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 سطوح اثرات یابیارز  :هدف .تخمگذار هایمرغ جیره در سبز چای برگ پودر مختلف سطوحبررسی   :مطالعاتی زمینه

تعداد  :روش کار. تخمگذار هایمرغ خون اکسیدانیآنتی وضعیت و سرم لیپیدهای ید،بر عملکرد تول سبز یمختلف برگ چا
با  یمارت 5به  یدر قالب طرح کامالً تصادف یهفتگ 60در سن  W-36 ینال-یها یهسو یدذار لگهورن سفمگقطعه مرغ تخ 120

سبز،  یبرگ چاپودر بدون  یهپا یرهج( 1شامل:  یشیآزما هاییرههر تکرار( اختصاص داده شد. ج یقطعه برا 4تکرار ) 6
 حاوی یهپا یره( ج4سبز،  یدرصد پودر برگ چا 1 حاوی یهپا یرهج( 3سبز  یدرصد پودر برگ چا 5/0 حاوی یهپا یره( ج2
. شدند تغذیه هفته 7 مدت بهبودند که  E یتامینو تن در یلوگرمک یمن حاوی یهپا جیره( 5سبز،  یدرصد پودر برگ چا 5/1

پرندگان موردارزیابی  یخون یهافراسنجه برخی ازدر آخر دوره، و  یرکوردبردار یبه صورت هفتگ هاعملکرد تولید مرغ

 درصد 5/0بیشتر از سطوح  ی تغذیه شده باهامرغ پرندهو توده تخم یگذارتخممصرف خوراک، درصد :یجنتا. قرار گرفت
 ییرتأث E یتامیناستفاده از و یول ،(P<05/0) یافت یشخوراک افزا یلتبد یبو ضر سبز، نسبت به گروه شاهد کاهش یچا

 یینپا یلیبا تراکم خ یپوپروتئینل کلسترول کل و گلیسیرید،یتر یرمقاد. نداشتنسبت به گروه شاهد  یدبر عملکرد تول
(VLDL)  یافت کاهشبه گروه شاهد  نسبتسبز،  یبرگ چا درصد 5/1 حاوی هدریافت کننده جیرسرم خون پرندگان 
(05/0>P) .سبز  یدرصد چا 5/1در سطح  یزن یپیدل یداسیونعنوان شاخص پراکس به سرم خون آلدهیددیمالون میزان

 یافت افزایش یزتام سرم خون ن کسیدانییآنت یتظرف وشاهد کاهش  یمارنسبت به ت E یتامینو یمارهمانند ت

(05/0>P). هایمرغ یدتول عملکردبر  یمنف اثراگرچه ، سبز یچادرصد  1حداقل استفاده از  طور کلی،به  :یینها یریگ یجهنت 
پرندگان خون  یدانیاکسیآنت یتظرف یشخون و افزا یگلیسریدباعث کاهش کلسترول و تر توانست یول شتدا تخمگذار
 گردد. E یتامینهمانند و
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 مقدمه
Camellia(  1سیننسیس کاملینا علمی اسم با چای

(sinensis برگ از معموالً که است گیاهی ایگونه 
 استفاده نوشیدنی تهیه برای آن برگی هایوجوانه

 و سیاه چای سبز، چای زرد، چای سفید، چای. شودمی
 آنها فرآوری فرآیند تنها و بوده گونه این از همگی غیره

 میزان در هاچای این تفاوت. است متفاوت یکدیگر با
 چای تولید فرایند در و ستا هابرگ اکسیداسیون

 ی. چاپذیردیصورت م یکم بسیار اکسیداسیون سبز،
 یشب یفعال و حاو یستز یبترک 200از  یشب یسبز دارا

 ترکیب (.2010 البدار) باشدیماده مختلف م 300از 
و 2هاین)کاتچ هافنلازپلی متشکل چای، شیمیایی

 ،6تربرومینی ،5ین)کافئ 4یدهاآلکالوئ (،3دهاوئیونوفال
 غیر ترکیبات دیگر و اسانسی یها(، روغن7تئوفیلین
 یشترب در (.2007 و همکاران ی)کارور باشدمی مشخص

 یداشتن مواد یلسبز را به دل یانجام شده چا یقاتتحق
 یدمف ییخواص دارو ی( دارااکسیدانی)آنت ینمانند کاتچ

چون  یمعروف هاییداناکس یکه نسبت به آنت دانندیم
 نتایج .کندیعمل م تریقو یاربس E و  Cهاییتامینو

 تغذیه در یچا برگمورد اثرات استفاده از  در یمتفاوت
 برگ از استفاده منابع، برخی در. است شده گزارش طیور
 یورباعث کاهش عملکرد ط سطوح، برخی در سبز چای

دادند که ( گزارش 2011همکاران ) و یاناآرشده است. 
 هایمرغ یرهسبز به ج یدرصد برگ چا 5/1افزودن 

کنترل  یرهتخمگذار باعث کاهش مصرف غذا نسبت به ج
 1که تا  کردند گزارش زی( ن2018و همکاران ) نگیب. شد

 قرار ریتأث تحت را دیسبز، عملکرد تول یچا برگدرصد 
 درصد کاهش باعث درصد، 1 از باالتر سطوح یول نداد

را  یورعملکرد بهتر ط یمنابع حت برخی .شد یتخمگذار
 عبدالعظیمسبز گزارش کردند.  یچا ترپاییندر سطوح 

