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 "هقالِ پضٍّشی"
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 چکیذُ
هادر گَشتی طیَر بارٍری ٍ جَجِ درآٍری  فزاسٌجِ( در جیزُ غذایی بز Seهٌابع سلٌیَم ) ارثآهٌظَر بزرسی  بِ پضٍّش حاضز    

گزم سذین  هیلی 5/0شاهل: تیوار شاّذ )جیزُ پایِ، فاقذ هکول سلٌیَم(، جیزُ پایِ +  ّشپضٍ تجاری اًجام شذ. تیوارّای ایي
شذُ ریشپَشاًیگزم سلٌیَم  هیلی 5/0( ٍ جیزُ پایِ S-Met) گزم سلٌَهتیًَیي هیلی 5/0(، جیزُ پایِ + SSسلٌیت )سلٌیَم هعذًی( )

(MS-Met ُدر کیلَگزم جیز )ًضاد قطعِ خزٍط هادر گَشتی  20قطعِ هزغ ٍ  100عذاد ت پضٍّش. بزای اًجام ایي بَدُ است
ّا با استفادُ اس هالش شکوی اًجام شذ ٍ بِ  آٍری هایع هٌی اس خزٍط . جوعدر ًظز گزفتِ شذّفتگی  33سي  با آربَراکزس پالط

ّای  تلفات جٌیي ٍ جَجِدار،  ّای ًطفِ هزغ بارٍری، جَجِ درآٍری، جَجِ درآٍری اس تخن ،کشی جَجِ فزاسٌجِّا تلقیح شذ.  هزغ
-درصذ بارٍری ٍ درصذ جَجِ فزاسٌجِبزرسی قزار گزفت. ًتایج ایي پضٍّش ًشاى داد کِ  ّفتگی هَرد 44ٍ  54یک در   درجِ

کِ با سلٌیَم  یپزًذگاًبا ٍ سلٌیَهیتًَیي( تغذیِ شذًذ؛ در هقایسِ  شذُ ریشپَشاًیکِ با هٌابع سلٌیَم آلی ) یدرآٍری در پزًذگاً
شذُ در هقایسِ با  رآٍری در تیوار سلٌیَم ریشپَشاًیددرصذ بارٍری ٍ جَجِ( ٍ p<05/0یافتِ است ) تغذیِ شذًذ، افشایش هعذًی

طَری  بِتغذیِ شذًذ،  شذُریشپَشاًیکِ با سلٌیَم  یّوچٌیي درصذ تلفات جٌیٌی در پزًذگاًسایز تیوارّا بیشتز بَد. 
ّای سلٌیَم آلی  استفادُ اس هکول ایج حاصل اس ایي پضٍّش بیاى کزد کِکلی ًت طَربِ .(p<05/0) یافت  کاّش یتَجْ قابل

ًسبت بِ سایز بارٍری ٍ جَجِ درآٍری  فزاسٌجِدر جیزُ غذایی در گلِ هسي باعث بْبَد شذُ ریشپَشاًیبخصَص سلٌیَم 
 .شَد هیخصَص سلٌیَم هعذًی تزکیبات سلٌیَم، بِ

 
 یهادر گَشتسلٌیَم، ، َشاًیریشپّای کلیذی: جَجِ درآٍری،  ٍاصُ

 

 هقذهِ
سلٌیَم یکی اص ػٌبصش غیشفلضی ٍ کویبة دس جیشُ غزایی     

ًبپزیش   ػٌَاى ثخص جذایی طیَس ضشٍسی است. سلٌیَم ثِ
ّبی اًسبى ٍ حیَاًبت ًَع سلٌَپشٍتئیي، دس ثبفت 25حذاقل 
ّبی فیضیَلَطیکی هْن هبًٌذ ضَد کِ دس تٌظین فؼبلیتثیبى هی
ٍ تَسؼِ جٌیٌی ضشکت داسد.  تَلیذ اسپشموٌی، سضذ، ای

ّبیی هبًٌذ گلَتبتیَى پشاکسیذاص ٍ تیَسدٍکسیي  سلٌَپشٍتئیي
سدٍکتبص اص اجضای هْن سیستن آًتی اکسیذاى ٍ ایوٌی ثذى 
ثشای اص ثیي ثشدى پشاکسیذّبی ّیذسٍطى ٍ ّوچٌیي 

ّوچٌیي سلٌیَم یک  ،(30) ّیذسٍپشاکسیذّبی لیپیذی ّستٌذ
ّب ٍ غطبی سلَلی ًبضی اص  ػٌصش دفبػی کِ اص آسیت ثِ سلَل

پشاکسیذ ّیذسٍطى ٍ سبیش پشاکسیذّب ٍ اص آسیت اکسیذاتیَ ثِ 
DNA دس  پشًذگبى. ًیبص (11،13)کٌذ  سپشم جلَگیشی هیا

ٍ اص ثَدُ ثسیبس اًذک  ػٌصش سلٌیَمثِ ضشایط فیضیَلَطیکی 
قسوت دس هیلیَى )ثَقلوَى ٍ  02/0گزاس( تب )هشؽ تخن 06/0

. تَصیِ هؼوَل ثشای افضایص سطح (41) اسدک( هتفبٍت است
 15/0ّبی گَضتی طی دٍسُ پشٍسش سلٌیَم دس جیشُ جَجِ

 لی دس ضشایط تجبسی ٍجَدگشم ثش کیلَگشم است ٍهیلی
دّذ. اصَال ّبی هختلف ًیبص ثِ سلٌیَم سا افضایص هیتٌص

احتیبج ثِ سلٌیَم ثشای کبسکشدّبی هختلف هتفبٍت است. 

