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 چکیده

 ي، ازمرغ مادر گوشتمزارع تخم در  تيفيمربوط به ک يرهايمتغ يو مرسوم بر برخ کياتومات يگذارتخم يهاالنه اثرات سهيمقا منظورهب            

هفتگي  فراواني. استفاده شد يمرسوم دست يهاو پنج سالن با النه کياتومات يگذارتخم يهاپنج سالن مجهز به النه باپرورش مرغ مادر  واحد کي

مشاهدات  شد. يريگها اندازهسالندر  هفته( 34دوره توليد )ي طي يککشبدشکل، دوزرده و قابل جوجه ،يعاتيضا ف،ي، کثدارترك يهاتخم

تجزيه و تحليل  SASافزار نرم mixedگذاري در رويه سالن و هفته تخمدرصد هفتگي هر متغير با استفاده از مدلي آماري شامل اثرات تصادفي 

تر و بدشکل کمي هاتخم يفراوان ک،ياتومات ينيبا النه ماش يهاسالن ها مقايسه شدند. درشدند، و ميانگين درصد متغيرهاي دو گروه از سالن

 يهامجهز به النه هايدر سالن يکشقابل جوجه يهادرصد تخم نيچنهم .(>01/0p) بود ترشيب يعاتيضاهاي تخمو  فيکث يهاتخمفراواني 

استفاده از نتايج نشان داد  .(<01/0p)ها نبود هاي دوزرده تحت تاثير نوع النهدار و تخمكهاي تردرصد تخم .(>01/0p) بود ترشيب کياتومات

هاي قابل و درصد تخم مرغتخم تيفيتواند موجب بهبود کمي ت صحيح آني و مديريدر مزارع پرورش مرغ مادر گوشت کياتومات ينيماش يهاالنه

 شود. کشيجوجه

  كشيتخم قابل جوجه، مرغتخمگذاري، مرغ مادر گوشتي، كيفيت النه تخم کلمات کلیدی:

 abdullahpour.r@qaemiau.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
هاي مهم کشاورزي صنعت پرورش مرغ گوشتي يکي از زيربخش       

نتي فاصله گرفته و توانسته کشور است که از کشاورزي دهقاني و س

هاي روز جهان، کارگيري فناوريههاي فراوان و ببا جذب سرمايه

 Belali) اي در توليد و اشتغال بخش کشاورزي پيدا کندجايگاه ويژه

هاي قابل هدف مزارع مرغ مادر توليد تخم(. Esfahani، 2014و 

هاي وجهکشي، جهاي جوجهکشي است که با انتقال به کارخانهجوجه

 اندکي ازکنند. درصد ميروزه مورد نياز مزارع پرورشي را تامين يک

کنند و ساير مزارع مرغ مادر براي دوره توليد از قفس استفاده مي

کنند مزارع از سيستم پرورش و توليد روي بستر سالن استفاده مي

(de Jong  ،النه2012و همکاران .)ترين وسيله مهمگذاري ي تخمها

  Bartolo-Guerreroگوشتي هستند ) هاي پرورش مرغ مادريستمدر س

( و در اغلب کشورهاي در حال توسعه، از سيستم 2015و همکاران، 

ازاي هر چهار شود که در آن بهگذاري دستي استفاده ميهاي تخمالنه

هاي . اين النه(Glatz ،2013) شودپرنده يک النه درنظر گرفته مي

آوري اي پيکربندي کرد که امکان جمعان به گونهتوگذاري را ميتخم

( و با گذشت 2011و همکاران،  Menchمرغ فراهم شود )خودکار تخم

آوري زودهنگام تخم تغيير يافتند تا جمع گذاريي تخمهازمان النه

 .(2015 همکاران، و Bartolo-Guerrero) گردد تضمين باکيفيت

اي بود تا انسان انگيزه نين بحث نيروي کار و موضوع سالمتچهم

هاي ماشيني اتوماتيک در تاسيسات مرغ مادر گوشتي ايجاد شود النه

(Trampel  ،؛1998و همکاران Brake ،2013) داران غحال مراين. با

 واقعا  اري ذگهاي تخمکاررفته در النهههاي بفناوريترديد دارند که 

ها کارايي مرغفزايش و ا باکيفيت هايتوليد تخمبتوانند موجب افزايش 

کل د ده درصد حدو (.2015و همکاران،  Bartolo-Guerreroشوند )

