
ال - والین ال - لیزین ال - متیونین 

ال - تریپتوفان ال - ایزولوسین ال - آرژنین 

ت مـرغ نـوجـان  شـرـک

اسیدهای آمینه ضروری و برتر دام و طیور 

 کتابچه معرفی و مزایای اسیدهای آمینه در طیور
 ویرایش دوم، تابستان 1401





پیش گفتار  ................................................................................... 3

شرکت مرغ  نوجان ................................................................... 4

معرفی بخش های شرکت .................................................... 5

همکاران معتبر بین  المللی .................................................. 8

اسیدهای آمینه ضروری مهم در صنعت طیور ........ 10

برتری اسیدهای آمینه CJ کره  جنوبی ........................ 12

ال - متیونین ............................................................................ 13

ال - لیزین ................................................................................... 16

ال - والین .................................................................................... 19

ال - آرژنین ................................................................................ 22

ال - تریپتوفان ........................................................................ 25

ال - ایزولوسین  ......................................................................27

جمع  بندی و اشارات کلیدی ............................................ 30

محصوالت شرکت در یک نگاه ............................ 32

      ارتـبـاط بـا شـرکت 

دفتر تهران          021-88377950-7

دفتر کـرج          026-34390351-6

مدیر گروه علمی        09128199343

مدیر فنی                09125787303

مدیر فروش              09121934740

MorgheNojan.Com

MorgheNojan_Co

ب  ت  مـطاـل فـهـرـس
2

تدوین و تالیف کتابچه 

شـورای علـمی - پژوهشـی و 

راهبـردی شـرکت مرغ نوجان 

ویرایش دوم ( تابستان 1401 ) 

MahamSoft.IR
طراحی : گروه ایده پردازان مهام 



کتابچه حاضر مجموعه ای از مطالب و اطالعات مورد نیاز در زمینه اهمیت و 

تغذیه اسیدهای آمینه ضروری و مهم در صنعت دام و طیور است. تدوین این 

اطالعات بر اساس جدیدترین منابع موجود اسیدآمینه کریستاله برتر که به 

صورت تجاری در بازار ایران موجود می باشند، صورت گرفته است. این مطالب 

حاصل مطالعات پیوسته و جدید گروه علمی شرکت مرغ نوجان است که تجربه 

زیادی در مباحث مربوط به اسیدهای آمینه دارند. هدف از انتشار این کتابچه، 

آشنایی بیشتر صنعتگران و متخصصین پرورش طیور و خوراک دام با اسیدهای 

آمینه ضروری، مشخصات و برتری های آنها است. مطالب تدوین شده           آمینه ضروری، مشخصات و برتری های آنها است. مطالب تدوین شده           

می تواند مورد استفاده جیره نویسان، کارخانه های خوراک دام و شرکت های 

تامین کننده کنسانتره و خوراک قرار گیرد. تاکنون در حوزه صنعت دام و طیور 

کتابچه ای جامع در زمینه معرفی و اطالعات کاربردی در مورد اسیدهای آمینه 

ضروری به صورت تدوین شده و قابل مطالعه برای موارد صنعتی موجود نبوده 

است که امیدواریم تدوین این کتابچه بتواند گوشه ای از آن را پر کند و مفید 

فایده باشد. 

تهران، تابستان 1401

ش  گـفـتـار  پــی
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شرکت مرغ  نوجان سابقه ای بیش از 30 ساله در تامین مواد اولیه و ضروری خوراک دام و طیور 

دارد. شعار محوری مرغ  نوجان همواره بر مبنای ( تامین، توزیع، تضمین کیفیت و پشتیبانی ) 

بوده است. با نگاهی پیشرو نسبت به آینده، ارکان اصلی شرکت همواره در راستای اهداف 

محوری فعالیت می نمایند. تمرکز چندین ساله اخیر فعالیت های شرکت، تامین اسیدهای          

آمینه ی ضروری ( ال - متیونین، ال - لیزین، ال- والین، ال - آرژنین، ال - ایزولوسین                        

و ال - تریپتوفان ) بوده است. انتخاب، بازرگانی و تامین این اسیدهای آمینه همواره بر اساس   

( با کیفیت  ترین  های بازار جهانی ) انجام گرفته است. شرکت مرغ  نوجان اعتقاد دارد که              

( طیور تغذیه بهتر را حس می کنند ) بنابراین راهبرد اصلی شرکت، تامین و ارائه اقالم خوراکی و  ) بنابراین راهبرد اصلی شرکت، تامین و ارائه اقالم خوراکی و 

اسیدهای آمینه ضروری است که بتوانند صنعت دام و طیور کشور را ارتقاء دهند. 

