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 خالصه

 بلدرچین هایتخم خصوصیات کیفی بر E ویتامین همراه به معدنی و آلی سلنیوم مختلف منابع ایاثر تغذیه بررسی زمایشآهدف از این 

 تصادفی، کامالً طرح درقالب هفتگی، 6 سندر ژاپنی بلدرچین قطعه 144 تعداد. درجه سانتی گراد می باشد 5ی دما در شده نگهداری ژاپنی،

 مکمل+  پایه جیره -2 پایه جیره -1: شامل آزمایشی یمارهات. بلدرچین توزیع شد قطعه 12 در هر تکرارو  تکرار 4با آزمایشی  گروه 3در 

 در گرممیلی 4/0 سلپلکس آلی مکمل + پایه جیره -E3 ویتامین یلوگرمکدر گرممیلی 30 و درکیلوگرم گرممیلی 4/0 سدیم سلنیت معدنی

هفته ششم  درپایان ند.های آزمایشی تغذیه شدبه مدت شش هفته با جیرهها بلدرچین. ندبود E ویتامین درکیلوگرم گرممیلی 30و کیلوگرم،

گراد نگهداری شد. درجه سانتی 5روز در دمای  30به مدت  و انتخاب تصادفی طور به آزمایشی واحد هر از بلدرچین تخم عدد 24تعداد 

گراد از لحاظ خصوصیات کیفی شامل درصد درجه سانتی 5روز بعد از نگهداری در دمای  30و 15در زمانهای  انبار شده یهاتخم بلدرچین

 نتایج آزمایش نشان داد که درصد کاهش وزن سفیده مورد تجزیه و آنالیز قرار گرفتند. pHزرده و  pH ،کاهش وزن، شدت رنگ، واحد هاو

درصد کاهش وزن مربوط  نبود. کمترینمعنی دار تغذیه شده با جیره حاوی سلنیوم آلی و معدنی نسبت به تیمار شاهد  هایبلدرچیندر  کل

 Eافزودن منابع مختلف سلنیوم به همراه ویتامین . (≥05/0p)با تیمار سلنیوم آلی معنی دار بود  در مقایسهبود که به تیمار سلنیت سدیم 

سفیده و زرده  pHاما تاثیری بر صفات  (≥05/0p) نگهداری شد 30و 15 هایروزدر در مقایسه با شاهد موجب افزایش شدت رنگ زرده 

واحد در  5. همچنین منابع سلنیوم در مقایسه با شاهد سبب بهبود واحد هاو به میزان نداشت 30سفیده در روز   pHروز نگهداری و 15در 

 افزودن داد نشان آزمایش . نتایج(≥01/0p) نگهداری به همراه داشت 30و 15 زرده را در روز pHجلوگیری از افزایش نگهداری و  30روز 

 شد. تاثیر افزودن سلنیوم نگهداری دوره در بلدرچین تخم صفات کیفی بهبود سبب Eویتامین همراه به ومعدنی آلی سلنیوم مختلف منابع

 بر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین معنی دار نبود. Eویتامین همراه به
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  مقدمه .1

 

بشر از دیرباز از تخم پرندگان به عنوان غذا استفاده کرده و همواره به عنوان یکی از مواد غذایی در دسترس، ساده و در عین حال 

صنعتی در سراسر جهان  مزارعدر صنایع غذایی شناخته شده است. امروزه پرورش پرندگان اهلی در  های مختلف آناست که کاربردمغذی 

. نگهداری تخم در صنعت طیور یک امر متداول بوده که موجب انعطاف پذیری بیشتردر [5]به منظور تولید گوشت و تخم افزایش یافته است

ی د برخی از خصوصیات کیفی تخم از جمله کاهش آب، دی اکسیدکربن و در نتیجهتواننگهداری تخم میشود. اما بازار عرضه وتقاضا می

های چرب زرده از نوع غیر عالوه بر این با توجه به اینکه عمدهً اسید[. 6] سفیده و کاهش واحد هاو را به دنبال داشته باشد pHن افزایش آ

