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اإن ما يدعو اإلى التفاوؤل والطماأنينة على م�ستقبل تربية الدجاج الالحم،  وزيادة 
املنتج من حلومها اإقامة الكثري من امل�ساريع اخلا�سة الكبرية منها وال�سغرية يف 
جمال تربية واإنتاج الدجاج الالحم، واإنتاج ال�سي�سان، واأي�ساً التو�سعات امل�ستمرة 
ال�سمكية يف  والرثوة  الزراعة  وزارة  وزعتها  التي  ال�سغرية  الإنتاجية  للوحدات 
العوام ال�سابقة من خالل برنامج دعم وتطوير قطاع �سغار مربي الدواجن يف 
ال�سلطنة. ي�ساف اإلى ذلك قيام اأعداد كثرية من معامل التفريخ م�ستفيد من 
هذه امل�ساريع واأي�ساً الت�سجيع امل�ستمر ملربي الدواجن يف تربية الدواجن املحلية 
لزيادة اإنتاجيتها وذلك لتاأقلمها مع الظروف البيئية املحلية من خالل برامج 
واملعدات  باخلدمات  املربني  ودعم  �سنوياً،  تنفيذها  يتم  التي  احليواين  الإر�ساد 
التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى زيادة الإنتاج مثل )الفقا�سات الأتوماتيكية ال�سغرية 

احلجم (.
الدواجن وخا�سة  الإر�سادي �سيوفر للمهتمني برتبية   الكتيب  وعليه فاإن هذا 
وعمل  التفريخ،  عملية  جمال  يف  الفنية  املعلومات  من  الكثري  البي�ض.  تفريخ 
املفرخات لزيادة معارفهم وتنمية مهاراتهم لتتحقق الفائدة املرجوة منه واهلل 

املوفق.
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التفريـــخ :

التفريخ هو النتقال بجنني الطيور من حياة ال�سكون الظاهري داخل البي�سة 
�إلى حياة �لن�شاط �حليوي خارجها ، وهو يف حقيقة �لأمر ي�شبه عملية �إنبات 
البذور حيث يحتاج اإلى نف�ض العوامل التي حتتاجها البذور لالإنبات، واأي�ساً 
يتم  وعندما  البذور  يف   الإنبات  ن�سبة  ت�سعف  التي  الأ�سباب  لنف�ض  تف�سل 
توفري الظروف املالئمة للجنني من احلرارة والرطوبة والتهوية والتقليب 
من وقت لآخر فاإن اجلنني ي�ستكمل منوه، وينجح يف عملية الفق�ض واأن اأحد 
الختالفات الذي مييز الطيور عن احليوانات الثدييه هو اأنه يف  اأغلب مراحل 
النمو اجلنيني لديها تتم خارج ج�سم الأم ، ولهذا فان ال�سلة الع�سوية بني 
البي�سة املخ�سبة والأم اأثناء عمليات النمو اجلنيني منعدمة متاماً . ولذلك 

جند اعتماد اجلنني على مكونات البي�سة  فقط يف غذائه ..

والتفريخ الطبيعي هو قيام الدجاجة باحت�سان البي�ض بالغريزة التي وهبها 
والرطوبة  احلرارة  بتوفري  تقوم  حيث  لتكاثرها  لها  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

والتهوية والتقليب من وقت لآخر.

عمليــــة التفـــريخ
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 مميزات التفريخ ال�ضناعي: 
  يزيد عملية الإنتاج املكثف والوا�سع. 

  ميكن القيام به يف اأي وقت من ال�سنة تبعاً لرغبة املربي. 
  يزيد من �سرعة الإنتاج حيث ميكن تفريخ اأعداد كبرية يف وقت واحد.

  ي�ساعد يف  ال�سيطرة على الأمرا�ض الناجتة من عملية التفريخ .

 اأنواع ماكينات التفريخ:
توجد اأنواع خمتلفة من ماكينات التفريخ يف الأ�سواق حيث جندها خمتلفة عن بع�سها 

بعدة عوامل نذكر منها :

1- حجم املفرخة: 
اإلى   30 من  �سعتها  ترتاوح  التي  ال�سغرية  منها  خمتلفة  �سعات  ذات  مفرخات  توجد 
اإلتي  والكبرية  بي�سة  الى1000   500 من  �سعتها  ترتاوح  التي  واملتو�سطة  بي�سة   500
اإلى  ت�سع  التي  القت�سادية  للم�ساريع  واأف�سلها  بي�سة   1000 من  لأكرث  �سعتها  تكون 

25000بي�سة فاأكرث .

2- م�ضدر احلرارة باملفرخة: 
يكون م�سدر احلرارة بهذه الأنواع من املفرخات اإما عن طريق �سخانات كهربائية اأو 

اأنابيب مياه �ساخنة  اأو هواء �ساخن .

مروحة لتوزيع الهواء ال�ساخن
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 مفرخات ذات هواء مندفع )متحرك ( من جزء واحد: 
 حيث تتم عملية التفريخ باكملها حتى خروج ال�سي�سان يف نف�ض املكان وهي مزودة 
ومروحة   )Thermostat( احلرارة  لدرجة  مبنظمات  مت�سلة  كهربائية  ب�سخانات 
يتم  اأو  اليدوية  بالطريقة  اإما  التقليب  عملية  وتتم  احلرارة،  ودرجة  الهواء  لتوزيع 
 500 اإلى  ت�سل  املفرخات  من  النوع  لهذا  وال�سعة  اأوتوماتيكياً  للتقليب  جهاز  اإ�سافة 

بي�سة.

 ، )مفرخ  منف�ضلني  جزاأين  من   ) )متحرك  مندفع  هواء  ذات  مفرخات   

مفق�ض(:  

وهذه املفرخات تكون ذات �سعات كبرية ت�سل الى45000 بي�سة ويكون املفرخ جزء يف 
مكان خا�ض به واملفق�ض مبكان اآخر حيث كل منهما يهيئان املقومات اخلا�سة بعملية 
التفريخ من درجة حرارة ورطوبة وتهوية وتقليب وتربيد باملعدلت اخلا�سة لكل من 

املفرخ واملفق�ض لإمتام عملية التفريخ .

م�سخةمن جزء واحد
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 اأق�ضام املفرخة: 
 املفرخة حتتوي على ق�سمني رئي�سني هما املفرخ )احلا�سنة ( واملفق�ض بحيث يكونان 
اأو قد  يف نف�ض املكان كما يف املفرخات ال�سغرية ذات ال�سعة التي ت�سل الى500 بي�سة 

يكونان منف�سلني كما يف املفرخات ذات ال�سعات الكبرية .

 Sitter : ) 1- املفرخ )احلا�ضنة 
وهو الق�سم الذي يتم فيه و�سع البي�ض منذ اليوم الأول من فرتة التفريخ اإلى اليوم 
عملية  من  ت�سهل  خا�سة  اأطباق  يف  البي�ض  ويو�سع  الدجاج  حالة  يف  ع�سر  الثامن 

التقليب حيث يتم التقليب بداية من اليوم الرابع من اإدخال البي�ض يف هذا الق�سم .

اأطباق التقليب يف املفرخة
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HATCHER : املفق�ض 
اإليه البي�ض بعد اليوم الثامن ع�سر حتى ميعاد الفق�ض وهو  وهو الق�سم الذي ينقل 
اليوم احلادي والع�سرون ويجب اأن تكون ال�سواين املوجودة بهذا الق�سم وا�سعة حتى 

تكون مريحة لل�سي�سان التي تفق�ض وليتم تقليب البي�ض يف هذا الق�سم.

جدول )1( يبني معدلت تفريخ بي�ض الدجاج :
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 الظروف املنا�ضبة للتفريخ ال�ضناعي:
تعمل املفرخات على تهيئة الظروف البيئية املنا�سبة لكي تتم عملية التفريخ للبي�ض 

وهي كالتايل: 

1- درجة احلرارة : 
تكون درجة احلرارة مابني 37- 38 درجة مئوية وذلك لتامني النمو والتطور للدجاج 

وتتوقف هذه الدرجة على نوع البي�ض املراد تفريخه.