امروزه مرغ نوجان بزرگترین تامین کننده و خدمات دهنده اسیدهای آمینه مهم مثل ال - متیونین امروزه مرغ نوجان بزرگترین تامین کننده و خدمات دهنده اسیدهای آمینه مهم مثل ال - متیونین 

( L-Methionine )، ال-لیزین ( L-Lysine )، ال - والین ( L-Valine )، ال - آرژنین                         

 ( L-TRYPTOPHAN ) و ال - تریپتوفان ( L-ISOLEUCINE ) ال - ایزولوسین ،( L-Arginine )

در ایران می باشد و در این مسیر همکاری گسترده ای با شرکت های شناخته  شده و معتبر بین

 المللی مثل سی جی ( CJ ) کره جنوبی دارد. شرکت مرغ  نوجان در بخش های مختلف با بیش 

از 50 نفر پرسنل همکار و 4 دفتر مستقل افتخار دارد که یکی از بزرگترین تامین کنندگان اقالم 

خوراک دام و طیور در کشور  باشد و امیدوار است فعالیت های انجام شده باعث پیشرفت و 

اعتالی صنعت دام و طیور کشور گردد.  اعتالی صنعت دام و طیور کشور گردد.  

شرکت مرغ نوجان 
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معرفی بخش های شرکت 

ارکان شرکت مرغ نوجان  

هیئت مدیره، مدیریت عامل، قائم مقام، معاونت، مدیریت بازرگانی، مدیریت 

فنی و فروش، مدیریت مالی و حقوقی، مدیریت حسابرسی، مدیریت فناوری 

اطالعات، مدیریت روابط عمومی و مدیریت علمی - پژوهشی و راهبردی 

واحد بازرگانی فنی و فروش 

شناسایی، خرید و تهیه کاالها با باالترین کیفیت و مطابق با استانداردهای شناسایی، خرید و تهیه کاالها با باالترین کیفیت و مطابق با استانداردهای 

جهانی توسط این واحد ارز الزم به فروشنده ارسال و کلیه اسناد بین المللی 

برطبق تجارت بین المللی انجام می گیرد. وظایف بخش بازرگانی داخلی شامل 

تهیه مجوزهای تامین نهاده ها، دریافت و مدیریت ارز مورد نیاز، امور گمرگی و 

ترخیص و حمل تا انبار می باشد.  

واحد فنی : تهیه کلیه مجوزهای بهداشتی و کنترل های مختلف کیفی و کمی و 
خدمات پس از فروش کاال را نیز بعهده دارد.  

واحد فروش : بهترین کاال با باالترین کیفیت تحت شرایط استاندارد با قیمت بهترین کاال با باالترین کیفیت تحت شرایط استاندارد با قیمت 
ن  مناسب روانه بازار فروش می گردد. شرکت مرغ نوجان مفتخر است که در تع

قیمت فروش همواره حقوق مشتریان را لحاظ نموده است و تامین اقالم با 

مناسب  ترین قیمت مورد تضمین این شرکت است. 

 واحد مالی و حقوقی 

بخش مالی شرکت با پرسنل مستقر در کلیه دفاتر، امور مالی شرکت را با روش بخش مالی شرکت با پرسنل مستقر در کلیه دفاتر، امور مالی شرکت را با روش 

های نوین و با استفاده از تمامی دست آوردهای علمی اداره می نماید. انجام 

امور حقوقی و مشاوره های مربوط به بازرگانی محصوالت و رفع موانع حقوقی 

شرکت مرغ نوجان و شرکت های همکار توسط این بخش انجام می گردد. 
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Morghe Nojan Co

انبـارهـای مـدرن و بـهـداشتی ایـمـان 
شـرکت مـرغ نـوجـان 



بخش انبار و انبار داری 

نگهداری هر چه بهتر خوراک تحت شرایط کامالً استاندارد و بهداشتی تحت 

نظارت شبکه دامپزشکی کل کشور، انبار خویش را واقع در کرج راه اندازی نموده 

است. ظرفیت انبار ایمان به طور  ساالنه 10،000 تن می باشد.  

8

مدیریت علمی - پژوهشی و راهبردی 

این مدیریت در قالب کار گروه علمی به بررسی، شناسایی، ارزیابی و پشتیبانی 

محصوالت شرکت و همچنین طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقاء مشارکت 

در صنعت دام و طیور می پردازد. تحقیق و توسعه علمی، معرفی محصوالت 

جدید و پشتیبانی علمی آنها با بهره گیری از دو دانش بروز مهندسی علوم 

دامی و دامپزشکی از وظایف این بخش است. 

همکاران معتبر بین المللی ما 

شرکت CJ BIO آلمان  
شرکت Toptrading Fzco امارات 

شرکت Toptrading GmbH آلمان 

گروه تولیدی صنعتی سی جی ( CJ Group ) کره جنوبی، یک هلدینگ تجاری  ) کره جنوبی، یک هلدینگ تجاری 

معتبر است که با سابقه حدود 60 سال بر روی تولید مواد غذایی، خدمات 

لجستیکی، رسانه های گروهی، داروسازی و خدمات پشتیبانی تمرکز دارد.      

