
  

 الجمهورية العربية السورية

 جامعة حماه

 ة الهندسة الزراعيةكلي

 الجلسة العملية الخامسة

 م. راما حويجة



 تعريف عملية التفريخ:

سبة للجنين ليستكمل نمّوه ويصل  التفريخ أو التفقيس: هو عملية توفير الظروف المنا

ة إلى مرحلةةة الفقسو وتتّم عن يريقتين: بوضةةةةةةة  البيأل تحةةق ا مو فتقوم  :طبيعيّّ 

لتكاثرها حيث تقوم بتوفير الحرار  والريوبة الدجاجة باحتضةةةةةةةةان البيأل بال ريز  

 والتهوية والتقليب من وقق آلخر.

بواسةةية اسةةتعمال ماكنة نحاضةةنةًو إلاض فالحضةةانة الصةةناعيية للبيأل ه  صّّعيعية: 

ةو تعتبر الحضانة  عبار  عن جهاٍز حاضٍن لرعاية البيأل حتى يفقسونن بُصور ٍ عامي

ساعة وسبعة أييامو ويجُب  24وح ُعمرها ما بين الصناعيية ُمناسبة للبيوأل الت  يترا

.ً  أال تزيد الُمدي  عن للك  ني فُرصة فقس البيأل بعد فتر  الحضانة ستتقليُص كثيراًض

توجد أنواع مختلفة من ماكيناق التفريخ ف  ا سواق حيث نجدها مختلفة عن بعضها 

 بعد  عوامل نلكر منها : 

 ق سعاق مختلفة منها:توجد مفرخاق لاحجم المفرخة:  -

 بيضة. 500إلى  30الص ير  الت  تتراوح سعتها من   •

 

 بيضة. 1000الى  500والمتوسية الت  تتراوح سعتها من  •

 بيضة. 1000الكبير  الت  تكون سعتها  كثر من  •

 بيضة فأكثر. 25000وأفضلها للمشاري  الكبير  تلك الت  تتس  ل •



 

 :مميزات التفريخ الصعيعي

 عملية اإلنتاج المكثف والواس .يزيد  •

ض لرغبة المرب .   •  يمكن القيام به ف  أي وقق من السنة تبعا

 يزيد من سرعة اإلنتاج حيث يمكن تفريخ أعداد كبير  ف  وقق واحد.    •

 السيير  على ا مراأل الناتجة من عملية التفريخ.يساعد ف   •

  أقسيم المفرخة:

المفرخ نالحاضةةةةةةةنة ً والمفقس بحيث المفرخة تحتوي على قسةةةةةةةمين رميسةةةةةةةين هما:

 500يكونان ف  نفس المكان كما ف  المفرخاق الص ير  لاق السعة الت  تصل الى 

 بيضةو أو قد يكونان منفصلين كما ف  المفرخاق لاق السعاق الكبير  . 

م اليو معذوهو القسةةةةم اللي يتم فيه وضةةةة  البيأل المفرخ )الحيضّّّّعة  :  -1  •

إلى اليوم الثامن عشةةةةةةةر ف  حالة الدجاج ويوضةةةةةةة  ا ول من فتر  التفريخ 

من  حيث يتم التقليب بداية التقليبالبيأل ف  أيباق خاصةةة تسةةهل من عملية 

 اليوم الراب  من إدخال البيأل ف  هلا القسم .

وهو القسةةم اللي ينقل إليه البيأل بعد اليوم الثامن عشةةر حتى ميعاد المفقس:  •

جب أن تكون الصوان  الموجود  بهلا الفقس وهو اليوم الحادي والعشرون وي

القسةةم واسةةعة حتى تكون مريحة للصةةيصةةان الت  تفقس وال يتم تقليب البيأل 

 ف  هلا القسم.



 

 

 الظروف المعيسبة للتفريخ الصعيعي:

تعمل المفرخاق على تهيمة الظروف البيمية المناسةةةةةةبة لك  تتم عملية التفريخ  •

 للبيأل وه  كالتال :

درجة مموية وللك  38-37تكون درجة الحرار  مابين درجة الحرارة :  -1 •

د لبيأل المراعوع التةةأمين النمو والتيور للجنين وتتوقف هةةله الةةدرجةةة على 

 تفريخه.

