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 چکیده

روفوالت تخو  متیول تتااهیود-5و روی نقش مهمی در افزایش محتووای  اسیدفولیکهایی مثل ریز مغذی :زمینه مطالعاتی

تتااهیودروفوالت زرد،  ییییو   تیولم-5این مطالعه باای ارزیابی اثاات اسیدفولیک و روی بوا محتووی : هدف .ماغ دارند

هوای ززماییوی یوا،ج: روش کار هیتگی صورت گاف . 58تا  52از  36Wالین -هایسویهتخمگذار ماغماغ و عملکاد تخ 

ام میلی گام در ییلووگ 15و 10  5  0) اسیدفولیکسطح  4میلی گام در ییلوگام جیا،( و  160و130  100سطح روی ) 3با 

  درصود تولیود تخو  مواغ: ایجنت  شد. اجااء 3×4 لیفایتور روش به یتصادف یامالً طاح قالب در شیززما و جیا،( تنظی 

 در گوامیلویم15و 10  5) فولیکداری تح  تاثیا سوطوح مختلوا اسویدبطور معنی ضایب تبدیل خوراییماغ و تود، تخ 

گوام در میلوی160)سوطح  رویثیا تحو  تو  خوورا و مصوا   مواغتخو  تود، ماغ تخ  دیتول درصدو  ( ا،یج لوگامیی

-ینگاف  ولی ضخام  پوسته بطور معنوقاار  اسیدفولیکماغ تح  تاثیا پوسته تخ بهبود یاف . مقاوم  ییلوگام جیا،( 

مختلا روی جیا، قاار ماغ تح  تاثیا سطوح . خصوصیات یییی تخ (P< 05/0) یاف فولیک یاهش داری با افزایش اسید

ر ییلووگام جیوا، باعو  گوام دمیلوی 15و 10  5  0تخمگذار با اسویدفولیک در سوطوح  هایماغسازی جیا، نگاف . مکمل

 <02/0) میکاوگوام شود 53/54و 49/48  77/23  3/2 بوه تاتیوب اغممتیل تتااهیدروفوالت تخ -5میزان دار افزایش معنی

P) . جیوا، قواار گافو  وبییوتاین اری تح  تواثیا سوطح روی دبطور معنی زرد، متیل تتااهیدروفوالت-5سطح همچنین

 .(>05/0P)شود جیوا، میواهد،  در گوام در ییلووگام رویمیلوی 130 بوا شد، هیتغذ یماغها زرد،در  زرد، میزان فوالت

نوه  ر، شد، در جیا، ماغهای تخمگوذاافزودو روی  اسیدفولیک یه داد نیان قیتحق جینتا  ییل طوربه : گیری نهایینتیجه

 .گاددیم باع  زین را ماغتخ  فوالت یمحتو شیافزا بلکه شودیمتنها باع  بهبود عملکاد 

 

 تخ  ماغ    زرد، متیل تتااهیدروفوالت-5  روی  فولیک  : اسیدواژگان کلیدی
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 مقدمه

ی جامعوه ها اثاات میید بسیار زیوادی بوا سوالمت فوالت

یوواهش تولوود  و باعوو بخصوووز زنووان هاملووه دارنوود 

 Neural tube) یهوای عصوبیودیوان بوا نوواقو لولوه

defects )(1976اسووومیتلز و همکووواران ) شووووندموووی .

-، ویتامینوهای گایکی از مهمتاین ویتامین اسیدفولیک

. نقش زن در انتقال واهدهای توک رودبیمار می Bهای 

تبودیل   هواها و پایمیدینیابنه بخصوز ساخ  پورین

باخووی از اسوویدهای زمینووه بووه هموودیگا مثوول سوواین و 

متیالسووویون  اثووواگلیسوووین و سووواخ  متیوووونین در 

بواقلی و ) از اهمی  باالیی باخوردار اسو  هموسیستئین

(. روی واسوووید پتاو یووول گلوتامیوووک 2005همکووواران 

اسیدفولیک( باای سالمتی و رفا، هیوانوات موورد نیواز )

در عوین هوال هوا دوی ایون موواد مغوذی بواای  هستند

 باشونداسیدهای نویلو یک بسویار ضواوری مویساخ  

هوای موجوود در موواد (. فووالتو همکاران 1984میلنه )

های گلوتاماتگلوتامات بود، وباید بصورت پلیی خورای

، شووود، و بیوووکل اضوووافی بوووا فازینووود مابوطوووه جووودا

 یونژگواز(. د1990هاسوتلد ) مونوگلوتامات جذب شووند

باشود یوه بهتواین رود، یک زنزی  وابسوته بوه روی موی

(. 1990 هاسوتلد) گیادصورت می pH 5/6فعالی  زن در 

 هموسیسووووتئین-( و بتووووا ینMS) متیووووونین سوووونتتاز

( هووا دو زنووزی  متیوول تاانسوویااز BHMT) یاازتاانسوو

 هموسیسوتئینو باای متیالسویون  اس وابسته به روی 

جینو  و همکواران ) یارباد دارندن به متیونین زو تبدیل 

تند یووه در بوودن هووایی هسووهووا ویتووامین(. فوووالت2015

شوند بنابااین ضاوری بود، و باید هیوانات ساخته نمی

بیکل مناسب از رود، جذب شوند. بعود از جوذب  تموام 

جینوو  ) شوووندشووکال فوووالت بووه یبوود تحویوول داد، موویا

( نیان دادند یوه اضوافه 1984(. میلنه و همکاران )2009

 (Homeostasis) به جیا، ه  ایستایی اسیدفولیکیادن 

  غیا قابل هول تحو  تواثیا قواار روی را با تیکیل یلی

یند. اموا ی خلل ایجاد میدهد و در نتیجه در جذب رومی

هوایی از مهوار جوذب ( نیوانه1987) ییتین  و همکواران

یک در انسووان و موووش میوواهد، روی توسووا اسوویدفول

مواغ در نتیجوه . اهتمال افزایش میزان فوالت تخ نکادند

ولیک تخمگذار با استیاد، از اسویدف ماغسازی جیا، غنی

توان تخ  مواغ را بوا ایون سنتز شد، وجود دارد فلذا می

 روش بووه یووک منبوو  عووالی از نظووا فوووالت تبوودیل یوواد

یی   هووو2005  هبووات 2002  هوواو  1993شوواوود )

