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اثر سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی )Artemisia sieberi( بر خصوصیات 
مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

شکوفه غضنفری1*  مسعود ادیب مرادی2  فرزانه رحیمی نیت1
 1( گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران-ایران

 2( گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

  )  دریافت مقاله:  8  بهمن ماه  1393،   پذیرش نهایی:  29  فروردین ماه  1394(     
 چکیده  

زمینه مطالعه: اسانس ها به عنوان محرک های رشد نقش مهمی در بهبود فلور میکروبی و خصوصیات مورفولوژیکی روده و سیستم ایمنی در 
جوجه های گوشتی دارند. هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی بر مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی سکوم 
و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی بود. روش کار: از 200 قطعه جوجه یک روزه سویه رأس )308( در قالب طرح کامالًً تصادفی با 5 تیمار و 
4 تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد )جیره پایه(، سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی )mg/kg 100، 200 و 300 
+ جیره پایه( و mg/kg 600 آنتی بیوتیک فالووفسفولیپول + جیره پایه بودند. در 42 روزگی، خصوصیات مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده و 
سیستم ایمنی از طریق اندازه گیری وزن بورس و طحال و اندازه گیری پادتن تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تیمار اسانس درمنه دشتی 
در سطح mg/kg 300 و تیمار آنتی بیوتیک بیشترین جمعیت الکتوباسیل و کمترین جمعیت اشرشیاکلی را در بین تیمارهای آزمایشی داشتند 
 .)p>0/01( تیمارهای اسانس درمنه دشتی و آنتی بیوتیک بیشترین ارتفاع پرز را در بخش دئودنوم نسبت به تیمار شاهد داشتند .)p>0/0001(
ضخامت الیه اپیتلیوم و تعداد سلول های گابلت در تیمارهای اسانس درمنه دشتی و آنتی بیوتیک در تمامی بخش های روده کوچک کمتر از تیمار 
شاهد بود )p>0/05(. از نظر عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت اختالف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. تیمار اسانس درمنه 
دشتی در سطح mg/kg 300 دارای بیشترین مقدار تیتر نیوکاسل بود )p <0/01(. نتیجه گیری نهایی: افزودن اسانس درمنه دشتی در سطح 
mg/kg 300 به جیره غذایی جوجه های گوشتی می تواند در تثبیت میکروفلورای مفید )الکتوباسیل( و کاهش باکتری های مضر )اشرشیاکلی( 

سکوم مؤثر باشد. 
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مقدمه
نگهــداری صنعتی طیور در ابعاد وســیع و به صورت فشــرده، امکان بروز 

بیماریهــا را افزایش داده که جهت کاهــش میزان وقوع این بیماریها و نیز 

کمک به افزایش رشــد و بهبود صفات تولیدی از مواد شــیمیایی مختلف 

از جمله آنتی بیوتیک ها در ســطح وسیعی در واحدهای پرورش جوجه های 

گوشتی استفاده می شــود )19(. استفاده از آنتی بیوتیک ها به واسطه ایجاد 

مقاومت دارویی در انســان، پســمان دارو در الشــه و به هم خوردن تعادل 

میکروفلور طبیعی روده ممنوع شده است. به گونه ای که در بسیاری از نقاط 

جهان توصیه های فراوانی در رأســتای عدم اســتفاده از آنتی بیوتیک های 

محرک رشد می شود، لذا برای جبران این کاهش رشد، یافتن جایگزین های 

مناســب ضروری است. در سال های اخیر، گیاهان آروماتیک و عصاره آنها 

به عنوان محرک های بالقوه رشــد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. 

درمنه دشــتی بــا نــام علمــی Artemisia sieberi Besser از خانوادۀ 

Compositae تیره Radiae می باشد. درمنه گیاهی بوته ای به رنگ سبز 

متمایل به خاکســتری و دارای ریشه عمودی ضخیم و ساقه های گلدار به 

ارتفاع Cm 30 تا 40 می باشد. جنس درمنه دارای بیش از 400 گونه در سطح 

جهان و 34 گونه در ایران می باشد. موطن اصلی آن آسیا بوده و از این قاره به 

اروپا و آمریکا برده شده است. درمنه یکی از گیاهان با ارزش مناطق بیابانی 

ایران اســت که پراکندگی جغرافیایی آن در برگیرنده سراســر ایران به جز 

نواحی غربی است)Lopes-Lutz .)34 و همکاران در سال 2008 مهم ترین 

ترکیبات موجود در گیاه درمنه را سابینن، بتا تیوجن، میرسن و کامفور بیان 

کردند و اســانس این گیاه را به ســه گروه شــیمیایی اصلی تقسیم کردند؛ 

اســانس غنی از تیوجن، اسانس غنی از سابینن و اسانس غنی از اپوکسی 

ســیمن )Yousefi .)20 و همکاران در ســال 2005، نشــان دادند فعالیت 

ضدمیکروبی اسانسArtemisi hausskenechti از آنتی بیوتیک های 

مانند نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین، سفالونین، آموکسی سیلین بیشتر 

