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Introduction 

Selenium is a mineral that is essential for many metabolic functions of the body, including the 

activation of enzymes and the optimal biochemical and physiological function of birds (2). 

Selenium protects cell membranes from oxidative damage and can therefore improve nutrient 

efficiency (3). The small intestine is the most important part in the digestion and absorption of 

nutrients, while the large intestine and intestinal tract are very important areas for the 

accumulation of microbes (6). Gastrointestinal health is one of the most important and effective 

factors in bird function. Gastrointestinal microbial population affects the nutrition and health of 

various animal species, including poultry. These microorganisms need trace elements such as 

selenium to perform their normal metabolic functions. Selenium may affect bacterial cells by 

disrupting the respiratory chain (27). In addition to improving the quality and composition of 

intestinal microflora, selenium can have a positive effect on the morphology of the intestine as an 

antioxidant (13). Despite these benefits, the effect of selenium on intestinal microbial population 

is largely unknown, so the aim of this study was to investigate the effect of different levels of 

organic and inorganic selenium in the diet on microbial population, intestinal morphology and 

intestinal acidity in laying hens. 

Materials and Methods 

The experiment was conducted in a completely randomized design with 300 laying hens of high-

line strains from 23 to 35 weeks of age with 5 treatments and 6 replications and 10 hens per 

replication. Experimental treatments include: 1- Base diet (without selenium), 2- Base diet + 0.5 

mg/kg sodium-selenite, 3- Base diet + mg/kg 1 selenite-sodium, 4- Base diet + mg/kg 0.5 

selenium-methionine, 5-base diet + 1 mg/kg selenium-methionine. At the end of the experiment, 

two birds were randomly selected from each replicate; In order to evaluate the microbial 

population, a sample of the contents of the cecum on the culture medium was used (1). Tissue 

samples were prepared and then measured using a microscope, villi length, villi width, crypt 

depth and number of goblet cells (9). To measure acidity, samples were taken from the contents 

of the cecum and acidity was measured by pH meter. 

Results and Discussion 

The results showed that consumption of 1 mg/kg selenium-methionine increased the villi area 

compared to the control treatment. Villi length, villi width, crypt depth, number of goblet cells 
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and ratio of villus length to crypt depth were not affected by experimental treatments. 

Consumption of 1 mg/kg selenium-methionine significantly reduced the population of 

Salmonella and significantly increased the population of Lactobacillus in the cecal compared to 

other experimental treatments. Consumption of 0.5 and 1 mg/kg selenium-methionine caused a 

significant decrease in the population of aerobic bacteria compared to the control treatment. The 

acidity of cecal contents in the treatment containing 1 mg/kg selenium-methionine was 

significantly reduced compared to the control treatment. Many studies (22, 24, 27) have reported 

that the use of organic sources of selenium reduces the coliform population. It has also been 

reported that in mice, dogs and laying hens, selenium intake increases the number of 

Lactobacillus and decreases Escherichia coli and Staphylococcus aureus in the cecum (24, 25, 

27). Increasing the population of beneficial bacteria due to the provision of sufficient selenium 

for the synthesis of these bacteria is also the antioxidant property of selenium in preserving the 

life of these bacteria. It seems that beneficial bacteria (such as Lactobacillus) can reduce the 

number of harmful bacteria such as Escherichia coli in the gut by competitively eliminating them 

(25). Increasing the number of pathogenic bacteria in the intestine causes the villi to shorten and 

the lining to shrink (4). Numerous studies show that consumption of diets containing selenium 

compounds has destructive effects on harmful intestinal bacteria (5, 14, 16, 18, 22). Addition of 

organic selenium to the diet of broilers due to the growth of villi and intestinal lamina propria 

increases the weight of the intestines (13, 16). The lack of selenium consumption on morphology 

can be attributed to the levels of selenium used as well as the bird's lack of stress; Because in 

selenium under stress conditions can exert its effect more effectively. Most harmful bacteria grow 

in acidity close to 7 or slightly higher, while beneficial bacteria multiply in an acidic environment 

and compete with pathogenic bacteria (7). Increased acidity leads to a decrease in Escherichia 

coli and Salmonella in the gastrointestinal tract. Thus, with the consumption of organic sources of 

selenium, the population of pathogenic microorganisms (aerobic bacteria, Escherichia coli and 

Salmonella) decreased and the population of Lactobacillus increased competitively, followed by 

an increase in gastrointestinal acidity. Improves digestion, absorption and performance (20). 
Conclusion 

 According to the results of this study, it can be said that the consumption of organic sources of 

selenium (levels of one and 0.5 mg of selenium-methionine per kg of feed) significantly reduces 

the population of harmful aerobic bacteria, bacteria. Salmonella and Escherichia coli and cause a 

competitive increase in the beneficial population of Lactobacillus; The consequence of this 

operation is to increase the acidity of the cecum and reduce the damage and microbial destruction 

to the intestinal tissue, and therefore with positive changes in the morphology of the small 

intestine will lead to improved bird function. 
Keywords: Intestinal morphology, Laying hens, Microbial population. 
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شناسی روده و جمعیت میکروبی، ریختعملکرد، سلنیوم آلی و معدنی بر  اثرات سطوح مختلفمقایسه 

 های تخمگذارمرغی روده کور اسیدیته

 
 4، سیدرضا هاشمی3احسان اسکوئیان ،*2بهروز دستار ، 1زهرا تهامی

 دانشجو دکتری تغذیه دام گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.  -1
 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.  -2

 )مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شرق و شمال شرق )مشهد کشاورزی. بیوتکنولوژی پژوهشگاه ستادیار بیوتکنولوژیا -3

 طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.  و دام فیزیولوژی و اصالح و ژنتیک گروهیاردانش -4

 

 
 

 چکیده
شناسی ، ریختجمعیت میکروبیعملکرد، سطوح مختلف سلنیوم آلی و غیرآلی در جیره بر  تأثیرمنظور بررسی این مطالعه به 

گذار قطعه مرغ تخم 333تصادفی با  انجام شد. آزمایش در قالب طرح کامالًگذار های تخممرغ روده کورو اسیدیته  روده
تیمارهای آزمایشی  انجام گرفت.تکرار هر  در مرغقطعه  13و ر تکرا 6، تیمار 3هفتگی با  33تا  23از سن  الین-هایسویه 

 -4، سدیم-سلنیت mg/kg 1جیره پایه+  -3، سدیم-سلنیت mg/kg 3/3جیره پایه+  -2جیره پایه )فاقد سلنیوم(،  -1شامل: 
د، توده وزنی و وزن درصد تولی .بودند متیونین-سلنیوم mg/kg 1جیره پایه+  -3متیونین، -سلنیوم mg/kg 3/3جیره پایه+ 