 سبز، چایدرصد  75/0افزودن  که کرد( گزارش 2005)
 بهبود را ژاپنی بلدرچین غذایی تبدیل ضریب و عملکرد
 2/0 افزودن که کرد( گزارش 2004) یهارت لا. بخشید

                                                           
1 Camellia sinensis 
2 Catechins 
3 Flavanoids 
4 Alkaloids 
5 Caffeine 

 رامرغ تخم توده توانست ،سبز چای برگ پودر درصد
 یزن محققان بعضی. دهدبه گروه کنترل بهبود  نسبت

 و زینبگزارش نکردند. بطور مثال  یداریاثرات معن
 چای برگ پودر افزودن که دادند گزارش( 2010) همکاران

 وزن بر داریمعنی تأثیر 5 و 3، 1 حوسط در جیره به سبز
 یباتداشتن ترک یلسبز به دل یچا .نداشت مرغتخم

 ها،فالوادیول ها،فالونول ها،کاتچین مانند ایپیچیده
 سالمتیبر  تاثیرشان ،اسیدها فنولیک و فالونوییدها

 و گلیسیرید تری کاهش کلسترول، کاهش انسان از جمله
 هایگزارش .است رسیده اثبات به دیابت از جلوگیری

 وجود یورط درسبز  چای اثرات اینمورد  در یمحدود
 یکلسترول وتر کاهش( 2011وهمکاران ) آریانا. دارد

 5/1شده با  یهتخمگذار تغذ یهامرغ سرم خون یسیریدگل
و  زینب .اندرا گزارش کردهسبز  یدرصد پودر برگ چا

خون  یدانیاکسیآنت یتظرف یشافزا یزن (2010همکاران )
سبز را گزارش  یشده با پودر برگ چا یهپرندگان تغذ

شمال محصول در  ینا یعکشت وس به توجه باکردند. 
در مورد استفاده از چای سبز  تحقیقات ، عدم وجودیرانا

های تخمگذار و همچنین  تحقیقات ایرانی در جیره مرغ
اکسیدانی چای سبز در بسیار محدود در مورد نقش آنتی

 یبررس یق،تحق ینهدف اهای تخمگذار با سن باال،   مرغ
 ید،تولبر عملکرد ایرانی  چای سبز مختلف سطوح

تخمگذار  یهامرغ یدانیاکسیآنت یتسرم و ظرف یپیدهایل
 بود.در سن باال 

 

 هامواد و روش
شد.  خریداری گیالن استان الهیجان مزارعسبز از  چای

 جدول) آن شیمایی یباتترک یو شناخت برخ یینپس از تع
 ینو پروتئ یاساس انرژ بر یشیآزما هاییرهج ،(1

 یهنژاد لگهورن سو یهتغذ یراهنما یهطبق توص یکسان،
فرموله  UFFDAکمک نرم افزار  به w-36 ینال-یها

 (.2 جدول) شدند

6 Threobromine 
 heophyllineT7 
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 ینال-های یهسوذار مگتخقطعه مرغ  120یق،تحق ینا برای
هفته قبل از شروع  یکاستفاده شد.  یهفتگ 60در سن 

در نظر گرفته شد. ها قفس به یریدوره عادت پذ یشآزما
قفس  30به  یها بطور تصادفمرغ یش،شروع آزما یبرا
هر  درمرغ  4تکرار و  6 با یمارت 5) یشیحد آزمااو یا

 9. دان در دو نوبت صبح ساعت یافتندتکرار( اختصاص 
 100 هرمرغ یبه ازا یمون 5صبح و عصر ساعت  یمن و

: بودند صورت بدین یشیآزما هاییرهج شد. توزیعگرم 
 افزودن بدون و یاسو کنجاله-ذرت یهبر پا یهپا یرهج( 1

 درصد 5/0 با همراه پایه جیره( 2 سبز، چای برگ پودر
 پودر درصد 1 با همراه پایه جیره( 3 سبز چای برگ پودر
 پودر درصد 5/1 با همراه پایه جیره( 4 سبز، چای برگ
 درصد  05/0ا همراه ب یهپا جیره( 5 سبز، چای برگ

 و شدند تغذیه هفته 7 مدت به هاجیره تمامی . E یتامینو
ساعت  15 صورته بمدت  ینا درسالن  یبرنامه نور

 سالن. شدت نور شد تنظیم یکیساعت تار 9و  ییروشنا
 مرغداری سالن. بود شده تنظیم لوکس 40 اساس بر یزن

. بود ایطبقه سه قفس ردیف 2 به مجهز تخمگذار مرغ
 و پالستیک جنس از ناودانی صورت به دانخوری سیستم
 برای. . بود نیپل صورت به نیز آن آبخوری سیستم

 صورت به ها،سلول به آزمایشی تیمارهای تخصیص
 تکرار و تیمار شماره برچسبی با و شد انجام تصادفی

 .گردید مشخص هاقفس
 یموجود در مواد خوراک یاز مواد مغذ یآگاه یبرا ابتدا 

و برگ چای  یاز مواد خوراک یامورد استفاده، نمونه
 یهاطبق روش یمواد مغذ یزشد و جهت آنالگرفته 

دام  یهتغذ یشگاه( در آزما2005) AOACاستاندارد 
دانشگاه  یدانشکده کشاورز یگروه علوم دام یشرفتهپ

