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   موقع الدواجن  
 

  مركز البحوث الزراعية: المصدر
 

  

  

  

 
 

  )ع,ناتكم على موقع الدواجن يرجى مراسلة الموقع على البريد ا)لكتروني للموقع
  

info@thepoultry.net 

  

 
 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على ا�نترنت لتجد العديد من 
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 
المراجع العالمية بعلم الدواجن ومنقحة على يد نخبة من 

زراعيين والمھندسين ال ا&ساتذة وا&طباء البيطريين
.الحاصلين على شھادات عليا بعلم الدواجن  

 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع 
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلھا او نسخھا من 

إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف 
للمحاسبة القانونية المنصوص عليھا بقانون حماية 

.الملكيات  

  
سمح بوضع ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة ي

 ا&صلية على موقع الدواجن
 

www.thepoultry.net 
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 انتاج و معاملة بيض النعام المعد للتفريخ

 

 
 

و انتاج البيض  تزاوجال  
 

سنوات بينما تبلغ الذكور فى عمر  3 - 2تبلغ إناث النعام جنسياً عند عمر 
من شھر مارس إلى آخر  ابتداءأكبر وعموماً فإن أفضل موسم ل%نتاج ھو 

العامل المحدد لبداية  ھيء أكتوبر ، ويعد طول النھار ومدة التعرض للضو
  . موسم التربية فى المناطق البيئية المختلفة

 
وفى بداية الموسم فإن الذكور تظھر لوناً محمراً محدداً فى قصبة الرجل 
والمنقار وحافة العينين ويعد مدى استمرار ھذا المظھر مرتبط مع درجة 

صوبة فى على مدى الخ بالتالي النضج والمقدرة الجنسية فى الذكور و
البيض ، وغالباً فإن الذكور تمK البلعوم بالھواء حتى تبدو أعناقھا كما لو 

كانت بالون منتفخ مملوء بالھواء ، وتقوم الذكور بإصدار صوت رتيب مميز 
، وعندما تكون التربية فى أعداد كبيرة فإنه سرعان ما يتم تكوين أزواج أو 

  . تلقائية مجموعات أو أسر من بين أفراد القطيع بصفة
 

يمكن للذكر الواحد التزاوج مع عدد من ا]ناث  وتقوم الذكور بعمل رقصة خاصة أمام ا]ناث لجذب اYنتباه و
ولكن لو كان عدد ا]ناث بالنسبة للذكر الواحد كبير فإنه تكون ھناك مخاطرة فى الحصول على معدل إخصاب 

  .أقل
   

ذكر واحد لعدد ث`ث إناث وعند زيادة  ھيفى أحواش صغيرة منفصلة والنسبة الجنسية المثالية عند تربية الطيور 
  . نسبة الذكور عن ذلك فإن الذكور تقضى وقتاً أطول فى القتال والتناحر فيما بينھا

  
Y فات حتىdحواش للتخلص من الميكروبات واfتنتقل  وقبل بدء موسم ا]نتاج يجب أن يتم تجريف أرضية ا

ميكروبات إلى البيض وعند وجود أماكن متوفرة فإنه يمكن استخدام نصف عدد اfمراض عن طريق ھذه ال
الحظائر أو اfحواش فقط ثم تتبادل الواحدة مع اfخرى مما يتيح وقتاً كافياً لنظافة اfحواش الغير مستخدمة 

  .و ھكذا. . . وإعادة تجھيزھا واستخدامھا 
 

بانتقاء وتخصيص منطقة نفوذ خاصة به وبأسرته ويقوم وبمجرد تكوين مجموعات التربية فإن كل ذكر يقوم 
متر وبعد عمل الحفرة أو  2 - 1سم وقطرھا  20 -  15بعمل عش خاص بالحفر فى اfرض وتكوين حفرة عمقه 

العش يقوم بتجميع القش وعمل مظلة على شكل مثلث فوق العش ل`حتفاظ بالبيض جافاً وخاصة فى المناطق 
  .الممطرة