نسبت طول پرز به ، های گابلتطول پرز، عرض پرز، عمق کریپت، تعداد سلول مرغ و در ریخت شناسی روده از جملهتخم
 متیونین-گرم در کیلوگرم سلنیوممصرف یک میلیتیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.  تأثیرتحت  و مساحت پرز عمق کریپت

دار جمعیت الکتوباسیلوس روده کور در مقایسه با سایر تیمارهای نال و افزایش معنیدار جمعیت سالموسبب کاهش معنی
گرم در کیلوگرم میلیو یک  3/3مصرف . داری مشاهده نشدبا این حال بین تیمارهای آلی و معدنی تفاوت معنی آزمایشی شد

در  روده کورشاهد شد. اسیدیته محتویات های هوازی نسبت به تیمار جمعیت باکتریدار معنی کاهشسبب متیونین -سلنیوم
طور ه ب سدیمو تیمارهای دریافت کننده سلنیت نسبت به تیمار شاهد متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم تیمار حاوی یک میلی

با کاهش  متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم یک میلی مصرف توان نتیجه گرفتمییافت. از نتایج حاصل  افزایشداری معنی
و سبب افزایش اسیدیته داشته ریخت شناسی روده اثرات مثبتی بر عیت سالمونال و افزایش جمعیت الکتوباسیلوس جم

   .شودمحتویات روده کور می

 .گذار، مرغ تخمروده شناسیریخت جمعیت میکروبی، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
ها و عملکرد مناسب ز جمله فعال شدن آنزیمسلنیوم یک ماده معدنی است که برای بسیاری از اعمال متابولیکی بدن ا

های اکسیداتیو (. سلنیوم غشای سلولی را در برابر آسیبArner., 2012بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی پرندگان ضروری است )
(. سلنیوم یک Chitra et al., 2017تواند سبب بهبود کارایی استفاده از مواد مغذی شود )محافظت نموده و در نتیجه می
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زدایی پراکسیدهیدروژن و هیدروپراکسیدهای لیپیدی نقش بازی پراکسیداز است که در سمجزء اساسی از آنزیم گلوتاتیون
 (. Oyancu and Yerlikaya., 2007شوند )های ایمنی میاکسیدانی سبب بهبود پاسخکند و با اثر آنتیمی

 بسیار نواحی روده کور و بزرگ روده در حالی که باشدمی مغذی مواد جذب و هضم زمینه در بخش مهمترین کوچک روده
سالمتی دستگاه گوارش یکی از عوامل مهم و مؤثر در  (.Ebrahimi., 2007) هستند هامیکروب استقرار برای مهمی

د بر توانشود که ارتفاع پرزها میها از طریق پرزهای روده کوچک جذب میمواد مغذی، الکترولیت باشد. عملکرد پرنده می
های شناسی پرزهای روده و سلولریخت (.Ghiasi Ghalehkandi et al., 2011هضم و جذب موادغذایی موثر باشد )

دهنده فعال بودن عملکرد که در آن افزایش ارتفاع پرزهای روده نشان شوداپیتلیال به عملکرد و سرعت رشد روده مربوط می
(. Liu et al., 2016) شودکمبود سلنیوم باعث التهاب مخاط روده می(. Langhout et al., 1999) پرزهای روده است

گذارد. عوامل زیادی مانند سن، میکروفلور روده می تأثیرهای ژژنوم دهند که کمبود سلنیوم بر مخاط و سلولنتایج نشان می
محققین حاکی های پژوهشبرخی از نتایج  (.Wang et al., 2011) گذاردو مواد غذایی بر روی ارتفاع پرزها و رشد تاثیر می

گزارش شده است سلنیوم آلی تأثیر مثبتی در محافظت از پرزهای . باشداز تأثیر مثبت افزودن سلنیوم بر پارامترهای روده می
سدیم و یا بدون ها دارد و باعث افزایش طول پرزها و عمق کریپت در ژژنوم و ایلئوم نسبت به سلنیتروده در برابر بیماری

( گزارش کردند استفاده از سطوح 2312(. احمدی و همکاران )Read-Snyder et al., 2009لنیوم در جوجه گوشتی شد )س
داری باعث افزایش عمق مختلف سلنیوم در بلدرچین ژاپنی، هیچ تأثیری بر طول پرز روده کوچک ندارد اما به طور معنی

 گرم بر کیلوگرم( بر وزن، طول و عرض دوازدهه ژژنوم و ایلئومیمیل 6/3تا  1/3روزگی شد. نانوسلنیوم ) 33کریپت در 
های روده به جز ایلئوم روده جوجه گوشتی مکمل نانوسلنیوم بر ارتفاع پرزها در تمام قسمت . گزارش کردندنداشت تأثیری

شتی به طور نتایج نشان داده است مصرف مخمرسلنیوم در جوجه گو(. Zamani-Moghaddam et al., 2017) موثر بود
 (. Tong et al., 2020داری باعث افزایش طول پرز، نسبت طول پرز به عمق کریپت شد )معنی
-. این میکروبگذاردیم ریتأث وریط جمله از یوانیح مختلف یهاگونهی سالمت ویه تغذ بر شگوار دستگاه یکروبیم تیجمع

 حیوان، گوارش در دستگاه جذب و هضم توانایی بنابراین ،هستند غذایی احتیاجات دارای و بوده زنده های روده موجوداتی
 یارودههای مسیکروارگانیم (.Ebrahimi., 2007)باشد می های آن میکروب جمعیت کل و یافته گسترش گونه به وابسته
 خپاس و زایماریب یهایباکتر از حفاظت غذا، هضم روده، یهاوللس ریتکث و بلوغ مانند ییندهایفرآ میتنظ در یمهم نقش

 قیطر از ژیانر دیتول ،یاکالیاشرش رینظ یهواز یهایباکتردر  .(Hattori and Taylor., 2009) دارند بدن یمنیا مخاط
 یتنفس رهیزنج زدنبرهم با ومیسلن ادیز احتمال به؛ ردیگیم انجام هستند، یمتک یتنفس رهیزنج به که یتنفس یهامیآنز

 رهیزنج یهامیآنز و ومیسلن نیب تعامل یبررس با. (Zhihua et al., 2011) شودیم یرباکت یهاسلول بر یاثرگذار باعث
 نقلوحمل از یریجلوگ باعث ناشناخته یهاسمیمکان از یکسری قیطر از ومیسلن ی مشخص شداکالیاشرش در یتنفس

