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( قبل الخزن والتحفيز SPIDESتأثير الحضن المسبق والحضن المسبق لفترات قصيرة )
الحراري خالل مدة الحضن في مواصفات األفراخ النوعية الفاقسة من أمهات فروج اللحم 

(ROSS 308) 

  زياد طارق محمد الضنكي             عزت خليل إسماعيل السامرائي    

 األنبار جامعة- كلية الزراعة                األنبار-المهني  قسم التعليم-وزارة التربية 

 
 الخالصة

لبيان تأثير مدة الخزن المختلفة  23/2/2017ولغالية  16/1/2017أجريت هذه الدراسة في الفترة من 
على مواصفات األفراخ النوعية من خالل تعريض البيض لعمليات حضن متفرقة أثناء مدة الخزن لبيض تفقيس 

ديالى وكانت على شكل  –، تم جلب البيض من شركة المنار إلنتاج وتربية الدواجن ROSS 308ج اللحم فرو 
يوم خزن(  7شملت التجربة األولى ) يومًا. 37يومًا والثانية  29تجربتين متفرقة حيث كانت مدة التجربة األولى 

حضن مسبق لفترات قصيرة يوم خزن( أربع معامالت )خزن فقط، خزن مع حضن مسبق +  14والثانية )
SPIDES خزن مع حضن مسبق + تحفيز حراري وخزن مع حضن مسبق لفترات قصيرة ،SPIDES  تحفيز +
 حراري(. 

في كتلة الجسم حيث تفوقت المعاملتين األولى والثالثة  (P≤0.01)أظهرت النتائج وجود فروق معنوية  
معنوية في بقية المواصفات النوعية الخارجية لألفراخ على بقية معامالت التجربة بينما لم تكن هناك فروقات 

أيام، كذلك لم تظهر النتائج وجود فروق معنوية في المواصفات الداخلية  7الفاقسة من البيض المخزون لمدة 
أيام سوى في نسبة وزن الكبد إلى وزن الجسم والذي تفوقت فيه  7لألفراخ الفاقسة من البيض المخزون لمدة 

ثانية على بقية معامالت التجربة. أما المواصفات النوعية الخارجية لألفراخ الفاقسة من البيض المعاملة ال
يوم فقد تفوقت اوزان وكتلة الجسم في المعاملة األولى بقية معامالت التجربة، أما المواصفات  14المخزون لمدة 

بقية معامالت التجربة، أما نسبة وزن  الداخلية لألفراخ فقد تفوقت أيضًا المعاملة األولى في وزن الجسم على
الصفار إلى وزن الجسم فقد تفوقت به المعاملتين األولى والثانية على بقية معامالت التجربة، أما نسبة وزن الكبد 

 واالمعاء إلى وزن الجسم فقد تفوقت فيها المعاملة الرابعة على بقية معامالت التجربة.

ساعات وكذلك الحضن المسبق لفترات  6لعملية الحضن المسبق  أظهرت هذه الدراسة عدم وجود تأثير 
من  18و 17، 16مئوي في األيام  39.5باإلضافة إلى التحفيز الحراري ) SPIDESقصيرة خالل الخزن 

 الحضن( على مواصفات األفراخ النوعية ومواصفات األفراخ الداخلية بغض النظر عن مدة الخزن.  

 

                                                 
 البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول. 
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Effect of pre-incubation and pre-storage for short periods of 

incubation during egg storage (SPIDES) and thermal manipulation 

during incubation period on chick quality of broiler breeder (ROSS 

308) 

            E. Kh. E. AL-Samrai                       Z. T. M. AL-Dhanki 
 Ministry of Edu.- Al-Anbar Edu.  Directorate        Coll. of agri.-Univ. of Anbar 

Abstract 

This study was conducted from 16/1/2017 to 23/2/2017 to show the effect of 

the different storage period on the specifications of the specific chickpeas by exposing 

the eggs to sporadic incubation processes during the storage period of the broiler eggs 

ROSS 308. The eggs were brought from Al-Manar Company for poultry production 

and breeding - Diyala and were in the form of two separate experiments where the 

duration of the first experiment was 29 days and the second 37 days. 

The first experiment 7 days storage, and the second 14 days storage included 

four transactions storage only, storage with pre-incubation + pre-incubation for short 

periods SPIDES, storage with pre-incubation + heat stimulation and storage with pre-

incubation for short periods SPIDES + thermal stimulation. The results showed 

significant differences (P<0.01) in the body mass, where the first and third treatments 

were superior to the rest of the experimental factors, while there were no significant 

differences in the rest of the external specimens of the white hatches of the eggs 

stored for 7 days. The results did not show any significant differences the internal 

characteristics of the white hatched eggs were stored for 7 days only in the ratio of the 

weight of the liver to the body weight, which exceeded the second treatment on the 

rest of the experiment. 

The external characteristics of the eggs from the eggs were stored for 14 days. 

The weights and body mass in the first treatment exceeded the rest of the 

experimental parameters. The internal characteristics of the chicks also exceeded the 

first treatment in the body weight on the rest of the experiment. The weight of yolk to 

the body weight by the first and second treatments on the rest of the experiment, the 

ratio of weight of the liver and intestines to the weight of the body has exceeded the 

fourth treatment on the rest of the experiment. This study showed no effect of pre-

incubation of 6 hours and pre-incubation for short periods during the storage of 

SPIDES in addition to thermal stimulation 39.5% in days 16, 17 and 18 of brood, on 

the specifications of the quality chick and the characteristics of internal chicks 

regardless of storage time. 

 المقدمة

تعد عملية انتاج البيض المخصب من العمليات المهمة داخل حقول تربية امهات فروج اللحم وكذلك 
( ضرورة 11(، وأكد )6طريقة نقله وحفظه داخل مخازن حفظ البيض المخصب لحين إدخاله إلى المفقسات )
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لفقس ومواصفات األفراخ حفظ البيض في ظروف مبردة لحين دخولها للفقس لتقليل فرص التدهور في نسبة ا
 الفاقسة.