2- التهويـــــــة:
وجود التهوية بهدف توفري الأك�سجني واإخراج ثاين اأك�سيد الكربون اإلى خارج ماكينة 
تركيز  يكون  اأن  من  لبد  حيث  الأجنة  يف  كبري  نفوق  حدوث  عدم  ل�سمان  التفريخ 
الأك�سجني حوايل 21% اأي برتكيزه يف الهواء العادي اأما ثاين اأك�سيد الكربون فرياعى 
الأجنة  اختناق  نتجنب  حتى  الهواء  من  10000جزء  لكل  جزء   90 عن  زيادته  عدم 
وبالتايل انخفا�ض ن�سبة الفق�ض و الن�سبة املنا�سبة لنمو وتطور الأجنة هي 0.5-0.4 % 

3- تقليب البي�ض: 
اأن يتم تقليب البي�ض عدة مرات يومياً وذلك حماكاًة للدجاجة يف التفريخ  يراعى 
تقليب  يجب  حيث  احلديثة  املفرخات  يف  اآليا   البي�ض  تقليب  فيها  يتم  و  الطبيعي 
والثانية  درجة   45 بزاوية  لالأعلى  الأولى   ) مرتني  على   ( درجة   90 بزاوية  البي�ض 

جدول يبني درجات احلرارة لعملية التفريخ ح�سب نوع البي�ض:

درجة احلرارة)مئوية(نوع البي�ض

37-38الدجاج
37.5الرومي

37.8 -38البط
3705-3708االإوز

35.5-37.5النعام
37.5-37.9طائر ال�صمان
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جدول يبني عدد مرات التقليب لبع�ض انواع الطيور: 
مدة وقف عملية التقليباقل عدد مرات التقليبالنوع 

 3 اأيام6مراتالدجاج
4 اأيام4مراتالرومي

 5 اأيام2مرةالبط
5 اأيام2مرةاالإوز

3 اأيام4 مرات النعام
3  اأيام24مرةطائر ال�صمان

لالأ�سفل بزاوية 45 درجة وبهذا يجد اجلنني مت�سعاً للنمو الطبيعي كما اأنه يتعر�ض 
يف كل مرة اإلى حرارة املفرخ بو�سع خمتلف يوؤدي اإلى التوزيع الطبيعي للحرارة داخل 

البي�سة ولذلك يجب اتباع الآتي:

اإلى  واملدببة  اأعلى  اإلى  العري�سه  قمته  تكون  بحيث  �سحيح  ب�سكل  البي�ض  و�سع   -1
اأثناء فرتة منوه والذي يوؤدي بالتايل  اأ�سفل وذلك جتنباً من  اختالل و�سع اجلنني 

اإلى ارتفاع ن�سبة النفوق .
2- اأن يكون عدد مرات التقليب من 2 - 4 �ساعة طبقاً لنوع ماكينة التفريخ على األ يقل 
عدد مرات التقليب بالن�سبة لبي�ض الدجاج عن 6 مرات يومياً ) هذا التقليب يحدث يف 

ماكينات التفريخ والتي ميكث البي�ض بداخلها ملدة 18 يوماً (.
وعدم  باملفق�ض  البي�ض  و�سع  التفريخ يجب  عمر  الأخرية من  الثالث  الأيام  اأما   -3
التقليب  ليظل البي�ض يف و�سع �ساكن ملدة ثالثة اأيام متهيداً لفق�سه وخروج ال�سي�سان.

 فوائد التقليب:
يوؤدي تقليب البي�ض عدة مرات يومياً  اإلى حت�سني ن�سبة الفق�ض حيث انــه:

1-  مينع الأغ�سية اجلنينية من اللت�ساق ببع�سها البع�ض.
2- ي�سمح باأن ياأخذ اجلنني و �سعاً �سحيحاً داخل البي�سة. 

3-  يوؤمن توزيع كافئ و منا�سب للغذاء و الهواء واحلرارة للجنني. 

4- مينع اجلنني من اللت�ساق بق�سرة البي�سة.
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 4-التربيد: 
هذا  ويتاألف  للتربيد  بجهاز  الكبرية  ال�سعات  ذات  احلديثة  املفرخات  تزويد  مت  لقد 
اجلهــــــــــاز من �سبكــــــــــــة من الأنابيـــب تو�ســــــــع على اجلــــــــدران الداخليــــــــــة للمفرخــــــــة 
)احلا�سنـــة ( واملفق�ض ويجري يف هذه الأنابيب ماء بارد ي�ساعد على �سحب احلرارة 
الزائدة يف جو املفرخة وتظهر اأهمية التربيد مع تقدم عمر الأجنة فبعد اليوم الرابع 
كمية من احلرارة  باإ�سعاع  تقوم  بالتايل  والتي  الأجنة  الأجهزة يف  يتكامل منو  ع�سر 
جيداً  م�سدراً  ت�سيف  التي  اجلنني  ج�سم  يف  الغذائي  التمثيل  عمليات  من  الناجتة 
باملفرخات  التربيد  اأجهزة  اأهمية وجود  للمفرخة ولهذا ظهرت  من م�سادر احلرارة 

الكبرية لأجل التخل�ض من هذه احلرارة الزائدة .

5- ال�ضوء: 
اأن  حيث  الفق�ض  ن�سبة  على  تاأثرياً  لل�سوء  اأن  والباحثني  العلماء  بع�ض  لحظ  لقد 
جتهيز املفرخة ب�سوء �سادر من م�سباح - فلوري�سنت بقوة 4 و�ط على �رتفاع 23�سم 

فوق البي�ض يوؤدي  اإلى ارتفاع ن�سبة الفق�ض .

 ال�شروط الواجب توافرها يف بي�ض التفريخ:  
يجب �أن تتوفر عدة �شروط يف بي�ض �لتفريخ لإنتاج �شي�شان جيدة وبالتايل حتقيق 

ن�سبة عاليـــة من الفق�ض اأهمها :
1- اأن يكون البي�ض من �ساللة جيدة وذو ن�سبة فق�ض عالية. 

2- اأن يكون البي�ض الناجت من اأمهات معتنى بها جيدا من حيث الرعاية والتغذية .
3- اأن ل يكون عند البي�ض اكرث من اأ�سبوعني.

اأثناء  مرة  من  اأكرث  جمع  قد  البي�ض  يكون  اأن   -4
اليوم وخا�سة يف ف�سل ال�سيف .

الإ�سهال  مر�ض  من  خالية  الأمهات  تكون  اأن   -5
الأبي�ض.

6-اأنيكون �سكل البي�ض متنا�سب ولي�ض به ك�سور.
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 العوامل املوؤثرة يف عملية التفريخ: 
تنق�سم العوامل التي توؤثر يف عملية التفريخ اإلى ق�سمني:

1- عوامل موؤثرة يف بي�ض التفريخ. 
2- عوامل موؤثرة يف عملية الفق�ض.

  عوامل موؤثرة يف بي�ض التفريخ: 
اأهم العوامل التي توؤثر يف  بي�ض التفريخ هي:

 1- وزن البي�ضة: 
هناك عالقة بني وزن البي�سة ووزن ال�سو�ض عند الفق�ض، حيث اأن البي�ض ذا الوزن 
وزن  زاد  كلما  جند  اأننا  اإل   ، ال�سغري  الوزن  ذا  البي�ض  من  اكرب  �سو�ساً  ينتج  الكبري 

البي�سة قلت ن�سبة الفق�ض وذلك لأ�سباب اأهمها :
اأمهات منخف�سة الإنتاج وبالتايل يكون ملقح   1- البي�ض الكبري يف العادة يكون من 

بحيوانات منوية خمزنة . 
2- اختالل الن�سبة بني ال�سفار والبيا�ض عن 2 بيا�ض : 1 �سفار ، وتظل ن�سبة ال�سفار 
ثابتة تقريباً وتزيد ن�سبة البيا�ض كثرياً ، مما يوؤدي ذلك اإلى عدم و�سول احلرارة اإلى 

اجلنني.
3- الق�سرة يف البي�ض الكبري تكون �سميكة و�سلبة مما ي�سعب على ال�سي�سان  ك�سرها 

اأثناء الفق�ض.
4- البي�ض الكبري قد يكون ناجت لحتوائه على �سفارين ، ومثل هذا البي�ض ليفق�ض.

اأما ال�سي�سان الناجتة من البي�ض ال�سغري تكون �سغرية احلجم جداً حيث ان مكونات 
البي�سة تكون اأقل من اإحتياجات اجلنني ولهذا نن�سح با�ستبعاد البي�ض الكبري و ال�سغري 

احلجم ول يفرخ ، وينتخب البي�ض متو�سط احلجم لإدخاله يف عملية التفريخ. 

  )Cleanness&Thickness of shell( 2- نظافة الق�شرة و�شمكها
تتاأثر ن�سبة الفق�ض مبدى نظافة ق�سرة البي�سة و�سمكها وجتان�ض تكوينها و�سالمتها 
من اخلدو�ض ، فوجود الأو�ساخ على ق�سرة البي�سة يوؤدي اإلى تعر�ض البي�ض  ملهاجمة 
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 ، الأحياء  هذه  لنمو  جداً  منا�سبة  املفرخ  يف  واحلرارة  الرطوبة  ن�سبة  لأن  البكرتيا  
عند  اجلنني  على  �سعبة  تكون  قد  ال�سميكة  الق�سرة  فاإن  الق�سرة  ل�سمك  وبالن�سبة 
حماولة ك�سرها اأما الق�سرة ال�سعيفة لمتد اجلنني باإحتياجاته من الكال�سيوم ، كما 
اأنها قد تنك�سر ولهذا يجب عليك عزيزي املربي انتقاء البي�ض النظيف وذي الق�سرة 

املتو�سطة ال�سمك لإدخاله يف املفرخة لتح�سل على �سي�سان جيدة .

:)egg shape( ضكل البي�ضة� 
يف�سل البي�ض البي�ساوي و يت�ستبعد البي�ض ذو الأ�سكال غري العادية مثل: 

1- البي�سة الكروية. 
2- امل�ستطيلة. 