ـة:  -2 • ـ ـ ـ ـ ـ ـ وجود التهوية بهدف توفير ا كسجين وإخراج ثان  أكسيد التهوي

 ةالكربون إلى خارج ماكينة التفريخ لضةةمان عدم حدوث نفوق كبير ف  ا جن

أي بتركيزه ف   %12حيةةث البةةد من أن يكون تركيز ا كسةةةةةةةجين حوال  

جزء لكل  90الهواء العادي أما ثان  أكسيد الكربون فيراعى عدم زيادته عن 

اختعيق األجعة وبيلتيلي اعخفيض عسّّّبة جزء من الهواء حتى نتجنب 10000

 .% 5.0-4.0الفقس و العسبة المعيسبة لعمو وتطور األجعة هي 

ّّب البيض: تقل -3 • ض وللةةك ي ويراعى أن يتم تقليةةب البيأل عةةد  مراق يوميةةا

حاكا  للدجاجة ف  التفريخ اليبيع و و يتم تقليب البيأل آليا  ف  المفرخاق  مض

على مرحلتين ً ا ولى ° ن 90الحةةديثةةة حيةةث يجةةب تقليةةب البيأل بزاويةةة 

للنمو  بهلا يجد الجنين متسعا° 45والثانية لألسفل بزاوية° 45لألعلى بزاوية 

اليبيع و كما أنه ف  كل مر  إلى حرار  المفرخ بوضةةةةةةة  مختلف ي دي إلى 

 التوزي  اليبيع  للحرار  داخل البيضة ولللك يجب اتباع اآلت :



بحيث تكون قمته العريضةةةةةة إلى ا على وضةةةةة  البيأل بشةةةةةكل صةةةةةحي   -1 •

والمدببة إلى ا سةةةةةةفل وللك تجنباض من اخت ل وضةةةةةة  الجنين أثناء فتر  نموه 

 واللي ي دي بالتال  إلى ارتفاع نسبة النفوق .

 

سةةةةةةةاعة يبقا لنوع ماكينة التفريخ  4 - 2من يكون عدد مراق التقليب أن  -2 •

 مراق يومياضو 6على أال يقل عدد مراق التقليب بالنسبة لبيأل الدجاج عن 

نهةلا التقليةب يحةدث ف  مةاكينةاق التفريخ والت  يمكةث البيأل بةداخلهةا لمةد   •

18.  يوماًض

من عمر التفريخ يجب وضةةةةةة  البيأل بالمفقس ا يام الث ث ا خير  أما  -3  •

وعدم التقليب  ليظل البيأل ف  وضةةةةة  سةةةةةاكن لمد  ث ثة أيام تمهيداض لفقسةةةةةه 

 وخروج الصيصان.

 فوامد التقليب:

ض إلى تحسين نسبة الفقس حيث أنــه : •  ي دي تقليب البيأل عد  مراق يوميا

 االلتصاق ببعضها البعأل داخل البيضة.يمن  ا غشية الجنينية من  •

ض. •  يسم  بأن يأخل الجنين وضعاض صحيا

 ي من توزي  مكافئ و مناسب لل لاء و الهواء والحرار  للجنين. •

 يمن  الجنين من االلتصاق بقشر  البيضة.  •



 

لقةد تم تزويةد المفرخةاق الحةديثةة لاق السةةةةةةةعةاق الكبير  بجهةاز  التبريّد:-4 •