 یجقرار گرفت؛ که نتا یبیتقر یهتجز موردتکرار  4 در یزتبر
ارائه شده است.  1در جدول  برگ چای یمیاییش یزآنال

 Kjeltec Analysis) خام توسط دستگاه کلدال پروتئین

Foss 2300 Tecator, Denmark) ،توسط خام چربی 
(، خاکستر خام در Suk, Velp, Italy) سوکسله دستگاه

 Foss) فایبرتک دستگاه با ADF و NDF  یکی،کوره الکتر

Tecator, Denmark) خام با استفاده از  یانرژ یزانم و
 .شد یریگاندازه (Parr, USA) یمتردستگاه بمب کالر

 

Table 1- Chemical composition of green tea leaf 

powder 
Amount  Unit      Nutrients  

17.50 % Crude protein   

2750 Kcal/kg  Gross energy  
6.23 % Ether extract   

5.23 % ASH   

44.04 % NDF  

25.52 % ADF  

 
توده  یزانوزن، م یانگینم ید،مصرف خوراک، درصد تول

 یخوراک به صورت هفتگ یلتبد یبمرغ و ضرتخم
 و بر اساس روز مرغ محاسبه شد. یرکوردبردار

 یهاسرم خون، با استفاده از سرنگ یآورجمع برای
شد.  یریگها خوناز بال پرنده لیتریلیم 5مصرف  یکبار

پرنده از هر  یکها )خون از پرنده یآورپس از جمع
شد و به  یختهدار رژل یشهش یکتکرار(، خون پرنده به 

شده،  یاتاق نگهدار یمعمول یساعت در دما یکمدت 
 یقهدور در دق 3000و با سرعت  یقهدق 15سپس به مدت 

شدند تا سرم کامالً جدا شود و سپس سرم  یفیوژسانتر
 یآورجمع لیتریلیم 5/1 هاییکروتیوپجدا شده در م

 خونسرم  یوشیمیاییب یفاکتورها یریگشد. اندازه
 سرم، دآلدهیدیمالونیل سرم، تام اکسیدانیآنتی ظرفیت)

 یها( نمونهVLDL وکلسترول کل  گلیسرید،یتر
 617- CLima( ral.coبا استفاده از دستگاه ) یشیآزما

 یبا روش فتومتر یاتک نقطه یشو آزما یاساخت اسپان
 انجام شد.

ی آمار افزارنرم توسط شده آوریجمع هایداده نتایج
(2009SAS ) یهاستفاده از رو با GLM و  یهمورد تجز

دار بودن یمعن یبررس یقرار گرفت و برا یآمار یلتحل
 استفادهکرامر  - توکی آزمون از هایانگینم ینتفاوت ب

ها داده یلوتحل یهتجز یمورد استفاده برا ی. مدل آمارشد
 :باشدمی یرصورت زبه

Yij= µ+Ti+eij 

ijY = شاهده، هر مقدار شاهدات، یانگینم =µ  م = اثر  iTم
 مربوط به مشاهده یشی= اشتباه آزما ije، یمارت
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Table 2- Ingredients and chemical composition of diets 

Dietary components (percent) 
Control 0.5% GTLP1 1% GTLP 1.5% GTLP 0.05% Vit.E 

Corn grain 61.90 61.97 61.43 61.20 61.87 

Soybean meal 21.45 21.28 21.12 20.96 21.28 

Wheat bran 2 2 2 2 2 
Green tea leaf 0 0.5 1 1.5 0 

Soybean oil 0.92 0.89 0.85 0.81 0.92 

DCP 1.48 1.47 1.46 1.45 1.48 

Oyster shell 11.04 10.98 10.93 10.98 11.04 

NaCl 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
NaHCO3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
DL-methionine 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
L-lysine HCL 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
Vitamin2 and mineral premix3 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Vit E - - - - 0.05 

Calculated chemical composition (%)      

AME (Kcal/kg)  2660 2660 2660 2660 2660 
Crude protein (%) 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 
Calcium (%) 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 
Available phosphorus 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Na 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
Methionine+cysteine 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
Lysine 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
Threonine 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 
Dietary anion cation balance (Meq/kg) 190 190 190 190 190 

Green Tea Leaf Powder1  

Premix chemical composition of vitamins and minerals2: The amount of vitamins supplied by premix per kg of feed: 

Vitamin A, IU 10,000; D3; IU 2500; E; IU; 10; B1; 2.2 mg; B2; 4 mg; B3, 8 mg; B6; 2 mg; B9; 0.56 mg; B12; 0.015 mg; 

H2; 0.15 microgram; Choline chloride; 200 mg. 

The amount of minerals3 supplied by the premix per kg of feed: Manganese 80 mg; Iron; 50 mg; Zinc 60 mg; Copper 5 

mg; Iodine 1 mg; Selenium 0.1 mg. 

