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Introduction1 The main factors limiting the consumption of low-quality fodder is their low nitrogen. Therefore, it 

is often difficult to provide sufficient nutrients, especially energy and protein for ruminants, which use these resources. 

Deficiency of nutrients in low quality forage also affects the supply of nutrients for growth of ruminal microorganisms 

and leads to a decrease in the ruminal digestion rate of these forages; this in turn reduces the feed intake and 

performance of the animal. Providing the sufficient nitrogen to ruminal microorganisms is important to increase 

carbohydrate digestibility and microbial protein production. Therefore, to achieve optimal performance, it is important 

to provide appropriate nitrogen supplements in areas where a significant portion of the ruminant diet consists of low-

quality forage. One of the characteristics of ruminants is the ability to use non-protein nitrogen sources to synthesis 

of microbial protein in the rumen. Non-protein nitrogen, mainly urea, has been considered as a substitute for part of 

true protein due to its low price per unit of nitrogen compared to other true protein sources. The problem with using 

common urea is its rapid hydrolysis in the rumen and its conversion to ammonia. Most ruminal ammonia enters the 

bloodstream and causes destructive effects, from reduced feed intake and animal function to death from ammonia 

poisoning. The various slow-release urea compounds are made with the aim of continuously supplying nitrogen in the 

rumen. However, a part of the slow-release urea compounds may leave rumen without being converted to ammonia, 

reducing their performance for microbial protein production. Therefore, different sources of slow-release urea may 

have different effects. Processed or slow-release urea reduces ammonia poisoning and nitrogen wastage by reducing 

the rate of nitrogen release and improving feed costs. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of 

two sources of slow-release urea and compare them with diets without urea or containing common urea in the fattening 

lambs fed with low quality forage, to ultimately reduce production costs.  

 

Materials and Methods The present experiment was conducted at Agricultural Sciences and Natural Resources 

University of Khuzestan. Four experimental treatments were including 1- control treatment (without urea) and three 

treatments containing three different sources of non-protein nitrogen including 2- 1.8% slow-releasing urea-slowgen 

3- 1.69% slow-release urea-optigene 4- 1.6% common urea. Twenty-four male Arabic lambs with (a mean weight of 

25.65 ± 0.6 kg and 5± 1.0 months old were assigned to four experimental treatments with six replications. The nutrients 

digestibility was measured during seven days. The feed orts and feces were daily weighted and about 10% of them 

were kept in the plastic bags at -20˚C. At the end of this short period, the orts and feces samples were mixed and one 

representative sample obtained. The samples were oven-dried and grounded using 1 mm mesh screen. The chemical 

composition of rations, feed orts and feces, including dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, organic 
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matter, and crude protein were measured with standard methods. The dry matter intake, initial weight, every two 

weeks weight, final weight was recorded and feed conversion ratio and feed efficiency were calculated. Protozoa 

population, ammonia nitrogen, and pH of the rumen liquor were measured with standard procedure. The blood 

glucose, cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), and BUN, were 

measured by spectrophotometric procedure. The data was analyzed using the GLM procedure of SAS (version 9.4). 

The differences among treatments were evaluated using Duncan’s adjustment (P < 0.05). 

 

Results and Discussion Compared to the control group, the use of slow-release urea sources had no effect on feed 

intake and digestibility of dry matter, NDF, ADF, and organic matter. Crude protein digestibility was highest in the 

control treatment and lowest in common urea treatment (P <0.05) and the control was not different from the slowgen 

treatment. Feed intake tended to increase in treatments containing urea (P = 0.07). Due to urea malnutrition, the use 

of urea sources may reduce feed intake, but in the present experiment this did not occur and even a slight increase was 

observed. This may be due to the presence of more molasses in urea-containing treatments; because molasses, due to 

its palatability, can increase the dry matter consumption of livestock. The growth performance of lambs in the whole 

period including final weight, average daily weight gain, total gain, feed conversion ratio, and feed efficiency were 

not affected by experimental treatments. The experimental treatments had no significant effect on the concentration 

of ruminal ammonia nitrogen, volatile fatty acids, protozoa population, pH, and blood parameters such as glucose and 

urea nitrogen. The diets containing common urea and slowgen had better benefits than control diets. In general, the 

findings of the present experiment showed that the results of treatments containing non-protein nitrogen sources were 

competitive with protein sources (control diet). In addition, there was no obvious difference between two sources of 

slow-release urea with each other, control, and common urea diets; but the slowgen worked better.  

 

Conclusion Finally, according to the results of the present experiment, related to the concentration of ruminal 

parameters in the present experiment, it can be concluded that the use of non-protein nitrogen compounds such as 

normal urea or slow-release as a substitute for conventional protein sources such as soybean meal did not have negative 

effects on ruminal fermentation. so, due to the lower price of urea compounds compared to soybean meal and other 

real nitrogen sources, although no difference was observed between slow-release urea sources and common urea; it 

can be stated that production productivity has also improved economically, therefore, the use of urea sources for 

fattening periods is recommended. 

 
Keywords: Economic value of diet, Slow-release urea, Common urea, Volatile fatty acids 
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ا شده ب  هیتغذ یپروار یهاو عملکرد رشد بره  یهضم مواد مغذ  تیاثر استفاده از منابع اوره آهسته رهش بر قابل  . 0410. م. چاجیو س.،  صفوی، 

 .081-211(:2)04 علوم دامی ایران،. پژوهشهای تیفیکم ک یامواد علوفه یحاو یرهیج
 

 

 چکیده

ضر  شیآزما س  با حا ستفاده   اثرات یهدف برر سته رهش   دو ازا  یهابره در یمعمولاوره  یحاو ایفاقد اوره  یهارهیبا ج آنها یسه یمقا ومنبع اوره آه
شد.   تیفیکم ک یاشده با مواد علوفه  هیتغذ یپروار صد   8/0( 2 تیمار ،(اوره)فاقد  شاهد  ماری( ت0 شامل  یش یآزما ماریت چهارانجام  با  رهشآهسته  اورهدر

وزن  نیانگیم با یعرب نرراس بره  24 از. بود یمعمول اورهدرصلد   ۹/0( 4 و تیمار ننیاپت رهشآهسلته  اوره درصلد  ۹1/0( ۳ ، تیماراسللونن نام تجاری 
 تیو درصد قابل  خوراکبر مقدار مصرف   یریتاث ،آهسته رهش  یاوره منابعاز  استفاده ، شاهد با گروه  سه یشد. در مقا  استفاده  ماه 6 سن  و لوگرمیک ۹6/26