( هي عملية تعريض بيض التفقيس لظروف الحضن االعتيادية Pre-Incubationالحضن المسبق )
لساعات  %55 – 50فهرنهايت( ورطوبة نسبية  99مئوي،  37.5نفسها في حاضنات التفقيس من درجة حرارة 

مئوية،  18 – 10تخزين في ظروف مبردة ساعات مع التقليب ومن ثم إدخال البيض إلى غرف ال 6معينة 
الهدف منها هو اإلسراع بتطور الجنين إلى مرحلة يستطيع تحمل ظروف الخزن  %65 - %55ورطوبة نسبية 

( والتي تتم بعد إخراج بيض Pre-warming( ،  وهي تختلف عن عملية تدفئة البيض ) 1المبردة بعدها ) 
ساعة قبل  12-6تكون درجة حرارتها أعلى من غرفة الخزن ولمدة التفقيس من غرف الخزن المبردة الى غرفة 

( للجنين داخل البيضة مما يسبب زيادة نسب Shockingادخاله للحاضنات وذلك لتجنب حالة الصدمة )
( Eggsweating(، وكذلك تمنع عملية تدفئة البيض حصول حالة تعرق البيض )23)الهالكات الجنينية المبكرة 

الماء فوق سطح البيضة نتيجة لتكثفه على سطح القشرة وبالتالي  تعرض البيضة إلى التلوث وتكون قطرات من 
(21.) 

يوم دون إجراء الحضن المسبق أدى إلى تفوق وزن األفراخ  7( إلى أن عملية الخزن لمدة 1أشار )
لألفراخ في  النوعية TONAالفاقسة ونسبة وزن الفرخ إلى وزن البيضة، كما تفوق طول األفراخ ومواصفات

ساعة، لكن كتلة الجسم كانت  12أيام بعد حضنه مسبقًا لمدة  4األفراخ الفاقسة من البيض المخزون لمدة 
ذكر  ساعات. 6يوم بعد حضنه مسبقًا لمدة  14متفوقة معنويًا في األفراخ الفاقسة من البيض المخزون لمدة 

أشار لكن  ثير في الصفات الداخلية لألفراخ الفاقسة،( انه لم يكن لعملية حضن البيض المسبق قبل الخزن تأ16)
( إلى أن المواصفات النوعية لألفراخ الفاقسة يمكن أن تتأثر بكثير من العوامل منها 4( وكذلك )19كل من )

عوامل ما قبل الحضن مثل مدة خزن البيض، عمر األمهات، الساللة ومرحلة التطور الجنيني التي وصل إليها 
 نه.الجنين قبل خز 

 Short Periods Of Incubation During Eggأما الحضن المسبق لفترات قصيرة خالل الخزن 

Storage (SPIDES هو عبارة عن تعريض البيض لظروف الحضن االعتيادية نفسها في حاضنات التفقيس )
الخزن دة خالل مساعات،  4ولمدة  %55 – 50، ورطوبة نسبية فهرنهايت 99مئوي،  37.5من درجة حرارة 

م إدخال البيض للفقس يوم ومن ثم يت 21 – 7بمدة خزن تتراوح من مرات و  4 – 3 وعلى شكل فترات متقطعة
فقد وجدوه قد  Thermal Manipulation( استخدام التحفيز الحراري 10و 24اقترح ) (.25)كما وصت به 

حد من ارتفاع درجة حرارة الجسم حسن وعلى المدى الطويل جهاز التنظيم الحراري في فروج اللحم من خالل ال
( إلى أن 9و 8، 15، 14، 2الناتجة عن انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية في بالزما الدم، كما وأشار )

مئوي ورطوبة نسبية  39.5 على البيض اثناء الحضن Thermal Manipulationاستخدام التحفيز الحراري 
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اقسة على مواجهة االجهاد ساعدت األفراخ الف يوم من الحضن 16 – 7ساعة في األيام من  12لمدة  65%
 .الحراري 

قد يؤدي إلى زيادة درجة حرارة  Thermal Manipulationإلى إن التحفيز الحراري  (7)أوضح 
القشرة داخل الحاضنة خالل فترة التحفيز وبالتالي زيادة االستفادة المواد الصلبة في البروتينات الدهنية الجاهزة 

هو عملية رفع درجة حرارة  Thermal Manipulationي تنخفض بالخزن  ، لذلك فأن التحفيز الحراري والت
مئوي  – 39.5 مئوية لتصل درجة الحرارة إلى 2 – 1.7 يوم بحدود 18و 17، 16م الحضن الحاضنة خالل أيا

( لنظام Set Pointء )لمدة ثالث ساعات الهدف منها التأثير على نقطة البد مئوي، 37.5 – 37.8بداًل من 
يوم من الحضن حيث يعمل على  16و  7السيطرة الفسيولوجية خالل الفترة الحرجة من التفقيس وهي ما بين 

تحمل اإلجهاد الحراري لألفراخ الفاقسة من خالل زيادة االستفادة المواد الصلبة في البروتينات الدهنية الجاهزة 
، وبالتالي زيادة في المواصفات النوعية لألفراخ الفاقسة مدة الخزن الفقس التي تقل مع طول لألجنة مع تقدم 

 (.26و 15 ،22 ،3، 7)وزيادة نسبة الفقس من البيض المخصب  

( إلى انه الزيادة الوزنية في األفراخ الفاقسة ال تكون بالضرورة زيادة وزنية طبيعية فقد تكون 20أشار )
( أشار إلى أن الزيادة الوزنية في 22اقس )كيس الصفار(، لكن )ناتجة عن تجمع السوائل داخل بطن الفرخ الف

كما اتفق  األفراخ الفاقسة في اليوم األول كان لها تأثير واضح في الزيادة الوزنية في اليوم السابع من التربية،
هذه  ( في أن لوزن البيضة المرتفع أثر في إنتاج أفراخ ذات وزن مرتفع فهناك عالقة موجبة في12( مع )22)

( إن الزيادة في طول األفراخ ناتجة عن ارتفاع مستوى تحول العناصر الغذائية المتوفرة 20كما أوضح ) الصفة.
( أن 16في البيضة عند توفر الظروف الجيدة داخل الحاضنة من درجة حرارة ورطوبة نسبية ثابتتين، واستنتج )

األفراخ الداخلية وكذلك في المواصفات الخارجية عملية الحضن المسبق لم يكن لها تأثير معنوي في مواصفات 
 لألفراخ الفاقسة بعد مقارنتها باألفراخ الفاقسة من البيض المخزون دون إجراء عملية الحضن المسبق. 

