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مقدمه
صنعت پرورش مرغ گوشتي يکي از زيربخشهاي مهم کشاورزي
کشور است که از کشاورزي دهقاني و سنتي فاصله گرفته و توانسته
با جذب سرمايههاي فراوان و بهکارگيري فناوريهاي روز جهان،
جايگاه ويژه اي در توليد و اشتغال بخش کشاورزي پيدا کند (Belali
و  .)2014 ،Esfahaniهدف مزارع مرغ مادر توليد تخمهاي قابل
جوجهکشي است که با انتقال به کارخانههاي جوجهکشي ،جوجههاي
يکروزه مورد نياز مزارع پرورشي را تامين ميکنند .درصد اندکي از
مزارع مرغ مادر براي دوره توليد از قفس استفاده ميکنند و ساير
مزارع از سيستم پرورش و توليد روي بستر سالن استفاده ميکنند
( de Jongو همکاران .)2012 ،النههاي تخمگذاري مهمترين وسيله
در سيستمهاي پرورش مرغ مادر گوشتي هستند ( Bartolo-Guerrero
و همکاران )2015 ،و در اغلب کشورهاي در حال توسعه ،از سيستم
النههاي تخمگذاري دستي استفاده ميشود که در آن بهازاي هر چهار
پرنده يک النه درنظر گرفته ميشود ( .)2013 ،Glatzاين النههاي
تخمگذاري را ميتوان به گونهاي پيکربندي کرد که امکان جمعآوري
خودکار تخممرغ فراهم شود ( Menchو همکاران )2011 ،و با گذشت
زمان النههاي تخمگذاري تغيير يافتند تا جمعآوري زودهنگام تخم
باکيفيت تضمين گردد ( Bartolo-Guerreroو همکاران.)2015 ،
همچنين بحث نيروي کار و موضوع سالمت انسان انگيزهاي بود تا
النههاي ماشيني اتوماتيک در تاسيسات مرغ مادر گوشتي ايجاد شود
( Trampelو همکاران1998 ،؛  .)2013 ،Brakeبا اينحال مرغداران
ترديد دارند که فناوريهاي بهکاررفته در النههاي تخمگذاري واقعا
بتوانند موجب افزايش توليد تخمهاي باکيفيت و افزايش کارايي مرغها
شوند ( Bartolo-Guerreroو همکاران .)2015 ،حدود ده درصد کل
تخممرغها بهدليل نقصها و اشکاالت بيروني و يک درصد بهدليل
اشکاالت دروني دچار افت کيفيت ميشوند .نقصهاي بيروني مربوط
به کيفيت ،تميزي ،شکل ،بافت و ظاهر پوسته هستند (،King’ori
 .)2012کيفيت پوسته تخم در مزارع مرغ مادر نيز مانند مزارع توليد
تخم خوراکي مهم است ،زيرا پوسته تخم براي حفاظت از رويان در
برابر آسيبهاي مکانيکي و آلودگيهاي ميکروبي ،تنظيم تبادل گازها
طي دوره جوجهکشي و تامين کلسيم رويان در حال رشد (،Hunton
 )2005و درنتيجه تعداد تخمهاي قابل جوجهکشي و درصد جوجهآوري
( Sengorو همکاران )2007 ،اثرگذار است 6/4 .درصد تخمهاي
مرغهاي مادر گوشتي بهدليل آسيبهاي وارده به پوسته آنها براي
جوجهکشي جمعآوري نميشوند ( Barnettو همکاران .)2004 ،عواملي
مانند استرس ،بيکربنات جيره غذايي ،شوري آب ،برنامه خوراکدهي،
نوردهي ،داروهاي شيميايي ،شالته کردن مواد معدني ،توازن جيره
108

