
بسم هللا الرحمن الرحيم



تأثير درجات الحرارة وتركيز االوكسجين 

للحاضنات في نوعية االفراخ الفاسقة 

لسالالت فروج اللحم والرومي الحديثة

البيارمحمد عالء . د



خالل فترة النمو الجنيني •

ب تلع( حضن البيض)للدجاج 

درجة الحرارة الدور االعظم 

في السيطرة على العمليات

.االيضية والتطور والنمو

Maatjens) ,2017)



وللحصول على اعلى نسبة •

فقس واحسن مواصفات 

لألفراخ للسالالت الحديثة

ير لفروج اللحم  فالبد من توف

ظروف مثالية من متطلبات 

عملية الفقس واهمها درجة 

الحرارة وتركيز األوكسجين

.اتفي جو الحاضنات والمفقس



ان ظروف حضن البيض تؤثر 

معنويا في

تركيز هرمونات الدرقية

استهالك الصفار

طول عظام االرجل



عة ان درجة الحرارة العالية ونقص األوكسجين خالل األيام األرب•

ور االخيرة من النمو الجنيني تؤثر في تطور ونمو عظام الطي

:من خالل

العظامالتقليل من وزن وطول وسمك •

انخفاض تجانس االفراخ•

ت ان معدل االستجابة تختلف وفقا للصفا•
ر أو قشر البيض تأث/ الوراثية للساللة و 

قشرة البيضة في الدجاج
(Oviedo et al., 2006, 2007; Small et al., 2007)



G





Temp  o C 36 39 
a-b Oxygen % 17 23 17 23

وزن الجسم، غم 47.1 43.5 44.2 42.3

عظمة الساق

غم, الوزن 0.29b 0.36a 0.28b 0.32a

ملم, الوزن 29.1b 30.9a 28.5b 30.1a

للوزن%  0.62b 0.83a 0.63b 0.75a

تأثير درجة الحرارة وتراكيز األوكسجين خالل تقدم مرحلة 

Ross 308  الحضانة على سيقان  فروج اللحم ساللة

P < 0.01Small et al., 2007



المبكرة والمتأخرة على عوامل الحضانة تأثير 

عدم التماثل النسبي

Relative 

Asymmetry

Incubation Profiles

Early AB Cold Hot

Late xy Cold Hot Cold Hot

**Femurعظمة ساق  0.79b 2.89a 1.70ab 1.10b

ساق غظمة Tibia* 0.72b 1.69a 1.05ab 0.86b

ملم, طول العرقوب 1.56 1.69 1.29 2.41

P-value *0.05;  **0.01

Small et al., 2007



A-B  Temp,  oC 36 39 
a-b Oxygen, % 17 23 17 23

غم, وزن الجسم 67.4A 67.9A 63.1B 61.7B

العرقوب

ملم, الطول 28.8A 29.1A 27.3B 28.2B

ملم, السمك 2.4Ab 2.5Aa 2.2Bb 2.3Ba

غم, الوزن 1.77b 1.89a 1.54b 1.65a

نسبة الى وزن الجسم%  2.62b 2.85a 2.52b 2.81a

P < 0.001

تقدم مرحلة   خالل وتراكيز األكسجين تأثير درجات الحرارة 
Nicholas  صفات العرقوب في الرومي التجاريعلى الحضانة

Small, 2008



Van der Pol, 2014



Van der Pol, 2014



ان ارتفاع درجة حرارة قشرة •

ْم مقارنة 38.9البيضة  لدرجة 

ْم 37.8بدرجة الحرارة الطبيعية 

ث من في االسبوع الثاني الى الثال

:الحضن تؤدي الى 

بوع ارتفاع الهالكات الجنينية لألس•

االخير من الحضن 

•Maatjens) ,2017)



.انخفاض عدد االفراخ الفاقسة•

احية انخفاض نوعية االفراخ الفاقسة  من ن•

ر وارتفاع كمية الصفار غي, طول الفرخ

.المنسحب داخل جسم االفراخ



اعالرتفالسلبيالتأثيران•

بيضةقشرةحرارةدرجة

ليةالمثاالدرجةعنالتفقيس

اعارتفالىيعودقدمْ 37.8

ةلألجنالغذائيااليضمعدل

مشاكلمنيصاحبهوما

استهالكفيمعقدة

تكونوالذياالوكسجين

نموفيالسلبيالتأثيرنتيجته

.الفقسونسبةاألجنة

Maatjens),2017)



قلب اصغر بمعدل 
29 ٪

ارتفاع درجة حرارة 

37,8الحضانة عن 

الكتاكيت اقل وزنا 

%5بمعدل 
٪ أصغر المعدة 13

الغدية والقانصة

٪ 16المشاكل في نضج األمعاء اكثر بمعدل 

Leksrisompong et al., 2007



37.5 oC 39 oC
احمرار مفصل العرقوب

ارتفاع درجة الحرارة 

وانخفاض تركيز 

األكسجين على الفرخ

مشاكل في تجانس القطيع 

بنسبة

1 – 3 %

23% O2 17% O2

Pas reform Incubation 

Guide 2013



ايام7عدم تجانس اوزان الطيور عند عمر 

Courtesy: Dr. J. Brake - NCSU



يوما14تفاوت كبير باالوزان بعمر

Courtesy: Dr. J. Brake - NCSU



مشاكل الساق والكساح

Courtesy: Dr. J. Brake - NCSU



شكرا لحسن االصغاء