 مواغ(. میزان نیاز 2010  تایتایان 2010  دیکسون 2009

گوام میلی NRC (1994 )25/0 تخمگذار به فوالت توسا

 در ییلوگام جیا، اعالم شد، اس . دیکسون و همکواران

( گزارش یادند یه افزودن اسویدفولیک بوه جیوا، 2010)

شود. در یل دور، می ضایب تبدیل خوراییباع  بهبود 

 یه توسا اسالم و همکواران یتحقیق دیگااین نتایج در 

هوا میواهد، . زنتاییود شود ه بوود( صورت گافتو2009)

یادند یه افزودن متیونین و اسیدفولیک در جیوا، باعو  

درصوودتولید  و افووزایش ضووایب تبوودیل خوووراییبهبووود 

( و هبات 2002) شود. اما هاو  و همکارانماغ میتخ 

یدفولیک اضوافه ( گزارش یادند یه اس2005) و همکاران

تخمگوذار  مواغشد، به جیا، تاثیای با صیات اقتصادی 

بصوورت درصد از فوالت تخ  مواغ  80نداش . بیش از 

باشد یوه ایثوا زن در زرد، متیل تتااهیدرو فوالت می-5

درصد فوالت تخ   95تقایبا  (.2003مک یلیپ قاار دارد)

 (. هبووات و1993شوواوود ) موواغ در زرد، زن قوواار دارد

( میوواهد، یادنوود یووه نووور غلووه مووورد 2011همکوواران )

ماغ تاثیا دارد. یکوی از فوالت در تخ  ذخیا،استیاد، در 

افوزایش ارتقوای  های یاربادی بواایمهمتاین استااتژی

و  اسویدفولیکمواغ بوا سوازی تخو سالمتی جامعه غنوی

. هوود  از پووژوهش هاضووا مطالعووه توواثیا اسوو  روی

متیووول -5محتووووی  و روی افزودنوووی بوووا اسووویدفولیک

-ماغ مویماغ  عملکاد و یییی  تخ تتااهیدروفوالت تخ 

 باشد. 
 

 هاو روش مواد

از  w 36الیون-هوایماغ سیید لگهورن سوویهقطعه  384

 بیوتات بوا یتصوادف یوامالً طواح قالب در 58تا  52هیته 
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 4هوایی یوه شوامل با جیوا، 3×4 لیفایتور یهاشیززما

  100) سوطح روی 3و  (15و 10  5  0) اسیدفولیکسطح 

وگام جیووا، بووود  تغذیووه یلووگووام در ی( میلووی160و 130

تکواار بوود. دو قیو   4شدند. ها گاو، ززماییی شامل 

عنوان واهد ززماییی در نظوا ه قطعه ماغ ب 4یناره  با 

تمووام قیسووها در یوک ردیووا و طبقووه قوواار  ) گافتوه شوود

ساع  روشنایی مصنوعی  دموای  16ماغها با داشتند(. 

زب و  مصوا مطلوب و تهویه مناسب پواورش یافتنود. 

بصورت یامال اختیواری بوود. ززموایش در یوک  خورا 

بنام زریون تخو   ماغداری صنعتی در شهاستان مهاباد

هووای تیوا و مواداد انجووام شود. مصووا  در موا، مهابواد

بودیل ضوایب تشود.  گیوایانوداز، بطور هیتگوی خورا 

بوا گوام توود،  خوورا با اسا  گام مصا   خورایی

روزانوه  بطوور یتولیودمواغ ماغ محاسبه شد. تخو تخ 

مواغ بواای هوا زوری و بصورت درصد تولید تخو جم 

ی یوه در یول هیتوه هوایماغقطعه ماغ محاسبه شد. تخ  

مواغ د باای محاسبه میوانگین هیتگوی تخو شدنتولید می

تخ  مواغ  8هیته  6گافتند. بعد از مورد استیاد، قاار می

محاسوبه  بطور تصوادفی از هوا تیموار انتخواب و بواای

ماغ به ززماییوگا، مابوطوه یییی  داخلی و خارجی تخ 

تخ  ماغ انتخواب شود و بوا  2ارسال شدند. از ها تیمار 

سووانتی  -20جوودا یووادن زرد، زن و نگهووداری در دمووای

فوالت بوه متیول تتااهیودرو-5جه  ارزیوابی میوزان گااد

 بود ارسال شد. HPLCبه  مجهز ززماییگاهی یه

 جیره آزمایشی

جیووا، ززمووایش بووا پایووه ذرت و سووویا و بووا اسووا  

( بعنوووان 1994) NRCهووای طیووور تخمگووذار نیازمنوودی

ززماییی بوا  ایه،(. جیا1)جدول  جیا، پایه انتخاب شد

سنتز شد، بوا جیوا،  اسیدفولیکافزود، سولیات روی و 

سوطح  4( و160و 130  100سوطح روی ) 3پایه به میزان

گام در ییلووگام جیوا، ( میلی15و 10  5  0) اسیدفولیک

-میلوی06/1میزان فوالت جیا، پایه  ) ندزماد، سازی شد

-گام در ییلووگام مویمیلی 88گام در ییلوگام و روی 

 طیوور تخمگوذار بوهنیواز  میزان NRCدر جداول  باشد(.

درصود  90) گام در هاییلووگام جیوا،میلی 25/0فوالت 

 .ماد، خیک( اعالم شد، اس 

از  O2H7 , 4ZNSO سولیات روی بوا فاموول شومیایی

خایداری شد، بود و  ساخ  ایاان پار  ایسید یارخانه

سونتتیک از  اسویدفولیکدرصود روی بوود.  6/22هاوی 

نمایندگی شای  لوهمن زلموان در ایواان خایوداری شود 

 CUXAVIT FOLIC ACID محصوولاس  تجاری ایون 

در مواد،  اسویدفولیکدرصود  95هوداقل  یوه دارای ،بود

 باشد.خیک می

 آزمایشات شیمیایی

)شوومار، تولیوود:  تیوول تتااهیوودروفوالتم-5اسووتاندارد 

132MO  شمممه   و CAS :87926-52-9  بوووا فاموووول

6O2Na7N23OH2C گام بوا  42/503و با وزن مولکولی

روفولیک اسید متیل تتااهید-5مول( بصورت نمک سدی  

  شوایاز  (UV-vis)≤88با باالتاین خلوز دستاسی 

( و بودون خوالو سوازی USA) سیگما خایوداری شود

اضوافی اسووتیاد، شود. تمووام موواد شوویمیایی و محلولهووا 

HPLC  زلمان( تهیه شد. ما از( 
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 اجزای خوراکی وترکیبات شیمیایی جیره پایه-1جدول
Table 1. The ingredients and chemical composition of basal diet 

