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  پيشگفتار

  

ايران اسالمي به كشوري آباد تبديل شود، توليـد  امروز آبروي اسالم در گرو آن است كه        

داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد كشور در صنعت و كشاورزي به خودكفـايي برسـد                 

  دشمن از طريق احتياجات زندگي مردم راهي به اعمال فشار نداشته باشد          

  10/3/1369اي  امام خامنه                                                                

  

اي كـه   رود، به گونه    هاي كشور به شمار مي      ترين ضرورت   برقراري امنيت غذايي يكي از اصلي       

با توجه به وضعيت خاص بـوم شـناختي    .اند برخي از كارشناسان آن را از امنيت ملي نيز برتر دانسته

 بـيش از هـر زمـاني بـا          كـشور، ضـروري اسـت تـا       ) ژئوپليتيـك (وجغرافياي سياسـي    ) اكولوژيك(

بخشي و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي كه متولي اصلي تـأمين امنيـت غـذايي بـوده و بـر           اولويت

هاي ملي است، بـه اسـتحكام بـيش از پـيش               و اولويت   ترين جايگاه   اساس اسناد فرادستي داراي باال    

هاي  ترين چالش نبارترين و زيا نظام مقدس جمهوري اسالمي همت گماشته و از بروز يكي از اصلي

سـازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي و منـابع        . ملي يعني كمبود مواد غذايي جلوگيري به عمل آيد        

طبيعي با همكاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي منويـات مقـام معظـم                 

ذايي رهبري و در جهت نيل به خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي و رسـيدن بـه امنيـت غـ                  

هـدف از اجـراي ايـن طـرح         .  كـرده اسـت    "ملي بـسيج همگـام بـا كـشاورز        "اقدام به اجراي طرح     

كـردن فاصـله عملكـردي ميـان كـشاورزان نمونـه و             سازي كشاورزي و تالش در جهت كـم         علمي

هم اكنون شمار قابل توجهي از كشاورزان هستند كه با رعايت نكـات فنـي   .  كشوري است ميانگين

دهنـده   لم روز كشاورزي تا چند برابر ميانگين كشوري عملكرد دارند كه خود نـشان           و استفاده از ع   

  .كشور استوجود يك  ظرفيت بسيار باال در افزايش عملكرد در واحد سطح در



هـايي در زمينـه محـصوالت    در اين راستا به منظور افزايش بازده توليـد، راهنمـا و دسـتورالعمل       

هـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي       هـاي مهـم ايـن دسـتورالعمل       گـي ويژ. اند  مختلف كشاورزي تهيه شده   

ها، مروجان و كشاورزان كارآمد و نخبه كشور هاي متخصصان، استادان دانشگاه پژوهشي و ديدگاه

ــن دســتورالعمل. اســت ــد     اي ــورد تايي ــوده و م ــين حــال كــاربردي ب ــاني ســاده و در ع ــا داراي بي   ه

  ميــد اســت بــا تــرويج هــر چــه بهتــر و بيــشتر ايــن  ا. هــا و مراكــز تحقيقــاتي كــشور هــستندموســسه

كـشور در توليـد     ها و با ياري خداوند متعال، نقشي هـر چنـد كوچـك در خودكفـايي               دستورالعمل

  .محصوالت كشاورزي داشته باشد

انـد،  هـا مـا را يـاري كـرده         در پايان جا دارد از همه عزيزانـي كـه در تـدوين ايـن دسـتورالعمل                

  .سپاسگزاري شود
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 1/ تاريخچه پرورش شترمرغ  –  فصل اول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاريخچه پرورش شترمرغ  –فصل اول 

   شروع پرورش شترمرغ در جهان-1-1

پرورش تجاري شترمرغ در آفريقاي جنوبي همگام با صادرات پر در سطح وسيع از اين                

دومين مرحله كه سبب رشد هرچه بيشتر ايـن  . آغاز شد ميالدي 1864كشور به اروپا از سال      

در ايـن مرحلـه شـترمرغ     . روي داد  مـيالدي  1914 تـا    1900صنعت گرديد در بين سال هاي       

شـد و تنهـا فـروش تعـداد انگـشت شـماري پـر بـا               فقط جهت استحصال پر پرورش داده مي      

  .كيفيت براي خريد يك مزرعه كافي بود

هـاي موتـوري بـه     در نتيجه تغييرات در روند جهاني مد و نيز با آغـاز وارد شـدن ماشـين              

هـايي بـا پـر بلنـد      توانـستند كـاله   ا براي نشستن در ماشين ديگر نمي      ه خانم(عنوان وسيله نقليه  

 اين صنعت تقريبـا سـقوط       ،و مهمتر از آن شروع جنگ جهاني اول       ) شترمرغ بر سر بگذارند   

  . بازارهاي آن ايجاد شد كرد و ركود شديدي در

 ميالدي، صنعت پرورش شترمرغ به يك فعاليت كشاورزي بـسيار موفـق           60در طي دهه    

ل گرديد كه تغيير روند توليد محصول از پر به پوست نقش چشمگيري در اين موفقيت                تبدي

  .داشت
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پايين بودن چربـي و كلـسترول و غنـي بـودن آن از              (با شناخته شدن مزاياي گوشت شترمرغ     

تمركز بيـشتر بـر نحـوه    . باعث شد تا گوشت شترمرغ مورد توجه قرار گيرد     ) آهن و پروتئين  

 اخير باعث افزايش تقاضا براي گوشت شـترمرغ در سراسـر جهـان              يها  ل    سازندگي در طي    

  .گرديد و آفريقاي جنوبي به عنوان تامين كننده عمده اين گوشت شناخته شد

 ميالدي با تغيير قوانين و گسترش بازاريابي براي محصوالت كشاورزي آفريقـاي  90در دهه  

فريقاي جنوبي و به همان نـسبت       جنوبي، پرورش شترمرغ از منطقه ليتل كارو به ساير نقاط آ          

ايـن صـنعت در جهـان پيـشينه         بـا ايـن حـال،       . نيز در ساير كشورهاي جهان گـسترش يافـت        

 درصد از بـازار جهـاني چـرم    70 و آفريقاي جنوبي با در دست داشتن بيش از      طوالني ندارد 

  . شترمرغ به عنوان پيشرو در اين صنعت موقعيت خود را حفظ كرده است

       

  

   كارگاه دسته بندي پر قبل از جنگ جهاني اول در آفريقاي جنوبي- 1-1شكل 

  

   تاريخچه پرورش شترمرغ در ايران -1-2

 و  دار  نطفـه هـاي مولـد، تخـم مـرغ           با ورود گلـه    1378 از سال    ايرانپرورش شترمرغ در    

  ووه، كانـادا، هلنـد، بلژيـك، تركيـه    بزيمبـا  جوجه يكروزه از كشورهاي آفريقـاي جنـوبي،  

سرعت تب پرورش اين پرنـده بـاال گرفـت و           ه  ببعد از آن    . )1-1جدول(نيا آغاز گرديد  اسپا

گان شده بودند به اميد دسـتيابي  پرورش دهنده مشتاقان پرورش اين پرنده كه شيفته تبليغات

فعاليت  به سود زود هنگام و بدون داشتن دانش كافي از نحوه پرورش اين پرنده پا به عرصه
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، ازي و خريد و فروش پرنده زنـده رواج يافـت و بـدليل تقاضـاي فـراوان                 دالل ب . آن نهادند 

 در آن  قيمـت جوجـه سـه ماهـه       .رسيد  ميبفروش    در سنين مختلف به قيمت گزاف      شترمرغ

 ميليون تومان و    7 هزارتومان، پرنده يكساله تا يك ميليون تومان و پيش مولد تا             450 تا   زمان

    .بوديا بيشتر 

 بـه منظـور دسـتيابي بـه     دار نطفـه يشتر به واردات جوجه و تخـم      توجه پرورش دهندگان ب   

خـصوص در زمينـه پـرورش     بصـحيح  هـاي روشسود بيشتر و آني بود و كمتر تـوجهي بـه   

تب پرورش اين پرنـده باعـث شـد كـه مـزارع             . شد  جوجه كشي و توليد جوجه مي      ،مولدين

يـت نمـوده و نـسبت بـه     دريافت مجوز و يا بدون مجـوز در كـشور شـروع بـه فعال     فراواني با

  .نمايند نگهداري پرنده تا سن بلوغ به اميد توليد و فروش جوجه اقدام

به دليل قيمت باالي پرنده زنـده تمايـل بـه پرواربنـدي و كـشتار وجـود نداشـت و همـه                   

شـدند،   شـده و در مـزارع نگهـداري مـي     معاملـه  زنـده  پرندگان وارداتي و توليدي بصورت

 سرعت افزايش يافت و صنعت آماده ورود به فاز جديـد كـه   ه بمولدينكه جمعيت  بطوري

 اطالعات فني در زمينه به دليل عدم دانش كافي و. توليد جوجه از مزارع داخلي بود گرديد

ي اوليـه بـا ضـرر و زيـان و يـا شكـست       ها ل  سادر اغلب پرورش دهندگان پرورش شترمرغ،  

 .شدندمواجه 

توليـد  . ها سير نزولي بخود گرفته بود و قيمتدر اين مرحله واردات صورت نمي گرفت     

پرواربندي تا حدودي رونق . آغاز گرديد تري در مزارع پرورش مولد در كشور بطور جدي

دان در فروش پرنده كـشتاري و محـصوالت سـردرگم بـوده و بـا مـشكل          بنيافت ولي پروار  

. گرديـد  دشـان نمـي   و سود زيادي نيـز عاي كردند ميبسختي مشتري پيدا  ها آن. مواجه بودند

پرنـدگان   ي موجـود نيـز فكـري بحـال    هـا  شـركت اتحاديه پرورش دهندگان شـترمرغ و يـا   

كشتاري و محـصوالت نهـايي نكـرده بودنـد و محـصوالت نهـايي بـا قيمـت نـازل بفـروش                       

اكثـر مـزارع   . مقطعي بود و تداوم نداشـت  اگر هم خريد و فروشي انجام ميگرديد. رسيد مي

كـشي مناسـب    نش كافي از نحوه مـديريت مولـدين و دسـتگاه جوجـه    مولد بدليل نداشتن دا  
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 خـود بـه قيمـت       توليد خوبي داشته باشند و با ضرر و زيان نسبت به حراج مولـدين              نتوانستند

  .نازل اقدام نمودند

كـاهش قيمـت و نبـودن مـشتري روانـه            جمعيت انبوهي از مولدين كـشور نيـز بـه دليـل           

دهنـدگان حـاكم بـود و جمعيـت مولـدين       يـان پـرورش  اميـدي در م    نـا . ها گرديـد   كشتارگاه

در واقع  . اغلب مزارع كوچك و متوسط از روند توليد خارج شدند          بسرعت كاهش يافت و   

را رعايـت    و مسائل فنيكردند ميدهندگاني كه اصولي كار  صنعت غربال گرديد و پرورش  

هـاي   بينـي  از قبـل پـيش  نمودند ايستادگي كرده و به توليد خود ادامه دادند و كساني كـه               مي

 .شدند الزم را انجام نداده بودند با شكست مواجه

اقبـال   و   كه در اين مرحله اقدام به تاسيس مزرعه نمودند با شـانس           دهندگان نوپا    پرورش

. نماينـد  ، چرا كه توانستند مولدين خود را با قيمـت بـسيار ارزان تـامين              خوبي برخورد شدند  

هـا   آن .تر پا به عرصه اين فعاليت نهادنـد  بودند كه منطقيدهندگان اغلب كساني   اين پرورش 

رعايت ننمايند و فكـري بـراي آينـده بـازار خـود       دانستند چنانچه مسائل اصولي و فني را   مي

بنـابراين در ايـن دوره توجـه بيـشتري بـه        .  را خواهنـد داشـت     ينياننكنند سرنوشتي مشابه پيش   

 و ركوردهاي توليد مثلـي      گرديد ميداشتي  پرورش و مديريت فارم و نكات فني و به         اصول

 .كشي از ارقام قابل قبولي برخوردار بود و جوجه

پرورش جوجه و پرواربندي نيز رونق بيشتري يافت و با كاهش تلفات نسبت بـه قبـل همـراه                

 كيفيـت  ءارتقـاء كـشي شـترمرغ و     دانش جوجـه در بهبود عملكرد مزارع مولد، مهارت. بود

 .از ديگر رويدادهاي اين دوره بودكشي  هاي جوجه دستگاه

يي در  هـا   شـركت  رفع نگراني و دغدغه هاي پرواربندان بدليل فعاليت          از ديگر رويدادها  

 هـا  شـركت  فعاليـت ايـن  . محصوالت حاصل از كشتار بـود  زمينه خريد پرندگان كشتاري و

ــازه   ــوده و جــان ت ــن صــنعت ب ــه آن بخــشيد نقطــه عطــف اي ــرآوري و صــادرات .اي را ب  ف

 ارتقـاء  و دانش فرآوري محصوالتي نظيـر چـرم و پـر             آغاز شد الت به ساير كشورها     محصو

ناپــذيري در ســودآوري پــرورش  بــديهي اســت شــرايط بــازار جهــاني اثــرات انكــار. يافــت

  .سازد هايي روبرو مي  و همواره اين صنعت را با فراز و نشيبدارددهندگان 



 5/ تاريخچه پرورش شترمرغ  –  فصل اول 

شامل گردن سياه آفريقـايي، گـردن   الزم به ذكر است كه كليه نژادهاي تجاري شترمرغ      

گـري  لـذا بـه دليـل آميختـه       . آبي و گردن قرمز به كشور وارد گرديده و موجـود مـي باشـد              

  . شود نژادي، نژاد خالص به ندرت در كشور يافت مي

 "مـديريت پـرورش شـترمرغ   " تحت عنـوان  1379اولين كتاب پرورش شترمرغ در سال    

هاي متعدد ديگري نيز توسط كارشناسـان بـه بـازار         در پي آن كتاب   . در ايران به چاپ رسيد    

 سال گذشته در صـنعت  15كتاب حاضر نيز نتيجه تجارب به دست آمده در طي . ارائه گريد 

  .  شترمرغ استپرورش 
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 7 / نواع نژادهاا – دوم  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انواع نژادها  – دومفصل 

  طبقه بندي جانورشناسي -2-1

در حالـت  بالغ ارتفاع يك نر . شترمرغ به عنوان بزرگترين پرنده جهان شناخته شده است    

با توجه  بالغ  وزن شترمرغ   .  ماده ها كمي كوچكتر هستند     معموالً.  متر است  1/2 -7/2ايستاده  

  .  متغير است كيلوگرم145 تا 86به نژاد آن بين 

 اســــت كــــه از واژه يونــــاني Struthio Camelus  ايــــن جــــانوراســــم گونــــه

Struthocamelous   اسـتفاده از واژه  .  بـه عنـوان شـترمرغ معرفـي شـده اسـت      ومشتق شده

Camelus      به علت شباهتي اسـت كـه ايـن پرنـده بـه شـتر دارد از                  كه به معني شتر مي باشد 

خـوار اسـت     لند چشم، اندازه بزرگ بدن و اين كه علف        هاي ب  هاي قوي پا، مژه    ماهيچه: قبيل

  .تواند زنده بماند در بيابان مي و

دوازده گونه منقرض شده از     . است Struthionideaشترمرغ تنها گونه زنده از خانواده       

Struthio  ي هـا  گونـه  از  غالبـاً ها گونهاين .  شناسايي شده است،هاي پيدا شده  براساس فسيل

اي از چـين،      زيستند و در مناطق گـسترده       ميليون سال پيش مي    5دند كه تا    امروزي بزرگتر بو  

  . هند و شرق اروپا و آفريقا گسترش يافته بودند
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  هاي شترمرغ  زير گونه-2-2

  : شدند كه عبارتند ازمعرفي گونه مختلف از شترمرغ 5در طي قرن بيستم 

  

فريقـا يافـت    كـه در شـرق آ  )Struthio camelus massaicus( شـترمرغ ماسـائي   -1

ان و گـردن  يـ پوسـت عر  .شود و از مركز كنيا تا جنوب غربـي تانزانيـا پراكنـدگي دارنـد          مي

پرهـاي  . شود گيري قرمز رنگ مي طي فصل جفت پرنده نر صورتي رنگ است كه درلخت  

دم اين زير گونه سفيد هستند و به طور ناهماهنگي پرهاي خاكي رنگ متمايـل بـه قهـوه اي                

 .يك حلقه پر سفيد رنگ در روي گردن اين زير گونه وجود دارد. دارددر ميان آن وجود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شتر مرغ ماسائي- 1-2شكل 

 

ــومالي -2 ــترمرغ س ــن : ) Struthio camelus molybdophanes(ش گــستردگي اي

 شرقي كنيا و جنوب شـرقي اتيـوپي اسـت و بـه راحتـي از شـترمرغ       شمالزيرگونه در منطقه    

 رنـگ پوسـت آبـي و خاكـستري     اين زير گونه داراي پاهايي با  . ستماسائي قابل تشخيص ا   

گونـه وجـود نـدارد و پرهـاي دم سـفيد روشـن                زيـر  پرهاي خاكي رنگ در دم ايـن      . هستند

 .حلقه سفيد دور گردن نيز در شترمرغ سومالي وجود ندارد. هستند

  

راهنماي پرورش شترمرغ 



 9 / نواع نژادهاا – دوم  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

   شترمرغ سومالي-2-2شكل

  

گينـه    روداطرافدر بيشتر  : )Struthio camelus australis(شترمرغ جنوب آفريقا  -3

 .شود اين نژاد نيز داراي گردن آبي رنگ است و به راحتي رام مي. كنند زندگي مي

ــاي شــترمرغ -4 ــاه ــوبي  :)Struthio camelus camelus( شــمال آفريق  در بخــش جن

 . موريتاني تا اتيوپي پـراكنش دارنـد  و از ساحل عاج   هائيبخشصحراي بزرگ آفريقا و در      

 ماسـائي دارد و  هـاي  شـترمرغ يرگونه بزرگترين نوع شترمرغ است و شباهت زيادي بـه  اين ز 

 .گردن اين نژاد صورتي روشن است

ــترمرغ -5 ــي  ش ــاي عرب ــي و  :  )Struthio camelus syriacus(ه ــحراهاي عرب در ص

 .مي زيستند و در حال حاضر منقرض شده است  كشورمانكشورهاي همسايه

وجـود دارد  ) Struthio camelus spatzi( شـترمرغ كوتولـه   اي از شترمرغ نيز به نام گونه

 كننـد و     در منطفه ريودارو زنـدگي مـي       وشود     به عنوان يك گونه باغ وحشي شناخته مي        كه

  .گذارند ها ميتري به نسبت ساير گونه هاي كوچك مخت

 
 
   نژادهاي تجاري و پرورشي-2-3

با  شـروع پـرورش ايـن پرنـدگان در           ميالدي   1775نژادهاي تجاري و پرورشي از سال         

در الجزايـر نخـستين     مـيالدي    1857 سال   در. مزارع آفريقاي جنوبي به تدريج شكل گرفتند      
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هايي در راسـتاي اصـالح        نيز فعاليت  1863مزرعه پرورشي اين پرنده شكل گرفت و از سال          

 مزرعـه  نيـز اولـين  مـيالدي   1867در سـال  . نژاد ايـن پرنـده در آفريقـاي جنـوبي انجـام شـد       

بــا گذشــت ســاليان متــوالي و از آميخــتن نژادهــاي . تخصــصي اصــالح نــژاد شــكل گرفــت

هاي گردن قرمز، گردن آبي و  گردن سياه آفريقـاي جنـوبي            گوناگون سه نژاد تجاري با نام     

هاي اين نژادها     به وجود آمد كه هر يك مشخصات نژادي خاص خود را دارند كه مشخصه             

  .گردد به طور خالصه ذكر مي

  

   نژاد گردن قرمز-2-3-1

گـذاري و     پتانـسيل تخـم   . درااين نژاد جثه بسيار بزرگي نسبت به ساير نژادهاي تجاري د          

داراي رفتار تهاجمي است و نگهـداري و مهـار آن           ،  درآوري در اين نژاد كمتر است       جوجه

پرورشـي مانـدگاري    هـاي  در محـيط  هـاي توليـد شـده از ايـن نـژاد           جوجـه  .تر اسـت    مشكل

وري  سن بلوغ در اين نژاد ديرتر اسـت و در نتيجـه ديرتـر بـه توليـد و بهـره           . تري دارند   نپايي

پوسـت بـدن و گـردن    . كنـد  رسد كه اين امر در سودآوري مزارع نقش به سزايي ايفا مي    مي

 پرورشي در قـاره آمريكـا از ايـن نـژاد     هاي شترمرغعمده . اين پرنده صورتي كمرنگ است   

  .هستند

  

  دن آبي نژاد گر-2-3-2

كـشور زيمبـاوه   بيـشتر در   كه در شود مياي نيز شناخته   نام گردن آبي زيمباوه    ااين نژاد ب  

گـردن   توان به بدن پهن و حجـيم و  هاي اصلي اين نژاد مي از شاخصه . پرورش داده مي شود   

فوليكـول پـر بـر روي پوسـت در ايـن نـژاد گـستردگي         . بلند همراه با قد كشيده اشاره كـرد       

اين نژاد داراي راندمان توليد گوشت باالتري است و رفتار آن قابـل مـديريت            . بيشتري دارد 

كيفيت پر در ايـن  . دهد اين نژاد در مناطق سردسير سازگاري بيشتري از خود نشان مي  . است

  .نژاد پايين است

   

 / راهنماي پرورش شترمرغ 
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   نژاد گردن سياه-2-3-3

جنـوبي   سال تالش اصـالح نـژادي در كـشور آفريقـاي           130نژاد گردن سياه كه حاصل      

و ) هاي شمال آفريقـا  شترمرغ(گري دو زير گونه استروتيو كاملوس كاملوس     است از آميخته  

 است كه بـا نـام        بدست آمده  )شترمرغ جنوب آفريقا  (زير گونه استروتيو كاملوس استراليس    

 گردن سياه آفريقـايي داراي گـردن و قـدي           هاي  شترمرغ. شود  ميسياه آفريقايي نيز شناخته     

پرهاي اين نژاد داراي كيفيـت بـسيار بـااليي هـستند و     . تري دارند  بدن فشرده  كوتاه هستند و  

هـاي   تر است و آرامتر از ساير نـژاد  رنگ پر اين نژاد تيره. پوست آن نيز كيفيت مناسبي دارد    

 پرورشي در دنيـا از ايـن نـژاد          هاي  شترمرغ بخش عمده     امروزه  به طوري كه   هستندپرورشي  

  .  هستند

  



  

  

  

   سفيد12
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  آناتومي و فيزيولوژي بدن شترمرغ  – ومسفصل 

  خصوصيات عمومي -3-1

.  پـرواز بودنـد  بـه  هـا قـادر   شترمرغ فاقد قدرت پـرواز اسـت در صـورتي كـه اجـداد آن     
شترمرغ از نظر بسياري از تغييرات تكاملي با ساير پرندگان مـشترك هـستند ولـي در مـورد                    

افـرادي كـه در زمينـه    . ديگر پرندگان تفـاوت دارد  از خصوصيات آناتوميك با      ديگر برخي
اي در خـصوص آنـاتومي ايـن      الزم  است تا اطالعـات پايـه      ،  پرورش شترمرغ فعاليت دارند   

  . پرنده داشته باشند

 نرهـا قـد بلنـدتري     متر اسـت و معمـوالً  3 تا 2با توجه به جنسيت آن بين  بالغ  قد شترمرغ   
 بدن . كيلوگرم متغير است160 تا   110بالغ تجارتي بين    وزن پرندگان   ها دارند،    مادهبه  نسبت  

شترمرغ نر با پرهاي سياه پوشيده شده و پرهاي اصلي يا شـاهپرها و پرهـاي دمـي نيـز سـفيد                      
اي پوشـيده شـده    رنگ هستند، بدن پرندگان ماده نيز از پرهاي خاكـستري متمايـل بـه قهـوه          

 انگـشت دارد و      2  در هـر پـا     رمرغشـت . دارنـد  ابلـق     رنـگ  ها معمـوال    است و شاهپرهاي ماده   
.  كيلومتر در سـاعت اسـت      64 تا   40  عضالني كامالًبه دليل داشتن پاهاي      آنسرعت دويدن   
  .كند استفاده مينيز هاي خود براي حمله و يا دفاع  و پنجه شترمرغ از پاها
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شـترمرغ نـر داراي     . مانـد   محل اتصال قطعات استخواني جمجمه شترمرغ تا آخر عمر باز مي          
  .فالوس است

  

  ها  آناتومي اندام-3-2

  سيستم پوششي -3-2-1

 پوست باعث كنتـرل  .شود  ميهاست كه از پوست شترمرغ جهت توليد چرم استفاده            قرن
، پيشگيري از ورود آلودگي به داخل بدن، دفع صدمات وارده به بدن و مقاومـت                 دماي بدن 

انشعاباتي كه از سـاقه اصـلي پـر         (ربولبا فاقد شترمرغ پرهاي . باشد  در مقابل سرما و گرما مي     
هـاي نـرم و لطيـف كـه در      رشته(ها  فيالمنت به بخشيدن استحكام جهت و بوده) شود  جدا مي 

 بـه همـين     و دارنـد  اتصال پر ساقه به مستقيماً و باشند مي) ها به باربول متصل است      ساير پرنده 
 روي  كـامالً  شـترمرغ يـا      .باشد  پاهاي حجيم شترمرغ فاقد پر مي      . باشند  مي مو شبيه پرهادليل  

داراي  شـترمرغ    . كند   تكيه مي  وسنشيند و يا به حالت نيمه نشسته روي متاتارس          جناغ سينه مي  
دو انگشت بزرگ و كوچك بوده و انگشت بزرگ يك ناخن با نـوك كنـد دارد و نـاخن                    

  .ه استخوب رشد نكرد انگشت كوچك

  

  سيستم عضالني -3-2-2

 عـضالت اصـلي سـينه      .، بافت عضالني زيادي وجود ندارد       نبه غير از عضالت حجيم را     
هاي بسيار بزرگ و فاقـد عـضالت      پرنده از بال  . اند  يافته از بين رفته يا بشدت تحليل        كامالًيا  

ها بيشتر براي انجام حركات نمايشي اسـتفاده      ها از اين بال      شترمرغ .باشد  حجيم برخوردار مي  
 در  طنـي از آپونـوروز عـضالت شـكمي تـشكيل يافتـه و             ناحيه خط مياني ديـواره ب      . كنند  مي

 با ايجـاد بـرش در امتـداد    .باشد  سانتيمتر فاقد عضله مي19 تا   خط مياني  از هر طرف  شترمرغ  
، چربـي     ، بافـت فيبـروزي متـراكم        ، چربـي زيرجلـدي      هاي پوست  خط سفيد به ترتيب با اليه     

  .شويم مواجه ميو پرده صفاق )  سانتيمتر8 -2(خارج صفاقي

راهنماي پرورش شترمرغ 
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  سيستم اسكلتي -3-2-3

 ايـن واژه برگرفتـه از كلمـه         وگرفتـه شـده     ) Ratite(رتايـت سـانان از      نام علمي شترمرغ  
 شـكل    گرفته شده و علت نامگـذاري بـا ايـن واژه           ،استشكل نوعي قايق     كه   Ratisيوناني  

باشـد    داراي سطح پشتي مقعر و شكمي محدب مـي كهباشد   استخوان جناغ سينه شترمرغ مي    
  . باشد  فاقد عضله مي وجود ندارد و اين سطحدر سطح شكميخنجري بخش و 

با ساير پرنده هـا متفـاوت اسـت و بـه همـين دليـل        )Thoracic girdle(اي كمربند سينه
هاي كتف، غرابي و ترقوه بـه         هاي بالغ استخوان    در شترمرغ . شترمرغ فاقد قدرت پرواز است    

  .اتصال يافته استاند و به سطح قدامي جناغ  يكديگر جوش خورده

باشــد كــه بــر روي  داراي دو اســتخوان خاصــره مــي) Pelvic girdle(كمربنــد لگنــي
 در  . انـد قـرار گرفتـه اسـت        هاي انتهايي ستون فقـرات كـه بـه يكـديگر جـوش خـورده                مهره

به سـمت عقـب امتـداد يافتـه و پـس از اتـصال بـا         ) دمي(هاي ورك و عانه     استخوانشترمرغ  
  . نمايد اي را ايجاد مي  اتصال عانه و حركت كردهيو قداميكديگر به سمت پايين 

 كـه    وجود دارد   يك استخوان كوچك   در اين محل  شترمرغ فاقد استخوان كشكك بوده و       
كنـد   شكل اهرم عمل ميبه  جاي دارد و   وسدر وتر عضله متصل به ستيغ استخوان تيبيوتارس       

  . شود باعث حركت قوي و سريع پرنده به جلو ميو 

  . نشان داده شده است1-3اسكلتي شترمرغ در شكل سيستم 

 ممكن است با    )مفصل بين استخوان ساق و قلم     (وستارسومتاتارس -وسمفصل تيبيوتارس 
در شترمرغ استخوان مفصل مچ به بقيـه اتـصال نـدارد و شـبيه               . مفصل زانو اشتباه گرفته شود    

ر اتصال داشته و تشكيل     هاي عانه به يكديگ    در شترمرغ استخوان  .  باشد  استخوان كشكك مي  
  . دهند اي را مي سمفيز يا ارتفاق عانه

باشد كه در بـين پرنـدگان غيـر پـروازي يـك           استخوان ران شترمرغ قادر به هوادار شدن مي       
  .باشد استثناء مي
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   تصوير اسكلت استخواني شتر مرغ- 1-3شكل 

  

  

 اي  اولـين مهـره سـينه   -4  آخرين مهره گردني-3 )آسه(دن   دومين مهره گر   -2 نخستين مهره گردن     -1

 -9  اسـتخوان هـاي شـرمگاهي   -8  استخوان نـشيمنگاهي -7 هاي تهيگاهي    استخوان -6  مهره خاجي  -5

 اسـتخوان   -13  اسـتخوان مـچ    -12  استخوان زند زبـرين    -11  استخوان زند زيرين   -10 استخوان بازو 

 اسـتخوان  -18  دنـده هـا  -17  استخوان كتف-16 غرابي استخوان -15  استخوان جناغ-14هاي انگشت 

 - اسـتخوان مچـي  -22  مفصل بـين مچـي     -21    استخوان درشت ني-20  استخوان كشكك-19 ران

   پنجه ها-23 قلمي

  

  

راهنماي پرورش شترمرغ 
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  دستگاه گوارش -3-2-4

 پرنـدگان    ساير بيش مشابه  هايي كم و     با تفاوت  )3-3 و   2-3شكل  (دستگاه گوارش شترمرغ  
  . باشد خوار مي گياه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دستگاه گوارش، نماي سمت چپ بدن-2- 3شكل

  

 عـروق  -5 شبكه بـازويي،  -4 عضالت استرنوتراكئال، -3 تيموس، -2 ناي، -1: سمت چپ بدن شترمرغ 

 لوب سـمت    -10 جناغ سينه،    -9 قلب،   -8 وريد اجوف كرانيال چپ،      -7 تنه ريوي،    -6ساب كالوين چپ،    

 -17 ركتـوم،  -16 ايليـوم،  -15 دئودنـوم،  -14 سكوم چپ، -13  پيش معده،-12 سنگدان، -11چپ كبد،   

 لـوب كرانيـال كليـه چـپ،     -20 رباط مركزي اسـتخوان ران،       -19 محل اتصال مفصل،     -18آنتروچانتر،  

   غده تيروئيد-22 ريه چپ، -21
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   دستگاه گوارش، نمايي سمت راست بدن-3- 3شكل

  

 وريـد اجـوف كرانيـال    -4 عـضالت اسـترنوتراكئال،     -3ري،   مـ  -2 نـاي،    -1: سمت راست بدن شترمرغ   

 بخـش پـايين رونـده    -10 سـنگدان،  -9 لوب راست كبـد،  -8 جناغ سينه، -7 قلب،   -6 آئورت،   -5راست،  

 -15 ژئوزنـوم،  -14 حلقه ثانويه دوازدهـه،  -13 بخش باالرونده دئودنوم،    -12 پانكراس،   -11دئودنوم،  

 -20 آنتروچـانتر،   -19 لوب كادوئـال كليـه راسـت،         -18 مارسوپيال،    استخوان -17 ايلئوم،   -16ركتوم،  

 بيـضه راسـت،     -23 لوب كرانيال كليه چـپ،       -22 رباط مركزي استخوان ران،      -21محل اتصال مفصل،    

   شريان ساب كالوين راست-25 ريه راست، -24

  مري -3-2-4-1

 شـيارهاي  و دارد جابجـايي  قابليـت  حدودي تا و شده واقع گردن راست سمت درمري  
 مـري در داخـل   . باشـد  دان مي   فاقد چينه  شترمرغ .گردد  مي حجم افزايش باعث آن در طولي

  .يابد اي به پيش معده اتصال مي حفره سينه

  

  پيش معده-3-2-4-2

 پـيش  آنزيمـي  ترشـحات  .داردي  نـازك  ديـواره  و بـوده  متسع و بزرگ  عضوپيش معده   
قسمت انتهايي پيش معـده در مجـاورت   .  باشد ي مريوط م آناي در خم بزرگ  ناحيه به معده

راهنماي پرورش شترمرغ 
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اين عضو  محتويات آن از قسمت خلفي معده وارد         قرار گرفته و  ) سنگدان(سطح پشتي معده  
  .گردد مي

  

   سنگدان -3-2-4-3

سـنگدان كمـي بـه       .باشد   مي  دانه خوار  اي ضخيم دارد و شبيه معده پرندگان        ديوارهسنگدان  
 داراي پوشـش محكـم و     و  دارد    خلفي جناغ سينه قرار     در لبه   تمايل داشته و    بدن سمت چپ 

 داراي پوشش محكم و تيره رنگ در سطح داخلـي           سنگدان .باشد  بافت عضالني ضخيم مي   
نقـش ترشـح    باشـد و  باشد كه داراي غدد ترشحي بوده و تحت عنوان غـدد كـوئيلن مـي         مي

هـاي    رنگدانـه رنگ سبز اليه كـويلين ناشـي از          .عهده دارد     را به  هاي هضمي   برخي از آنزيم  
دريچه پيلور در محل ورود به روده كوچك و در          . است  از دوازدهه  صفراوي برگشت يافته  

  . سمت راست سنگدان واقع شده است

  

  روده كوچك-3-2-4-4

قـسمت   سمت چپ حفره بطني از قسمت مياني تـا     ،متر 36 تقريبي طول بهروده كوچك   
ــي ــكمي را ا خلف ــره ش ــوم     حف ــسمت دئودن ــه ق ــت و از س ــرده اس ــغال ك ــومئو ژو،ش   وژن

هاي مترشحه از معده و لوزالمعده در اين محل تجمع يافتـه              آنزيم و است يافته تشكيل	ايلئوم
  . گردد مي	به تشكيل مراحل هضم آنزيمي در ابتداي روده كوچك و منجر

  

  سكوم-3-2-4-5

متـر طـول    7حدوداًٌٍ  ها كومهر يك از س .شود مي ديده شترمرغ بصورت جفت درسكوم  
 و در كالبد شكافي در خط مياني حفره بطني و بطور مايل از راست به چـپ و جلـو بـه                   دارد

  . اند عقب قرار گرفته



20  /

  )راست روده(روده بزرگ -3-2-4-6

 قرار بطني حفره انتهايي قسمت و  بدن راست سمت در متر 57 تقريبي بطولروده بزرگ   
ركتوم يـا راسـت   .  و جذب آب ضروري است خوراك ضم فيبر براي هآنحجم زياد  .  دارد

  .شود ك باز ميآوم در كلويروده از طريق ته كيسه ركتومي به كوپرود

  

   كلوآك-3-2-4-7

ــرار دارد و  ــزرگ ق ــس از روده ب ــوآك پ ــوم و   كل ــوم، يورودي ــش كوپرودي ــه بخ از س
وسـط يـك   اي بـزرگ و متـسع اسـت و ت    وم كيـسه  يكوپرود. پروكتوديوم تشكيل شده است   

وم يـ وم و يوروديـ كوپرود . ن پوشيده شده اسـت يغشاي متراكم و تيره رنگ شبيه غشاء كويل       
يورودئوم طـول   . شوند   جدا مي  يكديگر از   يوروديومي تا حدودي  - چين كوپروديمي  توسط

نر به ايـن    شترمرغ  ماده و مجراي دفران در      شترمرغ  ، اويداكت در       منافذ ميزناي  كمي دارد و  
چين يورو پروكتوديومي تا حـدودي يوروديـوم را از پروكتوديـوم جـدا              . دنشو  محل باز مي  

بورس فابريسيوس در   .  فرستد  پروكتوديوم مواد دفعي را از طريق مقعد به بيرون مي          . سازد  مي
 و ساختار آن به صورت بافـت لنفوييـدي وابـسته بـه روده     ناحيه پشتي پروكتوديوم قرار دارد 

  .باشد مي

  

  كبد -3-2-4-8

  .باشد مي صفرا كيسه فاقد و دارد قرار معده پيش قدامي قسمت در شترمرغ كبد 

  

  دستگاه تنفس -3-2-5

 چـرا كـه   ،سـازد مـي  آسان پرنده در را ناي گذاري لوله و	حنجره در شترمرغ توسعه يافته   
مدخل حنجره به اندازه كافي بزرگ است و به آساني با نگـه داشـتن دهـان و جلـو كـشيدن               

 .باشدمي غضروفي ارتجاع قابل و كامل هاي حلقه داراي ناي .گيرد  رار مي زبان در دسترس ق   
تعـداد تـنفس در يـك       . گـردد   از بيـرون تعيـين مـي        نـاي  به راحتي با مالمسه   ي  ناي لوله اندازه

راهنماي پرورش شترمرغ 
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 و نفـس نفـس زدن       استرس صورت در و دقيقه در بار 12– 6شترمرغ بالغ در دماي معمولي      
شترمرغ از طريـق خنـك كـردن تبخيـري      .زايش مي يابد  اف دقيقه در بار 40-60 تنفس تعداد

 حـرارت   ، درجـه سـانتيگراد محيطـي      50تواند در دماي      هاي هوايي و حلق مي      ، كيسه   در ناي 
 زدن نفـس  نفـس  هنگـام  در شـترمرغ . نمايـد  حفظ گراد سانتي درجه 40– 36بدن را در حد  

  .گردد مي تنفسي آلكالوز دچار كمتر هوايي هاي كيسه و ها برونش از هواسريع  عبور بعلت

   

  دستگاه گردش خون -3-2-6

موقعيت وريدهاي سطحي جهت انجام خـونگيري و يـا تزريقـات وريـدي الزامـي         تعيين  
در سـمت راسـت     در شـترمرغ     كـه    باشـد   مـي مهمترين وريد از ايـن نظـر وريـد وداج           .  است

ونگيري  وريـدهاي بـازوئي و مچـي ميـاني نيـز جهـت خـ               .باشـد   سمت چپ مي   تر از  برجسته
 شناسـايي  قابـل  و داشـته  قرار بازو وريد بازوئي در ناحيه بدون پر قدامي مياني        . مناسب است 

 قابـل  آسـاني  بـه  ميـاني  مچـي  وريـد  و باشـد  مـي  مناسـب  وريـدي    كتترگذاري براي و است
ها را تحت كنتـرل سيـستم        سيستم باب كليوي جريان خون سياهرگي كليه       . باشد دسترس مي 

   .كند ت ميعصبي خودكار هداي

دانستن شكل و موقعيت طبيعي طحال در هنگام جراحي و كالبدگشايي اهميـت بـسزايي             
و در سـمت راسـت      در شترمرغ طحال بيضي شكل بوده و از عرض كشيده شده است             . دارد

  .  جانبي پيش معده قرار داردو) بااليي(حفره بطني و در ناحيه پشتي

  

  دستگاه توليد مثل -3-2-7

هـاي بـالغ    در شـترمرغ دسـتگاه توليـد مثـل     .باشـد  ا تخمدان چپ فعال مي در شترمرغ تنه  
شـيپور فـالوپ بـه     . باشـد   سانتيمتر مي1 -8اي با قطر     بصورت يك عضو پهن و بشكل خوشه      

رحـم   . باشـد   سـانتيمتر متـصل مـي   3 سانتيمتر و قطر 118لوله رحمي با ديواره نازك و بطول       
ك آوم در كلـو يدستگاه تناسلي به قسمت يورود    .شدبا  متسع بوده و داراي ديواره ضخيم مي      

 وزن اي بوده و در طـول فـصل توليـدمثل    ها بصورت جفت و به رنگ قهوه بيضه .شود  باز مي 
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 داراي اندام تناسلي بنام فالوس بـوده و مـشابه      شترمرغ. رسد   برابر زمان عادي مي    2-3 به   آنها
نقشي   فاقد ميزراه بوده و    شترمرغفالوس  ه   با اين تفاوت ك    باشد  با آلت تناسلي پستانداران مي    

ــدارد در عمــل ادرار ــردن ن ــد . ك ــالوس فاق ــف    ف ــاخورده در ك ــت ت ــوده و در حال ــره ب حف
 فالوس شترمرغ .  باشد گيرد و داراي يك شيار در پشت مي        ك قرار مي  آپروكتوديوم در كلو  

 20 بـه   طـول آن   اسـتراحت  حالـت  در و بـوده  نـامنظم  گرد بصورت عرضي مقطع در	بالغ نر
گيـرد از   وم قـرار مـي    يـ بزرگ كف پروكتود   حفره در خورده تا بصورت و رسد مي سانتيمتر

 40 طـول آن بـه   ظشود و در هنگام نعـو  اين رو هنگام دفع مدفوع به بيرون از مقعد رانده مي     
  . باشد  مي بدنسانتيمتر رسيده و متمايل به سمت چپ

عـضو  باشـد كـه از برآمـدگي     يمتر مي سانت3شترمرغ ماده داراي يك فالوس كوچك بطول    
فـالوس مـاده در مقايـسه بـا فـالوس نـر       .  گيـرد  جنسي موجود در كف پروكتودئوم منشاء مي     

  . باشد تر بوده و راست مي پهن

  

  هاي جوان ها و پرنده فالوس در جوجه -1 -3-2-7

قابـل انجـام   ك آ از طريـق مـشاهده و يـا مالمـسه كلـو      در جوجه شتر مرغتعيين جنسيت 
تنها اثر خفيفي از شيار فـالوس در سـطح          بطوريكه در پرنده ماده جوان، فالوس پهن و        .تاس

 نـامنظم  گـرد  بـصورت  عرضـي  مقطـع  فالوس در پرنده نر جـوان در  .شود پشتي آن ديده مي  
 53 ماهـه    7ابعاد فـالوس در پرنـده        .باشدمي خود پشتي ناحيه در مشخص شيار داراي و بوده

تيميتر است كه در اين حالت برآمدگي اجسام فالوسي در كـف            سان 1/0*5/1*3 كيلوگرمي
  .پروكتوديوم مشخص است

  

  بينائي  -3-2-8

شــترمرغ ســانان از قــدرت بينــائي خــوبي برخــوردار مــي باشــند و نــسبت بــه جثــه خــود  
-مـي  گـرم  50	بزرگترين چشم را در بين مهره داران دارند و وزن هرچشم در پرنده بـالغ بـه       

  .رسد

راهنماي پرورش شترمرغ 
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   شنوائيدستگاه -3-2-9

 و سـوراخ گـوش خـارجي در ناحيـه     باشد ميقدرت شنوايي در اين پرندگان بسيار قوي        
  .خلفي چشم قرار دارد

  

  سيستم عصبي -3-2-10

روز  هـا قادرنـد بمـدت چنـد      شـترمرغ .اي ندارد خصوصيت ويژه شتر مرغ    سيستم عصبي 
يـك سـاعت    پهلـو حتـي بمـدت    بـه بدون مشكل بر روي جناغ بخوابند در حاليكه خوابيدن      

عضالت ناحيه بـااليي اسـتخوان       .)4-3شكل  ( گردد	peronealتواند موجب فلج عصب      مي
فــشار حاصـل از وزن پرنــده بــر روي ايـن بــر آمــدگي     بــسيار حجـيم بــوده و وستيبيوتارسـ 

عضالني ممكن است منجر به وارد آمدن فشار مستقيم به عصب پرونئـال گـردد و يـا باعـث                
.  گـردد )ون رساني ناشي از فشار حاصل از ادم يـا خيـز بـافتي   قطع خ(ايجاد ادم و ايسكميك  

ايجاد بستر نرم از تشك هوا و يا تشك فوم يا اسفنج در هنگام القاء بي هوشي استنـشاقي در                    
  .باشد پرنده هاي بالغ و جوان الزامي مي



   پرورش راهنماي/  24

  

  

  

   تصوير سيستم عصبي شتر مرغ-4- 3شكل

  

  

 شترمرغ 
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  رفتارشناسي  – چهارمفصل 

  اهميت رفتارشناسي-4-1

ايـن موضـوع اهميـت زيـادي در        . اطالعات ما از رفتار شترمرغ در سـطح ابتـدايي اسـت           

  .رساند هاي پرورشي دارد كه آسايش پرندگان را به حداكثر مي توسعه سيستم

ن اطالعـات مفيـدي   تـوا    مي ، به دقت زير نظر گرفته شود      ها  شترمرغاگر حركات و رفتار     

 دور  فاصـله امـا بايـد ايـن كـار از          . هـا بـه دسـت آورد        در رابطه با شرايط مناسب زندگي آن      

از سوي ديگـر مراقبـت      .  تا اين كه هيچ گونه مزاحمتي براي آنان پديد نيايد          ،صورت پذيرد 

شود تـا هرگونـه تغييـر رفتـار يـا بيمـاري در بـين پرنـدگان بـه           ها سبب مي شترمرغصحيح از  

  .عت شناسايي شودسر

اين فصل در سه بخش شامل رفتارشناسـي فـردي پرنـده در طبيعـت و محـيط پرورشـي،         

 تـا بخـشي از   شـده  سـعي  تنظـيم و  و رفتارشناسـي جوجـه شـترمرغ        يرفتارشناسي توليـد مثلـ    

  . گيرداطالعات موجود در خصوص اين  پرنده در اختيار خوانندگان قرار 
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   رفتارهاي فردي شترمرغ -4-1-1

هـاي   زارها خودداري نموده و بـه زنـدگي در دشـت         ها عموماً از زندگي در بيشه       ترمرغش

 شـده  پوشـيده هـاي كوتـاه    هاي باز كه با علـف  ها در دشت  اكثريت شترمرغ . باز تمايل دارند  

پرهـاي شـترمرغ   . زندگي مي كنندآل  ها به طور ايده     در اين مناطق شترمرغ   . كنند  زندگي مي 

هـاي سـرد بيابـان دمـاي      ات ناشي از آفتاب محافظت كرده و در شـب  در مقابل صدم   آنها را 

  .نمايد بدنش را كنترل مي

در . كنـد   دماي بدن را بـا عمـل بـال زدن تنظـيم مـي     ،شترمرغ در درجه حرارت هاي باال   

  . هواي بسيار گرم نفس نفس زدن نيز مشاهده گرديده است

 و نيـز موقـع ترسـاندن دشـمن     در هنگام اظهار تمايـل بـه جفـت     خود   يها  بال  از شترمرغ

گيري پرنده نر را بـه جـنس مـاده     حركت مخصوص بال نه تنها تمايل جفت    . كند استفاده مي 

در حالت تهاجم شتر مـرغ نـر سـر و          . رود  ميدهد بلكه در مقابله با رقيب نيز به كار            نشان مي 

ا راسـت   كـشد و پرهـاي دمـش ر         گردنش را باال نگه داشته و نيمه جلوي بـدنش را بـاال مـي              

بالعكس يك پرنده تسليم شده سرو گـردن        . دارد كند و دو بالش را به سمت باال نگه مي           مي

  .كند دم و بالهايش را آويزان مي

  

   تغذيه-4-1-1-1

 مـواد خـوراكي بـه صـورت كميـاب و پراكنـده       ،در محيط طبيعي زندگي اين پرنـدگان  

 اكثرا  غذاي خـود را از ميـان   ها شترمرغ. باشد ميوجود دارد و هيچ گاه به صورت مخلوط ن        

و براي پيدا عمل جستج. كنند  مي انتخاب   ها  دانهها و يا ساقه و برگ بعضي از گياهان و            علف

 امـا در    گـردد،   مـي قت و مقدار زيادي انرژي اضافي در بـدن          كردن خوراك سبب صرف و    

رنـدگان   نيـاز و همچنـين عـدم تحـرك، ايـن پ          بر ي پر انرژي و مازاد    ها  جيرهاسارت با دادن    

  .شوند مي خواريدچار اختالالت رفتاري همچون پر 

  

 شترمرغ 
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براسـاس نيـاز   هيچگاه نبايد به مقدار زياد خوراك پر كالري بـه پرنـدگان داده شـود و بايـد            

بهتر اسـت خـوراك در طـول روز    .  خوراك را  علوفه خوب و يونجه تشكيل دهد      بخشي از 

حـرك بيـشتر پرنـده بـراي يـافتن       كه اين امر خود باعـث ت شودهاي مختلف تقسيم  در وعده 

  .كند  و از چاقي آن نيز جلوگيري ميگردد ميخوراك 

  

  آشاميدن -4-1-1-2

 با باز شدن منقـار پـاييني كـه          . آب توسط منقار است    برداشتآشاميدن يك نوع فرآيند     

 Sگـردن بـه شـكل       سپس، شترمرغ آب را مكرراً به داخل مري مي كشد     ،باشد  متحرك مي 

ميزان آب روزانه مصرفي بستگي به شـرايط آب و هـوايي و             . شود  لعيده مي در آمده و آب ب    

  .نوع تغذيه دارد

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ها در حال نوشيدن آب در حيات وحش  شترمرغ-1- 4شكل
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  حركت-4-1-1-3

 بـه ازاي هـر   . به منظور يافتن غذا و يا در ارتباط با رفتـار اجتمـاعي اسـت   معموالًحركت  

ها به هنگام دويـدن بـه سـه           طول قدم . رود  مي پرنده يك متر به جلو       ،اه رفتن قدم در هنگام ر   

هاي كوچك در طول حـصار دويـده يـا در جـستجوي غـذا       ها در دسته  ماده. رسد  مينيز  متر  

دارند برعكس نرهـا    هايشان را بجز در حالت تهاجمي آويزان نگه مي          دم معموالًآنها  . هستند

  . زنند ي رو به باال در قلمروي خود قدم ميها  به صورت تك و با دمغالباً

  

  ايستادن-4-1-1-4

 آنان با چشمانـشان  .كند هنگامي كه شترمرغ ايستاده است دائماً اطراف خود را نظاره مي         

 مشاهده شـده اسـت كـه ايـن     .قادرند كه حتي از رويدادهاي پشت سر خود هم با خبر شوند          

 اگـر   .د را در يـك وضـعيت نگـه دارنـد          توانند به مدت طوالني سـرو بـدن خـو           پرندگان مي 

عـالوه بـر ايـن مهمتـرين     . چرخـد   سر شترمرغ فوراً در جهـت صـدا مـي     ،صدايي شنيده شود  

 رفتارهاي توليد مثلي، پرچيني و      ،هاي آنها در طبيعت اعم از تغذيه، آشاميدن، نظافت          فعاليت

  .پذيرد توليد صدا در هنگام ايستادن صورت مي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرغ نر در حالت ايستاده شتر-2- 4شكل

 شترمرغ 
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  رفتارهاي خوشايند -4-1-1-5

رفتارهاي خوشايند شترمرغ شامل رسيدگي به پر و بال، حمام شن، خميازه كـشيدن و كـش           

  . باشد دادن اندامهاي انتهايي و خلفي بدن مي

  

روزانه هر پرنـده بـه طـور متوسـط      براي مراقبت از پرها: رسيدگي به پر و بال    -4-1-1-5-1

هـا بعـد از بلنـد      صـبح معموالًزمان تميز كردن پرها  . كند  ميو ربع وقت صرف       يك ساعت   

 بـالش  و پر ميان در را منقارش مرغ شتر نظافت هنگام در. ها قبل از خواب است  شدن و شب  

 كـردن  نظافـت . شوند  مي كنده كهنه و شل پرهاي حالت اين در كه كشد  مي را آنها و كرده

 شـترمرغ  يـك  معمـوالً  .شـود   مي نيز انگشتان و پاها گردن، سر، جمله از ديگر اعضاي شامل

 همزمان نيز گله بقيه و شده ها  شترمرغ ساير تحريك باعث پردازد مي خود كردن تميز به كه

 هـا   شـترمرغ  مـشاركتي  كارهـاي  جـزو  فـردي  بهداشت. شوند  مي مشغول خود كردن تميز به

  .شوند نمي محسوب

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  سيدگي به سر و گردن شترمرغ در حال ر- 3-4شكل 

  

تميز كردن پرها و حمام كردن در شـن و آب           : حمام كردن در شن و يا آب       -4-1-1-5-2

محـيط مناسـبي بـراي حمـام     در صـورت امكـان بايـد         . است ها  شترمرغجز رفتارهاي جمعي    
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مـورد  تميز باشـد و محـل      خشك و  بايدها مورد استفاده براي حمام       شن.  گردد كردن فراهم 

  .  تا  به صورت  جمعي نيز حمام كردن مقدور باشد اي باشدازهبه اندنظر 

 و گـردن    در طول ساعات ظهر و در حالت نشسته با تكان دادن پرها            معموالًحمام كردن   

هـاي خـارجي و    اين امـر در درجـه اول باعـث از بـين رفـتن انگـل           .گيرد در شن صورت مي   

  . شود ميهمچنين تميز شدن پرها 

  

 
 
 
 
 
 
 

  ها در حال حمام كردن در آب ترمرغ ش-4- 4شكل

 
  

  

  

  

   شترمرغ نر درحال -5- 4شكل

  حمام كردن در شن وخاك

  

   رفتارهاي ناخوشايند-4-1-1-6

اي بـروز      محيطـي و تغذيـه     هـاي   سـترس اين رفتارها غالباً در فصل توليد مثل و يا بر اثـر ا            

برخـي از  . شـود  نيز مي توليد   كاهشزند و سبب      كند كه گاهاً صدماتي را نيز به پرنده مي          مي

  .اين رفتارها در ذيل عنوان شده است

 شترمرغ 
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هـاي نـر و يـا         هـاي مـاده، شـترمرغ       تواند بين شترمرغ    مبارزه مي  : رفتارهاي تهاجمي  -4-1-1-6-1

اي غالب است كـه شـترمرغ مـاده ديگـر را از        معموالً شترمرغ ماده  . شترمرغ نر و ماده صورت گيرد     

 حركات تهديد كننـده و  ا ديده شده كه ب)مرغ قوي دو شتربين (نردر ميان پرندگان . ميدان بدر كند 

 معموالً هر چه انـدازه      .رود   بيرون مي  شترمرغ قوي  از قلمرو    ضعيفصداهاي هشدار دهنده شترمرغ     

شود كه در برخي موارد حتي باعث تلفـات          تر باشد رفتارهاي هجومي بيشتر ديده مي        ها كوچك   پن

  .گردد بر اثر شدت حمله مي

  

  

  

  

  

  

  

 
  هاي نر درحال تعيين قلمرو  شترمرغ-6- 4شكل

 نامتوازني  ها  جيرهدود شدن فضاي تحرك پرنده و دريافت         :پركندن با منقار   -4-1-1-6-2

. شـود  مـي رفتاري از قبيل پركندن با منقـار   هاي  و پر انرژي در شترمرغ باعث بروز ناهنجاري       

ايـن  .  اري يك شترمرغ ديگـر دارد      نياز به همك   ،پرخوريبرخالف رفتارهاي خوشايند عمل     

هاي ديگر و نـدرتاً بـر روي         هاي ماده بر روي ماده      خصوصيت رفتاري عمدتاً توسط شترمرغ    

بندي قدرت در گروه كمتر دچـار ايـن   نرها به علت تقسيم. گردد هاي نر مشاهده مي   شترمرغ

اده اسـت   مرغ ديگـر كـه در حالـت ايـست           روي يك شتر   معموالًاين عمل    .گردند  مي عارضه

اي كـه    پرنـده . شـود   پرها بدون هيچ انگيـزه خاصـي توسـط منقـار كنـده مـي              . شود  انجام مي 

 محل پر هيچ گونه اقدامي نسبت به مبـارزه          شدنپرهايش كنده شده حتي درصورت خونين       

  .دنكيا فرار نمي
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   شترمرغ ماده در حال پر خواري شترمرغ ماده ديگر-7- 4شكل

  

ها و يا حتي نوع خوراك مصرفي         كمبود مواد مغذي، ويتامين   به علت    توان  ميپركني را   

 كـامالً ي آردي و هـا  جيـره . كننـد  مـي نسبت داد كه هر كدام به نوبه خود نقش مهمي را ايفا        

   يهـا  خـوردن خـوراك   بـراي    در صـورتي كـه       ، سريعتر خـورده شـود     تواند  ميآسياب شده   

  .ورد نياز استتر زمان بيشتري م ي درشتها دانهبا علوفه اي و 

البته وجود نوعي انگـل خـارجي شـبيه شپـشك نيـز باعـث نـوك زدن پرنـده و پركنـي                       

 كنتـرل  . رفتار غريزي بـراي از بـين بـردن ايـن انگـل خـارجي اسـت                 ، كه اين حالت   شود  مي

  .شود  سبب جلوگيري  مي تواند مداوم پرندگان و سم پاشي به موقع

ر از سقف و يا نصب توپ و يـا وسـايلي   آويزان كردن مقداري علوفه سبز در محل آخو  

 جلـوگيري و كـاهش رفتـار    براي تا حدودي ، ولي جلب توجه بكنند   ،كه قابل بلعيدن نباشند   

  .پر كني مفيد است

  

����������  ��� �	
 بـه صـورت     ، زمـين   و عمل نوك زدن به حـصار، تيرهـاي حـصار           :

اش را از روي كنجكـاوي بـا         در طول اين عمل پرنده منقار بـسته       . ايستاده مشاهده شده است   

هـاي    اين عمـل گاهـاً بـر اثـر اسـترس      .آورد   مورد نظر فرود مي    ءاي شديد بر روي شي     ضربه

تواند در بعضي از پرندگان شدت پيدا كند، تا حـدي كـه پرنـده را بايـد از گلـه               ناگهاني مي 

 شترمرغ 
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كـه  طور كه در بخش پركندن با منقار توصيه شد، آويزان كردن وسـايلي                همان. حذف كرد 

  .كند قابليت بلعيدن نداشته باشند در كاهش اين رفتارها كمك به سزايي مي

  

  دفع ادرار و مدفوع -4-1-1-7

. گيـرد   مـي دفع ادرار و مدفوع شترمرغ به صورت جداگانـه در حالـت ايـستاده صـورت                 

در ايـن حالـت     . آيـد   براي دفع اين مواد ابتدا بخش انتهايي روده از غالف داخلي بيرون مـي             

تـدا ادرار بـه     در اب . ك شترمرغ ماده و اندام تناسلي شترمرغ نر قابل مشاهده است          آ كلو ناحيه

ادرار . شـود  اي دفـع مـي   اي رنـگ فـشرده    و پس از آن مدفوع قهوه صورت مايع سفيد رنگ   

 يـك درصـد اسـيد       حـاوي  آبكي شفاف و كمي زرد رنگ بوده و حـدوداً            معموالًشتر مرغ   

  .  و بسيار غليظ است ادرار سفيد.اوريك غيرمحلول است

  

 
  

  

  

  

  شترمرغ نر درحال دفع ادرار-8- 4شكل

  

  

   رفتارشناسي توليدمثل در شترمرغ-4-1-2

  ها در شرايط طبيعي   تعيين قلمرو و آشيانه سازي شترمرغ-4-1-2-1

نرهـاي  . كند  ي دارد كه به ندرت با قلمرو نرهاي ديگر تداخل پيدا مي           ئشترمرغ نر قلمرو  

تـري را تحـت كنتـرل قـرار      عي دارند اما نرهاي غيربـارور منطقـه كوچـك      قلمرو وسي   بارور،

يـشان   زننـد و نرهـا بـا نـشان دادن قلمروهـا            هاي ماده بين اين مناطق پرسه مـي         پرنده. دهند  مي

توانـد    پرنـده مـاده مـي     . كننـد   گيـري دعـوت مـي       ها را به جفت      آن ،زدن به زمين    توسط پنجه 



   پرورش راهنماي/  34

شـترمرغ نـر وظيفـه دارد بـا      .او را تـرك نمايـد    ين كـه    تصميم بگيرد كه با نر جفت شود يا ا        

   انجـام شـد،  گيري جفت هنگامي كه .هايش گودالي را به عنوان النه در زمين حفر كند       ناخن

اي اسـت كـه بـا         ايـن همـان پرنـده     . كند  گذاري مي   در اين قلمرو شروع به تخم     » اصلي«مادة  

شـوند    كـه وارد ايـن قلمـرو مـي    هاي ديگـري   هر چند ماده  . خوابد  ها مي   كمك نر روي تخم   

گـذاري   نيـز در ايـن قلمـرو تخـم    » فرعـي «هـاي   گيري كنند و ايـن مـاده    توانند با نر جفت     مي

مـادة  ). خوابنـد  هـا نمـي   روي تخـم (كننـد  كشي مشاركت نمي     اما در امر جوجه     خواهند كرد، 

در جاي قلمرو خودش » اصلي«تواند مادة   كند مي   گذاري مي    تخم  كه در يك قلمرو   » فرعي«

اش را   هـاي قلمـرو     به عالوه پرنده نر نيز ممكن است قادر نباشد تـا تمـام تخـم              . ديگري باشد 

   .گيري كند بارور كند اما ممكن است در قلمروهاي ديگر هم جفت

هـا توسـط پرنـده نـر و           كشد و تخم     روز طول مي   21-28گذاري بيش از      در طبيعت تخم  

ها به    كه تعداد تخم    هنگامي. خوابند  ها نمي   وي تخم ها ر  اما آن  .شوند  ماده اصلي محافظت مي   

خوابنــد و  هــا مــي  در طــول روز روي تخــم هــا و مــاده نــر شــبپرنــده  عــدد رســيد 30-25

هـا در طـول    كند كه تخـم   خاص هر دو جنس كمك مي پر و بال. شود كشي آغاز مي    جوجه

م را زير خـود جـا    تخ20تواند حدود  از آنجا كه پرنده فقط مي. كشي محافظت شوند  جوجه

كنـد و بيـرون از آشـيانه     هـا جـدا مـي      هـاي اضـافي را از ديگـر تخـم            ماده اصـلي تخـم      دهد،

هاي فرعي هستند چـرا كـه مـاده اصـلي         شوند متعلق به ماده     هايي كه جدا مي     تخم. گذارد  مي

ه هايي كه ماده اصلي براي اين كار از آن اسـتفاد             نشانه  هاي خودش را بشناسد،     تواند تخم   مي

  .كند هنوز ناشناخته هستند مي

هـايي دارد و بـه افـزايش      مزيـت  هايي كه متعلق به خود پرنده نيستند، خوابيدن روي تخم  

هـا توسـط والـديني متفـاوت          كه مراقبت از تخم     هنگامي. كند  باروري و توليدمثل كمك مي    

وليـدمثلي  رفتار ت . رود  كشي هم فراتر مي     دوستي از امر جوجه     گيرد اين حس نوع     صورت مي 

هايي گرفت كه براي پرورش    توان درس    متفاوت است و از اين مشاهدات مي        شترمرغ كامالً 

  .ها كاربرد دارد آميز اين پرنده موفقيت

  

 شترمرغ 
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 رفتار توليد مثلي در شترمرغ هاي نر و ماده - 9-4شكل 
  

  گيري شترمرغ  رفتار جفت-4-1-2-2

 گـردن،   دمثل بـا افـزايش رنـگ قرمـز منقـار،      هاي نر آمادگي خود را براي توليـ         شترمرغ

هـاي هـواي     كيـسه هـا آن. دهنـد   پوست پاها خصوصاً قسمت جلويي ساق پاهايشان نـشان مـي          

كنند كه در كيـسه هـوا        كنند و صداي آوازي با فركانس پايين توليد مي          شان را باد مي   گردن

. كننـد   حركـت مـي  هـاي آهـسته در محـدوده قلمروشـان     با قـدم هم  ها  ماده. شود  پيچيده مي 

.  گيري نرها همراه اسـت      نمايش مقدماتي جفت  گاهي با    انسان به كنار حصارها      دننزديك ش 

 هـا را بـاز    بـال  نشيند، مي در اين زمان نرها روي زمين        . است 1گيري  جفت مرحله بعد رقص     

ايـن  . كنـد   گردنش را بـاد مـي     زند و   كرده و گردنش را به سمت پشتش به دو طرف بدن مي           

 گيـري و تعيـين مالكيـت قلمـرو     هـايي جهـت جفـت     هـا نـشانه     هاي پرنده نر بـراي مـاده      رفتار

 بعد از اينكه شترمرغ نر و ماده با اعمال سمبليك يك محـل شـني فرضـي را بـراي                    .باشد  مي

 شـترمرغ نـر     ،شـان را جهـت سـاختن آشـيانه نـشان دادنـد             النه خود انتخاب كردند و تمايـل      

  . گذارد ميرفتارهاي جنسي خود را به نمايش 

                                                           

1- Kantling  
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  گيري گيري شترمرغ نر قبل از جفت  نمايش رقص جفت-10- 4شكل

  

 به هم زدن منقارهـا و   آغاز رابطة جفت شدن ميان دو جنس نر و ماده با پايين انداختن سرها،     

 ايـن رفتارهـا در    اغلب،). ۴-A١١ شكل (شود  ها، انجام مي به سمت پايين و جلو آوردن بال

 باشد منقارش را به    گيري  جفتمند به      اگر ماده عالقه   .شود  نتخابي مشاهده مي  محوطه قلمرو ا  

 آورد ها و دمش را به نشانه رضايت بـراي جفتگيـري سـمت پـايين مـي            زند و سر، بال     هم مي 

)B11-4(     كه دمش را به سمت باال نگه داشته اسـت            در حالي  ،نشيند   و سپس روي زمين مي. 