ضم ماده   شک، ه شو  افیال خ شو  افیال ،یخنث ندهینامحلول در  س  ندهینامحلول در  شت.   یو ماده آل یدیا ضم پروتئ  تیقابلندا   شاهد  رمایت درخام  نیه
سلونن   ارمیتبا  شاهد  و( >16/1P) بود مقدار نیترکم یاوره معمول یحاو ماریو در ت نیشتر یب شت  تفاوتا شد  عملکرد. ندا در کل دوره  هابره پروار و ر

 یمارهایت قرار نگرفت. یشیآزما یمارهایت ریو بازده خوراک تحت تاث لیتبد بیضر ،وزن زنده شیافزا کل ،وزن روزانه شیافزا نیانگیم ،یینها وزن شامل
س  ،یاکیآمون تروننین غلظتبر  یداریمعن ریتاث یش یآزما سنجه  وشکمبه   pH ،پروتوزوآ تیجمعچرب فرار،  یدهایا و  گلوکز غلظت رینظ یخون یهافرا

  ادد نشلللان شیآزملللاهای یافتهشاهد داشتند. در کلللل  رهینسبت به ج یترسود مناسب ،یاسلونن و اوره معمول یحاو یهارهیج. اشتدن یااوره تروننین
 یآشکار تفاوت یرفط ازرقابت بود.  قابل( شاهد رهیج) ینیمنابع پروتئ با ینیپروتئ ریغ تروننین منابع یحاو یمارهایت جینتا حاضر، شیآزما طیشرا در کله 

 توانیم ،نیبنابرا. داشت  یترمناسب  عملکرد اسلونن  اما ؛مشاهده نشد   یشاهد و با اوره معمول  یرهیبا ج گر،یکدیاوره آهسته رهش با   یدو منبع حاو نیب
ش  یبرا ینیگزیجا عنوان به ینیپروتئریغ تروننین منابع از ستفاده پروار  یهابره یرهیج نیپروتئ منابع از یبخ کاهش داده  دیتول هنیهز تیتا در نها کرد ا

 شود. 

 

 .فرار چرب یدهایاس ،یمعمول اوره رهش،آهسته اوره ره،یج یاقتصاد ارزش :یدیکل یهاواژه
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صرف  یکننده شد یم آنها نییپا تروننین ت،یفیک کم یهاعلوفه م   .با
لب لذا،   غذی بویژه   موادتامین   اغ کاف یپروتئ و یانرنم   یبرا ین 

  تاسلل دشللوار ،کنندی که از این منابع اسللتفاده مینشللخوارکنندگان
(., 2014et al.Lizarazo  Orskov, 1999;) . در  یمغذ موادفقدان

شد  یبرا ازین موردکیفیت، بر تامین مواد مغذی  های کمعلوفه  یافک ر
 و تسرع در کاهش به منجرو  گذاردنیز تاثیر می شکمبه یهاکروبیم

ضم  مقدار  موجب خود نوبه به نیا شود؛ می هاعلوفهاین  یاشکمبه  ه
 et Babayemi) شللودیم وانیح عملکرد و خوراک مصللرف کاهش

, et al.Abyane -Mahmoudi; 2014, et al.Lizarazo ; , 2004al.

 هب شللکمبه یهاسللمیکروارگانیم یبرا یکاف تروننین نیتام. (2020
  ،یکروبیم نیپروتئ دیتول و دراتیکربوه هضللم تیقابل شیافزا منظور

 هیهت نه،یبه عملکرد به دنیرسلل یبرا ،نیبنابرا. دارد تیاهم اریبسلل
از  یتوجه قابل بخش که یمناطق در یتروننین مناسللب یهامکمل

 دهد،یم لیتشللک تیفیک کم یهاعلوفه را نشللخوارکنندگان رهیج
 et Abyane -Mahmoudi , 2014;et al.Lizarazo) دارد تیاهم

, 2020al.) . 
 اسلللتفاده از منابع   ییتوانا  ،نشلللخوارکنندگان   های یژگیویکی از 

شکمبه   یکروبیم نیپروتئ ساخت  ی ونیپروتئریغ تروننین شد یمدر   با
(Chaji, 2019; ., 2010et alMcDonald  ., 2005;et alPond ) .
  واحد هر نییپا متیق لیدل به اوره عمده بطور و ینیپروتئریغ تروننین
 نوانع به ،یقیحق نیپروتئ منابع ریسلللا با سلللهیمقا در آن تروننین

. تاسلل بوده توجه مورد یقیحق نیپروتئبخشللی از  یبرا ینیگزیجا
 لیبدت و شکمبه  در آن عیسر  زیدرولیه یمعمول اوره از استفاده  مشکل 

 وارد یاشلکمبه  اکیآمون از یاعمده بخش. باشلد می اکیآمون به آن
صرف  خوراک کاهش از مخرب، اثرات جادیا سبب  و شده  خون  و یم

ش  مرگ تا گرفته وانیح عملکرد سموم  از ینا   شود یم یاکیآمون تیم
(2006et al., Huntington ) .ضا  روش کی  نیتام یبرا بخشتیر
 تبصللور آنفراهم شللدن  ها،میسللکروارگانیم یاکیآمون تروننین ازین
سته یپ ست  مداوم و و  اوره زیدورلیه یزمانهم. ( 2002et alOrtiz ,.) ا

ریغ تروننیاسلللتفاده از ن  بازده  تواند یمنیز  ها دراتی کربوه هی تجز با 
زمانی م؛ لذا، هدبخشللل بهبود را یکروبیم نیپروتئ دیتول در ینیپروتئ

الیاف در شللکمبه حا ز  هضللم سللرعت با تروننین یسللازآزاد سللرعت
 .( 2010et al; McDonald ., 2002et alOrtiz ,.) باشدمی اهمیت

 تروننین وسلللته یپ نیتام  هدف  با  رهشکُند  اوره بات یترک انواع
سته  اوره باتیترک ،حال نیا با. شوند  یم ساخته  ست   رهشآه ممکن ا
رک شللکمبه را ت ،شللوند اکیبه آمون لیتبد نکهیاز آنها بدون ا یبخشلل

 ، یا ابد ی کاهش   یکروبیم نیپروتئ دی تول یاز آنها برا  یورکرده و بهره
سازی آمونیاک نسبت به   آزادشدن سرعت    کندتر وجود با است  ممکن

 باشللد الزم حد از شیب یسللازآزاد سللرعت هم هنوز اوره معمولی،
(.6., 201et al Imani ;16., 20et al Geron)لذا، منابع مختلف   ؛

