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 رابعةالسنة ال                    تغذية دجاج بيض المائدة                                

  تقسم فترة حياة الدجاج البياض إلى ثالث مراحل: 

 المرحلة األولى:  -1

          وتمتددد مددن يمددر يددور حتددي يمددر عماويددة يسددا يلم ويددتر اددي يددذن المرح ددة  ي ددا  ي ي ددة ومددوم 

  العواصر الغذائيةم  ال يوها تكون يا ر من ي ي ة الفروج. وتكون الع ي ة اي يذن المرح ة غوية 

 المرحلة الثانية:  -2

        دي ادي يدذن المرح دة يسد ويا,م ويجدع ي دي المر 02سمن يمر عماويدة يسدا يل حتدي يمدر وتمتد 

ين يعمل ي ي ك ح الومدو لددا ال دائرم وتضفديد معدلدص ل وصدول  لدي واد  اجيادا  الجوسدية 

ل  ائر يود يمر معين. ا د وجد ين ال يور التي لر يتر ك ح ومويا ضالل يذن المرح ة قدد  كدر  

التي تر تدخضير وادجها  اي اإلوتاج.  ال يوها يي    ياا, ق يال, وصغير الحجر م اروة مل ال يور

يس ويا, ت ري دا,. ويعدد  دد   وتداج  00الجوسيم ويفال ين يتر تخضير  د  اإلوتاج  لي حوالي يمر 

 %. 12ال  يل يود وصول وس ة اإلوتاج  لي 

 المرحلة الثالثة:  -3

          يسدد ويا, حتددي تسددويي ال  يددل. ويضت دد  العمددر 02مددر وتسددمي مرح ددة اإلوتدداجم وتمتددد مددن ي

الذي يحتفظ  ال  يل ايدص حسدع ظدرو  التر يدةم ويتوقد  يدذا العمدر ي دي الودواحي االقتصدادية 

        الدرجددة اجولددي. ويسددتمر وظريددا,  تر يددة ال  يددل مادامدد  الجدددوا مددن تر يددة ال  يددل يك ددر مددن 

  الر ح اليومي ل وحدة الموتجة اي المزرية.

المرح ة حتي يصل  لي ال مة ادي يمدر حدوالي ويتدرج ال ائر اي زيادة معدال   وتاجص اي يذن 

م ويكون اإلوتاج جيدا, وال يور جيدة  م دار مدا تحدااظ ال يدور ي دي مسدتوا اإلوتداج يس ويا,  11

 اي ال مة الذي ال ي  ث ين ي دي  االوحدار تدريجيا, حتي يصل  لي يقل حد اي وهاية يمر ال  يل.

ة ادي الدوزن يسد ويا,م وتسدتمر الزيداد 02والي يستمر ومو ال ائر اي يذن المرح ة حتي يمر ح 

حتي ذلك العمرم  ال ين يية زيادة اي الوزن  عد يذا العمر تعد واتجة ين توال الدين اي جسر 

       ال ددائرم و التددالي ض ددل اددي التغذيددة يجددع ي ددي الموددت  العمددل ي ددي تداركددصم جن تواددل الدددين 

           حيدث الحاجدة  لدي كميدة مدن ال اقدة لتكويودص مدن ادااة  لدي يودص مك د   ائر ال ياد اي جسر ال

 اإوص ي  ل يياا, من  وتاج ال يد.

 تتر تغذية الدجاج ال ياد اي مرح ة اإلوتاج ي ي واحد من الم ديين اآلتيين: 

 على أساس معدل اإلنتاج:  -آ

        ادددي مرح دددة مدددا. يي ين العواصدددر الغذائيدددة الالزمدددة لىوتددداج تع دددي حسدددع مسدددتوا اإلوتددداج 

          %  ددروتينم 11ال  يددل ي ي ددة تحتددوي  % مددعال,م يع ددي02اعودددما تكددون وسدد ة  وتدداج ال  يددل 

      % ادإن اسدتمرار  ي دا  ال يدور يدذا المسدتوا وفسدص02 يوما يودما توضفد وس ة اإلوتداج  لدي 