دفتر مرکزی این شرکت در شهر سئول، کره جنوبی قرار دارد و سهام آن در بازار 

بورس کره معامله می شود. 

شرکت سی جی در سال 1953 تحت نام چیل جدانگ ( CheilJedang ) و ) و 

بعنوان زیر مجموعه ای از گروه سامسونگ راه اندازی شد و 5 دهه زیر چتر این 

گروه کره ای بصورت مداوم فعالیت  هایش را در صنایع مختلف توسعه داد. 
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این شرکت در سال 2002 از گروه سامسونگ تفکیک شد. گروه سی جی، تا سال 

2007 بتدریج کلیه شرکت های پیشین زیرمجموعه خود را از سامسونگ تفکیک 

و به  عنوان شرکت های تابعه و فرعی خود، ثبت نمود. 

امروزه بخش بزرگی از شرکت سی جی تحت عنوان CJ-BIO، به عنوان یکی 

از بزرگترین تولیدکنندگان مکمل بیولوژیک غذایی انسان و دام فعالیت می کند.  

در حال حاضر کارخانه های زیرمجموعه تولید کننده مواد بیولوژیک CJ در         در        

11  کارخانه واقع در 7 کشور ( کره جنوبی، آمریکا، چین، برزیل، اندونزی، مالزی 

و ویتنام ) تولید گسترده مکمل های غذایی بخصوص اسیدهای آمینه ضروری 

دام و طیور را به عهده دارند. 

در سطح جهانی، شرکت سی جی بزرگترین و فن آورانه ترین تولید کننده         در سطح جهانی، شرکت سی جی بزرگترین و فن آورانه ترین تولید کننده         

ال - متیونین، ال - لیزین، ال - والین و ال- آرژنین است. همچنین در مورد تولید 

ال - ایزولوسیون و ال - تریپتوفان و مکمل های پروتئینه خوراک دام جزء 

بزرگترین تولیدکنندگان می باشد. 

شرکت تاپ تردینگ امارات یکی دیگر از همکاران بین المللی شرکت مرغ نوجان 

می باشد که در امارات متحده عربی مستقر و در کلیه امور بازرگانی این شرکت 

همکاری می کند. 

شرکت Toptrading GmbH که در آلمان مستقر است، تمام امور بازرگانی که در آلمان مستقر است، تمام امور بازرگانی 

اروپا، آمریکا و شرق آسیا را برای شرکت مرغ نوجان پشتیبانی می کند. 



اسیدهای آمینه مهمترین بخش تکمیل کننده جیره و دارای فواید زیادی 

هستند. اهمیت اجزاء ضروری جیره به دو شکل ضروری Essential یا ضروری 

غیر قابل جایگزین Indispensable بیان می شوند. 

مکمل اسیدهای آمینه ال - متیونین، ال - لیزین، ال - والین، ال - آرژنین،         مکمل اسیدهای آمینه ال - متیونین، ال - لیزین، ال - والین، ال - آرژنین،         

ال - ایزولوسین و ال - تریپتوفان جزء دسته مواد ضروری غیر قابل جایگزین در 

جیره های طیور هستند. این بدان معنی است که این اسیدهای آمینه ضرورتاً 

برای تامین نیازهای طیور باید به همان شکل در جیره اضافه شوند و در صورت 

کمبود هرکدام، هیچ جزء دیگر جیره نمی تواند جایگزین آنها شود. بخش    

عمده ای از جیره مرغان از ذرت و سویا تشکیل شده است، از این نظر این         

جیره ها دارای کمبودهایی از اسیدهای آمینه ضروری هستند. بنابراین امروزه 

استفاده از اسیدهای آمینه در صنعت طیور به عنوان متداول ترین روش در استفاده از اسیدهای آمینه در صنعت طیور به عنوان متداول ترین روش در 

بهبود جیره ها و رسیدن به عملکرد باالتر مورد توجه قرار می گیرند.  

به یاد داشته باشیم، امروزه اسیدهای آمینه کریستاله به عنوان افزودنی نامبرده        

نمی شوند بلکه به عنوان اجزاء اصلی و الزم جیره مطرح هستند. 

اسیدهای آمینه ضروری مهم در صنعت طیور 

AMINO ACISD
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تامین نیازهای واقعی پرنده 

بهبود عملکرد و ضریب تبدیل غذایی  

مقاومت در برابر بیماری و ناهنجاری های طیور 

تعادل بهتر جیره و ارزانتر شدن خوراک مصرفی  

کاهش مصرف منابع پروتئینی جیره بخصوص کنجاله سویا 

جلوگیری از اسراف منابع غذایی و کاهش آلودگی محیطی زیست 

فـوایـد کـلـی استفـاده از اسیدهـای آمینه ال - متیونین، ال - لیزین، 

ت جـیـره  ال - والین، ال - آرژنین، ال - ایزولوسین و ال - تریپتوفان در سـاـخ

بهبود تولید گوشت و تخم مرغ 

افزایش سالمت گله و محصوالت تولیدی 

بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش هزینه های تولید 

ال - متیونین، ال - لیزین، ال - والین و ال - آرژنین ضرورت دارند برای : 

L-ARGININE
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   برتری های اسیدهای آمینه کریستاله CJ کره جنوبی 

در بازار ایران در دسترس هستند. 