3- املدببة اأو غريها. 
حيث اأن اجلنني يتجه براأ�سه للطرف العري�ض للبي�سة بعد اليوم الثامن ع�سر وي�سع 
راأ�سة اأ�سفل اجلناح الأمين بحيث يربز املنقار متجها نحو الغرفة الهوائية بينما تكون 
الأرجل منثنية اأ�سفل اجل�سم يف اإجتاه القمة ال�سيقة، بحيث ت�سغط مفا�سل الأرجل 
على الق�سرة عند هذه القمة ، وهذا الو�سع ي�ساعد يف ال�سغط على الق�سرة وثقبها ثم 

�سطرها ب�سكل متعرج لهذا يف�سل انتقاء البي�ض ذو ال�سكل البي�ساوي للتفريخ. 

 لون البي�ضة:  
بع�ض  انه يف  ال  الفق�ض  على  والقدرة  البي�سة  لون  بني  اأي عالقة  هناك  لي�ض  غالباً 

احلالت التي يكون فيها تركيز اللون على البي�ض غري طبيعي يف�سل ا�ستبعاده.

 )egg quality( املوا�ضفات الداخلية للبي�ض 
للبي�سة  الداخلية  الأجزاء  عن  الك�سف  وميكن  الداخلية  البي�سة  بنوعية  هذا  يتعلق 

بوا�سطة الفح�ض ال�سوئي ، حيث يالحظ :
1- الغرفة الهوائية  يلزم اأن تكون ثابتة عند الطرف العري�ض للبي�ض ويكون حجمها 
�سعوبة  الى  توؤدي  املتحركة  الهوائية  و)الغرفة  �سم   5-3 عمقها   يتجاوز  ول  �سغرياً 

التنف�ض(.
ال�سميك  البيا�ض  ، ومظهر  ، ل �سائاًل  ما  نوعاً  اأن يكون متما�سكاً  ، يجب  البيا�ض   -2

يكون غليظ ووا�سح .
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3- مظهر ال�سفار )متمركز ل يندفع كثري اإلى جوانب البي�سة(.
داخل  كتل حلمية  اأو  دموية  بقع  )اإن وجود   ، الغريبة  الأج�سام  البي�ض من  4- خلو 

البي�ض يدل على وجود مواد غريبة وين�سح باإ�ستبعاده(. 

  العوامل املوؤثرة يف عملية  فق�ض البي�ض: 

 1-  درجة احلرارة:
 توؤثر درجة احلرارة يف عملية فق�ض البي�ض على النحو الآتي:

1- اأن اأي ارتفاع اأو انخفا�ض يف درجة احلرارة لفرتة طويلة يوؤدى مل�ساكل كثرية فى 
فى  هذا  كبري،  ب�سكل  الفق�ض  ن�سبة  بانخفا�ض  النهاية  فى  تنتهى  و  التفريخ  عملية 
الفرتة الأولى من التفريخ، اأما فى خالل الـ 3 اأيام الأخرية فى التفريخ فيجب تقليل 
ناجتة من عمليات  لوجود حرارة  وذلك  واحدة مئوية  درجة  درجة احلرارة مبقدار 
التمثيل الغذائى التى تتم داخل البي�ض بوا�سطة الأجنة و عادة تكون درجة احلرارة 

فى الفرتة الأخرية من التفريخ ترتاوح بني 36.5 اإلى 37.3 درجة مئوية. 
واأ�سرع  اأكرب  انق�سامات  اإلى  يوؤدي  الطبيعي  معدلها  عن  احلرارة  درجة  ارتفاع   -2
ببع�ض  ي�سيبها  او  فتنفق  ال�سعيفة  الجنة  على  ذلك  يوؤثر  وقد  البي�ض  خاليا  يف 

الت�سوهات.
3- احلرارة العالية امل�ستمرة يف املفرخ او املفق�ض توؤدي الى فق�ض 

مبكر وبالتايل يكون ال�سو�ض الفاق�ض �سغري احلجم و�سعيفاً.
اجلنني  منو  يوؤخر  املعدل  عن  احلرارة  درجة  انخفا�ض   -4
ويت�سبب يف ت�سوهات خمتلفة ويوؤخر الفق�ض وقد تنفق الأجنـة 

نتيجـة لتاأخر ميعــاد فق�سها. 
والرتفاع  النخفا�ض  بني  احلرارة  درجات  يف  التذبذب   -5
ت�سوهات  اإلى  يوؤدي  مما  خمتلفة  ل�سرعات  اجلنني  يعر�ض 
واختالل يف التكوين ويف الغالب النفوق يف اأعمار مبكرة اأو يف 

نف�ض الوقت الذي حدث فيه تذبذب درجات احلرارة.
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2-  ارتفاع ن�ضبة ثاين اك�ضيد الكربون: 
املطلوب على  املعدل   املفرخة عن  بداخل  الكربون  اك�سيد  ثاين  ن�سبة  ارتفاع  يوؤثر    
ن�سبة  انخفا�ض  يف   وبالتايل   الأجنة  اختناق  يف  تت�سبب  حيث  البي�ض  فق�ض  عملية 

الفق�ض .

 3- عدم تقليب البي�ض بانتظام: 
عملية  اأثناء  باملفرخة  بانتظام  البي�ض  تقليب  عدم  حالة  يف  الفق�ض  ن�سبة  تنخف�ض 
التفريخ حيث يوؤدي اإلى اأن تلت�سق الأغ�سية اجلنينية ببع�سها البع�ض و اإلى الت�ساق 

اجلنني بالق�سرة ) وبالتايل يوؤدي اإلى النفوق ( .

4- زيادة مدة احلفظ: 
عند زيادة مدة احلفظ عن 7 اأيام تنخف�ض ن�سبة الفق�ض وذلك بزيادة عدد اأيام احلفظ 

 5- التلوث البكتريي للبي�ض:  
يوؤدي التلوث البكتريي ظهور بع�ض الأمرا�ض التي توؤثر على خف�ض ن�سبة الفق�ض 

مثل :

1- ال�ضاملونيال:
ن�سبة  خف�ض  على  موؤكد  تاأثري  لها  التي  الوحيدة  البكترييا  هي  بلورم  ال�ساملونيال 

الفق�ض .
توجد ال�ساملونيال بلورم  اأ�سا�ساً يف �سفار البي�ض ويرجع ذلك الى اإ�سابة البي�ض الذي 
امليكروب  للبلورم حتمل  ايجابية  بي�سة ناجتة من فرخات  ال�سفار ولي�ست كل  ينتج 
حيث اأنها تفرز ب�سورة متقطعة لبع�ض البي�ض ون�سبة البي�ض امل�ساب تكون كبرية اإذا 
كان تركيز امليكروب كبري يف البي�سة وعامة ينفق اجلنني امل�ساب يف غ�سون  18-14 
يوماً كما اأن ال�سي�سان التي تفق�ض وهي م�سابة تعاين من التهاب الكبد والطحال 
وت�سخمها مع وجود بقع نزفية عليها وكذلك التهاب كي�ض املخ التهاباً �سديداً وعدم 

امت�سا�سه يف ال�سي�سان الناجتة .
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 2- النيوكا�شل وااللتهاب ال�شعبي املعدي:
عند اإ�سابة القطيع البيا�ض باأي من هذين املر�سني فان بي�ض الدجاج يتاأثر باللتهابات 
الناجتة من العدوى ويظهر البي�ض الناجت من الدجاج امل�ساب م�سوهاً والق�سرة غري 
حيث  للتفريخ  ي�سلح  ل  وبذلك  البيا�ض  يف  �سابحة  هوائية  فقاعات  وتوجد  طبيعية 

تظهر بها اأجنة م�سوهة مع انخفا�ض ن�سبة الفق�ض .

 3- مر�ض االرتعا�ض الوبائي :
الفريو�ض  فاإن  البي�ض  و�سع  فرتة  اأثناء  املر�ض  بفريو�ض  الدجاجة  ت�ساب  عندما 
ينتقل اإلى البي�سة وتنفق ن�سبة عالية من الأجنة نتيجة لعدم تكامل منوها - كما اأن 

ال�سي�سان الفاق�سـة يظهـر عليها اأعـرا�ض املر�ض يف وقت مبكــر .

4- االأمرا�ض الطفيلية:
   ل يوجد لها تاأثري مبا�سر على عملية الفق�ض ولكن تاأثريها غري مبا�سر حيث ت�سحب 
الغذاء من الأمعاء مع الفيتامينات فتتاأثر ال�سي�سان الناجتة نتيجة نق�ض يف حيوية 

الدجاجة املنتجة وتنخف�ض بالتايل ن�سبة الفق�ض. 