فديد مسدتوا من ال روتين يعدد زائددا, يدن الدالزرم لدذا االتغذيدة  ات دال يدذا ال رودام  ي ادي  تض
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                   لدددي م ددددار ك يدددريحتددداج  اجسددد وع دددروتين الع ي دددة يودددد اوضفددداد اإلوتددداج.  ن ات دددال يدددذا 

من المع وما  و لي  دارة ال  يل  كفا ة ياليةم ممدا يدا  لدي اهد ص مدل يددد ك يدر مدن الموتجدين 

  ات ايص اي  الدوا ويفال ات ال اجس وع العاوي.  ال يوصحو التالي 

 التغذية حسب االستهالك:  -ب

  ا,  عين االيت ار العوامل التي تؤعر ي دي معددل اسدتهالك الغدذا  جميعهداموال يذا ال روام  آضذ

 ذ يتر قياس معدل استهالك ال يور من الع   يوميا,م ومن عر يهكل الع د  ليحتدوي ي دي الوسدع 

        المئويدة مدن العواصدر الغذائيدة و هدكل يدتمكن ال ددائر معدص مدن الحصدول ي دي الكميدا  الالزمددة 

 معدددلمددن العواصددر الغذائيددة اددي الكميددة التددي يسددته كها مددن الع دد  اددي اليددور. يودددما يددتر قيدداس 

          التددي تددؤعر ي ددي معدددل اسددتهالك اسددتهالك الع دد  امددن ال ددديهي ين ترايددي العوامددل جميعهددا 

الع   ) الحدرارةم العدريم  اقدة الغدذا م وادل ال يدور.....ص وقدد صدمر ال رودام   حيدث يح دي 

   امن مدا واسل من معدال  االستهالك. مستوا عا تا, من العواصر الغذائية يوميا, ) يدا ال اقةص

و هكل يارم يوصح  عدر تغيير الغذا  ضالل قمة اإلوتداجم  ال  ذا اوضفدد معددل اسدتهالك الع د  

  هكل حادم يو كم دي يار وؤكد ين يت ل المر ي ق يعص ال ين ي ود يذا ال  يل. 

 مرحلة انتاج البيض: 

. يسدد ويا,  00-01هددهرا,م  ذ ت دددي الدجاجددة  واددل ال دديد  عمددر  11 -11حتددي يسددتمر االوتدداج 

             يهددددهرم  1%  عمددددر 00 -02 االرتفددددال حتددددي قمددددة االوتدددداج  ويخضددددذ موحوددددي واددددل ال دددديد

 ههرا,.  11%  عمر 11-02عر ي دي  االوضفاد حتي مستوا 

 وبذلك تقسم دورة إنتاج البيض إلى مرحلتين: 

         يسددد ويا,م تحتددداج ضاللهدددا الدجاجدددة ل غدددذا   00يسددد ويا, وحتدددي  00مرح دددة يولدددي مدددن يمدددر  -آ

 لمواجهة الوموم ول حصول ي ي  وتاج جيد وجسر جيد. 

        يسدد ويا,م يكددون ايهددا وزن الجسددر قددد   دد   10يسدد ويا, وحتددي  00مرح ددة عاويددة مددن يمددر  -ع

 دن الجيدم وتحتاج الدجاجة ل غذا  لمواجهة: ح

 %. 00 -2اوتاج  يد متزايد من  -1

 زيادة وزن الجسر حتي يصل  لي ييظمص.  -0

 غ اي وهاية المرح ة. 10غ اي ال داية حتي 02وزن ال ياة من زيادة  -1

 االحتياجات من الطاقة :  -آ

كمية ال اقة الالزمة لحفظ الحيداةم ويدي تتع دي  التمعيدل ال ايددي وحيدز الجسدر التمعي دي  -1

. ولمددا كاودد   اقددة )حددرارةص 2711)وص ×  11وت  دد   2711يوددص  ددا ) الددوزن  كدد ص مع ددرا, 

