
 
 

 

 

 

  



 شرکت مرغ نوجان

نوجان همواره بر ساله در تامین مواد اولیه و ضروري خوراك دام و طیور دارد. شعار محوري مرغ 30اي بیش از نوجان سابقهشرکت مرغ

بوده است. با نگاهی پیشرو نسبت به آینده، ارکان اصلی شرکت همواره در راستاي  "تامین، توزیع، تضمین کیفیت و پشتیبانی"مبناي 

متیونین، لیزین، والین، آرژنین) -ي ضروري (الهاي شرکت، تامین اسیدهاي آمینهنمایند. تمرکز چندین ساله اخیر فعالیتاهداف محوري فعالیت می
 .بوده است

انجام گرفته است. شرکت  "هاي بازار جهانیترینبا کیفیت"نه همواره بر اساس انتخاب، بازرگانی و تامین این اسیدهاي آمی

بنابراین راهبرد اصلی شرکت، تامین و ارایه اقالم خوراکی و اسیدهاي آمینه  "طیور تغذیه بهتر را حس می کنند"نوجان اعتقاد دارد که مرغ

کننده و خدمات دهنده اسیدهاي آمینه مهم مثل نوجان بزرگترین تامینمروزه مرغضروري است که بتواند صنعت دام و طیور کشور را ارتقاء دهد. ا
در ایران  (L-Arginine) آرژنین-و ال (L-Valine) والین-، ال(L-Lysine) لیزین-، ال(L-Methionine) متیونین-ال
CJ) جیل سیالمللی مثشده و معتبر بیناي با شرکتهاي شناختهباشد. در این مسیر همکاري گستردهمی نوجان با بخش کره جنوبی دارد. مرغ (

دفتر مستقل افتخار دارد که یکی از بزرگترین تامین کنندگان اقالم خوراك دام و طیور در کشور  4نفر پرسنل همکار و  50هاي مختلف با بیش از 
 .شور گرددباشد و امیدوار است فعالیتهاي انجام شده باعث پیشرفت و اعتالي صنعت دام و طیور کمی

 



 معرفی بخش هاي شرکت

 ارکان شرکت مرغ نوجان

هیئت مدیره، مدیریت عامل، قائم مقام، معاونت، مدیریت بازرگانی، مدیریت فنی و فروش، مدیر مالی و حقوقی، مدیریت حسابرسی، 
 پژوهشی و راهبردي-مدیریت علمی

 بخش بازرگانی فنی و فروش

باالترین کیفیت و مطابق با استاندارهاي جهانی توسط این بخش و ارز الزم به فروشنده ارسال و کلیه شناسایی، خرید و تهیه کاالها با 
یریت اسناد بین المللی برطبق تجارت بین المللی انجام می گیرد. وظایف بخش بازرگانی داخلی شامل تهیه مجوزهاي تامین نهاده ها، دریافت و مد

شود. فنی: تهیه کلیه مجوزها ي بهداشتی و کنترلهاي مختلف کیفی و کمی و خدمات پس و حمل تا انبار میارز مورد نیاز، امور گمرگی و ترخیص 
گردد. شرکت از فروش کاال را نیز بعهده دارد. فروش: بهترین کاال با باالترین کیفیت تحت شرایط استاندارد با قیمت مناسب روانه بازار فروش می

ترین قیمت مورد تضمین ین قیمت فروش همواره حقوق مشتریان را لحاظ نموده است و تامین اقالم با مناسبنوجان مفتخر است که در تعیمرغ
 .این شرکت است

 بخش مالی و حقوقی

بخش مالی شرکت با پرسنل مستقر در کلیه دفاتر امور مالی شرکت را به صورت نوین و با استفاده از تمامی دست آوردهاي علمی اداره 

نوجان و شرکتهاي همکار توسط این نجام موارد حقوقی و مشاوره هاي مربوط به بازرگانی محصوالت و رفع مسایل حقوقی شرکت مرغنماید. امی
 .گرددبخش انجام می