  
كثر عدوانية خ`ل موسم ا]نتاج ويقوم بحراسة اfنثى والعش ومنطقة نفوذه بالكامل ، وخ`ل ويصبح الذكر أ

  .المواسم التاليةبيضة فى  70 - 40بيضة تزيد إلى  30 – 10موسم ا]نتاج اfول تقوم اfنثى بوضع 
  

أخذ فترة راحة بيضة ثم ت 20أيام حتى يصل عدد البيض فى العش إلى  3 - 2ويتم وضع البيض فى س`سل كل
تلقى رعاية جيدة فإن نسبة ا]خصاب قد  التي قبل أن تستأنف سلسلة وضع بيض أخرى ، وفى القطعان الجيدة و

 .البيض باقيويكون البيض الموضوع فى أول وفى آخر الموسم أقل فى نسبة ا]خصاب عن %  90تصل إلى
  تلقي رعاية وعناية جيدة فإنه  التيوفى القطعان ويقوم ك`ً من الذكر واfنثى بالرقاد على البيض فى العش ، 
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 30 - 25يمكن أن يظل القطيع منتجاً لمدة 
سنة مما يعنى أنه يمكن اعتبار تربية النعام 

  .المدىطويلة  اYستثماراتمن 
 

ضھما لمدة ويوصى بفصل الجنسين عن بع
شھرين قبل موسم ا]نتاج fن ذلك يؤدى إلى 

  تحسين اfداء لKفراد عند بدء موسم ا]نتاج
  
 

  مواصفات بيض النعام
  

 الكروييكون بيض النعام أقرب إلى الشكل 
سم طوYً  16 - 15 البيضاويمنه إلى الشكل 

  سم عرضاً والبيض ذو قشرة 13 - 12, 
بھا  ن وملساء أقرب إلى ملمس البورسلي

  .المئات من المسام
  

مساميتھا باخت`ف اfنواع ، ويتراوح وزن  ملمسھا و مظھر القشرة و ويختلف البيض فى الشكل والوزن و
ملليمتر وتغطى بطبقة كيوتيكل سميك لحمايتھا من  2يبلغ سمك القشرة حوالى  و كغم 1900- 1100البيضة من 

تكون مصدر إمداد الجنين  التييور فى أغلبھا من كربونات الكالسيوم الط باقيالبكتيريا ، وتتكون القشرة كما فى 
باحتياجاته من الكالسيوم وتقوم اfغشية الداخلية للبيضة بمنع نفاذ البكتيريا إلى داخل البيضة بمسامھا  النامي

  . المتناھية الصغر
 

تياجاته الغذائية ، ويتم الحفاظ على بأغلب اح الناميويكون الصفار حوالى ثلث حجم البيضة ويقوم بإمداد الجنين 
الصفار فى منتصف البيضة بواسطة ذراعين من الك`زا الكثيفة ، وفى البيض الطازج يمكن م`حظة الجنين 

كقرص مبيض اللون على سطح الصفار ، ويبدأ تطور الجنين فى داخل جسم الطائر بمجرد حدوث ا]خصاب 
ن يتم وضعھا فى المفرخات أو تحتضنھا اfم فينشط النمو ثانية ، ولكن يتوقف النمو بمجرد وضع البيض إلى أ

 ويقوم البياض

الڤيتامينات والمعادن ال`زمة لنموه كما أنه يوفر للجنين الحماية  زYل البيض بإمداد الجنين بالماء والبروتينات و
ذلك وجود أجسام مناعية من الميكروبات حيث أن ارتفاع درجة حموضته تقوم بتوفير ھذه الحماية يعاونه فى 

 . أيزوسوم فى البياض

ويتحدد مقدار ما تحتويه البيضة من الڤيتامينات والمعادن على مدى توفر ھذه المكونات فى ع`ئق اfمھات قبل 
  . بدء موسم ا]نتاج وخ`ل ھذا الموسم

 