 ظ الحياةم اتص ح العالقة كاآلتي: % من  اقة حف10تساوي التمعيل ال ايدي 

BM  =11  × 2711)وص ×   

  
        وياددا  لهددذن المعادلددة ال اقددة التددي يصددراها ال ددائر  الحركددة  

 % اي الحظائر اجراية. 12% اي حال اجقفاصم يو 11اي الحظيرة ويي تمعل 
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          كي دددو كدددالوري  10غرامدددا,م تحتددداج  10 يادددة قياسدددية  إلوتددداجكميدددة ال اقدددة الالزمدددة  -0

 الموجودة اي ال ياةص. ) ويي كمية ال اقة 

 = .... )ك.كص10كمية ال اقة اليومية ل دجاجة ال يااة =  اقة حفظ الحياة + 

 االحتياجات من البروتين : -ب

 تتمعل االحتياجا  الغذائية إلوتاج ال يد  اآلتي: 

 اوتاج ال يد  -ومو الريش –زيادة الوزن  –حفظ الحياة 

 كمية البروتين الالزمة لحفظ الحياة:  -1

) يي مسدد ح الجسددر التمعي دديص  2711دلدد  الدراسددا  ين يودداك يالقددة  ددين وزن الجسددر )وص 

        م دد  يوميدددا,  012 -022وم دددار آزو  التمعيددل الددداض ي المفددرز ادددي ال ددولم ويددذا يعددادل 

كد   171. اإذا يضذوا مدعال, دجاجدة وزوهدا 2711من مس ح الجسر التمعي ي م يو )وص لكل وحدة 

                      2711ص 171ص × )012 -022ايكدددددددددددددون : م ددددددددددددددار آزو  التمعيدددددددددددددل الدددددددددددددداض ي = )

 م   آزو   يور.  121يي  المتوس  

          171= 0701×  121ويكدددون م ددددار ال دددروتين الدددذي يع دددي يدددذن الكميدددة مدددن اآلزو  = 

 غرار  روتين يور 

 % اإن: 11و ايت ار ين كفا ة تحويل  روتين الغذا   لي  روتين اي الجسر يساوي 

   ×  171م دددار ال ددروتين الددالزر )غ يددورص = 

  
  غ يددور اددي مرح ددة اإلوتدداج اجولددي 170=  

 ك . 1711التي يكون وزن جسر الدجاجة ايها حوالي 

كدد   171يمدا اددي مرح ددة االوتدداج العاويددة والتددي تصددل الدجاجدة ايهددا  لددي الددوزن الحددي ال ددال  

  غ يور.  171اي حفظ الحياة  حدود ايكون م دار ال روتين الالزر 

 كمية البروتين الالزمة للنمو ) زيادة وزن الجسم (:  -2

        كدد  وتصددل  لددي يقصددي 1711الدجاجددة ت دددي  واددل ال دديد  ددوزن  كمددا ذكروددا سددا  ا,م اددإن

                 كدددددد   اددددددي وهايددددددة المرح ددددددةم يي ين الدجاجددددددة تزيددددددد اددددددي الددددددوزن  م دددددددار 171زن و

           ص يددددورم وكمددددا وع ددددر ين وسدددد ة ال ددددروتين 121غص ضددددالل اتددددرة ) 012= 1112 -1122)

 % اإن: 11اي الجسر تعادل 

 يوا المعادلة اكتعن ادددددددي يدددددددذن الزيدددددددادة مدددددددن الدددددددوزن = كميدددددددة ال دددددددروتي
       

   
            غم 11= 

  ويكون  ذلك معدل الومو اليومي اي الوزن : 

   
 غ يور.  2711=  

 % اإن: 11ي ولما كاو  كفا ة تحويل ال روتين اي الغذا   لي  روتين اي الجسر تساو

   × 2711= كمية ال روتين الالزمة ل ومو 

  
 غ يور. 170=  
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 كمية البروتين الالزم لنمو الريش:  -3

          % مددددن وزن جسددددر ال ددددائرم ووسدددد ة ال ددددروتين1اوتدددداج ال دددديد تكددددون وسدددد ة الددددريش يوددددد 

 % اتكون: 11%م ومعامل تحويل ال روتين 10 الريش 

           كمية  ال روتين الالزمة لومو الريش غ اليور= 
 معدل الومو اليومي         

      
  

ص يدور 121غ يور . وذلك ضالل اتدرة )2701و التالي اإن كمية ال روتين الالزمة لومو الريش = 

