
 الرابعالموديول 

-:مقدمة 
 الرابع هو تنمية مهارة الطالب في التعرف         الموديول الهدف الرئيسي من      

تاج  علي أساسيات عملية التفريخ وعمليات الحضانة الطبيعية والصناعية وإن                  
  .آتاآيت اللحم والدجاج البياض           



التفـــــريـــــــخ
تفريخ بيض الطيور يكون إما عن طريق التفريخ    

.الطبيعي أو التفريخ الصناعي

في التفريخ الطبيعي فإن الدجاجة تحتضن البيض     *
فتوفر له الحرارة والرطوبة آما تقوم بتقليبه وتهويته      

.بين الحين والحين 

 تهىءوالتفريخ الصناعي تقليد للتفريخ الطبيعي حيث * 
. ماآينات التفريخ الحرارة والرطوبة والتقليب  



ويستعمل في التفريخ الصناعي نوعين من             
. أجهزة التفريخ   

-:أجهزة التفريخ ذات الهواء الساآن        ) أ(
وتستعمل لتفريخ أعداد محدودة من البيض في المزارع                    

.  بيضة   ٥٠٠الصغيرة حيث ال يزيد سعة الواحدة منها عن                      
والمفرخ يعمل بالجاز والحرارة تصدر من مواسير بها مياه                    

. دافئة تمر فوق البيض والتقليب والرطوبة يدوية                   

-:أجهزة التفريخ ذات الهواء المتحرك  ) ب(
وهي ماآينات يمكنها تفريخ أعداد آبيرة من البيض تتراوح                   

  جزئين   بيضة وهي تتكون من          ١٠٠٠٠٠-٥٠٠٠بين    
.والمفقس منفصلين وهما المفرخ       



معدالت تفريخ بيض الدجاج والرومي والبط واألوز            

أوز بط رومي  دجاج  مدة التفريخ 

يوم٣٢-٣٠ يوم ٢١ يوم ٢٨ يوم ٢٨ مدة التفريخ الكلية 

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

يوم٣ يوم ٥ يوم ٥ يوم ٥ المفقسمدة البقاء في   

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 أقل عدد مرات تقليب   مرات٦ مرات٤

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 التفــريــخ    
) م٥ ٣٧٫٥(درجة الحرارة المثلي للتفريخ        :  الحرارة    -: أوًال
 بيضة  ١٠٠٠تحتاج آل  )  يوم١٨-١(في المفرخ   -: التهـوية -: ثانياً  
. من الهواء النقي المتجدد     ٣م٢٠

 من الهواء  ٣م٣٠ بيضة ١٠٠٠تحتاج آل ) يوم ٢١ -١٨ (المفقس    في 
النقي المتجدد     

التبريد بتيار الماء البارد           ) أ (-:  التبـريد -: ثالثاً    
التبريد بتيار من الهواء البارد        ) ب                 (

 -٥٥يجب أن تكون الرطوبة من المفرخات في حدود     -: الـرطوبة -: رابعاً   
% .٨٠ في حدود المفقسات    ومن %  ٦٠

يجب أن يكون التقليب من جهتي البيضة والتقليب من          -: التقليب   -:خامساً  
جهة واحدة يضر بالبيضة آثيرًا ويؤدي إلي نفوق جنيني مرتفع نتيجة        

 الكالزا    والنزف في   واأللنتويس   الكرويون  لتهتك آيس المح وتمزق في  
 . في بعض األوعية الدموية وانفجارات   



الحضانة   
.ع الثامن هي الفترة األولي من حياة الكتكوت وتبدأ من الفقس إلي نهاية األسبو  : الحضانة 

تاآيت الحديثة  وتعتبر فترة الحضانة من الفترات الحرجة في حياة الكتكوت حيث أن الك       
. ينالفقس تكون األجهزة الحيوية المنظمة لحرارة الجسم غير مكتملة التكو           

: أنواع الحضانة  
 الدجاجة لحضانة صغارها أو حضانة الكتاآيت      بها هي التي تقوم : الحضانة الطبيعية -:أوالً 

. المفرخة صناعياً 
:المواصفات الواجب توافرها في األم الحاضنة     

. خلوها من األمراض  -١
.  خلوها من الطفيليات الخارجية   -٢

: عيوب الحضانة الطبيعية  
. سهولة انتقال األمراض من األم المصابة إلي الكتاآيت    -١
. ال تحتضن الدجاجة عادة إال الكتاآيت التي فقست من بيضها     -٢
. وفره  الحاجة إلي عدد آبير من الدجاج لكي يحتضن الكتاآيت وهذا ال يمكن ت    -٣
.  عدم انتظام عمليات الحضانة في مواعيد منتظمة     -٤