 دليلهها و اشکاالت بيروني و يک درصد بنقص دليلهب هامرغتخم

مربوط ي بيروني هانقص .شوندمي کيفيت اشکاالت دروني دچار افت

، King’ori) هستند پوسته ، تميزي، شکل، بافت و ظاهرکيفيت به

در مزارع مرغ مادر نيز مانند مزارع توليد  تخم پوسته. کيفيت (2012

اي حفاظت از رويان در برپوسته تخم زيرا  ،تخم خوراکي مهم است

تنظيم تبادل گازها  هاي ميکروبي،هاي مکانيکي و آلودگيبرابر آسيب

، Hunton) و تامين کلسيم رويان در حال رشد کشيطي دوره جوجه

آوري جوجهو درصد  کشيجوجه هاي قابلعداد تخمت و درنتيجه (2005

(Sengor  ،2007و همکاران)  .هاي درصد تخم 4/6اثرگذار است

براي  هاهاي وارده به پوسته آنآسيب دليلههاي مادر گوشتي بمرغ

. عواملي (2004و همکاران،  Barnett) شوندآوري نميجمع کشيجوجه

 ،دهيبرنامه خوراکشوري آب،  کربنات جيره غذايي،مانند استرس، بي

نوردهي، داروهاي شيميايي، شالته کردن مواد معدني، توازن جيره 

بر ميزان وقوع نقائص  Cها و ويتامين غذايي، تنش گرمايي، بيماري

کردن فراهم  ،بر توجه به اين عواملپوسته تخم موثر هستند. عالوه 

ها به يدن تخمصحيح براي غلت شيبه نرم با کف و دارايالنه مناسب 

 Bartolo (.2008و همکاران،  Dhawale) آوري ضروري استنوار جمع

Guerrero ( 2015و همکاران )هاي مرسوم و با مقايسه اثرات النه

اتوماتيک در يک واحد مرغ مادر در مالتراتاي مکزيک نتيجه گرفتند 

دار هاي ترکتخمتعداد هاي اتوماتيک که در شرايط آن مطالعه، النه

بررسي تاثير  اب (2011و همکاران ) Holtو کثيف را افزايش داد. 

، مرغها بر سالمت و کيفيت تخمداري مرغهاي مختلف نگهسيستم

بيان کردند فصل، نژاد مرغ، سن گله، واکسيناسيون گله عليه بيماري 

شرايط  کهتوجه به اينبا  مرغ است.از عوامل تاثيرگذار بر کيفيت تخم

در کشورهاي مختلف يکسان نيست و اين  مزارع يريتمدي و يپرورش

ها بر ميزان اثربخشي، کارآيي و مفيد بودن تجهيزات در يک تفاوت

هاي ماشيني النه تاثيرمطالعه بررسي  اينهدف از  سيستم نقش دارند،

و مقايسه آن با تخم مربوط به کيفيت متغيرهاي برخي اتوماتيک بر 

متعارف مديريتي و  طدر شرايي گذاري مرسوم دستهاي تخمالنه

 .بودپرورشي در ايران 
 

 هامواد و روش
 پرورش مرغ مادر گوشتي هايواحداز  ييکمزرعه مورد مطالعه        

داراي آب و هواي معتدل و و  در منطقه دشتي شهرستان ساري واقع

 12در  60)هر يک به ابعاد  اين واحد داراي پنج سالن .بود مرطوب

)هر يک به ابعاد  هاي مرسوم دستي و پنج سالنالنه مجهز به متر(

با تهيه هاي ماشيني اتوماتيک بود. مجهز به النه متر( 14در  100

ريزي اجداد، جوجه مرغ يک مزرعهاز  ،308راس  مادر هايجوجه

از بهمن هفته  61مدت دوره پرورش و توليد به ،ها انجام شدسالن

ت دوره پرورش و توليد شامل مديري .بود 1395تا فروردين  1393

، روشنايي و دهيخوراکهاي غذايي، رژيم دما، رطوبت، تهويه، جيره

استانداردهاي پيشنهادي در کاتالوگ  براساسها سالن تمامي در نوردهي

ها با بستر تمام سالن انجام شد. 308پرروشي مرغ مادر گوشتي راس 

انفرادي در دو  اييهي مرسوم، النههاالنه پوشال چوب پوشيده بود.