 برروي    و) C11-4(ايستد  گيري روي پاها مي     ر براي جفت   پرنده ن  ،در پاسخ به اين حركات    

 بـاز    هايش را بـه سـمت بـاال و پهلـو            زند، در حالي كه بال      انگشت پا بر روي زمين ضربه مي      

پرنده نر با گذاشتن پاي چپش روي كمر ماده نشسته و بـر قـسمت               . كرده و نگاه داشته است    

 به صورت خم شده در روي زمين قـرار  شود و پاي راست شترمرغ نر       ران بدن ماده سوار مي    

   ).D11-4 (گيرد مي

ورش راهنماي ر شترمرغ پ
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  ها گيري شترمرغ  مراحل جفت- 11-4شكل 

  

گيـرد، وقتـي حركـات دم      توسط باال و پايين رفتن دم انجام مي1فرورفتن آلت تناسلي نر   

دهنده آن است كـه پرنـده نـر موفـق بـه        نشان )دم به سمت پايين قرار گرفت     (در نر ثابت شد   

 روي  گيـري   جفـت گيري در نر بـا نمايـشي شـبيه رقـص              عمل جفت . شده است  گيري  جفت

ماده نيز ممكن اسـت  پرنده . پرنده ماده و انزال با صداي خرخر گلويي پرندة نر همراه است          

  .گيري به هم بزند  خود را در طول جفت  نوك

 از ايــستد و فــالوس بعــد نــر مــيشــترمرغ  ،گيــري كامــل شــد جفــتعمــل هنگــامي كــه 

 و حـداكثر يـك بـار در    ها نسبتاً كم گيري در شترمرغ جفت. ماند ري بيرون باقي مي  گي  جفت

                                                           

1- Phallus 
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 مشاهدات نشان داده اسـت كـه ايـن عمـل از الگـوي روزانـه خاصـي         .گيرد  روز صورت مي  

  .كند پيروي نمي

 
  

  

  

  

  

  

  

گيري  شترمرغ نر وماده در حال جفت-12- 4شكل
  

  

  رمرغ رفتارهاي توليدمثلي ناخوشايند در شت-4-1-2-3

ميـزان بـاروري   گـذاري يـا   تخـم  شـامل مشكالت متداول در ارتباط با توليدمثل شترمرغ       

 منـد    شود و اگـر او عالقـه        سيستم توليدمثلي شترمرغ توسط پرنده ماده كنترل مي       . پايين است 

توانـد     ايـن مـسئله همچنـين مـي        .اعمال توليد مثلي با مشكل مواجه ميگردد        به پرنده نر نباشد   

. دنشـو    نگهـداري مـي    در يك پن   باشد كه     ديگري    ماده به پرندة نر   پرنده  عالقه   عدم   بعلت  

 3ها بـه صـورت        اكثر پرنده . ميگرددمند     قلمرو مجاور عالقه   ماده به پرنده نر    پرندة   نيز گاهي

 در نتيجـه     شـوند،   هاي توليدمثلي جداگانـه نگهـداري مـي         در آشيانه )  ماده 2 نر همراه    1(تايي

گيـري      يابي يـا جفـت      جفت. ها در بين خودشان نيز مشكل ساز باشد         ادهممكن است رقابت م   

در سيستم گروهي نيز    . هاي ديگر مختل شود     تواند توسط ماده    موفق پرنده نر با يك ماده مي      

  . شوند يابي  ممكن است نرها باعث اختالل فعاليت جفت

گـذاري و   يش تخـم  راه عملـي مناسـبي بـراي افـزا      ها براي انتخاب جفـت      آزاد گذاشتن ماده  

صـورت گروهـي     مولـد و مولـدي كـه بـه       ي پـيش  ها  شترمرغعالقة بين جفت     .باروري است 

  . منتقل نمود  مجزا براي توليد مثلهاي  به آشيانهشوند را مي توان شناسايي و نگهداري مي

ورش راهنماي ر شترمرغ پ  /
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تواند بـا   دار مي گيري يا تهاجم باشد كه مزرعه      تواند عالمتي براي جفت      مي شترمرغ نر رقص  

گيـري اغلـب بـه        رقـص از نـوع جفـت      . رين، تفاوت بين دو نوع رقص را تـشخيص دهـد          تم

 و حركـات تهديـدآميز صـورت        هـا   بالسرعت در مقابل انسان بدون تكان دادن زياد از حد           

اگـر فـرد آن جـا را    . يابـد   بار تاب دادن گردن ادامه مي30-35اين عمل با بيش از   . گيرد  مي

رقصيدن براي . دهد رقص را ادامه مي)  ثانيه 20-30( از آن   نر تا مدتي پس    معموالًترك كند   

 بـار حركـت دادن      15-20 و تهديد كامـل اغلـب بـا          ها  بال همراه با تاب دادن      معموالًتهاجم  

كنـد و      پرنـده رقـصيدن را متوقـف مـي          معموالًاگر شخص حركت كند     . گردن همراه است  

  .دود دنبال او در كنار حصار مي بهكند يا  رود نگاه مي ايستد و به فردي كه راه مي مي

 يا بال زدن كه با پايين انداختن سر در ماده و بـه هـم زدن     1در مقايسة با آن، رفتار كالكينگ     

گيـري    گيرد، فقـط بـه عنـوان رفتـار جفـت            منقار و پايين آوردن و باز كردن بال صورت مي         

 عمـل كالكينـگ را      هـا بـراي انـسان       مشاهدات نشان داده است كه اكثر ماده      . شود  تفسير مي 

  . نشينند گيري روي زمين مي دهند و اغلب به عنوان شروع  جفت انجام مي

شـده در سـاعت هـاي اوليـة خـارج شـدن از تخـم                   تازه هچ  جوجه  در قلمروهاي طبيعي،  

 آن ها را به عنوان والدين و اعضاي گونه خودش            كند و سپس،    مستقيماً به والدينش نگاه مي    

يابنـد،    ها بـه صـورت مـصنوعي پـرورش مـي            ي مصنوعي كه جوجه   كش  در جوجه . شناسد  مي

پـذيري داشـته و آنهـا را بـه عنـوان       هـا تـاثير  از انـسان ) خصوصاً پرندگان آبزي  (ها  اكثر پرنده 

-هاي شترمرغ از فردي كه آن       به همين شكل ممكن است جوجه     . كنند  والدين شان دنبال مي   

  . ها را پرورش داده تاثيرپذير باشند

عالمـت خـوبي در   نمـي توانـد   هـا نـسبت بـه انـسان         قص نرها و كالكينگ ماده    نمايش ر    

نـسبت  تواننـد      زيرا نشانگر آن است كه پرندگان از نظر جنسي بالغ شده اما نمي             .باشدمزارع  

گيـري     جفـت  ،هـا حـضور ندارنـد       يا هنگامي كه انسان   العمل نشان دهند و       به يكديگر عكس  

 اگـر دو    خـصوصاً  در رفتار يكديگر اختالل ايجاد كننـد،  توانند    خود پرندگان هم مي   . نمايند

برخـي  . به نمايش بپردازنـد  ،نر به طور مداوم در كنار حصاري براي مشخص كردن قلمروها         
                                                           

1- Clucking  
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گـذاري شـان بـه     يابنـد تخـم   اي جديد انتقال مـي      اي جديد يا مزرعه     از پرندگان كه به آشيانه    

ــي  ــق م ــا    تعوي ــوارد ت ــشتر م ــد و در بي ــس ا 6افت ــه پ ــي  هفت ــته نم ــي گذاش ــود ز آن تخم . ش

توانند باعـث اخـتالل در     مي،ايستند  كه مقابل حصارهاي آشيانة پرندگان مي      بازديدكنندگان

رفت و آمد وسايل نقليه سنگين يـا صـداي فرودگـاه         . رفتار طبيعي توليدمثلي پرندگان شوند    

طق آرام  مولـدين در منـا  شـود سـعي    بايـد    جا كه ممكن اسـت      تا آن . هاست  هم مزاحم پرنده  

كننـدگان   از حد بازديد  از حضور بيش  بايد.داده شوندهاي اصلي قرار      مزرعه و دور از جاده    

  .گرددگذاري جلوگيري  هاي تخم ه در اطراف محدود

  

  ها در مزرعه  سازي شترمرغ  النه-4-2-1-4

 كـشيدن روي زمـين مـشخص     ها تنهـا بـا نـاخن         محل آشيانه شترمرغ    در زيستگاه طبيعي،  

 كـه از آن بـه   قـرار مـي گيـرد    شني در اختيار پرنـدگان  معموال محوطه    و در مزرعه     شود  مي

 اسـتفاده نكننـد بـراي خودشـان         اين آشيانه ها    ها از     اگر پرنده . كنند  عنوان آشيانه استفاده مي   

بهتر اسـت كـه   . دكنن گذاري مي تخم،هرجا كه دوست داشته باشنديا  و  كردهآشيانه درست   

 زيرا به حفظ كيفيت تخـم كمـك         ، تهيه شده استفاده كند    آشيانه كه از    شودپرنده را تشويق    

    .مي گردد تهيه شن و با استفاده از  محوطه سرپوشيده آشيانه در. كند مي

آوري تخم بايد به دقت انجام   بنابراين جمع  خود بوده    ي نر بسيار مراقب قلمرو    ها  شترمرغ

 پشت نكنيـد چـون ممكـن  بـه شـما      داردهرگز به شترمرغ نر بالغي كه حالت تهاجمي       . شود

دانـد كـه    كنـد زيـرا پرنـده مـي     دراز كشيدن روي زمين هم از شما محافظت نمي  . حمله كند 

داشتن چوب بلنـد و سـبك امـا محكـم بـراي دور نگـاه داشـتن                  . چگونه به انسان ضربه بزند    

  .پرنده در فاصله مناسب ضروري است

گـذاري   هـا از آشـيانه پـس از تخـم       خـم تبرداشتن و خـروج       در پروش تجاري شترمرغ،     

در . يابـد   گـذاري افـزايش مـي       در اين صورت توليـد تخـم طـي فـصل تخـم            . استضروري  

 در  . جعع آوري و خوابيدن بر روي تخمها از پرنـدگان گرفتـه مـي شـود                فرصت   اينصورت
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آشـيانه  اي بـه تـرك    كند در حالي كه ماده عالقه ميمراقبت  قلمرو، نر از     طبيعي كشي  جوجه

   .  ندارد را  انسان شدنحتي هنگام نزديك

  

   رفتار شناسي جوجه شترمرغ-4-1-3

 ولي مـشخص شـده   ، در حيات وحش كم است ها ي شترمرغ ها  جوجهرفتار  از  اطالعات  

ــاگوني از گياهــان مختلــف و درصــورت دسترســي   هــا جوجــهكــه  ــواع گون ي كوچــك ان

 كننـد  مـي  آشـيانه را تـرك   هـا  جوجـه  زماني كه. خورند ها را نيز مي هايي مانند موريانه  حشره

 هفتگـي   6-8در سـن    . شـوند   نمـي برند، اما توسـط آنهـا تغذيـه          همراه والدين خود به سر مي     

 دهند مي جوجه تشكيل    50-100 شامل گروه هائي را   گرد هم آمده و      ها  جوجههايي از    دسته

  .اداره مي شوندكه زير نظر يك جفت از بالغين 

 را در هـا  شـترمرغ  امكان توصيف رفتـار جوجـه   انجام شده  تحقيقات، هاي اخير در سال

ثابت شده است كه نحوه رفتار پرنده شاخـصي از          . اي به ما داده است     محيط پرورشي مزرعه  

  .باشد سالمتي حيوان مي

 توصـيف شـده تـا نـشان داده شـود كـه پرنـده چگونـه           ها  جوجههاي مهم رفتار     در ذيل جنبه  

  . كند كه آيا از محيط خود راضي است يا نه به پرورش دهنده اعالمتواند مي

  

  دهند هاي شترمرغ در طول روز چه كارهايي انجام مي  جوجه-4-1-3-1

 نـشيند   مـي پس از خروج جوجه از تخم، ابتدا بر روي پاهاي خود در زير المپ حرارتي                

اين سرو صـدا  نـشان دهنـده تـرس پرنـده از تنهـا         . كند  و تقريباً به طور مداوم سر و صدا مي        

شدن در محيط باز و ناآشنا است و يك رفتـار غريـزي اسـت زيـرا در حيـات وحـش صـدا                        

كردن موجب خواهد شد تا والدين به نزد جوجه بازگشته و به محافظـت و گـرم كـردن آن                    

 هـا   جوجـه  كه   گردد  مياز پر شترمرغ در محوطه پرورش موجب        قرار دادن انبوهي    . بپردازند

 سـر و  معموالًاحساس امنيت و آرامش نمايند و سر و صداي آن متوقف گردد  در روز دوم         
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نمايـد تـا بلنـد      و تـالش مـي  نـشيند   مياي     و به آرامي در گوشه     شود  ميصداي پرنده متوقف    

  .شود مي بيشتر در روز سوم فعاليت جوجه. شود و به اطراف حركت كند

 كم است و تنها به چيزهايي كه در نزديكي شان           معموالً رفتار نوك زدن در طول اين مدت        

بـراي شـروع   .  تا ببيند آيـا قابـل خـوردن اسـت يـا نـه      زنند  ميو يا در كف سالن است نوك        

خوراك دهي ميتوان مقدار كمي خوراك پلت شـده در كـف اتـاق پاشـيد و آب نيـز بايـد             

در روز چهـارم جوجـه بايـد از زمـين بلنـد شـود و در                 . اختيارشان قـرار گيـرد    تمام وقت در    

  .اطراف محوطه حركت كند و دان و آب مصرف كند

  

  

  

  

  

  

  

  

   زمان بندي فعاليت روزانه جوجه شترمرغ-13- 4شكل

  

هــاي گونــاگوني  شــان را صــرف انجــام فعاليــت ي شــترمرغ مقــداري از وقــتهــا جوجــه

نـشان   13-4شـكل    روزگـي در     7-14 از   هـا   جوجـه  شده براي    زمان كارهاي انجام  . كنند  مي

 بيش از نيمي از زمـان  سالنقدم زدن در محوطه و خوراك خوردن از كف       . داده شده است  

هـا منجـر بـه تحريـك اشـتها و بهبـود               دهـد و ايـن فعاليـت         را به خود اختصاص مي     ها  جوجه

اي براي مصرف     ليت ماهيچه شود و در اين حالت جوجه با افزايش فعا          ها مي   وضعيت ماهيچه 

ايستادن زير المـپ حرارتـي       عدم فعاليت، از قبيل ايستادن،       .شود  بيشتر خوراك تحريك مي   

در حدود   
5
آشـاميدن آب  . دهـد  ميها را به خود اختصاص       زمان صرف شده توسط جوجه     1
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 را  هـا   جوجـه  بسيار مهم است ولي خوراك خوردن از ظروف خوراك بخش كمي از رفتار            

اي كه براي جوجه با فراهم كردن اسـباب   در مطالعه. دهد ميدر طول روز به خود اختصاص    

 و بـه  كننـد   مـي  اسباب بازي را به اطراف قفس پرتاب         ها  جوجه نشان داد كه     ،بازي انجام شد  

نيـز  ) از قبيل ظـروف خـوراك  (دوند و در اين حالت به اشياء غير قابل خوراكي دنبال آن مي  

هـا را بـه خـود اختـصاص            از زمان جوجـه    10%ها حدود     زنند و مجموع اين فعاليت      مينوك  

رونـد   ديگر رفتارهاي گوناگوني كـه جـزء رفتارهـاي غيراختـصاصي بـه شـمار مـي       . دهد  مي

اي توسط پرنده ديگر خيلي       نوك زدن پرنده  . گيرد  ميها را در بر       از زمان جوجه  12  %حدود

   .شود ميان الگوهاي رفتاري ناهنجار شناخته كند و بعنو بروز مي ) >1( %كم 

آل يـك گـروه از   بـه طـور ايـده   . فعاليت مهمترين عالمت آسايش و رفـاه جوجـه اسـت     

گـرم  . ها بايد به طور مساوي در تمام منطقه قفـس و بـه اطـراف قفـس حركـت كننـد        جوجه

حـيط  اي از آرامـش پرنـده در م       شدن پرنـده در زيـر المـپ حرارتـي در حـد متعـادل نـشانه                

) باشـد هواي اتاق پـرورش سـرد   (اگر درجه حرارت اتاق پرورش پايين باشد  . پرورشي است 

پرندگان مقداري از زمانشان را براي گرم شدن در زير المپ پرورشي و با چـسبيدن بـه هـم            

، متأسفانه اين بدين معني است كه آنها چيزي نمي خوردند و در ايـن حالـت   كنند ميصرف  

. كه انرژي صرف رشـد شـود    تا اينشود ميصرف گرم نگهداشتن بدن تمام انرژي بدن آنها  

 از المـپ پرورشـي      هـا   جوجـه حرارت اتاق بيش از حد گرم باشـد در ايـن صـورت              چنانچه  

كنند و دور از بدن نگه مي دارند در ايـن            هايشان را به سمت باال باز مي        كنند و بال    دوري مي 

ن را پوشـانده در معـرض هـوا قـرار مـي             هايـشا   كه روي دنده  ) بدون پر (حالت پوست لخت    

 در موارد گرماي شديدتر پرنده منقارش را تا نيمه          . گرما را از دست بدهند     توانند  ميگيرد و   

1مجراي حنجره " و با    كند  ميباز  

 كه شكلي از له له زدن است از طريق تبخير آب از دهـان           "

  . كند و حلق خود را خنك مي

                                                           

1- gular flap 
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جمـع   در محوطـه نشـسته باشـند و زيـر المـپ پرورشـي             ها به طـور پراكنـده         چه جوجه  چنان

شود كه درجه حرارت محيط بـاال اسـت و بايـد در دمـاي      نشوند، در اين حالت مشخص مي     

  . اتاق پرورشي تجديد نظر صورت گيرد

دهنـد كـه بخـش كوچـك و كمـي از       ها رفتارهاي ديگري نيز از خـود بـروز مـي       جوجه

كـه دهـان را بـاز    ( اين رفتارها شامل خميازه كشيدن.دهند ها را تشكيل مي الگوهاي رفتار آن  

اند   هايشان را باز كرده     در روي نوك انگشت پايشان در حالي كه بال        (» چرخيدن«،  )كنند  مي

و دويدن در محوطه است كه هم چرخيدن بر روي انگشت پا و هـم دويـدن در          ) چرخند  مي

كيفيـت پـرورش نيـز      سـت و بـه نـوعي نـشان دهنـده            ها  جوجـه محوطه نشان دهنده سـالمت      

  .باشد مي

  

   ترس جوجه-4-1-3-2

 از ، اسـترس وارد شـده اسـت   گانشود كـه بـه پرنـد       ها تنها وقتي شنيده مي      صداي جوجه 

در طول روز نبايد صدايي شـنيده شـود و   . قبيل جدا شدن يا خارج شدن از كنار هم نوعانش   

اگـر صـدايي از     . ي وارد كنـد   تواند به سالمت گلـه آسـيب جـد          ميايجاد صداهاي ناگهاني    

ها شنيده شود نشان دهنده آن است كه مشكل خاصي در اتاق پرورشـي رخ داده كـه                    جوجه

هـا در محـيط پرورشـي پراكنـده هـستند و هـر يـك              در مواقع عادي جوجـه    . بايد رفع گردد  

هـا همگـي بـا        مشغول انجام يك فعاليت جداگانه هستند اما در مواقـع بـروز اسـترس جوجـه               

 به صورت لرزان در يك گوشه و به صورت فشرده كنار يكـديگر            "ووهاووو"ايجاد صداي   

 پرنـده شـروع بـه     ،شـويد  ها نزديك مي ها به آن جوجهزماني كه براي گرفتن   . شوند  ميجمع  

  .نشيند به دام بيفتد سريعا مياي كه راهي براي فرار ندارد  ولي اگر در گوشه،كند فرار مي

  

   خوراك خوردن-4-1-3-3

اگـر پرنـده بـه خـوراك       .  مهمترين بخش زندگي جوجه شترمرغ است      خوراك خوردن 

 كـه مـصرف خـوراك در آن بـه ميـزان           شـود   مـي اي نداشته باشد، مشخص       گرايش و عالقه  
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 45 / رفتارشناسي – چهارم  فصل 

 جــدا از .در ايــن صــورت جوجــه خــوب رشــد نخواهــد كــرد  . آل نيــست مطلــوب و ايــده

تـار تغذيـه نامناسـب    تواند به رف خاص و عوامل تاثير گذار بر سالمتي، تلفات مي     هاي  سترسا

 تعجب آور نيست كـه بـسياري از تحقيقـات هـر روزه جهـت درك عوامـل                  نيز مرتبط باشد  

  .گيرد هاي جوان انجام مي اي جوجه موثر بر رفتار تغذيه

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جوجه شترمرغ در حال خوراك خوردن و آشاميدن آب- 14-4شكل 

  

    اقالم خوراكي مورد عالقه -4-1-3-4

.  در سنين پايين به چرا خواهند پرداخـت        ، حق انتخاب داده شود    ها  شترمرغاگر به جوجه    

  در آنهـا  پـرورش اين موضوع علـت    چراگاه مناسب قابل دسترس نيست و        غالباًاما در ايران    

هـا خـوراك كنـسانتره آردي و پلـت شـده دريافـت                در عـوض، جوجـه    . سيستم بسته اسـت   

گونـاگوني از اقـالم خـوراكي چـاپر شـده،        ها فرموله شده و مواد        كنند كه مخصوص آن     مي

ها   همچنين جوجه . شود  مييا تركيبي از هر دو استفاده       ) يونجه معمولي  مانند   (سبزيجات تازه 

هـاي بـرگ سـبز بعنـوان اقـالم           تكـه . دهنـد   عالقه زيادي نشان مـي    حشرات و الروهايشان    به  

تن آنهـا از زمـين   ها در برداش ي جوان تشخيص داده شده و جوجهها  جوجهخوراكي مطلوب   

 بدون توجه به سن، به علوفه چـاپر         ها  شترمرغهمه  . كنند  ميو خوردن آنها بسيار خوب عمل       



46  /  

 kg 2 هفتـه، بـا   3بيـشتر از  (هـاي كوچـك   جوجه شترمرغ . شان نياز دارند    شده به تناسب جثه   

به همـان نـسبت نيـز بـه مقـداري      و ) mm 5×5(به قطعات كوچكي از برگ نياز دارند  ) وزن

 .ها جلـوگيري كنـد      شان نياز دارند كه از انباشتگي در دستگاه گوارش آن           زه در جيره  سنگري

چـرا  . هاي پرورش داده شده بـسيار مـشكل اسـت           اطمينان از حفظ سرعت رشد مطلوب در تمام جوجه        

شوند علوفه سبز با كيفيت خـوب كميـاب          كه زماني كه تخم هاي آخر فصل در پاييز و زمستان هچ مي            

هـا بـسيار    ها از نظر ميـزان فيبـر بـاال هـستند، تهيـه جيـره متعـادل از آن             از آنجائي كه علوفه   بعالوه  . است

  .هاي متنوعي به مصرف حيوان برسانيم مشكل است مگر اين كه علوفه

ها در زمان كوتاهي جيـره        كنند كه آن    ها را چنان تحريك مي      هاي سبز تازه جوجه     علوفه

. كننـد  راي يافتن مقدار بيشتر علوفه چاپر شده مـي     خود را خورده و سپش شروع به جستجو ب        

ها به سادگي به سراغ جيـره پلـت شـده             اگر موفق به پيدا كردن مقادير بيشتري نشوند جوجه        

 شـان   خود نخواهند رفت و بنابراين زماني كه در پيدا كردن علوفه سبز نـاتوان شـدند تـالش                

اشـتها شـايد    شده به عنوان يـك محـرك        بنابراين تهيه علوفه سبز چاپر    . نتيجه خواهد ماند   بي

وقتـي كـه   . يابـد   مصرف پرندگان از خوراك پلـت شـده كـاهش       اثر معكوس داشته باشد و    

 خوراك هـستند و     ها  پلت كه   شوند  ميآنها متوجه   )  هفتگي   8باالي  (  بزرگتر شدند  ها  جوجه

شان اضـافه    به راحتي مقداري برگ سبز چاپر شده و سنگريزه به جيره        توان  ميدر اين حالت    

  .كرد تا پرندگان براي رفتن به چرا نيز آماده شوند

 اگرچـه اغلـب   كنـد،  مـي  فـراهم  هـا  جوجهاي براي  خوراك پلت شده جيره باالنس شده     

ها را بعنوان     ي شترمرغ بالفاصله پلت   ها  جوجهبسياري از   . شكل ظاهري آنها اشتها آور نيست     

د بگيرنـد، يـا بـه آنهـا آمـوزش داده      دهند و هر يك بايد خودشان يـا    خوراك تشخيص نمي  

گيـري خـوراك و نحـوه خـوراك دادن         در اين مورد امكان قـرار     . ها را بخورند    شود تا پلت  

  .باشد خيلي مهم مي

 و گـردد  مـي در ايران از خوراك پلت شده به صورت محدود در برخي مـزارع اسـتفاده     

  :شود مياده هاي ذيل استفبراي ايجاد شناخت جوجه نسبت  به  خوراك از روش
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 شود  ميقراردادن خوراك و آب از روز اول و بالفاصله بعد از خروج از هچر كه باعث                  -1

 با خـوراك و آب آشـنايي   كند، مي نوك زدن در اطراف خود  بهجوجه از زماني كه شروع   

 .پيدا كند

 كه بستگي بـه نـوع   باشد ميرنگ جيره امري حياتي در جلب جوجه به  سمت  خوراك     -2

 باعث تحريك بيشتر جوجه به خـوراك و نـوك       رنگ جيره سبز    .ات آن دارد  جيره و تركيب  

 .شود ميزدن به آن 

 باعـث  طلبـد و  خـوراك كـه صـبر زيـادي را مـي     زدن با انگشت به داخل ظروف آب و          -3

 .نمايند جوجه به تقليد از انگشت شروع  به نوك زدن به آب و خوراك  شود مي

با سبزي خرد كـن خـرد   كه  همراه با برگ آن هاي يونجه  ساقهبرگ سبز يونجه تازه و يا  -4

ي كوچـك  هـا   كـه خـصوصا بـراي جوجـه     روي خـوراك ريخـت    توان بـر      شده باشد را مي   

 .محرك خوبي است

 برخـي   .دهنـد   مي خشك نشان ن   كامالًي شترمرغ ميل  چنداني به خوراك هاي         ها  جوجه -5

دي بـه نـوعي آن    با پر كردن دهان خود  از آب و تخليه آن بر روي خوراك آر             ها  جوجهاز  

 .نماينـد    آن مـي   آورند و سپس شـروع بـه مـصرف         گلوله شده در مي   مرطوب و   را  به حالت     

 ها جوجهو افزايش مصرف خوراك توسط        سرعت مصرف   موجب  كردن خوراك  مرطوب

 .گردد مي

هـا   ن  جلب توجه كند بـا قـرار دادن آ    ها  جوجه كه براي    براقاستفاده از قاشق و يا وسايل        -6

هـا راجلـب كـرده و     اي رنـگ توجـه آن   ك و آب به خصوص اجسام نقـره در ظروف خورا  

 .شود ميباعث نوك زدن به خوراك و آب 
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 شود رنگ كردن داخل ظرف آب كه باعث تحريك جوجه به آشاميدن مي-15- 4شكل

 
 در داخـل    قطعه به تعداد يك و حداكثر دو        ها  جوجهي معلم، كه اين     ها  جوجهاستفاده از    -7

ي كوچـك تـر از      هـا   جوجه و   شوند  ميي تازه  هچ شده قرار داده        ها  جوجهطه پرورشي   محو

تفاوت اندازه ميان جوجـه معلـم و        . كنند  ميآن  ها خوراك خوردن و آب خوردن را تقليد           

ي ديگر نبايد زياد باشد چرا كه در اين صورت توسط جوجه معلم آسيب مي بيننـد      ها  جوجه

  .شوند ميو يا لگد  مال 

 
   مكان و نحوه خوراك دادن-4-1-3-5

 پـيش از آن  ،شان هستند هاي شترمرغ ابتدا نيازمند تشخيص خوراك قابل دسترس         جوجه

، بـا وجـود   هـا  جوجـه اين امر شايد ساده به نظر برسد اما بسياري از . كه بتوانند آن را بخورند    

ن آن   موفـق بـه پيـدا كـرد        ،هاي گوناگوني از قفـس خـوراك وجـود دارد          اين كه در بخش   

 كه خوراك در محل مناسـبي قـرار داده نـشده و بـه     شود ميمشكل از آنجا ناشي    . شوند  نمي

 بـه مقـدار زيـاد خـوب         هـا   پلـت پر كردن ظرف خوراك بـا       . شود  ميراحتي تشخيص داده ن   

 يـك تـوده بلنـد سـبز كـدر را خواهنـد ديـد و قـادر بـه تـشخيص                هـا   جوجهنيست زيرا همه    

گيرد و تنها بـه مـوادي         نده دائماً ظرف خوراك را ناديده مي      پر. ي مجزا نخواهند بود   ها  پلت
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اصـل   د كـه در نشـو   متوسـل مـي  ، افتاده اند و شـباهت بـه خـوراك دارنـد      سالنكه در كف    

  .باشد ميمدفوع 

 سـالن  در كف ها پلت زماني است كه  ها  پلتاند كه حداكثر مصرف     ها نشان داده    بررسي

ــا قفــس پاشــيده شــده  ــد ي ــت رف. ان ــن حال ــت  در اي ــده در جــستجوي خــوراك حال ــار پرن ت

در حيـات وحـش جوجـه قـدم زده و شـروع بـه               . را خواهـد داشـت    ) حيـات وحـش   (طبيعي

 .كنند  مي و غذا را تنها در يك جا پيدا ن         كنند  ميجستجوي سبزيجات و در يك منطقه وسيع        

ها را بـا خـوراك       هاي جوان پاشيدن پلت بر روي محوطه مهم است زيرا آن            در مورد جوجه  

بنابراين خوراك پلت شـده بايـد       . دانند كه خوراك را كجا پيدا كنند       ميت آشنا نموده و     پل

  . به طور منظم بر روي كف پاشيده شود

 هـا   جوجه از ظروف خوراك وسيله مناسب پرورشي است اما          ها  جوجهخوراك خوردن   

 از  خوراك خـوردن  . بايد ياد بگيرند كه ارتباطي بين ظرف خوراك و خوراك برقرار كنند           

 روزه است و اين زمـان       7-14ي  ها  جوجه فعاليت هاي روزانه  ظرف خوراك بخش كمي از      

هـا، ظـروف       بـراي تعلـيم دادن جوجـه       .يابـد   مـي هـا افـزايش ن      به نسبت سرعت رشـد جوجـه      

به تعداد زياد در داخل قفس همزمان با پاشيدن خـوراك پلـت شـده بـه كـف          بايد  خوراك  

بـه طـور اتفـاقي    و  زنند ميها قدم  رندگان در اطراف آن   در اين حالت پ   . زمين قرار داده شود   

.  كننـد  مـي  و محتويـات شـان را بررسـي    شـوند  ميها   و متوجه آنكنند ميبه ظروف برخورد  

 خـوراك  ،انـد ها را ياد گرفتـه  دانخوريبراي اين كه مشخص شود پرندگان خوردن پلت از          

 در .طوري كـه وسـط آن خـالي باشـد          تا نصفه بريزيد به      دانخوريپلت را تنها در دو انتهاي       

 به طـور  ها  پلت دهد  مياين حالت تنها يك اليه از پلت در ته ظرف قرار مي گيرد كه اجازه                

  توسـط پرنـده تـوده        ها  پلتدر اين حالت با نوك زدن و خوردن         .  ديده شوند  و مجزا منفرد  

 گذشـت زمـان     با. شوند  پلت در دو انتهاي ظرف به لرزه درآمده و به وسط ظرف ريخته مي             

ها را خواهند آموخـت امـا ممكـن اسـت ايـن يـادگيري چنـد                  دانخوري خوردن از    ها  جوجه

  .هفته طول بكشد
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افزايش در خوراك مصرفي . هاي در حال رشد  الگوي تغييرات رفتاري جوجه- 16-4شكل 

  ، آشاميدن )●( ها شامل خوراك خوردن از ظروف  ديگر داده ). ○(از روي زمين 

   ).■(و نوك زدن هاي ديگر  ) □( 

  

جـا شـوند در ايـن صـوت بايـد ظـروف              پـن بزرگتـري جابـه      به   پن از يك    ها  جوجهاگر  

.  در مكان جديد نيز فراهم گـردد       شود  ميكه در قفس قديمي استفاده      مشابه  خوراك و آب    

ناكامي در تشخيص خوراك، حتـي      . شود، نه خوراك    اين ظرف است كه تشخيص داده مي      

ه در صـورت     منجـر بـه مـشكالت رفتـاري، انباشـتگي معـد            تواند  ميت حضور آن،    در صور 

  .  گردد،هاي بلند، شن و علوفهدسترسي پرندگان به سنگ

  

   رنگ مورد عالقه -4-1-3-6

 روزگـي تفـاوت رنـگ هـا را          9ي شـتر مـرغ در       هـا   جوجهدهند كه     ها نشان مي    آزمايش

 برابـر بيـشتر   30بت اشـياء سـفيد و همچنـين     برابر بيشتر به نـس 8دهند، اشياء سبز   تشخيص مي 

 ايـن مـسئله بـه خـاطر     .شـوند  مـي نسبت به اشيائي با رنگ زرد، قرمز، آبي يا سياه نـوك زده        
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رنـگ سـفيد نيـز شـايد     . نقش طبيعي سبزيجات در جيره شترمرغ چندان تعجـب آور نيـست          

. گردنـد  فـع مـي   ي بالغ است كه همـراه بـا فـضوالت د          ها  پرنده دفع شده توسط     ادرارشبيه به   

   .دن اهميت ندار خيليدر زندگي شترمرغديگر رنگ ها 

 براي رنگ سبز بدان معني است كه اين رنگ بايد در ديگـر مـوارد نظيـر                  جوجهترجيح  

ها بيـشتر معطـوف        تا توجه جوجه   مورد استفاده قرار نگيرند   ها، ظروف خوراك و آب       كاسه

كـف ظـروف آب شـايد توجـه     در حـالي كـه رنـگ سـبز در     . به محتويـات ظـروف گـردد    

توانـد   هاي سبز در محوطه مـي  ها را براي نوك زدن در آب طلب كند و در مورد لكه      جوجه

 نبايد از باند چسبي سبز استفاده       ها  پرندهگذاري   براي عالمت   .به يك عادت بد تبديل گردد     

  .كرد زيرا باعث جلب توجه ديگر پرندگان و نوك زدن به اين پرنده خواهد شد

ين رنگ براي ظروف آب، خوراك، رنگ سفيد است كه هم جـذاب اسـت و هـم         بهتر

. كنـد  مي فراهم   ها  جوجه براي   راتر يا ديگر اقالم خوراك        هاي تيره   تفاوت رنگي با خوراك   

همچنين در صورت كثيف بودن ظروف، رنگ سفيد اين مزيت را دارد كه به راحتـي ديـده         

  .گردد كه بايد تميز شود شود و مشخص مي مي

  

    سنگ ريزه-4-1-3-7

 چـرا كـه     ، ضـروري هـستند    هـا   شـترمرغ  براي رشد طبيعي دسـتگاه گـوارش         ريزهسنگ  

هـاي   سنگريزه براي خرد كردن مواد خوراكي فيبري و براي تحريـك رشـد و نمـو ماهيچـه                 

 مهـم  جزو را به عنوان يك ها ريزهند سنگ توان مي ها جوجه. شود ميديواره سنگدان استفاده  

. خورند ها را مي    تشخيص دهند و در صورتي كه در دسترس باشند به آساني آن            شان  از جيره 

 درحـد اشـتها بـراي پرنـدگان در دسـترس            هـا   ريزهبه اين موضوع بايد توجه شود كه سنگ         

  .دهد افزايش مي خطر انباشتگي را كند، خوردن سنگ ريزه ادامه پيدا اگر نباشد چرا كه 

  

   روابط اجتماعي-4-1-3-8

 تـا بـه طـور گروهـي     دهنـد  مـي  شترمرغ موجوداتي اجتماعي هستند و ترجيح يها  جوجه

جوجه مقـداري   . در هر شرايطي بايد از تنها نگه داشتن جوجه اجتناب شود          . نگهداري شوند 
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 و در اين حالت جوجه دائمـاً در  كند  مياز زمانش را صرف جستجو براي يافتن هم نوعانش          

كـاهش يابـد چـرا كـه        ا قـرار دادن آينـه در قفـس          تواند ب   مياين استرس   . حال استرس است  

).  كه آن بازتاب خـودش اسـت   شود  ميجوجه متوجه ن  ( پرنده ديگري را ببيند    تواند  ميپرنده  

هـاي    در حالي كه در سـاير جوجـه  ،شان ندارندعنو  شترمرغ حالت رقابتي نسبت به هم       جوجه

هـاي    تـر از جوجـه      انآسـ تـر را      هـاي كوچـك   جوجـه . شـود    مي ديدهطيور اين گونه رفتارها     

 چنانچـه تغييـر در محـيط زيـاد باشـد            لـي  و ، ديگـر انتقـال داد     پن به   پنيتوان از     تر مي  بزرگ

  .دنكشب  دستي جا به جا شده از خوراك خوردنها جوجهممكن است 

تنها مورد استثناء كه جوجه بايد تنها نگه داشته شود اين است كه دائماً به هم نوعانش نـوك          

  . رت بايد آن را جدا كرد تا  آسيب وارده به پرندگان ديگر كمتر شودبزند، در اين صو

  

   رفتارهاي غير معمول-4-1-3-9

ي شترمرغ به هم نوعانـشان در      ها  جوجهبعضي  :   نوك زدن به پرندگان ديگر      -4-1-3-9-1

انگـشتان پـا، سـر،    : زنند عبارتنـد از  جاهايي كه به طور معمول نوك مي . زنند  قفس نوك مي  

  آسيب وارد شده توسط پرندگان بسته به مـدت زمـان و   . چشم و پرهاي روي پشتهاي  مژه

اين نوع مشكل مربوط به برخـي پرنـدگان خـاص در            . شدت رفتار نوك زدن متفاوت است     

  . يك گروه است

تواند مشكل سـاز باشـد زيـرا          نوك زدن به انگشتان پا و نوك زدن به مژه هاي چشم مي            

وجـود خـون در سـطح و زخـم     . شود محل زخم جاري ميشود و خون از     پوست زخمي مي  

در چنين مواردي بهتر آن اسـت كـه پرنـده         . كند تا بيشتر نوك بزند      پرندگان را تحريك مي   

 . از ساير پرندگان جدا شده و به پرندگان آسيب ديده كمك هاي اوليه رسانده شـود         مهاجم

دچار كچلـي   » مصدوم«الت  اگرچه در اين ح   . نوك زدن به سر و پشت عمالً زيان بار نيست         

 و ايـن كچلـي مانـدگار نيـست و بـه             شود  ميشود اما آسيب و صدمه زيادي به آن وارد ن           مي

زنـد   اي كه مدام به پرهـا نـوك مـي        جدا كردن پرنده  . كنند  ميمرور زمان پرهاي پشت رشد      

  . بهترين روش است چرا كه در اين حالت اين كار به سود مابقي هم نوعانش است
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 بـا آن    گلـه ها نشان دهنـده يـك مـشكل اساسـي اسـت كـه                 يك گروه از جوجه   نوك زدن   

هـايي    يـا اسـترس   )  صـحيح  مثالً تغذيـه  (نيازهابيماري يا ناتواني در انجام برخي       . درگير است 

دهـد كـه      همچون درجه حرارت پايين يا سر و صداهاي بلند، همگي پرنده را چنان آزار مي              

  . كند اشياي غير خوراكي جستجو مي يا نشپرنده آرامش را در نوك زدن به همنوعا

توانند رفتـار نـوك زدن    اشياء در قفس مي   :نوك زدن به اشياء غير خوراكي     -4-1-3-9-2

ايـن  . تواند تبـديل بـه يـك عـادت گـردد            د كه در برخي موارد مي     ندر پرنده را تحريك كن    

راك و  هاي پالسـتيكي ظـروف خـو        ها به صورت نوك زدن بر روي قسمت         رفتار در جوجه  

هاي موجـود در كـف يـا ديوارهـاي محوطـه مـشاهده                و لكه ) بدون توجه به محتويات   (آب  

 شـيء    خصوصاً اگـر ،كند رفتار نوك زدن اغلب پرنده هم گروه را نيز جلب مي    . شده است 

تواند تبديل به يك عادت عمـومي         اين تقليد نوك زدن مي    . مورد توجه در كف قفس باشد     

بـه ظـروف    ) بـا شـدت متفـاوت     ( تمـام پرنـدگان در محوطـه       در محوطه گردد به طوري كـه      

. اما پرندگان قفس مجـاور چنـين رفتـاري را نـشان نخواهنـد داد              . خوراك نوك خواهند زد   

نتيجه چنين رفتار دراز مدت نوك زدن بر روي اشياي غيـر خـوراكي ايـن خواهـد بـود كـه                   

  .شود پرنده به خوبي تغذيه نشده و افزايش وزن آن مختل مي

ايـن حالـت شـبيه آن اسـت كـه           . شـود   دن به هوا در بعضي پرندگان مشاهده مـي        نوك ز 

در واقع چنـين مگـسي     . كند بگيرد  پرنده سعي دارد مگسي را كه در جلوي سر آن پرواز مي           

علـت ايـن پديـده      . دهـد   وجود ندارد ولي پرنده همچنان بـه سـعي در گـرفتن آن ادامـه مـي                

ممكن است كه ايـن    . ترس در پرنده باشد   مشخص نيست هرچند ممكن است نشان دهنده اس       

. پرنـده و يـا در اثـر ايجـاد ناهنجـاري در مغـز آن باشـد                 ) بينايي(موضوع به دليل مشكلي در قدرت ديد      

هايي براي درمان عمل نوك زدن در هوا اعمال شده كه مـوفقيتي دربـر نداشـته و در ايـن حالـت          روش

  .ميرد شود و مي  مياغلب پرنده خوب خوراك نخورده و دچار گرسنگي مفرط

. خورنـد   هاي شترمرغ وحشي مدفوع والدينشان را مي        جوجه: مدفوع خواري -4-1-3-9-2

هـاي ضـروري دسـتگاه     ارگانيـسم  ميكرو، روشي است كه با خـوردن مـدفوع والـدين      اينكار

 وارد دسـتگاه گـوارش     ،كننـد   كه در عمل هضم مناسب مواد خوراكي كمـك مـي          گوارش  
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 كنـد،   مـي اد دفعي بعضي از مواد مغذي مورد نياز جوجه را فراهم      شود و همچنين اين مو      مي

شان را هايـ  يابند مدفوع خودشان و هم گـروه  ي پرورش م  سالن نيز ي شترمرغ كه در     ها  جوجه

كننـد   ميرا ها  چنين كاري      جلوگيري از اين رفتار غير ممكن است و همه جوجه         . خورند  مي

اگرچـه مـدفوع   .  بـه طـور مـداوم تميـز گـردد     ربـست و تنها راه جلوگيري از آن اين است كه     

 سعي گردد كـه از آن       فضاي بسته خواري يك رفتار طبيعي است ولي در حالت پرورش در           

جلوگيري شود زيرا در صورت بروز عفونت و بيماري بالفاصله بيماري ميان كليه پرنـدگان               

و كـف قفـس      خـوراك كـافي در       تـامين تواند با     ميزان مدفوع خواري مي   . يابد  گسترش مي 

دهندگان طرفدار ايـن موضـوع هـستند كـه بايـد              بعضي از پرورش  .  كاهش يابد  دانخوري ها 

هـاي كوچـك داده شـود زيـرا در ايـن صـورت فلـور                 هاي بالغ به جوجه     مواد دفعي شترمرغ  

متأسفانه، ايـن روش بيـشتر نـسبي اسـت و           . يابد  ميكروبي طبيعي دستگاه گوارش افزايش مي     

ــاكتريوم  . كل اســتكنتــرل كــردن آن نيــز مــش  ــز اخطــار داده شــده كــه ب در ايــن رابطــه ني

در ) پـاتوژن ( كه از مدفوع شترمرغ بالغ سالم جدا گرديده عامل بيمـاري زايـي             1كمپيلوباكتر

  .جوجه شترمرغ شناخته شده است

  

  

                                                           

1- Campylobacter 
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  كشي شترمرغجوجه  – پنجمفصل 

  گيري تخمساختار و شكل -5-1

توانايي شترمرغ ماده در توليد تخم با كيفيت، نقش مهمي در توليد جوجـه بـا كيفيـت و                  

ي شـترمرغ سـانان     هـا   تخمدر مقايسه با ساير ماكيان، اطالعات در مورد         . ماندگاري باال دارد  

موجـود درخـصوص سـاير طيـور بـه عنـوان الگـويي بـراي              نسبتاً اندك بوده و از اطالعـات        

  . گردد ميي شترمرغ استفاده ها تخمتوصيف 

پرنده ماده از طريق تخمدان سمت چپ بدن كه در مجـاورت كليـه قـرار دارد قـادر بـه                      

تخمدان سمت راست فعاليتي ندارد و تنها در صـورت          . باشد  ي در طول حيات مي    گذار  تخم

چـپ  آسيب ديـدگي تخمـدان سـمت        

  . گردد ميفعال 

 
  

  

   تخمدان شترمرغ-1- 5شكل
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بـه  . باشـد   مـي را دارا   ) تخمـك (هـاي تخـم     پرنده ماده هنگام خروج از تخم، كليه سـلول        

. گـردد  مـي  آغـاز    هـا   تخمـك هاي جنـسي، رشـد بعـضي از            ترشحات هورمون  هنگام بلوغ و  

سـتفاده در بافـت      و از طريـق خـون بـراي ا         شوند  ميها در داخل كبد توليد        و ليپيد  ها  پروتئين

 كه در اين حالت به شـكل        گردد  مي و باعث افزايش اندازه تخمك       يابند  ميتخمداني انتقال   

در تخمـدان   . متـر اسـت    سانتي 8-9قطر زرده تخم شترمرغ حدود      . زرده قابل تشخيص است   

هـاي گونـاگون و      يي با انـدازه   ها  تخمكيك پرنده ماده كه از لحاظ جنسي بالغ شده است،           

  .رسد عدد مي15 مختلف رشد وجود دارند و تعداد آن ها تا در مراحل

كـه تخمـدان را     ) فـالوپ  شيپور (1تخمك بالغ از بافت تخمدان به داخل دهانه اويداكت        

در اين مكان اسـت كـه اگـر اسـپرمي وجـود داشـته باشـد،             . شود  مياحاطه كرده است،آزاد    

ي بارور شـده يـا نـشده، بـه            ردهدر هر صورت، ز   . افتد  مياتفاق  ) يدار  نطفه(عمليات باروري 

 متـر درازا داشـته باشـد، حركـت     1 تـا  توانـد  مـي داخل و در طول اويداكت كه در شـترمرغ       

  .كند مي

سـپس  . كنـد  مـي اطـراف زرده را احاطـه   ) سـفيده تخـم   (ي آلبومين ها   پروتئين 2در مگنوم 

 زمــاني كــه تخــم در. شــود مــي 3زرده كــه بــا آلبــومين پوشــيده شــده اســت وارد ايــستموس

غشاء . كنند  ميدر اطراف اليه آلبومين رسوب      ) داخلي و خارجي  (ايستموس است، دو غشاء   

داخلي در برگيرنده آلبومين و زرده بوده و غشاء خارجي بـه غـشاء داخلـي و پوسـته اصـلي                     

 گـردد،   مـي گـذاري ايجـاد       چسبيده است و فاصله بين اين دو غشاءكه بالفاصله پس از تخـم            

  .شود ميي در يك راس تخم منجر به تشكيل كيسه هواي

                                                           

1 - Oviduct   
2 - Magnum  
3 - Isthmus  
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   ساختار اويداكت در طيور-2- 5شكل

  

نـوعي از كربنـات     (پوسته اصلي بر روي غشاء خارجي توسـط كريـستاله شـدن كلـسيت             

. شـود   مـي بعد از كامل شدن پوسته تخم از طريـق كلـوآك خـارج              . گيرد شكل مي ) كلسيم

 در شـرايط    توانـد   مـي ن   و بنـابراي   شـوند   مـي  سـاعت تـشكيل      48ي شترمرغ تقريباً هـر      ها  تخم

يـك شـترمرغ مـاده در شـرايط        . ي نمايد گذار  تخمدر ميان در فصل توليد       آل يك روز   ايده

بـديهي اسـت در   .  تخم در يك فصل توليد مثلي توليد نمايد       40پرورش صنعتي بايد حداقل     

توانـد تـا     صورت باال بودن قابليت ژنتيكي پرنده و نيـز مـديريت مطلـوب، تخمگـذاري مـي                

  .  عدد در طول فصل توليد افزايش يابد120حدود 

مـرغ    تخـم  برابـر وزن     24 گرم است يعني حـدود       1450ميانگين  بطور  وزن تخم شترمرغ    

ي توليـد شـده شـترمرغ وجـود        هـا   تخـم اختالف فاحشي بـين وزن      .  گرم است  60كه حدود   

  كيلـوگرم  2تـرين شـان بـيش از          ترين آن ها كم تر از يك كيلـوگرم و سـنگين              سبك  دارد،

  . نمايد مي ايجاد كشي جوجهاست كه اين مساله مشكالتي را در مديريت 
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   تخم شترمرغ در مقايسه با تخم مرغ- 3-5شكل 

  

، ميـانگين عـرض     )14-17متغير بين   (متر   سانتي 3/15ميانگين طول تخم شترمرغ حداكثر      

) م بـر عـرض   طـول تقـسي   (شـاخص شـكل   و  ) متر   سانتي 11-13متغير بين   (متر   سانتي 3/12آن  

مترمربـع    سـانتي 580-600ي تقريبـاً  ها تخم مساحت سطح پوسته    ،)18/1 -25/1متغير   (25/1

متـر مكعـب اسـت و          سانتي 1308 گرم داراي حجم كل      1517تخمي با ميانگين وزن       . است

ــدود   ــي آن ح ــم داخل ــانتي1000حج ــم     س ــل تخ ــت ك ــب و غلظ ــر مكع ــرم در 16/1مت  گ

 معمـوالً ، تيزي دارنـد و  مرغ  تخمي شترمرغ سانان كم تر از       ها   تخم .باشد  مترمكعب مي   سانتي

 غيرقابــل 1تــشخيص رأس تخــم كــه داراي فــضاي خــالي اســت بــدون اســتفاده از نــوربيني 

 04/1بـا غلظـت   ( درصـد وزن تخـم  80-85 حـدوداً محتويات تخم شترمرغ     . تشخيص است 

. شود مي را شامل     درصد 15-20 مابقي وزن تخم يعني     و پوسته ) گرم در هرسانتي متر مكعب    

كـه وزن   )  درصد محتواي تخـم    34(دهد   درصد تمام حجم تخم را تشكيل مي       27زرده فقط   

آلبومين بقيه محتـواي تخـم    .  درصد آب است   55و داراي   ) 5-1جدول  ( گرم 400 تقريباً   آن

   درصـد   89 گـرم و داراي      800كـه وزن آن     )  درصد جرم اوليـه تخـم      53(دهد  را تشكيل مي  

  .آب است

                                                           

1 - Candling 
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.  شترمرغ به همراه تركيب نسبي زرده، آلبومين و پوسته  وزن محتويات تخم- 1-5جدول 

  .Carey et al (1980)اطالعات از 

ميانگين 

  )گرم(وزن

وزن كل 

  )گرم(محتويات

  )درصد(پوسته  )درصد(آلبومين  )درصد(زرده

1455  1193  3/34  7/65  9/17  

          

  زرده، درست زيـر نطفـه،     . تنقش زرده تأمين مواد مغذي ضروري براي رشد جنيني اس         

چرخـد،    به اين دليل كه چون زرده آزادانه در داخل آلبومين مي          . غلظت تقريباً كمتري دارد   

  .گيرد ميهرگاه كه تخم را بچرخانيد نطفه همواره در باالي تخم قرار 

 و  شـود   مـي زا جهـت رشـد و متابوليـسم سـلولي اسـتفاده               ليپيد زرده بعنـوان مـادة انـرژي       

زرده همچنـين ويتـامين و مـواد        .  مهم ديوار سلولي و ديگـر سـاختارها اسـت          همچنين بخش 

ــردارد    ــي را درب ــد طبيع ــراي رش ــدني الزم ب ــه . مع ــاني جوج ــاي پاي ــشي، زردة  در روزه ك

بـه داخـل محوطـه شـكمي از طريـق نـاف وارد شـده و بعنـوان منبـع              ) كيسه زرده (مانده  باقي

  .گيرد ميرار غذايي در جوجه تازه متولد شده، مورد استفاده ق

هـاي متفـاوت اسـت كـه      هايي مختلـف از پـروتئين   سفيده داراي ساختاري مركب با اليه    

زرده توسـط دو فيبـر از   . كنـد  مـي گيـري تخـم در لولـه تخمـدان احاطـه           زرده را طي شـكل    

  .شود مي ناميده 1هاي آلبومين احاطه و در وسط تخم معلق شده كه شاالز پروتئين

 قـرار دارد كـه   2)آلبومين رقيق داخلـي (نازك از آلبومين رقيق   اي  اليهدر مجاورت زرده    

 3 نـسبتاً ضـخيم از آلبـومين غلـيظ    اي اليـه پـس از ايـن اليـه،    . دور تا دور زرده را مي پوشاند  

 4)آلبـومين رقيـق خـارجي     (وجود دارد و پس از آلبومين غليظ اليه نازك از آلبـومين رقيـق             

هـاي آلبـومين    تفاوت بين اليه. باشد مياخلي قرار گرفته است كه در مجاورت غشاء پوسته د  

ژل ضخيمي با آلبومين مايع اطـراف زرده  .  شود مي تازه ديده  مرغ  تخمبه سادگي با شكستن     

                                                           

1- Chalazae  
2- Inner thin albumen 
3- Thick albumen 
4- Outer thin albumen  



60  /

شـوند آلبـومين غلـيظ هنگـام      يي كـه مـدت زيـادي نگهـداري مـي     هـا  تخمدر  . پوشاند  را مي 

