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Introduction1: Antibiotics have been routinely supplemented in diets of poultry to maintain their health, reduce 

stress, and enhance productivity. However, due to the development of resistance of bacteria to antibiotics and the 
possibility of these pathogens to be zoonotic, the use of various antibiotic products in livestock and poultry 
production is gradually being banned around the world. With the possibility of further ban in more regions of the 
world, research interest into alternatives to in-feed antibiotics has increased. One alternative to in-feed antibiotics 
that has gained research interest for use in poultry is yeast (Saccharomyces cerevisiae). Yeast in both probiotic 
(live) and prebiotic (dead) forms has been reported to provide several benefits to both healthy of animals, including 
poultry. The ability of yeast and its components to act as growth promoter could be associated with different 
mechanisms that it exhibits individually or synergistically. For instance, yeasts have been reported to favor the 
proliferation of beneficial microbes by serving as substrates for these microbes in the gut. These beneficial 
microbes, such as Lactobacillus, have been reported to improve gut health as well as exhibit growth-promoting 
effects in broiler chickens. Specifically, yeast cell wall that is extracted from whole yeast consists mainly of α-
mannans and β-1–3-glucans, which are reported to prevent or eliminate bacterial infections. 

Materials and Methods: In order to study various levels of autolyzed yeast (Privita) on performance, quality 
characteristics of egg, cecal microbiology and intestinal histomorphology of laying hens (Hy-line W-36) (64 
weeks), an experiment was done with 192 birds for 10 weeks. Treatments were various levels of autolyzed yeast 
(control, 250 ml/1000l, 500 ml/1000l, and 750 ml/1000l) that conducted in completely randomized design with 8 
replications. Egg production (EP) and egg weight (EW) were recorded daily and feed intake (FI) and feed 
conversion ratio (FCR) were evaluated weekly. Quality characteristics of eggs were evaluated 2 times per period. 
Iintestinal histomorphology was determined at the end of experiment. At the end of the study, one birds per 
replicate were killed by cervical dislocation and blood was drawn from the jugular vein. Serum was separated after 
centrifugation at 4500 g and 4°C for 10 min, and frozen at −20°C until further analysis was conducted for blood 
biochemical parameters. Serum samples were analysed for concentrations of low-density lipoprotein (LDL), 
cholesterol, and triglycerides using standard kits (Zist Shimi, Tehran, Iran) with an autoanalyser (Autolab PM 
4000; Medical System, Rome, Italy). Then, caecal digesta (1 g) from each bird were aseptically transferred into 9 
ml of sterile saline solution and serially diluted. Lactobacilli, Coliforms, and E.Coli were grown on Rogosa–Sharpe 
agar, MacConkey Agar, and Eosin Methylene Blue Agar, respectively. Plates for Lactobacillus were incubated 
anaerobically for 48 h at 37 °C. Microbial populations for E. coli and Coliforms were counted after aerobic 
incubation at 37°C for 24 hours. All samples were plated in duplicate. 

Results and Discussion: This study results showed that addition of autolyzed yeast could not change 
performance parameters. Yolk color was highest at 250 ml/1000l which had a significant difference with 750 
ml/1000l (P <0.05). Addition of autolyzes yeast at levels of 500 and 750 ml/1000l significantly increased cecal 
Lactobacillus and decreased Coliforms of cecum (P < 0.05). Addition of autolyzed yeast at level of 750 ml/1000l 
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significantly decreased cecal Ecoli compared to the other treatments (P < 0.05). The possible reason for the 
observed response could be the ability of the yeast to maintenance of normal gut microflora as well as preventing 
the proliferation of pathogenic microbes. This action may partly contribute to increased nutrient digestibility, 
reduced competition for nutrients, increased nutrient utilization as well as absorption. Villus height of the e 
duodenum increased in layers fed on 750 ml/1000l compared to the birds fed 250 ml/1000l (P < 0.05). While crypt 
depth and villus height-to-crypt depth ratios of the duodenum in birds fed 750 ml/1000l compared to the birds 250 
ml/1000l decreased and increased, respectively. Crypt depth of jejunum significantly decreased in birds fed highest 
level of autolyzed yeast compared to the other treatments. 

Conclusion: Results of this experiment showed that supplementation of autholyzed yeast could not significant 
change in qualitative and quantitative parameters. But, levels of 500 and 750 ml/1000l autholyzed yeast increased 
cecal microbial of Lactobacillus and decreased Coliform and the level of 750 ml/1000l decreased Ecoli of cecum 
and increased villus height and villus height-to-crypt depth ratios of the duodenum. 
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 مقاله پژوهشی

 39-541، ص 5041، بهار5، شماره51جلد

 

ناسی شمرغ، جمعیت میکروبی و ریختت تخماثر مخمر اتولیز شده بر عملکرد تولید و کیفی

 گذارمرغان تخم روده

 
 1، کریم جاویدانه*5سمیه ساالری

 11/90/1099تاریخ دریافت: 

 90/11/1099تاریخ بازنگری: 

 90/11/1099تاریخ پذیرش: 

 
 

 چکیده

ی هیسددمومورفوممری رو ب مرنا   هافراسددن ه ک جمعیت میدروبی سدددوو و  مرغمخمر اتولیز شدد ب بر لمردر ک فیتیت تخ   تأثیرمطالعه منظور به
تیمارهای آزمایشی شامل سطوح     ش .  هتمه ان او 21م ت به هتمگی 64ی   ر س   الیهاسویه  گذارتخ  مرغقطعه  291آزمایشی با اسمتا ب از   ک گذارتخ 

 2111سی  ر  یس  051لیمر آب )پیشنها  شرفت(ک    2111سی  ر  یس  511لیمر آبک  2111سی  ر  یس  151شاه  )ب و  مدمل(ک   :ویمایپرمخمرف مخمر 
صا فی  لیمر آب بو  فه  ش .  تدرار  8با  ر قالب طرح فامالً ت سن ه         اجرا  ست فرا ش ب نموان سمتا ب از مخمر اتولیز  شا   ا  فه ا های نمایج ای  پژوهش ن

 اری جمعیت الفموباسددیل افزایش و یمعن طوربهلیمر آب  2111سددی  ر یسدد 051و  511قرار  ه . اگرچه  ر سددطوح  تأثیرلمردر ی پرن گا  را تحت 
شا   ا . پرن گا  هافروجمعیت فری  سبت ارتتاع پرز سی مخمر  ر هزار لیمر آبک ارتتاع پرز با یس  051سطح   فنن بمصرف   ی سدوو فاهش ن به  التر و ن

سه با     لمق شمر  ر  وزا هه  ر مقای سطح   شاه  فریپت بی ش ب       یس  151و  شا   ا  فه افزو   مخمر اتولیز  شمن . نمایج ن سی مخمر  ر هزار لیمر آب  ا
سطوح  پری سطح    بالث افزا 051و  511ویما  ر  سیل و فاهش فری فرو و  سدوو     مخمر بالث فاهش جمعیت  051یش جمعیت الفموبا شیافولی  شر  و ا

 ش . گذارمرغ  ر مرنا  تخ ی و فیتی تخ های فمّبر فراسن ه تأثیرفریپت  ر ناحیه  واز هه ب و   به لمق افزایش طول پرزها و نسبت ارتتاع پرز
 

 ک هیسمومورفوممریگذارتخ مرغ مخمرک جمعیت میدروبیک  کلیدی: هایواژه

 

 2مقدمه

منظور تحریک رش ک رفع فمبو  موا  مغذیک تقویت امروزب به
راک هاک موا  افزو نی ممع  ی به خوسیسم  ایمنی و پیشگیری از بیماری

های ها فه ضم  ویژگیشون  و اسمتا ب از  سمه افزو نیطیور اضافه می
 محیطی باشن  مور  توجهبه اشمی و زیستمطروبک فاق  تبعات سوء 

 سسایسافاروم(. Botsoglu and Fletouris, 2001قرارگرفمه است )
 یع نننبم فه باش می هااز مخمر ینوع ت ار تری رایجاز  یدی هیزیسرو

  متی از لوامل بسیاری و مع نی فمپردسک موا  B  یمامیو  کیاز پروتئ

                                                           
  انشیار گروب لروو  امیک  انشد ب لروو  امی و صنایع نذاییک  انشگاب لروو فشاورزی و منابع طبیعی خوزسما ک مالثانیک ایرا . -2

