
تفقيس بيض الدجاج 

تختلف الطيور عن الثدييات في عملية التكاثر، حيث نجد أن الطيور في أغلب مراحل النمو الجنيني لديها تتم

خارج جسم المأ، حيث تنعدمأ الصلة العضوية ما بين البيضة المخصبة والمأ أثناء عمليات النمو الجنيني،

ولذلك فالجنين يعتمد في غذائه على مكونات البيضة فقط.

موصفات بناء المفقس :

تحديد سعة وحجم ابنية المفقس بحسب اعداد البيض الوارد مان حقول الماهات .-1

 يكون ماوقع المفقس بعيداا عن حقول الدواجن  لتجنب انتقال المسببات المرضية الى المفقس.-2

يجب ان تتوفر في البناية المفقس عدد مان الغرف والقاعات الكافية استتقبال التبيض وفتترزة وتتدريجه-3

وتبخيرة وخزنه وقاعات حضتتانة التتبيض  وكتتذلك تتتتوفر ماكتتاتب الدارة والحستتابات وغتترف راحتتة

عمتتال وماختتازن الدوات الحتياطيتتة علتتى ان يتتدخل التتبيض ماتتن الجهتتة تختترج الفتتراخ ماتتن الجهتتة

الخرى مان المفقس وباتجاه واحد كما هو ماوضح في الشكل التالي .
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يصمم المفقس بحيث يكون دخول البيض مان احد جوانب المبنى وخروجه الفراخ مان الجانب الختتر-4

وباتجاه مارور واحد لتجنب التلوث .

تكتتون الرضتتية وجتتدران المفقتتس مالستتاء خاليتتة ماتتن الشتتقوق الرضتتية ومانحتتدرة باتجتتاه ماجتتاري-5

التصريف ، ليسهل غسلها وتنظيفها بعد النتهاء مان وجبة التفقيس .

تكون بناية المفقس مارتفعة عن ماستوى الرض وتكون ارصفتها بمستوى شاحنات التحميل والتفريغ.-6

يشترط ان تكون غرف وقاعات المفقس بعيداا عن التيارات الهوائية واشعة الشتتمس المباشتترة ،و ذات-7

تهوية جيدة لستبدال الهواء الفاسد بهواء نقي وللتخلص مان الرطوبة الزائدة .

توفر المولدات الكهربائية في المفقس لدماة النتاج الفراخ .-8

تتوفر في المفقاس بطاريات لحضانة الفراخ الفائضة التي لم يتم تسويقها او الغير المستتتلمة ماتن قبتل-9

اصحابها لسباب ماتعلقة بهم وقد تباع تلك الفراخ بسعر مانخفض  او يتم تلفهتتا او تربيتهتتا ماتتن قبتتل

صاحب المفقس اذ اماتلك ماسكن تربية .

مدة التفريخ:

هي الفترة ما بين وضع البيضة المخصبة في المفرخة أو تحت المأ إلى حين خروج الصوص منها وهي:

21.يوماا في الدجاج 

28.يوماا في الرومي والبط 

29.يوماا في الوز 

18.يوماا في الحمامأ والسمان 

ويقسم التفريخ إلى نوعين: الطبيعي والصناعي.

ال-ًا التفريخ الطبيعي: أو
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وفيه تقومأ إناث الطيور باحتضان البيض وهي غريزة طبيعية، وخللها تقومأ المأ بتوفير الحرارة والرطوبة

وكذلك تقليب البيض بين الحين والخر.

مميزاته:

الوسيلة الوحيدة المتبقية عند مربي العداد القليلة في المناطق النائية والقرى..1

يستعمل في تفريخ البط والوز، حيث إن التفريخ الصناعي لهما مازال محدوداا..2

عيوبه:

انقطاع الدجاجة الحاضنة عن وضع البيض..1

عدمأ إمكانية الحصول على عدد كبير من الصيصان..2

انتقال الطفيليات والمراض من المأ إلى صفار البيض..3

كثيراا ما تنفق المأ أثناء أو بعد عملية الفقس، نتيجة للمجهود الشاق الذي تقومأ بة خلل فترة تحضين.4

ورعاية البيض.

تهجر المأ البيض دون إتمامأ عملية الفقس فتفسده..5

عدمأ توفر المهات الحاضنة للبيض للقيامأ بهذة العملية في كل الوقات..6

ويتميز الدجاج الذي يقومأ بالرقاد على البيض بالعلمات التالية:

يكون الريش مفككاا خاصة في منطقة الصدر..1

انقطاع الدجاجة عن وضع البيض..2

يتغير صوت الدجاجة ويصبح صوتها مميزاا..3

يتغير لون العرف والدليات إلى اللون الصفر الباهت..4
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ثانياا-ًا التفريخ الصناعي:

هو استخدامأ الماكينة الصناعية في تفريخ البيض، بحيث تتوفر الظروف الملئمة للتفريخ، وهي الرطوبة

والحرارة والتقليب والضاءة.