های دوگانه سبب حساسیت آنها در برابر پراکسیداسیون و تشکیل پروکسید شده و باعث تغییر در طعم ، بافت، رنگ، اشباع هستند که پیوند

های طبیعی مانند سلنیوم و اکسیداناستفاده از آنتیبه  توجه خاصی. لذا [3]شوند میمی در تخم سکاهش مواد مغذی و تشکیل ترکیبات 

ها و بخش فعال آنزیم گلوتاتیون سلنیوم به عنوان یک عنصر ضروری در تغذیه طیور به عنوان بخشی از سلنو پروتئین. شده است Eویتامین 

گزارش شده که مکمل . [13، 11] کندمحافظت میها های آزاد و پروکسید چربیها را از اسیب ناشی از رادیکالپرواکیداز بوده که سلول

های مختلف نگهداری کیفیت دهد که در دورهی خود اجازه میسازی سلنیوم در جیره، غلظت سلنیوم در تخم را افزایش داده که این به نوبه

های مکمل شده در جیره مرغورت گرفته حاکی از آن است که سلنیوم صمینه زتحقیقات دیگری که در این  [. 4] داخلی تخم حفظ شود

. به عالوه هنگامی که از فرم ارگانیک سلنیوم استفاده شد [8، 4] های تجاری انباری شده استدر تخمتخمگذار قادر به حفظ واحد هاو 

هم به عنوان یکی از اجزاء محلول در چربی غشاء سلولی شناخته  Eویتامین  [.9، 2]آن بود  معدنیاز فرم تر مقدار سلنیوم در تخم موثر 

های معدنی وآلی هدف از این آزمایش بررسی اثر مکملکند. های چرب بلند زنجیره را در زرده تخم محدود میشده و اکسیداسیون اسید

 بوده است. گرادیسانتدرجه  5ای در دم بر فاکتورهای کیفی تخم بلدرچین در شرایط انبارداریEسلنیوم به همراه ویتامین 

 

 

  ها روش و مواد .2

 

بر روی ماندگاری تخم بلدرچین ژاپنی صورت  Eاین آزمایش به منظور بررسی اثر منابع آلی و معدنی سلنیوم همراه با ویتامین 

 12تکرار و  4تیمار،  3 هتصادفی بدر قالب طرح کامال هفتگی  6قطعه بلدرچین تخمگذار ژاپنی از سن  144در این آزمایش تعداد گرفت. 

گرم مکمل گرم در کیلومیلی4/0جیره پایه به همراه  -2جیره پایه  -1های آزمایشی شامل : جیره. ختصاص یافتندقطعه پرنده در هر تکرار ا

 30لی سلپلکس وآگرم مکمل گرم در کیلومیلی 4/0جیره پایه به همراه  -E 3گرم ویتامین گرم در کیلومیلی 30معدنی سلنیت سدیم و

ها در طول مدت آزمایش به طور آزاد در اختیار بلدرچینهفته به طول انجامید و آب وخوراک  8ی آزمایشبود. دوره Eگرم ویتامین میلی

 درچین ژاپنیاساس احتیاجات غذایی بلی پایه برساعت تاریکی بود. جیره 8ساعت روشنایی و  16قرار گرفت. برنامه نوردهی سالن شامل 

 24ی آزمایشی تعداد در پایان دوره .[7]گرفت یار پرندگان آزمایشی قرار اختتنظیم و در 1994انجمن ملی تحقیقات آمریکا،  مطابق توصیه

روز  30و 15گراد به مدت رجه سانتید 5در دماهای  گروه تقسیم و 3به  تخم بلدرچین از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی انتخاب و

کشی شده و درصد  نگهداری توسط ترازوی دقیق وزن 4، 3، 2، 1، 0های آوری شده، طی هفتههای بلدرچین جمعتخمنگهداری شدند.
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های تعیین شده شکسته و فاکتورهای های نگهداری شده در زمانتخم گیری شد. در پایان همهاندازه واحد آزمایشیکاهش وزن برای هر 