گشم دس کیلَگشم اص آى ثشای حفظ هیلی 08/0ثشای هثبل 
هصشف خَساک ٍ افضایص ٍصى سٍصاًِ کبفی است اهب ثشای 

گشم ثش هیلی 2/0کسیذاص پشاحفظ حذاکثش فؼبلیت گلَتبتیَى
ّبی غزایی  . ایي ػٌصش ثِ جیشُ(45) کیلَگشم اص آى الصم است
آلی ضَد، سلٌیَم غیش ٍ آلی اضبفِ هی طیَس ثِ دٍ ضکل هؼذًی

ضی ّبی سلٌیت، سلٌبت، سلٌیذ ٍ ّوچٌیي ثِ فشم فلدس فشم
 ّبی استفبدُ اص سلٌیَم غیشآلی ضَد. هحذٍدیتیبفت هی

ثَدى، اثشات هتقبثل خَثی ضٌبختِ ضذُ است کِ ضبهل سویثِ
ثب سبیش ػٌبصش، رخیشُ کن، کبسایی پبییي اًتقبل ثِ ضیش، تخن 

یَم دس ثذى، هشؽ ٍ گَضت ٍ تَاًبیی کن ثشای حفظ رخیشُ سلٌ
 1. سلٌَهتیًَیي(21،40) اکسیذاًی هی ثبضذدفغ ثبال ٍ اثشات پش

تشیي تشکیجبت سلٌیَم آلی ضذُ ثب سلٌیَم هتذاٍلٍ هخوش غٌی
ّستٌذ. ایي تشکیجبت اص قذست صیستی هٌبسجی ثشخَسداس ّستٌذ 
ٍ کوتشیي سویت سا ًسجت ثِ سبیش تشکیجبت سلٌیَم داسا 

 .(31) ّستٌذ
 ،تَجِ ثِ اّویت سلٌیَم ٍ اثشات هثجت آى دس طیَس    

ضذُ است. ػولکشد   صیبدی سٍی سلٌیَم اًجبم ّبیپظٍّص
ّبی گَضتی ًیض دس پبسخ ثِ  تَلیذی ٍ سبیش صفبت جَجِ

 ّبیپظٍّصکشدى سلٌین ٍ هٌجغ آى هتغیش ثَدُ است. اضبفِ
م ثبػث افضایص َاًذ کِ اضبفِ کشدى سلٌیصیبدی ًطبى دادُ

1- Selenomethionin  

 داًشگاُ علَم کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی ساری
 پضٍّشْای تَلیذات داهی
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متعدد دیگری  هایپژوهشدر حالی که ، (37،27) شود یرشد م
م تأثیر معنی داری بر وکردن سلنیکه اضافه داده استنشان 

نیز  (03)و همکاران  دنیز. (03 ،5) عملکرد رشد نداشته است
م وم آلی در مقایسه با سلنیوگزارش کردند که استفاده از سلنی

م بهبود ضریب تبدیل ومعدنی و یا جیره بدون مکمل سلنی
و  چاکتغذایی را در پی داشت. نتایج مشابهی در پژوهش 

نیز با بررسی  (2)و همکاران  بوشود.  دیده می (01)همکاران 
م آلی و معدنی همراه با روی اعالم وسازی جیره با سلنیمکمل

در مقایسه با سلنیوم م آلی به شکل مؤثرتری وکردند که سلنی
شود. همچنین اغلب  در ماهیچه سینه ذخیره میمعدنی 
های قبلی در مورد اثرات سلنیم بر سیستم ایمنی نشان  بررسی

طور سخ سیستم ایمنی بدن بهدهد که نیاز به سلنیم در پا می
  (32, 32) قابل توجهی باالتر از نیاز عادی رشد و تغذیه است

خود گزارش داد که سلنیوم آلی  پژوهشدر  (01) سورای    
گذاری  گذار را در آخرین مراحل تخم های تخم باروری مرغ

 خصوص سلنیومهای آلی سلنیوم بهبهبود بخشید. شکل
ش سطح سلنیوم های معدنی در افزایمتیونین نسبت به سلنیت

پراکسیداز خون توانایی بیشتری های گلوتاتیونخون و فعالیت
عنوان های سلنیوم آلی بهنتیجه کمپلکس در (07) دارند

ها و حیوانات در نظر فراهمی برای انسان بیشترین زیست
های سلنیوم برای حفظ سالمت . مکمل(07) گرفته شده است

و باعث  (30) حیوانات، انسان و محیط زیست اهمیت دارد
هش بروز مرگ و میر افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کا

شود. همچنین افزودن های قلبی عروقی میناشی از بیماری
تواند سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی مکمل سلنیوم می

.  نقش سلنیوم در سالمت انسان و بیماری (5) را بهبود بخشد
 . (20) بسیار مورد توجه قرار گرفته است

از طرف دیگر با توجه به توسعه تکنولوژی، امروزه محققان     
های شیمیایی بین ماده فعال و  منظور جلوگیری از واکنش به

نتیجه جلوگیری از عوارض جانبی ماده فعال و  محیط و در
طور گسترده از  نگهداری ماده فعال، به طوالنی شدن زمان