شند.       شته با ست اثرات متفاوتی دا سته رهش، ممکن ا  یهااورهاوره آه

سته رهش،   شده  یفرآور ساز سرعت   کاهش بایا آه  ،تروننین یآزاد
و  شللودیم تروننین رفت هدر و یاکیآمون تیمسللموم کاهش موجب

 . (2016et al Geron ,.) بخشدرا بهبود می خوراک شده تمام نهیهز

ضر،   شیآزما س حا ش  ینیگزیاثر جا یبا هدف برر  نیاز پروتئ یبخ
سته   ای یمعمول اورهبا  رهیج سلونن  رهشمنابع اوره آه  بر ننیو اپت ا

  علوفه یحاو یهارهیج باهای تغذیه شللده و تخمیر بره رشللد عملکرد
جام  تی فیک کم فت  ان با بر     ،ی. از طرفگر که    یرسلللتالش شلللد 

شللده  دیآهسللته رهش تول یاورهمنبع  کیکه  اسلللونن یهایگژهیو
 ننیتر نسللبت به اپتو ارزان یداخل انیدانش بن یهاتوسللط شللرکت 

و  یخارج مشللابه یبجا آناز  اسللتفادهامکان  اسللت،( کای)سللاخت آمر
 .   شود یابیارز زین اوره یواردات محصوالت به یوابستگکاهش 

 
 هاروش و مواد

 علوم دانشللگاه پژوهشللی-یآموزشلل سللتگاهیا در حاضللر شیآزما
 نیا یاجرا جهت. شللد انجام خوزسللتان یعیطب منابع و یکشللاورز

ما  عداد   شیآز زن و نیانگی با م  زییپا  شیزا یراس بره نر نژاد عرب 24ت
 بهبره  ۹ تعداد شلدند،  انتخابماه  6±0سلن   و لوگرمیک ۹/1±۹6/26

 شاهد  ماریت (0 :شامل  یش یآزما ماریت چهاراز  کی هربه  یطور تصادف 
 ۳8) اسلونن با نام تجاری  رهشآهسته  اوره درصد  8/0 (2 ،(اوره)فاقد 

  اوره درصد  ۹1/0 (۳ ،(خام نیپروتئ درصد  241 معادل ترونن؛ین صد در
 26۹ معادل ترونن؛ین درصللد 40) ننیاپت با نام تجاری رهشآهسللته

  ترونن؛ین درصد  4۹)ی درصد اوره معمول  ۹/0 (4 و (خام نیپروتئ درصد 
ر دها داماز  کیهرو  افتندی اختصاص ( خام نیپروتئ درصد  282 معادل
طور  به یدنیآشللام آب. شللدند ینگهدار یانفراد یکیمتابول یهاقفس
صورت  نوبت دو یط روزانه یغذا وآزاد   قرار هادام اریاخت در جداگانه ب

ساعت   02 از پس هابره مارها،یطرح قبل از اعمال ت ی. در ابتداگرفت
 طبق هادام وزن اسللاس بر ییغذا یهارهیج. شللدند وزن یگرسللنگ

 (NRC, 2007) کوچک  نشلللخوارکنندگان   ییغذا  اجات ی احت جداول 
سته  اوره(. 0شدند )جدول  میتنظ سلونن  رهشآه ستفاده  ا در  شده  ا
ضر  شیآزما س  یمیش  انیبن دانششرکت   دیتول ،حا سا  مایناب  خت )

  -Optigen Alltech Inc., KY) ننیاپت رهشآهسللته اوره ؛(رانیا

)سللاخت  یراز یمیپتروشلل شللرکت از یو اوره معمول (کایآمر سللاخت
 . بودند( رانیا

 06 شامل روز  26های آزمایشی،  با جیره هابرهی طول مدت تغذیه
. دبو یشللیآزمابرداری و ی نمونهروز دوره ۹1 و یریپذعادتدوره روز 

صر و  صبح  ییغذا یوعده دو در روزانه خوراک صورت  و نیتوز ع   ب
 هیما شیآزما شروع  از قبل. شد  داده قرار هادام اریاخت در مخلوط کامالً

 کرج، ،یراز)شلرکت   یبرفک تب و یآنتروتوکسلم  یماریب هیعل یکوب
 رازک،)شللرکت  آلبندازول انگل ضللد یدارو و گرفت انجام( تهران

 اهدام به یداخل یهاانگل بردن نیب از و کنترل یبرا( رانیا بروجرد،
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 .شد خورانده
س  جهت شد،  روند یبرر ش  وزن ر  و شیآزما یابتدا در هابره یک

 ساعت  02 اعمال با روزانه هیتغذ از قبل بار، کی روز 06 هر سپس 
 ییتهاو ان هیاول وزن نیانگیم ودوره انجام گرفت  یتا انتها ،یگرسللنگ
سبه  یبرا. شد گزارش  صرف  محا  یط در لیتبد بیضر  و خوراک م

صورت روزانه توز  ماندهیباق ش،یآزما یدوره  و شد و ثبت  نیخوراک ب
ضر        نیانگیم شد.  سبه  صرف هر دام در طول دوره محا ا ب لیتبد بیم

 روزانه  وزن شیافزا نیانگی م بر خوراکمصلللرف  نیانگی م میتقسللل
شد و بازده خوراک     سبه  س  بامحا  رب هروزان وزن شیافزا نیانگیم میتق

 . شد محاسبه یخوراک مصرف نیانگیم
 

 یشیآزما یهارهیج ییایمیش بیترک و اجزا -1جدول
Table 1- Feed ingredients and chemical composition of experimental diets 

 اجزاء
Ingrediants (% 
DM) 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت
Experimental treatments1 (Type of 

urea) 

هارهیج یمغذ مواد  
Nutrients of diets 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت
Experimental treatments1 (Type of 

urea) 
1 2 3 4 1 2 3 4 

ونجهی علوفه  
Alfalfa hay 

  خشک ماده 15 15 15 15
Dry matter (%) 

89.5 88.3 88.3 88.3 

گندم کاه  
Wheat straw 

خام نیپروتئ 30 30 30 30  
Crud protein (%) 

14.20 14.16 14.16 14.19 

ذرت دانه  
Corn grain 

  یخنث ندهینامحلول در شو افیال 28.04 28.04 28.04 5
NDF% 

40.02 33.30 33.30 33.30 

جو دانه  
Barley grain 

16 0 0 0 
 یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال

(درصد)  
ADF (%) 

24.50 21.80 21.80 21.80 

ایسو کنجاله  
Soybean meal 

  یاتر عصاره 4.74 4.74 4.74 12
Ether extract (%) 