  .شود مي آهكي احاطه اي سخت و آلبومين با دو غشاء و پوسته. پاشد شكستن تخم از هم مي

تركيب زرده و آلبومين ( مقايسه مواد مغذي در تخم شترمرغ، امو و مرغ - 2-5جدول 

  .Angel (1993)اطالعات از ). ها بدون در نظر گرفتن پوسته

  مرغ  امو  شترمرغ  )واحد(اجزاء

  7/74  9/73  1/75  )درصد(رطوبت

  )براساس ماده خشك(مواد مغذي

  4/47  9/42  1/47  )درصد(پروتئين  

  4/45  1/48  7/43  )درصد(چربي

واحد بين الملل در ھر  (Eويتامين 

  )گرم

062/0  045/0  12/0  

واحد بين الملل در ھر  (Aويتامين 

  )گرم

29/19  1/13  5/20  

  ppm(*  85/5  43/2  55/3(تيامين

  ppm(  93/1  511/0  18/1(اسيد فوليك

  ppm(  1/30  8/36  3/55(اسيدپانتوتينك

  ppm(  72/9  87/11  6/12(ريبوفالوين

  233/0  245/0  260/0  )درصد(كلسيم

  810/0  817/0  798/0  )درصد(فسفر

  ppm(  559  510  490(منيزيم

  ppm(  6/6  4/3  8/15(منگنز

  ppm(  57/1  18/1  60/0(سلنيوم

  ppm(  7/53  5/38  2/59(روي

  ppm(  2/3  05/3  8/2(يد

  ppm(  3/101  3/98  9/90(آهن

  54/0  -  67/0  )درصد(سديم

  50/0  -  4/0  )درصد(سيمپتا

*ppm  عبارت است از يك قسمت در ميليون قسمت  

  

گيـر فيزيكـي بـراي زرده     اوالً به عنوان ضـربه . هاي متعددي دارد  آلبومين يا سفيده  نقش    

 درصـد مـاده     99پـروتئين آن    . عمل كرده و مانعي در برابـر تغييـرات سـريع حـرارت اسـت              
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 خـصوصاً آلبومين مخزن مهمـي از آب،       . دميكروبي مفيدي دار   خشك است و خاصيت ضد    

 و گيرنـد  مـي هم هست كه در رشد اوليـه مـورد اسـتفاده قـرار             ) سديم، كلر و پتاسيم   (ها   يون

  . شوند كه در مرحله دوم رشد استفاده مياست هايي  طور شامل پروتئين همين

  

  پوسته تخم -5-2

   ساختار-5-2-1

فيزيكـي بـوده و  بـه عنـوان مـانعي در      هـاي   پوسته محافظ محتويات تخم در برابر آسيب     

و  اكـسيژن   كـرده و همچنـين ميـزان انتقـال آب،    برابر نفوذ ميكـروب بـه داخـل تخـم عمـل        

هاي  يونپوسته همچنين منبعي از     . كند  مياكسيدكربن را به داخل و خارج از تخم كنترل            دي

. مهـم اسـت   هـاي جنـين طـي رشـد بـسيار            گيـري اسـتخوان     كلسيم و منيزيم است كه بـراي شـكل        

مترمربـع سـطح پوسـته    كيلوگرم فـشار بـر سـانتي    55مقاومت تخم شترمرغ در مقابل شكسته شدن 

  .شود تا جوجه از آن خارج شود است، در حالي كه از داخل به راحتي شكسته مي

هـا يافـت     مرغ  دهنده پوسته تخم    پوسته تخم شترمرغ تمام عناصري كه در ساختار تشكيل        

 ضـخامت دارد هرچنـد ايـن     متـر   ميلـي  2 معمـوالً  پوسـته     ر شـترمرغ،  د.  را دارا اسـت    شود  مي

تـر و    متفاوت است و هرچه اندازه تخـم بيـشتر شـود پوسـته ضـخيم      ها  تخمضخامت در ميان    

  . شود ميتر  سنگين

ــاري ــده در    ناهنج ــناخته ش ــتي ش ــاي پوس ــمه ــا تخ ــد از ه ــترمرغ عبارتن ــيارها و : ي ش ش

كـه بـه دليـل      » گل كلمي « پوسته    .پرنده هستند هاي روي پوسته كه اغلب مشخصه         برآمدگي

پوسته ناهموار كه عمومـاً از حالـت طبيعـي          .  ظاهري سنگريزه مانند دارد     الية آهكي ضخيم،  

تر است و شيارهايي روي اليه آهكي و برآمدگي كـروي شـكلي از كربنـات كلـسيم            نازك

ك هستند و نفوذپـذيري     است كه ناز  » پوسته پرتقالي « هاي    هاي ديگر پوسته   ناهنجاري. دارد

برخي از شـيارها  . گذاري پيش از موقع باشد  در اثر تخم   تواند  مياين مشكالت   . بااليي دارند 

هاي روي پوسته نشان دهنـدة نقـصان عمـل رسـوب گـذاري پوسـته آهكـي در                  و برآمدگي 

 بـه طـور كامـل    تواننـد  مـي هاي سفيد و گچي ن  پوسته. گيري تخم در رحم است     هنگام شكل 
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هـاي آهكـي روي      رند يا در پوسته هاي نافرم يك اليه اضـافي ديگـر از كريـستال              شكل بگي 

 كه احتماالً در اثر بازگشت تخم كامل شده در اويـداكت بـه              شود  ميسطح خارجي تشكيل    

تحقيقــات بيــشتري الزم اســت تــا داليــل . شــود مــيســاز، ايجــاد  غــده پوســته ناحيــه داراي 

   هـا   تخـم  بـر كيفيـت و قابليـت جوجـه شـدن             گيري متفاوت پوسـته و چگـونگي تـأثير          شكل

  .شناخته شود

  

   نفوذپذيري پوسته تخم -5-2-2

اليه به ظاهر نفوذناپذير آهكي در واقع داراي منافذ متعددي است كه گازهاي تنفـسي و            

هاي مختلف پرنـدگان و متناسـب       ساختار اين منافذ، بسته به گونه     . دهد  بخار آب را عبور مي    

  . تفاوت دارندبا اندازة تخم با هم

متر مربع پوسـته متغيـر         منفذ در هر سانتي    20 تا   12تراكم و تعداد منافذ تخم شترمرغ بين        

تعداد كل  .  در باالي كيسه هوايي بيشتر است      خصوصاًاست و تراكم منافذ در دو رأس تخم         

ــذ روي پوســته تخــم حــدود   ــال منفــذ حــدود .  اســت7200 -12000مناف  25-30 قطــر كان

   .ميكرومتر است

  

  ي در شترمرغكش جوجه عمليات قبل از -5-3

 گـردد   مـي قابليت جوجه درآوري بهينه و كيفيت خوب جوجه توليدي، هنگامي حاصل            

ي در شـرايط بهينـه و   كـش  جوجـه  در ماشـين    قـرار گـرفتن   كه تخم شترمرغ از زمان توليد تـا         

پـس از   از چندين سلول زنده تشكيل شـده اسـت كـه            دار    نطفهتخم   .مطلوب نگهداري شود  

تخمگذاري توانايي بالقوه جوجه درآوري آن در بهترين شرايط نگهداري، تنها حفـظ شـده        

  .يابد مي و در صورت عدم نگهداري مطلوب، اين توانايي به شدت كاهش گردد نميو بهتر 

، بخـشي فرامـوش شـده در مـديريت      در بسياري از مواقع نحوه كـاركردن بـا تخـم شـترمرغ          

 قـراردادن  اين بخش از نگهداري در مزرعـه آغـاز شـده ، تـا هنگـام                  .باشد  ميهاي مادر    گله

  . شود ميكشي را شامل   در ماشين جوجهها تخم
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 اثـر منفـي بـر تكامـل جنـين در دسـتگاه            ،وجـود بيمـاري در گلـه مولـد         ثابت شده است كه   

ي داخلـي و    انگلهاهمچنين  . ي داشته و كاهش هچ و كيفيت جوجه را بدنبال دارد          كش  جوجه

در فـصل اسـتراحت    كه ميبايست عمليات سالمت گله كاهش توليد را بهمراه داشته    خارجي

تغديه شترمرغ هاي مولد در فصل اسـتراحت و توليـد از عوامـل مـوثر و       .انجام پذيرفته باشد  

 .رود ميي بشمار كش جوجهانكار ناپذير در افزايش جوجه درآوري و موفقيت در عمليات 

، نگهداري صحيح و كاركردن با تخم شـترمرغ بايـستي           ها تخمآوري، ضدعفوني دقيق    جمع

  .  براساس يك برنامه دقيق روزانه انجام پذيرد

  

  كشي آماده سازي سالن و تجهيزات جوجه-5-3-1

 شـسته و   كـامالً ي  كـش   جوجـه قبل از شروع تخمگذاري الزم است ساختمان و تجهيزات          

كـشي بايـد بـا آب ولـرم و           هـاي جوجـه    ابتدا سـالن و تجهيـزات و ماشـين        . ضدعفوني شوند 

  آن هـا  هـا و چربـي      شـسته و جـرم     كـامالً كشي   ي جوجه ها  ماشينموادپاك كننده مخصوص    

 از عمليـات   توانيد  ميدر اين صورت مواد ضدعفوني كننده بهتر عمل نموده و           . برداشته شود 

  .خود مطمئن شويد

 نياز هاي ضدعفوني مورد  خصوصيات مواد شيميايي اصلي كه در محلو- 3-5جدول 

 .شود كشي استفاده مي عمليات جوجه

ها و  هيپوكلريت  فرمالدئيد  ويژگي

  كلر

آمونيوم 

  چهارگانه

  ها فنوليك

  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  ضدباكتري

  متغير  ضعيف  مؤثر  مؤثر  ضد اسپور

  مؤثر  ضعيف  متغير  مؤثر  ضد قارچ

  متغير  ضعيف  متغير  مؤثر  ضد ويروس

  باال  پايين  متغير  باال  درجه سميت

  ضعيف  خوب  ضعيف  ضعيف  گندزدايي

  متغير  نيست  هست  نيست  خورندگي

  پايين  باال  پايين  پايين  قيمت
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.... ي كنتـرل و عمليـات گـريس كـاري، تعـويض قطعـات فرسـوده و                كـش   جوجهي  ها  ماشين

ي و  كـش   جوجـه از ديگر اقدامات مهم كاليبراسـيون دمـا و رطوبـت دسـتگاه              . صورت پذيرد 

هاي ديجيتال و يـا دماسـنج و رطوبـت سـنج معمـولي             ط دماسنج  توس تواند  ميهچر است كه    

 درجــه 24 تــا 20 در دمــاي ســاعت 24 حــداقل بايــد بــه مــدت هــا دســتگاه. صــورت پــذيرد

توجـه داشـته ياشـيد كـه     .  كار كنند و سپس عمليات كاليبراسيون را انجـام دهيـد          گراد  سانتي

 زيرا در صـورت پـر بـودن    د،باشكاليبراسيون زماني صورت گيرد كه  دستگاه خالي از تخم   

در مـورد   . دهـد   مي، دقت عمليات را كاهش       ها  تخم، حرارت سرد و يا گرم ناشي از          دستگاه

 نمائيـد تـا بتوانيـد    گـذاري   سرمايهبراي هر دستگاه     ) اي  جيوهالكلي و يا    ( دماسنج دقيق  نصب

پـس از اتمـام     . هميشه حرارت دستگاه را كنترل كنيد     

 را دوددهــي هـا  دســتگاهعمليـات فـوق تمــام سـالن و    

ي را كــش جوجــههــاي رطوبــت دســتگاه  نــازل .نمائيــد

ور نمــود تــا رســوبات آن   در ســركه غوطــهتــوان مــي

  .برداشته شود

  

دستگاه جهت تنظيم دما و رطوبت  - 4-5شكل 

  كشي جوجه

 كشي   كاليبراسيون دستگاه جوجه-5-3-1-1

 و هچـر، در صـفحه       يكـش   جوجـه  هـاي   دسـتگاه كه به هر دليلي ممكـن اسـت         از آنجائي 

 لذا ضروي اسـت كـه قبـل از شـروع            ،رطوبت واقعي را نشان ندهند     نمايش خود، حرارت و   

، صـحت حـرارت و رطـوبتي را كـه            يكـش   جوجهي و نيز در طول دوران       كش  جوجهعمليات  

  .شود اين عمل توسط دماسنج و رطوبت سنج انجام مي. ، كنترل كنيد دهد دستگاه نمايش مي

و رطوبت سنج ديجيتال گران هستند و يا ممكـن اسـت بـه آن دسترسـي       دماسنج   معموالً

 توانيـد   مـي  و يـا الكلـي       اي  جيـوه در ايـن صـورت بـا يـك دماسـنج معمـولي              . نداشته باشـيد  

،  يك دماسـنج معمـولي  . دماسنج شما بايد دقيق و با كيفيت باشد       . كاليبراسيون را انجام دهيد   
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.  دماي دستگاه را كاليبره و تنظـيم نمائيـد  انيدتو مي كه با آن دهد ميحرارت خشك را نشان    

 كافيست يـك  رود  ميبراي ساختن يك دماسنج مرطوب كه براي تعيين رطوبت نسبي بكار            

.  دماسـنج قـرار دهيـد   اي جيوهفتيله را با آب مقطر خيس كنيد و آن را به آرامي روي مخزن          

حرارت مرطوب   دما كهاين. دهد ميمخزن جيوه سرد شده و دماسنج دماي كمتري را نشان         

 بـه رطوبـت نـسبي    توانيـد  مـي  4-5 را يادداشت نموده و با اسـتفاده از جـدول            شود  ميناميده  

ي بـه   كـش   جوجـه سپس با افزايش و يا كـاهش درجـه رطوبـت دسـتگاه              . دستگاه دست يابيد  

توجه داشته باشيد كه دماسـنج در ناحيـه اي از دسـتگاه قـرار     . رطوبت نسبي مورد نظر برسيد   

 دماسنج جريان داشته باشـد و باعـث تبخيـر رطوبـت     اي جيوهد كه هوا در اطراف مخزن       گير

 اينصورت ممكن است رطوبت باالتري را نشان دهد كه موجب خطـا در       غير در. فتيله گردد 

  .گردد ميعمليات كاليبراسيون 

 نسبت رطوبت در حرارت هاي مختلف خشك و مرطوب - 4-5جدول 

 درجه حرارت خشك

 2/37 7/36 4/36 1/36 5/35 35 گراد يدرجه سانت

 99 98 5/97 97 96 95 درجه فارنهايت

 درصد رطوبت نسبي

)9/18(66 20 17 15 5/14  14 13 

)4/19(67 21 19 18 17  16 15 

)20(68 22 21 20 20  18 17 

)5/20(69 24 23 22 21  20 18 

)1/21(70 26 25 24 23 22 20 

)7/21(71 28 27 26 25  24 22 

)2/22(72 31 29 29 27  26 25 

)8/22(73 34 32 30 29  28 27 
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)3/23(74 36 34 32 31  30 29 

  .محل تقاطع حرارت خشك و حرارت مرطوب درصد رطوبت نسبي است: توجه

گراد باشـد، رطوبـت      درجه سانتي  1/21 و درجه حرارت مرطوب      1/36اگر درجه حرارت خشك     : مثال
  . درصد است24دستگاه 

9 ÷ ] 5×)32N -([ = گراد فارنهايت به سانتي  

32 + ] 5÷)9N×([ =   گراد به فارنهايت سانتي  

N : درجه  حرارت مورد نظر  



66  /  

  

  

   نمونه هاي دماسنج خشك و مرطوب- 5-5شكل 

  

 بطور دائم در يك مخـزن آب قـرار گيـرد كـه در ايـن                 تواند مي) تيلهف(اي پوشش پارچه 

 رطوبت دسـتگاه را كنتـرل       توانيد  ميي، هميشه   كش  جوجهسازي آن در دستگاه      صورت با جا  

در صورت عدم دسترسي به آب مقطـر، در مواقـع          . آب درون مخزن بايد مقطر باشد     . نمائيد

  .   از آب جوشيده شده استفاده نمودتوان مياضطراري 
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 كــامالً از اسـتفاده از فتيلـه جديـد بهتــر اسـت آن را در آب حـاوي صـابون جوشـاند و        قبـل 

هاي احتمالي بـر روي آن برداشـته شـود و جـذب آب بهتـر صـورت                  آبكشي نمود تا چربي   

آب مخزن نيـز هرچنـد   . فتيله بايد هرچند يكبار به طور منظم شسته و يا تعويض گردد       . گيرد

  .تميز شود و با آب مقطرجديد پر شوند خالي و كامالًوقت يكبار بايد 

  

  كشي هوا در جوجه اثر فشار

،  با افـزايش ارتفـاع   . شود  ميدرصد جوجه درآوري با افزايش ارتفاع از سطح دريا كمتر           

بنـابراين ميـزان    . فشار هوا كاهش يافته و ميـزان اكـسيژن موجـود در هـوا نيـز كـاهش ميابـد                   

 با تزريـق    توان  ميفشار اكسيژن را    . يابد  ميش  ي نيز كاه  كش  جوجهاكسيژن ورودي به ماشين     

اكسيژن به داخل سـترها و هچرهـا تـامين كـرد، امـا ايـن كـار داراي هزينـه بـااليي اسـت و                          

  .باشد مياقتصادي ن

توانـد براســاس فـشار هــوا در    درجـه حـرارت مرطــوب كـه در بــاال شـرح داده شـد مــي     

رتفـاع از سـطح دريـا مراكـز       ا 5-5در جـدول    . ارتفاعات مختلف بصورت دقيق تنظيم شـود      

  بـصورت  6-5توانـد بـا اسـتفاده از جـدول شـماره       بر اساس آن مي . ها داده شده است    استان

پس از اطـالع از ارتفـاع منطقـه خـود از سـطح              . دقيقتر رطوبت دستگاه خود را تنظيم نمائيد      

ده از جـدول  دريا با استفاده از جدول ارتفاع، فشار هواي منطقه خود را يادداشت و بـا اسـتفا              

رطوبت مورد نظر خود را از ستون چپ جدول انتخاب نمـوده و محـل تالقـي                   ، 6-5شماره  

   .كند ستون فشار و رطوبت، عددي است كه اختالف دماي خشك و مرطوب را معين مي

 متـر   30 در ارتفاع    5-5 با استفاده از جدول      ،كشي داريد   اگر شما در شهر رشت جوجه     : مثال

، اگـر   6-5حال بـا مراجعـه بـه جـدول شـماره            . باشد   مي 1016ر هوا برابر    از سطح دريا ، فشا    

 20 و رطوبـت     1018 درصـد باشـد، محـل تالقـي فـشار            20بخواهيد رطوبـت دسـتگاه شـما        

حال اگـر   . باشد  دهد كه اختالف بين حرارت خشك و تر مي           را نشان مي   5/16درصد، عدد   

يد، درجه حـرارت مرطـوب شـما بايـد     كن  درجه سانتيگراد انتخاب مي  3/36دماي دستگاه را    

بنابراين براي دستيابي به رطوبت     .  درجه سانتيگراد باشد   8/19 درجه كمتر از آن، يعني       5/16
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كنيد، اختالف درجه حرارت خـشك        رشت، هر دمايي را كه انتخاب مي      شهر   درصد در    20

يـشتري  چنانچـه رطوبـت كمتـر يـا ب        اسـت   بـديهي   . باشـد گـراد   درجه سـانتي   5/16و تر بايد    

، عدد مورد نظر را كه اختالف دماي خشك و تـر           5-5بخواهيد بايد مجددا از طريق جدول       

   . بيابيد،است

توانيد بدانيد كه رطوبت دسـتگاه شـما چنـد درصـد              با استفاده از اين جدول همچنين مي      

هـا   دماسنج خشك و تر را در دستگاه قرار داده و دماي خشك و تر و نيز اختالف آن          . است

، عدد اختالف دو  6-5سپس در ستون فشار هواي منطقه خود در جدول          . يادداشت نمائيد را  

عدد مقابل اين عدد در ستون رطوبت نسبي، بيانگر درصد رطوبت دستگاه            . دماسنج را بيابيد  

 و  36مثال اگر حرارت خـشك      . شويد با چند بار دقت و امتحان به اينكار مسلط مي         . باشد  مي

باشـد و چنانچـه     مـي 1/13باشد اختالف اين دو عـدد برابـر   گراد نتيدرجه سا 23حرارت تر  

 را در   1020بـه طـور نـسبي        (اتمـسفر  1018 در ستون فشار     ، باشد شهر رشت كشي در     جوجه

عدد مقابـل ايـن عـدد در سـتون رطويـت      . يابيم  را مي13، عدد )دهيم جدول مالك قرار مي  

راه ديگـر، اسـتفاده از   .  درصـد اسـت   33نسبي بيانگر درصد رطوبت دستگاه بوده كـه برابـر           

  .باشد  بدون در نظر گرفتن فشار هوا مي4-5جدول 

   جدول رابطه ارتفاع از سطح دريا در شهرهاي مختلف با فشار هوا- 5-5جدول 

  نام شهر )متر(ارتفاع از سطح دريا )ميلي متر جيوه(فشار هوا

 رشت 3 1016

 اهواز 30 1010

 قم  940 908

 مشهد  985 904

 تهران 1200 886

 يزد 1233 872

 كرمانشاه 1300 867

 تبريز 1400 857

 شيراز 1530 846

 اصفهان 1580 840

 زنجان 1630 834

 كرمان 1751 824

 شهركرد 2070 789
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   جدول ميزان رطوبت نسبي در فشار اتمسفر متفاوت- 6-5جدول 

 فشار اتمسفر

 درصد

820 840 860 880 900 920 940  960 980 1000 1020 1040 

15 19,1 19 18,9 18,8 18,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18,1 17,9 17,8 

16 18,9 18,8 18,7 18,5 18,4 18,3 18,1 18 17,9 17,8 17,6 17,5 

17 18,6 15,5 18,3 18,2 18,1 17,9 17,8 17,7 17,6 17,5 17,3 17,2 

18 18,3 18,1 18 17,9 17,8 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17 16,9 

19 18 17,8 17,7 17,6 17,4 17,3 17,2 17,1 17 16,9 16,8 16,7 

20 17,6 17,5 17,4 17,3 17,1 17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,4 

21 17,3 17,2 17,1 17 16,8 16,7 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1 

22 17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,4 16,3 16,2 16,1 16 15,9 15,8 

23 16,7 16,6 16,5 16,4 16,2 16,1 16 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 

24 16,4 16,3 16,2 16,1 15,9 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 

25 16,1 16 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 15 14,9 

26 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 15 14,9 14,8 14,7 14,7 

27 15,5 15,4 15,3 15,2 15,1 14,9 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 

28 15,2 15,1 15 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,2 

29 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,2 14,1 14 13,9 

30 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,1 14 13,9 13,8 13,7 13,7 

31 14,3 14,2 14,1 14 14 13,9 13,8 13,7 13,6 13,6 13,5 13,4 

32 14 14 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,2 

33 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,2 13,1 13,1 13 12,9 

34 13,5 13,4 13,3 13,3 13,2 13,1 13 13 12,9 12,8 12,7 12,7 

35 13,2 13,2 13,1 13 12,9 12,8 12,8 12,7 12,6 12,5 12,5 12,4 

36 13 12,9 12,8 12,7 12,7 12,6 12,5 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1 

37 12,7 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12 12 11,9 

38 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1 12,1 12 11,9 11,9 11,8 11,7 11,7 

39 12,2 12,1 12 11,9 11,9 11,8 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,4 

ي
سب
ت ن
وب
ط
ر

)

د
ص
در

(
 

40 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 11,6 11,5 11,4 11,4 11,3 11,2 11,2 

  

  

  كشي  انتخاب دستگاه جوجه-5-3-2

. باشـد   ميي مناسب رمز موفقيت مزارع پرورش شترمرغ مولد         كش  جوجهانتخاب دستگاه   

كـشي شـما عملكـرد مناسـبي نداشـته       اگر همه جوانب كار رعايت شود ولي دستگاه جوجـه         

ي كـش   جوجـه بنـابراين دسـتگاه     .  شما بهدر خواهد رفت    گذاري  سرمايهباشد كليه زحمات و     

 غفلـت  دستگاه مناسبه سرنوشت مزرعه مولد بوده و هرگز نبايد در مورد خريد           تعيين كنند 
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 صـورت گرفتـه   گـذاري  سـرمايه ي اگر درست انتخاب شود سريعا       كش  جوجهدستگاه  . نمائيد

  . براي خريد آن را جبران خواهد نمود

 

  كشي  تعيين ظرفيت دستگاه جوجه-5-3-3

في اسـت تعـداد شـترمرغ مـاده را در     كـا  ي مزرعه،كش جوجهبراي تعيين ظرفيت دستگاه   

 شـما  هـاي  دستگاه عدد پرنده ماده داريد 100مثال اگر شما در مزرعه     .   ضرب نمائيد   15عدد

. ظرفيت هچر شما يك ششم ظرفيت سـتر اسـت  .  عدد تخم را داشته باشند1500بايد ظرفيت 

  .دد باشد ع250 عدد باشد ظرفيت هچر حداقل بايد 1500صورتيكه كه ظرفيت ستر  يعني در

  

   نحوه جمع آوري تخم -5-3-4

 بالفاصـله پـس از خـشك شـدن          هـا   تخم. افتد  تخمگذاري بعداز ظهرها اتفاق مي     معموالً

كـه بـه ايـن منظـور      اي آوري شـده و در جعبـه   مايع اطراف تخم بايستي توسط كارگر جمـع      

در . اشـد كارتن ب  يا    پالستيك تواند  ميجعبه نگهداري تخم    . اختصاص يافته نگهداري گردد   

 از فـوم، يونوليـت و يـا  ابـر كـه         توان  ميداخل جعبه جهت محافظت از تخم در مقابل ضربه          

بر روي تخم شـماره  .  دكرسوراخي براي جاسازي تخم بر روي ان تعبيه شده است، استفاده     

اسـتفاده از   . شـود   مـي پن، شماره پرنده مادر، و تـاريخ تخمگـذاري بوسـيله مـداد يادداشـت                

. دنـ نطفـه ارزش اقتـصادي خـود را از دسـت بده            ي بي ها  تخم پوسته   گردد  يمماژيك باعث   

 آلـودگي بـه صـورت     و  تميـز   نـرم  اسـكاچ يـا بـرس      ، با پارچه بايد   است   كثيفچنانچه تخم   

پـس از  . از سمباده به لحاظ ايجاد خراش بر روي پوسته اسـتفاده نـشود  . خشك برداشته شود 

ي منتقل نمـوده و ايـن كـار    كش جوجه را به ها متخ، در همان روز     اتمام تخمگذاري پرندگان  

هـاي شـديد      توجه داشته باشيد از تكـان      ها  تخمبه هنگام انتقال    . را به روز بعد موكول ننمائيد     

ــد  ــل آي ــوگيري بعم ــز  .جل ــمهرگ ــا تخ ــارج از   ه ــب در خ ــام ش ــده بهنگ ــع آوري ش ي جم

 درجـه حـرارت   ي باقي نماند، زيرا به دليل كاهش دمـا و اخـتالف دمـاي تخـم بـا       كش  جوجه

  . گردد ميمحيط، موجب نفوذ عوامل بيماري به داخل تخم 
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 نحوه بسته بندي تخم جهت حمل و نمونه جعبه جهت جمع آوري و انتقال تخم - 6-5شكل 

  نقل به نقاط دور

  

  هاي ضدعفوني تخم   روش-5-3-5

 جوجـه  ي از عوامل مـوثر در افـزايش   كش  جوجه پس از انتقال به      ها  تخمضدعفوني سريع   

ي ضـدعفوني تخـم عبارتنـد از شستـشوي تخـم، دوددهـي، اسـپري         ها  روش. درآوري است 

  .  كردن ماده ضد عفوني كننده بر سطح پوسته تخم، استفاده از اشعه ماوراء بنفش و گاز ازن

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلودگي و خاك در سطح تخم كه بعد از تخمگذاري جمع آوري شده - 7-5شكل 

  

   شستشوي تخم-5-3-5-1

 اگـر بـه درسـتي انجـام شـود، ايجـاد مـشكل          در صـورت ضـرورت       تن تخم شترمرغ  شس

هـا از سـطح پوسـته تخـم           ها و قـارچ      ميكروب ها،  آلودگي و موجب كاهش     كند  مي ن اساسي

.  در ارتبـاط بـا چگـونگي انجـام عمليـات اسـت             معمـوالً مشكالت شستشوي تخم    . گردد  مي
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 35 دمـاي حـدود   ، شستشو شوندرتصورت ضرو بايد پس از جمع آوري از النه در        ها  تخم

بـاالتر  بـودن حـرارت مـاده     . باشـد  مـي گـراد بـراي عمليـات شستـشو مناسـب       درجـه سـانتي  

 هواي داخل منافذ منبـسط شـود كـه در           شود  ميضدعفوني كننده نسبت به دماي تخم باعث        

 و در نتيجه از ورود آب بـه داخـل         گيرد  ميهايي روي سطح پوسته شكل        اين صورت حباب  

 و سـردتر از حـرارت تخـم باشـد           C˚40اگر حرارت آب كمتـر از       . كند  مي جلوگيري   منافذ

ي سـرد را  هـا  تخـم . امكان دارد بر اثر فشار منفي ايجاد شده آب بـه داخـل تخـم نفـوذ كنـد           

  .  گردد ميشستشو ندهيد زيرا باعث ايجاد شوك به جنين 

ي اسـتاندارد از مـواد      محلـول . هايتان را با صابون شـسته و ضـد عفـوني نمائيـد              ابتدا دست 

آن را گرم و براي شستن كامـل تخـم از آن    C˚40شيميايي ضدعفوني كننده تهيه كنيد و تا 

تخم را درون مايع قرار داده و يا با يك دست تخـم را نگهـداري نمـوده و بـا                     . استفاده كنيد 

ه از بـا اسـتفاد  .  شستـشو نمائيـد  كـامالً عفوني را به روي تخـم ريختـه و         دست ديگر مايع ضد   

را از منافـذ پوسـته تخـم        ) خـاك و فـضوالت    (ي احتمـالي  ها  آلودگي توانيد  مي  نرم مسواك

سپس تخم را با دستمال كاغذي خـشك نمـوده و در محـل ضـدعفوني شـده                  . خارج نمائيد 

كـه    تخم عـوض شـوند و در صـورتي     10محلول بايد پس از شستن حداكثر       . تميز قرار دهيد  

هـر چـه خـاك و آلـودگي در          . زودتـر صـورت گيـرد       خيلي كثيف باشند ايـن كـار       ها  تخم

 .شود ميمحلول بيشتر باشد، محلول ضدعفوني زودتر غيرفعال 

 براي شستشو و ضـدعفوني   توانيد  مي از ماده ضدعفوني ويركن اس يا محلول هاي مشابه        

اگـر عمليـات شستـشو بـه        .  را شستـشو ندهيـد     ها  تخمحداالمكان سعي نمائيد    . استفاده نمائيد 

  . جام پذيرد نتيجه رضايت بخش نخواهد بودغلط ان

  

   دوددهي با فرمالين و پرمنگنات پتاسيم-5-3-5-2

غلظـت  . هاي متفاوتي از گاز فرمالين الزم اسـت    هاي مختلف، غلظت   براي دودهي مكان  

 مترمكعب  83/2 گرم پرمنگنات پتاسيم براي هر       20سي فرمالين با      سي 40معمولي با تركيب    
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كه با توجه به مـوارد مختلـف ايـن        . شود  مي گفته   X1 اين غلظت     به  كه دشو  ميفضا استفاده   

  . مترمكعب فضا به شرح زير افزايش مي يابد83/2ضريب در هر 

   غلظت هاي توصيه شده دودهي با فرمالين و پرمنگنات پتاسيم-7- 5جدول

  )با هم مخلوط مي شوند(براي توليد گاز فرمالدئيد

  قدرت  رديف

  )گرم(پرمنگنات پتاسيم  )سيسي (مايع فرمالين

  X1  40  20يك برابر   1

  X2 80  40دو برابر   2

  X3 120  60سه برابر   3

  X4 160  80چهار برابر   4

  

كنـد، چـون هنگـام       استفاده از يك ظرف لعابي يا سفالي نتيجـه كـار را خيلـي بهتـر مـي                 

 خواهـد    و كف كردن و پراكنده شدن مـواد رخ         شود  ميتركيب اين دو ماده جوشش ايجاد       

ارتفـاع ظـرف حـاوي پرمنگنـات        . ظروفي كه ترك دارنـد، اسـتفاده شـود        داد و لذا نبايد از      

اي در نظـر بگيريـد كـه پـس از ريخـتن فرمـالين       پتاسيم را بـا توجـه بـه  حجـم آن بـه گونـه          

در عمل بايد ظـرف حـاوي پرمنگنـات را    . محتويات در حال واكنش از ظرف خارج نگردد      

  .خار دادن قرار داده و سپس فرمالين را اضافه كنيددر محل مورد نظر براي ب

  .  هرگز پرمنگنات را به فرمالين اضافه نكنيد  !!!توجه

 95 تـا    90 دقيقـه در حـدود       20 بـراي    X3غلظـت   .  را بعد از تخمگذاري دود بدهيـد       ها  تخم

  . كشد درصد از ارگانيسم هاي روي پوسته تخم را مي

   با فرمالين و پرمنگنات پتاسيم غلظت هاي توصيه شده دودهي- 8-5شكل 

  زمان دودهي به دقيقه  غلظت دود  دودهي  رديف

  X3  20   بعد از تخمگذاريها تخم  1

  X2  20   قبل از گذاشتن در سترها تخم  2

  X2  30 و X1  كشي جوجهسالن   3

  X3  30  هچر، بين هچ ها  4

  X3  30  سالن هچر  5
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ان بيـشتر از زمـستان اسـت، در         هـاي روي پوسـته تخـم در تابـست          چون جمعيت ارگانيسم  

در تابـستان درصـد بيـشتري       . فصول مختلف غلظت گاز مـورد اسـتفاده بايـد متفـاوت باشـد             

  .ارگانيسم بايد كشته شوند و همچنين نوع ارگانيسم ها در اين دو فصل با هم متفاوت است

ايد دود ي سرد نيز نبها تخم.  باشدگراد  سانتي درجه   24دماي اتاق دود نيز بايد در حدود        

 هـا   تخـم  فرمالدئيد زيادي برروي     ، سردتر از دماي اتاق دود باشند      ها  تخمچنانچه  . داده شوند 

بنابراين بهتـرين زمـان دود دهـي    . متراكم شده و ممكن است تلفات جنيني در بر داشته باشد      

 سـرد  كـامالً  هـا  تخـم ي است و اجـازه ندهيـد كـه    كش جوجه به ها تخم پس از تحويل     ها  تخم

توجـه  .  خارج گـردد  كامالًپس از اتمام دوددهي فن اتاق دود را روشن نموده تا دود             . شوند

بنـابراين از  . داشته باشيد گاز حاصل از واكنش شيميايي براي انـسان بـسيار خطرنـاك اسـت          

 آنها را بحال خـود رهـا نمائيـد          ها  تخمپس از ضدعفوني    . استشمام آن جدا جلوگيري نمائيد    

 را بـه اتـاق نگهـداري تخـم          ها  تخمهش يافته و سپس  فرداي آنروز        تا دماي آنان بتدريج كا    

  .  وارد گرددها تخم كمتري به استرس شود مياين عمل باعث . منتقل نمائيد

  

   اشعه ماوراء بنفش-5-3-5-3

 بـا پارچـه   ها تخمخاك و كثافات از     ي سطحي از قبيل گرد و     ها  آلودگيكه    با فرض اين  

هـا بـا    براي از بين بردن بـاكتري ) uv(فاده از  اشعه ماوراءبنفشاند، است    پاك شده   نرم با برس 

توجه داشته باشيد كـه تمـامي   . باشد ميموثر  تاباندن نور روي سطح پوسته تخم توسط المپ   

ي سـايه  هـا  قـسمت سطح پوسته بايد در معرض تابش اشعه قرار گيـرد در غيـر ايـن صـورت                  

 يـا   هـا   تخـم  ضـدعفوني كـردن      برايكشي      اين روش  در طول جوجه       .گردد  ميضدعفوني ن 

بـراي انـسان، بـه     uvبا توجه به مـضرات اشـعه     . كشي مؤثر است    هواي داخل دستگاه جوجه   

  .اقدامات پيشگيرانه صورت گيردالزم است  ،هنگام ضدعفوني با اين روش
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  uvهاي مهتابي  اي از المپ  نمونه- 8-5شكل 

   هوا عفوني ضد جهت »بنفش وراءما شعها«از دهستفاا لعملراستود

 از عفونت لنتقاا قطع خاصيت بدليل و باشد مي زيونسا غير وهــــايپرت ءجز بنفش وراءما شعها

 شعها كشي وبميكر ثرا. دگير مي ارقر دهستفاا ردمو هــا گانيسموارميكر فيزيكي لرـــكنت در ،هــوا

 .دارد بستگي مسافت و شعها دز دن،بو ضمعر در نماز تمد به بنفش وراءما

 علت و هــستند وممقا بنفش وراءما شعها تابش برابر در باكتريايي يهــارسپووندآ يبرخــ

ــا آن رسپوا پوشش در كه ستا يادمو آن . نددگر مي شعها بجذ سبب و شتهدا دجوو هـــــ

 يك انعنو به نداتو مي فقط و دهنبو هكنند ستريلا عامل يك بنفش وراءما شعها ينابنابر

  .دگيرارقر دهفاستا ردمو) هكنند ضدعفوني (زداگند

 

 بنفش وراءما شعها يوحا هاي المپ نصب چگونگي

 گيرند مـــي ارقر دهستفاا ردمو رسيا يا ثابت رتصو به معموال بنفش وراءما شعها يهـــا المپ

 لكانا در نصب قابل و المپي دو ،المپي يك ،تابلرپو ،سقفي ،ياريود رتبصوها   المپ ينا

ــوا  دشگر جهـــت فن كه يا محفظه يا كشهـــوا  المپ گرا .شوند مي ساخته ،باشد شتهداهـ

 دهستفاا رت صــور د و دگير ارقر ركا قتاا سطو در قيقاًد بايستي دشو دهستفاا رسيا رتبصو

 .دهد پوشش را ركا قتاا در دموجو سايلو كليه كه دشو نصب محلي در بايد ثابت

 بايستي الذ ،ستا وتمتفا المپ  هــــــــــركشييباكتر تخصوصيا ينكها به توجه با: توجه

 عمر لوط آن در كه ددگر يافتدر خريــــداري شــــده المپ با خانهركا  هـــر لعملراتوسد

 هشد كرذ نماز حدوا و سطح حدوادر     منبع از منشعب يژنرا ارمقد و نجريا تشد ،المپ

 .باشد
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 بنفش وراءما شعها از دهستفاا يتودمحد

 روعب دجوو با و ستا آن ضعيف ذنفو رتقد ،شعها ينا از دهستفاا در صليا يتودمحد

ــواياز پرتو ينا ــبسي ،معمولي شيشه از ذنفو به درقا فصا آب و رغبا ونبد  هــــ  از يراـــــ

 ينا بر وهعال. باشد نمي شير و چربي زكنا  هــــاياليه و ركد  هــــايلمحلو  هــــا، پالستيك

 با والنيط تمد پوست گرا و هشد شبكيه در صدمه باعث چشم به مستقيم تابش رتصودر

  . وجود خواهد داشت ،نطاسربه  رچاداحتمال  باشد ستما در آن

 

 UVشعها يگيرربكا در توجه قابل تنكا

 ينا به ندا گرفته ارقر پرتو با مستقيم ستمادر و مجساا سطحدر كه  گانيسموارميكر فقط. 1

  .هستند سحسا پرتو

 . المپ هيدپرتو دز لكنتر جهت متر UV از دهستفاا. 2

 با المپ دكرركا و نماز لكنتر جهــت فمصر نماز شتددايا يا و زمــان ســنج از دهستفاا. 3

  . ها المپ عمر دنبو ودمحد به توجه

  .دشو تميز لكلا با المپ سطح يا دوره رطو به. 4

ــاشيشه و هپنجر ،المپ دهستفاا موقعدر. 5  ــاهش باعث مرئيرنو د،شو يكرتا و هپوشيد ه  ك

 . ددگر مي كشي يباكتر ثرا

 . نمايند دهستفاا عينك و محافظ يهاسلبا از بايستي ادفرا مستقيم ستما رتصودر. 6

 . دشو نصب قتاا از رجخا در شعها صلو و قطع كليد ستا بهتر. 7

ــهباي نكنندگا جعهامر ادتعد به توجه با. 8 ــر هفتـ  تمد(ددگر دهستفاا شعها از ربا 3ليا 2 د هـ

 ). باشد مي قيقهد 20 شعها از دهستفاا نوبت هر در زمال نماز

ــد شستشو كامل روط به را قتاا ابتدا اغ،چر دننمو شنرو از قبل. 9 ــوا بعد و دهيـ  را كشهـ

 و يداربگذ زبا را قتاا در دموجو يا شيشه يهـــاقفسه و هـــاكمد كليه درب ده،نمو شخامو

 . نمائيد شنرو را اغچر سپس و هپوشانيد چسب با را درب يهادرز ق،تاا درب بستن از پس
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  ضدعفوني تابد مي آن به كه را قتاا از قسمتي فقط يولهاولتراو اغچر ينكها به توجه با. 10

  .هيدد ارقر قتاا هايقسمت تمامي در را اغچر ،مانيز صلافو به بايستي الذ كند مي

  

   اسپري كردن -5-3-5-4

 بايد با پارچه خشك خـوب تميـز شـوند و سـپس در محـل ثـابتي قـرار گيرنـد و              ها  تخم

جهت تهيـه محلـول    . اسپري گردد  ها تخم درجه سانتيگراد بر سطح      40 تا   35محلول با دماي    

 كامالًاسپري بايد   . دكر ليتر آب استفاده     10 در   1اس   گرم ويركون  50توان از    ضد عفوني مي  

 هـا   تخـم  سپس. به صورت پودري باشد تا از خيس شدن بيش از حد پوسته جلوگيري گردد             

  .در دماي ثابت محيط  باقي مانده تا محلول اسپري شده در سطح پوسته خشك شود

  

   گاز ازن-5 -5-3-5

) ازن ( ها استفاده از اكـسيژن فعـال     ضد عفوني مواد و حذف آلودگي      هاي  يكي از روش  

رنگ با خاصيت اكسيد كنندگي فوق العاده به طرز حيرت آوري كليـه         اين گاز بي  . باشد  مي

  و هـا، گازهـا    ، كـرم   ها، انگلها  ها، كپك  ها، ميكروب  ها، ويرويس  ها از جمله باكتري    آلودگي

 .كند بوهاي نامطبوع را نابود مي

اكسيژن فعال يك ضدعفوني كننده هوشمند است و كاربردهاي بسياري در ضد عفوني             

، اجـسام و لـوازم مختلـف و     هاي كـار  لباس) ، سطوح    ، كف زمين   ديوارها( ، محيط  ، آب  هوا

هـاي   هـاي معمـول از آنجاييكـه اتـم        بر خالف ضـدعفوني كننـده     .  حتي اشخاص را داراست   

 بـه اكـسژن     بهـم پيوسـته و     مجـددا ها با يكديگر     اكسيژن پس از پاكسازي و حذف آلودگي      

  .گذارند  هيچگونه مواد سمي و مضري بر جا نميمي شوند،تبديل 

  . باشد مرغ مي بر روي پوسته تخم  سالمونالاز بين بردناز مزاياي استفاده از اكسيژن فعال 

  

   تشخيص كيسه هوايي -5-3-6

ي فضاي موجود بين غشائ داخلي و غشاي خـارجي تخـم اسـت كـه پـس از             كيسه هواي 

ابتـدا بـسيار كوچـك بـوده و بـسختي در       درايـن كيـسه   . گـردد   ميتخمگذاري پرنده ايجاد    
                                                           

1
  - vircons 
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كنـدلينگ عبارتـست از نـوربيني داخـل تخـم توسـط            (عمليات كندلينگ قابل مشاهده است    

ولـي بتـدريج كـه تخـم آب خـود را از             . )يك منبع نوري جهت تشخيص مرحله رشد جنين       

دهد بزرگتر شده و به راحتي قابل مشاهده و از سـاير محتويـات تخـم قابـل تمـايز                      دست مي 

 قسمتي  معموالً(انتهاي تخم  قبل از نگهداري تخم در انبار، كيسه هوايي در يكي از دو           . است

در اتاق نگهداري    شود و هميشه    شناسايي و عالمت گذاري مي    ) كه داراي پرز بيشتري است    

،  كـشي  در انتهـاي دوره جوجـه  . گيـرد  مـي كشي بـه سـمت بـاال قـرار      و درون دستگاه جوجه  

 و در گيـرد   مـي  يك سوم حجـم تخـم را در بـر    به هچري، كيسه هوايي   ها  بهنگام انتقال تخم  

گيـرد بـصورت يـك دايـره مـنظم در       را در بـر مـي     كـه جنـين  ه پوسته داخلـي   محل اتصال ب  

 كه البته در ادامه     گردد  مينگ مشاهده   عمليات كندلي 

 كـه بـراي     گـردد   مـي كشي دستخوش تغييراتي      جوجه

ــد هــچ و بررســي موقعيــت جوجــه در   تــشخيص رون

  . درون تخم بسيار اهميت دارد

  

  

 
 تخم شترمرغ جهت تشخيص  نوربيني- 9-5شكل 

  كيسه هوايي

  

  

  

  

  

  

  

  

 ري آنمشخص كردن كيسه هوايي تخم با مداد وشماره گذا - 10-5شكل 
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   نگهداري تخم-5-3-7

 بمنظـور   بنابراين بايد اقـدامات الزم    .  گردد  ميي از زمان تخمگذاري پرنده آغاز       كش  جوجه  

سـازي از     حـرارت ذخيـره     درجـه .  به طور  موقت بعمل آيد       رشد حفظ جنين و توقف تكامل    

ن  يـا بـاالتر از آ    c˚25رشد جنـين در درجـه حـرارت حـدود           . اهميت بااليي برخوردار است   

  .افتد اتفاق مي

   

  اتاق نگهداري تخم و قفسه هاي مرتبط با نگهداري تخم - 11-5شكل 

  

، نگهداري جنين كـه تكامـل انـدكي      تخم سازي تحت شرايط مصنوعي، هدف از ذخيره     

عمـل  . كشي اسـت  سرگيري رشد هنگام آغاز جوجه نموده در بهترين شرايط ممكن براي از  

 بايــد روي هـا  تخــم. رجـه حــرارت و رطوبـت دارد  سـازي نيــاز بـه شــرايط صـحيح د    ذخيـره 

 تميـز نگهـداري شـوند تـا در     ،، جعبه، طبقات فلزي يا حتي ماسه     ها  هاي پالستيكي، ميله    حلقه

  .حد ممكن خشك بمانند

لذا تخم  در رطوبـت     . گردد  ميپس از تخمگداري پرنده، آب از طريق منافذ تخم تبخير         

طوبت تخم زياد باشد آلبومين اطـراف جنـين         اگر كاهش ر  .  درصد ذخيره نشود   50كمتر از   

رود هـوا جـايگزين آن        كـه رطوبـت تخـم از دسـت مـي            هنگـامي . دهد  آبش را از دست مي    

 و كيـسه هـوايي شـكل        شـود   مـي  و غشاءداخل پوسته از غشاء خـارجي پوسـته جـدا             شود  مي

در طول مدت نگهداري با تشخيص كيسه هوايي و عالمـت گـذاري آن، همـواره                 .گيرد  مي

  .باال قرار گيردسه هوائي در قسمت كي
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اندازه كيسه هوايي معياري جهت تشخيص تازگي تخم اسـت بـه طـوري كـه در تخـم تـازه              

بـديهي اسـت شـرايط      . استي كهنه كيسه هوايي بزرگتر      ها  تخمكيسه هوايي كوچك و در      

اق  به عنوان مثال هرچـه رطوبـت اتـ         ،اطاق نگهداري در اندازه كيسه هوايي بسيار موثر است        

نگهداري پايين تـر باشـد در پايـان مـدت نگهـداري             

اگر تخـم تـازه     . گردد  مياندازه كيسه هوايي بزرگتر     

بعد از گذشت مدت كوتاهي كيـسه هـوايي بزرگـي           

دهنـده رطوبـت پـايين و يـا دمـاي             نشان ،داشته باشد 

ــداري اســت  ــاق نگه ــاالي ات ــان  . ب ــدت زم ــه م هرچ

رت  نيـاز بـه درجـه حـرا        باشـد، تـر    نگهداري طوالني 

  .كمتر و رطوبت بيشتر در اتاق نگهداري است

   

   تخم تازه با كيسه هوايي كوچكتر- 12-5كل ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تخم كهنه با كيسه هوايي بزرگتر-13-5شكل 
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نگهـداري تـا   . گـردد   مـي با افزايش زمان ذخيره سازي از ميزان جوجـه درآوري كاسـته             

ثير كمـي بـر روي كـاهش جوجـه درآوري     ، تـا باشد مي روز كه در شترمرغ معمول       7مدت  

 حـداقل دو تـا سـه روز         هـا   تخـم ي شترمرغ بايـد       كش  جوجهعقيده بر اين است  كه در        . دارد

ي اول فـصل   ها  تخماين امر بخصوص براي     . نگهداري شوند تا نتيجه هچ  بهتري عايد گردد        

ود تبـادالت  كه سفيده تخم غليظ است ، بمنظور رقيق نمودن غلظت سفيده كه افزايش و بهب           

  . توصيه شده است،ي در بر داردكش جوجهگازي به  درون تخم را در طول 

بـه صـورت دسـتي و يـا چـرخش       سازي، يك يا دو بار در روز      چرخش تخم طي ذخيره   

چرخاندن تخـم  . نمايد مي ساعت يك بار به حفظ و ماندگاري جنين كمك          6اتوماتيك هر   

بـه  . چرخـد  هد زيرا زرده داخل آلبومين مـي د سازي، جنين را در تخم حركت مي طي ذخيره 

اين صورت سطح اكسيژن و مواد مغذي موجود در آلبومين كه در باالي جنين قـرار گرفتـه                  

 و شرايط مناسبي را بـراي افـزايش مانـدگاري جنـين             شود  ميدوباره و به طور متناوب تأمين       

 . كند ميايجاد 

درجـه  . يابنـد   مـي ري تخـم انتقـال       پس از ضدعفوني و كاهش دما به اتاق نگهدا         ها  تخم 

حرارت اتاق بسته به مدت نگهـداري تخـم متفـاوت بـوده و هرچـه مـدت زمـان نگهـداري                      

 هـا  تخـم ي شـترمرغ  كـش   جوجـه در  . يابـد   ميتر باشد دماي اتاق نگهداري نيز كاهش         طوالني

 5براي مدت زمـان  .  شود مي يك هفته نگهداري شده و سپس  به دستگاه ستر منتقل    معموالً

 1براي نگهداري بمدت    .  قابل قبول است   C˚18-16 روز درجه حرارت براي ذخيره بين        7تا  

 درجـه سـانتيگراد   12-14 روز نگهـداري درجـه حـرارت    14 و بـراي  20 روز ، حرارت 3تا  

 درصـد باشـد كـه    65 تـا  55رطوبت اتاق نگهداري تخـم نيـز بايـد در حـدود            . مناسب است 

.  و در جوجه درآوري مـوثر اسـت        شود  مي ناديده گرفته     در نگهداري تخم شترمرغ      معموالً

 كـامالً اتـاق نگهـداري بايـد       . شـود   مـي  از كولر گازي براي سرد كردن اتاق استفاده          معموالً

 ضـدعفوني   كـشي   جوجـه  به دستگاه    ها  تخمبهداشتي بوده و به صورت هفتگي پس از انتقال          

  . گردد
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  ها گرم نمودن تخم پيش-5-3-8

 درجه سـانتيگراد حـداقل   24ي بايد در حرارت كش جوجهنتقال به دستگاه  قبل از ا   ها  تخم

اين عمل بسيار حياتي بوده و باعـث افـزايش جوجـه درآوري             .  ساعت گرم شوند   12بمدت  

، درجـه حـرارت را        در سـتر   هـا   تخـم درساعات پاياني و چند ساعت قبل از چيدن         . گردد  مي

توجه داشته باشيد كه تخـم شـترمرغ بـه دليـل     .  درجه سانتيگراد افزايش دهيد28 تا توانيد  مي

بهتـر  .  را رعايـت نمائيـد    ) ساعت   12(بزرگ بودن ديرتر گرم شده و حداقل زمان گرمادهي        

 گرم شده و سپس قبل از انتقـال بـه    ها  تخماست در اتاق نگهداري اين عمل صورت گيرد و          

 يـك   گـردد   مـي وصـيه   ، ت  براي حصول نتيجه مطلوب   .  دقيقه دود داده شوند    20به مدت    ستر

.  و دود دهـي مـتالطم نمايـد   هـا  تخـم ، هوا را در اتاق نگهـداري بـه هنگـام گـرم شـدن        پنكه

همچنين يـك دماسـنج را در       .گردد  مي موجب يكنواختي هچ     ها  تخمگردش هوا در اطراف     

چنانچـه  .  مطمـئن شـويد  هـا  تخم قرار دهيد و دما را كنترل نمائيد تا از گرم شدن  ها  تخمميان  

ي سـرد  هـا   تخـم .  ساعت افـزايش دهيـد     24 اين مدت را به      توانيد  مي هنوز سرد باشند     اه  تخم

 بـه دليـل   هـا  تخـم ي منتقل شوند عالوه بر وارد آمدن شوك بـه     كش  جوجهچنانچه به دستگاه    

 شـود  ميباعث )  درجه18 ها تخم درجه و 36حرارت دستگاه حدود   (اختالف درجه حرارت  

  بـا دسـتگاه هـم      هـا   تخمدت زمان زيادي طول بكشد تا       كه حرارت دستگاه كاهش يافته و م      

 توانـد  مي و حتي گردد ميي از قبل چيده شده در دستگاه ها  تخمدما شوند و باعث صدمه به       

همچنين به دليل اختالف دماي تخم سـرد و دسـتگاه           . مرگ جنين آنان را بدنبال داشته باشد      

 هـا  تخـم  باعث صدمه جدي به ي بوده و كش  جوجهممكن است تخم عرق كرده كه از فجايع         

ي موجـود بـر روي سـطح     هـا  بـاكتري زماني كه سطح پوسته تخـم مرطـوب شـود      . گردد  مي

در هنگام  . كند  ميپوسته به سرعت تكثير نموده واز طريق منافذ پوسته به درون تخم راه پيدا               

ي كـش  هجوجبا توجه به اينكه در . ، دستگاه رطوبت ساز را خاموش نمائيد   ها  تخمگرم نمودن   

، لذا رعايت اين نكات بـسيار       شود  ميي در چند مرحله پر      كش  جوجه دستگاه   معموالًشترمرغ  

  .مهم و ضرروي است
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 درجـه سـانتيگراد     27 تا   20 بايد بين    ها  تخم گازدهي    درجه حرارت اتاق نگهداري به هنگام     

 درجــه 20اگــر درجــه حــرارت كمتــر از . بنــابراين گــرم كــردن آن ضــروري اســت. باشــد

 درجـه  27 و اگـر بـيش از       دهـد   مـي تيگراد باشـد، گـاز فرمالدئيـد اثـر خـود را از دسـت                سان

 نيز بايد در حدود     ها  تخمهمچنين دماي   . يابد  ميسانتيگراد باشد، مرگ و مير جنيني افزايش        

 آنها را به    توانيد  مي ها  تخمپس از گازدهي    .  درجه سانتيگراد بوده  و قبال گرم شده باشند         24

  . منتقل نماييدكشي جوجهدستگاه 

 

  كشي  شرايط سالن جوجه-5-4

كـولر گـازي رطوبـت محـيط را كـاهش         . شـود   دما و رطوبت اتاق سـتر و هچـر كنتـرل            

 درجـه  22 تـا 18دمـاي اتـاق در حـدود        . ي شترمرغ است  كش  جوجه كه مناسب براي     دهد  مي

ي تـامين  تهويـه كـافي در اتـاق بايـد بـرا        .  درصد تنظيم گـردد    30 تا   25 سانتيگراد و رطوبت  

 مثبـت در نظـر   كـشي  جوجـه فشار داخـل سـالن   .  وجود داشته باشد   ها  تخماكسيژن مورد نياز    

 و جريان هوا بايد بداخل سالن و يا اتاق دميده شود كه نتيجه آن هدايت بهتـر       شود  ميگرفته  

حرارت سـالن   تهويه اضافي و بيش از حد نياز،. ي استكش جوجهجريان هوا بداخل دستگاه   

هواي ورودي بهتر است فيلتر شده تا از ورود گرد و خـاك بـه     . نمايد  ميرا مختل   و دستگاه   

، هـوا قبـل از ورود بـه داخـل سـالن              هاي بـزرگ   يكش  جوجهدر  . داخل سالن ممانعت گردد   

 بايد شود  ميضمنا هواي كثيف كه از اگزوزها متساعد        . گردد  ميي ضدعفوني نيز    كش  جوجه

  .  مجزا باشندها قسمت ستر و اتاق هچر بايد از ساير اتاق. به خارج از اتاق هدايت شود

 است كـه وزنـي برابـر    مرغ تخم 1000 عدد تخم شترمرغ معادل   40توجه داشته باشيد كه هر      

 2ي بـراي ايـن تعـداد تخـم شـترمرغ برابـر        كش  جوجهتهويه الزم دستگاه    . گرم دارند   كيلو 60

CFM )  2حـدود  =عب در دقيقه است  فوت مكعب در دقيقه كه معادل  شش صدم مترمك 

 40 مترمكعب بـراي هـر   142/0ي  نيز كش جوجهتهويه اتاق . است)  مترمكعب در ساعت 5/3

عدد تخم شترمرغ در دقيقه توصيه شده است كه نشانگر نيـاز بـه تهويـه بيـشتر در مقايـسه بـا          
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 34/0هاي هچري، نياز هـواي تـازه بـراي ايـن تعـداد تخـم شـترمرغ                   در اتاق .  است مرغ  تخم

  .مي باشدمترمكعب در هر دقيقه 

   

كشي،  نمونه سالن جوجه) نمايش راك، سيني، زاويه چرخش(دستگاه ستر- 14-5شكل 

  استفاده از شيشه براي جداسازي

  

  كشي شترمرغ  عوامل موثر در جوجه-5-5

   درجه حرارت -

   رطوبت -

  ها تخم چرخش منظم -

سيد كربن و حرارت اضـافي توليـد        تهويه كافي جهت تامين اكسيژن و خروج آب و دي اك          

  ها تخمشده توسط 

  

  كشي حرارت و رطوبت دستگاه جوجه -5-6

 24ي، دسـتگاه بايـد كـاليبره شـده و حـداقل             كـش   جوجـه  به دستگاه    ها  تخمقبل از انتقال    

ي بر اسـاس اثـر متقابـل درجـه حـرارت و رطوبـت               كش  جوجهمدت  . ساعت كار كرده باشد   

  .  ادامه داشته باشدتواند مي روز 42روز و بطور متوسط   44 روز تا 39متغير است و از 

درجه حـرارت  . ي تابع درجه حرارت و رطوبت نسبي دستگاه استكش جوجهطول دوره  

ي را  كـش   جوجـه ي را كوتـاه و درجـه حـرارت كمتـر، مـدت              كـش   جوجـه بيشتر، طـول دوره     
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و رطوبـت نـسبي پـايين        تاخير در هـچ      تواند  ميمتقابال، رطوبت نسبي باال     . كند  ميتر   طوالني

  . هچ  زودتري را بدنبال دارد

فـشار  (رطوبت نسبي دستگاه با در نظر گـرفتن  حـرارت دسـتگاه، ارتفـاع از سـطح دريـا           

ي كـه جريـان هـوا در آنهـا      هـاي   دسـتگاه . گـردد   مي، و نيز توصيه كارخانه سازنده تعيين        )هوا

  .بيشتر است به رطوبت بيشتري نياز دارند

  

  گر رطوبت و دما در دستگاه جوجه كشي نمايش- 15-5شكل 

  

يعني هرچـه درجـه حـرارت دسـتگاه         . اي معكوس است  رابطه دما و رطوبت نسبي رابطه     

زيرا در درجه حرارت باالتر، سرعت رشد       .  شود رطوبت نسبي كمتري مورد نياز است       بيشتر

اهش رسد و لـذا بـراي سـرعت بخـشيدن بـه كـ       جنين افزايش يافته و زودتر به مرحله هچ مي   

، نياز بـه رطوبـت كمتـري اسـت تـا            )ي  كش  جوجهبدليل كمتر شدن زمان     (وزن مطلوب تخم  

  .آب بيشتري از درون تخم تبخير شود

 20و رطوبـت نـسبي       3/36، بـا حـرارت       ي كوچك و با ظرفيت پـايين      ها  دستگاه معموالً

 نيـاز بـه    بزرگ به دليل جريان هواي بيشتر در دستگاه،هاي دستگاهولي . كنند  ميدرصد كار   