 کردن، ریزپوشانی. (31) کننداستفاده می اهریزکپسول
تکنولوژی است که در آن ترکیبات هدف، توسط ترکیبات 

وجود آید. به ریزکپسولدیواره پوشش داده می شود تا ذرات 
ترل توانند محتویات خود را با سرعتی کنها میاین کپسول

آزاد نمایند. در این  ،شده شده و یا در شرایط خاص تعریف
ها، آنزیم ،هاروغنها، ها، اسانستکنیک انواع طعم

توانند توسط ترکیبات عناصر کمیاب می ها ومیکروارگانیسم
ها پوشش ها و چربیها، پروتئینبیوپلیمر مانند کربوهیدرات

عملیاتی فیزیکوشیمیایی یا مکانیکی  ریزپوشانیداده شوند. 
یک پوشش و تولید ذراتی با  برای محصور نمودن یک جز در

 هاریزکپسولترین خصوصیت مهماندازه بسیار کوچک است 
، حفظ محتویات خود در برابر شرایط نامساعد محیط مانند دما
 اسیدیته محیط،  اکسایش و قابلیت رهایش هوشمندانه آنها در

 از این رو با استفاده از این فناوری  .باشدنقطه هدف می
توان غذا و داروهایی تولید نموده که مواد پوشش داده شده می

و را دربرابر شرایط نامساعد محافظت تا پس از مصرف بیواکتی
خود بروز دهد. برای تهیه  نقش تغذیه ای و درمانی از

ها )ذرات از مواد مختلف از جمله از لیپوزوم هاریزکپسول

کروی( است که از مقیاس نانو تا میکرو متغیر هستند استفاده 
زیادی با استفاده از منابع  هایپژوهش. اگرچه در (02) شودمی

در  پژوهشیاما تاکنون  ،شده است  مختلف سلنیوم انجام
 فراسنجهو تأثیرات آن بر  شدهریزپوشانیسلنیوم ارتباط با 

همین جهت به .نشده است باروری و جوجه درآوری گزارش 
یر افزودن منابع مختلف بررسی تأث ،حاضر پژوهشهدف از 

بر باروری و جوجه  ریزپوشانی شدهسلنیوم ازجمله سلنیوم 
 باشد. درآوری در مرغ مادر گوشتی می

 
 هامواد و روش
 شدهریزپوشانی تهیه سلنیوم

و همکاران  سرابندیبرحسب روش  شدهریزپوشانیسلنیوم     
در این روش عنصر سلنیوم با استفاده از  .تهیه گردید (22)

طور  شوند. به کیتوزان با وزن مولکولی متوسط پوشانده می
گرم  10/1گرم لیستین و  12/1در این فرآیند،  خالصه

مغناطیسی در محلول اتانول  کلسترول با استفاده از همزن برقی
 3مدت بهیند تبخیر آسپس با استفاده از آپرواتور فر .حل شدند

گراد انجام گردید. مخلوط سانتیدرجه  01ساعت و در دمای 
( که دارای PBSیند تبخیر بانمک بافر فسفات )آناشی از فر

 دومدت بهبود،  = 7pHمقادیر مختلف از میکروسلنیوم در 
 دقیقه مخلوط شد. 

 تیمارهای آزمایشی
دانشگاه علوم  یورط یقاتتحق یستگاهدر اپژوهش حاضر    

 یپژوهش-یواقع در مزرعه آموزش یعیو منابع طب یرزکشاو
قطعه خروس با وزن  31 تعداد منظورانجام شد. بدین 0شماره 

( با Arbor Acres® Plusآربورآکرز پالس ) نژادمشابه از 
هفته به چهار گروه دسته بندی و به شیوۀ کامل  20سن 

( 01×21×51های انفرادی به ابعاد )  تصادفی درون قفس
قطعه مرغ از همین  011منتقل شدند و همچنین  مترسانتی

واحد آزمایشی توزیع  0طور تصادفی در بهیکسان، و سن  نژاد
ه( طیور هفت 50تا  22و در طی مدت انجام تحقیق )از  شدند

 شرح زیر قرار گرفتند:تحت تغذیه چهار تیمار به
 ( جیره پایه )تیمار شاهد، فاقد مکمل سلنیوم(.0 
گرم سدیم سلنیت )سلنیوم معدنی(  میلی 5/1یه + ( جیره پا3 
(SS.) 
 (.S-Metگرم سلنومتیونین ) میلی5/1( جیره پایه + 2
-MS) شده ریزپوشانیگرم سلنیوم  میلی 5/1( جیره پایه + 0 

Met.در کیلوگرم جیره بود ) 
 صورت آردی مورد استفاده قرار گرفتههای غذایی بهجیره   
های مادر گوشتی رورش مرغپجات و طبق راهنمای احتیا شد
. دورۀ (0)جدول  کرز پالس تهیه و تغذیه شدنداآربور نژاد

ساعت  هشتو  روشناییساعت  02نوری مورد استفاده شامل 
 درجۀ  32تا  30تاریکی بود و دمای سالن در محدودۀ 

با  00آوری مایع منی از ابتدای هفته حفظ شد. جمع گرادسانتی
و برای جلوگیری از  (0) می انجام شداستفاده از مالش شک

های هر تیمار با هم   مایع منی خروس کمی و کیفی،اختالفات 
 ر تیمار به های همخلوط شدند، سپس مایع منی خروس

