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  دهيچک
 تخـم   از صـفات يبرخ  بر عملکرد و تخم گذاري مرغ هايي غذايره هايمطالعه اثر استفاده از اوره در ج    ش جهت   ين آزما يا

 يه يه مـرغ تخـم گـذار سـو     قطع۲۵۶ با تعداد يش در قالب طرح کامالً تصادف  يآزما. انجام گرفت  ي خون يپارامترها  و مرغ
 يره هـا يـ ج. ديـ انجام گرد ) قطعه مرغ در هر تکرار۱۶با ( تکرار ۴مار و ي ت۴ در ي هفتگ۴۷ تا  ۳۷ از سن    W-36 ني ال -يها

 درصد  ۵/۰ يحاو) ۳(ره  ي درصد اوره، ج   ۰./۲۵ يحاو) ۲(ره  ي، ج )شاهد(بدون استفاده از اوره     ) ۱(ره  يج :شامل يشيآزما
-ي حاصله نشان داد که استفاده از اوره موجب  بروز اختالف معنـ       جينتا.  درصد اوره بودند   ۷۵/۰ يحاو) ۴(ره  ياوره و ج  

ره يـ حو ) ۱( يشيـ ره آزما يـ حد تخـم مـرغ در       يـ ن درصـد تول   يبـاالتر  .)P>۰۵/۰( گردد   يم يعملکردشتر صفات   يبدار در   
ن وزن تخـم  يشتريب. دي مشاهده گرد)۴( يشيره آزمايحدر ) ۸۷/۶۰ (ن آن ي و کمتر۹۱/۶۸ و ۵۸/۶۹ب  ي به ترت  )۳ (يشيآزما
ره يـ حمربوط بـه  )  گرم۸۹/۵۴(ن آن ي و کمتر گرم۱۸/۵۸ و   ۸۱/۵۷ب  يبه ترت ) ۴( و   )۳( ي حاو يشي آزما يره ها يحدر  مرغ  
در )  گـرم ۴۵/۳۵( ن آن ي و کمتـر )۳( يشيـ ره آزمايـ حدر )  گـرم ۸۰/۳۹( يد تـوده ا يـ ن مقدار توليشتريب.  بود )۱( يشيآزما

ن يو کمتـر ) ۴( يشيره آزمايحمربوط به  )  گرم۰۴/۱۰۵ (ين مقدار خوراک مصرفيشتريب.  مشاهده شد  )۴( يشيره آزما يح
 )۳( يشيـ ره آزمايـ حمتعلـق بـه   ) ۶۴/۲ (ييل غـذا يب تبد ين ضر يبهتر.  بود )۲( يشيره آزما يحمربوط به   )  گرم ۰۵/۱۰۲(آن  
 در)  گرم۳۱/۵(  ن آني گرم  و کمتر۶ و ۰۸/۶ب يه ترت  ب )۳( و   )۲( يشي آزما يره ها يحن مقدار وزن پوسته در      يشتريب .بود

در ) ۸۶/۸۱(ن آن ي و کمتـر )۱( يشيـ ره آزمايـ  حدر) ۴۸/۸۹(و   مقـدار عـددها  نيشتريـ ب. ديـ  مشاهد گرد)۱( يشيره آزما يح
 ي دارينوترانسفراز به صورت معنـ ين آميم آالني سطح آنزي خونيدر رابطه با پارامترها .  مشاهده شد  )۲( يشيره آزما يح

م ين آنـز يـ زان ايـ ره هـا، م يـ ش سـطح اوره ج ي که با افـزا   ي، به طور  )P>۰۵/۰(  مختلف متفاوت بود   يشي آزما يهارهيحدر  
تخم گذار نـه تنهـا اثـرات     يها مرغيي غذا يهارهياوره در ج  درصد   ۵/۰ که استفاده از     دشوي م يريگجهيت. دا کرد يکاهش پ 

ز يـ  و نيديـ ق بهبـود صـفات تول  يـ ا، از طر  يسو يزان استفاده از کنجاله     يندارد، بلکه ضمن کاهش م      بر عملکرد آنها   يئسو
   . بخشدي گله را بهبود مي، بازده اقتصاديي غذايهانهيصفات تخم مرغ و کاهش هز

  
  گذارت تخم مرغ، مرغ تخميفيعملکرد، کاوره، : يدي کليهاواژه
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of using different levels of urea on performance 

and some egg traits and blood parameters of laying hens. This experiment was conducted with two 

hundred and fifty six laying hens from 47 to 57 of age in a completely randomized design. 

Experimental diets included: (1) diet without urea (as control) (2) diet with 0.25% of urea, (3) diet 

with 0.5% of urea and (4) diet with 0.75% urea. The results of this experiment showed that there 

were significant (P<0.05) differences among the treatments in the most of the performance traits. 

Highest percentage of egg production (69.58) and (68.91) was observed in treatments of (1) and (3), 

respectively and the lowest (60.87) was observed in treatment (4). The highest value of egg weight 

(57.81g) and (58.18 g) was observed in treatments of (3), respectively and (4) and the lowest (54.89 

g) was observed in treatment (1). The highest value of egg mass production (39.80 g) was observed 

in treatment (3) and the lowest (35.45 g) was observed in treatment (4). The highest value of feed 

intake (105.04 g) was observed in treatment (4) and the lowest (102.05 g) was achived in treatment 

(2). The best feed conversion (2.64) observed in treatment (3). The highest value of eggshell weight 

(6.06 g) and (6 g) was obtained in (2) and (3) treatments. The highest value of Haugh unit (89.48) 

was observed in treatment (1) and the lowest value of Haugh unit (81.86) was achived in treatment 

(2). There were significant differences among treatments in levels of alanine amino transferase. 

