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 Introductionالمقدمة  
 

حيوتسدد   ،يعددد اعددلد الدددحا ن م ددد متددم موح ددلي اليددفح  ال يحا يددة  دد  العددللم    ■
متميته من الددحف الد ي يبع ده  د  تب يدة العبد  المتلايدد مبدل ل دحم الددحا ن 
ح يضدددبل  لمت لفتمدددل مدددن الم دددلدف اكادددل وبردددة حاكويدددف ا ت دددلفًا لب دددفحتين 

 .ال يحا   مقلف ًة  للم لدف اكخفى

   سحفية مبل س يل الميلل افترع المعدل الس حي الستبالك الرفد من ل دحم     ■
، ود  مدن الب دم 23إلل  8من  2008 – 1980ح يض الدحا ن  ين ملم  

 (.FAO ،2008) يضة  125إلل  40حمن 



لد ا ممبدي العديدد مدن  ،ي غل الد لج ال بدي  لءًا تلمًل من االات دلد الفيرد   د  العدللم ■
  (.Tadelle, 2003)دحل العللم مبل الم ل ظة مبيه 

 ,Reta)ومل يعد إ تلج الدحا ن حسيبة لت سدين دخدل السدولن  د  الم تمعدلي الفيريدة   ■

 ظددفًا ال خرددلض متعب لتدده مددن العمددل حفما المددلل مقلف ددًة مددع م ددلفيع ا  تددلج  ،(2009
 (.Demeke, 2004)ال يحا   اكخفى 

ومددل م دده يسددلتم  دد  سددد اال تيل ددلي مددن ال دديض حالب ددم المتميددلين حالمف ددح ين لدددى    ■
إ  يعدد  دديض ، (Ekue et al., 2002)  دفي ة و يدف  مدن اك دفاد  د  اكفيدلد حالمددن
حيتمتددع  قيمددة  قديددة ممبددل  دد  المدددن  ،الددد لج ال بدددي مددلد    انيددة م  ددل  ددلل فحتين

 Wirsity and)مقلف ًة مع  يض الدد لج الب دين المف دل  د  ظدفحد الفمليدة المويردة 

Fonba, 2005.) 

 



حمع  لك لم يبق الدد لج ال بددي  د  سدحفية االتتمدلم الودل   لتو ديبه ح رظده  ح دره    ■
م د المحافد حاك حل الحفاييدة المسدتحع ة م د   الد السد ين  د  م محمدلي متوابمدة مدع 

 .ال ينلي الم بية حمقلحمة لألمفاض
 

لطٌةور الةدجاا البلةدي الةذي  Genotypeأدى هذا الواقع إلى جعل التراكٌب الوراثٌةة    ■

ضةاع  معاةا الحةدود بةٌن  ٌنتشر فةً كافةة المنةاطل اليةورٌة خلٌطةب بنيةبة كبٌةرة جةدا  

فتةةداخل دجةةاا البةةٌج مةةع دجةةاا اللحةةم مةةع الةةدجاا ثنةةائً  ،الطٌةةور المتخصصةةة إنتاجٌةةا  

أضة  إلةى  ،phenotypeالغرج مثلما تةداخل  اللةوان والمؤشةرا  الشةكلٌة الخةرى 

ما أدى إلةى تةدهور كافةة مؤشةرا  اإلنتةاا ، ذلك يوء العوامل البٌئٌة من تغذٌة ورعاٌة

 (.2009، حمٌشة)وضٌاع هوٌة هذا النوع الحٌوانً المحلً 



    اععلن الددحا ن الم بيدة مخلح دًل   يدًل  لل ي دلي حالمحفيدلي التد  موسد تبل تعد
دف ة مللية من التوابم مع الظدفحد حال دفحع ال ينيدة الم بيدة الخل دة  ودل  بدد 

(Halima et al., 2009) ، ًإ  تدفاح  ، إال من مدانبدل ا  تدل   ال يدلال م خرضدل
 ,Alsobayel)سددد ة /د ل دددة/ يضدددة 150ح تدددل  60متحسدددع إ تل بدددل مدددن 