يابـد كـه از       افـزايش  توانـد   مـي  درصد يا بيـشتر      30رطوبت بيشتري دارند و رطوبت نسبي تا        

بـديهي اسـت رطوبـت نـسبي دسـتگاه در منـاطق             . رود  مـي  بزرگ بشمار    هاي  دستگاهمزيت  
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شـرايط محيطـي و ارتفـاع از سـطح دريـا متفـاوت بـوده و خـود                   گـرفتن   مختلف با در نظـر      

  . وزن تخم بايد به رطوبت نسبي مورد نظردست يابددار با كنترل كاهش مزرعه

. را تا بهنگـام هـچ از دسـت بدهـد       درصد وزن خود     15حدود   تخم شترمرغ بايد     معموالً

بـراي ايـن منظـور    .  به رطوبت مورد نظر دسـت يابـد  توانيد ميلذا با كنترل كاهش وزن تخم      

قبـل از   )  كيلـوگرم باشـند    5/1بهتر است در محـدوده وزنـي        (  را ها  تخم تعدادي از    توانيد  مي

گذاشتن در دستگاه ستر وزن نمائيـد و سـپس كـاهش وزن را در روزهـاي متفـاوت كنتـرل                    

 15، بـا كـاهش وزن     كيلوگرم باشـد 5/1ي كش جوجهبراي مثال اگر وزن تخم قبل از  . نمائيد

بنـابراين  . ي از دسـت بدهـد     كـش   جوجـه  گرم از وزن خود را تا پايـان          225درصد، تخم بايد    

فـرض  .  گرم باشد34/5ي بايد  كش جوجه روز دوره 42هش وزن روزانه با در نظر گرفتن        كا

بنـابراين كـاهش وزن   . شودي مجددا وزن كشي  كش  جوجه را در روز چهاردهم      ها  تخمكنيد  

.  گرم باشـد 1425 حدوداً بايد ها تخموزن  ، و  گرم76/74 در اين روز بايد در حدود     ها  تخم

 ولـي اگـر وزن تخـم   . تگاه مناسب اسـت  اين عدد باشد رطوبت دس   اگر وزن تخم نزديك به    

 اگر وزن تخـم كمتـر       متقابًال.  بيشتر باشد نشانگر آن است كه رطوبت دستگاه باال بوده است          

بنابراين در هر دو حالت بايـد بـا         .  باشد نشانگر آن است كه رطوبت دستگاه پايين بوده است         

و كـاهش وزن مناسـب تخـم    رطوبت مـورد انتظـار     ، به      افزايش و يا كاهش رطوبت دستگاه     

 درصد رطوبت دستگاه، كاهش وزن را يك درصـد افـزايش            3 بطور كلي تغيير     .دست يابيد 

  .دهد مييا كاهش 

ي هـا   تخـم در  .  بزرگتر باشد نياز به حرارت و رطوبت كمتري اسـت          ها  تخمهرچه اندازه   

ذا تبـادالت گـازي دشـوارتر        و لـ   باشد  ميبزرگ نسبت پوسته به محتويات درون تخم كمتر         

 درصدي وزن خود بايد آب بيـشتري را نـسبت بـه    15 و تخم شترمرغ براي كاهش گردد  مي

لـذا نيـاز بـه رطوبـت كمتـري اسـت تـا بـه كـاهش وزن                  . ي كوچكتر از دست بدهـد     ها  تخم

از طرفي جنين بزرگتر نياز به اكـسيژن بيـشتري داشـته و كـاهش نـسبت       . مطلوب دست يابيم  

بـا  . به حجم تخـم بـدليل بزرگـي تخـم، كـاهش تبـادالت گـازي را بـدنبال داد         سطح پوسته   

توان سرعت رشد جنـين را كـاهش داد كـه كـاهش      ي ميكش جوجهكاهش حرارت دستگاه   
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ــدنبال دارد   ــسيژن را ب ــه اك ــين ب ــاز جن ــتگاه . ني ــاهش حــرارت دس ــي ك ــول دوره  از طرف ، ط

تـا آب بيـشتري را از دسـت داده و       دهد  ميي را طوالني تر نموده و به تخم اجازه          كش  جوجه

كاهش رطوبت دستگاه بتنهـايي مـشكل را حـل          .  به وزن مطلوب در زمان هچ نزديك شود       

.  و براي دستيابي بـه درصـد هـچ بيـشتر بايـد حـرارت دسـتگاه را نيـز كـاهش داد                       نمايد  نمي

ي كوچكتر درصد هچ كمتـري دارنـد و بايـد در محـدوده         ها  تخمي بزرگ نسبت به     ها  تخم

  . ي شوند تا درصد هچ آنان بهبود يابدكش جوجه درجه سانتيگراد 36تا  5/35رتي حرا

ي بزرگتر به حرارت بيـشتر نيـاز دارنـد و    ها  تخمدهندگان بر اين است كه       نظر عموم پرورش  

ي هـا   تخـم با توجه به توضيحات فـوق       . شوند  ميي گرمتر دستگاه چيده     ها  قسمت در   معموالً

هـچ اينگونـه    . ي سـردتر دسـتگاه قـرار دهيـد        هـا   قـسمت  يا در    بزرگتر را در حرارت كمتر و     

  .  ممكن است چند روز ديرتر به انجام برسدها تخم

شكل متقارن و رنگ كرم  . باشد  مي گرم   1700 تا   1200 بين   ها  تخمبهترين محدوه وزني    

ايـن محـدوه    . باشـد   مـي هاي تخم بـا كيفيـت        و براق، عدم وجود چروكيدگي از ديگر نشانه       

  .، هچ  بهتري را دارند  گرم1500 تا 1200ي با وزن  ها تخمخصوص وزني، ب

 بـسيار متفـاوت اسـت لـذا     هـا  تخـم ي شترمرغ محدوده وزنـي  كش جوجه با توجه به اينكه در    

 تنظـيم  ها تخمي داريد  دستگاه را بايد بر اساس ميانگين وزن         كش  جوجهچنانچه يك دستگاه    

 15، اما ميـانگين بايـد در حـدود          ن كننده نيست   درصد نيز نگرا   18كاهش رطوبت تا    . نمائيد

كـاهش وزن   .  ميـسر نيـست    هـا   تخـم بديهي است كنترل كاهش وزن براي همه        . درصد باشد 

اندازه تخم، سـن پرنـده، ژنتيـك پرنـده، ضـخامت پوسـته،               تابع يكش  جوجهتخم در دوران    

اري تخـم در  ، مدت زمان نگهـد )اوايل فصل يا اواخر فصل   (ارتفاع منطقه، زمان تخمگذاري   

  .  متفاوت باشدتواند ميانبار 

ي دهيدراتـه را بـدنبال داشـته كـه فاقـد      هـا  جوجـه كاهش وزن بيش از اندازه اسـتاندارد،   

 هـا  جوجـه  كـه   گـردد   مـي همچنين كاهش وزن كمتر از اسـتاندارد، باعـث          . باشند  ميكيفيت  

مـي   تخـم تلـف      آبدار بوده و بهنگام هچ نتوانند بخوبي از تخـم خـارج شـده و يـا در درون                  

  .شوند
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، درجـه  كـشي  جوجـه  عالوه بر حرارت سنج و رطوبت سـنج دسـتگاه          شود  ميباز هم توصيه    

 كنتـرل گردنـد و   حرارت خشك و تر با استفاده از دماسنج هاي مجزا و قابل اطمينـان مرتبـاً          

  .روزانه در چند نوبت يادداشت شوند

 كـه   دهـد  مـي  شـما اجـازه ن   اي هستيد كه شرايط آب و هـوايي و امكانـات           گر در منطقه  ا

بهتـر اسـت از     بتوانيد رطوبت دستگاه را كاهش دهيد و به رطوبت نـسبي مـورد نظـر برسـيد                  

بـا كـم   .  در اين صورت به رطوبت نسبي بيشتري نياز خواهيد داشت.حرارت دستگاه بكاهيد  

 كاهش يافته و فرصت بيشتري بـراي از دسـت   ها جوجهشدن حرارت دستگاه ، سرعت رشد     

در اين شـرايط حـرارت دسـتگاه را حـداكثر           . گردد  ميآب و كاهش وزن تخم فراهم       دادن  

 درصد يا بيشتر افـزايش داده       25 تا   تواند  مي درجه سانتيگراد تنظيم و رطوبت دستگاه هم         36

 توانيـد  مي درجه سانتيگراد 5/36برعكس با افزايش درجه حرارت در مناطق خشك تا   . شود

درجـه  . ده و از رطوبت كمتري در دستگاه اسـتفاده نمائيـد          ي را افزايش دا   كش  جوجهسرعت  

آب متـابوليكي   ي، به دليـل افـزايش سـرعت رشـد جوجـه،        كش  جوجهحرارت بيشتر دستگاه    

هاي توليد شده از تخـم    بيشتري را توليد نموده و بنابراين نياز به رطوبت كمتري است تا آب            

  .خارج گردد

بـدين  . اند طراحي شده  )چند سني (اي رحله چندم معموالًي شترمرغ   كش  جوجهي  ها  ماشين

 و سـنين مختلـف تخـم در    شـود   مـي معني كه دستگاه در چند مرحله و بصورت هفتگـي پـر             

در . باشـد   مـي اي درجه حرارت دستگاه ثابـت        ي چندمرحله ها  ماشيندر  . دستگاه وجود دارد  

ه نقـاط گـرم     ها چيدن تخم در دستگاه بايد بدقت صورت پذيرفته، بطوريك          اينگونه از ماشين  

بـه توصـيه   .  وارد نـشود ها تخماي به  و سرد در درون دستگاه به حداقل كاهش يافته و صدمه         

هـاي مختلـف بـا هـم       هـا و سـتون      را در رديـف    هـا   تخـم سازنده دستگاه توجه داشته باشيد و       

نـد از حـرارت متـساعد شـده توسـط           توان  ميي جوانتر   ها  تخمدر اين صورت    . مخلوط نمائيد 

حـرارت دسـتگاه    . كه براي هر دو گروه تخم مناسـب اسـت          مي استفاده نموده  ي قدي ها  تخم

در صـورتيكه هفتگـي   . گـردد  نمـي تر شده و نقاط سرد و گرم ايجـاد       ي نيز متعادل  كش  جوجه

ي قـرار دهيـد، شـش گـروه سـني در دسـتگاه خواهيـد                كش  جوجه را در يك دستگاه      ها  تخم
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 در مـواقعي    .) هفته اسـت   6 كه برابر    دباش  مي روز   42ي شترمرغ   كش  جوجهطول دوره   (داشت

 يـك هفتـه در ميـان تخـم چينـي در هـر       توانيـد  مـي ي داشته باشـيد  كش جوجهكه دو دستگاه    

  . در اينصورت  سه گروه سني در هر دستگاه خواهيد داشت. دستگاه را انجام دهيد

. يـرد  در دستگاه قرار گ    به تعداد مساوي تخم    در هرمرحله چيدن تخم در دستگاه،        شودسعي  

 دستگاه پر نشود و هميشه چند سن        كاملبراي مثال در يك مرحله بصورت ناگهاني ظرفيت         

در ايـن صـورت   . تخم، ترجيحا و در صورت امكان با تعداد مساوي در دستگاه چيـده شـود              

افزايش ناگهـاني تعـداد تخـم       . دماي دستگاه هميشه در يك تعادل نسبي قرار خواهد گرفت         

، قبـل از چيـده        به اندازه كافي   ها  تخم، بخصوص اگر     ر دستگاه در يك مرحله چينش تخم د     

، بشدت دماي دستگاه را مختل نمـوده و باعـث صـدمه بـه           شدن در دستگاه گرم نشده باشند     

، بخـصوص زمانيكـه سنـسور حـرارت در نزديكـي       در اين حالت. گردد ميي قديمي   ها  تخم

ي هـا   تخـم  بمنظور گـرم نمـودن       ي سرد باشد، المنت حرارتي دستگاه بمدت طوالني       ها  تخم

همچنـين بـا افـزايش    . گـردد  ميي قديمي ها تخمجديد كار كرده و باعث باال رفتن حرارت       

ناشـي از فعاليـت    (، حـرارت بـيش از حـد        يكش  جوجهسن اين گروه تخم و در اواخر دوران         

ي بشدت افـزايش يافتـه و گرمـاي زيـادي را         كش  جوجهمتابوليكي جنين كه در اواخر دوران       

بـه عـدم كـارايي مناسـب دسـتگاه        كـه منجـر   گـردد   مـي در دسـتگاه ايجـاد       )نمايد يجاد مي ا

  .گردد مي ي و حتي تلفات جنينها تخمي شده  و موجب صدمه به ساير كش جوجه

ي را در يـك     كـش   جوجـه  دسـتگاه    توانيـد   مـي اگر توليد تخم در فارم در حدي است كه          

تهويـه كـافي بـراي ظرفيـت      توانـد  ميستگاه  كه د شود بايد اطمينان حاصل     ،نمائيد مرحله پر 

 در انتهـاي دوره  هـا  تخـم . ي فراهم نمايدكش جوجه در اواخر دوره    خصوصاً را   كامل دستگاه 

، اين نيـاز    ها  تخمي نياز به تهويه بسيار بااليي دارند و در صورت يكسان بودن سن              كش  جوجه

 تك سـني و     هاي  دستگاهي مرغ،   كش  جوجهدر  . گردد  ميي چندين برابر    كش  جوجهدر اواخر   

 اصال بجاي يكديگر    ها  دستگاهچند سني بطور مجزا طراحي شده اند و امكان استفاده از اين             

بهرحال اگر قصد داريد يك دستگاه را با يـك سـن تخـم پـر نمائيـد پـس از                     .  وجود ندارد 

زايش اطمينان از كارايي دستگاه بايد توجه داشته باشد كه رشد جنين و حرارت توليدي با اف               
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و بتـدريج   ) 36,7 تـا    36,5(درابتدا با حرارت بيشتر آغـاز نمـوده       . يابد  مي افزايش   ها  تخمسن  

 36 بـه  كـشي  جوجـه ي حرارت دسـتگاه  كش جوجهحرارت را كاهش دهيد و در اواخر دوره     

 تك  هاي  دستگاهبرخالف  .  به دستگاه هچر تنظيم شود     ها  تخم، قبل از انتقال      درجه سانتيگراد 

ي كـش  جوجـه ي در تمـام مـدت   كـش  جوجه، حرارت دستگاه     چند سني  هاي  گاهدست، در    سني

  .باشد ميثابت 

 نيز بـا مـداد      ها  تخمبر روي   .  را در دستگاه يادداشت نمائيد     ها  تخمچيدن   تاريخ و ساعت  

، داري نطفـه ، ميـزان   كليه وقايع شامل نتايج كندلينگ   .تاريخ و شماره ست را يادداشت كنيد      

بــا بررسـي عملكــرد  .  نتـايج هــچ بـراي هــر سـت را يادداشــت كنيـد    يتــاًتلفـات جنينـي و نها  

عملكرد هر پرنده مولد را بطور مجزا مطالعه نمـوده    عملكرد گله و نيز  توانيد  ميي  كش  جوجه

  .و مشكالت موجود را برطرف نمائيد

  

   چرخش-5-7

 اين عمل موجب جلوگيري از چـسپيدن .   بايد چرخانده شوندها تخمي كش جوجهدر طي   

، همچنين به رشد و تكامل غـشاهاي جنينـي    جنين به غشاي پوسته بويژه در هفته نخست شده      

، هـا  تخمبا رشد بيشتر جنين و افزايش حرارت داخلي آن، چرخش منظم            . كند  مينيز كمك   

،  ي شـترمرغ كـش  جوجه در معموالً. كند ميبه رسيدن هواي كافي و خنك شدن تخم كمك        

  .گيرند مي درجه  قرار 45ه ساعت چرخيده و در زاويه  در حالت عمودي هر سها تخم

  

  كندلينگ-5-8

منبع نـور   بهتر است از    .  از وقايع درون تخم آگاه شد      توان  ميبا استفاده از يك منبع نور،       

بـا اسـتفاده از يـك تـرانس و          .  استفاده نمود تا گرماي زيادي به تخـم منتقـل نـشود             ولت 12

.  ساخت و در عمليات كندلينگ از آن استفاده نمـود  يك منبع نوريتوان مي ولت 12المپ  

دهنـده را از تحـوالت و         پـرورش  توانـد   مـي كندلينگ يك وسيله مهـم مـديريتي اسـت كـه            

  .مشكالت درون پوسته تخم آگاه سازد
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   كندلينگ تخم-16- 5شكل

  

 كنتـرل   داري  نطفـه ي با استفاده از چراغ كندل براي        كش  جوجه 14 در روز    معموالً ها  تخم

 شـوند  مـي  روشن و شفاف ديـده    كامالً كه در عمليات كندلينك      نطفه  بيي  ها  تخم. شوند  يم

گـي هماننـد يـك      كمي تيره بوده و ايـن تيـره  دار نطفهي  ها  تخم. گردند  مياز دستگاه خارج    

يي كه در مورد آنهـا مـشكوك   ها تخم. گردد ميكمربند سياه در قسمت باالي تخم مشاهده     

 پـس از خـروج از دسـتگاه    نطفـه  بيي ها تخمبهتر است . اقي بمانندهستيد در داخل دستگاه ب    

تـا از عـدم بـاروري آنهـا اطمينـان        با تخليه محتويات مورد بـازبيني قـرار گرفتـه    كشي  جوجه

 بـه دليـل مـديريت غلـط         توانـد   مـي ي  كـش   جوجـه مرگ جنيني دراوايل دوره     . حاصل نمائيد 

يا مـشكالت تنظـيم     ) رارت دستگاه بخصوص در اثرتغييرات دمايي و افزايش ح      (يكش  جوجه

در . گـردد  مـي هـا منظـور      م بـودن تخـ    دار  نطفه  بي بحساب   ي باشد كه گاهاً   كش  جوجهدستگاه  

هـاي    نطفه و يا جنين مرده را همراه بـا انـدكي رگ            توانيد  مي ها  تخماينصورت پس از تخليه     

  .ت نمائيد روزه گي را يادداش14اطالعات مربوط به كندلينگ در. خوني مشاهده نمائيد
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  )تصوير چپ(و بي نطفه) تصوير راست( تخم نطفه دار-17- 5شكل

  

 را فقط از يـك      ها  تخم لذا   ،اي ارزش اقتصادي هستند   دار  نطفه    بيي  ها  تخمكه   از آنجائي 

، فاقـد اثـر     بايـد بـدون شكـستگي، تميـز    پوسـته تخـم   .  و تخليـه نمائيـد     طرف سوراخ نمـوده   

  . رف سوراخ شده باشند و سوراخ ايجاد شده زياد بزرگ نباشدط ، و فقط از يك ماژيك

فقـط بـه هنگـام چيـدن        . ماننـد   تا زمان انتقال به هچـر در دسـتگاه سـتر بـاقي مـي               ها  تخمبقيه  

ده هي قـديمي كنتـرل و در صـورت مـشا          هـا   تخـم ي،  كـش   جوجهي جديد در دستگاه     ها  تخم

  . سايي و از دستگاه خارج شودام بوي كنديدگي، تخم فاسد شنامشتتراوش از تخمي يا اس

 كوچـك كـه جريـان هـوا كمتـر اسـت بهنگـام         هاي دستگاهتوجه داشته باشيد بخصوص در   

، ممكن است حرارت دماسنج دستگاه و دماسنجي كـه    در دستگاهها تخمچيدن سري جديد  

جله در اينصورت ع  . ي تفاوت داشته باشند   كايد با هم اند    به عنوان شاهد در دستگاه قرار داده      

دمـا    ساعت احتمال هم   24پس از مدت    . كاليبراسيون دستگاه را كم و يا زياد نكنيد        نكنيد و 

 بـدليل ايجـاد نقـاط سـرد و گـرم در      توانـد  مـي علـت  . سنج وجود دارد  شدن اين دو حرارت   

  .ي جديد باشدها تخمدستگاه بدليل ورود 

  

   انتقال تخم به دستگاه هچر-5-9

. ند بـه هچـر منتقـل شـوند    توان ميياز به چرخش نداشته و  ي ن كش  جوجه 35 از روز    ها  تخم

 را در دستگاه سـتر نگهـداري   ها تخمولي پرورش دهندگان تمايل دارند مدت زمان بيشتري       
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در هـر صـورت عمـل انتقـال در      . دهنـد   مـي  عمل انتقال را انجام      38 در روز    معموالًنمايند و   

  . ر پيگيري شوديك مرحله انجام پذيرد و ساير عمليات در دستگاه هچ

هر روش داراي معايـب  . گيرند مي در دستگاه هچر بصورت افقي يا عمودي قرار          ها  تخم

در حالت افقي جنين راحتر چرخيده و به حالت طبيعي نزديكتر اسـت و              . هايي است و مزيت 

 بـا يـك رينـگ       معمـوالً در حالت عمودي كـه      . هنگام خروج با مشكل كمتري همراه است      

 فضاي كمتري اشغال شده     گردد  ميوليكا در داخل سيني هچر نگهداري       حلقه اي از جنس پ    

 پـس از سـوراخ     معموالً. و عمليات كندلينگ راحتر و بدون دستكاري تخم قابل انجام است          

 تـا  گيرنـد  مـي  به سيني ديگري منتقل و با حالت افقـي قـرار   ها  تخم،   شدن تخم توسط جوجه   

  . خروج جوجه سهل تر صورت پذيرد

 و داراي گـردد   مـي دهنده تنظـيم    گاه هچر بر اساس نتايج هچ و تجربه پرورش        تنظيم دست 

هر پرورش دهنده عقيده متفاوتي داشته و بـر اسـاس كـاركرد      . قائده ثابت و مشخصي نيست    

... ي، فـصل و  كـش  جوجـه دستگاه، حجم تخم ورودي به هچر، جريان هواي سالن و دستگاه    

 حرارت دستگاه هچر كمي كمتـر از دسـتگاه سـتر و       معموالً. نمايد  ميدستگاه خود را تنظيم     

ي ورودي بـه دسـتگاه هچـر        ها  تخمبديهي است تعداد    . شود  ميرطوبت باالتر در نظر گرفته      

دستگاه هچر با تعداد كمتر تخم نسبت به ظرفيت كـل    .  عامل مهم تعيين كننده باشد     تواند  مي

دستگاه هچـر كـه     . نظر گرفته شود  دما باشد و رطوبت بيشتر در         دستگاه بهتر است با ستر هم     

 بهتر است دماي هچـر كمتـر در    كند  ميتا نزديك به ظرفيت كامل و يا با ظرفيت كامل كار            

. و رطوبت نيز كمي بيشتر از دسـتگاه سـتر باشـد            )درجه سانتيگراد /. 5تا  /. 3(نظر گرفته شده  

  .  هرچند عقايد در اين خصوص بسيار متفاوت است

. ي و در دستگاه هچر گرماي زيـادي توليـد مـي نمايـد             كش  وجهججنين در اواخر دوران     

. همچنين نياز جنين به اكسيژن چنـد برابـر شـده كـه ناشـي از متابوليـسم بيـشتر جنـين اسـت                       

 بايد با تهويه بيشتر، اكسيژن كافي به جنين رسانده شـده و از طرفـي گرمـاي اضـافي               نبنابراي

ي و دسـتگاه هچـري بايـد افـزايش          كش  جوجه بنابراين ميزان تهويه اتاق   . توليدي خارج  شود   

  .يابد
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 و فـرو رفتگـي و       گـردد   مـي با ورود جوجه به مرحله هچ، كيسه هوايي دسـتخوش تغييراتـي             

 6 هـر  معمـوالً كنـدلينگ كـه    بهتـر اسـت در هـر بـار     .شـود  ميهايي در آن نمايان    برآمدگي

داد ترسـيم نمائيـد و      ، تحوالت كيسه هوايي را با مـ        ، برروي تخم  شود  ميساعت يكبار انجام    

بتدريج با ادامه روند هچ كيسه هوايي     . در هر مرحله ، پيشرفت را با مرحله قبل مقايسه نمائيد          

در . كنـد  مـي بزرگ شده و جوجه غشا داخلي را پاره نموده و به كيسه هوايي دسترسي پيـدا         

تخـم  اين حالت نوك جوجه براحتي در داخل كيسه هوايي نمايان است و با كمي انحـراف                 

ايـن مرحلـه بـسيار حـساس بـوده و بـه محـض           .زنـد  به حالت افقي، بر پوسته تخم تكيـه مـي         

 توانـد   مـي  ساعت جوجه    48 تا   معموالً. ، ساعت و تاريخ بر روي تخم يادداشت شود         مشاهده

در شرايط طبيعي و در صـورتي كـه         (لذا  مطمئن باشيد   . از هواي اتاقك هوايي استفاده نمايد     

، اتفاقي براي جوجه نخواهـد افتـاد و حتـي             ساعت بعد از اين واقعه     24تا  ) جوجه نرمال باشد  

 ساعته چنانچه جوجه  تخـم را   24در اين مدت    . باشد  مي ن ها  تخمنياز به كندلينگ مجدد اين      

چنـد  ( سـوراخ كـوچكي    توانيـد   مـي ،   سوراخ ننمايد بعنوان يـك قائـده كلـي بـراي خودتـان            

مائيد و به جوجه اجازه دهيد بقيه عمليـات را خـودش   در محل كيسه هوايي ايجاد ن  ) متر ميلي

، سـوراخ را    ساعت ديگـر جوجـه اقـدام بـه خـروج ننمايـد            24اگر بعد از مدت     . دنبال نمايد 

  .  بزرگتر نموده و بتدريج و طي چند مرحله جوجه را از تخم خارج نمائيد

   

  هاي پالستيكي براي نگهداري  حلقه–هاي هچري   سيني- 18-5شكل 

كشي در افريقاي جنوبي و عكس سمت  عكس سمت راست جوجه(  در دستگاه هچرتخم

  )چپ نمونه سيني و نگهدارنده تخم در ايران
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 جوجـه و پـس از اتمـام         پس از  پاره شدن غشا داخلي توسط       دهندگان   بعضي از پرورش  

 24 حـداكثر تـا   ، مجددا بـا كنتـرل حركـات جوجـه در هـر بـار كنـدلينگ            ،  ساعته 24مهلت  

سـپس در صـورت     .   تا خودش تخم را سوراخ نمايـد       دهند  مي فرصت    ديگر به جوجه   ساعت

  .نمايند مي، تخم را سوراخ  عدم اقدام جوجه

هـاي زودهنگـام     دخالـت .  تا حد ممكن بايد بصورت طبيعي صورت پذيرد        ها  جوجههچ  

جوجـه خـوب و بـا كيفيـت، بـدون نيـاز بـه               . تر خواهد شد   ي ضعيف ها  جوجهمنجر به توليد    

 پـرورش دهنـده در ايـن مرحلـه        معمـوالً .  سـرزنده اسـت    كامالًك از تخم خارج شده و       كم

هيچ  بهتر است حدالمقدور  . نمايند  ميبسيار نگران بوده و در امر هچ دخالت هاي زودهنگام           

تخمي را سوراخ نكنيم زيرا ممكن است براي هچ نشدن جوجه دليلي وجود داشته باشد كـه          

يكي از داليل مهم توقف رونـد طبيعـي   . اسايي و مرتفع گردد بايد توسط مديريت مزرعه شن    

.  آلودگي قارچي جنين باشد كه جوجه را در خروج از تخم ناتوان نموده اسـت    تواند  ميهچ  

 هـا   جوجـه  منجر به انتـشار آلـودگي بـه دسـتگاه هچـر و سـاير                 ها  تخمسوراخ كردن اينگونه    

ي بـوده و بهنگـام پـرورش از    ي ضـعيف هـا  جوجـه  معمـوالً ي كمك شـده  ها  جوجه. گردد  مي

  .تلفات باالتري برخوردار هستند

ند روند طبيعي هچ را دنبال نمايد و در بعـضي  توان مي بداليل مختلف ن ها  جوجهبعضي از   

 نياز به تجربه فراوان داشـته و      ها  جوجهشناخت اين   . گردد  ميفعاليت آنان متوقف     از مراحل، 

  .  از توضيح خارج است

ي از دسـت نـداده   كش جوجه كافي آب بدن خود را در طول دوران      يي كه بقدر  ها  جوجه

نـد  توان  مـي  بـدليل بزرگـي ن     هـا   جوجـه ايـن   . شـوند   مـي  در زمان هچ دچار مشكل       معموالًاند  

در .  برگـشتي هـستند  معمـوالً براحتي در داخل تخم بچرخند و در موقعيت هچ قرار گيرند و   

ت جوجـه برگـشتي، ثابـت مانـدن         يكي از عالما  . صورت تشخيص، بايد با كمك هچ شوند      

ي بـزرگ دچـار چنـين مـشكالتي        هـا   تخم معموالً. باشد  ميحالت دواري حلقه كيسه هوايي      

كشد تا آب اضافي خود را پس از هـچ از دسـت           روز طول مي   2ي آبدار   ها  جوجه. شوند  مي

  .بدهند
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لغزنده بودن غشاهاي داخلي و خارجي به جوجه در دوران هچ و خروج از تخم كمـك            

 منجر به خشك شدن ايـن غـشاها        تواند  ميكمبود رطوبت در دستگاه هچر      . نمايد  مياياني  ش

كـاهش رطوبـت باعـث چـسپيده     . شده و جوجه را در خروج از تخم با مشكل مواجه نمايـد           

 توانـد  مـي  و نمايـد   مـي شدن غشا داخلي به جوجه شده و جوجه را در درون خـود محبـوس                

  . مرگ جوجه را بدنبال داشته باشد

هچر بايد داراي تهويه كافي باشد تا بتواند رطوبت و حرارت اضـافي را خـارج نمـوده و      

  .  قرار دهدها تخماكسيژن و هواي تازه را دراختيار 

لذا تا آنجا كه امكان دارد به       . تر هستند  ي طبيعي  ماندگاري بيشتري داشته وسرزنده      ها  جوجه

 خودشـان تخـم را   هـا  جوجـه اجازه دهيد  كمك نكنيد و دراين كار عجله ننمائيد و      ها  جوجه

  . سوراخ كرده و از تخم خارج شوند

 ساعت بهتـرين  12.  ساعت در هچر باقي مانده و سپس خارج شوند      24 حداكثر   ها  جوجه

 در دستگاه هچر موجب دهيدراته شدن       ها  جوجهنگهداري بيش از اندازه     . زمان ممكن است  

 از سرعت رشد مناسبي برخوردار      ها  جوجهن   و اي  دهد  مي كاهشآنان شده و كيفيت آنان را       

بعضي از پرورش دهندگان تـا چنـد سـاعت جوجـه را در هچـر نگـه داشـته و                     . نخواهند بود 

ي هچري نبايد لغزنده باشـند، زيـرا        ها  سيني. نمايند  ميبالفاصله جوجه را به جاي گرم منتقل        

  .ايدنم ميباعث باز شدن پاها شده و مشكالت بعدي را براي جوجه فراهم 
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  تخم  خروج جوجه از- 19-5شكل 

  

  كشي برخي وقايع مهم در اواخر دوران جوجه -5-10

  .كند مي سر جنين به طرف كيسه هوايي شروع به چرخش - 28 و27روز 

  .رود مي مصرف شده و زرده بعنوان منبع غذايي بشمار كامالً سفيده - 32 و 31روز 

  طرف بال راست و نوك به سمت كيسه هوايي  سر به طرف كيسه هوايي و ب- 34 و 33روز 

سر به طرف كيـسه هـوايي و بـه     .  جنين بايد در موقعيت هچ قرار گرفته باشد        - 36 و   35روز  

توليـد حـرارت و     . طرف راست، نوك زير كيسه هـوايي و پـاي راسـت نزديـك سـر اسـت                 

  .يابد ميمصرف اكسيژن ناگهان افزايش 

  . كند مي بداخل بدن جوجه  كيسه زرده شروع به جذب- 38 و 37روز 

كيسه هـوايي سـوراخ     .  كيسه زرده بطور كامل بداخل بدن جذب شده است         - 40 و   39روز  

  . شده و تنفس از طريق ششها آغاز شده است

   مرحله شكستن پوسته و خروج از تخم- 42 و 41روز 

ي و كيفيت تخم ممكن است تعجيـل و         كش  جوجهبديهي است مراحل فوق بر اساس شرايط        

  .يا به تعويق افتد
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ي كـش  جوجـه  گرمـا و آب در انتهـاي دوره         قابـل توجـه   جنين شروع به توليد مقـدار زيـاد و          

درجه حرارت بايستي در طول اين دوره تا حد ممكن براي جنين ثابت نگه داشـته                . نمايد  مي

 صـدمات زيـادي را بـه جنـين     توانـد  مـي توجه داشته باشيد كه دماي باال در اين مرحله      . شود

  .ارد نمايدو

  

  

  

  

  

   سيني هچر-20-5شكل

  

 

  

 

ــكل ــت دفــع  -21-5ش ــه جه ــطل زبال  س

 ضايعات هچر و پوسته تخم

 

 

 نـشان  هـا   تخـم  ترسيم كيـسه هـوايي بـر روي           و )دستگاه نيچرفرم ( سيني هچري با جداكننده   

روش بهداشتي كه مـانع     .  يكش  جوجهسطل و كيسه زباله براي دفع ضايعات        . داده شده است  

  .گردد ميي در كيسه زباله دفع كش جوجه و ضايعات گردد ميدگي انتشار آلو

  

  بعد از هچ -5-11

بـه  .  از تخم خارج شدند خـسته بـوده و بـه اسـتراحت كامـل نيازمندنـد              ها  جوجهزمانيكه  

 بايستي اجازه داد كه فقط براي مدت كافي در هچر باقيمانده و خشك شوند بدون             ها  جوجه
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توجـه داشـته    .  سـاعت اسـت    12 تـا    8مان نگهداري در هچر     متوسط ز . اينكه دهيدراته شوند  

 در حـرارت بـاالي هچـر        ها  جوجهباشيد افزايش رطوبت نسبي در هچر از دي هيدراته شدن           

  . جلوگيري كندها جوجه از دي هيدراته شدن تواند ميتنها كاهش دما . نمايد نميجلوگيري 

گـردد   و يا با اسـپري ضـدعفوني مـي   هاي تازه هچ شده ابتدا با محلول بتادين      بند ناف جوجه  

رنـد و اسـتراحت     يگ  را پس از خروج از هچر در زير المپ حرارتي قرار مـي             ها  سپس جوجه 

 درجـه سـانتيگراد تنظـيم    32 در حـدود  ها جوجهحرارت زير چراغ در سطح پشت  . نمايد  مي

 بمـدت حـداكثر يـك     هـا   جوجه.  درجه سانتيگراد كافي است    25دماي اتاق در حدود     . شود

 نيـاز بـه تغذيـه       ها  جوجهدر اين مدت    . شوند  مي به سالن جوجه منتقل       و سپس  روز استراحت 

 به سالن پرورش و اتمام هـچ، دسـتگاه هچـر و سـالن و محـل               ها  جوجهپس از انتقال    . ندارند

  .گردند مي شسته و ضدعفوني كامالً ها جوجهنگهداري 

  

 

  

  وجه كشي بعد از خروج  نمونه مادر مصنوعي براي استفاده در ج-22- 5 شكل

  جوجه از هچر



  

  

   سفيد100
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 ساختمان و تاسيسات پرورش شترمرغ  – مششفصل 

 تاسيسات و تجهيزات مناسب با توجه به نحوه پرورش باعث افـزايش             ها،  ساختمانوجود  

، تاسيـسات و  هـا  سـاختمان الزم اسـت تـا   . گردد راندمان، بهبود توليدات و كاهش تلفات مي  

ط آب و هـوايي هـر منطقـه و بـا      شـراي جه به نوع سيستم پرورشـي و همچنـين   تجهيزات با تو  

  .ردي گ قراربهره برداريمورد  منطقه طراحي و  هرتوجه به دسترسي به مصالح و امكانات در

 احـداث و بهـره بـرداري از مـزارع         را كـه در خـصوص     در اين فصل سـعي شـده تـا نكـاتي            

  .  عنوان گردد،شترمرغ نياز است

  

  انواع مزارع پرورشي شترمرغ-6-1

 الزم است   كنند،  مي پرورشي كه پرورش دهندگان در مزارع اجرا         هايمبا توجه به سيست   

 نحوه مديريت گله از نظر بهداشتي و پرورشي       با توجه به   پارمترهايي   ها،  ساختماندر تاسيس   

  .در نظر گرفته شود
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  مزارع پرواري تك سني-6-1-1

 سـن  د و پـذير  ريـزي صـورت مـي       در يك مرحله جوجه    در اين مزارع با توجه به اين كه       

در ايـن   .  مـزارع پـرواري چنـد سـني اسـت           از  ميزان زمين مورد نياز كمتر     ، يكسان است  گله

توانند از تولد تا پايـان سـن    ها مي يابد و جوجه ها به حداقل كاهش مي     مزارع فاصله بين سالن   

سه ماهگي در يك سالن نگهـداري شـوند و پـس از آن بـه قـسمت پرواربنـدي از سـن سـه              

  . انتقال يابنددوره پروار ماهگي تا پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جانمايي تاسيسات شترمرغ گوشتي تك سني-1- 6شكل

  

  مزارع پروراري چندسني -6-1-2

در ايـن   . گردنـد   مـي ريـزي در دفعـات طراحـي          چند سني با امكان جوجه     پرواريمزارع  

از سـالن جوجـه     : شـود   ميمزارع ساختمان و تاسيسات پرندگان پرورشي به سه بخش تقسيم           

صفر تا يك ماهگي، سالن پرورش از سن يك تا سه ماهگي و تاسيسات پروار بنـدي از سـه            

با توجـه بـه وجـود سـنين مختلـف           ها  براي جلوگيري از انتقال بيماري    . ماهگي تا سن كشتار   

  . به دقت رعايت گرددتاسيساتجوجه در مزرعه بايد فواصل بين اين 

ورش راهنماي     ر شترمرغ پ



 103 /  شترمرغ ساختمان و تاسيسات  پرورش–م شش  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

   مزارع پروراري چندسني- 2-6شكل 

   مزارع مولد-6-1-3

هدف از تاسيس مزارع مولد توليد و فروش جوجه يـك روزه تـا يـك ماهـه بـه مـزارع                      

ت پــروراي بنــدي نگهــداري هــاي توليــد شــده جهــ در ايــن مــزارع جوجــه. پــرواري اســت

  .شوند نمي

 پرورشـي مولـدين،     تاسيـسات : از و تاسيسات پرورشي اين مـزارع عبارتـست       ها  ساختمان

در ايـن   .  هچ تا پايان سن يك مـاهگي       و سالن پرورش جوجه از زمان     كشي   هساختمان جوج 

 وجود داشته باشد تـا امكـان   ها ساختمانمزارع الزم است تا فواصل مشخصي بين هر يك از       

  .انتقال آلودگي به حداقل كاهش يابد

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   جانمايي تاسيسات شترمرغ مولد-3- 6شكل
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  )اريمولد به همراه گله پرو( مزارع توام-6-1-4

ــه        ــصي از جوج ــداد مشخ ــرورش تع ــه و پ ــد جوج ــدف تولي ــا ه ــوام ب ــزارع ت ــاي  م ه

. گردنـد   مـي طراحـي   )  درصـد  35(و فروش مابقي جوجه توليـدي     ) درصد65حدود  (توليدي

هستند در ايـن مـزارع بيـشتر     گير هايي كه همه حساسيت انتقال آلودگي و درگيري با بيماري 

هـا و تاسيـسات بـا دقـت       تمانفواصـل سـاخ   است و الزم است تـا نحـوه جانمـايي و رعايـت              

  .صورت گيرد

  

  :  و تاسيسات اين مزارع شاملهاساختمان

تاسيسات مولدين، جوجه كشي، سالن پرورش جوجـه از صـفر تـا يـك مـاهگي، سـالن                  

پرورش از يك تا سه  ماهگي  و تاسيسات پرورشي از سن سه ماهگي تـا زمـان كـشتار مـي                       

الن پرورش جوجه تا يك ماهگي از سـالن پـرورش از سـن    در مزارع توام نياز است س  . باشد

 امكان كنترل   ،در اينصورت ضمن كاهش استرس    .  ماهگي جدا در نظر گرفته شود      3يك تا   

هـا بهتـر فـراهم     براي جوجـه  ...  و نيز ايجاد شرايط گرمايش و تهويه و          ها  بيماريو پيشگيري   

  . گردد مي

  )توام(رغ مولد جانمايي تاسيسات شترم -4- 6شكل
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عـدم  . كـشي تحـت تـاثير عوامـل مختلفـي قـرار دارد          محل قرار گرفتن ساختمان جوجـه     

كـشي و فاصـله مناسـب از     استقرار هر نوع مزرعه پرورش طيور در اطراف سـاختمان جوجـه   

  . بايستي رعايت گردد	هاي مولد گله

بـه  )  مزرعه  متر در داخل   30حداقل فاصله از ساير تاسيسات      (كشي   جوجه ساختمانطرح  

هنگام طراحي سـاختمان بـا توجـه بـه مـسايل      در  سؤال . وابسته است بودجه و عقايد شخصي 

چـه  رود كـه در آينـده          چيست و انتظار مي     در حال حاضر   مالي اين است كه نيازهاي مزرعه     

  .دشوهدفي دنبال 

مناطق مرتبط بـا تخـم دور از        . گردش دروني خوبي باشد   سيستم  كشي بايد داراي      جوجه

هـا بـه انـدازه كـافي           در صورت امكان اتـاق     .گيرند  هاي آلوده مرتبط با جوجه قرار مي        محل

د كه بتوان بـه     ن و در ابتدا بايد طوري طراحي شو       شوندبزرگ و مناسب هدف در نظر گرفته        

  . را گسترش داد  هاراحتي و با كمترين هزينه آن

ها از طرف ديگر خـارج شـوند    كشي وارد شوند و جوجه  جوجهبهها بايد از يك سمت    تخم

هاي مهمي كـه      اتاق. گيرد   به صورت جرياني خطي در ساختمان صورت مي        ورود و خروج    

   .اند نشان داده شده 6-6 و 5-6شكل  فرضي در نقشهكشي وجود دارند در  در جوجه

تـا  . ها طراحـي شـده اسـت    ها وارد اتاقي شوند كه مخصوص دريافت تخم     ابتدا بايد تخم  

 بـراي كـار بـا    معمـوالً هرگز بـا لبـاس هـايي كـه          . تحويل داده شوند      كشي  ن جوجه به كاركنا 

 اجـازه   بودجـه اگـر فـضا و      . كـشي كـار نكنيـد       پوشيد در محل جوجه     ها مي   ها و جوجه    پرنده

 انـدازة   .در نظـر گرفتـه شـود       سازي تخم    براي ذخيره  )انبار تخم ( نگهداري تخم  دهد اتاق   مي

بـه  كشي  اگر دستگاه جوجه. كشي خواهد بود نوني و آتي جوجه  ها با توجه به نياز ك       اين اتاق 

 200  يـك پـنجم آن يعنـي   توانيد حـداقل   تخم است بايد مطمئن شويد كه مي      1000ظرفيت  

/   بهداشت تخم بـسيار مهـم اسـت و اتـاق ضـدعفوني     .تخم را در اتاق ذخيره نگهداري كنيد      

 بايد مجهز به سيـستم خروجـي        ، تخم سازي   اتاق ذخيره  چه در همان  دهي، چه جدا باشد       دود

   .كننده را انتقال دهد هوا بوده تا بخار مسموم
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  اي از سالن جوجه كشي  نمونه- 5-6شكل 

  

هـا   اگـر تخـم    معمـوالً .  باشـد ستر بايد اتاق هچري جدا از اتاق جوجه كشي در ساختمان   

  . كند ي يك اتاق هچري كفايت م.گيرند در دستگاه جوجه كشي قرار ميبار در هفته  يك

 هنگام بيـرون  .اتاق هچري بايد توسط راهرويي به سالن ورودي ساختمان ارتباط داشته باشد          

 داشتن فضايي داخل اتاق يا اتاقي جداگانه بسيار مفيد اسـت تـا قبـل          ،ها از تخم    آمدن جوجه 

  .ها اعمال گردد اقدامات الزم بر روي جوجه، پرورشمحل به ها  از انتقال جوجه

فـضاي  . در نظر گرفتـه شـود      شستشوي تجهيزات      اتاق  بايد ي آلوده است و   كشي مكان   جوجه

را قبل و بعد از شـستن در آنجـا   ) ها راك(كشي هاي جوجه ديگري هم الزم است تا سبدها و چرخ    

بـا توجـه بـه      .  سـينك ظـرف شـويي و محـل خـشك كـردن، دارد               اين اتاق نياز بـه آب،     . قرار داد 

  . هاي تصفيه آب داريد ه براي ژنراتور برق و دستگاههاي جداگان ظرفيت احتياج به اتاق

 بنابراين براي .كشي بايد دوش بگيرند   هاي جوجه   تمام كاركنان قبل از وارد شدن به اتاق       

در نهايـت اگـر خواسـتيد عمليـات         . چنين امكاناتي بايد فـضاي كـافي در نظـر گرفتـه شـود             

اي داشته   رودي مجزا با سالني شيشه    ها نشان دهيد، بهتر است و       كشي را به بازديدكننده     جوجه

  .كشي اين كار صورت گيرد باشيد كه بدون آلوده ساختن محل جوجه
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   نمونه ديگر از سالن جوجه كشي- 6-6شكل 

  :نكاتي كه در ساخت سالن جوجه كشي بايد رعايت شود

 و تجهيزات مورد استفاده در ساختمان جوجه كشي بايد قابل تميز كـردن و شستـشو               وسائل	

  .آب زياد باشند	ا فشارب

  بخـصوص محـل ورودي     . كشي بايـد فاقـد درز و يـا برآمـدگي باشـد             كف سالن جوجه  

هاي شديد ممانعـت      نادرها بايد فاقد برآمدگي باشد تا راك ها براحتي عبور نموده و از تك             

  .بعمل آيد

  .ها بايد داراي كانال زهكشي باشند تمامي اتاق

  . براي حركت راك ها بايد مد نظر قرار گيردها و راهروها توجه به اندازه درب

كف و ديوارهاي اتاق تا سقف بايد قابل ضدعفوني باشد و بهتر است از كاشـي و سـراميك     

  .يا سنگ استفاده نمود

  .ها سازي و ايجاد شيب مناسب سالن در جهت زهكشي توجه به كف	

  

  هاي پرورشي  ساختمان-6-2

  )  ماهگي1تا تولد ( مشخصات سالن پرورش جوجه-6-2-1

 روز در ايـن محـل       30مـدت     شـوند و بـه        ها پس از تولد به اين  سـالن منتقـل مـي              جوجه

هاي يك تا     شوند تا پس از جذب كيسه زرده و واكسيناسيون به جايگاه جوجه             نگهداري مي 
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  .سه ماهه انتقال يابند

ري بـراي  است و فضاي نگهدا   متر4 متر در 2حدودا اندازه هر پن در اين سالن پرورش  

 4توجه داشته باشيد يـك متـر مربـع فـضا بـراي پـرورش                . دكن فراهم مي  را    قطعه جوجه    30

 را بزرگتـر در نظـر بگيريـد ابعـاد را طـوري          ها  پنقطعه جوجه كافي است و اگر قصد داريد         

 4 قطعه جوجه شترمرغ با رعايـت حـداكثر     50انتخاب نمائيد كه فضا براي پرورش حداكثر          

. گـردد    قطعه جوجه در هـر پـن توصـيه نمـي           50بيشتر از   . مربع فراهم گردد  جوجه در هر متر   

شناسـايي مـشكالت بهتـر       هـا و    ها در پن كمتر باشد امكان كنترل جوجـه          هرچه تعداد جوجه  

 شود  ميدر مناطق سردسير توصيه     .  نيز كمتر است   ها  بيماريگردد و خطر گسترش       فراهم مي 

 در نظـر گرفتـه شـود، زيـرا  ممكـن اسـت بـدليل                 فضاي انتخابي براي هر پرنده كمي بيـشتر       

ها اجبارا مدت زمان بيشتري را در سالن سـپري نماينـد و شـرايط بـراي      شرايط جوي، جوجه 

در ايـن منـاطق بهتـر اسـت     . فراهم نگردد) فضاي آزاد  ( ها در روز به گردشگاه      انتقال جوجه 

راي دويـدن و گـردش      ها از طول بيشتري نسبت به عرض برخـوردار باشـند تـا شـرايط بـ                  پن

  .ها فراهم گردد جوجه

ارتفاع . كف سالن بتن انتخاب شود تا شرايط براي ضدعفوني و شعله گرفتن فراهم شود             

اين امر بـراي گـردش و تهويـه    .  سانتي متر كافي است   30جداكننده هر پن كوتاه و حداكثر       

خـود را در    (نمايد  ميهوا بسيار حائز اهميت بوده و براي جوجه نيز آرامش بيشتري را فراهم              

در يك طرف سالن، راهـرو      . از طرفي صرف هزينه نيز كمتر است      ). كند  حبس احساس نمي  

در .  متر در نظر گرفته شود تا امكان دسترسي به هر پن بهتـر فـراهم گـردد    2 تا   5/1به عرض   

انتهاي سالن يك اتاق براي نگهداري خوراك و يك اتاق نيز براي نگهداري تجهيـزات در                

ســالن . حوضــچه ضــدعفوني در مــدخل ورودي درب ســالن فرامــوش نــشود. بگيريــدنظــر 

ها براي تهويه طبيعي در ارتفاع يـك          پنجره. طبيعي كافي داشته باشد    پرورش جوجه بايد نور   

 براي پنجره ها توري مناسب بمنظور جلوگيري از ورود حـشرات در    حتماً. متري قرار گيرند  

بسته بـه ابعـاد سـالن در انتهـاي          . رف سالن قرار مي گيرند    پنجره ها در دو ط    . نظر گرفته شود  

محاسبه شده بر اساس طول و عرض سـالن و نيـز حـداكثر تـراكم     (سالن يك يا دو فن تهويه    
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ارتفاع فن هاي تهويه از كـف سـالن يـك متـر     . با قدرت مناسب قرار گيرد   ) جوجه در سالن  

توانيد پنجره ها      گرم تابستان مي   هاي در صورت لزوم و در روز و يا شب        . در نظر گرفته شود   

. هـا قـرار گيـرد    را باز نموده و فن ها را روش نمائيد تا اكسيژن و هواي تازه در اختيار جوجه           

متـر   ( 6 و 5/1براي ماكيان، حداقل و حداكثر سـرعت تهويـه در اتـاق پرورشـي بـه ترتيـب           

تـوان بـراي      يـز مـي   ن از ايـن ارقـام    . اسـت ) مكعب در ساعت به ازاي هر كيلوگرم وزن زنـده         

 جوجـه  100بنـابراين اگـر در يـك اتـاق پـرورش جوجـه،             . ها اسـتفاده كـرد      جوجه شترمرغ 

شوند در نتيجه حـداقل هـواي دريـافتي در            گرم نگهداري مي    كيلو 5شترمرغ با ميانگين وزن     

 20 پرنده به ميانگين     50 يك اتاق نگهداري براي   .  باشد m3/hour750 ساختمان مي بايست  

  . هواي تازه نياز دارد m3/hour  1500ه كيلوگرم ب

چگونگي چرخش هوا در داخل ساختمان هم از نظر حفظ يك محيط تازه و هم از نظـر     

راه هاي ورودي هوا بايـد،  . ها بسيار مهم است حفظ درجه حرارت مناسب سالن براي جوجه   

 را از همـين   هدايت كند و فن ها بايـد هـوا خروجـي   سالنهواي تازه را به سمت نيمه بااليي    

  . قسمت خارج كنند

 بـدون   شـود   مـي حركت هوا در طول خط سقف باعث تركيب هوا بـا هـواي بدنـه اتـاق                  

 1هواي گرم مستقيما با هم مخلوط شوند، كه در نتيجـه از بـروز كـوران    اينكه هواي خنك و  

  . گردد ميجلوگيري )  مكش(

ازه بـه طـور مـستقيم بـا     كـه هـواي تـ    انـد  هاي ورودي هوا به نحوي تعبيه شدهاگر دريچه

، منجر به كاهش مداوم درجه حرارت قسمت اعظـم هـواي اتـاق       شود  ميهواي اتاق تركيب    

تواند سبب ميعان روي ديوارها و كف شود و يك محـيط هـوايي نـاهمگن                  گردد كه مي    مي

  . ايجاد كندسالنگرم و سرد در نقاط مختلف 

 حفـظ كيفيـت هـوا اسـتفاده     هـاي پـرورش طيـور از تهويـه طبيعـي بـراي          برخي از سـالن   

دار وجود دارد و هـواي تـازه         دار يك دريچه پهن و درپوش      در باالي سقف شيب    . كنند  مي

هـواي گـرم توليـدي      . شـود   مـي هاي كنار ديوار و نهايتاً كـنج ديوارهـا وارد سـالن              از دريچه 
                                                           

1-  draught 
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 و بـه  شـود  مـي توسط تأسيسات گرمايشي و پرندگان در داخل سالن از طريق سـقف خـارج       

 ديوارهـاي سـاختمان و     بنـدي   عايق. گردد  ميي هواي وارد شده از كناره ها جايگزين           يلهوس

سقف در كاهش هزينه گرما و جلوگيري از تـاثير شـرايط جـوي بـر محـيط پرورشـي مهـم                      

دهنـد بلكـه سـبب     بندي نامناسبي دارند نه تنها گرما را هدر مي          هايي كه عايق    سقف. باشد  مي

  . يجتاً آب از سقف بر روي پرندگان چكه خواهد كردشوند كه نت حالت ميعان مي

سـاعات گـرم روز بـه    در ها را  توانيد جوجه در مناطق گرم يا در ماههاي گرم تابستان مي      

) هـاي تهويـه   در انتهاي مخـالف فـن     (داخل منتقل نموده و با نصب چند كولر آبي در عرض          

ر استرس گرمـايي كـم اشـتها        ها د   جوجه. سالن را خنك نموده و از استرس گرمايي بكاهيد        

. گـردد    نيـز فـراهم مـي      هـا   بيمـاري شده و از رشد كمتري برخوردارند و شرايط بـراي بـروز             

 و بـراي كـاهش   پوشـانده را با  حصير يـا برزنـت         ) بيرون سالن (توانيد طول سالن    همچنين مي 

در . مائيـد نفوذ گرما و اشعه خورشيد از شيشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده ن               

زمستان نيـز بـراي جلـوگيري از        

  .نفوذ سرما در شب موثر است

  

  

  

   نمونه سالن -7-6شكل  

  پرورش جوجه از تولد تا 

 استفاده از رادياتور    -8-6شكل

  بعنوان مادر مصنوعي) آبگرم(
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بخـصوص بـراي    )  مـاهگي  1تولد تا   (سيستم گرمايش از كف براي سالن پرورش جوجه       

 به ايـن سيـستم مجهـز شـود و حتـي بـراي               ها  پنفقط داخل   . روري است فصول سرد سال ض   

سيـستم  . توانيـد قـسمتي از پـن را بـه ايـن امـر اختـصاص دهيـد                ها مـي   صرفه جوئي در هزينه   

ها فراهم نموده و مانع از سـرد شـدن ناحيـه        گرمايش از كف محيطي مطلوب را براي جوجه       

عـث تـاخير در جـذب كيـسه زرده،     سرد شدن ناحيه شكم جوجه با  . گردد  شكمي جوجه مي  

توجه داشته باشـيد كـه سيـستم        . گردد  اختالل در سيستم گوارشي و سلب آرامش جوجه مي        

ديـده  . گرمايش از كف نبايد بعنوان منبع حرارتي براي گرم كردن سالن در نظر گرفته شود              

 گـرم  ، كف سالن بيش از حد شده كه از اين سيستم با هدف  گرم نمودن سالن استفاده شده          

كـه در ايـن صـورت جوجـه       هـا بـيش از حـد احـساس گرمـا نمـوده              شده و در نتيجه جوجه    

بـتن  . دهد و از خوردن آب وغذا دست ميكشد  دهيدراته شده و آرامش خود را از دست مي        

. كف فقط بايد سرد نباشد و وقتي با دست كف سالن را لمس ميكنيد احساس سرما ننمائيـد                

نابراين عالوه بر گرمـايش از كـف، بايـد منبـع حرارتـي مطمـئن                ب. لذا نبايد گرم و داغ باشد     

  . براي گرم نمودن سالن نيز در نظر بگيريد)  هيتر يا فن جت(

  

  

  

   پرورش جوجه در افريقاي -9- 6شكل

  جنوبي

  

  

  

  

  

   سيستم فن جت براي-10-6شكل

   گرم كردن سالن
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 بايد يـك مـانع بـين    اگر امكان استفاده از سيستم گرماش از كف براي شما ميسر نيست،    

از حصير پالسـتيكي، خـاك تميـز معمـولي،          . بتن و شكم جوجه بعنوان عايق در نظر بگيريد        

كه بر روي آن حـصير پالسـتيكي قـرار داده           ) با احتياط و رعايت شرايط بهداشتي     (پهن گاو   

توانيد يك خوابگاه در يك قسمت سالن در نظـر گرفتـه و           مي. توانيد استفاده نمائيد    شده مي 

كف خوابگاه با چـوب     . ها را براي استراحت به داخل آن منتقل نمائيد          در هنگام شب جوجه   

يا حصير آهني از بتن فاصله گرفته و بر روي آن حـصير پالسـتيكي    ) قطعات بلند كاه  ( يا كاه 

در بـاالي سـر   . و يا هر كفپوش مناسب ديگـري قـرار دهيـد   ) بدون كرك و مو( و يا موكت  

،  هاي حرارتي در هر پن، بسته بـه تعـداد جوجـه    المپ. رتي قرار گيردها نيز المپ حرا    جوجه

بـا در نظـر     ( جوجـه  15 تـا    12براي هـر المـپ حرارتـي حـدود          . يك يا چند عدد الزم است     

 ديوارهاي اصلي  و     شود  ميبراي كاهش نفوذ گرما و سرما توصيه        .  كافي است ) گرفتن  سن  

المـپ حرارتـي، بخـاري،      (در صـورت اسـتفاده از مـادر مـصنوعي         .  شـوند  بندي  عايقسقف  

گـراد    درجـه سـانتي  25دمـاي سـالن پـرورش جوجـه در حـدود      ...) رادياتور با آب گـرم و       

هـا   ارتفاع مادر مصنوعي بايد طوري تنظـيم شـود كـه در ارتفـاع قـد جوجـه               . نگهداري شود 

در مصنوعي بيش از حـد پـايين باشـد    اگر ما. گراد حرارت مهيا نمايد      درجه سانتي  30حدود  

گيرنـد و اگـر بـيش از انـدازه بـاال باشـد        ها پراكنده شده و از منبع حرارتي فاصله مـي         جوجه

  .ها بر روي هم انباشته شده و امكان خفگي آنان وجود دارد جوجه

  . متر در نظر بگيريد و كف آن را بتن نمائيد15 تا 10  راطول گردشگاه

شـرايط اقتـصادي     راوانـي بـر اسـاس ظرفيـت توليـدي مزرعـه،           هـاي ف    بديهي است طرح  

 از  اي  نمونـه گـذار و شـرايط آب و هـوايي منطقـه امكـان پـذير اسـت و طـرح فـوق                         سرمايه

  . هاي اصولي براي ايجاد سالن پرورش جوجه مي باشد طرح
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و طرفه تواند د  سالن مي- نمونه سالن پرورش جوجه از تولد تا يك ماهگي- 11-6شكل 

  .نيز احداث گردد

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   از تاسيسات پرورش صفر تا يك ماهگياي نمونه - 13-6شكل 

شكل 



114  /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  پرورش جوجه از سن صفر تا يك ماهگيسالن  - 14-6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  همراه سيستم گرمايشي محيطي  تا يك ماهگي بهاي از سالن پرورش صفر  نمونه-15-6 شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گردشگاه جوجه از سن صفر تا يك ماهگي-16- 6شكل
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   سالن پرورش صفر تا يك ماهگي-17- 6شكل

  

   ماهگي3 سالن پرورش جوجه از يك تا -6-2-2

و ) پرواربنـدي + پـرورش مولـدين   (  توضيح داده شـد در مـزارع تـوام         طور كه قبالً    همان

از سـالن پـرورش      تفكيك سالن پرورش جوجه تـا يـك مـاهگي،          ،مزارع پرواري چند سني   

ولـي در مراكـز پرواربنـدي تـك سـني           .  امـري ضـروري اسـت      ،يك ماهگي تا سه مـاهگي     

