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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ( JDR2014نشکرکم و نفتخر الستخدامکم مفقسات)فَقاسات( هوفاباتور)

 ( للفقس المنزلی و أکثرها شراء والتی تتمتع بنظامHOVABATORالجهاز الذی اشتریتم من أحدث أنواع منتجات شرکة هوفاباتور)

السالمة و الجودة الذی تَم تصمیمه و إنتاجه باستخدام أحدث العلوم المتقدمة فی  نطبق مع أعلی معاییرمسهل و بسیط اإلستخدام للغایة 

 العالم.

 

 یرجی أن تراعوا النقاط التالیة عند استخدام الجهاز 

درجة مأویة و إاَل ستشاهد هناک تخفیضاً ملموساً فی کفائة الجهاز.  27إلی  23یجب أن تکون حرارة الغرفة بین  .1

 علیها هی استخدام معدات التدفئة والتبرید فی الشتاء و الصیف. والنقطة التی نؤکد

مساحات مغلقة دون تهویة لیست مناسبة للحض بحیث تنتج تقلیل عدد الفرخ فی عملیة التفریخ ؛ یرجی التأکد من  .2

 وجود تهویة مناسبة فی الغرفة.

لی األرضیات الناعمة التی تغلق حفر جعلنا حفراً خاصة تحت الجهاز لدخول الهواء النقی ؛ ال تجعلوا الجهاز ع .3

 دخول الهواء کالسجاد و تموت جنین الصیصان نتیجة إغالقها. 

 یرجی الدقة و التأکد من عدم إغالق  الحفر  التی توجد فوق مروحة الجهاز إو وجود شیء خارجی فوقها .4

ة بعد خروج أول فرخ أو فرخین و فی موعد التفریخ ) األیام الثالثة األخیرة من عملیات الفقس والحضانة( و خاص .5

 من البیض ال تفتحوا جهاز التفریخ اصاًل. 

 یرجی عدم التالعب بأنظمة الجهاز مطلقاً. .6

 تأکدوا من قراءة دلیل التعلیمات أو قرائة کتب تعلیم الفقاسة قبل استخدام الجهاز من فضلکم  .7

 یستخدم الجهاز بالمأة هی أفضل نسبة لرطوبة الهواء فی المکان الذی  55أألی 50من  .8

 یرجی موکداً اإلتصال بقسم "خدمات ما بعد البیع" للشرکة  عند وجود حاالت غیر مسبوقة أو  غیر عادیة  .9

 

من المهم  إعتبار أن عملیة الفقاسة لها ثالثة أضالع و هی : ا( المفقس)جهاز الفقاسة( ب( بیض مخصوبه ج(  مشغل 

الفقاسة فی العالم مع بیض نطفتها ضعیفة أو قدیمة أو حتی بدون نطفة لن الجهاز.ال شک أنک إذا استخدمتم أحسن أجهزة 

یکون عملیة التفریخ ممکناً و عکس هذا القول صحیح بالتأکید. وکذلک ال بد أن ال تتجاهل دور خبرة مشغل الجهاز)الشخص 

 ة ناجحة .الذی یشغل الجهاز (. من المتاکد أن العمل بالتوصیات التالیة یساعدکم کثیرًا فی فقاس

 

  ال تستتفد من البیض القدیمة للفقس, و الزمن األقصی لصیانة البیض هی ثالثة أیام یراعی فیها ظروف الصیانة بدقة . و بعد

ً بعد یوم  بشکل تقدمی )تصاعدی( بحیث یصل إحتمال  هذه المدة) األیام الثالثة(, ینخفض احتمال التفریخ و کفائتها یوما

 بالمأة.    15أیام تنخفض هذه النسبة  إلی  8فی المأة و بعد  60التفریخ إلی نسبة 

  و باستخدام المصباح الیدوی الموجود الذی قدمنا مع الجهاز قم بالفحص الضوئی  ثم أخرج البیض غیر المخصوبة

,  من المفقس حتماً.ألن الدرجة الحرارة العالیة داخل الجهاز یؤدی إلی إفساد البیض غیر المخصوبة و بالتالی

الغازات المنتجة من عملیة اإلفساد یؤدی إلی إخناق أألجنة الموجودة فی باقی البیض. فلذلک النظر بدقة  والفحص 

 الضوئی, فی الیوم الثالث و الخامس و التاسع من عملیة الحضانة أمر ضروری جداً.

