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  چکیده 

 هاي گوشتی، دو آزمایش مجزا انجام شد. درشناسی روده جوجهبررسی اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد و ریخت به منظور 
سویه راس    450هر آزمایش تعداد  شتی مخلوط یک روزه  صادفی با   308 -قطعه جوجه گو تکرار در هر گروه (هر تکرار  6گروه و  5در قالب طرح کامالً ت

 21روزگی از ابتداي دوره تا  42تا  22هاي انتخابی براي ســن  هاي آغازین و رشــد مورد آزمایش قرار گرفتند. جوجه قطعه جوجه) درطی دوره 15داراي 
، 6، 3روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند، سطوح صفر،   21تا  1ها از سن  روزگی با جیره فاقد ضایعات تقطیري گندم تغذیه شدند. در آزمایش اول که جوجه  

صدي و در آزمایش دوم که از   12و  9 صفر،     42تا  22در سطوح  شد.         20و  15، 10، 5روزگی ادامه یافت،  ستفاده  ضایعات تقطیري گندم ا صدي از  در
کل به ترتیب خام، لیزین، متیونین، کلســیم و فســفرخام، فیبرخام، چربیمطابق نتایج حاصــل از تجزیه شــیمیایی ضــایعات تقطیري گندم، مقادیر پروتئین

هاي مختلف آزمایشی  روزگی) بین گروه 21تا  1میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره پرورش (درصد بود.   93/0و  26/0، 53/0، 57/0، 4، 5/8، 5/30
و  74/846صـــد و شـــاهد (در 3هاي حاوي طوري که بیشـــترین میانگین افزایش وزن کل به ترتیب مربوط به گروه). به/05(دار بود داراي تفاوت معنی

سطح    گرم) بود. همچنین جوجه 31/847 شده با  صرف خوراك کمتري (      12هاي تغذیه  ضایعات تقطیري گندم م صد  سایر    59/1136در سبت به  گرم) ن
شتند (   گروه شاهد دا سنین  . >P)05/0ها و گروه  شدن دوره عادت  45تا  38روزگی و  37تا  30در  ضایعات   7ده پذیري (پرنروزگی، با توجه به طی  روز 

ضایعات تقطیري گندم (        سطوح باالتر  صرف  ست)، م صرف کرده ا شتري در جوجه    20و  15تقطیري گندم م صد) باعث وزن بی شده با این  در هاي تغذیه 
ضریب تبدیل غذایی در جوجه   . >P)05/0( سطوح نمود  صرف خوراك و  ضایعات تقطیري گندم در بازه     م سطوح مختلف  شده با   هاي زمانیهاي تغذیه 

اشت و با شناسی ژژنوم ندداري بر صفات ریختداري ایجاد نکرد. افزایش سطح ضایعات تقطیري گندم در هر دو آزمایش، نتایج معنی مختلف تفاوت معنی
ضایعات تقطیري گندم، ارتفاع پرز   سطح  ها، بهتریآزمایشها در ژژنوم افزایش یافت. مطابق نتایج حاصل از این  ها کاهش و طول کریپتافزایش سطح  ن 

روزگی  45تا  22درصد و در بازه زمانی  3روزگی،  21تا  1هاي گوشتی در بازه زمانی کنجاله سویاي جوجه-جایگزینی ضایعات تقطیري گندم بر پایه ذرت
  درصد بود. 20

  شناسی ژژنوم، عملکرد، ضایعات تقطیري گندم جوجه، ریخت واژگان کلیدي:
  

  1مقدمه 
سویا    صلی جیره غذایی طیور از قبیل ذرت و کنجاله  کمبود منابع ا

فاده از خوراك     ــت ها، ضـــرورت اسـ مت آن هاي  در ایران و افزایش قی
 ساکاریدهايهاي غنی از پلیدهد. جیرهتر را نشان میجایگزین و ارزان

روي محتویات دســتگاه گوارش و اي باعث افزایش گرانغیرنشــاســته
                                                        

  استادیار، گروه کشاورزي، دانشگاه پیام نور، ایران-1
س   -2 شنا شگا    یدانش آموخته کار شد دان شگاه پیام    ار شاورزي، دان ه پیام نور، گروه ک

 نور، ایران.
س   -3 شنا شگاه پیام        یدانش آموخته کار شاورزي، دان شگاه پیام نور، گروه ک شد دان ار

 نور، ایران

). تفاله خشــک دانه  2شــوند ( هاي آن میعدم تعادل جمعیت باکتري
ــده ــده همراه با مواد حل ش ــول DDGS( 1گندم تقطیر ش ) یک محص

ــته از دانه  فرعی در تولید اتانول می ــاس ــد. در طی تولید الکل، نش باش
ــده و به ــید کربن تبدیل میالکل و دي گرفته ش ــود. با تجزاکس یه ش

 مانند که تحتنشــاســته به الکل، مابقی مواد مغذي در دانه باقی می 

ستادیار -4 سان       ا شاورزي و منابع طبیعی خرا شی، مرکز تحقیقات و آموزش ک پژوه
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ست. تحقیقات بر ارزش غذایی   عنوان بقایاي تخمیر غالت نام گرفته ا
شده از     شک غالت تقطیر  شده و همواره     50تفاله خ سال پیش آغاز 

ست (    شته ا سم باال، پروتئین  ). محتوي انرژ25ادامه دا ي قابل متابولی
هضــم، تفاله خشــک گندم تقطیر شــده را  خام متوســط و فســفر قابل
). 23و19ارزش و ارزان قیمت نموده است ( تبدیل به یک ماده غذایی با
ــت (  DDGS ايفرآیند تولید بر ارزش تغذیه     ) و حرارت 4تأثیرگذار اسـ

ــیدهاي کننده در قاتواند به عنوان یک عامل تعیینمی ــم اس  بلیت هض
هایی در در جیره طیور ســودمندي DDGSآمینه باشــد. اســتفاده از  

شد گونه  شان داد که مربوط به عوامل  عملکرد و ر هاي مختلف طیور ن
ست (   شد موجود در آن ا سطح  می DDGS). 11محرك ر  10تواند در 

صد در جیره مرغ تخم  20تا  رغ مگذار بدون تأثیر منفی بر تولید تخمدر
). همچنین این محققین گزارش 8همراه با مکمل لیزین استفاده شود (  

درصد جایگزین پروتئین جیره  30تواند در حدود می DDGSکردند که 
ــریع و با درجه حرارت باال  هاي تخممرغ ــک کردن س ــود. خش گذار ش

سیدهاي آمینه و پروتئین می    سیب به ا ). 7ود (ش باعث از بین رفتن و آ
به عنوان تنها منبع پروتئینی DDGS زیابی کیفیت پروتئینبه منظور ار

ــیدهاي آمینه تریپتوفان و  جیره در تغذیه جوجه ــد، اس هاي در حال رش
ید        به عنوان دومین و ســـومین اســـ عد از لیزین،  نه  آرژنین، ب آمی