With increasing the amount of urea< the level of alanine amino transferase decreased. It was 

concluded that using diets with 0.5 % of urea not only don’t have any adverse effects on 

performance of laying hens, but also can improve economically efficient of laying hens by 

improving of egg production and egg quality and reducing of feed cost per kilogram of egg 

production.   

 
Keywords: Egg quality, Laying hen, Performance, Urea  

  مقدمه
ق يـ  از طر  ياديـ زان ز يـ  به م  ير ضرور يغ نهي آم يدهاياس

 بـه دسـت     يبات واسـطه ا   ي ترک ين بر رو  يانتقال عامل آم  
 شوند، البتـه  ي م ز و چرخه کربس ساختهيکوليآمده از گل  

 ي ن بـه انـدازه  ين گـروه آمـ  يه داشت که تـأم   توج يستيبا
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ن رو يـ از ا.  باشـد يمـ  ي ساختن آنهـا ضـرور     ي برا يکاف
ن يزان گـروه آمـ    يـ وانات را که م   ي از ح  ي بعض ممکن است 

 هيـ تغذ ينـ ير پروتئيدر خوراک آنها محدود است با ازت غ   
  جينتـا . ش داد يزان عملکرد آنها را افزا    يجه م ينمود و در نت   

 نهي آميهادي دهد که اسي انجام شده نشان م    ي ها يبررس
ن سـاخته   يونيـ ن از مت  يستئيـ ن و س  يل آالن ي فن  ن از يروزيت
    تـاکنون   ١٩٤٠ از سـال     ).١٣٧٨ نش مسگران دا(د  نشو يم

اسـتفاده از مـواد    ي در مورد نحـوه      يادي ز يش ها يآزما
 . مرغ انجام شـده اسـت      يه  يتغذ در   ينير پروتئ ي غ يه  ازت

ره و  يـ ن ج ي ها، کاهش پـروتئ    ينکته مشابه در تمام بررس    
 مـواد  ينـ يافته با معـادل پروتئ   ين کاهش   ي پروتئ ينيگزيجا
 يه ازتـ  از مواد يکياوره .  باشد ي م ينير پروتئ ي غ يه  ازت

 در  ياديـ نـسبتاً ز  قـات   يتحق  باشـد کـه    ي مـ  ينير پروتئ يغ
 منـابع  ريسه با سـا يخصوص امکان استفاده از آن در مقا   

 يقـ ين حق ي در جهـت کـاهش پـروتئ       ينـ ير پروتئ يغ يه  ازت
، در  ي ا هيـ تغذ       ينه ها يجه کاهش هز  يره ها و در نت    يج

 يدارامل آمـده اسـت کـه         به ع  يواني مختلف ح  يگروه ها 
 بـه عنـوان    ).١٣٧٢،  مقـدم (د  ن باش يم يضيج ضد و نق   ينتا

 يش نـشان داد کـه در جوجـه هـا          يک آزمـا  يـ ج  ينتامثال،  
 از  ين بخـش  يگزي استفاده از اوره بـه عنـوان جـا         ،يگوشت

ــه ــوي کنجالـ ــطوح ي سـ  ٦٠٩/٠ و ٤٠٦/٠، ٣٠٢/٠ا در سـ
  بر عملکـرد آنهـا نـدارد      ير منف يچگونه تأث يره ه يدرصد ج 

  ).١٣٨٥ و همکاران ينيبحر(
 ١٣زان يــ بــه ماوره  ازاســتفاده بــا يج ســودمندينتــا

 تخـم گـذار   يه مرغ هايدر تغذ ييغذا يه ريدرصد ازت ج 
اسـتفاده از   ).١٩٧٦ان و بـالون    گـ کا(گزارش شـده اسـت      

 يه ريــا جي ســوي  درصــد کنجالــه٦ و ٤ ياوره بــه جــا
 ٠٧٥/٠ و ٠٥/٠ تخـم گـذار بـه همـراه        ي در مرغ ها   ييغذا

ن، باعث بهبـود  يزي درصد ل ١٥/٠ و   ١/٠ن و   يونيدرصد مت 
ن و  يونيـ  که اوره و سطح بـاالتر از مت        يعملکرد در گروه  

 کـه فقـط     يافت نموده بودند، نسبت به گروه     ين را در  يزيل
 ياسـتفاده مـ   ) ا و اوره  ين سـو  يبدون پروتئ (ه  يره پا ياز ج 

  ).١٩٧٢ ،د و سواچاير(د يکردند، گرد

 ٤زان يـ  بـه م   ينـ ير پروتئ يـ غ ي استفاده از مواد ازتـه    
تخـم گـذار،     ي مـرغ هـا    يي غـذا  يه  ريـ ن ج يدرصد پـروتئ  

سه بـا   يـ ن سرم خـون در مقا     يزان آلبوم يش م يموجب افزا 
ر يـ غ يبدون استفاده از مواد ازته      ( شاهد   يي غذا يه  ريج

  ).١٩٨٢ ينگ و ريس (شده است) ينيپروتئ
نشان  يامطالعه  در  ) ١٩٩٩( و همکاران    يناگاالکاشم

