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چکیده
زمینه مطالعاتی :ریز مغذیهایی مثل اسیدفولیک و روی نقش مهمی در افزایش محتووای -5متیول تتااهیودروفوالت تخو
ماغ دارند .هدف :این مطالعه باای ارزیابی اثاات اسیدفولیک و روی بوا محتووی -5متیول تتااهیودروفوالت زرد ،ییییو
تخ ماغ و عملکاد ماغ تخمگذارسویههای-الین  W36از  52تا  58هیتگی صورت گاف  .روش کار :جیوا،هوای ززماییوی
با  3سطح روی (130 100و 160میلی گام در ییلوگام جیا )،و  4سطح اسیدفولیک (10 5 0و  15میلی گام در ییلووگام
جیا )،تنظی و ززمایش در قالب طاح یامالً تصادفی به روش فایتوریل  3×4اجااء شد .نت ایج :درصود تولیود تخو مواغ
تود ،تخ ماغ و ضایب تبدیل خورایی بطور معنیداری تح تاثیا سوطوح مختلوا اسویدفولیک (10 5و 15میلویگوام در
ییلوگام جیا ) ،و درصد تولید تخ ماغ تود ،تخو مواغ و مصوا

خوورا تحو تو ثیا روی (سوطح 160میلویگوام در

ییلوگام جیا )،بهبود یاف  .مقاوم پوسته تخ ماغ تح تاثیا اسیدفولیک قاار نگاف ولی ضخام پوسته بطور معنوی-
داری با افزایش اسیدفولیک یاهش یاف ( .)P> 0/05خصوصیات یییی تخ ماغ تح تاثیا سطوح مختلا روی جیا ،قاار
نگاف  .مکملسازی جیا ،ماغهای تخمگذار با اسویدفولیک در سوطوح 10 5 0و  15میلویگوام در ییلووگام جیوا ،باعو
افزایش معنیدار میزان -5متیل تتااهیدروفوالت تخ ماغ بوه تاتیوب 48/49 23/77 2/3و  54/53میکاوگوام شود (>0/02
 .)Pهمچنین سطح -5متیل تتااهیدروفوالت زرد ،بطور معنیداری تح تواثیا سوطح روی جیوا ،قواار گافو وبییوتاین
میزان فوالت زرد ،در زرد ،ماغهای تغذیه شد ،بوا  130میلویگوام در ییلووگام روی در جیوا ،میواهد ،شود (.)P<0/05
نتیجهگیری نهایی :به طور یلی نتایج تحقیق نیان داد یه اسیدفولیک و روی افزود ،شد ،در جیا ،ماغهای تخمگوذار نوه
تنها باع بهبود عملکاد میشود بلکه افزایش محتوی فوالت تخ ماغ را نیز باع میگادد.
واژگان کلیدی :اسیدفولیک روی -5متیل تتااهیدروفوالت زرد ،تخ ماغ
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مقدمه

روی توسووا اسوویدفولیک در انسووان و موووش میوواهد،

فوالت ها اثاات میید بسیار زیوادی بوا سوالمتی جامعوه

نکادند .اهتمال افزایش میزان فوالت تخ مواغ در نتیجوه

بخصوووز زنووان هاملووه دارنوود و باعوو یوواهش تولوود

غنیسازی جیا ،ماغ تخمگذار با استیاد ،از اسویدفولیک

یودیوان بوا نوواقو لولوههوای عصوبی ( Neural tube

سنتز شد ،وجود دارد فلذا میتوان تخ مواغ را بوا ایون

 )defectsمووویشووووند (اسووومیتلز و همکووواران .)1976

روش بووه یووک منب و عووالی از نظووا فوووالت تبوودیل یوواد

اسیدفولیک یکی از مهمتاین ویتامینهای گاو ،ویتامین-

(شوواوود  1993هوواو

 2002هبووات  2005هووویی

های  Bبیمار میرود .نقش زن در انتقال واهدهای توک

 2009دیکسون  2010تایتایان  .)2010میزان نیاز مواغ

یابنه بخصوز ساخ پورینها و پایمیدینهوا تبودیل

تخمگذار به فوالت توسا  0/25 )1994( NRCمیلیگوام

باخووی از اسوویدهای زمینووه بووه هموودیگا مثوول سوواین و

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

گلیسوووین و سووواخ متیوووونین در اثوووا متیالسووویون

( )2010گزارش یادند یه افزودن اسویدفولیک بوه جیوا،

هموسیستئین از اهمی باالیی باخوردار اسو (بواقلی و

باع بهبود ضایب تبدیل خورایی در یل دور ،میشود.