هایی در داراي محدودیت DDGSمحدودکننده گزارش شــدند، اگرچه 
بوســیله  DDGSســت، کیفیت پروتئین رابطه با تریپتوفان و آرژنین ا

  ). 13رود (مکمل لیزین به مقدار زیادي باال می
هاي در جیره NSPهاي هیدرولیز کننده اي آنزیمدر جریان مطالعه   

ــدند و تأثیر مثبتی بر عملکرد مرغ     DDGSحاوي   ــتفاده شـ هاي  اسـ
شتند ( تخم شد که از    20گذار دا شان داده   8تا  5). در تحقیقی دیگر ن

ص  شتی و بوقلمون،  در جیره آغازین جوجه DDGSد در تا  12هاي گو
صد در جیره  15 شد و پایانی جوجه در شتی، بوقلمون و  هاي ر هاي گو

تأثیر منفی بر عملکرد می      هاي تخم مرغ نه  بدون هیچگو  توانگذار 
فاده نمود (  ــت کان       16اسـ ــی ام مایش، بررسـ جام این آز هدف از ان  .(

بازه زمانی     جه هاي جو در جیره DDGSجایگزینی   ــتی در  هاي گوشـ
روزگی و بررســی اثرات ســطوح مختلف ضــایعات    22-42و  21-1

ــیات ریخت  ــوص ــی ژژنوم در  تقطیري گندم بر عملکرد و خص ــناس ش
  باشد.هاي آغازین و پایانی میدوره

  
  ها مواد و روش

  گیري ترکیبات شیمیایی ضایعات تقطیري گندماندازه
ــروع آزمایش، به منظور     تعیین مقدار مواد مغذي موجود   قبل از شـ

صادفی از آن نمونه    ضایعات تقطیري گندم، به طور ت مل گیري به عدر 
آمینه به آزمایشگاه مؤسسه مطالعاتی    ها براي آنالیز اسیدهاي آمد. نمونه

ام، خمنتقل شــدند. همچنین درصــد پروتئین گســترپرتو بشــاش دانش
  ). 1ري شدند (گیخام، کلسیم و فسفر اندازهخام، فیبرچربی
  

  ها در آزمایش اول و دومحیوانات و جیره
ــتی واقع در     این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشـ
ستان خراسان رضوي       مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي و منابع طبیعی ا

قطعه جوجه گوشـتی یک روزه   450انجام شـد. در آزمایش اول، تعداد  
تکرار در  6گروه و 5تصادفی با  در قالب طرح کامالً  308 –سویه راس 

روزگی  21تا   1قطعه جوجه) از ســـن    15هر گروه (هر تکرار داراي 
) شـاهد (جیره پایه بدون  1آزمایشـی شـامل:    هاياسـتفاده شـد. گروه  

ــایعات تقطیري گندم)،    ــتفاده از ضـ ــایعات  %3) جیره حاوي 2اسـ ضـ
ــایعات تقطیري گندم،    %6) جیره حاوي  3تقطیري گندم،   ) جیره 4ضـ

ــایعات  %12) جیره حاوي 5 و ضـــایعات تقطیري گندم %9حاوي  ضـ
ویا جاله س هاي آزمایشی بر اساس ذرت و کن  تقطیري گندم بودند. جیره

ــط  با توجه به نیازمندي ــده توس ــیه ش )، براي NRC )1994هاي توص
صله از      مراحل مختلف پرورش جوجه ساس نتایج حا شتی بر ا هاي گو

ــایعات تقطیري گندم با کمک نرم        نالیز نمونه ضـ ســـی نویافزار جیرهآ
WUFFDA     به طوري که جیره حاظ انرژي و    تنظیم گردیدند  به ل ها 

). مدیریت پرورش بر اســاس دســتورالعمل 12د (پروتئین یکســان بودن
غذایی  هايدهنده جیره). اجزاي تشـکیل 15موسـسـه راس اجرا شـد (   

ــی مختلف براي دوره (  گروه  1روزگی) در جدول   21تا   1هاي آزمایشـ
  است. گزارش شده 

روزگی با جیره   21تا   1ها از  آزمایش دوم: در این آزمایش، جوجه   
ضایعات تقطیري گند  سپس   فاقد  شدند.   21قطعه جوجه  450م تغذیه 

با میانگین وزن مشابه از میان گله تجاري که در   308 روزه سویه راس 
مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي 
ــدند. این آزمایش در قالب یک   ــهد پرورش یافته بودند، انتخاب ش مش

با    ــادفی  قطعه جوجه در هر    15 تکرار و 6گروه و  5طرح کامالً تصـ
ــامل:  هايگروهتکرار انجام گرفت.  ــاهد (جیره پایه 1آزمایشــی ش ) ش

ضایعات تقطیري گندم)،     ستفاده از  ضایعات   %5) جیره حاوي 2بدون ا
ــایعات تقطیري گندم،    %10) جیره حاوي 3تقطیري گندم،   ) جیره 4ضـ

ــایعات تقطیري گندم %15حاوي  ــایعات  %20) جیره حاوي 5 و ض ض
هاي آزمایشی بر اساس ذرت و کنجاله سویا    ري گندم بودند. جیرهتقطی

)، بر اساس  NRC )1994هاي توصیه شده توسط    با توجه به نیازمندي
ست آمده و با کمک نرم  سی  افزار جیرهآنالیز بد تنظیم  WUFFDAنوی

مدیریت پرورش مطابق راهنماي مدیریت راس             یه مراحل  ید. کل گرد
  ). 15اجرا شد ( 2007
 

  هاي آزمایشروش
  عملکرد 

بدن،             نده و وزن  ما باقی با توزین مقدار خوراك  ته  یان هر هف پا در 
مصــرف خوراك، افزایش وزن و ضــریب تبدیل غذایی محاســبه شــد. 

ها، ابتدا روز مرغ هر واحد آزمایشــی مطابق براي تصــحیح شــاخص 
  فرمول زیر محاسبه گردید. 