غذايي ،تنش گرمايي ،بيماريها و ويتامين  Cبر ميزان وقوع نقائص
پوسته تخم موثر هستند .عالوه بر توجه به اين عوامل ،فراهم کردن
النه مناسب و داراي کفه نرم با شيب صحيح براي غلتيدن تخمها به
نوار جمعآوري ضروري است ( Dhawaleو همکارانBartolo .)2008 ،
 Guerreroو همکاران ( )2015با مقايسه اثرات النههاي مرسوم و
اتوماتيک در يک واحد مرغ مادر در مالتراتاي مکزيک نتيجه گرفتند
که در شرايط آن مطالعه ،النههاي اتوماتيک تعداد تخمهاي ترکدار
و کثيف را افزايش داد Holt .و همکاران ( )2011با بررسي تاثير
سيستمهاي مختلف نگهداري مرغها بر سالمت و کيفيت تخممرغ،
بيان کردند فصل ،نژاد مرغ ،سن گله ،واکسيناسيون گله عليه بيماري
از عوامل تاثيرگذار بر کيفيت تخممرغ است .با توجه به اينکه شرايط
پرورشي و مديريتي مزارع در کشورهاي مختلف يکسان نيست و اين
تفاوت ها بر ميزان اثربخشي ،کارآيي و مفيد بودن تجهيزات در يک
سيستم نقش دارند ،هدف از اين مطالعه بررسي تاثير النههاي ماشيني
اتوماتيک بر برخي متغيرهاي مربوط به کيفيت تخم و مقايسه آن با
النههاي تخمگذاري مرسوم دستي در شرايط متعارف مديريتي و
پرورشي در ايران بود.

مواد و روشها
مزرعه مورد مطالعه يکي از واحدهاي پرورش مرغ مادر گوشتي
واقع در منطقه دشتي شهرستان ساري و داراي آب و هواي معتدل و
مرطوب بود .اين واحد داراي پنج سالن (هر يک به ابعاد  60در 12
متر) مجهز به النههاي مرسوم دستي و پنج سالن (هر يک به ابعاد
 100در  14متر) مجهز به النههاي ماشيني اتوماتيک بود .با تهيه
جوجههاي مادر راس  ،308از يک مزرعه مرغ اجداد ،جوجهريزي
سالنها انجام شد ،دوره پرورش و توليد بهمدت  61هفته از بهمن
 1393تا فروردين  1395بود .مديريت دوره پرورش و توليد شامل
دما ،رطوبت ،تهويه ،جيرههاي غذايي ،رژيم خوراکدهي ،روشنايي و
نوردهي در تمامي سالنها براساس استانداردهاي پيشنهادي در کاتالوگ
پرروشي مرغ مادر گوشتي راس  308انجام شد .بستر تمام سالنها با
پوشال چوب پوشيده بود .النههاي مرسوم ،النههايي انفرادي در دو
طبقه ،از جنس ورق آهني گالوانيزه بودند که يک طرف آن ،براي ورود
مرغها هميشه باز بود .کف النهها بهوسيله پوشال چوب پوشيده بود و
تخمهاي گذاشته شده در آنها روزانه توسط کارگر جمعآوري ميشد.
النههاي ماشيني اتوماتيک ساخت شرکت ونکوماتيک ()vencomatic
بودند که بهصورت غيرانفرادي در دو رديف ،پشت به پشت هم در
وسط سالنها قرار داشته و سالنها را به دو قسمت مجزا ميکردند.
در جلوي النهها و ورودي مرغها ،پردههاي پالستيکي قرمز رنگي