 وضعیت به روده هایانیسممیکروارگ .(Yang et al., 2009) شودیم اختالل جادیا سبب و یتنفس رهیزنج در الکترون
های و تعداد باکتری ترکیب بر تواندمی سلنیوم دهد جیره غذایی حاوینشان می نتایج .هستند غذایی حساس جیره سلنیوم

حدود یک چهارم از جمعیت میکروبی  .(Zhihua et al., 2011) بگذارد تأثیر گوارش، دستگاه در هاآن استقرار و موجود

ها برای رشد بهینه نیاز به سلنیوم دارند. این استفاده از سلنیوم توسط ها را دارد؛ بنابراین، آنسلنوپروتئینروده توانایی بیان 
در نتیجه، جمعیت دهد. های میزبان کاهش میها در دسترس بودن این عنصر را برای بیان سلنوپروتئینمیکروارگانیسم

های سودمند رسد باکتری(. به نظر میKasaikina et al., 2011) دهدیرا افزایش م سلنیوم میکروبی مقدار نیاز میزبان به
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های مضر همانند اشریشیاکالی را در روده کاهش توانند از طریق حذف رقابتی تعداد باکتری)از قبیل الکتوباسیلوس( می
ش جمعیت اشریشیاکالی در دهند. عالوه بر آن، در زمان استفاده از سلنیوم غیرآلی، کاهش جمعیت الکتوباسیل سبب افزای

(. در واقع Ying et al., 2009گردد )های دریافت کننده سلنیوم آلی میهای گوشتی در مقایسه با گروهدیواره روده جوجه
های تری نسبت به شکلاکسیدانی قویهای مفید و خاصیت آنتیسلنیوم آلی دارای قابلیت زیستی و تعامل بهتری با باکتری

 (. در موش، سگ Utterback et al., 2005تری دارد )الوه بر این فرم آلی در مقایسه با معدنی سمیت کمدیگر آن است؛ ع
ها و همچنین کاهش توجهی در تعداد الکتوباسیلوسگذار گزارش کردند که مصرف سلنیوم منجر به افزایش قابلو مرغ تخم

 Yang ؛Zhihua et al., 2011گردد )وس در روده کور میهای اشریشیاکالی و استافیلوکوکداری در جمعیت باکتریمعنی

et al., 2009؛ Ying et al., 2009). ی روده باریک کاهش داده، زا را در دیوارههای بیماریاسیدیته مناسب تجمع باکتری
شناسی ر ریختها و تغییر دهای مفید را به شکل رقابتی افزایش و باعث کاهش تولید ترکیبات سمی باکتریجمعیت باکتری

 ,.Garcia et alکند )های مخاطی دیواره روده جلوگیری میدیواره روده پرندگان شده و در نتیجه از تخریب و آسیب سلول

های که میکروارگانیزمحالیکنند دریا کمی باالتر از آن رشد می 7زا در اسیدیته نزدیک به های بیماری(. بیشتر باکتری2007
(. افزایش اسیدیته Ferd., 1974کنند )زا رقابت میهای بیماریشوند و با باکتریی رشد و تکثیر میمفید در محیط اسید

شود. با مصرف منابع آلی سلنیوم جمعیت های اشریشیاکالی و سالمونال در دستگاه گوارش میمنجر به کاهش باکتری
سالمونال( کاهش و به شکل رقابتی جمعیت های هوازی، اشریشیاکالی و زا )باکتریهای بیماریارگانیسممیکرو

ها اسیدیته دستگاه گوارش افزایش یافته که کند و به دنبال افزایش فعالیت الکتوباسیلها افزایش پیدا میالکتوباسیلوس
 (. Samik et al., 2007منجر به بهبود هضم و جذب و عملکرد خواهد شد )

 زیادی از تاثیر مصرف منابع مختلف سلنیوم بر عملکرد طیور های جنبهز از آنجا که هنوبا توجه به مطالبی که بیان شد 
جمعیت  عملکرد، سلنیوم آلی و غیرآلی در جیره برثیر سطوح مختلف أبررسی ت پژوهش حاضرهدف از ناشناخته است لذا 

  .باشدمی گذارهای تخممرغاسیدیته روده کور در  شناسی روده و، ریختمیکروبی

 

 اهمواد و روش
در مجموعه زنجیره  W-36الین -های یواریته سفید گذارمرغ تخمقطعه  333هفته با استفاده از  12آزمایشی به مدت 

در واحدهای آزمایشی  و به صورت انفرادی توزینها مرغپس از دو هفته دوره سازگاری، تولیدی صالح کاشمر انجام شد. 
ها در شروع مرغگرم بود.  1433±133ها میانگین وزن ابتدایی مرغ. ص یافتها اختصابه آنبه طور تصادفی  توزیع و تیمارها

)سال  W-36هفته سن داشتند و با توجه به احتیاجات غذایی توصیه شده در راهنمای مدیریت تجاری سویه  23آزمایش 
های بود. تیمارذار گتخم مرغقطعه  13تکرار و  6هر تیمار شامل تغذیه شدند.  1با فرمول ذکر شده در جدول  (2313

گرم در میلی 3/3جیره پایه+  -2 تیمار شاهد )جیره پایه فاقد سلنیوم(، تیمار -1آزمایشی مورد استفاده در این مطالعه شامل: 
گرم در میلی 3/3جیره پایه+  -4، تیمار سدیم-سلنیتگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+  -3، تیمار سدیم-سلنیتکیلوگرم 
مورد استفاده به  معدنیبود. سلنیوم متیونین -سلنیومگرم در کیلوگرم میلی 1جیره پایه+  -3، تیمار متیونین-لنیومسکیلوگرم 

قسمت در   2333متیونین با خلوص-درصد و سلنیوم آلی به شکل سلنیوم 42( با خلوص 3SeO2Na)سدیم -شکل سلنیت
فناور آریانا شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست تولید شده در متیونین مورد استفاده در این آزمایش-بود. سلنیوممیلیون 

 8ساعت روشنایی و  16شامل و برنامه نوردهی سالن  ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتنددر طی آزمایش مرغ .بود
ها در مرغ. تمامی شرایط پرورش نظیر نور و دما مطابق با راهنمای پرورش سویه باشد ساعت تاریکی بود و سعی شد تا
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-مرغ. تخمشودبرای محاسبه میانگین وزن پایان دوره به صورت انفرادی توزین و محاسبات آماری انجام میانتهای آزمایش 

