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مقدمه

های معمول محیط است. و از آالیندهسرب یکی از فلزات سنگین مهم 

های اصلی قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین، هوای از جمله راه

اثرات نامطلوب زیادی  سببسرب  .آلوده، آب، خاک و مواد غذایی است

 ،بدی، ککلیوی یمنی،ا رفتاری، های عصـبی،ناهنجارینظیر 

ـه سلول و بهای اصلی اکسیدانتخلیه آنتیو هماتولوژیک  هـاینقـص

. (11) دشوها میهای دارای تیول و آنزیماکسیدانعمده آنتی طـور

ا های آزاد رهایی هستند که عملکرد رادیکالها مولکولاکسیدانآنتی

شوند. های بدن میخنثی نموده و مانع از تخریب سلول

قابل  هایها با تأخیر یا توقف اکسیداسیون، پیش مادهاکسیدانآنتی

عوارضی که متعاقب  (.80کنند )دن را محافظت میاکسید ش

های شود در پی ایجاد رادیکالمسمومیت با فلزات سمی ایجاد می

و  (Oxidative stress)اکسیژن که عامل ایجاد استرس اکسیداتیو 

ت، رخ های بدن استغییر در خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیکی بافت
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عدم تعادل در واکنش اکسید استرس اکسیداتیو ناشی از  (.31) دهدمی

 .(13( و مرگ سلولی متعاقب آن است. )redoxشدن و احیا )

های ترین مسمومیتمسمومیت با سرب یکی از معمولی

ایجاد شده توسط فلزات سنگین است. این مسمومیت به عنوان 

ها مطرح است. ترین مسمومیتترین و شایعیکی از خطرناک

پذیر با و مواد واکنش دیافزایش سطح پراکسیداسیون لیپی

مثل  اکسیدانهای آنتیتیوباربیتوریک اسید و مهار فعالیت آنزیم

باشد که نتیجه این اعمال، از عوارض سرب در بدن می یونگلوتات

های مختلف بدن است. به همین ایجاد وقایع پاتولوژیک در ارگان

 باکسیدانی در جلوگیری از مسمومیت با سرعلت تقویت دفاع آنتی

تواند با افزودن ای برخوردار است. این هدف میاز اهمیت ویژه

دازی انای برای به داماکسیدان خارجی به عنوان چارهترکیبات آنتی

 (. 18های فلزی صورت گیرد )یون

شود از نظر ها داده میای که به جوجهای جیرهارزش تغذیه

رشد  تجاری به وسیله میزان هضم و جذب مواد مغذی و بازده

شود. روده محل جذب مواد مغذی است و نظر به اینکه ارزیابی می

های گوشتی مربوط های پرورش جوجهدرصد از هزینه 70بیش از 

های پوششی باشد، اهمیت حفظ سالمت سلولبه خوراک می

(epithelial cell و مخاط روده در جهت بازده بیشتر و کاهش )

 . (81گردد )های تولید مشخص میهزینه

های بافت همبند پارین به داخل بیرون زدگی پرزهای روده

 .شوندمی هستند که سبب افزایش سطح هضم و جذب  لومن روده

و همکاران در سال  Uniبا توجه به مطالعات انجام شده توسط 

، تکامل مخاط 1999و همکاران در سال  Applegateو  1992

ی ه این افزایش بستگروده شامل افزایش ارتفاع و تراکم پرزهاست ک

ارزش غذایی (. 3،39های پوششی دارد )به افزایش تعداد سلول

تواند بر وزن بدنی تأثیر بگذارد بلکه ره نه تنها مییمتفاوت ج

تواند سبب ایجاد تغییرات آناتومیکی ماکروسکوپی و همچنین می

بنابراین ترکیباتی  .(41)میکروسکوپی در روده و مخاط آن شود 

ای بر رشد اثر افزاینده گذارند،مثبت می یرتأثط روده که بر مخا

 (.5) شونددر مصرف غذا می جویی دارند و موجب صرفه

تواند با بسیاری از اثرات منفی استرس اکسیداتیو می

ا و هاکسیدانی نظیر ویتامینهای غذایی حاوی ترکیبات آنتیرژیم

اهش فالونوئیدها، کاکسیدان از جمله سایر ترکیبات غیرمغذی آنتی

هــای اخیــر نقــش درمــانی، حفــاظتی و در ســال (.35) یابد

هـای ثانویـه گیـاهی در پیشـگیری از متابولیـت محــرک رشــد

 .اکسیداتیو مورد توجه قرار گرفته است آثـار زیانبـار تخریـب

 Eugenia ی درخت های خشک شدهمیخک جوانه

Caryophyllata  و برخی اوقاتSyzygium aromaticum  است که

 باتیاز نظر ترک به طور عمده به عنوان ادویه در جهان کاربرد دارد.