همکووواران  .)2005روی واسوووید پتاو یووول گلوتامیوووک

این نتایج در تحقیق دیگای یه توسا اسالم و همکواران

(اسیدفولیک) باای سالمتی و رفا ،هیوانوات موورد نیواز

( )2009صورت گافتوه بوود تاییود شود .زنهوا میواهد،

هستند در عوین هوال هوا دوی ایون موواد مغوذی بواای

یادند یه افزودن متیونین و اسیدفولیک در جیوا ،باعو

ساخ اسیدهای نویلو یک بسویار ضواوری مویباشوند

بهبووود ضووایب تبوودیل خووورایی و افووزایش درصوودتولید

(میلنه  1984و همکاران) .فووالتهوای موجوود در موواد

تخ ماغ میشود .اما هاو

و همکاران ( )2002و هبات

خورایی بصورت پلیگلوتامات بود ،وباید گلوتاماتهای

و همکاران ( )2005گزارش یادند یه اسیدفولیک اضوافه

اضوووافی بوووا فازینووود مابوطوووه جووودا ،شووود ،و بیوووکل

شد ،به جیا ،تاثیای با صیات اقتصادی مواغ تخمگوذار

مونوگلوتامات جذب شووند (هاسوتلد  .)1990دیونژگواز

نداش  .بیش از  80درصد از فوالت تخ مواغ بصوورت

رود ،یک زنزی وابسوته بوه روی مویباشود یوه بهتواین

-5متیل تتااهیدرو فوالت میباشد یوه ایثوا زن در زرد،

فعالی زن در  6/5 pHصورت میگیاد (هاسوتلد .)1990

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

متیووووونین سوووونتتاز ( )MSو بتووووا ین-هموسیسووووتئین

موواغ در زرد ،زن قوواار دارد (شوواوود  .)1993هبووات و

تاانسوویااز ( )BHMTهووا دو زنووزی متیوول تاانسوویااز

همکوواران ( )2011میوواهد ،یادنوود یووه نووور غلووه مووورد

وابسته به روی اس و باای متیالسویون هموسیسوتئین

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

و تبدیل زن به متیونین یارباد دارند (جینو و همکواران

مهمتاین استااتژیهای یاربادی بواای افوزایش ارتقوای

 .)2015فوووالتهووا ویتووامینهووایی هسووتند یووه در بوودن

سالمتی جامعه غنویسوازی تخو مواغ بوا اسویدفولیک و

هیوانات ساخته نمیشوند بنابااین ضاوری بود ،و باید

روی اسوو  .هوود

از پووژوهش هاضووا مطالعووه توواثیا

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

اسووویدفولیک و روی افزودنوووی بوووا محتووووی -5متیووول

اشووکال فوووالت بووه یبوود تحویوول داد ،موویشوووند (جین و

تتااهیدروفوالت تخ ماغ عملکاد و یییی تخ ماغ موی-

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

باشد.

یادن اسیدفولیک به جیا ،ه ایستایی ()Homeostasis
روی را با تیکیل یلی غیا قابل هول تحو تواثیا قواار
میدهد و در نتیجه در جذب روی خلل ایجاد مییند .اموا
ییتین

و همکواران ( )1987نیوانههوایی از مهوار جوذب

مواد و روشها
 384قطعه ماغ سیید لگهورن سوویههوای-الیون w 36از
هیته  52تا  58در قالب طواح یوامالً تصوادفی بوا تاتیوب
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ززمایشهای فایتوریل  3×4با جیوا،هوایی یوه شوامل 4

فوالت  0/25میلیگام در هاییلووگام جیوا 90( ،درصود

سطح اسیدفولیک (10 5 0و  )15و  3سوطح روی (100

ماد ،خیک) اعالم شد ،اس .

130و  )160میلوویگووام در ییل ووگام جیووا ،بووود تغذیووه

سولیات روی بوا فاموول شومیایی  ZNSO4 , 7H2Oاز

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

یارخانه پار

یناره با  4قطعه ماغ به عنوان واهد ززماییی در نظوا

هاوی  22/6درصود روی بوود .اسویدفولیک سونتتیک از

گافتوه شوود ( تمووام قیسووها در یوک ردیووا و طبقووه قوواار

نمایندگی شای لوهمن زلموان در ایواان خایوداری شود

داشتند) .ماغها با  16ساع روشنایی مصنوعی دموای

اس تجاری ایون محصوول CUXAVIT FOLIC ACID

زب و

بود ،یوه دارای هوداقل  95درصود اسویدفولیک در مواد،

مطلوب و تهویه مناسب پواورش یافتنود .مصوا
خورا

بصورت یامال اختیواری بوود .ززموایش در یوک

ایسید ساخ ایاان خایداری شد ،بود و

خیک میباشد.

ماغداری صنعتی در شهاستان مهاباد بنام زریون تخو

آزمایشات شیمیایی

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

اسووتاندارد -5متیوول تتااهیوودروفوالت (شوومار ،تولیوود:

خورا

بطور هیتگوی انوداز،گیوای شود .ضوایب تبودیل

 MO132و شمممه

 9-52-68792 :CASبوووا فاموووول

خوورا بوا گوام توود،

 C2OH23N7Na2O6و با وزن مولکولی 503/42گام بوا

تخ ماغ محاسبه شد .تخو مواغ تولیودی بطوور روزانوه

مول) بصورت نمک سدی -5متیل تتااهیدروفولیک اسید

جم زوری و بصورت درصد تولید تخو مواغ بواای هوا

با باالتاین خلوز دستاسی  )UV-vis(≥88از شوای

قطعه ماغ محاسبه شد .تخ ماغهوایی یوه در یول هیتوه

سیگما خایوداری شود ( )USAو بودون خوالو سوازی

تولید میشدند باای محاسبه میوانگین هیتگوی تخو مواغ

اضوافی اسووتیاد ،شود .تمووام موواد شوویمیایی و محلولهووا

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

 HPLCاز ما (زلمان) تهیه شد.

خورایی با اسا

گام مصا

بطور تصوادفی از هوا تیموار انتخواب و بواای محاسوبه
یییی داخلی و خارجی تخ ماغ به ززماییوگا ،مابوطوه
ارسال شدند .از ها تیمار  2تخ ماغ انتخواب شود و بوا
جوودا یووادن زرد ،زن و نگهووداری در دمووای -20سووانتی
گااد جه ارزیوابی میوزان-5متیول تتااهیودروفوالت بوه
ززماییگاهی یه مجهز به  HPLCبود ارسال شد.
جیره آزمایشی
جیووا ،ززمووایش بووا پایووه ذرت و سووویا و بووا اسووا
نیازمنوودیهووای طیووور تخمگووذار  )1994( NRCبعنوووان
جیا ،پایه انتخاب شد (جدول  .)1جیا،های ززماییی بوا
افزود ،سولیات روی و اسیدفولیک سنتز شد ،بوا جیوا،
پایه به میزان 3سوطح روی (130 100و  )160و 4سوطح
اسیدفولیک (10 5 0و  )15میلیگام در ییلووگام جیوا،
زماد ،سازی شدند ( میزان فوالت جیا ،پایه 1/06میلوی-
گام در ییلوگام و روی  88میلیگام در ییلووگام موی-
باشد) .در جداول  NRCمیزان نیواز طیوور تخمگوذار بوه
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جدول-1اجزای خوراکی وترکیبات شیمیایی جیره پایه
Table 1. The ingredients and chemical composition of basal diet
%