  زفولک ایرا .م یرلامل شرفت فاوشگر سپهر جوا ک  -1

 Email: s.salari@asnrukh.ac.ir)                   نویسن ب مسئول: -)* 
DOI: 10.22067/ijasr.2022.73976.1056  

  او و طیور ربیبه ج یعیمحرک رش  طب لنوا فه به باش می  یگر
 از مخمر اسمتا ب (.Rezaeipour et al., 2012)شو  میافزو ب 

آ   یسرول واربیاز   ج اش ب هایفربوهی راتو  سافارومایسس سرویزیه
مور  توجه  (هابماگروفا  ومانا  الیگوسافاری هاک فروفموالیگوسافاری ها )

 Shao et al., 2013; Shang et) بو ب است وریمطالعه  ر ط  یچن 

al., 2015; Adhikari et al., 2018.)  با تغییر است مخمرها ممد 
بالث بهبو  لمردر   pH فنمرل طریق احمماالً از میدروبی رو بک فرور

http://ijasr.um.ac.ir/
http://ijasr.um.ac.ir/
https://ijasr.um.ac.ir/
mailto:s.salari@asnrukh.ac.ir
doi:%2010.22067/ijasr.2022.73976.1056


 4141، بهار 4، شماره 41نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     39

 اثرات مطالعات از برخی (.Leeson and Summers, 2008شون  )
 ایهبافمری سرفوب یا های متی بافمری نرظت افزایش  ر مخمر را
مخمر اتولیز ش ب  (.Parks et al., 2001)ان  فر بتأیی  زا بیماری

 های خاصمحصول تخریب سرولی است فه توسط فعال ش   آنزی 
ترفیب مخمر  .فن خو ک اجزای سرولی و ساخماری خو  را ت زیه می

اتولیز ش بک بسمه به فرآین  تولی ش ب ممتاوت است و معموالً مخمر اتولیز 
 12 بماگروفا ک  رص  19 -64 حاوی سرویزیه سافارومایسسش ب 
 و ضروری آمینه و اسی های پپمی   رص  21الیگوسافاری ک  مانا   رص 
موجو   نوفرئوتی های (.Jaehrig et al., 2008)باش   رص  لیپی  می نه

 ایرو ب هایسرولی رش  برای فافمورها لنوا به ر مخمر اتولیز ش ب 
ضخامت افزایش . شو ها میغ آ تمایز و برو بالث لمل نمو ب و خوک

اثرات متی   ازجمرههضمیک  هایآنزی و افزایش فعالیت  رو بپرزهای 
 ,.Mateo et al) هسمن  ای خوکرو ب هایسرولنوفرئوتی ها بر 

موجو   ر مخمرک  فه مانا  الیگوسافاری هایمحققا   ریافمن   (.2004
زا به اپمریوو رو ب را توسط های بیماریقا رن  جایگاب اتصال بافمری

های ویژب  ر سطح سرول بافمری را اشغال فر ب و چسبی   به پروتئی 
زا را فاهش  هن . ای  لمل من ر به های بیماریبافمری سازیفرونی

 ,Adhikari and Kim) فالیای و سالمونال جمعیت  رفاهش 

2017; Adhikari et al., 2018ها  ر مخاط افزایش الفموباسیل (ک
 ,.Shang et al)شو  می رو ب و همچنی  محافظت از پرزهای رو ب

 یمنیا کیبا تحر توانن ها میری لیگوسافاهمچنی  مانا  ا (.2018
 ا لنوبهممد  است  رایز کفن  لیرو ب را تع  یمنیا سم یمخاطک س

. (Davis et al., 2004) لمل فنن  زابیماری رین یدروبیم هایژ آنمی
ای   رتأثیبیوتیک و نیز با توجه به مطالب بیا  ش ب و اهمیت پری

رس  جمعیت میدروبی  سمگاب گوارش طیورک به نظر میها بر افزو نی
 أثیرتفه اسمتا ب از مخمر اتولیز ش ب فه نقش پری بیوتیدی  ار ک 

گذار  اشمه باش . لذا تحقیق حاضر های تخ سو من ی بر لمردر  مرغ
سطوح مخمرف مخمر اتولیز ش ب  ر تغذیه مرنا   تأثیرمنظور بررسی به

 گذار به اجرا  رآم .تخ 
 

 هامواد و روش

 16Wالی  یهاگذار سویهتخ  مرغ قطعه 291 از کتحقیق ای   ر
گروک مصرف خوراک  2011±11 وز  میانگی  با هتمگی 64 ر س  

هتمه اسمتا ب  هشت م تبه  رص  تولی  05گرو و  211روزانه ح و  
نوع سیسم  پرورش سیسم  قتس بو ب است و روشنایی سال  با  .ش 

ها واتی تنگسم  تأمی  ش ب است. آبخوری 61های فمک المپ
صورت ناو انی بو ن . قبل از شروع ها بهصورت نیپل و  انخوریبه

پذیری به پرن گا   ا ب ش  و پرن گا  روز لا ت 21م ت به رفور گیریک
اری هتمه رفور بر  هشتم ت به ش ن . سپستغذیه  مور  نظربا مدمل 

ها توزیع صورت  سمی بی  مرغان او ش . خوراک روزانه  و بار به
 آوریجمع (26بع ازظهر )سالت  هنگاو ها هرروز بهمرغش . تخ می
شرایط محیطی  اخل سال  فامالً تحت فنمرل بو ب و  مای  .ش ن می

طور مرتب لمل گرا  حتظ ش  و به رجه سانمی 11±1سال   ر ح و  
ها سالت نور ثابت تأمی  گر ی . مرغ 26تهویه ان او و م ت روشنایی 

واح  آزمایشیک شامل  11ازنظر وزنی نز یک به ه  انمخاب ش ن  و به 
قطعه مرغ  ر هر تدرارک هر  و  ششتدرار )تع ا   هشتتیمار و  چهار

یافمه و  ر  اخل جایگاب  رار( اخمصاصلنوا  یک تدقتس فنار ه  به
مربوط به خو  جای گرفمن . تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مخمرف 

 151شاه  )ب و  مدمل(ک  :مخمر اتولیز ش ب ویژب طیور )پری ویما(
لیمر آب )پیشنها   2111سی  ر سی 511لیمر آبک  2111سی  ر سی

پرن گا  جیرب تمامی  لیمر آب بو . 2111سی  ر سی 051شرفت(ک 
 حمیاجاتا اساس بر نیاز مور  پروتئی  و انرژی مق ار توجه به با یدسانی
 (W-16الی  های) گذارتخ  مرغ تغذیه راهنمای  ر ش ب توصیه

 ر  ترفیب موا  مغذی جیرب پایه و  هن ب ریافت نمو ن . اجزای تشدیل
طور آزا  و ا   ر فل  ورب آزمایش بهآب. است ش ب  ا ب نشا  2ج ول 

صورت روز به ها قرار گرفت. مق ار مخمر اتولیز ش ب هر ر اخمیار مرغ
ش  و  ر مخز  آبخوری هر تیمار فه  ر ابم ای تازب  ر آب مخروط می

رت صوش . مخمر اتولیز ش ب بهوار  می کگذار قرار  اشتسال  مرغ تخ 
 مایع و ساخت شرفت فاوشگر سپهر جوا  بو .