 

 بحث و نتایج
سبز  یبرگ چاپودر اثرات افزودن سطوح مختلف  نتایج

ارائه  3 جدولدر تخمگذار  یهابر مصرف خوراک مرغ
سبز  ینشان داد که استفاده از برگ چا جیشده است. نتا

 مصرف درصد، باعث کاهش 5/0 تر ازباالدر سطوح 
 سطوح افزودن با( 2018) همکاران و نگیب. شد خوراک
تخمگذار نشان  یهامرغ رهیج بهسبز  یچا برگمختلف 

 مصرف درصد 1 تر ازباالدادند که استفاده از سطوح 
و  ی( و و2008) دایوشیو  مای. کوجکاهش داد راخوراک 

حاضر، کاهش  شیآزما جینتا مشابه زین( 2012همکاران )
سبز  یچا ترنییدر سطوح پا یمصرف خوراک را حت

کاهش  لی( دل2018و همکاران ) نگیاند. بکرده گزارش
 یشده با چا هیتغذ یهامصرف خوراک را در مرغ ینسب

 لیسبز به دل یچا برگ یبو وبودن طعم  زیسبز، تند و ت
 اول هفته در خصوصاً که کرد عنوانباال  تاننو  هااسانس

 زین شیآزما نیدر ا .دهد قرار ریتأث تحت تواندیم شتریب
نشان داده شده است، مصرف  3گونه که در جدول همان

 یهاهفتهاز  شتریاول و دوم ب یهاهفتهها در خوراک مرغ
سبز قرار گرفته  یبو و طعم تند برگ چا ریتأثتحت  ،یبعد

 ،E نیتامیشده با و هیخوراک پرندگان تغذ مصرفاست. 
 با گروه شاهد نشان نداد.  یداریمعن تفاوت
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 ens(g) of laying h ntakeon feed i 1evels of GTLPerent liffEffects of d -Table 3 
Dietary 

treatments Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Total period  

Control  a90.38  a92.17 89.16  a89.33 a88.83 ab88.10 a89.16 a89.59  

0.5 % GTLP a89.34 a89.74 89.16 ab88.50 a88.83 ab88.00 ab87.50 a88.72  

1 % GTLP  b85.48  b84.65  88.40 ab87.33 ab87.16  bc86.00    b85.75 b86.40  

1.5 % GTLP  ab88.15  b83.05  88.51 b86.00   b85.55  c84.16    b85.08 b85.79  

0.05 % Vitamin E  ab88.97  a91.34 89.66 a89.58   a89.66 a89.50 a89.00 a89.67  

SEM 0.926 1.03 0.187 0.645 0.649 0.603 0.774 0.435  

P-value 0.012 0.0001 0.116 0.003 0.001 0.0001 0.002 0.0001  

significantly (P < 0.05)Means with different superscripts within a column differ a,b 
1 Green tea leaf powder  

                  

 سبز یچا برگپودر  مختلف سطوح اثرات افزودن جینتا
 4 جدول در تخمگذار یهامرغ مرغتخم دیتول درصد بر

 هفته دو در اگرچه که دهدینشان م جیارائه شده است. نتا
 ریتأث نتوانست سبز، یچا برگ پودر از استفاده اول،
 هفته از یول باشد، داشته دیتول عملکرد بر یداریمعن

 سبز، یچا برگ درصد 5/1 و 1 سطوح بعد، به سوم
 شاهد گروه به نسبت را مرغتخم دیتول عملکرد توانست

 نیمشابه ا .دهد یداریمعن کاهش و داده قرار ریتأث تحت
 1( نشان دادند که تا 2018و همکاران ) نگیب ش،یآزما

 ،گرفتقرارن ریتحت تأث دیسبز، عملکرد تول یدرصد چا
 درصد کاهش باعث درصد، 1 یباال سطوح یول

 خوراک مصرف کاهش را آن لیودل گردید یتخمگذار
)جدول  دارد یخوان هم قیتحق نیا جینتا با که کردند انیب
( 2012) همکاران و یو و( 2008) دایوشی و مایکوج(. 4
 یهامرغ یگذارتخم درصد در یداریمعن رییتغ زین

 مشاهده سبز یچا نییپا سطوح با شده هیتغذ تخمگذار
استفاده از سطوح باالتر، کاهش درصد  در اثر یول نکردند

کاهش  ز،یمحققان ن نیمشاهده شد هرچند که ا یتخمگذار
سبز  یچا ترنییدر سطوح پا یمصرف خوراک را حت

و  بیسواس ش،یآزما نیموافق با ااند. گزارش کرده
سبز  ینشان دادند که استفاده از چا یز( ن2000همکاران )

 یگذار، عملکرد تخمگذارمرغان تخم یرهدرصد ج 6/0تا 
 نیز( 2011) همکاران و آریاناقرار نداد.  یررا تحت تأث

 تأثیر سبز چای پودر درصد 5/1 تا که کردند مشاهده
سادو و همکاران  .نداشت مرغتخم تولید بر داریمعنی

سبز،  یدرصد چا 1( گزارش کردند که تا سطح 2008)
 باالتر، سطوح یول دهدیم بهبود را دیدرصد تول یحت

( 2018) همکاران و نگیب. دهدیم کاهش را دیتول عملکرد
 درصد کاهش یاحتمال لیدال از یکی که کردند گزارش

 در خصوصاً سبز، یچا یباال سطوح در مرغ تخم دیتول
 از مرغ یافتیدر سمیمتابول قابل یانرژ کاهش مدت، دراز

 شده فرموله یدرسته ب رهیج اگر یحت است سبز یچا
مرغ تخم دیکاهش درصد تول یاحتمال لیاز دال یکی .باشد

 کاتچینیاپسبز، مربوط به  یبرگ چا یدر سطوح باال
جذب کننده  مختلکه به عنوان  استسبز  یموجود در چا

 مرغتخم زرده چون و دباشیم گوارش دستگاه در هایچرب
حاوی چربی باالیی بوده و کاهش چربی، میتواند باعث 

