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 یمینهآسازی جیره با افزودن اسیدهای ین و پربازده طیور برمبنای مکملئطراحی جیره های اقتصادی، کم پروت

 رژنینآ-والین و ال-ال

 وری و تالیف: گروه علمی شرکت مرغ نوجانآگرد

 چکیده:

نتایج مثبت  ند بهای ضروری کریستاله به مخلوط اقلام خوراکی می توسازی اسیدهای آمینهی طیور با مکملفرمولاسیون جیره

عمل  در دسترس بیشتر باشد، آزادی یضروری کریستاله یهرچه تعداد اسیدهای آمینهاقتصادی زیست محیطی و عملکردی بیانجامد. 

ر تمام جیره دطور معمول ترئونین به -لایزین و ال-متیونین، ال-الی اسیدهای آمینه. شودبیشتر میمناسب برای فرموله کردن جیره های 

اند بوه شدهآرژنین تولید ان-والین و ال-اخیرا دو اسیدآمینه ضروری دیگر بنام ال شوند.استفاده میاعم از گوشتی یا تخم گذارهای طیور 

قاله مزایای در این م توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. کهفته صنعت خوراک و تغذیه طیور در دسترس تولیدکنندگان گردر و 

های ی از جیرهثالی عملماست. در انتها  بحث شدهی کریستاله موجود در بازار کشور در فرمولاسیون جیره طیور استفاده از اسیدهای آمینه

والین و -ال یسازی جیره با اسیدهای آمینهمکمل کاهش پروتئین و ای مختلفهکاربردی مربوط به مرغان تخمگذار با توجه به سناریو

 مورد بررسی قرار گرفته است. آرژنین-ال

 مقدمه:

ارد. کاهش پروتئین جیره طیور وجود دتمایل بسیار زیادی برای ، و زیست محیطیاقتصادی  های صرفهامروزه به دلیل مسایل 

ه بر جیره شده و از دید اقتصادی که پروتئین جزء بسیار هزین باعث کاهش دفع نیتروژن اضافیتواند حداقل نگاه داشتن پروتئین جیره می

دهد به طور میانگین به ازای هر یک درصد کاهش در میزان . مطالعات نشان می(2) کاهش هزینه های تولید گردد تواند باعثاست می

درصد از پروتئین خام  5/2د بنابراین با کاهش هوشمند و مهندسی شده کندرصد کاهش پیدا می 7پروتئین جیره، میزان نیتزوژن دفعی 

درصدی پروتئینی جیره عملکرد  3تا  2سوال مطرح شده این است که آیا با کاهش . (6، 4، 2) درصد دفع نیتروژن را کاهش داد 22میتوان 
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واره باید با کاهش پروتئین جیره همصورت داده شده که  پرنده تحت تاثیر قرار میگیرد یا خیر؟ پاسخ در بسیاری از مقالات جدید به این

د، . هرچه تعداد اسیدهای آمینه ضروری کریستاله در دسترس بیشتر باشدمکمل سازی جیره با اسیدهای آمینه ضروری کریستاله انجام گیر

ای چندین گزارش آمده است که محتوشود به طوریکه در اقتصادی کم پروتئین بیشتر می آزادی عمل برای فرموله کردن جیره های

آمینه محدودکننده اصلی( میتوان حتی تا حد اسید 6تا  5ار را )به شرط تامین پروتئین خام جیره های جوجه های گوشتی و مرغان تخمگد

  .(2،4) درصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد پرنده کاهش داد 3

 لایزین-متیونین و ال-ال

که در شرایط تغذیه ای متعادل با اقلام موجود پرمصرف )جیره های در تغدیه طیور  مرسوم اسیدهای آمینهمکملهای کریستاله از 

مینه اشاره کرد که به ترتیب اولین، دومین و سومین اسیدآترئونین -ال و لایزین-المتیونین، -التوان به می ،شوندفرموله میسویا( -ذرت

ابل فرم ایزومری ق وند.شاستفاده میاعم از گوشتی یا تخم گذاردر تمام جیره های طیور طور معمول امروزه به  محدود کننده هستند و

