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 چکیده

 مخمر سطوح مختلف ارزیابی اثرات هدف:  گذارتخمتولید مرغان  عملکرد بر آلی سلنیوم تاثیربررسی زمینه مطالعاتی: 

گذار پس از دوره مرغان تخم مرغ، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و پاسخ سیستم ایمنیعملکرد تولید تخم برسلنیوم 

 78سن بری )در دوره پس از تولک W-36الین -سویه های لگهورن گذارقطعه مرغ تخم 80تعداد روش کار:. بریتولک

مخمر مکمل  سطح 5پرندگان با . ندای اختصاص داده شدقطعه 4تکرار  4تیمار با  5 در قالب طرح کامال تصادفی به (هفتگی

در کل دوره، استفاده از  نتایج:تغذیه شدند.  هفته 4به مدت  (کیلوگرمگرم درمیلی 600و 450، 300، 150سلنیوم )صفر،

 (P<05/0) دادداری افزایش طور معنیهبرا مرغ درصد تولید تخم، سلنیوم رم مخمرکیلوگگرم در میلی 450و  300سطوح 

مربوط به ضریب تبدیل خوراک پرندگان . (P>05/0)نگرفت تحت تاثیر سطوح مخمرسلنیوم قرار پرندگان مرغ ولی توده تخم

در پایان (. P<05/0) دادداری نشان کاهش معنی گرم در کیلوگرم مخمر سلنیوممیلی 450و  300 سطوحهای حاوی جیره

گرم میلی300پرندگانی که در جیره آنها از آنفلوآنزای بادی علیه آنتیتیتردوره، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و 

چنین گیری نهایی: نتیجه(. P<05/0) داری افزایش یافتدر کیلوگرم مخمر سلنیوم یا باالتر استفاده شده بود، به طور معنی

پلکس در جیره مرغان تخمگذار پس از گرم در کیلوگرم مخمر سلنیوم سلمیلی 300شود که با استفاده از گیری مینتیجه

پرندگان را بهبود داد و حداکثر سطح قابل استفاده  و پاسخ سیستم ایمنی تولیدودی عملکرد توان تا حد، میبریدوره تولک

 تعیین شد.گرم در کیلوگرم جیره میلی 450نیز حدود از آن 

 

 مرغ تخمگذار، مخمر سلنیومگلوتاتیون پراکسیداز،  ،مرغ، سیستم ایمنیتخم کلیدی: واژگان
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 مقدمه

از طریق شرکت مهمی است که  یکی از عناصر سلنیوم

-تواند بهمی ،پراکسیداز گلوتاتیونآنزیم ساختمان در

اکسیدانی طبیعی بدن یکی از اجزای سیستم آنتیعنوان 

و دیگر پراکسیدهای تولید  هیدروژنپراکسیدو  کردهعمل 

کنترل کند )روتراک های متابولیکی بدن راشده در فعالیت

به دو شکل در طبیعت این عنصر (. 1973و همکاران 

های شکل غیر آلی درلی و غیر آلی. سلنیوم وجود دارد: آ

فلزی یافت  شکلهمچنین به و سلنات، سلنیت، سلنید 

 راللشامل جلبک کمنابع مختلف سلنیوم آلی  .شودمی

 ، جلبک سندسموس(2007)تراونیسک و همکاران 

(، مخمر )برینس و همکاران 2010)اسکریوان و همکاران 

ولی بیشتر سلنیوم آلی استفاده شده و غیره است ( 2013

. (2010ن وان و همکارایرسک)ا به مخمر است مربوط

بوده و تر از نوع غیر آلی سلنیوم آلی بسیار فعالمنابع 

صورت سلنومتیونین هها و ببه عنوان قسمتی از پروتئین

چون (. 2000وزر شوند )اسکرایمیافت و سلنوسیستئین 

گیاهان و ، گوگرد است واص سلنیوم مشابه خواصخ

 رجای گوگرد دادرند سلنیوم را بهها قمیکروارگانیزم

ای و از طریق ین و متیونین از سلولهای رودهئیستس

در د، کننمکانیزم انتقال فعال از دستگاه گوارش جذب 

طور فعال جذب و منتقل نمیهکه سلنیت معدنی بحالی

که برای سلنیوم آلی عنوان  اصلی ایمزایاز جمله . گردد

اسیدهای ب سلنیوم آلی از محل جذ این است که شودمی

بنابراین دارای اثرات متقابل با سایر  ،شودجذب میآمینه 

ذخیره خوبی هبدر بدن نیز باشد و نمیمواد معدنی 

(. ماهان و همکاران 2014 سورای و فیسینین) شودمی

(، قابلیت زیست فراهمی سلنیوم آلی را در حدود 1999)

سلنیوم معدنی گزارش  درصد در 9/49% در مقابل  7/75

مختلفی در مورد اثرات سلنیوم آلی  هایکردند. گزارش

-پژوهشدر برخی از وجود دارد.  عملکرد تولید طیور بر

، سلنیوم آلی جایگزین سلنیوم معدنی شده ولی در ها

در جیره استفاده ، سلنیوم آلی به عنوان مکمل برخی دیگر

بطور مثال، ده و نتایج مثبتی نیز گرفته شده است. ش

استفاده که ( نشان دادند 2012) جورگوفسکا و همکاران

گرم در کیلوگرم مخمر سلنیوم آلی در جیره میلی 460از 

مرغ را نسبت تخم درصد تولید تواندمی مرغان تخمگذار

 (2010) افزایش دهد. هیندل و همکارانبه سلنیوم معدنی 

مخمر گرم مکمل میلی 150نیز نشان دادند که افزودن 

س عالوه بر سلنیوم معدنی جیره پلک-سلنیوم آلی سل

های در کیلوگرم( توانست وزن بدن جوجهگرم لیمی300)