   تخزين البيض جمع وشروط 
 

واحدة على اfقل يومياً ، ويفضل حفظ كل بيضة يجب أن يتم جمع البيض بمجرد وضعه بحيث يتم الجمع مرة 
خ`ل مسام القشرة مع العلم بأن تلوث البيضة  الخارجيعلى حدة فى كيس ب`ستيك لمنع تلوثھا عن طريق التلوث 

  .حالة إصابة اfم بالسالموني` قد يتم داخلياً عن طريق اfم قبل وضع البيض وقبل تكوين القشرة كما فى
  

معلومات عن البيضة كرقم اfم وتاريخ الوضع على البيضة ذاتھا ، ويتيح تخزين البيض لمدة  أيويمكن كتابة 
  .ياض فرصة ل`ستقرار قبل التفريخعدة أيام للب

  
درجة مئوية فى حجرة جافة نظيفة مع القيام بتقليبه مرتين يومياً مع اYھتمام  18 - 12ويتم التخزين على درجة  

  .فرشاه ناعمة قبل القيام بتخزينهفاً جافاً وذلك باستخدام بتنظيف البيض المتسخ تنظي
  

  
في ظروف ضمن عش تم اعداده مجموعة من بيض النعام تم وضعھا 

  )الطبيعة(طبيعية 
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وقد يقوم البعض بتطھير البيض قبل التخزين 
باستخدام الفورمالين أو بغمره بمحلول مطھر 

فقط عن درجة  % 10تزيد درجة حرارته
ترك ليجف ي حرارة البيض لمدة دقيقة واحدة و

عن طريق الھواء العادى وليس باستخدام 
 . مجففات ذات درجة حرارة عالية

  
 

  تفريـخ البيـض
  :يتم تفريخ بيض النعام من خ`ل طريقتين

 
  التفريخ الطبيعي للبيض

 
يقوم ك` من الذكر واfنثى باحتضان البيض 

يوماً  59 – 39 يوماً فى المتوسط 42لمدة 
fنثى بھذه المھمة فى الغالب نھاراً بينما يقوم الذكر بھا لي`ً ، ويحتضن البيض م`مساً باخت`ف اfنواع  وتقوم ا

لجلد جسم اdباء مباشرة مما يجعل درجة الحرارة فى أعلى البيضة تزيد عنھا فى جزءھا السفلى ، وعند تبادل 
  . الحضانة بين اdباء يتم تقليب البيض وتھويته

 
  للبيض يالتفريــخ الصناعــ

 
وقد تم تطوير عملية تفريخ بيض النعام بسرعة خ`ل اfعوام اfخيرة مما يساعد على خفض نسبة النفوق المبكر 
لKجنة ، وتعد التھوية الغير كافية والرطوبة الغير مناسبة وصوانى وأرفف البيض الغير م`ئمة من أكبر مشاكل 

  .مخصصة لتفريخ بيض النعام ت تفريخالتفريخ فى الماضى أما اdن فقد تم إنتاج ماكينا
  

 - 4ويتم وضع البيض فى المفرخات بحيث تكون الغرفة الھوائية fعلى ويقلب البيض فى المفرخة تسعون درجة 
درجة فھرنھيت ولكن اfفضل استخدام درجة  98 - 90مرات يومياً ، ودرجة الحرارة المقترحة للتفريخ ھى  6

استعماYً وقرب نھاية التفريخ يتم خفض درجة الحرارة قلي`ً حيث درجة فھرنھيت وھى اfغلب 98 – 96حرارة
   .يقوم الجنين داخل البيضة بانتاج حرارة نتيجة قيامه بالعمليات الحيوية وخاصة فى المراحل المتأخرة من نموه

  
ثناء من وزنه كحد أقصى أ%  15 - 13وتعد الرطوبة من العوامل المؤثرة فى التفريخ ، ويفقد البيض حوالى 

التفريخ من خ`ل فقده لمحتوياته من الماء وثانى أكسيد الكربون ، وتؤثر درجة الرطوبة وحركة الھواء ومعدل 
وجود المسام بالقشرة فى معدل نسبة الفقد فى الوزن ، وتختلف الرطوبة النسبية أثناء التفريخ من مكان dخر 