درصد(  80تا  15ی )امقدار قابل مالحظه یدارا خکی، مییایمیش

تعداد کمی ترکیبات غیر فرار از میخک جدا شده  روغن فرار است.

ها ترپن، تری(sterols)ها ، استرول(tannins)ها است که شامل تانن

(triterpenes)  و فالوونوئیدها (Flavonoids)( 85است.)  

به عنوان  (Gallic acid and Eugenol)اسید و اوژنول گالیک

 (Eugenia Caryophyllata)ترکیبات اصلی فعال در میخک 

اکسیدانی قوی (. اوژنول دارای فعالیت آنتی19اند )شناسایی شده

 Butylate hydroxylاکسیدان های سنتزی مثل آنتیهستند که با 

anisole (BHA)  وPyrogallol  قابل مقایسه است همچنین این

ترکیب دارای اثر مهارکنندگی روی پراکسیداسیون لیستین 

(Lesithin القاء شده توسط سیستم )2O2H-2+Fe ( میخک 85است .)

ع شکی، صنایهای گوناگونی در پزشکی، دامپزدارای خواص و استفاده

های ضد میکروبی، غذایی و داروسازی است. گیاه میخک دارای فعالیت

ضد ویروسی، ضد دیابتی، ضد التهابی، ضد ترومبوز، تب بری، ضد 

کشی، محرک جنسی و حفاظت از کبد استرسی، آرامش بخشی، حشره

(. 85اکسیدان قوی مطرح است )است. همچنین به عنوان آنتی

Sesquiterpenes موجود در میخک دارای خواص ضد های

 توجه با میخک اسانس از استفاده (. همچنین85زایی هستند )سرطان

 فلور و هضم قابلیت اکسیدانی،در سیستم آنتی آن مثبت ثیرأت به

 (.8) شودو ایمنی می عملکردی هایبهبود مکانیسم باعث میکروبی

اکسیدان ترین آنتیمهم Cویتامین اسیدآسکوربیک یا 

محلول در آب است که غشاهای بیولوژیک را در برابر 

پراکسیداسیون )در فاز آبی پیش از شروع پراکسیداسیون با 

بنابراین به  کند.های پروکسیل( حفاظت میحذف رادیکال

عنوان یک ماده مغذی که دارای اثرات مثبت بر کاهش 

اکسیداسیون و همچنین سالمت دستگاه گوارش است، مطرح 

نیز  8018و همکارن در سال   Seven (.4،43باشد )می

در جیره جوجه گوشتی  Cدریافتند که استفاده از ویتامین 

تواند دریافت مواد غذایی، وزن و ضریب تبدیل غذایی را می

 (.37بهبود بخشد )

با توجه به خواص ذکر شده از گیاه میخک و اسید 

میخک و آسکوربیک، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر روغن فرار 

اسید آسکوربیک بر اندازه و سطح جذب پرزهای روده به دنبال 

 .باشدمصرف فلز سمی و اکسیدان سرب در بلدرچین ژاپنی می
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 مواد و روش کار

و به سالن  یک روزه خریداری بلدرچینقطعه جوجه  180تعداد 

ها قبل از ورود جوجهپرورش طیور دانشگاه شهرکرد منتقل گردید. 

و  ضدعفونیسازی سالن شامل شستشو، مراحل آماده تمامبه سالن، 

روزگی با جیره پایه  7ها تا سن جوجه تنظیم دما و نور انجام شد.

که  گروه 4ها در جوجهکشی، پس از وزناین سن در تغذیه شدند. 

-بهتکرار بود تقسیم بندی شدند،  3با  قطعه 10هر گروه متشکل از 

 گرم( بود. ± 1ها مشابه )طوری که میانگین وزن همه پن

 نیشد و ا میتنظگراد درجه سانتی 32 رویسالن  یدما

کرد تا در  دایکاهش پ گراددرجه سانتی 3حدود  هفته هردما 

با  هی. تهودیرسگراد درجه سانتی 85 یپنجم به دما هفته

صورت به دان در طول دورهو  آب. انجام گرفت استفاده از فن

جیره پایه با توجه به نیازهای  قرار گرفت. پرندگانآزاد در اختیار 

 1( و مطابق با جدول NRC, 1994( )30بلدرچین ژاپنی )

به  B1 هیسو وکاسلیاز واکسن ن روزگی 7 سن درفرموله شد. 