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
آويزان بود .در پاي النههاي ماشيني ،اسلتهايي ( )Slatبا شيب ماليم
قرار داشت که مرغها از روي بستر کف سالن روي آنها پريده و از
آنجا بهدرون النهها ميرفتند .کف النه داراي شيب اندک بوده و با
پدهاي پالستيکي معروف به چمن مصنوعي پوشيده بود و تخمها از
آنجا بهآرامي به کانال نوار نقاله غلتيده و با حرکت نوار بهطور
اتوماتيک از سالن جمعآوري ميشدند .در شکل  1تصويري از دو نوع
آشيانه مورد استفاده در اين مطالعه آمده است.
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( 34هفته) بهصورت درصدي از کل تخمهاي گذاشته شده در آن
سالن طي آن هفته محاسبه شد .آزمون پيشفرض توزيع نرمال مقادير
باقيمانده مشاهدات و تجزيه و تحليل آماري دادهها بهترتيب در
رويههاي  Univariateو  Mixedنرمافزار آماري  SAS 9.1انجام شدند.
در مدل آماري مورد استفاده نوع سالن (با دو سطح مجهز به النه
مرسوم دستي يا ماشيني اتوماتيک) بهعنوان اثر ثابت ،شماره هر سالن
بهعنوان واحد آزمايشي و اثري تصادفي و هفته توليد نيز با لحاظ
کردن تکرار زماني رکوردها در دوره توليد درنظر گرفته شد .ميانگين
حداقل مربعات ( )Least square meansدرصد هفتگي متغيرها براي
هر نوع از سالنها برآورد و مقايسه شدند .سطح معنيداري  0/01براي
مشهود بودن اختالف ميانگينها تعيين شد.

نتایج

شكل  :۱نمايي از سالن مجهز به النههاي ماشيني اتوماتيک (باال)
و سالن داراي النههاي مرسوم دستي (پايين)

طي دوره تخمگذاري در هفتههاي  28تا  ،61تعداد تخمهاي
ترکدار ،تخمهاي کثيف ،تخمهاي ضايعاتي (شامل تخمهاي کامال
شکسته با محتويات بيرون ريخته و تخمهاي بدون پوسته يا لمبه)،
تخمهاي بدشکل ،تخمهاي دوزرده ،و همچنين تخمهاي قابل
جوجهکشي (ارسالي براي جوجهکشي) براي هر سالن بهصورت روزانه
شمارش شد و در سطح سالنها ( 10سالن) براي هفتههاي تخمگذاري

ميانگين حداقل مربعات درصد هفتگي تخمهاي ترکدار ،تخمهاي
کثيف ،تخمهاي ضايعاتي ،تخمهاي بدشکل ،تخمهاي دوزرده و
تخمهاي قابل جوجهکشي طي  34هفته يکدوره توليد مربوط به
سالنهاي با النههاي مرسوم دستي و ماشيني اتوماتيک و معنيداري
اختالف آنها در جدول  1نشان داده شده است.
فراواني تخمهاي کثيف و تخمهاي ضايعاتي در سالنهاي داراي
النههاي اتوماتيک بيشتر از سالنهاي مرسوم بود ( .)p>0/01فراواني
تخمهاي بدشکل در سالنهاي اتوماتيک کمتر بود و با افزايش سن
گله اختالف اين متغير در سالنهاي اتوماتيک و مرسوم بيشتر شد.
نوع النهها در سالنهاي مورد مطالعه اين پژوهش بر فراواني تخمهاي
ترکدار و تخمهاي دوزرده اثري نداشتند ( .)p<0/01در هر دو گروه
از سالنها ،با افزايش سن گله ،درصد هفتگي تخمهاي ترکدار روندي
افزايشي و درصد هفتگي تخمهاي دوزرده روندي کاهشي داشت .ميانگين
تخمهاي قابل جوجهکشي نيز در سالنهاي با النههاي اتوماتيک در
نيمه دوم دوره توليد بيشتر از سالنهاي مرسوم بود ( .)p>0/01در هر
دو گروه از سالنها ،درصد هفتگي تخمهاي ترکدار با افزايش سن
گله روندي افزايشي داشت ،که با روند افزايش درصد تخمهاي
ضايعاتي و تخمهاي کثيف در سالنهاي داراي سيستم النه اتوماتيک
همراه بود ،در حاليکه در سالنهاي مرسوم اين همراهي مشهود نبود.
همچنين همبستگي ميان تعداد تخمهاي ترکدار و تعداد تخمهاي
ضايعاتي در سالنهاي اتوماتيک ( )0/68بيشتر از اين همبستگي در
سالنهاي داراي النههاي مرسوم ( )0/23بود.
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جدول  :۱مقايسه متغيرهاي کيفيت تخممرغها در سالنهاي داراي النههاي تخمگذاري مرسوم و اتوماتيک در طول دوره توليد
متغير
تخمهاي ترکدار