  درجة( و التغییر  27و 23ن درجات مئویة )بی 4والحد األقصی لتغییر درجات الحرارة فی غرفة استخدام الجهاز

أکثر من هذه النسبة سیؤدی إلی عدم نجاح  عملیة الفقس. وقد یشاهد فی بعض الحاالت أن المستهلک یتجاهل 

هذاالتغییر فی درجات الحرارة ) ارتفاعها نهارًا و انخفاضها باللیل( أو عند غیبوبته فی الغرفة ؛ و هذا یجعل الفقس 

 غیر ناجحاً.
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 لمخصوبة فی الثالجة لصیانتها قبل نقلها إلی الحاضنة)الجهاز( أبداً, و أحسن الحاالت لصیانة ال تضع البیض ا

بالمأة.و یجب تقلیب البیض بعد کل ثالث ساعات لمنع التصاق  55ددرجة  مئویة مع رطوبة نسبتها 18البیض هی 

 العملیة و موت األجَنة. األجنة بجدران البیض و إال سیلتصق األجنة بجدران البیض و هذا یساوی تدمیر 

  درجة( لکی ال  25إذا اردت نقل البیض المخصوبة إلی الجهاز األفضل وضع البیض فی حرارة الغرفة )حوالی

 یؤدی ألی التعرق و صدمة الجنین.

  نوصیک بکسر البیض التی لم تنجح فی تفریخها و البحث عن اسباب عدم نجاح العملیة لها. من المهم العلم بأن

أیام داخل  الفقاسة, لم تکن لها نطفة من البدایة و ال یمکن تفریخها  21التی لها زالل و صفار بعد مضی االبیض 

 اصالً فلذلک لیس للخسائر بهذا السبب صلة بکفائة الحاضنة .

  یرجی الدقة عند وضع البیض داخل الجهاز بحیث تضع البیض علی القسم الحاد منها 

 (و الن الjdr2014 جهاز ف ) قس منزلی  ال تغسل البیض قبل وضعها داخل الجهاز و طهر البیض من االوساخ

 الموجودة بدون استخدام الماء او ای مادة منظفة , بشیء یابس کالفرشاة. 

 .ًال تضع البیض الکبیرة او االصغیرة جدا أو البیض التی لها شکل غیر طبیعی فی المفقس النه ال یمکن تفریخها اصال 

 

 

 اشتریت  یمکن تشغیله حتی عند قطع الکهرباء بواسطة بطاریات السیارات لساعات طویلة ففی هذه  جهازک التی

الحالة بادر باتصالها ببطاریة فوراً و فی حالة انخفاض درجة الحرارة اکثر من ثالث درجات سیکون الخسائر 

 اض درجة الحرارة داخل الجهاز بالمأة لو طال مدة انخف 100شدیدة للغایة و یمکن أن یصل درجة الخسائر ءإلی 

 

 شروط استخدام الجهاز:

ساعة قبل وضع البیض فیها  للتأکد من أن جهازک تعمل بشکل صحیح و یجب أن یکون لدیک  24قم باتصال الجهاز 

 بطاریة جاهزه بشحن کامل حتی تتوفر لجهازک الطاقة الالزمة عند قطع الکهرباء. 