 گرم اوره مکمل شده با کنجاله ٢٥ و ١٥ مصرف د که نداد
 در ينـ ين شدن آن با کنجاله بـادام زم    يگزي و جا  ١مياه ن يگ
ت يـ ش فعالي سبب افـزا ي گوشتي جوجه هايي غذايه  ريج

 کـه   يدر صورت د،  ينوترانسفراز نگرد يم آسپارتات آم  يآنز
نوترانــسفراز را ين آميم آالنــيت آنــزيــمــصرف اوره فعال

ضمناً استفاده از اوره   .  کاهش داد  يعمولره م ينسبت به ج  
آنهــا . جــاد ننمــوديجوجــه هــا ا  دريتيچگونــه مــسموميه

 اوره خـون بـا افـزودن اوره بـه      کـه نـد ن نشان داد يهمچن
ن يبنـابرا . ابـد ي يمـ    شي جوجه ها افـزا    يي غذا يها رهيج

ن خـام  ي توانـد کمبـود پـروتئ   يور مـ  يـ مصرف اوره در ط   
 در ي را در کـشورها ي روغنـ يحاصله از کنجاله دانه هـا   

   .ديحال توسعه جبران نما
 ٣ معــادل اوره اســتفاده از تخــم گــذار يدر مــرغ هــا

کـه   ني درصـد پـروتئ    ٧٥/١٢ بـا    يره ا ين ج يدرصد پروتئ 
 بــود، نتوانــست ينــه ضــروري آميدهاي تمــام اســيحــاو

د و وزن متوسط تخـم مـرغ هـا را بـاال ببـرد               يدرصد تول 
 تخم  ين در مرغ ها   يهمچن ).١٩٧٣ ،ن دال يس و مارت  يويد(

ن در  ي درصـد پـروتئ    ٤از اوره معـادل     اسـتفاده     اثـر  گذار
 درصد از معـادل  ٤ن با  ي درصد پروتئ  ١٢ ي حاو يره ا يج

د و  يـ درصـد تول  . ديـ سه گرد يا مقا ي سو ي ن کنجاله يپروتئ
ن  ي در زمان استفاده از اوره بدتر از پـروتئ      ييراندمان غذا 

  ).١٩٧٧دا يکادا و اميم(ا بود ي سوي کنجاله
د و صـادر    يـ  عمـده تول   يل کـشورها  يـ با توجه به تما   
ور بـه  يـ ه طيـ  مـورد اسـتفاده در تغذ  يکننده مواد خـوراک   

 ي در داخـل کـشورها     ين مـواد خـوراک    يمصرف نمودن ا  
ق صادرات گوشت و يش ارزش افزوده از طر   يخود و افزا  

تخم مـرغ و وابـسته بـودن کـشور مـا بـه واردات منـابع               
                                                
1 Neem  
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ور از جملـه منـابع     يـ  ط ي هيـ  مورد اسـتفاده در تغذ     ييغذا
 و ارزان   يدا کـردن منـابع داخلـ      يـ ن، پ ين کننده پـروتئ   يتأم

ــاهش هز يق ــت ک ــت در جه ــا يم ــه ه ــ تغذين ــريه اي  ي ام
نـه  ي هز    ش با هدف کـاهش   ين آزما يلذا ا .  است يضرور

 ينيگزيق جـا  يـ  تخـم گـذار از طر      ي مرغ هـا   يه ا ي تغذ يها
ه و  آنهـا بـا اور     يي غـذا  يره ها ين خام ج  ي از پروتئ  يبخش

ــرد و    ــر عملک ــر آن ب ــفات کاث ــيص ــم يف ــرغدر تخ  و  م
 -ي هـا  يه  ي تخم گذار سـو     خون ييايميوشي ب يپارامترها

  .انجام گرفت  W-36 ن يال
  

  و روش هامواد 
 و ي در مجتمـع آموزشـ  ١٣٨٥ش در سـال  ين آزمـا  يا

 واحـد   -ي دانشگاه آزاد اسـالم    ي گروه علوم دام   يپژوهش
ه يـ ش در پا يزمـا آ. ديـ  هفتـه اجـراء گرد     ١٠مراغه به مدت    

 قطعه  ١٦( تکرار   ٤مار و   ي ت ٤ با تعداد    يطرح کامالً تصادف  
 ٢٥٦و در مجموع بـا تعـداد      ) مرغ  تخم گذار در هر تکرار      

 دين سـف يـ  ال-ي هـا  ي تجـار  يه  يمرغ تخم گذار سو   قطعه  
W-36  مارهــا ي ت.انجــام شــد يهفتگــ ٤٧ تــا ٣٧از ســن و
ره يـ ج) ٢(، )شاهد(بدون استفاده از اوره ره  يج) ١: (شامل

 درصـد   ٥/٠ يحـاو ره  يـ ج) ٣( درصـد اوره،     ٢٥/٠ يحاو
ره يـ  ج. درصـد اوره بودنـد     ٧٥/٠ يحاوره  يج) ٤(اوره و   

 يکنجالـه   - ذرتيمواد خـوراک   ي هيپا بر   يشي آزما يها
 NRCه شده در    ي توص ي ها يازمنديه به ن   توج ا و با  يسو

 يانـرژ  ي دارايکه همگتخم گذار   ي مرغ ها يبرا )١٩٩٤(
ــل متاب ــولقاب ــالر ي ک٢٨٠٠(سم ي ــو ک ــر کيل ــوگرمي ب و ) ل
 بودند و بـا اسـتفاده از      يکساني ) درصد ١٤(ن خام   يپروتئ