اســت )33(. ترکیبات اصلی اسانس این گیاه سینئول، کامفور، آرتمیزین و 

بورنئول می باشد. Royo و همکاران در سال 1999، با انجام تحقیقات روی 

اســانس گیاه Artemisia sieberi خــواص ضدمیکروبی آن را به وجود 

ترکیباتی مانند کامفور، آلفاتیوجن، سینئول، میرسین بورنئول، سیمن نسبت 

دادند )27(. آرتمیزین یک ســزکویی ترپن الکتون اســت که از گیاه درمنه 

ســیبری بدست می آید، آرتمیزین در ساختمان شــیمیایی خود دارای یک 

گروه اندوپراکســید تری اکسان است که فعالیت بیولوژیک از جمله فعالیت 

ضدماالریایی دارد )12(. در پزشکی سنتی ایران، از دم کرده این گیاه برای 
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درمان نارسایی کبد، گلودرد، عفونت گوش، اشتهاآور، ضد انگل اسکاریس، 

درمان نفخ و ضد التهاب استفاده می شود )5(. فلور میکروبی دستگاه گوارش 

نقش مهمی در تغذیه، سم زدایی ترکیبات مشخص، رشد و حفاظت در مقابل 

باکتری هــای پاتوژن ایفا می کند. در جوجه ها عدم وجود میکروفلور طبیعی 

یک عامل اصلی برای ایجاد عفونت باکتریایی می باشد. از طرفی مشخص 

شــده که فلور میکروبی نرمال دستگاه گوارش دارای آثار مثبتی بر سیستم 

ایمنی بدن می باشد. اسانس ها نقش شاخص و عملکردی مهمی در تغییر و 

اصالح میکروفلور روده ای و موضعی شدن باکتری های پاتوژن ایفا می کنند. 

به نظر می رســد بیشترین خاصیت ضد میکروبی در کلیه اسانس های مورد 

مطالعه از ترکیب های مونوترپنی ناشی می شود. ثابت شده است که ترکیب 

اصلــی گیاه درمنه یــک مونوترپن بنام تیوجن می باشــد، مصرف این گیاه 

موجب افزایش ترشح اسید معده و تولید صفرا می شود که در دسترسی بهتر 

به مواد مغذی و تکامل سیستم ایمنی و حجم آنتی بادی تولیدی تأثیر گذار 

اســت )Khalaji .)21 و همکاران در سال 2011، نشان دادند افزودن پودر 

برگ درمنه سیبری به میزان 1 % در جیره جوجه های گوشتی موجب افزایش 

مونوســیت و فعالیت بیشتر ماکروفاژها در ارتباط با سیستم ایمنی می شود، 

اما در پاسخ ایمنی بر علیه تزریق گلبول قرمز گوسفند تأثیری نداشت. آنها 

همچنین گزارش کردند پودر برگ درمنه سیبری جمعیت E.coli و کلی فرم 

در ســکوم را کاهش می دهد، اما تأثیری بر جمعیت الکتوباسیل ندارد )17(. 

ثابت شده است حضور میکروفلورای مفید سبب افزایش طول پرز، کریپت و 

تکثیر سلولی می گردد، همچنین باکتری های بیماریزا با تولید ترکیبات سمی 

ماننــد آمونیاک، باعث تخریب الیه اپیتلیوم می شــوند و با افزایش ترن آور 

ســلولی برای نوســازی سلول های آتروفی شــده ارتفاع پرز کاهش و عمق 

کریپت افزایش می یابد. همچنین گزارش شــده اســت که ارتفاع پرز روده 

جوجه های تغذیه شده با مکمل اسیدآلی و گیاهان دارویی در مقایسه با گروه 

شاهد باالتر می باشد )1(. هدف از این تحقیق بررسی سطوح مختلف اسانس 

درمنه دشتی Artemisia sieberi بر مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی 

سکوم و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی می باشد.

مواد و روش کار
این آزمایش در قالب طرح کامالًً تصادفی با 200 قطعه جوجه گوشتی 

رأس سویه 308 با 5 تیمار و 4 تکرار و تعداد 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. 

