز 30نگهداري در (  ) C˚22 -روز  30نگهداري در (    )یلوگرمگرم در کمیلیزرده ( یومغلظت سلن
Yolk selenium concentration (mg/kg)    Stored at (22° C - 30 d)  Stored at (5° C -30 d)    Experimental 

diets  
c0.3630   a0.2833 a0.1807 شاهد 

        Control 
b1.3100   b0.1473 b0.0663 *سلنیت سدیم 

        Sodium selenite* 
a2.0645   c0.0856 c0.0443 **سلپلکس 

        Sel-plex* 

 سطح احتمال 0.0001 0.0001   0.0001
        P-value 

 معیار اشتباه آزمایشی 0.0022 0.0084   0.653
          SEM 

    ). >05/0Pهایی داراي حروف متفاوت از نظر آماري داراي اختالف معنی داري هستند (در هر ستون، میانگین1
  میلی گرم سلنیوم از منبع سلنات سدیم در کیلوگرم جیره غذایی 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +  *

 یوم از منبع سلپلکس در کیلوگرم جیره غذاییسلن میلی گرم 4/0و  Eم ویتامین میلی گر 120+  شاهد** 
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

*Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet sodium selenite.  
** Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet Sel-plex 

 
بـه   Eمحققین گزارش کردند کـه افزودنـی سـلنیوم و ویتـامین     

هاي زرده تخم مـرغ  توام سبب افزایش ثبات اکسیداتیو چربی صورت
. تعادل بین )32 و 17(شود که با نتایج گزارش حاضر مطابقت دارد یم

موجب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شده  Eسلنیوم و ویتامین 
به عنوان یک ویتامین محلول در چربی از اکسیداسـیون   Eو ویتامین 

هاي غشاء سلولی جلوگیري کرده و موجـب کـاهش حساسـیت    چربی
چرب غیر اشباع بلند زنجیره زرده به فساد اکسیداتیو در دوره  اسیدهاي

. هر چند بـر خـالف نتـایج ایـن     )43 و 40، 29(نگهداري شده است 
گرم در کیلـوگرم آلفـا   میلی 200تا  100آزمایش، در تحقیقی افزودن 

توکوفریل استات در جیره غذایی سبب افزایش میزان پروکسیداسیون 

ماه شده است  6هاي نگهداري شده به مدت مرغ تخمهاي زرده چربی
)18(. 

بـر   Eبـه همـراه ویتـامین    نتایج افزودن منابع مختلـف سـلنیوم   
آمده است. نتایج نشان داد منبع آلی  6متابولیت هاي خونی در جدول 

سبب افـزایش معنـی دار شـاخص آنتـی      Eسلنیوم به همراه ویتامین 
). منبـع معـدنی   p>05/0اکسیدانی خون نسبت به گروه شـاهد شـد (  

تنهـا از لحـاظ عـددي شـاخص آنتـی       Eسلنیوم به همـراه ویتـامین   
ی خون را افزایش و تفاوت بین منابع سلنیوم معنـی دار نشـد.   اکسیدان

گـرم در کیلـوگرم   میلـی  200مشابه نتایج آزمـایش حاضـر، افـزودن    
گـرم سـلنیوم آلـی در جیـره بلـدرچین      میلی 3/0به همراه  Eویتامین 
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. اما در )38(خون شده است  ژاپنی، موجب افزایش آنتی اکسیدان کل
گرم در کیلـوگرم سـلنیوم آلـی یـا     یمیل 2/0بررسی دیگري، افزودن 

داري بر افزایش فعالیت گلوتاتیون پرواکسـیداز سـرم   معدنی، اثر معنی
اکسیدان . دلیل افزایش آنتی)11(گذار نداشته است هاي تخمخون مرغ

در  Eافزودن سلنیوم در جیره را ابقـاء بیشـتر ویتـامین     به واسطهکل 
پالســما و کــاهش هیدروپروکســیدازها و افــزایش آنــزیم گلوتــاتیون 