 

 للجهاز تنظیم القسم )الشبکة( الرقمیة

(و بعد سماع زمارة خفیفة یمکنک وضع درجة الحرارة و SETو لتنظیم درجة الحرارة کما تشتهی یکفی نقر )زر( )

( و یجب أن تعلم ان الرقمین الموجودین فی الجانب الیسری هما درجات الحرارة  DOWNو   UPتحکیمها کما ترید بنقر)

(الدرجة .فتنظیمها علی 0.1لک درجة الحرارة بمقیاس عشر )بالمقیاس المئوی و الرقم الیمنی یعرض لک یعرض 

للحرارة داخل الجهاز . و بعد وضع درجة الحرارة علی الرقم المطلوب  37.7ممثالً  یعنی أنک قمت بانتخاب درجة 37.7

رة (حتی تسمع صورت زمارة طویلة و بعد ذلک تشاهد درجة الجهاز و یقوم جهازک بتقییم درجة الحراSetأنقر زر )

 دقیقة. 30المطلوبة بعد أقل من 

 

 شروط تنظیم و تقییم درجة الرطوبة

جعلنا حاویًة خاصة للماء لجهاز هوفاباتور للفقس المنزلی والذی له قائمتین متساویین فی جانبیه و قائمتین غیر متساویین 

االولی )زمن الوضع او  18. فی االیام البداخله و لتنظیم الرطوبة الالزمة یکفی أن تمأل )االقائمة( األکبر فی الداخل ماءً 

الحضانة(و فی االیام الثالثة االخیره اجعل کل القائمات مملوئة من الماء و لکن ربما ال یکون هناک حاجة لذلک فی المناطق 

 او ثالث قائمات من الماء. 2الرطبة ذات درجات عالیة لرطوبة الهواء و اکتف عندئذ بملئ 
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لتشخصیص الرطوبة المناسبة فی اعلی جهازک و  تختلف الرطوبة الالزمة باختالف انواع الطیور استخدم الجهاز الرقمی 

الی  65بالمأة و فی االیام الثالثة االخیره یصل هذه النسبة من  65الی  55االولی هی من  18لکن النسبة العامة فی االیام 

 درجة. 75

 

 لتنظیف جهازک؛ إغسل اجزاء إی بی إس و القطع البالستیکیة من  ال تستفد ابداً من ماَدة فورمالین أو أَی غاز آخر

 جهازک بقماش مرطوب قلیالً فقط و ال تمسح القطع االلکترونیة لجهازک للتنظیفه ابدًا 

 

 خالصة عن عملیة الفقس

البیض فی  تنقسم عملیة الفقس إلی مرحلتین: مرحلة الحضان و مرحلة التفریخ)هجر( مرحلة الحضانة)( هی مرحلة توضع

السالت الخاصة لها و تدور فیها البیض بشکل دائم. فی هذه المرحلة ینمو الجنین و یشکل داخل البیضة و یبدا اکمال نموه 

بالمأة. لکن مرحلة التفریخ هی مرحلة  60برطوبة  37.7لبیض الدجاج  و الدرجة المناسبة لها  18,هذه المرحلة تستغرق 

ضة و یبدأ الخروج منها , فی هذه المرحلة التدور البیض و یقام برفعها من )الساَلت(المتحرکة و اکتمل فیها الجنین داخل البی

بالمأة و   70ایام لبیض للدجاج ونسبة الرطوبة الالزمة لها  3وضعها فی  )سالت( التفریخ او التفقیس. هذه المرحلة تستغرق 

 هی افضل درجة للحرارة فیها. 37.2

 

 یة تفریخ البیضالطریقة الصحیحة لعمل

ال تنسی أن طول مرحلة الحضانة و التفریخ و درجات الرطوبة و الحرارة تختلف باختالف نوع الطیور و یمکنک الحصول 

 علی معلومات دقیقة حول هذا عن طریق کتیبة التعلیمات لکن المعلومات التالیة تساعدک کثیراً لتفریخ علمی و صحیح .