جیره های آزمایشی بر اســاس ذرت کنجاله سویا با توجه به نیازمندی های 

توصیه شده توسط کاتالوگ رأس 308 برای دوره های مختلف آغازین )10-

1 روزگی(، رشد )24-11 روزگی( و پایانی )42-25 روزگی( با استفاده از نرم 

افزار جیره نویسی UFFDA تنظیم گردیدند )جدول1(. تیمارهای آزمایشی 

شــامل: 1( جیره پایه +mg/kg 100 اســانس درمنه دشــتی، 2( جیره پایه 

+mg/kg 200 اسانس درمنه دشــتی، 3( جیره پایه +mg/kg 300 اسانس 

درمنه دشتی، 4( شاهد )جیره پایه و فاقد اسانس درمنه دشتی(، 5( جیره پایه 

+mg/kg 600 آنتی بیوتیک فسفوفالوولیپول بودند. شرایط محیطی برای 

همه گروه های آزمایشــی یکسان بود. اسانس درمنه دشتی از شرکت باریج 

اسانس )کاشان، ایران( تهیه شد. طبق آنالیز شیمیایی اسانس درمنه دشتی 

)توسط آزمایشگاه مجهز به دستگاه GC/MASS در شرکت باریج اسانس(، 

این اســانس دارای 40 % آلفا-تیوجن می باشد. بر این اساس اسانس درمنه 

دشــتی مورد استفاده در این آزمایش از نوع غنی از تیوجن می باشد. اسانس 

درمنه دشتی ابتدا با روغن سویای مورد استفاده در جیره مخلوط شده و پس 

از آن مخلوط همگن حاصل به جیره اضافه شد. 

برای بررســی تغییرات فلور میکروبی در دســتگاه گوارش جوجه های 

گوشتی در سن 42 روزگی از محتویات سکوم نمونه برداری شد. بدین منظور 

از هر تکرار 1 پرنده با وزن نزدیک به میانگین انتخاب، کشتار شده وg 1 مواد 

دفعی از محل ســکوم برداشته شد و به cc 5 محلول گلیسرین اضافه شد، 

سپس نمونه ها تا زمان انجام آزمایشات میکروبی )آزمایشگاه میکروبیولوژی، 

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران( فریز شدند. فراوانی گونه های الکتوباسیل 

و اشرشــیاکلی در محتویات سکوم تعیین شد. برای انجام آزمایش از روش 

cfu )شمارش قطره های کلنی( در محلول استریل بافر فسفات PBS استفاده 

گردید )15(. محیط های کشــت مورد اســتفاده به صورت تجاری از شرکت 

 MRS مرک آلمان تهیه شدند. برای شمارش الکتوباسیل ها از محیط کشت

اســتفاده شد و به مدت 72 ساعت در دمای o 37 انکوباسیون گردید و برای 

شمارش اشرشیاکلی از محیط کشــت مکانکی آگار استفاده شد و به مدت 

24 ســاعت در دمای oC 37 انکوباســیون گردید )8(. برای محاســبه تعداد 

باکتری ها، تعداد کلنی شمارش شده بر اساس واحد کلنی شکل یافته )cfu(ه

colony forming unit در هر گرم نمونه سکوم استفاده شد. 

برای بررسی تغییرات مورفولوژیکی در روده کوچک جوجه های گوشتی 

در سن 42 روزگی، از هر تکرار 1 پرنده با وزن نزدیک به میانگین انتخاب، 

کشتار شده و از هر سه قسمت روده، دئودنوم )قسمت میانی دئودنوم(، ژژنوم 

)قســمت میانی ژژنوم( و ایلئوم )Cm 5 بعد از زائده مکل( هر یک به اندازه

Cm  2 نمونه برداری انجام شد. نمونه ها پس از شستشو با محلول بافرفسفات 

ســالین )PBS( به داخل ظروف پالســتیکی حاوی mL 6-7 فرمالین 10 % 

انتقال یافتند. برای تهیه اســالیدهای بافتی با ضخامت کم از روش واکس 

پارافین استفاده شد. آزمایش های مورفولوژی مطابق با روش IJI  و همکاران 

در سال 2001 انجام شد )16(. برای برش گیری از قالب پارافینی از دستگاه 

  6  µm میکروتوم اســتفاده شــد. برش های انجام شــده ضخامتی در حدود

داشــتند. از ائوزیــن برای رنگ آمیــزی و از میکروســکوپ نوری متصل به 

کامپیوتر برای بررسی مورفولوژی روده استفاده شد. پارامترهای ارتفاع پرز، 

عمق کریپت، ضخامت اپیتلیوم و تعداد سلول های گابلت اندازه گیری شد و 

نسبت بین ارتفاع پرز به عمق کریپت از طریق محاسبه بدست آمد.