 .(25) های همان تیمار یک بار در هفته تلقیح شدمرغ

 و احسان اسکوئیان ، محمود حیدری، سید مهدی جعفری، سید رضا هاشمیحسام المحمود
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 030................. ......................................... یهای مادر گوشت در مرغ یدرآورجوجه و یبر فراسنجه بارور یومکردن سلن یزپوشانیو ر  یوممنابع مختلف سلن یرتأث

 دهنده و ترکیبات شیمیایی جیره پایهاجزای تشکیل -0 جدول
Table 1. Composition and chemical compounds of basal diets  

 درصد مواد مغذی جیره درصد               دهنده جیره اجرای تشکیل
 3720 )کیلوکاگری در کیلوگرم( انرژی قابل متابولسیم 0/50 ذرت

 0/05 پروتئین خام 21 اسویکنجاله 
 0/0 کلسیم 3/0 سویا روغن

 53/1 فسفر قابل دسترس 7 کلسیمکربنات
 20/1 لیزین 3 فسفاتکلسیم دی

 7/1 سیستئین متیونین+ 37/1 نمک
 02/1 تریپتوفان 3/1 متیونین

 70/1 ترئونین 03/1 لیزین
 05/1 متیونین 35/1 0)فاقد سلنیوم( معدنیمکمل 
   35/1  3هویتامینمکمل 

 راهنمای پرورش مرغ مادر سویه آربوراکرز تهیه شده است.ی فترچهه در دتوصیه شدت حتیاجاس اسااپایه بر ه جیر
 گرم ید. 7/0گرم مس، میلی 5/5گرم روی، میلی 00گرم منگنز، میلی 00گرم آهن، میلی 55هر کیلوگرم از مکمل معدنی حاوی:  -0
-میلی 2K ،5/3گرم ویتامین میلی E ،3/3المللی ویتامین واحد بین D3 ،02511واحد بین المللی ویتامین A ،2211111واحد بین المللی ویتامین  0011111حاوی: هر کیلوگرم از مکمل ویتامینه  -3

گرم میلی B12 ،55ویتامین  گرممیلی B9 ،0/33گرم ویتامین میلی B6 ،2/1مین گرم ویتامیلی B5 ،2/2گرم ویتامین میلی B3 ،2/2گرم ویتامین میلی B2 ،30گرم ویتامین میلی B1 ،5/5گرم ویتامین 
B7 ،001 .گرم کولین کلراید 
 

 

 هفتگی(  50هفتگی و  00ا در سن )ه  مرغ  تخمسپس     
درجه  02-00روز در دمای  01مدت به شده آوریجمع

در صد در اتاق ذخیره  71تا  21گراد و رطوبت نسبی  سانتی
جوجه  فراسنجهجهت ارزیابی  مرغ نگهداری شدند.متخ

نتقال و ضدعفونی، درآوری پس از مراحل مختلف نگهداری، ا
درجه سلسیوس و  5/27کشی در دمای در دستگاه جوجه

بینی )کندلینگ(   داده شدند. نور درصد قرار 21رطوبت نسبی 
کشی برای بعد از خواباندن در دستگاه جوجه 00و  0در روز 

پس از آن  ،(32) ن درصد باروری و تلفات جنین انجام شدتعیی
های هچر منتقل گردیدند. یدار به سینهای نطفه  مرغتخم

دار نسبت به تعداد  های نطفهمرغ درصد باروری از تعداد تخم
درآوری از تعداد جوجه ها ست شده و درصد جوجه مرغ کل تخم

 011در عدد دار ضربهای نطفه  مرغ به کل تخمهچ شده نسبت 
های شکسته مرغتمامی تخممحاسبه شد. در حالی که تلفات 

 0 شامل، و تلفات جنینی به سه دوره تقسیم شدند. این مراحل
گی )تلفات میان روز00تا  0گی )تلفات ابتدای دوره(، روز7تا 

 .(33) باشدروزگی )تلفات انتهای دوره( می30تا  00دوره( و 
در شرایط  شدهریزپوشانیآنالیز رهایش سلنیوم 

 معده و روده(شده گوارشی )سازی شبیه
و  ژانگسازی معده و روده بر اساس روش مایع شبیه    

 غییرات تهیه شد. ابتدا محیط با اندکی ت (00)همکاران 
 Simga)گرم پپسین  3/2کردن شده معده با حلسازیشبیه

Aldrich P7000 ) گرم  3وNaCl  در آب دیونیزه ایجاد
با افزودن اسید هیدرو کلرید یک موالر بر روی  pHگردید و 

 01شده روده شامل سازی. اجزای محیط شبیهشدتنظیم  5/0
مول  15/1و ( Simga Aldrich P15000)ن گرم پانکراتی

( بود و Oxoid, Basingstoke, UK)مونو پتاسیم فسفات 
 0/7موالر استریل به حدود  0/1آن با محلول سود  pHسپس 

به  شدهریزکپسولهگرم ماده  0/1طور خالصه، بهرسانیده شد. 
 شده معده اضافه گردید و این سازیلیتر محیط شبیهمیلی 2

 211درجه با تکان دادن ثابت با سرعت  3دمای  مخلوط در
گیری در ساعت انکوبه شد و نمونه 0ه برای دور در دقیق

هضم  منظور بررسیهدقیقه انجام گردید. ب 31نی افواصل زم
سازی روده به محصول لیتر محیط شبیهمیلی 07ی، اروده