من إ تل يددة الددد لج ال بدددي  (Abdelqader et al., 2007)حال دظ  ،(1986
 250) ي مدددددل  بغدددددي  ، ددددد  اكفدن( السددددد ة/د ل دددددة/ يضدددددة 68.90) بغدددددي 
حيعحد الس       لك إلدل ،    الب ن الت لفية    إييح يل( الس ة/د ل ة/ يضة

حسددحء ظددفحد  ،ولال تخددل  حالتب ددين مددن  بددة ، دددف   ددفامت الت سددين الددحفاي 
 (.Ajayi, 2010)الفملية من  بة مخفى 



يعد التب ين م د العفانق البلمة المت عة     فامت الت سين الحفاي  الت  تبددد   ■
حت ميع مو ف ادف من المحفيلي المف ح ة  د  الب دن  ،إلل ف ع المعدالي ا  تل ية

 .(Hanafi and Iraqi, 2001)ح للتلل  ف ع  س ة الت حد الحفاي   ،ال لت ة
ومل يؤدي التب ين الت لدل  إلل ت ديدد الد مع اك دحي مح اكمد  الد ي ت تمد  إليده   ■

العيددحف المتلاح دددة مدددن خددالل دفاسدددة ا عولسدددلته مبددل ال دددرلي حالمؤ دددفاي م دددد 
 ،حمددى افت دلع تد ل ال درلي حالمؤ دفاي  دلل مع اك دحي مح اكمد  ،الب ن ال لت ة

حمبل ضحء  لك يمون لسداللة مدل من تددخل  دفامت التف يدة وسداللة م حيدة مح مميدة 
 ، ح حلح سدو )است لدًا إلل  تلنت التب ين الت لدل  المفت عة  لل درلي المدفحسدة 

1991.)  





segmentation  

 االخصاب عند الدواجن 



 نيبة اإلخصاب
 

 فً الكبٌر دورها حٌث من التفرٌخ بٌج مؤشرا  تقٌٌم فً هاما   دورا   اإلخصاب نيبة تلعب•
 .(Brillard, 1993) الدواجن مشارٌع رٌعٌة تحدٌد

 

 ،الوراثٌة وبالعوامل بالعمر وكذلك ،للطٌور والفٌزٌولوجٌة الصحٌة بالحالة النيبة هذه تتأثر•
 .(1984 ،يٌرغٌٌفا) والرعاٌة التغذٌة وبظرو  ،الدجاجا  إلى الدٌوك وبنيبة

 

                   0.25  0.2 بٌن تتراوح إذ .المنخفضة القٌم من الصفة لاذه التورٌثٌة القٌمة ُتعد•
   .(2005 ،زٌبر)

 

  ،تيارٌنكو) % 97 و 95 بٌن الممتازة القطعان فً فتتراوح الصفة لاذه العالمٌة القٌايٌة القٌم أما•
1988).   

 

   ،البٌج دجاا فً %95 بـ التحضٌن لبٌج اإلخصاب نيبة تحدد عام وبشكل•

 .(2005 ،بوندارٌ ) اللحم دجاا فً % 93  و•

 
   :اإلخصاب نيبة •
 .100 × (المحضن البٌج عدد ÷ المخصب البٌج عدد) = االخصاب نيبة•
 ( 1984 ،يٌرغٌٌفا)                                                                                      •

 



 

  Gimmizah                          ياللة عند % 90.37 اإلخصاب نيبة بلغ  مصر فً•

El-Full et al., 2010)). 

 

 .(Kicka et al., 1978) الفٌومً ياللة عند 89 %و•

 

  ،حمٌشة) البلدي الدجاا من قطٌع عند % 89.8  النيبة هذه فبلغ  يورٌة فً أما•

2012). 