  237     ... و  بررسی ترکیبات ضایعات تقطیري گندم و اثر سطوح مختلف آن بر عملکردسپهري و همکاران، 
 

  روزگی) 21تا  1هاي آزمایشی (اجزاي خوراك و ترکیب شیمیایی جیره -1ل جدو
Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (1 to 21 days) 

  5گروه
Fifth 

treatment  

  4گروه
fourth 

treatment  

  3گروه
Third 

treatment  

  2گروه
Second 

treatment  

  (شاهد) 1 گروه
First treatment 

(control)  
  (درصد) متشکله اجزاء

Components (%)  

  ذرت  58.5 57.6 56.7 55.2 52.8
Corn 

  کنجاله سویا 35.2 33.1 31.2 29.7  29
Soybean meal  

 ضایعات تقطیري گندم  - 3 6 9 12
DDGS  

 کربنات کلسیم 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36
Calcium carbonate  

  سویا روغن 1.7 1.55 1.37 1.32 1.43
Soybean oil  

1.81 1.81 1.8 1.81 1.8 
 کلسیم فسفاتدي

Di-calcium 
phosphate  

 نمک طعام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Salt  

 ترئونین-ال 0.13 0.14 0.14 0.14 0.13
L-Threonine,99  

 متیونین-دي ال 0.21 0.21 0.24 0.21 0.2
DL-Methionine,98  

  لیزین هیدروکلراید-ال 0.22 0.26 0.29 0.31 0.3
L-Lysine HCl,78  

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  
  مکمل مواد معدنی1

1Mineral supplement  
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

 مکمل ویتامینه2
2Vitamin supplement  

     Calculated analysis 
  ترکیبات محاسبه شده

2950 2950 2950 2950 2950 

 انرژي قابل متابولیسم 
 (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable energy      

 )kcal/kg(  

21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 
 پروتئین خام (درصد)
Crude protein 

 (%)  

 درصد)( یمکلس 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Calcium (%)  

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
 دسترس (درصد)فسفر قابل

Available P 
 (%)  

  متیونین (درصد) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
Methionine (%) 

  لیزین (درصد) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
Lysine (%) 

 15/0سیانوکوباالمین:  واحد بین المللی، 80واحد بین المللی، ویتامین کا:  5000واحد بین المللی، ویتامین د:  65واحد بین المللی، ویتامین اي:  9000: ویتامین آ: کردتأمین می هر کیلوگرم جیره1
 1گرم، اسیدفولیک:میلی 3گرم، پیریدوکسین: میلی 8/1گرم، تیامین: میلی 1/0 گرم، بیوتین:میلی 500گرم، کولین: میلی 30ن: گرم، نیاسیمیلی 10: پانتوتنات گرم، کلسیممیلی 6/6گرم، ریبوفالوین: میلی
   گرم بود.میلی 100اکسیدان (اتوکسی کوئین): گرم، آنتیمیلی 2گرم، ویتامین منادیون: میلی

  گرم بود.میلی 2/0گرم، سلنیوم: میلی 1گرم، ید: میلی 50گرم، آهن: میلی 10گرم، مس: میلی 50گرم، روي: میلی 100: منگنز: کردتأمین می هر کیلوگرم جیره2
1Vitamin premix provided per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 
15 mg; riboflavin 6.6 mg 
2Mineral premix provided per kg of diet: Mn 100 mg; Zn 50 mg; Cu 10 mg; Fe 50 mg; I 1 mg; Se 2 mg. 
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طول دوره )  ×هاي زنده در پایان دوره     روزجوجه = ( تعداد جوجه   
  تعداد تلفات) ×هاي تلف شده زنده بودند + ( تعداد روزهایی که جوجه

شاخص      سبه  صرفی   سپس براي محا عملکرد، میانگین خوراك م
ــد و همین  ــیم ش ــبه هر دوره بر تعداد روز جوجه تقس طور براي محاس

  مل انجام شد.میانگین افزایش وزن، این ع
  

  شناسی ریخت
شد   45و 21قطعات ژژونوم در روزگی از دو پرنده در هر تکرار جدا 

سدیم (  شده و بعد از         wt/vol (9/0و با محلول کلرید  سته  ش صد  در
شی، در بافر فرمالدئید   شدند. از ژژنوم به دلیل اینکه    4آبک صد ثابت  در

نه        غذایی دارد، نمو جذب مواد  باالیی در  یت  مد      گیرياهم به عمل آ
نه 17( ــپس نمو مات فرآوري       ). سـ گاه اتو ــت ــط دسـ بافتی توسـ هاي 

فت   ــاعت آبگیري،   18)، در طی Tissue) processor LT201با سـ
شد. بعد از خارج کردن نمونه سازي و پارافین شفاف  هاي بافتی، دهی 

سیله قالب قالب هاي لوکهارت و در پارافین مرك انجام گرفت گیري بو
ــط دســـتگاه  هاي پا  و از بلوك رافین منجمد شـــده حاوي بافت، توسـ

ضخامت  )، برشLEICA RM 2145میکروتوم ( میکرومتر  6هایی به 
هاي ایجاد شده را روي الم قرار داده و به منظور تهیه شد. سپس برش

سپس الم در     سبد، آب و الکل بر آن ریخته و  اینکه پارافین به الم نچ
سانتی  49ماري با دماي حمام بن پارافین) قرار   راد (دماي ذوبگدرجه 

ها از بین بروند. گرفت تا ورقه مربوطه صـــاف شـــود و چین و چروك
مرغ و گلیسـرین به میزان  براي تهیه چسـب روي الم، از سـفیده تخم  

ستفاده شد. سپس چسب را روي الم ریخته و به این ترتیب        مساوي ا
شدن چین و چروك  صورتی که چین و چروك    باز  شد، در  ست  ها ها ت

ــده بودند، الم ــپس الممی دوباره در آب قرار هاباز نش ها به گرفتند. س
ساعت در دماي محیط آزمایشگاه گذاشته شدند تا خشک       3تا  2مدت 

هاي خشـک شـده در گزیلل یک و دو، هر کدام به مدت   شـوند. نمونه 
ــده و مجدداً نمونه         10 ر ها ددقیقه قرار گرفتند تا پارافین آنها جذب شـ

ها در ظروف حاوي الکل محیط خشــک شــدند. ســپس نمونه  دماي 
تا  2درصد به مدت   70و  80، 96، 8/99ترتیب با درصدهاي   مطلق به

سپس در آب مقطر       3 شود و  شدند تا آبدهی آنها انجام  شته  دقیقه گذا
هاي مختلف تا ها در رنگ آمیزيشستشو داده شدند. آماده شدن نمونه     

ست که     شترك ا شدن و آبدهی با  این مرحله م تحت عنوان دپارافینه 
سپس رنگ   آب مقطر می شد.  سیلین      با صی هماتوک صا  –آمیزي اخت

شد. پارامترهاي که اندازه  شامل ارتفاع پرز (از    ائوزین انجام  شد  گیري 
صال    صال پرز به کریپت)، عمق کریپت (از محل ات نوك پرز تا محل ات

پرز،  ق پرز، عرض ابتدایی کریپت به پرز تا پایه کریپت)، ارتفاع پرز/عم       
  ).17عرض میانی پرز، عرض انتهایی پرز بودند (

  
  آنالیز آماري

ــد.   ــادفی انجام ش ــورت یک طرح کامالً تص آنالیز اطالعات به ص
  افزار آماريها براي دوره آزمایش با اســتفاده از نرم میانگین تمام گروه

SAS ،Version 9.2    تجزیه و تحلیل شــدند. در ضــمن مقایســات
اي دانکن در ســطح احتمال دامنه  ها با اســتفاده از آزمون چندیانگینم
  انجام شد. 5%

  
  نتایج و بحث

گیري ترکیبات شــیمیایی و میزان اســیدهاي آمینه ضــایعات اندازه
  گزارش شدند. 4و  3تقطیري گندم به ترتیب در جداول 