اضافه گردید.  0/7میزان به pHنهایی هضم معده با تنظیم 
دقیقه با تکان دادن  031درجه برای  27خلوط در دمای این م

این دور در دقیقه انکوبه گردید و در طی  211ثابت با سرعت 
  دقیقه انجام گردید. 21گیری در فواصل نمونه مرحله

 آنالیز آماری
 یشحاضر در قالب طرح کامالً تصادفی با آرا یشآزما    

 0( و یتگهف 50و  00شامل دو سطح سن ) 3×0 یلفاکتور
 یآل یومسلن ی،معدن یوم)کنترل، سلن یشیآزما یمارهایسطح ت

 یطرح کامال تصادف ییه( و بر پاشدهریزپوشانی یآل یومو سلن
( با GLM) یهها با استفاده از روهداد یآمار یانجام شد. واکاو
 یزآنالدرصد  5 یداریدر سطح معن SASافزار استفاده از نرم

 یبرا یحها پس از تصحهربعات گروحداقل م یانگینشدند. م
 یسهبا هم مقا یچندگانه بر اساس آزمون توک هاییسهمقا

 شدند.
 
 و بحث یجانت

تأثیر سن گله و منبع سلنیوم بر صفات باروری، درصد     
دار در های نطفهدرآوری از تخمدرصد جوجه درآوری وجوجه

 باط باارت. نتیجه این تحقیق در نشان داده شده است 0جدول 
صفت باروری نشان داد که افزودن سلنیوم آلی ومعدنی به 
جیره غذایی گله مسن وجوان باعث بهبود درصد باروری در 

که؛ در گله جوان  یمقایسه با شاهد بوده است. در حال
دار بر صفت باروری ثیر معنیأهفتگی( منبع سلنیوم ت00)

لنیوم در نداشت، در حال که تفاوت قابل توجه بین تیمارهای س
(، و بهترین نتیجه از تیمار p<15/1گله مسن وجود دارد )

ذکر ه(. الزم ب3 دست آمد )جدولهب شده ریزکپسوله سلنیوم
منبع سلنیوم بر صفت  ثیر متقابل بین سن گله وأاست ت

نتایج حاصل از (. این نتیجه با p>15/1باروری وجود ندارد )
نتایج حاصل از د که ( همخوانی دار05) الیبال و بریک پژوهش

هفتگی در 32های با سن آن است که، گلهپژوهش آنان بیانگر 
هفتگی، مقادیر بهتر از صفات 20های با سن  گله مقایسه با

همچنین با  ،(00)ه است باروری و جوجه درآوری نشان داد
بر طبق پژوهش  رد.( مطابقت دا32نتیجه خان و همکاران )

بر محیط محل لقاح  تواندمی ، منبع و شکل سلنیوم غذاییآنان
سلنیوم آلی باعث بهبود شرایط  که  طوری تأثیر بگذارد. به

ها  در مرغ 0(SST)ذخیره اسپرم  هایلولهمانی اسپرم در  زنده
و  فاسنکوو این نتیجه در تحقیقات  (32) باشد مسن می
احتماالً  .تأکید شد (0) و همکاران آگاتهو  (02)همکاران 

1- Sperms Storage Tublus  

 و احسان اسکوئیان ، محمود حیدری، سید مهدی جعفری، سید رضا هاشمیحسام المحمود
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 035..................... .................................................................................................................. 0011/ تابستان 23پژوهشهای تولیدات دامی سال دوازدهم/ شماره 

سلنیوم از استفاده تواند بیانگر آن باشد که حاضر، مینتیجه 
کند  از آزاد شدن سلنیوم در معده جلوگیری می ریزپوشانی شده

 ریزکپسولصورت  نتیجه باعث رسیدن آن به روده به و در
شده است  گزارش  (2)و همکاران،  آتیا پژوهشدر . باشد می

که سلنومتیونین و سدیم سلنیت تأثیری بر باروری نژادهای 
ترتیب با   این  د، بهنهفته ندار 02و  03، 20گوشتی در سن 

 .حاضر همخوانی ندارد پژوهشنتیجه 

 

 های مادر مرغ دار ای نطفهه مرغ ه درآوری از تخمججو درآوری و، جوجهبر درصد باروری ترکیبات مختلف سلنیومثیر سن گله و أت -3دول ج
 گوشتی نژاد آربوراکرز             

Table 2. The effect of age and different sources of selenium on fertility and hatchability in Arbor Acres broiler  
                 breeder  

 های آزمایشیتیمار
 

 جوجه درآوری )%( باروری )%(
دار  های نطفه مرغ ی از تخمجوجه درآور

)%( 

 
 (هفته) 00سن 

+ 
 تیمارهای آزمایشی

 b55/00 b22/77 25/05 شاهد

 a02/00 a00/72 20/02 سلنیت سدیم

 a21 a52/01 07/21 سلنومتیونین
 a00/02 a01 02/02 شده یزپوشانیسلنیوم ر

P-Value 10/1 1117/1 17/1 

SEM 03/0 2/2 73/5 

 
 )هفته( 50سن 

+ 
 تیمارهای آزمایشی

 

 c00/77 ᶜ7/21 ᶜ73/70 شاهد

 b00/03 b57/20 b50/02 سلنیت سدیم

 b02/03 a05/73 a00/07 سلنومتیونین

 a03/02 a70/75 a20/07 شده یزپوشانیسلنیوم  ر
P-Value 1110/1 1110/1> 110/1 

SEM 12/5 23/7 70/2 

 
 