  املعامالت ال�ضحية لبي�ض التفريخ:  

1- جمع البي�ض :
1- يجب اإدخال الذكور مع الدجاج عند البدء بعملية التفريخ باإ�سبوع قبل جمع البي�ض 

حيث يجمع البي�ض بعد اأ�سبوع اآخر ل�سمان اإنتاج بي�ض خم�سب .
الأقل  على  �ساعتني  كل  مره  مبعدل  يومياً  مرات   6  -  4 من  البي�ض  جمع  يجب   -2
درجة  اإلى معدل  درجة احلرارة   فيه  ترتفع  الذي  قد  ال�سيف   يف ف�سل  وخ�سو�ساً 

التفريخ فيبداأ اجلنني بالنق�سام والنمو فرتة من الوقت وبهذا يحدث نفوق مبكر .
3- يتعر�ض البي�ض اإلى درجة حرارة مرتفعة اإذا ترك مدة طويلة يف اأع�سا�ض البي�ض 

حيث متيل بع�ض الدجاج اإلى الرقاد عليه . 
والت�ساخ  والك�سر  للخد�ض  يعر�سه  البي�ض  اأع�سا�ض  يف  كبرية  فرتة  البي�ض  ترك   -4
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2- ا�شتعمال اأع�شا�ض البي�ض يف املزارع ال�شغرية واملتو�شطة :
املنتظر مبدة 3-2  البي�ض  بداية و�سع  العنابر قبل  البي�ض  يف  اأع�سا�ض  يجب و�سع 
بداية  عند  اإليه  تلجئ  البي�ض  لو�سع  اآمن  مكان  على  الطيور  تتعرف  حتى  اأ�سابيع 
الإنتاج ، ويجب منع الطيور من الرقاد  داخل الأع�سا�ض طوال اليوم حتى تعتاد عليه.

حجم الع�ض واأبعاده املختلفة اأمر يقرره يف الواقع حجم الطيور التي ترقد فيه.
وعادة ي�سنع الع�ض من اخل�سب ك�سندوق عادي ذي اأرجل مرتفعة مبقدار 10�سم  عن 

الأر�ض.

بع�ض  لتربز  نتيجة  البكتريي  والتلوث 
وقد  باأقدامها  عليه  وقوفها  اأو  الدجاج 
باإحدى  لالإ�سابة  �سبباً  ذلك  يكون 

ميكروبات مر�ض ال�ساملونيال .
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3- تنظيف البي�ض:
توجد خماطر كبرية من تفريخ البي�ض املت�سخ حيث اأنه:  

ماكينات  داخل  بكرثة  تتوالد  التي  الفطريات  اأو  البكترييا  بع�سه  يحمل  قد    -1
التفريخ كما اأنه قد ي�سد م�سام الق�سرة ومينع التبادل الطبيعي للغازات.

2- غ�سيل البي�ض املت�سخ يوؤدي اإلى اإ�سعاف مقاومة الق�سرة �سد البكترييا و الفطريات 
وخ�سو�ساً اإذا وجد بها اأي �سروخ ظاهرة. 

3-  ن�سبة الفق�ض يف البي�ض املغ�سول تنخف�ض بن�سبة 8-10 % وذلك تبعاً للطريقة 
املتبعة يف غ�سل البي�ض .

4- تبخري البي�ض :
تخ�س�ض يف املزارع الكبرية واحلديثة حجرة لتبخري البي�ض الناجت يومياً با�ستعمال 
غاز الفورمالدهيد وذلك للق�ساء على اأي تلوث بكتريي للق�سرة حيث ير�ض البي�ض 
املراد تبخريه فوق الأرفف اأو يف عربات البي�ض التي �سوف تدخل يف املفرخات بحيث 

يكون البي�ض معر�ساً للتبخري.
يح�سب غاز التبخري امل�ستعمل للمرت املكعب كالآتي:

35�سم3 فورمالني + 17.5 جم برمنجنات + 50 �سم3 مياه دافئة.
  يجب اأن تر�ض احلجرة باملياه وذلك لزيادة رطوبتها .

  عملية التبخري ت�ستمر ملدة �ساعة تفتح بعدها فتحات التهوية واملراوح.

5- حفظ البي�ض وتربيده:  
يف املزارع ال�سغرية قليلة الإنتاج ين�سح بالآتي: 

بجمع البي�ض من الأع�سا�ض وحفظه يف مكان مظلل ومتجدد الهواء يف املزرعة اإلى اأن 
يتم  اإدخاله يف املفرخة .

ل يزيد احلفظ يف هذا املكان عن ثالثة اأيــــام .
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اأواًل: اأنواع املفرخات:
1- املفرخات ال�ضغرية احلديثة ذات ال�ضعة من )100-250 بي�ضة(

خا�سة  اأمهات  من  اأو  بال�سراء  كانت  و�سيلة  باأي  التفريخ  بي�ض  على  احل�سول  بعد 
يف  املطلوبة  املوا�سفات  من  التاأكيد  ومت  اأخرى  و�سيلة  باأي  اأو  خم�سب  بي�ض  باإنتاج 
الالزمة  ال�سحية  املعامالت  كافة  اإجراء  ومت  �سابقاً  ذكرها  مت  والتي  التفريخ  بي�ض 
التي تطرقنا اإليها فاإننا نن�سح باإدخال البي�ض املراد تفريخه بالن�سبة لهذا النوع من 

املفرخات خالل ثالثة اأيام من جمعه.

ال ي�ضلح حفظ البي�ض يف 
الثالجات العادية اأو تعري�ضه 

لدرجة حرارة اقل .

مالحظــــة : 

من  النوع  هذا  يف  التفريخ  عملية  ولإمتام 

املفرخات يجب اإتباع اخلطوات التاليـــــــــــــــة :
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 1- �ضبط درجة احلرارة باملفرخة: 
النمو  لتامني  وذلك  درجة مئوية  ما بني 38-37  باملفرخة  درجة احلرارة  يتم �سبط 
املفرخة  نوع  واأي�ساً  املراد تفريخه،  البي�ض  الدرجة تتوقف على نوع  والتطور، وهذه 
نف�سها )يجب قراءة تعليمات امل�سنع املوجودة بداخل املفرخة عند �سرائها ( حيث يتم 
�سبط الدرجة املطلوبة باملفرخة قبل ثالثة اأيام من اإدخال البي�ض كي ت�ستقر الدرجة 

التي مت �سبطها والتاأكد من عمل املفرخة ب�سكل جيد .

مالحظــــة : 
تقوم كل �ضركة بتحديد 

درجة احلرارة املثلى التي تعمل عندها 

املفرخات اخلا�ضة بها بكفاءة جيدة ولذلك جند بع�ض 

االختالفات الطفيفة بني ما تو�شى به هذه ال�شركات وكلها 

تنح�ضر بني37 درجة مئوية و39.5 درجة مئوية .الثابت 

عمليًا اأن التفقي�ض يتم بنجاح يف حدود 40-35 

درجة مئوية
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 2- توفري  ن�ضبة من الرطوبة الالزمـــة:  

املفرخة  يف  )املاء(  للرطوبة  م�سدر  توفري  من  لبد 

وذلك لأ�سباب اأهمها:

املوجــــــــود  للماء  يحـــدث  الذي  التبخيــر  تعويــ�ض   -1

بداخل البي�ض اأثنــــــــاء عملية تفريــــخ البي�ض .

2- احل�سول على �سي�سان ذات جودة ونوعية عالية .

لو�سع  ب�سواين  املفرخــات   هذه  تزويـــد  يتــــم  ولهذا 

املاء فيها لتزويدها بالرطوبــة املنا�سبة ولذلك يجب مراقبة 

3- التقليب : 
فاإذا   )Automatic( التقليب  اآلية  اأو  التقليب  عادية  اإما  تكون  ال�سغرية  املفرخات 

كانت املفرخاتعادية التقليب يجب مراعاة ما يلي :
1- اأن يتم التقليب يدوياً  6-7  مرات يومياً  يقلب بزاوية 90 درجة بحيث يكون بزاوية 

45 درجة لالأعلى و 45 درجة لالأ�سفل .
2-  يف حالة البي�ض املو�سوع على جنبه يجب اأن يقلب ن�سف دورة ثالث مرات على 

الأقل يف اليوم.
3- البي�ض املو�سوع بحيث تكون غرفة الهواء اإلى اأعلى يجب اإمالته يف الجتاه املعاك�ض 

كذلك ثالث مرات يف اليوم.
4- يف حالة التقليب باليد ين�سح بو�سع عالمة للجنب وعالمة اأخرى مغايرة للجنب 

الآخر للبي�ض. 
اليوم  حتى  التقليب  ا�ستمرار  يراعى 
ويتم  التفريخ  عملية  من  ع�سر  الثامن 
حالة  يف  اأما   ، ذلك  بعد  التقليب  وقف 
فهذا   )Automatic( الآلية  املفرخات 
يحدث اآليا ويكتفى باملراقبة ملعرفة مدى 

عمل جهاز التقليب باملفرخة .
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4- التهويــــة:  
املفرخات مزودة بفتحات تهوية، وذلك للتخل�ض من الهواء الفا�سد واحلرارة الزائدة 
التفريخ، وذلك لأن اجلنني  الأخرية من فرتة  الأيام  التهوية يف  اأهمية  تزداد  ؛حيث 
الأك�سجني  ب�سحب  فيقوم  الرئتني  طريق  عن  بالتنف�ض  وبداأ  منوه،  تكامل  قد  يكون 
بداخلها  تكون  باملراوح  املفرخات  هذه  زودت  فقد  ولهذا  الكربون  اأك�سيد  ثاين  وطرد 

لتجديد وتوزيع الهواء.

