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مالحظات: اي بر کاهش پروتئین خام جیرهمقدمه

با والین و آرژنینپروتئین-کمجیره

بازار جهان و ایران: »آرژنین-ال«و » والین-ال«اسیدهاي آمینه کریستاله 

بررسی جیره هاي کاربردي حاوي والین و آرژنین

جمع بندي و پرسش و پاسخ



308کاتالوگ احتیاجات راس 
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.پروتئین خام بخودي خود نیاز پرنده نیست بلکه اصل بر تامین و توازن اسیدهاي آمینه ضروري است



جیره هاي کم پروتئین در طیور

oتئین با مکمل سازي جیره با اسیدهاي آمینه کریستاله درصد پرو

NRC 1994کمتر از % 10میانگین جیره میتواند 

آغازین%  2320/7•

رشد%      2118•

پایانی%  1916/2•
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پروتئین-جیره هاي کم
مالحظات اقتصادي

پروتئین خام% 23جیره استارتر با : مثال
تومان3000= قیمت هر کیلوگرم جیره•
تومان1700سهم پروتئین از کل جیره حدودا •

)سهم هر درصد پروتئین در جیره معمول(تومان 74= 1700÷23•

74جیره ارزانتر= تومان
پروتئین خام% 1کاهش به ازاء

جایگزین شده با اسیدهاي آمینه

حامد احمدي-والین و آرژنین در تغذیه کاربردي طیور 5



حامد احمدي-والین و آرژنین در تغذیه کاربردي طیور 6

نهآمیاسیدهايوجیرهخامپروتئینسطحکاهش
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اسیدهاي آمینه کریستاله موجود براي جیره نویسی

A

B

A : زمان رسیدن 2000تا سال
.روز42= گرم 2200به وزن 

B : زمان رسیدن 2009تا سال
.روز38=  گرم 2200به وزن 

C : به زمان رسیدن 2020سال
.روز36= 2200وزن 

C



م؟کنیمیزیانجیرهپروتئینیدرصدي3تا1کاهشباآیا
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روري کاهش پروتئین جیره همواره باید با مکمل سازي جیره با اسیدهاي آمینه ض
.کریستاله انجام گیرد

م هرچه تعداد اسیدهاي آمینه در دسترس بیشتر باشد، آزادي عمل براي جیره ک
.پروتئین بیشتر می شود

تی و پروتئین جیره مرغان گوشاسیدآمینه محدودکننده اصلی،6تا 5به شرط تامین 
.درصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد پرنده کاهش داد3تخمگذار را می توان حتی تا حد 

Bregendahl & Zimmerman 2002; Fadlullah et al 2014; Siegert et al 2015



کارراه : طراحی جیره هاي کم پروتئین

مکمل سازي جیره کم پروتئین با 

اسیدهاي آمینه بیشتر
آرژنین-والین و ال-ال: تاکید بر
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بیشتراسیدهاي آمینه کریستاله بامکمل سازي جیره 
Amino acids fortification of low-protein diet 

o کنجاله دانه روغنی-سویا، ذرت گندم جو-ذرت(جیره هاي معمول (
به ترتیب متیونین، الیزین، ترئونین محدود کننده

بار تامین تمام: واقعیت
اسیدهاي آمینه دیگر بردوش

)پروتئین خام(کنجاله سویا 

oوالین و آرژنین: محدود کننده هاي بعدي
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(BCAA)اسیدهاي آمینه شاخه دار 
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ل شدهپروتئین ماهیچه از اسیدهاي آمینه شاخه دار تشکی% 35•

ه قابل والین به همراه ایزولوسین و لوسین تنها اسیدهاي آمین•

.سوخت و ساز در ماهیچه هستند



L-Valineوالین کریستاله                      -ال

شاخه دارساختار •
اسیدآمینه ضروري) امین5(امین 4•
اثرات متقابل با لوسین و ایزولوسین•

متابولیسم بافت ماهیچه، : نقش
سالمت دستگاه گوارش، چربی بطنی
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%  1/2تا 0/85دامنه : احتیاجات والین طیور

روز42-21سن % 0/66و 21-0سن % 0/85: لیسون-

روز 25-11سن % 0/90و 10-0سن 1/1: 308راس -



L-Arginineکریستالهآرژنین -ال

o اسید آمینه آمینی(داراي گروه آمین اضافی(

o پرندگان(مشارکت در چرخه اسید اوریک(
o با مشارکت در تولید اکسید نیتریک نقش مهم ایمنی)NO(

oنقش مهم در:
کنترل فشار خون ریوي آسیت

رشد و گسترش سیستم لنفاوي
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ویژگیها و احتیاجاتکریستاله آرژنین -ال

