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هاي جوجهبرخی اجزاي دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژي  شناسیبررسی بافت
اسانس آویشن خالص و محافظت شده با تیمار  گوشتی تحت

3و حسینعلی قاسمی *2خداداديایمان حاج ،1محمدرضا بهرامی

14/11/97تاریخ پذیرش: 24/6/97تاریخ دریافت:  

چکیده
ها در جیره گسترش یافته است که افزایش بیوتیکعنوان جایگزین آنتیه ی باستفاده از اسانس گیاهان داروی لفامروزه به دالیل مخت    .

محافظت منظور بررسی اسانس آویشن خالص و  این آزمایش به تر بدهد. تواند استفاده را توسعه بیشها میسی استفاده از اسانیکارا
آزمایش در  گوشتی صورت گرفت.  هايدر جوجهو هماتولوژي دستگاه گوارش  شناختیبافت هايلفهؤمبرخی بر شده با مواد بیولوژیک 

گوشتی در هر تکرار انجام  يجوجه 12تکرار و 4تیمار،  4در  308راس  يگوشتی سویه يجوجه 192تعداد  قالب طرح کامالً تصادفی با
) 3اسانس آویشن،  گرم در کیلوگرم 2/0پایه داراي  يجیره )2، (کنترل) پایه بدون افزودنی يجیره) 1 شامل: تیمارهاي آزمایشی  شد.

اسانس  گرم در کیلوگرم 1/0پایه داراي  يجیره )4، محافظت شده با مواد بیولوژیکاسانس آویشن  گرم در کیلوگرم 2/0پایه داراي  يجیره
هاي گوشتی بدین صورت بود که تمامی جوجه يدر دئودنوم روده ویلی طولي لفهؤم بودند.  محافظت شده با مواد بیولوژیکآویشن 

 افزودنی ويي حاهاتیمار بیندئودنوم به عمق کریپت  ویلینسبت طول همچنین  . دار بودندتیمارها نسبت به تیمار شاهد داراي تفاوت معنی
 1/0در تیمار حاوي هاي گوشتی جوجه يبه عمق کریپت ژژنوم رودهویلی نسبت طول  دار بودند. نسبت به تیمار شاهد داراي تفاوت معنی

تیمار شاهد داراي  خالص آویشن بود و با گرم در کیلوگرم 2/0ثیري برابر با تیمار أداراي تآویشن محافظت شده  ساسان گرم در کیلوگرم
 . داري نشدبازوفیل بین تیمارهاي آزمایشی داراي اختالف معنیدرصد لنفوسیت، هتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و  . دار بودندتفاوت معنی

صفات بهبود در وضعیت  توان بیان داشت کهمیدر مجموع   .داري همراه بودنسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز با عدم معنی
محافظت کردن اسانس آویشن  و مشاهده شدنسبت به تیمار شاهد گرم در کیلوگرم  1/0ثیر تیمار آزمایشی أتحت ت هیستومورفولوژیک

دهد.بهبود در جیره را  هاي گیاهیاسانسبازدهی استفاده از و  منجر به بهبود صفات بافت شناسی شدهتواند می

هماتولوژيباریک،  يستومتري، کبد، رودهیگوشتی، ه يآویشن، جوجه : کلمات کلیدي

مقدمه
هاي گذشته در صنعت طیور، از انواع در دهه    
ها به منظور پیشگیري، حفظ سالمت، جلوگیري بیوتیکآنتی

هاي محیطی و هاي ناشی از آلودگیها، ناهنجارياز بیماري
همچنین به عنوان محرك رشد در جهت افزایش تولید، 

بیوتیک در رویه از آنتیي بیاستفادهاثر  استفاده شده است. 
صنعت دام و طیور، به دلیل افزایش مقاومت باکتریایی، ابقاء 

هاي خطرناکی مانند سرطان ها در بافت و بروز بیماريآن
 از  .کنندگان شده استهاي زیادي در مصرفسبب نگرانی

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه اراك، اراك، ایران 1
ي مسئول)(نویسنده         iman.hajkhodadadi@gmail.com        استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه اراك، اراك، ایران *2
دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه اراك، اراك، ایران 3

 پرورش دري محرك رشد هابیوتیکآنتی مصرف رو ینا
 نیز کشورها سایر در و شده ممنوعدر برخی کشورها  طیور

 ,Afshar mazandaran(است  گردیده محدود هاآن مصرف

 70هاي تغذیه همواره در پرورش طیور، هزینه .)2005
همین علت ه ب شود. کلی تولید را شامل می يدرصد هزینه

 -هاي پرورش محسوب میترین بخشتغذیه یکی از مهم

ها در بیوتیکمحدودیت در استفاده از آنتیتوجه به با  شود. 
هاي گیاهی مثل فرآورده از استفاده به تمایل پرورش طیور،
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 بهبود براي راهکاري عنوان به گیاهی هاياسانس و عصاره
 هايافزودنی اخیراً است. یافته  افزایش طیور و دام عملکرد
هاي گیاه عصاره یا و هامثل اسانس گیاهی خوراکی

 جایگزین عنوان به را زیادي توجه فایتوژنیک) (ترکیبات
 اند. کرده جلب خود به میکروبی ضد هاي خوراکیافزودنی

 -می یگیاهان دارویهاي اسانس که دارد وجود شواهدي

 موجب ها شده و همچنینبیوتیکتوانند جایگزین آنتی
 اکوسیستم تعادل هاي هضمی،آنزیم ترشح تحریک

