
 ١

  ال�ف��� واخ��ار ال��� ال�الح لل�ف���
  

) احـــ� ال��افـــ� ال����ـــة فـــي صــ�اعة الـــ�واج� ح�ـــ� انـــه مـــع حقـــ�ل   Hatcharyال�فقـــ� (�عــ� 

األمهات ( ال����ة ل��� ال�ف��� ) ���الن ال�لق��� ال�ئ������ في ع�ل�ة ت�اث� ال�واج� وز�ادة 

  أع�ادها . 

ساسـ�ة فـي أن�ـاج الـ�واج� و�ق�ـ� بهـا ال��ـ�ل علـى و�ع� ال�ف��� (ال�ف��خ ) أح�� الع�ل�ـات األ

  . فع�� ت�اوج اآل�اء واألمهات ( في حق�ل ال����ة ) و�ن�اج ال��� الـ���� ج��ة  أف�اخ

( ال�لقــح ) الــ�� ���ــ�� علــى أج�ــة ح�ــة ، ت�ــ�ل ال�هــ�د لل��اف�ــة علــى ح���ــة هــ�ه األج�ــة �عــ� 

ل ف��ة ال��� وال�ف��� ول��ـ�ج األفـ�اخ وضع ال��� و�تاحة الف�صة لها �ي ت����ل ن��ها خال

  سل��ة . 

  وال�فق�ات )  تماك�ات ال�ف��� ( ال�اض�ا

 اإلدارةب��ة ) ت����م ماك�ات ��ـ��ة سـهلة  ١٠٠٠إلى  ١٠٠ع�� تف��� ال��� �أع�اد قل�لة (

ی�م في نف� ال��ان وت�� �ـ�وف واحـ�ة دون  ٢١ح�� ���� ف�ها ال��� ل�ف���ه خالل ف��ة 

  ماك�ة أخ�� .  نقله إلى

�فــاءة والقــ�رة �هــ�ت ماك�ــات ح�ی�ــة إال انــه ن���ــة ل��ــ�ر صــ�اعة ماك�ــات ال�ف�ــ�� مــ� ح�ــ� ال

  تع�ل أوت�مات���ًا و����لف اإلح�ام واألش�ال و���قة ال��غ�ل وم��ر ال�ق�د ال���ع�ل بها .

شــ�ل  ) علــى Hatcher) وال�فق�ــة (  Setterوت�ــ���م نــ�ع�� مــ� ال�اك�ــات وهــي ال�اضــ�ة ( 

وحـــ�ت�� م�ف�ـــل��� ، ول�ـــل مـــ� تلـــ� ال�اك�ـــات وســـائلها ال�اصـــة لل�ـــ���ة علـــى درجـــات ال�ـــ�ارة 

وال����ة وال�ه��ة ت�الئ� مع اح��اجات ال���ة ( ال���� ) خالل ف��تي ال��� وال�ف��� ، ح�� 

یــ�م األولــى ثــ� ی�قــل م�هــا ال�ــ�� ل��ضــع فــي ال�فق�ــات  ١٨ی�ضــع ال�ــ�� فــي ال�اضــ�ات ل�ــ�ة 

ثــــة األ�ــــام األخ�ــــ�ة ح�ــــ� ت�ــــ�ف� ه�ــــاك اح��اجــــات ال�ــــ�� للفقــــ�  وإلت�ــــام ع�ل�ــــة الفقــــ� ، لل�ال

واألس�اب ل�ج�د ن�ع�� م� ال�اك�ات ه� أن ن�ع األواني أو األدراج  ال�����مة فـي ال�ـ�ع�� مـ� 

ال�اك�ات م��لفـة ��ـا انـه ال ت�جـ� أجهـ�ة ل�قل�ـ� ال�ـ�� فـي ال�فق�ـات . وه�ـاك م�ـ�ر آخـ� علـى 

ء وضع ال��� في ال�اض�ات فان ق��ًا ����ًا م� األح�اء و�ع� األوساخ ال�ي ق� ت�ـ�ن انه أث�ا

عالقـــة �ال���ـــة ســـ�ف ت�ـــ�ح فـــي جـــ� ال�اضـــ�ة لـــ�ا لل��اف�ـــة علـــى األفـــ�اخ م�ـــا هـــ� عـــال� فـــي 

  ال�اض�ات ی�� فق�ها في ماك�ات أخ�� .