. همچنین سلنیوم بخش جدایی ناپذیر )25(دانند پرواکسیداز مربوط می
را  هاسلول Eباشد و به همراه ویتامین یمآنزیم گلوتاتیون پروکسیداز 
  کند.اکسیداسیون محافظت می

تیمارهاي آزمایشی تاثیري بر کلسترول و تري گلیسـیرید خـون   

را تنها از لحاظ عـددي افـزایش داد.    هاآن) و مقدار p<05/0نداشت (
و  Eبر خالف نتایج آزمایش حاضر افزودن سـطوح مختلـف ویتـامین   

گـذار  گلیسرید خون بلدرچین ژاپنـی تخـم  سلنیوم موجب افزایش تري
، VLDL اند کـه کـاهش  . برخی محققان بر این عقیده)1(شده است 

هاي صحرایی بـه دنبـال سـطوح    کلسترول و تري گلیسرید در موش
ــت  ــالی فعالی ــزایش احتم ــلنیوم، حاصــل اف ــه اي س ــفولیپید  تغذی فس

هیدروپروکسید گلوتاتیون پرواکسیداز در احیـاي هیدروپروکسـیدهاي   
  .)34(می باشد  LDLاسیدهاي چرب و کلسترول در غشاي 

  
  گذارتخم یژاپن ینخونی بلدرچ هايیتو متابول یسلول یمنیا یستمبر پاسخ س E یتامینبه همراه و یومبا منابع مختلف سلن یرهج يمکمل ساز یرتأث - 6جدول 

Table 6- Effect of diet supplemented with different sources of selenium plus vitamin E on the cellular immune response and blood 
metabolites of Japanese quail. 

      یخون هايیتمتابول    )متریلی(م یسلول یمنیا یستمپاسخ س
Cellular immune response (mm)  Blood metabolites      

 یداناکس یآنت    ساعت 8  ساعت 24  ساعت 48
  مول) یلی(م

 ی/دسگرمیلی(میسرید گليتر
  )یترل

 کل رولکلست
  1یشیآزما هايیرهج    گرم/دسی لیتر)(میلی

48 (h)  24 (h)  8 (h)  Antioxidants 
(mmol)  

Total triglyceride 
(mg/dl) 

Total cholesterol 
(mg/dl)  1Experimental diets 

0.3917 b0.3833 0.4167   b0.4566 647.4 163.09   شاهد  
                Control  

0.2750 ab0.5750 0.3667   b6660.5 1101.0 215.33   *سلنیت سدیم  
              Sodium selenite  

0.4083 a0.7333 0.4250   a1.1167 1080.0 181.67   **سلپلکس  
                Sel-plex  

  سطح احتمال   0.09 0.14 0.0001   0.8543 0.0680 0.5305
                P-value  

  یشیآزمااشتباه  یارمع 13.885 155.02 0.0336   0.0092 0.0727 0.0748
                SEM  

    ). >05/0Pهایی داراي حروف متفاوت از نظر آماري داراي اختالف معنی داري هستند (در هر ستون، میانگین1
  میلی گرم سلنیوم از منبع سلنات سدیم در کیلوگرم جیره غذایی 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120شاهد +  *

 یوم از منبع سلپلکس در کیلوگرم جیره غذاییسلن لی گرممی 4/0و  Eمیلی گرم ویتامین  120+  شاهد** 
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

*Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet sodium selenite.  
** Control plus 120 mg/kg of diet vitamin E and 0.4 mg/kg of diet Sel-plex 

  
در  Eتأثیر گنجاندن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه ویتامین 

گـذار در  هاي ژاپنی تخمپاسخ سیستم ایمنی سلولی بلدرچینبر  جیره
ساعت  24 ها نشان داد در زمانداده یهتجزآورده شده است.  6جدول 