2.20 2.20 2.20 2.20 

گندم سبوس  
Wheat bran 

  خاکستر 4.40 4.20 4.20 16
Ash (%) 

7.49 7.64 7.64 7.66 

 مالس
Molasses 

  یآل ماده 15 15 15 5
Organic matter (%) 

92.51 92.36 92.36 92.34 

 اوره
Urea 

0 1.80 1.69 1.60 

  میکلس
Ca (%) 

-ویمعدن موادمکمل 0.6 0.6 0.6 0.6
2ینیتامیو  

Mineral-Vitamin 
premix 

0.6 0.6 0.6 0.6 

طعام نمک  
Salt 

0.2 0.2 0.2 0.2 
  فسفر

P (%) 
میکلس کربنات 0.3 0.3 0.3 0.3  

Calcium 
Carbonate 

0.2 0.2 0.2 0.2 

میسد سولفات  
Sodium sulfate 

  یسمیمتابول یانرن 0.22 0.22 0.22 0
ME, Mcal/kg DM 

کل جمع 2.42 2.42 2.42 2.44  
Total 

100 100 100 100 

 رهیج -4 ماریت، ننیپتا رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 حاوی رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0حاوی  رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 ی.معمول اوره درصد ۹/0حاوی 

گرم  016 دان،یاکس یآنت گرم یلیم E، 2611 نیتامیو گرمیلیم D، 211 نیتامیو یالملل نیهزار واحد ب A، 211 نیتامیو یالملل نیهزار واحد ب ۹11 یگرم مکمل حاو لویک هر2
گرم  یلیم 02گرم کبالت،  یلیم 011  ،یگرم رو یلیم ۳11گرم مس،  یلیم ۳11گرم آهن،  یلیم ۳111گرم منگنز، یلیم 2211م،یزیگرم من یلیم 20111گرم فسفر،  81 م،یکلس

 .ومیگرم سلن یلیم 0/0و  دی
1 1-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release urea-

optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 
2
 Mineral and vitamin premix provided (mg/kg of supplement): vitamin A, 600,000 IU; vitamin D3, 200,000 IU; Vitamin E, 200 

mg; antioxidant, 2500 mg; Ca,195000 mg; p,80000 mg; magnesium,21000mg; manganese,2200mg; iron, 300mg; copper,300mg; 

zinc,100mg; Co,100mg; I,12 mg; Se,1.1mg 
 

 دوره اواسط در ،یمغذ مواد یظاهر هضم تیقابل یریگاندازه یبرا
 ،یکیمتابول یهاقفس در هابره ینگهدار با ،(42-48 ی)روزها شیآزما
 ددرص و شدند ثبت روزانه بصورت یدفع مدفوع و یمصرف خوراک وزن

س . پشدند  ینگهدار زریفر درخوراک و مدفوع  یهاماندهیباقاز  یثابت
 یبراروز  هفتبه  مربوطمدفوع  ای ماندهیباق  یها نمونه  روز، 2 یاز ط

نال  ینمونه برا  کی شلللدند و   مخلوط  گریکد یبا   بره هر  بی ترک زیآ
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 .شد ینگهدار زریفر در ییایمیش
 افیال یو مدفوع برا ماندهیخوراک، باق یهانمونه ییایمیش  بیترک

 افیال، (1991et al Van Soest ,.) (NDF) یخنث ندهیشو در نامحلول
کجلدال،  کرویمخام ) نیپروتئ ،(ADF) یدیاسلل ندهیشللو در نامحلول

FOSS 2300،    )جه   661 ،یکیخاکسلللتر )کوره الکتر   وسلللو د در
 .(AOAC, 2005) شد یریگاندازه( رانیا تون،یاکسا وس،یسلس

 تروننین ، pH یریگاندازه به مربوط شللاتیآزما انجام منظور به
س     یاکیآمون شمارش پروتوزوآ و ا شکمبه،   یدهایشکمبه،   ۳چرب فرار 

صبح، ما   ساعت  4 تا صرف خوراک   قیطر از هادامشکمبه   عیپس از م
سط دوره آزما  در یمعد یلوله et  Eynipour) شد  یآورجمع شیاوا

., 2019al)هابرهی  شکمبه  عیی مانمونه ،یاکیآمون تروننی. غلظت ن 
له  قیاز طر ته شلللد    لو عدی گرف له     وی م فاصللل  pHبا   آن pHبال

(. سللپس با ، آلمان۳001 مدل ،WTW متر  pHشللد ) رییگاندازهمتر
  01 با آن از تریلیلیم 01 و شلللد صلللاف هیالچهار  متقالی پارچه

س  تریلیلیم س  تریلیلیم 2/0۹نرمال ) 2/1 کیدریکلر دیا   کیدریکلر دیا
صد  ۳2 مرک صله  و شده  مخلوط( مقطر آب تریل کی در در  به بالفا

س   درجه  -21 دمای در و منتقل زریفر شد. غلظت   وسیسل نگهداری 
ستفاده از روش فنول ه  یاکیآمون تروننین از  هستفاد و با ا تیپوکلرایبا ا

سپکتروفتومتری اندازه   ستگاه ا  ,Broderick and Kang) شد  رییگد

 یچرب فرار از دسلللتگاه گاز کروماتوگراف    دهای ی اسللل غلظت  .(1980
  یامد علوم گروهی هیتغذ شللگاهیای در آزماشللهیشلل باسللتون پسیلیف

et al Malekkhahi ,.) شللد یریگاندازه مشللهد یفردوسلل دانشللگاه

 عیبه ما دیشللمارش تعداد پروتوزوآها با اضللافه کردن فرم لده .(2015
 Dehority) انجام گرفت تومتریشللکمبه و با اسللتفاده از الم هموسللا 

and Odenyo, 2003) . 
سللاعت بعد از  ۳حدود  در ،یشللیآزما یدوره یانیپا یروزها در

 ادهاستف با و گردن اهرگیس قیطر از هادام تمام از یصبحگاه یهیتغذ
 انجام یریگخون ن،یهپار انعقاد ضد  یماده یحاو خالدار یهالوله از

( قهیدق 06مدت  به، ۳111)دور ونیفیسانتر  از پس خون یهانمونه. شد 
 یبرا. شللد منتقل  شللگاه یبه آزما زیپالسللما جهت آنال  یو جداسللاز 

سترول گلوکز، اوره،  یریگاندازه  یص یشخ ت تیک از دیسر یگلیتر و کل
ستگاه  و آزمون پارس شرکت  سپکتروفتومتر  د  Bio Rad, Libra) یا