: الحضانة الصناعية: ثانيًا
 اإلنسان تحت ظروف مناسبة للنمو والرعاية الصحية والتغذية        بهاوهي التي يقوم 

.وتستخدم فيها أدوات ومهمات تغني عن األمهات الحاضنة          . والحرارة والرطوبة      

: مميزات الحضانة الصناعية  
. امكان تربية عدد آبير جدًا من الكتاآيت -١
. احتمال انتقال األمراض يكومن أقل من الحضانة الطبيعية        -٢
.  امكان استخدامها في أي وقت      -٣
 االشراف المباشر علي الحضانة يسهل السيطرة علي جميع الظروف من             -٤
)  حماية الكتاآيت - رعاية صحية - تغذية -حرارة    (



استقبال الكتاآيت وتحضينها وعوامل نجاح الحضانة          



بعد ورود الكتاآيت إلي عنبر التسمين تمر أوًال بفترة التحضين التي                           
 أسابيع من عمر الطائر ثم تمتد فترة التسمين إلي                    ٣تستمر حوالي       

 أسبوع ليصل إلي الوزن المالئم للتسويق ولنجاح برنامج                              ٨-٧
-: التربية يجب علي المربي إتباع األتي              

 الكتاآيت الفاقسة والواردة من معمل التفريخ ناتجة من مفقس                    -١
 ولذلك فإن الكتكوت يحتاج بعد وصوله إلي                  ٥م ٣٧٫٥درجة حرارته    

عنبر التحضين إلي درجة حرارة قريبة من هذه الدرجة وتكون في                    
. حتى ال تتعرض الطيور لنزلة برد تودي بحياته                  ٥م ٣٥ إلي   ٥م ٣٢



 في العنابر المفتوحة التي تستعمل الدفايات لتحضين                    -٢
من    % ٢٥-٢٠الكتاآيت يخصص جزء من العنبر في حدود           

مساحته ليستعمل آمكان للتحضين ويفضل أن يكون في نهاية                         
  التيل    العنبر ويفصل هذا الجزء عن باقي العنبر بستارة من                     

.السميك تعمل علي منع أي تيارات هوائية مباشرة علي الطيور                     



ي-٣ ي أدن دفايات إل ضل خفض ال ضين يف ي للتح ام األول ي األي  ف
ة مستوي بحيث تكون درجة الحرارة في محيط              ل عنالدفاي  ال يق

ز             ٥م٣٤ د مرآ ة  وبالتالي تكون درجة الحرارة عن نالدفاي ر م  أآث
ة المحيطة         ة ذلك وفي المنطقة الخارجي يبالدفاي ك وعل ل من ذل  أق

.ذلك يجب أن تكون الدفايات موزعة بنظام متناسق



ا                  -٤ ة أو ضعيفة أو به ريخ مرهق إذا وصلت الكتاآيت من معمل التف
اب     ه الته ر ب دد آبي سرةع ن     ال شرة م ع بق ة المجم سداد فتح  أو ان

ة          ي عناي ي إل ن المرب اج م ة تحت ذه الدفع إن ه ة ف رازات الجاف اإلف
ا                ة مضاعفة آم ة بجرعات عالي إضافية مثل وضع المضادات الحيوي

ا تكون أآث                رًا ألنه ر يلزم رفع درجة الحرارة أآثر قليًال من المعدل نظ
امج التحصين حيث        .  بالتيارات الهوائية الباردة   تاثيرًا ويتم تعديل برن
. من تحصين آتاآيت مريضةجدويأنه ال 



 التي يمكن إتباعها مع قطعان       التحصينات    وفيما يلي وصف مختصر ألهم 
.التسمين أو القطعان التجارية إلنتاج البيض منذ بداية عملية التحضين                  

البياضةالقطعان  بداري التسمين العمر

مارك مارك بعد ( يوم   ١
)الفقس

٧-٥ IB + هتشنر IB + هتشنر

 ١٤-١٢ ضعيفةعترة جمبورو ضعيفةعترة جمبورو
يوم

السوتا السوتا ٢١-١٨

٢٨-٢٥ قويةعترة جمبورو قويةعترة جمبورو

السوتا السوتا ٣٥-٣١

يتم كـذا التحـصين شـهريا       
 وقبل بداية اإلنتاج    بالسوتا

 يـوم يـتم     ١١٠عند عمر   
التحصين باللقاح الزيتي

بالسوتايتم التحصين كل شهر  وبعد ذلك



إنتاج آتاآيت اللحم  



:األهمية العالمية لكتاآيت اللحم    
الكفاءة الغذائية العالية      -١
قصر الدورة اإلنتاجية            -٢
نظرا لقصر هذه الدورة فإن احتمال تعرض آتاآيت اللحم إلي                    -٣

