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 . الغذائية العناصر عض بب  Ovo Injectionالتفقيس  بيضحقن م/ 

  In ovo injection by some nutrients 

خالل  انطٕٛس ألخُت ْٙ احذٖ حقُٛاث انخغزٚت انًبكشة انغزائٛتبانًٕاد In ovo Injection  حعذ عًهٛت حقٍ بٛط انخفقٛظ  

ْٙ حدٓٛض  ٔحعشف عًهٛت حقٍ أخُت انطٕٛس أفشاخ عهًٛت ٔصحٛت راث قابهٛت عانٛـت عهٗ اإلَخـاج  إلَخاج انخطٕس اندُُٛٙ 

ٙ خًٛع يعايالث حقٍ انٓانكت ف األخُتَغبت يٍ قهٛم ٚ عٍ غشٚق حقٍ انبٛط قبم انفقظ انخاسخٛت انغزائٛتٍٛ بانعُاصش اندُ

نهخفقٛظ يٍ خالل ظًاٌ ظٕٓس االفشاخ يٍ ٍُٛ نكفاذ اند انفعانتٔانًغاعذة   ٚحغٍ يٍ َغبّ انفقظعا ٔاٚانعُاصش انغزائٛت 

دٌٔ يٍ انًغخقبهٙ ًَٕ االفشاخ  ٚحغٍار  انٓعًٛتيٍ خالل انخعذٚم نهخشكٛب انخششٚحٙ نهقُاِ  ٔانصفاث اإلَخاخٛتقششة انبٛط 

افشاخ  اكبش يقاسَت يع  تانفاقغ حصٕل أٔصاٌ خغى نألفشاخانٗ يًا ٚؤد٘  عهٗ َغبت انفقظ أ انًبكش األخُتعهٗ حطٕس  انخأثٛش

ت حخٛاخاث انغزائٛٔثبج بأٌ األ . ٔبزنك حعذ انبذاٚت انًًٓت إلَخاج أفشاخ حصم نٕصٌ انخغٕٚق بشكم اعشع انبٛط غٛش انًحقٌٕ 

كثش يٍ انغالالث انقذًٚت ْٔزا ياٚدعهٓا حعاَٙ يٍ َقص بايذاداث انطاقت ٔبعط انفٛخايُٛاث أنهغالالث انحذٚثت نفشٔج انهحى 

ٔ بًحهٕل عكش٘ أانفٛخايُٛاث ٔانًعادٌ انعشٔسٚت  خُت انبٛعت بًحانٛم عائهت يٍأساعاث اٌ حقٍ عادٌ نزا أظٓشث انذٔانً

ٔصٚادة يعذالث  ،خٓت ( يHatchabilityٍنٗ صٚادة َغبت انفقظ )إانبٛعت ٚؤد٘  نهطاقت انخٙ ٚحخاخٓا انفشخ نكغش كًصذس

 . ٍ خٓت اخشٖٔصآَا عُذ انخغٕٚق يأصٚادة يعذالث  ٔيٍ ثىفشاخ انفاقغت ٔصاٌ األأ

حقـٍ بٛـط انخفقٛـظ يٍ خـالل ادخـال انًـٕاد انًحقَٕـت فٙ انبٛعـت ايا عٍ  ْٙ( 1كًا فٙ انصٕسة ) ق اخشٖ ائغشُْانك ٔ

عٍ  أٔ أٔ عٍ غشٚق انفغحت انٕٓائٛت Albumineأٔ غشٚق بٛاض انبٛط  Amniotic Fluid األيٌُٕٛغشٚـق انغـائم 

انًخخهفت إنٗ داخم  انغزائّٛ ٔحشًم عًهٛت حقٍ بٛط انخفقٛظ ادخال انعُاصش Corio-allintois انكٕسٕٚانُخٕٚظغشاء  غشٚق

يٕاد  أٔ  حايط االيُٛٙ االسخٍُٛانٔثإٍَٚٛ ٛٔانً انالٚغٍٛكانحايط االيُٛٙ أيُٛٛت  احًاض كاَج خفقٛظ عٕاءبٛط ان

  . D3أ فٛخايٍٛ ،Cأ فٛخايٍٛ  Aأ فٛخايٍٛ  E أ فٛخايٍٛ  انفٛخايُٛـاث يثم حايط انفٕنٛك ٔأٔ انغكشٔص  عكشٚت كانًانخٕص

 :التفقيس حقن بيضأهمية وفوائد 

  : اٌ انفٕائذ انحاصهت َخٛدت حقٍ انبٛط يًكٍ حٕظٛحٓا بشكم َقاغ

 . ٚقذو حًاٚت يبكشة ٔفعانت خذا ُٚخح عُٓا غٕٛس اكثش صحٛت ٔراث اداء افعم ألَّ:  ّغٕٛس اكثش صحانحصٕل عهٗ  .1

ٚقهم يٍ اخٓاد االفشاخ : عُذ اعطاء انهقاحاث أ انًعاداث انحٕٛٚت بانحقٍ داخم انبٛعت ٚقهم يٍ االخٓاد انحاصم  .2

       ظذٖ االفشاخ عُذ حهقٛحٓا بعذ انفقن

 انذساعاث حغشٚع ًَٕ االفشاخ عُذ انحقٍ بًٕاد يغزٚت نبٛط انخفقٛظاشاسث  إر:  نهفشٔج االداء االَخاخٙ ححغٍ .3

 . فٙ االفشاخ بعذ انفقظ ٔحأثٛشْاانًشكباث انغزائٛت بصٕسة يباششة فٙ انًُٕ اندُُٛٙ  حأثٛشيعشفت ٔ

انعذٚذ عاًْج  إر يٍ يخطهباث االداسة انُاخحتٔاصبحج حقُٛت حقٍ انبٛط حًاسط بشكم سٔحُٛٙ فٙ انعذٚذ يٍ انًفاقظ كدضء 

اخزث حخغع ٔحخطٕس فٙ ححقٛق  انعذٚذ يٍ االَداصاث انخٙ حقٍ بٛط انخفقٛظ انخٙ حخصصج فٙ دساعت ابحاد ًخخبشاث ان يٍ

 .االٌيٍ بذاٚت انخغعُٛاث ٔنحذ 
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