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  هچکید
بـه   قطعه جوجـه بلـدرچین   200زمایش زیر با استفاده از آ هاي خونی بلدرچینبه منظور بررسی اثر چاي سبز بر عملکرد و متابولیت

تکرار  4به جیره مصرفی،  چاي سبزدرصد) پودر 2و  5/1، 1، 5/0صفر، (سطح  5افزودن تیمار شامل  5با  کامالً تصادفی طرحصورت 
احتیاجات غذایی  تأمینیا براي بر مبناي ذرت و کنجاله سو. جیره غذایی مورد استفاده قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد 5و 

) تنظـیم  ,1994NRCجداول انجمن ملی تحقیقـات ( بر اساس مواد مغذي موجود در مواد خوراکی و با توجه به آنالیز  بلدرچین ژاپنی
ه جیره بافزودن پودر چاي سبز نتایج نشان داد . ند. پرندگان مورد آزمایش در طول دوره آزمایش به دان و آب دسترسی آزاد داشتندشد

بـه جیـره   چـاي سـبز   پـودر  . با افزایش سـطح  نداشت هاو وزن نسبی اندامتولیدي عملکرد هاي شاخصداري بر معنی تأثیربلدرچین 
دار لظـت کلسـترول سـرم خـون بـه طـور معنـی       و غافـزایش   )>05/0P( دارها با دانسیته باال به طور معنیغلظت لیپوپروتینمصرفی 

)05/0P<ها با دانسیته باال (چربـی  حاصل نشان داد که افزودن چاي سبز به جیره باعث افزیش سطح لیپوپروتئین ) کاهش یافت. نتایج
  شود. مطلوب) در سرم خون می

  
  هاي خونی چاي سبز، عملکرد، متابولیت بلدرچین، کلیدي:کلمات 

  

  مقدمه
 انجـام  هـا آن خونی هايفراسنجه یا و گوشت کیفیت د،عملکر بر سبز چاي تأثیر با رابطه در زنده موجودات روي بر متعددي آزمایشات

استفاده کردند  گزارش )7( کانکو و همکاراناما در مورد بلدرچین آزمایشات کمی انجام گرفته است.  )11و  10، 7، 5، 2( است گرفته
ران و سـینه و چربـی   دار وزن بدن، میـزان گوشـت   کاهش معنیباعث ) درصد  5و  5/2، 1، صفرسطوح مختلف برگ چاي سبز (از 

 بـرگ پـودر  مختلف  سطوح افزودن که کردند گزارش )2( همکاران و عبدالحیهمچنین  .شودمی هاي گوشتیمحوطه بطنی در جوجه

بـا   آزمایشدر این  ،شد داريمعنی طوره ب بطنی محوطه چربی و ران گوشت کاهش باعثهاي گوشتی جوجه غذایی جیره به چاي سبز
داري وزن بدن و کلسترول سـرم خـون بـه صـورت معنـی      گ چاي سبز در جیره غذایی میزان مصرف خوراك،افزایش سطح پودر بر

استفاده از سطوح باالي برگ چـاي سـبز باعـث     گزارش کردند )1( قیصري و همکاران کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت.
شد و بیان داشتند و به موازات استفاده از سطوح بـاالي  کشتار  هاي گوشتی در سنمحوطه بطنی جوجهدر کاهش میزان تجمع چربی 

یکـی از اثـرات    توان کاهش وزن بدن را در انتهاي دوره پرورش انتظار داشـت. هاي گوشتی میبرگ چاي سبز در جیره غذایی جوجه
بـد و افـزایش میـزان    که چاي سبز باعث کاهش میزان کلسترول  چاي سبز، کاهش قابل توجه میزان کلسترول خون است به ویژه آن

دهد، نه تنها میزان کلسترول بدن را در حد متعادل نگه داشته و میزان کلسترول خوب را افزایش می تأثیرشود. این کلسترول خوب می
 عملکردسبز بر  چاياثر پودر  بررسیحاضر به منظور  شود. آزمایشعروقی می-هاي قلبیبلکه مانع از بروز سکته قلبی و سایر بیماري