 -می هاجوجه در عملکرد بهبود در نتیجه و روده میکروبی

 يکبد بزرگترین غده  ).Williams and Losa 2001شوند (
هاي مختلف پرندگان داراي بدن است و شکل کبد گونه

صفات متمایزي است همچنین کیسه صفرا در بخش 
راست آن قرار دارد و داراي ترشحات  ياحشایی قطعه

گردد میبوده که از راه مجاري صفراوي خارج  ریزبرون
)Nickel and Schummer 1977توان ) که از وظایف آن می

بسیاري از ترکیبات   .تسهیل نمودن عمل هضم را نام برد
ثیر در أهاي گیاهی پس از تها و عصارهاسانس ينهمدر دا
از طریق متابولیسم کبدي بایستی  ،باریک و جذب يروده

شوند لذا سازي دفع و خنثی 450پی هاي مودر پراکسی ز
ها، هاي کبدي مثل تعداد هپاتوسیتبررسی وضعیت سلول

در این ها هپاتوسیت يها و قطر هستهقطر هپاتوسیت
هاي کبدي را نشان خواهد ثیرپذیري سلولأمطالعات میزان ت

ه کوچک ب يدر دستگاه گوارش، بخش روده همچنین . داد
 هاي جذبیهاي سطحی در نواحی روده و سلولویژه ویلی

داري در فاز نهایی هضم مواد مغذي و اپیتلیال، نقش معنی
بررسی این که  )Yamauchi 2002( دنکنجذب آن بازي می

راهکارهاي علمی تواند می هاآزمایشدر بسیاري از  دو اندام
  .راه داشته باشدمهه هاي گیاهی بافزودن اسانسبهبود براي 

در فرایند هضم عنوان  عضو مهم ه معده بساختار بافتی پیش
زیرا اولین  ،تواند داراي اهمیت باشدو متابولیسم بسیار می

ثر در هضم بسیاري از مواد مغذي، ترشحات ؤعامل مهم و م
استفاده از ترکیبات   معده است.آنزیمی و اسیدي پیش

گیاهی مثل اسانس و عصاره یا خود گیاه اگرچه داراي 
ا این مواد داراي فراوانی براي سالمت پرنده است اممزایاي 

ثار نامطلوب در بخش آتواند ترکیباتی هستند که می
معده داشته باشند و منجر به تحریک بیش از حد این پیش

معده همچنین اسید مترشحه از پیش قسمت گردند. 
ها را تواند برخی از ترکیبات موجود در این اسانسمی

یرا تخریب کند و از اثربخشی مفید این ترکیبات بکاهد ز
ها فنلی بوده که اغلب ترکیبات موجود در این اسانس

ترکیبات حلقوي و حساس به شرایط محیطی براي تجزیه 
هاي مورد استفاده ممکن لذا محافظت کردن اسانس ،هستند

معده بکاهد.است بتواند از آثار منفی بر بافت پیش

مواد و روش کار
 نر یک يقطعه جوجه 192از پژوهش براي انجام این     

ها پس از ورود به جوجه ) استفاده شد. 308روزه راس (
توزیع  جوجه در هر تکرار 12تکرار و  4تیمار و  4سالن در 

 مطالعهها در روز شروع میانگین وزنی جوجه . شدند
پرورش یافتند  روز 42ها در طول جوجه گرم بود.  5/1±47

به آب و خوراك دسترسی آزاد مطالعهو در تمام مدت 
 2ساعت روشنایی و  22صورت ه نوري ب يبرنامه داشتند. 

 ساعت خاموشی بود و شرایط استاندارد کاتالوگ پرورشی
توسط (دما، نور، تهویه و واکسیناسیون)  نژاد مورد استفاده

 مختلف تیمارهاي رعایت شد. شرکت تولیدي مربوطه 
 شاهد جیره-2 تیمار شاهد، جیره -1 تیمار : شامل آزمایشی

 تیمار خالص، آویشن اسانس کیلوگرم در گرم 2/0 حاوي
 آویشن اسانس کیلوگرم در گرم 2/0 حاوي شاهد جیره -3

 شاهد جیره -4 تیمار ،محافظت شده با مواد بیولوژیک
محافظت شده  آویشن اسانس کیلوگرم در گرم 1/0 حاوي

از نظر هاي آزمایشی تمامی جیره . بودندبا مواد بیولوژیک 
و تنها  یکسان بودندو مواد مغذي دیگر انرژي، پروتئین 

در این آزمایش   .ها نوع تیمار مورد استفاده بودتفاوت در آن
 )Thymus vulgaris( آویشن باغیی گیاه دارویاز اسانس 

بدین در آزمایشگاه  اسانس آویشن يتهیه  استفاده گردید.
هاي قسمت يبقیهها ساقهکردن  پس از جداکه بود صورت

گیاه  . ندروز در سایه خشک شد 3به مدت هوایی گیاه 
و با استفاده  شدهآسیاب در آزمایشگاه آویشن خشک شده 
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 دستگاه کلونجرو با کمک تقطیر با آب  از روش
)Clevenger apparatus, USA( ) طبق فارماکوپه اروپا)، به

اسانس   شد.گیري انجام ساعت عمل اسانس 3مدت 
آوري و تا زمان استفاده در ظروف غیر خالص آویشن جمع

  قابل نفوذ نسبت به نور و در شرایط یخچال نگهداري شد.
بر اساس روش تعدیل با آلژینات سدیم  محافظتفرایند 

صورت پذیرفت،  2015در سال و همکاران  Zhangشده 
ه بابتدا غلظت مورد نظر از آلژینات تهیه و  بدین منظور

با اسانس آویشن مخلوط   rpm 1000ي همزن با دور وسیله
داخل محلول کلسیم دراپر  يوسیلهه بامولسیون  شد. 