تحقیقات افزایش دهد. شاهد گوشتی را نسبت به گروه 

اثرات مکمل سلنیوم آلی را بر افزایش سیستم نیز زیادی 

نشان و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ایمنی طیور 

( نشان دادند افزایش 2013و همکاران ) رائوراما. اندداده

گرم در کیلوگرم توانست تیتر میلی 400سلنیوم آلی تا

را در  و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز بادیآنتی

 های گوشتی افزایش دهد. سینگ و همکارانجوجه

نشان دادند که فعالیت آنزیم گلوتاتیون نیز ( 2006)

یش سلنیوم آلی در جیره افزایش پراکسیداز با افزا

های متداول مرغان رسد جیرههرچند به نظر مییابد. می

را تخمگذار، سلنیوم مورد نیاز آنها جهت حداکثر تولید 

گذار پس از دوره چون مرغان تخمی نماید ولتامین می

 د،یدچار افت عملکرد تولهای اکسیداتیو، تحت تنشتولک 

)سیگل  شوندیم اکسیدانیی و سیستم آنتی منیا ستمیس

است که با استفاده از  آنبر  قیتحق نی، فرض ا(1980

بتوان افت عملکرد،  ،صورت مکملهمخمر سلنیوم آلی ب

گذار مرغان تخم ی و سیستم آنتی اکسیدانیمنیا ستمیس

 .دیرا بهبود بخش
 

 ها مواد و روش

 لگهورن گذارتخمقطعه مرغ  هشتاد از این آزمایش در

و در سن  پس از دوره تولک بری Hy-line ،W-36سویه 

شروع به مدت یک هفته قبل از . استفاده شد گیهفت 78

در  مرغسازی وزن و یکنواختسازگاری آزمایش، عمل 

 هشتاد ،در شروع آزمایش .انجام گرفت هاقفستمامی 

 تقسیم تکرار 4تیمار با  5صورت هگروه ب 20قطعه مرغ به 

 گذار اختصاص داده شد. مرغ تخم 4و به هر قفس نیز 
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-هجیر شیمیایی ترکیب و دهنده تشکیل اجزای  -1 دولج

 آزمایشی های
Table 1- Feed ingredients and composition of 

experimental diets 
 

 جیره شاهد 
Basal diet 

 (%) جیره اجزای

Feed ingredients (%) 

60.16 
 دانه ذرت

Corn grain 

23.02 
 سویا کنجاله

Soybean meal 

3.37 
 سبوس گندم

Wheat bran 

1.47 
 روغن سویا

Soy oil 

1.36 
 فسفات دي کلسیم

Dicalcium phosphate 

9.52 
 معدنی صدف

Oyster shell 

0.22 
 نمک معمولی

Common salt 

0.1 
 بیکربنات سدیم
Sodium bicarbonate 

0.19 
 متیونین-دي ال

Dl-Methionine 

0.01 
 هیدروکلراید لیزین -ال

L-Lysine HCL 

0.3 
 1ویتامینی پیش مخلوط

Vitamin premix 

0.3 
  2معدنی مواد پیش مخلوط

Mineral premix 

2700 
 )کیلوکالري بر کیلوگرم( وساز سوخت قابل انرژي

ME (kcal/kg) 

16 
  خام )%( پروتئین

Crude protein (%) 

4.00 
 )%( کلسیم

Calcium (%) 

0.38 
 %( دسترس ) قابل فسفر

Available phosphorus 

0.45 
 )%( متیونین

Methionine (%) 

0.72 
 )%( سیستین+متیونین 

Met+Cys (%) 

0.79 
 %( لیزین ) 

Lysine (%) 

0.58 
 )%( ترئونین

Threonine (%) 

0.22 
  تریپتوفان )%(

Tryptophan (%) 

                                                 
1 plex-Sel 

204 
 (وگرمکیل بر واالن اکی میلی)جیره  کاتیون-آنیون تعادل

Dietary anion cation balance (mEq/kg) 
، 3D؛ A ،IU 10000های تامین شده در هر کیلوگرم خوراک: میزان ویتامین1

IU 2500 ؛E، IU 10 ؛B1 ،2/2 گرم؛ میلیB2 ،4 گرم؛ میلیB3 ،8 گرم؛ میلی

B6 ،2 گرم؛ میلیB9 ،56/0 گرم؛ میلیB12 ،015/0 گرم؛ کولین کلراید، میلی

 گرم.میلی 200

 گرم؛میلی 80میزان مواد معدنی تامین شده در هر کیلوگرم خوراک: منگنز، 2 

و  گرم؛میلی 1گرم؛ ید، میلی 12گرم؛ مس، میلی 60گرم؛ روی، میلی 50آهن، 

  گرم.میلی 3/0سلنیت سدیم، 

1 Supplied vitamins per kilogram of diet: mg: A, 10000 IU, 

D3 2500 IU, E 10 IU, B1 2.2 mg, B2 4 mg, B3 8mg, B6 2 

mg, B9 0.56 mg, B12, 0.015 mg, Cholin 200mg. 
2 Supplied minerals per kilogram of diet: Mn, 80 mg, Fe 50 

mg, Zn 60 mg, Cu 12 mg, Sodium Selenite 0.3 mg.  