 زرده جداگانه محاسبه شد.  pHاحد هاو، رنگ زرده و ضخامت پوسته، وکیفی، 

HU =  100× LOG (H + 7/57–1/7W 0/37) 

 وزن درصدکاهش=  ( هابلدرچین تخم اولیه وزن -گیریاندازه روز در هاتخم وزن(/)هابلدرچین تخم اولیه وزن) ×100

 

 برنامه کمک با و GLM رویه تحت و تصادفی کامال طرح قالب در ژاپنی بلدرچین تخم خصوصیات به مربوط استفاده مورد آماری طرح

  : از عبارتست استفاده مورد آماری مدل. شد برده بکار درصد 5 درسطح هامیانگین مقایسه برای دانکن آزمون. آنالیزشدند SAS آماری

Yij=µ+Ti+eij 

 .باشد می آزمایشی خطای اثر= ije و تیمار اثرات=   iT کلی، میانگین:=  µ وابسته، متغیر=ijY: رابطه دراین

 

 

 بحث و جنتای .3

 

 نگهداری شدهبر خصوصیات کیفی تخم بلدرچین ژاپنی  Eویتامین همراه بابا منابع مختلف سلنیوم  غذایی اثر مکمل سازی جیره

کل دوره نگهداری ی چهارم وهای نگهداری شده در هفته. درصد کاهش وزن تخممشهود است 1در جدول  گراددرجه سانتی 5در دمای 

 درصد کاهش وزن (.≥05/0p)سلنیت سدیم مشاهده شد  وکمترین درصد کاهش وزن در تیمار زمایشی قرار گرفتآتحت تاثیر تیمارهای 

های مربوط به خصوصیات کیفی . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده(≥05/0p) داشتداری اختالف معنیبین منابع مختلف سلنیوم در ، کل

زمایشی بود. افزودن منابع آدر شدت رنگ زرده و واحد هاو بین تیمارهای  نگهداری حاکی از اختالف معنی دار 15تخم بلدرچین در روز 

لکس( و . همچنین افزودن سلنیوم آلی) سلپ(≥05/0p) شدموجب افزایش شدت رنگ زرده و واحد هاو  Eمختلف سلنیوم به همراه ویتامین 

جلوگیری از موجب رنگ زرده و  بهبود ،واحد 5به میزان  واحد هاوسبب افزایش نگهداری  30در روز  Eسلنیت سدیم به همراه ویتامین 

نتایج بدست آمده با تحقیقات سایر دار نبود. سفیده معنی pHبر  منابع مختلف سلنیوم. اما اثر (≥05/0p) زرده را به همراه داشت pHافزایش 

های نگهداری شده، مرغدر حفظ کیفیت تخم  E[6]و ویتامین  [1، 14، 15، 8]محققان در تاکید بر نقش مکمل سازی جیره با سلنیوم 

اکسیداتیو، به های سیبآآنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از  قشهای سلنیوم ننقش دهد ازمهمترینبرخی تحقیقات نشان میمطابقت دارد. 

افزودن سلنیوم در جیره سبب افزایش فعالیت بنابراین  .[12]ها است علت حفاظت از آنزیم گلوتاتیون پرواکسیداز و دیگر سلنوپروتئین

ثر ؤهم به دلیل خواص آنتی اکسیدانی که دارد بر کیفیت تخم م E. ویتامین [15]اکسیداز در زرده و سفیده تخم می شود وگلوتاتیون پر

 . [11، 10]بوده و موجب مراقبت از پروتئین و چربی تخم در مقابل اکسیداسیون می شود 
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 گیری نتیجه .4

از  Eویتامین  گرممیلی 30به همراه  های تخمگذار ژاپنی با منابع مختلف سلنیوم آلی و معدنیبلدرچین غذایی مکمل سازی جیره

 کند.می  با دمای یخچال جلوگیری خصوصیات کیفی تخم در شرایط نگهداری کاهش

 