مرغ تولیدی به شدند. درصد تولید از تقسیم تعداد تخمتولیدی روزانه و در ساعت مشخصی جمع آوری و توزین می های
 محاسبه شد. مرغ ضرب درصد تولید در میانگین وزن تخماز حاصل مرغ تولیدیتعداد مرغ موجود و وزن توده تخم 

طور تصادفی انتخاب و ه در انتهای دوره آزمایش از هر تکرار دو قطعه پرنده که به میانگین وزن آن تکرار نزدیک بود، ب
وسیله آب مقطر شست ه را بریده، ب ژژنوم بافت سانتیمتر از 3/3 حدودروده باریک  شناسیریخت. به منظور بررسی شدکشتار 

با روش  و تهیه میکرون 3 ضخامت عرضی با مقاطع سپس،درصد نگهداری شد.  13و شو داده و داخل فرمالین 
 پارامترهای طول نوری، میکروسکوپ از استفاده سپس با و شد تهیه بافتی نمونه شد. آمیزی رنگ ائوزین-هماتوکسیلین

 نسبت طول ویلی به عمق کریپتاندازه گیری شد. همچنین  گابلت هایسلول تعداد یپت وکر ویلی، عرض ویلی، عمق
در شرایط بدون آلودگی  روده کورگرم از محتویات  یکمقدار  .(Haghighi-khoshkhoo et al., 2010)محاسبه شد 
ی رقت با استفاده از سر. شد یساز قیرق 13-7 غلظت تا مخلوط نیا. شد مخلوط مقطر آب تریلیلیم 2 در وبرداشته شد 

های کشت مناسب به شرح ای و محیطهای منتخب به روش قطرهتهیه و شمارش باکتری PBSمحلول استریل بافر فسفات 
 یهایباکترجهت شمارش  MRSوی محیط کشت ر میکرولیتر بر 133های ساخته شده میزان زیر انجام شد. این رقت

 طیمحی و الکایششرا شمارش یبرا Macconkey agar کشت طیمح . درشدکشت  دیاسکیالکت دکنندهیتول
 از محیط کشت یهواز یهایباکتر تیجمع کل شمارش، سالمونالجهت شمارش   Brilliant green agarکشت

Nutrient agar   گراد استفاده شد. پس از طی زمان انکوباسیون تعداد کلنیدرجه سانتی 37ساعت در دمای  24به مدت-

روده  اتیمحتو CFU/g اساس بر هایباکتر تیجمع و بودند، شمارش شدند 333تا  33ها که بین روی پلتهای رشد کرده 
روده کور، یک گرم از محتویات روده کور برداشته و در  اسیدیتهبرای محاسبه  .(Hashemi et al., 2012) شد گزارش کور

های الزم از های آزمایش پس از بررسیداده گیری شد.ازهمتر اند pHیونیزه ریخته شد، سپس به وسیله لیتر آب دیمیلی 2
( در قالب طرح کامالً تصادفی تجزیه SAS., 2013) SASها توسط نرم افزار نظر نرمال بودن و آزمون همگنی واریانس

 استفاده شد.  درصد 3در سطح احتمال واریانس شد. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون توکی 

 
 ی پایه  دهنده و ترکیبات شیمیایی جیرهزای تشکیلاج -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of the basal diet  

%  
 اجزا متشکله
Components 

58.7 
 ذرت
Corn (CP=8%) 

30 
 کنجاله سویا
Soybean meal (CP=44%) 

1.2 
 روغن سویا
Soybean oil 

7 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

2 
فسفاتکلسیمدی  

Dicalcium phosphate 

0.28 
 کلریدسدیم
Sodium chloride 

0.2 
متیونینالدی  

DL-Methionine 
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0.12 
هیدروکلریدلیزینال  

L-Lysine HCl 

0.25 
 مکمل معدنی )بدون سلنیوم(1
Mineral premix (without selenium)1 

0.25 
 مکمل ویتامینه2
Vitamin premix 2 

 
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

2840 
 انرژی قابل متابولسیم )کیلوکالری در کیلوگرم(
Metabolizable energy (Kcal/kg) 

17.02 
 پروتئین خام )درصد(
Crude protein (%) 

4.4 
 کلسیم )درصد(
Calcium (%) 

0.52 
دسترس )درصد(فسفر قابل  

Available phosphorous (%) 

0.94 
هضم )درصد(ن قابللیزی  

Digestible lysine (%) 

0.45 
جذب )درصد(متیونین قابل  

Digestible methionine (%) 

0.7 
جذب )درصد(سیستین قابلمتیونین  

Digestible methionine+cystine (%) 

217 
واالن/گرم(اکیکاتیون )میلی-تعادل آنیون  

Anion-cation balance (mEq/g) 
 .گرم یدمیلی 7/1گرم مس، میلی 3/3گرم روی، میلی 88گرم منگنز، میلی 88گرم آهن، میلی 33: جیره حاویهر کیلوگرم از 1
گرم میلی 3K ،3/2گرم ویتامین میلی E ،2/2المللی ویتامین واحد بین 3D ،16333المللی ویتامین واحد بین A ،3333333المللی ویتامین واحد بین 8833333 جیره حاوی: هر کیلوگرم از2

 12B ،33ویتامین  گرممیلی 9B ،1/22گرم ویتامین میلی 6B ،6/3گرم ویتامین میلی 5B ،3/3گرم ویتامین میلی 3B ،6/6گرم ویتامین میلی 2B ،28گرم ویتامین میلی 1B ،3/3ویتامین 

  بود. .B.H.Tگرم میلی 433کولین کلراید و  گرم 113گرم بیوتین، میلی

1Provides per kilogram of diet: Iron, 55 mg; manganese, 88 mg; zinc, 88 mg; copper, 5.5mg; iodine, 1.7 mg.   
2Provides per kilogram of diet: vitamin A, 8800000 IU; vitamin D3, 3300000 IU; vitamin E, 16500 IU; vitamin K3, 2.2 mg; 

vitamin B1, 2.5 mg; vitamin B2, 5.5 mg; vitamin B3, 28 mg; vitamin B5, 6.6 mg; vitamin B6, 3.3 mg; vitamin B9, 0.6 mg; 

vitamin B12, 22.1 mg; vitamin B7, 55 mg and choline chloride, 110 g. 

