
الدرس العملي الرابع
تفـریـــخ بیض الدواجن





عملیة التفریخ
  طریق عن إما یكون الطیور بیض تفریخ
.الصناعي التفریخ أو الطبیعي التفریخ

 البیض تحتضن الدجاجة فإن الطبیعي التفریخ في*
 بتقلیبھ تقوم كما والرطوبة الحرارة لھ فتوفر

.والحین الحین بین وتھویتھ
 حیث الطبیعي للتفریخ تقلید الصناعي والتفریخ *

 والرطوبة الحرارة التفریخ ماكینات تھىء
  .والتقلیب



صورة توضح التفریخ والتحضین الطبیعي في الدجاج



Injection machine Injection machine 



 من نوعین الصناعي التفریخ في ویستعمل
.التفریخ أجھزة

-:الساكن الھواء ذات التفریخ أجھزة )أ(
  المزارع في البیض من محدودة أعداد لتفریخ وتستعمل
 .بیضة ٥٠٠ عن منھا الواحدة سعة یزید ال حیث الصغیرة
  میاه بھا مواسیر من تصدر والحرارة بالجاز یعمل والمفرخ

.یدویة والرطوبة والتقلیب البیض فوق تمر دافئة
-:المتحرك الھواء ذات التفریخ أجھزة )ب(

  تتراوح البیض من كبیرة أعداد تفریخ یمكنھا ماكینات وھي
  جزئین من تتكون وھي بیضة١٠٠٠٠٠-٥٠٠٠ بین

والمفقس المفرخ وھما منفصلین



واألوز والبط والرومي الدجاج بيض تفريخ معدالت

أوز بط رومي دجاج مدة التفريخ

يوم٣٢- ٣٠ يوم ٢٨ يوم ٢٨ يوم٢١ مدة التفريخ الكلية

يوم ٢٧ يوم ٢٣ يوم ٢٤ يوم ١٨ مدة البقاء في المفرخ

يوم ٥ يوم ٥ يوم ٥ يوم٣ مدة البقاء في المفقس

المفرخ

٥م٣٧.٨-٣٧.٥ ٥م٣٨-٣٧.٨ ٥م٣٧.٨-٣٧.٥ ٥م٣٨-٣٧.٨ درجة الحرارة

٦٠% ٦٠% ٦٠% ٦٠% درجة الرطوبة النسبية

٥ ١٢٠مرة بزاوية ٢ ٥ ١٨٠مرة بزاوية ٢ مرات ٤ مرات ٦ أقل عدد مرات تقليب

مرة ابتداء من  ٢
اليوم العاشر 
مع إطالة 

المدة 
بالتدريج

مرة ابتداء من  ٢
اليوم العاشر 
مع إطالة 

المدة 
بالتدريج

----- ----- مدة التبريد

المفقس

٥م٣٧-٣٦.٥ ٥م٣٧.٥- ٣٧ ٥م٣٧.٢ - ٣٧ ٥م٣٧.٤- ٣٧ درجة الحرارة

رش البيض%+٨٠ ٨٠% ٨٠% ٨٠% درجة الرطوبة النسبية

+ - - - تغطيس البيض في مياه دافئة

- - - - عدد مرات التقليب

مرتين يومياً مرتين يومياً - - عدد مرات التقليب



مقومات التفــریــخ
  )م٥ ٣٧.٥( للتفریخ المثلي الحرارة درجة :الحرارة -:أوًال
  بیضة ١٠٠٠ كل تحتاج )یوم ١٨-١( المفرخ في-:التھـویة -:ثانیًا
.المتجدد النقي الھواء من ٣م٢٠

 الھواء من ٣م٣٠ بیضة ١٠٠٠ كل تحتاج )یوم٢١ -١٨( المفقس في 
المتجدد النقي
  البارد الماء بتیار التبرید )أ(-:التبـرید -:ثالثًا

البارد الھواء من بتیار التبرید )ب(                 
 - ٥٥ حدود في المفرخات من الرطوبة تكون أن یجب-:الـرطوبة -:رابعًا
.%٨٠ حدود في المفقسات ومن %٦٠

 من والتقلیب البیضة جھتي من التقلیب یكون أن یجب-:التقلیب - :خامسًا
 نتیجة مرتفع جنیني نفوق إلي ویؤدي كثیرًا بالبیضة یضر واحدة جھة
 الكالزا في والنزف واأللنتویس الكرویون في وتمزق المح كیس لتھتك

  .الدمویة األوعیة بعض في وانفجارات



InIn--ovoovo--jectject



انتھي الدرس العملي الرابعانتھي الدرس العملي الرابع
ھل من أسئلة؟ھل من أسئلة؟
ThanksThanks