 غص. 012= 1112-11222وزيادة وزوية  م دار )

 كمية البروتين اليومية إلنتاج البيض:  -4

            % ديوددددا, 12وددددا, و %  روتي10و % مددددا  00غ تحتددددوي 10ال ياددددة ذا  الددددوزن ال ياسددددي 

 % رمادا, ضاما,. ومن وس ة ال روتين المئوية يكون: 11% كر وييدرا  و 1و 

  ×  10وزن ال روتين اي ال ياة = 

   
 غ  0710=  

يذن ال ياة  إلوتاجال روتين الالزر اي الغذا  % ام دار 11وكفا ة تحويل  روتين الغذا  يساوي 

 =        

  
 م يمدا ادي الفتدرة التدي ت دي ذلدك يزيدد وزن ال يادة غ اي المرح دة اجولدي  1070=  

 غ يور. 1171يذن ال ياة  إلوتاجغم وتص ح  ذلك كمية ال روتين الالزمة 02 لي حوالي 

          والومددوو الوتيجددة تكددون كميددة ال ددروتين الالزمددة يوميددا, ل دجاجددة ال يااددة مددن يجددل حفددظ الحيدداة 

 وومو الريش و وتاج ال يد تساوي: 

  . غ يور 11711= 2701+1071+170+170اي المرح ة اجولي :  -

  .غ يور  11711= 2701+1171+170+171اي المرح ة العاوية:  -

 االحتياجات من األحماض األمينية:  -ج

كما ذكروا سا  ا, اي تحديد االحتياجا  الغذائية ل  يور الوامية من اجحماد اجميوية يوص ال تكفي 

          كميدددة ال دددروتين ادددي الغدددذا  لتحديدددد احتياجدددا  الدجاجدددة مودددصم  دددل ال دددد مدددن اجضدددذ  الحسددد ان 

مداد اجميويدة موجودة ايدص. وكمدا وع در ت سدر اجحوويية يذا ال روتين م يي اجحماد اجميوية ال

 لي: غير يساسية )غير اروريةص ويساسية )اروريةص وتضت   ين  عادها ادي ين اجحمداد 

         غيددر اجساسدددية يمكددن ل ددددواجن ين تكووهدددا مددن مصدددادر  روتيويدددة ) يحمدداد يميويدددة يساسددديةص 

         ومددن مصددادر غيددر  روتيويددة  يومددا ال يمكددن تكددوين اجحمدداد اجميويددة اجساسددية والتددي ال ددد 

 من وجوديا اي ض  ا  الدواجن ومن ييمها المعيووين والاليسين. 

 االحتياجات من الدهون:  -د

مصددر اجحمداد ص ويدي A,E,D,Kالديون مصددر غودي  ال اقدة والفيتاميودا  الذوا دة ايهدا ) 

         واجرهددديدوويكص  الديويدددة غيدددر المهددد عة الادددرورية إلوتددداج ال ددديد ) ال يووليدددك وال يووليويدددك

                    يسددددد ع و صدددددها اوضفاادددددا, ادددددي  وتددددداج ووزن ال ددددديد وق دددددة ادددددي وسددددد ة الف دددددس. والتدددددي 
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            % اددددي يالئددددي الدددددجاج ال يدددداد ودجدددداج التر يددددة.0-1تسددددتضدر الزيددددو  والددددديون  وسدددد ة 

  تكون الذرة الصفرا  غوية  الديون المحتوية ي ي اجحماد الديوية الارورية. ويادة ما

 الخام :    األليافاالحتياجات من  -هـ 

          % 12-0تتدددراوس وسددد ة اجليدددا  الضدددار ادددي يالئدددي الددددجاج ال يددداد ودجددداج التر يدددة  دددين 

          دون حدددوث ياددرار م ولكددن المهددك ة تكمددن يوددص مددل زيددادة وسدد ة اجليددا  الضددار اددي الع ي ددة 

       % 10يددزداد اوضفدداد معامددل ياددر المكووددا  الغذائيددة اجضددرام كمددا ين زيددادة وسدد تها يددن 

 تس ع التها ا, اي ال واة الهامية يوعكس تخعيرن السيئ ي ي الومو و وتاج ال يد.  