ته می باشد ولی استثنایی در مورد متیونین وجود داش "ال"استفاده برای تمام اسیدهای آمینه ضروری برای دامها و پرندگان فرم ایزومری 

این اسیدآمینه می تواند با قابلیت مشابه به مصرف دامها برسد. چراکه در مسیرهای  "دی"م و هم فر "ال"که عقیده بر این است که هم فرم 

اما با پیشرفتهای پروسه . در بازار خوراک دام در (5) تبدیل شود "ال"متیونین میتواند توسط آنزیم ایزومزاز به فرم -متابولیسمی فرم دی

دلیل زیست  افزایش یافته که بیشتر به "اسیدآمینه متیونین -ال"ید و استفاده از فرم سال اخیر تمایل به تول 21های تولیدی و تخمیری در 

تیونین کریستاله تولید مجهانی این اسید آمینه کریستاله است. در این راه کمپانی های بزرگ بالای فراهمی نسبی بالاتر و خلوص ایزومری 

 مخلوط جای به "متیونین-ال"بازار تولید و مصرف فرم خالص  حرکت هستند و ردزیست دوست -روشهای تخمیریبه سمت گسترش 

 .باشدمیروزافزون در حال گسترش  "متیونین-ال-دی"

 آرژنین-والین و ال-ال

خوراک و  صنعت ردصورت کریستاله به اند وآرژنین تولید انبوه شده-والین و ال-بنام ال اخیرا دو اسیدآمینه ضروری دیگر

هارمین اسیدآمینه به عنوان چاسیدآمینه والین زیادی را به خود معطوف کرده است. توجه  کهدر دسترس تولیدکنندگان گرفته  تغذیه طیور

هند ددار را تشکیل میوالین به همراه لوسین و ایزو لوسین گروه اسیدهای آمینه شاخهچنین هم ضروری در جیره معمول طیور مطرح است.
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ه تقابل با لایزین جیرماسیدآمینه آرژنین نیز جزء اسیدهای آمینه ضروری است که ارتباط  .(3) فتی نقش داردکه در نگهداری و رشد با

لعه قرار پروتئینی اسیدآمینه آرژنین به خوبی مورد مطانقش فرااخیرا داشته و در پروتئین سازی و دفع نیتروژن اضافی از بدن نقش دارد. 

بدن و در  لوکزباعث تعادل بهتر متابولیسم گ آرژنین در ساخت نیتریک اکساید نقش داشته که اینگرفته بطوریکه نشان داده شده که 

همچنین در شرایط تنش گرمایی و پرورش پرندگان در ارتفاعات که وقوع  شود.مدن وقوع آسیت میتقویت سیستم ایمنی و پایین آ

اثیرات آرژنین میتواند موثر باشد که ت-والین و ال-زی جیره با الآسیبهایی مثل مصرف غذای کم و آسیت تهدید کننده است، مکمل سا

  .(3،7) شده استمثبت آنها در مطالعات مختلف اثبات

 دوست با کارایی بالا-های اقتصادی و زیستجیره

مینه، نیاز به اسیدهای آهای ژنتیکی و تغذیه ای در طیور و به دلیل احتیاجات روزانه بالاتر به مواد مغذی مثل امروزه با پیشرفت

ر از پیش و مناسب شرایط محیط زیستی و آسایش پرنده بیشت ، تولید اقتصادیهای دقیق برای رسیدن به عملکرد مطلوبفرمولاسیون جیره

در صورت مهیا نبودن اسیدهای آمینه ضروری به صورت کریستاله، جیره نویس شود. برای تامین احتیاجات روزانه پرنده احساس می

خش زیادی از اسیدهای باشد. به این ترتیب بها میمجبور به استفاده بیشتر از منابع پروتئینی گیاهی جیره مثل کنجاله سویا و دیگر کنجاله

، 4، 3) نیازمندی در جیره فرموله شده قرار دارند ی از اسیدهای آمینه هم در زیر سطحآمینه به صورت بیش از نیاز مصرف شده و تعداد

ه میزان شود در حالیکه آن تعداد از اسیدهای آمینه که بژن بیشتر میهزینه اقتصادی بیشتر و دفع نیترو زیادی اسیدهای آمینه باعث. (7، 5