توانند از ابتداي پـرورش در يـك سـالن     ها مي تفكيك اين دو سالن ضروري نيست و جوجه   

  .واحد قرار بگيرند

ن براي پرواربندان تك سني، بمنظور پرورش جوجـه از سـن            بنابراين مشخصات اين سال   

 و پرواربنـدي چنـد سـني،    )تـوام ( مولـد دهنـدگان  تولد تا سه ماهگي اسـت و بـراي پـرورش       

  .سن يك ماهگي تا سه ماهگي مورد استفاده قرار بگيرد تواند با هدف پرورش جوجه از مي

نكـات زيـر در   . است) ه ماهگيتولد تا س (1مشخصات فني و بهداشتي اين سالن مانند سالن      

  .تاسيس اين سالن بايد مد نظرقرار  بگيرد

  .  در نظر گرفته شودداخل سالن يك مترمربع فضاي الزم براي هر جوجه در -

هاي   استفاده از نرده  . نظر گرفته شود   متر در   سانتي 80 ارتفاع ديوارهاي جداكننده در حدود       -

باشد كه در مجمـوع بهتـر اسـت اسـتفاده      ايايي ميآهني بعنوان جداكننده داراي معايب و مز  

از تجهيــزات تهويــه فــراهم  امكــان تهويــه بهتــري را در ســالن بهنگــام اســتفاده زيــرا .گــردد

. ها را در حدود يك متر يا بيشتر انتخاب نمائيد          توانيد ارتفاع نرده    در اينصورت مي   .نمايد  مي
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متر از كـف، از آجـر يـا بلـوك بعنـوان        سانتي30 تا 20توانيد تا ارتفاع      براي حصول نتيجه بهتر مي    

  .ريزي شود كف سالن نيز بتن. ديوار استفاده نموه و سپس بر روي آن  نرده قرار دهيد

  .استفاده از حرارت زيرزميني الزامي نيست.  سالن مجهز به سيستم تهويه و منبع حرارتي گردد-

  .  و سرويس بهداشتي باشد سالن داراي اتاق تجهيزات، انبار دان، اتاق تاسيسات-

تواند يكطرفه و يا دو طرفه احداث شده و گردشـگاه نيـز بـراي پـرورش در ايـن                 سالن مي  -

  . ضروري استكامالً سن

 ضروري بوده و بهتر اسـت در انتهـاي گردشـگاه قـرار              كامالً سايبان   احداث در گردشگاه    -

در ايـن خـصوص متفـاوت       البته عقايـد    . تواند خاك معمولي باشد     كف گردشگاه مي  . گيرد

  . گردد بوده و بر اساس شرايط آب و هوايي و مسائل بهداشتي، بستر مناسب انتخاب مي

البتـه  . گرفته شـود  در نظر  مترمربع10 تا 5گردشگاه حدود فضاي الزم براي هر جوجه در    -

  . بهتر است،هرچه فضاي بيشتري در اختيار پرندگان قرار گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ماهگيسه تا يكاي از سالن پرورش جوجه سن   نمونه- 18-6شكل 
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  گردشگاه پرندگان پروراري از سن يك تا سه ماهگي - 19-6شكل 

  

  )از سه ماهگي تا سن كشتار( تاسيسات پرواربندي-6-2-3

 بـسته نبـوده و از سـايبان         كـامالً در تاسيسات پرورابندي نياز به فضاي مسقف به صورت          

  .گردد ثرات غيرمساعد عوامل محيطي استفاده ميجهت جلوگيري از ا

  . در اين سن پرنده بيشتر وقت خود را در گردشگاه به سر مي برد

  

  

  

  

  

  

  

  سه ماهگي تا كشتار بخش مسقف جوجه از سن - 20-6شكل 

  

  مطلـوب  رشـد بـراي  اي  رعايت فضاي مناسب براي پرنـدگان پـرواري از اهميـت ويـژه         

توصـيه بـراي حـداقل      . يدگي پرندگان برخـوردار اسـت     پرنده، كاهش جراحات و آسيب د     

  مولفينولي تجربيات   . باشد   قطعه پرنده مي   100 قطعه و حداكثر   50تعداد پروراي در يك پن    
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سـزايي در كـاهش     قطعه پرنـده تـاثير بـه   25دهد كه در سيستم بسته پرورشي تراكم    نشان مي 

  .يابد ري ميمشكالت پرورابندي داشته و رشد پرندگان نيز بهبود چشمگي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   محوطه گردشگاه پرندگان پرواري از سه ماهگي تا كشتار- 21-6شكل 

رسـد    سازي به حداقل مـي     بستر قسمت سايبان بايد از خاك پوشيده شده باشد و نياز به كف            

  .ولي الزم  است كه بستر يكنواخت و مسطح باشد

 

 

 

 

 

  

  

  

  اهگي تا كشتارنمونه سالن مسقف پرواربندي از سه م - 22-6شكل 

  

توانند با مصالحي همچون آجـر و سـيمان           هاي كنار يكديگر در بخش زير سايبان مي         پن

تـوان از فـنس بـه     در بخـش گردشـگاه مـي    .و يا  با استفاده از تـوري از يكديگرجـدا شـوند           

  .تنهايي، فنس به همراه بلوك يا آجر و يا تركيبي از فنس و بتن استفاده كرد
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   از تاسيسات پرندگان پروارياي نمونه - 23-6شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

   از گردشگاه پرندگان پروارياي  نمونه-24- 6شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 180 ارتفاع توري براي فنس كشي در بخش  پرندگان پرواري تا ارتفاع - 25-6شكل 

  .كند سانتي متر كفايت مي
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.  اسـتفاده كـرد  انواع ظروف پلي اتـيلن   توان از   ظروف آبخوري و دانخوري مي    در مورد   

هـاي كـاميون و ماشـين آالت و يـا          توان از دو تكه كردن السـتيك        حتي در برخي موارد مي    

جهت درست كردن دانخوري و     . استفاده از ظروف فلزي براي آخور پرندگان استفاده كرد        

ازاي هـر پرنـده بـا توجـه بـه            بـه  .گـردد   آبخوري ثابت از آجر و پوشش سيماني استفاده مـي         

 و فضاي گردشگاه نيـز بـه        شود  مي مترمربع سايبان در نظر گرفته       5 تا   2هوايي  شرايط آب و    

كوتـاه بـودن و يـا بلنـد بـودن انـدازه           .گردد   مترمربع  توصيه مي    20 تا   10ازاي هر پرنده بين     

 تا هم پرنده به سختي آب و خوراك را مصرف كند و يا بـا        شود  ميآخور و آبشخور باعث     

  .دن و يا واژگون شدن ظروف گرددافتادن در آن باعث آلوده ش

  

   تاسيسات پرورش مولدين-6-2-4

هـوايي گونـاگون و    تاسيسات و فـضاي مـورد نيـاز مولـدين بـا توجـه بـه شـرايط آب و                   

هـاي   توانـد ابعـاد و طـرح    گـردد مـي   هايي كه در هر پـن نگهـداري مـي      همچنين تعداد پرنده  

 تنها يـك بخـش سـايبان و    معموالًباني در مناطق گرمسيري و نيمه بيا    .متفاوتي را داشته باشد   

 ولي در مناطق سردسير كـه داراي بارنـدگي   شود ميگردشگاه احتياجات تاسيساتي را شامل   

هستند نياز به احداث بنا براي حفظ پرنـدگان در برابـر سـرما نيـز اسـت كـه در ايـن شـرايط                

  . ساختشود ميتوان كل سايبان را در بخشي كه به گردشگاه متصل  مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي از تاسيسات مولدين در مناطق گرمسير به صورت پن بندي  نمونه- 26-6شكل 
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توان با توجه به شرايط اقليمي منطقه با مصالح گوناگون درست كرد بـه عنـوان            سايبان را مي  

. ختان نخل نيز سـايبان درسـت كـرد    رتوان با استفاده از برگ د       مثال در مناطق گرمسيري مي    

  .  بيشتر است، به عايق كردن بخش سايبان و يا حتي ايجاد اتاقي مسقفدر مناطق سردتر نياز

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي  از تاسيسات مولدين در مناطق گرمسيريي به صورت گلهاي نمونه -27- 6شكل

  

 مترمربـع اسـت ولـي در نظـر          6فضاي سايبان مورد نياز هر پرنده مولـد حـداقل           مساحت  

فـضاي گردشـگاه    . تـر اسـت    طعه مولد مطلـوب    مترمربع فضاي سايبان به ازاي هر ق       8گرفتن  

 و هرچه فـضاي مـورد اسـتفاده     شود  مي مترمربع توصيه    125مورد نياز هر پرنده مولد حداقل       

گـردد و درگيـري و نـزاع     بيشتري در اختيار پرندگان باشد رفاه و آسايش پرندگان بيشتر تامين مي 

  .هايشان دارد ل و كيفيت جوجهبين پرندگان كاهش مي يابد كه تاثيري مستقيم بر توليد مث

  

  

  

  

  

  

  

  

   از تاسيسات مولدين در مناطق سردسيراي نمونه -28- 6شكل
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 اسـتفاده از لولـه كـه در فواصـل            يا بـا   كشي و   با استفاده از فنس    معموالًفضاي گردشگاه   

در ايـران از مـصالح      . توانـد آمـاده شـود        مـي  ،شوند  مشخص و يكساني از يكديگر نصب مي      

تركيـب سـيم    :  براي ايجـاد يـك گردشـگاه اسـتفاده كـرد كـه عبارتنـد از                  توان  مختلف مي 

 البته  .مفتولي و لوله، فنس و لوله، سيم بكسل و لوله و يا تركيبي از فنس و سيم بكسل و لوله                   

جهت پايداري هر چه بيشتر اين بخش در برخي از مزارع پرورشـي از بلـوك جهـت ديـوار                  

در برخـي   . گـردد    و در روي آن توري نصب مـي        شود ميچيني تا ارتفاع يك متري استفاده       

 الـي  50مواقع نيز جهت استحكام هر چه بيشتر توري پس از كارگذاري آن از بتن تا ارتفـاع       

  . شود ميمتري جهت افزايش ايستايي فنس كشي استفاده  سانتي70

گـردد و الزم  اسـت كـه      متـر توصـيه مـي   2/2ي مولـدين   هـا   پنارتفاع فنس توري براي     

 بااليي توري ها با استفاده از كارگذاشتن قوطي و يا برگرداندن قسمت هاي نوك تيز                بخش

  .پرنده جلوگيري كردبه لي حتماًهاي ا توري از بروز آسيب

ي مولدين در زير سـايبان بايـد داراي بـستري نـرم باشـد و خـالي از سـنگ و           ها  پنكف  

 از بستر ماسـه     معموالً. م آورد سنگ ريزه باشد و محيط امني را براي تخمگذاري پرنده فراه          

توانـد از   كـف گردشـگاه مـي   . گـردد  مـي بادي و يا ماسه شسته شده براي اين بخش استفاده         

است تسطيح شود و با شيب ماليمي به سمت پـايين زمـين              بستر خاكي منطقه باشد ولي الزم     

  .و يا يك گوشه از پن از گل شدن و ماندگاري آب در محوطه گردشگاه جلوگيري كند

باشـد ولـي بـراي        گرمايشي و سرمايشي خاصي براي تاسيسات مولـدين نيـاز نمـي            تجهيزات

مناطق گرمسير كه بـه خـصوص در اواسـط تابـستان پرنـدگان گرمـاي بـيش از حـد آسـتانه             

تـرين مـوارد جهـت خنـك        تحملشان را بايد پشت سر بگذارند تعبيه كردن مه پاش از اصلي           

  .كردن پرندگان مي باشد

  

  ها ر ساختمان ساي-6-2-5

   انبار مواد خوراكي و تهيه خوراك-6-2-5-1

نيـاز پرنـدگان پرورشـي را خودشـان آمـاده            اكثر مزارع پرورش شترمرغ خوراك مـورد      
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 كـه در آن تجهيـزات تهيـه    شـود  مـي  انبـاري در نظـر گرفتـه         معمـوالً در اين مزارع    . كنند مي

 شـود  مـي  اين كـار اسـتفاده   زميني كه براي. گردد ميآسياب و ميكسر نصب    : خوراك مانند 

بايد باالتر از ساير نقاط مزرعه پرورشي باشد در غير اين صورت بايد سطح آن را  با استفاده         

اسـتفاده از فـن نيـز    . كف انبار بايد از جـنس  بـتن مـسلح باشـد        . از سنگريزه و شن باال آورد     

 آن را از  كـه بتـوان  جهت تهويه هوا الزم است به خصوص در زمـاني كـه رطوبـت باالسـت      

  .دنمومحيط انبار خارج  

بهتــر اســت جهــت جلــوگيري از مخلــوط شــدن مــواد اوليــه در انبــار بــين هــر يــك از   

.  متر تعبيه گردد   1 ديواري به ارتفاع     ،هايي كه مرتبط با هر يك از مواد خوراكي است          بخش

صله با زمين و    هايي و با رعايت فا     مواد بسته بندي شده در انبار نيز الزم است تا بر روي پالت            

  .ديوار قرار داده شوند

  

   انبار علوفه  -6-2-5-2

در برخي مزارع فضاي نگهداري علوفه از محـل نگهـداري سـاير مـواد خـوراكي مجـزا              

در اين  قسمت تنها با ايجاد فضايي به شـكل سـايبان و درسـت كـردن ديوارهـايي در                  . است

ناسـبي را جهـت نگهـداري علوفـه و          توان فـضاي م     كنار اين ساختمان تا ارتفاع دو متري مي       

همچنـين الزم اسـت تـا زمـين محـل           . ريزي شود  كف اين محل بايد بتن    . يونجه فراهم آورد  

هـاي زيـرين علوفـه       تا مانع از نفوذ رطوبت بـه اليـه         احداث آن داراي زهكشي مناسبي باشد     

خـرد كـن نيـز      توان فضايي جهت تعبيه علوفـه         در زير سايبان انبار علوفه مي      .انبار شده گردد  

  . نظر گرفت در

  انبار لوازم و تجهيزات  -6-2-5-3

در مكان مناسب استقرار يافته و در آن لوازم و وسايل مـصرفي جهـت پـرورش و مـورد              

  .شود مي نگهداري ،هاي مزرعه پرورشي نياز ساير قسمت

  قرنطينه-6-2-5-4

  :تند ازدو نوع ساختمان قرنطينه در مزارع بايد در نظر گرفته شود كه عبار
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    اتاق قرنطينه-الف

ورودي مزرعه كه براي ورود افراد مجاز به داخل مزرعه در نظر گرفتـه شـده، بالفاصـله         

رعايت بهداشـت در مزرعـه    و با اين اتاق اگر به صورت اصولي   . شود  ميبه اتاق قرنطينه باز     

ي باشـد   بايد به  سه بخش اصلي تقسيم شود كه بخش اول قسمت آلـوده اتـاق مـ            ايجاد شود 

هـاي  خـود را از     است كه شخص بايد تمامي البسه وكفشكاركنانكه همان بخش ورودي    

بخـش دوم شـامل شستـشو و يـا     . هاست قـرار دهـد   تن در آورد و در قسمتي كه  مختص آن  

توانـد از اسـپري    بخش ضدعفوني است كه در اين قسمت با توجه بـه امكانـات موجـود مـي              

اير وسايل و يا حتي دوش آب جهت شستشوي كامل بـدن           ها و يا س    كننده كردن ضدعفوني 

هـاي نـو و مربـوط     شود شخص لباس در بخش سوم كه بخش پاك ناميده مي  . استفاده گردد 

  .كند به فعاليت در مزرعه به تن مي

  

   ساختمان و تاسيسات قرنطينه دام-ب

اث  در واحـد، احـد     هـا   بيمـاري به منظور جلـوگيري از خـسارت ناشـي از ابـتال و شـيوع                

( باشد تا پرندگان تازه وارد به مدت تعيين شـده           قرنطينه با رعايت فاصله مناسب ضروري مي      

هـا اعمـال و    در اين محل نگهداري و كليـه اقـدامات بهداشـتي در مـورد آن       )  هفته   6 حداقل

  .  منتقل شوند مربوطپس از اطمينان از سالمتي و كاهش خطر انتقال بيماري به واحد

  

  تان بيمارس-6-2-5-5

كه شامل دو قـسمت مجـزا بـراي    . ايجاد محلي به عنوان بيمارستان در واحد الزامي است    

اين مكان به دليل اينكه پرندگان مظنون يـا بيمـار بايـستي بـه            . باشد  تر مي   بالغين و سنين پايين   

باشد و نبايـد در جهـت بـاد باشـد تـا از            دور از گله نگهداري شود كالً از بقيه واحد جدا مي          

  .ر آلودگي در محوطه جلوگيري گرددانتشا
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   و آزمايشگاه اتاق كالبد گشايي -6-2-5-6	

 بايـد  شـود  مـي اين اتاق كه با توجه به وسعت سرمايه گذاري و امكانات موجـود سـاخته       

 تجهيزات الزم جهت باز كرد الشه و همچنـين در دسـترس بـودن تجهيـزات ابتـدايي                   داراي

  .جهت آزمايش بر روي الشه باشد

  

   كوره الشه سوز و چاه دفن تلفات-6-2-5-7

 از كـوره الشـه      نتوا هاي كالبد گشايي و حيوانات تلف شده مي        جهت از بين بردن الشه    

هـاي    البته بايد ايـن نكتـه مـورد توجـه باشـد كـه شـترمرغ          ،سوز و يا چاه تلفات استفاده شود      

د و نيـاز بـه چـاه دفـن     توان در كوره الشه سـوز سـوزان    ماه و مولدين را نمي    4 باالي   يراپرو

الزم است تا اتاق كالبـد گـشايي و كـوره الشـه سـوز و يـا  چـاه دفـن  تلفـات               .تلفات است 

قابل دسترس حيوانات باشـند و بـا در نظـر گـرفتن جهـت وزش بـاد در                    نزديك به هم و غير    

  .ترين نقطه مزرعه احداث گردند دور

  

  )اتاق سرويس (  اتاق خدمات - 6-2-5-8

پرورش بايد اتاق سرويس جهت نصب مخزن آب بـه منظـور مـصرف دارو در               براي هر سالن    

  .، اقدامات كنترلي گله و ساير تجهيزات در محل مناسب در نظر گرفته شود آب آشاميدني

  

   اتاق كارگران و كاركنان- 6-2-5-9	

هاي كارگري در محلي احداث شوند كه كارگران امكان ورود مـستقيم بـه داخـل                  خانه

، تعـويض    دوش( كشي ضمن رعايت كليه اصول ايمني زيستي        اشته و در برنامه سر    فارم را ند  

بايستي از قسمت نگهداري جوانترها به طرف بالغين و از سمت پرنـدگان سـالم   .... ) لباس و   

  .به طرف پرندگان مريض تردد نمايند

  

   اتاق مديريت- 6-2-5-10

  و وضــعيت مزرعــه نــان كاركو نظــارت بــر عملكــرد اطالعــات محــل ثبــت و بايگــاني 
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مـدير و همكـاران    و الزم  است امكانـات الزم جهـت اسـكان      هاي موجود مي باشد   شترمرغ

  . در آن مهيا باشدايشان

  

   اتاق نگهباني-6-2-5-11

 ورود و خروج  افراد در ابتداي مزرعه و در كنار در ورودي مزرعه سـاخته    كنترلجهت  

    .شود مي

  

   حصار-6-2-5-11

طراف مجموعه به منظور جلوگيري از ورود حيوانـات و افـراد متفرقـه              وجود حصار در ا   

  .الزاميست
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  پرورش جوجه شترمرغ  – هفتمفصل 

هاي شترمرغ بر پايه فراهم كردن محيط مناسب براي رشد            كليد موفقيت پرورش جوجه    

ها   هيچ گاه نبايد فراموش شود كه علي رغم اندازه بزرگشان، جوجه شترمرغ           . و تكامل است  

را تحت آن پـرورش  ها  حيوانات جواني هستند و شرايط، مخصوصاً درجه حرارتي كه ما آن    

هـايي كـه تحـت شـرايط      آسـايش جوجـه  . ها تأثيرگذار اسـت  دهيم بر كارايي و بقاي آن  مي

يابد و اين منجر به سرعت رشد كـم و قـدرت بقـاي                كاهش مي  ،شوند  ضعيف نگهداري مي  

  .شود ضعيف مي

 

  ) ماهگي3تولد تا (پرورش جوجه شترمرغ در سنين اوليه

  ش خريد جوجه سالم براي پرور-7-1

 خريداري و به محل     كشي  جوجهحتي االمكان سعي نمائيد جوجه را در سنين اوليه و در            

، پرورش جوجه با رعايت مسائلي كه توضـيح          بر خالف نظر عموم   . مزرعه خود حمل نمائيد   

داده خواهد شد آسانتر از ساير سنين خواهد بود، بشرطي كـه جوجـه سـالم بـوده، بدرسـتي                    
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رعه پرورشي مطمئن خريـداري شـده و بخـصوص مولـدين از              شده باشد، از مز    كشي  جوجه

  .تغذيه مناسب برخوردار بوده باشند

 در كـل دوران جوجـه        درصـد  15(هايي با كاهش وزن مطلـوب       هاي سالم از تخم     جوجه

هـا بـا توجـه بـه وزن تخـم و عوامـل مختلـف                  بديهي است همه تخـم    . شوند  توليد مي ) كشي

 مـي  درصـد    20 تـا    10 آن بـين      تغييرات و دامنه اشندبممكن است اين كاهش وزن را نداشته        

هاي سالم و با كيفيت هوشيار بـوده و نـسبت بـه محـيط اطـراف عكـس العمـل                       جوجه .باشد

بدرستي بر روي پاها نشسته، بـدون اينكـه         . ها گرد و براق است     پرها درخشان و چشم   . دارند

بهنگـام راه   . گيـرد   رار مـي  تعادل خود را از دست بدهد و پاها بهنگام نشستن در زيـر بـدن قـ                

 خـشك و فاقـد      كـامالً نـاف   . زند  رفتن تعادل دارند و كنجكاو بوده و به هر چيزي نوك مي           

جوجه با كيفيت بسرعت شروع به خـوردن دان و آب نمـوده و از رشـد               . بيرون زدگي است  

  . مناسبي برخوردارند

. باشـد  لـدين مـي   ماهگي مربوط به تغذيه گله مو  3بسياري از مشكالت پرورش جوجه تا       

هـاي شـما در امـر پـرورش      بنابراين اگر مولدين از تغذيه مناسبي برخوردار نباشد كليه تالش   

اهميت خاصي برخوردار اسـت و موفقيـت شـما         كيفيت جوجه از  . جوجه بهدر خواهد رفت   

  . بنابراين جوجه خود را از مزارع مطمئن خريداري نمائيد. نمايد را تضمين مي

  

   و هچكشي جوجهن پروش جوجه قبل از شروع  آمادگي سال-7-2

  شـسته،  كـامالً در آغاز فصل و قبل از انتقال جوجه به سالن پـرورش جوجـه بايـد سـالن                   

 نيز بايد شسته و     ها  دانخوري و   ها  آبخوريكليه تجهيزات،   . ضدعفوني شده و شعله داده شود     

بسته ( ساعت 24 تا  12سپس وسايل گرمايش روشن شده و بمدت حداقل         . ضدعفوني شوند 

از آنجائيكـه شـروع توليـد جوجـه در اواخـر زمـستان و يـا               . سالن گرم شود  ) به دماي محيط  

باشد، لذا تامين وسايل گرمـايش و مـادر مـصنوعي ضـروري اسـت و در ايـن                 اوايل بهار مي  

هاي مسن تـر       قرار گرفته، بطوريكه جوجه    ها  پنها بترتيب در      جوجه. خصوص غفلت ننمائيد  
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 هـواي    قرار گيرند و نهايتـاً     نصب شده است،  ) انتهاي سالن (ي تهويه سالن  ها  نفدر سمتي كه    

  .گردد  كشيده شده و از سالن خارج ها فنكثيف توسط 

  

  

  

  

  

  

  

   دسترسي به آب و خوراك از روزهاي اول پرورش- 1-7شكل 

  

كـشد    چند روز طول ميمعموالً. ها از روز اول به آب و غذا دسترسي داشته باشند     جوجه

در ايـن مـدت از ذخـاير كيـسه زرده كـه             .  جوجه به غذ ا و آب خوردن عادت پيـدا كنـد            تا

هـا بـا هـدف جـذب      عدم تغذيه جوجه. نمايد   استفاده مي  ، براي يك هفته كافي است     حدوداً

هـا    گردد سيستم ايمني جوجه     باشد و موجب مي      اشتباه و مردود مي    كامالًسريعتر كيسه زرده    

بنـابراين بالفاصـله پـس از       . ديابـ  كـاهش    هـا   بيمـاري در مقابل   تضعيف شده و مقاومت آنان      

  . ها به سالن پرورش آب و غذا در اختيار آنان قرار گيرد انتقال جوجه

 ريختـه شـده و   )روي كارتن يا روزنامـه تميـز  (بسترخوراك روي مقداري طي هفته اول  

هـا توانـايي هـضم        كه شـترمرغ     با وجودي  .ها را وارد سالن كرد      توان دانخوري   پس از آن مي   

ولـي تنهـا    ) به دليل تخمير در روده بزرگ     (الياف بيشتري نسبت به ساير پرندگان اهلي دارند       

لـذا بهتـر اسـت طـي        . آورند  پس از رسيدن به سن معيني توانايي انجام اين كار را بدست مي            

. نـشود ها داده   الياف خام به آن درصد5هايي با بيش از   ها جيره   چند هفته اول زندگي جوجه    

  . ها براي هضم چربي در اوايل زندگي كامالً پايين است  توانايي جوجهضمناً
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ها قرار گرفته و در منـاطق مختلـف      دانخوري و آبخوري به تعداد كافي در اختيار جوجه        

دان . توانيد اسـتفاده نمائيـد   از دانخوري بشقابي پالستيكي مخصوص مرغ مي    . پن قرار گيرند  

 را طوري پر نمائيد كـه       ها  دانخوري. ها قرار گيرد    ر در اختيار جوجه   تازه هر چند ساعت يكبا    

دان .  اضـافه گـردد  هـا  دانخـوري   سـاعت خـالي شـده و سـپس دان جديـد بـه             3 تا   2پس از   

.  را دور ريخته و يا از آن در تغذيه پرندگان پرواري استفاده نمائيـد              ها  دانخوريباقيمانده در   

 خـالي و تميـز   كـامالً يمي اضافه نگردد بلكه دانخوري را    هرگز دان جديد به دان قد      نبنابراي

را ها    دان تازه بو و عطر بيشتري داشته و جوجه        . نموده و سپس دان جديد را جايگزين نمائيد       

 و عـدم  هـا  دانخـوري از طرفي انباشته شـدن دان قـديمي در   . نمايد  به غذا خوردن ترغيب مي    

پـك زدگـي دان را افـزايش داده و زمينـه     جايگزيني كامل با دان جديد، امكان آلودگي وك  

 به كارگر خود آموزش دهيد كه درب كيسه         ضمناً. گردد  ها مي   ساز شيوع بيماري در جوجه    

 را هميشه بسته نگه دارد تا امكان آلودگي در اثر تماس با محيط كمتر شـده و از طرفـي                     دان

 سـاده، موفقيـت     توجه بـه همـين نكـات      . دان مصرفي عطر، بو و رطوبت خود را حفظ نمايد         

  . شما را در امر پرورش جوجه افزايش خواهد داد

  

  

  

  

  

  

  

  

   نصب سايبان در محوطه گردشگاه صفر تا يك ماهگي- 2-7شكل 

  

لذا بهنگام شـب و پـس از        . ها در شب نياز به تغذيه ندارند و بايد استراحت نمايند            جوجه

روز  هـر . شـوند  فوني ها جمع آوري، شـسته و ضـدع   تاريك شدن هوا، دانخوري و آبخوري  

توانيـد فقـط از    بهنگام شب نـور سـالن را كـاهش دهيـد و يـا مـي      . بايد اينكار صورت پذيرد  
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آرامش .  استفاده نمائيد  ،روند هاي حرارتي كه بعنوان مادر مصنوعي بكار مي        روشنايي المپ 

. ايدنم ها در شب و استراحت كافي، قواي آنان را براي فعاليت در روز بعد تجديد مي             جوجه

بنـدي بـستر، دمـاي مطلـوب سـالن و            ، گرمايش ماليم كف و يا عايق       اين آرامش با سكوت   

  .گردد ها در هر پن فراهم مي مادرهاي مصنوعي، تهويه مناسب سالن و تراكم مناسب جوجه

 هـا بـه كـارگر    جوجـه . گيـرد  ها قـرار   به محض روشن شدن هوا، آب و غذا در اختيار جوجه     

ذا از تعويض متوالي كارگر خودداري نمـوده و يـك نفـر را مـسئول           ، ل كنند  مي عادت   سالن

هـا   كارگر هميـشه بـا روپـوش  تميـز و يكرنـگ بـه جوجـه       . ها انتخاب نمائيد    پرورش جوجه 

پـس از تغذيـه     . كننـد   ميها با ديدن او احساس آرامش         در اينصورت جوجه  . رسيدگي نمايد 

ها را براي استفاده از       توانيد جوجه   ي، م  كافي و در صورت مساعد بودن دما و شرايط محيطي         

گردشگاه بايد حتما سايبان داشـته باشـد   . نور آفتاب و هواي تازه به گردشگاه هدايت نمائيد        

هـا بـه گردشـگاه، كـارگر      پس از انتقـال جوجـه  . و بهتر است آب و دان در زير سايبان قرار گيرند    

  . نمودن سالن استفاده نمايدهاي خروجي از اين فرصت براي تميز تواند با بستن درب مي

  

   كارگران-7-3

توانند تأثير بسيار زيادي بـر   شوند مي ها استخدام مي كارگراني كه براي مراقبت از جوجه    

هـا بـه آسـاني       جوجـه شـترمرغ   . ها داشته باشـند     موفقيت و يا عدم موفقيت در پرورش جوجه       

هـا را تحـت       توانـد رفتـار آن      يها وارد شده و اين امر مـ         ترسند كه در نتيجه استرس به آن       مي

هاي جوان اهميت داده و همـواره         كارگران بايد به احتياجات جوجه شترمرغ     . تأثير قرار دهد  

هنگام كار كردن با پرنـده بايـستي مراقبـت          . با پرندگان با ماليمت و آرامش برخورد نمايند       

نها سبب زخمي   احتياطي و خشونت در گرفتن و نگهداشتن پرنده نه ت          بي. الزم صورت گيرد  

توجـه بـه راحتـي و    .  پـاي پرنـده شـود   صدمه بـه شود بلكه ممكن است سبب     شدن پرنده مي  

  . آسايش پرندگان يك صفت خوب و مفيد براي هر كارگري است

صرف اندك زماني در هر روز براي زير نظر گـرفتن پرنـدگان و سـعي در پيـدا كـردن                     

آمـوزش كـارگران بـه منظـور     . شـد با  ميها از صفات مطلوب يك مدير خوب      مشكالت آن 
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ها به طور مناسبي با پرندگان رفتار كننـد خيلـي مهـم اسـت  و                   حصول اطمينان از اين كه آن     

  .توان با اين كار نتايج خوبي حتي بدون داشتن نظارت مداوم كسب كرد مي

  

  

  

  

  

  

  

   ريختن خوراك توسط كارگر-3- 7شكل

  

توانـد يـك عامـل     غييـر در پرسـنل مـي   ت. ثابت و دائمي بودن كارگران بسيار مهـم اسـت   

. شـود   ها مي   زا براي پرندگان جوان باشد كه منجر به كاهش اشتها و رشد ضعيف آن              استرس

ها داشته باشيد و افراد بازديـد كننـده    سعي كنيد كارگران ثابتي را جهت كار كردن با جوجه  

ر واحـد پـرورش   بهتر است كه رنـگ و شـكل همـه چيـز د     . از سالن ها را به حداقل برسانيد      

هاي جوان در صورت آشنا بـودن بـا رنـگ خاصـي حتـي اگـر                   جوجه. ثابت نگه داشته شود   

  . شوند كارگر نيز عوض شود كمتر دچار استرس مي

  

  ها از سالن شامل پس از خروج جوجهكارهاي روزانه كارگر 

نـان  و يا هر پوشش ديگري و انتقال آ       ) در صورت استفاده  ( برداشتن حصير هاي پالستيكي    -

  به خارج از سالن براي شستشو و ضدعفوني

 و خـارج نمـودن فـضوالت از سـالن و دور از              ها  پن براداشتن فضوالت با كاردك از بستر        -

اين عمل ضمن كاهش ميزان آمونياك كه مـشكالت تنفـسي را بـراي           .  فضاي سالن پرورش  

  .گردد ينمايد، باعث خروج آلودگي و رطوبت از سالن پرورش نيزم جوجه ايجاد مي
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   ها پنهاي جدا كننده   و راهروها و تميز نمودن ديوارهها پن جارو نمودن -

   بمنظور كاهش آلودگيها پن دهي شعله -

. گـردد   اجراي روزانه اين عمليات باعث كاهش آلودگي و در نتيجه كاهش تلفـات مـي              

اسـتفاده از   . باشد  ، نياز به ضدعفوني با مواد ضدعفوني كننده نمي        ها  پن دهي  شعلهدر صورت   

 قبل از   ها  پنمواد ضدعفوني كننده محلول در آب بدليل عدم امكان شستشوي روزانه كامل             

 كم اثر بوده و از طرفـي بـا ايجـاد رطوبـت در سـالن پـرورش، امكـان        معموالًمحلول پاشي،  

 دهـي   شـعله گـردد از روش       لـذا توصـيه مـي     . دهـد   هاي قارچي را افزايش مـي      شيوع آلودگي 

 بايد بدرستي صورت پذيرفته و شعله به اندازه كافي حـرارت         دهي  شعله ضمناً. يداستفاده نمائ 

  .داشته باشد

 بـه پنهـا     هاي ديگـر مجـدداً     هاي پالستيكي يا پوشش    پس از اجراي عمليات فوق، حصير     

تواننـد چنـد سـاعتي را      ها مي بهنگام ظهر و در صورت گرم بودن هوا، جوجه      .يابند  ميانتقال  

پري نمايند و از وسايل تهويه و خنك كننده، بسته به گرماي محيط، بـراي               در داخل سالن س   

در صـورت مناسـب بـودن هـواي محـيط،           . ها استفاده نمائيـد     كاهش استرس گرمايي جوجه   

در اينـصورت سـالن     . ها تا قبل از تاريك شدن هوا در گردشگاه بسر ببرنـد             بهتر است جوجه  

  .گيرد پرورش كمتر در معرض آلودگي قرار مي

ها به داخل سالن پـرورش، گردشـگاه را جـارو نمـوده و هـر       هر روز نيز پس از انتقال جوجه     

  .ايجاد سايبان در گردشگاه ضروريست. هفته يكبار ضدعفوني نمائيد

  

   شرايط محيطي پرورشگاه -7-4

   درجه حرارت -7-4-1

درجه حرارت اتاق پرورش شامل درجه حرارت هـوا در اتـاق، درجـه حـرارت در زيـر                   

  .باشد و درجه حرارت كف مي) مادر مصنوعي ( المپ حرارتي

هـا اسـت و در وزن هـا و     درجه حرارت اتاق مهمترين فاكتور در تعيين ميزان فعاليت جوجـه         

    ).1-7جدول ( كند ها تغيير مي سنين مختلف جوجه
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با توجه به اين كه اختالف قابل توجهي در وزن پرندگان در هر سـن وجـود دارد بهتراسـت                    

  . وزن پرندگان صورت گيردميانگين نظيم دماي اتاق بر اساس ت

 سـه روز اول پـس از   در. باشـد  مـي هـا   مادر مصنوعي يك منبع مهم حرارتي براي جوجه   

ها به يك فضاي كوچك در زير يـك المـپ حرارتـي در           خروج جوجه از تخم بايد جوجه     

 روي زمـين نگهـداري       و بـر   قـرار گيرنـد   ) درجـه فارنهايـت     90(گراد   درجه سانتي  32درجه  

گـراد در نظـر     درجه سـانتي 27 تا 25در صورت استفاده از مادر مصنوعي دماي سالن        . شوند

گـراد كـاهش يافتـه و بـه      اي يك درجه سانتي تواند هفته اين حرارت بتدريج مي. گرفته شود 

 20 ماهگي در حـدود      3بهترين دما براي پرورش جوجه در سن        . گراد برسد    درجه سانتي  20

  .گراد است جه سانتيدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  ها  انواع مادر مصنوعي جهت گرم كردن جوجه- 4-7شكل 
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هم زمان با رشد پرندگان ارتفاع مادر مصنوعي تا حدود يك و نيم مـاهگي مـي بايـست      

افزايش يابد تا هم بتـوان پرنـدگان بزرگتـر را تحـت پوشـش بيـشتر قـرار داد و از طرفـي بـا                  

  . ارت مطلوب را براي آنان فراهم كردافزايش سن پرنده حر

 68(گـراد    درجه سانتي20اگر دماي طبيعي  )  هفته 7( كيلوگرمي 10براي جوجه شترمرغ    

بـديهي  . توان خـاموش كـرد      باشد در اين صورت مادرهاي مصنوعي را مي       ) درجه فارنهايت 

  مـاهگي تـامين منبـع      3گـراد تـا سـن          درجـه سـانتي    20است در صورت كاهش دما بـه زيـر          

  . باشد ميحرارتي حداقل براي آسايش پرندگان در طول شب نياز 

 ارتباط ميان سن و وزن جوجه شترمرغ و درجه حرارت اتاق جهت نگهداري - 1-7جدول 

  )بدون مادر مصنوعي(در اتاق پرورشي

  سن  وزن  درجه حرارت اتاق

)F 900 (c320

   روزگي0- 3  > كيلو گرم 1  

)F 860 (c300

   روزگي4- 7  > كيلو گرم 2/1  

)F 820 (c280

   روزگي8- 14  > كيلو گرم 5/1 

)F 790 (c260

   روزگي15- 21  > كيلو گرم 2 

)F 750 (c240

   روزگي22- 35  > كيلو گرم 5 

)F 720 (c220

   روزگي36- 50  > كيلو گرم 10 

)F 680 (c200

   روزگي51- 60  > كيلو گرم 35 

  

هـا از اهميـت     شـب به طور كلي نگهداري مناسب درجـه حـرارت محـيط بخـصوص در        

  . خاصي برخوردار است

 جذب كند، نشـستن  بهنگام نشستن و يا خوابيدن ها جوجهتواند گرماي زيادي را از      زمين مي 

هاي   جوجه. ها خواهد شد    بر روي بتن سرد براي چندين ساعت منجر به سرما خوردن جوجه           

  . كف نياز دارندبر روي ) ºc 25 )º F 77   روز ، به يك دماي7كوچك، با سن كمتر از 

بايست عايق بندي شود و يا يك سيستم حرارتي در زير كف مورد استفاده قرار              مي بستر

شـوند در زيـر بـتن بايـد بـه       هاي آب گرم، كه از يك مخزن مركـزي تغذيـه مـي           لوله. گيرد

وطـه را گـرم     نيازي نيـست كـه كـف تمـام مح         . عنوان منبع حرارتي كف كار گذاشته شوند      
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شـود، احتيـاجي بـه      جوجه در آن نگهداري مـي   12 است ولي فقط      بزرگ اگر محوطه . كرد

ها افزايش يابد      جوجه تعداد گرم شود را ندارد، هر چند اگر         كف مترمربع   4اين كه بيشتر از     

  . بايد منطقه گرم شده افزايش يابد

  

  هاي گرمايش از كف  نحوه كارگذاري لوله-4- 7شكل
  

 فـصل بهـار از رشـد بهتـري برخوردارنـد، مناسـب          ها در اوايل    يكي از داليلي كه جوجه    

هاي گـرم     با گذشت فصل بهار و رسيدن به ماه       . بودن درجه حرارت محيط در اين ايام است       

اسـتفاده  . شـوند  تابستان مشكالت پرورش جوجه بيشتر شده و از رشد كمتري برخوردار مـي       

ز امكانـات سـالن پـرورش       از سايبان، سرد نمودن محيط مانند استفاده از مه پـاش، اسـتفاده ا             

توانـد مـشكالت    هاي معمول خنك نمـودن مـي   تهويه سالن و روش، بهنگام استرس گرمايي 

  .  كاهش دهدها راشما در امر پرورش جوجه

درصورت استفادذه از   (هاي جوان در سالن پرورش      بهترين دما براي جوجه   بطور خالصه   

گـراد    درجـه سـانتي  20 مـاه  2باالي هاي  گراد و براي جوجه     درجه سانتي  25 )مادر مصنوعي 

بـسته بـه سـن      (هـاي حرارتـي    گراد، و حرارت زير المپ       درجه سانتي  25حرارت بستر   . است

هـاي   درجـه حـرارت المـپ     . باشـد   مـي گـراد      درجـه سـانتي    32هاي جوان     در جوجه )  جوجه
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هـاي حرارتـي   المـپ تـوان   حرارتي  بتدريج كاهش يافته و در سن حدود يـك مـاهگي مـي          

  .ردكحذف را

هـا قـرار    فضاي زياد در اختيار جوجه) الخصوص در دو هفته اول علي(در يك ماه اول پرورش   

مـورد   اين امر باعث پراكندگي جوجه، كاهش مصرف خوراك و آب و ايجاد استرس بـي            . نگيرد

بنابراين در داخل سالن براي هر چهار جوجه يك مترمربـع و در گردشـگاه       . گردد  ها مي   در جوجه 

بعد از سن يك ماهگي نياز به فـضا بيـشتر شـده و    .  جوجه يك مترمربع فضا كافي است2براي هر  

  .ها ايجاد استرس نمايد تواند در جوجه بالعكس كمبود فضا مي

  

   رطوبت -7-4-2

 دردهنده شرايط غالب هواي تـازه    نشانمعموالًميزان رطوبت در داخل محوطه پرورشي   

له پس از ريزش باران، ميزان رطوبـت خيلـي زيـاد            در روزهاي گرم بالفاص   . باشد  ميمحوطه  

شستشوي روزانه محوطه نيز ميـزان رطوبـت در داخـل اتـاق را بـه خـصوص در              . خواهد بود 

به طور كلي تغييـرات  . برد  باال مي،ها مورد نياز است دماهاي باالتر كه براي نگهداري جوجه     

هـا    هم رطوبت باال باشد جوجه    اگر هم دما و     ولي  . ها ندارد   رطوبت تأثير زيادي روي جوجه    

 كه پـايين آوردن دمـاي هـوا در ايـن            روبرو خواهند شد   مشكل   بادر خنك كردن خودشان     

هـايي ماننـد     رطوبت باال رشـد ميكروبـي خـصوصاً در مـورد قـارچ             .شرايط مفيد خواهد بود   

توانـد در كـاهش    كنترل ميزان رطوبت در اتاق پـرورش مـي    . كند  آسپرژيلوس را تقويت مي   

  .عفونت هاي قارچي دستگاه تنفسي مؤثر باشد) مضر(ات منفياثر

  .شود كه از يك دستگاه كاهش رطوبت استفاده گردد در مناطق با رطوبت باال توصيه مي

  

   تهويه-7-4-3

ها مهـم     داخل اتاق جوجه   حصول بهترين كيفيت هوا در      به منظور اطمينان از    سالنتهويه  

كـه از مـدفوع و يـا فـساد فـضوالت      ) NH3(يلبه خصوص تجمع گازهاي سمي از قب      . است

  .ها و يا كاركنان زيان آور باشد تواند براي سالمت جوجه شترمرغ  مي،شود ايجاد مي
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مقـدار  . توان از طريق استـشمام در هـوا احـساس كـرد             را مي ppm20-10آمونياك به مقدار  

غلظــت آمونيــاك در  . آمونيــاك اســتppm 25 ســاعت كــار در روز 8حــد مجــاز بــراي 

غلظـت  . دهـد  ي تنفـسي را در گلـه افـزايش مـي    ها  بيماري خطر ابتالء به     ppm35-30حدود

 تاثير زيان آوري بر اشتهاي پرندگان دارد و در غلظت باالتر از             ppm 40-35آمونياك بين   

ppm50   چــشم پرنــدگان ملتهــب و اشــكبار خواهــد شــد و ســبب كــاهش ســرعت رشــد ،

  .ي تنفسي خواهد داشتها ماريبيگردد و همچنين خطر زيادي در ايجاد  مي

  

  فن جهت انجام تهويه سالن - 5-7شكل 

  

   روشنايي-7-4-4

امكـان  . گـزارش نـشده اسـت     ها   مرغ تحقيقي در مورد اهميت نور در زندگي جوجه شتر        

هاي پوست، كـه وابـسته بـه نـور مـاوراي بـنفش       ي سلول به وسيله Dدارد كه توليد ويتامين

 زيـرا   ،اين موضوع نبايد توليد كننده را زيـاد نگـران كنـد           . يردهستند، تحت تأثير نور قرار گ     

 نيـاز شـان بـه ايـن         ،شـوند    تغذيـه مـي    ياي و يا مكمل ويتـامين      پرندگاني كه با جيره كنسانتره    

  . شود ويتامين بر آورده مي

كار . شود   تعيين مي  پرندگان شدت نور به طور معمول با توجه به نياز           ،از لحاظ كاربردي  

 كم بسيار سخت است و به تجربه ثابت شده است كه سـطوح روشـنايي بـراي                  كردن در نور  
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شترمرغ براي تغذيه به حس بينايي خود وابـسته اسـت در نتيجـه        . باشد  ميها مهم     رشد جوجه 

بعـالوه  . اتاق پرورش مي بايست نور خوبي داشته باشد تا پرندگان بتوانند خـوراك را ببيننـد      

ين روشنايي عمدتاً به خاطر جلوگيري از نوك زدن در          علت نگهداري ماكيان در سطوح پاي     

  . ميان پرندگان است

  

   سر و صدا-7-4-5

 پرندگان بـه    معموالً. باشند  ميها    زاي مهمي براي جوجه شترمرغ     سر و صدا عامل استرس    

 ولي تغييرات ناگهاني در صداهاي محـيط        كنند  ميصداهاي ثابت در محيط پرورشي عادت       

 را مـي  هـا   فـن چـرخش   صـداي    بـه راحتـي       هـا  براي مثال، جوجـه   . ترساندها را ب    تواند آن   مي

 امـا توقـف ناگهـاني يـا شـروع ناگهـاني پـس از يـك دوره           كننـد   ميپذيرند و به آن عادت      

 معمـوالً از آنجايي كه واكنش حاصل از تـرس جوجـه شـترمرغ     . ترساند ها را مي    آرامش آن 

ن سو و آن سو دويده و با برخـورد          ها به اي    دويدن است لذا در صورت وجود استرس جوجه       

  . مي كنندبا ديوارها يا زمين خوردن زمينه آسيب ديدن خودشان را فراهم 

دهنـدگان در   كند كـه پـرورش   ها تلقين مي پخش صداي راديو در محيط اغلب به جوجه   

 بلنـد در    صـداي  نبايـد داراي صـداي بلنـدي باشـند چـرا كـه                محيط حاضر هستند، اما راديو    

بسيار مهم اسـت كـه كارهـاي سـاختماني يـا         . تواند پرندگان را بترساند     وسيقي مي هاي م  گام

سعي كنيد امكانـات مـورد      . ها حداقل باشد    تعميراتي در داخل سالن پرورش جوجه شترمرغ      

صـداهاي بلنـد كـه بـه وسـيله      . ها به اتـاق پرورشـي كامـل كنيـد     نياز را قبل از آوردن جوجه 

  . ها بسيار استرس زا هستند  براي جوجه،شوند  ايجاد مي  و يا دريل چكش

هـا را     ها جايي را براي فرار و يا پنهان شدن ندارند و متوجه نيستند كه خطـري آن                  جوجه

عوامل استرس زا ممكن است مصرف خوراك را كاهش دهند و رفتارها و             . كند  تهديد نمي 

هـا بـه    رميـان جوجـه  هاي ناپسندي مانند نوك زدن به پروبال و سر و انگشت و پـا را د    عادت

 درجه اول اهميت قرار دهيـد و سـر و صـدا    درها را  به طوركلي آسايش جوجه . وجود آورد 

  .  نگه داريد و از سر و صداي ناگهاني و بلند اجتناب كنيدكمرا همواره ثابت و 
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   پرورش جوجه از يك ماهگي تا سه ماهگي-7-5

بـا  ) مـادر وگلـه پـرورارري   (مدر پرواربندي  چند سـني و همچنـين در مـزارع مولـد تـوا          

 و از طرفي مي باشدبزرگتر شدن جوجه و رسيدن به سن يك ماهگي، نياز به فضاي بيشتري              

ها افزايش يافته و بمنظور رعايت مسائل بهداشـتي بهتراسـت بـه سـالن                 مدفوع و ادرار جوجه   

  . ديگري منتقل گردند

تي كه در مورد سالن پرورش تـا        ها به اين سالن، كليه اقدامات بهداش        قبل از انتقال جوجه   

  .  در مورد اين سالن نيز بايد انجام گيرد،يك ماهگي توضيح داده شد

اسـاس حجـم بـدن      تـايي بـر  100 تـايي و حـداكثر   50  تـايي،  25هـاي     ها در گروه    جوجه

هاي كم تراكم بهتر بوده و امكان شيوع بيماري كمتر اسـت       مديريت گروه . بندي شوند  دسته

هـاي كـم      اسـترس در گـروه    . پـذيرد   ها با دقت بيشتري صورت مـي        ل جوجه و از طرفي كنتر   

 . ها از رشد بهتري برخوردارند تراكم كمتر بوده و جوجه

در ايـن  . هـاي مجـرا قـرار گيرنـد     ها بر اساس سايز بدن دسته بندي شده و در گـروه    جوجه -

هاي بـزرگ     هاي كوچك در كنار جوجه      قرار گرفتن جوجه  . يابد  صورت عملكرد بهبود مي   

  .گردند هاي كوچك شده و از رشد كمتري برخوردار مي باعث ايجاد استرس در جوجه

كـارگر بايـد هميـشه در ميـان         .  كارگر مخصوص براي پرورش اين دوره در نظـر بگيريـد           -

  . ها بوده و به آنان رسيدگي نمايد و مشكالت را گزارش نمايد جوجه

 بهتر است از دانخوري و آبخـوري نـاوداني بـراي    ها،  با توجه به افزايش سن و سايز جوجه       -

دانخوري و آبخوري نيز بايد در زير سايبان قرار گرفته و مرتبـا تميـز و          . تغذيه استفاده گردد  

   .باشد بار مي  ساعت يك3 تا 2روش غذادهي نيز هر . ضدعفوني شوند

 هـا  بيمـاري ع توانـد منـشا شـيو       ها مـي     توجه داشته باشيد كه تجمع آب در اطراف آبخوري         -

بـستر اطـراف آبخـوري از خـاك     در بخـصوص اگـر   . الخصوص در فصل تابستان باشد   علي

توانـد    نماينـد كـه مـي       جوجه به خاك خيس نوك زده و از آن تغذيه مي          . استفاده شده باشد  

هـا طـوري طراحـي     بنـابراين آبخـوري  . ي عفوني و گوارشـي گـردد     ها  بيماريموجب شيوع   

تا شعاع يك متري آبخوري از        داشته باشند و حتي بهتر است      شوند كه كمترين دورريز آب    
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. گردشگاه منتقل شـود    طوري باشد كه دورريز آب به خارج از       آن  بتن استفاده شده و شيب      

صـورت    در ايـن  . دانخوري از آبخوري فاصله داشته و در جهت مخالف آبخوري قرار گيرد           

  . گردد  ميدان با آب كمتر مخلوط شده و امكان شيوع بيماري كمتر

. برنـد   ها با سن بيشتر از يك ماهگي، بيشتر اوقات را در داخـل گردشـگاه بـسر مـي                    جوجه -

در غيـر ايـن صـورت       . شـوند   ها در صورت سرد بودن هوا به داخل سالن منتقل مي            فقط شب 

در روزهـاي گـرم تابـستان نيـز         . توانند در داخل گردشگاه باقي بمانند       ها را هم مي     حتي شب 

ها را به داخل سالن منتقل نموده و از وسايل تهويه و خنـك   جبور باشيم جوجهممكن است م 

قسمت مسقف بيشتر در اوايل بهار و در طول پـاييز  . دكركننده براي كاهش استرس استفاده      

سـه مـاهگي بـه       (هاي پرواربندي   توان از پن    در فصل تابستان حتي مي    . و زمستان كاربرد دارد   

بنـابراين شـرايط آب و      .  سـنين بـاالي يـك مـاه اسـتفاده نمـود            براي پرورش جوجه در   ) باال

  .باشد ها بسيار موثر مي وجهج گيري براي مديريت امكانات و پرورش هوايي در تصميم

دهنـده مـورد اسـتفاده قـرار         تواند بعنوان يك اهرم مديريتي براي پـرورش          مصرف غذا مي   -

 داشته باشد و بـه محـض كـاهش    ها اشراف كارگر بايد به مقدار مصرف غذاي جوجه     . گيرد

هرگونـه اسـترس و يـا       . مصرف خوراك، موضوع را گزارش نمايد تا علت پيگيـري گـردد           

گردد كه خود يـك زنـگ خطـر بـوده و              بروز بيماري منجر به كاهش مصرف خوراك مي       

روز نسبت به روزهاي قبـل       مصرف خوراك بايد هر   .  علت پيگيري و مرتفع شود     سريعاًبايد  

توانـد شـما را از عملكـرد جيـره و        هـا نيـز مـي       تـوزين جوجـه   . ايش همراه باشـد   اندكي با افز  

ها را توزين نموده و منحي        مشخص، جوجه هاي  بنابراين در زمان    . مشكالت گله آگاه نمايد   

 مشكل  سريعاً و يا كاهش وزن داشتند       شتهها رشد كافي ندا     اگر جوجه . رشد را كنترل نمائيد   

  .نه را انجام دهيدرا رديابي و اقدامات پيشگيرا
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  ها  فراهم كردن سايه بان در محوطه گردشگاه براي جوجه-6- 7شكل

  

هـا فـراهم    ال را بـراي جوجـه   مديريت مزرعه بايد در مدت پرورش شـرايط آرام و ايـده           

 را  مسائل و مـشكالت  پيشگيري. زيرا اين دوران از حساسيت خاصي برخوردار است      . نمايد

وجه قـرار دهيـد و كليـه مـسائل فنـي و بهداشـتي را رعايـت           راز موفقيت خود در پرورش ج     

هرگونـه جابجـايي    .  شـانس بـسيار كمـي بـراي بهبـودي دارد            بـدحال  جوجه مـريض  . نمائيد

مورد، تغيير ناگهاني هوا، حضور مالقات كنندگان و حيوانـات ماننـد سـگ، تغييـرات در                  بي

و بو و طعم جيره، تغييـر منـابع   فرمول جيره، تغيير مواد مصرفي در جيره و تغيير شكل و عطر     

ها، صـداهاي ناهنجـار       آب و مزه آب، تغيير كارگران مسئول، افزايش تراكم پرورش جوجه          

تواند در جوجه ايجاد استرس نموده و موجب كـاهش مـصرف خـوراك و بـروز                   محيط مي 

ل ، ولي سعي نمائيـد عوامـ  باشند ميهرچند بعضي از عوامل غير قابل كنترل    .  گردد ها  بيماري

  .زا را به حداقل كاهش دهيد استرس
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   مولدپرورش شترمرغ  – تمشهفصل 

  

هـاي قـوي و  مانـدگار در طـول فـصل               هدف از پرورش مولدين، توليد حداكثر جوجـه       

 عدد  80 تا   40 بين   گذاري  تخم هر پرنده ماده در فصل       .توليد و در حداقل زمان ممكن است      

 عـدد تخـم هـم    120البته در بعضي از پرندگان اين ركورد به  . گذارد  ماه مي  8تخم در طول    

 و جوجـه درآوري از تخـم موثرنـد كـه     گذاري  تخمعوامل متعددي بر روي ميزان      . رسد  مي

، دسـتگاه  مـرغ  تخـم بهداشـت   آوري و نگهداري تخـم،    ، نحوه جمع   توان به جيره مولدين     مي

  .اشاره نمود.. ، سيستم پرورش و عوامل محيطي و  ، پتانسيل ژنتيكي كشي جوجه

. كننـد  نموده و بقيه سال را استراحت مـي گذاري تخم ماه 8حدود  در در سال ها شترمرغ

بـديهي اسـت در    . در ايران اين زمان از حدود بهمن ماه آغاز شده و تا آبـان مـاه ادامـه دارد                  

  .مناطق مختلف اين زمان متغير باشد

 پرندگان، بايستي آرامش كافي براي پرنده مهيا گـردد و ازحـضور       گذاري  تخمدر زمان   

گونه اسـترس شـامل تغييـر جيـره، صـداهاي ناآشـنا              هر. ممانعت بعمل آورد  يدكنندگان  بازد
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حـضور بازديدكننـدگان، تـرس و حتـي         ....) تراكتـور و    صـداي   پـارس سـگ،      براي پرنـده  

  .ها اثر مستقيم دارد  و باروري تخمگذاري تخمروي  هوايي بر تغييرات آب و

. مـرغ   تخـم روي توليد تعداد     شد و نه بر   روي تعداد جوجه سالم با     تاكيد مديريت بايد بر   

 كم باشـد و مـرگ جنينـي    دار نطفههاي   مطلوب باشد ولي تعداد تخم گذاري  تخماگر ميزان   

بنـابراين بـه   . گـردد   نمـي دهنـده  پـرورش  سودي عايـد  ، باال باشدكشي جوجهدر طول دوران    

 دهيد در طول فصل     فشار مضاعف وارد ننمائيد و اجازه      بيشتر،   مرغ  تخمپرندگان براي توليد    

 استراحت نموده و انرژي الزم را براي فـصل توليـد بعـدي ذخيـره نماينـد و       كامالًنگهداري  

  .عمليات الزمه را در طول دوره استراحت انجام دهيد

  

  سن بلوغ -8-1

اگـر  .  اسـت دار نطفه تخم گيري و توليد جفتپرنده مولد شترمرغ بالغي است كه قادر به       

 شـترمرغ مـاده   معمـوالً كليـه نيازهـاي غـذايي پرنـده بـرآورده گـردد،          تغذيه مناسب باشد و     

رسد، ولي گاهي ايـن امـر ممكـن          مي گذاري  تخمآفريقايي در سن دو سالگي به سن شروع         

 ممكـن  گـذاري  تخـم  در سال اول توليـد، ميـزان         ضمناً. است تا سن سه سالگي بطول انجامد      

نر آفريقـايي اسـپرم بـارور در سـن سـه      شترمرغ . باشد طبيعي درصد كمتر از حد     50است تا   

در ديگر سويه ها مانند سويه گردن آبي و گردن قرمز، بلـوغ جنـسي   . نمايد  سالگي توليد مي  

. پيوندد كه دليل آن بزرگتـر بـودن حجـم بـدن پرنـده اسـت       يك تا دو سال ديرتر بوقوع مي 

 آب و هـوا، تغذيـه       تـوان بـه     بديهي است در بلوغ جنسي عوامل متعددي دخيل هستند از جمله مي           

  .  نموداشاره.... مناسب، وجود استرس در طول دوران پرورش، سالمت پرنده، ژنتيك و 

و هـوايي سـن بلـوغ متفـاوت         در ايران نبز با توجه به نحوه پرورش، تغذيه و شرايط آب             

 مـاهگي،   16 در سن      ها  ماده  در مناطق  گرمسير سن بلوغ كمتر بوده و گاهاً          معموالً .باشد  مي

 و در مناطق سردسير در سن دو سالگي عالئـم جنـسي را نـشان              ماهگي  18مناطق معتدل   ر  د

گـردد بـه      توصـيه مـي    . ماهگي مشاهده شـده اسـت      22در نرها نيز عالئم جنسي در     . دهند  مي

در . و به بلوغ جنسي كامل برسـد      يافته   تا سير تكاملي دستگاه تناسلي ادامه        دهيد پرنده اجازه 
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هـاي   هاي آتي قدرت جنسي بهتري داشته و  كيفيـت جوجـه   د در سال اين صورت پرنده مول   

  . خواهد بودتوليدي بهتر 

  

   تفاوت شترمرغ نر و ماده-8-2

رسند رنگ منقار و ساق پـاي پرنـده نـر     زماني كه پرندگان به طور كامل به سن بلوغ مي         

. تر است   تيره  در حالي كه در پرنده ماده رنگ ساق و منقار          شود،  ميصورتي متمايل به قرمز     

تنهـا شـاهپرهاي بـال و     بدن پرندگان نر به طور كامـل داراي پرهـاي مـشكي رنـگ اسـت و         