( أنه ال توجد فترة تخزين مثلى لبيض التفقيس كونه يعتمد على عدة أسباب منها عمر 22)وذكر 
تختلف في مدى جودة األلبومين، ويؤدي التخزين إلى تدهور في مواصفات  القطيع ونوع الساللة والتي بدورها

البيضة النوعية وبالتالي تأثيره بشكل سلبي على الفرخ الفاقس وعلى نموه خاصة في األيام السبعة األولى من 
  التربية والتي لها أثر كبير في نمو األفراخ والزيادة الوزنية.

ساعات على  4ولمدة  SPIDESلفترات قصيرة خالل فترة الخزن أن عملية الحضن المسبق ( 5)ذكر 
قد حسنت من معدل النمو النسبي في األفراخ في األسبوع األول  يوم 21شكل خمس فترات خالل فترة الخزن 

ساعات وحضن  6من التربية عند مقارنتها باألفراخ الفاقسة من البيض )غير المخزون، خزن فقط، حضن مسبق 
يض تم ( لم يجد هناك فروقات معنوية في وزن الجسم في األفراخ بعد الفقس من ب3كما أن ) .ساعة( 12مسبق 

غير معرض من الحضن بالمقارنة مع البيض ال 18و 17، 16مئوي، في األيام  39.5معاملته بالتحفيز الحراري 
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النسبي وزيادة في وزن ( أن هناك تحسن في وزن الجسم ومعدل النمو 15)بينما وجد ، لعملية التحفيز الحراري 
 16إلى  7في األيام من مئوي  39.5 يض تعرض لعملية التحفيز الحراري عندالصدر في األفراخ الفاقسة من ب

لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة اثر بالمقارنة مع األفراخ التي لم تتعرض لعملية التحفيز الحراري ،  من الحضن
 39.5 مع التحفيز الحراري على ،SPIDESحضن مسبق و مختلفةن عمليات الحضن المسبق الالتداخل ما بي

في مواصفات األفراخ النوعية ومواصفاتها الداخلية بعد خزن البيض  من الحضن 18و 17، 16مئوي في األيام 
 يوم. 14و 7لمدة 

 المواد وطرائق العمل

زن المختلفة في لبيان تأثير مدة الخ 23/2/2017ولغالية  16/1/2017أجريت تجربتين للفترة من 
مواصفات األفراخ النوعية من خالل تعريض البيض لعمليات حضن متفرقة أثناء مدة الخزن لبيض تفقيس فروج 

يومًا، خزن  37يوم، والثانية  21يوم وتفقيس  7كخزن  يوماً  28وكانت مدد التجارب األولى  ROSS 308اللحم 
 .يوم، وبشكل معزول لكل تجربة 21يوم وحضن  14

التابعة لشركة المنار إلنتاج  ROSS 308ع بيض التفقيس من حقول تربية أمهات فروج اللحم تم جم
الدواجن في محافظة ديالى بشكل يدوي حيث تم اختيار البيض الصالح للتفقيس والذي تنطبق عليه شروط 

البيض من حقول في جميع مرات جمع تقريبًا ولجميع المعامالت البيض الصالح للتفقيس وكان بمعدل وزن واحد 
في القمة وهي ، أسبوع 42وع وفي التجربة الثانية أسب 43كانت اعمار األمهات في التجربة األولى  إذاألمهات 

 اإلنتاجية تقريبًا.

عن طريق إحدى شركات التسويق  ،HHD ت من جمهورية الصين الشعبية نوعتم استيراد خمس مفقسا
لكل مفقسة حيث يتم برمجتها على درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة بيضة  48عبر االنترنت والتي يمكنها تفقيس 

( ويتم تقليب البيض بشكل أتوماتيكي AC-DCين من التيار المتقطع والمستمر )كما ويمكنها ان تعمل على نوع
وربطت المفقسات الخمسة على  رفوفدرجة كل ساعة، وضعت المفقسات الخمسة على رف مكون من أربع  45

باء لغرض تزويدها بالكهرباء بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث مشكلة تتأخر عاكسة كهر 
ثالجة في علب بالستيكية في ظروف مبردة وتحت السيطرة في فيها عودة التيار الكهربائي. تم خزن البيض 

لحفظ األغذية لتجنب فقدان بيضة ولف العلبة بالنايلون الشفاف )الفالكون( المخصص  15شفافة ذات استيعاب 
 18 – 15درجة الحرارة أيام ب 7الخزن لمدة  الرطوبة وكانت درجة الحرارة تختلف حسب مدة الخزن وفق التالي:

 .%50مئوي ورطوبة نسبية  15 – 12درجة الحرارة يوم ب 14، والخزن لمدة %50مئوي ورطوبة نسبية 

للفترة من  األولىيام خالل مدة الخزن إذ امتدت التجربة أ 7والثانية تم خزنهما بفارق  األولىالتجربتين 
وقد  ،23/2/2017ولغاية  16/1/2017التجربة الثانية فقد امتدت من وأما  ،24/1/2017ولغاية  23/2/2016
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 وتم استخدام ،غرام 61.84و 63.74بمعدل وزن  ROSS 308تم جمع البيض من حقول أمهات فروج اللحم 
 التوالي.على تين األولى والثانية ربفي التج بيضة 192و 180

( بعد استالم البيض ووزنه وتوزيعه على شكل Per-incubationتم إجراء عملية الحضن المسبق )
دخالهمعامالت   6، لمدة %55 – 50ة ورطوبة نسبي، فهرنهايت 99مئوي،  37.5 بدرجة حرارة إلى الحاضنة وا 

أما   ،%65 -55إلى ثالجة التخزين برطوبة نسبية ال البيض ساعات مع التقليب بشكل أوتوماتيكي ومن ثم إدخ
البيض من ثالجة الخزن لمدة ساعة لغرض  إخراج( فتم SPIDESالحضن المسبق لفترات قصيرة خالل الخزن )