5- فح�ض البي�ض اأثناء عملية التفريخ:   
هذا  ي�ستعمل  حيث  ال�سوئي؛  الفح�ض  جهاز  طريق  عن  مرتني  البي�ض  فح�ض  يتم 
من  ال�سابع  اليوم  يف  البي�ض  فح�ض  ويتم  التفريخ،  عملية  جناح  من  للتاأكد  اجلهاز 

التفريخ وذلك من اأجل :
ال�ســالح والبي�ض غري  البي�ض  البي�ض غيــر املخ�سب والتعـــرف على  التخل�ض من   

ال�سالح. 
البي�ض  يف  واأما  اأحمر،  ولونه  العنكبوت  ب�سكل  ال�سالح   البي�ض  يف  اجلنني  )يكون 
اأو بني غامق وملت�سق  اأ�سود  امليت بني   ال�سالح يكون غري ذلك ويكون اجلنني  غري 

بالق�سرة( .
 يف اليوم الثامن ع�سر يجب اإزالة البي�ض ذو الأجنة امليتة قبل و�سع البي�ض يف اجلزء 

اخلا�ض باملفق�ض.
 مالحظة: تكون ال�سي�سان  احلية بها غرفة هواء كبرية يف الأعلى اأما امليتة تكون 

معتمه كما يف ال�سكــــل:
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 1- معاملة البي�ض اأثناء النقــل: 
البي�ض  نقـــــل  يتـــم  اأن  يجب   .1
على  مرتني  التفريخ  معامـــــل  اإلى 

الأقـــــل اأ�سبوعيـــاً .
2. يجب اأن تعباأ الكراتني املحتوية 
يف  املبخر  النظيف  البي�ض  على 
تطهريها  مت  واأن  �سبق  �سناديق 
الأطباق  عدد  يزيد  األ  مراعاة  مع 

امل�سفوفة فوق بع�ض عن 5 اأطباق يف 
ال�سندوق يف ال�سفة الواحدة حتى ل ترتفع ن�سبـــة البي�ض امل�سروخ اأثناء النقـــــل. 

البي�ض حتى ل  لنقل  بواقيات الرجتاج  ا�ستعمال عربات خم�س�سة جمهزة  3. يجب 
يرتفع ن�سبة البي�ض امل�ســـــــروخ .

4. اإذا كانت م�سافة النقل طويلة يجب اأن يتم نقل البي�ض يف ال�سباح الباكر اأو ليال مع 
جتنب الأوقات احلــــارة يف النــــهار ويف�سل النقل يف عربــــات مزودة مبربدات .

اإلى مزارع   تتوجه  اأن  قبل  تفريغ احلموله  بعد  البي�ض  نقل  5. يجب تطهري عربات 
اإنتاج اأخرى .

6. عند ��شتري�د�لبي�ض  من �خلارج فيجب �أن تتوفر �ل�شروط �ل�شابقة يف �لطائر�ت.

 2- معاملـــــه البي�ض يف معمــــــل التفريـــــخ: 
جمهزة  باملعمل  خا�سة  غرفة  يف  البي�ض  و�سع  1.يتم 
لعدد  تبعا  احلجرة  �سعة  وتختلف  والتربيد  للحفظ 
تختلف  احلفظ  حرارة  درجة  اأن  كما  و�سعتها  املفرخات 
تفريخه  حلني  البي�ض  فيها  يحفظ  التي  للمدة  تبعاً 

واجلدول التــــايل يو�سح ذلك:

ن�ضبة الرطوبةدرجة احلرارةمدة احلفظ

70%15-17درجة مئوية1-7 اأيام

75%12-15درجة مئويةاكرثمن 7 اأيام
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الفق�ض  ن�سبة  يخف�ض  ذلك  فان  احلفظ  مدة  اإطالة  خا�سة  لظروف  حدث  اإذا   -2
ولتاليف  ذلك:

  و�سع البي�ض على القمة العري�سة بحيث تكون القمة العري�سة اإلى اأ�سفل .
  و�سع البي�ض يف عربات مزودة بجهاز تقليب ويتم التقليب كل فرتة 6 �ساعات حتى 

ل يلت�سق ال�سفار بجدار البي�سة وبالتايل تقل ن�سبة الفق�ض بدرجة وا�سحة.
  ترك البي�ض يف �سناديق مغلقـــــة.

  تعبئة البي�ض يف اأكيا�ض بال�ستيك منا�سبة داخل �سناديق كرتون.
 ر�سها بغاز  النيرتوجني.

3- وعندما يحني موعد التفريخ ينقل البي�ض من حجرة التربيد اإلى غرفة الفرز 
لفرز البي�ض ال�سالح للتفريخ، ويتم ر�سه يف العربات املخ�س�سة لذلك، والتي �سوف 

تو�سع داخل املفرخات ويجب مراعاة ما يلي :
1- و�سع البي�ض بحيث قمته العري�سة اإلى اأعلى والقمة املدببة لالأ�سفل .
2- ي�ستبعد البي�ض امل�سوه واملت�سخ والأقل من 50 جم اأو يزيد من 70 جم .

يخلط  ول  واحدة  مزرعة  من  للتفريخ   ال�سالح  البي�ض  م�سدر  يكون  اأن  يجب   -3
بي�ض وارد من مزرعتني اأو اأكرث يف نف�ض الدفعة جتنباً لنقل الأمرا�ض ثم تر�ض اأدراج 

الدفعة متهيداً لتبخريها قبل تفريخها .
4- يتم تبخري البي�ض ملدة �ساعة مع ا�ستعمال نف�ض املعدلت  �سابقــــــة الذكــــــر.

5- بعد انتهاء عملية تبخري البي�ض ت�سحب اأدراج البي�ض اإلى عنرب التفريخ متهيداً 
لو�سعها يف املفرخــات، ويف�ســل بقائـها يف عنبــر التفريخ اأو يف حجـــرة دافئـــــة حرارتها 
ما بني 27 - 30 درجة مئوية وذلك ملدة �ساعتني على الأقل حتى يكت�سب البي�ض درجة 
اإدخاله يف  عند  احلرارة  درجة  الفجائي يف  بالتغري  يتاأثر اجلنني  ول  العنرب  حرارة 

ماكينات التفريــــــخ .  
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 3- معاملــــة البي�ض يف املفرخــــــات:

درجة  و�سبط  ت�سغيلها  عن  للمفرخة  امل�سنعة  ال�سركة  تعليمات  تتبع  اأن  يجب   -1

الواحد  املفرخ  البي�ض يف  يكون  اأن  والتهويـــة، ويف�سل  والتقليب  والرطوبة  احلرارة 

مت�ساوياً يف الـوزن .

2- يجب الك�سف على البي�ض  بالك�ساف الكهربائي بعد 7 اأيام ل�ستبعاد البي�ض غري 

املخ�سب .

3- تبخر املفرخات مرة كل 6 اأيام للق�ساء على اأي ميكروبات بها. 

اأن  حيث  �ساعة   96-24 عليها  مي�ض  مل  دفعة  هناك  كانت  اإذا  التبخري  مينع   -4

الفورمالني يوؤثر على حيوية اجلنني يف هذه الفرتة وي�سبب ن�سبة عالية من النفوق 

اجلنيني . 

طريقـــة التبخري:  يتـــم خلط الفورمـــالني وبرمنجنـــات البوتا�سيـــوم واملاء الدافئ يف 

وعاء وذلك على النحو التـــايل :

يو�سع اإناء التبخري داخل املفق�ض ثم تقفل التهويات العلوية ملدة 10 دقائق فقط ثم 

تفتح ويرتك وعاء التبخري  ملدة 20 دقيقة اأخرى داخل املفق�ض ثم يزال بعد ذلك.

35 سم3 فورمالني + 17.5 جم برمنجنات 

البوتاسيوم + 50 سم3 ماء دافئ لكل 4 

م3 من حجم ماكينة التفريخ
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4- معاملــــــة  البي�ض يف املفقـــــ�ض:
1- يتم نقل البي�ض يف اليوم الثامن ع�سر اإلى املفق�سات والتي قد �سبق واأن مت تطهريها 
وتبخريها بالفورمالدهيد يتم تبخريالبي�ض املنقول مرة اأخرى، وذلك كي يتم تعقيم 
اأي  لقتل  واأي�ساً  به  الهواء  ا�ستن�ساق  يف  الفاق�ض  ال�سو�ض  �سيبداأ  الذي  املفق�ض  جو 

ميكروبات قد تكون موجودة وهناك طريقتان لتبخري البي�ض داخل املفق�ض.

الطريقــــــة االأولى:
تزاد ن�سب الرطوبة يف املفق�ض اإلى 95% ثم تو�سع املقادير ال�سابق ذكرها من الفورمالني 

وبرمنجنات البوتا�سيوم واملاء الدافئ .
ثم يتم قفل التهويات  ملدة 30 دقيقة ويرتك الإناء باملفق�ض ملدة ن�سف �ساعة اأخرى 

يزال بعد ذلك .

الطريقــــــــة الثانيـــــــــة:
وهي و�سع اإناء به فورمالني طوال مدة الفق�ض اأو على الأقل يف اليوم الع�سرون بعد اأن 

يفق�ض 10% من ال�سي�سان مع ترك التهويــــات مفتوحــة وذلك من اأجـــــل:
  تعقيم خملفات الناجت من ال�سي�سان والذي قد يكون حممل بامليكروبات فيوؤدي اإلى 

انتقال العدوى اإلى ال�سي�ســـان ال�سليمـــــة.
  الق�ســـاء على حــــالت التـهاب ال�ســــرة. 