ورود  ن، براييک طرف آ از جنس ورق آهني گالوانيزه بودند که طبقه،

وسيله پوشال چوب پوشيده بود و هها بکف النه .ها هميشه باز بودمرغ

شد. آوري ميها روزانه توسط کارگر جمعهاي گذاشته شده در آنتخم

 (vencomatic) ونکوماتيکساخت شرکت اتوماتيک  ماشيني يهاالنه

صورت غيرانفرادي در دو رديف، پشت به پشت هم در بودند که به

کردند. ها را به دو قسمت مجزا ميه و سالنها قرار داشتوسط سالن

 يهاي پالستيکي قرمز رنگها، پردهورودي مرغو ها جلوي النه در
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 با شيب ماليم (Slat) هاييهاي ماشيني، اسلتپاي النه. در بود آويزان

ها پريده و از ها از روي بستر کف سالن روي آنرار داشت که مرغق

 داراي شيب اندک بوده و با کف النه رفتند.ها ميدرون النهجا بهآن

ها از بود و تخم يدهپوش ي معروف به چمن مصنوعيپالستيک پدهاي

طور بهحرکت نوار  باو  غلتيدهنوار نقاله  کانال آرامي بهجا بهآن

تصويري از دو نوع  1در شکل  شدند.آوري مياز سالن جمعاتوماتيک 

 آشيانه مورد استفاده در اين مطالعه آمده است.
 

 
 

 
( باالهاي ماشيني اتوماتيک )النه سالن مجهز به نمايي از :۱ شكل

 (پايينمرسوم دستي ) هايسالن داراي النه و
 

هاي تخم تعداد ،61تا  28هاي در هفتهاري ذگطي دوره تخم       

 ي کامال  هاتخمشامل )ضايعاتي هاي تخم، ي کثيفهامتخ ،دارترک

، (هاي بدون پوسته يا لمبهشکسته با محتويات بيرون ريخته و تخم

هاي قابل تخمچنين و هم ،هاي دوزردهمتخ، ي بدشکلهاتخم

صورت روزانه براي هر سالن به کشي()ارسالي براي جوجه کشيجوجه

گذاري هاي تخمبراي هفته سالن( 10ها )سالن و در سطح دش شمارش

هاي گذاشته شده در آن صورت درصدي از کل تخمهفته( به 34)

فرض توزيع نرمال مقادير آزمون پيش سالن طي آن هفته محاسبه شد.

ترتيب در بهها داده تجزيه و تحليل آماريمانده مشاهدات و باقي

شدند.  انجام  9.1SAS افزار آمارينرم Mixed و Univariateهاي رويه

با دو سطح مجهز به النه مدل آماري مورد استفاده نوع سالن )در 

هر سالن شماره  عنوان اثر ثابت،به (اتوماتيک يا ماشيني دستي مرسوم

تصادفي و هفته توليد نيز با لحاظ  اثريعنوان واحد آزمايشي و به

. ميانگين ليد درنظر گرفته شدکردن تکرار زماني رکوردها در دوره تو

 براي هامتغير درصد هفتگي (Least square means) حداقل مربعات

براي  01/0داري سطح معني .ندشد و مقايسه ها برآوردهر نوع از سالن

 تعيين شد.ها ميانگينمشهود بودن اختالف 

 