من تدفئة البيض من ظروف الخزن المبردة وذلك لتجنب حالة الصدمة للجنين وتجمع قطرات الندى على القشرة 
-Per) ، وبعد عمليات الحضن المسبقساعات في كل مرة خالل فترة الخزن  4ًا لمدة خالل حضنه مسبق

incubation( والحضن المسبق لفترات قصيرة خالل الخزن )SPIDES البيض بصورة مباشرة إلى  إرجاع( يتم
رجاععملية التطور الجنيني الحاصل داخل البيضة  إيقافالخزن داخل الثالجة لغرض  لة الجنين إلى حا وا 

التي تم و السبات ولف علبة البيض مرة ثانية بالنايلون الشفاف وخزنه في نفس ظروف التبريد والرطوبة النسبية 
، تم تقسيم معامالت داخل ثالجة الخزن  كتروني يقيس الرطوبة والحرارة في آن واحديلمراقبتها من خالل محرار إ
 :كال التجربتين بالشكل التالي

 ساعات 6يوم مع حضن مسبق  14و 7خزن  الثانيةالمعاملة يوم،  14و 7قط خزن ف األولى،المعاملة 
من الخزن في البيض  7، 4ساعات في األيام  4( SPIDES+ حضن مسبق لفترات قصيرة خالل الخزن )

يوم  14و 7خزن  المعاملة الثالثة، يوم 14في البيض المخزون  10و 7، 4األيام  ساعات 4أيام و 7ن المخزو 
المعاملة  .من الحضن 18و 17، 16مئوي في األيام  39.5عند  ساعات + تحفيز حراري  6ق مع حضن مسب
خزن في البيض من ال 7، 4ساعات في األيام  4( SPIDESمسبق لفترات قصيرة خالل الخزن ) الرابعة حضن

في  مئوي  39.5يوم + تحفيز حراري  14المخزون  في البيض 10و 7، 4ساعات األيام  4أيام و 7المخزون 
 .من الحضن 18و 17، 16األيام 

 36على  مفقسةكل  وتحتحيث  داخل فقاستها معاملة بشكل منفردلكل  األفراخبعد فقس البيض وخروج 
من  18في اليوم وضع  ذيال تداخلالم الورق المقوى من خالل  البيض بقيةعن بشكل تام  ةمعزول بيضة

ومعرفة الفرخ  ةساداخل الفق آلخرمن مكان  األفراخانتقال  لمنعها الغرض من وضع ،مفقسةال داخل الحضن
بالستيكية مرقمة في قدم  أرقامالبيضة وبعد الفقس وضعت  أرقامالفاقس من أي بيضة كون البيض كان يحمل 

الفاقسة  لألفراخبعدها تم اخذ المواصفات النوعية  .كل فرخ يفقس وذلك لمتابعته مقارنة بوزن البيضة قبل الفقس
 تحدد من خاللها مواصفاته مجموعة نقاطعطى لكل فرخ توالتي ( 20)ا ا وعلى الطريقة التي وصفهكاًل على حد

عبر طول ي  و  حين حصول الفرخ على جميع النقاط من المواصفات التي يحملها ، %100 نقاطيكون مجموع ال
عندما  األفراخحسن طول تطور الجسم ويت إلىفرة في البيضة اعن مستوى تحويل العناصر الغذائية المتو  األفراخ
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من درجة حرارة ورطوبة نسبية ثابتة إذ يقاس طول الفرخ من المنقار إلى اإلصبع  تكون ظروف الحاضنة جيدة
 (.19)بواسطة مسطرة للقياس بالسنتمتر  األظفرالثالث لغاية السالمية أو بداية 

تضم هذه التي لنوعية و للمواصفات ا TONA تم حساب مواصفات األفراخ النوعية وكذلك حسب مقياس
درجة يحصل عليها الفرخ بعد  100 – 1صفة تبدأ من  ( لكلSCORES)المواصفات مجموعة من الدرجات 

 أخذت القياسات النوعية لألفراخ ثم الكاملة،فاألفراخ الممتازة ستحصل على النقاط  درجة، 100الفقس مجموعها 
 وكما يلي:من الفقرة السابعة  وزعت النقاط

نهاية  إلىمن المنقار الكلي اخذ قياس طول الفرخ  ،األفراخ بصورة فردية بواسطة ميزان حساس تم وزن  
طول الفرخ من الرأس إلى الذيل كذلك اخذ  القدم باستخدام مسطرة قياس عادية،الظفر لإلصبع الثالث من 

(CRL و ،) إلىطول الساق من المفصل (نهاية الظفرLeg+Toeميزت ،) من خالل النظر  رالبقعة على المنقا
 النشاط قدر تشوه.من خالل تقليب الفرخ بعدة اتجاهات للنظر في حال وجود  التشوهات، شخصت المنقار إلى
حالة  الوضع الطبيعي، شخص إلىعته في العودة من خالل قلب الطير على ظهره ومراقبة سر درجة  6 – 0 عند

 عندحالة العين  ل من المفقود من المتسخ، توبعتزغب القليمن خالل تحديد ال درجة 10 – 8 – 0 عند الزغب
 درجة 16 – 0 عند األرجلحالة  ، كذلك(sound eye)من خالل مشاهدة العين الغائرة  درجة 16 – 8 – 0

 – 6 – 0 عندحالة السرة وكذلك ل عدمها.األرجل وظهور البقعة الحمراء على القدم من  إلىمن خالل النظر 
 األغشيةفحصت  .خ على ظهره ومشاهدة حالة السرة بتمعن للتأكد من حالتهامن خالل قلب الفر  درجة 12

 ،من خالل نفس طريقة فحص السرة درجة 12 – 8 – 4 – 0 عندالمتبقية 

 اليد اليمنى إيقاف الفرخ بصورة مستقيمة على: من خالل درجة 12 – 0عند اضمحالل الصفار  فحص
بطنه لتحديد اضمحالل  إلىبطن الفرخ والنظر  اليسرى لتقديمة اليد ووضع اإلبهام األيسر تحت رقبته ودفعه بنهاي

ثم أخذت أوزان  أعاله.من خالل نفس الطريقة  16 – 12 – 8 – 0 عندصفار المتبقي ال ،الصفار من عدمه
جراب فابريشيا والجهاز الهضمي وهو  القلب، الكبد، المتبقي،األعضاء الداخلية التي شملت كال من الصفار 