  اإعطاء لــــون اأ�سفر جميـــــل لل�سي�سان الناجتــــة تفيد يف عمليـــة الت�سويق.

 تطــــور منـــو اجلنني داخــــل البي�ضـــة: 
يتـــــم تطـــور منــو اجلنـــني داخــــل البي�ســــة على النحــو التـــــايل:

اأوًل : عند تكاثر احليوان املنوي بالبوي�سة حول البوق بقناة فالوب يتكون الزيجوت 
وتبداأ عملية انق�سام الزيجوت انق�ساماً ب�سيطاً متتالياً مت�ساعفاً، وي�ستمر هذا التطور 
ي�سكن  بقليل  املجمع  فتحة  من  البي�سة  نزول  وبعد   ، البي�ض  قناة  داخل  اجلنني  يف 
اجلنني يف املرحلة التي يكون قد انتهى ، اإليها ويظل اجلنني �ساكناً داخل البي�سة اإلى 
فيبداأ اجلنني يف  التفريخ  تتيحها عملية  التي  الظروف  ثانياً  يف  النمو  يتي�سرله  اأن 

معاودة منوه .
ثانياً :عند نهاية اليوم الثاين للتفريخ يكون اجلنني على �سكل خيط اأبي�ض يتقدمه 
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نتوء الراأ�ض والعينني ومقدم اجلهاز الع�سبي كما يبداأ تكون الدم.
ثالثاً : يف نهاية اليوم الرابع للتفريخ يكون القلب قد تكون وو�سح بروز املخ كما يبداأ 

تكوين الأغلفة اجلنينيه. 
واحلبل  املخ  يكون  كما  والذيل  الأرجل  متييز  ميكن  ال�ساد�ض  اليوم  نهاية  يف   : رابعاً 
يف  الأ�سا�سية  اجل�سم  اأع�ساء  بقية  وكذلك  وا�سحاً  والقلب  الرتكيب  وا�سح  الع�سبي 

مناطقها الداخلية باجل�سم .
خام�ساً : يف نهايــة اليوم الثامن تبداأ الأرجل والأجنحة يف الظهور .

�ساد�ساً : يف خالل اليوم التا�سع والعا�سر يظهر التغ�سرف يف العظام .
�سابعاً : يف اليوم احلادي ع�سر والثاين ع�سر ميكن روؤية الزغب على اجللد .

ثامناً : يف نهاية اليوم الرابع ع�سر يكون �سكل ال�سو�ض قد ات�سح ورحل القلب داخل 
اجل�سم يف مو�سعـــــه .

تا�سعاً : يف نهاية اليوم ال�ساد�ض ع�سر يكون قد مت تكوين العظام.
متاماً  ا�ستهلك  قد  البيا�ض  يكون  ع�سر  وال�ساد�ض  ع�سر  اخلام�ض  اليوم  يف   : عا�سراً 

ويعتمد اجلنني يف غـذاءه على املتبقي من ال�سفــــــار .
احلادي ع�سر : يف اليوم ال�سابع  ع�سر والثامن ع�سر يبداأ كي�ض ال�سفار مبا تبقي فيه 
من الن�سحاب اإلى داخل البطن حيث ي�ساعد على تغذية اجلنني خالل الأيام الأولى 

من الفق�ض .

   عمليــــة الفقـــ�ض: 
يف اليوم الثامن ع�سر يتم و�سع البي�ض يف ال�سواين املخ�س�سة للتفقي�ض وتو�سع يف 
اجلزء املخ�س�ض باملفرخة لإمتام عملية الفق�ض للبي�ض؛ حيث اأن الفق�ض يتم يف اليوم 
احلادي والع�سرين بالن�سبة للدجاج لذلك �سيمكث البي�ض يف املفق�ض مدة ثالثة اأيام 

حتى يفق�ض وتبداأ عملية الفق�ض يف اليوم التا�سع ع�سر كما يلي :
الطرف  اإلى  براأ�سه  ويتجه  احلياة  اإلى  للخروج  اأي  للفق�ض  اجلنني  ا�ستعداد  مع   -1
العري�ض للبي�سة ويربز املنقار نحو الغرفة الهوائية للبي�سة، وت�سغط اأطراف اأ�سابع 

الأرجل على الق�سرة عند هذه القمة .
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2- نتيجة لذلك يثقب املنقار غالف الغرفة الهوائية وي�سل املنقار اإلى الهواء اجلوي 
ويبداأ اجلنني ولأول مرة يف ثقب الق�سرة نف�سها ، وكلما كان و�سعه منا�سباً كلما كانت 

العملية اأهون واأ�سرع .
3- بعد اأن يتمكن من ثقب الق�سرة تزيد رغبته يف اخلروج خارجها ويف نف�ض الوقت ي�سد 
ج�سمه من الداخل حتى تنغلق الق�سرة عند و�سطها، وبذلك تتم عملية الفق�ض يف اليوم 
احلادي والع�سرين وتخرج اأجنة الدجاج رهيفة ل حول لها ول قوة وحتتاج للرعاية من 

حيث التدفئة والتجفيف .
�سهل  الغذاء  له  ويقدم  مذهلة  ب�سرعة  وينمو  ال�سو�ض   عود  ي�ستد  ف�سيئاً  و�سيئاً   -4

اله�سم بعد 24 �ساعة من اخلروج من البي�سة .

 واأهم العمليــات التي يتــم اإجرائها على ال�ضي�ضان الفاق�ضــة هي :
�ساعة حتى يتم جفافها  ال�سي�سان مدة 12  يتم ترك  باأن  الفق�ض عادة ين�سح  بعد   -1

بالكامل. 
للرتبية  ال�ساحلة  ال�سي�سان  فرز  يتم  حتى  التعبئة  حجرة  اإلى  ال�سي�سان  تنقل   -2
اأو  الوزن  وخمالفة  احلجم  و�سغرية  كامل�سوهة  ال�ساحلة  غري  ال�سي�سان  وت�ستبعد 
يتـــم تعبئتها  يف �سناديق خا�ســة  اإن�سداد فتحة املجمــع، ثم  اأو  ال�سرة  باإلتهاب  امل�سابة 

لنقلها اإلى مـــزارع الرتبيـــــة .
3- ين�سح باأخذ عينات من ال�سي�سان والبي�ض غري الفاق�ض وتر�سل اإلى اأحد املختربات 
البيطرية املتخ�س�سة لإثبات خلوها من ال�ساملونيال وكذلك عمل اختبار اإيقاف التالزم 

الدموي لبيان مدى املناعـــــة املكت�سبــــة �ســـد النيوكا�ســـــل .
لى   اإ ال�سي�سان  نقل  عند  و�ستاًء  �سيفاً  منا�سبة  فتحات  ذات  �سناديق  اختيار  يجب   -4
م�سافات بعيدة حتى تتنا�سب مع درجة حرارة اجلو مع احلر�ض على ا�ستعمال �سناديق 

جديدة مل ي�سبق ا�ستعمالها .
اأن  يالحظ  حيث  الإنتاج  مزارع  اإلى  الفاق�سة  ال�سي�سان  نقل  يف  الإ�سراع  يجب   -5
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ال�سي�سان التي تتاأخر يف التوزيع، اأو  يف الو�سول اإلى مكان التح�سني يظهر بها حالت 
ان�سداد املجمع نتيجة لرتفاع حرارة �سناديق مع عدم وجود رطوبة كافية وقد يوؤدي 

ذلك اإلى نفوق ال�سو�ض بعد 2 - 5 اأيام .
6- يجب التاأكد من وجود التهوية ودرجة احلرارة املنا�سبة يف �سيارات نقل ال�سي�سان 
خ�سو�ساً اإذا كان النقل مل�سافات بعيدة ومراعاة  ترك م�سافة ل تقل عن مرت واحد بني 

�سقف ال�سيارة واأعلى �سناديق حممل بال�سيارة  وخا�سة يف اأ�سهر ال�سيف.
7- يجب اأن تنظم عملية توزيع ال�سي�سان ونقلها؛ بحيث يتم تعبئتها ونقلها يف امل�ساء 

اأو ال�سباح الباكر، ويجب جتنب نقلها يف  اأوقات الظهرية. 
باملكان  هواء  تكييف  وجود  التاأكد من  فيجب  بالطائرات  ال�سي�سان  �سحن  اإذا مت   -8

املخ�س�ض ل�سحن ال�سي�ســـان .
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  معاملـــــة ال�ضي�ضــــان الفاق�ضــــة: 

 1- جتفيف ال�ضي�ضان : 
اإلى  نقلها  قبل  12�ساعة  مدة  الفق�ض  �سواين  يف  الفاق�سة  ال�سي�سان  تبقى  اأن  يجب 

احلا�سنات وذلك بهدف اإمتام جفافها.

2- فـــــرز ال�ضي�ضـــــان: 
بعد جفاف ال�سي�سان تتم عملية فرز ال�سي�سان بحيث يتم تربية ال�سي�سان املكتملة 

وت�ستبعد ال�سي�سان التي تكون :
1- م�سوهة.

2- �سعيفة و�سغرية احلجم .
3- خمالفة للوزن والنوع .

