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سخنرانیعناوین اصلی 

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 2

اهمیت، فواید و ابزارها: ای بر کاهش پروتئین خام جیرهمقدمه

«متیونین-ال»مثال :اسیدهای آمینه کریستاله با کارایی باالتر

و آرژنینمتیونین، الیزین، ترئونین، والین-پروتئین با ال-کمجیره

بررسی مثالهایی از جیره های کاربردی

جمع بندی و پرسش و پاسخ



308کاتالوگ احتیاجات راس 

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 3

.پروتئین خام بخودی خود نیاز پرنده نیست بلکه اصل بر تامین و توازن اسیدهای آمینه ضروری است



جیره های کم پروتئین در طیور

oتئین با مکمل سازی جیره با اسیدهای آمینه کریستاله درصد پرو

NRC 1994کمتر از % 10میانگین جیره میتواند 

آغازین%  2320/7•

رشد%      2118•

پایانی%  1916/2•

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 4



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 5

می گیرد؟درصدی پروتئینی جیره عملکرد پرنده تحت تاثیر قرار 3تا 1با کاهش آیا 

 ام گیردپروتئین جیره همواره باید با مکمل سازی جیره با اسیدهای آمینه ضروری کریستاله انجکاهش.

 ودساخت جیره بیشتر می شدسترس بیشتر باشد، آزادی عمل برای در تعداد اسیدهای آمینه هرچه.

 اسیدآمینه محدودکننده 6تا 5به شرط تامین )را جیره مرغان گوشتی و تخمگذار خام پروتئین

.داددرصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد پرنده کاهش 3حتی تا حد می توان (اصلی

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

پروتئینکمهایجیرهمورددرسوال



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 6

بهره وری اقتصادی بیشتر

هزینه کمتر در واحد تولید پروتئین

روتئین استفاده بهینه از منابع اصلی و استراتژیک تامین پ

جیره مثل کنجاله سویا

مناسبرشد و بازدهی غذایی

مناسب رشد بدنترکیب

افزایشی کمترحرارت

متابولیکی کاراترمسیرهای

کاهش  ناهنجاری متابولیکی

 رعایت آسایش پرنده و

اخالق پرورش

جیره های مزایای 
اسیدآمینه+ کم پروتئین 

اقتصادی

عملکرد پرنده



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 7

1 % پروتئین خام جیره در کاهش دفعی نیتروژن % 7کاهش

 پروتئین خام % 1-3هوشمند و مهندسی شده کاهش و آمونیاکنیتروژن دفع % 20کاهش تا

Bregendahl & Zimmerman 2002

محیط زیستیمالحظات پروتئین    -کمجیره های 

کنترل دفع نیتروژن و فسفر

کنترل دفع مغذی ها

تولید اوره کمتر

مناب آب و خاک سالمتر



پروتئین-جیره های کم
مالحظات اقتصادی

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 اسیدهای آمینه

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 8



راه کارها : طراحی جیره های کم پروتئین

ترمکمل سازی جیره کم پروتئین باتعداد اسید آمینه بیش

1

2

االتراستفاده از اسیدهای آمینه کریستاله با کارایی ب

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 9



راه کار اول 

1 استفاده از اسیدهای آمینه
ترکریستاله با کارایی باال

متیونین-ال: مثال

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 10



مقدمه ای بر متیونین 

متیونین کریستاله به عنوان مکمل غذایی مهم برای انسان ودام-

میلیارد دالر2/1 متیونینتولید ساالنه ( 2011سال )تن هزار 700-

 بهروری مالی و تولیدی باال= در بازدهی غذایی متیونین% 10بهبود
 موارد تغذیه ای متیونین اولین اسیدآمینه محدود کننده% 80در

Malveda MP, Janshekar H, Yokose K. Major amino acids. Chemical Economics Handbook Marketing Research Report.

Menlo Park, CA:SRI Consulting; 2006.

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 11

موجودمتیونینمختلففرمهای
الودی:نوریایزومری
نمکیپودری،مایع،:فیزیکی

آنالوگهیدروکسیکتوآنالوگ،:متابولیکیحدواسط



Methionineمتیونین

o اسیدهای آمینه دو ایزومر نوری
.دارند"ال:چپ"و "دی:راست"
oبه تمام اسیدهای آمینه کریستاله