مواد خورایی

2700

اناژی متابولیس

43.03

Ingredients
ذرت

15.28

)ME(kcal/kg
پاوتئین

26.78

4.27

Protein%
یلسی

15

0.45

Calcium%
فسیا دردستا

5

0.16

Available phosphate%
سدی

4.74

0.95

Sodium%
زرژنین

2

0.80

Arginine %
الیزین

1

0.57

Lysine%
تا ونین

0.71

0.22

Threonine %
تایپتوفان

0.7

0.66

Tryptophan %
متیوننین+سیستئین

0.33

1.06

Met+cys%
فوالت

0.25

88

Folate mg/kg
روی

0.25

Yellow corn
ینجاله سویا
Soybean meal
گندم
Wheat
صد یوهی
Loma shell
صد دریایی
Oyster shell
روغن گیاهی
Vegetable Oil
دی یلسی فسیات
Dicalcium phosphate
پودر استخوان
Bone meal
سبو
Wheat bran
نمک
Salt
 1مکمل معدنی
premix1

Mineral
 2مکمل ویتامینی

Vitamin premix2

Zn mg/kg

0.16

متیونین

0.05

DL-Methionine
لیزین
Lysine

1مکمل معدنی به ازای ها ییلوگام از جیا 2.4 :،میلی گام م

0/34میلی گام ید  30میلی گام زهن 29/76میلی گام منگنز  0/08میلی گام سلنیوم 25/87

میلی گام روی.
 2مکمل ویتامینی به ازای ها ییلوگام از جیا Iu3520 :،ویتامین  0/59 Aمیلی گام ویتامین 1/6 B1میلی گام ویتامین 13/86 B2میلی گام نیاسین mg3/13
پانتتوتنیک اسید  1میلی گام 0/06 B6میلی گام بیوتین  80میلی گام یولین  0/004میلی گام ویتامین  0/19 B12میلی گام IU1000 B9ویتامین IU8.8 D3
ویتامین 0/88 Eمیلی گام 3 k3همه محاسبات با اسا

نیازمندیهای(NRC )1994ارزیابی شد ،اس .
1

premix 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 B 1, 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 B 12, 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

اندازه گیری فوالت زرده

نگهداری شدند .جداسازی و انداز،گیای مقودار -5متیول

مااهل استخااج و تعیین -5متیل تتااهیودروفوالت زرد،

تتااهیوودروفوالت در نمونووههووای زرد ،تخو موواغ بعوود از

و همکوواران ( )2002قووبال گووزارش شوود،

جداسووازی در بووافا زسووکوربات ( ) pH 7/8در یووک

اس و  .زرد ،تخ و ماغه وا جداسووازی وزن ییووی و تووا

اتمسیا نیتاوژن وارد دستگا( HPLC ،زجگلیین سوای

ماهلووه ززمووایش در دمووای  -20درجووه سووانتیگووااد

ویلمینگتوون ایواالت متحود،

توسووا هوواو

 1100تکنولوژی زجگلیین

اثرات افزودن اسیدفولیک و روي بر محتوي -5متیل تتراهیدروفوالت زرده ،کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغهاي تخمگذار
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زمایکووا) شوود .و ازسووتون )mm i.d4/6×25cm( C18

نتایج

استیاد ،گادید .با استیاد ،از نوام افوزار Chemstation

اثاات اصلی و متقابل روی و اسیدفولیک با عملکاد ماغ

ینتال صورت گاف  .دستگا HPLC ،بوه ردیواب دیوود

تخمگذار در جدول  2نمایش داد ،شد ،اس  .روی تواثیا

اسوی ( )DADو لووو 20میکوواو لیتووا مجهووز بووود .یووک

معنیداری با وزن تخ ماغ نداش اما وزن تخ مواغ در

منحنووی اسووتاندارد خووارجی بووا اسووتیاد ،از -5متیوول

تمام سطوح بطور معنیداری تح تاثیااسیدفولیک قواار

میووزان

گاف ( .)P>0/01ولی اثواات اصولی روی و اسویدفولیک

فوووالت تخوو موواغ مووورد ارزیووابی قوواار گافوو  .تمووام

در بهبووود تووود ،تخوو موواغ معنوویدار بووود (.)P>0/01

ززماییووهای -5متیوول تتااهیوودروفوالت تخوو موواغ در

باالتاین مقدار تود ،تخو مواغ در تیموار بوا سوطح 160

ززماییووگا ،جهاددانیووگاهی اسووتان زذربایجووانغابووی

میلیگام در ییلووگام روی میواهد ،شود .صوی توود،

صورت گاف .