اه حل اساسی رگردد. میزده و این باعث کاهش عملکرد و بازدهی کمتر از حد انتظار نیاز مصرف نشده اند تعادل پروتئینی جیره را به هم

وع استفاده از تعداد بیشتر اسیدهای آمینه کریستاله است که به جیره نویس آزادی عمل بیشتری برای تامین اسیدهای آمینه برای این موض

 دهد. با این کار انعطاف بیشتری برای کم کردن سطح اضافی پروتئینضروری مورد نیاز پرنده )نه بیش از نیاز نه کمتر از حد نیاز( را می

ستی و موارد محیط زی بازدهی ، ر عملکردظاند و از نر حالیکه این جیره ها دقیقا برای احتیاجات طیور طراحی شدهخام جیره فراهم شده د

تیونین، لایزین و مبرای مثال اگر در فرمولاسیون جیره فقط از اسیدهای آمینه کریستاله  سودمندی بیشتری دارند. و دفع آمونیاک محیطی

اسیدهای آمینه دقیقا برابر احتیاجات در جیره فرموله می شود ولی اسیدهای آمینه ضروری محدودکننده  ترئونین استفاده شود، سطوح این

دیگر باید از منابع پروتئینی دیگر مثل کنجاله سویا تامین شود که این باعث بالا رفتن پروتئین خام اضافی جیره شده که فقط به منظور 
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-مثل الیشتر ببه کار رفته است. اما در راه جایگزین و در صورت مهیا بودن اسیدهای آمینه کریستاله  دیگر ضروری چند اسیدآمینهتامین 

نویسی در نظر گرفت و به کار برد تا هم تعداد اسیدهای آمینه بیشتری به صورت دقیق آرژنین میتوان این مغذی ها را در جیره-والین و ال

ر متون علمی و د جبور به بالابردن کنجاله سویا و منابع پروتئینی دیگر برای تامین آنها نباشیم.و برابر احتیاجات پرنده مصرف شود و هم م

توصیه های عملی زیادی مبنی بر فرآیند پایین آوردن پروتئین خام جیره و صرف نظر کردن از سطح خاصی از پروتئین  ای،مراکز تغذیه

 . می شودریستاله کاسیدهای آمینه  وجود خام در هنگام

 کاربردی هایجیرهمثال 

-آرژنین، ال-در ادامه این مقاله نمونه ای از جیره های مرغان تخمگذار با ملاحظه ی حضور یا عدم حضور اسیدهای آمینه ال

( مورد Hy-Line W36والین در مرحله اول و دوم تخمگذاری )شروع تا پس از پیک تولید بر اساس راهنمای احتیاجات استاندارد 

و جیره  فاز اولمربوط به  3تا  2های شماره جیره فرموله شده که جیره 6در مجموع . (2)جیره ها در جدول شماره  گیردقرار میبررسی 

سویا که به طور معمول تامین کننده خوراک -تمام جیره ها بر اساس اقلام اصلی ذرتگذاری هستند. مبه فاز دوم تخ طمربو 6تا  4های 

ء به عنوان اجزا متیونین، لایزین و ترئونین-فقط حاوی ذرت و سویا و اسیدهای آمینه ال 4و  2جیره شماره اند. طیور هستند، طراحی شده

 تهران بازار یمتق بر اساس میانگین ها قیمت این جیرهاصلی جیره است که سطح پروتئین خام جیره بر اساس دستورالعمل تعیین گردید. 

ریال است. در این جیره ها برخلاف اینکه بالاترین سطح پروتئین خام را دارند )برابر  26211و  31521معادل به ترتیب  2331 اردیبهشت در

توصیه شده( اما میزان والین مورد نیاز )به صورت درصد قابل هضم( کمتر از حد نیازمندی پرنده است در حالیکه میزان آرژنین جیره بیشتر 

از متیونین، لایزین و ترئونین به صورت دقیق و برابر نی-ها برای اسیدهای آمینه موجود مثل الاز حد نیاز است. به صورت ساده این جیره 

واند در تاند که این میفرموله شده اند ولی برای والین )کمتر از حد نیازمندی( و آرژنین )بیشتر ازحد نیازمندی( بخوبی طراحی نشده

از این کاهش بازدهی عملا مربوط به بالاتر بودن قیمت جیره های پایه با پروتئین  بخشی شرایط پرورش عملی با عث کاهش راندمان گردد.