 نتایج
 هايتخم دار،ترک يهاتخمهفتگي  درصد مربعات حداقل ميانگين       

و  هاي دوزردهتخم، بدشکل هايتخمضايعاتي، هاي تخم، کثيف

دوره توليد مربوط به هفته يک 34طي کشي هاي قابل جوجهتخم

داري معني هاي مرسوم دستي و ماشيني اتوماتيک وهاي با النهسالن

 .نشان داده شده است 1جدول در  هااختالف آن

اي دار هايتي در سالنهاي ضايعاتخمو  کثيفهاي فراواني تخم

اني (. فراوp<01/0هاي مرسوم بود )تر از سالناتوماتيک بيش هايالنه

 تر بود و با افزايش سناتوماتيک کم هايي بدشکل در سالنهاتخم

. تر شدهاي اتوماتيک و مرسوم بيشگله اختالف اين متغير در سالن

هاي فراواني تخم هاي مورد مطالعه اين پژوهش برها در سالننوع النه

ه (. در هر دو گروp>01/0هاي دوزرده اثري نداشتند )دار و تخمترک

دار روندي هاي ترکها، با افزايش سن گله، درصد هفتگي تخماز سالن

داشت. ميانگين  کاهشي دوزرده روندي هايتخم هفتگي درصد و افزايشي

وماتيک در هاي اتبا النه هايدر سالن نيز کشيقابل جوجههاي تخم

ر هر د .(p<01/0) هاي مرسوم بودنيمه دوم دوره توليد بيشتر از سالن

دار با افزايش سن هاي ترکها، درصد هفتگي تخمدو گروه از سالن

هاي گله روندي افزايشي داشت، که با روند افزايش درصد تخم

ک هاي داراي سيستم النه اتوماتيهاي کثيف در سالنضايعاتي و تخم

بود. هاي مرسوم اين همراهي مشهود نکه در سالنبود، در حاليهمراه 

هاي دار و تعداد تخمهاي ترکچنين همبستگي ميان تعداد تخمهم

ر دتر از اين همبستگي ( بيش68/0هاي اتوماتيک )ضايعاتي در سالن

 ( بود.23/0هاي مرسوم )هاي داراي النهسالن
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تيک در طول دوره توليداتومامرسوم و  گذاريهاي تخمداراي النه هايدر سالن هامرغممتغيرهاي کيفيت تخ: مقايسه ۱جدول   