 بدقة لکی تعلم الزمن الدقیق للتفریخ. تذکر یوم وضع البیض فی الحاضنة 

  بعد انتهاء مرحلة الحضانة)ستر( أخرج السلة المتحرکة من الجهاز بالکامل و ضع سلة  التفریخ مکانها ثم قم بوضع

 البیض داخل السلة علی جانبها

 هواء ؛ افضل درجة اهتم کثیراً بدرجة حرارة الغرفة حتی یکون عالیاً عند نقل البیض لمنع ای صدمة بسبب برودة ال

 درجة مئویة 30للحرارة فی هذه المرحله 

 .قم بإمتالء حاویة الماء الخاصة لتوفیر الرطوبة الالزمة قبل عملیة الفقس کما فی دلیل اإلستخدام 

  کن حذراً حتی ال یکون هناک للبیض ضربة أو حرکة شدیدة ألن کل حرکة سریعة یؤدی إلی خرق الغطاء الداخلی

 الجنین بسببه قبل الخروج من البیضة للبیض و یموت 

  َینبغی أن یتم عملَیة القفس فی اسرع وقت ممکن و ینتقل البیض الی سلة الفقس بسرعة و یغلق باب الجهاز واال

سیموت بعض الفرخ داخل البیض , ال تنسی أن المدة القصوی  النتهاء الفقس یجب أن ال تتجاوز خمس دقائق فی 

 جهاز هوفاباتور.

 ساعة  48ح باب الجهاز بعد خروج اَول فرخ من البیضة , ألنه ال حاجة للتسریع فی إخراج الفرخ قبل مضی ال تفت

 من لحظة میالدهم.

  ال تفتح باب الجهاز دون حاجة فی مدة عملیة الفقس, واألفضل فتح بابها مرة فی الیوم الثانی

إلخراج باقی الفرخ من الجهاز   للتفریخ و مرة أخری إلخراج الفرخ و مرة إخری فی الیوم الرابع

)الیوم االخیر من عملیة التفریخ(, ألَن فی کل مَرة من فتح باب الحاضنة, تذبل بعض الصیصان 

 داخل البیض و یموتون.
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  لو انخفض درجة الحرارة داخل جهازک إلی أقل مما تحتاجه البیض أو عدم معایرة میزان الحرارة الرقمی فی

حالته الطبیعی بسبب االرتفاع من سطح البحر او بای سبب آخر , یمکن خروج الصیصان من  جهازک أو خرج من

 البیض حتی فی الیوم الخامس فلذلک ال تخرج البیض فی الیوم الثالث او حتی الرابع   

  الرطوبة , أو قم بنزع سد الهواء طوال عملیة التفریخ إذا کان الحد األدنی للرطوبة متوفرة و لم یکن هناک مشکلة وجود

 بإمکانک وضع سد للهواء بثقب أصغر ألن األجنة تحتاج إلی مقادیر إضافیة من األوکسیجین فی مرحلة الفقس )التفریخ(

 

  و بالتأمل إلی أن کل عملیة فقس ناجة تحتاج إلی ثالثة عوامل وهی البیض المخصوب الطازج عالیة

أخیراً مشغل اآللة الذی له الخبرة الالزمة , الجودة, جهاز فقاسة دقیقة الصنع وعالیة التصمیم و 

للمرةاألولی والثانیة  ال تقم بوضع بیض طیور زینة و مکلفة داخل جهازک مباشرة بعد الشراء و 

 االفضل االستفادة من بیض الطیور الرخیصة و العادیه .

 أفضل زمان للتفریخ

ن تحت غالف البیض ویکسره للخروج و بعبارة أخری یمتد زمن أفضل زمن للفقس )التفریخ( هو بعد اول ضربة یضربها اول فرخ م

الحضانة إلی خروج أول فرخ من البیضة بضربته الضعیفة و ال یخفی أَن هذا فی حالة لم تمض فیها أکثر من یوم علی الزمان المحدد 

ن البیض من الیوم السابع عشر فلذلک أَیام  و یحتمل أن یخرج الفرخ م 18وفق المعاییر فمثالً الزمن المحدد لحضانة بیض الدجاج 

( ای التاسع عشر منه و فور رؤیة کسر و شق بیض 1+18للحضانة حتی یوم ) 17ننتظر خروج الصیصان مع اول ضربة من الیوم ال