تخمهاي کثيف

تخمهاي ضايعاتي

تخمهاي بدشکل

تخمهاي دوزرده

تخمهاي قابل جوجهکشي

نوع سالن از نظر

تعداد تخمها

ميانگين (درصد

خطاي

النه تخمگذاري

در سالنها

هفتگي)

معيار

مرسوم

37144

1/1

0/03

اتوماتيک

54126

1

0/03

مرسوم

12698

0/52

0/04

اتوماتيک

44081

0/88

0/04

مرسوم

4926

0/14

0/01

اتوماتيک

10854

0/20

0/01

مرسوم

100095

5/06

0/10

اتوماتيک

110895

2/12

0/10

مرسوم

18965

0/57

0/05

اتوماتيک

29932

0/51

0/05

مرسوم

3311921

94/60

0/09

اتوماتيک

5345225

95/27

0/09

بحث
در مزرعه مورد مطالعه سالنهاي داراي النههاي اتوماتيک از نظر
درصد تخمهاي بدشکل و تخمهاي قابل جوجهکشي مزيت داشتند،
درحاليکه در مورد درصد تخمهاي کثيف و تخمهاي ضايعاتي سالنهاي
با النههاي مرسوم برتري داشتند .النههاي ماشيني اتوماتيک مورد
مطالعه از جنبههاي مختلف با النههاي مرسوم دستي متفاوت هستند
که ازجمله آنها ميتوان به محلهاي استقرار النهها در سالن ،فضاي
دروني بزرگتر ،انفرادي نبودن ،پردههاي آويخته قرمز رنگ در ورودي
النه و در نتيجه بسته و تاريکتر بودن فضاي درون النه ،غلت تخمها
از روي پدهاي النه به کانال نوار نقاله بالفاصله پس از تخمگذاري و
خارج شدن تخم از دسترس مرغها و جمعآوري خودکار و غيردستي
تخمها از سالن اشاره کرد .باالتر بودن درصد تخمهاي کثيف در
سالنهاي مجهز به النههاي ماشيني اتوماتيک در اين مطالعه با
گزارش  Bartolo-Guerreroو همکاران ( )2015مطابقت دارد .آنها
بيشتر بودن تخمهاي کثيف در سالنهاي اتوماتيک را به باالتر بودن
تخمهاي بستري اين سالنها ارتباط دادند .نتايج تحقيقات روي
ويژگيهاي کيفيت بيروني تخممرغ متناقض هستند ،با اينحال طراحي
النه تخمگذاري بر درصد تخمهاي کثيف جمعآوري شده از النهها
اثرگذار است ،طراحي النهها بر ميزان استفاده مرغها از آنها نيز موثر
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سطح احتمال