  

  

  

  



 ٢

  ال��و� ال�اج� ت�ف�ها في ال��� ال���� ال�ارد إلى ال�فاق�
  

ن ��ــ�ن ال�ــ�� ال���ــ� لل�ف�ــ�� �ازجــًا و��ــ�ن م�فــ�� فــي جــ� مالئــ� ���ــ� ال یــ�ث� أ -١

  على ح���ة ال���� ( ألت��� م�ة ال��ن ع� أس��ع ) . 

  أن ���ن ال��� نات�ًا م� أمهات سل��ة م� األم�اض ال�ع��ة �اإلسهال األب�� وال��ر�  -٢

أو صـغ�� جـ�ًا ، و�ن�ـا ��ـ�ن م��سـ�  ���ن ال��� ب���� ال��ل وغ�ـ� م�ـ�رًا أو ���ـ�ًا جـ�اً  -٣

  ال��� .

  الع�ا�ة ب��� ال�ف��� في حق�ل األمهات

  

ی�لــ� مــ� ال�ــ�ور� أع�ــاء أه��ــة خاصــة لل�ــ�� ال���ــ� فــي حقــ�ل األمهــات والع�ا�ــة �ــه ��ــا 

ج�ـ�ة لل��اف�ـة علـى ج�دتـه العال�ـة وعلـى ح���ـة ب��افة األع�اش وج�ع ال��� وخ�نه ���وف 

�ها وت�ل��ه إلـى ال�فـاق� ��الـة ج�ـ�ة وصـال�ة لل�ف�ـ�� ، ومـ� األمـ�ر ال�ه�ـة األج�ة ال��ج�دة ف

     ال�ي ت�اعى في حق�ل األمهات    

  �ـاع م�اسـاس���ام األع�اش ( ال��ا�� ) وم� ال��ور� وضع ال��ا�� على ارتف  -١

ا ســـ� ) وال�أكــ� مــ� ن�اف�هـــ ٤-�٢ارتفــاع (ســ� مــ� األرض ) وت��ــ�� علـــى ف�شــة ن��فــة  ٤٠(  

   . �اس���ار ب���یلها �ف�شة ن��فة

ومــ�ة �ــل ســاع��� فــي مــ�ات ی�م�ــًا  ٦ – ٤ج�ــع ال�ــ�� ��ــ� ج�ــع ال�ــ�� مــ� األع�ــاش  -٢

  األج�اء ال�ارة ال�ي ق� ت��ن ف�ها درجة ال��ارة مقار�ة إلى درجة ال��� . 

 م� ال��ور� ج�ًا إن�اج بـ�� م��ـ� ن��ـ� ال ���ـاج إلـى غ�ـله الن ال�ـ�� ال���ـخ قـ� -٣

  ���ل ال�����ا والف���ات ال�ي ت��اث� في ال�اض�ات وال�فق�ات .

ت���� ال���  م� ال��ور� وجـ�د غ�فـة ل����ـ� ال�ـ�� و�ـ�� ال����ـ� ی�م�ـًا �اسـ�ع�ال غـاز  -٤

  الف�رمال�های� للق�اء على ال����و�ات العالقة �الق��ة .