100% خالص و قابل جذب و مصرف هستند. 

ساخت جیره و مخلوط سازی آنها ساده است. 

نگهداری، انبارداری و ماندگاری بسیار خوبی دارند. 

اثرات فرا اسیدآمینه ای و کارایی باالی حیاتی باالتری دارند. 

مواد اولیه تولید آنها عمدتاً ضایعات طبیعی کشاورزی است. 

امکان تولید انبوه و با کیفیت از روش های نوآورانه و فناوری جدید دارند.امکان تولید انبوه و با کیفیت از روش های نوآورانه و فناوری جدید دارند.

مجموعه کامل اسیدهای آمینه ضروری و مهم توسط CJ تولید و تـامین آن توسـط 

شرکت مرغ نوجان؛ آزادی عمل زیادی به جیره نویسان می دهد تا بـا بسته کـامـل 

اسیـدهای آمینه مورد نیاز جیره ها را تنظیم کنند. 
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ال - متیونین 
ال - متیونین آینده، نسل جدید ال - متیونین خالص  

ال - متیونین اولین اسیدآمینه ضروری به طور معمول در 

تمام جیره های طیور اعم از گوشتی یا تخم گذار استفاده 

می شود. فرم ایزومری قابل استفاده برای تمام 

اسیدهای آمینه ضروری برای    دام ها و پرندگان فرم 

ایزومری  ( ال )  می باشد ولی استثنایی در مورد 

متیونین وجود داشته به گونه ای که هم فرم ( ال ) و هم 

فرم ( دی ) این اسید آمینه  می تواند با قابلیت مشابه 

به مصرف دام ها برسد. چرا که در مسیرهای به مصرف دام ها برسد. چرا که در مسیرهای 

متابولیسمی فرم دی - متیونین می تواند توسط آنزیم  

ایزومراز به فرم ( ال ) تبدیل شود که این فرآیند نیاز به مصرف انرژی دارد. در بازار 

خوراک دام با پیشرفت پروسه های تولیدی و تخمیری در 10 سال اخیر تمایل به 

تولید و استفاده از فرم ( ال - اسیدآمینه متیونین ) افزایش یافته که بیشتر به دلیل 

زیست فراهمی نسبی باالتر و خلوص ایزومری باالی این اسید آمینه کریستاله 

است. در این راه کمپانی های بزرگ جهانی تولید متیونین کریستاله به سمت 

گسترش روش های تخمیری - زیست دوست در حرکت هستند و بازار تولید و 

مصرف فرم خالص ( ال-متیونین ) به جای مخلوط ( دی - ال - متیونین ) در حال 

گسترش روز افزون می باشد. گسترش روز افزون می باشد. 
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    فواید و برتری ال - متیونین خالص CJ کره جنوبی 

کارایی زیستی و تغذیه ای برتر 

در آزمایشات متعدد کارایی باالتر ال - متیونین CJ نسبت به منابع مشابه مخلوط دی 

ال-متیونین به اثبات رسیده است. 

روش جدید در تولید ال - متیونین 

ال-متیونین CJ با روش های فناورانه جدید بر پایه تخمیر و دوست دار محیط زیست با روش های فناورانه جدید بر پایه تخمیر و دوست دار محیط زیست 

تولید می شود. در این روش ها مواد اولیه برای ساخت ال - متیونین، شامل ضایعات 

صنایع تولید شکر است، بنابراین روشی پایدار، غیر شیمیایی و متناسب با حفظ محیط 

زیست است. 

ال - متیونین تنها فرم مورد استفاده در طیور 

ال - متیونین تنها فرم قابل استفاده برای دام و طیور است. اما در صورت استفاده از فرم ال - متیونین تنها فرم قابل استفاده برای دام و طیور است. اما در صورت استفاده از فرم 

های مخلوط ( دی ال-متیونین )، فرم دی - متیونین باید توسط واکنشی آنزیمی به فرم 

( ال ) تبدیل شود تا به مصرف برسد. عمالً با مصرف فرم ( ال ) خالص نیازی به واکنش 

های شیمیایی نیست و پرنده کامالً با متیونین مورد نیازش تغذیه می شود. 