%  1/8تا 0/85دامنه : احتیاجات آرژنین جوجه گوشتی•
-NRC :1/25 % روز42-21سن % 1/10و 21-0سن
روز42-15سن % 0/97و 14-0سن% 1/27: 2001المدا و همکاران -
روز 25-11سن % 1/37و 10-0سن % 1/52: 308کاتالوگ راس -
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:عوامل موثر بر احتیاجات 
منبع و سطح پروتئین جیره
حرارت و ارتفاع محیط پرورش
فعالیت چرخه اوریک و دفع نیتروژن اضافی
 کراتینالیزین، تریپتوفان و(اثرات متقابل با مغذي ها(



تغییرات در نیاز به آرژنین جیره

oسویه هاي امروزي نیاز بیشتري به آرژنین دارند.
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یمیزان نیاز به لیزین و آرژنین بر اساس کاتالوگهاي استاندارد جوجه گوشت
لیزینآرژنین

1/52به 1/4
1/41به 1/3

1/21به 1/15



طیوردروالیناسیدآمینهسودمندي

بازدهی تولید گوشت و تخم مرغ بیشتر•

بهبود ضریب تبدیل غذایی•

بهبود تبدیل پروتئین جیره به پروتئین گوشت•

تحریک رشد بیشتر ماهیچه اي و پروتئینی بدن پرنده•

کاهش هزینه خوراك و نیتروژن دفعی•

کاهش طول دوره پرورش•
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طیوردرآرژنیناسیدآمینهسودمندي

بازدهی مصرف پروتئین و لیزین باالتر•

)NOضد آسیت از راه (سالمت بیشتر •

)بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی(ایمنی بیشتر پرنده •

چربی محوطه بطنی کمتر•

مصرف سویاي کمتر در جیره•

رسیدن به وزن کشتار در زمان کمتر•
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)ردينتایج آزمایشات با جیره هاي کارب(مقدار مصرف والین 

اثر سطح پروتئین و والین جوجه جوان
گرم والین520اضافه کردن : پیشنهاد

به ازاء هر تن خوراك
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دن اضافه کر: پیشنهاد
گرم والین550تا 380

به ازاء هر تن خوراك



)کاهش% 3(مصرف آرژنین با جیره کاربردي کم پروتئین 

o کیلو گرم دان/گرم4اضافه کردن آرژنین تا

oجیره کاربردي جوجه گوشتی

oمصرف غذا و : اثر مثبتFCR و شاخص آسیت و تلفات در تمام سنین
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(21-42d)
Control پروتئینکم 

Corn 562 660
Soybean meal 330 244
Fish meal 10 5
Soya oil 61 47
DL methionine 1 2
L-Lysine HCL - 2
ME (MJ/kg) 13.38
Crude Protein 198 169
TSAA 7.4 7.3
Lys 10.7 10.1
Arg 12.8 11
Thr 8.3 7.4



آرژنین با -آزمایش تغدیه ال

)کاهش% 3(جیره کم پروتئین  از جیره% 1/5اضافه کردن آرژنین تا •

19به 22/35کاهش پروتئین از •

کیلو در تن جیره 4مکمل سازي آرژنین تا •

ایمنیو اندامهاي  FCRوزن بدن و : بهبود در

.مقاومت به بیماري ها
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Item Control 
Low-CP 
diets 

Ingredients (%) 
Corn, yellow 55.47 67.37
Soybean meal 34.39 18.54
Corn gluten meal 2 6.76
Sunflower oil 3.87 1.51
DL-Met 0.18 0.19
L-Lys-HCl — 0.31
L-Thr — 0.06
Nutrient composition 
ME (kcal/kg) 3,100 3,100
CP (%) 22.35 19
TSAA (%) 0.9 0.9
Lys (%) 1.25 1.1
Arg (%) 1.44 1



آرژنین کریستاله-والین و ال-ال
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حجم تولید و مصرف والین در جهان، اروپا و چین
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میزان تولید و مصرف جهانی
اروپا
چین

سال 2009 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021
میزان تولید و مصرف جهانی (تن) 500 2000 4500 7400 10000 16000 25000 30000

سهم اروپا 300 1200 2700 4440 6000 9600 15000 18000
سهم چین 100 400 900 1480 2000 3200 5000 6000



حامد احمدي-والین و آرژنین در تغذیه کاربردي طیور 22

انمقایسه مصرف والین واقعی و مورد انتظار در ایر
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مصرف واقعی والین
در سالهاي اخیر

سال 2009 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021
والین مصرفی در ایران (تن) 0 0 0 0 0 15 20 30