 

 
 اثر متقابل 

 (تیمارهای آزمایشی )سن+

    )هفته( سن گله

00 a07/00 a07/70 a27/00 

50 b00/03 b02/22 b02/00 

 تیمارهای آزمایشی
   

 c25/00 c13/27 b00/03 شاهد

 b53/05 b10/70 a05/02 سلنیت سدیم

 ab02/02 a71/72 a12/02 سلنومتیونین

 a22/07 a05/77 a50/00 شده یزپوشانیسلنیوم  ر

P-Value    
 <1110/1 <1110/1 <1110/1 سن گله

 <1110/1 <1110/1 <1110/1 تیمارهای آزمایشی

 02/1 112/1 01/1 تیمارهای آزمایشی ×سن

a  وb دار میدر هر ستون تفاوت اعداد با حروف غیر مشابه معنی( .15/1باشدp<) 
 

 ثیر سن گله و منبع سلنیوم بر درصد أت ارتباط با در    
است که  از آن قیق حاکینتیجه این تح ،آوریدر جوجه

ونین( به و سلنومتی ریزپوشانی شدهافزودن سلنیوم آلی )سلنیوم 
هفتگی( منجر به باالترین درصد  50جیره غذایی گله مسن )

که تفاوت قابل است  یر حالاین د. شده استجوجه درآوری 
ان وجود ندارد بین تیمارهای حاوی سلنیوم در گله جو ایتوجه

منبع  ذکر است اثر متقابل بین سن گله و(. الزم به0)جدول 
(. در p<15/1سلنیوم بر درصد جوجه درآوری وجود دارد )

های  مرغدرصد جوجه درآوری از تخم ،نتیجه تحقیق حاضر
اثر  منبع سلنیوم قرار گرفت و ثیر سن گله وأدار تحت تنطفه

در گله مسن  .سن گله وجود ندارد متقابل بین منبع سلنیوم و
ریزپوشانی تیجه با استفاده از سلنیوم آلی )سلنیوم بهترین ن

که در گله جوان  یدست آمد، در حالو سلنومتونین( به شده
داری بین تیمارهای سلنیوم وجود ندارد )جدول تفاوت معنی

مطابقت داشت  (32)(. این نتیجه با نتیجه خان و همکاران 0
که در تحقیق آن اشاره کردند که بهبودی در درصد باروری و 

 دار پرندگان تغذیه های نطفه مرغ درصد جوجه درآوری از تخم
ا سلنیوم شده ب شده با سلنیوم آلی در مقایسه با پرندگان تغذیه 

هفته( وجود دارد. همچنین  51معدنی در چهار نوع مرغ آسیل )
افزودن با  (30)اران کو هم الندروو  (22) و همکاران عثمان

گذار به  های غذایی مادر مرغ تخم مواد مکمل آلی به جیره
عناصر جیره  (22)سورای رسیدند. به گفته یکسانی نتیجه 

های  غذایی مادر عامل اصلی در ایجاد و سازگاری سیستم
پراکسیداسیون لیپید در  اکسیدانی برای محافظت در برابر یآنت

طی رشد جنین یا در اولین مرحله پس از جوجه هچ شده 
ها ناکسیدانتیآکه سلنیوم از جمله . با توجه به ایناست

گردد، وجود سلنیوم در دوران رشد جنین و مراحل محسوب می
 باشد.درآوری ضروری میپس از جوجه

اثر سن گله و منبع سلنیوم بر میزان تلفات جنینی و کیفیت     
نالیز آنتیجه  نشان داده شده است. 3ها در جدول جوجه

که افزودن سلنیوم رغم ایناست که علی از آنواریانس حاکی 
عث افزایش درصد جوجه درجه یک در مقایسه با تیمار شاهد با

داری بین منابع سلنیوم های مسن بوده اما تفاوت معنی در گله
عبارت دیگر هجوان وجود ندارد یا ب های مسن و مختلف در گله

ثیر ندارد. در أصد جوجه درجه یک تمنبع سلنیوم بر صفت در
در گله جوان در درصد جوجه درجه یک  ،ثیر سن گلهأمورد ت

 و احسان اسکوئیان ، محمود حیدری، سید مهدی جعفری، سید رضا هاشمیحسام المحمود
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که اثر دست آمد. در حالینتایج بهتری بهمقایسه با گله مسن 
منبع سلنیوم بر این صفت وجود ندارد  متقابل بین سن گله و

(15/1>p)  با شده های غذایی مکمل رژیم (.3)جدول
باعث افزایش  شدهتیونین و سلنومتیونین ریزپوشانیسلنوم
  .ها( شده است وجهیک )کیفیت اولیه ج  های درجه جوجه

 درصد تلفات جنینی، درصد کل تلفات جنینی و ارتباط بادر     
درصد تلفات جنینی انتهای دوره بر خالف درصد تلفات جنینی 

ثیر سن گله و منبع سلنیوم قرار أو میان دوره تحت ت یابتدای
که در گله مسن افزودن سلنیوم طوریهب .(p<15/1گرفتند )

ایر تیمارها منجر به کاهش در صد کل آلی در مقایسه با س
شده است. در ی و درصد تلفات جنینی انتهای دوره نتلفات جنی