 

 

 

 منابع .5

 

 یی بر درصد کاهش وزن تخم بلدرچیندر جیره غذا Eویتامین میلی گرم  30اثر افزودن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه   -1جدول 

 درجه سانتی گراد 5در دوره نگهداری  با دمای 

 جیره های آزمایشی
 درصد کاهش وزن تخم

 کل 4هفته  3هفته  2هفته  1هفته 

 a8/0 ab94/1 70/0 23/0 21/0 جیره پایه

 E 05/0 31/0 55/0 b55/0 b48/1میلی گرم ویتامین  30میلی گرم سلنیت سدیم و 4/0جیره پایه + 

 E 26/0 41/0 71/0 a7/0 a07/2میلی گرم ویتامین  30میلی گرم سلپلکس و 4/0جیره پایه + 

P- value 3822/0 3311/0 0981/0 0123/0 0409/0 

SEM 1051/0 0798/0 0530/0 0451/0 0451/0 

در جیره غذایی بر صفات کیفی تخم بلدرچین در دوره نگهداری  Eویتامین میلی گرم  30اثر افزودن منابع آلی و معدنی سلنیوم به همراه  -2جدول 

 گراددرجه سانتی 5با دمای 

 جیره های آزمایشی
 نگهداری  30روز   نگهداری 15روز 

 pH رنگزرده
 سفیده

pH 
 زرده

  pH رنگزرده  واحدهاو
 سفیده

pH  
 زرده 

 واحدهاو

 جیره پایه )شاهد(

 
c45/4 68/8 02/7 b52/78  b5/4 76/8 a75/6 b99/74 

 گرم سلنیت میلی 4/0+پایه جیره

 Eمیلی گرم ویتامین  30سدیم و 

 

b94/4 85/8 48/6 a18/81  a9/4 75/8 b31/6 a65/80 

 میلی گرم سلپلکس 4/0پایه + جیره 

 Eمیلی گرم ویتامین  30و  

 

a41/5 56/8 23/6 a26/81  a08/5 71/8 ab56/6 a61/80 

P- value 0039/0 4818/0 0578/0 0391/0  0114/0 8402/0 0183/0 0075/0 
SEM 1447/0 1634/0 2011/0 7159/0  1081/0 0560/0 0860/0 0933/0 



 

5 
 

1. Arnold, R. L., E. O. Olson, and C. W. Carlson. 1973. Dietary selenium and arsenic additions and their effects on tissue and 

egg selenium. Poultry Science, 52: 847– 854.  

2. Bennett, D.C.; Cheng, K.M. (2010). Selenium enrichment of table eggs. Poultry Science, v.89, p.2166-2172 2010. 

3. Franchini, A., F. Sirri, N. Tallarico, G. Minelli, N. Iaffaldano, and A. Meluzzi. 2002. Oxidative stability and sensory and 

functional Properties of eggs from laying hens fed supranutritional doses of vitamins E and C.  Poult. Sci.  81:1744–1750.

  

4. Gajcevic, Z., G. Kralik, E. Has-Schon, and V. Pavic. 2009. Effects of organic selenium supplemented to layer diet on table 

egg freshness and selenium content. Ital. J. Anim. Sci. 8:189–199. 

5. Hong, H. H., Rengaraj, D. (2015). Effects of Dietary Vitamin E on Fertility Functions in Poultry Species. Int. J. Mol. Sci. 

2015, 16, 9910-9921.  

6. MohitiAsli M., Shariatmadari F., Lotfollahian H. and Mazuji M.T. [2008]. Effects of supplementing layer hen diets 

with selenium and vitamin E on egg quality, lipid oxidation and fatty acids composition during storage. Canadian J. 

Anim. Sci. 88, 475-483.  
7. NRC .1994.National Research Council. Nutrient requirementsof poultry.9th ed. National Academy Press.Washington,     

USA. 

8. Pappas, A. C., Acamovic, T., Sparks, N. H. C., Surai, P. F., and McDevitt, R. M. (2005) Effects of supplementing broiler 

breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poultry Science. 84: 

865 -874. 