 بخش انبار و انبار داري

خویش را واقع نگهداري هر چه بهتر خوراك تحت شرایط کامال استاندارد و بهداشتی تحت نظارت شبکه دامپزشکی کل کشور، انبار 
 .باشدتن می120000تن و ساالنه 10000در کرج راه اندازي نموده است. ظرفیت انبار ایمان به طور ماهیانه 

 پژوهشی و راهبردي-مدیریت علمی

این مدیریت در قالب کارگروه علمی، به بررسی، شناسایی، ارزیابی و پشتیبانی محصوالت شرکت و هم چنین طراحی راهبردهاي مناسب 
و راي ارتقاء مشارکت در صنعت دام و طیور می پردازد. تحقیق و توسعه علمی، معرفی محصوالت جدید و پشتیبانی علمی آنها با بهره گیري از دب

 .روز مهندسی علوم دامی و دامپزشکی از وظایف این بخش استدانش به



 

Hتریدینگ و پ، شرکت تا CJ همکاران معتبر بین المللی ما: شرکت an de l Gm bHIm age    

CJ Gro)جیگروه تولیدي صنعتی سی up) سال بر  60، یک هلدینگ تجاري معتبر است که با سابقه حدود کره جنوبی 

هاي گروهی، داروسازي و خدمات پشتیبانی تمرکز دارد. دفتر مرکزي این شرکت در شهر سئول، روي تولید مواد غذایی، خدمات لجستیکی، رسانه
CheilJ)تحت نام چیل جیدان 1953سال  جی درشود. شرکت سیکره جنوبی قرار دارد و سهام آن در بازار بورس کره معامله می edang)  و

هایش را در صنایع مختلف توسعه طور مداوم فعالیتاي بهدهه زیر چتر این گروه کره 5اندازي شد و اي از گروه سامسونگ راهعنوان زیرمجموعهبه
هاي پیشین زیرمجموعه خود را، یج کلیه شرکتبتدر 2007جی، تا سال از گروه سامسونگ تفکیک شد. گروه سی 2002داد. این شرکت در سال 

 .هاي تابعه و فرعی خود، ثبت نمودعنوان شرکتاز سامسونگ تفکیک نمود و به

CJ امروزه بخش بزرگی از شرکت سی جی تحت عنوان -BIO به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مکمل بیولوژیک غذایی ،
CJ کارخانه هاي زیرمجموعه تولید کننده مواد بیولوژیک انسان و دام فعالیت می کند. در حال حاضر کشور (کره جنوبی،  7کارخانه واقع در  11در  

در  آمریکا، چین، برزیل، اندونزي، مالزي، ویتنام) تولید گسترده مکملهاي غذایی بخصوص اسیدهاي آمینه ضروري دام و طیور را به عهده دارند.
چنین در مورد تولید ایزولوسین، متیونین، ال لیزین ،والین و آرژنین است. هم-ترین تولید کننده الآورانهنجی بزرگترین و فسطح جهانی، شرکت سی

 .باشدتریپتوفان و مکملهاي پروتئینه خوراك دام جزء بزرگترین تولید کنندگان می

متحده عربی مستقر می باشد و  یکی دیگر از همکاران بین المللی شرکت می باشد که در امارات :شرکت تاپ تردینگ امارات

 . کلیه امور بازرگانی شرکت مرغ نوجان را اداره می می کند

Imشرکت age  H an de l Gm bH که در آلمان مستقر است، تمام امور بازرگانی اروپا و آمریکا شرق آسیا را براي شرکت : 

 .مرغ نوجان پشتیبانی می کند



 اسیدهاي آمینه ضروري مهم در صنعت طیور

اسیدهاي آمینه مهمترین بخش تکمیل کننده جیره و داراي فواید زیادي هستند. اهمیت 

 -2 "ضروري"یا  Essential -1اجزاء ضروري جیره به دو شکل بیان می شود: 