2/04

0/049

5/95

0/0001

5/31

0/0001

6/60

0/0001

0/89

0/381

5/26

0/0001

است بهطوريکه پوشيدگي بيشتر النهها موجب استفاده بيشتر از
آنها و کاهش درصد تخمهاي کثيف ميشود ( Holtو همکاران.)2011 ،
چنانچه نور مستقيما درون النه بتابد ،بهعلت کاهش استفاده از
آشيانهها ،تخمهاي بستري افزايش مييابد ( Leesonو ،Summers
 .)2010النههاي ماشيني خودکار اغلب تخمهاي بستري را افزايش
ميدهند و يا اينکه دستکم مرغها به آموزش بيشتري براي
تخمگذاري در النههاي اتوماتيک نياز دارند ( .)1984 ،Applebyهرچه
تخمگذاري روي بستر سالن بيشتر باشد تعداد تخمهاي کثيف افزايش
مييابد ،براي پيشگيري از اين وضعيت بستر و محوطه سالن بايد
بازديد شده و تخمهاي بستري جمعآوري شوند (Bartolo-Guerrero
و همکاران .)2015 ،ميزان تخمهاي کثيف به مقدار زيادي تحت تاثير
ميزان در دسترس بودن و کافي بودن النه ،و جمعآوري زودبهزود
تخمهاست ( Sengorو همکاران .)2007 ،در سالنهاي مرسوم بر
خالف سالنهاي اتوماتيک جمعآوري تخمها توسط پرسنل و دستي
صورت ميگيرد ،در اين حالت تخمهاي بستري مدت زيادي در سالن
نميمانند و از گسترش عادت تخمگذاري روي بستر در گله جلوگيري
ميشود .بنابراين در سالنهاي اتوماتيک چنانچه به عادتدهي پرنده
به تخمگذاري درون النه توجه نشود و با جمعآوري زودبهزود تخمهاي
بستري از گسترش عادت گله به تخمگذاري در بستر سالن پيشگيري
نشود ،درصد تخمهاي کثيف اين سالنها افزايش مييابد .متاسفانه در