ـ    هـاي  ین گـروه پس از تزریق فیتوهماتوگلوتینین اگر چـه اخـتالف ب

بـا   Eآزمایشی مکمل شده با منابع مختلف سلنیوم به همراه ویتامین 
گروه شاهد معنی دار نشد اما پاسخ ایمنی  در اثر افزودن سلنیوم تمایل 

ساعت پـس   48). پاسخ ایمنی در زمان p=068/0به بهبودي داشت (
 یقاتتحق یبه طور مشابه در برخ ).p<05/0از تزریق معنی دار نشد (
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را  ی داري، اثر معنE یتامینو گرمیلیم 200تا  100با افزودن سطوح 
در مطالعـه   .)35 و 26(نشـده اسـت    یافـت در یمنیا یستمدر پاسخ س

بر  گرمیلیم 1/0و  5/0، 0( یومکه اثرات سطوح مختلف سلن یگري،د
ـ  هـاي ینبلدرچ یمنیا یستم) بر سمیلوگرک قـرار   یمـورد بررسـ   یژاپن

 یلوگرمبر ک گرمیلیم 1/0 يحاو یرهکننده ج یافتدر يهاگرفته، جوجه
. )10( انـد را نشان داده SRBC یهعل باديیآنت یترت ینباالتر یوم،سلن

مرغ مادر، موجب  یرهبه ج E یتامینافزودن سطوح متفاوت وهمچنین 
و هومورال شـده و   یسلول یمنیا یستمدر پاسخ س داري	یمعن یشافزا
را نشـان   يباالتر یمنیپاسخ ا E یتامینسطح و ینباالتر يحاو یرهج

میلی گرم  3/0غذایی حاوي  یرهج یگري،مشابه د یدر بررس .)25( داد
همـورال را در   یمنـی ا یشبر افزا داريی اثر معن یوم،سلندر کیلو گرم 

 یقـات تحق یجنتـا با توجه به  . )48( به همراه داشته است یمرغ گوشت
اسخ ایمنی و آزمایش حاضر مبنی بر تمایل به بهبودي پ محققان یگرد

 یومکه سلن رسدیبه نظر م در پرنده هاي تغذیه شده با مکمل سلنیوم
و سـبب   )36( بـوده  T هـاي یستلنفول یرو تکث یمنیا یستممحرك س

ـ  یـک بـه تحر  هایتسواکنش لنفو یشافزا  یـن . امـی گـردد  ژن  یآنت
 يبـر رو  2 ینترلوکینا هايیرندهتعداد گ یشبه شدت با افزا یسممکان

 هـاي سـلول  یزو تمـا  یرتکث يدر ارتباط است و برا هایتسطح لنفوس
 یسـتم ، سEیتـامین  و ینهمچن. )36 و 6( است یاتیح یتوتوکسیکس
و  هایلدر نوتروف یدازپروکس یونگلوتات یتفعال یکبدن را با تحر یمنیا

 T هايیتلنفوس یتفعال یکبا تحرو  یتخون تقو یانجر يماکروفاژها
عوامل مختلف را  یهبر عل هايباد یآنت یدو تول يخوار یگانهب یتو فعال

  دهد.یم یشافزا
ی نتایج آزمایش حاضر نشان داد افزودن منابع آلـی و  کل طور به

در جیره غذایی پرندگان آزمایشی  Eمعدنی سلنیوم به همراه ویتامین 
تاثیري بر صفات عملکرد نداشت اما افزایش انتقـال سـلنیوم در زرده   

وصیات کیفی تخم بلـدرچین را بـه   تخم بلدرچین و بهبود برخی خص
همراه داشت. همچنین تغذیه سلنیوم آلی و معدنی به همراه ویتـامین  