برای بررســی غلظت تیتر آنتی بادی، واکســن نیوکاسل-آنفوالنزا به 

صــورت ترکیبــی در 8 روزگی به صورت زیر جلدی تزریق شــد. همچنین 
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واکسن نیوکاسل )السوتا( در 18 روزگی از طریق آب آشامیدنی به جوجه ها 

داده شد. سپس جهت تعیین تیتر آنتی بادی در سن 28 روزگی از هر تکرار 

بــه طور تصادفی 2 قطعه پرنده انتخاب و خونگیــری از ورید بال به میزان

mL 2 انجام شــد و نمونه های خون جهــت اندازه گیری پارامترهای خونی 

به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه نمونه های خون پس از جداسازی 

ســرم بوســیله ســانترفیوژ در rpm 3000 دور در دقیقه بــرای تعیین تیتر 

آنتی بادی علیه ویروس نیوکاســل و آنفوالنزا با استفاده از روش ممانعت از 

هماگلوتیناسیون )HI( مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در سن 42 روزگی 

در زمان کشتار دو پرنده از هر تکرار انتخاب و وزن نسبی بورس فابریسیوس 

و طحال اندازه گیری شد و به صورتی درصدی نسبت به وزن زنده بیان شد. 

همه داده های درصدی قبل از تجزیه آماری به Arcsin تبدیل شدند. 

داده ها در قالب طرح کامالًً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار با اســتفاده از رویه 

GLM در نرم افزار SAS تجزیه آماری گردید. تفاوت بین میانگین تیمارها 

بوســیله آزمون چند دامنه ای توکی آزموده شــد و معنی داری در سطح 5 %  

مورد بررسی قرار گرفت. 

 نتایج 
جمعیت میکروبی سکوم: اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی 

ســکوم در جدول 2 ارائه شــده است. نتایج نشــان داد که از لحاظ جمعیت 

باکتریایی و میکروفلور روده ای بین گروه های مختلف آزمایشــی اختالف 

معنی داری وجود دارد )p>0/05(. بطوریکه تیمار اســانس درمنه دشتی در 

ســطح mg/kg 300 و تیمار آنتی بیوتیک بیشــترین جمعیت الکتوباسیل 

و کمتریــن جمعیت اشرشــیاکلی را در بین تیمارهای آزمایشــی داشــتند 

)p>0/0001(. تیمار شاهد کمترین جمعیت الکتوباسیل و بیشترین جمعیت 

اشرشــیاکلی را در بین تیمارهای آزمایشی داشت )p>0/0001(. تیمارهای 

اســانس درمنه دشتی در ســطوح mg/kg 100 و 200 از نظر جمعیت های 

الکتوباسیل و اشرشیاکلی در حد متوسط بودند.

خصوصیــات مورفولــوژی روده کوچــک: اثــر تیمارهای آزمایشــی بر 

خصوصیات مورفولوژیکی در جدول 3 ارائه شــده است. نتایج نشان داد که 

اسانس درمنه دشتی بر ارتفاع پرز در دئودنوم و ضخامت الیه اپیتلیوم وتعداد 

ســلول های گابلت در بخش های دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم تأثیر معنی داری 

می گــذارد. بــه طوریکه تیمارهای اســانس درمنه دشــتی و آنتی بیوتیک 

بیشــترین ارتفاع پرز را در بخش دئودنوم نســبت به تیمار شــاهد داشــتند 

)p>0/01(. ضخامت الیه اپیتلیوم و تعداد ســلول های گابلت در تیمارهای 

اسانس درمنه دشتی و آنتی بیوتیک در تمامی بخش های روده کوچک کمتر 

از تیمار شــاهد بود )p>0/05(. عمق کریپت و نســبت ارتفاع پرز به عمق 

کریپــت در بخش های دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم از لحاظ آماری بین تیمارها 

.)p<0/05( تأثیر معنی داری نشان نداد

سیستم ایمنی: نتایج مربوط به اثر تیمارهای آزمایشی بر تیتر آنتی بادی 

علیه ویروس آنفوالنزا و نیوکاســل در جدول 4 گزارش شــده اســت. تیتر 

آنفوالنزا تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )p<0/05(. غلظت تیتر 