ا رخام  خام و فیبر خام، چربی ) مقادیر پروتئین 3کوزانت و همکاران (  
ــایعات تقطیري گندم، به ترتیب در حدود  در ده نمونه از  6/4، 1/36ض

  گزارش کردند. %3/8و 
با       nTMEهمچنین محتواي  ندم  عات تقطیري گ ــای را براي ضـ

نه  یانگین     3190تا   2490اي بین دام گزارش  Kcal/kg2820با م
عه       طال طابق م ند. م عات    nTMEاي دیگر، محتواي کرد براي ضـــای

هایی که بین ). تفاوت6باشد (می Kcal/kg2871 تقطیري گندم معادل
ستفاده شده در این تحقیق       ضایعات تقطیري گندم ا ترکیبات شیمیایی 

هاي تقطیري در ســایر مطالعات وجود دارد، با ترکیبات شــیمیایی گندم
شت،       شد در زمان بردا شرایط آب و هوایی، مرحله ر شی از ژنوتیپ،   نا
صیات خاك، تغییر در طی نگهداري و فرآیند انبار      صو صلخیزي و خ حا

  دهندباشد که این عوامل را تحت تأثیر قرار میکردن می
ــک در نمونه تازه  ــه با نمونه DDGSمقدار ماده خش اي در مقایس

ــانتی  +4و  -20که در   ــدند، به ترتیب کاهش   درجه سـ گراد ذخیره شـ
اکسیدانی  و خصوصیات آنتی   Aتامین ، ویEیابد ولی میزان ویتامین می

  ).23افزایش یافت (
  

  عملکرد
  آزمایش اول 

اي همیانگین صفات عملکردي در آزمایش اول به تفکیک در گروه
روزگی در  21تا   1روزگی، و  21تا   11روزگی،  10تا   1مختلف در 

  گزارش شده است. 5جدول 
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 روزگی) 42تا  22هاي آزمایشی (اجزاي خوراك و ترکیب شیمیایی جیره -2جدول 
Table 2- Ingredients and chemical composition of experimental diets (22 to 42 days)  

 پنجم آزمایشی گروه
Fifth 

experimental 
Group  

 چهارم آزمایشی گروه
The fourth 

experimental 
group  

 سوم آزمایشی گروه
Third 

experimental 
group  

 دوم آزمایشی گروه
Second 

experimental 
group  

 (شاهد) اول آزمایشی گروه
First experimental 

group control)(  

 (درصد) متشکله اجزاء
Components  
(%)  

 ذرت 63.6 62.1 60.5 57 57.4
corn  

 کنجاله سویا 30.6 27.3 24 20.8 17.5
Soybean meal  

 ضایعات تقطیري گندم  - 5 10 15 20
DDGS 

 کلسیم کربنات 1.08 1.1 1.11 1.12 1.13
Calcium carbonate  

 روغن سویا 1.59 1.33 1.1 0.84 0.6
Soybean oil  

 دي کلسیم فسفات 1.84 1.85 1.86 1.87 1.87
Dicalcium phosphate  

 نمک طعام 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Salt  

 ترئونین-ال 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
L-Threonine,99%  

 متیونین-دي ال 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
DL-Methionine,98%  

 لیزین-ال 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32
L-Lysine HCl,78%  

 مکمل معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral supplement  

 مکمل ویتامینه 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin supplement  

 کولین 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Choline  

     Calculated analysis  
  ترکیبات محاسبه شده

2950 2950 2950 2950 2950 

 انرژي قابل متابولیسم 
 (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable 
energy (kcal /kg) 

 پروتئین خام (درصد) 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Crude protein  (%)  

 درصد)( یمکلس 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Calcium (%)  

0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 
 دسترس (درصد)فسفر قابل

Available 
phosphorous  (%)  

  متیونین (درصد) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Methionine (%)  

  لیزین (درصد) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Lysine(%)  

 15/0واحد بین المللی، سیانوکوباالمین:  80واحد بین المللی، ویتامین کا:  5000واحد بین المللی، ویتامین د:  65واحد بین المللی، ویتامین اي:  9000ویتامین آ: هر کیلوگرم جیره حاوي: 1
گرم، میلی 3گرم، پیریدوکسین: _میلی 8/1گرم، تیامین: میلی 1/0، بیوتین: گرم_میلی 500گرم، کولین: میلی 30گرم، نیاسین: میلی 10گرم، کلسیم پانتونات: میلی 6/6گرم، ریبوفالوین: میلی

   گرم بود.میلی 100اکسیدان (اتوکسی کوئین): گرم، آنتیمیلی 2گرم، ویتامین منادیون: میلی 1اسیدفولیک:
  گرم بود.میلی 2/0گرم، سلنیوم: میلی 1گرم، ید: میلی 50گرم، آهن: میلی 10گرم، مس: میلی 50گرم، روي: میلی 100هر کیلوگرم جیره حاوي: منگنز: 2

1Vitamin premix per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 
15 mg; riboflavin 6.6 mg 
2Mineral premix per kg of diet: mn 100 mg; zn 50 mg; cu 10 mg; fe 50 mg; I 1 mg; se 2 mg. 
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  ضایعات تقطیري گندم خشکترکیبات شیمیایی  -3جدول 

Table 3- Chemical compounds of distillation of dry wheat  
  مقادیر

amounts  
  شیمیایی ترکیبات

Chemical compounds 

  )٪(رطوبت  7.00
Humidity (%)   

  )٪(خاکستر  4.76
Ash (%)  

  )٪(چربی  8.40
Fat (%)  

  )٪(پروتئین خام  30.52
Crud Protein (%)   

  )٪(فیبر  4.00
Fiber (%)  

  )٪(کلسیم  0.26
Calcium (%)  

  )٪(فسفر  0.93
Phosphorus (%)  

  )ppm(سدیم  395
Sodium (ppm)  

  پروفایل اسیدهاي آمینه ضایعات تقطیري گندم -4جدول 
Table 4- Distillation wheat amino acid profiles  

 مقادیر
amounts  

 آمینه اسیدهاي
Amino acids  

0.53 
 )٪(متیونین  -دي ال

DL-Methionine (%)  
0.245  

 )٪(تریپتوفان 
Tryptophan (%)   

2.14    
 )٪(اسید آسپارتیک 

Aspartic Acid (%)  

12.83  
 )٪(اسید گلوتامیک  

Glutamic Acid (%)  
1.79 

 )٪(سرین 
Serine (%)  

0.69 
 )٪(هیستیدین 

Histidine (%)  
  )٪(آالنین  1.97

Alanine (%)  
0.87 

 )٪(تایروزین 
Tyrosine (%)   

2.36 
 )٪(والین 

Valine (%)  
1.62 

 )٪(فنیل آالنین 
Phenylalanine (%)  

1.08 
 )٪(ایزولوسین 

Isoleucine (%)  
2.37 

 )٪(لوسین 
Leucine (%)  

0.57 
 )٪(لیزین 

Lysine (%)  
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فاوت    روزگی بین گروه 10تا   1افزایش وزن در  هاي مختلف ت