 متغير
سالن از نظر نوع 

گذاريالنه تخم  

ها تعداد تخم

هادر سالن  

)درصد ميانگين 

 هفتگي(

خطاي 

 معيار
احتمالسطح  tآماره   

دارترکي هاتخم  
1/1 37144 مرسوم  03/0  

04/2  049/0  
12654 اتوماتيک  1 03/0  

ي کثيفهاتخم  
52/0 12698 مرسوم  04/0  

95/5  0001/0  
88/0 44081 اتوماتيک  04/0  

ي ضايعاتيهاتخم  
14/0 4926 مرسوم  01/0  

31/5  0001/0  
20/0 10854 اتوماتيک  01/0  

ي بدشکلهاتخم  
06/5 100095 مرسوم  10/0  

60/6  0001/0  
12/2 110895 اتوماتيک  10/0  

ي دوزردههاتخم  
57/0 18965 مرسوم  05/0  

89/0  381/0  
51/0 29932 اتوماتيک  05/0  

کشيهاي قابل جوجهتخم  
60/94 3311921 مرسوم  09/0  

26/5  0001/0  
27/95 5345225 اتوماتيک  09/0  

 بحث

 از نظرهاي اتوماتيک هاي داراي النهدر مزرعه مورد مطالعه سالن       

کشي مزيت داشتند، هاي قابل جوجهو تخمهاي بدشکل تخمدرصد 

هاي هاي ضايعاتي سالنتخم و کثيف هايتخم که در مورد درصددرحالي

ي ماشيني اتوماتيک مورد هاالنه. داشتند برتريهاي مرسوم با النه

هاي مرسوم دستي متفاوت هستند هاي مختلف با النهجنبهاز مطالعه 

فضاي  در سالن، هاالنه قراراستي هامحلتوان به ها ميکه ازجمله آن

 در وروديقرمز رنگ هاي آويخته پرده بودن،نانفرادي  تر،دروني بزرگ

ها غلت تخم ،تر بودن فضاي درون النهو در نتيجه بسته و تاريک النه

گذاري و از روي پدهاي النه به کانال نوار نقاله بالفاصله پس از تخم

آوري خودکار و غيردستي جمعو  هااز دسترس مرغ تخم خارج شدن

 هاي کثيف درتخم بودن درصدباالتر  د.اشاره کراز سالن  هاتخم

 با مطالعه اين در اتوماتيک ماشيني هايالنه به مجهز هايسالن

ها آن دارد. ( مطابقت2015و همکاران )  Bartolo-Guerreroگزارش

االتر بودن هاي اتوماتيک را به بهاي کثيف در سالنتر بودن تخمبيش

نتايج تحقيقات روي  ها ارتباط دادند.هاي بستري اين سالنتخم

حال طراحي مرغ متناقض هستند، با اينبيروني تخم کيفيت هايويژگي

ها آوري شده از النههاي کثيف جمعگذاري بر درصد تخمالنه تخم

وثر م نيزها از آن هامرغ استفادهيزان مها بر طراحي النه ،اثرگذار است

تر از استفاده بيش ها موجبتر النهبيشکه پوشيدگي طوريهاست ب

 .(2011و همکاران،  Holt) شودمي کثيف هايتخم و کاهش درصد هاآن

علت کاهش استفاده از النه بتابد، به درون نور مستقيما  چهچنان

،  Summersو Leesonيابد )هاي بستري افزايش ميها، تخمآشيانه

هاي بستري را افزايش ي ماشيني خودکار اغلب تخمهانهال(. 2010

تري براي ها به آموزش بيشمرغکم که دستدهند و يا اينمي

هرچه  (.Appleby ،1984) نياز دارندهاي اتوماتيک گذاري در النهتخم

هاي کثيف افزايش تر باشد تعداد تخمسالن بيش گذاري روي بسترتخم

سالن بايد  محوطهز اين وضعيت بستر و گيري اي پيشبرا يابد،مي

 Bartolo-Guerreroآوري شوند )هاي بستري جمعشده و تخم بازديد

تاثير هاي کثيف به مقدار زيادي تحت تخمميزان  .(2015و همکاران، 

زود هآوري زودبميزان در دسترس بودن و کافي بودن النه، و جمع

هاي مرسوم بر در سالن. (2007و همکاران،  Sengor) هاستتخم

ها توسط پرسنل و دستي آوري تخمهاي اتوماتيک جمعخالف سالن

هاي بستري مدت زيادي در سالن گيرد، در اين حالت تخمصورت مي

گذاري روي بستر در گله جلوگيري مانند و از گسترش عادت تخمنمي

نده دهي پرچه به عادتهاي اتوماتيک چنانشود. بنابراين در سالنمي

هاي زود تخمآوري زودبهگذاري درون النه توجه نشود و با جمعبه تخم

گيري گذاري در بستر سالن پيشبستري از گسترش عادت گله به تخم

يابد. متاسفانه در ها افزايش ميهاي کثيف اين سالننشود، درصد تخم
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ها در دسترس هاي بستري سالناين مطالعه، اطالعاتي از فراواني تخم

 شرايط کهبود، تا اين موضوع مورد آزمون قرار گيرد. با توجه به اينن

اين  ،کندمحيطي اطراف پرنده در دوره پرورش و دوره توليد تغيير مي

توان ها ميآورد، ازجمله آنوجود ميهها بمسئله مشکالتي را براي آن

، النه استفاده از ها بههاي بستري، عدم تمايل مرغترشدن تخمبه بيش

، Estevez) اشاره کرد هاها و آبخوريو ناتواني در يافتن دانخوري

گذاري را تخم شروع بالغهاي تازهمهم است که مرغبسيار . (2009

صورت ساير مرغان گله از اين رفتار ها انجام دهند، در ايندرون النه

با افزايش سن (. Summers  ،2010و Leeson)کنند ها پيروي ميآن

ها آگاهي کافي يابد زيرا مرغگذاري درون النه نيز افزايش ميگله، تخم

گذاري روي هايي که به تخماند. مرغدست آوردهاز محيط اطراف به

هميشه اين کار را انجام خواهند داد و از بين  بستر عادت کنند معموال 

 .(2015و همکاران،  Bartolo-Guerreroبردن اين عادت مشکل است )

، فرصت ورود، شده آويخته است ي بريدهيهاپرده ه آنبکه ي يهادر النه

هاي با خروج و کنجکاوي از النه در سرتاسر آن وجود دارد و پرده

ها در شناسايي نوارهاي برش يافته عمودي فرصت بهتري را براي مرغ

 يا ي آويخته يکسره وهاپردهبا  هامرغ، کنندها فراهم ميو کشف النه

  Lentfer.(Stämpfli ،2012) مشکلي ندارندوي النه بريده شده در جل

 ،نه( گزارش کردند که موقعيت و وضعيت ال2013و همکاران )

