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 البديل ) DDGS( الدى دى جى إسصبح هل سي

 للذرة فى تغذية الدواجن المستقبلي

 هذا العقد الجديد في 

  
  

  محمود حسنى فرحات. د 
  مصر، جامعة الزقازيق، آلية الطب البيطرى، تغذية الدواجن مساعد مدرس

 
  لمقدمةا

  
ا أو ما   )olublesSains with rGried Distillers D( النواتج العرضية لتقطير الحبوب دى دى   يطلق عليه ال

وى    ،جى إس ود الحي انول اإل(هى أحد النواتج الثانوية إلنتاج الوق ة من         ،)يث ى نسبة عالي ا عل ز بإحتوائه ى تتمي الت
  %).0.7(و نسبة عالية من الفوسفور المتاح   %7  دهون، %27البروتين

  
زين    امة آوقود للسيارات إتجة النظر إلى إنتاج الوقود الحيوى إلستخد  دال من البن اتج       ب وث الن ل التل من أجل تقلي
المى   الحالية فى  زيادةالبسبب و .ن إنبعاثات السياراتع ى  الطلب الع انول  عل ة    اإليث ود صديق للبيئ ة من   ، آوق فإن

دى دى جى إس  ة ال ع أن تتضاعف آمي ةالمنتجة المتوق ة القادم غ ( خالل السنوات القليل ة المنالتبل ا تجة كمي حالي
ك من    لتغذية الحيوان و منة توفرةكمية المالومن ثم زيادة  ،)سنويا مليون طن 4.5 – 4.2حوالى   ما يترتب عن ذل

  .خدامة فى إنتاج الوقود الحيوىنتيجة إستالمتاحة الذرة تقليل آمية 
  

ود         اج الوق ام المستخدمة فى إنت واد الخ ا الم وى يعتبر الذرة و غيرة من الحبوب النشوية هم تستخدم حوالى    . الحي
رات و     من آمية الدى دى جى إس % 70 ة المجت ا فى تغذي ة فى  % 20المنتجة عالمي دواجن  تغذي ا ال ، ال % 10أم

  .فى تغذية الخنازير المتبقية فتستخدم 
  

  صورة ألحد مصانع إنتاج الوقود الحيوى
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  آيفية إنتاج الدى دى جى إس 
  

د   حبوب الذرة أجزاء الدى دى جى إس هو عبارة عن بقايا ى        المتبقية من بع ذرة إل ا الموجودة داخل ال تحول النش
  .إيثانول

ا  ر النشا الموجودة فى الذرة بإستخدام نوع معين من الخمائر و اإلنزيمات لكى يتخم يتم تم تحويله انول إل ي داخل   يث
وى ود الحي اج الوق انع إنت ر. مص ة التخم ال عملي د إآتم التقطير ، بع ول ب زال الكح م تجفي ة ث واقى عملي ف ب

  .تسمى الدى دى جى إسو وتباع آمادة علف لتغذية الحيوان) باقى أجزاء الذرة ما عدا النشا(التخمير
  
  
  

  صورة لمادة العلف المسماة بالدى دى جى إس
  

  
  
  
  

  يوجد ثالث أنواع من نواتج عملية التخمير
  
  (Distillers Dried Grains))حبوب التقطير الجافة(الدى دى جى ) 1(
 (Distillers Dried Solubles) )سوائل التقطير الجافة(الدى دى إس ) 2( 
  (Distillers Dried Grains with Solubles) )حبوب التقطير و سوائلها الجافة(الدى دى جى إس ) 3( 
 

نخفض      ( يحتوى الدى دى إس على أعلى ترآيز من العناصر الغذائية دهون و م ات و ال ز فى الفيتامين عالى الترآي
اف التر دا           )آيز فى األلي ة ج ة تكون عالي ة تجفيف وام وتكلف ائل الق ة س ة أن ذلك  ، ولكن يعيب ائلة    ل يستخدم آإضافة س

  .لألعالف أو آشراب لألبقار فى مزارع الحالب القريبة من مصانع الوقود الحيوى
   

  )ى األليافمنخفض الترآيز فى الفيتامينات و الدهون وعالى الترآيز ف(على النقيض نجد أن الدى دى جى 
  
دى دى إس و         ين ال دى دى جى إس هى وسط ب وحيث أن الدى دى جى إس هو خليط منهما فإن القيمة الغذائية لل

  .الدى دى جى
  

وى من مصانع إنتاج % 90تعتمد حوالى  انول           الوقود الحي اج اإليث ام إلنت ادة خ ذرة آم ا الموجودة فى ال ى النش عل
ل   ( ا و البرازي ى أمريك رة ف ا ال) منتش ح    % 10أم عير و القم تخدم الش ة فتس اد    (المتبقي دا واإلتح ى آن رة ف منتش

وب المستخدمة         ، )األوربى وع الحب ى حسب ن د تختلف عل تج ق و بالتالى فإن القيمة الغذائية للدى دى جى إس المن
  .فى إنتاجة و على حسب نوع الدول المنتجة لة
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ذرة مضروبا   فإن الترآيب الكيميائى للدى دى ج ،عموما فيما عدا النشا ى إس هو تقريبا نفس الترآيب الكيميائى لل

ال ة أمث ى ثالث ذرة   ( ف ى ال ودة ف روتين الموج بة الب ثال إذا ضربنا نس ى  9فم ى  3ف بة  27سنحصل عل ى نس و ه
دى دى جى إس   د تخمر    ، )البروتين فى ال ة بع ك ألن ا الموجودة فى    وذل انول     النش ى إيث ا إل ذرة و تحويله إن     ،ال ف