S22، شد استفاده( انگلستان جیکمبر (., 2019et al Eynipour). 
در قالب  یامزرعه شیآزما از حاصللل یهاداده لیتحل و هیتجز

 هیبا استفاده از روتکرار در هر تیمار  ۹تیمار و  4با  یطرح کامالً تصادف
GLM  1. 0. ۳ ینرم افزار آمار SAS  سلللهی. مقا رفت یصلللورت پذ 

ستفاده از روش   هانیانگیم  6 احتمال سطح  در دانکن یادامنه چندبا ا
  .شد انجام درصد

 

 بحثو  جینتا

 ،یثخن ندهیدر شو  نامحلول افیالهضم ماده خشک،    تیقابل درصد 

 یهارهیج ریتاث تحت یآل ماده و یدیاسلل ندهیشللو در نامحلول افیال
 دشللاه ماریت در خام نیپروتئ هضللم تیقابل. نگرفت قرار یشللیآزما

 اب شلللاهد   مار ی. تبود مقدار  نیکمتر یاوره معمول مار یدر ت و نیباالتر 
 اختالف اما داشللت، داریمعن تفاوت یو اوره معمول ننیاپت یمارهایت

 (. P<16/1) نبود داریمعن اسلونن ماریآن با ت
منو  دیرآلد یزوبوتیرهش اآهسته اوره حاضر، شیآزما جینتا با مشابه

 بر یریتاث ،یمعمول اوره یحاو یرهیجبا  سلللهیمقا در نن،یاوره و اپت
 ماا نداشللت؛فراهانی  نژادبالغ نر  انگوسللفند یهضللم مواد مغذ تیقابل

 هضم تیقابل کاهشباعث  نن،یاپت به نسبت اوره مونو دیآلد ریبوت زویا
 ینیگزیجا با. (2016et al Talebian Masoudi ,.) شلللد نیپروتئ

سفند ن  رهیج دررهش آهسته  اورهمختلف  ریمقاد با ایسو  کنجاله  ،لورگو
ته  یحاو  مار یدر ت نیهضلللم پروتئ تی قابل    طوربه  رهشاوره آهسللل
ض  شیآزما جینتا خالفبر که بود شاهد  ماریت از شیب یداریمعن ر حا

شک، ماده آل    تیقابل حال نیع در بود؛ ضم ماده خ  نامحلول افیال ،یه
 ریتاث تحت یدیاسلل ندهیدرشللو نامحلول افیال و یخنث ندهیشللو در

et al Ravi Kanth Reddy ,.) نگرفتند قرار یشلللیآزما یمارهایت

ش  در. (2019 در  ایسو  کنجاله با اوره مختلف ریمقادجایگزینی  یپژوه
هضلللم  تی قابل  داریمعن کاهش به   منجر ،یپروار یها بره یرهیج

 مغایر ضمن در شد؛ هابره یهفتگ 8 در( حاضر شیآزما)مشابه  نیپروتئ
کاهش   ADFو  یماده آل  هضلللم تی قابل  حاضلللر  شیآزما  جینتا  با 

گزارش شللده که  .(et al Yixuan.2019 ,) داد نشللان را یداریمعن
 نابعم با شده مکمل یباال بریف یحاو یهاوراکخ یریپذبهبود گوارش

در  ها سلللمیکروارگان یمبهتر  تی فعال  سلللبب به   نی،یپروتئریغ تروننین
ست  یمواد مغذ لتعاد ای ریتخم س  رایز ،ا  یهاسم یکروارگانیم از یاریب

 اکیآمون ریظن ینیپروتئ ریغ تروننیمنابع ن ت،یفعال و رشد یبرا شکمبه
 Allen, 1997 ;) دهند یم حیترج دها ی و پپت نه یآم یدها ی اسللل به را 

., et alCherdthong ; ., 2003et alGalina ; ., 2001et al Puga

2011a.)  

شان داد که     شیآزما جینتا ضر ن صرف  نیانگیمحا  لک  یخوراک م
 لک دوره، کلوزن روزانه  شیافزا نیانگیم ،یینهاوزن ی،ش یآزما دوره
 یمارهایت ریتاث تحت خوراک بازده و لی تبد  بی ضلللر ،وزن شیافزا
صرف  (.۳)جدول نگرفتند قرار یش یآزما  یحاو یمارهایت درخوراک  م
 ،اوره یبدخوراک سللبب به(. =12/1P) داشللت شیافزا به لیتما اوره

 مصرف خوراک شود   کاهشمنجر به  اوره منابع از است استفاده   ممکن
(., 2011bet alCherdthong )، فتادیاتفاق ن نیحاضر ا شیاما در آزما 

وجود مالس  ،آن علت دیشللامشللاهده شللد.  زین یجز  شیافزا یو حت
به علت خوشخوراکی، مالس زیرا  ؛باشد اوره یحاو یمارهایت در شتریب

ل  لرف   یم لد ماده خشک مص  Cherdthong) دهد شیافزا را دام یتوان

., 2011aet al) . ،سبوس  مقدار اورهحاوی  یهارهیجدر آزمایش حاضر
 جهینت در ،(0داشللتند )جدول شللاهد به نسللبت یترکم NDFو  گندم
  یکننده اثر کاهشللل  جبران تواند یکه م  ابد ی یم کاهش  خوراک حجم
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 ینیگزیجا .(2019Zereu ,) باشللدبر مصللرف خوراک اوره  یاحتمال
سو  سته  منبع انواعبا  ایکنجاله  سته ا) رهشاوره آه  وزا،تریرهش نوره آه

لد  یزوبوتیا نن،یاپت فات  ،منو اوره دی رآ  در (یمعمول اورها ی اوره  فسللل
et al Yixuan; ., 2017et al Zhang ,.) یپروار یها بره یرهیج

, et al. Mashayekhi; , 2020et al.Abyane -Mahmoudi; 2019

 یدارا اوره و ننی)اپت رهشآهسللته اوره منبع دو سللهیمقا ای ،(2020

شش   فهعلو با شده  هیتغذ یهابره در یمعمول اوره با( سلولز  لیات پو
 مصلللرفبر  یداریمعن ریتاث  ( 2014et al.Lizarazo ,) تی فیککم

شت.  خوراک صرف    در ندا شک م سفند  یمقابل ماده خ  زابالغ نر  انگو
 زویا و یمعمول اوره یمارهایت از شتر یب یداریمعن بطور ننیاپت ماریت

 .(2016et al Talebian Masoudi ,.) بود اوره مونو دیآلد  ریبوت

 
یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ یپروار یهابره در یمغذ مواد یظاهر هضم تیقابل درصد -2 جدول  