ً , نقوم بفقس )عملیة التفریخ( لجمیع البیض فی إی یوم حدث ذلک ولکن ذذا لم یحدث شیء حتی الی وم بضربة فرخ حتی و لو جزئیا

 ً  التاسع عشر , نقوم ببدأ عملیة الفقس)التفریخ( حتما

 

رغم أننا حاولنا استخدام أحسن مواد ممکنة فی تصمیم و صناعة و إنتاج هذا الجهاز و تَم أنشاء مراحل مختلفة لتدقیق الجودة 

فشل فی کل مصنوع ینتجه  فی خطوط إنتاج أجزاء الجهاز و قمنا بتدقیق کل  االجزاء  وفق المعاییر,و مع ذلک یحتمل وجود

أنسان بسبب أخطاء بشریة فیرجی  اإلتصال بقسم "خدمات مابعد البیع للشرکة" عند حدوث إی نقص إلصالح جهازک أو 

تبدیل أجزائه المعیوبة. لقد بذلنا منتهی جهدنا لتوفیر و اإلستفادة من تجارب أحسن الکوادر و أنصح الخبراء و أکثرها تجربة 

خدمات مابعد البیع , لکن نأمل أن تساعدنا بسلوکک الحمیمة و تسامحک فی التعامل معهم تقدیم هذه  لمراحل الضمان و

الخدمات إلیک بأفضل صورة ممکنة , مع اعتذارنا منک بسبب نقص محتمل فی الجهاز  نقدم منتهی شکرنا لکم سلفاً لحسن 

 تعاونکم مع کوادر الشرکة للضمان و خدمات مابعد البیع 

 

 

 الفقاسة غیر الناجحة: اسباب

هناک اسباب مختلفة جداً لعدم نجاح عملیة الفقس حیث یشکل الطریقة غیرالصحیحة الستخدام الجهاز و النقص فیه جزئاً من 

 هذه االسباب فقط و نذکر اسباباً دخری کما یلی:

 الوفیات و التلف قبل عملیة الفقس

فی جسم الطیر, سیوءدی إلی إکثارنمو الجنین داخل جسم الطیر و هذا  بقاء البیضة المخصوبة زمناً أکثر من حدها الطبیعی

سبب لموت الجنین بعد الخروج من جسم الطیر و هذا یعنی أن البیضة فقدت صالحیتها لکونها جنیناً قبل إدخالها المفقس, فی 

 الواقع

 الموت المبکر للجنین:

الفقس إذا کان ظروف التخزین وشروطها غیر مناسبة و لکن یحتمل  یحدث موت الجنین داخل الجهاز فی االیام االولی لعملیه

 ان یکون هذا النوع من الوفیات دلیاًل علی تنظیف البیض بشکل غیر صحیح   ایضاً.
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 وفیات األجنة حال نموها:

سبب قلة شدیدة تحدث وفیات االجنة فی االسبوع االول للحضانة بدلیل قله المواد الغذائیة داخل البیضة فمثالً یحتمل ان ی

 للفیتامینات وفیات االجنة الن الفیتامینات لها اهمیة بالغة فی نمو نظام الدم و العضالت لدی الجنین. 

 الوفیات فی االسبوع االخیر من الفقس

ب هذه المرحلة أکثر اهمیة و حرجاً من کل المراحل السابقة و یحدث فیه وفیات و یمکن ان یکون له سببین مهمین : عدم تقلی

البیض بطریقتها الصحیحة) والتی ال یمکن ان یحدث فی جهاز هوفاباتور لنظامها المتقدم لقلب البیض( و السبب الثانی والذی 

 یحتمل حدوثه حتی فی هوفاباتور قلة الرطوبة فی زمن الفقس.