اي تـا    پرهـاي بـدن قهـوه      در پرنـده مـاده رنـگ      . سفيد رنـگ اسـت    ده نر   نپرهاي دمي در پر   

 هم رنگ پرهاي بـدن اسـت و تنهـا شـاهپرهاي            و رنگ پرهاي دمي غالباً     شود  ميخاكستري  

 جثه كوچكتري نسبت بـه پرنـده نـر دارنـد و        معموالً ها  ماده. شود  ميگ  بال است كه ابلق رن    

  .  كوچكتر از نرهاستها مادهچشم 

  

   تفاوت ظاهري شترمرغ نر و ماده-1- 8شكل

، نـوك و اطـراف چـشم اسـت كـه              مرغ نر، قرمزي رنگ ساق پـا        بارزترين نشانه در شتر   

 بيـشتر باشـد پرنـده از قـدرت          هرچـه ايـن قرمـزي     . ارتباط مستقيمي با قدرت جنسي نر دارد      

   .نرينگي بيشتري برخوردار است
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   قرمز شدن ساق پا، نوك و اطراف چشم در پرنده نر در فصل توليدمثل-2- 8شكل

 
   تركيب گله مولدين-8-3

هاي چند تايي و نيز به صورت گله نگهداري           مرغ نر و ماده به صورت جفت تا دسته         شتر

به ميزان زمين موجود و امكانات، قدرت جنسي نرهـا و اهـداف      اين تركيبات بسته    . شوند  مي

هيچ استاندارد خاصي در ايـن رابطـه وجـود نـدارد و مـدير               . باشد اصالح نژادي متفاوت مي   

  .نمايد مزرعه با شناسايي پرندگان و اهداف مورد نظر روش مناسب را انتخاب مي

  :شود مي بخش كلي تقسيم 3هاي مولد شترمرغ به  تركيب گله

  

  خانواده -8-3-1

 . كه به ازاي هر نر تعداد مشخصي ماده وجود داشته باشدشود ميبه تركيبي اطالق 

  شامل يك نر و يك ماده:  جفتي- الف

  شامل يك نر و دو ماده): تريو( سه تايي-ب

  .تواند شامل يك نر و سه ماده و يا دو نر و دو ماده باشد مي:  چهار تايي-ج

  .شود مي ماده 4و نر و شامل د): دوبل تريو( شش تايي-د
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  گروهي -8-3-2

 . كه تعداد ماده به ازاي هر نر نسبت  برابري نداشته باشدشود ميبه تركيبي اطالق 

  ماده3 نر و 2 -الف

   ماده5 نر و 3 -ب

   ماده7 نر و 3 -ج

  

  گله -8-3-3

 .گردد  عنوان مي،دن شونگهداري مي قطعه در يك پن 10اين حالت به مولديني كه باالي 

بـردن بـه     اخير با پـي هاي سالي گله مولد وجود داشته ولي در        ها  تركيبامي  در ايران تم  

 كـه در ايـران در      مولـدين   و همچنين با تـاثير پـذيري از نحـوه پـرورش            تريومزاياي تركيب   

 بيـشتر از ايـن تركيـب    ،شـوند  تر و به صـورت بـسته پـرورش داده مـي            هاي كوچك  مساحت

   .شود ميخانواده استفاده 

  

  ليد مثلي فصول تو-8-4

  :پرورش مولدين شامل  سه دوره بشرح زير است

 توليـدمثلي  ماه بـوده و در ايـن دوران پرنـده فعاليـت          3، حدود    )نگهداري( دوره استراحت  -

  . نمايد ميپردازد و براي فصل توليد بعدي  تجديد قوا  نداشته و به استراحت مي

گـذاري آمـاده      اي توليـد مثـل و تخـم       ، يك ماه بـوده كـه در ايـن دوره پرنـده بـر                دوره فالشينگ  -

  .گردد مي

  . يابد  ماه بوده كه در اين دوران فعاليت توليدمثلي پرندگان آغاز و ادامه مي8، حدود  دوره توليد

هاي فوق افـزايش و      بديهي است با توجه به شرايط آب و هوايي ممكن است طول دوره            

  .تواند متفاوت باشد ها مي دورهدر مناطق آب و هوايي مختلف ايران اين . يا كاهش يابد

 :به طور كلي چهار ناحيه آب و هوايي در ايران وجود دارد

  )يي از گلستانها  بخشگيالن و مازندران و(معتدل و  مرطوب خزري -1
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يي از هـا  بخـش قزوين، همدان، كردسـتان و كرمانـشاه،      (معتدل و نيمه خشك كوهستاني     -2

 ) رضوي خراسان جنوبي، شمالي و

 )يي ازخراسان جنوبي و شمالي و رضويها بخشد و اصفهان و يز( گرم و خشك -3

 )خوزستان و بوشهر و سيستان و بلوچستان( سواحل جنوبيگرم و شرجي -4

در .  شرايط آب و هوايي براي ورود به فصول توليد مثلي در نظر گرفته شـود             شود  ميتوصيه  

  .  در تمال طول سال در كشور به توليد ادامه دادتوان مياين صورت 

 

   مديريت مولدين در فصل استراحت-8-5

 را به حال خود رها نموده و اهميت         ها  پرنده دهندگان  پرورش در فصل استراحت     معموالً

اي برخوردار بـوده و     در حاليكه اين دوره از اهميت ويژه      . خاصي براي اين دوره قائل نيستند     

  . مايدن  ايفا ميدهنده پرورشنقش مهمي در فصل توليد مثل بعدي و درآمد 

 و توليد بدون محـدوديت داده شـود بـا كـاهش             گيري  جفتي مولد اجازه    ها  شترمرغاگر به   

 مشهود بوده و از     كامالً گذاري  تخم مواجه خواهيد بود و اثرات آن در          فصل بعدي  توليد در 

 ماهه براي پرنده الزم بـوده  3 تا  2دوره زماني استراحت    . لحاظ اقتصادي متضرر خواهيد شد    

  .نمايد  در فصل بعدي تضمين و حفظ ميطبيعي توليد تخم را در حد و پتانسيل

يابد كه در ايـن دوره عمليـات الزمـه را بـر روي پرنـده                  نيز اين فرصت را مي     دهنده  پرورش

  .انجام دهد و گله خود را براي فصل توليد بعدي آماده نمايد

  

   چه كارهايي بايد در فصل استراحت انجام دهيد-8-5-1

  .  خود را بالفاصله از جيره توليد به جيره استراحت تغيير دهيد جيره -الف

بـه ايـن مـسئله    . ، فوراً جيـره اسـتراحت را جـايگزين كنيـد       يگذار  تخمبه محض كاهش    

دهندگان اين امر را به تاخير انداخته و بـه اميـد توليـد بيـشتر از           پرورش معموال. اهميت دهيد 

ندگان پرواري را در اختيار پرندگان مولد قـرار داده          جيره توليد استفاده نموده و يا غذاي پر       

 شترمرغ 
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اين عمليات عواقب برگشت ناپذيري را در بر        . تا از تنوع غذايي در مزرعه جلوگيري نمايند       

  .گردد  پرندگان مولد ميدارد و باعث ذخيره چربي در

ه البت.  قطع شود  گذاري  تخماگر جيره استراحت از نظر فرمول صحيح باشد بالفاصله بايد           

ي ديده شـود ولـي   گذار  تخم، تعداد معدودي     ممكن است تا يك هفته پس از تعويض جيره        

 آرامتر شده و بخـصوص      ها  پرندهبا تعويض جيره،    . پس از مدت زمان كوتاه بايد قطع گردد       

  گـذاري  تخـم جيره تنها ابـزار متوقـف نمـودن    . دهند مينرها حالت تهاجمي كمتري را نشان     

، حتي االمكان سـعي نمائيـد گروهـاي           بعدي توليدمثليبراي فصل   . در دوره استراحت است   

  .  را حفظ نمائيد و تغييرات كمتري صورت پذيردتوليدمثلي

  

  هاي داخلي   مبارزه با انگل-ب

هـاي مختلـف     روش.  داخلـي اسـت    هـاي   انگـل اين دوران فرصت مناسبي براي مبارزه با        

انگل و يـا   ، محلول ضدانگل ضد قرص خوراندن:  داخلي شاملانگل ضداستفاده از داروهاي   

 تـوان  مـي  كه در شترمرغ قابل استفاده است   انگل  ضداز انواع مختلف داروهاي     . تزريق است 

در اين مورد الزم است تا با كارشـناس         . به آلبندازول، لوواميزول و يا آيورمكتين اشاره كرد       

كنيـد بـا     استفاده ميلانگ  ضددر صورتي كه از قرص      . مزرعه و يا دامپزشك مشورت نمائيد     

در صـورتي كـه از      . گيـرد  پرنده و انداختن قرص در مري حيوان عمليات صـورت مـي            مهار

 مـصرف آب پرنـده كـاهش    ، به دليل ايجاد مزه تلخ در آب      شود  مي استفاه   انگل  ضدمحلول  

 خـوراك   و الزم است تا آب حـاوي دارو بـا      كند  مي كل دارو را مصرف ن     معموالً و   يابد  مي

 نيـز از مـصرف دارو بـه انـدازه دز مـورد نيـاز هـر پرنـده                  ود كـه در ايـن صـورت       مخلوط ش 

 باشد نياز به مهار پرنده      انگل  ضددر صورتي كه نياز به تزريق       .  اطمينان حاصل كرد   توان  مين

بايد  توجه داشـته باشـيد كـه اسـتفاده از     . كند مياست كه خود استرس زيادي به پرنده وارد        

گـردد بـه      توصـيه نمـي    هـا   شترمرغبراي   ورد استفاده در ساير طيور     م انگل  ضدكليه داروهاي   

هـا و يونوفرهـا، داروهـاي تيابنـدازول يـا            كوكـسيديواستات : عنوان مثـال داروهـايي از قبيـل       
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در صـورت لـزوم   .  سمي هستند و از استفاده آنان بايد پرهيـز شـود  ها  شترمرغمبندازول براي   

  .د تا دوره درماني كامل گردد نيز صورت گيرانگل ضدبايد تكرار داروي 

  

هاي دوران نگهداري  مهار پرنده در باكس مهار جهت انجام عمليات- 3-8شكل 
  

  

  هاي خارجي  مبارزه با انگل-پ

 صـورت گيـرد كـه    )هـا  هـا و شـپش   از قبيـل كنـه  ( خارجيهاي انگلالزم است مبارزه با    

 خـارجي شـايد در   هـاي  لانگـ .  در فصل استراحت و تكرار آن پس از دو هفته اسـت     معموالً

ظاهر آسيب خاصي به پرنده نرسانند ولي به دليل مصرف مواد مغذي از بدن پرنده سـهم بـه                 

 خارجي بـا اسـپري محلـول حـاوي          هاي  انگل مبارزه با      .سزايي در كاهش توليد پرنده دارند     

 لانگـ   ضداز داروهاي   . شود  ميانجام  ) سايبان( بر روي بدن و محل نگهداري پرنده       انگل  ضد

 بـه مـك توميـل و يـا مـك         توان  مي شوند  ميخارجي كه به طور معمول در شترمرغ استفاده         

هـا و همچنـين تكـرار دارو بـا        سيدول اشاره كرد كه الزم است در خصوص دز مـصرفي آن           

  .كارشناس مزرعه و يا دامپزشك مشورت نماييد

  

   واكسيناسيون گله عليه نيوكاسل وآنفوالنزا-ت

هاي توليد شده الزم است تا در فصل اسـتراحت   يمني گله و جوجهبراي افزايش سيستم ا  

 نيوكاسـل و آنفـوالنزا صـورت    هايي از قبيـل     بيماريواكسيناسيون مولدين به خصوص براي      

مولدين صـورت گيـرد و سـپس     گيري از جهت انجام اين كار الزم است تا ابتدا خون     . گيرد
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توچـه بـه تيتـر آنتـي بـادي دز            گردد و با  تيتر آنتي بادي براي نيوكاسل و آنفوالنزا مشخص         

واكسيناسيون بايد بـا توجـه بـه تيتـر          . شود تزريقي واكسن با توصيه دامپزشك مزرعه تجويز      

  . ايجاد گرددها بيماري تا حداكثر ايمني در گله براي اين شودايجاد شده تكرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

گيري از پرندگان مولد جهت تعيين تيتر   خون- 4-8شكل 
  

   بادي نيوكاسل و آنفوالنزاآنتي

  

   پركني-ث

 را هـا  هزينـه  براي جبران قسمتي از    دهنده  پرورشانجام اين عمليات فرصت مناسبي براي       

 تـا در دوره اسـتراحت پرهـاي خـود را     يابـد  مـي عالوه بر آن پرنده فرصـت  . نمايد ميفراهم  

ب و چـوبي شـده را از        ، پرهاي خـرا    حداقل.   احيا نموده و زيبايي خود را حفظ نمايد        مجدداً

اگـر هـوا در     . پركني را سعي نمائيد زماني انجام دهيد كه هوا خنك است          . پرنده جدا نمائيد  

  و تشديد نموده گرماي هوا خونريزي    . طول روز گرم است عمليات را اول صبح انجام دهيد         

پـس از  در آفريقاي جنوبي اين عمليات بالفاصـله       . نمايد  مياسترس بيشتري را به پرنده وارد       

متوقـف  )  سـاعت 3 تـا  2حـداكثر  (طلوع آفتاب شـروع شـده و بـه محـض گـرم شـدن هـوا           

  .  گردد مي
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  انجام عمليات پر كني مولدين -5- 8شكل

  

  

  

  

  

  

  اي از باكس مهار شترمرغ نمونه -6- 8شكل

  جا بجايي و جايگزيني -ج

لعـه آن وضـعيت    پرندگان در فصل توليد ثبت شده است با مطا       گذاري  تخم اگر ركورد   

با رعايت حداقل جابجايي، پرندگان ناسازگار با هم، كم توليد، نرهاي           . گله را بهبود بخشيد   

 و يـا از  هاي جديد و يـا مجـزا قـرار دهيـد     را جدا نمائيد و در گله ..  و   توليدمثليفاقد قدرت   

بـا   صـحيح    گيـري  تصيم. اين عمليات را با مشورت كارشناس انجام دهيد        .گله حذف نماييد  

  .مطالعه ركورد چند سال گذشته امكان پذير است

  

   درمان پرندگان بيمار-چ

، )جراحت چشم، بال شكسته، پاي لنگ و يا دفرمه و يا معيوب         داراي  ( پرندگان مجروح 

، پرندگان مريض را جداسازي نموده و در پن مجزا قـرار دهيـد و                پرندگان ضعيف و نحيف   

توانيـد در فـصل    در صورت حصول نتيجه مـي .  را بر روي آنان اعمال نمائيد     يعمليات درمان 
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داشتن پاي معيـوب  . در غير صورت آنان را حذف نمائيد  . توليد بعدي از آنان استفاده نمائيد     

پرندگان .  كنند گيري  جفتتوانند بطور صحيح      بخصوص در نرها ايجاد اشكال نموده و نمي       

 هـا  هزينـه باعـث افـزايش   . توليد خود بطور كامل استفاده نماينـد توانند از پتانسيل      ناسالم نمي 

  .يابد گردند و سودآوري و عملكرد گله كاهش مي مي) مصرف خوراك(

  

   خريد پرنده-ح

خريد پرنده مولـد بايـد در       .  انجام دهيد   را در فصل استراحت    خريد پرنده از ساير مزارع    

ز قبيل بررسي سالمت و گـرفتن تيتـر   كليه آزمايشات ا .  ابتداي فصل نگهداري صورت گيرد    

 فـصل    خريـداري شـده تـا پايـان         پرنـده  .بايد در مزرعه مبدا انجام شود      ها  بيماريبراي انواع   

 . رعايـت گـردد  كـامالً مـوارد بهداشـتي    . دهـد  مياستراحت، خود را با شرايط مزرعه عادت        

 بـل از قـرار گـرفتن       داخلي و خـارجي ق     هاي  انگلها، واكسيناسيون و مبارزه با       يركنترل بيما 

  .  بايد صورت پذيردمثلي ي توليدها پن در پرنده

  

   شناسايي پرندگان حذفي-خ

علـت  .  اسـت   از بدن  آنان خارج ) اندام تناسلي ( شناسايي و برداشتن پرندگاني كه فالوس     

بيـرون زدن  . تواند به دليل جراحت و يا آلودگي باشـد         مشخص نيست ولي مي    كامالًاين امر   

ــالوس در برخــ ــه نرهــا در هنگــام    ف ــه علــت وارد آمــدن اســترس ناگهــاني ب ــز ب ي مــوارد ني

از نرهـايي كـه درمـان در    . شود ميگيري است كه در اغلب موارد اين مشكل برطرف          جفت

و   را فـراهم نمـوده  هـا  مـاده ها پاسخگو نبوده استفاده نكنيد زيرا امكان انتقال آلودگي بـه          آن

  . و كار درمان صورت پذيردده جدا شاگر در گله مشاهده شدند سريعاً
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   فالوس بيرون مانده پرنده نر كه در صورت عدم بهبود بايد از گله حذف شود-7-8 شكل

  

   گله جايگزين-د

هرچنـد فاكتورهـاي زيـادي در ايـن         . باشد   سال مي  8عمر اقتصادي شترمرغ مولد حدود      

 .ن از ايـن مـدت كمتـر يـا بيـشتر اسـت             دگاباشند و عمر اقتصادي بعضي از پرن       امر دخيل مي  

 معمـوالً (براي حفظ بازده توليد و رعايت عمر اقتصادي گله، تعدادي پرنده از توليـد مزرعـه      

در غيـر  . شـود  مـي بعنوان گله جايگزين سـاالنه در نظـر گرفتـه        )  درصد ظرفيت گله مادر    10

ــد   ــاز، باي ــورت ني ــصورت و در ص  از اين

  .ساير مزارع مولد تامين گردد

  

  

  

  

  

 نحوه گرفتن و -7- 8 شكل

  جايي پرندگان مولد به تنهايي جابه
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خريـد پرنـده از نقـاط دورتـر و بـه      . حداالمكان سعي نمايد از منطقه خود خريـد نمائيـد         

 خصوص مناطقي كه شرايط آب و هوايي يكساني با مزرعه شما ندارند ممكـن اسـت توليـد        

   . خوبي را در سال اول از پرندگان جديد حاصل نكند

پرندگان پير و پرندگان كم توليد را در هر سني كه باشند از گله حذف نمائيد و آنان را                   

  .مند شويد با پرندگان جوان تعويض نمائيد تا از حداكثر توليد اقتصادي در گله بهره

 و باروري پرندگان مولد در اواسط عمر اقتصادي گله به حـداكثر رسـيده و            گذاري  تخم

  .يابد  كاهش ميمجدداً

 را ) سـاله 4 تـا  3(چنانچه قصد خريد گله مولد و يا گله جايگزين داريد، پرندگان جـوان     

در منـاطق   .  آتي اسـتفاده نمائيـد     هاي  سالخريداري نمائيد تا از حداكثر توان توليد پرنده در          

گـردد، زيـرا نـسبت بـه      توصـيه مـي  ) سياه آفريقايي (گرمسير، خريد پرنده با حجم بدن كمتر      

  .دهند ميمت بيشتري از خود نشان تحمل گرما مقاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  پالك زني مولدين -8- 8شكل

   تعويض بستر مولدين-ذ

به دليل انباشته شدن كود و فضوالت مولـدين در طـول فـصل توليـد آلـودگي بـستر بـه                      

 و چنانچه در سـال بعـد از همـين بـستر اسـتفاده شـود سـبب افـزايش                     يابد  ميتدريج افزايش   
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 در  سـانتي متـر  10الزم است تا بستر زير سايبان به عمـق       .شود  ميليدي  هاي تو   آلودگي تخم 

  .    برداشته شود و اليه بستر جديد جايگزين آن گرددانتهاي فصل استراحت

  

  عمليات اجرايي در ماه دوم و سوم

اين امـر بـه   .  انجام شودمجدداًهاي داخلي و خارجي   مبارزه عليه پارازيت شود  ميتوصيه  

پرندگان جديد كه از سـاير مـزارع        . باشد   مي ها  انگل از شكستن چرخه زندگي      دليل اطمينان 

 هـا  شـترمرغ شوند تحت درمـان قـرار گرفتـه تـا از انتقـال انگـل بـه سـاير                      به مزرعه منتقل مي   

 را در ماه سوم اسـتراحت نيـز تكـرار       ها  انگلبراي اطمينان بيشتر، مبارزه عليه      . پيشگيري شود 

 داخلـي و  هـاي  انگـل .  خـصوص روش درمـان مـشورت نمائيـد       با دامپزشك خـود در    . كنيد

 و سـودآوري شـما      دهند  ميخارجي بر روي توليد اثر منفي داشته و كيفيت پر را نيز كاهش              

 .  نمايد را كم مي

. وضعيت ظاهري پرندگان را مرتباً كنترل نمائيد و حجم بدن را تحت نظـر داشـته باشـيد              

 جيـره را تغييـر دهيـد و يـا مـصرف غـذا را كنتـرل               كنيد كه مناسب نيست فـوراً      اگر فكر مي  

چاقي پرندگان به هر قيمتي بايد كنترل شـود و نبايـد در گلـه ديـده شـود، چـرا كـه                      .  نمائيد

توجـه داشـته باشـيد كـاهش وزن بايـد بـا اعمـال جيـره           . دهـد   توليد سال بعد را كـاهش مـي       

پرنـدگان  . ه انجام نشود نگهداري و كنترل مصرف، به مرور صورت پذيرد و اين كار با عجل            

ال از نظر وزن و تيـپ ظـاهري     شوند بلكه بايد به شراط ايده   ضعيفنبايد بيش از حد الغر و       

  . آيد برسند كه اين امر با كنترل ظاهري و با كسب تجربه بدست مي

  

   فالشينگ -8-6

اي به نـام فالشـينگ وجـود دارد     بعد از فصل استراحت و قبل از شروع فصل توليد دوره        

طـول  . شـود  مـي  عمليات الزم براي وارد شدن پرنده بـه فـصل توليـد انجـام      هكه در اين دور   

در پايـان    . باشد  ميدوره فالشينگ با توجه به شرايط مديريتي مزرعه بين دو هفته تا يك ماه               
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 ي كـرده باشـند و     گـذار   تخـم  درصد گلـه شـروع بـه         5دوره فالشينگ الزم است تا حداقل       

  . شودسپس جيره توليد داده 

هاي داخلي و خـارجي را در ابتـداي دوره فالشـينگ و              توصيه شده مبارزه عليه پارازيت    

چنانچـه پرهـا   .  اطمينان كامل حاصل گـردد ها انگل اجرا نمائيد تا از دفع   مجدداًدر هفته اول    

 باقيمانـده  تـه اول و در ابتـداي دوره فالشـينگ   ايد حداكثر تـا هف  را در فصل استراحت بريده    

  . را با انبردست بيرون بكشيدساق پر 

تـر شـده و بـين آنـان نـزاع صـورت              با اجراي جيره فالشينگ ممكن است نرها هجـومي        

در دوره فالشـينگ نبايـد       .يابـد   گيرد كه اين امر طبيعي بوده و پس از مدتي كـاهش مـي               مي

  . واكسيناسون انجام داد

بتي برا رسيدن به غذا نداشـته   تا رقاقرار دهيددانخوري به اندازه كافي دراختيار پرندگان      

در صورت كم بودن دانخوري غـذاي كمتـري دريافـت           ) تر ضعيف(پرندگان مغلوب . باشند

  . آب تميز بصورت دائم در اختيار باشد. شود مينموده و باعث ايجاد استرس 

  

  ي مولد در فصل توليدها شترمرغ مديريت -8-7

 كــاهش مــرگ جنينــي و توليــد دار،  تخــم نطفــهحــداكثرتوليــد  ، هــدف از فــصل توليــد

  .هاي قوي و سالم با ماندگاري باال است جوجه

توانـد تـا پايـان     هرچند نمي.  عدد تخم در ماه بگذارد16  تا 15تواند  يك ماده خوب مي  

  انتخـاب  بطور كلي معيار قابـل قبـول بـراي        .  را خفظ نمايد   گذاري  تخمفصل توليد اين ريتم     

  .  عدد تخم در ماه بگذارد10كه بطور متوسط حداقل يك پرنده مولد ماده خوب اين است 

  :يي كه بايد از گله حذف شوند شاملها ماده

 . هـستند نطفـه  بـي  ولـي درصـد بـااليي        گذارنـد   مـي هاي زيادي      كه تخم  اي  مادهي  ها  پرنده -

  .بديهي است بايد از باروري پرنده نر نيز به هنگام حذف پرنده ماده اطمينان حاصل نمود

 ولـي مـرگ جنينـي آنـان در طـول      گذارنـد   مـي هـاي زيـادي        كـه تخـم    اي  مادهي  ها  پرنده -

  . زياد استكشي جوجه
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ها جوابگـو   گذارند و اصالح جيره و درمان در آن    ميهاي دلمه      كه تخم  اي  مادهي  ها  پرنده -

   .نيست

 يـا اينكـه زود   نماينـد و  مـي  گذاري تخماي كه در فصل توليد دير شروع به  ي ماده ها  پرنده -

گذارنـد   مـي  و يا با فاصله و نامرتب تخـم  شود مي نموده ولي زود قطع      گذاري  تخمروع به   ش

  .هاي مختلف پس از بررسي ركورد سال

شوند ولي مرگ    ها هم جوجه مي      و تخم  گذارند  ميهاي زيادي      كه تخم  اي  مادهي  ها  پرنده -

  .هاي جوان آنان باال است و ماندگاري كمي دارند جوجه

 گذاري تخم نموده ولي   گيري  جفت ندارند و يا     گيري  جفت كه تمايل به     اي  همادي  ها  پرنده-

  .نمايند مين

  . ها نيز كوچك است  و جوجه آنگذارند ميهاي كوچك   كه تخماي مادهي ها پرنده -

  .دارند....... يي كه مجروع هستند و يا نوك دفرمه، پاهاي دفرمه و ها ماده -

  :نرهايي كه بايد حذف شوند شامل

  .هاي آنان كم است ي تخمدار نطفه زيادي نموده ولي درصد گيري جفت نرهايي كه -

ي مجـاور   هـا   پـن  نرهايي كه رفتارهاي تهاجمي زيادي دارنـد و باعـث اسـترس در گلـه و                  -

  .شوند مي

  . ندارندگيري جفتگير هستند و تمايلي به   نرهاي كه گوشه-

  .....، پاي دفرمه و   نرهاي مجروح-

گـردد توليـد گلـه افـزايش يافتـه و ركـورد                بـه داليـل فـوق باعـث مـي          حذف پرندگان 

بنابراين ثبت ركـورد گلـه از اهميـت ويژهـاي برخـوردار بـوده و                .  گله بهبود يابد   توليدمثلي

توجه داشته باشيد نگهداري پرندگان     . گردد   مي ها  هزينهباعث افزايش كارايي گله و كاهش       

ه كارگري و غذا براي آنان صرف شود بـدون اينكـه   كم توليد فضا اشغال نموده و بايد هزين      

  . دهند مي نمايند و از طرفي عملكرد گله را نيز كاهش دهنده پرورشتوليدي مناسبي را عايد 

كنتـرل  .  و هچ را بررسي كنيـد كشي جوجه جركورد گله را بطور هفتگي كنترل نمائيد و نتاي 

گـذاري خـوبي    تخـم  اي مـاده ه ممكـن اسـت پرنـد   . عملكرد گله به طور دائم صورت پذيرد    
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گونـه پرنـدگان شناسـايي و      ايـن ،با كنترل عملكرد.  باشندنطفه بيها   همه آن  داشته باشد ولي  

  . گردد اخذ مي )انتقال به پن ديگر يا تعويض پرنده نر(تصميمات الزم

دوره توليد يا فصل توليد بسته به شرايط آب و هوايي از نظر زمان شروع و طول دوره با                   

، در منطـق     در منطق سردسـير از اواخـر اسـفند        . ه به تنوع هوايي در كشور متفاوت است       توج

استرس گرمايي حتـي    . گردد  معتدل در اوايل بهمن، و در منطق گرمسير از آذر ماه آغاز مي            

توصـيه شـده   . هاي گرم تابستان بـه دنبـال دارد    را درماهگذاري تخمدر مناطق معتدل كاهش     

زيرا كيفيت  .  عدد تخم رسيد به گله استراحت داده شود        70 تا   60دود  هرگاه توليد گله به ح    

.  بيـشتر، بـر توليـد سـال بعـد اثـر منفـي دارد               گـذاري   تخمهاي توليدي كاهش يافته و        جوجه

 نيز گله را در اواسـط فـصل توليـد بـه اسـتراحت بـرده و پـس از                     دهندگان  پرورشبعضي از   

  . برند  گله را به توليد ميمجدداًان ماهه و تجديد قواي پرندگ استراحت كوتاه يك

حتي در يك منطقه و يك مزرعه ممكن است شـروع فـصل توليـد بـا توجـه بـه شـرايط          

هاي سرد و سـخت، بارنـدگي مـداوم و بـرف              نزمستا. هاي ديگر متفاوت باشد     سالجوي با   

شـما بايـد بـر گلـه     . سنگين ممكن است تصميم شما را براي شـروع فـصل بـه تـاخير انـدازد               

 شـما درايـن     عجلـه . ل انتخاب نمائيـد   د و زمان مناسب را براي شروع  فص        يارت داشته باش  نظ

مـورد پرنـدگان بـدليل اسـتفاده از جيـره توليـد شـده و يـا          مورد ممكن است باعث چاقي بي   

به عالئـم ظـاهري پرنـدگان       . نطفه را در ابتداي فصل  بدنبال داشته باشد         هاي بي   افزايش تخم 

، حركـت    در پرنـدگان مـاده نمـايش حركـات بـال          . نان توجـه نمائيـد    نر و ماده و حركات آ     

 و افـزايش  گيـري  جفـت ، نشستن ناگهاني بر روي زمين بمنظـور         نمايشي نوك بر روي زمين    

تر شده و رنگ سـاق پـا،    نرها نيز تهاجمي. تواند از عالئم آمادگي باشد مصرف خوراك مي  

هـا   چـشم . شـود   مـي برجسته  و   بزرگ   ياربس) ها بيضه(اطراف نوك قرمز شده و و ناحيه مقعد       

براق و باز و گردن افراشته، در قلمرو خود بـا قـدم زدن و كمـي عـصباني از حـضور انـسان                         

  . كنند حكم فرمائي مي

و يـا   ) يـك نـر و دو مـاده       (، تريـو   )يك نر و يك مـاده     ( حالت جفتي  توليدمثليگروهاي  

 بـا در نظـر   توليـدمثلي روهـاي  تركيـب گ . ي ديگر از نر و ماده امكـان پـذير اسـت    ها  تركيب
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 و اهداف مورد انتظـار  ها پني نر، اندازه  ها  شترمرغ، قدرت جنسي     دار گرفتن امكانات مزرعه  

اي است و بـسته بـه وسـعت          روش ديگر سيستم گله   . شود  مياز ثبت ركورد مولدين انتخاب      

 15 مـثالً . دگيرنـ    نر در آن قرار مي     2 ماده و    3محوطه محصور شده، پرندگان مولد به نسبت        

 نر در يك محوطه حصاركشي شده قرار گرفته و آب و غـذا در منـاطق مختلـف                   10ماده و   

آوري  ركـورد بـرداري در  ايـن روش سـخت بـوده و جمـع        . گيـرد   در اختيار آنان قـرار مـي      

  .باشد ها نيز مشكل مي تخم

چند مـاده  بعضي از نرها عادت به دويا . انتخاب پرنده مولد نر بايد با دقت صورت پذيرد    

شوند و اگربطور مثال  با دو ماده در يك پن قرار گيرند              نداشته و فقط با يك ماده جفت مي       

بنابراين شناخت روحيـه نرهـا و نيـز قـدرت جنـسي             . ممكن است ماده ديگر را ناديده بگيرد      

  .آنان مد نظر باشد

دار   نطفـه  هـاي   ، توليد حداكثر تخـم     هدف از اين دوره    . ماه است  8دوره توليد در حدود     

. باشـد  هـاي قـوي بـا مانـدگاري بـاال مـي             با قابليت جوجه درآوري مـاكزيم و توليـد جوجـه          

مزرعـه،   دستيابي به اين اهـداف بـا انتخـاب پرنـدگان مناسـب، اعمـال مـديريت صـحيح در               

 مناسـب ميـسر   كـشي  جوجـه ، رعايت بهداشت، انتخاب دستگاه       هاي مناسب  بكارگيري جيره 

تن سـابقه عملكـرد     ف بـدون در نظـر گـر       معمـوالً انتخاب گله مولـدين     با توجه به اينكه     . است

پذيرد، بنابراين دستيابي به يك گله پرتوليد نيازمند بررسـي ركـورد مولـدين در                صورت مي 

  . انجامد  چندين سال بطول ميمعموالًباشد كه  مزرعه مي

توانـد   يايـن شـرايط مـ   . دهنـد  مـي  عكس العمل نـشان   كامالًزا   مولدين به شرايط استرس   

 گـذاري   تخم، كاهش     در چنين شرايطي   معموالًبوده كه   ..) باران، باد، گرما    ( شرايط محيطي 

، از كيفيـت خــوبي   هــاي توليـد شــده در شـرايط اســترس    تخـم معمــوالً. گـردد  مـشاهده مــي 

بنـابراين تـالش نمائيـد كـه اسـترس را بـه       . شـوند  برخوردار نبوده و كمتر به جوجه توليد مي       

  .  و شرايط آرامي را براي پرندگان در طول فصل توليد فراهم نمائيدحداقل رسانده
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    شترمرغتغذيه  – همنفصل 

دستگاه گوارش شترمرغ براي هضم مواد گياهي غني از فيبر سـازگاري دارد و آن را از                  

 دهي شـترمرغ    هاي خوراك سيستم ها و جيره. سازد  اي متمايز مي     تك معده  خواران   گياه ساير

 گرفتـه و بـراي توليـد      ريزي و طراحي گردد تا ايـن قابليـت مـد نظـر قـرار              بايد طوري برنامه  

حـصول اطمينـان از عملكـرد    . هاي شترمرغ از يك روش اقتصادي بهره گرفته شود      فرآورده

بـه دليـل دارا بـودن       . اي برخـوردار اسـت    خوراك و عادات غذائي طبيعـي از اهميـت ويـژه          

 امكان نگهداري و پـرورش در چراگـاه نيـز        شترمرغ،دستگاه گوارش ويژه و منحصر به فرد        

بـراي  . صادي در سيستم توليـد خواهـد داشـت     د كه در اين صورت يك مزيت اقت       وجود دار 

 داري،مسائل مديريتي و رفـاهي نظيـر مـديريت خـوراك و آب، شـيوه نگـه             توليد اقتصادي   

  . شوند دهي و شرايط آن مطرح مي هاي خوراك زماندهي،  فضاي خوارك

. احـل ابتـدائي قـرار دارد      دانش تغذيه شترمرغ در قياس با تغذيه ساير طيـور هنـوز در مر             

فصل حاضر كوششي در جهت خالصـه كـردن دانـش كنـوني مـرتبط بـا تغذيـه شـترمرغ و                      

هـاي توليـد مـدرن و پيـشرفته          در سيـستم   باشد كه بـا رفـاه شـترمرغ         اي مي هاي تغذيه بيماري

  .ارتباط خاصي دارد
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هـا را     اشـند كـه آن    باي با دستگاه گوارش نسبتاَ بزرگ مي       تك معده  خواران  گياهها   شترمرغ

  . سازد از مواد گياهي فيبردار استفاده كنندقادر مي

 معـده ( سنگدان،)ايمعده غده(ها از يك منقار و دهان، مري، پيش معده  دستگاه گوارش آن  

  . ، روده كوچك، روده كور، روده بزرگ و كلوآك تشكيل شده است)ايماهيچه

. كنـد   اي متمـايز مـي     تك معـده   خواران  اهگيتوانائي شترمرغ در هضم فيبر آن را از ساير          

به هر حال ايـن توانـائي       .  سلولز به اثبات رسيده است     هميتوانائي شترمرغ در هضم سلولز و       

تر فيبـر را بـه        هاي جوان   يابد و اين در حالي است كه جوجه       فقط پس از هفته دهم توسعه مي      

كند و هميشه بايد     مي سنگدان نقش مهمي در گوارش ايفا     . كنندخوبي هضم و گوارش نمي    

 ،براي بلع توسط شترمرغ موجـود باشـد       )  درصد اندازه ناخن پاي پرنده     70 تا   50(ريزهسنگ

دسـتگاه گـوارش    . تا به آسياب كردن مكـانيكي خـوراك بـه شـكل مطلـوب كمـك كنـد                 

شترمرغ به طور شگرفي از يك نمونه پرنده ابتدايي به يـك دسـتگاه تخميـر كننـده قـسمت                    

هاي غـذايي  يابد و جيره روز تغيير شكل مي80 تا 70ي بين زمانش در فاصله   گوارخلفي لوله 

ها بدليل وجود قسمت خلفـي بـزرگ لولـه      شترمرغ. ير يابد يبايست مطابق آن تغ   پرنده نيز مي  

اي انرژي بيشتري از يك خوراك واحد به نـسبت سـاير طيـور          گوارش به طور قابل مالحظه    

هاي جوان كـم اسـت و بـه           ي آميالز و تريپسين در جوجه     هاغلظت آنزيم . كننداستخراج مي 

توانـد در ارتقـاي عمـل هـضم تحـت             ميدر اين سن    هاي گوارشي خارجي    كارگيري آنزيم 

  . كمك شاياني كندتجاريشرايط پرورش 

  

   احتياجات غذائي -9-1

تركيـب  . بـه مرحلـه رشـد ايـن پرنـده بـستگي دارد      به مواد مغذي  هاي شترمرغ   نيازمندي

هـاي   آن نيازمنـدي عن بدن و نسبت چربي در طـول دوره رشـد تغييـر كـرده و بـه طبـ                   پروتئي

  .  نيز تغيير خواهد كردايتغذيه

جذب غذا بستگي دارد كه به نوبـه خـود بـا مقـدار     ميزان تركيب مواد مغذي جيره نيز به     

، هاي انجام شده  طبق برآورد . تباط است رساند در ار  انرژي خوراكي كه پرنده به مصرف مي      

 شترمرغ   پرورش راهنماي



 163/  غرتغذيه شترم – همن  فصل 

كاسـته  به تـدريج   بلوغ زمانيابد و سپس تا رشد روزانه پرندگان مذكور در ابتدا افزايش مي    

هـاي مختلفـي تغذيـه      ، پرندگان تا سـن بلـوغ بـا جيـره          طبيعيتحت شرايط پرورش     .شود  مي

دهي تجاري شترمرغ را به همراه سن پرنده        هاي مختلف خوارك  دوره 1-9جدول .شوند  مي

  .دهد مقدار انرژي پيشنهادي در جيره را نشان ميو وزن زنده آن و نيز 

  ها تحت تغذيه تجاري هاي رشد شترمرغ  دوره-1- 9جدول

  )ماه(سن   دوره تغذيه

  وزن زنده

  )كيلوگرم(

  رشد

  )روز/پرنده/گرم(

  مقدار انرژي خوراك

انرژي قابل متابوليسم (

كيلوگرم /كيلوكالري

  )خوراك

  3465  150  8/0- 10  0- 2  پيش آغازين

  3226  400  10- 40  2- 5/4  آغازين

  2748  330  40- 60  5/4- 5/6  رشد

  2270  250  60- 90  5/6- 5/10  پاياني

  2031  200  90-100  5/10- 12  پس پاياني

  2270  -  110باالي  20باالي   مولد

  The Welfare of farmed Ratites  (2011)كتاب :  منبع

  

  پرندگان مولد -9-2

- براي برآورده سـاختن نيازمنـدي      نياز  ورد  مسطح انرژي جيره غذايي مقدار مواد مغذي        

 باالتر، مصرف خوراك روزانه     انرژيبا تراكم   . هاي ضروري پرندگان را تعيين خواهد كرد      

  .رود  غذا باالتر ميمصرفتر  پايينانرژيكمتر شده و با تراكم 

  

  هاي آمينهاسيد احتياجات پروتئين و -9-3

ترمرغ در مراحــل مختلــف رشــد در هــاي ضــروري شــ اســيدآمينهاحتياجــات پــروتئين و 

هـا بـه ميـزان جـذب آن و            آمينه به هر حال، احتياجات اسيد    .  است نشان داده شده   9-2جدول

هاي تجاري براي جيـره شـترمرغ در         هاي مرتبط با جيره     توصيه. نرخ رشد پرنده بستگي دارد    

  .  آمده است 3-9آفريقاي جنوبي در جدول 
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ي تخمين زده شده همراه با پروتئين و اسيدآمينه  ميانگين ماده خشك مصرف- 2-9جدول 

  نياز شترمرغ  مورد

  مرحله توليد

  پارامترهاي تخميني

  نگهداري پاياني  رشد آغازين آغازين پيش

-60  10-40  85/0-10  )كيلوگرم(وزن  زنده 

40  

90-60  120-90  

  10-20  7-10  5-7  2-5  0-2  )ماه(سن 

  2440  1915  1603  875  275  )روز/گرم(مصرف خوراك 

  92/6  15/12  71/14  72/19  89/22  ) گرم خوراك100/گرم(پروتئين 

  58/0  79/0  84/0  02/1  1/1  )گرم خوراك100/گرم(ليزين 

  24/0  28/0  29/0  33/0  33/0 )گرم خوراك100/گرم(متيونين 

  14/0  17/0  18/0  22/0  23/0 )گرم خوراك100/گرم(سيستين 

م گـر 100/گـرم (دار   هاي گـوگرد   اسيدآمينه

 )خوراك

56/0  55/0  47/0  45/0  38/0  

  36/0  47/0  49/0  59/0  63/0 )گرم خوراك100/گرم(ترئونين 

  63/0  78/0  8/0  93/0  97/0 )گرم خوراك100/گرم(آرژنين 

  59/0  88/0  99/0  24/1  38/1 )گرم خوراك100/گرم(لوسين 

  38/0  51/0  54/0  65/0  7/0 )گرم خوراك100/گرم(ايزولوسين 

  36/0  53/0  57/0  69/0  74/0 )گرم خوراك100/گرم(والين 

  37/0  4/0  4/0  43/0  4/0 )گرم خوراك100/گرم(هيستيدين 

  45/0  61/0  65/0  79/0  85/0 )گرم خوراك100/گرم(فنيل آالنين 

  31/0  38/0  38/0  44/0  45/0 )گرم خوراك100/گرم(تيروزين 

  The Welfare of farmed Ratites  (2011)كتاب :     منبع
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هاي  براي جيره )1با رطوبت( مقادير توصيه شده حداقل درصد مواد مغذي - 3-9جدول 

 )درصد (آفريقايي شترمرغ گردن سياه

  ليزين  پروتئين خام  نوع خوراك

  رطوبت

  )حداكثر(

  چربي خام

  فيبر خام

  )حداكثر(

  فسفر  كلسيم

  پيش آغازين

19  1  12  5/2  10  2/1  6/0  

  آغازين

17  9/0  12 5/2  5/13  2/1  6/0  

  رشد

15  75/0  12 5/2  5/17  1  5/0  

  پاياني

12  55/0  12 5/2  5/22  9/0  5/0  

  كشتار

10  4/0  12 5/2  25  8/0  5/0  

  نگهداري

10  3/0  12 5/2  30  8/0  5/0  

  مولد

12  58/0  12 5/2  24  2  5/0  

  The Welfare of farmed Ratites  (2011)كتاب : منبع    

  

  ها احتياجات مواد معدني و ويتامين-9-4

هـا  اي سـاير گونـه    ها از مقـادير تعيـين شـده بـر         احتياجات مواد معدني و ويتامين شترمرغ     

 8/0 براي پرندگان در حال رشـد بـين   نياز مورد) Ca( حداقل ميزان كلسيم.گردد  محاسبه مي 

باشـد،    مـي  درصد    8/1 تا   5/1 درصد متغير است و حداكثر ميزان كلسيم خوراك بين           2/1تا  

حـداكثر ميـزان    حـداقل و .  درصد متغيـر اسـت  6/0 تا 5/0بين ) P(اج فسفردر حالي كه احتي  

گـاهي كلـسيم اضـافي در    . كنـد   درصد تغييـر مـي  3 تا 2 پرندگان مولد بين نياز مورد  كلسيم  

  . قالب پوسته صدف خوراكي در اختيار پرندگان مولد قرار مي گيرد

  

   احتياجات آب-9-5

كـه نـسبت    مـشخص گرديـد     ) 1991(مكـاران اي توسـط دكـن و ه        در مطالعه انجام شده   

 ليتــر 31/2مانــد كــه مقـدار آن تقريبــاَ   ثابـت بــاقي مـي  مـصرف آب بــه مـواد خــشك نــسبتاً  

هـا آزاد باشـند گياهـان آبـدار     شـترمرغ چنانچـه  . باشـد  كيلوگرم جذب مواد خشك مي /آب

جـذب آب تحـت تـاثير     . كنند و در نتيجه به ندرت نيـاز بـه نوشـيدن آب دارنـد              مصرف مي 

                                                           

11
  - as fed 
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گيـرد، آب آشـاميدني پـاك و         قليم، موجوديت چراگاه و جذب و مـصرف غـذا قـرار مـي             ا

  .خنك بايد همواره براي پرندگان تامين گردد

  

   تهيه خوراك-9-6

هـاي تـازه از     در يك آزمايش دريافتند كه جوجه شترمرغ      ) 2008(كروكر و همكارانش  

امبـل يـا پلـت تـرجيح        تخم بيرون آمده يك جيره غذايي بلغور گنـدم را بـه يـك جيـره كر                

شـوند    هـاي غـذائي شـترمرغ توصـيه مـي         در كل، اشكال فيزيكي ذيل بـراي جيـره         .دهند مي

  ).4-9جدول (

  هاي در مراحل مختلف توليد  شكل فيزيكي توصيه شده جيره براي شترمرغ- 4-9جدول 

  

  شكل فيزيكي جيره  رشد/ مرحله توليد

  پيش آغازين

  آردي

  آغازين

  كرامبل

  رشد

  )متري يلي م6(پلت 

  پاياني

 )متري  ميلي6(پلت 

  نگهداري

 )متري  ميلي6(پلت 

  توليد

 )متري  ميلي6(پلت 

  

-متري در هنگـام اسـتفاده در جيـره        ميلي 4-5بايد با يك الك     ) مانند يونجه (منابع فيبري 

هاي ديگر بـه صـورت بلغـور    در صورتي كه جيره. هاي آغازين و پيش آغازين غربال شوند     

متري بـراي    ميلي12ها و يك الك       متري براي جوجه   ميلي 6د، بايد با يك الك      شون  تهيه مي 

دهنـد كـه پلـت كـردن غـذا ضـريب تبـديل              مطالعات نشان مـي   . پرندگان بالغ غربال گردند   

انباشتگي غـذا در لولـه گـوارش يكـي از           . بخشد درصد بهبود مي   15 الي   10غذائي پرنده را    

باشد و بدين ترتيب بايد به تهيـه غـذا توجـه              ان مي هاي جو   علل اصلي مرگ و مير در جوجه      

  . اي شودويژه

  

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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  هاي تغذيه  روش-9-7

هـا و  هـا و خـوردن بـرگ   ها چرنـدگان انتخـابي هـستند و بـا لخـت كـردن بوتـه             شترمرغ

-هاي كوتاه تغذيه مـي ها يا علفاز برگ. پردازندها با منقار خود به چرا مي  جستجوي شاخه 

پرندگان در چراگاه كشت    (، نيمه باز  )چراي مرتعي (طور گسترده و باز   ها يا به    شترمرغ. كنند

 كـامالً يـا بـه صـورت    ) كنندچرخند و كنسانتره را هم به صورت مكمل دريافت مي         شده مي 

  ). شود ميها تهيه  يك جيره متعادل كامل براي آن( يابند متمركز و بسته پرورش مي

  

   چراي مرتعي در سيستم باز و نيمه باز -9-8

. باشـد   ها در آفريقاي جنوبي يونجه مـي      ترين علوفه كشت شده براي چراي شترمرغ      رايج

 پرنـده كـشتاري در هـر هكتـار     5/6-12زار تقريبـاَ   هـا در يونجـه  ظرفيت نگهـداري شـترمرغ   

هـا را   نـشان داد كـه شـترمرغ      ) 2008(مطالعات اخير توسط اسـتريفروم و همكـاران       . باشد  مي

 بـه شـرط آنكـه       ، در هر هكتـار در چراگـاه يونجـه پـرورش داد             پرنده 15توان در تراكم      مي

اي توسـط     در مطالعـه  . كنسانتره و مكمل مناسب و كافي بـراي ايـن پرنـدگان فـراهم گـردد               

 كـه در صـورت پـرورش شـترمرغ در چراگـاه        مـشخص شـد   ) 2007(استريدوم و همكـاران   

بـه طـور كلـي، بـا در         . يونجه براي مصارف تجاري، نيم تا يك كيلوگرم كنسانتره نياز است          

هـاي يونجــه در  هــاي مكمـل بــراي پرنـدگان در چراگــاه  نظرگـرفتن فرموالســيون خـوراك  

دوره  ( درصـد  30،  )دوره پيش آغازين   ( درصد 0آفريقاي جنوبي، نسبت استفاده از چراگاه       

دريافتنـد كـه سـطوح      ) 2000(فـارل و همكـاران    . باشـد   مي) دوره پاياني  ( درصد 70و  ) رشد

آوري بـر    تاثير زيـان   در دوره پاياني    مجموع جيره غذائي    درصد 70تر از   ئينغذائي مكمل پا  

  . رشد دارد

ه كنـسانتره را  به هر حال كيفيت و نوع علوفه و كيفيت كنـسانتره، نـسبت دقيـق علوفـه بـ                 

هائي كه با هر نوع گياهـان   در چراگاهپرورش يافتهبه طور كلي پرندگان  . تعيين خواهد كرد  

نجه، شبدر، گياهان داروئي و كوهي پوشـيده شـده باشـند بـه خـوبي عمـل                  اي نظير يو    علوفه

زار همچنين پرندگان با خوردن گياهان پهن برگ نظير كانوال يا حتي علـف شـوره        . كنند مي



168  /

  انباشـتگي در لولـه     احتمـال از مراتع پوشيده از علف بـه دليـل          . يابند  نيز به خوبي پرورش مي    

  .گوارشي پرنده بايد اجتناب گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها در سيستم نميه باز  چراي مرتعي شترمرغ- 9-1

  

   عوامل تاثيرگذار بر مصرف خوراك-9-9

   مديريت خوراك و آب-9-9-1

شـترمرغ  . باشـد   مديريت خوراك براي هر سيستم توليدي و پرواربندي بسيار حياتي مـي           

هـاي گـرم    مـاه به عالوه، در طـول . آشاميدني دسترسي داشته باشند    بايد به آب تازه، پاك و     

هـاي  در طـول مـاه  .  است كه بايد تـامين گـردد  نياز موردتابستان، حجم زيادي از آب خنك      

 بنابراين مديريت مزرعه بايد براي جلـوگيري  ،زمستان، آبشخورها ممكن است منجمد شوند 

  . از تشنه ماندن پرندگان به اين مسائل توجه و رسيدگي كند

  

  ش نوع سيستم نگهداري و پرور-9-9-2

هـاي   و در سيـستم    ه پرنـد  ي پرورش بسته شترمرغ به طور معمـول تعـداد زيـاد           در سيستم 

بايـست بـدون    پرورش دهنده مـي   . يابند   پرورش مي  هكمتري پرند  تعداد) مرتعي(پرورش باز 

توجه به نوع سيستم پرورش، نيازهاي رفتاري، آناتوميـك و فيزيولوژيـك را مـد نظـر قـرار                    

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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واكنش سريع و رسيدگي به هر حالت يا وضعيتي كه رفـاه            با   بايستپرورش دهنده مي  . دهد

  .  يك حس مشاهده قوي داشته باشد،پرنده را تحت تاثير قرار خواهد داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   سيستم  پرورش بسته-2- 9شكل

  

   جذب آب و خوراك-9-9-3

ي ئهـا براي تضمين و حصول اطمينان از جذب كافي كيـسه زرده توسـط پرنـده، توصـيه                

ر محدود كردن آب و خوراك عنوان شده است كه از اين كار بايد اجتناب گـردد و                  مبني ب 

ها بايد از روز اول پس از بيـرون آمـدن از تخـم بـه آب و خـوراك دسترسـي داشـته             جوجه

 هفتگـي بـه طـور چـشمگيري         12به هرحـال، مـصرف خـوراك شـترمرغ در حـدود             . باشند

موضـوع را در محاسـبات غـذائي پرنـده          دهنـدگان ايـن      يابد و برخي از پـرورش     افزايش مي 

 ممكن است يك عامل محدود كننده ديگـر باشـد           دستيهزينه باالي جيره    . كنندلحاظ نمي 

هـا هرگـز نبايـد     شترمرغ. كند تر با مصرف خوراك زياد صدق ميكه در مورد پرندگان بالغ    

هـا بـه   ترمرغشـ .  زيرا اين امر به طور منفـي بـر توليـد تاثيرگـذار اسـت            ،بدون خوراك باشند  

 لـيكن   ،توانند با مصرف كم خوراك نيز سـازش پيـدا كننـد             شدت سازگارپذير هستند و مي    

دسترسـي بـه آب بايـد بـه     . اين موضوع عدم پيروي از جنبه اصلي پرورشـي و رفـاهي اسـت     

بـه آب دسترسـي نداشـته       اگر براي مدت كوتاهي در طـول روز پرنـده           . دقت مديريت شود  
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توان دسترسي به آب خنك را در صبح زود يا            مي. وليد نخواهد داشت  ، تاثير منفي  بر ت     باشد

ايـن كـار تـاثير    . اواخر بعداز ظهر فراهم كرد و مصرف آن را در اواسـط روز محـدود كـرد           

  . منفي بر سالمت و رفاه پرنده نخواهد گذاشت

  

   فضاي خوراك دهي-9-9-4

 دانخـوري دارنـد و      پرندگان جوان تحمل و بردباري زيادي نـسبت بـه يكـديگر در سـر              

ها با هـول دادن يكـديگر بـراي رسـيدن بـه       به هر حال آن. دهندرفتارهاي تهاجمي بروز نمي  

چنانچه فضاي كافي موجود نباشـد و غـذا بـه           . كنند رقابت مي  ،فضاي نوشيدن و غذاخوردن   

تر مصرف خـوراك كـافي نخواهنـد        تر و ضعيف  هر نحوي محدود باشد، پرندگان كوچك     

هـاي كوتـاهي در اطـراف       ممكـن اسـت كـشمكش     )  ماهـه  6(تـر   هاي بزرگ شترمرغ. داشت

  . آبشخور و آخور حتي با داشتن فضاي كافي داشته باشند

  

  دهي  و شرايط خوراك زمان-9-9-5

هاي اقلـيم گـرم آفريقـاي جنـوبي اوايـل صـبح و اواسـط بعـد از ظهـر مـصرف                      شترمرغ

. داشته باشندراك مناسب در دسترس     ها بايد خو    زمانخوراك باالتري دارند و در طول اين        

-در اقلـيم  . ي منظم فـراهم گـردد     زمانهاي  غذا بايد تازه باشد و در سراسر مدت روز در بازه          

دهـي در     خـوراك . دهي در ميانه روز به ميزان زيـاد خـودداري گـردد             هاي گرم از خوراك   

هـا  ميايي ويتاميندماي باال ماهيت شي  (دماهاي روزانه باال بر تركيب خوراك تاثيرگذار است       

  ).شود ميدهد و منجر به اكسيد شدن چربي  را تغيير مي

دهي در طول روز در نظـر گرفتـه شـود چـرا       وعده خوراك3شود كه حداقل   توصيه مي 

همچنين ميزان انباشت چربـي در       و ماند  كه در اين صورت دستگاه گوارش پرنده خالي نمي        

تـوان خـوراك را بـه دو     رمـسير ايـران مـي   بدن پرنده كاهش خواهد يافت ولي در منـاطق گ         

 در روش  اول يك وعده در ابتـداي صـبح زود      .شكل در دو وعده در اختيار پرنده قرار داد        

و يك وعده در عصر پس از كاهش دما و در روش دوم كل خـوراك مـورد نيـاز پرنـده را       

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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ه هـوا تاريـك   در وعده عصر در آخور بريزيد، در اين حالت پرنده نصف خوراك را تا زماني كـ          

  .كند و فرداي آن روز باقي مانده را نيز در صبح استفاده خواهد كرد شود مصرف مي

  

   كيفيت آب و خوراك-9-9-6

ــواد   ــذب م ــده در ج ــل عم ــوراك عوام ــت آب و خ ــاي   كيفي ــد و پارامتره ــذي، رش مغ

عوامل ضدمغذي در خوراك نه تنها وضعيت فيزيولوژيك      . شوند  فيزيولوژيك محسوب مي  

 خوراك نيـز   آلودگي.دنده را نيز تحت تاثير قرار مي  بلكه پارامترهاي توليد    ) منيهش اي كا(

 باكتريائي به چالش    هاي يگ   زيرا به شدت توسط آلوده     ،بر سالمت پرندگان تاثيرگذار است    

رسـد غـذاي كپـك زده و فاسـد يـك مـزه بازدارنـده دارد و                    بـه نظـر مـي     . شوند  كشيده مي 

برخي مواد خام نظيـر مـالس و كنجالـه          . ورزندامتناع مي پرندگان از خوردن خوراك فاسد      

هـا عـادت نداشـته باشـند تـاثير بـسزايي بـر                چنانچه پرندگان بـه آن     و دنكانوال مزه تلخي دار   

هاي داراي روغـن زيـاد        همين قضيه در مورد خوراك    . پذيرش و مصرف آن خواهد داشت     

. ن ترشـيده و فاسـد شـوند       كند كه ممكن است در دماهاي بـاالي فـصل تابـستا           نيز صدق مي  

دهـد بلكـه منجـر بـه          فساد و ترشيدگي نه تنها جذب غذا توسط پرنده را تحت تاثير قرار مي             

ها و بافرهـاي     افزايش نياز به ويتامين    منجر به  كه   شود  ميبروز زخم معده يا نواقص گوارشي       

  . باشد ضد اكسيداسيون مي

  

   مكمل غذائي-9-9-7

- مـي  تهيـه هاي غذائي   ها مكمل  براي شترمرغ  تجربيات ن بر مبناي  دهندگا برخي پرورش 

 ،فيزيولوژيـك بـه پرنـدگان داده شـود        و  كنند اگر جيره غذائي براسـاس نيازهـاي عملكـرد           

 شود تـاثير زيـادي      ايجادهرگونه نقص و كمبودي كه به غلط        . نيستاضافي  نيازي به مكمل    

ه مغذي ديگر با يك حالت     تواند نقص و كمبود ماد      بر سالمتي پرندگان خواهد داشت و مي      

  .آسيب شناسي به همراه داشته باشد
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   شترمرغ  مديريت تغذيه جوجه-9-10

. ها در سنين اوليه از رشد بااليي برخوردارند و بايـد از ايـن قابليـت اسـتفاده نمـود       جوجه

اين جيره شامل انـرژي     . استفاده نمايند ) كرامبل(توانند از غذاي آردي و يا پلت        ها مي   جوجه

باشد كه انتخاب پروتئين مناسب جهـت تغذيـه            درصد مي  22 تا   19ال به همراه پروتئين بين      با

جوجه در سنين اوليه قادر به هضم       . تواند بر اساس فصل و شرايط پرورش صورت پذيرد          مي

بطور كامل نبوده ولي بتدريج و با افزايش سن، دسـتگاه گـوارش آنـان               )  اي  علوفهمواد  (فيبر

بنابراين در سـنين  . يابد  و هضم فيبر افزايش مياي علوفهبليت استفاده از مواد  تكامل يافته و قا   

 درصـد توصـيه     6 تـا    5اوليه توصيه شده كه غذا از فيبر بااليي برخوردار نباشـد و در حـدود                

استفاده از فيبر باال در جيره منجر به انباشتگي مواد فيبري در پيش معده و سنگدان              . گردد  مي

  . جوجه را بدنبال داردگردد كه مرگ مي

 نمايند و قطعاً     اعمال مي   شترمرغ يتامينه نيز نقش مهمي را در تغذيه      وهاي معدني و     مكمل

 بـا توجـه بـه       .مورد استفاده قرار گيرند     متخصصين تغذيه طيور   بايد در جيره بر اساس توصيه     