با آب مقطر کلراید چکانده شد و پس از توده شدن ذرات، 
مواد حاصل از رسوب طی زمان و  و قیف شستشو داده شده

در طول شب در دماي آزمایشگاه به حال خود باقی ماندند 
مختلف  يهاپس از مصرف جیره  شک شوند.تا خ

هاي جوجه پرورش يدوره طولتیمارهاي آزمایشی در 
پرنده از هر تکرار کشتارشده  2تعداد  42در روز  گوشتی،

 5/0ونوجکت محتوي  هايخون به داخل لوله ينمونهو 
اسید استیک تترا آمیندي انعقاد اتیلنضد يسی مادهسی

)EDTAهاي گیري فراسنجهمنظور اندازه و بهآوري )، جمع
هماتولوژي خون (میزان گلبول قرمز، گلبول سفید، 

هاي جمعیت تفریقی گلبول هموگلوبین، هماتوکریت و
هاي که به منظور شمارش تعداد گلبول نگهداري شد سفید)

تعداد گلبول قرمز   قرمز از الم هماسیتومتر استفاده گردید.
مربع مرکز الم هماسیتومتر، شمارش شده  25مربع از  5در 

ضرب گردید تا  10000مربع در  5هاي و مجموع سلول
-اندازه تعداد گلبول قرمز در میکرولیتر خون حاصل شود. 

گیري هموگلوبین با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون 
 ام گردید. هموگلوبین انجمتبه روش رنگ سنجی و سیان

 20روش انجام آزمایش به این صورت بود که مقدار 
ضد  يهاي محتوي مادهمیکرولیتر خون موجود در لوله

سی سی 5هاي آزمایش ریخته و انعقاد خون را در لوله
سیانید، به آن معرف آماده در اپکلین، حاوي پتاسیم فري

هموگلوبین خون با این معرف واکنش داده  اضافه گردید. 
در نهایت جذب محلول توسط  گردد. و به سیان تبدیل می

نانومتر قرائت  540دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 
لیتر غلظت هموگلوبین بر حسب گرم در دسی  گردید.

پس از تهیه گسترش خونی مناسب براي  محاسبه گردید. 
 رسد. آمیزي میها نوبت به رنگشمارش تفریقی لکوسیت

هاي سفید به روش گیمسا شمارش گلبول ،تحقیقدر این 
هاي خون جهت تعیین هماتوکریت، نمونه  انجام گرفت.

دور در دقیقه به  3000هاي موئین با سرعت موجود در لوله
 -دقیقه سانتریفیوژ شدند و سپس با استفاده از خط 15مدت 

کش هماتوکریت درصد هماتوکریت تعیین گردید.
ها شامل دئودنوم، ژژنوم، بافتگیري از نمونههمچنین     

و گردید معده بالفاصله پس از کشتار انجام پیشکبد و 
قرار  درصد 10 هاي حاوي فرمالیندر ظرف جهت تثبیت

براي بررسی شناسی در آزمایشگاه بافتسپس   داده شد.
کوچک، دو برش از هر نمونه  يژیکی رودهلوصفات مورفو

با کمک ژژنوم عمود بر محور طولی روده جدا و دئودنوم، 
در مورد پیش معده  در پارافین ثابت شد. قالب لوکهارد 

گیري از قسمت باالیی حاوي غدد ترشحی به قطر نمونه
هاي عرضی به ضخامت بخش متر انجام گرفت. سانتی 5/0

 ,Leica Microsystems(سه میکرومتر با میکروتوم 

Rijswijk, Netherland( آمیزي برش داده شد و پس از رنگ
 . ندائوزین روي الم، ثابت شد -هماتوکسیلینبا استفاده از 

هاي روي الم با استفاده از میکروسکوپ تصاویري از نمونه
 BELمگاپیکسل ( 3گر نوري مجهز به دوربین با حس

Photonics®, Milan, Italyهاي ) گرفته و شاخص
-با استفاده از نرم شده آمیزيهاي رنگبرشمورفولوژیکی 

BEL Eurisko v. 2.9افزار ( software; BEL 

Engineering srl, Monza, Italy .صفات  ) تعیین شد
 ویلی، عرض ارتفاعگیري شده شامل مورفولوژیکی اندازه

 و پیش معده ژژنومهاي دئودنوم، در بافت و عمق کریپت
 Omidi( از هر برش مورد بررسی قرار گرفت ویلیده   بود.

and Rezaii تا محل تقاطع ویلی از نوك  ویلیطول   .)1989
ها براي قسمت ویلیعرض  گیري شد. کریپت اندازه-ویلی

صورت میانگین در ه و ب گیري شداندازه ویلیباال و پایین 
و عرض آن  ویلیبا کمک ارتفاع   .محاسبات وارد گردید
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×  ویلی(عرض ) × 2π( يبا استفاده از رابطه ویلیمساحت 
-با استفاده از داده همچنین . محاسبه شد ویلیطول ) × 5/0

به عمق کریپت  ویلیشاخص نسبت ارتفاع  هاي حاصل،
نیز محاسبه گردید.