دهی تولید میشوند که باز"ال"فرم 
.دارند% 100مصرف 

oرم متیونین تنها اسیدآمینه که ف
"راسمیک"دی و ال و مخلوط 

.هردو فرم تولید می شود
oآیا فرمها بازدهی یکسانی: سوال

دارند؟

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 12



اشاره:متیونین کریستاله-فرآیند تولید ال

حامد احمدی-فرموالسیون جیره های کم پروتئین در طیور 13

سنتز 
شیمیایی

سنتز 
بیولوژیکی



(جوجه گوشتی)نقل قول ها در مورد تغذیه متیونین 

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 14

روز20-8جوجه
متیونینال-دی=ال

روز17-8جوجه
روز20-8جوجه
متیونینال-دی=ال

روز42-21جوجه

متیونینال-دی<ال
FCR،رشد:مثبتاثرات

روز7-0جوجه
روز21-0جوجه

متیونینال-دی<ال
واکسیداتیاسترس،FCRرشد،:مثبتاثرات

روز10-0جوجه
روز21-11جوجه
روز35-0جوجه
متیونینال-دی=ال

Dilger et al 
2007

Riberio et al 

2014
Shen et al 

2015
Zhang et al 

2017
Dilger & Baker

2007



ادامه-نقل قول ها

o دی متیونین باید در پروسه: 1اصل
.جذب و متابولیسم به ال تبدیل شود

o فرمهای مختلف متیونین در: 2اصل
.فعالیت زیستی اختالف دارند

:نتیجه گیری از مرور منابع 

140تا 100متیونین در دامنه -متیونین نسبت به مخلوط دی ال-میانگین کارایی ال%
 بودن بهره وری تبدیل دی به ال% 100ایجاد تردید در

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 15

روز14-0جوجه
روز28-15جوجه
روز37-0جوجه

متیونینال-دی<ال
درFCRرشد،:مثبتاثرات
پرورشسنینتمام

Esteve-Garcia & Khan
2018



اولبخشبندیجمع

oر بازدهی باالتر د"متیونین-ال"نسل جدید

تامین  نیاز متیونین

oلیل متیونین به د-در دسترس بودن منابع ال

رشد چندسال اخیر تولید آن 

oین در کمک به بهینه سازی متابولیسم پروتئ

تمام سنین رشد

o رای ب"دوست-زیست"توجه به فرآیند تولید

متیونین-ال

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 16



راه کار دوم

ین مکمل سازی جیره کم پروتئ

با اسیدهای آمینه بیشتر

آرژنین-والین و ال-ال: تاکید بر

2

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 17



بیشتراسیدهای آمینه کریستاله بامکمل سازی جیره 
Amino acids fortification of low-protein diet 

o (  کنجاله دانه روغنی-سویا، ذرت گندم جو-ذرت)جیره های معمول

به ترتیب متیونین، الیزین، ترئونین محدود کننده

بار تامین تمام: واقعیت
اسیدهای آمینه دیگر بردوش

(پروتئین خام)کنجاله سویا 

oوالین و آرژنین: محدود کننده های بعدی

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 18



L-Arginineکریستالهآرژنین -ال

o (اسید آمینه آمینی)ضروری، گروه آمین اضافی

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

o درفرا اسیدآمینه ای نقش:
آسیتریوی، کنترل فشار خون 

رشد و گسترش سیستم لنفاوی

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 19



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 -

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 20

: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 مغذی ها



آرژنین با -آزمایش تغدیه ال

(کاهش% 3)جیره کم پروتئین 

کیلو گرم دان/گرم4اضافه کردن آرژنین تا •

جیره کاربردی جوجه گوشتی•

و شاخص آسیت و تلفات  FCRمصرف غذا و : اثر مثبت•

در تمام سنین

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 21

(5-21d) (21-42d)

Control کم پروتئین Control کم پروتئین

Corn 469 548 562 660

Soybean meal 392 335 330 244

Fish meal 25 10 10 5

Soya oil 75 65 61 47

DCP 15 17 13 14

Oyster shell 14 14.5 15 15.5

Salt 3.5 3.5 3 3

DL methionine 1 2 1 2

L-Lysine HCL - - - 2

premix1 0.5 0.5 0.5 0.5

ME (MJ/kg) 13.38 13.38 13.38

Crude Protein 227 199 198 169

TSAA 8.9 8.8 7.4 7.3

Lys 13.1 10.9 10.7 10.1

Arg 15 12.9 12.8 11

Thr 9.4 8.6 8.3 7.4

Na+K-Cl (meq/kg) 235 236 222 222



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 سازی آرژنین تا •

ایمنیو اندامهای  FCRوزن بدن و : بهبود در

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 22

Item Control 
High-CP 
diets 

Low-CP 
diets 

Ingredients (%) 
Corn, yellow 55.47 63.23 67.37
Soybean meal 34.39 14.23 18.54
Corn gluten meal 2 16.36 6.76