روغن فرار میخک استفاده  استفاده شد. آب در آشامیدنی قیطر

 8شده در این تحقیق از شرکت باریج اسانس خریداری شد. 

لیتر از این اسانس به آزمایشگاه ارسال و با استفاده از میلی

ترکیبات ( Agilent 5975 C( توسط دستگاه )GC/MSتجزیه )

نمایش داده شده  1گیری و تعیین گردید که در جدول آن اندازه

 است.

دریافت کننده : 1گروه  :بودهای آزمایشی به شرح زیر گروه

در کل ر آب آشامیدنی ام استات سرب دپیپی 100+ جیره پایه 

: 8 روزگی( )گروه کنترل(. گروه 35تا  7)از  دوره آزمایش

گرم بر کیلوگرم روغن فرار میخک در میلی 150دریافت کننده 

: 3 گروهاستات سرب در آب آشامیدنی.  امپیپی 100جیره + 

گرم بر کیلوگرم روغن فرار میخک در میلی 450دریافت کننده 

: 4 گروهام استات سرب در آب آشامیدنی. پیپی 100جیره + 

 100 ام اسیدآسکوربیک در جیره + پیپی 500دریافت کننده 

 ام استات سرب در آب آشامیدنی.پیپی

کشی ها به صورت هفتگی وزنهمه پن دوره پرورش یط

و میزان دان مصرفی هر پن تعیین شد و ضریب تبدیل غذایی 

 اربشناسی روده یکی ریختهر پن محاسبه گردید. برای بررس

 یطوربهها انجام گرفت، از همه گروه روزگی 35در  یبردارنمونه

انتخاب و  یاتفاق طوربه هقطعه جوجه از هر گرو 9تعداد  که

 یانیم، از سه قسمت روده )قسمت کشتارشده و پس از  نیتوز

و با  گیرینمونه مترسانتی 3اندازه به( ایلئومو  ژژونومدوازدهه، 

شستشو داده شد. سپس در  (PBS, pH=7) نیفسفات بافر سال

قرار گرفته و پس از آن در  قهیدق 45کالرک به مدت  محلول

 شناسیریخت میکروسکوپی بررسی جهت درصد 50الکل  لیات

به  8005و همکاران در سال  Teshfamبر اساس روش  روده

رد هرکدانشکده دامپزشکی دانشگاه ش یولوژیزیآزمایشگاه ف

 (.32) شدارسال 

 (.GC/MSنتایج شناسایی ترکیبات فرار ). 1جدول 

 
 

 روزگی(.1-35درصد مواد اولیه و ترکیب شیمیایی جیره ) .8جدول 

 

 میزان )درصد( ترکیب
RI  شاخص(

 بازداری(

 بازداری زمان

 ترکیب

Eugenol 33/77 335/1335 175/12 

Iso-eugenol 35/0 03/1327 23/12 

β-

Caryophyllene 
54/9 934/1481 937/19 

α-Humulene 33/1 838/1453 924/80 

delta-

Cadinene 
8/0 353/1584 07/83 

Eugenol 

acetate 
07/0 019/1527 258/84 

Caryophyllene 

oxide 
82/0 019/1527 258/84 

 روزگی 35تا  1 مواد اولیه )کیلوگرم بر تن(

 3/424 ذرت

 1/434 درصد( 43کنجاله سویا )

 5/43 روغن سویا

 7/13 دی کلسیم فسفات

 10 کربنات کلسیم

 3/1 متیونین

 5/8 مکمل ویتامینه

 5/8 مکمل معدنی

 1/3 نمک

 E 5/1ویتامین 

 3D 5/0ویتامین 

 1000 جمع

 - ترکیب شیمیایی

 3000 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 83 پروتئین خام )درصد(

 2/0 کلسیم )درصد(

 4/0 فسفر قابل استفاده )درصد(

 15/0 سدیم )درصد(

 5/0 متیونین )درصد(

 27/0 متیونین + سیستئین )درصد(

 32/1 لیزین )درصد(

 97/0 ترئونین)درصد(

 33/1 آرژنین )درصد(

 31/0 تریپتوفان )درصد(
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)ارتفاع،  پرزها اندازه یبررس با روده یپرزها شناسیریخت