  .شدانجام  بلدرچین خونی هايمتابولیتو 
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  هامواد و روش
کامالً تصادفی شامل افزودن  طرحبه صورت آزمایشی  هاي خونی بلدرچینبه منظور بررسی اثر پودر چاي سبز بر عملکرد و متابولیت

 بـراي یره غذایی مورد اسـتفاده  . جانجام شدتکرار  4 بامصرفی به جیره  چاي سبزپودر برگ  درصد)2و  5/1، 1، 5/0صفر، (سطح  5
جـداول انجمـن ملـی تحقیقـات     بـر اسـاس   مواد مغذي موجود در مواد خـوراکی  و همچنین آنالیز  احتیاجات غذایی بلدرچین ژاپنی

)1994NRC, ( 15کـه تـا سـن    مخلـوط دو جـنس   بلدرچین  قطعه جوجهدویست  به این منظور ..ندتنظیم شدبر مبناي ذرت و سویا 
که میانگین وزنـی  تقسیم شدند  ايبه گونه واحد آزمایشی 20انتخاب و به طور تصادفی بین بودند تجاري تغذیه شده روزگی با جیره 

روزگـی) بـه دان و آب دسترسـی آزاد     42تـا   15( . پرندگان مورد آزمایش در طـول دوره آزمـایش  باشندهاي آزمایشی مساوي واحد
هـاي بدسـت آمـده افـزایش وزن، مصـرف      آزمایش رکورد شده و با توجه بـه داده . رشد، میزان خوراك مصرفی در طول دوره ندداشت

که داراي وزنی معادل میانگین  روزگی از هر واحد آزمایشی یک قطعه جوجه 42. در سن شدمحاسبه غذایی خوراك و ضریب تبدیل 
پس بـا  سـ گیري شد و خون) مصرف غذا ساعت منع 4-6پس از آن (از ورید بال و به طور تصادفی انتخاب  ودوزنی واحد آزمایشی ب

-اندامنسبی وزن پس از کشتار پرندگان پر کنی شده و ضمن خارج نمودن اعماء و احشاي  جابجایی مهره گردن کشتار شد. بالفاصله

نسـیته بـاال و   ها با داگلیسرید، کلسترول، لیپوپروتینتري تهیه شده به منظور تعیینسرم خون نمونه  .گردیدو الشه تعیین  هاي گوارشی
  .شدند ها با دانسیته پایین به آزمایشگاه بیوشیمی ارساللیپوپروتئین

  
  بحث و نتایج

هاي حاوي سطوح مختلـف پـودر   میانگین خوراك مصرفی، رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در پرندگان مورد آزمایش که با جیره
دهد که میـزان خـوراك مصـرفی، رشـد روزانـه و      . نتایج نشان مینشان داده شده است 1چاي سبز تغذیه شده بودند در جدول برگ 

-چاي سبز بر وزن نسبی الشه، اندامبرگ همچنین اثر افزودن پودر  سطوح پودر چاي سبز واقع نشد. تأثیرضریب تبدیل غذایی تحت 

  دار نبود.روزگی معنی 15-42هاي در سن رچینبلد هاي گوارشی و احشاي داخلی بدن
  

  روزگی 15-42سن بلدرچین در عملکرد تولیدي هاي شاخصبر در جیره  طوح پودر برگ چاي سبزس: اثر1جدول 
 ضریب تبدیل غذایی میانگین وزن  بدن اضافه وزن روزانه مصرف خوراك روزانه  سطح چاي سبز در جیره

  (گرم/گرم)  .......................................................  ( پرنده/گرم)    .......................  (%)
 73/3 05/220 51/5 16/20 صفر

5/0 41/20 43/5 75/225 78/3 

1 44/20 44/4 9/209 54/4 

5/1 19/21 66/4 5/214 57/4 

2 15/21 66/4 65/215 55/4 

 325/0 939/4 309/0 512/0  خطاي استاندارد
a…c - 05/0رند داراي اختالف معنی دار هستند (میانگین هاي هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندا P<( 

 
نشان داده شده است. نتایج نشان  2روز در جدول  15-42هاي خونی بلدرچین در سن چاي سبز بر متابولیتبرگ اثر استفاده از پودر 