 

شرکت نمایندگی از  1پلکسسل مخمر سلنیوم آلی

Alltech شد.سفارش و خریداری در ایران  آمریکا 

گرم میلی 1000هرکیلوگرم از این محصول حاوی 

 اساسبر پایه تجاری جیره سپس باشد. سلنیوم می

های مندرج در کاتالوگ توصیهکنجاله سویا مطابق -ذرت

 نرم افزار جیره نویسی وسیلههب Hy-lineسویه 

UFFDA  عبارت بودند تیمارها   .(1)جدول ندشدتنظیم

 جیره پایه+ -2  (لیآسلنیوم بدون )شاهد  جیره پایه( 1 :از

 300جیره پایه+  (3 پلکسسلگرم در کیلوگرم میلی150

 450( جیره پایه+ 4پلکس سلگرم در کیلوگرم میلی

 600( جیره پایه+ 5و پلکس سلگرم در کیلوگرم میلی

 . پلکسسلگرم در کیلوگرم میلی

هفته در اختیار  4های آزمایشی به مدت جیره تمامی

 3000در یک سالن ها مرغ. گذار قرار گرفتمرغان تخم

 45×45×45های چهارتایی به ابعاد درقفسای قطعه

خوری نیپل و آب ناودانیخوری دانمتر و دارای سانتی

شدند. شدت روشنایی سالن نیز در دوره تولید نگهداری 

ساعت  8ساعت روشنایی و  16لوکس با  30حدود 

تاریکی تنظیم گردید. بین هر قفس که شامل چهار قطعه 

مرغ بود یک صفحه پالستیکی گذاشته شد تا کنترل دقیق 

آوری جمع پس ازهفته  هر مصرف خوراک انجام گیرد.

مرغ، تخم د، مصرف خوراک، درصد تولیهامرغتخم

مرغ و میزان توده تخم مرغتخم میانگین وزن
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گردید. پس برداری و بر اساس روز مرغ محاسبهرکورد

از دو هفته از تزریق محلول واکسن داخل عضله سینه، 

پاسخ ایمنی به واکسن نیوکاسل وآنفلونزا توسط آزمون 

ون انجام گرفت. جهت اندازه گیری مهار هماگلوتیناسی

در پایان دوره فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نیز، 

میزان فعالیت آنزیم گیری و ها خونآزمایشی، از مرغ

های شرکت گلوتاتیون پراکسیداز خون با استفاده از کیت

آلیسون آزمون توسط دستگاه اتوآناالیزر  پارس

)Abbott, USA 300Alcyon (  گیری شد. اندازه 

افزار های حاصل با استفاده از نرمداده ،در پایان

و  گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار ( SAS 2009)آماری

توکی آزمون  ها ازبین میانگین تفاوت همقایس برای

 برای تجزیه ومورد استفاده . مدل آماری گردیداستفاده 

 :باشدبه صورت زیر میها تحلیل داده

ij+ei+Tµ=ijY 

Yij=مقدار هر مشاهده 

µ=   مشاهداتین گمیان

Ti=اثر تیمار 

 ije =مشاهدهاشتباه آزمایشی مربوط به 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

بر پلکس سل سلنیوم مخمرنتایج اثرات سطوح مختلف 

اول، دوم، سوم، چهارم های مرغ در هفتهتخمتولید  درصد

 نشان داده شده است. 2در جدول شماره  و کل دوره

اول، استفاده از مخمر  دهد که در هفتهنتایج نشان می

 کیلوگرم گرم برمیلی 600پلکس تا سطح سلنیوم سل

نسبت به  مرغداری بر درصد تولید تخمتاثیر معنی جیره

-به هفته دوم ازولی  (<05/0P) نداشته است گروه شاهد

گرم در کیلوگرم میلی 450و  300، استفاده از سطوح بعد

داری بر تاثیر معنی یوم در جیره، توانستمخمر سلن

-مرغ داشته باشد و درصد تولید تخمعملکرد تولید تخم

داری نسبت به گروه شاهد طور معنیهباین دو گروه مرغ 

این نتایج مطابق با نتایج . (>01/0P)افزایش یابد

نشان دادند  آنهاباشد. ( می2012) جورگوفسکا و همکاران

گرم در کیلوگرم مخمر سلنیوم آلی میلی 460استفاده از 

مرغ گذار، توانست درصد تولید تخمتخم در جیره مرغان

ولی برخی از محققان  افزایش دهد گروه شاهدرا نسبت به 

اند که با ( نشان داده2008یسون و همکاران )لهمانند 

گذار، تخماده ازسلنیوم آلی در جیره مرغاناستف

مرغ مشاهده داری در میزان تولید تخمتغییرمعنی

و حتی در سطوح باالتر، کاهش تولید نیز  شودنمی

 . گزارش شده است

  

 مرغگذار بر درصد تولید تخممرغان تخم بریدرجیره پس از تولکپلکس سلاثرات سطوح مختلف  -2جدول
Table 2- Effects of different levels of Sel-plex in post-molting diet of laying hens on egg production percentage  

 

 کل دوره

Entire period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 گرم در کیلوگرم()میلی جیره سل پلکس

Dietary Sel-plex (mg/kg) 
bc90.70 b73.72 c39.70 b54.70 70.29 صفر 
b71.71 bc23.71 b15.72 b49.70 70.98 150  
a89.73 a27.76 a43.73  a73.73  72.14 300  
a83.72 ab15.74 ab67.72  a68.72 71.84 450 
c53.70 c81.70 c71.70 b82.69 70.69 600 