( lamina properia) پروپریا المینا الیه ضخامت و( سطح پهنا،

رنگ گرفتن در محلول  یبرا هانمونهاز  هرکدامد. دیگربررسی 

PAS  ،الم  یشده و بر رو دهیاز پرزها بر فیرد کیقرار داده شده

 کیبا  کروسکوپیم وسیلهبهها نمونه نیشد. سپس اقرار داده 

 .مورد بررسی قرار گرفتچشمی مدرج  یعدس

تفاع پرز از سطح باالیی آن تا قسمت باالی الیه المینا ار

گیری عرض پرز قسمت میانی پروپریا محاسبه گردید و برای اندازه

گیری شد. ضخامت الیه المینا پروپریا از فاصله بین پایه پرز اندازه

مساحت پرز با  .گیری شدپرز تا سطح باالیی الیه عضالنی اندازه

 :استفاده از فرمول زیر محاسبه شد

 (mmمساحت پرز ) =( π(( )mm(( )طول پرز )mm)عرض پرز )

بادی علیه واکسن نیوکاسل در گیری میزان آنتیاندازه

سرم با استفاده از آزمایش مهار هماگلوتیناسیون 

(Haemagglutination Inhibition (HIروی سرم )) های

 ت.شده صورت گرفجدا

 SIGMAافزار های به دست آمده توسط نرمکل داده

STAT 3.5 طرفه )و تست آنالیز واریانس یکOne way 

ANOVA )( 05/0در سطحP< )مورد آنالیز آماری قرار گرفت. 

 نتایج

های مربوط به وزن بدن، داده های رشد و بازده:شاخص

های خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی هر گروه در هفته

آورده شده است.  3تا پنجم و کل دوره پرورش در جدول  اول

، 150روزگی در تیمارهای میخک  35و  82وزن بدن در سن 

 و اسیدآسکوربیک نسبت به گروه سرب تنها )کنترل( 450

همچنین ضریب تبدیل  ،(>05/0P) دار داشتافزایش معنی

روزگی( در تیمارهای مذکور نسبت به  7-35غذایی کل دوره )

 (.>05/0P)دار یافت کاهش معنی کنترل

ی شناسنتایج مربوط به ریختشناسی پرزهای روده: ریخت

پرزهای روده به صورت میانگین ارتفاع، عرض، المینا پروپریا و 

در دئودنوم، ژژونوم و انحراف معیار(  ±)میانگین مساحت پرزها 

روزگی به ترتیب  35های مختلف در سن های گروهایلئوم جوجه

آورده شده است. اندازه و سطح جذب  3و  5، 4جداول در 

های های دئودنوم و ژژنوم در گروهپرزهای روده در قسمت

داری افزایش یافت و اسیدآسکوربیک به طور معنی 450میخک 

(05/0P<)  و در قسمت ایلئوم هرچند سطح جذب همه تیمارها

 نسبت به کنترل افزایش یافت اما این اختالف فقط در گروه

 .(>05/0P)دار بود اسیدآسکوربیک از نظر آماری معنی

 

خطای معیار(. در هر ردیف حروف نامتشابه نشان  ±های مختلف )میانگین در گروه FCR)و ضریب تبدیل غذایی ) FI)، دریافت غذا )(BW)پارامترهای وزن بدن . 3جدول 

 (.P<05/0دار است )دهنده وجود اختالف معنی

  100 + سرب  500 اسیدآسکوربیک  100 + سرب  450 میخک  100+ سرب  150 میخک )کنترل( 150 سرب های مورد مطالعه گروه

 )گرم( وزن بدن

 223/33±344/0 217/38±319/0 023/34±572/0 208/38±238/0 روزگی 7

 707/39±935/0 201/38±389/1 800/34±758/1 223/38±171/1 روزگی 14

 231/119±142/2 537/183±073/4 329/119±174/8 400/110±335/1 روزگی 81

 a582/1±571/150 b903/0±803/134 b397/3±233/134 b508/8±000/135 روزگی 82

 a183/1±042/179 ab528/0±929/129 b557/8±390/193 b784/4±772/198 روزگی 35

 دریافت غذا

14-7  284/1±550/28 785/3±337/71 837/4±473/71 070/1±937/77 

81-14 335/1±400/140 712/4±788/148 901/0±900/149 593/11±492/137 

82-81 912/4±310/134 387/3±301/133 704/4±542/153 990/11±325/138 

35-82 219/0±333/137 422/8±473/145 793/8±357/157 404/10±531/138 

35-7 797/5±593/554 527/10±433/583 228/4±872/535 838/88±711/540 

 ضریب تبدیل غذایی

14-7  051/0±744/8 831/0±409/8 027/0±320/8 033/0±177/8 

81-14 183/0±937/8 075/0±595/8 112/0±420/8 850/0±234/8 

82-81 132/0±093/4 835/0±379/3 380/0±009/4 438/0±785/3 

35-82 021/0±279/5 123/0±349/5 707/0±117/5 185/0±270/5 

35-7 a091/0±795/3 b078/0±352/3 b030/0±837/3 b044/0±401/3 
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 خطای معیار(. ±متر( )میانگین )میلی روزگی بر حسب 35های مختلف در های گروهمیانگین ارتفاع، عرض، المینا پروپریا و مساحت پرزهای دئودنوم در جوجه. 4جدول 