تخ ماغ تقایباً به مقدار  7گام تح تاثیا اسیدفولیک در

اندازه گیری کیفیت تخم مرغ

تمام سطوح نسب به تیموار بودون اسویدفولیک افوزایش

ارتیووار زرد ،و سوویید ،بووا اسووتیاد ،از دسووتگا ،پایووهدار

یاف  .افوزودن اسویدفولیک در تموام سوطوح تواثیای بوا

(ساخ ژاپن مدل  )OSK3470 Alimetبا دقو 0/01

مصا

اما افوزودن  160میلویگوام در

میلیمتا انداز،گیای شد .واهدها و با استیاد ،از فاموولی

ییلوگام روی بطور معنیداری میزان مصوا

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

را به ازای ماغ در روز در مقایسه با سوطوح  100و130

) HU = 100 Log (H+ 7.6– 1.7 W00.37یوه =H

میلیگام در ییلووگام جیوا ،افوزایش داد .درصود تولیود

ارتیووار سوویید )mm( ،و  =Wوزن تخ و موواغ ( )gمووی

تخ مواغ تحو تواثیا اثواات اصولی روی و اسویدفولیک

باشد .مقاوم پوسته (ییلوگام با سانتیمتوا مابو ) بوا

بطور معنیداری بهبود یافتوه بوود ( .)P>0/05هیچگونوه

استیاد ،از دستگا ،انداز ،گیوای یننود ،مقاومو پوسوته

اثوا متقوابلی بوین روی و اسویدفولیک بواای تولیود تخو

تخ ماغ (ساخ ژاپون مودل ) 13473OSK-بدسو زمود.

میاهد ،نید .افزودن روی به میزان  160میلویگوام در

ضخام پوسته با استیاد ،از میکاومتوا بوا دقو 0/01

ییلوگام جیا ،باع افزایش درصود تولیود تخو مواغ در

میلیمتوا ( مودل  F.K.Hسواخ ژاپون) در قسوم یموا

مقایسه با سطوح 100و  130میلیگام در ییلوگام جیا،

تخ ماغ از سه نقطه ارزیابی شد.

شد .اسیدفولیک افزودنی در تمام سطوح باعو افوزایش

تجزیه آماری

درصد تولید تخ ماغ در مقایسه با سطح صیا شود .اموا

تجزیه زماری با استیاد ،از نام افزار  SASنسخه  9/3و

تیاوتی باای این صی بین سطوح افزاییی اسویدفولیک

رویه GLMصورت گاف  .ززمایش در قالب طاح یوامال

میاهد ،نید.

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

ضووایب تبوودیل خووورایی در اثووا سووطوح افووزود ،شوود،

 4سطح اسیدفولیک به ماهله اجاا درزمد .نتایج مابوو

اسیدفولیک بطور معنیداری نسب به سطح صیا میلوی-

به فوالت زرد ،تخ مواغ در قالوب طواح یامول تصوادفی

گام در ییلوگام جیوا ،اسویدفولیک یواهش یافو (0/05

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

> .)Pتیاوت معنیداری در مورد ضایب تبودیل خوورایی

داد،ها نامالسازی شدند .میانگینها هو بوا اسوتیاد ،از

در اثا سطوح مختلا روی میاهد ،نید همچنین اثاات

ززمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.

متقابل معنیداری بین روی و اسیدفولیک در موورد ایون

تتااهیوودروفوالت خووالو بدس و زموود و سووپ

خورا

نداش

صی میاهد ،نید.

خوورا
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کیفیت داخلی تخم مرغ

بحث

روی و اسیدفولیک هیچ تاثیا معنیداری دراثاات اصولی

روی و اسیدفولیک در تمام سطوح باع بهبوود صویات

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

عملکادی (تود ،تخو مواغ و درصود روزانوه تخو مواغ)

واهوووودهاو  pHسوووویید pH ،زرد ،و شوووواخو زرد،

ماغ وان تخمگووذار شوودند .صوویاتی یووه فقووا اسوویدفولیک

نداشتند (جدول شمار.)3،

بییتاین تاثیا با زنها داش وزن تخو مواغ و ضوایب

کیفیت خارجی تخم مرغ

تبدیل خورایی بود و صیتی یه فقوا روی تواثیا معنوی-

ضخام پوسته به طور معنیداری در گاو ،بوا 10میلوی

داری با زن داش مصا

گووام اسوویدفولیک در مقایسووه بووا دیگووا گوواو،هووای

نتایج نیان داد یه افوزودن اسویدفولیک و روی بویش از

اسیدفولیک یاهش یاف ( .)P>0/05اما مقاوم پوسته و

میزان توصیه شود )1994( NRC ،مویتوانود بهوا،وری

وزن پوسووته تخوو موواغ تحوو توواثیا سووطوح روی و

ماغ تخمگذار را افزایش دهد.

اسیدفولیک قاار نگاف  .شاخو شوکل تخو مواغ بطوور

اسووالم ( )2009میوواهد ،یوواد یووه افووزایش متیووونین و

معن ویداری تح و توواثیا اسوویدفولیک در سووطوح  5و 15

اسیدفولیک در جیا ،باع بهبود ضایب تبودیل و تولیود

میلوویگووام در ییلوووگام قوواار گاف و (( )P>0/05جوودول

روزانووه تخوو موواغ شوود .دیکسووون و همکوواران ()2010

شمار.)3،

گزارش یادند یه مکمل سازی جیا ،بوا  4میلویگوام در

محتوی -5متیل تترا هیدروفوالت زرده

ییلوگام اسیدفولیک در جیا ،باع بهبود ضایب تبودیل

محتوووی فوووالت تخوو موواغ در سووه صووورت (-5متیوول

خووورایی در یوول دور ،تولیوود موواغ تخمگووذار هووای-

تتااهیدروفوالت در تخ مواغ -5متیول تتااهیودروفوالت

الینW 36و های-الین  W98و CV 20شد .اما هاو

در  100گووام تخ و موواغ و -5متی ول تتااهی ودروفوالت در

همکوواران ( )2010و هبووات و همکوواران ( )2005گووزارش

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

یادند یه اسیدفولیک تاثیا معنویداری بوا عملکواد مواغ

محتوی -5متیل تتااهیدروفوالت زرد ،زموانی یوه جیوا،

تخمگذارنداش .