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اين مطالعه ،اطالعاتي از فراواني تخمهاي بستري سالنها در دسترس
نبود ،تا اين موضوع مورد آزمون قرار گيرد .با توجه به اينکه شرايط
محيطي اطراف پرنده در دوره پرورش و دوره توليد تغيير ميکند ،اين
مسئله مشکالتي را براي آنها بهوجود ميآورد ،ازجمله آنها ميتوان
به بيشترشدن تخمهاي بستري ،عدم تمايل مرغها به استفاده از النه،
و ناتواني در يافتن دانخوريها و آبخوريها اشاره کرد (،Estevez
 .)2009بسيار مهم است که مرغهاي تازهبالغ شروع تخمگذاري را
درون النهها انجام دهند ،در اينصورت ساير مرغان گله از اين رفتار
آنها پيروي ميکنند ( Leesonو  .)2010 ،Summersبا افزايش سن
گله ،تخمگذاري درون النه نيز افزايش مييابد زيرا مرغها آگاهي کافي
از محيط اطراف بهدست آوردهاند .مرغهايي که به تخمگذاري روي
بستر عادت کنند معموال هميشه اين کار را انجام خواهند داد و از بين
بردن اين عادت مشکل است ( Bartolo-Guerreroو همکاران.)2015 ،
در النههايي که به آن پردههايي بريده شده آويخته است ،فرصت ورود،
خروج و کنجکاوي از النه در سرتاسر آن وجود دارد و پردههاي با
نوارهاي برش يافته عمودي فرصت بهتري را براي مرغها در شناسايي
و کشف النهها فراهم ميکنند ،مرغها با پردههاي آويخته يکسره و يا
بريده شده در جلوي النه مشکلي ندارند (Lentfer .)2012 ،Stämpfli
و همکاران ( )2013گزارش کردند که موقعيت و وضعيت النه،
رفتارهاي مربوط به ايستايي يا حرکت مرغها در جلوي آشيانه را تحت
تاثير قرار ميدهد ،ولي وجود آبخوريهاي نيپل در جلوي النهها
موجب افزايش جستجوي آشيانه و يا کاهش تخمگذاري بيرون النه
نميشود .عالوه بر محل استقرار النهها ،عرض سکوي جلوي آشيانه
رفتار مرغها را تحت تاثير قرار ميدهد ،بهطوريکه در مقايسه با
سکوهاي کمعرض ،نظم حرکات روي سکوهاي عريضتر کاهش
مييابد ،هم چنين بايد طراحي سکوها نيز درنظر گرفته شود ،مثال
ايستادن و راه رفتن مرغها روي اسلتهايي با کف شبکهاي يا توري
در مقايسه با اسلت چوبي ايمنتر است ( Lentferو همکاران.)2011 ،
اندازه النه براي مرغهاي تخمگذار ،دستکم در گروههاي کوچک
اهميت دارد .مرغها ،النههاي کوچکتر را نسبتا ترجيح ميدهند چرا
که احتماال النههاي کوچکتر را در مقايسه با النههاي بزرگتر امنتر
مييابند ( Ringgenbergو همکاران .)2014 ،النههاي اتوماتيک فضاي
بزرگتري داشته و مانند النههاي مرسوم ،کوچک و انفرادي نيست.
براي آنکه مرغها النههاي گروهي بزرگ را قبول کنند وجود پردههاي
آويخته جلوي النهها ضروري است ( .)2012 ،Stämpfliتمايل مرغها
به تخمگذاري درون النه به اين خاطر است که فضاي درون النه از
شدت نور پاييني برخوردار ميباشد ،چنانچه نور مستقيما درون النه
بتابد ،مرغها معموال وارد آن نميشوند ( Leesonو .)2010 ،Summers
پردهها صرف نظر از جزييات در طراحيشان ،امکان خلوتگزيني را
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براي مرغها فراهم ميکنند ( .)2012 ،Stämpfliدر اين مطالعه اختالف
ميان درصد تخمهاي ترکدار در دو گروه از سالنهاي معنيدار نبود،
درحاليکه در گزارش  Bartolo-Guerreroو همکاران ( )2015به
فراواني بيشتر تخمهاي ترکدار در سالن داراي النه اتوماتيک اشاره
شد .درصد تخمهاي ترکدار در تمامي سالنها همراه با افزايش سن
گله بيشتر شد ،که با افزايش وزن تخم و نازک و ضعيف شدن پوسته
آن در مرغهاي مسنتر مرتبط است ( ،)1977 ،Brittonاما همراهي
آن با افزايش درصد تخمهاي کثيف و تخمهاي ضايعاتي تنها در
سالنهاي اتوماتيک و نه در سالنهاي مرسوم ،حاکي از نقش احتمالي
تخمهاي ترکدار در باالتر بودن درصد تخمهاي کثيف و تخمهاي
ضايعاتي در سالنهاي اتوماتيک است .همبستگي باال ميان تعداد
تخمهاي ترکدار و تعداد تخمهاي ضايعاتي در سالنهاي اتوماتيک
در مقايسه با سالنهاي مرسوم نيز اين احتمال را تقويت ميکند.
 Sengorو همکاران ( )2007اشاره کردند که ميزان تخمهاي کثيف
بهمقدار زيادي تحت تاثير ميزان تخمهاي شکسته است ،چرا که
تخمهاي با پوسته ضعيف به سادگي شکسته شده و محتويات آنها
بستر النه را آلوده ميکند ،در نتيجه تخمهاي تازه نيز کثيف ميشوند.
فراواني وقوع تخمهايي با پوسته شکسته در سيستمهاي مختلف
پرورش متفاوت بوده و تحت تاثير شيوه جمعآوري تخمها از سالن
ميباشد ( Ledvinkaو همکاران .)2012 ،کمتوجهي به تنظيمات
ذقيق تجيهزات دخيل در فرآيند جمعآوري تخمها ميتواند منجر به
آسيب بيشتر به پوسته در تخمهاي ترکدار و افزايش درصد تخمهاي
ضايعاتي شود .آلودگي ناشي از بيرون زدن بخشي از محتويات
تخمهاي ضايعاتي نيز ميتواند منجر به آلودگي تجهيزات و افزايش
درصد تخممرغهاي کثيف شود .احتماال اين موضوع به اين واقعيت
مرتبط است که دادههاي سالنهاي اتوماتيک اين مطالعه ،متعلق به
اولين دوره استفاده از آشيانههاي اتوماتيک در اين واحد بود ،در نتيجه
تجربه پرسنل و مديريت واحد در استفاده از اين سيستم طبيعتا باال
نبوده است Holt .و همکاران ( )2011و  Ledvinkaو همکاران ()2012
گزارش کردند که نصب حفاظهاي سيمي تخم و پردههاي بلند النه
در قفسهاي مجهز ( ،)Furnished cagesکاهش محسوسي را در تعداد
تخمهاي ترکدار در پي داشت Holt .و همکاران ( )2011طراحي بهتر
النهها در قفسهاي مجهز را موجب کاهش ترکخوردگي تخم دانستند.
 )2009( Estevezنيز افزايش فراواني تخمهاي ترکدار را بيشتر از
موضوعي مثل دسترسي مرغها به چوبخواب ،به نوع طراحي جعبههاي
النه و سيستم جمعآوري تخمها مرتبط دانست .کيفيت تخم تحت
تاثير تغذيه ،نژاد ،عوامل اقليمي ،مديريت گله (سن ،ساختمان ،کنترل
بيماريها) و شيوه کار کردن با تخم ميباشد ( .)2012 ،King’oriچند
تخمکاندازي تقريبا در  50درصد موارد منجر به ايجاد تخمي با پوسته
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عبدالهپور و همکاران