 چربی، جذب مهار با بنابراین مرغ شود،تولید تخمکاهش 
 کم تولید درصد بنابرین و شده تولید کم مرغتخم زرده

از  یبعض در (.1992و همکاران  داییک)ا شودمی
سبز  یچا یافتبا در یزبهبود عملکرد ن یحت یشات،آزما

گزارش  یز( ن2010و همکاران ) زینبگزارش شده است. 
 باالی سطوحدر  یرهسبز به ج یدادند که افزودن برگ چا

کنترل بهبود  یرهمرغ را نسبت به جتخم یدتول درصد 1
و  یرهسبز مورد استفاده در ج ینوع چا ید. شابخشدیم
سبز مورد استفاده،  یسطح چا ،فعال آن یباتترک یزانم

 یجنتا ینسن مرغ در ا یامرغ و  یهسو یه،مدت زمان تغذ
 E یتامینافزودن و ینگذار بوده است. همچیرفاوت تأثمت

 داشتیر مثبتی تاثهای چای سبز، نسبت به گروه یره،به ج
مکمل بر مصرف  ینا دارمعنیمثبت  تأثیر یلکه به دل

 خوراک بود.
وزن  بر سبز چای برگ مختلف سطوح اثرات نتایج
 .آورده شده است 5تخمگذار در جدول  یهامرغ مرغتخم

 یهامرغ را در مرغکاهش وزن تخم یقاتیمنابع تحق بیشتر
و همکاران  یامان. اندکردهسبز گزارش  یشده با چا یهتغذ

برگ  عصارهدرصد  67/0استفاده از  با داد نشان( 1999)
 وزن ،تخمگذار یهامرغ آشامیدنی آب درسبز  یچا

 نیز یتاو واک یسواس. بیافت کاهش پرندگان اینمرغ تخم
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در  سبز یدرصد پودر چا 3/0 تغذیهبا  2001سال  در
و  نگیب .کردند گزارش رامرغ وزن تخم کاهش یره،ج

 با مرغتخم وزندادند که  نشان زین( 2018همکاران )
 ابدییم کاهش رهیسبز در ج یسطوح چا شیافزا

 مرغتخم وزن سبز، یچا درصد 2 سطح در کهیبطور
کاهش  رسدینظر م به. ابدییدرصد کاهش م 3 باً یتقر

باعث  سبز، یچا یحاو یمارهایمصرف خوراک در ت
ساخت  جهت یچرب خصوصاً یمواد مغذ یافتکاهش در

 تأثیر مرغتخم وزن روی نهایت درزرده در تخمدان 
 وزنچون  شودمی مرغتخم وزن کاهش باعث و داشته

چرب  یدهایاس دریافتو  یچرب جذب به شدیداًتخم مرغ 
 مهارکننده اثرات دارای ینکاتچ و دارد بستگیاز روده 

و همکاران  داییک)ا باشدمی کوچک روده در چربی جذب
1992). 

 توده بر سطططبز یچا برگ مختلف سططططوح اثرات جیتان
ست.  6تخمگذار در جدول  یهامرغ مرغتخم شده ا ارائه 

 در مرغتخم دیتول درصططد ضططربتوده تخم مرغ حاصططل
 را مرغتخم یدیططتول توده مقططدار و بوده مرغتخم وزن

 مرغ وزن و دیتول درصططد به وابسططته و دهدیم نشططان
 . است

شابه صاً و مرغتخم وزن با م صو صد خ  توده د،یتول در
 برگ درصطططد 5/1 و 1 سططططوح با که ییهامرغ مرغتخم
 کاهش شاهد گروه به نسبت بودند، شده هیتغذ سبز یچا
تا.افتی  بر سطططبز یچا برگ مختلف سططططوح اثرات جین

ارائه  7تخمگذار در جدول  یهامرغ ییغذا لیتبد بیضططر
ضر ست.  س ییغذا لیتبد بیشده ا صرف  میکه از تق م

 د،یآیم بدسطططت مرغتخم یدیخوراک پرنده به توده تول
 و دیتول درصطططد خوراک، مصطططرف ریتأث تحت نیبنابرا
اسططتفاده از  د،یتول یهااسططت. در اکثر هفته مرغتخم وزن

 لیتبد بیسططبز، ضططر یدرصططد چا 1 یو باال 1سطططوح 
داد.  شیخوراک پرندگان را نسطططبت به گروه شطططاهد افزا

  تبدیل یبضر کمترین
 

Table 4- Effects of different levels of GTLP1 on egg production rate of laying hens 
Dietary 

treatments Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Total 

period 

Control 70.93 ab72.50 a73.45 a73.09 a71.07 ab69.88 a68.69 ab 71.37 

0.5% GTLP 68.11 b70.11  a73.45 a72.50 a71.07  a70.48 a69.28 b70.71 

1% GTLP 68.12 b70.11 ab68.39 b62.14 b62.23  bc64.12 b62.73 c66.14 

1.5% GTLP 69.43 ab71.90 b64.30 b62.93 b62.2  c60.15 b62.93 c65.46 

0.05 % 

Vitamin E 

68.97  a74.88 a71.66  a74.64  a70.63 a73.45 a73.45 a73.13 

SEM 0.983 0.982 1.21 1.18 1.30 1.39 1.23 0.516 

P-value 0.262 0.011 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

a,b,c Means with different superscripts within a column differ significantly (P < 0.05) 
Green Tea Leaf Powder  