 

 مواد خورایی %  
Ingredients 

 اناژی متابولیس  2700
ME(kcal/kg) 

 ذرت 43.03
Yellow corn 

 پاوتئین 15.28
Protein% 

 ینجاله سویا 26.78
Soybean meal 

 یلسی  4.27
Calcium% 

 گندم 15
Wheat 

 فسیا دردستا  0.45
Available phosphate% 

 صد  یوهی 5
Loma shell 

 سدی  0.16

Sodium% 

 صد  دریایی 4.74
Oyster shell 

  زرژنین 0.95
Arginine % 

 روغن گیاهی 2
Vegetable Oil 

 الیزین 0.80

Lysine% 

یلسی  فسیاتدی  1  
Dicalcium phosphate 

  تا ونین 0.57
Threonine % 

 پودر استخوان 0.71
Bone meal 

   تایپتوفان 0.22
Tryptophan  % 

 سبو  0.7
Wheat bran 

 متیوننین+سیستئین 0.66
Met+cys% 

 نمک 0.33
Salt 

  فوالت 1.06
Folate mg/kg 

یمعدن مکمل 0.25  1 

Mineral premix1 

 روی 88

 Zn mg/kg 

 

 2 مکمل ویتامینی 0.25
   Vitamin premix2 

 متیونین 0.16  
DL-Methionine 

 لیزین 0.05  
Lysine 

    
 

 87/25  سلنیوم گام یلیم 08/0گام منگنز   یلیم76/29گام زهن   یلیم 30  یدگام  یلیم34/0گام م    یلیم 2.4: جیا،از  لوگامیها ی یبه ازای معدن مکمل 1

 . یگام رو یلیم

 13/3mg ن یاسیگام ن یلیم2B  86/13 نیتامیگام و یلیم1B  6/1 نیتامیگام و یلیم A  59/0 نیتامیو 3520Iu: جیا،از  لوگامیها ی یبه ازا ینیتامیو مکمل 2 

 D3  8.8 IU نیتامیوB9  1000IU میلی گام B12 19/0 نیتامیگام و یلیم 004/0 ن یگام یول یلیم 80 ن یوتیگام ب یلیمB6  06/0گام  یلیم 1   پانتتوتنیک اسید 

 .ارزیابی شد، اس NRC (1994)محاسبات با اسا  نیازمندیهای همه 3k    3  میلی گامE  88/0 نیتامیو
1premix supplied per kg of diet: 2.4 mg Cu, 0.34 mg I, 30 mg Fe, 29.76 mg Mn, 0.08 mg Se, 25.87 mg Zn. 2Premix 

supplied per kg of diet: 3520Iu vitamin A, 0.59 mg vitamin B1, 1.6 mg vitamin B2, 13.86 mg niacin, 3.13mg 

pantothonic acid, 1 mg vitaminB6, 0.06 mg biotin, 80 mg choline, 0.004 mg vitamin B12, 0.19mg vitamin B9, 1000Iu 

vitamin D3, 8.8 IU vitamin E, 0.88 mg vitamin k3,3 All value were calculated from NRC value (1994) 

 

 فوالت زرده اندازه گیری

متیل تتااهیودروفوالت زرد، -5مااهل استخااج و تعیین 

( قووبال گووزارش شوود، 2002) توسووا هوواو  و همکوواران

ا جداسووازی  وزن ییووی و تووا اسوو . زرد، تخوو  ماغهوو

 گووااددرجووه سووانتی -20دمووای ماهلووه ززمووایش در 

متیول -5 گیای مقودارنگهداری شدند. جداسازی و انداز،

موواغ بعوود از هووای زرد، تخوو تتااهیوودروفوالت در نمونووه

در یووک  ( pH 8/7) سووکورباتجداسووازی در بووافا ز

سوای  ن ییزجگل) HPLCاتمسیا نیتاوژن وارد دستگا، 

  ویلمینگتوون  ایواالت متحود، ن ییزجگل   تکنولوژی1100
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C18 (cm25×6/4mm i.d )سووتون اززمایکووا( شوود. و 

 Chemstationبا استیاد، از نوام افوزار  .گادید استیاد،

بوه ردیواب دیوود  HPLCینتال صورت گاف . دستگا، 

میکوواو لیتووا مجهووز بووود. یووک 20و لووو   (DAD) اسوی

متیوول -5منحنووی اسووتاندارد خووارجی بووا اسووتیاد، از 

بدسوو  زموود و سووپ  میووزان  وفوالت خووالوتتااهیوودر

موواغ مووورد ارزیووابی قوواار گافوو . تمووام فوووالت تخوو 

موواغ در متیوول تتااهیوودروفوالت تخوو -5های ززماییوو

غابووی ا، جهاددانیووگاهی اسووتان زذربایجووانززماییووگ

 صورت گاف .

 اندازه گیری کیفیت تخم مرغ

 دارسوویید، بووا اسووتیاد، از دسووتگا، پایووهارتیووار زرد، و 

 01/0 با دقو ( Alimet 3470OSK  مدل ژاپنساخ  )

و با استیاد، از فاموولی  هاگیای شد. واهدمیلیمتا انداز،

 شد. محاسبه شد، ار ه( 1937) یه قبال توسا هاو

)0.370W 1.7 –7.6Log (H+  100HU =   یوه H =

مووی  (g)موواغ = وزن تخوو   W و( mm) سوویید،ارتیووار 

توا مابو ( بوا م)ییلوگام با سانتی باشد. مقاوم  پوسته

 ز، گیوای یننود، مقاومو  پوسوتهاستیاد، از دستگا، اندا

بدسو  زمود. (  OSK-13473مودل ژاپون )ساخ  ماغتخ 

 01/0اد، از میکاومتوا بوا دقو  ضخام  پوسته با استی

 ( در قسوم  یمواسواخ  ژاپون F.K.H ) مودل متوامیلی

 بی شد.ایارزاز سه نقطه ماغ تخ 

 تجزیه آماری

و  3/9نسخه  SAS افزارتجزیه زماری با استیاد، از نام 

گاف . ززمایش در قالب طاح یوامال  صورت GLM رویه

سطح روی و  3 با یه 3×4تصادفی و به روش فایتوریل 

نتایج مابوو  زمد. سطح اسیدفولیک به ماهله اجاا در 4

مواغ در قالوب طواح یامول تصوادفی به فوالت زرد، تخ 

قبل از تجزیه و تحلیول   قاار گاف . اجاا و مورد مقایسه

بوا اسوتیاد، از  هو  هاسازی شدند. میانگینها نامالداد،

  .دانکن مقایسه شدند ایززمون چند دامنه

 