0.340 0.607 0.488 0.471 0.816 SEM )هااشتباه استاندارد میانگین( 

0.01> 0.05> 0.05> 0.01> 0.09 P-value )داریسطح معنی( 

a,b,cدارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین (05/0<P). 
a,b,c Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05). 
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در سطح اینجاست که نیز آزمایش حاضر نکته قابل توجه 

درصد  ،گرم در کیلوگرم(میلی 600) باالتر مخمر سلنیوم

نتوانسته نسبت به گروه  عالوه بر اینکه مرغتخم تولید

های نسبت به گروهداری داشته باشد بلکه شاهد اثر معنی

گرم در کیلوگرم میلی 450و  300تغذیه شده با سطوح 

کاهش تولید،  که این داشته استنیز کاهش  مخمر سلنیوم

نشان  وح باالتراثرات سوء سلنیوم آلی را درسط احتمال

مربوط به  ،بیشترین درصد تولید ،در کل دوره .دهدمی

گرم در میلی 450و  300های تغذیه شده با سطوح مرغ

کیلوگرم مخمر سلنیوم و کمترین نیز مربوط به گروه های 

گرم در کیلوگرم میلی 600تغذیه شده با جیره شاهد و 

هایی که در نتایج گزارش محققان غایرتاز دالیل م بود.

ها در دوره تولید )قبل از تولک مختلف وجود دارد تفاوت

کیفیت سلنیوم آلی استفاده شده، نوع و و پس از تولک(، 

های گذار و حتی کیفیت پیش مخلوطسویه مرغان تخم

پلکس یا باشد. سلویتامینی مورد استفاده می

آلی است که سالیان سال سلنیوم، نوعی از سلنیوم مخمر

های مرغ گله صورت مکمل در جیرههدر کشور ایران ب

مادر استفاده و به دلیل اهمیت فیزیولوژیکی که دارد، 

نتایج قابل قبولی نیز گرفته شده است )غالمی و همکاران 

 هانکته قابل توجه اینجاست که همه آزمایش .(2013

و آزمایشی در بوده  مرغتخم مربوط به دوره پیک تولید

با انجام نشده است.  بری اجباریتولکدوره دوره پس از 

گذار، برای جیره مرغ تخممزارع توجه به اینکه در تمامی 

 3/0) دوره تولید های ویتامینینویسی از پیش مخلوط

 پس از تولک بری نیزدوره گرم سلنیت سدیم( در میلی

و ها تنشبه احتمال زیاد به دلیل  ،دکننمیاستفاده 

 بریلککه در دوره تو های اکسیداتیوی تنش خصوصاً

 شوند، نیازهایگذار متحمل میمرغان تخم ،اجباری

 سلنیوم آنها افزایش و به سلنیوم افزودنی و مخصوصاً

سلنیوم آلی یا مخمر سلنیوم بهتر پاسخ خواهند داد ولی 

تابحال تحقیقات دقیقی در مورد نیازهای پس از تولک 

پس گذار مرغان تخم گذار انجام نشده است.مرغان تخم

به دلیل سپری کردن یک دوره پر بری، از دوره تولک

 د،یدچار افت عملکرد تولهای اکسیداتیو، تحت تنشتنش، 

)سیگل  شوندیم ی و سیستم آنتی اکسیدانیمنیا ستمیس

بنابراین در این آزمایش با بکاربردن مخمر (، 1980

گرم در میلی 450سلنیوم آلی در سطح مناسب )تا 

کیلوگرم(، دیده شد که هم ظرفیت آنتی اکسیدانی افزایش 

( 8و  7و هم سیستم ایمنی بهبود یافته است )جداول 

این سطح توجیه پذیر  ری دربنابراین عملکرد بهتر تخمگذا

نیز، گزارشات نشان داده که حد بین  است. از طرف دیگر

نیاز و مسمومیت در سلنیوم نزدیک به هم بوده و این حد 

باریک در سلنیوم آلی کمتر بوده و سلنیوم آلی در سطوح 

ی از خود نشان نسبتا پایین نیز احتماال بتواند اثرات سم

باعث پایین آزمایش نیز  در اینکه ( 2000دهد )سورای 

پلکس شده آمدن پاسخ سیستم ایمنی در این سطح از سل

تواند توجیه عملکرد پایین بنابراین می(، 8است )جدول 

گرم باشد هرچند که میلی 450تخمگذاری در سطح باالی 

تحقیقات تکرار این سطح در آزمایشات دیگر و یا نیازمند 

ات سطوح مختلف نتایج اثر بیشتری در این مورد است.

-پلکس در جیره پس از تولک مرغ تخممخمر سلنیوم سل

های اول، دوم، مرغ پرندگان در هفتهگذار بر وزن تخم

نشان داده  3سوم، چهارم و کل دوره در جدول شماره 

هفته اول، استفاده  دهد که درشده است. نتایج نشان می

گرم بر میلی 600سلنیوم سل پلکس تا سطح  از مخمر

ها نداشته مرغداری بر وزن تخمکیلوگرم جیره تاثیر معنی

ولی از هفته دوم، اگرچه بهبودی در وزن   (<05/0P)است

های تغذیه شده با سطوح باالتر سل پلکس مرغ گروهتخم

مرغ کل دوره، نتایج نشان داد که تخم دیده شد ولی در

خمر گرم در کیلوگرم ممیلی 600پرندگان تغذیه شده با 

نتایج این آزمایش  .اندسلنیوم بیشترین وزن را داشته

باشد که نشان ( می2010موافق با نتایج آتیا و همکاران )