Table 2- Apparent digestibility (%) of nutrients in fattening lambs fed experimental diets 

 قابلیت هضم
Digestibility (%) 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت
Experimental treatments1 (Type of urea) 

  

1 2 3 4 SEM P-value 
 خشک ماده

Dry matter 
67.14 65.60 66.23 65.47 1.077 0.686 

 یآل ماده
Organic matter 

64.23 64.29 63.83 63.32 0.941 0.879 

(درصد) یخنث ندهینامحلول در شو افیال  
Neutral detergent fiber 

58.62 60.28 59.50 61.57 1.384 0.500 

(درصد) یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال  
Acid detergent fiber 

45.62 43.51 44.99 44.73 1.149 0.627 

 خام نیپروتئ
Crud protein 

62.96a 61.14ab 58.46bc 57.92c 0.031 0.008 

 ماریت نن،یاَپت رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 یحاو رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0 یحاو رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 .یمعمولاوره  درصد ۹/0 یحاو رهیج -4

 (.P <16/1دارند ) داریمعن اختالف یآمار نظر از مشابه ریغ حروف یدارا اعداد فیرد هر در
SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا 

1 1-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release 

urea-optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 

Means within same row with different suberscripts statisticaly differe. (P<0.05). 

SEM: Standard Error of Means. 

 

تاث     شیدر آزما  یپروار یها برهرشلللد  عملکرد  ریحاضلللر تحت 
  رهاومتفاوت   ریمقاد  ینیگزیجا  با . نگرفت  قرار یشلللیآزما  یمارها  یت

هش آهسلللتلله   تروزا ی ن  ایلل (2017et al Zhang ,.) هفسلللفللاتلل  ر
(, 2020et al. Mashayekhi) (شاهد  ماریت) ایسو  کنجالهاز  یبخش  با  

نه،   شیافزا نیانگی بدن، م  وزن ،یپروار یها بره یرهیج در وزن روزا
شت؛  یداریمعن اختالفشاهد   با خوراک بازده و لیتبد بیضر   اب ندا

 یهافراسللنجه ،درصللد 8 به اوره فسللفات مقدار دنیرسلل با حال،نیا
سبت به   هابره یعملکرد شت  یداریمعن کاهش شاهد ن Zhang ) دا

., 2017et al) .شیافزا اوره، فاقد ماریبا ت سللهیمقا در ،یپژوهشلل در 
سفندان وزن روزانه  سته  اوره یحاو ماریت درو بزها  گو  طوربه رهشآه

 . (Sevim and Önol, 2019) بود شتریب یمشخص
 غلظت ،pH ،یاکیآمون تروننیبر غلظت ن یشللیآزما یهارهیج اثر

س  ستات،  غلظت رینظچرب فرار  یدهایا سبت  ونات،یپروپ ا ست  ن  به اتا
  هشلکمب  عیما یپروتوزوآ تیو جمع چرب یدهایاسل  ریسلا  ونات،یپروپ

 آهستهاوره  ینیگزی(. جا4 جدول) نبود دار یمعن شیتحت آزما یهابره
 در حال رشد  یهابره ییغذا یهامیدر رن ایسو  کنجاله با تروزایرهش ن

(., 2020et al. Mashayekhi; , 2019et al. Saro) ،افزودن دو  ای
لته    لع اوره آهس  یهارهیج بههمراه مالس  به یرهش و اوره معمولمنب

س  یهاعلوفه یحاو  2014et al.Lizarazo , ;) تیفیک کم یریگرم

.2020 ,et al.Alipour )، چرب فرار،  یدهایاس  غلظتبر  یریتاثpH 
هش اوره آهسته ر  نوع دو ریتاث سه یمقا در. نداشت  یاکیآمون تروننین و
ساله  رهیج در یمعمول اوره با  رهشآهسته  اوره افزودن ،یپروار یهاگو

لتات  غلظت کاهش باعث لزا  و اس  جهینت در و وناتیپروپ غلظت شیاف
سبت  کاهش ستات  ن et al. Dönmez ,.;2003 ) شد  وناتیپروپ به ا

, 2012et al.Almora  )ضر   شیآزما جیکه مخالف با نتا شد، یمحا   با
ستات  داریمعنریغ کاهش که چند هر سبت  و ا  ای و وناتیپروپ با آن ن
 .شد مشاهده زین حاضر شیآزما در وناتیپروپ غلظت یعدد شیافزا
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 یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ یپروار یهابرهرشد عملکرد مصرف خوراک و  -3 جدول
Table 3- Feed intake and growth performance of fattening lambs fed experimental diets 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت 
(Type of urea)1 treatmentsExperimental  

  

 1 2 3 4 SEM P-value 

هیاول وزن نیانگیم  
Average initial weight (kg) 

26.27 25.23 26.04 25.07 1.479 0.922 

یینها وزن نیانگیم  
Average final weight (kg) 

37.05 35.68 35.74 35.50 1.396 0.853 

وزن دوره شیافزا کل  
Total weight gain (kg)  

10.78 10.45 9.70 10.43 0.964 0.878 

  روزانه وزن شیافزا نیانگیم
average daily gain (kg( 

0.14 0.14 0.13 0.14 0.013 0.889 

لیتبد بیضر  
Feed conversion ratio 

7.22 7.32 7.84 7.32 0.764 0.909 

خوراک بازده  

Feed efficiency 
0.14 0.14 0.13 0.14 0.013 0.858 

  روزانه یخوراک مصرفمیانگین 

Average daily feed intake (kg/day) 
1011.53 1025.47 1020.12 1024.97 3.975 0.077 

 ماریت، ننیاَپت رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 حاوی رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0حاوی  رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 ی.معمول اوره درصد ۹/0حاوی  رهیج -4

SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا. 
11-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release urea-

optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 

SEM: Standard error of means. 