هــــــــــاز من شبكــــــــــــة من ا نابيـــب توض  للتبريد ويتألف هلا الج

على الجــــــــدران الداخليــــــــــة للمفرخــــــــة نالحاضنـــة ً والمفقس 

ويجري ف  هله ا نابيب ماء بارد يساعد على سحب الحرار  الزامد  ف  جو 

 الراب  عشةةةةةةةرالمفرخة وتظهر أهمية التبريد م  تقدم عمر ا جنة فبعد اليوم 

يتكامل نمو ا جهز  ف  ا جنة والت  بالتال  تقوم بإشةةةةةعاع كمية من الحرار  

الناتجة من عملياق التمثيل ال لام  ف  جسةم الجنين الت  تضةيف مصةدراض من 

مصةةةةةةةةةةادر الحرار  للمفرخةةةة وولهةةةلا ظهرق أهميةةةة وجود أجهز  التبريةةةد 

 زامد  .بالمفرخاق الكبير   جل التخلص من هله الحرار  ال

لقد الحظ بعأل العلماء والباحثين أن للضةةوء تأثيراض على نسةةبة  الضّّو : -5  •

  فلوريسةةنق بقو -الفقس حيث أن تجهيز المفرخة بضةةوء صةةادر من مصةةباح 

 سم فوق البيأل ي دي  إلى ارتفاع نسبة الفقس.23واي على ارتفاع  4

يلي وبيلتيجب أن تتوفر عدة شّّّّروط في بيض التفريخ جعتيص صّّّّيصّّّّين جيدة 

 :ق عسبة عيليـــة من الفقس أهمهيتحقي

 أن يكون البيأل من س لة جيد  ولو نسبة فقس عالية. -1  •

أن يكون البيأل النةةاتم من أمهةةاق معتنى بهةةا جيةةداض من حيةةث الرعةةايةةة  -2  •

 والت لية.

 أن ال يكون عمر البيأل اكثر من أسبوعين.  -3  •



يكون البيأل قد جم  أكثر من مر  أثناء اليوم وخاصةةةةةةةةة ف  فصةةةةةةةل  أن -4 •

 الصيف.

 أن تكون ا مهاق خالية من مرأل اإلسهال ا بيأل. -5  •

 أن يكون شكل البيأل متناسب وليس به كسور. -6  •

 :العوامل المؤثرة في عملية التفريخ

 عوامل مؤثرة في بيض التفريخ. -1

 عوامل مؤثرة في عملية الفقس.   -2 

العوامةةل الم ثر  ف  بيأل التفريخ: أهم العوامةةل الت  ت ثر ف   بيأل الض: أو

 التفريخ ه : 

هناك ع قة بين وزن البيضة ووزن الصوص عند الفقسو : وزن البيضة -1 •

ض أكبر  من البيأل لا الوزن  حيث أن البيأل لو الوزن الكبير ينتم صةةةةةوصةةةةةا

الصةةةةةةة يرو إال أننا نجد أنه  كلما زاد وزن البيأل قلق نسةةةةةةةبة الفقس وللك 

  سباب أهمها : 

كون ي البيأل الكبير ف  العاد  يكون من أمهاق منخفضةةةةة اإلنتاج وبالتال  -1 •

 ملق  بحيواناق منوية مخزنة .

 صفار و وتظل نسبة الصفار   •

وتظل نسةةبة الصةةفار ثابتة   2:1اخت ل النسةةبة بين الصةةفار والبياأل عن -2 •

ضو وتزيد نسبة البياأل كثيراضو مما ي دي لعدم وصول الحرار  للجنين.   تقريبا

•  

يصان  صف  البيأل الكبير تكون سميكة وصلبة مما يصعب على ال القشر  -3 •

 كسرها أثناء الفقس.



البيأل الكبير قد يكون حاوي على صةةفارينو ومثل هلا البيأل ال يفقس.  -4  •

أما الصيصان الناتجة من البيأل الص ير تكون ص ير  الحجم جداضو حيث أن 

مكوناق البيضة تكون أقل من احتياجاق الجنين ولهلا ننص  باستبعاد البيأل 

و وينتخب البيأل متوسةةةةي الحجم إلدخاله  الكبير و الصةةةة ير الحجم وال يفرخ

 ف  عملية التفريخ.