 (.P<05/0است ) های مورد مطالعهدار بین گروهی وجود اختالف آماری معنیدر هر ستون حروف نامتشابه نشان دهنده

 

خطای معیار(. در  ±متر( )میانگین روزگی بر حسب )میلی 35های مختلف در های گروهمیانگین ارتفاع، عرض، المینا پروپریا و مساحت پرزهای ژژونوم در جوجه. 5جدول 

 (.P<05/0های مورد مطالعه است )دار بین گروهی وجود اختالف آماری معنیهر ستون حروف نامتشابه نشان دهنده

 

انحراف معیار(. در  ±)میانگین  .متر(روزگی بر حسب )میلی 35های مختلف در های گروهمساحت پرزهای ایلئوم در جوجهمیانگین ارتفاع، عرض، المینا پروپریا و . 3جدول 

 (.P<05/0های مورد مطالعه است  )دار بین گروهی وجود اختالف آماری معنیهر ستون حروف نامتشابه نشان دهنده

 

 بحث

اثرات سوء سرب )به عنوان یک اکسیدان قوی( بر 

خوبی توسط شناسی پرزهای روده بهپارامترهای رشد و ریخت

و  Ebrahimiمحققین مختلف بررسی و شناسایی شده است. 

تواند سبب که سرب میگزارش دادند  8015همکاران در سال 

بدن و به هم خوردن  وزنجذب مواد غذایی، کاهش کاهش 

و همکاران در  Sevenمطالعه (. 10) ضریب تبدیل غذایی شود

های جوجه سرب در جیرهکه استفاده از  نشان داد 8018سال 

وزن بدن شده که تواند منجر به کاهش عملکرد و گوشتی می

به جیره  propolisو  Cاین اثرات منفی با اضافه نمودن ویتامین 

 .(37) یابدبهبود می

اکسیدانی نظیر های فرار و مواد آنتیاستفاده از روغن

اسیدآسکوربیک در جیره طیور گوشتی سبب بهبود استفاده از 

ظرفیت  .(1شود )جه افزایش رشد و بازده میغذا و در نتی

اکسیدانی مخاط روده پرندگان در محافظت از دیواره روده آنتی

های آزاد اکسیژن با منشاء غذایی، های رادیکالدر برابر فعالیت

ا ها بسیار بهای التهابی به میکروبمتابولیسم مخاط و پاسخ

بیان  8012و همکاران در سال  Semiz(. 84باشد )اهمیت می

های فرار نقش به اکسیدانی روغننمودند که خاصیت آنتی

ها در مقابل آسیب اکسیداتیو دارد سزایی در حفاظت سلول

فرار  اکسیدان نظیر روغنبنابراین استفاده از ترکیبات آنتی (.33)

تواند در کاهش اثرات مخرب سرب میخک و اسیدآسکوربیک می

 تأثیر مثبت داشته باشد.  

های دریافت کننده اسیدآسکوربیک و پژوهش حاضر گروهدر 

نسبت به گروه کنترل )سرب تنها(  450روغن فرار میخک در سطح 

. همچنین (P<05/0)داری وزن بدنی باالتری داشتند به طور معنی

های دریافت کننده اسیدآسکوربیک و هر دو سطح روغن فرار گروه

ند ذایی بهتری داشتمیخک، نسبت به گروه کنترل ضریب تبدیل غ

 پارامتر                           

 گروه     
 متر مربع(مساحت )میلی المینا پروپریا عرض ارتفاع

 a901/0± 933/0 a700/0±790/0 a002/0±147/0 a009/0±111/0  ( )کنترل(100سرب )

 ab080/0±431/0 a002/0±118/0 b013/0±884/0 ab017/0±133/0 (100سرب ) +(150میخک )

 b034/0±428/0 a010/0±183/0 b080/0±884/0 b080/0±193/0 (100سرب ) +(450میخک )

 b040/0±571/0 a010/0±189/0 b012/0±877/0 b038/0±841/0 (100سرب )  +(500اسیدآسکوربیک )

 پارامتر                                           

 گروه 
 متر مربع(مساحت )میلی المینا پروپریا عرض ارتفاع

  a015/0±0823/0  a005/0±037/0 a009/0±181/0 a003/0±030/0 ( )کنترل(100سرب )

  ab015/0±331/0 ab002/0±099/0 b015/0±805/0  ab011/0±105/0 (100سرب ) +(150میخک )

  b081/0±405/0  b002/0±111/0  ab015/0±127/0 b009/0±133/0 (100سرب ) +(450میخک )

  b030/0±355/0  b003/0±119/0  ab083/1930±193/0 b013/0±138/0 (100) سرب +(500اسیدآسکوربیک )