 در جيـره    ها، الزم است كلسيم و فسفر به انـدازه كـافي            استخوانرشد سريع جوجه و تكامل      

ها بايد استحكام كافي را داشته باشند تـا بتواننـد وزن سـنگين و              استخوان. در نظر گرفته شود   

در غيـر اينـصورت منجـر بـه مـشكالت و ناهنجـاري در               . رشد سريع جوجه را تحمل نمايند     

  .گردد تواند حركت نمايد و در نهايت از گله حذف مي ناحيه پا شده و جوجه نمي

 بايد به اندازه در جيره ديده شود و اسـتفاده بـيش از   مغذيه هر ماده    ك شود  مييادآوري  

بـراي مثـال كلـسيم اضـافي در جيـره و         . گردد  نياز از يك ماده غذايي باعث اثرات منفي مي        

استفاده بيشتر از حد نياز منجر بـه اخـتالل در جـذب فـسفر شـده و ممكـن اسـت مـشكالت                  

  .ذب ساير مواد مغذي داشته باشدي را افزايش داده و اثر منفي بر جاستخوان

آل   در شـرايط ايـده    . نماينـد    هفتگي از جيره پيش آغازين اسـتفاده مـي         8ها تا سن      جوجه

 هفتگـي  8 در سـن     كيلـوگرم  18 تا   15 گرم در ابتداي تولد، به وزن        850يك جوجه با وزن     

لـه  هـا از رشـد يكـساني برخـوردار نيـستند و هميـشه در گ        بديهي است همه جوجـه    . رسد  مي

ها نسبت به سايرين رشد سريعي داشته و برعكس تعدادي از رشـد كمـي                 درصدي از جوجه  

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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تواند ناشي از ژنتيك گله مادر، تغديـه      هاي يك گله مي     تفاوت رشد در جوجه   . برخوردارند

  .  باشد تراكم گلهمولدين، شرايط جوجه كشي و

غازين را بـه جيـره   آ ها بايد جيره پيش   هفتگي و در صورت رشد مناسب جوجه       8در سن   

انـد بهتـر   هايي كه از رشد كـافي برخـوردار نبـوده    جوجه. تغيير دهيد)  ماهگي4 تا  2(آغازين

است در گله باقي مانده و از جيره پيش آغـازين اسـتفاده نمـوده تـا بـه وزن و جثـه مناسـب                         

 طـي   اند از گله جدا شده و بتدريج          رسيده كيلوگرم 18 تا   15هايي كه به وزن       جوجه. برسند

بدين صورت كه غذاي جديد با درصـد        . شوند   هفته به جيره آغازين عادت داده مي       2مدت  

بسيار پايين به جيره قديمي اضافه شده و هر روز درصـد جيـره جديـد افـزايش يافتـه و طـي                    

تواننـد مـواد فيبـري        ها در ايـن سـن مـي         جوجه. گردد   هفته بطور كامل جايگزين مي     2مدت  

اي ماننـد يونجـه و سـبوس گنـدم در              لذا افزايش درصد مواد علوفـه      بيشتري را هضم نمايند،   

اي نيـز بايـد      مـواد علوفـه    اندازه اقالم تـشكيل دهنـده خـوراك خـصوصاً         . جيره الزامي است  

توانـد    درصـد مـي  10در اين سنين فيبر جيره تـا  . افزايش يابد و از حالت آردي خارج گردد       

  . درصد توصيه شده است20 تا 18بين مرحله در اين ميزان پروتئين خوراك . افزايش يابد

 كيلـوگرم  48 تـا  45 مـاهگي بـه وزنـي معـادل       4پايـان سـن      هـا در    آل، جوجه   درشرايط ايده 

 2از سـن    . گـرم اسـت     كيلـو  90 تـا    80رسند و مصرف خوراك آنان تا ايـن سـن حـدود              مي

 غـذاي  توصيه شده از.  استكيلوگرم 60 تا 55  ماهگي مصرف خوراك حدوداً    4ماهگي تا   

پلت در اين دوران استفاده گردد تا مواد غذايي بطور يكنواخت به جوجه رسيده و با كمبود                 

. ضـروري اسـت  ز سنگريزه در غـذا بـراي بهبـود هـضم     استفاده ا . مواجه نگردند مواد مغذي   

ها   به داخل پن  ) نصف اندازه ناخن انگشت پاي جوجه     (توان سنگريزه را در اندازه مناسب       مي

  .  خوراك اضافه نمودپاشيد يا به

بـدين  . ظاهر و بوي غذا نقش مهمي را در تحريك جوجه براي مـصرف خـوراك دارد               

توان از مواد افزودني گياهي كه در بازار وجود دارد براي معطر نمـودن خـوراك                  منظور مي 

. دو استفاده نم  ،بخصوص بهنگام استرس گرمايي كه كاهش مصرف خوراك را بدنبال دارد          

  . هاي در بسته نگهداري شود تا رطوبت مناسب و بوي خود را حفظ نمايد خوراك در كيسه
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كـاهش مـصرف آب، كـاهش    . آب تازه و خنك بايد هميشه در اختيار پرندگان قرار گيـرد    

ها باعـث ايجـاد       رقابت در مصرف آب بين جوجه     . مصرف خوراك را بدنبال خواهد داشت     

 تـا   2 معموالًمصرف آب   . هد داشت استرس در جوجه شده و مشكالت بعدي را بدنبال خوا         

توانيـد بـراي كنتـرل مـصرف آب در             مـي  موضـوع از اين    .باشد   برابر مصرف خوراك مي    3

هـا ممكـن اسـت آب بيـشتري مـصرف         زا، جوجه  در شرايط استرس  . ها استفاده نمائيد    جوجه

دمـاي هـوا نيـز در       . دمـو نمايند كه در اين صورت شايد الزم باشد مـصرف آب را كنتـرل ن              

هـا بـه داخـل        ال جوجه ظهر و چند ساعت قبل از انتق       از در بعد . رف آب تاثيرگذار است   مص

هـا بـه داخـل     در اين صـورت پـس از انتقـال جوجـه    . نمودها را جمع    آبخوري توان  سالن مي 

  .گردد ها مهيا مي ها كمتر خيس شده و شرايط براي استراحت بهتر جوجه سالن، بستر جوجه

هـا مناسـب نبـوده و مـصرف آب را كـاهش               نيـز بـراي جوجـه     آب خيلي گرم و خيلي سرد       

توانـد باعـث مـشكالت     گـرم و خيلـي سـرد توسـط جوجـه مـي             مصرف آب خيلي  . دهد  مي

گـراد نگهـداري       درجـه سـانتي    20 تـا    15درجه حرارت آب بايد در حدود       . گوارشي گردد 

وگيري از بنابراين در زمستان الزم است آب گرم شـده در تابـستان شـايد بمنظـور جلـ                . شود

  . خوراك كاهش نيابد تا مصرفنمود ها نياز شود آب را بنحوي سرد  كاهش اشتهاي جوجه

بنابراين از تميـز بـودن      . ها باشد   تواند منشا الودگي و بيماري      آب يكي از منابعي است كه مي      

هـا محـل مناسـبي بـراي رشـد           زير و اطـراف آبخـوري     . و كيفيت آب مصرفي مطمئن شويد     

لذا به اين موضـوع توجـه داشـته باشـيد و مرتبـا ايـن منـاطق را                . باشد  ها مي   ريها و باكت    قارچ

هايي قـرار دهيـد       ضمنا ظروف آبخوري و دانخوري را در محل       . خشك و ضدعفوني نمائيد   

كه جوجه كمترين برخورد فيزيكي بخصوص هنگام دويدن با آن داشته و موجب جراحـت               

  .ها نگردند جوجه

  

  تغذيه شترمرغ پرواري

 مـاهگي الزم اسـت  تغذيـه بـا توجـه بـه ميـزان رشـد و وزن جوجـه                   شروع سن چهـار   با  

تناسب انرژي و پروتئين جيره و ساير مواد مغذي موجب رشد متناسب پرنـده           . صورت گيرد 
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عـدم تناسـب مـواد    . گرديده و محصوالت توليدي از كيفيت مناسب برخوردار خواهند بـود     

  . گردد توليد چربي ميمغذي بخصوص انرژي و پروتئين منجر  به  

 تا انرژي و پروتئين و سـاير مـواد   ده مناسب باشد الزم استاگر رشد فيزيكي و بدني پرن   

  .مغذي به تناسب سن پرنده و براساس جدول احتياجات برآورد گردد

غـالت بايـد بـه شـكل     .  ذرات خوراك نيز بايد به تناسب رشد پرنده افزايش يابـد          اندازه

 صـورت الزم اسـت       ايـن  در.  ميلـي متـر باشـد      14 تـا    10توانـد بـين       ميبلغور و اندازه يونجه     

  . در اختيار پرندگان قرار گيردهم سنگريزه 

 از سطح زمين بـراي      متر  سانتي 60تواند بر اساس رشد قدي پرندگان          مي  آبخوري ارتفاع

 تـر م  سـانتي  25 تـا    15الزم است عمق آخور بين      . پرندگان سه ماهه به باال در نظر گرفته شود        

 بـه  .توجـه بـه سـن پرنـدگان رعايـت گـردد       دهي براي هـر پرنـده بـا          و فضاي خوراك   باشد

 دسترسـي   زمان تمامي پرندگان بطور هم    شود  مياي كه وقتي خوراك در آخور ريخته         گونه

 شـود  مـي رقابت براي دستيابي به خوراك در اثر كمبود فضا باعـث  . به خوراك داشته باشند  

وراك مــصرف كننــد كــه در ايــن حالــت از رشــد كــافي كــه برخــي از پرنــدگان كمتــر خــ

 گلـه   حدتراكم بيش از. گردد برخوردار نخواهند بود و موجب عدم رشد يكنواخت گله مي 

  .دهد مشكالت فوق را افزايش مي

تـوان بـه     از ضـايعات اسـتفاده نمـود كـه مـي         بعـضي تـوان از       ماهگي به بعد مـي     4از سن   

پفـك، بيـسكويت، كلوچـه، تفالـه زيتـون، پـودر          ضايعات كارخانجات    ضايعات ماكاروني، 

گوشت، تفاله چغندر قند و باگاس، تفاله خرما، نـان خـشك و سـاير اقـالم خـوراكي ماننـد                     

ي دوره هـا  هزينـه توانـد   سيالژ ذرت، خرما، سيب زميني، چغندر قند خام اشاره كرد كـه مـي      

  .پروار بندي را كاهش دهد

 چرا كـه بايـد از كيفيـت خـوبي           گرددست دقت   در استفاده از اين اقالم خوراكي الزم ا       

  .برخوردار بوده و عاري از هرگونه آلودگي و كپك باشند

نمايـد لـذا تغذيـه        از آنجائي كه كيفيت پوست نقش مهمي را در درآمد توليد كننده ايفا مي             

 گـردد و در حـداقل     ريـزي   برنامـه هم بايستي با توجه به دستيابي به باالترين كيفيـت پوسـت             
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بقـا و پايـداري ايـن    . مكن و با حداقل خوراك مصرفي توليـد مناسـبي حاصـل شـود             م زمان

  .صنعت نيازمند يك رويكرد علمي تغذيه مناسب است

استفاده از توانايي شترمرغ در هضم مواد فيبري يك ضرورت در جهت سودآوري ايـن               

زده، مـورد   و بـا بيـشترين بـا    زمـان تـرين     كسب توليد نهايي در كوتـاه     . رود  حرفه به شمار مي   

  . انتظار توليدكنندگان است

  :گردد هاي زير تعيين مي  تغذيه شترمرغ با توجه به شاخصبرنامه

   توان ژنتيكي پرنده-

   ضريب تبديل غذايي-

   كيفيت توليد و تامين انتظار خريداران نهايي-

  ها، مرتع، سيلو و قيمت خريد  دسترسي به نهاده-

   شرايط آب و هوايي-

  )وش جوجه، پرندگان كشتاري يا برنامه براي آينده مولدين مزرعهفر( بازاريابي-

   وزن كشتار يا سن يا تركيب هردو براساس نياز فرآوري كننده-

   شيوه مديريت -

   درآمد نهايي مورد انتظار از محصوالت نهايي-

هاي شترمرغ از توان ژنتيكـي خاصـي بـراي رشـد برخـوردار اسـت كـه                    هريك از سويه  

ريـزي گـردد تـا بـا         لذا تغذيه شترمرغ بر اين اسـاس بايـد برنامـه          . شود  مييده  منحني رشد نام  

  .كاهش رشد يا افزايش چربي مواجه نگرديم

ضريب تبديل در شترمرغ عبارتست از مقدار خـوراكي كـه شـترمرغ بـراي توليـد يـك                   

مقـدار خـوراك مـصرفي بـراي     (واحد رشد اعم از پر، گوشت، پوست و اسـكلت نيـاز دارد   

لذا نـوع تغذيـه بـراي اسـتفاده حـداكثر از تـوان ژنتيكـي                ). كيلوگرم وزن زنده  حصول يك   

  .شترمرغ با حداقل خوراك مصرفي از اهميت ويژه برخوردار است
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   ضريب تبديل غذايي در شترمرغ در سنين مختلف با تاكيد بر كيفيت پوست-5- 9جدول

  خوراكضريب تبديل  سن

  تا شش ماهگي

   كيلوگرم وزن زنده1اي توليد  كيلوگرم خوراك بر8/2-4/2

  ده ماهگي

   كيلوگرم وزن زنده1   كيلوگرم خوراك براي توليد 4 -  5/4

  يازده ماهگي

   كيلوگرم وزن زنده1  كيلوگرم خوراك براي توليد 2/5 -8/5

  دوازده ماهگي

   كيلوگرم وزن زنده1 كيلوگرم خوراك براي توليد 8/5 -5/6

  

 6از آنجائي كه پس از سـن       .  كيلوگرم است  70رد انتظار   در سن شش ماهگي حداقل وزن مو      

لـذا ضـرورت دارد بـراي دسـتيابي بـه      .  يابـد   ماهگي ضريب تبديل خـوراك بـشدت افـزايش مـي          

  . وري كامل از توان ژنتيكي پرنده از جدول فوق پيروي نمود حداكثر رشد و بهره

لـذا  . باشـد    ماهگي مي8  تا7ها در سن    دهنده حداكثر توسعه ماهيچه     تحقيقات اخير نشان  

تغذيه صحيح پرنده براي دستيابي به حداكثر تـوان توليـد گوشـت بخـصوص تـا سـن شـش               

 ماهگي، افزايش حجـم بـدن بـا هـدف          8بعد از سن    . ماهگي از اهميت ويژه برخوردار است     

وجـود  . افزايش ضخامت پوست بدون ذخيره چربي در محوطه شكمي و زير پوسـتي اسـت              

 جيره غذايي بوده كه از ارزش كمي برخـوردار اسـت و در      توازن عدم   چربي اضافي نشانگر  

  .نمايد مراحل دباغي مشكالتي را ايجاد مي

 بـدون انباشـت چربـي    ، تغذيـه مناسـب  تحـت تـاثير   حجـم بـدن و    تابعي از اندازه پوست   

بـا اجـراي برنامـه غـذايي مطـابق بـا تـوان        . باشـد  اضافي در محوطه شكمي و زير پوست مـي  

  . ماهگي الشه از كيفيت مناسبي برخوردار خواهد شد9ده، در پايان سن ژنتيكي پرن

از نظـر   .  دارد كيلوگرم 95 تا   90شترمرغ سياه آفريقاي در پايان دوره پروار وزني معادل          

هـاي پـرورش را افـزايش         اقتصادي افزايش وزن بيشتر محدوديت داشته و چاقي بيشتر هزينه         

. باشد   بيشتر با صرف هزينه باالتر مي      زمانرمرغ مستلزم   افزايش وزن بيشتر در شت    . خواهد داد 

كـه   در صـورتي . زيرا براي توليد هر كيلوگرم گوشت بايد خوراك بيشتري مـصرف گـردد            

پرنده از تغذيه مناسب برخوردار نباشد تنها وسيله بـراي دسـتيابي بـه انـدازه رضـايت بخـش                   

  . باشد پوست، طوالني كردن دوره پاياني پرورش مي
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توانـد بطـور    ها مي ها و سرعت توسعه آن   دهد كه اندازه فوليكول     ات اخير نشان مي   تحقيق

  . توسعه يابد) هاي اساسي اسيدآمينه(هاي سولفوره موفقيت آميز با تامين اسيدآمينه

 كيلوگرم از شـترمرغ  95بدست آوردن سايز مناسب پوست در حجم بدن پرنده در وزن    

  . هگي قابل دستيابي است ما9سياه آفريقايي به راحتي در سن 

اگر در سنين اوليه جوجه با كاهش رشد مواجه گردد، در سنين باالتر بـا افـزايش غـذاي          

وقتي ميـزان رشـد    . تواند حاصل شود و كاهش رشد جبران گردد         كنسانتره، رشد جبراني مي   

  . فاصله بگيرد چربي اضافي در سطح شكمي ممكن است ايجاد گرددطبيعياز منحني رشد 

  

   مديريت تغذيه مولدين -9-11

 3فـصل توليـدمثلي مولـدين بـه      . گونه كه در فصل مديريت پرورش اشاره گرديـد          همان

  :بخش اصلي شامل

  دوره استراحت -

 دوره فالشينگ -

 )توليدمثل(دوره تخمگذاري -

هـا نـوع تغذيـه و جيـره مـصرفي و              هاي هر يك از اين دوره       مهمترين تفاوت . شود  تقسيم مي 

در ادامه مديريت تغذيه مولدين هر يـك از ايـن   . باشد  رندگان مولد مي  دهي پ   نحوه خوراك 

  .گيرد ها مورد بررسي قرار مي دوره

  

  استراحت دوره تغذيه -9-11-1

 3 تــا 2/2 روزانــه پرنــدگان بــدن، وزن و جيــره فرموالســيون بنــابر اســتراحت فــصل در

 .شـود  كمتـر  روز در كيلوگرم 2 از غذايي محدوديت نبايد و كنند  مي مصرف غذا كيلوگرم

 اسـتراحت  فـصل  در توليـد  مكمـل  از. نمائيـد  مـشورت  خـصوص  اين در تغذيه كارشناس با

 فعاليـت  كـه  اسـت  خـاص  معـدني  و ويتامينـه  امـالح  فرموالسـيون  داراي زيرا. نشود استفاده
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 و شـده  دوره ايـن  در پرنـده  مطلـق  اسـتراحت  از مـانع  و نمايـد   مـي  تحريك را پرنده جنسي

  .نمائيد استفاده توانيد در اين دوره مي رشد مكمل از. شود مي وارد پرنده به مورد بي استرس

 پرنـدگان  شـرايط  بـه  بـسته . اسـت  برخـوردار  اي  ويژه اهميت از نگهداري جيره فرموالسيون

 بايـد  هـوايي جيـره    و آب شـرايط  نيـز   و )باشـند  شـده  الغر باال توليد دليل به يا هستند چاق(

  . گردد تنظيم

 دوره در اضـافي  پـروتئين  و نمايـد   مـي  انرژي مـازاد   ايجاد كه غالت حد از بيش استفاده

گرمـايي   استرس ايجاد باعث پروتئين، از پرنده نياز از بيش استفاده. نيست مناسب استراحت

 اسـتفاده  عـدم  دليـل  بـه  ايـن كـه    ضـمن . شود  مي ذخيره پرنده بدن در چربي بصورت و شده

 اضـافي  استفاده. شود  مي نيز دهنده پرورش ضرر باعث غذايي قيمت گران منبع اين از پرنده

 پرنده ناآرامي و اذيت باعث استرس ايجاد دليل به غذايي جيره در پروتئين از غيرضروري و

   .نمايد مي تشديد را پرخواري و شده

. شـود   مـي  شـامل  را پـرورش  يهـا   هزينـه  درصـد  70 حـدود  جيـره  كه باشيد داشته توجه

 آن از بايـد  كه است فراواني قابليت داراي متنوع و فيبري غذايي ادمو از استفاده در شترمرغ

  . شود استفاده نويسي جيره در

 دوره در...) و گنـدم  ، جـو  ذرت،( غـالت  از انـدازه  از بـيش  از اسـتفاده   كـه  گردد  مي تاكيد

 از اسـتفاده . شـوند  حـذف  جيـره  از كامال بايد گرمسير هم  مناطق در. نمائيد پرهيز استراحت

 نـر  پرندگان در تهاجمي موجب افزايش رفتارهاي   و شود  پرنده   چاقي تواند باعث   مي غالت

. دهنـد  نـشان  خود از استراحت را  فصل در گيري  جفت رفتارهاي است ممكن حتي و گردد

 اسـتراحت  مطلـق  طـور  بـه  شود داده اجازه مولدين به كه است اين استراحت دوره از هدف

 چـاق  كه  اين بدون بخشند، بهبود را خود رفته دست از ئرذخا و انرژي و باشند آرام و نموده

 ايـن  براي ويتامينه و معدني هاي  مكمل تامين و پرنده نياز براساس جيره تنظيم بنابراين. شوند

  .است حياتي بسيار هدف

 كـامال  پرنـدگان  چـاقي  انـد،   داشـته  توليـد  در ضـعيفي  نتـايج  قبـل  دوره در پرندگان اگر

 عــدم و شــده گرفتــه نظــر در تخــم توليــد بمنظــور مولــدين هجيــر كــه چــرا بــوده، مــشهود
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 شـده  چربـي  صورت به اضافي غذاي ذخيره باعث جنسي هاي  فعاليت كاهش و تخمگذاري

. شـود  برداشـته  اضافي چربي و باشيد داشته بيشتري توجه پرندگان اين بايد به  بنابراين. است

 در جـدي  بـسيار  بايـد  و داشته خمت توليد كاهش و باروري عدم با مستقيم رابطه پرنده چاقي

  .شد نخواهيد برخوردار بعدي فصل در مناسبي توليد از وگرنه شود، گرفته نظر

انـدازه   باشيد داشته توجه. نمائيد استفاده استراحت دوره در نيز ذرت سيلوي از توانيد  مي

 صـورت  در. يابـد  كـاهش  انباشـتگي  خطـر  تـا  باشد انگشت بند يك حدود در سيلوقطعات  

 سـيلو  بـه  بايد مخصوص فرموالسيون با كنسانتره روز در كيلوگرم 1 حدود سيلو، از تفادهاس

 بـه  سـيلو  از استفاده. رسد  مي بيشتر اندكي يا كيلوگرم 4 به روزانه سيلو مصرف. گردد اضافه

متخـصص   بـا . گـردد  مـصرف  كنـسانتره  بـا  بايـد  و نمايد  نمي تامين را پرنده نيازهاي تنهايي،

  .نمائيد مشورت خصوص اين در تغذيه

  

  فالشينگ  تغذيه دوره-9-11-2

 تحريـك  بـراي  و اسـت  متفـاوت  نگهـداري  جيـره  با فرموالسيون نظر از فالشينگ جيره

 شـرايط  هـوايي،  و آب شـرايط  بـه  بـسته . شـود  مـي  داده گـذاري   تخم و گيري  جفت به پرنده

 فالشـينگ  جيـره  .گـردد   مـي  تنظـيم  فالشـينگ  جيره بازار، در غذايي مواد قيمت و پرندگان

 حجـم  بتدريج فالشينگ جيره تغديه  با .شود  مي داده پرندگان به توليد شروع از قبل ماه يك

  .گردد مي تخم توليد و جنسي هاي فعاليت به مولدين تحريك سبب و يافته افزايش بدن

 و يافتـه  افـزايش  جيـره  در مغـذي  مـواد  افـزايش  بدليل پرنده اشتهاي فالشينگ دوره در

 دو در بخـصوص  خـوراك  مـصرف  مثلي، توليد نيازهاي تامين و جنسي فعاليت شروع براي

 شـما  جيـره  فرموالسـيون  اگـر  بنـابراين . اسـت  طبيعـي  امـر  ايـن  كه يابد  مي افزايش اول هفته

  .گيرد قرار پرندگان اختيار در آزاد صورت به خوراك است، صحيح

 2/3 تـا  3 قرمـز  نگـرد  و آبـي  گـردن  و كيلـوگرم  5/2 حـدود  آفريقـايي  سـياه  پرندگان

 اگـر  اول هفتـه  دو در بخـصوص  دوره ايـن  در. نماينـد   مي مصرف خوراك روزانه كيلوگرم

  .گيرد قرار آنان اختيار در بايد دارند بيشتري خوراك به تمايل پرندگان
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 مكمـل  از. يابـد   مـي  افـزايش  ويتامينـه  و معدني هاي  مكمل و مغذي مواد به نياز دوره اين در

  .نمائيد استفاده دوره اين در توليد

  

  )توليد(دوره تخمگذاري  تغذيه-9-11-3

 قابـل  غـذايي  منـابع  محيطـي،  شرايط گرفتن نظر در با مولدين براي مناسب جيره انتخاب

    .گردد مي تعيين ... و خوراكي مواد دسترس، قيمت

 در. دهيـد  قـرار  اختيارشـان  در را توليـد  جيـره  ،شدند توليد آماده پرندگان كه  اين از بعد

 2 بـين  پرنـده  جثـه  حسب بر خوراك مصرف. گيرد قرار اختيارشان در آزاد بطور جيره ابتدا

 آغـاز  گيـري   جفـت  كـه  اول هـاي   هفتـه  در اسـت  ممكـن  اما باشد،  مي روز در كيلوگرم 3 تا

 بعـد از  البتـه  كه يابد براي پرندگان بزرگ جثه افزايش  نيز كيلوگرم 5/3 از بيش به گردد  مي

 آفريقــايي نــژاد گــردن ســياه بــراي كيلــوگرم 2-5/2 يعنــي عــادي ايطشــر بــه هفتــه 3 تــا 2

خـوراك   روز در كيلـوگرم  5/2-3بـين    قرمـز  گردن و آبي گردن هاي  شترمرغ. گردد  برمي

 مقدار مصرف خوراك بستگي به ميزان مواد مغذي تامين شـده در جيـره            .نمايند  مي مصرف

  . توصيه گردد مصرف خوراكدارد كه بايد توسط كارشناس تغذيه مقدار 

  

   روش هاي خوراك دهي مولدين-9-12

  آزاد روش به دهي  خوراك-9-12-1

 جيره خواهيد  مي اگر. باشد متغير تواند  مي جيره فرمول اساس بر دهي  خوراك هاي  روش

 ايـن . شـود  اسـتفاده  كمتـر  كنـستانتره  مـواد  از بايـد  باشـد  پرنـدگان  اختيـار  در آزاد بصورت

ايـن   بـدون  دهد،  مي را خوراك از آزاد استفاده اجازه پرنده به كه است طوري فرموالسيون

 5/2 آفريقـايي  گـردن سـياه     مولـدين  بـراي  روش ايـن  در خـوراك  مـصرف . شود چاق كه

  .است متوسط حد در پروتئين و انرژي نظر از خوراك اين. است در روز كيلوگرم

 هميشه خوراك. باشد  مي كارگر توسط خوراك توزين به نياز عدم روش اين مزاياي از

 كـه  باشيد داشته توجه. ندارد وجود خوراك به دستيابي براي رقابتي و است پرنده اختيار در
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 ايـن  در همچنـين . نماينـد  مـصرف  روز در  را نياز  مورد  خوراك   حداقل الزم است  پرندگان

  . يابد مي كاهش پرندگان شدن چاق ريسك روش

 غـذا  بـراي  رقابـت . اسـت  نـدگان پر ميـان  در اسـترس  كاهش روش اين مزاياي ديگر از

 بنـابراين . شـوند  تـر  ضـعيف  پرندگان تغذيه از مانع توانند  نمي تر  قوي پرندگان و يافته كاهش

  .گردد مي تامين توليد براي يك خانواده پرندگان تمام غذايي نياز كه يافت اطمينان توان مي

 كـه  منـاطقي  در نـرژي، ا تـامين  در فيبـري  منـابع  از اسـتفاده  در شـترمرغ  قابليـت  بـه  توجـه  با

 كـاهش  در دهـي   خوراك روش اين از استفاده دارد وجود ارزان اي  علوفه منابع  به دسترسي

  .شود مي ديده كمتر نيز روش اين در پرخواري .كند مي ايفا را موثري نقش توليد هاي هزينه

 بايستي لذا است شده گرفته نظر در خوراك به پرنده نياز حداقل روش در اين  كه  آنجائي از

 بـراي  گـرم  كيلـو  5/2(نماينـد  مـصرف  حتماً را شده توصيه مقدار پرندگان كه يافت اطمينان

 ازايـن  نبايـد  امـا  اسـت  قبـول  قابل نيز كيلوگرم 3/2 تا مصرف كاهش )آفريقايي سياه گردن

 داشـته  توجـه . نمائيد پيگيري را علت خوراك مصرف كاهش صورت در. شود كمتر مقدار

 سـبب  تواند  مي ديگر استرس هر يا و جيره فرمول يا و خوراك ظاهر هانيناگ تغيير باشيد كه 

 را عمـل  ايـن  هـستيد  جيـره  در تغييرات ايجاد به مجبور اگر. گردد خوراك مصرف كاهش

  .نمائيد اعمال آرامي به و تدريجهب

  

  غذايي محدويت  روش-9-12-2

 اسـاس  بـر  .گردد  مي توصيه تغذيه متخصص توسط خوراك مصرف ميزان روش اين در

 و مغـذي  مـواد  بـه  پرنـده  نيازهـاي  كليـه  پرنده، هر براي خوراك مصرف شده توصيه ميزان

 مـصرف  شـرايط  ايـن  در .گـردد   مي ارائه جيره و شده گرفته نظر در ويتامينه و معدني امالح

 غـذايي،  محـدويت  دليـل  بـه  و است هرپرنده براي روز در كيلوگرم 2 تا 75/1 بين خوراك

 نظـر  در پرنـده  بـراي  حـداقل  ميـزان  بـه  نياز  مورد  ) علوفه(فيبر و گردند  مي تر  متراكم ها  جيره

  .گردد حفظ گوارش دستگاه سالمت تا شود مي گرفته

 شترمرغ   پرورش راهنماي



 183/  غرتغذيه شترم – همن  فصل 

. اسـت  كمتـر  خـوراك  حمل هزينه لذا و است  نياز  مورد كمتري خوراك روش اين در

 وشر ايـن  از تـوان   مـي  اسـت  گـران  يـا  و نيـست  دسـترس  در علوفه كه مناطقي در همچنين

 شـرايط  نظر از كه مناطقي در روش اين شد داده توضيح نيز قبال كه طور  همان. نمود استفاده

 اسـت  بيشتري مزاياي داراي هستند مواجه خوراك مصرف كاهش با و است نامساعد جوي

  ....) .و باراني، گرم خيز، باد مناطق(

 بـه  بايد مصرف انميز. باشد  كارگر مي  توسط خوراك توزين به نياز روش اين معايب از

 توليـد  كـاهش  و پرنده چاقي باعث مصرف افزايش و باشد پرنده هر براي شده توصيه ميزان

  .گردد مي نرها در اسپرم كيفيت  كاهشو گيري جفت كاهش باعث چاقي .گردد مي

 خـوراك  بـه  يـافتن  دسـت  بـراي  رقابـت  بـدليل  اسـترس  ايجاد باعث است ممكن روش اين

 بمــصرف مــساوي بطــور خــوراك دارد احتمــال همچنــين. شــود گلــه در پرنــدگان توســط

 در. گـردد  آنـان  چـاقي  باعـث  و نمايند مصرف غذا بيشتر غالب پرندگان و نرسيده پرندگان

 كمتـري  مغـذي  مـواد  و باشـند  داشـته  را خـوراك  از كمتـري  سـهم  مغلـوب  پرندگان مقابل

  .دارد بدنبال را توليد كاهش آن نتيجه كه نمايند دريافت

 صـحيح  مـديريت  اعمـال  بـا  كه است هايي  مزيت داراي روش اين فوق، عايبم وجود با

 مغـذي  مـواد  كمبود بدليل جنينو مير    مرگ موارد از بسياريدر  . دارد بر در را خوبي نتايج

  .باشيد قائل اي ويژه اهميت دهي خوراك مديريت و پرندگان تغذيه به لذا باشد، مي

  

  ه مولدينهايي در خصوص مديريت تغذي  توصيه-9-13

 بـه  دانخـوري . باشـد  اختيارشـان  در هميـشه  بايد و دارند نياز تميز و تازه آب به پرندگان

 از عـاري  بايد خوراك. شود كاسته غذايي رقابت از تا گيرد قرار پرنده اختيار در نياز اندازه

 بـدنبال  را خوراك مصرف كاهش عوامل اين به آلودگي. باشد قارچي و باكتريايي آلودگي

 اجتنـاب  ديگـر خـوراكي    مـواد  خوراندن از و بدهيد پرنده به را شده فرموله جيره فقط. دارد

  .دهد مي كاهش را اصلي خوراك مصرف و زده بهم را شما جيره فرموالسيون زيرا. نمائيد
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توانـد    عدم شناخت كافي از مواد خوراكي غير معمول و اضافه كردن آن در جيره اصلي مي               

اگر جيره  .  گيري و تخمگذاري را مختل نمايد      ي گردد و جفت   موجب عدم تعادل مواد مغذ    

  . از لحاظ مواد مغذي متعادل باشد نيازي به اضافه كردن هيچ ماده خوراكي مازاد نيست

بـاد و يـا در      يـا  و يخبنـدان  و بـرف  و بـاران  بـا  و است نامساعد هوايي و آب شرايط اگر

 چنين در خوراك مصرف كاهش علتب است بهتر هستيد مواجه مناطقي كه با گرماي شديد    

 خـوراك  مصرف كاهش تا نموده استفاده بيشتري كنستانتره مواد از خود جيره در شرايطي،

 انـرژي  و پـروتئين  بـا  غلـيظ  هـاي   جيـره  از استفاده است بديهي. نمائيد جبران را پرنده توسط

راك بـه   خـو  مـصرف  ميزان .است همراه خوراك مصرف محدوديت با پرنده، نياز از باالتر

  . شودكنترل تغذيه توسط كارشناس ازاي هر پرنده بايد به نسبت جيره تنظيم شده

 و) شـيرين  جـوش ( سـديم  بيكربنـات  خـود  جيره به تابستان در گرمايي استرس كاهش براي

 اسـترس  كـاهش  در نيـز  آشـاميدني  آب بـه  ويتامين مولتي افزودين. نمائيد اضافه C ويتامين

  .است موثر

  نه اي از جيره هاي مصرفي در سنين مختلف در مزارع پرورش نمو -  6-9جدول 

  شترمرغ ايران

 ماده غذاييدرصد 
2-0  

 ماهگي

4-2  

 ماهگي

6-4  

 ماهگي

10-6  

 ماهگي

  مولد

 دوره توليد

  مولد

  دوره نگهداري

  مولد دوره نگهداري

  )در صورت پرچيني(

94/49  ذرت  07/34  26/22  91/12  32/22  13 74/7  

79/34 كنجاله سويا  51/23  31/15  77/8  91/19  0 69/1  

03/18 8 يونجه  6/27  05/24  02/32  86/36  91/35  

 15 10 15 25 15 10 0 جو

5/7 0 سبوس گندم  63/14  25 0 30 30 

 5 6 0 0 0 0 0 كاه گندم

24/1 1 روغن  85/0  0 38/1  0 0 

94/2 دي كلسيم فسفات  6/2  95/1  62/1  88/2  2 95/1  

73/1 كربنات كلسيم  48/1  87/0  19/1  95/4  57/0  01/1  

4/0 نمك  37/0  34/0  39/0  4/0  37/0  37/0  

 1 1 1 1 1 1 1 مكمل معدني و ويتامينه

08/0 متيونين  1/0  1/0  02/0  14/0  1/0  16/0  

12/0 ليزين  1/0  09/0  05/0  0 1/0  17/0  

 100 100 100 100 100 100 100 جمع

  

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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  آب آشاميدني -9-14

جوجه يعني بفاصـله  محل پرورش  انتقال جوجه به زماناز  خوراك  به همراه اولين وعده     

. هـا قـرار گيـرد        آب نيز در اختيار جوجـه      بايد  ساعت پس از خروج جوجه از تخم       48 تا   24

چـسباندن  .  خوردن چگونگي آشاميدن آب را نيز ياد بگيرنـد         خوراك همانند   بايدپرندگان  

ه شـرط آنكـه قابـل خـوردن     بـ ( در داخل آبخـوري     يا قرار دادن اشيا براق     يك عكس رنگي  

مناسب آبخوري تا زيـر قفـسه       ارتفاع  . گردد   مي  به ظروف آب    باعث جذب پرندگان   )نباشد

ور شـدن در آن    باشد و از ورود جوجه به آبخـوري و غوطـه            سينه جوجه شترمرغ مناسب مي    

از واژگـون شـدن     ) سـنگ قلـوه   مثـل يـك     ( يك شـيء سـنگين       دادن قرار   .كند  ممانعت مي 

 ازاء هر دانخوري، يـك آبخـوري در نظـر گرفتـه             تر است به  به. كند  ري مي آبخوري جلوگي 

ها چه در پناهگاه نگهداري شوند و چه در محوطه باز، آب مصرفي و مـدفوع و          جوجه .شود  

عنوان يك قاعده كلـي   به.  استرنگ بيادرار طبيعي . ها بايستي كامالً كنترل گردد  ادرار آن 

 طور   به بايد   ها  آبخوري. باشد خوراك در سنين پائين      مقدار  برابر 2	 تا 5/1ميزان آب بايستي    

 آب نبايـد  رشـد  حـال  در پرنـدگان  و هـا   جوجـه . شوند پر و خنك    تازه آب با و تميز روزانه

گونه مدرك علمي در اين رابطه وجود ندارد، ولي           اگرچه هيچ . نمايند ستفاده ا گرم و مانده

هـا در معـرض نـور         نـابراين نبايـستي آبخـوري     ب. شـود   مياين مسئله موجب بيماري و تلفات       

  .مستقيم خورشيد قرار گيرند

اسـت ولـي در آب و      روز در ليتـر  10 تـا  7 بـين  آب در مولدين به طور ميانگين      مصرف

  .رسد  ليتر نيز مي15 بههواي گرم ميزان مصرف آب 

  

   كيفيت آب مصرفي-9-14-1

ت آب مـصرفي باشـد كـه     توانـد ناشـي از كيفيـ        بسياري از مشكالت پرورش جوجه مـي      

 قبـل از    حتمـاً هنگام بروز مشكل در پرورش جوجه،       . گيرد   كمتر مورد توجه قرار مي     معموالً

 باشد بـه آن آب خنثـي       7آب اگر در حد      pH.  آب مصرفي را كنترل نمائيد     pHهر اقدامي   

دهنـد از   طيور نسبت به مزه آب و غذا و مواد كاني حساس بوده و ترجيح مـي  . شود  ميگفته  
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هـاي    هـاي قليـايي باعـث بـروز ناهنجـاري           آب. آبي استفاده كنند كه كه كمي اسيدي باشـد        

. كنـد  هـا اختالالتـي ظـاهر مـي     همچنين در حالليت تتراسـايكلين   . شود  ميگوارشي در طيور    

pH     بـاالتر از ايـن ميـزان زمينـه را بـراي بـروز             .  مناسب است  3/7 تا   8/6آب مصرفي حدود

 دسـتگاه گـوارش را      pHفراهم نموده و ممكن است      ) ها  تروديومكلس(هاي باكتريايي   بيماري

هـا در سـكوم       كلـستروديوم . باشـد    مي 5/2 مناسب دستگاه گوارش حدود      pH. افزايش دهد 

 ساعت به ساير نقاط 2تواند ظرف مدت       نامتعادل دستگاه گوارش مي    pHاستقرار دارند و با     

 صحيح و مناسب شكل     pHارش با   اگر سنگدان و دستگاه گو    . دستگاه گوارش منتقل شوند   

  .بگيرد و بزرگ شود در آينده مشكالت شما كمتر خواهد بود

در بـازار مـواد   . ريـزي ضـدعفوني نمائيـد    سيستم آبرساني را قبل از شروع فصل و جوجه 

.  آب وجود دارد   pHمخصوص براي ضدعفوني سيستم آبرساني و آب مصرفي و نيز تنظيم            

ي اخير براي ضدعفوني كردن آب مصرفي متداول گرديـده  ها در سال UV استفاده از المپ

  .گيرد است و در مسير سيستم آبرساني قرار مي

هاي بهينه سازي بهداشـت آب در پـرورش طيـور، اسـيدي سـازي آب       يكي ديگر از راه   

تـوان آب سـالم و    آشاميدني است كه با افزودن عوامل اسيدي كننده غيرسـمي بـه آب، مـي     

ــ ــار پرنـ ــداد   اســـيدي .دگان قـــرار دادمناســـبي در اختيـ ــازي آب موجـــب كـــاهش تعـ سـ

. شود ميها  ها و رسوب كردن برخي مواد در داخل لوله         ها، افت رشد جلبك     ميكروارگانيسم

 و حالليــت برخــي از شــود مــيآب اســيدي همچنــين ســبب كــاهش ميــزان آلــودگي بــستر 

برخي ند در حذف    وات  سيتريك و سركه مي    اسيد. بخشد  را بهبود مي  ) ها  تتراسيكلين(تركيبات

هاي اسيدي تجاري مخصوص پرورش طيور نيز براي اين           افزودني. ها كمك نمايند    آلودگي

  .منظور در بازار وجود دارد

تواننـد توليـد    هـا كـه مـي    ها، پروتوزوآها يـا تخـم كـرم    ها، ويروس با باكتري آب ممكن است

مي، آب ممكـن اسـت حـاوي        عـالوه بـر مـواد سـ       . بيماري يا مشكالت ديگر نمايند، آلوده شـوند       

امـالح  . كننـد  تركيبات ديگري مانند پتاسيم، سديم و كربنات كلسيم باشد كه آب را بد طعـم مـي              

  .سديم، كلسيم، منيزيم و پتاسيم هستند كربنات، كلريد يا سولفات نمكي به شكل تركيبات بي

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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  )TDSسختي كل يا (  مواد جامد محلول آب-9-14-1-1

گرم در ليتـر محاسـبه        محلول در آب است و برحسب ميلي      مجموع كل مواد    سختي كل   

اين حالت مربوط به مـواد  . هاي معدني و مقدار اندكي مواد آلي است      شامل نمك . گردد  مي

هـا بـه داخـل آب نفـوذ           معدني محلولي است كه هنگام عبور آب از ميان خـاك يـا صـخره              

(  )ppm (1700 تـا    1500 اغلب حيوانات اهلي مواد محلول در آب را در محدوده         . كنند  مي

هـا اثرگـذار       روي توليد آن   احتماالًاگرچه اين مقدار    . كنند  تحمل مي ) قسمت در هر ميليون     

روي طعـم آب بـراي حيوانـات اثرگذارنـد و اگـر      ) ppm (5000هـا بـه مقـدار       نمـك . است

بنـدي كيفـي آب از       در تقسيم . شد اسهال خواهد     بروز كاهش وزن و  موجب  مصرف شوند،   

 3000 تـا    1000از  . شـود   مـي تور به عنوان شاخصي براي ميزان شـوري آب اسـتفاده            اين فاك 

  .  شوري زياد است35000 تا 10000 شوري متوسط، 10000 تا 3000اندكي شور، 

  

  )TH( سختي آب -9-14-1-2

هاي مختلف قابل حل      سختي آب عبارت از حالت يا كيفيت وجود سختي به دليل نمك           

هـاي كيفيـت آب    سـختي آب يكـي از شـاخص       . يوم و آهن است   در آب مانند كلسيم، منيز    

هاي كلسيم و منيزيـوم در        به دليل اينكه يون   . شود  ميبوده كه بر مبناي كربنات كلسيم تعيين        

هاي كلسيم و منيزيوم را بيـان   هاي ديگر است، سختي آب، كل يون   آب طبيعي بيشتر از يون    

  بـه آن    ليتر بر پايه كربنات كلـسيم باشـد،        گرم در    ميلي 120اگر سختي آبي بيش از      . كند  مي

گـرم در     ميلـي 0-75بر پايه كربنات كلسيم، آب با درجه سـختي          . شود  ميآب سخت گفته    

 آب خيلـي    300 آب سـخت و بيـشتر از         100 - 300 سختي متوسـط،     75-100ليتر آب نرم،    

 همچنين فزونـي سـختي آب باعـث افـزايش هـدايت الكتريكـي آب              . شود  ميسخت ناميده   

  .باشد گير ميهاي سختي زدايي آب استفاده از سختي يكي از راه. شود مي

  

  

  )EC( هدايت الكتريكي-9-14-1-3

ها و يا مبين ميزان مواد موجود در آب اسـت كـه معيـاري        نشان دهنده غلظت الكتروليت   

از كل جامدات محلول قابل يونيزه در آب است، به طوري كه ارتباطي مستقيم بـا جامـدات                 
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) TDS(گيري كل مواد جامد محلـول      هدف از تعيين هدايت الكتريكي، اندازه     . ل دارد محلو

بيـشتر  . متر براي طيور مناسب است  ميلي موس بر سانتي    5هدايت الكتريكي تا    . در آب است  

افزايش سختي آب باعـث افـزايش   . از آن افزايش مرگ و مير و كاهش رشد را بدنبال دارد      

  .شود ميهدايت الكتريكي آب 

  

  ها  سولفات-9-14-1-4

يا سولفات كلـسيم خاصـيت ملـين در حيوانـات           ، سولفات سديم     سولفات منيزيم  معموالً

اگـر مقـدار   . يابـد  بـالغ بـروز مـي    حيوانـات  آور در حيوانات جـوان بيـشتر از     اثر لينت . دارند

  .تواند موجب اسهال در حيوانات جوان شود  باشد ميppm 500ها در آب بيش از  سولفات

  

  آهن-9-14-1-5

اي رنــگ شــدن ادوات   هــم باعــث قهــوهppm 3/0 بــه مقــدار كــم در آب در حــدود 

 آهن نيز در برخي از منـابع آب روسـتايي غيرمعمـول    ppm30  آب تا. آبرساني خواهد شد

ترنـد و  اي و اهلي نسبت به آهن حـساس  ها در مقايسه با ساير حيوانات مزرعه       شترمرغ. نيست

بنـابراين بايـد مراقـب بـود كـه حتـي       .  ت توليدي اين پرنـده دارد اثر شديدي بر كاهش قدر  

خـاك هـم   . هـا وجـود نداشـته باشـد     كمترين مقـدار آهـن غيرضـروري درآب مـصرفي آن        

 .تواند منبع آهن مصرفي شترمرغ باشد مي

مقدار زياد آهن در جيره شترمرغ از هر منبعي كـه باشـد مـي توانـد موجـب تـداخل در                      

مقـدار زيـاد آهـن در جيـره     .  مهم و كم مقدار در جيره شترمرغ شـود    استفاده از مواد معدني   

تواند جذب فسفر را مختـل كنـد و گـاهي حتـي موجـب كمبـود          شترمرغ به طرز خاصي مي    

 ضـروري و  كـامالً هـا   اسـتخوان فـسفر بـراي رشـد عـضالت و       . شود  فسفر در جيره پرنده مي    

بـه  .  الزم و ضروري اسـت     ، ديگر همچنين براي باروري و توليد مثل در كنار بسياري عناصر         

طور قطعي مشخص شده است كه در شترمرغ كمبود فسفر در كنار بيش از حد بـودن آهـن                

شـود گوشـت شـترمرغ طعـم جگـر بگيـرد كـه ايـن امـر مـورد اعتـراض اغلـب                موجب مـي  

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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بنابراين پيشنهاد مي شود ميزان آهـن آب مـصرفي ايـن پرنـدگان در      .كنندگان است  مصرف

اگر آب مصرفي بـيش از ميـزان پيـشنهاد شـده داراي آهـن      . هداري شود نگppm 3/0 حد

  .توان از دستگاه تصفيه آب استفاده نمود باشد، مي 

  

   منگنز -9-14-1-6

كه رنـگ ادوات      ن است بجز اين   ه مشابه آ  منگنز اغلب همراه آهن است و اثرات آن نيز        

توانـد متابوليـسم      د مـي  منگنـز زيـا   . كند  آبرساني و حصاركشي اطراف آب را سياه رنگ مي        

  .آهن را مختل نمايد

  

  ها  نيترات-9-14-1-7

هـا    نيتـرات . گردنـد  ها مـي    ها در آب آشاميدني موجب توسعه بيماري        مقادير زياد نيترات  

)3NO ( هـاي موجـود در ظـروف آب بـه يـك              هاي روده كوچك و باكتري      توسط باكتري

ها اثرات يكديگر     ها و نيتريت    نيترات. دشون  احياء مي ) 2NO(تر به نام نيتريت     ماده بسيار سمي  

هنگامي كه ميزان نيترات و نيتريت را در مـورد يـك حيـوان كـه تحـت      . دهند را افزايش مي 

ها در آبـشخورها و       كنيم عالوه بر بررسي علوفه، فعاليت باكتري        تأثير قرار گرفته ارزيابي مي    

  .مقدار آب مصرفي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

  :ها در آب آشاميدني عبارتند از ها و نيتريت يتراتسه منبع ن

  .گذرد  تراوش به دورن آبي كه از ميان خاك مي٭

   آلودگي آب سطحي يا تانكر بهداشتي ٭

  ها  هاي نيترات در آبخوري  احياء باكتري٭

مشكل عمده نيترات، تأثير بر توليد و توليد مثل، محدود كردن ايمني، تركيـب شـدن بـا            

هـا بـه    ها به مقدار زياد مصرف شـوند، توسـط بـاكتري    اگر نيترات. يتروژني است ساير منابع ن  

شوند كه به آساني جذب شده و قدرت حمـل اكـسيژن توسـط خـون را          ها تبديل مي    نيتريت

  .دهند كاهش مي
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هـاي شـترمرغ    همه جيـره .  بروز يابدAمشكل نيترات ممكن است به صورت كمبود ويتامين       

، يد، فسفر و انرژي باشد تـا پرنـده بتوانـد بـا عـدم تعـادل       Aويتامينبايد حاوي مقادير كافي    

  .مواد ناشي از وجود نيترات به حد الزم مقابله كند

 به هنگام رطوبت شديد و ناگهـاني در         معموالً. مقادير نيترات در مزارع بسيار متغييراست     

هاي آب مـشكل   اتاز بين بردن نيتر. ها در آب مزرعه بيشترين است  فصل بهار مقدار نيترات   

هـاي آب را      هاي بازي قادرند نيترات     آنيون. شوند  ها در آب حل مي      و پر هزينه است زير آن     

  .از بين ببرند

تـأثير بـارز   .  تعيين گرديده است100 تا ppm50 ها در آب بين  مقادير غير ايمني نيترات

  كـشور ي سـالمت عمـوم  اداره. است ppm100 آن روي آبستني، رشد و سالمت در مقدار 

 ده سالم بودن آب بـراي مـصرف انـسان   نيترات را حد نهايي محدو ppm45 آمريكا مقدار 

  .تعيين كرده است

  

  ها ميكروارگانيسم-9-14-1-8

هـا،    هـا، انگـل     ويـروس  ريـز از قبيـل     هـا، موجـودات     ها، ميكروب   از پاتوژن  وجود برخي 

هـا از   ميكروارگانيـسم . گردنـد  در آب آشاميدني موجب بروز عفونت مـي   .... پروتوزوآها و   

منتقل شوند و اثـرات   ديگر   به حيوان    يتوانند از حيوان    هاي آلوده منتقل شده و مي       طريق آب 

هـاي كلـي فـرم تقريبـاً در همـه جـا يافـت         بـاكتري .  آن بر روي حيوانات جوان بيشتر اسـت    

اي هـ  بـاكتري . شوند و ممكن است در گياهان و جانوران و در خاك وجود داشته باشـند                مي

هـايي اسـت كـه بـه صـورت طبيعـي در               فرم موجود در مـدفوع شـامل ميكروارگانيـسم          كلي

هـاي مـضر      ميكروارگانيـسم . هـا، حيوانـات و پرنـدگان وجـود دارنـد           انساندستگاه گوارش   

هاي مزارع روستايي كه از سطح زمين به طور صـحيح حفاظـت               تواند به آساني وارد آب      مي

اي كــه پرنــدگان از منــابع آب روســتايي اســتفاده  قــهممكــن اســت در منط. انــد گــردد نـشده 

در آزمـايش آب بايـد ميـزان        . هـا آب را آلـوده كـرده باشـند           نمايند اين ميكروارگانيسم    مي

.  بـه بـاال خطرنـاك اسـت    9 مورد رضايت نبـوده و از  8 تا 1. فرم آب در حد صفر باشد  كلي

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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يلتر كردن استفاده كرد كه    توان از كلرزدايي و ف      براي جلوگيري از آلودگي سطحي آب مي      

  .هاي آب كمك كند تواند به كاهش ميكروارگانيسم اين مي

درجه حـرارت آب، تركيـب خـاك و اكـسيژن            ،pHها در آب بستگي به        فراواني ميكروب 

هــا بــه حــداكثر و در  بطــوري كــه در تابــستان تعــداد ميكروارگانيــسم. محلــول در آب دارد

 دمـاي محـيط، رابطـه    افـزايش بـا  ها  ميكروارگانيسم پس افزايش. رسد زمستان به حداقل مي  

هـاي زيـر    هـا بـه آب   هاي سطحي آلوده شده و نفوذ آن    بر اثر افزايش دما، آب    . مستقيم دارد 

  .شود ميها  زميني سبب آلودگي اين آب

  

  )pH( اسيدتيه آب-9-14-1-9

. گـردد  هـا و لـوازم آبرسـاني مـي     هـا و تـانكر   ها، لولـه  اسيدتيه آب باعث پوسيدگي پمپ    

آب قليـايي باعـث     . شـود   اسيديته آب با افزودن خاكستر بازي يـا سـود سـوزآور خنثـي مـي               

هـاي انتقـال و    ب در لولـه  و همچنـين باعـث رسـوب آ   شـود  هـا مـي     افزايش و رشـد بـاكتري     

  .شود ها مي كننده گرم

 

  كلريدها-9-14-1-10

 يار زيـاد بـيش از   توانند مضر باشند مگـر ايـن كـه در مقـدار بـس      كلريدها به تنهايي نمي

ppm 200   گـردد  شوند و نمـك تـشكيل مـي    كلريدها با سديم تلفيق مي  .  وجود داشته باشد .

 ppm دامنـه  . گردد همچنين باعث غيرقابل شرب شدن آب در بعضي از مناطق روستايي مي

 ppmهـا بـيش از    انسان اما اگر آب آشاميدني  ،ها است    كلريد مورد خوشايند دام    100 تا   50

  .د داشته باشد، مورد مصرف نيست كلري5

  

   فسفات-9-14-1-11

هاي روستايي در مقدار فراوان وجود داشته باشد نـشانه آلـودگي        وقتي فسفات در چشمه   

توانند به عنوان منبع غذايي براي        است، اگرچه به طور كلي اين مواد غيرمضر هستند ولي مي          
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 بـراي احتمـال آلـودگي    توانـد زنـگ خطـر    وجـود فـسفر مـي    . هـا محـسوب گردنـد       باكتري

  .باكتريايي باشد

  

  ها ها و علف كش كش  حشره-9-14-1-12

 بـرف و بـاران يـا    ،توانند از طريق پـسماندهاي زهكـشي   ها مي   كش ها يا علف    كش حشره

. هاي سطحي شوند و آب را آلوده كننـد           اتفاقي وارد آب زيرزميني و يا آب       كامالًبصورت  

هـاي كـم عمـق بيـشتر در معـرض آلـودگي               ص چـاه  قابل ذكر است كه منابع آبي به خـصو        

آلومينيـوم،  : هايي براي اين عناصر عبارتند از مثال. ناگهاني با منبع طبيعي يا انساني قرار دارند       

  .بريليم، بر، كروم، كبالت، مس، يد، منگنز، موليبدن و روي

  

   آزمايش آب -9-14-2

 ادارات دامپزشـكي يـا ادارات   هـايي از آن را دراختيـار   توان نمونه براي آزمايش آب مي   

از نظر سالمت اطالعـاتي در ارتبـاط بـا          . آب و فاضالب قرار داد تا مورد بررسي قرار گيرند         

مقدار آب مصرفي، تانكرهاي نگهداري و نحوه نقل و انتقال آب مصرفي نيز بايد دراختيـار                

  .اين مراكز قرار گيرد

شود، بهتر است كيفيت آب به دقت        چنانچه آب مورد نياز شترمرغ از چاه آب تأمين مي         

هميشه آب را از نظر عـدم وجـود         . هرگز تصور نكنيد كيفيت آب خوب است      . بررسي شود 

تـر ايـن اسـت كـه آب طـي فـصول           عاقالنـه . مواد مضر مورد بررسي و آزمايش قـرار دهيـد         

  . اي و محلي نيز بررسي و ارزيابي گردد مختلف سال بسته به شرايط منطقه

  

  نمونه برداري از آب روش -9-14-3

چـون آب   . ها نبايد در شروع پمپاژ، نمونـه تهيـه گـردد             در مورد نمونه برداري از آب چاه       -

  .داخل لوله كيفيتي متفاوت با آب چاه خواهد داشت

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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ي ميان برداشت نمونه و تجزيه آب بايـد كوتـاه باشـد تـا كيفيـت آب بـه نحـو                      زمان فاصله   -

 سـاعت   24ها بايد تـا       هاي باكتريايي، نمونه    راي نمونه ب. تري مورد سنجش قرار گيرد      مطلوب

هـاي ميكروبـي از ظـروف حـاوي        براي نمونه . گيري به آزمايشگاه ارسال شوند     پس از نمونه  

 كوتاه و درجه حـرارت پـايين بـه آزمايـشگاه     زمانيخ استفاده و حتي االمكان نمونه بايد در      

  .ارسال شود

، نقطه برداشت آب، درجـه حـرارت آب و هـوا،    مكان( برروي ظرف نمونه كليه اطالعات  -

دبي رودخانه يا چاه، يادداشت و همچنين نوع گياهان و حيوانات منطقه و تاسيسات پيرامون               

  .نوشته شود) محل نمونه برداري

  . هر بطري بايد قبل از نمونه برداري بايد توسط همان آب مورد نظر شسته شود-

تغييرات فصل  . و سه بار در سال بايستي انجام گيرد         نمونه برداري در طول فصول مختلف         -

  .گذارد و ميزان بارندگي بر روي دفعات نمونه برداري در سال اثر مي

  

   ساير نكات كاربردي-9-14-4

  pHافـزايش ها در طول روز ممكن اسـت باعـت     آب و زياد شدن پالنكتونراكد ماندن

هرچـه دمـا بـاالتر      . گـردد    مـي  شود كه خود موجب توليد ماده سمي و خطرناك آمونيـاك          

  .رود، ميزان توليد آمونياك بيشتر خواهد شد

 و بـه دنبـال آن   شود ميمصرف زياد آب سبب حذف و دفع بيش از حد پتاسيم و سديم            

مصرف بيش از حد آب منجر بـه تعـرق بيـشتر و در       . خورد  تعادل مواد كاني در بدن بهم مي      

  .شود مين  بروز با كمبود اكسيژاحتمالنتيجه افزايش 

منيزيم باال سبب كاهش رشد، كـاهش  . شود ميمنيزيم اثر ملين داشته و سبب تلخي مزه آب     

  .گردد ي شدن اسكلت مياستخوان

كمبود آن توقف   . پتاسيم مهمترين الكتروليت درون سلول و محل جذب آن روده است          

ي رشد، ضعف عضالني، فلجي، كاهش مصرف غذا، اسيدي شـدن درون سـلول و ناهنجـار            

  .عصبي را بدنبال دارد
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  هابهداشت و بيماري  – دهمفصل 

 اختـصاصي  شترمرغ، هاي عفوني و مسري      به استثناي تعدادي انگل، هيچ يك از بيماري       

. گيـرد   هـا و پـستانداران منـشاء مـي          هاي اين پرنده از سـاير پرنـده         اين پرنده نيستند و عفونت    

هـا   هاي اصـلي آن     ناا ميزب  اغلب حساسيت كمتري به اين عوامل عفوني در مقايسه ب          شترمرغ  

بيـشتر  . باشـد  مـي دارد؛ از اين رو نياز به يك سري عوامل مستعد براي بـروز عاليـم بيمـاري           

ها بـسيار مهـم      آن درمانچند عاملي بوده و در نظر گرفتن اين مساله در           شترمرغ  هاي    بيماري

هـاي   درمـان در بيشتر مواقع قيمت يك پرنده به تنهايي آنقدر زيـاد نيـست كـه ارزش                . است