جـدول   (ندديم گردي تنظ UFFDAيسيره نويج رم افزارن
اب شـده و سـپس بـا    يوره قبـل از اسـتفاده آسـ       البته ا  ).١

در  .ره مخلوط و مورد استفاده قرار گرفت  ير اجزاء ج  يسا
 يهـا   همـه گـروه    ي بـرا  يطـ يط مح ي شـرا  ،شيطول آزمـا  

 سـاعت   ١٦  شـامل  يبرنامـه نـور   . کسان بـود  ي يشيآزما
ط يحرارت مح  يدرجه  .  بود يکي ساعت تار  ٨ و   ييروشنا

 مرغ ها به صورت آزاد به غـذا و آب  يکنترل شده و تمام   
  . داشتندي دسترسيدنيآشام

ز يتخم مرغ و ن  تودهبه صورتد تخم مرغ يزان تول يم
 .ديـ  گرديريـ  انـدازه گ  يگ به صورت هفت   يخوراک مصرف 

لـوگرم تخـم مـرغ      ي هـر ک   ي بـه ازا   يمت خوراک مصرف  يق
لـوگرم از  يک کيـ مت تمام شده ي از ضرب نمودن ق  يديتول

ک از يـ  هـر    ييل غـذا  يب تبـد  ي بـر ضـر    يي غـذا  يره هـا  يج
  .مارها بدست آمديت

 عدد تخم مرغ از هر تکـرار  ٤  تعدادشيان آزمايدر پا
  وزن مخصوص آنهـا ن،  يبه تصادف انتخاب و بعد از توز      

 نمـک   در محلول آب   يبا استفاده از روش غوطه ور ساز      
تخــم مــرغ هــا ســپس ن شــد، يــي تع)١٣٧٧ ،مبــارک قــدم(

ظ آنهـا انـدازه   يده غلـ ي در سـف ١شکسته شده و واحد هـاو    
 ارتفـاع زرده از دسـتگاه       يريـ  انـدازه گ   يبـرا .  شـد  يريگ

 سـاخت کـشور    (CE 300)ارتفاع سـنج اسـتاندارد مـدل   
ز يـ تخم مرغ ها تم    يات پوسته   يمحتو. اده شد آلمان استف 

 خـشک شـدن   ي سـاعت بـرا  ٤٨شده و پوسته ها به مدت   
   . شدندي اطاق نگهداريدر دما

 بـا  يتاليجي دي وزن آنها با ترازو    ،بعد از خشک شدن   
 تخـم  ي ضخامت پوسته.  شديري گرم اندازه گ٠١/٠دقت  

تر  م يلي م   ٠٠١/٠کرومتر با دقت    يمرغ ها با استفاده از م     
 شـد و  يريـ در وسط تخم مـرغ و در سـه نقطـه انـدازه گ     

 پوسته در نظر گرفتـه  ييمعدل آنها به عنوان ضخامت نها    
 عـدد تخـم مـرغ انجـام شـده و            ٤ هـر    ين کار بـرا   يا. شد

تخم مـرغ   ي پوسته يين آنها به عنوان ضخامت نها يانگيم
.  در نظـر گرفتـه شـد   يشي آزما يک از واحد ها   ي هر   يبرا
 گرم وزن   يليم اريز از مع  يحکام پوسته ن  ن است ي تخم يبرا

   . شد متر از سطح آن استفادهي هر سانتيپوسته به ازا
هــا بــا اســتفاده از فرمــول  ســطح پوســته تخــم مــرغ

ــسونکــورتيس و  ــر محاســبه  ) ١٩٩٠ (ويل ــه طريقــه زي ب
  :گرديد

  سطح پوسته = ۹۷۸۲/۳× ) وزن تخم مرغ(۷۰۵۶/۰

                                                
1 Haugh unit 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 ٥٥...                                                                                              اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره بر عملکرد و برخي صفات 

 

  یی ترکیبات جیره هاي غذا-1جدول 
 یشی آزماي هارهیج 

 4 3 2 1 )درصد( یمواد خوراک

 50 55/48 84/44 79/42 ذرت

 25 25 25 25 گندم

 5 5 5 5  سبوس گندم

  75/0  5/0  25/0  0  اوره
 1/1 40/1 75/1 2 یاهیروغن گ

 28/8 8/9 53/13 67/15 ایه سولکنجا

 15/7 16/7 17/7 18/7 پوسته صدف

 7/1 67/1 64/1 61/1 پودراستخوان

 25/0 25/0 25/0 25/0 طعامنمک 

 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 25/0  مکمل ویتامینی

 05/0 03/0 0 0 متیونین - اليد

 22/0 15/0 07/0 0 دیدروکلرای هنیزیل -ال

 271 267 278 279  )تومان (قیمت هر کیلوگرمجمع 

 رهی جییایمی شآنالیز

کالري کیلو ( سمیمتابول انرژي قابل
 )بر کیلوگرم

2800 2800 2800 2800 

 14 14 14 14 )درصد(پروتئین خام 

 28/3 28/3 28/3 28/3 )درصد(کلسیم 

 31/0 31/0 31/0 31/0 )درصد(در دسترس  فسفر

 14/0 14/0 14/0 14/0 )درصد(سدیم 

 62/0 62/0 62/0 62/0 )درصد(لیزین 

 53/0 53/0 53/0 55/0 )درصد(ن یتسی س+ن یونیمت

 46/0 49/0 52/0 55/0 )درصد (نیترئون

 15/0 16/0 17/0 18/0 )درصد(تریپتوفان 

  
 متر مربع، وزن تخـم مـرغ      يکه سطح پوسته بر حسب سانت     

 يلـ يبرحسب گرم و وزن پوسته در واحد سطح بر حـسب م          
ق محاسـبه نــسبت وزن  يـ از طر متـر مربــع  يگـرم در سـانت  