 پارامتر                        

 گروه  
 متر مربع(مساحت )میلی المینا پروپریا عرض ارتفاع

  a013/0±839/0 a004/0±37/0  a007/0±130/0  a005/0±051/0 )کنترل( ( 100سرب )

  a013/0±823/0  ab007/0±93/0  b010/0±153/0  ab009/0±022/0 (100سرب ) +(150میخک )

 a010/0±843/0  b007/0±114/0  ab014/0±138/0  b007/0±090/0 (100سرب ) +(450میخک )

  a015/0±821/0  ab002/0±24/0 b009/0±131/0  ab002/0±074/0 (100سرب ) +(500اسیدآسکوربیک )
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(05/0>P)های. این نتایج در توافق با یافته Seven  و همکاران در

است که به ترتیب  8011و همکاران در سال  Mukhtarو  8018سال 

های گوشتی چالش در جیره جوجه Cنشان دادند استفاده از ویتامین 

و  گیریشده با سرب و استفاده از اسانس میخک منجر به بهبود وزن

مسمومیت با سرب سبب سوء (. 82،37شود )ضریب تبدیل غذایی می

تغذیه در حیوان شده و به طبع ممکن است سوبسترای الزم برای 

 اکسیدانی، دچارهای آنتیهای مختلف از جمله آنزیمتولید پروتئین

اختالل شود و از طرفی برخی مطالعات حاکی از تداخل سرب در جذب 

 (. 88ضروری است )و متابولیسم برخی فلزات 

اکسیدان است که به طور اسیدآسکوربیک ترکیبی آنتی

مشخص سبب مهار سطوح پراکسیداسیون لیپیدی در کبد و مغز 

های صحرایی در مواجهه شود و سطوح کاتاالز را در کلیه موشمی

خواص آن به دلیل دو گروه تیولی  (.33) دهدبا سرب افزایش می

آسکوربیک تنها و فلزات نقش دارد. اسیداندازی است که در به دام

هد دیا در ترکیب با تیامین میزان دفع کلیوی سرب را افزایش می

 (. 17کند )و همچنین میزان تجمع کبدی و کلیوی سرب را کم می

در تحقیق حاضر گروه دریافت کننده اسیدآسکوربیک همراه 

روه گداری مساحت پرز بیشتری نسبت به با سرب به طور معنی

این نتایج که با  (.P<05/0) کننده سرب به تنهایی داشتدریافت

 Cکننده ویتامین دریافت بهبود پارامترهای پرزهای روده در گروه

و   Rodriguesهمراه است، در توافق با نتایج به دست آمده توسط

است که بیان کردند اسیدآسکوربیک باعث  8012همکاران در سال 

افزایش ارتفاع پرزهای روده و بهبود وضعیت و یکپارچگی مخاط 

و همکاران  Hasanpour(. همچنین 34شود )روده گربه ماهی می

 نظیر ویتامین هاییاکسیدانکاربرد آنتینشان دادند  8013در سال 

E  رشد  فزایشاهای گوشتی باعث بهبود عملکرد، جوجه در جیره

 (.12)شود می هاو جلوگیری از تخریب آن اپیتلیال هایسلول

Liu  عوامل دادند که نشان  8014و همکاران در سال

سبب ایجاد اثرات منفی و آسیب به پرزهای ای زای تغذیهاسترس

و همکاران در  Viverous(. در مطالعه 83) دشوروده در موش می

 ساختار و روده مخاط وضعیتمشخص شد که  8011سال 

 در فعال به مواد روده پاسخ از خوبی شاخص آن میکروسکوپی

 پرزهای روده مانند شناسیریخت تغییرات وباشد می خوراک