4- التي يظهــــر عليـــها التهــــاب ال�ســــرة اأو اإن�ســـداد فتحـــة املجمـــع.

  جتني�ض ال�ضي�ضــان: 
جترى هذه العملية ملعرفة الذكور من الإناث وذلك لالإ�ستفادة يف عملية توجيه الإنتاج 

وذلك بعدة طــــرق وهي: 

1- جتني�ض ذاتي: 

وميكن متييز اجلن�ض بلون ري�ض ال�سي�سان عند الفق�ض فيكون الذكور خمالف لالإناث.

 2- الطريقة اليابانيـــة:
 حتتاج خلربة ومهارة ، وجترى باأن تقلب فتحة املجمع لروؤية اأطراف اجلهاز التنا�سلي 

يف ال�سي�سان، ويف هذه الطريقة  تظهر نقطتني لونيهما اأ�سود متثالن اخل�سيتان.
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 3- ا�ضتعمال اآلة التجني�ض:
اأنبابيب رقيقة خا�سة من زجاج غري قابل للك�سر خالل فتحة املجمع،  اإدخال   ويتم 
متييز  ميكن  حيث  الآلة  طرف  من  اإ�ساءة  وحقل  مكربة،  عد�سة  خالل  من  والنظر 
من  امل�سفر  ولونها  الفا�سوليا  حلبة  الأقرب  ب�سكلهما  اخل�سيتني  خالل  من  الذكر 
املبي�ض الوحيد املعتم ن�سبياً واملجعد ال�سكل ، والأنثى يظهر املبي�ض على �سكل حلمة 

�سغرية باهتة اللون ليزيد حجمها عن راأ�ض الدبو�ض.

  ق�ض املنقـــــــار: 
الفرتا�ض   داء  مر�ض  املربي  يتحا�سى  لكي  املنقار  من  جزء  ق�ض  عملية  هي 
cannibalism وفية تنقر ال�سي�سان بع�سها البع�ض حتى يحدث النزيف يف مكان 
النقر وهذه احلالة ت�سعف ال�سي�سان، وتعوقها، وكذلك لتجنب قيامها بنزع الري�ض 

مما يوؤثر على اأ�سكال ال�سي�سان الأخرى.

8-2-8- التح�ضـــــــــني:  
يتم حت�سني ال�سي�سان تبعا لغر�ض الرتبية والنوع؛ حيث تعطى الأدوية واللقاحات 

والتح�سينات �سد اأهم الأمرا�ض املنت�سرة يف املنطقة .

9- م�شاكل التفريخ والفق�ض واحللول املقرتحة للوقاية منها:  
التفريخ  عملية  لها  تتعر�ض  اأن  ميكن  التي  امل�ساكل  اأهم  بع�ض  اإليك  املربي  عزيزي 
وذلك  منها  للوقاية  املقرتحة  واحللول  امل�ساكل  هذه  وجود  اإلى  اأدت  التي   والأ�سباب 

لتكون على دراية تامة بعمليــة التفريـــخ .
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امل�شكلة الأولى 
بي�ض غري خم�ضب باعداد كبرية

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
بي�س قدمي .  .1  

ن�صبة قليلة من الديوك مع الدجاج   .2  
ديوك م�صنة اأو �صغرية.  .3  

ديوك هزيلة اأو م�صابة باالأمرا�س .  .4  
حرارة  حتت  جمعه  بعد  البي�س  و�صع   .5  
لدرجة  تعري�صه  اأو  املبا�صرة  ال�صم�س 

حرارة عالية.
�صوء تخزين البي�س اأو و�صعه يف درجة   .6  

حرارة عالية.
 7. تغري مفاجئ يف درجة احلرارة عند نقل 
املفرخ  اإلى  التربيد  حجرة  من  البي�س 

مبا�صرة.

يجب تفريخ البي�س الطازج اأو ال يزيد عمره عن 7-10 اأيام.  .1  
�صبط ن�صبة الديوك اإلى الدجاج 1 - 10  .2  

تربية الديوك �صنـــة اإنتاجيــــة واحــدة.  .3  
عالج االأمرا�س واإعطاء عالئق متوازنة .  .4  

جمع البي�س من االأع�صا�س 4 مرات يوميًا.  .5  

تخ�صي�س مكان جيد للتهوية بكل عنرب بيا�س لتجميع البي�س فيه   .6  
قبل نقله .

 7.  نقل البي�س اإلى حجرة بدرجة حرارة 12-15 درجة مئوية على اأن 
اإلى  اإدخاله  قبل  دافئة  حجرة  يف  �صاعات   5-3 مدة  البي�س  يبقى 

املفرخات.

امل�شكلة الثانية 
وجود حلقات دموية اأو اأجنة ميتة عند بدء التفريخ

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. درجة حرارة غري منتظمة يف اأيام التفريخ االأولى .

مبكر  تبخري  اأو  التفريخ  ملاكينات  �صليم  غري  تبخري   .2
للبي�س اأيام التفريخ االأولى.

1. التاأكد من ت�صغيل املفرخات و�صبط الرتمومرتات .
2. االبتعاد عن التبخري يف االأيام الثالثة االأولى للتفريخ .
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امل�شكلة الثالثة 
وجود اأجنة ميتة عديدة يف اأعمار خمتلفة طوال فرتة التفريخ

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. درجة حرارة عالية اأو منخف�صة اأو غري منتظمة. 
اأثناء  طويلة  لفرتات  الكهربائي  التيار  2.انقطاع 

عملية التفريخ .
3. نق�س يف التهوية اأو االأك�صجني .
4. عدم انتظام التقليب اأو توقفه .

5. وجود اأمرا�س النق�س الغذائي يف القطيع املنتج 
للبي�س .

6.اإ�صابة قطيع االأمهات باأحد االأمرا�س الوبائية 
   ) التهاب �صعبي - ارتعا�س وبائي - نيوكا�صل (.

1. �صبط حرارة ماكينات التفريخ وتثبيتها
2. مد املفرخات مب�صدر احتياطي من الكهرباء .

3. تزويد عنا�صر التفريخ بنظام تهوية �صليم .
4. التقليب يف اأوقات منتظمة .

من  عالية  ن�صبة  بها  متوازنة  عليقة  واإعطاء  االأمرا�س  5. عالج 
الربوتني واالأمالح والفيتامينات .

هذه  مبثل  القطيع  اإ�صابة  اأثناء  الناجت  البي�س  تفريخ  عدم   .6
االأمرا�س.

امل�شكلة الرابعة 
زيادة عدد البي�ض غري  الفاق�ض

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صباب امل�صكلة
1. انخفا�س ن�صبة الرطوبة يف املفق�س .

2. اختالل التهوية باملفق�س .
3. و�صع البي�س مقلوبا يف اأدراج املفق�س.

فراغ  وجود  اأو  الهوائي  الفراغ  و�صع  اختالل يف   .4
هوائي متحرك.

1. �صبط الرطوبة يف املفق�س .
2. �صبط فتحات التهوية يف املفق�س .

3. العناية بر�س البي�س باالأدراج .
االهتزازات  اأو  االرجتاج  وجتنب  النقل  اأثناء  بالبي�س  العناية   .4

العنيفة .

امل�شكلة اخلام�شة 
 فق�ض مبكر

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة

�صبط درجة حرارة املفرخارتفاع درجة احلرارة طوال مدة التفريخ
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امل�شكلة الثامنة 
طول املدة بني فق�ض اأول واآخر �ضو�ض

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. عدم انتظام احلرارة .

2. تفريخ بي�س طازج مع بي�س قدمي لنف�س الدفعة .
1. �صبط درجات احلرارة .

2. تفريخ بي�س طازج ال يزيد عمره عن 7 - 10 اأيام لنف�س 
الدفعة. 

امل�شكلة التا�شعة 
�ضي�ضان �ضغرية احلجم

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. تفريخ بي�س �صغري احلجم .

2. انخفا�س معدل الرطوبة .
3. ارتفاع معدل احلرارة .

4. نق�س الربوتني احليواين يف عالئق االأمهات .

1. عدم تفريخ بي�س اأقل من املعدل .
2. �صبط رطوبة املفرخ .

3. �صبط درجة حرارة املفرخ .
4. رفع ن�صبة الربوتني احليواين يف عالئق االأمهات .

امل�شكلة العا�رشة 
�ضي�ضان كبرية احلجم ولكن �ضعيفة

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. انخفا�س معدل احلرارة يف املفرخ .

2. تهوية �صيئة باملفرخ .
3. زيادة معدل الرطوبة الن�صبية يف املفرخ واملفق�س

1. �صبط حرارة املفرخ .
2. �صبط تهوية املفرخات وتهوية عنرب التفريخ .

3. �صبط معدل الرطوبة الن�صبية يف املفرخ واملفق�س

امل�شكلة ال�شاد�شة 
�شي�شان نقرت الق�شرة ولكنها ماتت قبل الفق�ض

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. انخفا�س ن�صبة الرطوبة يف املفق�س .

2. تهوية غري �صليمة اأو زيادة ن�صبة التبخري عن معدله.

3. ارتفاع �صديد يف درجة حرارة املفق�س ولو لفرتة حمدودة .