گرم در کیلوگرم سلنیوم میلی 400دادند که استفاده از 

تجاری تخمگذار، توانست وزن پلکس در یک جیرهآلی سل

داری نسبت به گروه شاهد طور معنیهمرغ را بتخم

دهد و دلیل آن نیز پایداری برخی از اسیدهای افزایش 

تجاری است  چرب غیراشباع مانند اسیدلینولئیک در جیره
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تحقیقات مختلفی مرغ تاثیر دارند. که به شدت در وزن تخم

مرغ را ثابت تخموزن  اثر اسیدچرب لینولئیک اسید بر

 (. مارچ و مک میالن1968و منگه  1971کرده اند )بالنیو 

گزارش کردند که لینولئیک اسید یا اسیدهای ( 1990)

شوند، چربی که از طویل سازی لینولئیک اسید تولید می

توانند به تخمدان برای هایی که میبرای سنتز لیپوپروتئین

اند و شوند، ضروریتوسعه زرده ترانسفر  تشکیل و

تواند هرچه این اسیدچرب ترانسفر شده بیشتر باشد، می

باشد. روند  زرده تشکیل شده موثرتردرتوسعه و بزرگی 

گرم در میلی 150افزایشی وزن تخم مرغ از گروه 

پلکس جیره مشهود است و دلیل کیلوگرم به باالی سل

گرم در هفته میلی 150پایین بودن وزن تخم مرغ گروه 

تواند بطور های دوم و سوم نیز قابل توجیه نبوده و می

باره وزن آنها چون در هفته چهارم دو فی باشدتصاد

 افزایش یافته است.

 

 )گرم( مرغگذار بر وزن تخمدرجیره پس از تولک مرغان تخمپلکس سلاثرات سطوح مختلف  -3جدول
Table 3- Effects of different levels of Sel-plex in post-molting diet of laying hens on egg weight (g) 

 

 کل دوره

Entire period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 گرم در کیلوگرم(سل پلکس جیره )میلی

Dietary Sel-plex (mg/kg) 
 b04.61 61.61 ab96.60 ab47.60 61.12 0  

c58.59 60.35 b73.58  b79.58 60.45 150  
bc04.60 60.29  b04.59  ab33.60 60.50 300  
ab44.61 61.98 ab23.61 ab27.61 61.31 450 
a53.62 62.97  a81.62 a51.62 61.82 600 

0.358 0.766 0.895 0.789 0.470 SEM )هااشتباه استاندارد میانگین( 

0.05> 0.117 0.05> 0.05> 0.150 P-value )داریسطح معنی( 

a,b,c دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر ستون، ازدر هر  مشابه غیر حرف با هایمیانگین (05/0<P). 
a,b,c Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

 

پلکس در نتایج اثرات سطوح مختلف مخمر سلنیوم سل

مرغ گذار بر توده تخم جیره پس از تولک مرغ تخم

های اول، دوم، سوم، چهارم و کل دوره پرندگان در هفته

با توجه به اینکه توده نشان داده شده است.  4در جدول 

دو فاکتور درصد تولید و وزن  مرغ حاصل ضربتخم

تحت تاثیر در کل دوره، باشد، این فاکتور مرغ میتخم

 مخمر سلنیوم سل پلکس قرار نگرفتسطوح مختلف 

(05/0P>)  ( با استفاده 2010آتیا و همکاران )اگرچه

پلکس در یک گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی سلمیلی 400از

طور هجیره تجاری تخمگذار، نشان دادند توده تخم مرغ ب

تواند میها، که دالیل این تفاوت یابدداری افزایش میمعنی

سویه و نژاد مرغ، جیره مورد ها در تفاوتدلیل به

و طول  دورهچربی مورد استفاده و و مقدار  عاستفاده، نو

 باشد.مرغ تخم تولیداندازه گیری  مدت
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 مرغ)گرم(تخم تودهگذار بر درجیره پس از تولک مرغان تخمپلکس سلاثرات سطوح مختلف  -4جدول
Table 4- Effects of different levels of Sel-plex in post-molting diet of laying hens on egg mass (g) 

 

 کل دوره

Entire period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 گرم در کیلوگرم(سل پلکس جیره )میلی

Dietary Sel-plex (mg/kg) 
43.27 44.58 42.19 ab65.42 42.95 0  

42.73 44.20 42.36 b43.41 42.92 150  

44.36 45.98 43.35 a49.44 43.64 300  

44.75 45.95 44.50 a53.44 44.04 450 

44.09 44.59 44.42 ab65.43 43.70 600 

0.635 0.617 0.701 0.811 0.531 SEM )هااشتباه استاندارد میانگین( 

0.089 0.070 0.185 0.05> 0.149 P-value )داریسطح معنی( 

a,b دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین (05/0<P). 
a,b Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

 

 نتایج اثرات سطوح مختلف مخمر، 6و  5در جداول 

 گذار برپلکس درجیره پس از تولک مرغ تخمسلنیوم سل

مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نشان داده شده 

های دار بین دادهبا توجه به عدم تفاوت معنیاست. 