) متـر مربـع    يسـانت ( بـه سـطح پوسـته     )  گـرم  يلـ يم(پوسته  
 بـر اسـاس   ي خـون  يپارامترهـا  يريـ گ انـدازه . محاسبه شـد  

ــپکتوفتومتر ــتگاه  يروش اسـ ــتفاده از دسـ ــا اسـ  و بـ
ــاتومات ــدل آلي ــک م ــ انجــام گرد٣٠٠سون ي ــينظ(د ي  يف
١٣٧٦.(  

 حاصله با استفاده از نرم افـزار  يان داده ها يدر پا 
ر يـ  زيو با استفاده از مدل آمار )١٩٩٦ ( SASيآمار
ــشــدند و م ليــه و تحليــتجز ــز از طريــهــا ن نيانگي ق ي
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بـا   )١٣٧٣ زاده و مقـدم    يولـ  (دانکـن  يآزمون چنـد دامنـه ا     
  . شدنديسه آماريگر مقايهمد

ijiij ETY ++= µ 
 µ ،شيک از مـشاهدات در آزمــا يـ  هــر ي مقـدار عـدد  Yij  کـه 

  .باشدي مشي آزماي اثر خطاEij و رهي اثر ج Ti، تين جمعيانگيم

   و بحثجينتا
ت تخـم  يـ فيز کيـ  و نيدياصل از صفات تولج ح ينتا

آورده  ٤ و  ٣،  ٢ول  ادر جـد   ي خـون  يپارامترهـا  و مرغ
 .شده است

  تخم گذاري بر عملکرد مرغ ها اوره مختلفسطوح اثر -2 جدول

 سطوح اوره
 )درصد(

 د تخم مرغیتول
 )درصد(

 وزن تخم رغ

 )گرم(

  يد توده ایتول
 )گرم(

 خوراك
 )گرم( یصرفم

  لیب تبدیضر
 )رمگ: گرم(

مت خوراك به ازاء هر یق
لوگرم تخم مرغ یک
  )تومان (يدیولت

0  
25/0  
5/0  
75/0  

a58/69 
ab42/66  
a91/68  
b87/60 

b89/54  
b93/55  
a81/57  
a18/58 

ab36/38  
ab97/36  
a80/39  
b45/35 

ab78/103  
b05/102  
a86/104  
a04/105 

ab71/2  
ab77/2  
b64/2  
a99/2 

ab79/756  
ab37/769  
b88/704  
a94/808  

SEM 38/2 508/0  21/1  829/0  094/0  62/25 

a -b : 05/0 ( باشندیم دار یاختالف معن يدارا ي حروف متفاوت از لحاظ آماريدر هر ستون اعداد دارا<P.(  

 تخم مرغ صفات یبرخ براوره  مختلف سطوح اثر -3جدول

  اورهسطوح 
 )درصد(

  وزن مخصوص
متر یگرم بر سانت(

 )مکعب

  وزن پوسته
 )گرم(

  ضخامت پوسته
 ) متریلیم(

  وزن واحد سطح پوسته  هاوعدد
 )متر مربع ی گرم بر سانتیلیم(

0  
25/0  
5/0  
75/0  

a075/1 

a084/1 

a084/1 

a082/1 

b31/5  
a08/6  

a6  
a97/5  

a301/0  
a322/0  
a322/0  
a319/0 

a48/89 

b86/81 

ab40/87 

ab22/88 

a81  
a91  
a87  
a85 

SEM 004/0 207/0 01/0 08/2 2/3 

a -b:05/0 ( باشندیم دار یاختالف معن يدارا ي حروف متفاوت از لحاظ آماري در هر ستون اعداد دارا<P.(  

  تخم گذاريمرغ هادر  )تری لی گرم بر دسیلیم( ی خونيپارامترهااز  یبرخ ي روبر اوره  مختلف سطوح اثر -4جدول

  اورهسطوح 
 )درصد(

  گلوکز
 

ت ااسپارت اوره
 زنوترانسفرایآم

ن یآالن
 نوترانسفرازیآم

  نیآلبوم ن کلیپروتئ
  

0  
25/0  
5/0  
75/0  

a5/167 
a50/154  

a150  
a147  

a5/39  
a5/39  
a5/37  
a5/34 

a5/183  
a25/184  
a50/180  

a171 

a75/40  
ab25/30  

b24  
b75/23 

a5/5  
a45/5  
a55/5  

a6 

a08/3  
a85/2  
a80/2  
a83/2  

SEM 76/12  6  53/13  5  38/0  13/0  
a-b    : 05/0 ( باشندیم دار یاختالف معن يدارا ي حروف متفاوت از لحاظ آماريارادر هر ستون اعداد د<P.(  
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 ي دار ي اثرات معن  ياستفاده از سطوح مختلف اوره دارا     
 تخـم گـذار بـود    يهـا  مـرغ   مـورد نظـر  يبر صفات عملکرد  