ال - متیونین تضمین ضریب تبدیل غذایی  بهتر و وزن گیری باالتر، تولید تخم مرغ بیشتر 

با تغذیه ال - متیونین برتر به عنوان اولین اسیدآمینه مهم در تغذیه، بازدهی خوراک با تغذیه ال - متیونین برتر به عنوان اولین اسیدآمینه مهم در تغذیه، بازدهی خوراک 

مصرفی بهبود یافته و تبدیل پروتئین خوراک به گوشت و تخم مرغ تولیدی بهتر انجام 

می شود. ال-متیونین خالص 100% قابل جذب و ابقاء دارد بنابراین جیره به صورت    

بهره ورتر به تولید تبدیل می گردد.  
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pH

اسید آمینه غیرقطبی 

5/8

   C H  NO S   5   11    2فرمول مولکولی 

         اطالعات تغذیه ای ال - متیونین CJ کره جنوبی 

معیار                                       

حداقل خلوص متیونین ( درصد )  

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم )  

قابلیت هضم ( درصد )  

میزان 

99

58/4

5015

100

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

ال-متیونین جزء ضروری ساخت گلوتاتیون ( GSH ) است که در پروسه مقابله با استرسهای 

اکسیداتیو و ایجاد ایمنی عمومی نقش مهمی دارد. پرندگان تغذیه شده با  ال- متیونین 

خالص دارای تلفات کمتر، ضریب تبدیل غذایی بهتر و وزن گیری باالتری هستند. 

میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ گوشتی، 

تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون ) و اقالم جیره 

متفاوت است، اما بطور میانگین 1500 تا 3000 گرم 

در هر تن خوراک استفاده می شود. 
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ال - لیزین 
پرمصرف ترین اسید آمینه، اسیدآمینه مبنا در پروتئین ایده آل 

ال - لیزین معروف ترین و پرمصرف ترین اسید آمینه در تغذیه طیور است. در 

ن نیازمندی طیور به پروتئین  جیره نویسی به عنوان اسید آمینه مبنا برای تع

و مجموع اسیدهای آمینه دیگر به کار می رود. ال - لیزین در بدن پرندگان 

ساخته نمی شود اما نیاز طیور به آن حدود 1% از خوراک 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 مقرون به صرفه و انجام پذیر باشد، 

ندارد. مصرف ال - لیزین مناسب، باعث تولید گوشت ماهیچه سینه بیشتر، 

کاهش دفع نیتروژن و آمونیاک و باال رفتن بازده خوراک مصرفی و کاهش کاهش دفع نیتروژن و آمونیاک و باال رفتن بازده خوراک مصرفی و کاهش 

هزینه های پرورش می شود. 
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فواید و برتری ال - لیزین خالص CJ کره جنوبی    

کاهش هزینه خوراک و افزایش راندمان مصرف پروتئین 

کمک به هضم، جذب و متابولیسم بهتر اسیدهای آمینه دیگر 

بهبود مقاومت استخوان از راه کمک به متابولیسم بهتر کلسیم 

کاهش دفع نیتروژن، تولید گاز آمونیاک و خیسی بستر واحد های پرورش طیور 

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

دارای باالترین خلوص و کارایی تغذیه ای در مقایسه با منابع متنوع دیگر ال -  لیزین 
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اسید آمینه بازی 

pH

  C H  N O     6   14 2  2   

CJ CheilJedang

3-6

فرمول مولکولی 

        اطالعات تغذیه ای ال - لیزین CJ کره جنوبی 

معیار                                       

حداقل خلوص ال- لیزین HCL ( درصد ) 

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم ) 

قابلیت هضم ( درصد )  

میزان 

99

94/6

4117

100

میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، 

بلدرچین، بوقلمون ) و اقالم جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 1200 تا 

2800 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود. 
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ال - والین 
اسیدآمینه پروتئین ساز در طیور، مهم در بهبود ضریب تبدیل و پروتئین سازی 

استاندارد طیور ایجاد تعادل مناسبی از اسیدهای آمینه شاخه دار سبب 

بهبود مسیر تولید انرژی و متابولیسم پروتئین میگردد. ال - والین چهارمین 

اسید آمینه محدود کننده در جیره های طیور است. محل اصلی متابولیسم 

ال - والین در ماهیچه ( بافت گوشت ) است. اسیدهای آمینه دیگر عمدتاً 

در کبد سوخت و ساز می شوند. پس ال - والین در پروتئین سازی و ماهیچه 

سازی نقش مهمی دارد. از سال 2009 که برای اولین بار ال - والین بصورت 

تجاری برای استفاده در خوراک دام ارائه گردید تا سال 2016، میزان مصرف 

آن در صنعت طیور 4 برابر شده ( مصرف جهانی = 6 هزار تن ) و پیش بینی تن ) و پیش بینی 

می شود که میزان مصرف تا 10 برابر در سال 2022 ( مصرف جهانی = بیش از 

30 هزار تن ) برسد.  