حسبت  حساس،باستخدام ميزان  أوزانهاعلف أو ماء وذلك بأخذ  أيبعد الفقس قبل تقديم  األولفي اليوم فارغ 
 (:1)النسبة المئوية ألوزان األعضاء الداخلية إلى وزن الجسم حسب المعادلة التالية 

 100× ( وزن الجسم الحي \وزن العضو)وزن العضو الداخلي %= 

 :وكما في المعادلة التالية (22)حسب ما وصفه  أما حساب كتلة الجسم فتم قياسه

 2طول الفرخ \الفرخ = وزن  (2-سم )غرامكتلة الجسم 

( إذ شمل االتجاه تأثيرات المعامالت One Way Analysisأجري التحليل اإلحصائي باتجاه واحد )
اإلحصائي  SAS( وباستعمال برنامج General Linear Modelاألربع وبإتباع األنموذج الخطي العام )
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 متعدد Duncanواختبرت الفروقات المعنوية بين المتوسطات باستعمال اختبار  (18) 9.1الجاهز اإلصدار 
 التالي:النموذج الرياضي  وفق 0.01و 0.05الحدود عند مستوى معنوية 

Yij = µ + Ti + Eij 

 Tiو سط العام للصفة،المتو  µو، iللصفة المدروسة العائدة للمعاملة  jقيمة المشاهدة  Yijحيث أن 
الخطأ العشوائي الذي يفترض بأنه يتوزع توزيعًا طبيعيًا بمتوسط قدره صفر وتباين قدره  Eijو iالمعاملة  تأثير
δ2. 

 النتائج والمناقشة

أن جميع الصفات لم  1النوعية وكما هو مبين في الجدول  أظهرت النتائج الخاصة بمواصفات األفراخ 
في  (P≤0.01)فقد كان فيها تفوق وبشكل معنوي  ،2-سم ة عدا كتلة الجسم غراما فروقات معنويتكن فيه

وجاءت هذه النتيجة ، المعاملتين الثانية والرابعةعلى  على التوالي 15.35و 15.62 الثالثةالمعاملتين األولى و 
ات األفراخ والذي وجد هناك فروقات معنوية في وزن األفراخ الفاقسة ومواصف ،(1)مخالفة لما حصل عليه 

النوعية بينما لم تظهر لدينا هذه الفروقات وقد يعود السبب إلى استخدام علميتي الحضن لفترات قصيرة خالل 
وكذلك التحفيز الحراري مع الحضن المسبق مما ساهم في عدم ظهور فروق معنوية بين  SPIDESالخزن 

  المعامالت بالمقارنة مع البيض المخزون فقط .

أمهات فروج لبيض  الخارجية مواصفات األفراخ النوعيةالمختلفة في  رابعةعامالت التجربة الثير مأت 1جدول 
 أيام 7( المخزون لمدة ROSS 308اللحم )

وزن البيضة  1المعامالت
 االبتدائي
 )غرام(

 وزن الفرخ
 )غرام(

  مواصفات
TONA 

 طول الفرخ3
BTL)سم(  

طول الفرخ 
CRL 

()سم  

طول 
 الساق
 )سم(

 كتلة الجسم
 )غرام سم-2(

 a  15.62 4.51 11.67 17.61 95.52 48.28 63.52 خزن فقط

 spides 65.15 47.92 94.57 18.04 11.82 4.54 14.76 ab+  خزن مع حضن مسبق

 a 15.35 4.63 11.77 17.76 97.33 48.30 64.44 + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق

 b 14.32 4.62 11.79 18.06 97.08 46.54 64.14 + تحفيز حراري  spidesخزن مع 

 14.96 4.58 11.76 17.87 96.30 47.64 64.31 المعدل العام
4SEM 0.44 0.35 1.05 0.08 0.05 0.02 0.16 

 0.01 غ . م غ . م غ . م غ . م غ . م غ . م االحتمالية

خزن مع حضن وثم ،  % 75 - % 65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ    18 – 15: خزن بيض التفقيس في درجة حرارة  خزن فقط 1
+  %65أيام برطوبة نسبية تبلغ  7ساعات وخزن لمدة  6مئوي لمدة  37.5درجة حرارة  إلى: عرض بيض التفقيس  spides+  مسبق

 %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5درجة حرارة   إلى) حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن ( وعرض بيض التفقيس فيها 
 إلى: عرض بيض التفقيس  + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق،   أيام 7ساعات خالل مدة الخزن  4تفقيس لمدة في ماكنة ال
 18 - 15+ خزن بيض التفقيس في درجة حرارة   %65أيام برطوبة نسبية تبلغ  7ساعات وخزن لمدة  6مئوي لمدة  37.5درجة حرارة 

مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5درجة حرارة  إلىوثم عرض بيض التفقيس  مأيا 7لمدة  % 75 - % 65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  
من الحضن لمدة  18و  17،  16مئوي في األيام  39.5في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الحرارة إلى  وأجريت 65%

ل مدة الخزن ( وعرض بيض التفقيس فيها : ) حضن البيض لمدة قصيرة  خالالتحفيز الحراري +  spidesخزن مع ساعات يوميًا ،  3
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أيام + خزن بيض  7ساعات خالل مدة الخزن  4في ماكنة التفقيس لمدة  %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5 درجة حرارة إلى
درجة حرارة  إلىأيام  وثم عرض بيض التفقيس  7لمدة  %75 - 65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ   18 - 15التفقيس في درجة حرارة 

مئوي في األيام  39.5رارة إلى في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح وأجريت %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5
( طول الفرخ من المنقار إلى اإلصبع الثالث، BTL) 3 .غ. م. تعني غير معنوي ،  2 .ساعات يومياً  3من الحضن لمدة  18و 17، 16
(CRLطول الفرخ من الرأس إ ).4 لى الذيل  

SEM  ( تعني الخطأ القياسي للمتوسطStandard Error of Mean). 5  الحروف
 .0.01وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بنسبة  إلىالمختلفة ضمن العمود الواحد تشير 

هو  النتائج وكما أيام فقد أظهرت 7الفاقسة من البيض المخزون لمدة و الداخلية  ألفراخامواصفات أما 
أن جميع الصفات المدروسة لم تكن معنوية عدا صفة نسبة وزن الكبد إلى وزن الجسم فقد  2موضح في الجدول 
، على بقية معامالت التجربة spidesخزن مع حضن مسبق +  المعاملة الثانية (P≤0.06)تفوقت بشكل معنوي 