ماغ تخمگذار با اسویدفولیک مکمولسوازی شود افوزایش

فوالتهوووا بوووا ارا وووه واهووودهای توووک یابنوووه و تبووودیل

یاف  .نتایج نیان داد یه مکمل سازی جیا،ماغ تخمگذار

هموسیسووتئین بووه متیوووونین توواثیا زیووادی باپایووودار

با 10 5 0و  15میلی گام اسیدفولیک در ییلوگام جیا،

نگهداشوووتن بووودن در شووواایا ناموووال و متیالسووویون

باع افزایش معنیداری در فوالت زرد ،تخو مواغ 2/3

هموسیستئین دارند (پیالیوی و همکواران  .)2006در یوک

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

مطالعه متیاوت تایتایان و همکواران ( )2010زموانی یوه

تخ ماغ شد (( )P0/05جدول .)4

جیا ،مواغ تخمگوذار رابوا اسویدفولیک (10میلویگوام در

در ایوون ززمووایش محت ووی -5متیوول تتااهیوودروفوالت در

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

تخ ماغ غنی شد ،تقایبا  24باابوا نسوب بوه تخو مواغ

ییلوگام) باای سوه هیتوه مکمول سوازی یادنود میوزان

شوواهد افووزایش یافوو  .تیمووار دارای 130میلوویگووام در

هموسیستئین پالسما بطوور معنویداری یواهش یافو و

ییلوووووگام روی موجووووب افووووزایش میووووزان-5متیوووول

همچنین همزمان میزان فوالت پالسما نیزافوزایش یافو .

تتااهیدروفوالت در  100گوام تخو مواغ در مقایسوه بوا

این محققین همچنین میاهد ،یادند تخ ماغهای بزرگ

سطوح دیگا شد .ولی با افزایش روی در جیا ،تا سوطح

زمانی تولید می شوند یه به جیا ،پایه بجای اسیدفولیک

160میلوووویگووووام در ییلوووووگام میووووزان -5متیوووول

-5متیل تتااهیدروفوالت افزود ،شود.

تتااهیدروفوالت یاهش یاف (جدول .)5

خورا بود (جودول  .)2ایون

و

اثرات افزودن اسیدفولیک و روي بر محتوي -5متیل تتراهیدروفوالت زرده ،کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغهاي تخمگذار
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در یک تحقیق دیگا نیز میزان هموسیستئین در اثا غنوی

(پووار و همکوواران  .)2004بنووابااین وقتووی سووطح روی

سازی جیا ،با اسویدفولیک در مواغ تخمگوذار خوورایی

باالتا از نیازمندیهای توصیه شد NRC ،افزایش موی-

یاهش یاف (هبات و همکاران .)2005

یابد نیواز سوویههوای جدیود (باتوجوه بوه خصوصویات

نیازمندیهای طیور به فوالت یه از طوا

 NRCتوصویه

تولیدی بهبود یافته) بهتا تامین میشود.

شد ،اس به چند دهه پیش بامی گادد .سویههای جدید

واهدها و بعنوان یکی از شاخوهای یییی سیید ،بیان

صنعتی به دلیل یاهش ضایب تبودیل خوورایی و بهبوود

میشوود (سیلورسوایدز و ویلنیوو  .)1664ایون شواخو

تولیودی در زموان

عمدتاً تح تاثیا نور تغذیه قاار نمیگیاد .عامول اصولی

یوتا ،نیاز بییتای به فوالت دارنود .بنظوا مویرسود یوه

یه ارتیار سیید ،را تعیین میینود مودت زموان نگهوداری

نتایج به دس زمد ،در این تحقیق در واق نیان میدهد

تخ ماغ میباشد .همچنین باای تعیین شاایطی یه تخ -

یه نیواز ایون پانودگان بوه فووالت افوزایش یافتوه اسو .

ماغ نگهداری شد ،اسو مویتووان  pHرا انوداز ،گیوای

بنووابااین فوووالت بووا یاسووتن از هموسیسووتئین وافووزایش

یاد چاا یوه بوا افوزایش زموان نگهوداری  pHتخو مواغ

متیونین یه اولین اسیدزمینه محدود ینند ،در جیوا،هوای

افووزایش مووییابوود (مانسووی و همکوواران  .)1997زان و و

ذرت و سویا اس باعو بهبوود عملکواد ایون

همکاران ( )2011نیان دادند یه سطوح مختلا ویتوامین

صیات تولید مثلی و رسیدن به اهدا

با اسا

طیور میشود.

(ویتامین  Aویتایمن  Dویتامین Eویتوامین Kتیوامین

هیوانات قوادر بوه سونتز فووالت در بودن خوود نیسوتند

ریبوووفالوین نیاسووین یوبوواالمین اسوویدفولیک اسووید

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

پانتوتونیک بیوتین ویتوامین )Cبوا خصوصویات یییوی

ای باخوردار اس  .پلی گلوتامواتهوای فووالت ابتودا در

تخ ماغ مثول :شواخو شوکل وزن پوسوته تخو مواغ

رود ،بایوود تح و توواثیا زنووزی دیونژوگوواز ب وه صووورت

ولوی میوزان

مونوگلوتاماته در زمد ،و سپ

جذب شوند .ایون زنوزی

واهدهاو و ضخام پوسته تاثیای نداش

تخ ماغ تا خورد ،و یثیا یاهش یاف  .در یک سوای

یک زنزی وابسته به روی بود ،وموثاتاین فعالی خوود

از ززمایشها مکملسازی جیا ،با اسیدفولیک ویتامین

را در  6/5 pHداراس (هاستلد و همکاران 1660و گای

 B12و یووولین باع و یوواهش انووداز ،تخ و موواغ و بهبووود

گوری و همکاران .)1995

خصوصووویات یییوووی تخووو مووواغ شووود( ،ییووواورز و

یمبود روی تولید و ساخ  DNAو رشد سلولهوای و

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

باف ها را تح تواثیا قواار مویدهود .روی ممکون اسو

نمیتواند تاثیای با یییی تخ ماغ داشته باشود (جودول

سیست ایمنی را غیامستقی با اثااتی یه با رشد عوامل

 .)3با افزایش اسیدفولیک ضخام پوسوته یواهش یافتوه

بیموواریزا دارد تحوو توواثیا قوواار دهوود (پووار .)2004

ولووی مقاوموو پوسووته یوواهش معنوویداری پیوودا نکوواد.