 

Table 5- Effects of different levels of GTLP1 on egg weight (g) of laying hens 
Dietary 

treatments Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Total period 

Control 67.42 64.58 a 67.00 a67.62 a66.72 ab65.70 a66.90 a66.56 

0.5% GTLP 65.05 63.76 b63.04 b64.67 ab64.49 c62.47 bc63.07 bc63.79 

1% GTLP 65.67 63.75 ab 65.92 ab65.05 c60.75 abc64.16 c61.33 bc63.80 

1.5% GTLP 63.65 61.79 ab64.09 b62.27 bc 62.48 bc62.75 c63.40b c62.97 

0.05 % 

Vitamin E 
64.42 65.12 ab65.10 a66.92 ab64.63 a66.88 ab 65.29 ab65.48 

SEM 0.894 0.812 0.878 0.808 0.707 0.741 0.797 0.450 

P-value 0.063 0.075 0.034 0.0008 0.0001 0.001 0.0005 0.0001 

a,b,c Means with different superscripts within a column differ significantly (P < 0.05) 
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Table 6- Effects of different levels of GTLP1 on egg mass (g) of laying hens 

Dietary 

treatments Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Total 

period 

Control 48.82a 46.81ab 49.21a 49.36a  44.08a 42.62ab 42.58ab 47.51a 

0.5% GTLP 44.29b 44.68b 46.32a  46.89ab 42.57a  40.91bc 40.54b 45.11b 

1% GTLP 44.72b 44.66b 45.05ab 43.82bc 34.71b 37.94dc 35.37c  42.20c 

1.5% GTLP 44.22b  44.43b  41.25b 41.43c  36.47b 34.60d 36.72c  41.24c 

0.05 % 

Vitamin E 
44.39b  48.76a 46.64a 50.13a  45.01a  45.70a  44.65a  47.89a 

SEM 0.804 0.681 1.02 0.941 0.970 0.876 0.698 0.554 

P-value 0.017 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

0.05)P < superscripts within a column differ significantly ( Means with differenta,b,c Green Tea Leaf Powder 1 
 

Table 7 - Effects of different levels of green tea leaves on feed conversion ratio (g: g) of laying hens 
Dietary 

treatments Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Total period 

Control 1.89  ab1.96 b1.81  c1.81 b2.01 bc2.06 c2.09 c1.88 

0.5% GTLP1 2.01 a2.01 b1.93 bc1.88 b2.08 bc2.15 bc 2.16 bc1.96 

1% GTLP 1.91 ab1.89  ab1.96  ab1.99  a2.51  ab2.26 a2.42 ab2.05 

1.5% GTLP 2.00 b1.87  a2.15 a2.07 a2.36  a2.44 ab2.23 a2.08 

0.05 % Vitamin E 
2.01 b1.87  b1.92  c1.79 b1.99  c1.96 c1.99 c1.87 

SEM 0.036 0.032 0.014 0.040 0.057 0.049 0.048 0.023 

P-value 0.052 0.015 0.049 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

a,b,c Means with different superscripts within a column differ significantly (P < 0.05) 
1Green Tea Leaf Powder  

 
laying hensof status on serum lipids and antioxidant  1GTLPevels of lifferent dEffects of  -8Table  

  BMDA(µg/ml) 

 

  TAC(mmol/dl) VLDL (mg/dl) Total Cholesterol 

(mg/dl) 

Triglyceride (mg/dl) 

Dietary treatments 

a2.51  c1.13 a40.24 a181.2 a201.2 Control 

b1.77  a1.71 a40.28 ab174.6 a201.40 
0.5 % 

GTLP 

b1.61  ab1.59 ba38.04 b163.00 b190.2 
1 % 

GTLP 

b1.48  ab1.65 b37.44 b150.3 b187.2 
1.5 % 

GTLP 

ab1.96  bc1.34 ab38.76 a189.5 a193.80 
0.05 % 

Vit.E 

0.172  0.079 1.18 5.08 3.88 SEM 

0.002  0.0001 0.042 0.032 0.017 P-value 

a,b,c Means with different superscripts within a column differ significantly (P < 0.05)  
1Green Tea Leaf Powder  

  
به ت خوراک مارمربوط  تامینو یحاو ی ( و 84/1) E ی

درصد پودر  5/1 یمارمربوط به ت یلتبد یبضر یشترینب
 ( بود.08/2سبز ) یبرگ چا

 یپیدهایسبز بر ل یاثرات سطوح مختلف برگ چا نتایج
 یهاسرم مرغ یدانیاکسیآنت یسرم خون و فاکتورها

نشان  9جدول  نتایجشده است. ارائه 8تخمگذار در جدول 
 5/1و  1سطوح  در پرندگان تغذیه شده با که دهدیم
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 یدانیاکسیآنت یتظرف ،E یتامینو وسبز  یدرصد چا
 شاهدنسبت به گروه  دارییبطور معنخون پرندگان 

اثرات  یج،نتا ینکرد. ا یداکاهش پ یزن MDA یزانو م بهبود
آن فعال  یباتسبز و ترک یمؤثر چا یاربس یدانیاکسیآنت

 ی،قبل یها. در پژوهشدهدیرا در مرغ تخمگذار نشان م
سبز گزارش شده بود.  یچا یباتترک اکسیدانییاثرات آنت
سبز را به اثبات  یچا یدانیاکسیاثرات آنت یادیز تحقیقات