مرغ بین تیمارها، طبق انتظار، مصرف خوراک و توده تخم

ها معنی بیشتر هفتهها در بین گروه غذاییضریب تبدیل 

ولی در کل دوره، استفاده از  (<05/0P)شده است دار ن

گرم در کیلوگرم مخمر سلنیوم میلی 450و  300سطوح 

-طور معنیهب را غذاییدر جیره، توانسته ضریب تبدیل 

آتیا و  .(P<05/0)دهد کاهشداری نسبت به گروه شاهد 

گرم در میلی 400و  250استفاده ازبا  (2010)همکاران 

پلکس توانستند مصرف خوراک کیلوگرم سلنیوم آلی سل

داری طور معنیهو ضریب تبدیل غذایی پرندگان را ب

( نشان دادند 2008ولی لیسون و همکاران ) ،کاهش دهند

که با استفاده از سلنیوم آلی در جیره مرغان تخمگذار، 

شود داری در مصرف خوراک مشاهده نمیمعنی تغییر

زمایش حاضر است. گانوپل و مانجوناتا که موافق آ

( نیز بیان کردند که استفاده از مخمر سلنیوم در 2003)

داری ضریب تبدیل طور معنیهگذار بجیره مرغان تخم

دهد که این نتایج غذایی را نسبت به گروه شاهد کاهش می

و ارزش افزودن  تساموافق با نتایج آزمایش حاضر 

های های ویتامینی جیرهمخلوطسلنیوم به پیش مخمر

چندان  را دو بری گذار در دوره پس از تولکتجاری تخم

 .دهدنشان می
 

 )گرم( گذار بر مصرف خوراکدرجیره پس از تولک مرغان تخمپلکس سلاثرات سطوح مختلف  -5جدول
Table 5- Effects of different levels of Sel-plex in post-molting diet of laying hens on feed intake (g) 

 

 کل دوره

Entire period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 گرم در کیلوگرم(سل پلکس جیره )میلی

Dietary Sel-plex (mg/kg) 
97.13 96.63 96.63 96.63 98.62 0  

97.04 97.06 96.98 96.98 97.14 150  

96.31 96.12 96.12 96.12 96.87 300  

96.88 96.76 96.76 96.76 97.26 450 

97.15 97.02 97.02 97.02 97.52 600 

0.468 1.11 0.921 0.980 0.703 SEM )هااشتباه استاندارد میانگین( 

0.702 0.974 0.977 0.977 0.473 P-value )داریسطح معنی( 
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 گرم( به )گرم گذار بر ضریب تبدیل خوراکدرجیره پس از تولک مرغان تخمپلکس سلاثرات سطوح مختلف  -6جدول
Table 6- Effects of different levels of Sel-plex in post-molting diet of laying hens on feed conversion ratio (g:g) 

 

 کل دوره

Entire period 
 هفته چهارم

Week4 
 هفته سوم

Week3 
 هفته دوم

Week2 
 هفته اول
Week1 

 گرم در کیلوگرم(سل پلکس جیره )میلی

Dietary Sel-plex (mg/kg) 
a24.2 2.16 2.25 ab26.2 2.29 0  
a27.2 2.19 2.29 a34.2 2.26 150  
b17.2 2.09 2.21 b16.2 2.21 300  
b16.2 2.10 2.17 b17.2 2.21 450 
ab20.2 2.17 2.18 ab22.2 2.24 600 

0.033 0.026 0.040 0.042 0.022 SEM )هااشتباه استاندارد میانگین( 

0.05> 0.061 0.282 0.01> 0.105 P-value )داریسطح معنی( 

a,b دارند داریمعنی تفاوت آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین (05/0<P). 
a,b Means within same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

 

در  )xGP(میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

سلنیوم  سطوح مختلف مخمر پرندگان تغذیه شده با

نشان داده شده است.  7در جدول شماره پلکس، سل

آنزیم گلوتاتیون ساختار سلنیوم از طریق شرکت در 

ه عنوان یکی از اجزای تواند بمی )pxGSH(پراکسیداز 

پراکسید  واکسیدانی طبیعی بدن عمل سیستم آنتی

-ها و دیگر پراکسیدهای تولید شده در فعالیتهیدروژن

کند )روتراک و همکاران مهار های متابولیکی بدن را 

خون یکی از عوامل مهم تنظیم (. مقدار سلنیوم 1973

 باشد.کننده مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز می

( نشان دادند که فعالیت آنزیم 2006) سینگ و همکاران

یش سلنیوم آلی در با افزاپرندگان گلوتاتیون پراکسیداز 

ساوارام و یابد. داری افزایش میمعنیطورهجیره ب

گرم میلی 400دادند استفاده از نشان نیز ( 2013) همکاران

گلوتاتیون در کیلوگرم سلنیوم آلی توانست فعالیت 

گاژویچ های گوشتی افزایش دهد. پراکسیداز را درجوجه

های سازی جیرهبا استفاده از مکمل (2009) و همکاران

پلکس نشان دادند که لس تجاری تخمگذار با سلنیوم آلی

پلکس توانست کیلوگرم سلگرم در یلیم 400استفاده از 

راکسیداز را نسبت به گروهی میزان فعالیت گلوتاتیون پ

لکس تغذیه شده پگرم در کیلوگرم سلمیلی 200که با

این نتایج مشابه نتایج آزمایش حاضر  .دهدافزایش  ،بودند

گرم در میلی 300باشد که استفاده از سطوح باالی می

ت آنزیم پلکس توانست میزان فعالیکیلوگرم سل

طور هبها خون مرغ رگلوتاتیون پراکسیداز را د

میزان ثابت شده که . (>05/0P)افزایش دهد داری معنی

معرف میزان سلنیوم جذب در خون، فعالیت این آنزیم 

دهد )گاژویچ و شده و راندمان جذب آن را نشان می

با توجه به افزایش فعالیت این آنزیم (. 2009همکاران 

های موثری که این آنزیم در نقشبسیار مهم و 

های متابولیکی پرنده دارد، با افزایش مخمر فعالیت

 را نیزسلنیوم در جیره، انتظار بهبود عملکرد پرنده 

توان داشت که این بهبود عملکرد حیوان در جداول می

 . استعملکرد تولید بخوبی نشان داده شده 
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درجیره پس از پلکس سلطوح مختلف اثرات س -7جدول