 

 توصیات السالمة:

 ال تمس االنظمة االلکترونیة او الکهربائیة لجهازک  ابداً  (1

الکهرباء أو أجهزة التبدیل لهذا الجهاز  أكثر األجزاء حساسیة و إهمیة والتی یجب ان یتم إصالحها  بعد  محوالت (2

 کل مرحلة للفقس و یتم فحصهابید العمال الفنیین المهرة والحصول على موافقة خطیة لضمان سالمتها

 البیع فقط  یجب ان یتم االصالح المحتمل للجهاز علی ید کوادر الضمان و خدمات ما بعد (3

 ال تقم باستخدام الجهاز عند وجود ای مشکلة و اتصل بقسم الشرکة لخدمات مابعد الببع   (4

 توصیات هاَمه الستخدام الجهاز:

  ساعات و  4لقد تم إنتاج محرک الجهاز بأحدث العلوم الجدیدة فی العالم حیث یدور مرة واحدة بالکامل خالل کل

الیمین والیسار فلذلک له حرکة بطیئة و هادئة جدًا و ال یمکن رؤیتها بالعین , فال  یقوم بتقلیب السالت و میالنها إلی

 تقلق و قم بمراقبة حرکته بعد نحو کل ساعة 

  یعمل جهاز الرطوبة الرقمیة باستخدام بطاریة یجب تبدیلها عن طریق درج فی الجزء الخلفی من الجهاز ؛ تذکر أن

 ف آلیة عمل جهازکتقلیل طاقة البطاریه قد یؤدی ألی ضع

  قم بفحص منظم الحرارة الرقمی لجهازک بواسطة میزان یدوی دقیق للحرارة ألَنه یمکن أن یفقد الجهاز جودته

للعمل بعد مدة من إستهالکه و استهالک اجزائه االلکترونیة یمکنکم االتصال بقسم خدمات ما بعد البیع للشرکة 

کر آن میزان الحرارة الرقمی ذات دقة عالیة و هو أمریکی الصنع و للحصول علی تعلیمات مفیدة و من الجدیربالذ

 ال یمکن فحصه بمیزان منزلی عادی بل یجب أن تستخدم میزانا إوروبیاً مختبریاً ذات دقة عالیة .

  ینتقل الکهرباء إلی محرک الجهاز بواسطة مقبس خاص و یجب فتح المقبس لفتح الجهاز و اتصاله ثانیة عند اغالقه

 یجب ان ال تنسی هذا النقطة ابداً الن یتوقف عملیة تقلیب البیض مما یودی إلی خسائر جسیمة ., 

 یجب إن یکون محوالت خفض الکهرباء قریباً للهواء بعیداً عن وسائل التدفئة 

 

  ینبغی ان ال تنسی ایضاً أن األجهزة المنزلیة تعمل لکامل صالحیتها و جودتها فقط عند العمل بثالث

بیضة,  48بیضة فی مفقس حجمه  36من کل حجمها او یمکن القول انک لو وضعت ارباع 

ستحصل علی اعلی و اجود مستوی للتفریخ فلو انک ترید اعلی مستویات الفقس قم باستخدام الجهاز 

 بالمأة من حجمه الکامل. 75ب
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 : JDR2014تعریف بأجزاء مفقس هوفاباتوور

 العلبة و الروک .1

 

 علبة البیض

من بیض طیور متوسطة کالدراج  عدد 48لفقس هذه صورة علبة)روک( مفقس هوفاباتور الذی یستخدم بطریقتین و له حجم 

 و الدجاج و الدجاج المتوج. 