 داربـه طـور معنـی   م خـون  در سرها با دانسیته باال غلظت لیپوپروتینبه جیره مصرفی چاي سبز برگ پودر با افزایش سطح دهد که می
)05/0P<(  دار لظت کلسترول سرم خون به طور معنیو غافزایش)05/0P< و عبدالحییافت. نتایج به دست آمده با گزارش ) کاهش 
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با افزایش سطح پودر برگ چاي سبز در جیره غذایی میزان کلسترول سرم مطابقت دارد به طوره که ایشان گزارش کردند  )2( همکاران
هـا  از افزایش کلسترول سرم خـون مـوش  سبز دریافت که عصاره چاي  )6( ایمايهمچنین  .یافتداري کاهش خون به صورت معنی

اثر بازدارندگی داشته باشد، این اي لیپید چاي سبز حاوي مقادیر باالي کاتچین است که ممکن است بر جذب رودهکند. جلوگیري می
منفـی   تـأثیر تـوان یـک   ها را نیز مـی ها پیشگیري نماید. کاهش کلسترول بافتتواند از انباشت مفرط لیپید در کبد و سایر بافتامر می

هـاي  . همچنـین افـزایش در ترشـح اسـید    )8( دهدجدد اسید صفرا را مورد تامل قراردانست که جذب م کاتچین چاي در قالب میسل
صفراوي غیر قابل جذب ممکن است منجر به کاهش کلسترول چربی خون در پرندگان تغذیه شده با پودر بـرگ چـاي سـبز گـردد.     

تغییـر کلسـترول بـه     .)4( توانـد سـطح کلسـترول را کـاهش دهـد     دهند فیبر رژیمی چاي میشواهد بسیاري وجود دارند که نشان می
ي خط سیر اصلی براي حذف کلسترول از بدن باشـد.  دهندهتواند نشاندهد و میرخ می اسیدهاي صفرا به صورت اختصاصی در کبد

اي ترموژنیـک دارد و  عـالوه اثبـات شـده کـه چـاي سـبز خصیصـه       این مسئله نیز می تواند کاهش سطح کلسترول را توجیه کند. بـه 
  .)3( گرددآن توجیه می اي که با توجه به وجود کافئین درکند، مسئلهاکسیداسیون چربی را تسریع می

  
  روزگی 42سن گوشتی در متابولیت هاي خونی بلدرچین  سطوح مختلف پودر چاي سبز در جیره مصرفی بر : اثر2 جدول

سطح چاي سبز در 
  جیره

ها با دانسیته خیلی لیپو پروتئین
  پایین

ها با دانسیته لیپو پروتئین
  پایین

ها با دانسیته لیپو پروتئین
  باال

 کلسترول یدتري گلیسر

  .............................................................     میلی گرم بر دسی لیتر   .................................................  (%)
  a23/37  59/67  c22/73  17/186  a04/190 صفر

5/0 b73/32 78/71 bc26/80 64/163  a76/187  
1 a02/38  57/76  a39/98 12/190  a98/187  
5/1 a23/36  45/60  b61/87  13/181  ab28/174  

2 a42/36  75/72  ab34/94 11/182  b51/155  
 766/23  035/7  555/5  867/6 631/1  خطاي استاندارد

a…c - ) 05/0میانگین هاي هر ستون براي هر اثر  که حرف مشترك ندارند داراي اختالف معنی دار هستند P<( 
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Abstract 
The present study was carried out to investigate the effect of different levels of green tea on performance and blood 
metabolites of Japanese quail. Two hundred 15 d old Japanese quail chicks, assigned to a completely randomized 
design with 5 treatment and 4 replicates of 10 chicks each and birds were reared from 15 d to 42 d. The treatment 
included 5 levels of green tea dried leaves (0, 0.5, 1, 1.5 and 2%). The experimental diets were isocalric and 
isonitrogenous and were fed ad-libitum from 15 to 42 d of age. At the end of the experiment three birds from each 
experimental unit were slaughtered. The use of different levels of green tea did not significantly affect on the live body 
weight, weight gain and feed conversion ratio but with increased level of green tea in diet the level of cholesterol 
significantly decreased and HDL significantly (P<0.05) increased. Results show that adding green tea in quail diet, 
improved levels of good cholesterol in body. 
KEYWORDS: blood metabolites, green tea, japanese quail, performance 

 