Indispensable  مکمل اسیدهاي آمینه متیونین، لیزین، "ضروري غیرقابل جایگزین"یا .
جزء دسته ضروري غیر قابل جایگزین در جیره هاي طیور  والین، آرژنین، ایزولوسین و تریپتوفان

هستند. این بدان معنی است که این اسیدهاي آمینه ضرورتا براي تامین نیازهاي طیور باید به همان 
و در صورت کمبود هرکدام، هیچ جزء دیگر جیره نمی تواند جایگزین  در جیره اضافه شوندشکل 

ان از ذرت و سویا تشکیل شده از این نظر این جیره ها داراي آنها شود. بخش عمده اي از جیره مرغ
در صنعت  کمبودهایی از اسیدهاي آمینه ضروري هستند. بنابراین امروزه استفاده از اسیدهاي آمینه

مورد استفاده قرار و رسیدن به عملکرد باالتر  به عنوان متداولترین روش در بهبود جیره ها طیور
  .می گیرد

امروزه، اسیدهاي آمینه کریستاله به عنوان افزودنی نامبرده نمی شوند بلکه به عنوان اجزاء  باشیم: به یاد داشته

 اصلی و الزم جیره مطرح هستند.

 

 

  



 

 متیونین، لیزین، والین و آرژنین در ساخت جیره:-فواید کلی استفاده از اسیدهاي آمینه ال

 تامین نیازهاي واقعی پرنده -

 تعادل بهتر جیره و ارزانتر شدن خوراك مصرفی  -

 بهبود عملکرد و ضریب تبدیل غذایی  -

 کاهش مصرف منابع پروتئینی جیره بخصوص کنجاله سویا -

 و کاهش آلودگی محیطی زیست جلوگیري از اسراف منابع غذایی  -

 مقاومت در برابر بیماري و ناهنجاري هاي طیور -

 

 کره جنوبی CJبرتري هاي اسیدهاي آمینه کریستاله 

 امکان تولید انبوه و با کیفیت از روش هاي نوآورانه و فناوري جدید دارند. -

 خالص و قابل جذب و مصرف هستند. 100% -

 اثرات فرا اسیدآمینه اي و کارایی باالي حیاتی باالتري دارند. -

 مواد اولیه تولید آنها عمدتا ضایعات طبیعی کشاورزي است. -

 ماندگاري بسیار خوبی دارند.نگهداري، انبار داري و  -

 ساخت جیره و مخلوط سازي آنها ساده است. -

و تامین آن توسط شرکت  CJدر بازار ایران موجود هستهد. مجموعه کامل اسیدهاي آمینه ضروري و مهم توسط  -

 .کنند مرغ نوجان؛ آزادي عمل زیادي به جیره نویسان می دهد تا با بسته کامل اسیدهاي آمینه، جیره ها را طراحی

  



   متیونین-ال 
 متیونین آینده، نسل جدید متیونین خالص

 فرم. شوند¬می گذاراستفاده تخم یا گوشتی از اعم طیور هاي جیره تمام در معمول طور متیونین اولین اسیدآمینه ضروري متیونین به

 وجود متیونین مورد در استثنایی ولی باشد می "ال" ایزومري فرم پرندگان و دامها براي ضروري آمینه اسیدهاي تمام براي استفاده قابل ایزومري

 مسیرهاي در چراکه. برسد دامها مصرف به مشابه قابلیت با تواند می اسیدآمینه این "دي" فرم هم و "ال" فرم هم که است این بر عقیده که داشته

 تولیدي هاي پروسه پیشرفتهاي با اما در دام خوراك بازار در. شود تبدیل "ال" فرم به ایزومزاز آنزیم توسط میتواند متیونین-دي فرم متابولیسمی
 باالتر نسبی فراهمی زیست دلیل به بیشتر که یافته افزایش "متیونین اسیدآمینه -ال" فرم از استفاده و تولید به تمایل اخیر سال 10 در تخمیري و
 روشهاي گسترش سمت به کریستاله متیونین تولید جهانی بزرگ هاي کمپانی راه این در. است کریستاله آمینه اسید این باالي ایزومري خلوص و