 

 علبة السَمان

اخری والتی  قام المنتج بنصب علبة الدجاج علی جهازک کحالة عادیه و لو انک ترید االستفادة من علبات ت لطیورصغیرة

 تقدم مع الجهاز مجانا ً یکفی ان تفتح برغیات علبة الدجاج و تقوم بنصب علبات للطیور الصغیرة بنفس البراغی. 
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 براغی تبدیل العلبات

 النوع الثالث من العلبات التی یمکن نصبها فی الجهاز علبة بیض الطیور الکبیرة کاإلوز و الدیک الرومی و البط و البجعة و

.... ولکن ال یقدم مع الجهاز و یجب ان تشتریها منفرداً و لو انک قد اشتریت علبة الدیک الرومی فقط, یجب ان تفتح 

البراغی کما سبق و تبدله مکان العلبات األخری بفرق إنک تفتح الجزئین یشبهین مهدًا فی القسم الوسطی بنزع الفتحتین من 

 حرکه فقط .الروک الن للدیک الرومی اربع علبات مت

 

 الرومی( )اوالدجاجالرومی علبة الدیک

 الن فصل االجزاء المتحرکة اصعب فاالفضل ان تشتری روک و علبة الدیک الرومی مستقالً  

 

 حاویة الماء لتوفیر الرطوبة: .2

 هذه الصورة تعرض لک حاویة ماء جهاز هوفاباتور و التی صنعت من مادة إی بی إس لتوفیر الرطوبة لجهازک
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 حاویة الماء

فقط من الماء فی مرحلة الحضانة و لکن یجب امتالء کل القوائم فی مرحلة التفریخ)اوالفقس( و کما ذکرنا  2تمأل القائمة رقم 

 سابقاً یمکن امتالء عدد اقل او اکثر من القوائم بحسب الظروف .

 سلة الفقس .3

فیجب أخراج الروک من الجهاز فی الیوم االخیر من الحضانة هذه صورة سلة الفقس فی االیام الثالثه االخیرة لهذه العملیة 

بشکل کامل و وضع البیض علی هذه السلة ال تنسی إنه یجب ان یکون القسم الخشن من سلة الفقس متجهاً إلی االعلی و 

 یکون حاویة الماء تحت الجهاز فی زمن الحضن و الفقس.

 

 سلة الفقس

 محرک ذات الغیار: .4

بقلب و دوران البیض طول عملیة الفقس , و ال تنسی إن فی کل جزء من عملیة الفقس یجب انفصال مقبس یقوم هذا المحرک 

 کهرباء الجهاز عند فتح بابه من القسم الرقمی و اتصاله بالکهرباء ثانیة و إاَل سیتوقف الدوران و یودی ألی خسائر کبیرة. 
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 محرک ذات الغیار:

 کماشة اإلتصال بالبطاریة: .5

هذه الکماشة عند قطع الکهرباء إلتصال الجهاز بالبطاریة, إتصل الکماشة الحمراء ألی القطب الموجب للبطاریة و  یستخدم

 السوداء ألی القطب السالب ثم قم باتصالها ألی مدخل المحول فی الجهاز .

 

 کماشة اإلتصال بالبطاریة

 

 

 

 

 

 

 جهاز فحص الحیوانات المنویة: .6

 

السابع من الفقس استخدم الفحص الضوئی لفصل البیض المخصوبة من غیرها و هی أنک تطفیء فی الیوم الرابع و 

آنوار الغرفة حتی یکون ظالما کامال ثم تضع بیضة علی جهاز الفحص الضوئی)المصباح(, عندئذ تری البیض 

بیض غیر المخصوبة لها ذات الحیوان المنوی)المخصوبه( مظلمة و یمکن مشاهدة األوعیة الدمویة کامالً, فی حین ال

 بریق کامل. 
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 الة الفحص الضوئی)جهاز فحص الحیوانات المنویة:(

 محول تقلیل الکهرباء: .7

فولت إتصل أحد رئوسه ألی  تیار الکهرباء العادی و االخری  12فولت إلی  220یستخدم هذا الجزئ لتحویل الکهرباء ب 

 ألی جهاز الفقس

 

 محول هوفاباتور:

 سد منافذ الهواء .8

سدود منافذ الهواء وسیلة تساعد لتعدیل رطوبة و اوکسیجین الهواء , کلما تمضی مدة الفقس , تطول زمن بقاء البیض داخل 

الجهاز یوماَ بعد یوم, فیحتاج الصیصان داخله إلی اوکسیجین اکثر فقم باستخدام سد ذات ثقب اکبر للهواء لتوفیر االوکسجین 