با      داري ایجاد نکرد، اگرچه جوجه   معنی ــده  ــد  3هاي تغذیه شـ درصـ
گرم) نسبت به   11/231ضایعات تقطیري گندم افزایش وزن بیشتري (  

سایر گروه    شاهد و  شان دادند. همین    گروه  شاهد ن روند در ها و گروه 
ــنی  ــده   21تا  11بازه س ــد و اختالف ایجاد ش ــاهده ش روزگی نیز مش

ها با به طوري که گروه شاهد و سایر گروه   ،>P)05/0(دار گردید معنی

درصـد گندم   3داري نداشـته ولی با گروه حاوي  یکدیگر اختالف معنی
ست که   .>P)05/0(داري ایجاد کرد اختالف معنی نتایج، حاکی از آن ا

روزگی) بین  21تا   1نگین افزایش وزن بدن در کل دوره پرورش (  میا 
ــی داراي تفاوت معنیگروه  .>P)05/0( داري بودهاي مختلف آزمایش

ــترین میانگین افزایش وزن مربوط به گروه حاوي   به   3طوري که بیشـ
  گرم) به ترتیب بود. 31/847و  74/846درصد و گروه شاهد (

  
 1روزگی21تا  1هاي گوشتی در سن ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد جوجهضایعات تأثیر سطوح مختلف  -5جدول 

121 days of age -broiler chickens at 1 DDGS on performance of Effect of -Table 5 

  غذایی تبدیل ضریب
Feed conversion (g/g) 

  

 خوراك مصرف
  (گرم/پرنده/دوره)
Feed intake 
(g/b/period) 

   

 بدن وزن افزایش
  (گرم/پرنده/دوره)

Body weight 
gain 

(g/b/period)  

   هاگروه  
Treatments 

 
 
 
  

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

 21 تا 11
  روزگی
11 to 

21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days  

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

 21 تا 11
  روزگی
11 to 

21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days 

 21 تا 1
  روزگی

1 to 21 
days  

  روزگی 21 تا 11
11 to 21 days 

 10 تا 1
  روزگی

1 to 10 
days 

1.3683 1.4103 1.2553 
a1158.6 

  870.47 288.13 a846.74 b617.22 229.52 
  شاهد
control 

1.3727 1.3996 1.2549 a1163.18 873.14 290.04 a847.31 a627.84 231.11 %3  
1.3714 1.3879 1.2383 a1154.34 871.11 283.23 ab841.69 b623.61 228.72 %6 
1.3753 1.3964 1.2578  a1151.86 869.87 281.99 b837.51 b622.90 224.19 %9  
1.3577 1.3851 1.2424 b1136.59 859.47 277.12 b837.11 620.48b 223.05 %12  
0.039 0.048 0.032 4.11 18.39 7.12 19.65 7.19 6.37 SEM 

0.52 0.31 0.42 0.05 0.41 0.39 0.047 
 0.048 0.33 P-value 

  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیردر هر ستون میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
سطح   داري در موجب کاهش معنی %12تا  9به  DDGSافزایش 

شــود. این محققین اشــاره کردند که هاي گوشــتی میوزن بدن جوجه
جیره احتماالً فاکتوري محدود کننده در نیازهاي       DDGSانرژي پایین  

  ). 16ها است (جوجه
ــنی مصــرف خوراك در پرندگان   10تا  1تحت آزمایش در بازه س

  داري ایجاد نکرد، روزگی تفاوت معنی 21تا  11روزگی و 
به  ، >P)05/0(دار بود روزگی تفاوت معنی  21تا   1ولی در ســـن 

ضایعات تقطیري    12هاي تغذیه شده با سطح   طوري که جوجه درصد 
صرف خوراك کمتري (  سایر گروه   59/1136گندم م سبت به  ها گرم) ن

شتند.    شاهد دا صد   10افزودن و گروه  صرف   DDGSدر اثر منفی بر م
نداشـــت (   یل وجود       ). 5خوراك  به دل ندم  ثل گ ــرف غالتی م مصـ

شاسته  غیر  ساکاریدهاي پلی ستفاده از آنها در جیره غذایی بدون  ن اي و ا
سکوزیته دستگاه گوارش شده و از طریق      عمل سبب افزایش وی آوري، 

سطح مواد غذایی،     شش  سی آنزیم   پو ستر ها به مواد مغذي و قابلیت د
ضم را کاهش می  داري بین تبدیل غذایی تفاوت معنی  ضریب دهد. ه

ــریب تبدیل خوراك متعلق به   ــنین مختلف ایجاد نکرد و بدترین ض س
 21تا  1درصــد ضــایعات تقطیري گندم در بازه ســنی  12گروه حاوي 
ضایعات تقطیري گندم    3جیره حاوي روزگی بود.  در بازه زمانی درصد 

جاد کرد که می    21تا   1 به تنوع مواد  روزگی بهترین نتیجه را ای توان 
سطح     سبت داده و از طرفی در این  خوراکی موجود در جیره خوراکی ن
ــرف          ــته که باعث کاهش مصـ میزان فیبر جیره افزایش چندانی نداشـ

سطح     شود ولی  ضایعات     12خوراك و کاهش عملکرد حیوان  صد  در
ــاکاریدهاي غیرقابل هضــم  باعث افزایش میزان پلی تقطیري گندم س

شــده و مصــرف خوراك را کاهش داد، لذا وزن حیوان کاهش یافت.   
ــتفاده از   ــرف خوراك،     DDGSاسـ باال بر مصـ به علت محتوي فیبر 

فرآوري ). 25گذار است ( برداشت مواد مغذي و سالمت متابولیک تأثیر  
با         ندم  عات تقطیري گ ــای ید ضـ ندم در جهت تول بل    گ قا عث افزایش 

درصد) نسبت به گندم خواهد    5/30( خاماي در درصد پروتئین مالحظه
یابد و جایگزینی درصد) نیز کاهش می 3خام (شد، همچنین میزان فیبر

شتر از ذرت و فیبر  سویا  خام کمتچنین مواد خوراکی با پروتئینی بی ر از 
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سه با    3( صد در مقای صد) در جیره  7در کنجاله  –ذرت هایی بر پایه در
عد از طی نمودن دوره      ــده و ب به تنوع مواد خوراکی شـ یا منجر  ــو سـ

ــتگاه گوارش نتایج بهتري به همراه خواهد        عادت  پذیري و تکامل دسـ
  داشت.
  