ي اتیماره يدر همه کبد شناسیبافت يبراي مطالعه    
 کشتار، کبد پرنده خارج وبالفاصله پس از  آزمایشی

 یمتر از لوب مربعسانتی 5/0حداکثر ت هایی به ضخامنمونه
 دت در فرمالین ده درصد قرار داده شیثبتتهیه و جهت  کبد

آمیزي رنگ مقاطع بافتی يهاي متداول تهیهروش و با
در  هاآنبافتی ایجاد شده در  هايفراسنجهسپس   .شدند
 يجهت مطالعه ثبت گردید.  ي آزمایشیهاگروه يهمه

آمیزي شده، به صورت هیستومتري کبد، از مقاطع رنگ
 مقطع در نظر گرفته شد و از هر مقطع سه میدان 8تصادفی 

عکس برداري  نوري دید انتخاب و به کمک میکروسکوپ
د، دست آمده در هر میدان دیه شد. با استفاده از تصاویر ب

 يقطر هسته و هاقطر هپاتوسیتها، هپاتوسیتتعداد 
از  با استفاده مشابهطور ه ها بگروه يها در همههپاتوسیت

شد. گیرياندازه Moticافزار نرم
آنالیز با استفاده از ها دادهدر  تمام صفات مورد بررسی،     

در قالب ) SAS, 2009افزار آماري (نرمواریانس به کمک 

مورد تحلیل  05/0داري و سطح معنیتصادفی  طرح کامالً
 .ندآماري قرار گرفت

ایجتن
ثیر سطوح مختلف اسانس و اسانس أنتایج مربوط به ت    

آویشن بر بافت  محافظت شده با مواد بیولوژیک ریزپوشانی
Tableدر  هاي گوشتیجوجه يدئودنوم روده ه ارای 1
ي ارتفاع ویلی بدین صورت بود که لفهؤم  گردیده است.

دار معنی تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد داراي تفاوت
دار ضخامت ویلی داراي تفاوت معنی اما ، )>05/0P( بودند
عمق کریپت بین تیمارها  يلفهؤهمچنین م ). <05/0P( نبود

نسبت طول ویلی  ). <05/0P( دار همراه نبودبا تفاوت معنی
اي بود که تمام تیمارها داراي تفاوت به عمق کریپت به گونه

مساحت  ). >05/0P( بودنددار نسبت به تیمار شاهد معنی
و  گرم در کیلوگرم2/0خالص  بین تیمارهاي آویشن ویلی 
محافظت شده با آویشن  اسانس گرم در کیلوگرم 2/0تیمار 

) همچنین <05/0P(دار نداشت تفاوت معنیمواد بیولوژیک 
محافظت آویشن  اسانس گرم در کیلوگرم 1/0تیمار شاهد و 

دار نبودند تفاوت معنی نیز دارايشده با مواد بیولوژیک 
)05/0P> اما دو تیمار اول نسبت به دو تیمار دوم داراي (

).>05/0Pدار بودند(تفاوت معنی

Table 1: Effect of pure essence and microencapsulation form of thyme on duodenum histometry in broilers at 42 days
Villus Surface area 

(µ2)
Villus Height 
\Crypt Depth

Crypt 
Depth(µ)

Villus 
Width(µ)

Villus  
Height (µ)Treatments

898109± 79577.25b5.561± 0.57b307.37± 
21.01173.80± 10.171671.50±

88.25bControl

1272662± 79957.00a7.918± 0.67a283.26± 
20.54185.12± 11.202202.30± 

90.04 a
Pure thyme essence
(0.2 g/kg)

1277573± 79958.87a7.993± 0.64a318.87± 
19.87179.63± 11.782331.50± 

98.57a
Encapsulated thyme essence
( 0.2 g/kg)

1041891± 79547.04b7.345± 0.59a299.86± 
20.37156.90± 10.572102.60± 

97.17a
Encapsulated thyme essence 
(0.1 g/kg)

0.00350.02600.69510.42570.0030P-value
-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

و خالص  ثیر سطوح مختلف اسانسأنتایج مربوط به ت    
آویشن بر بافت محافظت شده با مواد بیولوژیک اسانس 

ه گردیده ارائ Table 2هاي گوشتی در جوجه يژژنوم روده
باریک در  يارتفاع ویلی در بخش ژژنوم روده  است.

و گرم در کیلوگرم  2/0اسانس آویشن خالص تیمارهاي 
محافظت شده با آویشن  اسانس گرم در کیلوگرم 2/0تیمار 

) اما <05/0Pدار نبود (داراي تفاوت معنیمواد بیولوژیک 
 دار بودندنسبت به تیمارهاي دیگر داراي تفاوت معنی
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)05/0P< .( ضخامت ویلی نیز در تیمارهاي آویشن يلفهؤم 
 گرم در کیلوگرم 2/0و تیمار  گرم در کیلوگرم2/0خالص 
داراي تفاوت محافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن 

 1/0) همچنین تیمارهاي شاهد و <05/0Pدار نبود (معنی
محافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن  گرم در کیلوگرم

) اما دو تیمار اول نسبت <05/0P(دار نبود شان معنیتفاوت
 ). >05/0P( دار بودندبه تیمارهاي دیگر داراي تفاوت معنی

 1/0عمق کریپت تمامی تیمارها نسبت به تیمار  يلفهؤدر م
محافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن  گرم در کیلوگرم

نسبت طول ویلی  ). >05/0P( دار بودندداراي تفاوت معنی
ها نسبت به تیمار به عمق کریپت این گونه بود که تمام تیمار

 يلفهؤم ). >05/0P( دار بودندشاهد داراي تفاوت معنی
گرم در کیلوگرم  2/0خالص  دو تیمار آویشن ویلیمساحت 

محافظت شده با مواد آویشن  در کیلوگرمگرم  2/0و 
 گرم در کیلوگرم 1/0نسبت به دو تیمار شاهد و بیولوژیک 

دار با تفاوت معنیمحافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن 
).>05/0P( همراه بودند