 گسترش حال در "متیونین-ال-دي" مخلوط جاي به "متیونین-ال" خالص فرم مصرف و تولید بازار و هستند حرکت در دوست زیست-تخمیري

 .باشد¬می روزافزون

 

 

 



 کره جنوبی CJمتیونین خالص -فواید و برتري ال

 کارایی زیستی و تغذیه اي برتر 

 متیونین به اثبات رسیده است.-نسبت به منابع مشابه مخلوط دي ال CJمتیونین -در آزمایشات متعدد کارایی باالتر ال

 متیونین-روش جدید در تولید ال 

-ن روشها مواد اولیه براي ساخت البا روشهاي فناورانه جدید بر پایه تخمیر و دوست دار محیط زیست تولید می شود. در ای CJمتیونین -ال
 متیونین، شامل ضایعات صنایع تولید شکر است، بنابراین روشی پایدار، غیر شیمیایی و متناسب با حفظ محیط زیست است.

 متیونین تنها فرم مورد استفاده در طیور-ال 

 باید متیونین-دي ، فرم"متیونین-دي ال"فرمهاي مخلوط  دام و طیور است. اما در صورت استفاده از براي استفاده متیونین تنها فرم قابل-ال

خالص نیازي به تبدیالت شیمیایی نیست و پرنده  "ال"عمال با مصرف فرم  .شود تا به مصرف برسد تبدیل "ال" فرم به واکنشی آنزیمی توسط
 کامال با متیونین مورد نیازش تغذیه می شود.

 گیري باالتر، تولید تخم مرغ بیشترمتیونین تضمین ضریب تبدیل بهتر و وزن -ال 

خم مرغ با تغذیه متیونین برتر به عنوان اولین اسیدآمینه مهم در تغذیه، بازدهی خوراك مصرفی بهبود یافته و تبدیل پروتئین خوراك به گوشت و ت
 بهره ورتر به تولید تبدیل می گردد. قابل جذب و ابقاء دارد بنابراین جیره به صورت  %100متیونین خالص -تولیدي بهتر انجام می شود. ال

 متیونین عامل ایمنی، ضد استرس و کیفیت گوشت بهتر -ال 

است که در پروسه مقابله با استرسهاي اکسیداتیو و ایجاد ایمنی عمومی نقش مهمی دارد.  )GSH(متیونین جزء ضروري ساخت گلوتاتیون -ال
 کمتر، ضریب تبدیل بهتر و وزن گیري باالتري هستند. متیونین خالص داراي تلفات-پرندگان تغذیه شده با ال

 

 کره جنوبی CJمتیونین -اطالعات تغذیه اي ال

 میزان معیار
 99 حداقل خلوص متیونین (درصد)

 4/58 پروتئین خام (درصد)
 5015 انرژي قابل متابولیسم براي طیور (کیلوکالري بر کیلوگرم)

 100 قابلیت هضم (درصد)
 



 ال-لیزین
 پرمصرف ترین اسید آمینه؛ اسیدآمینه ي مبنا در پروتئین ایده آل

لیزین معروف ترین و پرمصرف ترین اسید آمینه در تغذیه طیور است. در جیره نویسی به عنوان اسید آمینه ي مبنا براي تعیین نیازمندي 
از خوراك  %1پرندگان ساخته نمی شود اما نیاز طیور به آن حدود طیور به پروتئین و مجموع اسیدهاي آمینه ي دیگر به کار می رود. لیزین در بدن 

مصرفی است که باید از جیره تامین شود. بخش مهمی از آن باید از طریق مکمل اسیدآمینه به جیره اضافه شود و هیچ راه جایگزین دیگر که 
آمونیاك و باال  و نیتروژن دفع بیشتر، کاهش سینه ماهیچه گوشت لیزینِ مناسب باعث تولید مقرون به صرفه و انجام پذیر باشد؛ ندارد. مصرف