، ويتم تحديد الفقد بوزن البيض أسبوعياً وبناء %  35 – 20حسب اخت`ف المناخ ولكنھا فى الغالب تتراوح بين
على معدل فقد الوزن فى البيض يتم تعديل الرطوبة النسبية فى المفرخات ، ولذا فإن ا]حتفاظ بسج`ت دقيقة مھم 

  .وتر للمساعدة فى إدارة المفرخاتجداً ، وقد أمكن عمل برامج للكمبي
  

لبيض ال`يح واfجنة الميتة فى أعمار مختلفة ، وينم إستبعاد البيض ويتم فحص البيض ضوئياً أسبوعياً لتحديد ا
ال`يح والبيض المحتوى على أجنة نافقة بمجرد التعرف عليه حتى Yيتسبب تركة فى المفرخة إلى أن يبدأ فى 

قبل نقل الفساد والتعفن وبالتالى يؤدى إلى تلوث باقى البيض السليم فى المفرخة ، كما يتم فحص البيض ضوئياً 
 48 - 24البيض من المفرخ إلى المفقس والذى يتم عندما يبدأ الجنين فى نقر البيضة داخلياً ، ويحتاج الجنين إلى 

درجات فھرنھيت عن درجة الحرارة فى  3 - 2 ساعة حتى يتم الفقس ، وتكون درجة حرارة المفقس أقل من
 .المفرخ وتزيد درجة الرطوبة النسبية فى المفقس قلي`ً عنھا فى المفرخ

 
من عدد البيض الموضوع ، أما باقى البيض فيكون من البيض ال`يح أو %  70وتصل نسبة الفقس إلى حوالى

س ، لذا فإن اYحتفاظ بسج`ت دقيقة يمكننا من اfجنة النافقة أثناء التفريخ أو البيض الكابس أجنة تفشل فى الفق
التغلب على أى مشكلة تحدث خ`ل التفريخ فيما يختص بالنفوق الجنينى فى الفترات المختلفة للتفريخ ، كما يجب 

  
  التفريخ الصناعي لبيض النعام باستعمال مفرخة صغيرة
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مراعاة اYحتياطات الصحية عند تداول البيض بين أيدى العاملين حتى Yينتشر التلوث فى البيض خ`ل إجراء 
 الضوئى لهعملية الفحص 

 
  فساد البيض أثناء التفريخ

  
فى أثناء التفريخ يكون الوسط المحيط بالبيض 
مناسباً جداً ومشجعاً لنمو البكتيريا ولو قامت 
 ھذه البكتيريا بمھاجمة البيض فإنه سرعان ما

البيضة وتناثر  انفجاريفسد مما يؤدى إلى 
تعامل معھا محتوياتھا إذا لم يتم معرفتھا وال

  . واستبعادھا بسرعة
 

نظيف وجاف لتقوم  رمليعند عدم توفر عش 
اfمھات بوضع البيض فيه فإنه يصبح من 

المفتوحة  المراعيالمحتمل أن يتسخ ھذا البيض أو يتلوث بالطين وخاصة فى فصل اfمطار فى حالة التربية فى 
باستعمال المطھرات ويتم تفريخ ھذا البيض منفرداً  ، لذا فإنه يجب أن يتم غسل مثل ھذا البيض بالماء الدافئ

  .البيض الجيد النظيف حيث أن فرصة فساد ھذا البيض تكون أكبر باقيوليس مع 
 

يمكن م`حظته ھو ظھور رائحة كريھة فى المفرخة يمكن  وفى حالة وجود بيض فاسد فى المفرخة فإن أول ما
استبعاد ھذا  مY يتيمكن التعرف به على البيض الفاسد ، وعندما  أول ما ھيم`حظتھا بسھولة وتصبح حاسة الشم 

البيض بسرعة فإنه يسبب الكثير من المتاعب لغيره من البيض الموجود معه فى المفرخة ، حيث أن الغازات 
  . الناتجة عن فساد ھذا البيض قد تؤدى إلى قتل اfجنة فى البيض اdخر

  
  :يويتم فساد البيض على عدة مراحل ھ

 

فى المرحلة اfولى عند ظھور الرائحة المميزة لفساد البيض فى المفرخة فإنه يلزم القيام بشم كل بيضة  �
Y ييمكن تحديد ذلك بالفحص الضوئ على حده لتحديد البيض الفاسد من البيض الغير فاسد حيث.  