تتأثر نسبة الفقس بنظافة قشر  البيضة وسمكها عظيفة القشرة وسميكتهي  -2 •

شر  البيضة  وتجانس تكوينها وس متها من الخدوشو فوجود ا وساخ على ق

ي دي إلى تعريأل البيضة لمهاجمه البكتيريا  ن نسبة الريوبة والحرار  ف  

المفرخ مناسبة جداض لنمو هله ا حياء وبالنسبة للقشر  فان القشر  السميكة قد 

صةةةعبة على الجنين عند محاوله كسةةةرهاو اما القشةةةر  الضةةةعيفة ف  تمد تكون 

بيض اعتقي  الالجنين باحتياجاته من الكالسةةيوم كما انها قد تنكسةةر ولهلا يجب 

 إلدخاله ف  المفرخ للحصول على صيصان جديد .العظيف متوسط السميكة 

ستبعد البيأل لو االشكال غشكل البيضه  -3 • ر ييفضل البيأل البيضاوي وي

العاديه مثل البيضةةةه الكرويه المسةةةتييلةو البيضةةةه المدببه او غيرهاو حيث ان 

الجنين يتجه برأسةةه لليرف العريأل للبيضةةة بعد اليوم الثامن عشةةر ويضةة  

ض نحوال رفه الهوامية بينما  رأسةةه أسةةفل الجناح االيمن بحيث يبرزالمنقار متجها

لضةةةةةيقة بحيث تضةةةةة ي تكون االرجل منثنية اسةةةةةفل الجسةةةةةم ف  اتجاه القمة ا

مفاصةةل االرجل على القشةةره عند هله القمةوهلا الوضةة  يسةةاعد ف  الضةة ي 

ذو  اعتقي  البيضعلى القشةره وثقبها  ثم شةيرها بشةكل متعرجو لللك يفضةل 

 الشكل البيضيوي

ليس هناك أي ع قة بين لون البيضةةةة والقدر  على الفقس لون البيضّّّة:  -4 •

ون فيهةةةا تركيز اللون على البيأل غير إال أنةةةه ف  بعأل الحةةةاالق الت  يك

 يبيع  فعندها يفضل استبعاده.

 العوامل الم ثر  ف  عملية فقس البيأل:



ية فقس البيأل على النحو درجة الحرارة:   -1 • ت ثر درجة الحرار  ف  عمل

 اآلت :

ف  درجة الحرار  لفتر  يويلة ي دى لمشةةاكل ارتفاع أو انخفاأل أن أي  - 1 •

يرو ريخ و تنتهى ف  النهاية بانخفاأل نسبة الفقس بثكل كبكثير  ف  عملية التف

أيام ا خير  ف  التفريخ  3هلا ف  الفتر  ا ولى من التفريخو أما ف  خ ل الـ 

فيجب تقليل درجة الحرار  بمقدار درجة مموية واحد  وللك لوجود حرار  

ة و نناتجة من عملياق التمثيل ال لام  الت  تتم داخل البيأل بواسةةةةةةةية ا ج

-36.5عاد  تكون درجة الحرار  ف  الفتر  ا خير  من التفريخ تتراوح بين 

 م. 37.3°

درجة الحرار  عن معدلها اليبيع  ي دي إلى انقسةةةةةةةةاماق أكبر  ارتفاع - 2 •

وأسرع ف  خ يا البيأل وقد ي ثر للك على ا جنة الضعيفة فتنفق أو يصيبها 

 بعأل التشوهاق. 

 .فقس مبكرر  ف  المفرخ او المفقس ت دي الى المسةةةةةةةتم العاليةالحرار   -3 •

ض..صغير الحجم وبالتال  يكون الصوص الفاقس   وضعيفا

 الجنين ويتسةةةةةةةبةةب ف ي خر نمو درجةةة الحرار  عن المعةةدل  انخفةةاأل - 4 •

 . ا جنـة نتيجـة لتأخر ميعــاد فقسها تنفقوقد  قسمختلفة وي خر الفتشوهاق 

نخفةةاأل واالرتفةةاع يعرأل الجنين ف  درجةةاق الحرار  بين اال التةةلبةةلب -5 •

 وف  ال البالتكوين  واخت ل ف  تشةةةةةوهاقلسةةةةةرعاق مختلفة مما ي دي إلى 

تلبلب درجاق نفس الوقق أو ف  ف  أعمار مبكر   النفوق يه  للي حدث ف ا

 الحرار 

:   ي ثر ارتفاع نسةةةةبة ثان  اكسةةةةيد ارتفيع عسّّّّبة ثيعي اكسّّّّيد الكربون  -2 •

لمعدل  الميلوب على عملية فقس البيأل حيث الكربون بداخل المفرخة عن ا

 .اختناق ا جنة وبالتال   ف   انخفاأل نسبة الفقس تتسبب ف  



تنخفأل نسةةةةةةةبة الفقس ف  حالة عدم تقليب عدم تقليب البيض بيعتظيم:  -3  •

ية التفريخ حيث ي دي إلى أن ت ناء عمل بالمفرخة أث بانتظام  ق تصةةةةةةةلالبيأل 

إلى التصةةةاق الجنين بالقشةةةر  ن وبالتال  ا غشةةةية الجنينية ببعضةةةها البعأل و

 ي دي إلى النفوق ً .