 

 بٌن التاجٌن عند اإلخصاب نيبة فً معنوٌا   ارتفاعا   (Kicka et al., 1978) والحظ•

   .البوٌن مع مقارنة    Rhode Island Redدجاا إناث مع الفٌومً دجاا ذكور

 

  77.9و ،% 89 مع مقارنة   المداري شبب المناخ فً الاجٌن عند % 92.3 بلغ  إذ•

 .الظرو  نفس فً التوالً على ،RIR ودجاا الفٌومً دجاا من كل   عند %

 



 

 البلدي الدجاا من نمطٌن بٌن التبادلً التاجٌن أن (2014) المصري وجد يورٌة وفً•

 2و 1 الناتجٌن الاجٌنٌن عند اإلخصاب نيبة انخفاج إلى أدى والبنً اليود اليوري

 أبوي كنمط ،اليود للنمط اليلبً التأثٌر إلى ذلك ٌعزى أن وٌمكم .البوٌن مع مقارنة  

 .أمً كنمط أو

 

 

 

 

 

 %نيبة اإلخصاب  النماط المدروية

 b1.09±89.09 مسحد♀×مسحد♂

♂   ×♀    c1.52±95.91 

  1ت ين
 (   ♀×مسحد♂)

a1.68±83.30 

  2ت ين
 (مسحد♀×   ♂)

ba1.71±87.66 



 العوامل المؤثرة على اإلخصاب 

 عدد الديوك المستخدمة في التلقيح1)

 

 (نسب اإلخصاب تكون أعلى في السنة األولى من العمر لكل من الديك والدجاجة) العمر  2)

 

 .فصل التلقيح 3)

 

 ...-التهوية –الرطوبة  -الحرارة –التغذية  –الرعاية الصحية : ) إدارة القطيع 4)



 فً  آفويكوببٌضة غٌر مخصبة بايتخدام جااز 

 الٌوم الحادي عشر



 فً  آفويكوببٌضة مخصبة بايتخدام جااز 

 لحادي عشرالٌوم ا



 التطور الجنٌنً عند الدواجن

الجنٌن نقطة بٌضاء 

 داخل الصفار

 

 1اليوم 

 اليوم االول

 15اليوم 

انتااء   -الرٌش انتااء تشكل  

 تشكل المنقار 

 

 

زٌادة  –الدموٌة االوعٌة 

تماٌز رأس  –القلب حجم 

 الكتكو 

 

 5اليوم 

انتااء تشكل االعضاء 

ازدٌاد  –اليايٌة الحٌوٌة 

االجنحة و  -حجم العٌن

 االقدام فً طور التشكل 

 

 10اليوم 

انتااء تطور الكتكو  و 

 –الفقس اقتراب موعد 

امتصاص الكتكو  للكٌس 

 المحً 

 

 20اليوم 



 

 نيبة الفقس•
 

دورا  هاما  فً الداء اإلنتاجً للدواجن من   Hatchability rateتلعب نيبة الفقس •

 .الناتجة الصٌصانخالل تأثٌرها بشكل كبٌر فً عدد 
 

   .((Mekonnen, 2007مياهمتاا فً تحيٌن المؤشرا  التنايلٌة •
 

ذ أن تحيٌن نيبة الفقس من أهم المشكال  الكبٌرة التً تواجب تطوٌر صناعة إ•

 .الدواجن
 

  بااوالظرو  البٌئٌة المحٌطة  ،كما أناا تعكس التركٌب الوراثً لاذه القطعان •

(Modelin et al., 2007). 
 

ٌّم على أياياا نتائج عملٌة تفرٌخ البٌج  •  .(1984، يٌرغٌٌفا)وهً الصفة التً تق
 

 Goerzen)كما أن لاا دورا  كبٌرا  فً تحدٌد العائد االقتصادي من مشارٌع الدواجن  •
et al., 1996). 

 

 



 

 .والمراج كالتغذٌة البٌئٌة والظرو  الوراثٌة بالعوامل كبٌر بشكل الفقس نيبة تتأثر•

 

 14  10) عن البٌج وتخزٌن جمع فترة تزٌد ال أن ٌجب إذ ،البٌج تخزٌن وبشروط   

 .(Kingori, 2011) باالنخفاج بعدها الفقس نيبة تبدأ حٌث ،(ٌوما  

 

 Yassin) النيبة هذه خفج إلى ٌُؤدي بالعمر الدجاجا  تقدم أن حٌث الفراد وبعمر 
et al., 2008).   