يكن لعملية الحضن المسبق قبل الخزن تأثير في  الذي ذكر انه لم (16)وجاءت متوافقة مع ما حصل عليه 
إلى عدم  أشار ي( والذ3)الصفات الداخلية لألفراخ الفاقسة، كما جاءت هذه النتائج متوافقة مع ما حصل عليه 

بالمقارنة مع األفراخ  مئوي، 39.5فاقسة من البيض المحفز حراريًا وجود فروقات معنوية في وزن األفراخ ال
لكن جاءت هذه النتائج مختلفة مع ما حصل عليه  .لم يتعرض لعملية التحفيز الحراري يض الذي الفاقسة من الب

 في تغير جميع أثرأيام  7ساعات بعد الخزن لمدة  6لعملية الحضن المسبق لمدة  أن أوضحالذي  (1)
معه  متوافقةلكنها المواصفات الداخلية لألفراخ مقارنة مع األفراخ الفاقسة من البيض المخزون دون حضن مسبق 

 الجسم.بالنسبة لوزن 

أمهات فروج اللحم لبيض مواصفات األفراخ الداخلية المختلفة في  رابعةمعامالت التجربة ال تأثير 2جدول 
(ROSS 308 المخزون لمدة )أيام 7 

المعامالت
1

 وزن الجسم 
 )غرام(

 وزن الجسم بدون صفار
 )غرام(

 وزن الصفار المتبقي
 )غرام(

نسبة وزن ا
لجسم بدون 

صفار إلى وزن الجسم )%(
نسبة وزن الصفار إلى وزن  

الجسم )%(
 

نسبة وزن القلب إلى وزن 
 

 الجسم )%(
نسبة وزن الكبد إلى وزن 

 الجسم )%(
نسبة وزن األمعاء إلى وزن 

 
 الجسم )%(

نسبة وزن غدة فابريشي
 إلى وزن الجسم)%(ا 
نسبة وزن الصدر إلى وزن 

 
 الجسم )%(

 ab 8.38 0.07 2.89 2.03 0.82 17.01 77.65 8.39 40.94 49.33 خزن فقط
 spides 48.42 41.15 7.26 74.32 15.10 0.78 2.34 a 9.70 0.06 2.70+  خزن مع حضن مسبق

 b 7.95 0.10 2.57 1.89 0.72 15.98 86.98 8.68 41.85 55.94 + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق

 ab 8.66 0.05 2.73 2.17 0.80 17.40 74.66 8.30 39.84 47.89 + تحفيز حراري  spidesخزن مع 

 2.72 0.07 8.67 2.11 0.78 16.37 78.40 8.16 40.94 50.39 المعدل العام
SEM3 1.43 0.71 0.24 2.29 0.60 0.03 0.06 0.31 0.007 0.11 

 غ . م غ . م غ . م 0.06 غ . م غ . م غ . م غ . م غ . م غ . م االحتمالية

خزن مع حضن وثم ،  % 75 - % 65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ    18 – 15: خزن بيض التفقيس في درجة حرارة  خزن فقط 1
+  %65أيام برطوبة نسبية تبلغ  7ساعات وخزن لمدة  6مئوي لمدة  37.5درجة حرارة  إلى: عرض بيض التفقيس  spides+  مسبق

 %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5درجة حرارة   إلىلتفقيس فيها ) حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن ( وعرض بيض ا
درجة  إلى: عرض بيض التفقيس + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق، أيام  7ساعات خالل مدة الخزن  4 في ماكنة التفقيس لمدة

مئوي  18 - 15في درجة حرارة + خزن بيض التفقيس  %65أيام برطوبة نسبية تبلغ  7ة ساعات وخزن لمد 6مئوي لمدة  37.5حرارة 
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 وأجريت %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5درجة حرارة  إلىأيام وثم عرض بيض التفقيس  7لمدة  % 75 -65ورطوبة نسبية تبلغ  
، ساعات يومياً  3من الحضن لمدة  18و 17، 16مئوي في األيام  39.5رارة إلى في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح

درجة حرارة   إلى) حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن ( وعرض بيض التفقيس فيها :التحفيز الحراري +  spidesخزن مع 
أيام + خزن بيض التفقيس في درجة  7ساعات خالل مدة الخزن  4في ماكنة التفقيس لمدة  %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5
مئوي ورطوبة  37.5درجة حرارة  إلىأيام  وثم عرض بيض التفقيس  7لمدة  % 75 -65بلغ  مئوي ورطوبة نسبية ت 18 - 15حرارة 

من  18و 17، 16مئوي في األيام  39.5رارة إلى في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح وأجريت %65نسبية تبلغ 
 .(Standard Error of Meanلخطأ القياسي للمتوسط )تعني ا  SEM  3 .غ. م. تعني غير معنوي   2.ساعات يومياً  3الحضن لمدة 

 .0.06وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بنسبة  إلىالحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير  4

يوم فتظهر نتائج المواصفات النوعية لألفراخ  14أما التجربة الثانية والتي تم خزن البيض فيها لمدة 
الذي  في الصفات المدروسة عدا وزن الفرخعدم وجود فروقات معنوية  3ح في الجدول الفاقسة وكما هو موض
 على بقية معامالت التجربة ، كما وتفوقت كتلة الجسم (P≤0.005)وبشكل معنوي  األولىتفوقت فيه المعاملة 

هو وجود تفوق  النتائج أظهرتهما  على بقية معامالت التجربة ، األولىفي المعاملة  (P≤0.01) بشكل معنوي و 
في وزن األفراخ المخزونة فقط على بقية معامالت التجربة وقد يعود السبب إلى تأثر األفراخ الفاقسة من البيض 

يوم والذي تعرض لعمليات الحضن المسبق والحضن المسبق لفترات قصيرة خالل الخزن  14المخزون لمدة 
SPIDES  قدان الرطوبة من البيضة وحدوث هذا التباين في إلى زيادة نسبة ف أدىومن ثم التحفيز الحراري