نیوکاســل در تیمار mg/kg 300 و 100 اسانس درمنه دشتی در مقایسه با 

سایر تیمارها بیشترین بود )p>0/01(. همچنین از نظر وزن بورس و طحال 

 .)p<0/05( اختالف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد

اثر اسانس درمنه بر سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

دوره پایانی دوره رشد دوره آغازین )%( اجزای جیره

)42-25روزگی( )24-11روزگی( )10-1 روزگی(

63 57/72 55/95 ذرت

29/25 34/26 36/65 کنجاله سویا

4 4/17 2/795 روغن سویا

1/35 1/45 1/785 دی کلسیم فسفات

1/14 1/16 1/33 سنگ آهک

0/29 0/2 0/2 نمک

0/25 0/25 0/25 مکمل ویتامینی

0/25 0/25 0/25 مکمل معدنی

0/27 0/325 0/39 دی ال-متیونین

0/2 0/215 0/4 ال- الیزین

3100 3055 2938 انرژی قابل سوخت و ساز
)Kcal/kg(

86/87 86/86 86/10 )%( ماده خشک

18/57 20/37 21/48 )%( پروتئین خام

0/82 0/91 1/01 )%( کلسیم

0/41 0/44 0/51 )%( فسفر قابل دسترس

1/06 1/29 1/40 )%( الیزین

0/57 0/65 0/72 )%( متیونین

0/15 0/11 0/11 )%( سدیم کلراید

جدول1. ترکیب جیره غذایی پایه دوره های مختلف رشــدی در جوجه های گوشتی )*( 
 g50  ،50 منگنز  g:ترکیب مکمل معدنی اســتفاده شــده به ازای هر کیلوگرم شامل
روی،  g25 آهن،g 5 مس،mg 500 ید،mg 100 سلنیوم می باشد. )**( ترکیب مکمل 
 A، 3500000 ویتامین IU:مکمل ویتامینی اســتفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل
 3300 mg،B12 7.5  E، mg 9000 ویتامیــن IU،D3 1000000 ویتامیــن IU
ریبوفالوین، mg 15000 نیاسین، mg 5000  پانتوتنیک اسید، mg 1000  منادیون، 

mg150 پیریدوکسین، mg 500  بیوتین، mg 250000  کولین می باشد.

جدول2.  اثر ســطوح مختلف اســانس درمنه دشــتی بر جمعیت میکروفلور سکوم در 
جوجه های گوشــتی )42 روزگی(. )a-b-c( تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه 
معنی دار اســت )p>0/05(. )**) خطای اســتاندارد میانگین. *cfu: واحد کلونی شکل 

یافته.

 )Log *cfu/g( میکروفلور سکوم تیمار

اشرشیاکلی الکتوباسیل

5/87b 4/85b 100 mg/kg

5/73b 5/13b 200 mg/kg

6/29a 3/63c 300 mg/kg

4/46c 5/74a شاهد

6/25a 3/33c آنتی بیوتیک

0/06 0/145 SEM)**(

<0/0001 <0/0001 p Value
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بحث
جمعیت میکروبی ســکوم: در این تحقیق، تیمار اسانس درمنه دشتی 