 االحتياجات من األمالح المعدنية:  -و

من يير العواصر المعدوية ل دجاج ال ياد وذلك لدوريما اي تكوين ال هرة  P,Caيعد يوصري 

           ويتوقددد  مسدددتوا الكالسددديور ادددي ي ي دددة الددددجاج ال يددداد ي دددي يددددة يوامدددل: وصدددال تها م 

 يدد ال يدم وكمية الغذا  المسته كةم ومستوا الفوسفور اي الع ي ة. 

         امدددا  مدددن الكالسددديور لكدددل  يادددة توتجهدددام ير عدددة غر ص0) ويمومدددا, تحتددداج الدجاجدددة لحدددوالي

 غ . 070 – 0% وكمية الكالسيور اي ال ياة 02-02جن وس ة امتصاص الكالسيور 

         واددي حددال يدددر تددوار الكميددة الكاايددة مددن الكالسدديور والفوسددفور اددي غددذا  الدجاجددةم اإوهددا ت ددور 

 ذ يحتجدز الكالسديور لتكدوين ال هدرةم  هدر جز  مدن محتدوا العظدار مدن الكالسديور والفوسدفورم 

                  غ مددددن الفوسددددفور 2700 يومددددا يو  ددددي الفوسددددفور اددددي ال ددددول. كمددددا وتحتدددداج الدجاجددددة  لددددي 

 . ال ا ل لالستفادة يوميا, 

             يع ددددي  CaCo3وقددددد يع تدددد  التجددددارع ين  ي ددددا  الدددددجاج مسددددحوي كر ووددددا  الكالسدددديور 

     مددن احتياجددا  الكالسدديور ي ددي صددورة  ⁄   لددي  ⁄  قهددرة رقي ددةم ولددذلك يفاددل  ي ددا  

 المفرز اي المعدة.  Hclتخعرن وذو اوص  حمد مسحوي الصد  لعدر 

         الك ددي جددز  مددن الكالسدديور لكددل جددز  مددن الفوسددفور  170كمددا يجددع ين يحتددوي الع دد  ي ددي 

ن يددذين العوصددرين السددتضدامهما اددي مضت دد  لاددمان حصددول ال يددور ي ددي الكميددا  الكاايددة مدد

 حيوية التي تجري داضل الجسر كتكوين العظار يو قهرة ال ياة. اجغراد ال

            وادددي حدددال احتدددوا  الغدددذا  ي دددي كميدددا  ك يدددرة مدددن الفوسدددفورم ادددإن الزائددددة موهدددا ت دددرس 

                الكالسدددديوري ددددي هددددكل اوسددددفا  الكالسدددديور ممددددا يددددؤدي  لددددي زيددددادة ال  ددددع ي ددددي يوصددددر 

 اي الع   ل مسايدة ي ي  رس الكميا  الزائدة من الفوسفور. 

            كمدددا يرايدددي ادددي ييدددال  الددددجاج تدددوار العواصدددر المعدويدددة اجساسدددية وغيدددر اجساسدددية كدددي 

 ال توضفد وس ة االوتاجم وال تتخعر وس ة الف س. 
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 االحتياجات من الفيتامينات:  -ي

        اجيميدددة الحيويدددة التدددي تؤديهدددا الفيتاميودددا  ادددي جسدددر الددددواجن اإودددص مدددن الواجدددع وظدددرا,  لدددي 

ويواك جداول تواح يذن االحتياجا  مراياة وجوديا اي العالئي حسع احتياجا  الجسر موها. 

