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 خالصه

درچین بله شده ذخیربر ماندگاری تخم های  Eبه همراه ویتامین منابع مختلف سلنیوم تغذیه این آزمایش به منظور بررسی اثر 

 4 بها آزمایشهی   تیمهار  3 بهه هفتگی در قالب طرح کامال تصادفی،  6سن  درقطعه بلدرچین ژاپنی تخمگذار  144انجام شد. تعداد ژاپنی 

 4/0 + پایهه  جیهره  -2 ایهه پ جیهره  -1: شهام   آزمایشهی  . تیمارههای اختصاص یافتندهر تکرار در قطعه پرنده  12 و، در هر تیمار تکرار

 کیلهوگرم،  در گرممیلی 4/0 + پایه جیره -E 3 ویتامین گیلوگرم در گرممیلی 120 و سدیم سلنیت معدنی مکم  گرمکیلو در گرممیلی

و تغذیهه  یشهی  جیهره ههای آزما   بها  بلدرچین ها به مدت شش هفتهه  .بود E ویتامین کیلوگرم در گرممیلی 120 و سلپلکس آلی مکم 

رجهه  د 22در دمهای  روز  30بهه مهدت     ولدرچین به طور تصادفی جمهع آوری شهده   عدد تخم ب 24تعداد  زمایشیآواحد از هر  سپس

صهفات  ز لحها   ا درجه سهانتی گهراد   22در دمای  نگهداریروز بعد از  30و  15در زمانهای  سانتیگراد نگهداری شد. تخم بلدرچین ها

درصهد   ن دادنتهای  نشها   آنالیز قهرار گرفتنهد.  ورد تجزیه و مزرده و سفیده  pHشام  درصد کاهش وزن، شدت رنگ، واحد هاو و کیفی 

فهاوت بهین منهابع    (. ت≥p 05/0در مقایسه به جیره شاهد کمتر بود ) Eمکم  آلی و معدنی سلنیوم همراه با ویتامین  اثرکاهش وزن در 

زایش شدت رنهگ  عث افبا Eمختلف سلنیوم بر درصد کاهش وزن در ک  دوره معنی دار نبود. افزودن منابع سلنیومی به همراه ویتامین 

وه شهاهد و منبهع   نگهداری شد. افزودن منبع آلی سلنیوم )سلپلکس( در مقایسه با گر 15زرده در روز  pHزرده و جلوگیری از افزایش 

ختلف سلنیوم (. نتای  آزمایش نشان داد افزودن منابع م≥05/0pنگهداری شد ) 30سلنیت سدیم سبب بهبود شاخص واحد هاو در روز 

 گردد.سبب بهبود کیفیت تخم بلدرچین در دوره نگهداری می Eعدنی به همراه ویتامین آلی و م

 
  E: بلدرچین ژاپنی، نگهداری،سلنیوم آلی، صفات کیفی، ویتامین کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 

ه صرفه ترین تولید تخم با کیفیت در پویایی اقتصادی صنعت طیور نقش بسزایی دارد. تخم بلدرچین یکی از بهترین و مقرون ب

منابع پروتئین با کیفیت باال محسوب شده که حاوی بیشتر اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای چرب مورد 
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بنابراین عوام  مرتبط با . کندمیکیفیت داخلی تخم برخالف کیفیت خارجی آن بالفاصله پس از تخمگذاری شروع به . نیاز انسان است

تاثیر قاب  توجهی در رسیدن تخم های باکیفیت به مصرف کنندگان و صنایع فراوری تخم دارد های انبارداری یه و شیوهمدیریت، تغذ

. کاهش کیفیت تخم معموال [11]. به نظر می رسد زمان و دمای نگهداری حیاتی ترین عوام  موثر بر کیفیت داخلی تخم هستند [3]

د کربن و آب و متعاقب آن خروج دی اکسید کربن از منافذ پوسته، تجمع آب در سفیده و در اثر تجزیه اسید کربونیک به دی اکسی

. عالوه بر این تخم طیور حاوی مقادیر زیادی از [7] شودبه فرایند تخریب پروتئین می که منجرگیرد صورت میآن  pHافزایش 

ن بسیار حساس بوده و نیاز به آنتی اکسیدان ها را افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع با پیوند دوگانه بوده که نسبت به پراکسیداسیو