گذار بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون تولک مرغان تخم

 پراکسیداز خون
Table 7- Effects of different levels of Sel-plex in 

post-molting diet of laying hens on blood glutathion 

peroxidase activity  
 

گلوتاتیون فعالیت آنزیم 

 پراکسیداز

 )واحد در گرم هموگلوبین(
Glutathione peroxidase 

activity 
(U per g Hb) 

 

 سل پلکس جیره

 گرم در کیلوگرم()میلی

Dietary Sel-plex 
(mg/kg) 

b19.7  0  
b73.6  150  
b79.6  300  
a46.9 450 

a40.10  600 

0.866 SEM ) اشتباه استاندارد

 )هامیانگین

0.05> P-value ) سطح

 )داریمعنی

a,b آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین 

 .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت
a,b Means within same column with different letters 

differ significantly (P<0.05) 
 

مربوط بادی علیه ویروس نیوکاسل و آنفلونزا تیتر آنتی

در پلکس به پرندگان تغذیه شده با سطوح مختلف سل

دهد نشان داده شده است. نتایج نشان می 8جدول شماره 

گرم در کیلوگرم میلی 300که استفاده از سطوح باالتر از 

بادی علیه ویروس مخمر سلنیوم توانست تیتر آنتی

. (>05/0P) داری افزایش دهدرا به طور معنی آنفلوآنزا

دی اثرات مکمل سلنیوم آلی را بر بهبود تحقیقات زیا

)ژانگ و همکاران  اندسیستم ایمنی طیور نشان داده

( نیز 2013(. ساوارام و همکاران )2002ادنز و  2012

گرم در میلی 400افزایش سلنیوم آلی تا  که نشان دادند

های گوشتی افزایش جوجهبادی را درکیلوگرم تیتر آنتی

باشد. میتایج موافق با نتایج آزمایش حاضر داد که این ن

گرم در کیلوگرم میلی 600با افزایش مخمر سلنیوم به 

بادی بر علیه هر دو ویروس نیوکاسل و کاهش تیتر آنتی

به دلیل سمیت این مکمل  آنفلونزا مشاهده شد که احتماالً

)سورای  باشددر سطوح باال و جذب باالی سلنیوم می

گذاری توانسته بود عملکرد تخم که به خوبی (2000

پرندگان را نیز کاهش دهد چون همانگونه که قبال نیز 

اشاره شد سلنیوم آلی در سطوح نسبتا پایین توانسته 

( و حتی 2000اثرات سمی از خود نشان داده )سورای 

باعث پایین آمدن پاسخ سیستم ایمنی در این سطح از 

 (. 8پلکس شده است )جدول سل
 

درجیره پس از پلکس سلاثرات سطوح مختلف  -8جدول

های تیتر آنتی بادی علیه ویروسگذار بر تولک مرغان تخم

 بیماریهای نیوکاسل و آنفلوآنزا

Table 8- Effects of different levels of Sel-plex in 

post-molting diet of laying hens on antibody titers 

against Influenza and Newcastle disease vaccines 
 

 نیوکاسل
Newcastle 

 آنفلوآنزا
Influenza 

گرم سل پلکس جیره )میلی

 در کیلوگرم(

Dietary Sel-plex 

(mg/kg) 
a75.10 c00.7  0  
a25.10  ab75.8  150  

a50.9 a00.10 300  
a75.10  a00.9 450 

b25.7  bc25.8 600 

0.365 0.353 SEM ) اشتباه استاندارد

 )هامیانگین

0/05> 0/05> P-value )داریسطح معنی( 

a,b Means within same column with different letters 

differ significantly (P<0.05) 
a,b آماری نظر در هر ستون، از مشابه غیر حرف با هایمیانگین 

 .(>05/0P) دارند داریمعنی تفاوت

 

 نتیجه گیری کلی

بری  پس از دوره تولکشود که چنین نتیجه گیری می

گرم در میلی 300های تخمگذار، استفاده از اجباری مرغ

با تواند پلکس در جیره، میکیلوگرم مخمر سلنیوم سل

عالیت آنزیم گلوتاتیون بهبود سیستم ایمنی و افزایش ف

افزایش و نیز را   تولید تخم مرغدرصد  پراکسیداز، 

 ضریب تبدیل غذایی را کاهش دهد. 
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Introduction: Selenium is an essential trace mineral required for normal growth and maintenance in 

poultry and specially contributes in glutathione peroxidase activity, an enzyme transforming the toxic 

hydrogen peroxide to harmless water and oxygen (Rotruck et al. 1973). Selenium may be present in 

inorganic or organic form in the diet and higher absorption being documented for the organic forms 

in poultry (Surai and Fisinin 2014). Selenium in its organic form shows higher bioavailability (75.7%) 

than selenium bound in the inorganic form (49.9%) (Mahan et al. 1999). Organic forms are part of 

proteins and include Se-Methionin and Se-Cystein. Organically bound selenium is mostly used in the 

form of Se-enriched yeast or other preparations. In addition to organic Selenium compounds, other 

sources have been tested and utilized, such as selenium-enriched algae Scenedesmus quadricauda, 

Se-enriched unicellular alga Chlorella (Travnicek et al. 2007) and Se-enriched yeast (Briens et al. 