 
 باال یچگال با نیپوپروتئیل کلسترول،  د،یریس یگلیتر گلوکز، غلظت

  قرار یشلللیآزما یمارهایت ریتاث تحت نییپا  یچگال  با  نیپوپروتئیلو 
ما (. 6)جدول   نگرفتند   خون یااوره تروننین غلظت  بر مارها  یت اثر ا

 ماریت ردغلظت  نیشتریشاهد و ب ماریغلظت در ت نیکمتر بود؛ داریمعن
 ماریبا ت شلاهد (. اختالف P<16/1) شلد  مشلاهده  یمعمول اوره یحاو

 اختالفشللد.  داریمعن مارهایت ریسللابود، اما با  داریمعن ریاسلللونن غ
 یاما با اوره معمول   داریمعن ریغ ننیاپت مار یاسللللونن با ت  یحاو  مار یت

ضر  جیبا نتا مطابقبود.   داریمعن  با زین یگرید شی، در آزماآزمایش حا
  غلظت ینیرپروتئیغ تروننیمنابع مختلف ن با ایسللو کنجاله ینیگزیجا

 شتر یب یداریمعن طور به ننیدر نمونه اپت ها،بره خون یااوره تروننین
Mahmoudi-) بود شللاهد رهیج و رهشآهسللتهاوره  گریاز نمونه د

, 2020et al.Abyane ) .سو  ینیگزیجا با سطوح مختلف  ایکنجاله   با 
درصد( در گوسفندان نلور    26و  61، 26، 1) ننیاوره آهسته رهش اپت 

(, 2019et al.Ravi Kanth Reddy )، یتر کلسترول، گلوکز، غلظت  
قرار نگرفت.  مارهایت ریخون تحت تاث LDLو  BUN، HDLد،یسر یگل

 شود؛ یم سنتز  شکمبه  از شده  جذب اکیآمون از کبد، در خون اوره
 ظتغل با یمثبت یهمبسللتگ خون یااوره تروننین غلظت کهیبطور
 تواندیخون م تروننیتفاوت در غلظت ن نیبنابرا، دارد شکمبه  اکیآمون

 et al.Hosoda ,)شللکمبه باشللد   ریتخم طیبه علت تفاوت در شللرا

ضر ن  شیآزما یهاافتهی. (2006 ستگ  زیحا غلظلللللت  نیبللللل یهمب

لرونن ین لون و تول اوره ت  د؛کنیم دیتا  رادر شکمبه  اکیآمون لد یای خ
 یداریعنم تفاوت مارهایت نیب شکمبه یاکیآمون تروننین غلظت اگرچه،

مشلللابه با روند     مارها  یت نیآن ب راتییاما روند تغ   (،4جدول ) نداشلللت 
 بود. BUN راتییتغ

ما  نیا در ها   یت ،شیآز   اختالف خون گلوکز سلللطح نظر از مار
شان  را یداریمعن ش . در ندادند ن سته  ینیگزیجا یپژوه  ابرهش اوره آه

ش  ردهیش  یخون گاوها گلوکز غلظتبر  یریتاث ایسو  کنجاله   نیتاهل
شت  ضر   شیکه با آزما ندا et al. Mousavi Kia ,) دارد یهمخوانحا

 ریمقاد نشللخوارکنندگان شللکمبه در یخوراک مواد هیتجز از. (2019
 نیا زا یکم ریمقاد که شللودیم دیتول کیونیپروپ دیاسلل یتوجهقابل

س  س  به شکمبه  وارهید از عبور نیح کیونیپروپدیا  لیتبد کیالکت دیا
 آنجا در و افتهی راه کبد به یکبد اهرگیسلل راه از یمابق و شللودیم

تفاوت  عدم لذا،. ( 2010et alMcDonald ,.) شودیم گلوکز به لیتبد
  عدم با حاضللر، شیآزما در( 4 جدول) شللکمبه وناتیپروپ غلظتدر 

 باشد. یم راستاهم خون گلوکزغلظت  در تفاوت
 ماریشده است. نسبت به ت    ارا ه ۹جدول  در دیتول یاقتصاد  ارزش

  اوره و ننیاپت نن،اسلو  اورهحاوی  یهارهیخوراک ج یهانهیهز شاهد، 
عبارت  به. افتیدرصللد کاهش  6/20و  ۹/1، 1/02 بیترت به یمعمول

 یترمناسبدرآمد  و سود یمعمول اوره و اسلونن یحاو یهارهیج گر،ید
 .داشتند شاهد رهیج به نسبتوزن  شیهر واحد افزا یازا به
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 مربوطهای پرواربندی نهیهز از درصد 21 از شیب نکهیبا توجه به ا
شد یبه خوراک م سودآور  هانهیهز نیا کاهش ،با  یشتر یب یمنجر به 

 ماری( نسللبت به ت۹جدول محاسللبات انجام گرفته ) یخواهد شللد. ط
صد   6/20و  ۹/1، 1/02 بیترت به 4 تا 2خوراک  یهانهیهز شاهد،  در

سنجه  یهمه به توجه با. لذا افتیکاهش  س  یهافرا  شده به نظر  یبرر
 نیدر خوراک و تام ایاز کنجاله سللو یبخشللکردن  نیگزیرسللد جایم

اوره، ضلللمن کللاهش    ین ی رپروتئ   ی منللابع غ    قی از طر  رهی ج  نی پروتئ   
سلللود و ارزش افزوده  هی حاشللل  جاد یمنجر به ا  دی های ثابت تول   نه یهز

دام  دییمحصللوالت تول متیق بعالوه،. شللودیمبرای دامدار  یبهتر
از  یبخشللل ینیگزیبا جا ،یطرف از، ابدییم کاهش زینگوشلللت  رینظ

 رینظ جیرا ینیاوره، مصلللرف منابع پروتئ  رینظ یبا منابع   رهیج نیپروتئ
سو   دیداخل کشور تول  ترکمها نهاده نیا. افتیکاهش خواهد  ایکنجاله 

 ،ارز متیق به یوابسللتگ لیدلبهو  هسللتند؛ یواردات اغلبو  شللوندیم
. لذا کاهش مصلللرف آنها عالوه بر کمک به       باشلللند  یم مت یگران ق

سب      صون ماندن ن شور، باعث م صرف ارز ک از  دکنندگانیتول یکاهش م
 مثبت و مهم نکات از یکیکل،  درخواهد شلللد.  زینرخ ارز ن راتییتغ

ضر  شیآزما ست که منابع اوره ارزان   نیا حا  2 حدود نیگزیجا متیقا
ست  شده  ایسو  کنجالهدرصد از   را از نظر ارزش  هارهیج تواندیم نی. اا

 (. ۹ارتقاء دهد )جدول  یاقتصاد

 
 یشیآزما یهارهیشده با ج هیتغذ یپروار یهابرهشکمبه   مایع پروتوزوآی و جمعیت یریتخم یهافراسنجه -۴ جدول

Table 4- Rumen fermentation parameters and protozoa population of fattening lambs fed experimental diets 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت 
Experimental treatments1 (Type of urea) 

  

 1 2 3 4 SEM P-value 
  شکمبه یاکیآمون تروننین

Ammonia-N (mg/100 ml) 
36.26 36.28 38.11 40.82 3.680 0.834 

pH 6.82 6.68 6.83 6.87 0.075 0.358 
پروتوزوا کل تیجمع  

Total population protozoa 

(×105/ml) 
27.00 23.33 24.83 25.00 0.876 0.057 

فرار چرب یدهایاس  
Volatile fatty acids (mmol/l)  