أيام تنخفأل نسةةةةبة الفقس  7: عند زياد  مد  الحفظ عن زييدة مدة الحفظ -4  •

 وللك بزياد  عدد أيام الحفظ.

:  ي دي التلوث البكتيري إلى ظهور بعأل التلوث البكتيري للبيض -5   •

 ا مراأل الت  ت ثر على خفأل نسبة الفقس 

 :ت الصحية لبيض التفريخالمعيمال

قبةةل البةةدء بعمليةةة الجم  يجةةب ادخةةال الةةلكور م  الةةدجةةاج جمع البيض:  -1 •

نجم  البيأل وللك لضةةمان إنتاج بيأل  أخرالقل وبعد أسةةبوع لى ابإسةةبوع ع

مخصبو بعد للك يجم  البيأل ويفضل جمعه كل ساعتين وخاصة ف  فصل 

ش عشةةةةةان ترك البيأل ف  ا ألي تكون فيه الحرار  مرتفعة كما الصةةةةةيف ال

 قد ي دي لكسر أو خدش البيأل.لمد  يويلة 

 تعظيف البيض - •

 أيام. 3: اليزيد الحفظ عن حفظ وتبريد البيض •

 دخال البيألإأيام من  3قبل م و °38-37:ضبط درجة الحرارة بيلمفرخة -3 •

 وللك الستقرار درجة الحرار  بداخلهاو وللتأكد من صحة عمل المفرخ.

 يحـةةةةـةةةةـةةةةدثأل التبخير اللي وللك لتعوي :توفير عسبة الرطوبة الالزمة  -4 •

 . ألعملية تفريــــخ البي أثناء ألللماء الموجــــــــود بداخل البي

 .لاق جود  ونوعية عالية للحصول على صيصان -2  •



ـد هله   • ـ ـ ـم تزوي ـ ـ ـ ــة ماء المفرخاق بصوان  فيها ولهلا يت لتزويدها بالريوب

 .سبةالمنا

 من وض  البيأل ف  المفرخ. من اليوم الراب  بدءض  القليب -5 •

ن ة ف  المراحل ا خير   صةةةةةةةاوح وخاعن يريق فتحاق ومر :التهوية -6 •

 .يريق الرمتينعن  سيبدأ بالتنفالجنين 

 وينمرتوهلا اإلجراء يجب القيام به : فحص البيض أثعي  عملية التفريخ -7 •

و للتأكد من أن البيأل مخصةةةةةةةبو حيث يظهر البيأل باليوم السةةةةةةةاب ا ولى: 

 ر.بلون أحم شكل عنكبوقالمخصب على 

 

ثانية تجرىو • له للمفقسللتخلص من البيأل الميق  18:باليوم المر  ال  قبل نق

 .ًلو اللون ال امق يكون فيه الجنين ميق نالبيأل

 عقل الطيور للمفقس:

قل البيأل من المفرخ للمفقس  • لك يجب تجهيز المفقس 19ف  اليوم يتم ن لل و 

بالتنفس واسةةةةةتنشةةةةةاق الهواء  ن الصةةةةةوص سةةةةةيبدأ  نظيفوو معقمبأن يكون 

 . م  مراعا  عدم تقليب البيأل ف  هلا القسم.المباشر فيه

وللك لحمايتها من  سةةةةةاعة حتى الجفاف الكامل 12تترك الصةةةةةيصةةةةةان لمد   •

 السر و  كالتهاب اإلصابة ببعأل ا مراأل



 فرز ونقل الصيصان حيث يتم اختيار الصيصان الصالحة واستبعاد المشوهه •

ن الصةةةةةةة ير والضةةةةةةةعيفة ولاق الوز ًانسةةةةةةةةداد فتحة المجم كالمصةةةةةةةةابة بن

 ...الخ.والص ير 

ناديق  تعبمتهايتم وبعد للك  مهواه بشةةةةةةةكل جيدو ويتم نقلها بالعرباق بصةةةةةةة

 للمزارع.

 ****انتهق الجلسة****