داری بین منابع سلنیوم در گله جوان که تفاوت معنیحالی
نوع  (. همچنین اثر متقابل بین سن گله و2وجود ندارد )جدول 

نکته  منبع سلنیوم بر صفت درصد تلفات جنینی وجود ندارد.
کیفیت  وافزایش تلفات جنینی  بین ، ارتباط ماذکرهبالزم 
باشد میمرغ(  مرغ )کیفیت آلبومین و کیفیت پوسته تخم تخم

در مقایسه با  ،تر های مسن های گله که تخم طوری به .(05,  3)
( بیشتر Poresتر و منافذ ) های جوان دارای پوسته نازک گله
باشد و این امر منجر به افزایش تبادل گاز بین تخم و  می

 شود و درنتیجه رشد نمو جنینی و میزان  محیط می
الیبال  . همچنین(02) دهد آوری را تحت تأثیر قرار می درجوجه

های مسن  مرغ گله اشاره کردند که وزن تخم (00) و بریک
منجر به  ،و این امر همرغ گله جوان بود بیشتر از وزن تخم

متابولیسم شده و  فرآینداز دست دادن حرارت ناشی از کاهش  

 .یابد کاهش می، های مسن درآوری در گلهجوجهنتیجه  در
اکسیدان در طی رشد جنین در  سلنیوم قسمت اصلی آنزیم آنتی

شده ویژه در چند روز قبل از جوجه هچ کشی به وره جوجهد
ویژه در  شود، بنابراین اثرات محافظتی سلنیوم آلی به شامل می
کشی و اولین روزهای  در انتهای دوره جوجه ایشیحالت اکس

. عوامل زیادی بر (00)شود  شده مشاهده میهچ  بعد از جوجه
گذارد  های غذایی تأثیر می بودن سلنیوم در جیرهدر دسترس

مانند شکل شیمیایی عنصر، مقدار آن، حاللیت درون روده، 
کنش با عناصر  وضعیت فیزیولوژیکی ارگانیسم، سن و برهم

رسوب هت جسلنیوم آلی  گزارش شده است که. (02) دیگر
تر نسبت به سایر ترکیبات سلنیوم مناسبمرغ  داخل زرده تخم

اگرچه نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت  (.2است )
داری در تلفات جنینی ابتدای دوره و میان دوره بین  معنی

ی ما بهترین مقادیر در پرندگاناتیمارهای سلنیوم وجود ندارد، 
توان میست آمد. احتماالً دبا سلنیوم آلی تغذیه شدند، به که

بیان داشت که اثر مفید سلنیوم آلی بر کاهش تلفات جنینی در 
اُکسیدان عنوان آنتیدوره، ناشی از عملکرد سلنیوم به انتهای
شروع تنفس ریوی که در این مرحله پس از   طوری به باشد.

 همچنین. (00)جنین، اُکسیژن بیشتری جهت تنفس قرار دارد 
انواع اختالالت مختلف  بیان کردند که (20)و همکاران  شی

مانند اختالل در باروری، کاهش درصد جوجه درآوری و 
با کمبود سلنیوم در ارتباط  همچنین افزایش تلفات جنینی

 .است

 

    
که  اندکردهگزارش  (35)و همکاران  لیهمچنین  

های کبدی جنین مرغ اثر محافظتی  سلنومتیونین بر سلول
تواند با  بنابراین مکمل غذایی مادر با سلنومتیونین می .دارد

صد ، درایشییدان تحت استرس اکساکس بهبود توانایی آنتی
 .کشی کاهش دهدتلفات را در انتهای دوره جوجه

 

 های مادر گوشتی نژاد آربوراکرزدر مرغبر تلفات جنینی لنیوم ترکیبات مختلف سثیر سن گله و أت -2جدول 
Table 3. The effect of age and different sources of selenium on embryo mortality in Arbor Acres strain broiler 

breeder  

 های آزمایشیتیمار            
تلفات جنینی 
 مرحله اول )%(

تلفات جنینی 
 )%(مرحله دوم 

تلفات جنینی 
 مرحله سوم )%(

کل تلفات 
 جنینی )%(

ها درجه یک  جوجه
)%( 

 (هفته) 00سن 
+ 

 تیمارهای آزمایشی

 a20/00 12/27 55/0 30/2 00/2 شاهد
 b20/01 02/27 03/2 07/3 22/5 سلنیت سدیم
 b07/01 22/27 12/2 00/0 5/5 سلنومتیونین

 b50/01 52/20 02/3 10/2 27/0 شده یزپوشانیرسلنیوم 

P-Value 02/1 0/1 30/1 10/1 77/1 

SEM 07/2 02/5 07/3 02/0 23/0 

 )هفته( 50سن 
+ 

 تیمارهای آزمایشی

 a32/2 70/3 a37/2 a30/30 b72/20 شاهد
 b32/5 35/0 a22/2 b00/02 ab77/20 سلنیت سدیم
 b10/2 75/0 b20/0 c00/03 a0/22 سلنومتیونین

 b70/5 5/3 b00/0 c22/03 a32/22 هشد یزپوشانیر سلنیوم

P-Value 10/1 22/1 110/1 110/1 10/1 

SEM 55/2 72/0 50/3 72/2 05/2 

 اثر متقابل 
 (تیمارهای آزمایشی )سن+

      سن گله )هفته(
00 25/5 25/3 b2/2 b5/00 a20/27 
50 72/2 03/3 a25/5 a52/05 b75/20 

      یشیآزما یمارهایت

 a20/2 a02/07 b15/20 10/2 05/7 شاهد

 b10/5 b55/02 ab22/22 22/2 05/5 سلنیت سدیم
 bc20/2 b02/00 a15/27 70/0 77/5 سلنومتیونین

 c2/2 b32/00 a03/27 72/3 20/5 شده یزپوشانیر سلنیوم

P-Value      

 113/1 <1110/1 <1110/1 05/1 30/1 سن گله

 107/1 <1110/1 1112/1 22/1 0/1 تیمارهای آزمایشی
 7/1 12/1 12/1 72/1 55/1 تیمارهای آزمایشی ×سن