آوریک تدرار آزمایشی روزانه  ر نوبت لصر جمعهای هر مرغتخ 
پس ش . سوسیره ترازو با  قت یک گرو ثبت میها بهشمارش و وز  آ 

 (:Çabuk et al., 2003 رص  تولی  از فرمول زیر محاسبه ش  )
 Pd= Te/N×100                                                  (2رابطه )

های تولی  مرغ: تع ا  تخ Te:  رص  تولی  روزانهک Pdفه  ر آ ک 
های زن ب موجو   ر هر واح  : تع ا  مرغNش ب هر واح  آزمایشی و 

 باشن .آزمایشی می
طور روزانه و  ر پایا  هر های هر واح  آزمایشی بهمرغوز  تخ 

 صورتبهروز با اسمتا ب از فرمول زیر محاسبه ش  و  ر پایا  هتمه 
  شمرغ هتمگی برای هر واح  آزمایشی ثبت میمیانگی  وز  تخ 

(Çabuk et al., 2003:) 
 EW= EWT/N                                                   (1رابطه )

: وز  فل EWTمرغ روزانهک : میانگی  وز  تخ EWفه  ر آ ک 
مرغ تولی ی هر : تع ا  تخ Nح  آزمایشی و مرغ تولی ی هر واتخ 

 باشن .واح  آزمایشی می
صورت آزا  گیری مق ار خوراک مصرفیک روزانه بهبرای ان ازب

گرفت و سپس  ر پایا  هر هتمه ها قرار میخوراک  ر اخمیار مرغ
مان ب توزی  و خوراک مصرفی طبق فرمول زیر محاسبه خوراک باقی

 (:Çabuk et al., 2003ش  )می
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 موا  خورافی و ترفیب شیمیایی جیرب پایه مور  اسمتا ب  ر طول  ورب آزمایش -1جدول 
Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diet during the experiment 

 هتمگی 04تا  64جیرب 

Diet 64 to 74 weeks 

 اجزای جیرب )%( 

Ingredients (%) 

61.68 
 ذرت
Corn 

23.35 
 پروتئی  خاو( %41فن اله سویا )

Soybean meal (43% CP) 

2.5 
 رون  آفمابگر ا 
Sunflower oil 

5.00 
 سنگ آهک
Limestone 

1.95 
  ی فرسی  فستات
Dicalcium phosphate 

4.5 
 پوسمه ص ف
Oyster shell 

0.37 
 س ی  فررای 
Sodium chloride 

0.50 
 1 و 2مدمل ویمامینه و موا  مع نی 

1,2Mineral and vitamin premix 

0.15 
 ممیونی  - ی ال

DL-Methionine 

 آنالیز محاسبه ش ب )%( 
Calculated analysis (%) 

2894 
 انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری )فیروفالری بر فیروگرو(
AME (kcal/ kg) 

15.55 
 پروتئی  خاو
Crude protein 

4.1 
 فرسی 
Calcium 

0.47 
 فستر قابل  سمرس
Available phosphorus 

0.17 
 س ی 
Sodium 

0.89 
 لیزی 
Lysine 

0.40 
 ممیونی 
Methionine 

0.70 
 ممیونی  + سیسمی 
Methionine + cysteine 

 400/2ک Kگرو ویمامی   یریم 5/1 کE یمامی  والمرری ی ب واح   22ک D3المرری ویمامی   ی بواح    1511ک A  یمام یوالمرری ی واح  ب  8511 یحاو ازای هر فیروگرو جیرب به  مدمل ویمامینه    1و  2
 گرویریم 12/1ک B9 یمامی و گرویریم 22/1ک B6 یمامی و گرویریم 464/1ک B5 یمامی وگرو یریم 65/14 کB3 یمامی و گرویریم 84/0 کB2 یمامی وگرو یریم چهارک B1 یمامی وگرو یریم
  وویسرن  گرویریم 1 ک گرو ییریم 860ک مس گرویریم شش ک آه  گرویریم 05 یکرو گرویریم 564/60 کمنگنزگرو یریم 4/04: یهر فیروگرو جیرب حاو یازابه مدمل مع نیبو .  B12 یمامی و
 باش .یم

1, 2 Vitamin premix provides per kg diet: vitamin A, 8500 IU; vitamin D3, 2500 IU; vitamin E, 11IU; vitamin K3, 2.5 mg; vitamin 

B1, 1.477 mg; vitamin B2, 4.0 mg; vitamin B3, 7.84 mg; vitamin B5, 34.65 mg; vitamin B6, 2.464 mg; vitamin B9, 0.11 mg; vitamin 

B12, 0.01μg. Mineral premix provides per kg diet: Mn, 74.4; Fe, 75.0; Zn, 67.564; Cu, 6.0 and Se, 2 mg. 

 

 
 (1)رابطه 

مق ار  = ازای هر مرغ  ر هر روز(به )گرو مق ار خوراک مصددرفی
 مان ب  ر پایا مق ار خوراک باقی-  خوراک وز  شدد ب  ر ابم ای هتمه

 تع ا  مرغ/هتمه
سبه ضریب تب یل خوراک با توجه به تو ب تخ    و  مرغ تولی یمحا

صددورت فرمول زیر خوراک مصددرفی هر واح  آزمایشددی  ر هر روز به
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ش  و  ر پایا  هتمه به    سبه  صورت میانگی  هتمگی ثبت گر ی  و  محا
 ر پایا   ورب ضدددریب تب یل نذایی فل  ورب هر واح  آزمایشدددی             

 (:Çabuk et al., 2003)محاسبه ش  
                                                          FCR= FI/ Em(4)رابطه 

: FIک : ضددریب تب یل خوراک هر واح  آزمایشددیFCRفه  ر آ ک 
: تو ب تخ  مرغ هر واح  Emو  مصدددرف خوراک هر واح  آزمایشدددی

ضرب ر      ص  تولی   شی ) ر ص   میانگی  وز  تخ آزمای سی  بر    (مرغ تق
 باشن .می

سی خصوصیات فیتی تخ      بار  ر فل  ورب )هر   ومرغک جهت برر
 ا  گیری تع گیری ان او گرفت و  ر هر نمونه   بار( نمونه  هتمه یک   چهار 
ها گذاری نمونهمرغ از هر تدرار انمخاب ش . پس از شمارب  ل   تخ   و

گرو توزی  و سددپس  12/1به آزمایشددگاب منمقل و با ترازوی  ی یمالی 
یری گان ازب مور  نظر یش شدسمه و پاراممرهای    بر روی سطح پمری 

سمگاهی     ستی ب از   سمتا ب  س ناو ارتتاعبه ش . برای تعیی  فیتیت  نج ا
ستی ب نریظ میری ان ازب ش . واح   ست. واح  هاو  ر  گیری ارتتاع  ممر ا

مرغ واقع شدداخصددی اسددت فه  ر آ  ارتتاع سددتی ب برای وز  تخ    
تصددحیح شدد ب اسددت و تصددحیح از طریق رابطه لگاریممی زیر ان او  

 گرفت.
 (5)رابطه 

0.37(H-1.7W 7.6)

10Haugh Unit=100log  
 W ( وممریریم برحسددبارتتاع سددتی ب نریظ ) H  ر ای  رابطهک

سب ) مرغتخ وز   ست.   برح ستی ب نریظ از یک نقطه  گرو( ا ارتتاع 
سددنج ها با اسددمتا ب از  سددمگاب ارتتاعمرغمشددخب برای تمامی تخ 

ش . هر چه واح  هاو      ان ازب سبه  سمتا ب از فرمول باال محا گیری و با ا
فیتیت سدتی ب بهمر اسدت. جهت ارزیابی فیتیت پوسدمهک     کباالتر باشد  
گیری اسددمحداو و ضددخامت آ   ر طول  ورب آزمایش ان ازبشدداخب 

مرغ سددال  از هر تدرار مور اسددمتا ب قرار شدد ن . به ای  منظور  و تخ 
سمه نز یک   های ههمراب الی مرغ بهپهنای تخ به گرفمن . قسممی از پو

ممر تعیی  میری 112/1آ  با اسدددمتا ب از  سدددمگاب میدروممر با  قت       
سنج  ای تعیی  مقاومت پوسمه از  سمگاب مقاومت  ضخامت ش  و نیز بر  

سمتا ب ش  فه واح  آ  فیروگرو بر سانمی     Çabuk)باش   می ممرمربعا

et al., 2003 .)      رنگ زر ب با اسدددمتا ب از با بز  رنگی مخصدددوص
 ,.Çabuk et al)باشدد  )شددابرو ( تعیی  فه مقیاس آ  واح  رش می

مایشک از هر تدرار  و قطعه مرغ      (. 2003 یا   ورب آز پا  گذار تخ  ر 
ی خو  از وری  بال هانمونهسددالت گرسددنگی انمخاب و  5 -6پس از 

ی گر ی  تا با اسددمتا ب از ای  آورجمعی هپارینه هالولهتهیه و  ر  هاآ 
رول و مگریسددری ک فرسددیتری لیپی ی خو  نظیر هافراسددن ه هانمونه