 

 نتایج

 ماغبا عملکاد  اسیدفولیکاثاات اصلی و متقابل روی و 

 ایتواث یرو نمایش داد، شد، اس . 2تخمگذار در جدول 

 در مواغتخ  وزن اما نداش  ماغتخ  وزن با یداریمعن

 قواار اسیدفولیکایتاث تح  یداریمعن بطور سطوح تمام

 کیدفولیاسو و یرو یاصول اثواات یول (.P<01/0) گاف 

(. P<01/0) دبووو داریمعنوو موواغتخوو  تووود، بهبووود در

 160 سوطح بوا مواریت در مواغ تخو  تود، مقدار نیباالتا

 توود، صوی . شود میواهد، یرو لووگامیی در گامیلیم

 در اسیدفولیک ایتاث تح  گام 7 مقدار به باًیتقا ماغتخ 

 شیافوزا اسویدفولیک بودون مواریت به نسب  سطوح تمام

 بوا یایتواث سوطوح تموام در اسویدفولیک افوزودن .اف ی

 در گوامیلویم 160 افوزودن اما نداش   خورا  مصا 

 خوورا  مصوا  زانیم یداریمعن بطور یرو لوگامیی

 130و 100 سوطوح با سهیمقا در روز در ماغ یازا به را

درصود تولیود . داد شیافوزا ا،یوج لووگامیی در گامیلیم

اصولی روی و اسویدفولیک  مواغ تحو  تواثیا اثوااتتخ 

 چگونوهیه. (P<05/0) داری بهبود یافتوه بوودبطور معنی

 تخو  دیوتول یبواا کیدفولیاسو و یرو نیبو یمتقوابل اثوا

گوام در میلوی 160. افزودن روی به میزان دنی میاهد،

مواغ در تخو  ا، باع  افزایش درصود تولیودییلوگام جی

گام در ییلوگام جیا، میلی 130و 100 سطوح مقایسه با

 افوزایشدر تمام سطوح باعو   افزودنی اسیدفولیکشد. 

شود. اموا  سطح صیادر مقایسه با ماغ تخ درصد تولید 

 کیدفولیاسو یییافزا سطوح نیب صی  نیا یباا یتیاوت

 .نید میاهد،

افووزود، شوود،  سووطوح اثووادر  ضووایب تبوودیل خووورایی

-داری نسب  به سطح صیا میلویاسیدفولیک بطور معنی

 05/0) یواهش یافو  اسویدفولیکوگام جیوا، گام در ییل

>P) .یخوورای لیتبود بیضا مورد در یداریمعن تیاوت 

 اثاات نیهمچن نید  میاهد، یرو مختلا سطوح اثا در

 نیوا موورد در کیدفولیاس و یرو نیب یداریمعن متقابل

  .نید میاهد، صی 

 



 1395سال /4شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                                    يجانمحمد ،يباقر     78

 تخم مرغ داخلی کیفیت

داری دراثاات اصولی هیچ تاثیا معنی اسیدفولیکروی و 

ماغ در مورد صیات: و متقابل خود با یییی  داخلی تخ 

زرد، و شوووواخو زرد،  pH  سوووویید، pHهاو  واهوووود

 .(3)جدول شمار، نداشتند

 کیفیت خارجی تخم مرغ

میلوی 10داری در گاو، بوا طور معنیه پوسته ب ضخام 

هووای در مقایسووه بووا دیگووا گوواو، اسوویدفولیکگووام 

ما مقاوم  پوسته و . ا(P<05/0) اسیدفولیک یاهش یاف 

روی و سووطوح موواغ تحوو  توواثیا وزن پوسووته تخوو 

بطوور مواغ تخو قاار نگاف . شاخو شوکل  اسیدفولیک

 15 و 5ا اسوویدفولیک در سووطوح داری تحوو  توواثییمعنوو

 جوودول) (P<05/0)گووام در ییلوووگام قوواار گافوو  میلووی

 .(3شمار،

 متیل تترا هیدروفوالت زرده -5محتوی 

متیوول -5) سووه صووورتموواغ در محتوووی فوووالت تخوو 

 دروفوالتیوتتااه لیومت-5مواغ  تتااهیدروفوالت در تخ 

 در دروفوالتیووتتااه لیوومت-5موواغ و گووام تخوو  100 در

نیووان داد، شوود، اسوو .  4در جوودول  گووام زرد،(100

زموانی یوه جیوا، متیل تتااهیدروفوالت زرد، -5محتوی 

 افوزایشسوازی شود مکمول اسویدفولیکتخمگذار با  ماغ

تخمگذار  ماغتایج نیان داد یه مکمل سازی جیا،ن .یاف 

در ییلوگام جیا،  اسیدفولیکمیلی گام  15و 10  5  0با 

  3/2مواغ  زرد، تخو فوالت داری در یش معنیباع  افزا

در هوا به تاتیب شد میکاوگام  53/54و  49/48  77/23

 (.4)جدول  (05/0P) شدتخ  ماغ 

متیوول تتااهیوودروفوالت در -5وی در ایوون ززمووایش محتوو

 مواغباابوا نسوب  بوه تخو  24شد، تقایبا غنی  ماغتخ 

 در گووامیلوویم130 یدارا موواریتشوواهد افووزایش یافوو . 

 لیوووومت-5زانیووووم افووووزایش موجووووب یرو لوووووگامیی

 بوا سوهیمقا در مواغتخو  گوام 100 در دروفوالتیتتااه

در جیا، تا سوطح  یرو شیافزا با یول .شد گاید سطوح

 لیوووومت-5 زانیووووم گووووام در ییلوووووگاممیلووووی160

 (.5)جدول  اف ی یاهش دروفوالتیتتااه

 بحث

روی و اسیدفولیک در تمام سطوح باع  بهبوود صویات 

 (مواغتخو  روزانوه درصود و مواغتخو  تود،) عملکادی

. صوویاتی یووه فقووا اسوویدفولیک ندتخمگووذار شوود انماغوو

ضوایب بییتاین تاثیا با زنها داش  وزن تخو  مواغ و 

-ود و صیتی یه فقوا روی تواثیا معنویب تبدیل خورایی

(. ایون 2)جودول  بود خورا داری با زن داش  مصا  

نتایج نیان داد یه افوزودن اسویدفولیک و روی بویش از 

وری توانود بهوا،( موی1994) NRC میزان توصیه شود،

 تخمگذار را افزایش دهد.  ماغ

( میوواهد، یوواد یووه افووزایش متیووونین و 2009) اسووالم

د ضایب تبودیل و تولیود در جیا، باع  بهبو اسیدفولیک

( 2010) و همکوواران موواغ شوود. دیکسووونروزانووه تخوو 

گوام در میلوی 4یه مکمل سازی جیا، بوا  ندگزارش یاد

ضایب تبودیل ییلوگام اسیدفولیک در جیا، باع  بهبود 

-تخمگووذار هووای موواغتولیوود دور،  یوولدر  خووورایی

و  و اشد. اما ه CV 20و 98Wالین -و های 36Wالین

ش ( گووزار2005) و همکوواران ( و هبووات2010) همکوواران

 مواغداری بوا عملکواد یادند یه اسیدفولیک تاثیا معنوی

 تخمگذارنداش .