  عملکرد در آزمایش دوم
شد، در آزمایش دوم، جوجه    شتر نیز ذکر  ها از همان طور که در پی

اي بر پایه ذرت و کنجاله روزگی مطابق احتیاجات با جیره 21تا  1سن  
شدند؛ گروه    شی سویا تغذیه  سن   هاي آزمای صرف   22از  روزگی به م

پرندگان رسید. تأثیر سطوح مختلف ضایعات تقطیري گندم بر افزایش    
وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در آزمایش دوم در جدول   

 شود،نمایش داده شده است. همان طور که از این جدول استنتاج می 6
ــنی      بازه سـ بدن در  یانگین افزایش وزن  روزگی، در گروه  29تا   22م

صد (  10گرم) و 22/581( 5حاوي  ضایعات تقطیري   71/580در گرم) 
 20و  15گرم) و گروه حاوي  37/576گندم نســبت به گروه شــاهد (  

گرم) ضــایعات تقطیري گندم   27/575و  81/579درصــد به ترتیب ( 
ــت، اگرچه این تفاو  ــتر اس ــایعات  ها معنیتبیش ــرف ض دار نبود. مص

ــطوح  ــد باعث ایجاد اثرات متقابل و  10و  5تقطیري گندم در س درص
ــتگاه   ــده و با توجه به تکامل دس تنوع مواد خوراکی در جیره غذایی ش

هاي الزم براي هضم و جذب این سطوح از   گوارش در این سن، آنزیم 
سطح م   ل صرف، به دلی ضایعات تقطیري گندم وجود دارد و با افزایش 

بد. در یاباال رفتن سطح فیبر در جیره خوراکی، افزایش وزن کاهش می 
روزگی، با توجه به طی شدن دوره   45تا  38روزگی و  37تا  30سنین  

ست)      7پذیري (پرنده عادت صرف کرده ا ضایعات تقطیري گندم م روز 
ضایعات تقطیري گندم (     سطوح باالتر  صرف  صد) باعث   20و  15م در

؛  >P)05/0(هاي تغذیه شده با این سطوح نمود  یشتري در جوجه وزن ب
ــده با     به طوري که افزایش وزن در جوجه    ــد  20هاي تغذیه شـ درصـ

شاهد و        سبت به گروه  صل زمانی ن ضایعات تقطیري گندم در این فوا
  ها از مقادیر بیشتري برخوردار شد. سایر گروه

ــرف خوراك در جوجه  ــطوح   مصـ ــده با سـ مختلف هاي تغذیه شـ
ــایعات تقطیري گندم در بازه زمانی     ي دارهاي مختلف تفاوت معنی  ضـ

پذیري، در ســـنین باالتر، ایجاد نکرد اگرچه با طی شـــدن دوره عادت
  مصرف خوراك نسبت به هفته اول، افزایش یافت. 

 24هاي لگهورن (درصــد براي مرغ 25تا ســطح  DDGSافزودن 
درصد   10. همچنین افزودن)5هفته) اثر منفی بر مصرف خوراك ندارد( 

DDGS  .مصرف غالتی مثل گندم اثر منفی بر مصرف خوراك نداشت
 اي موجود در آنها و استفاده نشاسته  غیر  ساکاریدهاي به دلیل وجود پلی

ــکوزیته  از آنها در جیره غذایی بدون عمل     ــبب افزایش ویسـ آوري، سـ
شده و از طریق پوشش سطح مواد غذایی، دسترسی          دستگاه گوارش 

ضم را کاهش می آنزیم سن  ها به مواد مغذي و قابلیت ه دهد. افزایش 
و تا حدودي  شود می هاي مربوطهباعث تکامل دستگاه گوارش و آنزیم 

کاهش     ــطح فیبر در جیره خوراکی  ــی از افزایش سـ ناشـ اثرات منفی 
ــم مواد مغذي منجر به کاهش وزن        9یابد (  می ). کاهش قابلیت هضـ

  خواهد شد.
  

 1روزگی 45تا  22هاي گوشتی در سن تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر عملکرد جوجه -6جدول 
145 days of age -Effect of DDGS on performance of broiler chickens at 22 -Table 6  

  ضریب تبدیل خوراك (گرم/گرم)
Feed conversion (gr/gr)  

  مصرف خوراك (گرم)
Feed intake (gr) 

  افزایش وزن (گرم)
Body weight gain (gr) 

  هاگروه
treatments 

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days  

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days 

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days  

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days  

 45تا  38
  روزگی

38 to 45 
days 

 37تا  30
  روزگی

30 to 37 
days 

 29تا  22
  روزگی

22 to 29 
days 

2.2370 1.9271 1.6573 1460.79 1240.64 955.23 b652.99 c643.76 576.37 
  شاهد 
control 

2.2255 1.9214 1.6455 1461.59 1240.93 956.41 b656.73 bc645.84 581.22 
 %5 

2.2193 1.9075 1.6452 1462.30 1241.66 955.41  b658.90 b650.92 580.71 %10 
2.1877 1.9053 1.6469 1465.21 1242.87 954.94  a669.73  ab652.31 579.81 %15 
2.1673 1.8942 1.6527 1466.38 1245.23 950.77 a676.59 a657.39 575.27 %20 
0.312 0.098 0.076 64.32 52.48 39.27 36.21 34.69 30.94 SEM 
0.389 0.532 0.421 0.0937 0.183 0.179 0.0463 0.0482 0.0912 P value 

  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
 

سنی   ضریب تبدیل غذایی در جوجه  29تا  22در بازه  درصد ضایعات تقطیري گندم به لحاظ عددي مساوي  20تغذیه شده با هاي روزگی 
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هاي تغذیه شـده با گروه شـاهد شـد و    ضـریب تبدیل غذایی در جوجه 
ــایر گروه ــتند ها به لحاظ عددي ضــریب تبدیل غذایی کمتريس ؛ داش

تا  30داري مشاهده نشد و همچنین در بازه سنی    اگرچه اختالف معنی
قادیر  روزگی نیز اختالف معنی 45تا   38روزگی و  37 داري بین م

   ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد.
درصــد ضــایعات  20بهبود ضــریب تبدیل خوراك در گروه حاوي 

ود. با شالحظه میها و گروه شاهد متقطیري گندم نسبت به سایر گروه
هاي مربوطه، افزایش ســـن، به دلیل تکامل دســـتگاه گوارش و آنزیم

ــایعات تقطیري گندم باعث بروز عملکرد    ــتر ض ــطوح بیش ــرف س مص
ــک کردن   ــت. در طول فرآیند خش ــده اس ، مواد در DDGSبهتري ش

نه              1150تا   260معرض حرارت  کارخا به  ته  یت وابســـ ها فارن جه  در
تانول  یت       گیگیري قرار میا قابل حدودي بر  تا  ند. این افزایش حرارت  ر

ــود (هضــم فیبر تأثیر ــت و باعث بهبود آن می ش ). در بازه 22گذار اس
سطح   21تا  7سنی   صد   20روزگی  را در جیره غذایی به  DDGSدر

منظور تخمین ارزش غذایی این ماده خوراکی در شرایط دمایی مختلف 
  ).23( استفاده کردند

  
  شناسی روده ریخت

ــبت ارتفاع پرز به عمق  ــی نتایج مربوط به ارتفاع پرز و نسـ بررسـ
شان می  21تا  1) در بازه زمانی 7کریپت (جدول  دهد که گروهروزگی ن