  (.40) تواند اتفاق افتدمیدر حضور مواد سمی  ترکوتاه

های فرار عالوه بر بهبود بازدهی گزارش شده است که روغن

دهند و همچنین نیز کاهش می گوشت طیور و الشه، وزن روده را

(. 7کنند )های هضمی و حرکت روده را نیز تحریک میترشح آنزیم

Mukhtar  جیره در میخک اسانس طی بررسی 8011در سال 

 در را عملکرد و مصرف خوراک در بهبود گوشتی، هایهجوج

 اثرات به مربوط را بهبود که این کرد، مشاهده گوشتی هایجوجه

 Ghazanfari .(82)دانست  دستگاه گوارش در میخک اسانس مثبت

طی مطالعه خود گزارش کردند که استفاده  8014و همکاران در سال 

گرم بر کیلوگرم روغن فرار میخک در جیره جوجه گوشتی میلی 300 از

 (.14شود )منجر به بهبود دریافت غذا، افزایش وزن و بازده رشد می

ده با سرب که روغن فرار های چالش شدر مطالعه حاضر گروه

( را در جیره دریافت نمودند 450 خصوص در سطحمیخک )به

کننده سرب به تنهایی، کمتر تحت تاًثیر نسبت به گروه دریافت

اثرات منفی این فلز بر پرزهای روده قرار گرفتند و به طور 

(، >05/0Pداری اندازه پرز و مساحت جذب بیشتری داشتند )معنی

 8012و همکاران در سال  Chowdhuryبا پژوهش که این نتایج 

در تطابق است؛ این پژوهشگران اثبات کردند روغن فرار میخک با 

اکسیدانی قوی باعث سالمت، بهبود میکروفلور و افزایش اثرات آنتی

 (.2شود، )های گوشتی میارتفاع پرزهای روده کوچک در جوجه

پرزهای روده و به شناسی اثرات مثبت روغن فرار میخک بر ریخت

بات توان به ترکیدنبال آن بر پارامترهای رشد بلدرچین ژاپنی را می

اکسیدانی و ضد میکروبی موجود در روغن فرار میخک مانند آنتی

و همکاران در سال  Millerها نسبت داد. فالونوئیدها و مونوتروپن

های اکسیدانی، سلولگزارش دادند که ترکیبات آنتی 8001

ریزی شده در اثر استرس روده را در مقابل مرگ برنامهپوششی 

افت های بکند و در نتیجه باعث رشد سلولاکسیداتیو محافظت می

اکسیدانی میخک در اثرات قوی آنتی(. 83شوند )پوششی روده می

(. روغن میخک 9،13مطالعات متعددی به اثبات رسیده است )

کسیل و همچنین های هیدروکنندگی رادیکالدارای اثر مهار

 -αاکسیدانی اوژنول با کننده آهن بوده و فعالیت آنتیشالته

tocopherol ( 85قابل مقایسه است.) 

کند فاکتورهای محرک هضم شواهدی وجود دارد که بیان می

های گیاهی وجود دارد که عالوه بر های گونهو جذب در عصاره

 هایباکتریتحریک هضم دارای فعالیت ضد میکروبی در برابر 

موجود در روده هستند. گیاهان دارویی باعث تحریک سیستم هضم 

های هضم لوزالمعدی در طیور و بهبود عملکرد کبد و افزایش آنزیم

توانند مانع اکسیداسیون ترکیبات ها میاکسیدانشوند. آنتیمی

توانند باعث کاهش میکروبی میمغذی شوند و ترکیبات ضد

ای پرندگان روده -ی معدیموجود در تنه جمعیت باکتریایی مضر
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تواند باعث شکسته شدن شوند. وجود عوامل مضر باکتریایی می