 

 نتایج و بحث
مرغ  مرغ و متوسط وزن تخمدرصد تولید، توده وزنی تخمدهد نشان مینتایج  شودمشاهده می 2همان طور که در جدول 

(. نتایج حاصل از مصرف سلنیوم آلی و معدنی بیانگر وجود <33/3Pداری با هم نداشتند )تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی
باشد؛ به این ترتیب که باالترین وزن نهایی گذار میایشی در رابطه با وزن در مرغ تخمدار بین تیمارهای آزماختالف معنی

که کمترین وزن بدن در تیمارهای بدون سلنیوم گرم در کیلوگرم سلنیوم معدنی مشاهده شد در حالیبدن در تیمار یک میلی
داری با هم نشان مقایسات تیماری تفاوت معنی (؛ سایرP<33/3گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی مشاهده شد )و تیمار یک میلی

 (. <33/3Pندادند )
تولید  بر تأثیری جیره در سلنیوم مکمل از استفاده که اندکرده گزارش محققین از مشابه با نتایج این بررسی بسیاری

 ,.Chantiratikul et al., 2008 ; Jiakui and Xialong) گذار نداردهای تخمدر مرغ مرغ و توده وزنیمرغ، وزن تخمتخم

 Payne) مرغ نداشتداری بر درصد تولید تخمگذار تأثیر معنیهای تخمنشان دادند مصرف سلنیوم آلی در مرغ نتایج (. 2004

et al., 2005 ;Utterback et al., 2005 .) مرغ، توده وزنیاز سوی دیگر برخی نتایج حاکی از افزایش درصد تولید تخم 
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( 2313و همکاران ) Attia باشد که با نتایج این بررسی در تضاد است. نتایج بررسیف منابع سلنیوم میبا مصر مرغتخم
مرغ در مرغ و وزن توده تخمدار وزن تخمگذار سبب افزایش معنیهای تخمنشان داد مصرف سلنیوم مخمر در جیره مرغ

مرغ شد. داری سبب بهبود بازده تخمبه شکل معنیقسمت در میلیون سلنیوم  2/3مقایسه با سلنیوم معدنی شد. مصرف 
 ,.Scheideler et al) شودمرغ میدار درصد تولید تخممصرف مخمرسلنیوم در مقایسه با سلنیوم معدنی سبب افزایش معنی

 تواند به سطوح سلنیوم مورد استفاده در جیره پایه برگردد.تناقضات مشاهده در بین نتایج محققین می(. 2010

 سلنیوم (.Heindl et al., 2010)های گوشتی شد در جوجه نهایی وزن افزایش باعث جیره به سلنیوم مکمل زودناف 

 است (3Tیدوتیرونین )تری ( به4Tتیروکسین ) تبدیل واکنش آنزیم کاتالیزور این. است یدینازدییدوتیرونین-3 آنزیم از جزئی
در  ،پرنده عملکرد بر معدنی و آلی شود. سلنیوممی رشد بهبود باعث دارد ئیدتیرو هورمون که در نقشی با سلنیوم در نتیجه و

 شدند، تغذیه سلنیوم آلی در مکمل با که پرندگانی. دارد بستگی پرنده استرس سطح به سلنیوم مکمل به پرندگان رشد پاسخ
 (.Holovsk et al., 2013)داشتند  بیشتری روزانه وزن افزایش

 
 های تخم گذاری آزمایشی بر پارامترهای تولید تخم مرغ در کل دوره تولید مرغاثر تیمارها -2 جدول

Table 2- Effect of selenite-sodium and selenium-methionine on the  
 وزن بدن
 )کیلوگرم(

Body weight 

(kg) 

مرغوزن تخم  
 )گرم(

Egg weight (gr) 

 توده وزنی
)گرم/ پرنده/روز(   

Egg mass 
(g /hen/d) 

 درصد تولید
 )%( 

Egg production (%) 

تیمارهای 
 آزمایشی
Treatments 

1495.38b 55.29 50.34 91.01 Control1 

1520.37ab 55.65 51.45 92.40 SeNa0.52 

1549.15a 55.80 51.32 91.96 SeNa13 

1524.33ab 55.24 50.17 90.83 SeMet0.54 

1506.16b 54.92 49.47 90.08 SeMet15 

0.013 0.351 1.091 1.681 SEM 

9.51 0.432 0.681 0.872 P-value 
 3/3متیونین -سلنیوم4سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1)جیره پایه+  1سدیم -سلنیت3سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 3/3)جیره پایه+  3/3سدیم -سلنیت2شاهد )بدون سلنیوم(، 1

 اختالف دارای مشترک غیر حروف با ستون هر هایمتیونین(. میانگین-گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 1)جیره پایه+  1متیونین -سلنیوم3متیونین(، -سلنیوم گرم در کیلوگرممیلی 3/3)جیره پایه+ 

 .(P<33/3)باشند می دارمعنی
1Control (without Se), 2SeNa0.5 (Basal diet+0.5 mg/kg selenite-sodium), 3SeNa1 (Basal diet+1 mg/kg selenite-sodium), 
4SeMet0.5 (Basal diet+ 0.5 mg/kg selenium-methionine), 5SeMet1 (Basal diet+0.5 mg/kg selenium-methionine). Values within a 

column with different superscripts different at (P<0.05).   

 
دهد. طول پرز، عرض پرز، عمق گذار را نشان میژنوم در مرغ تخمشناسی ژتأثیر تیمارهای آزمایشی بر ریخت 3جدول 

دار تیمارهای آزمایشی قرار های گابلت، نسبت طول پرز به عمق کریپت و مساحت پرز تحت تأثیر معنیکریپت، تعداد سلول
 (. <33/3Pنگرفت )

 قسمت این شدهانجام هایگزارش طبق که باشد مهم تواندمی نظر این از باریک یروده ژژنوم قسمت بافتی ساختار بررسی
 ,.Hattori and Taylor) شودمی گرفته نظر در گوارش دستگاه از جذب یعمده یناحیه عنوان به باریک یروده از

 Yamauchi et) گذاردمیتأثیر عوامل زیادی مانند سن، میکروفلور روده و مواد غذایی بر روی ارتفاع پرزها و رشد .(2009

al., 2006.) ؛ نداداده ربط زابیماری هایمیکروارگانیسم حضور به را مغذی مواد جذب سطح و روده یدیواره در تغییر
 .Cooke and Bird) است پوششی هایالیه کاهش و پرزها شدن کوتاه عامل روده در زابیماری هایباکتری تعداد افزایش

 اثرات های حاوی ترکیبات سلنیومدهد مصرف جیرهعددی نشان میهای مت(. مشابه با نتایج این تحقیق نتایج بررسی1973



 

9 
 

 ؛Lukaszewicz et al., 2011 ؛Dhingra and Bansal. 2006)دارد  روده مضر هایباکتری بر ایبرنده بین از
Oyancu and Yerlikaya. 2007؛ Pappas et al., 2005؛ Shabani et al., 2019.)  افزودن نانوسلنیوم به جیره