سبت به گروه      12کننده سطح   دریافت ضایعات تقطیري گندم ن درصد 
ها به لحاظ عددي موجب کاهش ارتفاع پرز شده شاهد و نیز سایر گروه

سطوح  هاي دریافو گروه ضایعات تقطیري     12و  9، 6ت کننده  صد  در
ــبت   ــبت به دو گروه دیگر به لحاظ عددي موجب کاهش نس گندم نس

شده  ضایعات تقطیري    ارتفاع پرز به عمق کریپت  سطح  اند. با افزایش 
پت افزایش           عه، عمق کری حت مطال گان ت ند ندم در جیره خوراکی پر گ

تایج جدول   دار نبود. مطاب یافت، اگرچه این افزایش معنی    ، مقادیر  7ق ن
عددي عرض ابتدایی، میانی و انتهایی پرز به ترتیب افزایش پیدا کرد،        

ــایعات تقطیري گندم در جوجه    ــطح ضـ هاي این  همچنین افزایش سـ
شد. هیچ اختالف معنی    صفات مربوطه  داري آزمایش منجر به کاهش 

  در این صفات مشاهده نشد.
ستفاده از دانه کاهش ارتفاع پرز و افزایش عمق کریپت   در نتیجه ا
ست (      شده ا سه با ذرت گزارش  سکوزیته باالي  18گندم در مقای ). وی
سبب کاهش ارتفاع پرز می   شی  ضوع   محتویات گوار شود. دلیل این مو

هاي پوشـشـی نوك پرز توسـط    توان به تخریب و تحلیل سـلول را می
ــلول  ــبت داد، با افزایش آتروفی این س ــلولفیبر نس ي اهها، فعالیت س

ــلول ــاخت س ــی و زاینده موجود در عمق کریپت براي س ــش هاي پوش
ــلول    ــده افزایش میجایگزین نمودن آنها با سـ ا یابد. بهاي آتروفی شـ

                                                        
1- Turn over 

پت افزایش      1آور ســـلولیافزایش ترن کاهش و عمق کری فاع پرز  ارت
شاء مخاطی روده      می ست که به پرزهاي روده و غ شده ا یابد. گزارش 

درصـد چاودار تغذیه   80هاي گوشـتی که با جیره حاوي  کوچک جوجه
 ). 14شدند آسیب زیادي وارد شد (

تر شــدن پرزهاي روده کوچک و افزایش تر شــدن و ضــخیمکوتاه
هاي گوشتی تغذیه شده با دانه جو نیز   هاي گابلت در جوجهتعداد سلول 

  ).21گزارش شده است (
به جیره    ناز  ن    افزودن آنزیم زایال حاوي گ عث افزایش    هاي  با دم 

شت (    شده ولی تأثیري بر عمق کریپت ندا ستفاده از  24ارتفاع پرز  ). ا
ــایعات تقطیري گندم در جیره، تأثیر منفی بر مورفولوژي       پس ماند ضـ

سلول 9روده و میزان مرگ و میر ندارد ( هاي ). تغییرات در مورفولوژي 
غذایی و           تار فیزیکی مواد  ــاخ یل سـ فاوتی از قب لل مت به ع رم فروده 

  ).10تواند باشد (خوراك و ماهیت شیمیایی مواد آزمایشی می
دهد که هیچ یک از صـــفات نشـــان می 8نتایج مندرج در جدول 

سی روده به   مربوط به ریخت اي هداري تحت تأثیر گروهطور معنیشنا
بررســی نتایج مربوط به ارتفاع پرز  .اندآزمایشــی مختلف قرار نگرفته

ــان می ــطوح هدهد که گروهنش ــد  20و  15اي دریافت کننده س درص
شاهد به لحاظ عددي موجب       سبت به گروه  ضایعات تقطیري گندم ن

شده    صفت مهم روده  سبت ارتفاع     .اندکاهش این  سی ن همچنین برر
هاي پرز به عمق کریپت نشــانگر آن اســت که به لحاظ عددي گروه 

ه بدرصد ضایعات تقطیري گندم نسبت    20و  15دریافت کننده سطوح  
شده     سبت  شاهد موجب کاهش این ن اند. از طرفی، عرض پرز در گروه 

هد که دبررسی هر سه شاخص آن (ابتدایی، میانی و انتهایی) نشان می  
صفت روده نیز به لحاظ       ضایعات تقطیري گندم این  سطح  با افزایش 

  عددي کاهش یافته است.
ــطح   بررســی نتایج این پژوهش حاکی از آن اســت که افزایش س

هاي آزمایش، منجر به کاهش ارتفاع ضــایعات تقطیري گندم در گروه 
پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شده است، که با کاهش عددي 

ــایعات تقطیري گندم همراه میدر گروه ــنهاي دریافت کننده ض د. باش
پت گروه     ندکی در عمق کری عددي ا فت     همچنین افزایش  یا هاي در

ضایعات تقطیري گند  شاهده می کننده  شانی    م م شود، لذا نقش همپو
و  ها و هم راستا بودن با نتایج سایر محققین وجود داشته   بین این یافته

ستفاده از غالت حاوي پلی   سوء ا سته    تأثیر  شا ي بر اساکاریدهاي غیر ن
ــی روده باریک را تأیید می ــناس  این تأثیر منفی در مورد کند.ریخت ش

اي از سطوح براي استفاده اي بازهلهغالت مختلف متفاوت بوده و هر غ
ستفاده از سطح      در جیره را دارا می باشد. بررسی نتایج اولین پژوهش، ا

ضایعات تقطیري گندم را براي     3 صد  ست آوردن بهترین نتیجه در  در بد
  نماید.هاي گوشتی تأیید میجیره آغازین جوجه
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  1روزگی (میکرومتر) 21در هاي گوشتی جوجهشناسی ژژنوم تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر ریخت -7جدول 
1Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 days -Table 7  

      )DDGS ( 
)DDGS(  

 ضایعات تقطیري گندم
Distillation wheat        هاگروه  

Treatments 

 سطح احتمال
P-value 

 خطاي استاندارد
SEM 

  شاهد    %3   %6  %9  %12
Control 

 صفات روده
Intestinal traits 

 

  ارتفاع پرز (میکرومتر) 890.14   889.54 885.66 885.83 881.01 24.96 0.71
Height of villi (μm) 

0.77 15.8  
 (میکرومتر)عمق کریپت  156.79  156.99 159.11 160.34 161.82

Crypt depth (μm)  
 ارتفاع پرز / عمق کریپت 5.67  5.66  5.56 5.52 5.44 0.6 0.85

Height of villi / depth of crypt  
  عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) 64.31  64.01 60.11  59.37 59.84 12.48 0.79

Villi top width (μm)  
 عرض میانی پرز (میکرومتر) 106.12  104.02 103.44 103.00 102.79 14.28 0.92

Villus middle width (μm)  
 عرض انتهایی پرز (میکرومتر)  108.33  105.79 103.95 99.73  91.51 14.01 61 .0

Villi end width (μm)  
  ).P<0.05داري دارند (مشترك با هم اختالف معنیهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
  