یریک گخو گیری شددو . بع  از ( ان ازبLDLلیپوپروتئی  با چگالی ف  )
م ت نمونه بالفاصره به آزمایشگاب انمقال و با اسمتا ب از سانمریتیوژ )به    

ج ا و تا زما  سددن ش فافمورهای  هاآ ( سددرو g 2511 قیقه  ر  21

سن ه   -11 ر  مای  ش ب  ذفر ش ن . نرظت فرا  یهای لیپی نگه اری 
خو  با اسمتا ب از روش آنزیمی و با فیت ت اری شرفت پارس آزمو    

گاب اسدددپدمروفموممر )    وسدددبه و  ره  سدددم  ,Convergys(R)100ی

Germany. قطعه پرن ب از هر  یکک پایانی آزمایش  ر روز ( تعیی  شدد
شت تدرار ) صا فی انمخاب و ابم ا    قطعه برای هر تیمار( به ه صورت ت

حترب پس از فشمارک  رص  ض لتونی و  01سطح شدمی پرن ب با الدل 
ش  تا جمعیت بافمر      سمریل باز  شرایط ا سیلک  الفموب هاییشدمی  ر  ا

و فل هوازی  ر سدددوو مور  بررسددی قرار  فروییک فرالواشددرشددیاف
فشدددت  های یطاز مح ها یگیرن . جهت فشدددت و شدددمارش بافمر     

سا آگار            صی روگا صا ش . از محیط فشت اخم سمتا ب  صی ا صا رای ب اخم
فشت  از محیط فرویفر هاییک برای فشت بافمرهایلفشت الفموباس 
 از محیط فشددت ازوزی  ممیر  برو آگار اشددریشددیا فریو مداندی آگارک 

شمار پرن گا            شتک بع  از ف سب ف ش . جهت تهیه رقت منا سمتا ب  ا
ه ب و  ر محل اتصدال به ایرئوو و فولو  توسدط نب بسدمه شد  و    سددو 
 هاییشقیچی اسددمریل و پنس از رو ب ج ا و  ر  اخل پمری    فمک

صورت طولی به اسمریل قرار گرفت. سپس توسط اسدالپر )تیغ( شدافی
سدوو ای ا  فر ب و یک گرو از محمویات سدوو اسمخراج و  ر  ی ررو

مال  )نر فنن ب یقمحرول رق لیمریریم نه  آزمایش حاوی   یها  اخل لوله  
ش  و  هانه لوله    سمه ت      یشآزماسالی ( ریخمه  سمریل ب سط پنبه ا ا تو

آزمایش توسدددط شدددیدر  یها سدددت آی . محمویات لولهبه 21-2رقت 
سپس   شم  لیمریریم یکهموژنیزب گر ی ن .  ه از محرول لوله اول را بر ا

قت وار  گر ی  تا ر فنن بیقرقمحرول  لیمریریم نهو  ر لوله  وو حاوی 
ا امه  21-8 یها سددت آور   رقتبه  سددت آی . ای  لمل تابه 1-21

ه یا صددورت آمیخمبه یافت.  ر ای  بخش فشددت بافمری الفموباسددیل
ت صددوربه و فل هوازی اشددریشددیا فری ک فرویپورپریت و فشددت فر

یا ش ب  مهسطحی ان او پذیرفت. برای ای  منظور ابم ا شرایط اسمریل    
شت هرف او از بافمر    سپس جهت ف ش  و    یشی و پمر هایو  آما ب 

وار  فر ب و  ها  یشیرا  ر  اخل پمر  مور  نظراز رقت   لیمریریم یک 
( گرا ی رجه سدددانم  48فشدددت )با  مای    های یطها از مح بر روی آ 

(  انگریسی )مارپیچی  هشت صورت  به را هایتثانیه پر 11ریخمه و ح و  
ها  ر محیط یز تدا   ا ب تا قبل از سددتت شدد   محیطک رقت روی م

شت بافمر     شون . بع  از ف ش  هاییتک پرهایفشت پخش  ت(  )محیط ف
 ( و  ر  مایهوازیی)اسمتا ب از جار ب  هوازییالفموباسیل  ر شرایط ب  

برای  EMBحاوی   های یت اندوبه شددد ن  و پر   گرا ی رجه سدددانم  10
شریشیا فری  فشت   شرایط هوازی  فرویفربرای  MCAو محیط  ا ک  ر 

قرار گرفمن . واح های تشدددیل فرنی  گرا ی رجه سددانم 10و  ر  مای 
سالت بع  از ترقیح مور  ارزیابی و شمارش  48و  14پس از  هایت ر پر

آ   هایفه تع ا  فرن شو  ی ر ای  قسمت رقمی انمخاب م  .قرار گرفمن 
 .ر محاسبه ش ن صورت زیبه هایو تع ا  فرن 11 -111بی  
 (6)رابطه 

 ب ر هر گرو ما ریزجان ارا  جمعیت  = لدس رقت× تع ا  فرنی 
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(CFU/g) 
وجو  ن اشدددمه باشددد ک  و  111تا  11اگر پریت با تع ا  فرنی بی  

ل   باش  فه  ر ای  حالت  11تر از . تع ا  فرنی ف افم یحالت اتتاق م
قت )ف   تری یظفرنی را  ر نر ع ا        ی ترر نا قرار  ا ب و ت قت( مب ر

سمتا ب از فرمول باال تع ا  فرنی را  ر    هایبافمر شمارش فر ب و با ا را 
 111باالتر از   ها یو اگر تع ا  فرن  نمایی  یهر گرو ما ب را محاسدددبه م   

ش   ر ای  حالت  ر هر   بر روی پریت تع ا  فرنی  ممریسانم  21ل   با
شمارش نمو ب و ل   به  ست را  س  م  21 ب را بر آم  تا تع ا   فنی یتق

نا  سددت آی . ای  ل   را مببه ممرمربعیسددانم یکفرنی تقریبی  ر هر 
با توجه به مسددداحت سدددطح پریت تع ا           را ریزجان ارا    قرار  ا ب و 

 .گر ن یصورت زیر گزارش مبه محاسبه و
 (0)رابطه 

 = × Xمساحت پریت × لدس رقت 
(CFU/g جمعیت )  ریزجان ارا

  ر هر گرو ما ب
مخمرف رو ب  یها بخش شدددناسدددی یخت برای مطالعه تغییرات ر  

مایش       یانی آز پا چکک  ر روز  ن ب از هر تدرار  یک فو صدددورت به  پر
سپس ح و     صا فی انمخاب گر ی .  سمت اب  ممریسانم  پنجت م ایی از ق

 5/1ضدددخامت    ژژنوو ج اشددد ب و نمونه بافمی ح افبر با       و  واز هه 
 رصددد  انمقال یافت. جهت  21به محرول فرمالی  ممر تهیه و سدددانمی

سدالپ  به فمک و تهیه مقاطع بافمی یساز ان او مراحل آما ب لک تیغه ا
بافمی پای ار )فیدس( شددد ب از  اخل محرول فرمالی  خارج        یها نمونه 

گذاری آ            جا بافمی و  قاطع  بال تهیه م به  ن ی .  مل   گر   یها ها  ر حا
ها توسددط  سددمگاب نمونه یسددازها(ک مراحل آما بمخصددوص )بسدددت

  یسازبافت )هیسموفینت( صورت گرفت. برای آما ب فنن بخو فار آما ب
شتاف  نمونه سه مرحره: آبگیریک  ش   ان  یساز ها بافمی   او و پارافینه 

ها  ر  اخل بافمیک با قرار  ا   آ  یها از نمونه  یریگشددد . مرحره آب 
جات صدددعو ی صدددورت         با  ر یک  دل اتیر فت. برای  محرول ال گر

ها و گرفم  الدل از زایرل اسددمتا ب گر ی . پارافینه نمونه یسددازشددتاف
 ها با پارافی  صددورت پذیرفت و  رنمونه یسددازمنظور اشددباعفر   به

 یهاشددد بک تهیه بروک ها از  سدددمگاب یا پس از خروج نمونه کیت نها 
ش . تهیه برش   سمتا ب از قالب ان او  قطع م سه لرضی )  یهابافمی با ا