در سطح mg/kg 300 و تیمار آنتی بیوتیک بیشترین جمعیت الکتوباسیل 

و کمتریــن جمعیت اشرشــیاکلی را در بین تیمارهای آزمایشــی داشــتند 

)p>0/0001(. این یافته ها با نتایج Tiihonen و همکاران در سال 2010 که 

بیان کردند اسانس باعث بهبود و تثبیت میکروفلورای سکوم به ویژه افزایش 

الکتوسیلوس در 42 روزگی می شود، مطابقت داشت )30(. الکتوباسیل ها به 

همراه بیفیدوباکترها با تولید اسید استیک و اسید الکتیک و همچنین کاهش 

pH می توانند مانع رشد باکتری های بیماریزا شوند. الکتوباسیل ها قادرند از 

دو طریق سیستم ایمنی را تقویت و تحریک نمایند، این میکروارگانیسم ها 

در طول دیواره روده تکثیر و توسعه پیدا می کنند و یا این که با کمک آنتی 

ژن های آزاد شــده، میکروارگانیسم های مرده را جذب و مستقیمًا ایمنی را 

تحریک می نمایند )32(. مطالعات مختلفی انجام شــده که در آن اثرات ضد 

میکروبی اسانس های مختلف علیه باکتری E.coli فلور روده پرندگان مورد 

بررســی قرار گرفته اســت )Mahboubi .)26 و Farzin در ســال 2009 

نشان دادند که اسانس درمنه دشتی جمع آوری شده از منطقه کاشان در برابر 

میکروارگانیسم های مختلف از جمله باکتری های گرم مثبت، باکتری های 

گرم منفی، مخمرها و قارچ ها فعالیت ضد میکروبی نشــان می دهد، که در 

این میان باکتری های گرم مثبت و قارچ ها نسبت به باکتری های گرم منفی 

حساســیت بیشتری نشــان دادند.آنها همچنین نتیجه گرفتند که خاصیت 

ضدمیکروبی اســانس درمنه دشتی در مقایسه با آنتی بیوتیک بی سروس و 

ال-مونوســیتوژنوس بر علیه باکتری گرم مثبت بیشــتر می باشد )22(. طی 

بررســی که توسط Greathead در ســال 2003 انجام شده است، فعالیت 

ضد میکروبی اســانس های گیاهی در شــرایط درون تنی به خاطر ماهیت 

چربی دوســتی آنها می باشد که باعث تخریب یکپارچگی و ساختار غشای 

باکتریایی از طریق غیرفعال سازی آنزیم های خارج سلولی باکتریایی می باشد 

)13(. در کل این نتایج نشان  دادند  که  افزودن  اسانس  درمنه  دشتی  در  

ســطح mg/kg 300 به جیره غذایی جوجه های گوشتی می تواند در تثبیت 

میکروفلورای مفید ســکوم مؤثر باشــد و در مقابل می تواند متأثر از شرایط 

تغذیه ای و محیطی دستخوش تغییرات اساسی گردد.

p value ±SEM آنتی بیوتیک شاهد 300 mg/kg 200 mg/kg 100 mg/kg  تیمار / )µm( پارامترها

دئودنوم

0/009 5/95 1760/5a 1737/5b 1768/7a 1769/5a 1766a  ارنفاع پرز

0/233 2/81 149/25 142/25 150/25 150/5 150/25  عمق کریپت

0/511 0/22 11/79 12/24 11/78 11/76 11/77 نسبت ارتفاع/عمق

0/007 2/015 43b 49/25a 38b 38/5b 40b  ضخامت الیه اپیتلیوم

0/002 0/625 7/25b 10/25a 6b 6/25b 7b تعداد سلول های گابلت

ژژنوم

0/12 4/26 860 844 854/5 858/25 851/75  ارنفاع پرز

0/158 2/95 148/5 ab 144/75 b 155a 153ab 152/5ab  عمق کریپت

0/339 0/12 5/79 5/83 5/51 5/61 5/59 نسبت ارتفاع/عمق

0/05 1/655 34b 41a 35/25b 34/5b 36/25ab  ضخامت الیه اپیتلیوم

0/0005 0/437 6/5b 9/75a 6/5b 6/5b 7/75b تعداد سلول های گابلت

ایلئوم

0/126 6/16 789 775/5 797/5 797 793  ارنفاع پرز

0/557 4/1 109/5 99/5 106 104 104/5  عمق کریپت

0/747 0/317 7/24 7/84 7/56 7/69 7/6 نسبت ارتفاع/عمق

0/001 1/67 25/75b 37/75a 26/75b 28/5b 31b  ضخامت الیه اپیتلیوم

0/002 0/478 5/75c 9/5a 6c 7bc 7/75b تعداد سلول های گابلت

جدول3.  اثر سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی بر خصوصیات مورفولوژی روده باریک در جوجه های گوشتی )42 روزگی(. )c( تفاوت ارقام در هر ردیف با حروف غیر مشابه معنی دار 
است )p>0/05(. )*( خطای استاندارد میانگین.

%طحال %بورس تیتر آنفوالنزا تیتر نیوکاسل تیمار

0/12 0/296 5/25ab 3/5 100 mg/kg

0/13 0/31 4/25b 3/62 200 mg/kg

0/14 0/30 7/12a 3/87 300 mg/kg

0/12 0/32 4/25b 3/87 شاهد

0/1 0/29 4/37b 4/12 آنتی بیوتیک

0/01 0/01 0/55 0/29 SEM*

0/19 0/16 0/002 0/63 p Value

جدول4. اثر ســطوح مختلف اســانس درمنه دشــتی بر سیســتم ایمنی در 

جوجه های گوشتی. )a-b-c( تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه 

معنی دار است )p>0/05(. )*( خطای استاندارد میانگین.
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خصوصیات مورفولوژی روده کوچک: در این آزمایش مشخص شد که 

استفاده از اسانس درمنه دشتی ارتفاع پرز را در دئودنوم افزایش و ضخامت 

الیه اپیتلیوم و تعداد سلول های گابلت را در روده کوچک کاهش داد. مخاط 

دســتگاه گوارش اولین بافتی است که در تماس با ترکیبات تغذیه ای است. 