Table 2: Effect of pure essence and microencapsulation form of thyme on jejunum histometry in broilers at 42 days
Villus Surface area 

(µ2)
Villus Height 
\Crypt Depth

Crypt 
Depth(µ)

Villus 
Width(µ)

Villus  
Height (µ)Treatments

971462± 127458.25b6.9291± 0.55b285.77± 
17.77a

160.42± 
14.78b

1927.04± 
61.05bControl

1889214± 128547.01a9.2909± 0.57a300.51± 
17.67a

216.52± 
14.47a

2754.41± 
61.87a

Pure thyme essence
(0.2 g/kg)

2055239± 127987.87a8.3897± 0.52a327.62± 
17.84a

246.72± 
13.57a

2658.94± 
60.25a

Encapsulated thyme essence
( 0.2 g/kg)

1035888± 128470.23b8.6656± 0.60a233.69± 
16.85b

175.68± 
13.88b

1896.44± 
60.96b

Encapsulated thyme essence 
(0.1 g/kg)

<0.00010.0390.00590.0005<0.0001P-value
-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

و  خالص نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف اسانس    
آویشن روي بافت  محافظت شده با مواد بیولوژیکاسانس 

 Table 3روزگی در  42هاي گوشتی در جوجه يمعدهپیش
در این بخش ویلی فراسنجه ارتفاع   ارائه گردیده است.

ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت و تفاوت أتحت ت
تیمار  میکرومتر) با 20/658(داري بین تیمار شاهد معنی

گرم در  2/0محافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن 
، )>05/0P( شتوجود دامیکرومتر)  16/769( کیلوگرم

 داري با این دو تیمار نداشتند. معنیسایر تیمارها تفاوت 
طور ه بویلی هاي این تحقیق نشان داد عرض بررسی

ثیر اسانس آویشن به هر دو فرم قرار أتحت تداري معنی
عمق کریپت در تمام تیمارهاي  . )<05/0P( نگرفت

کاهش آزمایشی در این تحقیق نسبت به تیمار شاهد 
ترین کاهش مربوط ) و بیش>05/0P( داري یافته بودمعنی

به عمق کریپت ویلی نسبت ارتفاع   به آویشن خالص بود.
طور ه عنوان شاخص بسیار مهمی در فرایند جذب به ب

 ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتأداري تحت تمعنی
)05/0P< بین تیمار شاهد و سایر تیمارهاي آزمایشی ،(

از بین  . )>05/0P( داري وجود داردمعنیاختالف 
 ،شاخص گردیدتیمارهایی که منجر به افزایش نسبت این 

گرم 2/0اسانس آویشن محافظت شده با مواد بیولوژیک (
با بررسی   همراه داشت.ه بهترین پاسخ را بدر کیلوگرم) 

در بین تیمارهاي آزمایشی بین ویلی مساحت  يفراسنجه
 داري وجود داردمعنیتیمار شاهد و آویشن خالص تفاوت 

)05/0P< با این دو داري معنیتفاوت )، سایر تیمارها داراي
.تیمار نبودند

نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف اسانس خالص و     
اسانس محافظت شده با مواد بیولوژیک آویشن بر بافت کبد 

ارائه گردیده  Table 4روزگی در  42هاي گوشتی در جوجه
هاي مورد بررسی شامل قطر هسته، قطر فراسنجه است. 

 در ها بودند. هپاتوسیتسلول و تعداد در هر میکرومتر 
ها بین تیمار شاهد با سایر مورد قطر هسته هپاتوسیت
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در مورد  ). >05/0Pداري وجود دارد (تیمارها تفاوت معنی
ها بین تیمار اسانس خالص و سایر تیمارهاي قطر هپاتوسیت

در مورد  ). >05/0Pداري وجود دارد (آزمایشی تفاوت معنی

ن تیمار شاهد و آویشن خالص ها تنها بیتعداد هپاتوسیت
).05/0P<( )Figure 1داري وجود داشت (تفاوت معنی

Table 3: Effect of pure Essence and Microencapsulation Form of Thyme On Proventriculus Histology in Broilers at 
42 days

Villus Surface 
)2area (µ

Villus Height 
\Crypt Depth

Crypt 
Depth(µ)

Villus 
Width(µ)

Villus  
Height (µ)Treatments

299323±
b0088.245

b50.0±3.031234.10±
a00.15

113.33±
9.34

658.20±
b87.41Control

305397±
a12.24591

a48.0±5.206148.12±
b.2516

128.73±
9.25

750.00±
ab.2540

Pure thyme essence
(0.2 g/kg)

272800±
ab23995.05

a49.0±5.533152.25±
b19.16

112.57±
8.98

769.16±
a17.40

Encapsulated thyme essence
( 0.2 g/kg)

253891±
ab31.24325

a52.0±4.452175.87±
b40.15

115.97±
9.92

712.67±
ab57.40

Encapsulated thyme essence
( 0.1 g/kg)

0.00120.00710.00150.57690.0460P-value
-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P< 0.05).

Table 4: Effect of pure essence and microencapsulation form of thyme on liver histology in broilers at 42 days
Hepatocyte number 

)2n/mm(
Hepatocyte 
diameter (µ)

Hepatocyte core 
diameter (µ)Treatments

a78.0±18.647a75.3±69.176a.251±23.366Control
b84.0±16.000b54.3±55.893b18.1±18.863Pure thyme essence

(0.2 g/kg)
ab81.0±17.882a89.3±76.990b51.1±19.747Encapsulated thyme essence

(0.2 g/kg)
ab79.0±17.412a02.4±67.393b9.21±16.691Encapsulated thyme essence

(0.1 g/kg)
0.00140.00350.0431P-value

-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05).