بنابااین روی میتواند باع بهبود عملکواد جوجوههوای

مکانیس مابو به این پدید ،میخو نیسو  .شواخو

گوشتی و ماغ تخمگذار شوود .روی همچنوین مویتوانود

شکل بطورمعنیداری تح تاثیا قاار گاف و در گاو-،

باع افزایش جذب فوالت شود ،و دسوتگا ،تولیود مثلوی

هووای دریافوو یننوود 5 ،و  15میلوویگووام در ییلوووگام

پاندگان را بهبود دهد .اهتماال همان چیزی یوه درموورد

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

نیازمندیهای فوالت گیته شد در مورد روی نیوز صود

چگونگی تاثیا اسیدفولیک با شاخو شکل نیز میخو

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

نیس .

ایس ویدوردویتازها تاانسوویاازها هی ودروالزها لیازهووا

محتوی -5متیل تتااهیدروفوالت زرد ،بنحو چیومگیا و

ایزوماازها و لیگازها میباشوند در بودن بوازی مویینود

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

تخمگذار را شناسایی یادند .باالتاین جوذب اسویدفولیک

یافتههای محققان دیگا را در مورد غنیسازی تخو مواغ

زمانی میاهد ،شد یه رود ،اسویدی بوود ،و  pHتقایبوا

 2002هبات 2005

باابووا بووا 6بووود .بییووتاین مقوودار جووذب اسوویدفولیک در

هویی  2009دیکسوون  2010و تایتایوان  .)2010نتوایج

دوازدهه و ژژنوم و یمتاین جذب زن در ایلئوم و سکوم

این مطالعه نیان داد یه مکملسازی جیا ،با اسیدفولیک

میاهد ،شد.

بطور معنیداری باع افزایش فوالت زرد ،تخ ماغ شود

در تحقیق هاضامیزان فوالت تخ ماغهای مکمل سازی

تایید مییند (شاوود  1993هاو

(( )P>0/05جدول .)4

نیوود ،در مقایسووه بووا گزارشهووای قبلووی از هوواو

تیمار  130میلویگوام روی در ییلووگام جیوا ،بواالتاین

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

میزان -5متیل تتااهیدروفوالت در تخ ماغ در مقایسه با

همکاران ( )2010و دیکسون و همکواران ( )2010بسویار

سطوح دیگا روی از خود نیوان داد .بوا افوزایش سوطح

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

روی به  160میلیگام در ییلوگام مقدار فوالت تخ ماغ

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

یاهش یاف  .ممکون اسو ایون پدیود ،بوه دلیول افوزایش

 15/3میکاوگام در ها تخ مواغ گوزارش یواد ،بودنود.

تیکیل یلی غیا قابول جوذب و یواهش جوذب فووالت از

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

رود ،باشد (میلنه و همکاران  .)1984این اما نیان موی-

باابا در مقایسه با تخ ماغ معمولی افزایش داد،انود در

دهد یه باای غنیسازی تخ مواغ بوا اسویدفولیک تعیوین

هالیکه در این مطالعه تخ ماغ غنیشد ،تقایبا  24باابوا

سطح مناسوب روی از اهمیو بسوزایی باخورداراسو .

نسب به تخ ماغهای معمولی در ایواان دارای ویتوامین

جیا ،صیا میلیگام در ییلوگام از اسیدفولیک افزودنی

بودند.

دارای یمتاین میزان -5متیل تتااهیدروفوالت بود.

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

تخ ماغ دارای ویژگی اشبار پوذیا بوه میوزان فووالت در

دارای  54میکاوگام فوالت طبیعی میباشود .ایون مقودار

زرد ،میباشود بنوابااین بواال بوادن سوطح اسویدفولیک

میتواند 36 13/5و  9درصد فوالت مجاز روزانوه بواای

جیا ،باع افزایش بییتا فووالت تخو مواغ نمویشوود

بزرگسوووواالن (400میکاوگووووام در روز) و یودیووووان

 2002هبووات  2005هووویی

(150میکاوگام درروز) و زنوان هاملوه (600میکاوگوام

(شوواوود  1993هوواو

و

 2009دیکسووووون  2010و تایتایووووان  .)2010الگوووووی

در روز) را تامین نماید.