Sunflower oil 3.87 0.54 1.51
Dicalcium phosphate 1.88 2.01 2.01
Limestone 1.31 1.38 1.35
Common salt 0.4 0.4 0.4
Premix 0.5 0.5 0.5

DL-Met 0.18— 0.19
L-Lys-HCl — 0.35 0.31

L-Thr — — 0.06
Nutrient composition 

ME (kcal/kg) 3,100 3,100 3,100

CP (%) 22.35 22.35 19
TSAA (%) 0.9 0.91 0.9

Lys (%) 1.25 1.1 1.1
Arg (%) 1.44 1 1



والین کریستاله-ال

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 23



L-Valineوالین کریستاله                      -ال

اسیدآمینه ضروری( امین5)امین 4•

ساختار شاخه دار•
اثرات متقابل با لوسین و ایزولوسین•

متابولیسم بافت ماهیچه، : نقش

سالمت دستگاه گوارش، چربی بطنی

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 24

%  1/2تا 0/85دامنه : احتیاجات والین جوجه گوشتی
روز42-21سن /.%  66و 21-0سن /. % 85: لیسون-



L-Valineوالین کریستاله                      -ال

اثر سطح پروتئین و والین جوجه جوان

گرم والین520اضافه کردن : پیشنهاد

به ازاء هر تن خوراک

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 25

دن اضافه کر: پیشنهاد
گرم والین550تا 380

به ازاء هر تن خوراک



دومبخشبندیجمع

oل آزادی عم= تعداد اسید آمینه بیشتر

بیشتر

oمام سویا و پروتئین خام مسئول تامین ت

.اسیدهای آمینه نیستند

o اسیدهای آمینه کریستاله والین و

 Shadowآرژنین برای پاسخ به 

priceدر نرم افزار جیره نویسی.

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 26



کاربردیهایجیرهازهاییمثال

o متیونین، -الاسید آمینه 5و پروتئین سطح درنظر گرفتن با های کاربردی جیره

آرژنینالیزین، ترئونین، والین و 

o جوجه های گوشتی بر اساس دستورالعمل جیرهROSS 308 2019سال

o راهنمای استاندارد جیره مرغان تخمگذار بر اساسHy-Line W36

o 1398بر اساس میانگین قیمت نهاده های خوراکی در بازار تهران تیر ماه قیمتها

حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 27



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 28

مرغان های جیره 
با توجه به تخمگذار 

والین و آرژنین

:مالحظات
oتعادل اسید آمینه ای
oسطح پروتئین
oقیمت
oسویای مصرفی

1                                    --               

2                                  --                 

                                                        

3                                  --                 

                                                       



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 29

والین و آرژنین-بدون حضور الجیره آغازین جوجه گوشتی 
تومان3313قیمت % 23پروتئین 

نشدهو آرژنین توجه والین در این جیره به نیاز •
.اسیدهای 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 •



حامد احمدی-جیره های اقتصادی با مکمل سازی اسیدهای آمینه در طیور 30

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 نیازمندی استقیمت •
(گرم آرژنین در هر تن خوراک100گرم والین و 500مکمل سازی )•



نکات اقتصادی جیره های پیش نهادی 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 های خوراک دام در تهران، تیر 



بندیجمع

o صنعت طیور استپیشرفتخوراک باعث تولید بودن روز به.

oمی برداسیدهای آمینه قدرت فرموالسیون و انتخاب استراتژی باالتنوع.

o ر بازار متیونین، الیزین، ترئونین، والین و آرژنین د-آمینه الاسیدهای

.هستندموجودایران  

oل محیطی جیره های مکممثبت اقتصادی، پرورشی و زیست کارایی

.  شده با اسیدهای آمینه اثبات شده است

Progress = Updating+Diversity+Availability+Efficiency
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بندیجمع

 جیره و جوجه عالوه بر جنبه اقتصادی دارای جنبه های اخالقی و
.زیست محیطی هم هستند

"ارزش"، چیزی است که پرداخت می کنیم اما "قیمت"
.(W.B)چیزی است که بدست می آوریم 

.  را حس می کنندبهتر تغذیۀ طیور، 
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سپاسگزاری
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oاساتید، تولید کنندگان، دانشجویان، حضار و مدعوین

oو مجموعه شرکت های مرغ نوجانCJ  : آقای مهندس غفاری، خانم دکتر جهانمردی

و پرسنل شرکت

oدانشگاه تربیت مدرس

o 5مسئولین و برگزارکنندگانth Int. FeedExpo 2019
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.پرسش و بحث

.را حس می کنندبهتر ، تغذیۀ طیور
Poultry feel better nutrition