وضعیت مخاط و ساختار میکروسکوپی آن شاخص خوبی از پاسخ روده به 

مواد فعال در خوراک و تغییرات مورفولوژی روده ای مانند پرزهای کوتاه تر و 

عمیق شدن کریپت در حضور مواد سمی می باشد )31(. افزایش ارتفاع ویلی 

منجر به افزایش ســطح تماس و در نتیجه باعث جذب بیشــتر مواد مغذی 

می شود )3(. به نظر می رسد کاهش تعداد سلول های گابلت متعاقب استفاده 

از اســانس، مربوط به شــرایط تنش کمتر در محیط داخلــی روده به دلیل 

کاهش بار میکروبی باشد که منجر به کاهش احتیاج برای محافظت الیه 

موکوسی می شود. از طرفی اسیدهای چرب فرار موجود در اسانس گیاهان 

موجب افزایش سرعت تولید سلول های کریپت می گردد، همچنین تحریک 

فعالیت ترشــح آنزیم های گوارشی توسط اســانس منجر به افزایش عمق 

کریپت می شــود. گزارش شده اســت که ارتفاع پرز روده جوجه های تغذیه 

شده با مکمل اسیدآلی و گیاهان دارویی در مقایسه با گروه شاهد باالتر بود. 

احتمال دارد که ترکیبات مؤثره موجود در اسانس باکتری های بیماریزا را در 

دیواره روده کوچک کاهش دهند و با کاهش تولید ترکیبات ســمی توسط 

باکتری ها باعث تغییر در مورفولوژی دیواره روده جوجه های گوشــتی شده 

و در نتیجه از تخریب و آســیب ســلول های مخاطی دیواره روده جلوگیری 

نمایند)10(. بنابراین منطقی اســت که فرض کنیم که باکتری ها می توانند 

باعث تغییرات در ساختار مخاط روده کوچک در جوجه های گوشتی شوند.

سیســتم ایمنــی: در ایــن تحقیق، غلظت تیتــر نیوکاســل در تیمار                      

mg/kg 300 و 100 اســانس درمنه دشــتی در مقایســه با ســایر تیمارها 

بیشــترین بود )p>0/01(. همچنین از نظر وزن بــورس و طحال اختالف 

.)p <0/05( معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد

 Toghyani و همکاران در سال 2010، با بررسی اثر آویشن بر تیتر 

آنتی بادی نیوکاسل و آنفوالنزا در 24 روزگی و وزن اندام های لنفی بورس و 

طحال در 42 روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد 

مشــاهده نکردند )Lavinia .)29 و همکاران در سال 2009 بیان کردند که 

استفاده از اسانس های روغنی استخراجی از چند گیاه دارویی باعث افزایش 

سطح ایمنی در طیور می شود )18(. همچنین Fararh و همکاران در سال 

2004 گزارش کردند اسانس سیاه دانه سرشار از فالونوئیدها است و موجب 

تقویت سیســتم ایمنی در طیور می شود) 9(. ترکیبات فعال گیاهان دارویی 

مانند پلی ساکاریدها، گلیکوپروتئینها و مشتقات اسید کافئیک و آلکامیدها 

توانایی تعدیل و بهبود سیستم ایمنی را دارند )2(. پلی ساکاریدهای گیاهی 

باعث بهبود ترشح پادتن ها می شوند )24(. همچنین خیلی از این ترکیب ها 

فعالیــت ماکروفاژهــا را تقویت می کننــد )Mitsch .)11 و همــکاران در 

ســال 2004، با بررســی ترکیبی از روغن های مؤثره آن که حاوی تیمول، 

کارواکرول، کورکومین و پیپرین بود بیان نمودند که این مواد سبب کاهش 

تکثیر کلســتریدیوم پرفرنجنس در روده و افزایش ســطح ایمنی بدن آنها 

می گردد که شــاید بتوان بهبود پاســخ ایمنی در ارتباط با تیتر )نیوکاسل یا 

آنفوالنزا( را در استفاده از اسانس درمنه دشتی را به این موارد ربط داد )23(. 

Haq و همکاران در ســال 1999، با بررســی اثر گیاه دارویی سیر گزارش 

کردند که تیتر آنتی بادی بر علیه نیوکاسل در 8 هفتگی در تیمارهایی که در 

جیره خود سیر مصرف می نمودند، نسبت به شاهد باالتر بود اما این برتری 

از لحاظ آماری معنی دار نبود )El-Habbak .)14 و همکاران در سال 1989 

بیان داشتند که اســتفاده از سیر در جیره موجب افزایش تیتر آنتی بادی در 

بلدرچین ژاپنی می شود )Cook .)7 و همکاران در سال 1999 گزارش کردند 

گیاه Astegalan وزن نسبی بورس را در 28 روزگی نسبت به گروه کنترل 

افزایش می دهد )4(. در مطالعه دیگری Dong و همکاران در سال 2007، 

افزایش وزن نسبی طحال، بورس و تیموس را در جوجه های گوشتی تغذیه 

شده با عصاره یونجه گزارش کردند )6(. در تحقیقات صورت گرفته توسط 

Takahashi و همکاران در سال 2000 مشخص شده که گیاهان دارویی 

رشد اندام های ایمنی را تحریک می کنند )28(.