را تحت  آشيانهها در جلوي يا حرکت مرغ ييايستا مربوط به رفتارهاي

ها هاي نيپل در جلوي النهدهد، ولي وجود آبخوريتاثير قرار مي

گذاري بيرون النه هش تخمو يا کا آشيانهموجب افزايش جستجوي 

 آشيانهجلوي عرض سکوي  ،هاعالوه بر محل استقرار النه. شودمين

که در مقايسه با طوري، بهدهدميها را تحت تاثير قرار رفتار مرغ

کاهش  ترروي سکوهاي عريض اتحرک نظمعرض، سکوهاي کم

 چنين بايد طراحي سکوها نيز درنظر گرفته شود، مثال  يابد، هممي

اي يا توري هايي با کف شبکهها روي اسلتايستادن و راه رفتن مرغ

(. 2011و همکاران،  Lentferتر است )در مقايسه با اسلت چوبي ايمن

هاي کوچک کم در گروههاي تخمگذار، دستالنه براي مرغاندازه 

دهند چرا ترجيح مي تر را نسبتا هاي کوچکها، النهاهميت دارد. مرغ

تر تر امنهاي بزرگتر را در مقايسه با النههاي کوچکالنه ال که احتما

هاي اتوماتيک فضاي النه .(2014و همکاران،  Ringgenberg) يابندمي

هاي مرسوم، کوچک و انفرادي نيست. تري داشته و مانند النهبزرگ

ي هاهاي گروهي بزرگ را قبول کنند وجود پردهها النهکه مرغبراي آن

 هامرغ تمايل .(Stämpfli ،2012) ضروري است هاجلوي النهآويخته 

فضاي درون النه از  به اين خاطر است کهالنه گذاري درون تخمبه 

النه  درون نور مستقيما  چهچنان باشد،ميشدت نور پاييني برخوردار 

(. Summers  ،2010و Leeson)شوند وارد آن نمي ها معموال بتابد، مرغ

گزيني را شان، امکان خلوتظر از جزييات در طراحيها صرف نپرده

در اين مطالعه اختالف  .(Stämpfli ،2012) کنندها فراهم ميبراي مرغ

دار نبود، معنيهاي سالندو گروه از  دار درهاي ترکتخم ميان درصد

به  (2015و همکاران )  Bartolo-Guerreroکه در گزارشدرحالي

دار در سالن داراي النه اتوماتيک اشاره رکهاي تتر تخمفراواني بيش

ها همراه با افزايش سن دار در تمامي سالنهاي ترکدرصد تخم. شد

تر شد، که با افزايش وزن تخم و نازک و ضعيف شدن پوسته گله بيش

، اما همراهي (Britton ،1977) تر مرتبط استهاي مسنآن در مرغ

هاي ضايعاتي تنها در مهاي کثيف و تخآن با افزايش درصد تخم

هاي مرسوم، حاکي از نقش احتمالي هاي اتوماتيک و نه در سالنسالن

هاي هاي کثيف و تخمدار در باالتر بودن درصد تخمهاي ترکتخم

ستگي باال ميان تعداد بهاي اتوماتيک است. همضايعاتي در سالن

ماتيک هاي اتوهاي ضايعاتي در سالندار و تعداد تخمهاي ترکتخم

کند. هاي مرسوم نيز اين احتمال را تقويت ميدر مقايسه با سالن

Sengor ( 2007و همکاران) هاي کثيف تخمميزان  اشاره کردند که

است، چرا که  هاي شکستهتاثير ميزان تخممقدار زيادي تحت به

ها به سادگي شکسته شده و محتويات آنيف عي با پوسته ضهاتخم

 .شوندهاي تازه نيز کثيف ميتيجه تخمندر  کند،مي بستر النه را آلوده

هاي مختلف هايي با پوسته شکسته در سيستموقوع تخمفراواني 

 ها از سالنآوري تخمتحت تاثير شيوه جمع بوده وپرورش متفاوت 

توجهي به تنظيمات کم (.2012و همکاران،  Ledvinkaباشد )مي

به  رتواند منجها ميتخم آوريذقيق تجيهزات دخيل در فرآيند جمع

هاي دار و افزايش درصد تخمهاي ترکتر به پوسته در تخمآسيب بيش

ضايعاتي شود. آلودگي ناشي از بيرون زدن بخشي از محتويات 

تواند منجر به آلودگي تجهيزات و افزايش هاي ضايعاتي نيز ميتخم