 ١٣- �١٠هــا درجــة حــ�ارة (حفــ� ال�ــ�� وت���ــ�ه فــي م�ــازن م�ــ�دة مل�قــة �ــال�ق�ل ت�ــ�ف� ف  -٥

  % ، وذل� ل��ع ن�� ال���� وت��� ال����ة م� ال��� .  ٧٥درجة م���ة ) ور���ة ألتقل ع� 

  ف�ز ال��� غ�� ال�الح لل�ف��� �ال��� ال����ر وال���ه وال�غ�� ال��� وال����ال��� .   -٦

  

  

  

  



 ٣

  األمهات إلى ال�فق� ال�قل م� حق�ل  أث�اءالع�ا�ة ب��� ال�ف��� 

��� أن ���ن ال��� ن��ـ� وم��ـًأ فـي أ��ـاق ( �ارت�ن�ـة أو �السـ����ة ) وصـ�ادی� ن��فـة  -١

  وم�ه�ة ت�اف� على ال��� م� ال��� واألض�ار .

ل��ــع حــ�وث ت�ــققات فــي ق�ــ�ة ال���ــة أو  تنقــل ال�ــ�� فــي ســ�ارات م��فــة وقل�لــة االه�ــ�ازا -٢

  ال���� . ت��ك الغ�فة اله�ائ�ة لل���ة م� م�انها وال�غ� على

  

  الع�ا�ة ب��� ال�ف��� في ال�فاق� 

م� ال��� حاًال ح�ـ� ی�ضـع فـي �ع� وص�ل س�ارات نقل ال��� إلى ال�فق� ی�� تف��غ ح��ل�ها 

غ�فــة اســ�الم ال�ــ�� لف�ــ�ة مــ� الــ�م� ول�ــ�� أن یــ�� ت���ــ� ج��ــع ال�ــ�� ســ��ة �اســ���ام غــاز 

، و��ـــ� أن ت�ـــ�ن ج�ـــ�ة ال�ه��ـــة وع���ـــة الف�رمال�هایـــ� ، و�عـــ� ال����ـــ� ی�قـــل إلـــى غ�فـــة ال�ـــ�ن 

أشعة ال��� ال��اش�ة وت��ن ج��ة العـ�ل ال�ـ�ار� لألرضـ�ة وال�ـ�ران  اال��ارات اله�ائ�ة وال ت�خله

ة م���ة ، و��� تقل�ـ� ال�ـ�� ی�م�ـًا ( ) درج ١٥ – ١٠، وت��ن درجة ال��ارة ف�ها ت��اوح ب�� (

ساعات ) و��لة ف��ة ال��ن  والغـ�ض مـ� ال�قل�ـ� تفـاد� ال��ـاق ال��ـ�� �األغ�ـ�ة ت�ـ�  ٦كل 

الق��ة وت��� ت��ع أغ�ـ�ة ال��ـ�� و��ـا أن ال�قل�ـ� ��ـاع� علـى ت��یـ� ال�ه��ـة وت�ز�ـع درجـات 

  ال��ارة وال����ة ال����ة �ال��� ال���ون 

   

  وال�ف��� ف��ة ال��� 

  وت��لف ف��ة ال��� وال�ف��� �اخ�الف سالالت ال�جاج و��ل� أن�اع ال���ر 
              

  ف��ة ال�قاء في ال�فق�ة  ف��ة ال�قاء في ال�اض�ة  ف��ة ال��� وال�ف���  ن�ع ال���

  ی�م ٣  ی�م ١٨  ی�م ٢١  ال�جاج

  ی�م ٤  ی�م ٢٤  ی�م ٢٨  ال�جاج ال�ومي

  ی�م ٥  ی�م ٢٣  ی�م ٢٨  ال��

  ی�م ٥  ی�م ٢٧  ی�م ٣٢-٣٠  اإلوز

  ی�م ٣  ی�م ١٥  ی�م ١٨-١٧  ال��ان

  

  

  

  



 ٤

    اخ��ار ال��� ال�الح لل�ف��� في ال�فق�

لـــ�� �ـــل ال�ـــ�� الـــ�ارد إلـــى ال�فقـــ� صـــال�ًا لل�ف�ـــ�� فه�ـــاك ال�ـــ�� ال�ـــ�و� وال�ـــ�� ال�ـــغ�� 