 ؛ 2011et alKasaikina ,.شود )ها میروده باعث افزایش وزن روده 1های گوشتی به دلیل رشد پرزها و المیناپروپریاجوجه
Marina et al., 2011.) ها(، های مفید )الکتوباسیلهمچنین مشابه با نتایج این بررسی با افزایش جمعیت میکروارگانیسم

ی روده باریک کاهش داده و باعث کاهش تولید ترکیبات سمی به را در دیوارهزا های بیماریکاهش اسیدیته تجمع باکتری
های مخاطی دیواره شناسی دیواره روده پرندگان شده و در نتیجه از تخریب و آسیب سلولها و تغییر در ریختوسیله باکتری

یک رشد میکروفلور مفید زمینه فعالیت و تحر 6به کمتر از  اسیدیته (. افزایشGarcia et al., 2007کند )روده جلوگیری می
 ضروری لوزالمعدهساختار  برای حفظ سویی سلنیوم (. ازAntongiovanni et al., 2007) بخشدها را نیز بهبود میآنزیم
ها از جمله ؛ بهبود هضم و جذب سبب رشد اندامشودسبب بهبود هضم و جذب مواد مغذی از روده می نتیجه در که است

مشابه با نتایج این بررسی  شناسی روده موثر باشد.تواند بر ریختشود بنابراین میلف دستگاه گوارش میهای مختبخش
گزارش شده است استفاده از سطوح مختلف سلنیوم )در بلدرچین ژاپنی، هیچ تأثیری بر طول پرز روده کوچک ندارد 

(Ahmadi et al., 2019 .)ها در مقایسه با جیره شاهد نداشت سلنیوم معدنی هیچ تأثیری در ارتفاع پرز(Zamani-

Moghaddam et al., 2017 ). سدیم تأثیر مثبتی در محافظت سلنیوم آلی در مقایسه با سلنیتشده گزارش  از سوی دیگر
-Read) شودها دارد و باعث افزایش طول پرزها و عمق کریپت در ژژنوم و ایلئوم میاز پرزهای روده در برابر بیماری

Snyder et al., 2009). داری باعث افزایش طول پرز، نسبت طول پرز به عمق مخمرسلنیوم در جوجه گوشتی به طور معنی
 بررسی یک نتایج (.Liu et al., 2016) شود. کمبود سلنیوم باعث التهاب مخاط روده می(Tong et al., 2020) کریپت شد

 .(Wang et al., 2011) گذاردثیر میژژنوم تأهای د کمبود سلنیوم بر مخاط و سلولدهنشان می دیگر
تواند به سطوح مورد استفاده سلنیوم و همچنین شناسی میهای ریختدار نشدن فراسنجهمعنی شدهلذا با توجه مطالب عنوان

روبی در اکسیدانی و ضد میکدر شرایط استرس قرار نداشتن پرنده نسبت داده شود؛ چرا که در سلنیوم با توجه به نقش آنتی
 خود را اعمال نماید.تأثیرها تواند به شکل موثرتری عمل نماید و بر روی هر یک از این بخششرایط تنش می

 
 گذار.های تخمشناسی ژژنوم مرغمتیونین بر ریخت-سدیم و سلنیوم-اثر سلنیت - 3جدول 

Table 3- Effect of selenite-sodium and selenium-methionine on the morphology of the jejunum of laying hens 

 3/3متیونین -سلنیوم4سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1)جیره پایه+  1سدیم -سلنیت3سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 3/3)جیره پایه+  3/3سدیم -سلنیت2شاهد )بدون سلنیوم(، 1
 اختالف دارای مشترک غیر حروف با ستون هر هایمتیونین(. میانگین-گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 1)جیره پایه+  1متیونین -سلنیوم3متیونین(، -گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 3/3)جیره پایه+ 

 .(P<33/3)باشند می دارمعنی

                                                           
1 Lamina propria 

(مترمساحت پرز )میلی  
Villous surface 

area (mm) 

تارتفاع پرز به عمق کریپ  
Height of villi/ 

crypt depth 

های گابلتسلول  

goblet cell 

تر(معمق کریپت )میلی  
crypt depth 

(mm) 

ر(متعرض پرز )میلی  
Villous width 

(mm) 

ر(متی)میل ارتفاع پرز  
Height of villi 

(mm) 

 تیمارهای آزمایشی
Treatments 

169955 9.740 0.706 105.33 167.67 1021.00 Control1 

116883 10.153 .0898 97.00 123.33 958.68 SeNa0.52 

141258 9.386 1.136 116.33 123.33 1077.67 SeNa13 

122458 9.366 1.043 105.67 125.67 978.67 SeMet0.54 

103556 8.851 0.655 109.67 112.33 925.33 SeMet15 

19563.72 0.59 0.16 9.12 19.38 54.46 SEM 

0.175 0.632 0.225 0.668 0.343 0.346 P-value 
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1Control (without Se), 2SeNa0.5 (Basal diet+0.5 mg/kg selenite-sodium), 3SeNa1 (Basal diet+1 mg/kg selenite-sodium), 
4SeMet0.5 (Basal diet+ 0.5 mg/kg selenium-methionine), 5SeMet1 (Basal diet+0.5 mg/kg selenium-methionine). Values within a 

column with different superscripts different at (P<0.05).   

 
دهد. نتایج نشان داد گذار را نشان میهای تخمجمعیت میکروبی روده کور مرغ ای آزمایشی بر رویثیر تیمارهأت 4جدول 

های هوازی نسبت به تیمار شاهد داری سبب کاهش جمعیت باکتریگرم در کیلوگرم خوراک به شکل معنیمصرف یک میلی
های هوازی بین تیمارهای داری در جمعیت باکتری(. با این حال تفاوت معنیP<33/3سدیم شد )-ای حاوی سلنیتو تیماره
گرم در (. مصرف یک میلیP>33/3متیونین مشاهده نشد )-گرم در کیلوگرم سلنیومو یک میلی 3/3کننده سطوح مصرف

سیلوس روده کور در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد دار جمعیت الکتوبامتیونین سبب افزایش معنی-کیلوگرم سلنیوم
(33/3>P همچنین مصرف .)سدیم سبب -گرم در کیلوگرم سلنیتمتیونین و یک میلی-گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 3/3