)٠٥/٠<P .( تـا  ٨٧/٦٠د تخـم مـرغ در محـدوده       يـ درصد تول 
 و ١ار مــي درصــد قــرار داشــت کــه حــداکثر آن در ت ٥٨/٦٩

 يضمناً از لحاظ آمـار . دي مشاهده گرد٤مار يحداقل آن در ت   
ن يد تخم مـرغ بـ  ي در خصوص درصد تول   ي دار يتفاوت معن 

ر يد کـه نـشان دهنـده عـدم تـأث     يـ مـشاهده نگرد  ٣و   ١ ماريت
 ين پـارامتر مـ  يـ  درصـد اوره بـر ا  ٥/٠ دار استفاده از    يمعن

ن ي بـ  د تخـم مـرغ    ي دار در درصد تول    يعدم تفاوت معن  . باشد
 تـوان بـه   ي درصد اوره را م   ٥/٠ يمار حاو يمار شاهد و ت   يت

ن در يزيـ  و لنيونيـ  متينـه ا  يد آم ي اسـ  ياستفاده از مکمل ها   
ن در يزيــاثــر مثبــت ل) ١٩٩٧ (مرمــانيز.  نــسبت داد٣ هريــج

کـشاورز  . د قـرار داده اسـت  ييتخم مرغ را مورد تأ     ياندازه  
تخم  ياندازه ش ي را در افزا هرين ج يونيزان مت يز م ين) ١٩٩٨(

گـزارش  ) ١٩٧٣(ن دال   يس و مـارت   يويـ د.  داند يل م يمرغ دخ 
 تخم گذار با استفاده از اوره معـادل         ينمودند که در مرغ ها    

ن کـه  ي درصـد پـروتئ   ٧٥/١٢ بـا    يره ا يج ن  ي درصد پروتئ  ٣
د و يـ  بـود، درصـد تول  ينه ضـرور ي آميدهاي تمام اس يحاو

ن  مقـدار  يترشيـ ب. دا نکرديوزن متوسط تخم مرغ ها بهبود پ    
ــرغ   ــم م ــرم١٨/٥٨(وزن تخ ــار يدر ت)  گ ــر ٤م ن آن يو کمت

بـاال بـودن وزن   . ديـ  مـشاهده گرد ١مـار   يدر ت )  گرم ٨٩/٥٤(
 تواند مربـوط بـه اسـتفاده قابـل     ي م ٤مار  يتخم مرغ ها در ت    

ن ي بـه همـ  .ن باشـد يونيـ ز متين و نيزينه لي آم يدهايه اس توج
ز يـ  ن١ مـار يتتخم مـرغ هـا در        يب کوچک بودن اندازه     يترت

نـه مزبـور در   ي آميدهاي تواند در اثر عدم استفاده از اسـ    يم
نـه نقـش    ي آم يدهاين اسـ  يـ چـرا کـه ا    . مار باشـد  ين ت ي ا هريج

تـوده   ديـ حداکثر مقدار تول   . وزن تخم مرغ دارند    يرو يممه
 ٤٥/٣٥( و حــداقل آن ٣مــار يمربــوط بــه ت)  گـرم ٨٠/٣٩ (يا

مـار  ي در تيد تـوده ا ي مقدار تول  ياديز.  بود ٤مار  يدر ت ) گرم
 يدي تول ي تخم مرغ ها   يد و وزن باال   ي از درصد تول   ي ناش ٣

 در يد تـوده ا يـ ن بـودن مقـدار تول  يير پـا يـ مـار و ن ين ت يدر ا 
د تخم مـرغ  ي در اثر حداقل بودن درصد تول   تواند ي م ٤مار  يت

.  باشـد يشيـ  آزماير گـروه هـا  يمار نسبت بـه سـا  ين ت يدر ا 
 گرم تـا    ٠٥/١٠٢ از   يشي آزما يمارهاي در ت  يخوراک مصرف 

 ٤مار ي گرم در نوسان بود که حداکثر آن  در ت٠٤/١٠٥
زان خـوراک  يـ باال بودن م  .  بود ٢مار  يو حداقل آن در ت    

 از  ي تواند ناش  ي م ٤ و   ٣ يمارهاي روزانه در ت   يمصرف
 يره هاين در ج يونين و مت  يزينه ل ي آم يدهاياستفاده اس 

و ) ١٩٩٧(رمـان  ميز يافتـه هـا   ي آنها باشد که با      ييغذا
اسـتفاده  . ن مورد مطابقـت دارد    يدر ا ) ١٩٩٨(کشاورز  

 يه  ريـ  ج ياي درصد کنجاله سو   ٦ و   ٤ ياز اوره به جا   
 ٠٧٥/٠ و ٠٥/٠تخم گذار به همراه      يمرغ ها   در ييغذا

ن، باعــث يزيــ درصــد ل١٥/٠ و ١/٠ن و يونيــدرصــد مت
 کـه اوره و سـطح بـاالتر از          يبهبود عملکرد در گروهـ    

افـت نمـوده بودنـد، نـسبت بـه          يرا در ن  يزين و ل  يونيمت
 ي  کنجالـه نيبدون پروتئ(ه يره پاي که فقط از ج   يگروه
ــو ــ ) ا و اورهيس ــتفاده م ــد،ياس ــگرد  کردن ــر(د ي د و ي

در ) ٦٤/٢ (ييل غذا يب تبد ين ضر ي بهتر ).١٩٧٢ ،سواچا
ر يه بـه بـاال بـودن سـا         بدست آمد که بـا توجـ       ٣مار  يت