� Y يصبح فى حالة أكثر يتم تحديد البيض الفاسد فى ھذه المرحلة فإن البيض يستمر فى الفساد و عندما
Yحيث تظھر بقعة داكنة فى  يت تحديد ھذا البيض بالفحص الضوئسوءاً وقد يمكن فى بعض الحا

 .البيض الفاسد وفى ھذه الحالة يجب استبعاد ھذا البيض فوراً 

بعد ذلك فإن البيض الذى يترك لمدة كافية لتكوين كمية كبيرة من الغازات تؤدى إلى حدوث ضغط  �
 إلى الدفع بمكونات البيضة من خ`ل مسام القشرة بالتالييؤدى داخل البيضة 

حدوث رشح فى البيضة وظھور مواد أقرب للسيولة عليھا وھذه المواد تكون ذات تأثير سام وھذه البيضة قد و
وقت لذا فإنه يجب التعامل معھا بحذر شديد ، ويتم وضعھا فى أوعية المخلفات  أيتنفجر وتتناثر محتوياتھا فى 

  .ارتفاعيتم إسقاطھا من على  Y خفة وحذر وب

البيض السليم بالمفرخة لذا  باقيوإذا استمر الرشح وخروج محتويات البيضة فإن ھذه المواد السائلة تتساقط فوق 
ت`مس ھذه البيضة وكذلك  التيفإنه يجب أن يتم التخلص من ھذا البيض الفاسد وتنظيف وتطھير كل اfسطح 

 . تم التخلص من ھذا البيض فيھا التيأسطح اfوعية 

داخل المفرخة فإن ذلك يؤدى إلى فقد جميع  اYنفجارإذا تركت البيضة الفاسدة حتى تصل إلى مرحلة  �
البيض الموضوع معھا فى المفرخة لذا فإنه يجب نقل جميع البيض من المفرخة مع تطھير كل بيضة 

  . على حده ، كذلك تطھير المفرخة بالكامل

تفريخ بيض جديد مع ھذا البيض السابق تطھيره كلما أمكن ذلك حيث يكون فى الغالب ملوث ببعض من يتم  Y و
بقايا المكونات الضارة لو لم يتم تطھيره بدقة وكفاءة لذلك فإن تحديد البيض الفاسد مبكراً والتخلص منه أوYً بأول 

   ھو أحسن ع`ج لتلك الظاھرة

  
  فحص بيض النعام
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  يالتطور الجنينمراحل 
 

بعد تسعة أيام من التفريخ يتم تمييز منطقة الرأس والجسم وبعد أربعة عشر يوماً يمكن تمييز الجنين بجميع 
أجزاءه المختلفة وفى المراحل التالية يكون التطور فى نمو الجنين عبارة عن زيادة فى حجم الجسم ، وتقليب 

مواد ضارة كنتيجة للعمليات الحيوية المختلفة للجنين داخل البيض مرتين يومياً على اfقل يؤدى إلى منع تراكم 
  . الفحص الضوئى مرة واحدة أسبوعياً  البيضة ، ويمكن متابعة تطور الجنين باستخدام الضوء

 
  فقـس الكتاكيـت

 
أو بمجرد البدء فى سماع نقب البيض ، ويسمع ھذا الصوت عندما تبدأ  39يتم نقل البيض إلى المفقس فى اليوم 

fول مرة عندما تكون قادرة اf إلى الغرفة الھوائية ، وتبدأ فى التنفس الھوائى ًYجنة فى نقب أغشية البيضة وصو
على التنفس بواسطة الرئتين ، ثم تبدأ عض`ت الرقبة فى التقلص 

