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 والین در تغذیه طیور 

 مهمقد

متابولیسمی در تغذیه طیور، هاي مهم نقش   است کهدار  سید آمینه شاخهوالین به همراه ایزولوسین و لوسین، یک ا

دار  ایجاد تعادل مناسبی از اسیدهاي آمینه شاخهدر جیره هاي استاندارد طیور  کنند. بخصوص در مرحله رشد سریع را ایفاء می

طیور است. هاي  سبب بهبود مسیر تولید انرژي و متابولیسم پروتئین میگردد. والین چهارمین اسیدآمینه محدود کننده در جیره

، میزان مصرف 2016ك دام ارائه گردید تا سال که براي اولین بار والین به صورت تجاري براي استفاده در خورا 2009از سال 

 برسد. 2020برابر در سال  12برابر شده و پیش بینی می شود که میزان مصرف تا  8آن در صنعت طیور 

 
بروز می کند که سهم منبع پروتئینی جیره غذایی کاهش یافته و  تولیدوالین بیشتر در مرحله رشد و  اهمیت استفاده از

از لوسین و سطوح پایینی از والین  الییذرت داراي سطوح با براي مثالدهند.  تشکیل می غالتبیشتر سهم جیره غذایی را 

 کاهش میپایینتري هستند،که داراي پروتئین هاي غذایی  بازدهی استفاده از اسید آمینه والین در جیره د به همین دلیلمیباش

 می شود. هاي عملکردي پرنده منجر به کاهش شاخص طیورکمبود اسیدآمینه والین در جیره غذایی .یابد
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 هاي والین سودمندي

 استفاده از والین بر شاخصه هاي زیر اثر گذار بوده و باعث بهبود در عملکرد کلی پرنده شود:

 دلیل بهبود در متابولیسم پروتئین ماهیچه اي در طیور به اثبات رسیده است.اثرات محرك رشدي اسیدآمینه والین به  -1

 آزادي عمل بیشتر در کاهش پروتئین خام جیره به ازاء مکمل کردن جیره با والین -2

 تعادل بهتر پروتئینی جیره با نزدیکتر شدن به الگوي پروتئین ایده آل مورد نیاز طیور -3

 ل بازدهی بهتر جیره با تعادل اسید آمینه اي بهترکاهش هزینه هاي خوراك مصرفی به دلی -4

 اثرات بر کاهش نیتروژن دفعی پرنده و تولید کمتر آلودگی محیط زیستی و کاهش گاز آمونیاك در مرغداریها -5

 کاهش میزان بافتهاي چربی در بدن جوجه ها با تغییر در متابولیسم بافت چربی  -6

 ماهیچه اي بهتر اسیدهاي آمینه توسط سلول گوشتی با تحریک دریافترشد بهتر ماهیچه هاي ران و سینه در جوجه  -7

 اثرات هضم و جذب مواد مغذي به دلیل رشد و گسترش بهتر بافت روده و بهبود پرزهاي روده اي -8

 انسولینی در کبد و کمک به تکثیر و رشد سلولی-افزایش فاکتورهاي رشدي شبه -9

ن در بافت ماهیچه اي (بافت گوشت) است بر خالف اسیدهاي آمینه دیگر الزم به ذکر است که محل اصلی متابولیسم والی

که عمدتا در کبد تجزیه و متابولیزه میشوند. بنابراین بافت ماهیچه اي که معیار اصلی رشد در پرندگان گوشتی است، بیشترین 

از نظر تولید ماهیچه (گوشت) و کاهش تاثیر پذیري را از والین دارد. در این حالت والین مکمل خوبی براي بهبود رشد پرنده 

 شود. بافت چربی در نظر گرفته می

 پیشنهادات کاربردي

گرم والین در هر تن جیره میتواند از بروز  550تا  490نشان می دهد که استفاده از   براي جیره هاي کاربردي توصیه هاي جدید

برابر  براي محاسبه ساده تر این میزان از والین د عملکرد گردد.اثرات ناشی از کمبود این اسید آمینه جلوگیري کند و باعث بهبو

درصد از لیزین کریستاله مصرفی در هر تن خوراك میباشد (والین مصرفی= حدود یک چهارم تا یک پنجم  25تا  20حدود 

خام جیره را کاهش داد.  درصد از میزان پروتئین 4/0تا  2/0والین میتوان تا حد -در جیره هاي مکمل شده با المیزان لیزین). 

والین باعث -این کاهش پروتئین (کاهش هزینه و کم شدن گاز آمونیاك تولیدي) به این دلیل است که مکمل سازي جیره با ال

والین به عنوان -بهبود کیفیت پروتئین (از نظر تعادل اسیدآمینه اي) می شود بنابراین بخشی از پروتئین خام جیره توسط ال

 دود کننده جایگزین می گردد.اسیدآمینه مح

 