 باشد. بالا اما دارای بالانس نامناسب اسیدهای آمینه می

 طحس گرفتن نظر در با و آرژنین و والین-ال کریستاله آمینه اسیدهای حضور ( با5و  2جیره هایی )جیره شماره  در سناریوی دوم

-ل وجود منبع البه دلیو دیگر اسیدهای آمینه کاتالوگ نوشته شد. در این جیره ها میزان والین مورد نیاز  توسط شده توصیه خام پروتئین
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بخوبی در سطح احتیاجات تامین شده اما کماکان میزان آرژنین بالاتر از حد نیاز است. با  در جیرهدیگر کریستاله  و اسیدهای آمینه والین

دی والین در این جیره ها قدم موثری در برآورد نیازمن-اله سویای مورد استفاده کمی کمتر شده و با احتساب مصرف الاین کار میزان کنج

ریال محاسبه شده که در عین حال قیمت جیره ها به صورت  26251و  31411به ترتیب  5و 2پرنده برداشته شده. قیمت این جیره های 

 ه پایه محسوب میشدند ارزانتر می باشد.که جیر 4و 2نسبی با جیره های شماره 

مطرح شد با این فرضیه که میتوان با در نظر نگرفتن سطح توصیه شده  اما در سناریوی سوم بحث کاهش پروتئین خام جیره

رابر احتیاجات بتری داشته باشد ولی اسیدهای آمینه آن در سطح توصیه شده و دقیقا پروتئین خام جیره ای را فرموله کرد که پروتئین پایین

دهند که هم از نظر بازدهی و هم از نظر اقتصادی به صرفه تر هستند. جیره باشد. این جیره ها مبنای علمی و جیره نویسی جدید را شکل می

 سطح فتنگر نظر بدون و آرژنین و والین-ال کریستاله آمینه اسیدهای حضور جیره هایی هستند که با 2از جدول شماره  6و  3های شماره 

ر از شت کنجاله سویا در این جیره ها به صورت قابل توجهی پایینتدامیزان براند. کاتالوگ فرموله شده توسط شده توصیه خام پروتئین

درصد کاهش  2تر شده و سطح پروتئین خام جیره ها هم در حد جیره های پایه است و عملا فضا برای تخصیص دیگر مغذی ها فراهم

نکته قابل توجه در مورد درصدی در دفع نیتروژن محیطی و گاز آمونیاک گردد.  24بخودی خود میتواند باعث کاهش یافته است که این 

-ر الوالین وآرژنین علاوه ب-با توجه به کاهش مصرف کنجاله سویا و با احتساب حضور دو اسیدآمینه الاست که قیمت این جیره ها 

ریال محاسبه شده که در این مورد شاهد اقتصادی تر شده  25231و  23331به ترتیب  6و 3 قیمت جیره هایمتیونین، لایزین و ترئونین 

ایینتر اما پروفایل با پروتئین پ هاجیره ها نسبت به جیره های پایه هستیم. بر اساس فرضیات و نتایج علمی و عملی بدست آمده این نوع جیره

توانند بازدهی چندجانبه )عملکردی، اقتصادی، زیست محیطی و آسایش می ،پرنده ها اسیدهای آمینه بهتر و مشابه تر با الگوی نیازمندی

 پرنده( بهتری نسبت به جیره های مرسوم با پروتئین بالا ولی الگوی اسیدآمینه ای غیر دقیق داشته باشند.