مميزاته:

النتاج المكثف والواسع..1

سرعة النتاج وكثرته..2

عيوبه:

تكلفته الباهظة..1

انقطاع التيار الكهربائي..2

كما توجد أنواع مختلفة من ماكينات التفريخ، وتختلف هذه النواع عن بعضها لعدة عوامل من أهمها:

حجم المفرخة: فهي تختلف حسب سعتها من البيض، وفي التربية المنزلية تستخدمأ المفرخة ذات.1

السعة الصغيرة نسبياا.

مصدر الحرارة بالمفرخة: إما يكون سخانات كهربائية أو أنابيب ماء ساخن أو هواء ساخناا..2

إدارة المفرخة: إما أن تكون يدوية أو نصف أوتوماتيكية أو آلية..3

نظامأ التهوية بالمفرخة..4

وبشكل عامأ تقسم أنواع المفرخات المختلفة إلى قسمين رئيسيين هما:

الحاضنة: وهو القسم الذي يوضع فيه البيض منذ اليومأ الول من فترة التفريح إلى اليومأ الثامن عشر.1

(في حالة الدجاج) ويوضع البيض في أطباق خاصة تسهل من عملية التقليب.
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المفقس: وهو القسم الذي ينتقل إليه البيض في اليومأ الثامن عشر حتى ميعاد الفقس في اليومأ الحادي.2

والعشرين، وأطباق هذا القسم واسعة حتى تكون مريحة ، ول يقلب البيض في هذا القسم.

الشروط الواجب مراعاتها في بيض التفريخ:

أن يكون من سللة منتخبة وذا نسبة فقس عالية..1

أن تكون المهات خالية من مرض السهال البيض..2

أن يكون البيض من قطيع معتنى جيداا بتغذيته..3

جمع البيض أكثر من مرة أثناء اليومأ (خاصة في فصل الصيف)..4

ل يزيد تخزين بيض التفريخ عن أسبوع..5

استبعاد البيض المشروخ وذي القشرة الرقيقة..6

عند وضع البيض في المفرخة يوضع في درجة حرارة الغرفة قبل إدخاله إلى آلة الفقس..7

شأكل البيضة: يفضل البيض البيضاوي وتستبعد الشأكال غير العادية كالبيضة الكروية والمستطيلة أو.8

المدببة أو غيرها.

لون البيضة: ل علقة غالباا بين لون البيضة والقدرة على الفقس، إل أن الحالت التي يكون فيها.9

تركيز اللون غير طبيعي يفضل استبعادها.

مراقبة آلة التفريخ أثناء التفريخ:

تتم مراقبة درجة الحرارة وتدون في سجل خاص لذلك. وبذلك يجب أل تتعدى درجة الحرارة المثلى

للتفريخ، كما ينبغي اتخاذ الحتياطات اللزمة في حال انقطاع تيار الكهرباء.

.مراقبة صواني الرطوبة وكذلك نسبة الرطوبة

.تقليب البيض حسب عدد المرات المسموح بها حسب تصميم المفرخ
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 التأكد من عدمأ زيادة نسبةCO2 5 عن.%

: فحص البيض أثناء التفريخ، ويفحص البيض ضوئياا مرتين

في اليومأ السابع من التفريخ، وذلك للتخلص من البيض غير المخصب، والبيضة الصالحة يكون شأكل – 

الجنين فيها بشكل العنكبوت ولونه أحمر، والبيضة غير الصالحة تكون غير ذلك أو الجنين الميت يكون لونه

أسود أو بنياا غامقاا وملتصقاا بالقشرة.

– في اليومأ الثامن عشر وذلك لزالة البيض ذي الجنة الميتة قبل وضعه في الجزء الخاص بالفقس.

عمليات التفقيس: في اليومأ الثامن عشر توضع صواني البيض في المفقس، ويتم الفقس بالنسبة للدجاج

في اليومأ الواحد والعشرين.