 (13) هذكر أيام  وهذا متوافق مع ما  7لألفراخ الفاقسة بالمقارنة مع معامالت البيض المخزون لمدة  األوزان
أن حضن البيض المسبق قبل الخزن وطريقة معاملة األفراخ بعد الفقس مباشرة كان له تأثير في نوعية حيث 

والذي لم يجد هناك فروقات  (1)جاءت هذه النتيجة مغايرة مع ما حصل عليه ، بينماواحد األفراخ بعمر يوم 
 يوم . 14معنوية في نسبة وزن األفراخ الفاقسة من البيض المخزون لمدة 

أمهات فروج لبيض  الخارجية مواصفات األفراخ النوعيةالمختلفة في  خامسةثير معامالت التجربة الأت 3جدول 
 يوم 14( المخزون لمدة ROSS 308اللحم )

وزن البيضة  1المعامالت
 االبتدائي
 )غرام(

 وزن الفرخ
 )غرام(

  مواصفات
TONA 

طول 
 الفرخ
 )

BTL) 3

 )سم(

طول الفرخ 
)CRL( 
 ) سم(

طول 
 الساق
 )سم(

 كتلة الجسم
)غرام سم-

)2 

 a 95.00 17.66 11.66 4.58 15.28 a 47.56 61.88 خزن فقط

 spides 61.54 45.21 b 96.66 17.76 11.69 4.63 14.45 ab+  خزن مع حضن مسبق

 ab 95.69 17.91 11.64 4.60 14.38 b 46.00 60.70 + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق

 b 96.90 17.89 11.76 4.60 14.05 b 44.99 60.87 + تحفيز حراري  spidesخزن مع 

 14.55 4.60 11.70 17.80 96.08 45.96 61.25 المعدل العام
4EMS 0.49 0.30 0.07 0.05 0.02 0.91 0.15 

 0.01 غ . م غ . م غ . م غ . م 0.005 غ . م االحتمالية

 خززن مزع حضزن مسزبق، وثم  % 75 - % 65 مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  15 - 12: خزن بيض التفقيس في درجة حرارة  فقط خزن  1
 +spides  65رطوبزززة نسزززبية تبلزززغ ب يززوم 14سزززاعات وخززززن لمزززدة  6ة لمززد مئزززوي  37.5درجزززة حزززرارة  إلززى: عززرض بزززيض التفقزززيس%  +
فزي  %65تبلزغ  مئزوي ورطوبزة نسزبية 37.5درجزة حزرارة   إلى( وعرض بيض التفقيس فيها حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن )
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درجززة  إلززىفقززيس : عززرض بززيض الت+ تحفيززز حززراري  خزززن مزع حضززن مسززبق ، يززوم 14سززاعات خززالل مززدة الخزززن  4نزة التفقززيس لمززدة ماك
 15 - 12خزززن بززيض التفقززيس فززي درجززة حززرارة +   %65رطوبززة نسززبية تبلززغ ب يززوم 14سززاعات وخزززن لمززدة  6لمززدة  مئززوي  37.5حززرارة 

 %65مئزوي ورطوبزة نسزبية تبلزغ  37.5درجزة حزرارة  إلزىعرض بيض التفقزيس يوم وثم  14لمدة  %75 - 65 مئوي ورطوبة نسبية تبلغ 
سزاعات  3من الحضن لمزدة  18و 17، 16مئوي في األيام  39.5رارة إلى أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح وأجريت في ماكنة تفقيس

درجزة  إلزى( وعزرض بزيض التفقزيس فيهزا  حضزن البزيض لمزدة قصزيرة  خزالل مزدة الخززن ) :التحفيزز الحزراري +  spidesخزن مزع ،  يومياً 
خززن بزيض التفقزيس فزي +   يزوم 14سزاعات خزالل مزدة الخززن  4التفقزيس لمزدة نزة في ماك %65تبلغ  مئوي ورطوبة نسبية 37.5حرارة  

مئزوي  37.5درجزة حزرارة  إلزىعزرض بزيض التفقزيس يزوم وثزم  14لمزدة  % 75 - 65 مئزوي ورطوبزة نسزبية تبلزغ  15 - 12درجزة حزرارة 
 18و 17، 16مئزوي فزي األيزام  39.5إلزى رارة وأجريت في ماكنزة تفقزيس أخزرى وحفززت حراريزًا برفزع درجزة الحز %65ورطوبة نسبية تبلغ 
طزول  (CRL)، الثالزث رخ مزن المنقزار إلزى اإلصزبع( طزول الفزBTL) 3 .غ. م. تعنزي غيزر معنزوي   2.سزاعات يوميزاً  3من الحضزن لمزدة 

الحززروف المختلفززة ضززمن  5 .(Standard Error of Meanتعنززي الخطززأ القياسززي للمتوسززط )  SEM  4 .الفززرخ مززن الززرأس إلززى الززذيل
 .0.005و 0.01وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بنسبة  إلىالعمود الواحد تشير 

يوم وكما موضح في الجدول     14لكن المواصفات الداخلية لألفراخ الفاقسة من البيض المخزون لمدة 
في المعاملة في صفة وزن الجسم والذي تفوقت فيه األفراخ  (P≤0.005)هناك فروقات معنوية  أن( تظهر  4) 

 األولىعلى بقية معامالت التجربة ، كما تفوقت صفة وزن الصفار المتبقي ) غرام ( في المعاملتين  األولى
نسبة وزن الصفار إلى ل ، كما كان هنالك تفوق على بقية معامالت التجربة  (P≤0.05)بشكل معنوي والثانية 

على بقية معامالت التجربة ، لكن في صفتي  (P≤0.07)بشكل معنوي  وفي المعاملة الثانية  )%( وزن الجسم
نسبة وزن الكبد إلى وزن الجسم ونسبة وزن األمعاء إلى وزن الجسم فقد تفوقت المعاملة الرابعة وبشكل معنوي 

(P≤0.03) و(P≤0.003) مدروسة فلم يكن هناك بالتوالي على بقية معامالت التجربة ، أما بقية الصفات ال
 .تأثير معنوي 

أمهات فروج اللحم لبيض مواصفات األفراخ الداخلية المختلفة في  الخامسةمعامالت التجربة  تأثير 4 جدول
(ROSS 308 المخزون لمدة )يوم  14 