والین مورد انتظار مصرفی  5 20 45 74 100 160 250 300

با توجه به سهم مصرف مورد انتظار 
تولید طیور در ایران و بازار جهانی% 1



نآرژنیووالینانتظارحدازکمتراستفاده

استفاده کم چرا؟
وجود اطالعات ناکافی در مورد سودمندي ها•

موجود نبودن در بازار کشور•

جاي دسترسی آسان تر به کنجاله سویا و منابع پروتئینی وارداتی به•

اسیدهاي آمینه جایگزین

)سویاي زیاد(فرموله کردن جیره ها با پروتئین خام باال •

ردرنظر نگرفتن میزان نیتروژن دفعی و محیط زیست در پرورش طیو•
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کاربرديهايجیرهازهاییمثال

 جیره مرغان تخمگذار بر اساس راهنماي استانداردHy-Line W36

 جیره جوجه هاي گوشتی بر اساس دستورالعملROSS 308 2019سال

متیونین، -الاسید آمینه 5و پروتئین سطح درنظر گرفتن با هاي کاربردي جیره •

آرژنینالیزین، ترئونین، والین و 

1398بر اساس میانگین قیمت نهاده هاي خوراکی در بازار تهران تیر ماه قیمتها •
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مرغان هاي جیره 
با توجه به تخمگذار 

والین و آرژنین

:مالحظات
oبهبود تعادل اسید آمینه اي
oکاهش سطح پروتئین
oکاهش قیمت
oکاهش سویاي مصرفی

 والین و آرژنین-- بدون حضور اسیدهاي آمینه کریستاله ال1

 والین و آرژنین و-- با حضور اسیدهاي آمینه کریستاله ال2
 خام توصیه شده توسط کاتالوگبا در نظر گرفتن سطح پروتئین  

 والین و آرژنین و-- با حضور اسیدهاي آمینه کریستاله ال3
 توصیه شده توسط کاتالوگ بدون نظر گرفتن سطح پروتئین خام 
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والین و آرژنین-بدون حضور الجیره آغازین جوجه گوشتی 
تومان3313قیمت % 23پروتئین 

نشدهو آرژنین توجه والین در این جیره به نیاز •
.اسیدهاي آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شدهفقط •
.والین زیر حد نیاز و مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل داردمیزان •
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والین و آرژنین-حضور الجیره آغازین جوجه گوشتی با 
تومان3286قیمت % 22.5پروتئین 

دستورالعملو آرژنین دقیقا در حد نیاز والین •
.نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتئین بیش از نیازمندي استقیمت •
)گرم آرژنین در هر تن خوراك100گرم والین و 500مکمل سازي (•



نکات اقتصادي جیره هاي پیش نهادي با والین و آرژنین

جیره پایانی جیره رشد جیره آغازین

پروتئین % 18/5

والین و آرژنین+ 

19/5  %

نپروتئی

پروتئین% 20/5

والین و آرژنین+ 

21/5  %

نپروتئی

ن پروتئی% 22/5

والین و آرژنین+ 

23  %

نپروتئی

3070 3145 3128 3204 3286 3313 کیلوگرم دان1قیمت 

1125 1236 1317 1441 1512 1582 اسهم هزینه کنجاله سوی

18 - 20 - 25 - سهم هزینه مکمل والین

11 - 10 - 10 - سهم هزینه مکمل آرژنین

75 76 27 میزان کاهش هزینه
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1398قیمتها به تومان و بر اساس میانگین نهاده هاي خوراك دام در تهران، تیر 

با استفاده از والین و آرژنین؛
درصد به ترتیب در آغازین و رشد و پایانی9و 9، 5: کاهش سویاي مصرفی

جیره ارزانتر



کاربرديپیشنهادات

 لین با اسیدهاي آمینه وا) گوشتی و تخمگذار(مکمل سازي جیره طیور
و آرژنین بر اساس نسبتی از الیزین مصرفی

میزان الیزین کریستاله% 20= میزان والین•
میزان الیزین کریستاله% 10تا 5= میزان آرژنین•

کیلوگرم در تن الیزین 2/5تا 2در جیره هاي معمول اگر از : مثال
فرموله شود

گرم بر تن جیره500تا 400= میزان والین مورد نیاز مکمل شده با جیره•
جیرهگرم بر تن 200تا 100= مورد نیاز مکمل شده با جیرهآرژنین میزان •

.کاهش داد% 1در این شرایط میزان پروتئین خام جیره را میتوان 
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بنديجمع

اسیدهاي آمینه قدرت تنظیم جیره بیشتر می کندتنوع.

هستندموجودایران  و آرژنین در بازار والین -اسیدهاي آمینه ال.

 دجیره هستنجزء ضروري والین و آرژنین همانند متیونین و الیزین.

 شودو پرورش طیور میبهبود عملکرد استفاده از والین و آرژنین باعث.
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oاساتید، تولید کنندگان، دانشجویان: بینندگان و شرکت کنندگان

oو مجموعه شرکت هاي مرغ نوجانCJ 

oدانشگاه تربیت مدرس

o مسئولین و دبیرانITPNews خبري صنعت مرغداري و دامپروريپایگاه
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