المرض يصبح ضعيف إذ يتخلص من القطيع آله بعد أسابيع                      
. محدودة  

 إنتاج آتاآيت اللحم هو الفرع الوحيد من اإلنتاج الزراعي الذي                    -٤
أمكن ميكنته     

االنفجار السكاني الذي يعانيه العالم وشدة الحاجة لرفع الكفاءة              . ٥
اإلنتاجية الزراعية لألغذية الحيوانية                 



:األهمية اإلقليمية لكتاآيت اللحم       
. الزيادة الكبيرة في عدد السكان وخاصة في المدن الكبرى                  -١
 تطور الذوق االستهالآي العام ألنواع األغذية نتيجة انتشار                              -٢

.التعليم  
. زيادة القوة الشرائية نتيجة انتشار سياسة التصنيع                     -٣
 التوسع في إنشاء الفنادق الكبرى تبعا لإلقبال السياحي علي                     -٤

. البالد  
. أزمة اللحوم التي تتعرض لها البالد بين وقت وآخر                  -٥
 سهولة هذا الفرع من إنتاج الدواجن نظرا لألسباب السابق                       -٦

. ذآرها
 توفر المناخ المناسب إلنتاج آتاآيت اللحم أي اعتدال درجة               -٧

.الحرارة شتاًء مما يقلل من نفقات الحضانة             



:سالالت آتاآيت اللحم    
:أوال األنواع األصيلة  

 الكورنش ومنها النوع اإلنجليزي المعروف باسم دجاج       
: ثانيا الدجاج الخليط  

وهو ناتج من تزاوج نوعين مختلفين أو صنفين من نوع واحد         : الخليط الثنائي  ١.

 دوت األبيض  والواين    أيالند الرود  استخدم من زمن بعيد الخلط بين    :  الخليط الثالثي -٢
لي  إلنتاج الخليط الثنائي ثم خلطت الدجاجات الناتجة في الجيل األول إ          ساسكس  والليت 

. ثيالساللة التي لم تستخدم في الخليط الثنائي وذلك إلنتاج الخليط الثال      

أمكن استخدام األفراد الناتجة من الخليط الثنائي وخلطها إلنتاج         : الخليط الرباعي.٣
يث  وبمقارنة الخليط الرباعي باألنواع النقية تفوق الخليط الرباعي من ح        . الخليط الرباعي  

.ائيوتدل النتائج عموما علي أن الخليط الرباعي ليس أفضل من الخليط الثن          . وزن الجسم   



:الشروط الواجب توافرها في سالالت اللحم               
Growth and Growth rate النمو وسرعة النمو          -: أوال   

Feed efficiency الكفاءة الغذائية    -: ثانيا  

Feathering rate سرعة تكوين الريش         -: ثالثا 

Viability الحيوية     -: رابعا 

Body shape شكل الجسم     -:خامسا 

Mature body weight وزن الجسم الناضج         -:سادسا  

Dressing percentage نسبة التصافي       -:سابعا  



مصادر لحوم الدجاج     
- المستبعدة والتي ال تصلح للتربية        البداري   ويباع منها :  قطعان البيض   -١

 الذ ي تدهورت صفاته اإلنتاجية إلي الدرجة التي ال تشجع          العتاقي    الدجاج    
  به اإلحتفاظ  

من المعروف أن نصف الكتاآيت عند الفقس   :  الذآور الزائدة عن حاجة التربية     -٢
منها فقط % ١٠ تكون ذآور وال يستخدم في التربية إال حوالي      

وهي الكتاآيت التي تربي إلي عمر معين ثم تسوق لحم بغض   :  آتاآيت اللحم -٣
  النظر عن جنسها ويختلف سن التسويق باختالف الغرض الذي تربي من أجله          



إنتاج البيض       

Egg 
Production



العوامل المؤثرة علي إنتاج البيض                
أوًال العوامل الوراثية            

Sexual Maturity:  النضج الجنسي      -١
 
Rate of lay مـعدل إنتــاج البيـض          -٢

Persistency of lay المثـابرة علي وضـع البيـض              -٣

Broodiness ظـاهرة المـيل إلي الرقـاد        -٤

Molting القـلـش   -٥

 فترات التوقف أو المهالت          -٦



ثـانـيـًا العـوامـل البـيـئـيـة            
Lightالضـوء .١

Temperatureدرجـة الحـرارة    .٢

Nutritionالـتـغـذيـة .٣

Hen ageعـمـر الدجـاجـة     .٤

Health status of flockالحالة الصحية للقطيع   .٥

Hatching timeميـعاد فـقـس الكتـاآيـت  .٦

Housingالمـسـكن  .٧

Altitudeاالرتـفاع عـن سـطـح البـحر     .٨

Noiseالضـوضـاء .٩