ال - والین یک اسید آمینه شاخه دار است 

که نقش های مهم متابولیسمی در تغذیه 

طیور، بخصوص در مرحله رشد و تولید 

سریع گوشت و تخم مرغ ایفاء می کنند. 
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فواید و برتری ال - والین خالص CJ کره جنوبی    

بهبود هضم و جذب مواد مغذی 

بیشتر شدن درصد تولید تخم مرغ 

کاهش هزینه های خوراک مصرفی 

کاهش میزان بافت های چربی در بدن 

اثرات تحریک عملکرد با ارتقاء فاکتورهای رشدی 

رشد بهتر ماهیچه های ران و سینه در جوجه گوشتی 

تعادل بهتر پروتئین جیره و نزدیکتر شدن به الگوی پروتئین ایده آل مورد نیاز طیور تعادل بهتر پروتئین جیره و نزدیکتر شدن به الگوی پروتئین ایده آل مورد نیاز طیور 

آزادی عمل بیشتر در کاهش پروتئین خام جیره به ازاء مکمل کردن جیره با ال - والین 

اثرات بر کاهش نیتروژن دفعی پرنده و تولید کمتر آلودگی محیط زیستی و کاهش 

گاز آمونیاک در واحدهای پرورش طیور 

L-VALINE
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اسید آمینه غیرقطبی 

 ~6 pH

  C H  NO    5   11    2    فرمول مولکولی

      اطالعات تغذیه ای ال - والین CJ کره جنوبی 

معیار                                       

حداقل خلوص ال - والین ( درصد ) 

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم ) 

قابلیت هضم ( درصد )  

میزان 

98

74/4

5254

100

CJ CheilJedang

میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، 

بوقلمون ) و اقالم جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 300 تا 950 گرم در 

هر تن خوراک استفاده می شود. 
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ال - آرژنین 
نسل جدید اسیدآمینه ضروری در تغذیه طیور ، مهم در بهبود ایمنی و مقاومت طیور 

آسیب هایی مثل مصرف غذای کم و آسیت تهدید کننده است، مکمل سازی 
جیره با ال- آرژنین میتواند موثر باشد که تاثیرات مثبت آنها در مطالعات 
مختلف اثبات شده است. ال - آرژنین اسیدآمینه محدود کننده و ضروری در 
جیره های طیور است. پرورش طیور مدرن و پربازده نیازمند تامین این اسید 
آمینه در جیره ها میباشد چراکه پرندگان گوشتی و تخمگذار امروزی فاقد 
توانایی کامل برای ساخت ال - آرژنین در بدن هستند، نرخ رشد و تولید 
جوجه ها و مرغان بسیار باال رفته، و اثرات متقابلی بین ال - آرژنین و          
ال - لیزین جیره وجود دارد. از سال 2013 که ال - آرژنین به صورت تجاری و  که ال - آرژنین به صورت تجاری و 
گسترده برای استفاده در خوراک دام ارائه گردید تا سال 2016، میزان مصرف 
آن در صنعت طیور 8 برابر شده و پیش بینی می شود که میزان مصرف      

ال- آرژنین تا 14 برابر در سال 2022 برسد. 

اخیراً اسید آمینه ضروری و مهم دیگر بنام        
ال - آرژنین تولید انبوه شده و به صورت 
طیور در دسترس  کریستاله در تغذیه 

تولیدکنندگان قرار گرفته است. 
ال - آرژنین در ساخت نیتریک اکساید نقش ال - آرژنین در ساخت نیتریک اکساید نقش 
داشته که این باعث تعادل بهتر متابولیسم 
ن  گلوکز در بدن و تقویت سیستم ایمنی و پا
آمدن وقوع آسیت می شود. در شرایط تنش 
گرمایی و پرورش پرندگان در ارتفاعات که وقوع 
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فواید ال - آرژنین در تغذیه طیور 

عامل ایمنی زایی در طیور 

محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک در طیور 

مقاومت در برابر استرس های گرمایی و سرمایی 

کاهش چربی محوطه بطنی و افزایش ماهیچه سازی در طیور گوشتی 

با توجه به عوارض جانبی آنتی بیوتیک و ممنوع و محدود شدن استفاده با توجه به عوارض جانبی آنتی بیوتیک و ممنوع و محدود شدن استفاده 

از آنها در پرورش طیور، محققان و تولیدکنندگان راهکارهای تغذیه ای 

ارگانیک و بدون ضرر مثل تغذیه با ال - آرژنین را مد نظر قرار دادند.           

ال - آرژنین ترکیب میکروبی دستگاه گوارش را با حذف میکروب های      

غیر مفید و بیماری زا بهبود داده و محیط گوارش را برای رشد                

میکرو ارگانیسم های مفید فراهم تر می کند.  

میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ 

گوشتی، تخمگذار، مادر، بلدرچین، بوقلمون ) 

و اقالم جیره متفاوت است، اما بطور 

میانگین 200  تا 650 گرم در هر تن خوراک 

استفاده می شود. 
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اسید آمینه بازی 

10/5-12 pH

   C H N O     4   8 2  3  فرمول مولکولی 

معیار                                       

حداقل خلوص ال - آرژنین ( درصد ) 

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم ) 

قابلیت هضم ( درصد )  

اطالعات تغذیه ای ال - آرژنین CJ کره جنوبی 

میزان 

98/5

201

3220

100

       فواید و برتری ال-آرژنین CJ کره جنوبی 

بهبود سیستم ایمنی 

بهبود باروری در خروس های گله مادر 

افزایش استخوان سازی و تقویت اسکلت بندی 

کاهش فشارخون سرخرگی و عوارض قلبی عروقی و سکته در طیور 

بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک برای بهبود میکروفلور دستگاه گوارش 

باال بردن درصد تولید تخم مرغ و بهبود کیفیت و ماندگاری تخم مرغ 

کاهش تلفات ناشی از بیماری ها و ناهنجاری های متابولیکی در طیور کاهش تلفات ناشی از بیماری ها و ناهنجاری های متابولیکی در طیور 

کاهش هزینه های درمان و افزایش پاسخ پرنده به داروها و واکسن ها 
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ال - تریپتوفان 
اسیدآمینه ال - تریپتوفان، عامل ثبات فیزیولوژیکی در طیور 

ال - تریپتوفان به عنوان یک اسید آمینه ضروری در گونه 

های مختلف حیوانات در نظر گرفته می شود. 

این اسیدآمینه برای حفظ تعادل پروتئین جیره، حصول 

رشد طبیعی و افزایش توسعه آنتی بادی ها ( ایمنی باالتر 

بدن ) مورد نیاز است. 

همچنین، این ماده پیش ساز سروتونین / مالتونین است که اثر آرام بخشی 

دارد که تاثیراتش به خوبی روی بهبود وزن گیری روزانه و بازده مصرف خوراک 

قابل مشاهده است، همچنین از مسیر های متابولیسمی خاصی می تواند 

سیستم ایمنی بدن را تنظیم کند و منجر به حفظ بیشتر سالمتی و پایداری 

فیزیولوژیکی طیور گردد. 
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میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، 

بلدرچین، بوقلمون ) و اقالم جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 100 

تا 250 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود. 
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pH

اسید آمینه غیرقطبی 

9/39

   C  H  N O    11    12   2   2  فرمول مولکولی 

       اطالعات تغذیه ای ال - تریپتوفان CJ کره جنوبی 

معیار                                       

حداقل خلوص متیونین ( درصد )  

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم )  

قابلیت هضم ( درصد )  

میزان 

99

85/75

5460

100



ال - ایزولوسین  

1. ال - ایزولوسین به همراه ال - والین یکی از 

اسیدهای آمینه شاخه دار مهم در دام های تک 

معده ای است. 

2. باعث بهبود عملکرد رشدی و ضریب تبدیل 

غذایی   می شود. 

3. صرفه جویی در هزینه های خوراک با کاهش 

مصرف منابع پروتئینی گران مثل کنجاله سویا 

4. دفع نیتروژن و گاز آمونیاک در واحدهای . دفع نیتروژن و گاز آمونیاک در واحدهای 

پرورش طیور را کاهش می دهد. 

متابولیسم ال - ایزولوسین بطور اصلی در عضالت صورت میگیرد پس نقش 

مهمی در ساخت پروتئین عضالنی مثل ماهیچه سینه و ران دارد. 

حفظ تعادل اسیدهای آمینه شاخه دار ( بخصوص ال - والین و                       

ال - ایزولوسین ) در جیره به دلیل اثرات مشترکی که باهم دارند بسیار مهم 

است. زمانیکه این تعادل از بین برود عملکرد پرنده، رشد و سیستم ایمنی 

آسیب می بیند. 

متابولیسم ال -  ایزولوسین 
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فواید ال - ایزولوسین 

1. افزایش بهره وری تولید در طیور 

2. بهبود دریافت غذا و سنتز پروتئین 

3. بهبود سالمت گوارش و سیستم ایمنی 

4. عملکرد بهتر باروری در خروس ها و مرغان مادر 
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میزان مصرف پیشنهادی 

میزان مصرف با توجه به نوع طیور ( مرغ گوشتی، تخمگذار، مادر، 

بلدرچین، بوقلمون ) و اقالم جیره متفاوت است، اما بطور میانگین 150 تا 

700 گرم در هر تن خوراک استفاده می شود. 

29

اسید آمینه غیرقطبی 

 ~4/5    7 pH

  C H  NO    6   13    2    فرمول مولکولی

      اطالعات تغذیه ای ال - ایزولوسین CJ کره جنوبی 

معیار                                       

حداقل خلوص ال - ایزولوسین ( درصد ) 

پروتئین خام ( درصد )  

انرژی قابل متابولیسم برای طیور ( کیلوکالری بر کیلوگرم ) 

قابلیت هضم ( درصد )  

میزان 

98/5

66/75

5650

100



نیازمندی و ضروریت 6 اسیدآمینه مورد بحث در این کتابچه در منابع علمی و 

واحدهای پرورش طیور صنعتی بخوبی اثبات شده است. 