4.انخفا�س حرارة املفرخات عن املعدل طول فرتة التفريخ .
اأحد  اأو  الغذائي  النق�س  باأمرا�س  االأمهات  قطيع  5.اإ�صابة 

االأمرا�س الوبائية .

1. �صبط الرطوبة باملفق�س .
2. تزويد املفق�صـــات بتهويــــة جيـــدة وتبخـــري طبقًا 

  للتعليمات .
3. التاأكد من كفاءة ت�صغيل الرتمو�صتات باملفق�س .

4. تتبع تعليمات ال�صركة املنتجة للمفرخـات .
ن�صبة عالية من  بها  واإعطاء عليقة  االأمرا�س  5. عالج 

الفيتامينات واالأمـــالح .

امل�شكلة ال�شابعة 
فق�ض متاأخر

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. انخفا�س درجة احلرارة طوال مدة التفريخ .

2. تفريخ بي�س قدمي .
1. �صبط درجة حرارة املفرخ .

2. عدم تفريخ بي�س خمزن اأكرث من 7-10 اأيام .
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امل�شكلة احلادية ع�رشة 
�شي�شان جافة ولكن الق�شرة ملت�شقة بال�شي�شان

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. حرارة مرتفعة ورطوبة منخف�صة خ�صو�صًا يف 

املفق�صات.
1. �صبط احلرارة والرطوبة طوال مدة التفريخ .

 امل�شكلة الثانية ع�رشة
�ضي�ضان طرية وملطخة ببع�ض حمتويات البي�ض

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة

فرتة  طوال  املعدل  عن  منخف�صة  املفرخات  حرارة   .1
التفريخ .

2. معدل رطوبة زائدة طوال فرتة التفريخ 
املفرخات  يف  �صليم  غري  تبخري  اأو  كافية  غري  تهوية   .3

املفق�صات .
4. فق�س مبكر اأو اإخراج ال�صي�صان قبل جفافها .

1. اإتبــــــاع تعليمات ال�صركــــــة امل�صنعة للمفرخات .

2. �صبط الرطوبة تبعا لتعليمات ال�صركة امل�صنعـة .

3. �صبط التهوية والتبخري تبعا للمعدالت ال�صليمـة .

4. عــــدم اإخــــــــراج ال�صي�صـــان اإال بعـــــد جفافـهـا.

امل�شكلة الثالثة ع�رشة 
املجمع م�ضدود مبواد لزجة

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. انخفا�س الرطوبة باملفق�س مع ارتفاع درجة احلرارة .

2. التاأخر يف اإخراج ال�صي�صان من املفق�س 
3. التاأخر يف ت�صليم ال�صي�صان من معامل التفريخ وبقائها 
درجة  انخف�صت  اإذا  �صوءًا  تزداد  واحلالة  طويلة  مدة 

احلرارة اإلى 30 درجة م .
4. نقل ال�صي�صان اإلى اأماكن بعيدة بعد الفق�س .

1. �صبط حرارة ورطوبة املفق�س .
2. عدم اإبقاء ال�صي�صان باملفق�س اأكرث من 12 �صاعة .

3. ا�صتالم ال�صي�صان من معامل التفريخ يف وقت مبكر 
مع تدفئة حجرة ت�صليم ال�صي�صان. 

4. اتخاذ االحتياطات الالزمة نحو �صرعة النقل وتهوية 
ال�صي�صان يف ال�صناديق.

امل�شكلة الرابعة ع�رشة 
اأعرا�ض �ضعوبة التنف�ض على ال�ضي�ضان الفاق�ضة

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. تركيز مرتفع الفورمالني داخل املفق�س .
2. عـــــدم كفـــــــاءة مـــــــــراوح التهويـــــــــــــة .

3. زيادة ثاين اأك�صيد الكربون داخل املفق�س .

1. اأتباع الطرق ال�صحية يف التبخري .

2. اإ�صالح اأي خلل يف مراوح التهوية .
3. فتح التهويات وتزويد عنرب التفريخ بهواء متجدد.
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امل�شكلة ال�شابعة ع�رشة
�شي�شان م�شوهة مع ن�شبة فق�ض منخف�شة 

) عني ناق�ضة ، رقبة ملتوية ، اأرجل معوجة اأ�ضابع ملتوية(
الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة

1. عدم انتظام درجة حرارة املفرخ 
2. تعري�س البي�س للربودة اأثناء التفريخ نتيجة الإجراء 

فرز اخل�صوبة يف الفرتة االأولى .
3. و�صع البي�س يف اإدراج املفرخات يف و�صع مقلوب .

4. عدم التقليب املنتظم يف املفرخات .
5. انخفا�س الرطوبة يف املفق�صات واملفرخات. 

6. نق�س يف مكونات العالئق بالن�صبة لقطيع االأمهات 
وخ�صو�صًا الفيتامينات واالأمالح .

7. اإ�صابة قطيع االأمهات باأمرا�س وبائية.
8. عوامل وراثية لقطيع االأمهات.

1. �صبط حرارة املفرخ .
2. عدم الفرز يف االأيام االأولى واإذا حدث فيكون ب�صرعة 

  كبرية .
3. ر�س البي�س بطريقة �صليمة .

4. التقليب املنتظم كل 2-4 �صاعات .
5. �صبط الرطوبة يف املفق�صات واملفرخات. 

6. �صبط عالئق االأمهات ورفع ن�صبة فيتامني ب املركب 
واملنجنيز .

7. عدم تفريخ بي�س االأمهات اأثناء اإ�صابتها باأحد االأمرا�س .
8. عدم تربية االأقارب اأو ال�صالالت التي تظهر بها عوامل 

مميتة.

امل�شكلة اخلام�شة ع�رشة 
التهاب ال�شرة باأعداد كبرية

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. ارتفاع درجة احلرارة يف املفق�س. 

2. تفريــــــــخ بيـــــــ�س مت�صـــــخ .
3. ات�صاخ اأدراج البي�س يف املفق�س. 

4. عدم تبخري املفق�س قبل نقل البي�س اإليه .
5. عدم تبخري البي�س يف املفق�س اأو تبخريه بطريقة خاطئة.

6. وجود �صي�صان �صعيفة ناجتة من اأمهات تتعاطى عليقه بها 
ن�صبة منخف�صة من الربوتني احليواين.

7. اإ�صابة قطيع االأمهات باأحد االأمرا�س الوبائية وخ�صو�صًا 
ال�صاملونيال.

1. �صبط حرارة املفق�س واملفرخ .
2. ا�صتبعاد البي�س املت�صخ .

3. تنظيف اأدراج املفق�صات وتطهريها .
4. غ�صل وتطهري وتبخري املفق�صات جيدًا. 

5. تبخري البي�س بعد نقله للمفق�س .
بن�صب  االأمهات  لعالئق  احليواين  الربوتني  6.اإ�صافة 

عالية لفرتة حمدودة حلني انتهاء احلالـــة .
7. عدم تفريخ بي�س االأمهات امل�صابة اإال بعد االنتهاء  

من عالجها.

امل�شكلة ال�شاد�شة ع�رشة 
�ضي�ضان عارية اأو زغب ق�ضري على ال�ضي�ضان الفاق�ضة

الوقايـــة من امل�صكلـــةاأ�صبــــاب امل�صكلــــة
1. درجـة حرارة مرتفعـــه .
2. رطوبـــــــــة منخف�صــــــة .
3. زيادة التهوية باملفق�س .

4. نق�س فيتامني ب2 اأو نق�س عن�صر املنجنيز

1. �صبط درجة حرارة املفق�س و املفرخ. 
2. زيادة الرطوبة وخ�صو�صا يف املفق�س.

3. �صبط تهويــــة املفق�س .
4. تزويد عليقة االأمهات باالإ�صافات الالزمة من 

فيتامينـــــات واأمـــــــالح.
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1- تربيــــة الدواجـــــن ورعايتـــها  د. �ضـــامي عـــالم  الطبعــــة العا�ضــــرة.

2- اخلربة العلمية والعمليـة يف اإنتاج الدواجن اإعداد روؤوف فرج  2001م.

3- مقال للدكتور خالد حممد حمرو�ض ا�شت�شاري تربية الدواجن  -  النعام  - االأرانب  ق�شم الدواجن  

- كليـــة الزراعــة - جامعــــة الزقـــازيق - جمهوريـــــة م�ضـــــــر العربيـــــة. 

4- حما�ضرة للمهند�ض عبد اهلل ال�ضيد عبد اهلل مهند�ض دواجن �ضابقًا باملديرية العامة للزراعة 

والرثوة احليوانيــــة وال�ضمكيــــــة مبحافظتي الباطنــــة.

5- مقال للدكتور عبد الرحمن اأحمد اأمني  مبجلة دواجن العــدد  2002/167م

6- مقال للدكتور هـــادي حممد النا�ضــــر مبجلــــة دواجــــن العدد 2000/152م

7- مقال للدكتور حممــود عبد العظيم ديب  مبجلة دواجن العدد 2007/192م

8- تربية الطيور الداجنة  للدكتور اأحمد علي كامل )من�شة املعارف باالإ�شكندرية(

9- ال�شبكــــة العامليـــــــة للمعلومــــــات )االإنتـرنت (.

املراجـــع وامل�ضــــــادر 
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