ش بک   آما ب یهابافمی از هر قسمت از رو ب فوچک هر جوجه( از نمونه 
سمگاب میدروتوو چرخا  و با  به فمک مرحره بع ی بو  فه مت ضخا   

 رجه  41 اخل آب  ش بیهته یهامیدروممر صورت گرفت. برش 5 -6
احممالی  یهاشددناور گر ی  تا پس از صدداف شدد   چروک گرا یسددانم
ب شدد  ی ارپا یهابافت یزیآمروی الو قرار گیرن . رنگ یراحمهاک بهآ 

پاراف  رل و آب   ی روی الوک پس از  دل      ی هبا زای جات نزولی ال با  ر
 Iji et( ان او گر ی  )H&Eاتیریکک به فمک هماتوفسیری  و ازوزی  )

al., 2001.)   قبل از ان او مطالعات میدروسدددوپیک جهت مصددونیت
المل چسددبان ب شدد . برای بررسددی  شدد بیهته یهاک روی بافتتریشب

ک 211YS)نیدو ک م ل از میدروسددددوو نوری  شددد بیهته یهابافت  

افزار و نرو  Dino-Lite Digitalم هز به ل سی  ساخت فشور چی (   
Dino capture software II مور  یهااسدددمتا ب شددد . فراسدددن ه 

زهاک لمق فریپتک نسددبت ارتتاع شددامل: ارتتاع و لرپ پر یریگان ازب
 بو ن .ها یپتفر به لمق پرزها

 هشددتتیمارک  چهار با تصددا فی فامالً طرح قالب  ر ای  آزمایش
افزار آماری های آزمایش با اسددمتا ب از نرو ا ب. رسددی  ان او به تدرار
SAS (2003)  و رویهGLM  مور  آنالیز قرار گرفت و جهت مقایسدده

 پنجای  اند   ر سدددطح خطای  ها از آزمو  چن   امنه   میانگی   ا ب 
 باش .صورت زیر می رص  اسمتا ب ش . م ل آماری طرح به

Yij= µ + Ti+ eij          )8( رابطه 
به تدرار )  :ijY کآ  فه  ر  مار ) jمربوط  یانگی    :µ اوک(i( از تی م

شاه ات فل آزمایش   خطای آزمایش مربوط  :ije(او و i) اثر تیمار: iTم
 او است.(j(او از تیمار )iبه تدرار )
 

 نتایج و بحث

ش ب بر لمردر  تولی ی مرنا      تأثیر سطوح مخمرف مخمر اتولیز 
اسددت.  شدد ب  ا بنشددا   1 ر طول  ورب آزمایش  ر ج ول  گذارتخ 

صرف خوراکک وز    ضریب تب یل خوراک    مرغتخ م ص  تولی ک و  ک  ر
سطوح     تأثیر ر طول  ورب آزمایشک تحت  گذارتخ مرنا   سمتا ب از  ا

(.  ر توافق با آزمایش P>15/1مخمرف مخمر اتولیز ش ب قرار نگرفت ) 
سی  و همدارا      ضرک یال با افزو   مخمر  (Yalçin et al., 2008)حا

سز سافاروم  سیا    ای  ر  ی اریمعن تأثیر گذارتخ به جیرب مرنا   سروی
مصدددرف خوراک و  رصددد  تولی  پرن گا  گزارش ندر ن . همچنی       

دارا    فه     (Nursoy et al., 2004)نرسدددوی و هم ن   گزارش فر 
 غمرتخ ی بر وز   اریمعن تأثیر گذارتخ افزو   مخمر به جیرب مرغ 

با اسدددمتا ب از    (Koiyama et al., 2018)و همدارا    اما ی . فون ار  
 ر  گرویریم 911و  451ک 115سددطوح مخمرف  یوارب سددرولی مخمر )

گزارش نمو ن  فه پرن گا       گذار تخ فیروگرو جیرب(  ر تغذیه مرنا     
 ر فیروگرو مخمر مصرف خوراکک   گرویریم 451سطح   فنن بمصرف 

شا       مرغتخ  رص  تولی  و تو ب   سایر تیمارها ن سه با  باالتری  ر مقای
و ضدددریب تب یل خوراک     مرغتخ ی  ر وز   اریمعن تأثیر  امّا   ا ن . 

ضریب      ضر  ر ارتباط با وز  تخ  و  شاه ب ندر ن . نمایج پژوهش حا م
 Koiyama)و همدارا    ی فویاما  ها افمه تب یل خوراک  ر توافق با ی    

et al., 2018) ش  یم شی    هاافمه.  ر توافق با یبا ی پژوهش حاضرک ها
نیز گزارش نمو ن  فه مصددرف  (Hashim et al., 2013)و همدارا  

 گذار تخ خوراکک  رصددد  تولی  و نیز ضدددریب تب یل خوراک مرنا        
 یوارب سددرولی مخمر قرار  511و  151اسددمتا ب از سددطوح  تأثیرتحت 
سمتا ب از مخمر   (Ahiwe et al., 2019)و همدارا   وای. آهنگرفت با ا

ش ب  ر تغذیه   ش ب با    هاجوجهاتولیز  شمی مواجه  یا  ک بسالمونال ی گو
سمتا ب از مخمر  ر   صرف   اریمعن تأثیرروزگی  21نمو ن  فه ا ی بر م
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ن اشدددت  روزگیک افزو   مخمر توانسدددت  15و  14 ر ک ولی خوراک 
را  ر مقایسدده با  سددالمونالمصددرف خوراک پرن گا  مواجه شدد ب با  

آلو ب شددد ب بو ن  افزایش  ه . نمایج     سدددالمونالپرن گانی فه تنها با      
پژوهش حاضر با نمایج ای  محققی   ر تناقض است. شای  بموا   لیل    

ناق  دارا       ای  ت مال شددد ب  ر پژوهش آهیوا و هم به تنش ال ض را 
(Ahiwe et al., 2019)  تأثیرربط  ا . یک فرضددیه  ر ارتباط با ل و  

ی لمردر ی مرنا  هافراسددن هیی مبل مخمر بر هایافزو ن  اریمعن
مه  ر قتس ای    گذار تخ  یاف مذفور  ر      ا پرورش  ن گا   فه پر سدددت 

شمی نگه اری  شرایط   سط مارتینز  شون  یمبه ا .  ر یک مطالعه فه تو
( ان او ش ک  رص  تولی ک مصرف Martínez et al., 2010)و همدارا  

خوراکک ضریب تب یل خوراکک واح  هاوک ضخامت پوسمه و رنگ زر ب    
س    45 گذارتخ مدمل فر   جیرب مرنا   تأثیرتحت  مرغتخ  هتمه 

 ر فیروگرو از  یوارب سرولی مخمر قرار نگرفت.  گرویریم 511با سطح 
ک  ر آزمایش  یگری فه توسدددط همی  محققی  بر روی   وجو   یا با 

هتمه( پرورش یافمه  ر بسمر ان او گرفتک مدمل   41) گذارتخ مرنا  
ص       ضریب تب یل خوراکک  ر سرولی مخمر بالث بهبو   نمو    یوارب 

  لیل اثر مانا به شددد . ای  یافمه ممد  اسدددت   مرغتخ ی  و تو ب  تول
الیگوسدددافاری ها بر روی جمعیت میدروبی  سدددمگاب گوارش پرن گا  

ش . زیرا   شخب با سافاری ها بالث بروفه     ش ب  م ست فه مانا  الیگو ا
صال  هامدا فر    صال     زایماریبی هایبافمری ات  هاآ ش ب و از ات

ن  یمگیری به  یوارب رو ب جرو  نابرای ک . فن گا      ب ن  لمردر  بهمر پر
ست        سمتا ب از مخمرک ممد  ا سمر  ر اثر ا ش ب  ر ب ل  لیبه نگه اری 

عا ل ت ک هینم  ر سددمرسددی بیشددمر و قابریت هضدد  باالتر موا  مغذی 
 ,.Spring et al)میدروبی بهمر  ر  سددمگاب گوارش پرن گا  باشدد   

اگرچه  ر پژوهش حاضددر اسددمتا ب از مخمر اتولیز شدد ب بالث  (.2000
ک ولی (4شدد  )ج ول  گذارتخ بهبو  جمعیت میدروبی سدددوو مرنا  