کیاستاسید   
Acetate 

41.00 44.75 39.70 38.27 4.621 0.421 

کیونیپروپ اسید  
Propionate 

10.93 14.34 12.10 12.23 1.469 0.0504 

کیریبوت اسید  
Butyrate 

8.80 11.87 8.62 8.14 1.815 0.525 

کیریزوبوتیا اسید  
Iso butyrate 

0.32 0.41 0.39 0.30 0.071 0.658 

کیزووالریا اسید  
Iso valerate 

0.37 0.58 0.59 0.36 0.097 0.309 

کیوالر اسید  
Valerate 

0.72 0.57 0.53 0.41 0.060 0.083 

کیونیپروپ اسید به کیاست نسبت اسید  
Acetate/Propionate 

3.75 3.12 3.28  3.13 0.390 0.812 

فرار چرب یدهایاس کل  
Total volatile fatty acids 

62.14 72.52 61.93 59.72 7.896 0.333 

 ماریت، ننیاَپت رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 حاوی رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0حاوی  رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 ی.معمول اوره درصد ۹/0حاوی  رهیج -4

SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا 
1 1-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release 

urea-optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 

SEM: Standard error of means, 
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 یشیآزما یهارهیج  با شده هیتغذ یپروار یهابره یخون یهافراسنجه -۵ جدول
Table 5- Blood parameters (mg/dl) in fattening lambs fed experimental diets 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت   
Experimental treatments1 (Type of urea) 

  

ی خونفراسنجه  

Blood parameter (mg/dl) 
1 2 3 4 SEM P-value 

 گلوکز
Glucose 

79.20 79.40 78.80 82.60 2.903 0.78 

دیسریگلیتر  
Triglycerides 

22.00 20.80 23.00 24.00 2.416 0.81 

 کلسترول
Cholesterol 

60.80 59.00 62.20 59.40 3.207 0.89 

  نییپا تهیدانس با نیپوپروتئیل
LDL 

20.20 18.00 21.80 21.80 2.158 0.57 

باال تهیدانس با نیپوپروتئیل  
HDL 

29.14 31.50 30.10 26.04 1.274 0.051 

خون یااوره تروننین     
Blood urea nitrogen 

25.78c 27.38bc 28.84ab 30.16a 1.262 0.030 

 ماریت، ننیاَپت رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 حاوی رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0حاوی  رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 ی.معمول اوره درصد ۹/0حاوی  رهیج -4

 (.P <16/1دارند ) داریمعن اختالف یآمار نظر از مشابه ریغ حروف یدارا اعداد فیرد هر در

SEM :هانیانگیم استاندارد یخطا 
1 1-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release urea-
optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
SEM: Standard error of means 

 
 یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ یپروار یهابره در دیتول یارزش اقتصاد محاسبه -۶جدول 

Table 6- Calculation of economic value of production in fattening lambs fed experimental diets 

یارزش اقتصاد محاسبه  
Calculation of economic value 

 (اوره نوع) 0یشیآزما یمارهایت
(Type of urea)1 Experimental treatments 

 

1 2 3 4 
خوراک متیق  

Feed price (Rials/kg) 
19303 16814 18444 15146 

شاهد به نسبت یشیآزما یهارهیج متیق کاهشدرصد   
Reducing the price of experimental rations 
compared to the control (%) 

- 12.9 9.6 21.5 

(دوره کل نیانگیم) لیتبد بیضر  
Average feed conversion ratio 

7.22 7.32 7.84 7.32 

وزن اضافه واحد هر هزینه  
Cost of Weight gain Unit (Rials/kg) 

139367.66 123078.48 136760.96 110549.83 

وزن شیافزا کل  
Total weight gain (kg) 

10.78 10.45 9.70 10.43 

وزن شیافزا ینهیهز کل  
Cost of total Weight gain (Rials) 

1502383.37 1286170.12 1326581.31 1153034.69 

وزن شیافزا حاصل از کل درآمد  
Income from total weight gain (Rials) 

4851000 4702500 4365000 4693500 

وزن شیافزا واحد هرحاصل از  درآمد  
Income of weight gain unit (Rials/kg) 

450000 450000 450000 450000 

وزن اضافهکل  از حاصل  سود  
Profit from total weight gain (Rials) 

3348616.63 3416329.88 3038418.69 3540465.31 

وزن شیافزا واحد هر حاصل از از سود  
Profit of weight gain unit (Rials/kg) 

310632.34 326921.52 313239.04 339450.17 
 ماریت، ننیاَپت رهشاوره آهسته درصد ۹1/0 حاوی رهیج -۳ ماریت اسلونن، رهشآهسته اوره درصد 8/0حاوی  رهیج -2 ینیرپروتئیغ تروننین منبع فاقد ،شاهد -0 ماریت0
 ی.معمول اوره درصد ۹/0حاوی  رهیج -4

1 1-Control (diet without urea), 2- Diet containing 1.8% slow-release urea-slowgene, 3- Diet containing 1.69% slow-release 
urea-optigene, 4- Diet containing 1.60% common urea. 
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 یکل یریگجهینت

 یهافراسللنجهمربوط به غلظلللللت   جیبه نتا توجه با ت،ینها در
ستفاده گرفت که  جهیتوان نتیم حاضر  شیآزما در یاشکمبه   انواع از ا

  به رهش آهسلللته  ای  یمعمولاوره  رینظ ینیپروتئریغ تروننین بات یترک
ش  نیگزیجا عنوان  ا،یسو  هکنجال رینظ متداول ینیپروتئ منابع از یبخ

 متیق به توجه با لذا. سلت انداشلته   یاشلکمبه  ریبر تخم یاثرات منف
اگرچه  ،یقیحق تروننین منابع ریسا  و ایسو  کنجاله برابر در اوره ترنییپا
ا مشاهده نشد؛ ام   یتفاوت یرهش با اوره معمولآهسته  یامنابع اوره نیب

 افتهیبهبود  زین یاز نظر اقتصاد دیتولوری کرد که بهره انیبتلوان یمل
 هیتوصلل پروار یهابره یبرا یااوره منابع از اسللتفاده ن،یبنابرا ،اسللت

 .   شودیم
 

 یقدردان و تشکر

 یعیطب منابع و یکشللاورز علوم دانشللگاه محترم نیمسللئول از
 .شودیم یقدردان هاتیحما همه یبرا خوزستان
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