مقومات التفقيس 

ال:ًا الحرارة  Temperatureاو

يبدا النمو الجنيني في البيضة بتأثير درجة الحرارة التي توفرها الدجاجة الما (في حالة التفقيتتس ) او اجهتتزة

التدفئة في المفقسات (في حالة التفقيس الصتتطناعي ) ويحتتتاج الجنيتتن التتى حتترارة عاليتتة للنمتتو فتتي الفتتترة

-37.8الولى مان التفقيس ( في حاضنة    يوما الولى ) ثم تقل الحتياجات الحراريتة فتي18 ما خلل 38  

 ما خلل37الياما الخيرة نتيجة تكامال الجنين الذي يصدر مانة حرارة تقلتتل ماتتن احتيتتاجه لحتترارة المفقستتة (

الياما الثلثة الخيرة مان الفقس ) وان ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي قد يؤدي الى هلكا الجنتتة

او يؤدي الى فقس مابكر بالتالي يكون الفرخ الناتج صغير الحجم وضعيف كمتتا ان انخفتتاض درجتتة الحتترارة

عن ماعدلتها الطبيعية يؤخر مان نمو الجنين وكتتذلك ظهتتور التشتتوهات المختلفتتة ويتتتأخر ماوعتتد الفقتتس وقتتد

يؤدي الى هلكا بعض الجنة لتأخر ماوعد فقسها . كما ان تذبذب الحرارة طلية التتوقت يعتترض الجنيتتن التتى

سرعات ماختلفة مان نمو أعضائه ماما يؤدي لحدوث تشوهات واختلل في تكتتوين الجستتم وهلكا الجنتتة فتتي

اعمار مابكرة . لهذا يجب على القائمين بالعمل توفير درجة الحرارة المثالية والتأكد ماتتن انتظاماهتتا وماراقبتهتتا

باستمرار والتأكد مان عمل اجهزة ومانظم الحرارة (الثرماوستات )
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Relative Humidityثانياا:ًا الرطوبة 

يحتاج الجنين الى الرطوبة خلل ماراحل نموه وذلك لن الحرارة الموجودة داخل الحاضنة والمفقتس تستحب

السوائل الموجودة داخل البيضة نفسها مان خلل القشرة . وان الرطوبتتة ضتترورية للجنيتتن لعمليتتات التمثيتتل

الحيوية وللتخلص مان فضلت تلتك العمليتتات وتنظيتم درجتة الحترارة . يجتب تتوفير رطوبتة نستبية بحتدود

ة80% عند وجود البيض فتي الحاضتنة وترتفتع هتذه النستبة التى 65  % فتي المفقتس وتتتم قيتاس الرطوب

). ان قلة الرطوبة يؤدي الى التصاق الجنين بالقشتترة الكلستتيةHygrometerالنسبية بواسطة المرطاب (

فيما تؤدي زيادة الرطوبة النسبية عن ماعدلتها  الى اختلل التنفس الجنيني وبطتتء ماتترور المخلفتتات الضتتارة

مان الجنين الى الخارج ماما يضعف حيويته وقدرة على الفقس .

ventilationثالثاا:ًا التهوية 

 % فتتي الهتتواء ) طليتتة ماراحتتل نمتتوه لعمليتتات التمثيتتل16يحتاج الجنين الى الوكستتجين بنستتبة الطبيعيتتة (

في الياما الولتتى فقتتط ماتتن فتتترة الحضتتن حيتتث يستتتخدماه فتتي التفاعتتل ماتتعCO2 الحيوية . كما يحتاج الى 

0.3القشرة وسحب الكالسيوما لبناء هيكلة العظمي ثم تنتفي الحاجة له في الياما التالية . ل تزيتتد النستتبة عتتن 

% في النهاية .  ان زيادة تركيزه يؤدي الى ضعف حيوية الجنين وتشتتوهه واختنتتاقه . عموماتتاا يتجتتدد هتتواء

 ماتترة بالستتاعة فتتي اليتوماين الخيريتتن . وقتتد12 مارات بالساعة وتبعاا لحجمها على ان تزداد الى 8المفاقس 

هتتواء بالستتاعة بينمتتا 3 ما4 بيضتتة تحتتتاج 1000تحسب كمية الهواء اللزماة للحضانة على استتاس ان كتتل 

بالساعة . 3 ما6 بيضة بالمفقس الى 1000تحتاج كل 

 Egg Turningرابعاا:ًا التقليب 

وهي عملية ماهمة لمنع التصاق الجنين بالقشرة الكلسية خاصة في اليتتاما الولتتى ماتتن فتتترة حضتتن التتبيض ،

حيث صفار البيض دائماا يطفو الى اعلى لخفة وزن النوعي (لحتواه على نستتبة عاليتتة ماتتن التتدهن ) والتتذي

يحمل الخليا الجنينية في السطح العلوي ، وعند عدما تقليب التبيض فتتي الحاضتنة يلتصتتق الجنيتتن بالغشتية

 ماتترة يومايتتاا ويستتاعد التقليتتب أيضتتا علتتى تجديتتد التهويتتة وتجتتانس12الداخلية للقشرة ويهلك . يقلب البيض 

 درجتتة التتى الخلتتف45 درجتتة التتى الماتتاما و45توزيع الحرارة والرطوبة على البيض ، يتم تقليب بزاويتتة 

(يمين ويسار ).
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هلكات الجنة واسببها .