         لكددل كدد  ض  ددة وحسددع الكميددا  المحددددة سددوا   الوحدددة الدوليددة يو  ددالغرار يو المي ددي غددرار 

                                                     العمريددددددددددددددددة ل  ددددددددددددددددائر ووددددددددددددددددول الع دددددددددددددددد  الم دددددددددددددددددر وحسددددددددددددددددع المرح ددددددددددددددددة 

 . ي   اوتاجيص -تحايري ق ل االوتاج -ي   وامي - ادئ) ي   

 بعض االعتبارات الخاصة في تغذية الدجاج البياض:  -

         وظددرا,  لددي ت ددور ت ويددة مسدداكن الدددواجن و مكاويددة السددي رة ي ددي الظددرو  ال يئيددة داض هددا  -*

م و° ر11ايدددص يدددن  ال ت دددلت  دددي درجدددا  الحدددرارة ادددمن معددددل   حيدددث                 تزيدددد يدددن  ال هدددتا ,

  يددا, يومك.ك   112صديفا,. ا دد يمكددن ت ددير احتياجددا  الدجاجدة ل  اقدة االسددت ال ية  حددود ° ر01

                             يدددددددا, لكدددددددل دجاجدددددددة ادددددددي المودددددددا ي الحدددددددارةمك.ك يوم 001ادددددددي المودددددددا ي ال ددددددداردةم و 

                غ  ددددروتين اددددي مرح ددددة االوتدددداج اجولدددديم 11حصددددول الدجاجددددة ي ددددي  مددددا ياددددمنويددددذا 

 غ اي المرح ة العالعة واجضيرة من  وتاج ال يد.11غ اي المرح ة العاويةم و10و

يواك يالقة  ين وس ة ال روتين اي الع   الجايز المتزن وحجر ال ياة التي توتجها الدجاجةم  -*

ا د وجد ين زيادة وس ة ال روتين اي الض  ا  اي المرح ة اجولي مدن االوتداج يعمدل ي دي زيدادة 

  هددر  ين تكددون الزيددادة اددي ال ددروتين يكعددر ممددا تحتاجددص الدجاجددة إلوتدداج حجددر ال ياددة الموتجددة 

                        يادددددة واحددددددة. كمدددددا لدددددوحظ يودددددص يودددددد زيدددددادة حجدددددر ال يادددددة تدددددو ص سدددددماكة قهدددددرتهام 

 وين لألل ومين ) ل  يادص دورا, اي زيادة حجمها يك ر من دور الصفار. 

وس ة ال روتين اي الض  ة الجايزة والجدول التالي ه ك ويياا, يواك يالقة  ين كمية الع   المست

 يواح ذلك: 

نسبة البروتين في العلف 
% 

2222 21 22 11 11 1.21 1.23 122. 12 

كمية العلف المستهلك 
 غ/دجاجة/ يوم

12 12 12 12 122 122 112 112 122 

  

المكدون الدرئيس ل دون صدفار  المتواارة اي المواد الع فية و ضاصة الكزاوعوايدلتعد الص غا   -*

                    ددددة. ال دددديدم وتتواسددددع هدددددة ال ددددون اجصددددفر  ددددردا, مددددل كميددددة يددددذن الصدددد غة اددددي الض 

يصفر متوس  الهدة ادي صدفار ال ديد اال دد مدن احتدوا  ض  دا   ومن يجل الحصول ي ي لون

 ة اي الحصول م   ك  ض  ةم ويود الرغ 00-11الدجاج ال ياد ي ي الص غة المذكورة  وس ة 

 م   ك  ي  .  00 -00ي ي لون غامي ل صفار تزاد كمية الص غة لتص ح ما ين 

          صددددواييا, والتددددي تاددددا   المحاددددرةويوجددددد حاليددددا, اددددي اجسددددواي العديددددد مددددن الكاروتيوددددا  

وعوايلم اي حال اات اريا لها يو اي حال الرغ ة زالض  ا  الدواجن من يجل تزويديا  ص غة الك

              صدددفار ال ددديد يو ج دددد الفدددروج   دددون يصدددفر غددداميم  ذ تادددا  يدددذن المستحادددرا    إوتددداج

 غ  ن ض  ة ي فية. 11- 0 وس ة 
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                ول ددددد ت ددددين ين الدددددجاج المر ددددي اددددي يقفدددداص يكعددددر قدددددرة ي ددددي اسددددتضدار صدددد غا  الصددددفار 

              يددد مددن امتصدداص الصدد غا م مددن دجدداج التر يددة اجرادديةم وين زيددادة الددديون اددي الع ي ددة تز

 وين لون الصفار ت ل هدتص ك ما ازداد معدل  وتاج ال يد. 