 بالکامل لو کان الرطوبة مناسبة فی مرحلة التفریخ کلما تمضی االیام اثم انزع الثقب

یمکنک استخدام هذه الثقوب کسد لتقلیل رطوبة الهواء وعندما  ارتفع درجة الرطوبة داخل الجهاز تستطیع نزعها بالکامل حتی تنخفض 

 درجة الرطوبة

 

 

 سد منفذ الهواء
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  ان یضر الحرارة من محرک ال تضع أی بیضة فی طرفی محرک الجهاز ذات العیار النه یمکن

 الجهاز البیض المخصوبة 

 

 :انتباه 

االولی( حیث وضعت البیض داخل الروک ,  18فی المرحلة االولی من عملیة الفقس)الحضانه( )االیام 

اخرج سلة التفریخ من الجهاز واحفظه خارج الجهاز.النه لوبقی سلة الفقس فی مرحلة الحضانة ستمنع 

 وصول الرطوبة إ لی البیض و یقلل نسبة التفریخ.

 

 

 

 

 :انتباه هاَم 

إنتبه حتی ال یتوقف اجهزة استشعار الحرارة و الرطوبة داخل قسم التدفئة الکهربائیة حیث یودی إلی مشکالت حادة و 

 اتصاالت فی نظام المفقس الکهربائی. 
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 الجدول الزمنی لتفقیس أنواع مختلفة من البیض:

الحرارة المناسبة فی 
مرحلة 

 الحضانة)الفقس(

یتوقف دوران و 
تقلیب البیض فی هذا 

 الیوم

نسبة الرطوبة عند 
 بدء الفقس)الحضانة(

الحرارة المناسبة فی 
مرحلة 

 الحضانة)الفقس(

طول زمن الفقاسة 
 بالکامل

 نوع بیض الطیور
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 کناری 13-14 38 55-61 11 37.2

 الدجاج 21 37.5-37.6 57-60 18 37

 کوکاتیل 18-20 37.5 58-63 15-18 37.2

 کوکاتو 22-30 37.5 58-63 20-27 37.2

 کونور 28 37.5 58-63 25 37.2

 ابله 14 37.5 58 12 37

 بط 28 37.5 58-63 25 37

 بط مسکوی 35-37 37.5 58-63 31-33 37

انواع  14 37.5 58-63 12 37.2
)کالفنش العصافیر

 والمغرد(

 األوز الداخلی 30 37.5 63 27 37

 اإلوزانواع  22-30 37.5 63 20-27 37

 الترمجان 24-25 37.5 52-58 22 37.2

 دجاج غینی 28 37.5 52-57 25 37

 ببغاء أخضر 22-25 37.5 58-63 20-22 37.2

 ماکاو 26-28 37.5 58-63 23-25 37.2

 مینادجاج  14 38 55-61 12 37.2

 الباراکیت 18-26 37.5 58-63 15-23 37.2

 الببغاء 18-28 37.5 58-63 15-25 37.2

 کاسکو 28 37.5 58-63 25 37.2

 حجل تشوکار 23-24 37.7 63 20 37.2
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 طاووس 28-29 37.5 58-63 25-26 37

 انجتارمیب 21-23 37.5 58-63 18-20 37.2

 غراب اسود 20-21 37.5 58-63 17-18 37.2

 دراج مقلد 24-25 37.7 57-62 21 37.2

 الدراج الذهبی 23 37.5 58-63 20 37.2

 مختلفدراج  23-28 37.7 57-62 20-25 37.2

 حمامة 17-19 38 61 14 37.2

 السَمان 23 37.5 52-57 21 37.2

 السمان الیابانی 17-18 37.7 57-62 15 37.2

 سوان 33-37 37.5 58-63 30-33 37.2

 الدیک الرومی 28 37.5 52-57 25 37

 سترالیةالالنعامة ا 49-50 36.3 24-35 47 36.3

 