 در مواردي تخمک (زرده) پس از آزادسازي از تخمدان،طبيعي ميشود
 زردههايي که از اويداکت،وارد حفره شکمي شده و بازجذب ميشود
همزمان با هم عبور ميکنند توليد تخمهاي چند (مثال دو) زرده کرده
، تخمهاي بدشکل،و آنهايي که در يک زمان از اويداکت نميگذرند
 تخمهاي دوزرده يا داراي،پوسته نازک يا بدون پوسته توليد ميکنند
پوسته ضعيف جوجهآوري را کاهش داده و وقوع نقصهاي روياني را
.)2009 ،Hocking( باال ميبرند و در جوجهکشي استفاده نميشوند
مهمترين تاثير محدوديت غذايي در مرغهاي مادر گوشتي کاهش وزن
، تخمکريزي مشکلدار، تعداد فوليکولهاي زرد در تخمگذاري،تخمدان
 و همکارانDecuypere( تخمهاي ناقص و چند تخمکاندازي است
 جمعآوري زودبه زود و سرويس بهموقع سيستمها و کاهش.)2010
فعاليت در ساعات اوايل صبح و عصر جهت کاهش نقائص در پوسته
 استفاده از النهها.)2008 ، و همکارانDhawale( تخم ضرورت دارد
،توسط مرغها بهداليل اقتصادي و آسايشي حيوان اهميت دارد
،تخمهايي که بيرون از النه گذاشته ميشوند يعني تخمهاي بستري
بهراحتي کثيف شده و از بين ميروند و نيروي کار براي جمعآوري
 همچنين برخي محققان بهخاطر رفتار همنوعخواري،آنها نياز است
در مرغ به خطر نوک زدن ساير مرغها به کلواک مرغي که بيرون النه
.)2003 ، و همکارانKjaer( در حال تخم گذاري است اشاره کردهاند
استفاده از النههاي تخمگذاري اتوماتيک در سالنهاي توليد مرغ مادر
گوشتي در شرايط اين مطالعه موجب بهبود کيفيت تخممرغها از نظر
.بدشکلي و همچنين افزايش فراواني تخمهاي قابلجوجهکشي شد
هرچند نتايج حاکي از باالتر بودن درصد تخمهاي کثيف و تخمهاي
 ولي بهنظر ميرسد با مديريت متناسب،ضايعاتي در اين سالنها بود
 درصد تخمهاي،گله و نگهداري صحيح تجهيزات النههاي اتوماتيک
.کثيف و تخمهاي ضايعاتي نيز در اين سالنها بهبود مييابد
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