فوالتهوووا بوووا ارا وووه واهووودهای توووک یابنوووه و تبووودیل 

 پایوووداربووه متیوووونین توواثیا زیووادی با هموسیسووتئین

بووودن در شووواایا ناموووال و متیالسووویون  شوووتننگهدا

(. در یوک 2006 و همکواران پیالیوی) ستئین دارندیهموس

زموانی یوه  (2010) مطالعه متیاوت تایتایان و همکواران

گوام در میلوی10) بوا اسویدفولیکراتخمگوذار  مواغ جیا،

گوام در میلی 3/11) متیل تتااهیدروفوالت-5ییلوگام( و 

میوزان  یادنود ییلوگام( باای سوه هیتوه مکمول سوازی 

و  یافو یواهش داری بطوور معنویستئین پالسما یهموس

 .یافو افوزایش نیزهمچنین همزمان میزان فوالت پالسما 

 بزرگ یماغها تخ   یادند میاهد، همچنین نیمحقق نیا

 کیدفولیاس یبجا هیپا ا،یج به یه می شوند دیتول یزمان

 .دوش افزود، دروفوالتیتتااه لیمت-5
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در اثا غنوی  هموسیستئیندر یک تحقیق دیگا نیز میزان 

تخمگوذار خوورایی  مواغدر  اسویدفولیکسازی جیا، با 

 (.2005هبات و همکاران ) یاهش یاف 

توصویه  NRCنیازمندیهای طیور به فوالت یه از طوا  

های جدید پیش بامی گادد. سویه   به چند دههسشد، ا

و بهبوود  خوورایی دلیل یاهش ضایب تبودیله صنعتی ب

صیات تولید مثلی و رسیدن به اهدا  تولیودی در زموان 

رسود یوه بییتای به فوالت دارنود. بنظوا موی یوتا، نیاز

دهد د، در این تحقیق در واق  نیان میدس  زمه نتایج ب

ایون پانودگان بوه فووالت افوزایش یافتوه اسو . یه نیواز 

فووزایش وا هموسیسووتئینبنووابااین فوووالت بووا یاسووتن از 

هوای ن اسیدزمینه محدود ینند، در جیوا،متیونین یه اولی

  بهبوود عملکواد ایون با اسا  ذرت و سویا اس  باعو

 شود.طیور می

هیوانات قوادر بوه سونتز فووالت در بودن خوود نیسوتند  

-از اهمی  ویژ،ویتامین با یارایی باال  بنابااین جذب این

هوای فووالت ابتودا در ای باخوردار اس . پلی گلوتاموات

صووورت ه بوو دیونژوگووازرود، بایوود تحوو  توواثیا زنووزی  

مونوگلوتاماته در زمد، و سپ  جذب شوند. ایون زنوزی  

 خوود فعالی وموثاتاین  بود،یک زنزی  وابسته به روی 

و گای  1660و همکارانهاستلد ) داراس  pH 5/6 در را

 (. 1995 و همکاران گوری

هوای و و رشد سلول DNAیمبود روی تولید و ساخ  

روی ممکون اسو  دهود. ها را تح  تواثیا قواار مویباف 

عوامل  مستقی  با اثااتی یه با رشدسیست  ایمنی را غیا

(. 2004پووار  ) دارد تحوو  توواثیا قوواار دهوود بیموواریزا

هوای باع  بهبود عملکواد جوجوهتواند بنابااین روی می

توانود تخمگذار شوود. روی همچنوین موی ماغگوشتی و 

باع  افزایش جذب فوالت شود، و دسوتگا، تولیود مثلوی 

پاندگان را بهبود دهد. اهتماال همان چیزی یوه درموورد 

های فوالت گیته شد در مورد روی نیوز صود  نیازمندی

 :شووامل یووه نووور زنووزی  6ینوود. روی نقووش مهمووی در 

 ازهووا یل دروالزها یووه تاانسوویاازها  دوردویتازها یایسوو

 ینودبوازی موی در بودن باشوندیم گازهایل و زوماازهایا

. بنووابااین وقتووی سووطح روی (2004)پووار  و همکوواران 

-مویافزایش  NRCهای توصیه شد، باالتا از نیازمندی

توجوه بوه خصوصویات با) هوای جدیود  نیواز سوویهیابد

 شود.می بهتا تامین (تولیدی بهبود یافته

یییی  سیید، بیان  هایشاخو ی ازو بعنوان یک هاواهد

(. ایون شواخو 1664سیلورسوایدز و ویلنیوو ) شوودمی

اصولی  عامولگیاد.  تح  تاثیا نور تغذیه قاار نمیعمدتاً

زموان نگهوداری مودت ینود را تعیین می سیید،یه ارتیار 

-یه تخ همچنین باای تعیین شاایطی  .باشدماغ میتخ 

را انوداز، گیوای  pH تووانماغ نگهداری شد، اسو  موی

مواغ تخو  pHیاد چاا یوه بوا افوزایش زموان نگهوداری 

(. زانوو  و 1997مانسووی و همکوواران ) یابوودافووزایش مووی

 ( نیان دادند یه سطوح مختلا ویتوامین2011) همکاران

  تیوامین  K  ویتوامینE  ویتامینD  ویتایمن  A)ویتامین

مین  اسوویدفولیک  اسووید نیاسووین  یوبوواالریبوووفالوین  

بوا خصوصویات یییوی  (C  بیوتین  ویتوامینپانتوتونیک

خو شوکل  وزن پوسوته تخو  مواغ  ماغ مثول: شواتخ 

ولوی میوزان  ش  تاثیای نداهاو و ضخام  پوسته واهد

سوای یک در . یاف یاهش تا  خورد، و یثیا  ماغتخ 

 اسیدفولیک  ویتامینسازی جیا، با مکمل  هاززمایش از