ال�قــا�  و��اعــىال��ــ� وال���ــ� ال��ــ� ، لــ�ل� ��ــ� أن یــ�� فــ�ز ال�ــ�� غ�ــ� ال�ــالح لل�ف�ــ�� 

  ال�ال�ة في ع�ل�ة الف�ز : 

  ح�� ال���ة   -١

 ٦٥- �٥٥ع�ــي أف�ــل ن�ــ�ة فقــ� والــ�� ی�ــ�اوح وزنــه بــ�� ال�ــ�� ال���ســ� ال��ــ�  إنلقــ� وجــ� 

  غ� وت�عًا ل��ع سالالت ال�جاج .

  ش�ل ال���ة  -٢

�ع� ال��ل ال����� ال��ل ال���عي لل�ـ�� وأف�ـل األشـ�ال إلع�ـاء فقـ� ج�ـ� ومالئـ� ل�ضـع  

ل���� �ع� ت�املـه واألشـ�ال ال�ا��ـة تع�ـ� ال��ـ�� وت�ـغ� علـى أج�ائـه و�ال�ـالي ال ���ـ� لل��ـ�� ا

  م� ��� الق��ة واخ��اقها .

  ال���ة م�اصفات ق��ة  -٣

ال��ـ�� �ال�ال�ـ��م ��ـا أن ال�سـ� م� فائ�ة الق��ة ح�ا�ة ال���� م� ال��مات ال�ارج�ة وت�ه�ـ� 

ال��ــ�� وال��ــ�� ال�ــارجي ، لــ�ل� ��ــ� أن ت�ــ�ن خال�ــة مــ�  الــ�� یــ�� خاللــه ت�ــادل الغــازات بــ��

ال��اع�ــ�ة ال����ــات ال�ل�ــ�ة وان ت�ــ�ن مل�ــاء وق��ــة وخال�ــة مــ� ال��ــ�ر وال�ــ�وخ ال�ــغ��ة ال�ــي 

وعـــ�م تف�ـــ�� ال�ـــ��  ت�ـــ�� دخـــ�ل ال�����ـــا ال�ـــارة ال�ـــي ت��ـــاث� ��ـــ�ة أث�ـــاء ح�ـــ� ال�ـــ�� ،

� خــارجي ، وعــ�م اســ���ام ال�ــ�� ال�لــ�ث ب�ــ�از ال���ــ� الق�ــ�ة ل�ــه�لة ت��ــ�ه ب�اســ�ة أ� مــ�ث

ال��ــ�ر واألوســاخ ال��جـــ�دة فــي الف�شـــة م�ــا یـــ�د� ذلــ� إلــى ان�ـــ�اد م�ــامات الق�ـــ�ة وقــ� ت�ـــ�ن 

  األوساخ م��لة �ال�����ا ال�ارة . 

   ع�� ال���ة -٤

���� ال��ـ�ل علـى ن�ـ�ة فقـ� ج�ـ�ة مـ� ال�ـ�� ال���ـ� الـ�� الی��ـ� ع�ـ�ه عـ� أسـ��ع واحـ�  

تـ��ف� ن�ـ�ة الفقـ� تـ�ر���ًا ح�ـى ت�ـل إلـى ال�ـف� حفـ� ال�ـ�� ألك�ـ� مـ� أسـ��ع واحـ� وع�� 

، وان أســاب�ع فــي ال���ــة  ٤أســاب�ع خــ�ن ، وذلــ� الن ال��ــ�� ال��ــ�� أك�ــ� مــ�  ٤خــالل ف�ــ�ة 

���ور األ�ـام ت���ـ� ال�ـ�ائل م�هـا وت��ـل ن�ـ�ة ال��ـاض إلـى ال�ـفار و�ـ�داد ح�ـ� الغ�فـة اله�ائ�ـة 