المعامالت
1

 

 وزن الجسم )غرام(

وزن الجسم بدون صفار 
 )غرام(

 وزن الصفار المتبقي
 )غرام(

نسبة وزن الجسم بدون 
صفار إلى وزن الجسم 

)%(
 

نسبة وزن 
الصفار إلى 

وزن الجسم )%(
نسبة وزن القلب إلى وز 

ن 
 الجسم )%(

نسبة وزن الكبد إلى وزن 
 

 الجسم )%(
نسبة وزن األمعاء إلى 

 وزن الجسم )%(
نسبة وزن غدة فابريشي

ا 
إلى وزن الجسم

(%
)

 
نسبة وزن الصدر إلى 

 وزن الجسم
) % ( 

 47.56 خزن فقط

 a 

39.48 7.51 

 a 

75.96 15.92 

ab 

0.84 2.09 

 b 
8.28 

 b 
0.06 2.56 

 spides 45.21+  خزن مع حضن مسبق

b 

38.73 7.62 

 a 

75.32 16.41 

 a 

0.81 2.32 

 ab 

8.80 

 b 

0.06 2.66 

+ تحفيز  خزن مع حضن مسبق
 حراري 

46.00 

ab 

39.79 6.26 

 ab 

75.95 13.59 

ab 

0.88 2.41 

 ab 

9.18 

 b 

0.07 2.74 

 44.99 + تحفيز حراري  spidesخزن مع 

b 

37.20 5.36 

 b 

70.52 12.36 

b 

0.98 2.60 

 a 

10.51 

 a 

0.10 2.57 

 2.63 0.07 9.19 2.36 0.87 14.57 74.44 6.69 38.80 45.96 المعدل العام
SEM3 0.30 0.60 0.35 1.16 0.64 0.03 0.06 0.25 0.008 0.07 

 غ . م غ . م 0.003 0.03 غ . م 0.07 غ . م 0.05 غ . م 0.005 االحتمالية
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 خزن مع حضن مسبق، وثم  % 75 - % 65 مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  15 - 12: خزن بيض التفقيس في درجة حرارة  فقط خزن  1
 +spides  65رطوبة نسبية تبلغ ب يوم 14ساعات وخزن لمدة  6لمدة  مئوي  37.5درجة حرارة  إلى: عرض بيض التفقيس%  + (

في  %65تبلغ  مئوي ورطوبة نسبية 37.5درجة حرارة   إلىرض بيض التفقيس فيها ( وع حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن 
درجة  إلى: عرض بيض التفقيس + تحفيز حراري  خزن مع حضن مسبق ،يوم 14ساعات خالل مدة الخزن  4نة التفقيس لمدة ماك

 15 - 12لتفقيس في درجة حرارة خزن بيض ا+  %65رطوبة نسبية تبلغ ب يوم 14ساعات وخزن لمدة  6لمدة  مئوي  37.5حرارة 
 %65مئوي ورطوبة نسبية تبلغ  37.5درجة حرارة  إلىعرض بيض التفقيس يوم وثم  14لمدة  % 75 - 65 مئوي ورطوبة نسبية تبلغ 

ت ساعا 3من الحضن لمدة  18و 17، 16مئوي في األيام  39.5رارة إلى وأجريت في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح
درجة  إلى( وعرض بيض التفقيس فيها حضن البيض لمدة قصيرة  خالل مدة الخزن :)التحفيز الحراري +  spidesخزن مع ،  يومياً 

خزن بيض التفقيس في +   يوم 14ساعات خالل مدة الخزن  4نة التفقيس لمدة في ماك %65تبلغ  مئوي ورطوبة نسبية 37.5حرارة  
مئوي  37.5درجة حرارة  إلىعرض بيض التفقيس يوم وثم  14لمدة  % 75 - 65 نسبية تبلغ  مئوي ورطوبة 15 - 12درجة حرارة 

 18و 17، 16مئوي في األيام  39.5رارة إلى وأجريت في ماكنة تفقيس أخرى وحفزت حراريًا برفع درجة الح %65ورطوبة نسبية تبلغ 
  3 .غ. م. تعني غير معنوي   2.ساعات يومياً  3من الحضن لمدة 

MSE  ( تعني الخطأ القياسي للمتوسطStandard Error of 

Mean). 4  0.05 ،0.03وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بنسبة  إلىالحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير، 
 .0.0005و 0.003، 0.07

يكن لها عملية الحضن المسبق لم  إنحيث  (16)كما جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما حصل عليه 
تأثير بشكل معنوي في مواصفات األفراخ الداخلية وكذلك في المواصفات الخارجية لألفراخ الفاقسة بعد مقارنتها 
باألفراخ الفاقسة من البيض المخزون دون إجراء عملية الحضن المسبق ، كما وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع 

اخ الفاقسة ال تكون بالضرورة زيادة وزنية طبيعية فقد تكون ( إلى انه الزيادة الوزنية في األفر  20)  أوضحهما 
ناتجة عن تجمع السوائل داخل بطن الفرخ الفاقس )كيس الصفار( كون وزن الصفار ظهرت فيه فروقات معنوية 

كما يفسر انخفاض وزن الصفار ونسبته إلى وزن الجسم في األفراخ الفاقسة من البيض . بين معامالت التجربة
الحضن إلى زيادة درجة حرارة  من 18و 17 ،16في األيام  مئوي  39.5ض لعملية التحفيز الحراري الذي تعر 

القشرة داخل الحاضنة خالل فترة التحفيز وبالتالي زيادة االستفادة المواد الصلبة في البروتينات الدهنية الجاهزة 
اخل البيضة وظهرت لنا النتيجة بهذا مما زاد من استهالك الصفار د (17له )أشار والتي تنخفض بالخزن كما 

الخزن مما تقدم يتضح لنا أن عمليات الحضن المسبق والحضن المسبق لفترات قصيرة خالل  الشكل.
(SPIDES)  لم يكن لها تأثير  يوم( 14و 7)والتحفيز الحراري خالل الحضن بغض النظر عن مدة خزن البيض

ال مواصفات األفراخ الداخلية وال حتى في صفة وزن الصدر في تغيير مواصفات األفراخ النوعية الخارجية و 
 أيضًا.
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