ويأخذ رأس الكتكوت فى التوجه إلى القشرة وكسرھا بواسطة 
داد كافى من طرف المنقار القوى وبذلك يتوفر للكتكوت إم

اfكسچين ويستمر فى اختراق القشرة إلى خارج البيضة ويمكنه 
  .أيام أخرى حياً داخل المفقس 3 – 2فى ھذه الحالة البقاء لمدة 

وقد تكون بعض اfجنة فى وضع جنينى شاذ أو ليس لھا القدرة 
على كسر البيضة وھذه اfفراد تحتاج لبعض المساعدة للخروج 

  . من القشرة
 

الفقس يتم امتصاص كيس الصفار داخل تجويف بطن وقبل 
حيث اتصال الحبل السرى بالصفار بأحد المطھرات كالرش باليود وتترك  الكتكوت وبعد الفقس يتم معاملة السرة

  .لھا من المفقسالكتاكيت بالمفقس حتى تمام جفافھا حيث يأخذ الريش المظھر الناعم اfملس ثم يتم نق
  

عطاء الكتاكيت جرعة من البكتيريا المفيدة التى تتعايش طبيعياً فى الجھاز الھضمى والتى ويقوم بعض المربين بإ
  بكتيريا الميكروفلورا المفيدة تقوم بھضم وتحليل ألياف العليقة

 
  المفرخات وحجرة التفريخ

  
 

حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية بھا ويتم إمدادھا بالھواء من يجب أن يتم التحكم فى حجرة التفريخ من 
وتكون جميع إجزاءھا ) خارجھا مباشرة بدYً من إعادة استخدام نفس الھواء بھا تدوير الھواء عن طريق المراوح

 . قابلة للغسيل

ويجب عدم السماح fى زوار بالدخول إليھا 
بھا واYھتمام بتزويدھا بأحواض خارج اfبواب 

مطھرات ، كما يتم اYھتمام بنظافة م`بس العاملين 
وتطھيرھا ، ويتم غسل أيدى العاملين بالماء الدافئ 

 .والصابون الطبى قبل الدخول إلى المفرخات
  

سم  2 ويتم تطھير الحجرة باستخدام الفورمالدھايد
جم برمنجنات البوتاسيوم لكل متر  10+ فورمالين 

مئوية قبل  25ة مكعب لمدة ساعتين على درج
  .وضعھا فى المفرخة

  
كما يمكن إجراء التطھير للبيض فى المفرخات  

ذاتھا وفى ھذه الحالة يتم تقليل تركيز المطھرات 
إلى النصف ويتم فتح جميع فتحات التھوية فى 

 المفرخات

  
  س البيضمراحل فق

  
  غرفة تفريخ اصطناعية مجھزة بالمقاييس المختلفة
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  رعايـة الكتاكيـت 
  

فإنه يفضل إمدادھا بمصدر خارجى عند فقس الكتاكيت فإنھا تكون غير قادرة على تنظيم درجة حرارتھا لذا 
فھرنھيت عند الفقس يتم تخفيضھا تدريجياً بمعدل خمس درجات  95 – 90للحرارة وتكون درجة الحرارة 

أسبوع ويجب أن يكون  24 - 16فھرنھيت كل أسبوعين ويتم التخلص من مصادر الحرارة الخارجة عند عمر 
  . اكيت على حاجتھا من الحرارة حول ھذا المصدر مصدر الحرارة كبير بدرجة كافية لحصول كافة الكت

  
كما يجب أن يكون مساحة الحظيرة كبير بحيث يمكن للكتاكيت اYبتعاد عن مصدر الحرارة لمنع حدوث ضغط 

  حرارى على الكتاكيت عند زيادة درجة الحرارة التى تتعرض لھا
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جميع الحقوق مسجلة باسم

  موقع الدواجن 
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