9. Payne, R.L.; Lavergne, T.K.; Southern, L.L. Effect of inorganic versus organic selenium on hen production and egg 

selenium concentration. Poultry Science, v.84, p.232-237, 2005. 

10. Puthpongsiriporn, U., Scheideler, S. E., Sell, J. L., Beck, M. M., (2001): Effects of vitamin E and C supplementation on 

performance, in vitro lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress. Poultry Science 

80:1190-1200. 

11. Scheideler, S.E., Weber, P., Monsalve, D., 2011. Supplemental vitamin E and selenium effects on egg production, egg 

quality, and egg deposition of α-tocopherol and selenium. J. Appl. Poultry Res. 19:354-360. 

12. Schrauzer, G.N.; Mcguinness, J.E.; Kukhn, K. (1980).  Effects of temporary selenium supplementation on the genesis of 

mammary tumors in female inbred C3H/St mice. Carcinogenesis, v.1, p.199, 1980. 

13. Surai, P. F., and V. I. Fisinin. 2014. Selenium in poultry breeder nutrition: An update. Anim. Feed Sci. Technol. 191:1–

15. 

14. Utterback, P.L. Parsons, C. M. Yooni. Butlerj. 2005.  Effect of supplementing selenium yeast in diets of laying hens on 

egg selenium content. Poultry Science, v.84, p.1900-1901. 

15. Wakebe, M. (1999) Organic selenium and egg freshness. Feed for meat chickens and feed for laying hens. Japanese Patent 

Office, Application Heisei 8-179629. Patent 10-23864. Assignee: Fujisawa Chemical Company. 

 



 

6 
 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF SELENIUM PLUS 

VITAMIN E ON SHELF LIFE OF QUAIL EGGS DURING STORAGE 

AT A TEMPERATURE OF 5 C˚ 
 

Hossain Ahmadiana*, Zabihollah Nemati,b Amir Karimib, and Rashid Safarib 

 
a:MSc student of animal nutrition, Department of Animal Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

b: Department of Animal Science, University of  Tabriz, Tabriz, Iran. 

*Corresponding author: znnemati@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the nutritional effects of various sources of organic and inorganic 

selenium sources plus vitamin E on qualitative characteristics of Japanese quail eggs, stored at 5 ° C. A total of 144 

Japanese quail at 6 weeks of age were randomly distributed into 3 experimental groups with 4 replicates and 12 

birds per replicate. Treatments were: 1- Basal diet 2- Basal diet + 0.4 mg/kg sodium selenite mineral supplement 

with 30 mg/g of vitamin E, 3-Basal diet + 0.4 mg/kg organic selenium supplement sel-plex and 30 mg/kg of vitamin 

E. Quails were fed with experimental diets for six weeks. At the end of the sixth week, 24 eggs from each 

experimental unit were randomly selected and kept at 5 C˚ for 30 days. Eggs stored at 15 and 30 days after storage 

at 5 C˚ were analyzed for qualitative characteristics including weight loss, color intensity, Haugh unit, yolk pH and 

albumen pH. The results of the experiment showed that total weight loss did not significantly differ by diets 

containing organic and inorganic selenium. The lowest percentage of weight loss was due to sodium selenite 

treatment compared with organic selenium treatment (p≤0.05). The addition of various sources of selenium plus 

vitamin E increased the yolk color intensity as compared with control in days 15 and 30 (p≤0.05) but did not affect 

on pH and whiteness of yolk at 15 days and did not have albumen pH on day 30. Selenium sources, as compared 

with the control, also improved the Haugh unit by 5 units on day 30 and prevented the increase of yolk pH on day 

15 and 30 maintenance. (p≤ 0.01). The results of the experiment showed that adding different sources of organic 

and mineral selenium plus vitamin E improved qualitative traits of quail eggs during storage. The effect of selenium 

plus vitamin E on qualitative characteristics of quail eggs was not significant. 
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