 و احسان اسکوئیان ، محمود حیدری، سید مهدی جعفری، سید رضا هاشمیحسام المحمود
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سلنیوم در  هایریزکپسولنتایج آنالیز رهایش  0در شکل     
قابل مشاهده  شده گوارشی )معده و روده(سازی شرایط شبیه

درصد  ،زمانمدت است. نتیجه تحقیق نشان داد که با افزایش 
روده  شده معده وسازی شبیه لنیوم رها شده در محیطس

دقیقه هضم  21در میان این نتایج بعد از  .دبایافزایش می
لیپوزومی باقی  ریزکپسولدرصد از سلنیوم در  00ای  معده
 32ای  دقیقه هضم روده 21همچنین پس از . ه استماند

 لیپوزومی باقی ماند و یا  ریزکپسولدرصد از سلنیوم در 
درصد از  77دقیقه هضم گوارشی  051پس از  ،عبارت دیگرهب

 ریزکپسولرهایش رسد . به نظر میه استسلنیوم رها شد
دهنده آن  شده گوارش نشانسازی سلنیوم در شرایط شبیه

 تواند هیدرولیز معده ونانو کپسوله لیپوزومی می ،کهاست 
سرعت تخریب مواد فعال زیستی محلول در شرایط دستگاه 

. مزیت نانو لیپوزوم این است (0، 02) کاهش دهدرا گوارش 
ی افزایش پایداری قابلیت دسترس زیستی به مواد ایکه توان

 inگیری خاص سلول در شرایط فعال زیستی و همچنین هدف

vitro  وin vivo  نتایج نشان داد که همچنین  و (23)شته دارا
 .(32)بوده است  باالیینانو لیپوزوم دارای سرعت ذخیره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 روده( سازی شده گوارشی )معده و سلنیوم در شرایط شبیه ریزکپسولرهایش  -0شکل 
Figure 1. Release of selenium microcapsule in simulated gastrointestinal conditions (stomach and intestine) 

 

نتیجه کلی این تحقیق نشان داد افزودن سلنیوم باعث     
تیمارهای  شده است. در بینجوان  بهبود صفات گله مسن و

ریزپوشانی سلنیوم افزودن سلنیوم آلی بویژه  حاضر، تحقیق
به  ه است.وی گله مسن نشان دادر ثیرات مثبت برأت شده

به جیره غذایی  ریزپوشانی شدهعبارت دیگر افزودن سلنیوم 
درآوری در جوجه بهبود صفات باروری و باعث افزایش و

که منبع است  یدر حالاین شود. مقایسه با سایر تیمارها می
لذا در  .له جوان وجود نداردثیر قابل توجه بر صفات گأسلنیوم ت

 ن بر آاثرات  ینده به استفاده از دیگر منابع سلنیوم وآتحقیقات 
 

 شود.های مسن طیور توصیه می روی صفات گله
 تشکر و قدردانی

 ن بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر ایمان کاتوزیا    
و  شدهریزپوشانیجهت همکاری در راستای ساخت سلنیوم به

منظور در کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اه علوماز دانشگ
 زم برای اجرای این تحقیق تشکر اختیار نهادن امکانات ال

 یآید. همچنین از همکاری شرکت زیست فناور عمل میبه
زمایشات همکاری آآریانا که در تهیه سلنیوم و انجام برخی از 

 شود.الزم را داشتند قدردانی می
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Abstract  
    This research was carried out to investigate the effects of dietary selenium (Se) sources on 
hatchability traits in commercial female broiler breeders. The experimental treatment diets were: 
control (basal diet, none-selenium), basal diet + 0.5 mg sodium selenite (SS), basal diet + 0.5 
mg Selenomethionine (S-Meth) and basal diet + 0.5 mg microencapsulated selenium (MS-Met) 
per kg diet. The total of 100 female and 20 roosters broiler breeder (Arbor Acres® Plus, 38 
weeks of age) were considered for present experiment. Semen was collected from roosters by 
using abdominal massage. Incubation parameters (fertility, hatching, hatch of fertile egg, 
embryonic mortality, and A-grade chick) were evaluated at 44wk (younger) and 54wk (older) of 
age. The results indicated that the birds fed an organic sources of selenium (MS-Meth, S-Meth) 
the percentage of fertility and hatchability was increased (P<0.05) compared to inorganic 
selenium (SS) and the highest result were obtained in the birds received M-S-Meth diet. Also, 
the results indicated that embryonic mortality was reduced (P<0.05) in birds fed Se 
supplemented diet. In conclusion, the use of organic selenium supplementation in diet of could 
be recommended for improving of hatchability traits in commercial broiler breeders. 
 
Keywords: Broiler breeder, Hatchability, Microcapsulated, Selenium 
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