تخم مـرغ   د تخم مرغ، وزن     يدرصد تول  (يديصفات تول 
ــ مياد نبــودن نــسبيــو ز) يد تــوده ايــز توليــو ن زان ي

ــ در مقايخــوراک مــصرف ــا ســاي  ير گــروه هــايسه ب
  کاگـان و  .ستين موضوع دور از انتظار ن    ي، ا يشيآزما

زان ياثرات سودمند استفاده از اوره به م      ) ١٩٧٦(بالون  
 تخم  يه مرغ ها  ي در تغذ  ييغذا ي هري درصد ازت ج   ١٣

 کـه   يدر حال.  را گزارش نموده اند  گذار بر عملکرد آنها   
 ي که در مرغ هـا      کردند مشاهده) ١٩٧٧(دا  يکادا و ام  يم

 درصـد  ٤تخم گذار در زمـان اسـتفاده از اوره معـادل       
 ٤ن بـا    ي درصـد پـروتئ    ١٢ ي حاو يره ا ين در ج  يپروتئ

د يا، درصد توليسو ين کنجاله  يدرصد از معادل پروتئ   
 سـتفاده شـده    کـه اوره ا    يمـار ي در ت  ييو راندمان غـذا   
 ين کنجالـه  ي پـروتئ ي بود که حاويماريبود، بدتر از ت   

لـوگرم  ي هـر ک   يمت خوراک بـه ازا    يحداقل ق . ا بود يسو
ره يـ مربـوط بـه ج  )  تومـان  ٨٨/٧٠٤ (يديـ تخم مرغ تول  

 از حـداقل  ين ناشـ يکه ا.  بود٣مار يمورد استفاده در ت   
 ٢٦٧(مـار  ين ت يـ ره ا يلوگرم از ج  يک ک يمت تمام شده    يق

 بدسـت آمـده از   ييل غـذا يب تبدين ضري بهتر و) تومان
  . باشديم)  ٦٤/٢(ره مزبور يمصرف ج
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  دار ير معنـ  يز تحـت تـأث    يـ تخـم مـرغ ن     از صفات    يرخب
 قرار يشي آزما يمارهاي مورد استفاده در ت    يي غذا يره ها يج

تخـم   يمارها در رابطه با وزن پوسـته        يت). P>٠٥/٠( گرفت
 يقل وزن پوسـته  حـدا .  دار داشتند يمرغ با هم اختالف معن    

ه به با توج. دي مشاهده گرد  ١مار  يدر ت )  گرم ٣١/٥(تخم مرغ   
 از لحـاظ انـدازه      ١مـار   ي در ت  يديـ  تول ينکه تخـم مـرغ هـا      يا

ــ توليکــوچکتر از تخــم مــرغ هــا   يمارهــاير تي در ســايدي
 ين انـدازه  ي بـ يکينکه رابطه نزدي و نظر بر ا ند بود يشيآزما

ا کــم بــودن وزن تخــم مــرغ و وزن پوســته وجــود دارد، لــذ
 از کوچـک بـودن      يمـار ناشـ   يتن  يـ اتخم مـرغ در      يپوسته  
 ي گــروه هــا. باشــدي مــيديــ توليتخــم مــرغ هــا يانــدازه 

 دار يز بـا هـم اخـتالف معنـ        يـ  از لحاظ عدد هـاو ن      يشيآزما
 ١مار  يدر ت )  درصد ٤٨/٨٩(ن مقدار عدد هاو     يشتريب. داشتند

هده  مــشا٢مــار يدر ت)  درصــد٨٦/٨١(ن مقــدار آن يو کمتــر
 در رابطـه بـا      ي دار ي معنـ       تفـاوت  ياز لحاظ آمار  . ديگرد

از جملـه علـل    .وجود نداشت ٣مار ي و ت ١مار  ين ت يعدد هاو ب  
ات آن و يـ   محتوpHش ي تخم مرغ، افـزا يت داخل يفيکاهش ک 

 کـه اسـتفاده    باشديم يياي به قل  يديط از حالت اس   ير مح ييتغ
 يهـن در تعـداد  ل آيـ  با بار مثبت از قبياد از عناصر معدن يز

 و در pHش يافزا ينه ي تواند در زم ي م ي معدن ياز مکمل ها  
  . دنرگذار باشي تخم مرغ تأثيت داخليفيجه کاهش کينت

ــي تنهــا غلظــت آنــزي خــونين پارامترهــاياز بــ ن يم آالن
 از لحــاظ يشيــ مختلــف آزمايمارهــاينوترانــسفراز در تيآم

م ينـز ن آ يـ ن مقـدار ا   يشتريـ ب). P>٠٥/٠( متفاوت بود    يآمار
ن مقدار ي و کمتر ١مار  يدر ت ) تري ل ي گرم بر دس   يلي م ٧٥/٤٠(

 مـشاهده  ٤مـار ي در ت )تـر ي ل ي گـرم بـر دسـ      يلي م ٧٥/٢٣(آن  
 ي ناش تواندي م ١مار  يم در ت  ين آنز يباال بودن سطح ا   . ديگرد

 در خـون و انتقـال       ير ضـرور  يـ نه غ ي آم يدهاياز کمبود اس  
 نيه آالنـ   مختلف از جمل   ي ضرور نهيآم يهادين اس يعامل آم 

 باشـد  ير ضـرور  ينه غ ي آم يدهاي از اس  يجهت ساخت بخش  
و لـذا  ن کار را انجام داده يترانسفراز اآمينو  ن  يم آالن يکه آنز 