  ه . قرار تأثیری لمردر ی را تحت هافراسن های  تغییر نموانست 

 

  ورب آزمایش طول ر  گذارتخ تولی ی مرنا    لمردر بر سطوح مخمرف مخمر اتولیز ش باثر  -2جدول 
Table 2- Effect of different levels of autolyzed yeast on productive performance of laying hens during the experiment 

 ضریب تب یل خوراک
Feed conversion ratio 

 مرغ )گرو(وز  تخ 

Egg weight (g) 

 مرغ ) رص (تولی  تخ 
Egg production (%) 

 مصرف خوراک )گرو(
Feed intake (g) 

 مور 

Item 

 لیمر آب( 2111سی  ر یسسطح مخمر اتولیز ش ب )

Autolyzed yeast level (CC/1000L) 
2.13 63.7 79.70 109.96 0 
2.18 64.3 80.60 112.97 250 
2.17 64.2 81.43 114.15 500 
2.29 64.1 76.08 112.02 750 

0.095 0.646 2.05 3.19 1SEM 
0.681 0.899 0.290 0.819 P- Value 

 خطای اسمان ار  از میانگی  2
1 Standard error of the means 

 

سددطوح مخمرف مخمر اتولیز شدد ب بر خصددوصددیات فیتی    تأثیر
نشا   1گذار  ر وسط و انمهای آزمایش  ر ج ول مرغ مرنا  تخ تخ 
ش ب به       ا ب ست.  ر هتمه چهارو آزمایشک افزو   مخمر اتولیز  ش ب ا

شامی نی تنها رنگ زر ب تخ    یرتأث اری تحت طور معنیمرغ را بهآب آ
سطح  مررنگ زر ب تخ  قرار ا . ش ب    سی  151غ  ر  سی مخمر اتولیز 

تر بو   اری پررنگطور معنیسی مخمر بهسی 051 ر مقایسه با سطح 
(15/1> P)      مرغ .  ر هتمه هشدددم  آزمایش نیزک تنها رنگ زر ب تخ

طور به شاه  فهوریطبه ار افزو   مخمر قرار گرفتک معنی تأثیرتحت 
سطوح   هایی با زر ب پررنگمرغ اری تخ معنی سه با  و  511تر  ر مقای
شمن     سی  051 ضرک  (. P <15/1)سی مخمر  ا  ر توافق با آزمایش حا

گزارش نمو ن  فه افزو    (Yalçin et al., 2008)یالسی  و همدارا  
رغ مهای فیتی تخ ف او از فراسن ه گذار هیچمخمر به جیرب مرغ تخ 

ن ا . همچنی    تأثیر را تحت   ما و همدارا      قرار  یا  Koiyama etفو

al., 2018)      ( سرولی مخمر سطوح مخمرف  یوارب  سمتا ب از  ک 115با ا
نا       گرویریم 911و  451 یه مر غذ  گذار تخ  ر فیروگرو جیرب(  ر ت

با سددطح  شدد بهیتغذ ر پرن گا   مرغتخ گزارش نمو ن  فه واح  هاو 
افزایش یافت.  شدداه  ر فیروگرو مخمر  ر مقایسدده با  گرویریم 451

شا    ست فه   ش ب   ا بن  ارای  01ی با واح  هاو باالتر از هامرغتخ ا
لالیک  ر مح و ب      یت  هاو      01تا   61فیت ح   یت خوب و وا  ارای فیت

بنابرای ک  .(USDA, 2000)فیتیت پایینی هسدددمن   ی ارا 61فممر از 
ش ب با مخمر اتولیز های پرن گا  تغذیهمرغ ر پژوهش حاضر تماو تخ 

شا   ا ن  اگرچهک به    شاخب   ش ب فیتیت لالی را ن لحاظ آماری ای  
 ر توافق با نمایج پژوهش حاضدددرک فویاما و همدارا    ار نشددد . معنی

Koiyama et al., 2018))   از سطوح مخمرف  یوارب سرولی   با اسمتا ب
 ر فیروگرو جیرب(  ر تغذیه مرنا     گرویریم 911و  451ک 115مخمر )
ن   گذار تخ  مه تخ       گزارش نمو  قاومت پوسددد  تأثیر مرغ تحت  فه م

گرو  ر میری 451تیمارها قرار نگرفت. اگرچه ضخامت پوسمه  ر تیمار   
 151فیروگرو مخمر افزایش نشا   ا .  ر پژوهش حاضرک تیمار سطح    

مرغ شدد  و سددی مخمر اتولیز شدد ب بالث افزایش رنگ زر ب تخ سددی
شا  ن ا ن .    سرولی مخمر   سطوح باالتر چنی  اثری را ن اگرچه  یوارب 
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ی های رنگتوان  پیگما ها میاسددت و اسددمتا ب از آ  حاوی فاروتنوزی 
مخمر  ی ب  151سددطح  ی تنها  رتأثیرچنی  ک ولی زر ب را تغییر ب ه 

 Koiyama etهای فویاما و همدارا  ش . ای  نمایج  ر توافق با یافمه 

al., 2018)  سمتا ب از  یوارب معنی تأثیرفه ر سرولی مخم   اری  ر اثر ا
گذار مشددداه ب ندر ن ک     مرغ  ر تغذیه مرنا  تخ     ر رنگ زر ب تخ  

 باش .می
 

 گذار  ر طول  ورب آزمایشمرغ مرنا  تخ بر صتات فیتی تخ  سطوح مخمرف مخمر اتولیز ش باثر  -3جدول 
Table 3- Effects of different levels of autolyzed yeast on the egg quality traits of laying hens during the experiment 

P-Value 1SEM 
 آب( لیمر 2111 ر  سییسطح مخمر اتولیز ش ب )س

Autolyzed yeas level (CC/1000L) 
 هتمه

Weeks 

 صتت
Traits 

750 500 250 0 

0.282 3.52 80.10 77.91 80.16 71.60 
 هتمه چهارو

week th4 واح  هاو 
Haugh unit 

0.770 1.84 81.50 82.90 84.00 81.85 
 هتمه هشم 

week th8 
        

0.015 0.257 b6.04 ab6.54 a7.25 ab6.79 
 هتمه چهارو

week th4 رنگ زر ب 
Yolk color 

<0.0001 0.149 c5.58 bc5.91 ab6.27 a6.63 
 هتمه هشم 

week th8 
        

0.171 0.197 1.98 1.70 2.01 2.01 
 هتمه چهارو

week th4 (ممرمربعی)فیروگرو/سانم مقاومت پوسمه  
Eggshell strength (kg/cm3) 

0.316 0.158 1.24 1.40 1.63 1.29 
 هتمه هشم 

week th8 
        

0.620 0.007 0.378 0.354 0.372 0.371 
 هتمه چهارو

week th4 (ممریری)م ضخامت پوسمه  
Eggshell thickness (mm) 

 هتمه هشم   0.355 0.358 0.350 0.008 0.840
week th8 

 خطای اسمان ار  از میانگی 2
c-a  باش  می  اریمعنیمالف اخ ی ارابه لحاظ آماری  نیرمشابهبا حروف ر یف هر  هایمیانگی(15/1 > P.) 