وس بین (؛ با این حال جمعیت الکتوباسیلP<33/3دار جمعیت الکتوباسیلوس در مقایسه با تیمار شاهد شدند )افزایش معنی
گرم در کیلوگرم (. مصرف یک میلیP>33/3داری با یکدیگر نداشتند )سدیم تفاوت معنی-کننده سلنیتتیمارهای مصرف

(. همچنین P<33/3دار جمعیت اشرشیاکالی شد )متیونین در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی سبب کاهش معنی-سلنیوم
(. نتایج نشان P<33/3ل موثرتری جمعیت اشرشیاکالی روه کور را کاهش داد )منابع آلی در مقایسه با منابع معدنی به شک

سبب  سدیم-گرم در کیلوگرم سلنیتهمچنین مصرف یک میلی. متیونین-گرم در کیلوگرم سلنیومو یک میلی 3/3داد مصرف 
 (. P<33/3دار جمعیت سالمونال در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد )کاهش معنی

های تواند بر ترکیب و تعداد باکتریسلنیوم می و غذایی حساس هستندهای روده به وضعیت سلنیوم جیرهرگانیسممیگروا
ی از این یافته ممکن است به استفاده .(Kasaikina et al., 2011) گذار باشدثیرأها در دستگاه گوارش تموجود و استقرار آن

 سمی اثر البتهباشد.  مرتبط های مشخصیت سلنیوم بر روی میکروبهای مختلف و سمیسلنیوم توسط میکروارگانیسم
 چندین بررسی در. (Marina et al., 2011)دارد  جیره در موجود سلنیوم منبع به نوع بسته هاباکتری روی بر سلنیوم

(., 2019et alShabani  2009 ,. ؛et alYang  2011 ,. ؛et alZhihua  گزارش شده است )و نوسلنیومنا از استفاده 
 کاهش جیره، در سلنیوم معدنی منبع از استفاده زمان در دهند؛ کهمی کاهش را فرمکلی هایجمعیت باکتری متیونین-سلنیوم

 کنندهدریافت هایگروه با مقایسه گوشتی در هایجوجه روده در اشرشیکالی جمعیت افزایش سبب جمعیت الکتوباسیل

 .استکه در انطباق کامل با نتایج این بررسی گردد می آلی سلنیوم و نانوسلنیوم

ها برای رشد بهینه نیاز به سلنیوم بنابراین، آن ؛ها را داردحدود یک چهارم از جمعیت میکروبی روده توانایی بیان سلنوپروتئین
های میزبان ئینها در دسترس بودن این عنصر را برای بیان سلنوپروتدارند. این استفاده از سلنیوم توسط میکروارگانیسم

. (Kasaikina et al., 2011) دهدرا افزایش می سلنیوم دهد. در نتیجه، جمعیت میکروبی مقدار نیاز میزبان بهکاهش می
ها و باکتری اشرشیاکالی در روده در زمان مصرف سلنیوم آلی و مشابه با نتایج این بررسی گزارش شد تعداد کل باکتری

پرندگان تغذیه شده با سلنیوم  روده کورهای هوازی در ژژنوم و ن مشابهاً تعداد کل باکتری. همچنییابدمیغیرآلی کاهش 
-توانند از طریق حذف رقابتی تعداد باکتریهای سودمند )از قبیل الکتوباسیلوس( میرسد باکتریآلی کمتر بود؛ به نظر می

، کاهش جمعیت معدنیدر زمان استفاده از سلنیوم  عالوه بر آن، .های مضر همانند اشریشیاکالی را در روده کاهش دهند
های دریافت کننده های گوشتی در مقایسه با گروهالکتوباسیل سبب افزایش جمعیت اشریشیاکالی در دیواره روده جوجه

مفید و های در واقع سلنیوم آلی دارای قابلیت زیستی و تعامل بهتری با باکتری(. Ying et al., 2009)گردد سلنیوم آلی می
-سمیت کم معدنیهای دیگر آن است؛ عالوه بر این فرم آلی در مقایسه با تری نسبت به شکلاکسیدانی قویخاصیت آنتی
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داری ثیر معنیأگرم نانوسلنیوم تمیلی 3/3و  2/3، 1/3گزارش کردند مصرف سطوح (. Utterback et al., 2005تری دارد )
-گرم نانوسلنیوم سبب کاهش معنیمیلی 3/3ه گوشتی نداشت با این حال مصرف های ایلئوم در جوجبر جمعیت کل باکتری

 Yang et) در موشمشابه با نتایج این تحقیق  .(Soheirat-Tarafi et al., 2016) یاکالی ایلئوم شددار جمعیت اشرش

al., 2009)سگ ، (Zhihua et al., 2011 )گذار و مرغ تخم(Ying et al., 2009 ) که مصرف سلنیوم گزارش کردند
شیاکالی و های اشرداری در جمعیت باکتریها و همچنین کاهش معنیتوجهی در تعداد الکتوباسیلوسمنجر به افزایش قابل

   .(Zhihua et al., 2011 ؛Ying et al., 2009 ؛Yang et al., 2009)گردد استافیلوکوکوس در روده کور می
 

  log cfu/g)-1(گذار های تخمیونین بر جمعیت میکروبی روده کور مرغمت-سدیم و سلنیوم-اثر سلنیت -4 جدول

Table 4- Effect of selenite-sodium and selenium-methionine on the cecal microbial population of laying hens (log 

cfu/g-1) 
 سالمونال

Salmonella 

 اشرشیاکالی
Escherichia coli 

 الکتوباسیوس
Lactobacillus 

 های هوازیباکتری

Aerobic bacteria 
 تیمارهای آزمایشی
Treatments 

2.926a 5.248a 7.370d 10.757a Control1 

2.866ab 5.111b 7.455bd 10.537ab SeNa0.52 

2.835b 5.025c 7.564bc 10.511b SeNa13 

2.793b 4.091d 7.600b 10.435bc SeMet0.54 

2.647c 4.835e 7.792a 10.333c SeMet15 

0.025 0.021 0.037 0.048 SEM 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0013 P-value 
 3/3متیونین -سلنیوم4سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1)جیره پایه+  1سدیم -سلنیت3سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 3/3)جیره پایه+  3/3سدیم -سلنیت2شاهد )بدون سلنیوم(، 1

 اختالف دارای مشترک غیر حروف با ستون هر هایمتیونین(. میانگین-گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 1)جیره پایه+  1متیونین -سلنیوم3متیونین(، -گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 3/3)جیره پایه+ 

 .(P<33/3)باشند می دارمعنی
1Control (without Se), 2SeNa0.5 (Basal diet+0.5 mg/kg selenite-sodium), 3SeNa1 (Basal diet+1 mg/kg selenite-sodium), 
4SeMet0.5 (Basal diet+ 0.5 mg/kg selenium-methionine), 5SeMet1 (Basal diet+0.5 mg/kg selenium-methionine). Values within a 

column with different superscripts different at (P<0.05).   