12B  و بهبووود موواغ و یووولین باعوو  یوواهش انووداز، تخوو

و  ییووواورزمووواغ شووود، )خصوصووویات یییوووی تخووو 

تحقیق هاضا میاهد، شود یوه روی (. در 2003همکاران

)جودول  ماغ داشته باشودتواند تاثیای با یییی  تخ نمی

م  پوسوته یواهش یافتوه ضخا (. با افزایش اسیدفولیک3

داری پیوودا نکوواد. پوسووته یوواهش معنوویولووی مقاوموو  

د، میخو نیسو . شواخو مکانیس  مابو  به این پدی

-و در گاو، داری تح  تاثیا قاار گاف شکل بطورمعنی

گووام در ییلوووگام میلووی 15و  5یافوو  یننوود، درهووای 

همچنوین (. P<01/0) در جیا، افوزایش یافو  اسیدفولیک

میخو چگونگی تاثیا اسیدفولیک با شاخو شکل نیز 

 نیس .

روفوالت زرد، بنحو چیومگیا و متیل تتااهید-5محتوی 

هوایی یوه بوا اسویدفولیک زمانی یه با جیوا،) داریمعنی
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افوزایش یافو . ایون نتوایج  (مکمل نید، بود مقایسه شود

مواغ سازی تخو در مورد غنی را های محققان دیگایافته

  2005 هبات  2002 هاو   1993 شاوود) یندتایید می

(. نتوایج 2010 تایتایوان و 2010 کسوونید  2009 ییهو

 سازی جیا، با اسیدفولیکیه مکمل این مطالعه نیان داد

 ماغ شودافزایش فوالت زرد، تخ داری باع  بطور معنی

(05/0>P)  (.4)جدول 

در ییلووگام جیوا، بواالتاین  روی گواممیلوی 130تیمار 

ماغ در مقایسه با متیل تتااهیدروفوالت در تخ -5ان میز

. بوا افوزایش سوطح نیوان داداز خود سطوح دیگا روی 

ماغ گام در ییلوگام مقدار فوالت تخ میلی 160 بهروی 

دلیول افوزایش ه یاهش یاف . ممکون اسو  ایون پدیود، بو

تیکیل یلی  غیا قابول جوذب و یواهش جوذب فووالت از 

-نیان موی اما (. این1984میلنه و همکاران ) رود، باشد

مواغ بوا اسویدفولیک تعیوین سازی تخ یه باای غنیدهد 

سطح مناسوب روی از اهمیو  بسوزایی باخورداراسو . 

افزودنی  اسیدفولیکاز  گام در ییلوگامصیا میلیجیا، 

 متیل تتااهیدروفوالت بود.-5دارای یمتاین میزان 

پوذیا بوه میوزان فووالت در  ماغ دارای ویژگی اشبارتخ 

باشود  بنوابااین بواال بوادن سوطح اسویدفولیک زرد، می

 دوشومویفووالت تخو  مواغ ن بییتاجیا، باع  افزایش 

 ییهووو  2005 هبووات  2002 هوواو   1993 شوواوود)

(. الگوووووی 2010 تایتایووووان و 2010 کسووووونید  2009

سازی غلظ  فوالت خون نیز در زمان مکملمیابهی در 

و  هبووات) ، اسوو میوواهد، شوود اسوویدفولیکجیووا، بووا 

 (.2005 همکاران

پذیای خوون بوه فووالت دلیل خاصی  اشباره بنابااین ب 

شناسایی   زیدعنوان مخزنی باای زرد، بیمار میه یه ب

میوزان و دستگا، گووارشاسیدفولیک ازجذب  عواملی یه

مواغ سوازی تخو ینود در غنویرا تعیین مویفوالت خون 

الت هایی مثول فووباشد. از زن جمله زنزی بسیار مه  می

اهمیو  زیوادی  از رود، pHو  دیونژوگوازگلوتامات پلی

( یووک 2011) تایتایووان و همکوواران .باخوووردار اسوو 

 موواغدر یوول رود،  اسوویدفولیکسیسووت  هموول یننوود، 

تخمگذار را شناسایی یادند. باالتاین جوذب اسویدفولیک 

تقایبوا  pHزمانی میاهد، شد یه رود، اسویدی بوود، و 

در  اسوویدفولیکجووذب  مقوودار. بییووتاین بووود6باابووا بووا 

در ایلئوم و سکوم  زن و ژژنوم و یمتاین جذب دوازدهه

 میاهد، شد.

 یساز مکمل یهاماغ تخ  فوالت زانیمدر تحقیق هاضا

و  هوواو  از یقبلوو یهوواگزارش بووا سووهیمقا در نیوود،

 و تایتایوان  (2005) همکاران و هبات  (2002) همکاران

بسویار ( 2010) همکواران و کسونید و (2010) همکاران

زنهوا میوزان   میکاوگام در ها تخ  ماغ( 3/2) پایین بود

و 2/28  7/16  5/17 را بتاتیوب مواغ معموولیفوالت تخ 

. گوزارش یواد، بودنودمیکاوگام در ها تخ  مواغ  3/15

 3توا  2مواغ را ادعا داشتند یوه میوزان فووالت تخو  زنها

نود در ا،معمولی افزایش داد ماغباابا در مقایسه با تخ  

باابوا  24شد، تقایبا غنی ماغتخ  در این مطالعه هالیکه

 ویتوامیندارای معمولی در ایواان های ماغتخ نسب  به 

 .بودند

گوام  60ماغ غنی شد، با فوالت با وزن تقایبوی یک تخ 

باشود. ایون مقودار میکاوگام فوالت طبیعی می 54دارای 

بواای  روزانوهدرصد فوالت مجاز  9و 36  5/13تواند می

 میکاوگووووام در روز( و یودیووووان400) بزرگسوووواالن

میکاوگوام 600) هاملوهروز( و زنوان میکاوگام در150)

 در روز( را تامین نماید. 