 1روزگی 45در سن هاي گوشتی جوجهشناسی ژژنوم تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیري گندم بر ریخت  -8جدول 
145 daysEffect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in  -Table 8  

                 
        

 )DDGS(  
 ضایعات تقطیري گندم

Distillation wheat        هاگروه  
Treatments 

 سطح احتمال
P-value 

 خطاي استاندارد
SEM 

  شاهد   %5 %10 %15 %20
Control 

 صفات روده
Intestinal tract 

 

 ارتفاع پرز (میکرومتر) 1326.1   1326.4 1324.71 1321.5 1321.1 91.95 0.51
Height of villi (μm) 

 عمق کریپت (میکرومتر) 220.75  222.75 223 223.11 223.75 17.8 0.87
Crypt depth (μm)  

 ارتفاع پرز / عمق کریپت 6.007  5.95 5.86 5.81 5.75 0.64 0.61
Height of villi / depth of crypt  

  عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) 145  144.5 143.65 142.75 140.00 15.99 0.99
Villi top width (μm)  

 عرض میانی پرز (میکرومتر) 200.12  200.01 196.87 195.11 191.99 16.21 0.92
Middle villi Length (μm)  

 عرض انتهایی پرز (میکرومتر)  208.25   207.25 203.67  203.75  199.01 17.27 0.065
Villi end width (μm)  

  ).P<0.05داري دارند (با هم اختالف معنی مشتركهاي داراي حروف غیرمیانگین ستوندر هر 1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
ستفاده از غالت       سوء ا صل از آزمایش دوم، تأثیر  مطابق نتایج حا

تأیید اي بر مورفولوژي روده ســـاکاریدهاي غیر نشـــاســـتهحاوي پلی
درصد ضایعات  20شود. بررسی نتایج پژوهش دوم، استفاده از سطح   می

 ند.کتقطیري گندم براي بدست آوردن بهترین عملکرد را تأیید می

  گیري کلینتیجه
ــت  به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می       توان اظهار داشـ

سنی      ضایعات تقطیري گندم در بازه  ستفاده از  ، با روزگی 21تا  1که ا
سطوح    ستگاه گوارش در اوایل دوره پرورش، در  توجه به عدم تکامل د
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ــطح  ــایعات  3باال، نتایج مطلوبی ایجاد نخواهد کرد و سـ ــد ضـ درصـ
تقطیري گندم باعث ایجاد تنوع در جیره خوراکی شده و بهترین نتیجه  

  را به همراه خواهد داشت. 
سنی   سطح   45 تا 22در بازه  ضایعات     20روزگی  صد  تقطیري در

شود. با افزایش سن، به دلیل تکامل دستگاه گوارش و  گندم توصیه می 
از  خصوص  پذیري به ضایعات تقطیري گندم، به طی شدن دوره عادت 

ــن   و روزگی به بعد، جایگزینی ضــایعات تقطیري گندم با ذرت 38س
   سویا نتایج مناسبی ایجاد خواهد کرد. کنجاله
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Introduction2 Emerging low cost animal feed stock, originating from bioprocessing and food production is 

increasing on a global scale. In particular, dried distillers’ grains soluble (DDGS) is a by-product of the ethanol 
industry created in the fermentation process of cereal grains starch in dry mill ethanol plants. DDGS is defined as 
the product obtained after removal of ethyl alcohol by distillation from the yeast fermentation of a grain or a grain 
mixture by condensing and drying at least 75% of the resultant whole stillage by methods employed in the grain 
distilling industry. DDGS present a high concentration of energy, protein. Especially with respect to the original 
grains. DDGS are mainly obtained from corn, wheat, barley, sorghum and rice, as well as from grain blends. DDGS 
could be considered a poultry feed stuff as an alternative source of protein in poultry ration with other protein 
source or after dietary supplementation with lysine. The aim of this study is to investigate the effect of different 
levels of DDDS on performance and histology of jejunum in broiler chicken in starter, grower and finisher and 
analyzed DDGS. 

 Materials and Methods This experiment was done in 2 periods (first experiment was 1-21 days and second 
was 22-42 days). In first experiment 450 multiple Ross 308 broiler chicks were divided randomly into 5 
experimental treatments and 6 replicates and second experiment had 5 treatment and 6 replicates and each replicate 
was assigned to a pen with 15 birds. Birds had given ad-libitum access to water drinking and diet. The experimental 
treatments received a basal diet that was supplemented as follows: control (without DDGS), 3%, 6%, 9% and 12% 
DDGS at first experiment and control (without DDGS), 5%, 10%, 15% and 20% DDGS at the second experiment. 
Prior to formulating the experimental diets, it was analyzed for dry matter, protein, amino acids, fat, crude fiber, 
ash. The amount of feed intake and body weight gain were measured weekly. At 21 and 45 days, 2 birds of each 
replicate were killed and intestinal segments removed. Samples (approximately 4 cm) were taken from the 
midpoint between the point of entry of the bile duct and Meckel's diverticulum (jejunum) for histology 
characteristics. Data were analyzed using GLM procedures of SAS software (SAS, 2006) in a completely 
randomized design. Differences between means were tested using Duncan’s test (1995). Differences were 
considered significant at P<0.05 

Results and Discussion The chemical composition of the DDGS samples was determined at the beginning 
period. Crude protein, crude fat crude fiber, lysine and methionine were 30.5, 2.5, 3, 0.31 and 0.15% respectively. 
The differences between DDGS in this experiment with the others are depended upon plant species, genotype, 
climate, and stage of growth, the kind of soil and storage conditions. The results of the first experiment have shown 
that body weight gain increased in broiler fed 3% DDGS and control (847.31, 846.74). Results showed that 3% 
levels of DDGS fed to broilers increased body weight gain significantly from 11-21 d (P<0.05). The least body 
weight gain and feed intake was belonged to 12% DDGS vs. broilers fed 0, 3 and 6% DDGS from 1-21d. The feed 
intake decreased in broilers fed to 12% of DDGS in comparison to control groups and the other treatments. Feed 
conversion ratio was not significantly affected by treatments from 1-21 d. There was not any significant difference 
between feed conversion ratios in 1-21 day between treatments. There was significant difference (P<0.05) between 
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body weight gain in 30-37 days old. The lowest and highest body weight gain observed in birds fed 20% and 5% 
DDGS, respectively. There was not any significant difference between feed intake and feed conversion in 22-45 
days. Villus height decreased to 881.01 μm in 12% containing diets in comparison to the other treatments. Crypt 
depth was lowest in control (156.79 μm). Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 and 
42 days was not significant. There was a tendency for an increased in crypt depth and decreased in villi height as 
dietary DDGS increased from 0 to 20%, however it was not significant.  

Conclusion It can be concluded from this study, in first experiment (1-21 d) the dietary treatments containing 
3% DDGS shows better performance in comparison to the other treatment. In second experiment (22-45%), 20% 
of DDGS was the best treatments for performance. 
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