میابهی در غلظ فوالت خون نیز در زمان مکملسازی

اخیاا مزایوای -5متیول تتااهیودروفوالت در مقایسوه بوا

جیووا ،بووا اسوویدفولیک میوواهد ،شوود ،اسوو (هبووات و

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

همکاران .)2005

بسیار مناسب هتی در تغییا  pHرود ،زیسو فااهموی

بنابااین به دلیل خاصی اشبارپذیای خوون بوه فووالت

زن تحو توواثیا عواموول مخوواب قوواار نموویگیوواد و عوودم

یه به عنوان مخزنی باای زرد ،بیمار میزید شناسایی

پوشش نیانههای یمبود ویتامین B12از زن جمله موی-

عواملی یه جذب اسیدفولیک ازدستگا ،گووارش ومیوزان

باشد .همچنین این نور از فوالت یمتاین اثاات متقابل را

فوالت خون را تعیین مویینود در غنویسوازی تخو مواغ

با داروهایی دارد یه دی هیدروفوالت ردویتواز را مهوار

بسیار مه میباشد .از زن جمله زنزی هایی مثول فووالت

مووییننوود و اثوواات ناشوووی از پلوویمورفیسوو متووویلن

پلیگلوتامات دیونژوگواز و  pHرود ،از اهمیو زیوادی

تتااهیوودروفوالت ردویتووازرا یوواهش موویدهوود-5 .متیوول

باخوووردار اسوو  .تایتایووان و همکوواران ( )2011یووک

تتااهیووودروفوالت همچنوووین مووویتوانووود اثووواات منیوووی

سیسووت هموول یننوود ،اسوویدفولیک در یوول رود ،موواغ

اثرات افزودن اسیدفولیک و روي بر محتوي -5متیل تتراهیدروفوالت زرده ،کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغهاي تخمگذار

اسیدفولیک متابولیز ،نیود ،در جایوان خوون را یواهش
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جدول  -2اثر جیرههای آزمایشی بر روی ضریب تبدیل خوراکی ،درصد تولید تخممرغ  ،مصرف خوراک ،توده تخممرغ و وزن
نهایی بدن
Table 2 -Effect of experimental treatments on feed conversion ratio, egg production percent, feed intake, egg
mass and final body weight
وزن تخم مرغ

توده تخم

مصرف

در صد تولید تخم

Egg
)weight(gr

مرغ(گرم/روز)

خوراک(مرغ/گرم/روز)

مرغ

egg mass

Feed
)intake(g/hen/d

Egg production
)percent (%

ضریب تبدیل خوراکی

تیمارهای آزمایشی

Feed conversion
)ratio(g feed/g egg

Experimental treatments

روی
47.97

39.54a

87.44a

82.4a

1.83

Zinc effect
 100میلی گام

48.04

40.12ab

87.19a

83.4b

1.82

mg 100
 130میلی گام

50.47

42.65b

92.81b

84.42c

1.85

mg 130
160میلی گام

1.08

0.89

1.59

0.24

0.037

44.08a

35.46a

89

80.47a

2.02a

Folic Acid effect
 0میلی گام

49.98b

42.1b

88

84.23b

1.78b

mg 0
 5میلی گام

50.43b

42.84b

89.91

84.29b

1.77b

mg 5
 10میلی گام

50.81b

42.68b

88.75

84.64b

1.76b

mg 10
 15میلی گام

1.25

1.03

1.83

0.27

0.043

45.67

36.45

92

79.77

2.025

Zinc×Folic Acid effect
) 0اسیدفولیک×100روی(T1

42.62

34.15

83

80.15

1.95

)T1(100Zinc×0Folic Acid
)5اسیدفولیک×100روی(T2

43.95

35.8

92

81.5

2.09

47.42

39.42

83.75

83.15

1.77

49.65

41.77

88

84.15

1.78

52.87

45.1

95

85.4

1.81

mg 160
SEM
اسیدفولیک

mg 15
SEM
اثا اسیدفولیک ×روی

T2(100 Zinc ×5 Folic
)Acid
) 10اسیدفولیک×100روی (T3
T3(100 Zinc ×10 Folic
)Acid
)15اسیدفولیک×100روی(T4
T4(100 Zinc ×15 Folic
)Acid
)0اسیدفولیک×130روی(T5
T5(130 Zinc ×0 Folic
)Acid
) 5فولیک اسید×  130روی(T6
T6(130 Zinc ×5 Folic
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Acid)
T7( روی130× اسیدفولیک10)
T7(130 Zinc ×10 Folic
Acid)
T8( روی130 × اسیدفولیک15)
T8(130 Zinc ×15 Folic
Acid)
T9( روی160 × اسیدفولیک0)
T9(160 Zinc ×0 Folic
Acid)
T10( روی160 × اسیدفولیک5)
T10(160 Zinc ×5 Folic
Acid)
T11(رروی160× 10

1.76

83.35

87

41.15

49.4

1.79

83.92

88.25

41.6

49.57

1.77

85.6

94.5

45.77

53.45

1.76

83.35

87

41.15

49.4

1.78

85.4

89.5

42.95

50.3

1.74

85.17

89.75

43.95

51.6

0.075

0.48

3.18

1.8

2.16

)اسیدفولیک
T11(160 Zinc ×10 Folic
Acid)
T12(روی160×اسیدفولیک15 (
T12(160 Zinc ×15 Folic
Acid)
SEM

)P>0/05(معنی داری دارند
a-b

غیا میابه از نظا زماری اختال

 خطای استاندارد میانگینها در ها ستون اعداد دارای هاو:SEM

Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05)
 اثر جیره های آزمایشی بر روی صفات کیفی داخلی و خارجی تخم مرغ-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

زردهpH
yolk
pH

سفیدهpH
albumen
pH

ضخامت پوسته
egg shell
thickness(m)

وزن پوسته
egg shell
weight(g)

Zinc effect
 میلی گام100

0.98

74.51

48.15

74.12

5.93

9.14

0.299

5.82

mg 100
 میلی گام130

0.68

75.2

49.06

74.52

5.93

9.14

0.293

5.85

mg 130
میلی گام160

0.89

74.53

48.98

74.49

5.92

9.08

0.290

5.68

0.088

1.52

0.71

0.137

0.004

0.02

0.006

0.07

Folic Acid effect
 میلی گام0

0.78

74.02

43.57

74.09a

5.94

9.10

0.303a

5.93

mg 0
 میلی گام5

0.94

75.23

50.27

74.66b

5.92

9.09

0.304a

5.85

mg 5
 میلی گام10

0.72

76.55

50.29

74.09a

5.92

9.14

0.27b

5.61

روی

mg 160
SEM
اسیدفولیک

mg 10
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اثرات افزودن اسیدفولیک و روي بر محتوي -5متیل تتراهیدروفوالت زرده ،کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغهاي تخمگذار
5.74