 (.48ها اختالل ایجاد کند )اسیدهای آمینه شده و در جذب آن

ه دلیل بهای فرار روغنفنولی  باتاکسیدانی ترکیویژگی آنتی

اجازه ها باشد که به این ترکیبها میقابلیت احیاکنندگی آن

 شالتهدناتورهای هیدروژن و  عنوان عامل احیاکنندگیدهد بهمی

های ترکیبات موجود در روغن .(37)های آهن عمل نمایند کننده

های دخیل در سیستم افزایش کارایی آنزیمتوانند با فرار می

اکسیدانی بدن همانند گلوتاتیون ردوکتاز، برای سالمتی آنتی

 . (3)کننده مناسب باشد مصرف

از طرف دیگر اثرات مثبت روغن میخک بر اندازه و سطح جذب 

توان به پرزهای روده که در تحقیق حاضر مشاهده گردید را نیز می

های دریافت کننده روغن میخک بهبود فلور طبیعی روده در گروه

مشخص  8014در سال  Zhongtangو  Panنسبت داد. در تحقیق 

توجهی بر  قابل تأثیر تواندمی ارشگو دستگاه بیومیکر فلورشد که 

 گونه هر ترتیب بدین باشد، داشته گوشتی طیور بازده و سالمتی

یا  زاعلت استقرار عوامل بیماری به تواندمی طبیعی فلور اختالل در

 میکروفلور .گردد همراه مضر دهنده رشد با اثرهایهای کاهشباکتری

 حضور در بلکه ،شود روده توده افزایش باعثتواند می تنها نه روده

 40 تا روده بافت هایسلول جایگزینی سرعت روده هایبمیکرو

و همکاران در  Mohammadiمطالعه (. 38یابد )می افزایش درصد

تواند باعث بهبود عملکرد نشان داد که اسانس میخک می 8013سال 

رشد، سالمتی دستگاه گوارش، فلور میکروبی و وضعیت ایمنی 

 .(87)های گوشتی شود جوجه

Myandoab  وMansoub  مشاهده کردند  8018در سال

های گیاهان دارویی در جیره، باعث که افزودن ترکیب عصاره

روزه شد. این  48ها در یک دوره افزایش وزن بدن بلدرچین

محققین نتیجه گرفتند که بهبود هضم مواد غذایی منجر به ایجاد 

ای هکه باعث کاهش حضور باکتری تعادل در میکروفلور روده شده

 8012و همکاران در سال  Giannenas (.89پاتوژن شده است )

پرزهای بر در جیره استفاده از گیاهان دارویی گزارش کردند که 

 و داردمثبت گوشتی اثر  هایو فلور دستگاه گوارش جوجه روده

 (.15نماید )میرا تقویت  عملکرد رشد

افه داد که اضبه طور کلی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان 

میخک فرار و روغن ام پیپی 500به میزان آسکوربیک اسید نمودن

غذایی جیره گرم بر کیلوگرم میلی 450به خصوص در سطح 

پرزهای روده را کاهش داده و سبب بر سرب تواند اثرات منفی می

 .ودش بلدرچین ژاپنی دربهبود ضریب تبدیل خوراک و وزن نهایی 

 یسپاسگزار

بدین وسیله از تمامی پرسنل محترم دانشکده و کلینیک 

دامپزشکی دانشگاه شهرکرد که در انجام مراحل این پژوهش 

 همکاری نمودند کمال سپاسگزاری را دارم.

 تعارض منافع

 تعارض در منافع گزارش نشده است. سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Many of the negative effects of heavy metals can be reduced by diets containing anti-oxidant 

compounds such as vitamins and herbs. 

OBJECTIVES: The aim of this study is evaluation of the effect of Clove essential oil and Ascorbic acid on growth 

performance and intestinal villi morphology in Japanese quail following oral administration of Lead. 

METHODS: A total of 120 one-day old quails were divided into 4 groups with 30 quails in each group (3 replicates). 

The group 1 was fed with basal diet, the groups 2 and 3 were fed with basal diet + 150 and 450 mg/kg diet clove 

essential oil respectively, the group 4 was fed with basal diet + 500 ppm ascorbic acid (vitamin C) in diet. All groups 

received 100 ppm lead acetate in drinking water during the experimental period (7-35 days). At day 35, 3 segments of 

intestine (duodenum, jejunum and ileum) were isolated. 

RESULTS: The group clove 450 ppm and ascorbic acid had significantly more body weight than control (P<0.05). 

Also, the group clove 150, 450 ppm and ascorbic acid had significantly less Feed Conversion Rate (FCR) than control 

(P<0.05). The group clove 450 ppm and ascorbic acid had significantly greater villi dimensions and absorptive surface 

in the different segments of the intestine in comparison to control (P<0.05). 

CONCLUSIONS: The results showed that adding ascorbic acid and clove essential oil to Japanese quail diet, reduced 

the negative effects of lead on body weight, feed conversion ratio and intestinal villi absorptive surface. 

Keywords: Clove, Ascorbic acid, Lead, Intestinal morphology, Japanese quail 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Results of identification of volatile compounds (GC/MS). 
Table 2. Percentage of primary materials and chemical composition of the diet (1-35 days). 

Table 3. Body weight (BW), feed intake (FI) and feed conversion rate (FCR) in different groups (mean ± standard error). The different letters in 

each row indicate that there is a significant difference (P<0.05). 
Table 4. Mean of height, width, lamina properia and absorption surface of duodenal villi in 

different groups of broilers at day 35 (mm) (mean ± standard error). The different letters in each column indicate that there is a significant 

difference (P<0.05). 
Table 5. Mean of height, width, lamina properia and absorption surface of jejunum villi in different groups of broilers at day 35 (mm) (mean ± 

standard error). The different letters in each column indicate that there is a significant difference (P<0.05). 

Table 6. Mean of height, width, lamina properia and absorption surface of ileum villi in different groups of broilers at day 35 (mm) (mean ± 
standard error). The different letters in each column indicate that there is a significant difference (P<0.05). 

Table 7. Mean of HI titer against live Newcastle vaccine in different groups of broilers at day 21 (mean ± standard error). The different letters 

indicate that there is a significant difference (P<0.05). 
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