اقعيت اين موضوع به اين و هاي کثيف شود. احتماال مرغدرصد تخم

هاي اتوماتيک اين مطالعه، متعلق به هاي سالنمرتبط است که داده

هاي اتوماتيک در اين واحد بود، در نتيجه اولين دوره استفاده از آشيانه

تجربه پرسنل و مديريت واحد در استفاده از اين سيستم طبيعتا باال 

 (2012و همکاران ) Ledvinka( و 2011و همکاران )  Holtاست. نبوده

 هاي بلند النهپرده و هاي سيمي تخمگزارش کردند که نصب حفاظ

کاهش محسوسي را در تعداد  ،(Furnished cages) هاي مجهزدر قفس

طراحي بهتر  (2011و همکاران ) Holt در پي داشت.دار هاي ترکتخم

دانستند. تخم  خوردگيکاهش ترک موجبمجهز را  هايدر قفس هاالنه

Estevez (2009 ) تر از بيشدار را ي ترکهاتخمفراواني افزايش نيز

هاي خواب، به نوع طراحي جعبهها به چوبمرغ دسترسي مثل موضوعي

کيفيت تخم تحت  دانست.بط تها مرآوري تخمالنه و سيستم جمع

تاثير تغذيه، نژاد، عوامل اقليمي، مديريت گله )سن، ساختمان، کنترل 

 چند .(King’ori ،2012) باشدا تخم ميها( و شيوه کار کردن ببيماري

با پوسته  يدرصد موارد منجر به ايجاد تخم 50در  اندازي تقريبا تخمک
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)زرده( پس از آزادسازي از تخمدان  ، در مواردي تخمکشودطبيعي مي

هايي که از اويداکت شود، زردهوارد حفره شکمي شده و بازجذب مي

دو( زرده کرده  هاي چند )مثال خمکنند توليد تزمان با هم عبور ميهم

هاي بدشکل، گذرند، تخمهايي که در يک زمان از اويداکت نميو آن

هاي دوزرده يا داراي کنند، تخمپوسته نازک يا بدون پوسته توليد مي

هاي روياني را آوري را کاهش داده و وقوع نقصپوسته ضعيف جوجه

. (Hocking ،2009) وندشکشي استفاده نميبرند و در جوجهباال مي

هاي مادر گوشتي کاهش وزن محدوديت غذايي در مرغترين تاثير مهم

دار، ريزي مشکلگذاري، تخمکتخم در زرد هايفوليکول تعداد تخمدان،

و همکاران  Decuypereاندازي است )تخمک هاي ناقص و چندتخم

هش ها و کاموقع سيستمهو سرويس بزود ه آوري زودبجمع .(2010

فعاليت در ساعات اوايل صبح و عصر جهت کاهش نقائص در پوسته 

ها از النه(. استفاده 2008و همکاران،  Dhawaleتخم ضرورت دارد )

داليل اقتصادي و آسايشي حيوان اهميت دارد، ها بهتوسط مرغ

 ،هاي بستريتخميعني شوند هايي که بيرون از النه گذاشته ميتخم

آوري روند و نيروي کار براي جمعز بين ميراحتي کثيف شده و اهب

خواري نوعرفتار هم خاطرهمحققان بچنين برخي ها نياز است، همآن

ها به کلواک مرغي که بيرون النه به خطر نوک زدن ساير مرغدر مرغ 

 (.2003و همکاران،  Kjaerاند )کرده اشارهدر حال تخم گذاري است 

هاي توليد مرغ مادر اتيک در سالنگذاري اتومهاي تخمالنهاستفاده از 

 ها از نظرمرغدر شرايط اين مطالعه موجب بهبود کيفيت تخم گوشتي

شد.  کشيجوجههاي قابلتخم فراواني چنين افزايشهم وي بدشکل

هاي هاي کثيف و تخمهرچند نتايج حاکي از باالتر بودن درصد تخم

با مديريت متناسب رسد نظر ميبه ها بود، وليضايعاتي در اين سالن

هاي هاي اتوماتيک، درصد تخمداري صحيح تجهيزات النهگله و نگه

 يابد.ها بهبود ميهاي ضايعاتي نيز در اين سالنکثيف و تخم
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