ا ی طیور، شرکت مرغ نوجان همگام بخرین دستاوردهای محققان علم تغذیهآبنابراین، برپایه ی تحقیقات و مطالعات متعدد علمی و 

-ن، الوالی-مینه الآو تامین اسیدهای  دامپزشکی ی ریزمغذی های خوراک طیور، اقدام به واردات و ثبتهای روز تولید و تهیهفناوری

مت تولید خد لایزین همچون گذشته در-متیونین و ال-ی ضروری خوراک طیور الآمینهنموده است و با تکمیل تامین اسیدهای  رژنینآ

 کنندگان و پرورش دهندگان کشور در عرصه ی صنعت طیور باشد.
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-های آمینه البا ملاحظه ی حضور یا عدم حضور اسید و سویا-بر اساس اقلام اصلی ذرتجیره های پیش نهادی : 1جدول شماره 

 (Hy-Line W36بر اساس راهنمای احتیاجات استاندارد  از پیک تولید)شروع تا پس تخمگذاری و دوم برای مرغان تخمگذار در مرحله اول والین -آرژنین، ال

 فاز دوم تخمگذاری فاز اول تخمگذاری 

 

 

 شماره و نوع جیره

بدون  -2

حضور 

اسیدهای آمینه 

-کریستاله ال

 والین و آرژنین

اسیدهای با حضور  -2

-آمینه کریستاله ال

 با درو والین و آرژنین 

نظر گرفتن سطح 

ه توصیخام پروتئین 

 شده توسط کاتالوگ

اسیدهای با حضور  -3

-آمینه کریستاله ال

و والین و آرژنین 

بدون نظر گرفتن 

 سطح پروتئین خام
توصیه شده توسط 

 کاتالوگ

بدون حضور  -4

اسیدهای آمینه 

ین وال-کریستاله ال

 و آرژنین

اسیدهای با حضور  -5

-آمینه کریستاله ال

با در و والین و آرژنین 

 طحنظر گرفتن س

یه توص پروتئین خام

 شده توسط کاتالوگ

اسیدهای آمینه با حضور  -6

ن والین و آرژنی-کریستاله ال

بدون در نظر گرفتن و 

 سطح پروتئین خام
 توصیه شده توسط کاتالوگ

 جیره(کیلوگرم بر تن مقدار ) اقلام خوراکی جیره

 513 527 522 463 316 315 پروتئین( %5/1ذرت )

 224 273 271 235 364 365 پروتئین( %46کنجاله سویا )

 1/223 6/223 6/223 5/223 3/223 2/223 کربنات کلسیم

 4/21 2/21 2/21 2/25 3/24 3/24 دی کلسیم فسفات

 7/4 7/4 7/4 2/5 2/5 2/5 نمک

 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 معدنی-پریمیکس ویتامین

 4/55 1/65 1/67 6/77 2/31 5/31 روغن

 51/2 14/2 1/2 54/3 14/3 1/3 متیونین-ال

 HCl 23/1 26/1 1/2 24/1 24/1 17/2لایزین -ال

 24/2 42/1 42/1 52/2 73/1 72/1 ترئونین-ال

 15/2 22/1 - 54/2 52/1 - والین-ال

 211/1 1/1 - 211/1 1/1 - آرژنین-ال

 جیره مغذی محتوای آنالیز

 31/24 25/26 25/26 11/27 15/23 15/23 پروتئین خام %

 11/22 61/24 11/24 41/25 31/27 41/21 پروتئین قابل هضم %

 2311 2311 2311 2311 2311 2311  کیلو کالری/کیلوگرمانرژی 

 41/4 41/4 41/4 34/4 34/4 34/4 کلسیم %

 43/1 43/1 43/1 51/1 51/1 51/1 فسفر قابل دسترس %

 71/1 71/1 71/1 36/1 36/1 36/1 لایزین قابل هضم %

 66/1 66/1 66/1 12/1 12/1 12/1 متیونین+سیستئین قابل هضم %

 55/1 55/1 55/1 67/1 67/1 67/1 ترئونین قابل هضم %

 63/1 63/1 61/1 14/1 14/1 73/1 والین قابل هضم %

 12/1 37/1 37/1 11/2 27/2 21/2 آرژنین قابل هضم %

 2331اردیبهشت  25قیمت بازار تهران میانگین براساس  جیره )ریال(هر کیلوگرم قیمت 

 31521 31411 23331 26211 26251 25231 
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