 7]بوده که پراکسیداسیون  چربی ها را کاهش می دهند  و سلنیوم از ترکیبات کلیدی در سیستم آنتی اکسیدانی Eمی دهند. ویتامین 

ن خط دفاعی عم  کرده و از آسیب به عنوان آنتی اکسیدان بین سلولی و ویتامین محلول در چربی به عنوان اولی E . ویتامین[8و 

سلنیوم هم به عنوان بخشی از آنزیم گلوتاتیون  .کندرادیکال های آزاد به اسیدهای چرب غی اشباع با پیوند دوگانه جلوگیری می

قان . محق[14]پراکسیداز به عنوان دومین خط دفاعی با تخریب پراکسیدهای سلولی از تشکی  رادیکال های آزاد جلوگیری می کند 

مکم   کند.میدر جیره اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره موجود در زرده تخم را محدود  Eدریافته اند که گنجاندن ویتامین 

حفظ بیشتر کیفیت داخلی تخم در دوره های مختلف نگهداری موجب  وسازی سلنیوم در جیره غلظت سلنیوم در تخم را افزایش داده 

بر  Eهمراه با ویتامین   بررسی اثر مکم  سازی جیره بلدرچین ژاپنی با منابع مختلف سلنیوم آلی و معدنی . هدف از این[12] شودمی

 باشد.روی ویژگی های کیفی تخم بلدرچین ژاپنی در دوره نگهداری می

 

 

 ها روش و مواد .2

 

گروه  3ر بین دمال تصادفی، هفتگی، در قالب طرح کا 6قطعه بلدرچین ژاپنی تخمگذار از سن  144در این مطالعه تعداد 

 –ی ذرت  ره ی پایه بر پایهقطعه بلدرچین در هر تکرار توزیع و مورد آزمایش قرار گرفتند. جی 12آزمایشی با سه تکرار در هر گروه  و 

وراک به و آب و خ تنظیم [9] 1994 آمریکا تحقیقات ملی سویا و بر اساس احتیاجات غذایی بلدرچین ژاپنی توصیه شده توسط انجمن

 8اعت روشنایی و س 16صورت آزاد در اختیار پرندگان آزمایشی قرار گرفت. برنامه نور دهی سالن در طول دوره آزمایش به صورت 

مکم  شده با  جیره ی پایه -2 جیره ی پایه -1ساعت تاریکی اعمال شد . جیره های آزمایشی مورد استفاده در این مطالعه شام  : 

میلی گرم  4/0کم  شده با جیره پایه م -E 3میلی گرم در کیلوگرم ویتامین  120لوگرم سلنیت سدیم به همراه میلی گرم در کی 4/0

ه های آزمایشی تعذیه، هفته با جیر 6بودند. پرندگان به مدت  Eملی گرم در کیلو گرم ویتامین  120در کیلو گرم سلپلکس به همراه 

روز بعد از  30و  15دد تخم بلدرچین انتخاب و صفات کیفی آنها در زمان های ع 72سپس از هر تکرار به شک  تصادفی تعداد 

ه و سفیده، شدت زرد pHها شام  درصد کاهش وزن، مورد آنالیز قرار گرفتند. خصوصیات کیفی تخم بلدرچین 22در دمای نگهداری 

خلی تخم فیت داواحد هاو که شاخصی از کی رنگ زرده و واحد هاو  بودند. برای سنجش شدت رنگ زرده از کاغذ رش استفاده شد.

برابر  Hین رابطه اد. در شمتناسب با وزن آن است با استفاده از رابطه زیر برای هر یک از تخم بلدرچین و واحد های آزمایشی محاسبه 

                 می باشد.                       )گرم(برابر با وزن تخم بلدرچین  Wو  (میلی متر)است با ارتفاع سفیده 
HU = 100 × LOG [H + 7.57 –1.7 W 0.37]  

از نگهداری تخم  روز بعد 30و  15برای محاسبه درصد کاهش وزن تخم های مربوط به واحد های ازمایشی،  در روزهای صفر، 