 یجنتا یور،ط یبر رو یقاتتحق یجنتا یشتررسانده و ب
 (1997) همکاران و ایشیکاوا. کنندمی تأییدما را  یشآزما

 بخوبی قادرند سبز، چای فالونوئیدهای که کردند گزارش
را باال ببرند. پاناال و  یواناتح یدانیاکسیآنت یتظرف

سبز،  یچا یهافنولی( نشان دادند که پل1997همکاران )
شده در سطح  یدآزاد تول هاییکالراد یدقادر به کاهش تول

 چای فالونوئیدهای. ثابت شده است که دنباشیسلول م
 اکسیداتیو هایاسترس برابر در مهمی ظتیاحف نقش سبز
و همکاران  اهینس(. 2005و همکاران  بابیچ) کنندمی بازی

سبز در  یچا یهخون را با تغذ MDAکاهش  ( نیز2010)
( 2008و همکاران ) پیلیپنکو. ندها گزارش کرده بودمرغ

که از  ییهاانجام دادند که گروه یمارب 25را در  یشیزماآ
 یدانیاکسیآنت یتسبز استفاده کرده بودند وضع یچا

شاخص  یزکنترل داشتند و نت به گروه نسب یبهتر
کاهش  (µg/ml) 14/4به  63/4از  هایچرب یداسیونپراکس

-آنتی ظرفیت بهبود( 2010وهمکاران ) ینببود. ز یافته

 گزارش را سبز چای با شده تغذیه پرندگان اکسیدانی
 یتامین( گزارش کردند که و2008و همکاران ) ید. اندکرد

E یتامینمکمل و همانندسبز  یموجود در چا E عنوان  به
به عنوان کاهنده استرس  ینقش مهم یعیطب یداناکسیآنت

( گزارش دادند 2010و همکاران ) ینبدارد. ز یداتیواکس
 یزانمرغ، م یرهسبز به ج یپودر برگ چا یشکه با افزا

MDA  طور به خون اکسیدانینتیآ ظرفیت و کاهشخون 
 در موجود های کاتچیناپی. یابدمی افزایش داریمعنی
 هایرادیکال از زیادی تعداد برنده بین از نیز سبز چای
 کننده اغاز عنوان به فعال بسیار هیدروکسیل)مثل  ازاد

(. 2002 یوکوزاوا)ناکاگاوا  هستند( لیپیدها پراکسیداسیون
 گیاهی فنلیپلی ترکیبات که شده داده نشان کلی بطور
 تاثیرات آنزیمی غیر و آنزیمی روش دو با هاسلول درون
 .دهند نشان خود از پراکسیدانیآنتی و اکسیداتیوآنتی

 نشان سرم لیپیدهای ترکیب مورد در، 9 جدول نتایج
سبز به  یدرصد برگ چا 1که با افزودن حداقل  دهدمی
تخمگذار  یهاخون مرغ گلیسریدیتر یره،ج

 یابدینسبت به گروه شاهد کاهش م دارییبطورمعن
(05/0>P.) یدرصد برگ چا 5/1 و 1 افزودن ینهمچن 

خون نسبت به تریگلیسرید کلسترول کل و  یره،سبز به ج
که  مطابق با یکی از  (P<05/0) یافتگروه شاهد کاهش 

های انجام شده با گیاهان دارویی از قبیل گیاه پژوهش
 کاتچین. (1397داری می باشد)رستمی و همکاران تشنه

 یدهایاس دفعصفرا  بازجذبسبز با ممانعت از  یچا
. به منظور جبران از دست دهدمی افزایش را یصفراو
کلسترول به  یلتبد ی،صفراو اسیدهای اینرفتن 

باعث  ینو ا یابدیم یشدر کبد افزا یصفراو یدهایاس
که ممکن است  شودیکلسترول درکبد م یکاهش محتوا

مرغ تخم زردهو  خونکلسترول  یبر کل محتوا یریتاث
 همکاران و چان(. 1977 یتروپولوسو م یانتشود )ما

 یلکاهش کلسترول خون پرنده را به دل یلدل (1999)
نه کاهش  کردند گزارشکاهش جذب  راسبز یمصرف چا

 همکاران و شیشیکورا .چرب یدهایاس یاسنتز کلسترول 
گاالت موجود ینکاتچگالواپی که کردند گزارش( 2006)

کلسترول و  یقو یارکاهش دهنده بس یکسبز،  یدر چا
ها اشاره . آنباشدیممانند تریگلیسرید خون  یپیدهایل

دخالت در  یقاز طر تواندیم ینکاتچگالویکردند که اپ
در  یسل،به داخل م یپیدهاو وارد شدن ل یفیکاسیونامولس

و کلسترول خون  گلیسریدیتر یپیدها،هضم و جذب ل
 یچا هایینو کاتچ ینکافئ محتوای همچنیندخالت کند. 