 مصرفی و کاهش هزینه هاي پرورش می شود. خوراك بازده رفتن

 کره جنوبی CJلیزین -فواید و برتري ال

 داراي باالترین خلوص و کارایی تغذیه اي در مقایسه با منابع متنوع دیگر لیزین -

 بهره وري تولید (گوشت و تخم مرغ) عامل رشد بهینه پرنده (ماهیچه بیشتر) و  -

 کاهش هزینه خوراك و افزایش راندمان مصرف پروتئین -

 کاهش دفع نیتروژن، تولید گاز آمونیاك و خیسی بستر مرغداري -

 کمک به هضم، جذب و متابولیسم بهتر اسیدهاي آمینه دیگر -

 بهبود مقاومت استخوان از راه کمک به متابولیسم بهتر کلسیم -

 کره جنوبی CJلیزین -اطالعات تغذیه اي ال

 

 

 

  

 میزان معیار
 99 (درصد) HCLحداقل خلوص لیزین 
 6/94 پروتئین خام (درصد)

 4117 انرژي قابل متابولیسم براي طیور (کیلوکالري بر کیلوگرم)
 100 قابلیت هضم (درصد)



 نیوال-ال
 يساز نیو پروتئ لیتبد بیمهم در بهبود ضر، وریساز در ط نیپروتئ نهیدآمیاس

 

 و گوشت سریع تولید و رشد مرحله در بخصوص طیور، تغذیه در متابولیسمی مهم هاي نقش که است شاخه دار آمینه اسید یک والین
 متابولیسم و انرژي تولید مسیر بهبود سبب دار شاخه آمینه اسیدهاي از مناسبی تعادل ایجاد طیور استاندارد هاي جیره در. کنند می ایفاء مرغ تخم

. است) گوشت بافت( ماهیچه در والین متابولیسم اصلی محل. است طیور هاي جیره در کننده محدود اسیدآمینه چهارمین والین. میگردد پروتئین

 براي که 2009 سال از .دارد مهمی نقش سازي ماهیچه و سازي پروتئین در والین پس. میشوند ساز و سوخت کبد در عمدتا دیگر آمینه اسیدهاي
 مصرف( شده برابر 4 طیور صنعت در آن مصرف میزان ،2016 سال تا گردید ارائه دام خوراك در استفاده براي تجاري صورت به والین بار اولین

 برسد. ) تن هزار 30 از بیش= جهانی مصرف( 2022 سال در برابر 10 تا مصرف میزان که شود می بینی پیش و) تن هزار 6= جهانی

 یکره جنوب CJ والین-ال يو برتر دیفوا
  یدر جوجه گوشت نهیران و س يها چهیرشد بهتر ماه -

 ی خوراك مصرف يها نهیکاهش هز -

 يبهبود هضم و جذب مواد مغذ -

 تخم مرغ دیشدن درصد تول شتریب -

 در بدن یچرب يبافتها زانیکاهش م -

 با ارتقاء فاکتورهاي رشدي عملکردک یحرتاثرات  -

 وریط ازین مورد آل دهیا نیپروتئ يشدن به الگو کترینزدو  رهیج ینیتعادل بهتر پروتئ -

 نیبا وال رهیج به ازاء مکمل کردن رهیخام ج نیدر کاهش پروتئ شتریعمل ب يآزاد -
 هایدر مرغدار اكیو کاهش گاز آمون یستیز طیمح یکمتر آلودگ دیپرنده و تول یدفع تروژنیاثرات بر کاهش ن -

 یکره جنوب CJ والین-ال يا هیاطالعات تغذ

 میزان معیار
 98 حد اقل خلوص والین (درصد)

 4/74 پروتئین خام (درصد)
 5254 انرژي قابل متابولیسم براي طیور (کیلوکالري بر کیلوگرم)

 100 قابلیت هضم (درصد)



 نیآرژن-ال
 وریو مقاومت ط یمنیا مهم در بهبود,  وریط هیدر تغذ يضرور نهیدآمیاس دینسل جد