 کشی شدند و درصد کاهش وزن از طریق رابطه زیر محاسبه شد. ها وزنبلدرچین
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 = درصد کاهش وزن)زن اولیه تخم بلدرچین هاو -گیریوزن تخم ها در روز اندازه(/)رچین هاوزن اولیه تخم بلد(*100

با  و GLMتحت رویه ها داده بود طرح آماری مورد استفاده مربوط به خصوصیات تخم بلدرچین ژاپنی طرح کامال تصادفی 

دل آماری مورد استفاده مدرصد بکار برده شد.  5در سطح  آنالیز شدند. آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها SASکمک برنامه آماری 

 عبارتست از : 

                    ij+ei=µ+TijY                                      

 شی می باشد.آزمای خطای اثر = ije   تیمار و = اثراتiT   کلی، = میانگینµ : وابسته، =متغیر ijY که در این رابطه: 

 

 

 حثب و نتایج .3

 

در  22ای نگهداری به جیره بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین در دم  Eویتامین به همراهتاثیر افزودن منابع مختلف سلنیوم 

رار قی آزمایشی تحت تاثیر تیمارها و ک  دوره چهارمآمده است. درصد کاهش وزن تخم های نگهداری شده در هفته  2و  1ول اجد

 .(≥p 05/0)بود  در مقایسه به جیره شاهد کمتر Eو ویتامین  وی مکم  آلی و معدنی سلنیومحا گروهگرفت و درصد کاهش وزن در 

خم تکیفیت ط به ای مربوهداده آنالیز نتای  معنی دار نبود.  دوره ک در تفاوت بین منابع مختلف سلنیوم بر درصد کاهش وزن 

داشت اری اختالف معنی دبین تیمارهای آزمایشی ، زرده و شاخص رنگ زرده pHنگهداری نشان می دهد  15روز بلدرچین در 

 .(≥p 05/0) ده شدزر pHو جلوگیری از افزایش باعث افزایش شدت رنگ زرده  Eبطوریکه افزودن منابع سلنیومی به همراه ویتامین 

نگهداری  30ر روز د در مقایسه با گروه شاهد و منبع سلنیت سدیم سبب بهبود شاخص واحد هاو (سلپلکس)افزودن منبع آلی سلنیوم 

افزایش شدت رنگ  در مقایسه با گروه شاهد سبب Eسلنیومی همراه با ویتامین  همچنین گروه دریافت کننده مکم . (≥p 05/0)شد 

 نبود. ی  معنی دار و زرده سفیده pHبر اما اثر تیمارها  (≥p 05/0)روز شد  30زرده در تخم های نگهداری شده به مدت 

 

 

 

 

اهش وزن تخم بلدرچین در دوره کدر جیره غذایی بر درصد  Eویتامین میلی گرم  120زودن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه اثر اف  -1جدول 

 درجه سانتی گراد 22دمای  با  نگهداری

 جیره های آزمایشی
 درصد کاهش وزن تخم

 ک  4هفته  3هفته  2هفته  1هفته 

 b08/1 85/1 36/0 a69/2 a77/7 جیره پایه

 E a24/1 76/1 81/1 ab36/2 b99/6میلی گرم ویتامین  120میلی گرم سلنیت سدیم و  4/0جیره پایه + 

 E b12/1 22/2 24/2 b73/1 b14/7میلی گرم ویتامین  120میلی گرم سلپلکس و  4/0جیره پایه + 

P- value 0351/0 1604/0 3314/0 0475/0 0115/0 

SEM 0355/0 1614/0 2585/0 2339/0 1503/0 
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وره نگهداری بواسطه مبنی بر بهبود کیفیت تخم مرغ در طی د[ 15] سلنیوم با بطهرا در محققان دیگر نتای  با این آزمایش نتای 

طابقت دارد. دیگر [ مبنی بر بهبود کیفیت داخلی و ثبات اکسیداتیو م2و  5] E ویتامین افزودن مکم  سلنیوم بر جیره غذایی و

قسمت در میلیون تاثیری 3/0یا معدنی سلنیوم به میزان محققین بر خالف نتای  آزمایش حاضر گزارش کردند که استفاده از منابع آلی 

ی بر کیفیت سفیده و رسد زمان و دمای نگهداری از عوام  موثر[. به نظر می1] نگهداری نداشت 42و  21بر کیفیت تخم مرغ در روز 