 

  أهم من ،(مئوٌة درجة 38  37) المثلى الحرارة درجا  توفٌر أن الدرايا  أثبت 

 لتطور المنايب المناخ توفٌر على ٌياعد لنب ،عالٌة فقس نيبة على للحصول العوامل

 .(Sastry et al., 1996) الجنة

 

 .الجنة نمو من تيرع المثلى حدودها عن الحرارة درجا  ارتفاع وأن 

 .(Wilson, 1991) الجنة هذه وتطور نمو وٌعٌل فٌثبط انخفاضاا أما 

 



 

 يالال  فً % 93و البٌج دجاا يالال  فً %95  بالمتويط الفقس نيبة تبلغ•
   .(2005 ،وآخرون ،بٌيارابو ) اللحم دجاا

 

 86.96 النيبة هذه كان  مصر فً (ElFull et al., 2010) باا قام التً الدراية ففً•
 البلدي الدجاا من خلٌط قطٌع عند %88.45  وبلغ  ،Gimmizah  دجاا عند %

           بلغ  النيبة هذه أن (Kicka et al., 1978) الحظ بٌنما ،(2011 ،جلنكرٌان) اليوري
   .الفٌومً ياللة عند ،% 85.7

 

 إناث مع Silver Montazah دجاا ذكور تاجٌن أن (Aly et al., 2010) وأوضح•
 مع مقارنة   الفقس نيبة فً معنوي اختال  أي إلى ٌؤد لم مصر فً Baheij دجاا
  دجاا عند % 79.37 مع مقارنة   ،الاجٌن عند % 79.14 بلغ  إذ ،Baheij دجاا

Baheij. 

•  

 Recessive White دجاا ذكور تاجٌن أن إلى (Modelin  et al., 2007) وأشار•
 الفقس نيبة فً (>0.05P) معنوي ارتفاع إلى أدى التب  فً البلدي الدجاا إناث مع
 Recessive دجاا عند % 25.15 مع مقارنة   ،% 45.59 بلغ  إذ ،الاجٌن هذا عند

White. 

 



 العوامل المؤثرة على الفقس 

   X 100عدد البٌج الُمخصب /عدد الصٌصان الفاقية= فقسللالنيبة المئوٌة 

 

 (سنة 2-1)نسب الفقس تكون أعلى في البيض الناتج عن دجاج يبلغ من العمر ) العمر  1)

 

 (نسب الفقس تكون أعلى في البيض الناتج عن دجاج غزير اإلنتاج)مستوى اإلنتاج  2)

 

 (نسب الفقس تكون أعلى في بيض الدجاج الناتج عن تربية أباعد)طريقة التربية  3)

 

 (نسبة الفقس أقل في البيض الشاذ) صفات البيض  4)

 

 ...(-التهوية –الرطوبة  -الحرارة: ) إدارة التفريخ 1)



 التطور الجنٌنً عند الدواجن

انتهاء الكتاكيت من نقر و 

   الكلسيةكسر كامل القشرة 

 

   

خروج الكتكوت من 

 البيضة 

 

 

من  20في اليوم 

يبدأ   التحضين

الكتكوت بنقر القشرة 

   الكلسية

 

أصوات –البيض تحرك  

 الكتاكيت داخل القشرة    

 

 

خروا الكتكو  من البٌضة 

 ياعا   6تيتغرل 



 

 نيبة التفرٌخ•
 

 البٌج، من الصٌصان خروا معدل بأناا Chick hatched التفرٌخ نيبة تعر •
 .التحضٌن عملٌة نتائج فعلٌا   فتترجم

 

 % 82و اللحم، يالال  فً % 78 ويطٌا   تبلغ إذ الفقس، نيبة معدال  عن وتنخفج•
   .(2005 زبٌر،) البٌج يالال  فً

 

 % 78و اللحم، دجاا ليالال  (% 70 65) عن المطلوبة الدنٌا الحدود تقل أال وٌجب•
 .(1988 ،تيارٌنكو) البٌج دجاا ليالال 

 

 :  التفرٌخ نيبة•

 .100 × (المحضن البٌج عدد ÷ الصٌصان عدد) = التفرٌخ نيبة•

 ( 1984 ،يٌرغٌٌفا)                                                                        •

 



 