E  .سبب بهبود اکسیداسیون چربی زرده در طول دوره نگهداري شد  
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Introduction 1: Selenium is an essential trace element, which plays a key role in the development of reproductive 

performance and animal safety. This mineral is an important part of at least 25 effective proteins in a variety of 
physiological functions, including increased resistance to oxidative stress, DNA repair, and improvement to 
reproductive performance and immune function. Despite the fact that selenium requirement of birds can be met by corn-
soybean meal diet, dietary sodium selenite up to a maximum level of 0.5 mg kg-1 is highly recommended to improve 
avian health and productive performance. However, interaction with other minerals, poor retention and lower deposition 
efficiency questioning the incorporation of sodium selenite into the diet. Vitamin E is the main antioxidant in egg yolk 
lipid terminating the lipid peroxidation chain by reacting with lipid peroxides and making them be stable. Diet 
supplementation with vitamin E could improve performance and egg quality and provided health benefits to laying 
hens. The positive effects of Se and vitamin E on egg production, egg quality traits has been extensively studied in 
laying hens, but information regarding the potential benefits of these antioxidants on the productive performance of 
Japanese quails is limited in literature. Thus, this study was conducted to investigate the combined effects of various 
sources of selenium (0.4 mg kg-1) plus vitamin E (120 mg kg-1) on performance, qualitative characteristics, immune 
system and blood metabolites of Japanese quails. 

 
Materials and Methods: A total of 144 12-week-old female Japanese quails were randomly divided into three 

treatment groups with four replicates and twelve birds in each in a completely randomized design. The experimental 
treatments consisted of basal diet (with no supplementation) and two organic (sel-plex) and inorganic (sodium selenite) 
sources of selenium which provided 0.4 mg/kg, plus 120 mg of vitamin E per kilogram of diet. Feed intake, feed 
conversion ratio (FCR), egg production and quality parameters in fresh and stored eggs, cell immunity, blood 
cholesterol, triglyceride and total antioxidant contents were evaluated. At the end of experiment, egg yolk selenium and 
malondialdehyde concentrations were measured. The thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assay with small 
modification was used to measure lipid oxidation. Briefly, 2 grams of homogenous yolk was mixed with 5 mL of 20 % 
trichloroacetic acid (TCA) and 4 mL distilled water, and homogenized for 30 s at high speed. The homogenate was then 
centrifuged (1000 g for 20 min) and the resulting supernatant was filtered with Whatman Filter Paper (grade no. 1). 
Two mL of filtrated was mixed with 2 mL of thiobarbituric acid (TBA, 0.02 M) in a test tube and heated in boiling 
water for 20 min. After cooling, the absorbance of the resulting solution was read with a spectrophotometer at 532 nm. 
 

Results and discussion: The results showed that egg weight, egg laying percentage and feed conversion rate were 
not affected by selenium organic and inorganic sources compared to control group (P > 0.05). Birds receiving organic 
selenium along with vitamin E in their diets had low feed intake compared to other treatments and their feed conversion 
ratio numerically decreased and intended to significant (p<0.1).The organic selenium plus vitamin E improved the 
height of white, HU units, yolk pH, and yolk index compared to control group. Egg quality parameters including yolk 
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index and shell surf index in inorganic selenium group were significantly higher than control group (p<0.0.05). Egg 
yolk selenium was increased in organic and organic selenium (2.06, 1.31 mg/kg) compared to control (0.36), which is a 
better value from the nutritional viewpoint. Blood cholesterol and triglyceride levels were not affected by experimental 
diets. Concentration of yolk MDA was highest in control and lowest in organic selenium group during storage (P < 
0.05). The result of this study showed that egg production, feed conversion ratio and total egg mass were not affected by 
experimental treatments. This was also observed by other researchers who evaluated the dietary inclusion of vitamin E. 
In another one egg quality parameters, however, egg weight was significantly raised after being fed with a diet 
contained 120 mg kg-1 of vitamin E and 0.4 mg kg-1 of organic selenium.  
 

Conclusion: In conclusion, our study data revealed dietary organic selenium and vitamin E, could improve the egg 
quality during storage and increased egg yolk selenium of Japanese quails. 
 

Key words: Blood metabolites, egg quality, Japanese quail, sel-plex, sodium selenite. 
 