         ويضيددرا, يمكددن ت ضدديص احتياجددا  الدددجاج ال يدداد مددن ال اقددة وال ددروتين ضددالل مراحددل االوتدداج 

 اي الجدول التالي: 

الطاقة 
االستقالبية 

 ك.ك/كغ
 المناطق الحارة المناطق الباردة

 
وس ة 

 ال روتين %
كمية الع   

 غ  دجاجة

كمية الع   
غ  إلوتاج 

  ياة

وس ة 
 ال روتين %

كمية الع   
 غ  دجاجة

كمية الع   
غ  إلوتاج 

  ياة

 مرحلة أولى

0112 10 111 100 1172 122 101 

1022 11 121 111 1072 01 100 

1212 11 122 101 0272 02 111 

 مرحلة ثانية

0122 1071 111 111 1072 122 110 

0012 1172 121 100 1070 01 100 

1122 1072 122 110 1171 02 101 

 مرحلة ثالثة

0122 1071 121 112 1170 01 111 

0012 1172 122 101 1071 02 101 

1122 1171 01 111 1171 10 110 

 

 دور الكالسيوم في تكوين القشرة:  -

 1سدر122لكدل م د  12يجع استمرار المحااظة ي ي مستوا الكالسيور اي الدر عا تدا, يودد معددل 

           ي ددي ذلددك مسددتوا الكالسدديور  الغددذا  وم دددار الممددتص موددص اددي ال ودداة الهاددميةم درم ويسددايد 

          الغدذا م الوسد ة  دين كالسديور: اوسدفور  الغددذا م  Dوكدذلك مسدتوا كدل مدن الفوسدفورم ايتدامين 

          اددإذا قدددل الكالسددديور الممدددتص مددن ال وددداة الهادددمية يدددن الددالزر لتكدددوين ال هدددرة ت دددور الدجاجدددة 

  سحع الكالسيور الالزر لها من الهيكل العظمي  المعدل السا ي. 

          غ يت  ددع اجمددر مددن الدجاجددة 0وكمددا سدد ي لتكددوين قهددرة  ياددة قياسددية م دددار الكالسدديور  هددا 

         اددي السددايةم اددإذا كاودد  اتددرة تكددوين ال هددرة  ددرحر الدجاجددة  Y 27111يور  معدددل كالسددسددحع 

 ساية ت ري ا, ايكون: 02يي 

 غرار.  071= 27111×  02م دار الكالسيور الم  وع = 

% اددإن م دددار الكالسدديور الواجددع 02 -12 كاودد  وسدد ة االسددتفادة مددن كالسدديور الغددذا   ددينو ذا 

   ×  071تواارن  الغذا  يوميا, يساوي: 

  
 غرار كالسيور  اليور.  0=  
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           % يكدددون م ددددار02وقدددد وجدددد يودددص ادددي الددددجاج ال يددداد الدددذي ت  ددد  وسددد ة وادددل ال ددديد  دددص 

           الغدددذا  غم ويت  دددع يدددذا الم ددددار تدددواير الكالسددديور ادددي  171الكالسددديور ادددي ال هدددرة حدددوالي 

 غ اليور ت ري ا,.  170 معدل 

           وي ددي ييددة حددال  ذا لددر يتددوار يددذا ال دددر مددن الكالسدديور اددي الغددذا  ت ددور الدجاجددة  هدددر جددز  

           مدددن محتددددوا العظددددار مددددن الكالسدددديور والفوسدددفور حيددددث يحتجددددز الكالسدددديور لتكددددوين ال هددددرة 

              ك ادددإن ظهدددور الفوسدددفور ادددي  دددول الدجاجدددة ال يددداد يومدددا يو  دددي الفوسدددفور ادددي ال دددولم لدددذل

ي ي يدر العظار يو يدر كفايدة الع ي دة مدن يوصدر ) ين  ريي اتحة  ضراج جراحيةص يعد دليال, 

% 271واي حال يدر تجاوز وس ة الفوسفور اي ال ول الكالسيور  ال در المواسع لتكوين ال هرة. 

  جاجة ال يااة اي حالة غذائية   يعية وجيدة.ين الداإن ذلك يعت ر دليال, ي ي 

 

 

 اوته  المحاارة