1 Standard error of the means  

a-c Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
سدوو      تأثیر ش ب بر جمعیت میدروبی  سطوح مخمرف مخمر اتولیز 

افزو   مخمر اتولیز  ش ب است.  نشا   ا ب  4گذار  ر ج ول مرنا  تخ 
طور بهلیمر آب  2111سدددی  ر سدددی 051و  511شددد ب  ر سدددطوح 

سیل (ک جمعیت P <15/1 اری )معنی  ریفرا افزایش و جمعیت  الفموبا
سدددوو را فاهش  ا . همچنی  افزو   مخمر اتولیز شدد ب  ر  هایفرو

( P <15/1 اری )طور معنیلیمر آب به 2111سی  ر  سی  051سطح  
سدوو    جمعیت  شیافولی  شر سایر تیمارها فاهش  ا .    ا سه با  را  ر مقای

با اسمتا ب از سطوح  (Bortoluzzi et al., 2018)مدارا  بورتولزی و ه
باسیمراسی  روی  اوپیپی 55 رص  مخمر اتولیز ش ب و نیز    4/1و  1/1

 هاانمروفوفوسهای گوشمی گزارش نمو ن  فه جمعیت  ر تغذیه جوجه
شت  ر ایرئوو  ر  سطح   ه ص  مخمر اتولیز  4/1روزگی  ر  ش ب  ر    ر

فنن ب  هر  و گروب  ریافت ک امّا رص  فاهش یافت 1/1مقایسه با سطح   
فممری  ر مقایسدده با تیمار باسددیمراسددی   الفموباسددیلمخمر جمعیت 

سطح     شا   ا ن . پرن گانی فه  ش ب را     1/1روی ن ص  مخمر اتولیز   ر
ه فممری  ر سدوو  ر مقایس   اشرشیافولی   ریافت فر ب بو ن ک جمعیت 

ضر  ر        با تیما شا   ا ن  فه با نمایج پژوهش حا سی  روی ن سیمرا ر با
 کفری طورخوانی  ار . بهلیمر آب ه  2111سددی  ر سددی 051سددطح 

ها بیا  فر ن  مخمر اتولیز شدد ب از طریق بهبو  سددیسددم  ایمنی و  آ 
های گوشددمی جمعیت میدروبی رو بک بالث بهبو  لمردر  رشدد  جوجه

شانگ و همدارا     می شی به  (Shang et al., 2018)شو .  ک  ر آزمای
ایگزی  لنوا  جسازی جیرب با فروفموالیگوسافاری  به  بررسی اثر مدمل 

جه    آنمی یت میدروبی ایرئوو و سددددوو جو یک بر روی جمع  های بیوت
ی پر اخمن  و به ای  نمی ه رسددی ن  فه تنوع جمعیت بافمریایی گوشددم

جیرب مصدددرفی قرار  ار . همچنی  اظهار  تأثیر ایرئوو و سددددوو تحت
 اشدددمن  مدمل سدددازی جیرب با فروفموالیگوسدددافاری  بالث فاهش          

وو و ها( مخاط ایرئ  هریدوبافمر های پاتوژ  )  توجه جمعیت بافمری   قابل  
بافمری  سدددمگاب گوارش  ر جهت بهبو          به  ع یل جمعیت  طورفری ت

سالمت جوجه  شم  هایلمردر  و  س بیوتیکشو . پری  ی میگو ط ها تو
ض  و جذب نمی    سمگاب گوارش ه لنوا  منبع نذایی برای شون  و به  

سدددمت  ر ق بیتی وبافمرهاو  هاالفموباسدددیلهای متی ی مبل بافمری
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 بنابرای ک (.Adhikari and Kim, 2017)شون  پایینی رو ب اسمتا ب می
یت     به نظر می  فه جمع باسددد رسددد   مل نمو      ها  یل الفمو با مد

ای  أیی   ت ها بای  افزایش یاب  فه نمایج ای  پژوهش نیز  ر        بیوتیک پری
بل هایی مبیوتیکلحاظ سدداخمار شددیمیاییک پری  باشدد . بهمطرب می

  شدددون های رو ب تخمیر می فروفموالیگوسدددافاری ها توسدددط بافمری     
صال به بافمری   رحالی سافاری ها با ات بل های مضری م فه مانا  الیگو

شددو  ها میبالث فاهش فرنی شدد   آ  سددالمونالو  اشددرشددیافولی
(Ricke, 2018)  صال ضر به    ریزجان ارا. ای  لمل بالث فاهش ات م

یت    های اپیمریوو رو ب و  ر سدددرول ها لث  فع آ     کن ها از طریق  با
شددای   لیل فاهش  (. Adhikari et al., 2018)شددو  فضددوالت می

سدومی   شیافولی  جمعیت  شر سطح باالی مخمر اتولیز   ا و فری فرو  ر 

ش . ا هیداری و همدارا       ,.Adhikari et al)ش ب به همی  لرت با

نشددا   ا ن  فه مدمل نمو   فروفموالیگوسددافاری ها به جیرب  (2018
ش ب با سالمونال اینمریمی یس بالث فاهش گذار چالش  ا بمرنا  تخ 

شدو .  ها  ر تخم ا  میو فاهش فرنی شد   بافمری  سدالمونال تدبیر 
میر های متی  رو ب تخها توسددط بافمریازآن افه فروفموالیگوسددافاری 

شددون ک تولی  اسددی های چرب فوتاب زن یر و اسددی الفمیک افزایش می
های   شددد ب اسدددت فه بافمری   مشدددخب. (Ricke, 2018)یاب    می

یک       ی الفم ن ب اسددد ی فن ن     فممر را می pHتول ن  تحمل فن ک ولی توان
پایی  را  pHقابریت تحمل  اشددرشددیافولی های مضددری مبل بافمری
 (.Russell, 1992)ن ارن  

 

 (log CFU/g ر پایا  آزمایش ) گذارتخ بر جمعیت میدروبی رو ب فور مرنا   مخمرف مخمر اتولیز ش ب اثر سطوح -4جدول 
Table 4- Effect of different levels of autolyzed yeast on cacal microbial population of laying hens at the end of the experiment 

(log CFU/g) 

 الفموباسیل
Lactobacilli 

 اشرشیافولی
Escherichia coli 

 فروفری
Coliform 

 آب( لیمر 2111 ر  سییسطح مخمر اتولیز ش ب )س
Autolyzed yeas level (CC/1000L) 

b4.86 a5.09 ab5.09 0 
b4.89 a5.23 a5.34 250  
a5.12 a5.13 b4.82 500  
a5.26 b4.63 b4.77 750 

0.075 0.076 0.163 SEM  
0.004 0.0002 0.085 P-value 

 خطای اسمان ار  از میانگی 2
b-a  باش  می  اریمعنیمالف اخ ی ارابه لحاظ آماری  نیرمشابههر سمو  با حروف  هایمیانگی(15/1 > P.) 

1 Standard error of the means  

a-b Means within column with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

 ی های لیپیسددطوح مخمرف مخمر اتولیز شدد ب بر فراسددن ه تأثیر
شا    5 ر ج ول  گذارتخ خو  مرنا   ست. نرظت تری   ش ب  ا بن ا

سطوح   تأثیرتحت  گذارتخ خو  مرنا   LDLک فرسمرول و   یریس یگر
(.  ر توافق با نمایج   P>15/1مخمرف مخمر اتولیز شددد ب قرار نگرفت ) 

با اسمتا ب   (Yalçin et al., 2008)پژوهش حاضرک یالسی  و همدارا    

ی بر پایه فن اله هاربیج رص  مخمر ت اری  ر   1/1سطوح صتر و    از
 منبع پروتئینی  ر تغذیه مرنا     لنوا به سدددویا یا فن اله آفمابگر ا        

سمرول و تری  اریمعنتتاوت  گذارتخ  سرو    یریس یگری  ر نرظت فر
 ,.Mohan et al)خو  پرن گا  مشدداه ب ندر ن . موها  و همدارا  

نا       (1995 ظت فرسدددمرول سدددرو خو   ر مر   گذار تخ فاهش نر
 با پروبیوتیک را گزارش نمو ن . ش بهیتغذ

 

 (مریلیبر  س گرویری)م  ر پایا  آزمایش گذارمرنا  تخ  یخون یهافرانس ه یبر برخ سطوح مخمرف مخمر اتولیز ش باثر  -5جدول 

different levels of autolyzed yeast on serum metabolites of laying hens at the end of the experiment (mg/dl)of  Effect -Table 5 

LDL 
 فرسمرول

Cholesterol 
 گرسیری یتر

Triglyceride 
 آب( لیمر 2111 ر  سییسطح مخمر اتولیز ش ب )س

Autolyzed yeas level (CC/1000L) 
41.66 91.66 1083.67 0 
51.00 105.33 1031.00 250 
47.00 109.33 1064.33 500 
51.00 94.66 907.67 750 
3.60 11.86 72.28 1SEM 

0.286 0.689 0.371 P-value 
 خطای اسمان ار  از میانگی  2

Standard error of the means 1 
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سمومورفوممری      تأثیرنمایج  ش ب بر هی سطوح مخمرف مخمر اتولیز 