در کل این نتایج نشان دادند که افزودن اسانس درمنه دشتی به جیره 

غذایی جوجه های گوشتی می تواند در تثبیت میکروفلورای مفید )الکتوباسیل( 

و کاهش باکتری های مضر )اشرشــیاکلی( ســکوم مؤثر باشــد. باکتری ها 

می تواننــد باعــث تغییرات در ســاختار مخاط روده کوچــک در جوجه های 

گوشتی شوند به طوریکه در این آزمایش مشخص شد که استفاده از اسانس 

درمنه دشــتی ارتفاع پرز را در دئودنــوم افزایش و ضخامت الیه اپیتلیوم و 

تعداد سلول های گابلت را در روده کوچک کاهش داد. همچنین استفاده از 

اسانس درمنه دشتی در جیره طیور بدلیل مهار میکروب های بیماریزا و خنثی 

کردن سموم حاصله از آنها به واسطه ترکیبات ضد میکروبی موجب بهبود 

میکروفلور روده به واسطه غالب شدن الکتوباسیل ها می شود که این سبب 

 300 mg/kg ایجاد ایمنی مؤثر و مطلوب در پرنده می شود به طوریکه سطح

اســانس درمنه دشتی دارای بیشــترین میزان تیتر نیوکاسل در جوجه های 

گوشتی بود. 

تشکر و قدردانی 
نویسندگان از دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان به خاطر حمایت مالی 

تحت شماره اعتبار پژوهشی 27341/07 برای اجرای این طرح کمال سپاس 

را دارند. 
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition of basal diet at different growth periods in broiler chickens. (*) Mineral mix supplied the following per kilo-
gram of diet: Mn. 50 g; Zn, 50 g; Fe, 25 g; Cu, 5 g; I, 500 mg; Se, 100 mg. (**)Vitamin mix supplied the following per kilogram of 
diet: vitamin A, 3500000 IU; D3, 1000000 IU; vitamin E, 9000 mg; vitamin B2, 7.5 mg; riboflavine, 3300 mg; niacin, 15000 mg; 
pantothenic acid, 5000 mg; menadion, 1000; pirodoxine, 150 mg; biotine, 500 mg; choline , 250000 mg.
Table 2. Effects of Artemisia sieberi essential oil on cecum microbial population in broiler chickens (42 days). (a,b,c) Means within a 
column with different superscripts are significantly different (p<0.05). (*)SEM: standard error of means, cfu: Colony Forming Unit.
Table 3. Effects of Artemisia sieberi essential oil on small intestinal morphology in broilers chickens (42 days). (a,b,c) Means within 
a row with different superscripts are significantly different (p<0.05). (*)SEM: standard error of means.
Table 4. Effects of Artemisia sieberi essential oil on immune system in broilers chickens. (a,b,c) Means within a column with different 
superscripts are significantly different (p<0.05). (*)SEM: standard error of means.
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Abstract:
BACKGROUND: Essential oils as growth stimulant play an important role in improving 

intestinal microflora and morphological properties and immune system in broiler chickens. 
OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the effects of Artemisia sieberi 
oil on intestinal morphology, secum microflora and immune system in broiler chickens. 
METHODS: Two hundred day-old broiler chickens (Ross 308) were allocated to 5 treat-
ments, 4 replications with a completely randomized design during 42 days of age. Ex-
perimental treatments consisted of control (basal diet) or basal diets containing different 
levels of Artemisia sieberi oil (100, 200 and 300 mg/kg) and 600 mg/kg flavophospholipol 
antibiotic. On day 42 days of age, intestinal morphology and microflora population and 
immune system were evaluated by measuring the weight of bursa of fabricious and spleen 
and antibody production. RESULTS: The results indicated that the highest lactobacillus 
count and the lowest Escherichia coli count of the caecum was found by inclusion of 300 
mg/kg Artemisia sieberi oil in the diet (p<0.0001). The antibiotic and Artemisia sieberi 
oil treatments showed higher villus height in the duodenum compared with control group 
(p<0.01). Artemisia sieberi oil and antibiotic supplementations significantly decreased 
epithelial thickness and goblet cell number of the small intestinal compared with control 
group (p<0.05). The dietary supplementation did not significantly affect the crypt depth 
and villus height to crypt depth ratio in small intestine. The level of 300 mg/kg Arte-
misia sieberi oil significantly increased antibody titration against Newcastle disease virus 
(p<0.01). CONCLUSIONS: Adding Artemisia sieberi oil at levels of 300 mg/kg to broiler 
chicken diets can improve gut microflora (as measured by changes in populations of Esch-
erichia coli and lactobacillus). 
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