در مقایسوه بوا متیول تتااهیودروفوالت -5مزایوای  اخیاا

فوالت سنتز شد، به اثبات رسید، اس  یه شامل: جوذب 

  فااهموی   زیسورود، pH تغییا در بسیار مناسب هتی

عوودم  و گیووادقوواار نمووی زن تحوو  توواثیا عواموول مخوواب

-مویاز زن جمله  B12های یمبود ویتامیننیانه پوشش

را . همچنین این نور از فوالت یمتاین اثاات متقابل باشد

ی هیدروفوالت ردویتواز را مهوار یه د داردبا داروهایی 

مورفیسوو  متووویلن یننوود و اثوواات ناشوووی از پلوویمووی

متیوول -5دهوود. تااهیوودروفوالت ردویتووازرا یوواهش موویت

توانووود اثووواات منیوووی تتااهیووودروفوالت همچنوووین موووی
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 .(2014)اسکاگلیون و همکاران  دهدمتابولیز، نیود، در جایوان خوون را یواهش  اسیدفولیک

 
 وزن و مرغتخم توده ،خوراک مصرف ، مرغد تخمیتول درصد ،ضریب تبدیل خوراکی یرو بر های آزمایشیجیره اثر -2 جدول

بدن یینها  
Table 2 - Effect of experimental treatments on feed conversion ratio, egg production percent, feed intake, egg 

mass and final body weight 
 

 تیمارهای آزمایشی
Experimental treatments 

خوراکیضریب تبدیل    
Feed conversion 

ratio(g feed/g egg) 

در صد تولید تخم 

 مرغ
Egg production 

percent (%) 

مصرف 

 خوراک)مرغ/گرم/روز(
Feed 

intake(g/hen/d) 

توده تخم 

 مرغ)گرم/روز(
egg mass 

 وزن تخم مرغ
Egg 

weight(gr) 

 روی
Zinc effect 

      

 میلی گام 100

100 mg 

 1.83 82.4a 87.44a 39.54a 47.97 

 میلی گام 130

130 mg 

 1.82 83.4b 87.19a 40.12ab 48.04 

 میلی گام160

160 mg 

 1.85 84.42c 92.81b 42.65b 50.47 

SEM  0.037 0.24 1.59 0.89 1.08 

 اسیدفولیک

Folic Acid effect 

      

 گام یلیم 0

0 mg 

 2.02a 80.47a 89 35.46a 44.08a 

 گام یلیم 5

5 mg 

 1.78b 84.23b 88 42.1b 49.98b 

 گام یلیم 10

10 mg 

 1.77b 84.29b 89.91 42.84b 50.43b 

 گام یلیم 15

15 mg 

 1.76b 84.64b 88.75 42.68b 50.81b 

SEM  0.043 0.27 1.83 1.03 1.25 

 روی× اسیدفولیکاثا 

Zinc×Folic Acid effect 

      

T1( روی100 × اسیدفولیک 0 ) 

T1(100Zinc×0Folic Acid) 

 2.025 79.77 92 36.45 45.67 

T2( روی100 × اسیدفولیک5 ) 

T2(100 Zinc ×5 Folic 

Acid) 

 1.95 80.15 83 34.15 42.62 

T3( × روی100 اسیدفولیک 10 ) 

T3(100 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

 2.09 81.5 92 35.8 43.95 

T4( روی100 × کیدفولیاس15 ) 

T4(100 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

 1.77 83.15 83.75 39.42 47.42 

T5( روی130 × کیدفولیاس0 ) 

T5(130 Zinc ×0 Folic 

Acid) 

 1.78 84.15 88 41.77 49.65 

T6( روی 130  × فولیک اسید 5 ) 

T6(130 Zinc ×5 Folic 

 1.81 85.4 95 45.1 52.87 
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Acid) 

T7( روی 130 × کیدفولیاس 10 ) 

T7(130 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

 1.76 83.35 87 41.15 49.4 

T8( روی 130  × کیدفولیاس 15 ) 

T8(130 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

 1.79 83.92 88.25 41.6 49.57 

T9( روی 160  × کیدفولیاس 0 ) 

T9(160 Zinc ×0 Folic 

Acid) 

 1.77 85.6 94.5 45.77 53.45 

T10( روی 160  × کیدفولیاس 5 ) 

T10(160 Zinc ×5 Folic 

Acid) 

 1.76 83.35 87 41.15 49.4 

T11( رویر160 × 10 

کیدفولیاس ) 

T11(160 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

 1.78 85.4 89.5 42.95 50.3 

T12( روی160 × اسیدفولیک15  ( 
T12(160 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

 1.74 85.17 89.75 43.95 51.6 

SEM  0.075 0.48 3.18 1.8 2.16 

:SEM دارند داریی معن اختال  زماری نظا از میابه غیا هاو  دارای اعداد ستون ها در میانگینها  استاندارد خطای(05/0>P) 
a-b Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05) 

 

 صفات کیفی داخلی و خارجی تخم مرغ یرو بر جیره های آزمایشی اثر -3جدول

Table3. Effect of experimental treatments on internal and external egg quality 
 

 تیمارهای آزمایشی

Experimental treatments 

 مقاومت پوسته

egg shell 

strength(gr/cm2) 

واحد 

 هاو

Haugh 

unit 

شاخص 

 زرده

yolk 

index 

شاخص 

 شکل

shape 

index 

 pHزرده

yolk 

pH 

 pHسفیده

albumen 

pH 

  ضخامت پوسته

egg shell 

thickness(m) 

 وزن پوسته

egg shell 

weight(g) 

 روی
Zinc effect 

        

 میلی گام 100
100 mg 

0.98 74.51 48.15 74.12 5.93 9.14 0.299 5.82 

 میلی گام 130
130 mg 

0.68 75.2 49.06 74.52 5.93 9.14 0.293 5.85 

 میلی گام160
160 mg 

0.89 74.53 48.98 74.49 5.92 9.08 0.290 5.68 

SEM 0.088 1.52 0.71 0.137 0.004 0.02 0.006 0.07 

 اسیدفولیک
Folic Acid effect 

        

 گام یلیم 0
0 mg 

0.78 74.02 43.57 74.09a 5.94 9.10 0.303a 5.93 

 گام یلیم 5
5 mg 

0.94 75.23 50.27 74.66b 5.92 9.09 0.304a 5.85 

 گام یلیم 10
10 mg 

0.72 76.55 50.29 74.09a 5.92 9.14 0.27b 5.61 
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 گام یلیم 15
15 mg 

0.95 74.51 50.78 74.66b 5.93 9.14 0.29ab 5.74 

SEM 0.1 1.76 0.82 0.159 0.005 0.03 0.007 0.09 

 روی× اسیدفولیکاثا 

Zinc×Folic Acid effect 

        

T1( روی100 × اسیدفولیک 0 ) 

T1(100Zinc×0Folic Acid) 