Figure 1. Sample of Intestinal Deudenum Histometry in Control Group Chickens

ثیر سطوح مختلف اسانس و اسانس أنتایج مربوط به ت    
هاي آویشن بر فراسنجهمحافظت شده با مواد بیولوژیک 

ارائه گردیده  Table 5در  گوشتیهاي هماتولوژي جوجه
تیمارهاي آزمایشی هاي قرمز بین گلبول تعداد است. 

 تعداد همچنین )<05/0Pنداشت ( يدارتفاوت معنی

ثیر تیمارهاي أتحت تهاي سفید خون و هموگلوبین گلبول
حجم هماتوکریت  ). <05/0P( آزمایشی قرار نگرفتند

دار نشد معنیترومبوسیت در بین تیمارها تعداد خونی و 
)05/0P>.(
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Table 5: Effect of pure essence and microencapsulation form of Thyme on hematology in broilers at 42 days
Thrombocyte

(103/ µl)
Hematocrit

(%)
Hemoglobin

(g/ dl)
White Blood Cell 

count (103/ µl)
Red Blood Cell 
count (106/ µl)Treatments

36.00± 1.2134.86± 
1.2512.66± 0.4218.86± 1.172.62± 0.08Control

37.66± 1.2535.66± 
1.3111.33± 0.4018.73± 1.182.66± 0.09Pure thyme essence

(0.2 g/kg)

37.33± 1.2835.06± 
1.3011.63± 0.3918.36± 1.092.76± 0.08Encapsulated thyme essence

(0.2 g/kg)

37.66± 1.1935.40± 
1.3311.62± 0.4319.26± 1.122.62± 0.07Encapsulated thyme essence

(0.1 g/kg)
0.74320.97310.89100.86000.6920P-value

-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

ثیر سطوح مختلف اسانس و اسانس أنتایج مربوط به ت    
آویشن بر جمعیت تفریقی محافظت شده با مواد بیولوژیک 

هاي هاي سفید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجهگلبول
درصد لنفوسیت،  یده است. ارائه گرد Table 6گوشتی در 

ي مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل بین تیمارهاهتروفیل، 
نسبت  ). <05/0P( نشد يدارداراي اختالف معنی آزمایشی

 داري همراه بودهتروفیل به لنفوسیت نیز با عدم معنی
)05/0P> .(

Table 6: Effect of pure essence and microencapsulation form of Thyme on white blood cells and heterophil to 
lymphocyte ratio in broilers at 42 days

Basophile
(%)

Eosinophile
(%)

Monocyte
(%)

Heterophile/ 
Lymphocyte

(% / %)

Heterophil
e (%)

Lymphocyte
(%)Treatments

1.66± 0.5736.00± 1.4534.86±
1.2712.66± 0.4218.86±

1.202.62± 0.08Control

2.33± 0.5837.66± 1.3835.66±
1.3011.33± 0.4318.73±

1.182.66± 0.09Pure thyme essence
(0.2 g/kg)

1.66± 0.6237.33± 1.1835.06±
1.3111.63± .4118.36±

1.172.76± 0.07Encapsulated thyme essence
(0.2 g/kg)

2.34± 0.6137.66± 1.1735.40±
1.4011.62± 0.4219.26±

1.182.62± 0.09Encapsulated thyme essence
(0.1 g/kg)

0.75000.74380.97350.89120.86000.6921P-value
-a-b Means in the same row with no common superscripts differ significantly (P < 0.05).

بحث
 يي رودههاویلیارتفاع د نشان داد که دمطالعات متع    

ثیر نوع غذا و أتحت ت هاي گوشتیجوجهباریک در 
 Mekbungwan andقرار دارند (آن پذیري هضم

Yamaucki ه باریک ب يدر روهنشان داده شده که  ). 2004
بلندتر سبب ممانعت از عبور  ویلی  خصوص ژژنوم،

تر، کاهش رطوبت محتویات، و بهبود ضریب تبدیل سریع
Maneewan( شودمی and Yamauchi ها کریپت .  )2005

ساخت  يتواند به عنوان کارخانهمی باریک يدر روده
 يدهندهنشانها در نظر گرفته شود و کریپت عمیق ویلی

تجدید شوندگی سریع بافتی و نیاز یا تقاضا براي بافت 
ها به دلیل تشکیل سلول در کریپت ویلیرشد  جدید است. 

شود و و نرخ مهاجرت و بیرون راندن از کریپت تنظیم می
ها در ژژنوم تجدید مخاط از نظر ساختاري کریپت يوظیفه

آزمایشی محققان نشان  در. )Swatson et al. 2002است (
هاي ویلیادند که استفاده از گیاهان دارویی در جیره سبب د

این پژوهشگران  شود. هاي گوشتی میبلندتر در جوجه
تواند همانند میپیشنهاد کردند که گیاهان دارویی 

روده  يهاي مضر را در دیوارهتمامی باکتريها، بیوتیکآنتی
هاي کاهش دهند و از تولید ترکیبات سمی و آسیب به سلول

تغییر در به  این عملکرد گیاهان دارویی کاهند. اپیتلیومی می
 استدانسته شده ط تبمردستگاه گوارش ساختار بافتی 

)Garcia et al.  توان درهاي گیاهی را میعصاره ). 2007
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جهت بهبود سالمت روده و افزایش ارتفاع و عمق کریپت 
مواد به کار برد که پیامد آن افزایش سطح و جذب بهتر 