 داشته لیپیدها روده جذب بر مهاری تأثیر تواندسبزمی
 تواند یموارد م ینکه همه ا (2007 سانگ و)کو  باشد
 خون کلسترول و تریگلیسرید میزان بر زیادی تأثیر

 .باشد داشته

 

 نتیجه گیری کلی
 سطوح در سبز چای برگاستفاده از  شودیم یریگ نتیجه

 یمنف اثراتهای تخمگذار، درصد و باالتر در جیره مرغ 1
 هامرغمرغ و وزن تخم یدخوراک، درصد تول مصرفبر 

کاهش کلسترول  باعث بخوبی تواندمی یول داشت خواهد
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خون  یدانیاکسیآنت یتظرف یشخون و افزا یگلیسریدو تر
 .شود پرندگان این
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Introduction Camellia sinensis is a species of evergreen shrub or small tree that its leaves is used to 

produce tea. The difference in the flavour, colour, and name of the tea depends on how the leaves are 

processed. There are four basic types of tea: black tea (tea leaves that are exposed to the air and 

allowed to fully oxidise or ferment, changing the leaves from green to black), oolong tea (it falls 

between black and green tea), green tea (less processed and not fermented), and white tea (the least 

processed of all tea). Green tea has over 200 bioactive compounds and contains over 300 different 

substances. The chemical composition of tea, composed of polyphenols such as catechins and 

flavonoids, alkaloids such as caffeine, theophylline, essencial oils and other compounds which are 

unknown (Carry et al. 2007). In most researches, green tea has beneficial effects due to the presence 

of catechins as powerful antioxidants. Ariana et al. (2011) reported that adding 1.5% green tea leaf to 

laying hens diet caused a decrease in feed intake compared with control diet. Bing et al. (2018) 

reported that up to 1% green tea leaf did not affect production performance, but levels above 1% 

reduced laying percentage. Some sources even reported better performance for the birds fed even 

lower levels of green tea. Abdul Azim (2005) reported that adding 0.75% of green tea improved the 

laying yield and feed conversion rate of Japanese quail. Due to complex compounds such as catechins, 

flavonoids and phenolic acids, antioxidant and cholesterol lowering effects of tea have been proved. 

Ariana et al. (2011) reported the reduction of serum cholesterol of laying hens fed 1.5% green tea leaf 

and Zeinab et al. (2010) showed an improvement in antioxidant capacity of birds fed green tea leaves. 

Due to lack of research on the effects of Iranian tea on laying hen performance and extensive 

cultivation of this product in Iran, this study was conducted to evaluate the effects of different levels 

of green tea on production performance, serum lipids, and antioxidant capacity of laying hens. 

Material and methods One hundred and twenty W-36 white leghorn laying hens (60 wk age) were 

assigned to five treatments with five replicates and four birds in each replicate based on a completely 

randomized design. Dried Iranian green tea leaf provided from Lahijan city tea farms. Dietary 

treatments including: 1) Basal diet based on a corn-soybean meal 2) basal diet with 0.5 % green leaf 

tea powder, 3) basal diet with 1% green leaf tea powder, 4) basal diet with 1.5% green leaf tea powder, 

and 5) basal diet with 500 g/ton vitamin E. All of the diets were fed to birds for seven weeks. The 

diets were isocaloric and isonitrogenous. Egg production rate, egg weight, feed consumption, egg 

mass, and feed conversion ratio were recorded weekly and reported as hen day basis. Egg mass was 

https://en.wikipedia.org/wiki/Species
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrub
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea
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calculated by multiplying the total number of eggs laid per hen by the average egg weight. At the end 

of the experiment, two birds from each replicate (close to cage average weight) were selected. Blood 

samples were collected from the wing and serum was separated. Total antioxidant capacity (TAC), 

lipid peroxidation (MDA), total cholesterol, triglyceride, and high-density lipoprotein (HDL) were 

measured using analytical kits. All data were analyzed by ANOVA procedure described by the SAS 

Institute (2009). Tukey test was used to determine the significant differences between treatment 

means.  

Results and discussion The results showed that feed intake, egg production rate, and egg mass of 

birds fed diets containing more than 0.5% green tea leaf powder (GTLP) decreased significantly and 

feed conversion ratio increased as compared with control group. Production performance criteria was 

not affected in birds fed vitamin E as compared with control group. Similarly, Bing et al. (2018) 

showed that feeding up to 1% of GTLP in layer hen diets did not affect production performance; but, 

levels above 1% reduced egg production percentage. Also, Bing et al. (2018) showed that the use of 

higher than 1% GTLP in diet had negative effects on production performance. Kojima and Yoshida 

(2008) and Wei et al. (2012), similar to our results, reported a decrease in feed intake even at lower 

levels of GTLP in the diet. Yaman et al. (1999) showed that egg weight decreased using 0.67% green 

tea extract in drinking water. As compared with control group, birds fed diet containing 1.5% GTLP 

had lower serum triglyceride, total cholesterol, and VLDL concentrations. Similarly, Ariana et al. 

(2011) reported a reduction in serum cholesterol of laying hens fed 1.5% GLTP. Shishikoura et al. 

(2006) reported that catechins in green tea is a potent inhibitor for cholesterol and triglyceride 

absorption in small intestine. Panala et al. (1997) showed that green tea polyphenols can reduce the 

production of free radicals produced in the cell and Ishikawa et al. (1997) reported that green tea 

flavonoids could be able to boost animal antioxidant capacity. Sahin et al. (2010) reported a decrease 

in malonildialdehyde (MDA) by feeding GLTP in birds. In the present experiment, serum antioxidant 

capacity was increased, but   MDA   and lipid peroxidation index were decreased in the birds fed diets 

having 1.5% GTLP or   vitamin E (P<0.05).  

Conclusion: Although the use of at least 1% GTLP had negative effect on production performance 

of laying hens, it reduced blood cholesterol and triglycerides, while increased antioxidant capacity 

parallel to vitamin E diet. 
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