1.1 72.78 43.27 73.65 5.94 9.12 0.317 5.99 

T2( روی100 × اسیدفولیک5 ) 

T2(100 Zinc ×5 Folic Acid) 

0.825 74.55 49.85 74.4 5.94 9.12 0.283 5.99 

T3( × روی100 اسیدفولیک 10 ) 

T3(100 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

1.062 74.62 49.02 74.23 5.92 9.15 0.308 5.81 

T4( روی100 × کیدفولیاس15 ) 

T4(100 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

0.937 79.65 50.45 74.59 5.92 9.15 0.297 5.83 

T5( روی130 × کیدفولیاس0 ) 

T5(130 Zinc ×0 Folic Acid) 

0.429 73.4 45.00 74.64 5.92 9.09 0.302 5.74 

T6( روی 130  × فولیک اسید 5 ) 

T6(130 Zinc ×5 Folic Acid) 

0.762 72.65 50.17 74.76 5.92 9.13 0.313 5.98 

T7( روی 130 × کیدفولیاس 10 ) 

T7(130 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

0.737 74.3 50.75 73.65 5.91 9.13 0.297 5.71 

T8( روی 130  × کیدفولیاس 15 ) 

T8(130 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

0.788 76.15 50.32 74.4 5.92 9.17 0.28 5.8 

T9( روی 160  × کیدفولیاس 0 ) 

T9(160 Zinc ×0 Folic Acid) 

0.825 79.22 42.46 74.23 5.93 9.09 0.246 5.26 

T10( روی 160  × کیدفولیاس 5 ) 

T10(160 Zinc ×5 Folic 

Acid) 

1.237 75.2 50.8 74.59 5.93 9.03 0.285 5.76 

T11( رویر160 × کیدفولیاس 10 ) 

T11(160 Zinc ×10 Folic 

Acid) 

0.363 76.7 51.1 74.64 5.92 9.11 0.305 5.81 

T12( روی160 × اسیدفولیک15  ( 
T12(160 Zinc ×15 Folic 

Acid) 

1.138 71.62 51.57 74.76 5.93 9.09 0.292 5.65 

SEM 0.176 3.05 1.42 0.27 0.008 0.45 0.013 0.152 

:SEM دارند داریی معن اختالف آماری نظر از مشابه غیر حروف دارای اعداد ستون هر در میانگینها، استاندارد خطای(05/.> P) 
a-b Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05) 

 

جیوا، طیوور  درفولیوک و روی  بطور یلی افزایش اسوید

و صیات  زنها شد، نه تنها باع  ارتقای عملکادتخمگذار 

مواغ بخید  بلکه میزان فوالت تخ اقتصادی را بهبود می

متیل تتااهیدرو فوالت بود، وشکل فعوال -5را یه از نور 

این ویتوامین از نظوا بیولووژیکی اسو  و فاقود خطواات 

باشود افوزایش داد، و ناشی از اسیدفولیک سونتتیک موی

 به منب  9ماغ را از یک منب  فقیا از نظا ویتامین ب تخ 

 یند.عالی از این ویتامین تبدیل می
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 گرم زرده100و  گرم تخم مرغ100،متیل تتراهیدروفوالت تخم مرغ-5تاثیر اسیدفولیک بر محتوی -4جدول 
Table4. Effect of different levels of dietary folic acid on 5-MTHF content in egg, 100 gr egg and 100 gr yolk 

 

 تیمار

Treatment 

متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 هر تخم مرغ

5-MTHFµg /egg 

گرم 100متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 مرغ تخم

5-MTHFµg/100gr egg 

متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 گرم زرده100

5-MTHFµg/100gr yolk 

 گام یلیم 0
0 mg 

2.3a 3.7a 11.94a 

 گام یلیم 5
5 mg 

23.77ab 37.86ab 127.93ab 

 گام یلیم 10
10 mg 

48.49b 79.6bc 252.4b 

 گام یلیم 15
15 mg 

 

54.53b 88.79c 286.6b 

SEM 8.65 13.63 44.27 

:SEM دارند داریی معن اختال  زماری نظا از میابه غیا هاو  دارای اعداد ستون ها در میانگینها  استاندارد خطای(05/0P<) 
a-b Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05) 

 

 زرده گرم100 و مرغ تخم گرم100 مرغ، تخم دروفوالتیتتراه لیمت-5 یمحتوتاثیر روی بر محتوی -5جدول 

Table5. Effect of different levels of dietary Zinc on 5-MTHF content in egg, 100gr egg and 100gr yolk 

 

 تیمار

Treatment 

متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 هر تخم مرغ

5-MTHFµg /egg 

متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 مرغ گرم تخم100

5-MTHFµg/100gr egg 

متیل تتراهیدروفوالت در - 5

 گرم زرده100

5-MTHFµg/100gr yolk 

 میلی گام 100
100 mg 

11.397a 19.068a 61.7325a 

 میلی گام 130
130 mg 

48.800b 78.666b 257.9b 

 میلی گام160

160 mg 

36.615ab 59.722ab 189.525ab 

SEM 7.48 11.795 38.34 

:SEM دارند داری یمعن اختال  زماری نظا از میابه غیا هاو  دارای اعداد ستون ها در میانگینها  استاندارد خطای(05/.> P) 
a-b Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05). 
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Abstract 

BACKGROUND: Micronutrients such as Folic acid (FA) and Zinc (Zn) have important role in 

enrichment of egg with 5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF). OBJECTIVES: This study was 

performed to evaluate the effect of FA and Zn on performance, egg quality and egg 5-MTHF 

content of Hy-line W36 hens from 52 to 58 weeks of ages. METHODS: Experimental diets were 

formulated using three levels of Zn (100, 130 and 160 mg/kg of diet) and four levels of FA (0, 5, 10 

and 15 mg/kg of diet). Study was conducted by employing a completely randomized design with 

3×4 factorial arrangement. RESULTS: Egg production percent, egg mass and feed conversion ratio 

was significantly improved by supplementation of FA and Zn (P<0.05). Egg quality traits were not 

affected by dietary Zn levels. Supplementation of diets with 0, 5, 10 and15 mg FA /kg increased 

yolk 5-MTHF content 2.3, 23.77, 48.49, 54.53 µg/egg, respectively (P=0.02). The values of 5-

MTHF in eggs was significantly affected by Zn levels and the highest value was determined in diet 

with 130 mg/Kg (P<0.05). CONCLUSIONS: In conclusion supplementation of laying hens diets 

with FA and Zn not only improves performance of laying poultry, but also increases the 5- MTHF 

content of egg. 
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