0.29ab

9.14

5.93

74.66b

50.78

74.51

0.95

0.09

0.007

0.03

0.005

0.159

0.82

1.76

0.1

5.99

0.317

9.12

5.94

73.65

43.27

72.78

1.1

Zinc×Folic Acid effect
) 0اسیدفولیک×100روی(T1

5.99

0.283

9.12

5.94

74.4

49.85

74.55

0.825

)T1(100Zinc×0Folic Acid
)5اسیدفولیک×100روی(T2

5.81

0.308

9.15

5.92

74.23

49.02

74.62

1.062

)T2(100 Zinc ×5 Folic Acid
) 10اسیدفولیک×100روی (T3

5.83

0.297

9.15

5.92

74.59

50.45

79.65

0.937

5.74

0.302

9.09

5.92

74.64

45.00

73.4

0.429

5.98

0.313

9.13

5.92

74.76

50.17

72.65

0.762

)T5(130 Zinc ×0 Folic Acid
) 5فولیک اسید×  130روی(T6

5.71

0.297

9.13

5.91

73.65

50.75

74.3

0.737

)T6(130 Zinc ×5 Folic Acid
) 10اسیدفولیک× 130روی(T7

5.8

0.28

9.17

5.92

74.4

50.32

76.15

0.788

5.26

0.246

9.09

5.93

74.23

42.46

79.22

0.825

5.76

0.285

9.03

5.93

74.59

50.8

75.2

1.237

5.81

0.305

9.11

5.92

74.64

51.1

76.7

0.363

5.65

0.292

9.09

5.93

74.76

51.57

71.62

1.138

 15میلی گام
mg 15
SEM
اثا اسیدفولیک ×روی

T3(100 Zinc ×10 Folic
)Acid
)15اسیدفولیک×100روی(T4
T4(100 Zinc ×15 Folic
)Acid
)0اسیدفولیک×130روی(T5

T7(130 Zinc ×10 Folic
)Acid
) 15اسیدفولیک×  130روی(T8
T8(130 Zinc ×15 Folic
)Acid
) 0اسیدفولیک×  160روی(T9
)T9(160 Zinc ×0 Folic Acid
) 5اسیدفولیک×  160روی(T10
T10(160 Zinc ×5 Folic
)Acid
) 10اسیدفولیک×160رروی(T11
T11(160 Zinc ×10 Folic
)Acid
( 15اسیدفولیک×160روی(T12

T12(160 Zinc ×15 Folic
)Acid
SEM
0.176
3.05
1.42
0.27
0.008
0.45
0.013
0.152
 :SEMخطای استاندارد میانگینها ،در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی داری دارند()P >./05

)Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05

a-b

بطور یلی افزایش اسوید فولیوک و روی در جیوا ،طیوور

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

تخمگذار نه تنها باع ارتقای عملکاد زنها شد ،و صیات

عالی از این ویتامین تبدیل مییند.

اقتصادی را بهبود میبخید بلکه میزان فوالت تخ مواغ
را یه از نور -5متیل تتااهیدرو فوالت بود ،وشکل فعوال
این ویتوامین از نظوا بیولووژیکی اسو و فاقود خطواات
ناشی از اسیدفولیک سونتتیک مویباشود افوزایش داد ،و
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گرم زرده100 گرم تخم مرغ و100،متیل تتراهیدروفوالت تخم مرغ-5 تاثیر اسیدفولیک بر محتوی-4 جدول
Table4. Effect of different levels of dietary folic acid on 5-MTHF content in egg, 100 gr egg and 100 gr yolk
تیمار

متیل تتراهیدروفوالت در- 5

Treatment

گرم100 متیل تتراهیدروفوالت در- 5

متیل تتراهیدروفوالت در- 5

هر تخم مرغ

تخم مرغ

گرم زرده100

5-MTHFµg /egg

5-MTHFµg/100gr egg

5-MTHFµg/100gr yolk

 میلی گام0

2.3a

3.7a

11.94a

mg 0
 میلی گام5

23.77ab

37.86ab

127.93ab

mg 5
 میلی گام10

48.49b

79.6bc

252.4b

mg 10
 میلی گام15

54.53b

88.79c

286.6b

mg 15
SEM
)P<0/05(معنی داری دارند
a-b

8.65
غیا میابه از نظا زماری اختال

13.63
44.27
 خطای استاندارد میانگینها در ها ستون اعداد دارای هاو:SEM

Means within each parameter with different superscript letters are significantly different(P<0.05)
گرم زرده100 گرم تخم مرغ و100 ،متیل تتراهیدروفوالت تخم مرغ-5 تاثیر روی بر محتوی محتوی-5 جدول
Table5. Effect of different levels of dietary Zinc on 5-MTHF content in egg, 100gr egg and 100gr yolk
تیمار

متیل تتراهیدروفوالت در- 5

متیل تتراهیدروفوالت در- 5

متیل تتراهیدروفوالت در- 5

Treatment

هر تخم مرغ

گرم تخم مرغ100

گرم زرده100

5-MTHFµg /egg
11.397a

5-MTHFµg/100gr egg
19.068a

5-MTHFµg/100gr yolk
61.7325a

 میلی گام100
mg 100
 میلی گام130

48.800b

78.666b

257.9b

mg 130
میلی گام160

36.615ab

59.722ab

189.525ab

mg 160
SEM
)P >./05(معنی داری دارند
a-b

7.48
11.795
38.34
 خطای استاندارد میانگینها در ها ستون اعداد دارای هاو غیا میابه از نظا زماری اختال:SEM

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 5MTHF 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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