 

 
دهد نتایج نشان میدهد. گذار را نشان میهای تخممرغ روده کورزمایشی بر اسیدیته محتویات تیمارهای آ تأثیر 3جدول 

در مقایسه با سایر  روده کوردار اسیدیته محتویات معنی افزایشسبب  متیونین-سلنیومگرم در کیلوگرم مصرف یک میلی
دار معنی افزایشسبب  متیونین-سلنیومم گرم در کیلوگرمیلی 3/3. همچنین مصرف (P<33/3) تیمارهای آزمایشی شد

 . (P<33/3) و تیمار شاهد شدسدیم -سلنیتگرم میلی 3/3 هاینسبت به تیمار روده کوراسیدیته محتویات 

های مفید را به شکل ، جمعیت باکتریی روده باریک کاهش دادهزا را در دیوارههای بیماریاسیدیته مناسب تجمع باکتری
ها و تغییر در مورفولوژی دیواره روده پرندگان شده و در نتیجه از باعث کاهش تولید ترکیبات سمی باکتریو  رقابتی افزایش

زا در های بیماریبیشتر باکتری(. Garcia et al., 2007)کند های مخاطی دیواره روده جلوگیری میتخریب و آسیب سلول
های مفید در محیط اسیدی رشد و تکثیر مسکه میکروارگانیدرحالیکنند یا کمی باالتر از آن رشد می 7اسیدیته نزدیک به 

های اسیدیته منجر به کاهش باکتری افزایش(. Ferd.,1974کنند )زا رقابت میهای بیماریشوند و با باکتریمی
نابع آلی مشابه همین نتیجه در پی مصرف م (.Samik et al., 2007) شودکالی و سالمونال در دستگاه گوارش میشیااشر

-های بیماریمسارگانیمیکروجمعیت سلنیوم نسبت به تیمار شاهد به دست آمد؛ به این ترتیب که با مصرف منابع آلی سلنیوم 

ها افزایش پیدا کرده به شکل رقابتی جمعیت الکتوباسیلوس یافته وکاهششیاکالی و سالمونال( های هوازی، اشرزا )باکتری
یافته که منجر به بهبود هضم و جذب و افزایشاسیدیته دستگاه گوارش  هالیت الکتوباسیلافزایش فعااست و به دنبال 
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دار مصرف منابع معدنی سلنیوم در مقایسه با تیمار شاهد بر ثیر معنیأعدم ت (.Samik et al., 2007) عملکرد شده است
های میکروبی دستگاه گوارش مرتبط بع بر جمعیتثیر این مناتواند به میزان جذب آن و تأاسیدیته دستگاه گوارش می افزایش
 است در مقایسه با سلنیوم معدنی داده شده سلنیوم آلی مکمل برای جذب باالتر قابلیت بر مبنی هاییگزارشباشد. 

(., 2017et alYousefi ؛ جذب باالتر به معنی ت)سلنیوم و نانوسلنیوم مصرفگزارش شده  باشد.ثیرگذاری بیشتری میأ-

 کاهش جیره، در سلنیوم معدنی منبع از استفاده زمان در دهند. حال آن کهمی کاهش را فرمکلی هایجمعیت باکتری ینمتیون

 کنندهدریافت هایگروه با مقایسه گوشتی در هایجوجه روده در اشرشیاکالی جمعیت افزایش سبب جمعیت الکتوباسیل

 .(Zhihua et al., 2011 ؛Yang et al., 2009) گرددمی آلی سلنیوم و نانوسلنیوم
 

 گذارهای تخممرغ روده کوربر اسیدیته محتویات  متیونین-سلنیومو سدیم -سلنیتاثر  -5 جدول

Table 5- Effect of selenite-sodium and selenium-methionine on cecal acidity in laying hens 
 اسیدیته
pH 

 تیمارهای آزمایشی
Treatments 

6.57a Control1 

6.55a SeNa0.52 

6.37ab SeNa13 

6.23b SeMet0.54 

5.93c SeMet15 

0.089 SEM 

0.0001 P-value 
 3/3ن متیونی-سلنیوم4سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 1)جیره پایه+  1سدیم -سلنیت3سدیم(، -گرم در کیلوگرم سلنیتمیلی 3/3)جیره پایه+  3/3سدیم -سلنیت2شاهد )بدون سلنیوم(، 1

 اختالف دارای مشترک غیر حروف با ستون هر هایمتیونین(. میانگین-گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 1)جیره پایه+  1متیونین -سلنیوم3متیونین(، -گرم در کیلوگرم سلنیوممیلی 3/3)جیره پایه+ 

 .(P<33/3)باشند می دارمعنی
1Control (without Se), 2SeNa0.5 (Basal diet+0.5 mg/kg selenite-sodium), 3SeNa1 (Basal diet+1 mg/kg selenite-sodium), 
4SeMet0.5 (Basal diet+ 0.5 mg/kg selenium-methionine), 5SeMet1 (Basal diet+0.5 mg/kg selenium-methionine). Values within a 

column with different superscripts different at (P<0.05).   

 

 گیری کلیهنتیج
در  متیونین-گرم سلنیوممیلی 3/3و  یکمنابع آلی سلنیوم )سطوح توان عنوان داشت مصرف با توجه به نتایج این بررسی می

سالمونال و های باکتریهوازی، مضر های داری سبب کاهش جمعیت باکتریبه شکل معنی (هر کیلوگرم خوراک
و  روده کوراسیدیته  افزایشپیامد این عمل ؛ شودمیها الکتوباسیلوس مفید افزایش رقابتی جمعیت سبب وشده شیاکالی اشر

منجر به بهبود شناسی روده باریک و لذا با تغییرات مثبتی در ریخت استآسیب و تخریب میکروبی به بافت روده  کاهش
-داشته و بر عملکرد موثرتر می معدنی کارایی باالتری ا سلنیومسلنیوم آلی در مقایسه بمصرف لذا . عمکرد پرنده خواهد شد

 باشد.
 

 اریزسپاسگ
زنجیره تولید یکپارچه گوشت مرغ صالح بابت تامین سلنیوم آلی، شرکت دانش بنیان توسعه مکمل زیست فناور آریانا  از

م معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علو واند کاشمر، به ویژه جناب آقای قدیر صالحی که در اجرای این طرح کمک کرده
 شود.کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تشکر و قدردانی می
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