ال - متیونین، ال - لیزین، ال - والین، ال - آرژنین، ال - ایزولوسین و ال - 

تریپتوفان روی بهبود رشد جوجه ها، ضریب تبدیل غذایی، تولید تخم مرغ، 

تولیدات دامی، سالمت و ایمنی گله نقش مهمی دارند. 

استفاده از اسیدهای آمینه ضروری خالص که با روشهای نوین 100%زیست - تخمیر زیست - تخمیر 

تولید می شوند می توانند هزینه های درمان دارویی و استرس های محیطی را 

کاهش داده و بهره وری اقتصادی را باال ببرند. 

کیفیت اسیدهای آمینه موجود در بازار با روش تولید، رعایت استانداردهای خالص 

سازی، قابلیت ماندگاری، کارایی تغذیه ای و ترکیب پذیری آنها ارتباط مستقیم 

دارد. 

برندهای برتر اسیدهای آمینه ( مثل شرکت CJ کره جنوبی با همکاری شرکت مرغ  کره جنوبی با همکاری شرکت مرغ 

نوجان ) تالش کرده اند تا با روشهای تخمیری و دوست دار محیط زیست، 

محصوالتی را به بازار عرضه کنند که کارایی باالتری نسبت به دیگر اسیدهای آمینه 

موجود داشته باشند و از نظر کیفی و قیمت قابل رقابت با محصوالت کم کیفیت تر 

و متفرقه باشند. 

جمع بندی و اشارات کلیدی 
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در ایـران تالشهای زیادی در راستای تامین اسیدهای آمینه برتر انجام شده و 

درحال حاضر خوشبختانه در بازار موجود می باشند. تامین این اسیدهای آمینه 

با هدف تامین نیازهای بازار مصرف کشور و بهبود تغذیه دام و طیور انجام 

گرفته است. فاصله موجود بین صنعت دام و طیور ایران و میانگین مصرف 

جهانی در مورد اسیدهای آمینه کریستاله برتر و جدید به خوبی قابل جبران 

است. 
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اسیدهای آمینه ضروری برتر و باکیفیت     

افزایش تولید و بهره وری  

افزایش سطح سالمت غذایی 

سود اقتصادی باالتر 



 ال - ایزولوسین 
افزایش کارایی جیره    

سالمت دستگاه گوارش    

جلوگیری از دفع پروتئین    

تولید گوشت و تخم مرغ بیشتر و سالم تر    

 ال - والین 
کاهش هزینه خوراک    

اسید آمینه پروتئین ساز    

بهبود کارایی مغذی جیره    

بهبود ضریب تولید گوشت و تخم مرغ    

 ال - متیونین 
نسل جدید متیونین    

دوست دار محیط زیست    

خلوص و جذب 100 درصد    

تضمین رشد و تولید بهتر طیور    

افزایش کیفیت و ماندگاری گوشت    
و تخم مرغ تولیدی  و تخم مرغ تولیدی      

 ال - لیزین 
کاهش هزینه خوراک    

کاهش دفع آمونیاک در مرغداری    

استحکام استخوان بندی در طیور    

تضمین رشد و ضریب تولید عالی طیور    

 ال - آرژنین 
اکسیر ایمنی مقاومت طیور    

عامل شادابی و ضد استرس    

جلوگیری از ناهنجاری های مرغ و کاهش    
هزینه های درمان    

افزایش گوشت و تخـم مرغ و کـاهش    
چربی شکمی  چربی شکمی      

 ال - ترپتوفان 
موثر بر اشتهای طیور    

بهبود مصرف جیره های کم کیفیت    

افزایش پایداری فیزیولوژیکی طیور    

کرج، کوی باغستان، خیابان اشتراکی شمالی، جاده آتشگاه، ابتدای جاده برغان 

     026 - 3439  0351 - 6

تهران، سعادت آبـاد، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید 3، پالک 12، طبقه 5
     021 - 8837  7950 - 7

Info@MorgheNojan.Com

MorgheNojan.Com

ت مـرغ نـوجـان  شـرـک

ضروری  با سابقه 30 ساله در تامین اسیدهای آمینه 

ت CJ کـره جـنـوبـی  دام و طــیور بـا هـمـکـاری شـرـک

مـعـتبرتـریـن شـرکت تـولـیـد افــزودنـی هـای خــوراکی، 

ت کـشـور را وظـیفـه خود می دانـد.  تـامین نیـازهـای صنـع

طیور، تغذیه بهتر را حس می کنند. 

ـصـوالت  جدیدترین نسل اسیدهای آمینه با فناوری کامالً زیست تخمیر با باالترین خلوص و کارایی مـح
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