اسددت. با افزایش  شدد ب ا بنشددا   6 ر ج ول  گذارتخ رو ب مرنا  
ش ب ارتتاع پرز  واز هه     ی افزایش  اریمعن طوربهسطح مخمر اتولیز 

  051سدددطح  فنن ب مصدددرففه پرن گا     طوری(. به P<15/1یافت )  
ی مخمر  ر هزار لیمر آب ارتتاع پرز باالتری  ر  وزا هه  ر    سدددیسددد

شمن .  س یس  151و سطح   شاه  مقایسه با   ی مخمر  ر هزار لیمر آب  ا

مت پرز  ر  واز هه تحت       ها قرار       اریمعن تأثیر ضدددخا مار المال تی
لمق فریپت و نسدددبت ارتتاع پرز به       فه ی رحال (. P>15/1نگرفت ) 

ی س یس  051سطح   فنن بمصرف پرن گا  لمق فریپت  ر  وزا هه  ر 
سه با   اریمعن طوربهمخمر  ر هزار لیمر آب  سطح   شاه  ی  ر مقای و 

شا   به آب مریل ی مخمر  ر هزارس یس  151 ترتیب فاهش و افزایش ن
 (. P<15/1 ا  )

 

 گذار  ر پایا  آزمایش )میدروممر(های مورفولوژی رو ب مرنا  تخ بر برخی فراسن ه سطوح مخمرف مخمر اتولیز ش باثر  -6جدول 
Table 6- Effect of different levels of autolyzed yeast on some morphological parameters of intestine of laying hens at the end of 

the experiment (µm) 

P-Value 1SEM 

 آب( لیمر 2111 ر  سییاتولیز ش ب )سسطح مخمر 
Autolyzed yeas level (CC/1000L) 

 مور 

Item 

750 500 250 0 
  زو نوو

Duodenum 

0.022 96.19 a1516.65 ab1315.98 b1047.61 b1197.54 
 ارتتاع پرز 

Villus height 

0.566 10.58 130.70 130.69 133.31 114.04 
 ضخامت پرز
Villus thickness 

0.076 8.97 b117.06 ab134.56 a146.19 a150.33 
 لمق فریپت
Crypt depth 

0.0006 0.822 a12.95 b9.78 b7.16 b7.97 
 ارتتاع پرز به لمق فریپت
Villus height/crypt depth 

 ژژنوو      

Jejunum 

0.241 87.62 774.67 862.53 1010.32 980.46 
 ارتتاع پرز 

Villus height 

0.304 9.93 143.37 129.41 126.72 115.66 
 ضخامت پرز
Villus thickness 

0.002 4.93 b77.40 a100.62 a98.55 a108.94 
 لمق فریپت
Crypt depth 

0.573 0.967 10.00 8.57 10.25 9.00 
 ارتتاع پرز به لمق فریپت
Villus height/crypt depth 

 ایرئوو      

Ileum 

0.453 62.03 565.45 522.40 664.08 594.68 
 ارتتاع پرز 

Villus height 

0.978 13.27 114.24 106.78 109.77 107.52 
 ضخامت پرز
Villus thickness 

0.037 9.35 b64.77 a108.11 ab88.41 ab87.56 
 لمق فریپت

Crypt depth 

0.118 1.06 8.73 4.83 7.51 6.79 
 ارتتاع پرز به لمق فریپت
Villus height/crypt depth 

 خطای اسمان ار  از میانگی  2
b-a  باش  می  اریمعنیمالف اخ ی ارابه لحاظ آماری  نیرمشابهبا حروف ر یف هر  هایمیانگی(15/1 > P.) 

1 Standard error of the means  

a-b Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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 ر ناحیه ژژنووک ارتتاع پرزک ضددخامت پرز و نسددبت ارتتاع پرز به   
پت تحت    مارها قرار نگرفت )      تأثیر لمق فری مّا  P>15/1المال تی (. ا

باالتری  سددطح مخمر  فنن بمصددرفلمق فریپت ژژنوو  ر پرن گا  
سایر تیمارها       سه با  ش ب  ر مقای ت ی فاهش یاف اریمعن طوربهاتولیز 

(15/1>P.) باالتری  سدددطح مخمر        ر ناحیه ایرئووک لمق فریپت  ر 
ی فاهش نشا   ا   اریمعن طوربه 511اتولیز ش ب  ر مقایسه با سطح   

(15/1>P  امّا ارتتاع پرزک ضددخامت پرز و نسددبت ارتتاع پرز به لمق .)
اطی (. مورفولوژی الیه مخ  P>15/1نشددد  )  اریمعنفریپت  ر ایرئوو  

سمگی      صرفی و فرور بافمریایی ب س ک جیرب م رو ب فوچک پرن گا  به 
. وضدددعیت مخاط و سددداخمار      (VanLeeuwen et al., 2004 ار  )

 خوراک  ر فعال به موا  رو ب پاسب  از خوبی شاخب  آ  میدروسدوپی 

 شدد   لمیقو  ترفوتاب پرزهای مانن  یارو ب مورفولوژی تغییرات و

. (Viveros et al., 2011) باشدد یم سددمی موا  حضددور  ر فریپت
ضعیت        شانه خوبی از و سمولوژیدی مخاط رو ب ن ضعیت هی همچنی  و

ست.     سبب   رتقیلمو فریپت  ترفوتابپرز  فهوریطبهسالممی پرن ب ا
الک جذب فممرک افزایش ترشدددح موفوس به م رای گوارشدددیک اسددده

 Masouri et) گر  یمفاهش مقاومت به بیماری و فاهش لمردر        

al., 2017.)  ی پوششی پرز از فریپت منشأ گرفمه و فریپت را    هاسرول
ساخت پرز  ر نظر گرفت. فریپت   لنوا به توا یم  ترمقلف فارخانه 

فن تر بافمی و نیاز فممر به سدداخت بافت ج ی  اسددت.  آورتر نشددانه 
سدددرولی نیاز به موا  مغذی را افزایش  ا ب و سدددبب       آورتر افزایش 

. ظرفیت (Parsaie et al., 2007) شو  یمفاهش لمردر   ر پرن گا  
ست. فاهش ارتتاع     هاسرول جذب  سمه به ارتتاع پرز ا سیت واب ی انمرو

 . نسبت بیشمر  گر  یمرز سبب فاهش سطح برای جذب موا  مغذی   پ
بهبو  وضعیت مخاط رو ب است   هن بنشا ارتتاع پرز به لمق فریپت 

(Xu et al., 2003).  نابرا هه   یب ک افزایش ای  شدددداخب  ر  واز 
ش ب  051سطح  با  ش ب هیتغذ یهاپرن ب  ر ای  آزمایش  مخمر اتولیز 
سمتا ب از ای  مدمل  ر تغذیه طیور باش .    توان یم یدی از اثرات متی  ا

اسدمتا ب از مخمر اتولیز شد بک ارتتاع پرز     هینم  ر ر پژوهش حاضدرک  
ک هاهافم واز هه افزایش و لمق فریپت فاهش یافت.  ر توافق با ای  ی     

گزارش نمو ن  فه مدمل  (Santin et al., 2001سانمی  و همدارا  ) 
بالث  سددافارومایسددز سددرویسددیای  یوارب سددرولی مخمر اربیجنمو   

 .شو یمافزایش ارتتاع پرز و فاهش لمق فریپت 
 

 کلی گیرینتیجه

سطوح مخمرف مخمر       سمتا ب از  شا   ا  فه ا نمایج ای  پژوهش ن
ای هگذار اگرچه نموانسددت فراسددن هاتولیز شدد ب  ر تغذیه مرنا  تخ 

حت  لمردر ی و فیتی تخ  ه ک  تأثیر مرغ را ت مّا  قرار   یت   ا جمع
 سددددوو را فاهش و  های فری فرورا افزایش و جمعیت   الفموباسدددیل  

 ارتتاع پرز و نسبت ارتتاع پرز به لمق فریپت  واز هه را افزایش  ا .

 

 تشکر و قدردانی

 
سما  جهت فراه       شاورزی و منابع طبیعی خوز شگاب لروو ف از  ان
نمو   زمینه جهت ان او فار تحقیقاتی تشدر و ق ر انی می گر  . 
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