2013). Effects of various sources and levels of selenium in the diet on layers have been subject of a 

number of studies. Gjorgovska et al (2012) studied various levels of selenium yeast in layers and 

reported that supplementation of 460 mg/kg selenium yeast improved egg production performance 

comparing control birds. Similar findings have been reported by Heindl et al. (2010), who fed the 

layers up to 150 mg/kg selenium yeast. Attia et al. (2010) reported increase in egg weight of laying 

hens fed organic selenium. They reported that feed conversion ratio in laying hens fed diets containing 

250 or 400 mg/kg Selplex, was lower as compared as control birds. Some researchers reported that 

immune response and activities of glutathione peroxidase in poultry plasma increased linearly with 

selenium concentration (Rama Rao et al. 2013; Singh et al. 2006). Zhang et al (2012) reported that 

low-selenium diet caused a decrease in the activities of total antioxidant capacity, superoxide 

dismutase, and glutathione peroxidase activity in birds. Their study demonstrated that chickens fed 

diets deficient in selenium exhibited lesions in immune organs, decreased serum interleukin-1β, 

interleukin-2 content, indicating that oxidative stress inhibited the development of immune organs 

and finally impaired the immune function of chickens. Gajcevic et al (2009) reported increase in 

glutathione peroxidase activity in layer hens fed up to 400 mg/kg selenium yeast in diet. It has been 

documented that layer hens meet some oxidative attacks during force molting (Siegel 1980), 

therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of different levels of selenium yeast on egg 

production performance, glutathione peroxidase activity and immune response of laying hens in post-

molting phase. 

Material and methods: Eighty W-36 leghorn laying hens in post-molting phase (78 week) were 

assigned to 5 treatments with 4 replications and 4 birds each by employing a completely randomized 

design. After one week adaptation of hens to cages and diets, the hens were fed with 5 levels of 

selenium yeast (Sel-plex) (0, 150, 300, 450 and 600 mg/kg) for a period of 4 weeks. Sel-Plex ® is 

Alltech's organic form of selenium yeast and each kilogram of Sel-pex contains1000 mg selenium. 

All diets were isocaloric and isonitrogenous based on corn-soybean.  Egg production percent, egg 

weight, egg mass, feed intake and feed conversion ratio of birds were recorded weekly and reported 
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as hen day basis. Egg mass was calculated by multiplying the total number of eggs laid per hen by 

the average egg weight. In the end of experiment, one bird per replicate with average cage weight 

selected, blood samples were taken and glutathione peroxidase (GPx) activity was measured using 

Autoanalyzer system. Another bird per replicate with average cage weight selected, after injection of 

Influenza vaccine in breast muscle, two weeks later, immune response was measured based on 

Hemagglutination-Inhibition (HI) Test. All data were analyzed by ANOVA using the procedure 

described by the SAS Institute (2009). Tukey test was used to determine the significant differences 

between treatment means. 

Results and discussion: Results showed that using 300 and 450 mg/kg selenium yeast in post-

molting diet of layers, significantly increased egg production rate as compared with control ones 

(P<0.01). Similar findings have been reported by Gjorgovska et al (2012), who fed the layers different 

levels of selenium yeast and reported that supplementation of 460 mg/kg selenium yeast improved 

egg production performance as compared as control birds, but some researchers (Leeson et al. 2008) 

reported that supplementation with selenium yeast did not affect egg production performance. In this 

experiment, addition of 600 mg/kg selenium yeast, caused to negative effect on egg production 

performance as compared as other groups, probably due to toxic effects of organic selenium in higher 

dosage. The reason for better performance in birds fed 300 and 450 mg/kg selenium yeast was 

improved immune function and better antioxidant status in those birds. Egg weight of birds fed diets 

containing 600 mg/kg selenium yeast, increased significantly (P<0.05) as compared as control birds. 

This result was in accordance to Attia et al. (2010) who reported increase in egg weight of laying 

hens fed diet containing higher than 400 mg/kg Selplex. Linoleic acid is one of the key factors in 

determining egg yolk size and egg weight and any factor oxidizing this fatty acid, may be affect egg 

weight (Balnave 1971). Sel-plex as a strong antioxidant has important role in stabilizing the 

unsaturated fatty acids such as linoleic acid, therefore can affect egg yolk size and egg weight. Egg 

mass was calculated by multiplying the total number of eggs laid per hen by the average egg weight, 

therefore egg production and egg weight may affect egg mass. In this study, there were no significant 

differences (P<0.05) between egg mass and feed intake of birds fed different diets during total period, 

but feed conversion ratio of birds fed 300 and 450 mg/kg selenium yeast, were significantly lower as 

compared with the control birds(P<0.05). These results were in accordance to Attia et al. (2010) who 

reported that feed conversion ratio in laying hens fed diet containing 250 and 400 mg/kg Selplex, was 

lower as compared as control birds. At the end of experiment, the glutathione peroxidase activity and 

antibody titer against Influenza virus increased significantly in birds receiving 300 mg/kg selenium 

yeast or higher levels (P<0.05). In accordance with this study, Savaram et al (2013) showed 

improvement in immune response of broiler chickens fed 400 mg/kg selenium yeast and also Gajcevic 

et al (2009) reported increase in glutathione peroxidase activity in layer hens fed up to 400 mg/kg 

Sel-plex in diet. Better production performance in birds fed 300 and 450 mg/kg selenium yeast was 

due to improved immune function and better antioxidant status in this study.  

Conclusion: It is concluded that use of 300 mg/kg selenium yeast could improve egg production rate, 

glutathione peroxidase activity and immune response of laying hens in post-molting phase. 
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