بالرغم مان ان هلكات تحدث طوال فترة الحضن ال ان هنالك فترات حرجة تكثر عند حالت الهلكا وهي:ًا

الفترة مابكرة:ًا تحدث الهلكات الجنينية عادة بين اليوما الثالث والخاماس مان فترة الحضن وتعزى هذه-1

 وحاماض اللكتك عند CO2  ,NH3الهلكات الى الختلل في عملية التنفس لعدما التخلص مان 

بدء الجنين التغذية على البروتين او بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحاضنة ، وعدما التقليتتب الكتتافي

للبيض .

الفترة الوسطية :ًا تحدث الهلكات الجنينية في السبوع الثاني ماتتن بتتدء حضتتن التتبيض وتعتتزى هتتذه-2

الهلكات الى تغذية غير الجيدة لقطيع الماهات فيحتتدث نقتتص فتتي بعتتض ماكونتتات البيضتتة . وليتتس

هنالك تأثير لعملية حضن البيض على الهلكات الحاصلة خلل هذه الفترة .

%50الفترة الخيرة .تحدث نسبة عالية مان الهلكات  بعتتد اليتتوما الثتتامان عشتتر وتقتتدر نستتبتها ب-3  

وترجع اسبابها الى ضعف الجنين وعجزة عن خروج مان القشرة كذلك تؤثر درجة الحتترارة ونستتبة

الرطوبة والتهوية غير الصحيحة على حدوث الهلكات كما ان ماعامالة البيض بخشونة اثناء نقلة مان

الحاضنات الى المفقسات أو تركه لفترة طويلة خارج الماكنة (تنخفض درجة حرارة التتبيض وهلكا

الجنة ).

اسباب هلكات الجنة قبل عملية التفريخ هي :ًا

قد يكون البيض قديماا  -1

ال بأول وتركة مادة طويلة .-2 عدما جمع البيض مان العشاش او

سوء عملية خزن البيض -3

التغير المفاجئ لدرجة الحرارة عند نقل البيض مان المخازن  المبردة الى المفقس .-4
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اسباب كثرة الهلكات ماختلفة العمار خلل عملية التفريخ هي :ًا

تذبذب درجات الحرارة في المفقسة  -1

انخفاض درجة الحرارة في المفقسة لفترة طويلة .-2

 قلة الوكسجين .-3

تقليب البيض غير مانتظم.  -4

نقص في تغذية قطيع الماهات .-5

اسباب هلكا الفراخ بعد النقر القشرة وقبل الفقس هي :ًا

انخفاض الرطوبة النسبية للمفقس -1

عندماا تكون التهوية رديئة -2

ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها في المفقس .-3

النقص الغذائي لقطيع الماهات المنتج البيض .-4

اسباب فقس افراخ طرية ومالطخة ببعض ماكونات البيضة هي .

انخفاض درجة الحرارة المفقسة .-1

الرطوبة النسبية عالية .-2

تبخير المفقسة ردى او التهوية رديئة عندماا يكون الفقس مابكراا يتم اخراج قبل جفافها .-3
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الجدول التالي ماقارنة بين ماوصفات الفراخ الجيدة وغير جيدة 

الفراخ غير جيدة الفراخ الجيدة 
-قدرة الفراخ على وقوف على ارجلها الصفراء1

اللون  وتميز بالحيوية والنشاط

-عدما القتتدرة علتتى الوقتتوف وغيتتر نشتتطة وارجلهتتا1

ماائلة للزرقة .
-العيتتتن مافتوحتتتة وبراقتتتة والتتتراس عريتتتض2

والظهر عريض وطويل والمنقتتار قصتتير وستتميك

ونظيف

-العين ماغمضة والرأس ضيق والظهر قصير.2

-الجسم ماكتمتتل الزغتتب ونظيتتف ولجنحتتة غيتتر3

ماهدلة

-الزغب ل يغطي جميع الجسم والجسم غير نظيتتف3

والجنحة ماهدلة 
-فتحة المخرج ماتسخة وقتتد تكتتون ماتتدمااه او ماتجمتتع4-فتحة المخرج نظيفة ويغطيها الزغب4

البراز عليها .
-ظهور النقص في تكوين المخالب5-المخالب ماكتملة و قوية5
 غتتم ل فتتراخ الماهتتات و42-وزنها ل يقل عن 6

 غم لفتتراخ التتدجاج38 غراما لفراخ اللحم و 40

البياض

-ماتوسط الوزن اقل مان الفراخ الجيدة 6

10