  .أضعاف 3سوف يزداد ) مالح والفيتاميناتاأل، الدهون، األحماض األمينية، البروتين(كونات الذرة باقى م ترآيز
ة نتيجة إل   ذرة    معظم زال ا من ال ة التخمر  النش اء عملي ا  (أثن ل النش ذرة  % 70تمث ة ال ة   )من حب وى الطاق إن محت ف

  .) 1(األيضية فى الدى دى جى إس يكون أقل من تلك الموجودة فى الذرة آما هو موضح بالجدول رقم 
  

ع   ،ن فى الدى دى جى إسيبالرغم من المحتوى العالى للبروت فإن القيمة البيولوجية لهذا البروتين متوسطة و توزي
دواجن    ض الشىءبع األحماض األمينية األساسية داخلة غير متوازن ق ال ولذلك ال يجب ان تزيد آميتة داخل عالئ

  %.15-10عن 
  
وى  من الذرة  )آجم 26( بوشل ينتج عن آل  ود الحي انول   10.2: يدخل فى صناعة الوق ر إيث آجم دى دى   8.2، لت

  .آجم ثانى أوآسيد الكربون 8.2و ، جى إس
  
  

  لدى دى جى إسالترآيب الكيميائى لكل من الذرة و امقارنة بين ) 1(جدول  
  

  الدى دى جى إس  الذرة  (%) الترآيب الكيميائى
 93  89 المادة الجافة

 2480 3350 )آجم/آيلو آالورى (الطاقة األيضية 
 27.4 8.5  الخام البروتين

 9.0 3.8 الدهون الخام
 9.1 2.2  األلياف الخام

 0.17 0.02 الكالسيوم
  0.72 0.28 الفوسفور الكلى
 0.39 0.08  الفوسفور المتاح

 0.6 0.18  المثيونين
  0.75  0.26  الاليسين
  )NRC, 1994: (المصدر

  
  
  

  مميزات إستخدام الدى دى جى إس فى عالئق الدواجن
  

  الطاقة و الفوسفور، األحماض األمينية، عالى المحتوى من البروتين -1
 حيث أن إستخدامة يقلل من تكلفة العليقة ، سعر تنافسى -2
دى دى جى     -3 راوح من       إس يمكن إدخال ال دواجن بنسب تت ق ال ذرة    % 20-10فى عالئ ى لل ديل جزئ آب

 .والصويا آما أنة يوفر من آمية ثنائى فوسفات الكالسيوم المضافة إلى العليقة
تم إضافت    100فإن آل ، آنسبة تقريبية -4 ة    هاآجم دى دى جى إس ي ى العليق ل إ  س إل ة يتم فى المقاب  60 زال

 .ة التغذيةفوبذلك نكون قد وفرنا فى تكل ا الموجودة فى العليقةلصويآسب قول اآجم من  40آجم ذرة و 
5-  
 
  :يجب إتباع اآلتىى عالئق الدواجن فضل إستفادة من الدى دى جى إس فإل
 
ة     ) أ ام التغذي البحث عن المصادر الجيدة من الدى دى جى إس ويفضل عمل تحليل آيميائى لها فى أحد أقس

ا (ها الغذائية فى عالئق الدواجن للتأآد من قيمت هاامبكليات الطب البيطرى أو الزراعة قبل إستخد  ،عموم
دى دى جى إس ة         ال ة ب ع األحماض األميني ث توزي ن حي و األفضل م ذهبى ه ون األصفر ال ذو الل
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ى      حيث أنة، بالمقارنة بالدى دى جى إس ذو اللون األصفر الداآن ك عل ا دل ذل ا آلم آلما آان اللون داآن
ة و         أن المنتج تعرض لحرارة بعض األحماض األميني ك فى تكسير ل عالية أثناء التجفيف مما يتسبب ذل
 )تقليل جودة البروتين بها

  
  صورة لدرجات لون الدى دى جى إس من األصفر الذهبى إلى األصفر الداآن

 

  
  
  
  
ار إحتياجات      إنة يجب ف أو اآثر %  20العليقة بنسبة  فى دخال الدى دى جى إسإعند   ) ب األخذ فى اإلعتب

ونين ، لطائر من األحماض األمينية المهضومة وضرورة تغطية إحتياجاتة من الليسينا ، السيستين ، الميث
من إجمالى العليقة فال % 10أما عند إستخدامة بكميات ال تزيد عن (التريبتوفان و األرجينين ، الثريونين

 .)داعى لحساب نسبة الحماض األمينية المهضومة فى العليقة
  
  
  
  لموصى بإدخالها فى العالئق من الدى دى جى إس كميات الا

  %10بدارى التسمين  -1
 %15البياض          -2
 %10) إناث(الدجاج الرومى  -3
 %20) ذآور(الدجاج الرومى  -4
  



[ بيبالوطن العر األولوقع الدواجن م ]  الدواجن
 

 طائلة المسائلة القانونيةالحقوق محفوظة لموقع الدواجن ويمنع النسخ والنقل تحت جميع 
www.thepoultry.net 5 

 

  
----------------------------------------------  

  
References  

 
1- Corn distiller's grains: value added feed source for beef, dairy, poultry, 

swine, and sheep. National corn grower association. Sep, 9, 2008. 
www.ncga.corn.cow/file/pdf/distillersgrains9-0.8.pdf. 

 
2- University of Minnesota DDGS web site. www.ddgs.umn.edu 

 
3- NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th rev. ed. Nat. 

Academy Press, Washington, D. C. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

   

موقع جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ المقال او  الدواجن

وضعها بأي موقع ويسمح بوضع 
ملخص مع رابط للمقال األصلي 
على موقع الدواجن وأي مخالفة 
 ستعرض للمسائلة القانونية

www.thepoultry.net 

 
 