ــدار آن در ت ــاهد ب يمق ــار ش ــم ــشتر از بقي ــي ــد در يه م  باش
ــورت ــتفاده از اوره در ج يص ــا اس ــه ب ــ ک ــاي ــذايره ه  يي غ

 يدهاين نـوع از اسـ  يـ  سـاخت ا ين الزم بـرا ي آمـ ،يشيـ آزما

 به اسـتفاده    ياز کمتر ي و ن  دهيگردا  ي مه ينه به راحت  يآم
 باشـد و    يمـ  ينه ضـرور  ي آم يدهاي اس ينياز منابع آم  

م بـا اضـافه شـدن بـر سـطح      ين آنـز يجه غلظت ا  يدر نت 
 يافتـه هـا  يکـه بـا   . دا کـرده اسـت  يره کاهش پ ياوره ج 

نکه مصرف ي بر ا يمبن )١٩٩٩( و همکاران    يناگاالکاشم
ت يـ  فعاليوشـت گ يجوجه ها يي غذايره هاياوره در ج  

ــيآنــز ــه ج آمينــو ن يم آالن ــسفراز را نــسبت ب ــتران ره ي
هـر چنـد کـه      .  دهـد، مطابقـت دارد     ي کاهش مـ   يمعمول

 ي دار يمعن تفاوت مختلف   يي غذا يره ها ياستفاده از ج  
ــصوص م ــرا در خـــ ــزيـــ ــپارتات يزان آنـــ م آســـ

 اسـتفاده از    ن حـال  يدر عـ  ،  جاد نکرد يانوترانسفراز  يآم
م در سـرم خـون از   ين آنـز يـ زان ايماوره باعث کاهش   

ن يزان آمـ يـ  که باز داللت بـر کـاهش م   شد يلحاظ عدد 
  بــا کــاربرد اورهيضــرور نــهي آميدهاي از اســيــيزدا

ز بـا کـاربرد     يـ ن) ١٩٩٩( و همکاران    يناگاالکاشم .دارد
 تفـاوت   ي گوشـت  ي جوجه ها  يي غذا يره ها ياوره در ج  

سه بـا  يـ م در مقا ين آنـز  يـ  را در خصوص ا    ي دار يمعن
 .مـشاهده ننمودنـد  ) بدون استفاده از اوره(ره شاهد   يج

 يي غـذا  يره هـا  يـ ج  استفاده از اوره در    ياز لحاظ عدد  
 يد کـه مـ  يـ باعث کاهش غلظت گلوکز سـرم خـون گرد   

ن قند در ساخت    ي ا ياز کاربرد اسکلت کربن    يتواند ناش 
شتر بـا گـرفتن عامـل       يـ  ب ير ضرور ينه غ ي آم يدهاياس
ره يـ ج کاربرد اوره در.  باشد در دسترسن از اوره  يآم

 باعــث کــاهش مقــدار آن در ســرم خــون يي غــذايهــا
) ١٩٩٩( و همکاران ي ناگاالکاشميافته هايد که با  يگرد
 يره هـا ينکه اوره خون با افزودن اوره به ج     ي بر ا  يمبن
با اضافه نمودن   . ابد، مطابقت ندارد  ي يم شي افزا ييغذا

م خون ن کل سري مقدار پروتئيي غذا يره ها ياوره به ج  
شتر يـ  از سـاخت ب ي ناشـ   تواند يدا کرد که م   يش پ يافزا
بـاال رفـتن   ن در اثـر     يجه پروتئ ينه و در نت   ي آم يدهاياس

.  باشـد  يه اوره مـصرف   ي از تجز  ي ناش ين ها يغلظت آم 
 يي غـذا  يره هـا  ي استفاده از اوره در ج     ،ياز لحاظ عدد  

د کـه بـا   يـ ن سـرم خـون گرد  يباعث کاهش سطح آلبوم   
نکه اسـتفاده   ي بر ا  يمبن) ١٩٨٢( ينگ و ر  يگزارشات س 
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 ٥٩...                                                                                              اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره بر عملکرد و برخي صفات 

 

ن ي درصـد پـروتئ    ٤زان  يـ  بـه م   ينير پروتئ يغ ياز مواد ازته    
زان يـ ش مي تخم گـذار، موجـب افـزا   ي مرغ ها  يي غذا يه  ريج

 شـاهد   يي غـذا  يه  ريـ سه بـا ج   يـ ن سرم خـون در مقا     يآلبوم
 گـردد، در  يمـ )  ينير پروتئيغ يبدون استفاده از مواد ازته   (

 ٥/۰ش نشان داد که اسـتفاده از        يان آزم يج ا ينتا. تضاد است 
 تخـم گـذار در   ي مـرغ هـا  يي غـذا يره ها يدرصد اوره در ج   

ضـمن  ) بـدون اسـتفاده از اوره  (ره شاهد يسه با ج يمقا
 ينيگزي بــا جــا، تخــم گــذاري مــرغ هــا بهبــود عملکــرد

بـا  ،   با اوره  رهي ج يايسو يکنجاله  ن  يپروتئ از   يقسمت
زان يـ ش مي باعـث افـزا  زيـ  نيه ا ي تغذ ينه ها يکاهش هز 

ا کـه   يسـو  ي به کنجاله    يزان وابستگ يمکاهش  سود و   
  . شودي است ميواردات يک ماده خوراکي
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