
حلقة دراسية بعنوان

والعوامل Hatch windowنافذة الفقس 

المؤثرة عليها وأثرها على االداء االنتاجي 

الالحق

الدكتور

البيــارعالء محمد 



المقدمة

تغذيتهاميتعندماإالاللحمفروجالفراخاألمثلوالتطورالنموتحقيقيمكنال

يؤكدمما،اللحمفروجعمرمن%20يمثلاالولاالسبوع.الفقسوقتمنذ

.الالحقلألداءبالنسبةالفترةهذهأهمية

إلىليصمامرةالولالعلفتناولولحظةالفقسبينماالوقتيستغرققد

النقلتووق،الفرخمعوالتعامل،الفقسوقتفيالتباينبسببساعة72

(Willemsen2010،وآخرون; NoyوUni،2010)



نافذة الفقس

 الوقت الذي تفقس به االفراخ من اول فرخ الى اخرهاهي

 المفقسة ي فاالفراخ  فقس مراقبة نافذة الفقس إلى ما إذا كان يتم تشير

.الصحيحفي الوقت 

 صحتهاتفقد االفراخ التي تفقس الكثير من الوقت في المفقسة وتقضي.



العمر البايلوجي والعمر الزمني

العمر الزمنيالعمر البايلوجي

العمر عند اخراج االفراخ من الفاقسةعمر الفرخ عند الفقس



يوضح العمر البايلوجي والعمر الزمني لالفراخ الفاقسة: 1مخطط 

العمر البايلوجي لالفراخ الفاقسة مبكرا  

العمر البايلوجي لالفراخ التي فقست بالقمة

العمر البايلوجي لالفراخ 

المتأخرة في الفقس

العمر الزمني

يوم0

عند اخراج 

االفراخ من 

الفقاسة

وقت اول 

تناول للعلف

نافذة الفقس

(Willemsen2010،وآخرون;NoyوUni،2010)



المؤثرة على نافذة الفقسالعوامل الرئيسية

ساللة الطيور

مدة خزن الببيضعمر القطيع

موسم السنة

درجة الحرارة 

الخصوبةحضن البيض

معامالت ماقبل الحضن





الدراسات السابقة



طبيعية نافذة تفقيس ( : 1)الشكل 

ة الفقسو نسبجودة للفرخ بشكل منتظم وحرارة منتظمة أفضل هواء تدفق 

(Hill ، 2011وآخرون)



نافذة فقس أكبر( : 2)الشكل 

ودة الفرخ انخفاض ج: التباين في تدفق الهواء يخلق درجات حرارة متغيرة للجنين

.نسبة الفقس وانخفاض 

(Hill ، 2011وآخرون)



( الجنعينودرجعة حعرارة)التغيعر فعي بي عة الحضعانة نسبة الفقس معع للحفاظ على (:  3)الشكل 

ولكن يرفع درجة حرارة الجنين في جميع المناطق ويحسن الفقس: درجة حرارة الهواءزيادة 

يقلل من جودة الفرخ

(Hill ، 2011وآخرون)



وسط مبكر ، مت) يوضح وزن الجسم الحي غم وفترات الفقس ( : 1)جدول 

االفراخ عند التغذية المباشرة عند الفقس والتصويم حتى اخراج( و متأخر 

.من الفاقسة 

(Lamota ، 2014وآخرون)



، ( ساعة465)توزيع الجنس في االفراخ التي فقست في وقت مبكر ( : 4)الشكل 

في عملية الفقس( ساعة493)، أو في وقت متأخر ( ساعة480)منتصف المدة 

(Van de Ven et al., 2011)



( ساعة465)ايام من االفراخ فقست في وقت مبكر 7حتى 0النمو في الساعة من ( : 5)الشكل 

المفقس في عملية الفقس في ( ساعة493)، أو في وقت متأخر ( ساعة480)، منتصف المدة 

.الفقس المفتوحنظام أو 

(Van de Ven et al., 2011)



465)في االفراخ التي فقست في وقت مبكر Corticosteroneتركيزات ( : 6)الشكل 

في المفقس او في نظام الفقس ( ساعة493)أو متأخر ( ساعة480)أو منتصف المدة ( ساعة

المفتوح

(Van de Ven , 2011). 

الفقس 

المفتوح
الفقس  في 

المفقس



خر أوزان االفراخ التي فقست في وقت مبكر ، أو منتصف المدة ، أو في وقت متأ( : 7)الشكل 

يتها إما أثناء عملية الفقس في نظام الفقس االعتيادي أو في نظام الفقس المفتوح، وتم تغذ

يتم تجميع البيانات لكال ) .E21.5 / d0مباشرة بعد الفقس ، أو حرمت من األعالف الماء حتى 

(.الجنسين
تصويم , فاقسة

تغذية , فاقسة

تصويم , فقس مفتوح 

تغذية, فقس مفتوح 

(Van de Ven , 2012). 



شكراً إلصغائكم