در  ). Taher et al. 2016باریک است ( يمغذي در روده
در سال و همکاران  Taherآزمایش صورت گرفته توسط 

موم بر بیوتیک و برهبر روي گیاهان دارویی، آنتی 2016
ترین عمق غدد کریپت هاي گوشتی، بیشعملکرد جوجه

ژژنومی به گروه رزماري و در مورد ایلئوم به گروه آویشن 
محققان گزارش نمودند که عمق کریپت در  داشت.  تعلق
دئودنومی در تیمار آویشن و رزماري نسبت به  يناحیه

در ویلی اما طول  داري نداشتند. تیمار شاهد تفاوت معنی
همین ناحیه در تیمار آویشن نسبت به سایر تیمارها داراي 

در  ویلی سطح یا مساحت فراسنجه دار بود. تفاوت معنی
 هاي مورد ارزیابی از جمله: تیمار آویشن در تمام بخش

دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم نسبت به تیمار شاهد با تفاوت 
). Taher et al. 2016( دار گزارش گردیدمعنی
محافظت شده در این تحقیق استفاده از اسانس خالص و     

بهبود نسبت به تیمار شاهد منجر به با مواد بیولوژیک 
 معده گردیده است. پیشهاي موفولوژیک در بافت شاخص

 گرم در کیلوگرم 2/0خالف انتظار در استفاده از سطح  بر
اسانس آویشن خالص ناهنجاري مورفولوژیک و یا 

مشاهده نشد، این امر ممکن  معدهپیشپاتولوژیک در بافت 
است مربوط به سطح پایین اسانس باشد که با افزایش سطح 

متفاوتی حاصل گردد و یا در سطوح باالتر استفاده نتایج 
در مورد بافت  پذیرتر باشد. محافظت کردن اسانس توجیه

یر تیمارهاي آزمایشی بر ثأتها نشان از کبد بررسی
چه تغییرات در بافت کبد  اگر هاي بافتی کبد دارد. بررسی

هاي گوارشی نیست ولی با این وجود به سرعت بافت
ها هاي هپاتوسیتخصوصیات سلول تیمارها منجر به تغییر

ه ها را بهپاتوسیت يکه کاهش قطر هسته طوريه گردید ب
-هپاتوسیت يچه کاهش قطر هسته اگر  همراه داشته است.

ا کرد این بافت ندارد امها ارتباط مستقیمی با عمل
کبد  ثیرپذیري بافتأنشان از تها ثیرپذیري قطر هپاتوسیتأت

تغییر در  لذا پرنده دارد تیمارهاي آزمایشی دراز 
ري از موارد منجر به اهاي کبدي در بسیخصوصیات سلول

علت ه بهاي گیاهی عصاره  بافتی خواهد شد. يصدمه
مالیم هستند و از داراي سطوح از سمیت ترکیبات مختلف 

زدایی را در بدن دارد بافت کبد نقش اصلی در سمجا که  آن
 يوسیلهه براي دفع از بدن باین ترکیبات متابولیزه کردن لذا 

افزایش ورود ترکیبات  گیرد. هاي کبدي صورت میسلول
ها در تر آنگیاهی به بدن منجر به متابولیسم بیش

در این تحقیق به نظر سطح  ها خواهد شد. هپاتوسیت
ثیر أاسانس در حد قابل قبولی بود و در این مدت زمان ت

ته است.هاي آن نداشمنفی بر بافت کبد و سلول
هاي هماتولوژي مثل هماتوکریت، هموگلوبین فراسنجه    

ه عنوان معیاري براي سنجش سالمت پرنده به . ب . . و
هیچکدام  روند. میکار ه خصوص در شرایط آزمایشگاهی ب

ثیر منفی بر أدر این تحقیق ت از تیمارهاي آزمایشی
چه برخی از  هاي هماتولوژیک نداشت، اگرفراسنجه

هاي ثیرپذیري تعداد گلبولأنشان از تمختلف تحقیقات 
Al-Kassie( هاي گیاهی دارندعصارهقرمز خون از مصرف 

ثیري أا در این تحقیق با سطوح مورد استفاده ت) ام2009
همچنین محافظت کردن اسانس آویشن با  مشاهده نشد. 

منفی بر ثیر أت بیولوژیک يعنوان یک مادهه آلژینات سدیم ب
ها و صفاتی چون هماتوکریت، تعداد ترومبوسیت

به نظر هموستاز خون موجود  هموگلوبین خون نداشت. 
دهد و نمیسریع و ناگهانی را تغییر  يدر این سیستم اجازه

قابل مشاهده است که سطح پرنده زمانی تغییرات در خون 
اسانس سمی بوده یا پرنده در سطحی از مسمومیت خوراکی 

باشد. باال ي با دوزهاسسانبا ا
یک عنوان ه ببدن پرنده ایمنی سلولی و همورال سطح     

 مهم در صنعت طیور همواره مورد توجه بوده است. عامل 
ترین سد دفاعی در برابر عنوان مهمه ایمنی همورال که ب

مواد مغذي مختلف  يوسیلهه رود بشمار میه ها ببیماري
دالیل گوناگون ه امروزه ب تواند سرکوب یا فعال گردد. می

هاي گوشتی راهکار مناسبی افزایش سطح ایمنی در جوجه
.Garcia et al( براي بهبود سالمت پرنده است 2007 .( 

هاي سفید خونی داشته وگلبول ءمنشاایمنی همورال سر
بررسی  ترین بخش در سیستم ایمنی همورال هستند. مهم
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عنوان شاخصی از ه هاي سفید بتفریقی گلبولجمعیت 
شمار اجزاي مختلف شامل   وضعیت ایمنی کاربرد دارد.