  �ة أما ق�ل أو �ع� ال�ف��� .وق� تهل� األج

  م�اصفات ال���ة ال�اخل�ة    -٥

ق� ���ن ال��ل ال�ارجي لل���ة �����ًا أال أنها ق� ت���� �الع��ب ال�اخل�ـة ال�ـي التع�ـي ف�صـة 

للفق� ال���عي ���� ع�م اس���ام ه�ا ال��ع م� ال��� لل�ف��� �ع� اك��افه �الف�� ال��ئي  

  �اخل�ة و���ا یلي ع��ب ال���ة ال



 ٥

ال�ها�ـة الع���ـة لل���ـة أو ت�ـ�ن م����ـة فـي م�اقـع وج�د الغ�فة اله�ائ�ة في م�قع �ع�� ع�  -أ

  ع�ی�ة وغ�� م��ق�ة . 

   وج�د �قع دم��ة م��ل�ة �ال��اض أو ال�فار .  -ب

  . Aل�ن ال�فار ال�اه� م�ت�� �ان�فاض ال�اروت�� وف��ام��  -ج

  ) .  ١الى٢ة ( ال���ة ال�����ة ن��ة ال��اض إلى ال�فار غ�� ����� -د

   هـ وج�د صفار�� في ال���ة . 

  

   أع�اد ال��� لل�ف��� 

  ی�� ال��ام ��ا یلي : ما ���� م�ع� ال��ء ���� ال��� ع��

نقــل ال�ــ�� مـــ� غ�فــة ال�ـــ�ن إلــى غ�فـــة الفــ�ز وال�ــ�ر�ج ح�ـــ� یــ�� اخ��ـــار ال�ــ�� ال�ـــالح  -١

  لل�ف��� . 

� ح�� ی�ضع في أدراج ال��� ���� ت��ن ال�ها�ة الع���ة ت���� ال��� ال�الح لل�ف�� -٢

  لل���ة إلى األعلى وال��قة إلى األسفل .

  د��قة .  ٢٠ی�� ت���� ال��� ل��ة  -٣

ی�قل �عـ� ت���ـ�ه إلـى غ�فـة ال��ـ� وال�ف�ـ�� ت�ه�ـ�ًا ل�ضـعه فـي ال�اضـ�ات ، و�ف�ـل �قـاء  -٤

����ـ� درجـة ال�ـ�ارة ال�اف�ـة ه�ـاك سـاعة ق�ـل ح�ـ�ه وذلـ� ل ٢٤ – ٢ال��� في غ�فـة ال��ـ� 

و��� إدخال ال�ـ�� إلـى ال�اضـ�ات �عـ� ذلـ� وال�ـ�� فـي أ�قـاء ال�ـ��  درجة م���ة ) ٣٠- ٢٨(

  ه� ح�ى الی�ع�ض إلى ص�مة ح�ار�ة مفاج�ة . 

  أع�اد ماك�ات ال��� وال�ف��� 

بــ�� ف�هــا  مــ� ال�ــ�ور� ال�أكــ� مــ� ع�ــل ال�اك�ــات ج�ــ�ًا ون�اف�هــًا وت�ه��هــا ق�ــل إدخــال وج�ــة

والش� أن ع�ل ال�اض�ات وال�فق�ات ال��� ی�د� إلى ال���ل علـى ن�ـ�ة فقـ� ج�ـ�ة ، وعادتـًا 

ت�ـــ�ن م�جـــ�دة یـــ�� ت�ه�ـــ� ال�اك�ـــات �غـــاز الف�رمال�یهایـــ� وذلـــ� للق�ـــاء علـــى أ� م���و�ـــات قـــ� 

ســاعة مــ� إدخــال  ٢٤ف�هــاج� األفــ�اخ الفاق�ــة ، ومــ� ال�ــ�ور� ت�ــغ�ل ال�اك�ــات وته���هــا ق�ــل 

           في ال�اك�ات .  ال��ارة وال����ة درجة ال��� ف�ها لل�أك� م� ع�لها ج��ًا ول�����

                        