 تخم مرغ شده است pHفزایش سفیده با خارج شدن دی اکسید کربن از منافذ پوسته، در دوره نگهداری موجب ا pHواحد هاو بوده و 

کسیداتیو اه فساد بدهد سلنیوم موجب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش حساسیت زرده [. تحقیقات دیگری نشان می13]

او ایش واحد هو افز در دوره نگهداری شده است و سلنیوم با آهسته کردن روند دفع دی اکسید کربن از پوسته، موجب کاهش افت وزن

ریافته اندکه [. محققان د12شده و در نتیجه منجر به کاهش فساد تخم و بهبود کیفیت تخم در طی دوره نگهداری  شده است ]

یوم و گنجاندن سلن ودر جیره مرغ های تخمگذار سبب افزایش ثبات اکسیداتیو چربی های زرده تخم مرغ شده  Eاستفاده از ویتامین 

 [.8ندگاری تخم مرغ را به همراه دارد ]در تخم مرغ افزایش ما Eویتامین 

 

 

  گیری نتیجه .4

 

یفیت تخم بلدرچین در سبب بهبود ک Eنتای  این آزمایش نشان می دهد که افزودن منابع مختلف سلنیوم آلی و معدنی به همراه ویتامین 

 دوره نگهداری می گردد.

 

 

 

 

 

یفی تخم بلدرچین در دوره کدر جیره غذایی بر صفات  Eویتامین میلی گرم  120اثر افزودن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه  -2جدول 

 درجه سانتی گراد 22نگهداری با دمای 

 جیره های آزمایشی
 روز سی  روز پانزده

 pH زرده رنگ زرده رنگ

  سفیده
pH  زرده رنگ  هاو واحد زرده pH 

  سفیده
pH  هاو واحد زرده 

 جیره پایه )شاهد(

 
87/4 b30/4 26/9 a41/6 69/78  c33/4 27/9 67/6 b15/77 

میلی گرم سلنیت  4/0جیره پایه + 

 Eمیلی گرم ویتامین  120سدیم و 
04/5 a27/6 50/8 b33/6 19/79  b03/5 29/9 49/6 b77/76 

میلی گرم سلپلکس و  4/0جیره پایه + 

 Eمیلی گرم ویتامین  120
0/5 a50/6 27/9 c22/6 46/79  a24/6 27/9 47/6 a63/78 

P- value 2245/0 0001/0 38/0 0003/0 68/0  0001/0 2384/0 1119/0 0101/0 

SEM 0651/0 1463/0 0.4316 0198/0 6213/0  1239/0 0112/0 0665/0 366/0 
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to investigate the effect of addition of different sources of selenium Plus vitamin E in 

Japanese quail diet on egg quality during storage. A total of 144 6-week-old Japanese quails were used. Birds were 

randomly, distributed into 3 treatments using a complete randomized design with four replicates per treatment and 12 

bird per replicate. The 3 dietary treatments were: 1- Basal diet, 2- Basal diet + 0.4 mg /kg Sodium selenite and 120 mg / 

kg of vitamin E and 3- basal diet + 0.4 mg / kg Organic selenium Selplex and 120 mg / Kg of vitamin E. Quails were 

fed with experimental diets for six weeks, and then from each experimental unit, 24 eggs were randomly collected and 

stored at 22 °C for 30 days. Eggs were analyzed for 15 and 30 days after storage at 22 °C in terms of qualitative traits 

including weight loss, yolk color intensity, Haugh unit (HU) and pH of yolk and albumen. The results showed that 

weight loss in the group on organic and inorganic supplementation of selenium with vitamin E was lower than that of 

control (p≤0.05). Differences between different sources of selenium on total weight loss were not significant. The 

addition of selenium sources along with vitamin E increased the yolk color intensity and prevent the increasing of the 

yolk pH on day 15 storage time. The addition of organic selenium source (Selplex) in comparison with the control 

group and sodium selenite source improved the index of HU on day 30 storage (p≤0.05). The results of the experiment 

showed that the addition of various organic and inorganic selenium plus vitamin E improves the quail eggs quality 

during storage. 
 

Keywords: Japanese quail, storage, organic selenium, qualitative traits, vitamin E 
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