 تولیدکنندگان دسترس در طیور تغذیه در کریستاله صورت به و شده انبوه تولید آرژنین-ال بنام دیگر مهم و ضروري اسید آمینه اخیرا
 آمدن پایین و ایمنی سیستم تقویت و بدن در گلوکز متابولیسم بهتر تعادل باعث این که داشته نقش اکساید نیتریک ساخت در آرژنین. است گرفته
 کننده تهدید آسیت و کم غذاي مصرف مثل آسیبهایی وقوع که ارتفاعات در پرندگان پرورش و گرمایی تنش شرایط در. شود می آسیت وقوع
 محدود اسیدآمینه آرژنین. است شده اثبات مختلف مطالعات در آنها مثبت تاثیرات که باشد موثر میتواند آرژنین-ال با جیره سازي مکمل است،
 گوشتی پرندگان چراکه میباشد ها جیره در آمینه اسید این تامین نیازمند پربازده و مدرن طیور پرورش. است طیور هاي جیره در ضروري و کننده

 بین متقابلی اثرات و رفته، باال بسیار مرغان و ها جوجه تولید و رشد نرخ هستند، بدن در آرژنین ساخت براي کامل توانایی فاقد امروزي تخمگذار و

 ،2016 سال تا گردید ارائه دام خوراك در استفاده براي گسترده و تجاري صورت به آرژنین-ال که 2013 سال دارد. از وجود جیره لیزین و آرژنین
 .برسد 2022 سال در برابر 14 تا آرژنین مصرف میزان که شود می بینی پیش و شده برابر 8 طیور صنعت در آن مصرف میزان

 وریط هیدر تغذ نیآرژن دیفوا

 وریدر ط ییزا یمنیعامل ا -

 یگوشت وریدر ط يساز چهیماه شیو افزا یمحوطه بطن یکاهش چرب -

 ییو سرما ییگرما يمقاومت در برابر استرسها -

 وریدر ط کیوتیب یآنت نیگزیمحرك رشد و جا -

در  آنها و ممنوع و محدود شدن استفاده از کیوتیب یآنت عوارض جانبیبا توجه به 
و بدون ضرر  کیارگاني ا هیتغذ يراهکارها دکنندگانیمحققان و تول ور،یپرورش ط
دستگاه گوارش  یکروبیم بیترک نیآرژن. را مد نظر قرار دادند نیآرژنبا  هیمثل تغذ

رشد  يگوارش را برا طیمح و بهبود داده زایماریو ب دیمف ریغ يکروبهایرا با حذف م
 . کندی فراهم تر م دیمف يسمهایارگان کرویم

 



 یکره جنوب CJ آرژنین-ال يو برتر دیفوا

  یمنیا ستمیبهبود س -
 وریدر ط یکیمتابول يها يو ناهنجار هایماریاز ب یکاهش تلفات ناش -

 تخم مرغ يو ماندگار تیفیتخم مرغ و بهبود ک دیبردن درصد تولال با -

 گله مادر يدر خروس ها يبهبود بارور -

 وریو سکته در ط یعروق یو عوارض قلب یکاهش فشارخون سرخرگ -

  ياسکلت بند تیو تقو ياستخوانساز شیافزا -
 دستگاه گوارش کروفلوریبهبود م براي کیوتیب یآنت نیگزیبه عنوان جا -
 پاسخ پرنده به داروها و واکسنها  شیافزاو  درمان يها نهیکاهش هز -

 

 یکره جنوب CJ آرژنین-ال يا هیاطالعات تغذ

 

 

  

 میزان معیار
 5/98 حداقل خلوص آرژنین (درصد)

 201 پروتئین خام (درصد)
 3220 انرژي قابل متابولیسم براي طیور (کیلوکالري بر کیلوگرم)

 100 قابلیت هضم (درصد)
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morghenojan.comhttps:/ / 

 021- 88377950- 7دفتر تهران:   

 026- 34390351-6دفتر کرج:   

 09128199343مدیر گروه علمی: 

 09125787303مدیر فنی:   
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