ایمنی پرنده  از ورد اولیهآبر به عنوان هتروفیلو لنفوسیت 
هاي تواند در بررسی مشکالت تنشو نسبت این دو می

.Swatson et al( برد داشته باشدرمحیطی کا 2002 .( 
اي منجر به افزایش نسبت تغذیههاي محیطی و تنش

در این تحقیق تیمارهاي  شود. هتروفیل به لنفوسیت می
 . )>05/0Pبر این نسبت نداشتند (داري ثیر معنیأمختلف ت

ها اغلب در درگیري با باکتري ، ائوزینوفیلدرصد مونوسیت
یابد که در این تحقیق افزایشی افزایش می هاویروسو 

ها در درصد بازوفیل مشاهده نشد. نسبت به تیمار شاهد 
 تیمارهاي آزمایشی تغییري نسبت به تیمار شاهد نداشت. 
در مجموع اثر استفاده از اسانس خالص و یا محافظت شده 

ثیر منفی بر تعداد گلبول سفید و زیر أدر دو سطح ت
ها بر ممکن است اثرات اسانس  ها نداشت.هاي آنجمعیت

بوده باشد یعنی با بهبود توازن  هاي سفید غیرمستقیمگلبول
باریک و افزایش ایمنی پرنده  يها در رودهارگانیزمکرومی

هاي سفید باالتر از حد نرمال نبوده باشد.نیاز به تکثیر گلبول
رخ  اند که وقتی عفونتیها تشخیص داده شدهلوکوسیت    
ها یکی از اولین دهد به سرعت افزایش خواهند یافت، آنمی

هاي ارزیابی . )Ganong 1999(دفاع در بدن هستند خطوط 
و  Toghyaniشناختی در مطالعه برآورد شده توسط خون

بیان داشت که اثر منفی از طرف  2010در سال همکاران 
هاي قرمز و سفید، محتواي آویشن بر مقدار گلبول

-Al  هموگلوبین و درصد هماتوکریت وارد نشده است.

Kassie  هایی که جیره ينشان داد که تغذیه 2009در سال
هاي با اسانس مشتق شده از آویشن و دارچین در جوجه

داري میزان سطوح طور معنیه گوشتی مکمل شده بودند، ب
هاي قرمز و سفید را در هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول

نتایج به ظاهر متناقض  مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. 
طح و نوع گیاه مورد استفاده است ممکن است مرتبط با س

در این تحقیق  که بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد. 
ثیري بر أنیز سطوح استفاده به فرم محافظت شده ت

هاي هاي قرمز و زیر بخشهاي خونی مثل گلبولفراسنجه
هاي سفید نداشتند.گلبول

که بررسی  توان نتیجه گرفتبا استفاده از این تحقیق می    
ه شناسی دئودنوم، ژژنوم نشان داد که افزودن اسانس ببافت

ها منجر به بهبود به جیره صورت محافظت شده
شناسی در بافتویلی هاي مختلف از جمله ارتفاع شاخص

به عمق کریپت و  ویلیدئودنوم و ژژنوم، نسبت ارتفاع 
عالوه بر این استفاده  گردید.  معدهدر پیش ویلیمساحت 

ثیر منفی و أز آویشن محافظت شده با آلژینات سدیم تا
هاي هماتولوژي و جمعیت تفریقی ناهنجار بر فراسنجه

استفاده از لذا  هاي گوشتی نداشت. هاي سفید جوجهگلبول
ولی در  صورت محافظت شدهه افزودنی اسانس آویشن ب

ها مثل بر بسیاري از فراسنجهتر دوز کاهش یافته
با آویشن  یمشابه داراي اثراتشناسی دئودنوم، ژژنوم بافت

توان عالوه بر کاهش مقدار اسانس و می خالص داشته است
هاي مصرفی در جیره تر کردن استفادهو اقتصادي ویشنآ

 همان اثرات را مشاهده کرد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان این لذا  کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی در دانشگاه اراك استخراج گردیده است.  ينامهاین مقاله از پایان    
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Evaluation of histomorphometry of gasterointestinal tract, liver 
and hematology of broiler chickens treated with dietary pure and 

encapsulated thyme essence
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Abstract
Nowadays, replacing antibiotics with herbal essence in the broiler diet has been raised but 
different essence processing methods can improve essence efficiency. This study performed to 
investigate dietary pure and encapsulated thyme essence on histometry of some part of the 
intestinal tract, liver, and hematology of broilers. A total of 192, day-old male broilers (Ross 
308) were randomly assigned to four treatments. This experiment was conducted in a 
completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates, and 12 broiler chicks per each 
replicate. The experimental treatments consist 1) basal diet as control group 2) basal diet + 0.2
g/kg thyme essence 3) basal diet + 0.2 g/kg encapsulated thyme essence 4) basal diet + 0.1 g/kg 
encapsulated thyme essence. Duodenum height of villi, and Villus height to crypt depth ratio 
in all supplemented groups, were differed from the control group significantly (P<0.05). Villus 
height to crypt depth ratio in jejunum significantly differed in 0.1 g/kg encapsulated thyme 
essence group in comparison to the control group. There is no significant difference in 
hematology and white blood cell count traits in all experimental treatments. Based on results, 
it can be concluded that 0.1 g/kg encapsulated thyme essence group had better histometric 
parameters are compared with the control group and it can be concluded that encapsulation of 
thyme essence can improve histometry traits and may increase essence efficiency.

Key words: Thyme Essence, Broiler, Histometery, Liver, Small Intestine, Hematology 
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