هنگام برخورد با يك بيمـاري در      . قيمت را داشته باشد    هاي گران   اختصاصي به ويژه جراحي   

 دامپزشك بايد با استفاده از امكانات آزمايشگاهي و بررسـي كامـل شـرايط حـاكم بـر           ،گله

تـوان بـه حـصول        تنها تحت اين شرايط است كـه مـي        . مزرعه تشخيص خود را تكميل نمايد     

  .  اميدوار بوديك نتيجه مطلوب

ها به شترمرغ جلـوگيري نمـوده يـا بـه حـداقل       بايد از انتقال عوامل بيماريزا از ساير گونه 

بايـد از  . باشـند  هاي اهلـي و يـا وحـشي مـي           هاي شترمرغ پرنده    مهمترين منابع بيماري  . رساند

ها و نيز نگهداري پرندگان خـانگي در        تاسيس مزارع پرورش شترمرغ در نزديكي مرغداري      
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 از خـوراك موجـود در       تواننـد    مـي  هاي وحـشي    پرنده. مزارع شترمرغ جداً خودداري گردد    

  . كنند ها استفاده مي دانخوري شترمرغ

هاي عامل انتريت  ها از ديگر منابع مهم عوامل عفوني بخصوص باكتري          ها و مگس    موش

كه مگـس   هاي ضد عفوني در حالي         و يا به كارگيري حوضچه     روپوشاستفاده از   . باشند  مي

زند تاثير كمي در بهداشت مزرعه پرورشـي دارد و فقـط يـك          در همه جاي مزرعه موج مي     

هـا و   هاي ريشه كني مگس در اين وضعيت به كارگيري برنامه     . كند  اطمينان كاذب ايجاد مي   

  .  ساير حشرات موذي نقش بيشتري در بهداشت مزرعه دارد

هـاي    يمـاري بـه سـرعت بـين گـروه         هنگام شيوع يك بيماري عفوني در مزرعـه عامـل ب          

تمـام  « تنها راه جلوگيري از اين حالت استفاده از سيستم  . كند  مختلف سني گسترش پيدا مي    

  .  باشد ها رايج است، مي نظير آنچه كه در مرغداري» پر تمام خالي

هاي پـرورش چنـد سـني اسـتفاده           شترمرغ از سيستم   در حال حاضر بيشتر مزارع پرورش     

  .  ها زياد است هاي عفوني در آن اين رو احتمال گسترش بيماري، از  كنند مي

 ممكن است به انسان نيز سرايت كند، خواه بـر اثـر تمـاس           شترمرغهاي    بعضي از بيماري  

هاي آلوده، كـه البتـه در         هاي زنده و يا مرده و خواه با مصرف گوشت پرنده            مستقيم با پرنده  

   . مورد اخير احتمال درگيري بسيار كم است

  

  هاي چند عاملي   بيماري-10-1

   عفونت و عدم جذب كيسه زرده-10-1-1

كشي كه نهايتـاً   ها و نيز در طول جوجه شرايط بهداشتي ضعيف در هنگام دستكاري تخم    
انتقال از طريق بند ناف در هنگام يا بالفاصله        . شود  ميها به داخل پوسته       موجب نفوذ باكتري  

زا بـه دسـتگاه گـوارش در روزهـاي اول پـس از       اي بيماريه  هجوم باكتري و يا پس از تولد    
و  كـشي   دستگاه جوجـه عواملي نظير دماي نامناسب. تولد نيز در بروز اين بيماري موثر است 

ها بر روي بستر سرد سيماني به         ، قرار گرفتن جوجه   )خيلي سرد يا خيلي گرم    (مادر مصنوعي   
تواننـد    صرف غـذا همگـي مـي      خصوص در طول شب، عدم دسترسي به آب و تـاخير در مـ             

  . موجب استعداد جوجه به عفونت كيسه زرده شوند

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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   عفونت كيسه زرده-1- 10شكل

  

هايي ضعيف بوده و تـا پايـان هفتـه اول زنـدگي چنـدان رشـد                  از نظر باليني چنين جوجه    

هـاي كيـسه زرده را جــذب    آنتـي بـادي   موادغـذايي و  هــايي زيـرا چنـين جوجـه    .كننـد  نمـي 

د و از طرف ديگر تجزيه محتويات زرده منجر به جـذب سـموم باكتريـايي بـه بـدن                    ان  نكرده

توان با دست لمس كرد و حتي با اسـتفاده از       كيسه زرده جذب نشده را مي     . ها شده است    آن

در صورتي كه آلودگي از بند ناف انتقال پيدا كـرده باشـد يـك               . سونوگرافي مشاهده نمود  

تلفات اين بيماري چند روز پـس از   . شود  ميف جوجه لمس    آبسه به اندازه نخود در محل نا      

حتي گاهي كيـسه زرده گنديـده بـه    . تولد شروع شده و ممكن است تا دو هفتگي ادامه يابد         

  . شود ميتر ديده  ي مسنها پرندهصورت كپسوله در جدار حفره بطني 

كـن  در كالبدگشايي كيسه زرده نسبت به سن جوجه خيلي بـزرگ و ملتهـب بـوده و مم              

تغيير رنـگ محتويـات زرده بـه سـبز تيـره بـر اثـر                . است حاوي زرده گنديده و عفوني باشد      

  . شود مياي به كيسه زرده ايجاد  اي روده هاي صفراوي از طريق كانال زرده انتقال رنگدانه

در صـورت اثبـات عفونـت      . دهـد   بيوتيكي پاسخ نمـي    هاي آنتي   درمانعفونت كيسه زرده به     

ن نسبت به برداشت جراحي آن از طريق ايجاد بـرش هاللـي روي ديـواره                توا  كيسه زرده مي  

اي و عـروق خـوني زرده         زرده – اي در اين عمـل بايـد مجـراي روده        . حفره بطني اقدام كرد   

  . گردد بسته شده، زرده خارج مي
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توان با استفاده از يك سوزن متصل به سرنگ از طريق جدار حفره بطنـي   در روش ديگر مي   

بـه  .  جايگزين نمودبيوتيك آنتيرده را كشيده و با مقادير كمي از محلول حاوي  محتويات ز 

ي هـا  روشدر اكثر مـوارد  .  مورد سوال استها  روشها استفاده از اين       دليل سن پايين جوجه   

  .باشد و با شكست همراه ميذكر شده در مزارع قابل انجام نيست 

گـذاري بايـد بـا     هاي تخـم  كف آشيانه . ي پيشگيرانه است  ها  روشبهترين كار استفاده از     

آوري شـوند    تر جمع   ها بايد هر چه سريع      تخم. ماسه تميز پوشيده شده و مرتباً جايگزين شود       

ها موجب انقباض محتويات تخم و ايجـاد فـشار منفـي و كـشيده شـدن                    تخم شدنچون سرد 

مـال  هـا خـود موجـب افـزايش احت     شستشوي غلط تخم. گردد عوامل عفوني به داخل آن مي 

هـا در زمـان تولـد بايـد بـا       نـاف جوجـه   . گـردد   مي و اسپورها به داخل پوسته       ها  باكترينفوذ  

رعايـت  . هـاي موضـعي ضـد عفـوني گـردد           بيوتيك  آنتيو يا    ها  عفوني كننده  استفاده از ضد  

  .اصول بهداشت در طول دوران جوجه كشي نيز در كاهش بروز بيماري موثر است

  

   انتريت  -10-1-2

 از  رويه  بير استقرار فلور طبيعي دستگاه گوارش و يا تخريب آن بر اثر استفاده              اختالل د 

تـوان بـه تغييـرات        از ديگر عوامل انتريـت مـي      . تواند منجر به انتريت شود      ها مي   بيوتيك  آنتي

  . ، اشاره كرد شوند ناگهاني جيره كه خود موجب كاهش مصرف غذا مي

مـشكالت رفتـاري نظيـر    . در بروز انتريت دارندمحيطي به ويژه سرما تاثير زيادي       عوامل

خواري بيش از حد كه بر اثـر تـشخيص ديـر هنگـام غـذا ايجـاد              ناآشنايي به محيط و مدفوع    

شرايط بهداشتي ضعيف نظير تجمع مگـس  . توانند در بروز انتريت موثر باشند  نيز ميشود  مي

 عفونـت اوليـه باكتريـايي       در آخر، ممكن است   . زا باشد تواند مشكل   ها مي   هاي جوجه   در پن 

) Salmonellae ــويه ــاري  س ــاي بيم ــي   Klebsiella seudomonas aerognes زا ه و برخ

آنفلوانزاي پرندگان (ها  ويروس) Clostridium perfringens, Campylobacterهاي  سويه

)  Histomonas meleagridis, Cryptosporidia( هـا   و يا تـك ياختـه  ) كورونا ويروس و

  . وز انتريت شوندعامل بر
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حـال بـوده و بيمـاري ممكـن اسـت بـه سـرعت در ميـان كـل                هاي مبتال بسيار بـي      جوجه

در صـورتي كـه تنهـا روده كوچـك درگيـر باشـد ممكـن اسـت هـيچ                    . ها انتقال يابد    جوجه

 گشايي درجـات مختلفـي از التهـاب شـامل سـروزي،            كالبد در. عالمتي از اسهال ديده نشود    

هـا ديـده      هـاي روده     و يا هموراژيـك در قـسمتي يـا تمـام بخـش             سروموكوسي، سروفيبرين 

هاي لنفاوي مزانتريك هستند، از اين رو قـادر بـه جلـوگيري از          ها فاقد گره    شترمرغ. شود  مي

و سـپتي سـمي     ) تـورم كبـد   (باشند؛ به همين دليل عوارضي نظيـر هپاتيـت          انتشار عفونت نمي  

 قطعـي ايـن عارضـه از طريـق آزمـايش            تـشخيص . شـوند    به همراه انتريت ديـده مـي       معموالً

باكتري شناسي و ميكروسكوپ الكتريكي از محتويات روده و نيـز مطالعـات بافـت شناسـي               

  . گيرد صورت مي) از جدار روده(

     
  

  اي از انتريت در شترمرغ  نمونه- 2-10شكل 
  

ي بـه   بيـوتيك   آنتـي  درمـان . گيـرد    براساس نتايج آزمايشات اختصاصي صورت مي      درمان

اسـتفاده  .  گـذارد   چرا كه بر فلور ميكروبي طبيعي روده نيـز تـاثير مـي   شود  ميتنهايي توصيه ن  

از اثـرات منفـي     ) در هنگـام عـصر    (هـا   و پروبيوتيـك  ) هنگـام صـبح   (بيوتيك  آنتيمتناوب از   

پيـشگيري از انتريـت منـوط بـه      . كند  ها بر روي فلور طبيعي روده جلوگيري مي         بيوتيك  آنتي

  . م عوامل مستعد آن استتوجه ويژه بر تما



200  /

هاي طبيعي دسـتگاه گـوارش و نگهـداري آن        مهمترين اين عوامل تثبيت زود هنگام باكتري      

چ هاي تازه هـ     ها به جوجه    پروبيوتيكتوان با خوراندن يكي از انواع         اين كار را مي   .  باشد  مي

  .  توان به اين منظور استفاده كرد شده انجام داد؛ از ماست تازه نيز مي

هاي مفيـد قـرار داد؛    تري از باكتري  ها را در معرض طيف وسيع       د روز بعد بايد جوجه    چن

ها را حتي براي چند سـاعت بـه مرتـع فرسـتاد، يـا يـك مـشت                     توان جوجه   براي اين كار مي   

خـواران   ها ريخـت و يـا مـدفوع سـاير علـف      خاك تازه باغ را روي بستر سيماني جايگاه آن     

. ها قرار داد    ند ولي نه مدفوع ساير طيور را در اختيارجوجه        نظير خرگوش، اسب، بز يا گوسف     

 بـه نحـو قابـل       شـود   مـي  كه بـه طـور وسـيعي در آفريقـاي جنـوبي نيـز اسـتفاده                  ها  روشاين  

  . دهند اي موارد انتريت را كاهش مي مالحظه

ي فـوق جهـت     هـا   روش از   ،باكتريـال  هـاي آنتـي     نامدرعالوه بر اين هميشه بايد متعاقب       

  .   ي طبيعي دستگاه گوارش استفاده نمودها باكتريجايگزيني 

هـاي تجـاري مـشاهده        بـر روي پروبيوتيـك    هاي انجـام شـده توسـط مـولفين            در بررسي 

ها تا سن يـك مـاهگي سـبب تثبيـت كامـل فلـورميكروبي                 كه استفاده از پروبيوتيك    گرديد

زايش وزن دهـد بلكـه سـبب افـ     گردد و مشكالت گوارشي را نه تنها به شدت كاهش مي     مي

  .    گردد ميها  كامل جوجه

 شـده و در تثبيـت فلـور طبيعـي دسـتگاه گـوارش       ها  رودهفيبر جيره موجب رشد مناسب      

هاي هضم نشده آن با سموم باكتريـايي بانـد شـده و     تاثير بسزايي دارد، از طرف ديگر بخش 

مـرغ    اي شـتر  هـ   فيبر بايد به عنوان يك جزء اصـلي در تمـام جيـره            .  شود  ميها    مانع جذب آن  

  . ها در نظر گرفته شود بخصوص جوجه

  

   توقف حركات سنگدان  -10-1-3

هـا     و به روده   شود  ميدر اين بيماري انقباضات سنگدان متوقف شده، هيچ غذايي هضم ن          

از عوامـل  . بـرد  رسد، و به همين دليل پرنده مبتال با وجود معده پر از گرسنگي رنـج مـي       نمي
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به موارد زير اشاره كرد؛ دماي پايين محيط، آسيب جدار معـده بـر   توان  بروز اين بيماري مي  

  . اثر اجسام خارجي، هر بيماري كه فعاليت هاي طبيعي بدن را متاثر كند و مشكالت رفتاري

بـا  . يابـد  هـا بـه مـرور كـاهش مـي      هاي مبتال متوقف شده و وزن آن  از نظر باليني، رشد پرنده    

معاينـه بـا گوشـي نـشان دهنـده       . رسـد   ي به نظـر مـي     ها طبيع   وجودي كه حركات و رفتار آن     

 كـه ديگـر   شـود  مـي در پايان پرنده به قدري ضعيف  . فقدان حركات انقباضي سنگدان است    

  . شود ميگيري تلف  قادر به ايستادن نيست و پس از يك دوره كوتاه زمين

. شـود  مـي در كالبد گشايي الغري شـديد و فقـدان چربـي در شـيار كرونـر قلـب ديـده                     

شده و ممكن است دچـار زخـم        ) هيپرتروفي كويلين (دار    شش داخلي سنگدان نرم و چين     پو

روده كوچـك   . پيش معده ممكن است خالي يا پـر باشـد ولـي انباشـتگي نـدارد               . شده باشد 

 خالي است و ممكن است مخاط آن دچار احتقـان باشـد؛ در قولـون انتهـايي ممكـن           معموالً

  . است مدفوع به شكل پلت باشد

هـاي هـوايي را     هاي مبتال ممكن است عاليمي از هپاتيـت و يـا تـورم كيـسه                پرندهبعضي  

  . بيني نيست  قابل پيشمعموالًها  نانشان دهد ولي نتايج جداسازي باكتري از اين ارگ

حـذف عوامـل مـستعده، خورانـدن        :  بيماري توقف حركات سنگدان عبارت است از       درمان

ر روغن مايع گياهي و يا تركيبـي از شـير، شـكر، زرده          نظي( ها    هاي پر انرژي به پرنده      محلول

، تحريـك حركـات انقباضـي سـنگدان بـا تزريـق        )مرغ و روغن نباتي به نسبت مـساوي        تخم

  ).mg/kg 1/0به ميزان (وريدي متوكلوپراميد هيدرو كلرايد 

  

   انباشتگي  -10-1-4

در پيش ...) يشه و   چوب ، فلز ، ش    ( انباشتگي عبارتست از تجمع غذا و يا اجسام خارجي          

معده و متعاقب آن انسداد مدخل پـيش معـده بـه سـنگدان، كـه نهايتـاً منجـر بـه اخـتالل در                    

انباشتگي را بيشتر بايد بـه عنـوان عالمتـي از    . گردد ميحركت غذا در طول دستگاه گوارش   

مشكالت رفتاري نظير عدم شناخت محيط، استرس تنهايي و يا عدم توانايي در شناخت غذا               
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 دسترسي به مواد بستر و يا اجـسام خـارجي تنهـا در صـورت نامـساعد بـودن               . نظر گرفت  در

  .  زا باشد تواند مشكل شرايط محيط مي

   

  شود مي بلع اجسام خارجي كه سبب بروز تلفات - 3-10شكل 

  

هاي سنين مختلف از جـايي بـه جـاي        افتد كه جوجه    عدم شناخت محيط زماني اتفاق مي     

 ديگر، يا حتي از جايگاه شب بـه گردشـگاه روز و بخـصوص از يـك                  ديگر، يك پن به پن    

ها با هر شيئي يا شخصي كـه   در اين گونه موارد جوجه. يابند مزرعه به مزرعه ديگر انتقال مي  

ها در تشخيص خـوراك    عدم توانايي جوجه .رسند آن را مادر خود تلقي كنند به آرامش مي  

 يا در مورد بالغين عـدم توانـايي در يـافتن يـك     كند و بخصوص موقعي كه نوع آن تغيير مي     

  .تواند موجب استرس شود جفت توليدمثلي مي

هاي تحـت اسـترس دچـار رفتارهـاي غيـر طبيعـي نظيـر نـوك زدن و بلـع اجـسام                         پرنده

در پي اين رفتارها پرنده مقدار زيادي علوفه، مواد بستر، اجسام خارجي و             . شوند  خارجي مي 

اد انباشته شده موجب انسداد مسير بين پـيش معـده بـه سـنگدان و يـا      مو. بلعد سنگريزه را مي 

در مواردي نيز مشاهده شـده اسـت كـه درشـت      . گردد  مي) انباشتگي با شن  ( ها    انسداد روده 

نـين حـالتي   تواند سبب بروز چ  درجيره نيز ميبودن اندازه ذرات علوفه و مواد خشبي موجود  

 بـسته اسـت     ود در ايران كه به صـورت كـامالً        گردد و همچنين در سيستمهاي پرورشي موج      

 كـه  شـود  مـي عدم دسترسي به سنگريزه نيز مانع از خرد شدن الياف گياهي موجود در جيره               

اجـسام خـارجي تيـز ممكـن     ). مـشاهدات شخـصي نگارنـده   (گردد  باعث بروز انباشتگي مي  
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ا پريتونيـت  است ديواره پيش معده يا سنگدان را سوراخ كرده و منجر به عفونت موضـعي يـ     

در تمام اين موارد توقف حركات سنگدان به صورت علت ثانويه ايجاد          . شوند  يا پستي سمي  

اين شكل ممكن است در تمام گله و يا     . شود  مي كه خود موجب گرسنگي و مرگ        شود  مي

  .  به صورت انفرادي بروز كند

ا اين تفاوت   عاليم باليني بلع اجسام خارجي مشابه عاليم توقف حركات سنگدان است ب           

ي پر از شـن در هنگـام لمـس شـكم كـامالً      ها رودهكه در اين بيماري سنگدان اشباع شده و         

هـاي اطـراف       تحليـل بافـت چربـي      ،گشايي عاليمي از الغري مفـرط      دب در كال  .مشهود است 

، ولـي وجـود اجـسام     شـود   مـي عروق و قلب و هيپرتروفي اليه كويلين جدار سنگدان ديـده            

 و سـكوم پـر از شـن ريـزه     هـا  روده ، يـا  درهم پيچيـده در پـيش معـده     ري  خارجي يا مواد فيب   

  .عالمت اختصاصي انباشتگي است

در مـورد   .  كرد درمانتوان با شستشوي معده با موفقيت        بسياري از موارد انباشتگي را مي     

ي بزرگتر با خواباندن پرنده     ها  پرندههاي كوچك اين كار با آويزان كردن پرنده و در             پرنده

با فشار  ) گرم(سپس يك لوله قابل انعطاف با سايز مناسب كه آب           . گيرد  پهلو صورت مي  به  

شود به ماليمت وارد دهـان و مـري و سـپس              از آن خارج مي   ) نه به صورت جهشي   (مناسب  

معده پرنده شده به طوري كه فشار ماليم آب موجب نرم شـدن محتويـات پـيش معـده       پيش

ده تــا آب و محتويــات تخليــه شــود و پرنــده كمــي  ثانيــه لولــه خــارج شــ60پــس از. گــردد

 معمـوالً سه تا چهار مرتبـه شستـشو   . شود مياستراحت كند و در صورت لزوم شستشو تكرار    

ي نظير برش مري يا برش درماني ديگر   ها  روش. كند  تمام محتويات انباشته شده را تخليه مي      

  . سنگدان جهت تخليه مواد انباشته شده ممكن است موثر باشد

. ريزه از روده چه از طريق شستشو و چه از طريق جراحي امكان پذير نيـست   تخليه سنگ 

-ml/kg bw 2 روغن مايع گياهي يا g/kg bw 1-5/0پارافين ( خوراندن تركيبات ملين 

  .ممكن است موجب برطرف شدن انسداد روده گردد) 1

ژي خود هـستند، از       نرهاي مبتال به انباشتگي در معرض از دست دادن ذخاير ا            تمام پرنده 

  .  اين رو تا بهبود كامل بايد گرم نگه داشته شوند
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پيـشگيري از   . ها تنهـا در صـورتي موثرنـد كـه عامـل اوليـه اسـترس از بـين بـرود                      درماناين  

هـا بـه    هاي رفتاري و بـه حـداقل رسـاندن دسترسـي پرنـده        انباشتگي از طريق كاهش استرس    

  . يد انجام شوداجسام خارجي مهمترين كاري است كه با

  

  هاي پا    بد شكلي-10-1-5

عارضه پاهاي باز بـر اثـر لغزنـدگي        . شوند  هاي جوان فراوان دچار مشكالت پا مي        جوجه

  .  افتد كف جايگاه و يا بزرگ بودن بيش از حد كيسه زرده اتفاق مي

 پاهاي جوجه بـه يكـديگر توسـط كـش يـا        مهاردر صورت تشخيص به موقع عارضه، با        

  .  آن اميدوار بوددرمانتوان به  ، مي هاي كوتاه راه برود  به طوري كه بتواند با قدمنوار چسب

 
  

   پيچيدگي پا-5- 10   شكل              پيچيدگي انگشت و پنجه      -4- 10شكل

  

هـا   هاي پيچ خورده احتماالً بر اثر سطوح نامناسب جايگاه و يا كمبود برخي ويتامين   پنجه

شكل به انگشت به طـوري كـه   » L«توان با بستن آتل هاي   عارضه را مي  اين. گردد  ايجاد مي 

  .  كرددرمانضلع كوچك آن به سمت مخالف پيچش باشد، 

 در معمـوالً در عارضه چرخش استخوان تيبيوتارس، اين استخوان حـول محـور طـولي و       

ده قسمت پاييني خود به سمت خارج مي چرخد و از اين رو پاي حيوان به بيرون منحرف ش                 

رسـد عـواملي    به نظر مـي  . شود  ميو موجب اختالل و يا نهايتاً عدم توانايي در حركت پرنده            

،  ، فـسفر  كلـسيم ( ژنتيك، رشد سريع، فقدان تحـرك و عـدم تعـادل در جيـره غـذايي       : نظير
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هـا و     و نيز برخورد به موانع و افتـادن مكـرر در آبخـوري            ) ها  ، بعضي ميكروميزال   D3ويتامين

  . در ايجاد و يا تشديد اين عارضه موثرندها  دانخوري

  .  موفق با عمل جراحي جهت اين عارضه ارايه نشده استدرمانهيچ گزارشي در خصوص 

هـوك اغلـب    (هـاي مفـصل خرگوشـي         عوامل در رفتگي وترگاسـتروكينموس از كونـديل       

مـوارد شـديد    . ناشـناخته اسـت   ) گـردد  موجب جابجايي كامل مفصل به همراه زخم باز مـي         

  .ماري را بايد حذف كردبي

  

  هاي تنفسي   بيماري-10-1-6

عوامـل ديگـر نظيـر    . هاي تنفسي آب و هواي سرد اسـت         يكي از عوامل موثر در بيماري     

گردد نيز ممكـن اسـت    گرد و غبار و تهويه ناكافي كه موجب تجمع آمونياك در محيط مي   

ني پرنده را تضعيف كنـد       عالوه بر موارد فوق، هر عامل ديگري كه سيستم ايم         . دخيل باشند 

  .تواند موجب كاهش مقاومت در برابر عوامل قارچي، باكتريايي و ويروسي گردد مي

، نـاي و     ، حنجـره   هـاي زيـر كاسـه چـشمي         هاي تنفسي بيشتر مجـاري بينـي، سـينوس          بيماري

اي   هاي پرندگان به گونه     كنند ريه   ها را درگير مي     هاي هوايي و در موارد محدودي ريه       كيسه

هـا و اسـپورهاي آن    هاي هوايي شده، باكتري راحي شده كه هواي ورودي ابتدا وارد كيسه   ط

پنومـوني در   . گـردد   هـاي تبـادلي ريـه مـي         افتد و سپس وارد قسمت      در اين قسمت به دام مي     

هاي تنفـسي   طيور بيشتر در پي سرايت آلودگي از ساير نقاط بدن و به ندرت با ديگر بيماري     

پاسـتورالهموليتيكا،  : هـاي تنفـسي عبارتنـد از        هاي جدا شده از بيماري      ريباكت. ارتباط دارند 

استافيلوكوك، استرپتوكوكوس، ويريـدانس،    بوردتال، هموفيلوس،  سودوموناس،آيروژنيوزا

  . كورينه باكتريوم پيوژنز، مايكوپالسما و كالميديا پسيتاسي

سوبات پنيـري، در مجـاري      هاي التهابي در طيور با ترشح فيبرين و تشكيل ر           بيشتر پروسه 

اسـت كـه طـي    ) تكامل نيافنـه (اين يك مكانيزم دفاعي ابتدايي   . و حفرات بدن همراه هستند    

  .  شوند آن عوامل عفوني بي حركت مي
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البته اين رسوبات فيبرينـي موجـب انـسداد مجـاري و نهايتـاً اخـتالل در عملكـرد عـضو                     

بيماري، ايـن رسـوبات بـاقي مانـده،         هاي ضد ميكروبي موفق       درمانحتي با وجود    . گردد  مي

  . ممكن است به طور دايمي پتانسيل عملكرد پرنده را كاهش دهند

بيـوگرام    هاي آزمايشگاهي نظيـر آنتـي       ي تنفسي بستگي به نتيجه بررسي     ها  بيماري درمان

در صـورت   . و نيز از بين بردن عوامل مـستعده محيطـي دارد          ) يبيوتيك  آنتيتست حساسيت   (

هاي طبيعـي دسـتگاه گـوارش بايـد      ها بر باكتري  روهاي آنتي باكتريال، تاثير آن    استفاده از دا  

  . مورد توجه قرار گيرد

  

  هاي باكتريايي    عفونت-10-2

  هاي گرم منفي    باكتري-10-2-1

هـاي   سـويه  سـالمونالها،  :عبارتنـد از شـترمرغ  هـاي     بيمـاري  گـرم منفـي در     هـاي   باكتري

ايـن باكترهـا منـشأ محيطـي        . اس آيروژنيـوزا، و كلبـسيال     كوالي، پـسودومون    ي اي زاي  بيماري

هـايي كـه    تواننـد در روده پرنـده   داشـته و مـي  ) هاي آلوده پرسنل   مگس، موش، حتي دست   (

بسته بـه دخالـت سـاير       . شوند درگيري ايجاد كنند     توسط فلور طبيعي گوارش محافظت نمي     

هـا    بـه عـالوه بـاكتري     . ندها ممكن است موجب التهاب روده شو        عوامل مستعده اين باكتري   

اوالً، . توانند وارد دسـتگاه گـردش خـون شـده و بـه دو روش سـپتي سـمي ايجـاد كننـد                       مي

هـا از مـايع لنـف هـستند، بنـابراين             هاي لنفاوي جهت فيلتر كـردن بـاكتري         ها فاقد غده    پرنده

هـا   ثانيـاً، تحـت اسـترس شـديد، بـاكتري     . شوند ها از اين طريق وارد جريان خون مي         باكتري

ها شـده و سـپتي    وارد عروق خوني جدار روده    ) و نه از طريق لنف    (توانند به طور مستقيم       مي

ها به طور طبيعي از طريق فرآيند ترشـح فيبرينـي     سمي ايجاد كنند در حالي كه عفونت زخم       

 و پيـشگيري   درمـان عوامـل مـستعده و دخيـل در بـروز بيمـاري، تـشخيص،               . شود  ميكنترل  

  .  سالمونال ممكن است در انسان نيز بيماري ايجاد كند. داده شده اندهمگي قبالً توضيح 
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   كلستريديوم ها  -10-2-2

هـاي طبيعـي روده در بـسياري از علفخـواران             كلستريديوم پرفرينجنس يكـي از بـاكتري      

ايجاد اختالل در فلور طبيعي روده بر اثر عواملي نظير؛ تغيير ناگهـاني در              .  نظير شترمرغ است  

 بـه مرتـع، اسـتفاده از داروهـاي ضـد انگـل و بـروز انـواع              هـا   پرنـده  جيره مثل انتقال     تركيب

هـا در سـطوح    ها و توليـد سـموم آن         اين باكتري  رويه  بيها موجب تكثير      ها و بيماري    استرس

  . گردد زا مي بيماري

ــين عفونــت A,B,C ســموم نــوع ــد هــاي كلــستريديايي از بقيــه معمــول  در ب ســاير  .ترن

  .زايي دارند  بيماريشترمرغ هايي كه در  كلستريديوم

  :عبارتند از 

C . colinum ,C. Sordellii , C.difficile  

در كالبـد گـشايي     . شـوند    شـده و بـه سـرعت تلـف مـي           حـال   بـي ي مبتال شديداً    ها  پرنده

در ژژنوم، ايليوم، سـكوم هـا و        ) همراه با خونريزي  (عاليمي از تورم سروزي يا هموراژيك       

ايــن التهــاب روده اغلــب كوكــسيديوز . شــود مــيدايي راســت روده ديــده هــاي ابتــ قــسمت

تـا كنـون هـيچ گـزارش     . گـردد   اگرچه هيچ كوكسيديايي يافت نمـي شود ميتشخيص داده   

  .  تاييد شده اي از كوكسيديوز در مزارع شترمرغ منتشر نشده است

.  هاي كوچكي در مخـاط ژژنـوم و ايليـوم ايجـاد شـود      در موارد مزمن ممكن است زخم   

هوازي و نيز تعيين نـوع توكـسين         هاي بي   تشخيص بايد بر اساس جداسازي باكتري از كشت       

  .   ها قطعي گردد آن

هـا بـه صـورت     سـيلين  توان از طريـق مـصرف تتراسـيكلين و يـا پنـي          كلوستريديوز را مي  

هاي طبيعـي دسـتگاه گـوارش را نيـز بـه حـال                 نمود، در ضمن بايد باكتري     درمانآشاميدني  

  . بايد ساير عوامل مستعده را نيز از ميان برددرماندر طول .   عادي برگرداند

جهت پيشگيري بايد فلور طبيعي دستگاه گـوارش را در حالـت طبيعـي نگـه داشـته و از                    

بـه عـالوه واكـسيناسيون بـر عليـه          . دها جلوگيري كـر     تغييرات ناگهاني جيره و ديگر استرس     

  .  گردد  هفتگي توصيه مي6 و 3ها در سنين    كلوستريديومD ,Bانواع 
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   مايكوباكتريوز -10-2-3

 و از طريـق   Mycobacterium aviumمايكوباكتريوز يا سل پرندگان بر اثـر بـاكتري  

يـن بيمـاري در بـاغ       ا. گردد  تماس با مدفوع آلوده طيور صنعتي و يا ساير پرندگان ايجاد مي           

هاي پرندگان شايع است ولي در مـزارع پـرورش شـترمرغ بـسيار نـادر       ها و كلكسيون   وحش

  .  باشد مي

M.avium ممكن است به انسان نيز سرايت كند   .  

هـاي   و يا عفونـت ) چشم، فالوس(هاي مبتال ممكن است دچار ضايعات موضعي    شترمرغ

هاي كوچك، سفت و      گام كالبد گشايي ندول   عمومي شده و به مرور ضعيف شوند و در هن         

ندولهايي نظير اين، بـر اثـر       . شود  ميسفيد رنگي در كبد، طحال و گاهي در ساير اندام ديده            

 نيـز ممكـن اسـت ايجـاد         )Aspergillus(هـا     و يـا قـارچ    ) P.aeruginosa(ها    ساير باكتري 

هاي رنگ    ر كشت هاي اسيد فست د     تشخيص قطعي بيماري از طريق مشاهده باكتري      . گردد

 يا انجام آزمايشات آسيب شناسي بـافتي و يـا كـشت عامـل          ها  بافتآميزي شده تهيه شده از      

  .هاي سرولوژيك نيز به اين منظور در دسترس هستند تست. گيرد بيماري صورت مي

ي مبتال بايـد از گلـه حـذف شـوند و           ها  پرنده:  ي وجود ندارد  درماندر خصوص اين بيماري     

  . ها به حداقل ممكن رسانده شود ها و ساير پرنده غتماس بين شترمر

  

   مگاباكتريوز-10-2-4

  .  مگاباكتريوز عبارتست از عفونت غشاي كويلين پيش معده و سنگدان با مگا باكتري

گاهي ايـن بيمـاري     . هاي شبه قارچ بسيار بزرگ هنوز نام علمي مشخصي ندارند           اين باكتري 

رچين هاي نمايـشي و ديگـر پرنـدگان قفـسي شـناخته             در بلد » بيماري سبك شدن  «به عنوان   

 هـا سـرايت كـرده، البتـه         شـترمرغ    و عقيده بر اين است كه عفونت از اين طريق بـه              شود  مي

  .پرندگان وحشي نيز ممكن است در اين امر دخيل باشند

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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عوامل زيادي در بروز اين بيماري دخيل هستند ولي ايـن بيمـاري يكبـاره در واحـدهاي            

 هاي اوليه در آفريقاي جنوبي    گيري  همه. كند    اد شده و تلفات زيادي ايجاد مي      پرورشي ايج 

  .   ولي بعدها از حدت بيماري كاسته شد درصد تلفات ايجاد كرد90ده و تا بسيار شديد بو

هـاي مبـتال عاليـم اختـصاصي و ضـايعات بيمـاري               از نظر باليني و نيز كالبد گـشايي جوجـه         

تـشخيص قطعـي از طريـق مـشاهده مگـا           . دهنـد   د نشان مي  توقف حركات سنگدان را از خو     

هاي تهيه شده از سطح داخلي اليه كويلين، يا انجام آزمـايش آسـيب                ها در گسترش    باكتري

 MRS agar ( Man, Rogosa, Sharpe) در محـيط  هـا  بـاكتري شناسي بافتي و يا كشت 

  . گيرد ميصورت 

ستند اما ممكن است موجـب افـزايش        هاي صناعي حساس ه     ها به پني سيلين     مگا باكتري 

هـاي آنتـي    درمانبنابراين بهتر است تواماً از     . ها در محيط آسيب ديده معده شوند        رشد قارچ 

. به عالوه حركات سنگدان را نيز بايـد تحريـك كـرد   . باكتريال و ضد قارچي استفاده گردد  

. كامـل تخليـه كـرد    هفته جايگـاه را بـه طـور    6براي جلوگيري از شيوع بيماري بايد حداقل   

هـا بـا جوجـه        براي پيشگيري بايد از تماس بين پرندگان خـانگي و وحـشي و يـا مـدفوع آن                 

  . زا جلوگيري شود ها اجتناب كرده و از عوامل استرس شترمرغ

  

  هاي باكتريايي   ساير عفونت-10-2-5

 بـه دو شـكل بـروز   )  Bacillus anthracisابـتال بـه   ) (سـياه زخـم  (در شترمرغ شـاربن  

در صورت بـروز حالـت دوم، پرنـده بـه شـدت دچـار       . مرگ ناگهاني و تب شاربن  : كند  مي

هـر دو شـكل بيمـاري ممكـن اسـت بـه             . يابـد    ولي خود به خود بهبـود مـي        شود  ميي  حال  بي

  . صورت همزمان در يك گله اتفاق بيافتد

بن هـايي كـه سـابقه بـروز شـار           استفاده از واكسن گاوي در پيشگيري از بيماري در گلـه          

در پنجاه سـال اخيـر هـيچ مـوردي از شـاربن در شـترمرغ                . اند نتايج خوبي داشته است      داشته

  . اين بيماري ممكن است به انسان نيز سرايت نمايد. گزارش نشده است
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Campylobacter jejuni و در شـود  مـي ي طيور صنعتي محسوب زاي بيماري از عوامل 

هـاي   مـوارد شـيوع آن در جوجـه شـترمرغ        . كنـد   جوجه شترمرغ تورم روده و كبد ايجاد مي       

هـاي    تشخيص قطعي از راه جداسازي باكتري از پرنـده        . آفريقاي جنوبي رو به افزايش است     

 mg/lit( آن با استفاده از فورالتادون بـه صـورت آشـاميدني             درمانگيرد و     مبتال صورت مي  

هــاي طبيعــي  و در پــي آن تــامين بــاكتري )mg/kg 30(، يــا تزريــق نورفلوكــساسين ) 250

اصول كلي پيـشگيري از ايـن بيمـاري مـشابه           . دستگاه گوارش نتايج خوبي در برداشته است      

  . اي است هاي روده ساير عفونت

در شـترمرغ از كـشورهاي مختلـف گـزارش      Chlmaydia psittaciعفونت حاصل از 

  .يابد هاي وحشي و اهلي پرندگان انتقال مي توسط بسياري از گونه C.psittaci. شده است

هاي مبتال ممكن است به عنوان ناقلين بدون عالمت عمل كنند ولـي در صـورت بـروز        پرنده

در شترمرغ عاليمي نظيـر؛     .  هاي شديد عاليم باليني بيماري را از خود بروز مي دهند            استرس

در . حالي شديد و تلفات باال گزارش شـده اسـت   ورم بافت ملتحمه و در حاالت شديدتر بي  

عاليمي همچون تـورم فيبرينـي چركـي نـاي، پنومـوني، تـورم اليـه پريكـارد و                   حالت اخير   

  .  التهاب غشاي فيبروزي كبد وجود دارد

هـاي رنـگ آميـزي شـده،         تشخيص قطعي بـر اسـاس مـشاهده كالميـدياها در گـسترش            

در ضمن برخي   .گيرد  و يا جداسازي عامل بيماري صورت مي       آزمايش آسيب شناسي بافتي   

  . ناسي نيز در اين زمينه در دسترس استآزمايشات سرم ش

 بيماري ضروري است، در عين حال بايد از        درمانها در     استفاده طوالني مدت از تتراسيكلين    

   .ها جداً جلوگيري شود  شترمرغ باها هاي وحشي و خانگي و يا مدفوع آن تماس پرنده

. انـد  ال تمـاس داشـته    هـاي مبـت     در افرادي كه با شترمرغ    ) بيماري كالميديايي (كالميديوز  

  . گزارش شده است

  

  

  

 شترمرغ   پرورش راهنماي



 211 / ها بهداشت و بيماري– دهم  فصل 

  هاي قارچي  عفونت-10-3

   درماتيت -10-3-1

  ..Aspergillus sppهاي قارچي پوست ممكن است بر اثر  عفونت

Microsporum gypseum , Trichophyton spp  ) ايجاد شوند) كرم گرديا.  

ه بيمـاري هـستند     ها از عوامل مـستعد كننـد        رطوبت باالي محيط، استرس و ضعف پرنده      

  . ضايعات پوستي ممكن است موضعي بوده و يا نواحي وسيعي را درگير كنند

هايي از ضايعات مدور كوچـك در نقـاط مختلـف پوسـت                 به صورت رديف    كرم گرد 

توانـد موجـب افـت درجـه كيفـي            اثر زخم حاصل از اين ضايعات پوستي مي       . شود  ميديده  

ها با محلول   اين عوارض از طريق آغشته كردن آن   ن درما .ها گردد   پوست توليدي اين پرنده   

  .  گيرد مي داروي اينلكونازول صورت 1 : 50آب 

  

  

  

  

  

  

  هاي قارچي  انواع بيماري-6- 10شكل

  

  هاي قارچي دستگاه تنفس   عفونت-10-3-2

هـايي كـه در محـيط رشـد           هاي قارچي دستگاه تنفس بر اثر استنشاق هاگ قارچ          عفونت

باشـند، ايـن بيمـاري      مـي  آسـپرژيلوس گردند و از آنجا كه عمدتاً از جنس           كنند ايجاد مي    مي

  . شود ميعموماً آسپرژيلوز ناميده 

هـاي   تمام نواحي دستگاه تنفس ممكن است در اين بيماري درگير شود ولـي در جوجـه               

هـاي هـوايي مبـتال     تـر و بـالغين عمومـاً كيـسه     هاي بزرگ ها و در جوجه    ريه معموالًكوچك  
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عاليم باليني بـسته بـه محـل و    .  استرس از عوامل مستعد كننده به اين بيماري است   . شوند  مي

ضـايعات  . كنـد   شدت ضايعات، از تغيير صداهاي تنفسي تا كوتاه شدن زمان تنفس تغيير مي            

تغييـري در صـداهاي   (هـاي هـوايي توسـط گوشـي قابـل تـشخيص نيـستند           موجود در كيسه  

  ). تنفسي ايجاد نمي كنند

عي بيماري از روي كشت نمونه هـاي سـواب نـاي، راديـوگرافي، سـونوگرافي و                 تشخيص قط 

هاي كالبد گشايي، ضايعات دانـه دانـه خـاص     در بررسي. گيرد  آزمايشات سرم شناسي صورت مي    

هـا اسـتفاده    توان براي كشت قارچي از آن     خورند كه مي    هاي مبتال به چشم مي      آسپرژيلوز در اندام  

  . هاي قارچي را مشاهده نمود توان رشته  بافت شناسي ميدر صورت تهيه مقاطع. كرد

لكونـازول  ني ا1 : 50 ها با استفاده از محلول آبـي     پاشي روي پرنده    بيماري شامل مه   درمان

)Imaverol 10% ,Janssen(  دودزا  يلكونـازول نو يا دوددهي بـا ا )Clinafarm, Janssen( 

  . باشد مي

يك اتاق كوچك و در بسته جمع كرد تا اجبـاراً هـواي             ها را در      كار بايد پرنده    براي اين 

  . حاوي آئروسل يا دود انيلكونازول را استنشاق كنند

ي فيبرينـي احاطـه كننـده    هـا  بافـت هـا را كـشته و بـر      تنهـا قـارچ  درمانكه اين     از آنجائي 

پيـشگيري از  . رود اثـر اسـت، عاليـم بـاليني بيمـاري بـه يـك بـاره از بـين نمـي                  ضايعات بـي  

عـدم اسـتفاده از مـواردي نظيـر     (هـا   يلوز شامل ممانعت از رشد قارچ در محيط پرنـده     آسپرژ

ها و نيز عـدم اسـتفاده از خـوراك            علوفه به عنوان بستر، خشك نگه داشتن اطراف آبخوري        

هـا در آب و هـواي         هاي سرپوشيده، گرم نگه داشتن پرنده       كپك زده، تهويه مناسب جايگاه    

  .  باشد ميوء تغذيه سرد و جلوگيري از استرس و س

  

  هاي قارچي دستگاه گوارش  عفونت-10-3-3

هــاي فوقــاني  مهمتــرين عوامــل قــارچي درگيــر كننــده قــسمت) Candida(كانديــداها 

. شـود   مـي ناميـده   ) Trush( تـراش    معموالًها    دستگاه گوارش هستند و بيماري حاصل از آن       

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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رد رنگ در مخاط حلـق  ضايعات حاصل از اين مخمر به صورت ايجاد يك غشاي كاذب ز        

  . تواند موجب كج شدن نوك شود بروز ضايعات در سطح داخلي منقار مي. شود ميديده 

 ,Mucorهــاي مختلــف معــده وســنگدان بــا عــواملي نظيــر مخمرهــا، گونــه درگيــري پــيش

Aspergillus    هايي كه به غشاي كويلين و يا حتي گاهي مواقع به اليه مخـاطي                و ساير قارچ

  . گردد  موجب توقف حركات گوارشي اين اندام ها ميكنند نفوذ مي

هاي قارچي به صورت ثانويه و در پـي توقـف حركـات     با اين حال گاهي اوقات عفونت   

شـود ايجـاد    هـاي بيمـار آنتـي بيوتيـك خورانـده مـي           معده بخصوص موقعي كـه بـه جوجـه        

ا از خـود بـروز      هاي مبتال تمام عاليم كالبد گشايي توقف حركات معـده ر            پرنده. گردند  مي

تـوان بـه كمـك كـشت قـارچي و يـا انجـام آزمـايش آسـيب                     ها را مي    دهند وجود قارچ    مي

  . شناسي بافتي به اثبات رساند

-50000توان با نيستاتين به صورت انفرادي به ميـزان   هاي ناشي از مخمرها را مي  عفونت

گـرم بـه       ميلـي  220 واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده و يا در خوراك بـه ميـزان                 20000

ــدت    ــه م ــن ب ــر ت ــان روز 8-10ازاي ه ــوددرم ــراي .  نم ــانب ــنگدان  از  درم ــپرژيلوز س  آس

تـوان     روز مـي   5-10گرم به ازاي هر كيلو وزن زنده به مدت             ميلي 10ايتراكونازول به ميزان    

گرم در ليتـر  5/0استفاده از سولفات مس اسيدي به صورت آشاميدني به ميزان          . استفاده كرد 

هـاي مخمـري و قـارچي دسـتگاه گـوارش            هر دو نوع عفونت    درمان روز براي    5-7تبه مد 

  . موثر است

  

  هاي ويروسي   بيماري-10-4

   نيوكاسل -10-4-1

زا از جـنس   هاي طيور است و توسـط يـك ويـروس بيمـاري            بيماري نيوكاسل از بيماري   

ي غيـر حـاد     هـا   سـويه اما برخي   . شود  ايجاد مي ) APMV-1 ( 1پاراميكسوويروس سروتيپ   

  . اين ويروس نيز از شترمرغ جدا شده است
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كند و موجب بـروز       اين ويروس از طيور صنعتي و يا پرندگان وحشي به شترمرغ سرايت مي            

م عـصبي   عاليـ . گـردد   ها مي   عاليم عصبي تحت حاد تا مزمن در تعداد محدودي از شترمرغ          

گـردن و بـه مـرور    هـاي عـضالني    هـاي مكـرر سـر، تيـك         نشامل كج شدن ماليم سر، تكـا      

عاليمي از پيچش گردن، حركات غير ارادي سر و نهايتاً عدم توانايي در بلند كـردن سـر از                   

. شوند  هاي يك گله درگير مي       تنها يكي يا تعداد كمي از پرنده       معموالً. روي زمين مي باشد   

ايش رسد شـترمرغ بـا افـز    به نظر مي.  شود  روز تلف مي3-4در موارد شديد پرنده مبتال طي      

  .  شود تر مي سن به اين بيماري مقاوم

گونـه عاليـم اختـصاصي        شوند هيچ   هايي كه بر اثر بيماري نيوكاسل تلف مي         در شترمرغ 

جداسـازي و شناسـايي   . شـود  شناسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك مشاهده نمي       آسيب

آزمـــايش ممانعـــت از . تنهـــا راه مطمـــئن در تـــشخيص قطعـــي بيمـــاري اســـت ويـــروس

. قابل اعتماد نيست، چرا كه نتايج مثبت و منفي زيادي بـه دنبـال دارد           ) HI(تيناسيون  هماگلو

  .   مطمئني در دسترس استELISAهاي  هم اكنون كيت

هـا خودبخـود بهبـود        بعـضي پرنـده    .ي براي بيماري نيوكاسل وجود نـدارد      درماناگر چه   

اهلي و وحشي ممانعـت بـه   جهت پيشگيري بايد از تماس بين شترمرغ و ساير طيور     . يابند  مي

ــد ــا كــشته حــاوي     .عمــل آي ــي و ي ــده و واكــسن كــشته روغن ــوام از واكــسن زن اســتفاده ت

  . هيدروكسيد آلومينيوم در پيشگيري از بيماري موثر است 

هـاي شـديد      هاي روغني اين اسـت كـه گهگـاه موجـب واكـنش              يكي از معايب واكسن   

 هـا  پرنـده گله ممكن است واكسيناسيون    به دليل شيوع آهسته بيماري در       . گردند  موضعي مي 

  . عامل بيماري نيوكاسل پس از كشتار قابل انتقال نيست.  موقع بروز بيماري مفيد باشد

  

  

  

  

  

 شترمرغ   پرورش راهنماي



 215 / ها بهداشت و بيماري– دهم  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نيوكاسل ظاهري تشخيضعالئم - 7-10شكل 

  

   آنفوالنزاي پرندگان  -10-4-2

توانـد    شود و مي    يجاد مي هاي ويروس آنفوالنزا ا     آنفوالنزاي پرندگان توسط برخي سويه    

هـا انتقـال يابـد و بـا درجـات       هاي وحشي پرندگان را درگير كرده و يا توسط آن   انواع گونه 

شدت بيماري بستگي بـه سـن پرنـده دارد      .زايي در انواع طيور بروز نمايد       مختلفي از بيماري  

، سـاير  ترها حساسيت بيـشتري دارنـد، بـه عـالوه        ها نسبت به بزرگ     به اين صورت كه جوجه    

از نظر باليني عاليمـي نظيـر    .هاي تنفسي و گوارشي در شدت بروز عاليم موثر است           عفونت

  .  خورد بي حالي شديد، ترشحات چشمي و عاليم تنفسي و نيز ادرار سبز به چشم مي

هـاي ابتـدايي روده كوچـك حـاوي      در كالبدگشايي كبد بزرگ و لكه لكه است و قـسمت       

در آزمايش آسيب شناسي بافتي از كبد عاليمـي از  . سي استمقادير زيادي محتويات موكو 

  .شود ها احاطه شده اند، ديده مي نكروز انعقادي كه توسط هتروفيل
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اين ضايعات اغلب در نزديكي عروق خوني كه درجـات مختلفـي از التهـاب را از خـود        

اين حال بايـد    با  . ي براي آنفوالنزاي پرندگان وجود ندارد     درمان. شود  دهد ديده مي    نشان مي 

بـا وجـودي كـه اسـتفاده از يـك واكـسن             .  نمـود  درمـان هاي ثانويـه ايجـاد شـده را           عفونت

آزمايشي مانع از افـزايش تلفـات در آفريقـاي جنـوبي شـد، ايـن واكـسن نتوانـست مـانع از                       

  .  گسترش ويروس در محيط گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  تلفات حاصل از آنفوالنزاي شترمرغ تصويري از - 8-10شكل 

هاي اختصاصي ساخته شوند و تكثير و جهـش ژنتيكـي             ها بايد با استفاده از سويه       نواكس

هـاي   گيـري  هاي موثر بر عليـه همـه   ها، ساخت و استفاده از واكسن       ها در بدن پرنده     اين سويه 

  .سازد آينده را عمالً غير ممكن مي

  .گردد  ميپيشگيري از بيماري تنها از راه كاهش تماس شترمرغ با پرندگان وحشي ميسر

  

   تب هموراژيك كريمه كنگو -10-4-3

فريقـا شـايع اسـت و    تب هموراژيك كريمه كنگو در نواحي بين درياي سياه و جنوب آ          

اين بيماري در گوسـفند، گـاو و شـترمرغ يـك            . يابد  هاي جنس هيالوما انتقال مي      توسط كنه 

ابتالء انـسان بـه ايـن بيمـاري اغلـب      . كند  بدون عالمت ايجاد ميويرمي بسيار كوتاه مدت و  

 آلوده و يا تماس مستقيم با خون پرنده مبتال صـورت             هاي  كشنده بوده و از طريق گزش كنه      

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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تاكنون هيچ مورد انساني ناشي از خـوردن گوشـت حيـوان مبـتال بـه ايـن بيمـاري                    . گيرد  مي

  .  گزارش نشده است

  . ها اغلب از نظر سرمي نسبت به اين ويروس مثبت هستند غدر آفريقاي جنوبي شترمر

هـاي   در معرض تماس بـا خـون پرنـده    oudtshoorn چندين كارگر كشتارگاه    1996در سال   

هـا در كـشتارگاه    بـراي جلـوگيري از ابـتال شـترمرغ    . ها فوت كرد  آلوده قرار گرفتند و يكي از آن      

  . ها به كنه جلوگيري كرد لودگي آنبايد حداقل به مدت دو هفته قبل از كشتار از آ

  

  ها   ساير ويروس-10-4-4

ها در آمريكا جدا شده   هاي آنسفاليت غربي و شرقي اسب از تعدادي از شترمرغ           ويروس

   .ها گزارش شده است ها عاليم بيماري و تلفات ناشي از آن ولي تنها در آن

لـي در اسـرائيل ايـن       باشـد و    بيماري بورنا يك عفونت ويروسي در اسب و گوسفند مـي          

  .هاي جوان شده است عفونت موجب يك فلج اسپاستيك غير قابل برگشت در شترمرغ

هاي   تشخيص بيماري بر اساس ضايعات هيستوپاتولوژيك در نخاع كمري و نمايش پروتئين           

  . گيرد  صورت ميELISAويروسي در آزمايش 

شي و طيـور صـنعتي مـي        هـاي وحـ     يابد و پرنده    آبله طيور توسط نيش حشرات انتقال مي      

اي   فرم خشك بيماري ضـايعات دلمـه      . ها عمل كنند    توانند به عنوان منبع بيماري در شترمرغ      

تواند موجـب بـسته شـدن     در موارد شديد حتي مي. كند ها ايجاد مي    در اطراف منقار و چشم    

ها گردد ولي در نوع مرطوب ضايعات به صورت ايجاد غشاي كاذب در مخاط دهان،               چشم

تواند موجب مـشكالت شـديد تنفـسي شـده و در      نوع اخير مي. شود  و حنجره ديده مي   حلق

دوره بيمـاري در هـر دو شـكل، طـوالني بـوده و              . بلع غذا توسط پرنده اخـتالل ايجـاد كنـد         

  . ي براي آن وجود ندارددرمانممكن است از يك ماه نيز تجاوز كند و 
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   شترمرغاف دهان سر و اطر برآبلهعالئم - 9-10شكل 

  

  اي ي تغذيهها  بيماري-10-5

   كمبودها و عدم توازن-10-5-1

شوند كه نيازهـاي فيزيولوژيـك و توليـدي پرنـدگان             كمبودها و نواقص زماني ديده مي     

  ):به چند دليل(تامين نشود 

دهندگان ممكن است نياز پرندگان در طـول مراحـل سـني و توليـدي خـاص را                 پرورش

كننـد كـه بـه درســتي    بـرآورد كننـد و در نتيجـه غــذائي را تـأمين مـي     كمتـر از حـد طبيعـي    

تواند باشد و آن عبـارت    يك عامل ديگر ناتواني حيوان يا پرنده مي       . بندي نشده است   فرمول

در اينجـا، نگهـداري    . باشـد   از ناتواني در جذب مواد مغذي فراهم شده در مقادير كافي مـي            

ســائي و اصــالح ســريع مــشكل مــذكور ايفــا روش پــرورش نقــش بــسزائي در ارزيــابي، شنا

  . كند مي

  

  فسفر/  كلسيم-10-5-2

هـاي بلنـد، ضـخامت        ناجابجائي و در رفتگي مفاصل، شكستگي خود به خودي اسـتخو          

ها بـه دليـل عـدم تـوازن يـا كمبـود مـواد         ها يا پيچ خوردگي آن    نا انتهاي استخو   حد بيش از 

اه رايـج از جانـب توليـد كننـدگان          يـك اشـتب   . معدني ريز و درشت مولكول متـداول اسـت        

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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هاي تهيه شده توسط يك شـخص غيركارشـناس در زمينـه مـواد غـذائي در                 تركيب با جيره  

علـت ديگـر بـراي مـشكالت     . هاي غذايي اغلـب نـامتوازن هـستند   اين جيره.  باشد مزرعه مي 

كـه  ) يآگاهانـه يـا اتفـاق   (باشد  ها ميمربوط به مواد معدني حذف پيش تركيبات يا كنسانتره      

تاثير زيادي بر رفاه پرنده دارد به عالوه توانائي پرنده در جبران و سـازگاري بـا ايـن شـرايط      

فقـط در   .  جالب توجه است و با انحرافـات و نـواقص پـا بـه رشـد خـود ادامـه خواهنـد داد                      

صورتي كه يك شكستگي يا در رفتگي كامل مفـصل رخ دهـد پرنـده ديگـر قـادر بـه غـذا              

 اين نواقص ممكن است منجر به زخـم مفاصـل شـود و پرنـده بـه تقـال                  .خوردن نخواهد بود  

كنـد اغلـب    ها قطر بيشتري پيدا مـي       هاي بلند آن    ناپرندگاني كه انتهاي استخو   . دهد  ادامه مي 

. دهنـد كننـد و رفتارهـائي از خـود بـروز مـي      در پاسخ به اين شرايط احساس درد و تنش مي         

 بـا كـشيدن     همچنـين . ورزنـد  و راه رفـتن امتنـاع مـي        كنند و از ايـستادن    ها لرزش پيدا مي     آن

و باز و بـسته كـردن منقـار خـود     ) بال زدن(گردن بلند خود روي زمين و اهتزار پرهاي خود   

-پرندگان داراي انحرافات و نقص پا به ندرت بهبودي مي         . دهد  عالئمي از تنش را نشان مي     

  .يابند و بايد در اسرع وقت ذبح شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تصويري از پيچ خوردگي در انگشت پا-10-10شكل 



220  /  

  )pica(  پيكا -10-5-3

. باشـد   برند پيكا مـي   ناهنجاري رفتاري ديگر پرندگاني كه از كمبود مواد معدني رنج مي          

ها را به دنبال دارد كـه بـدليل نفـوذ ايـن     اين نقصيه بلع مواد خارجي نظير شن يا خرده چوب        

يا باعـث خورنـدگي مـايع       . رساند سنگدان آسيب مي   مواد و جراحات ناشي از آن به ديواره       

عامل ديگري كه در بروز پيكـا دخيـل اسـت كيفيـت فيبـر مـصرفي                 . شود  ميموكوس روده   

 8-15بـا طـول   ) علوفه(رسد مواد خوراكي فيبري  هاي بزرگتر به نظر مي   باشد زيرا جوجه    مي

  . دهندمتر را ترجيح ميميلي

  

  سلنيوم/ E ويتامين -10-5-4

 E كمبود ويتامين    شود  ميي كه به طور متداول در واحدهاي توليد شترمرغ مشاهده           حالت

اين مورد در پرندگان داراي جيره غذايي پرانرژي و پروتئين باال مشاهده            . باشد  يا سلنيوم مي  

همچنين اين مورد در پرندگان داراي رژيم       . دهند كه رشد استثنائي از خود بروز مي       شود  مي

 بـراي  شـود كـه معمـوالً    مي انرژي و پروتئين باال و ذرت اضافي نيز مشاهده و جيره غذائي با   

كننـد پرنـدگان در ايـن حالـت تمـايلي بـه       بهبود رشد پرنده مبادرت به انجـام ايـن كـار مـي          

توانند به طور طبيعي حركت كنند يا رفتار غذائي نرمالي از خود بـروز                ايستادن ندارند و نمي   

هـا    كبـره بـستن در آن      عالئـم    را دارنـد،   ويتـامين    تـر   ب پائين  جذ  قدرت پرندگاني كه . دهند

هاي ثانويه عفـوني شـده و باعـث بـدتر شـدن شـرايط                باكتري ها با اين كبره . يابدافزايش مي 

برنـد بلكـه بخـشي از قـدرت بينـائي خـود را از               ها نه تنها از بيماري رنج مي        جوجه. شوند  مي

  .  ضم كنندتوانند غذا را بلعيده و ه دست داده و نمي

  

   ترشح بيش از حد شيره معده -10-5-5

تغييرات مختلفـي بـراي جـاي       . شوند  زماني كه پرندگان براي مصارف توليدي تغذيه مي       

هائي اسـت كـه در   اين يكي از جنبه. دهد ها رخ مي دادن مواد مغذي باال در لوله گوارش آن  

و جيره و در پي آن تغييرات       تغيير رژيم   . ها توجه چنداني به آن معطوف نشده است       پژوهش

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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هـائي نظيـر ترشـح بـيش از     را در معرض بيمـاري   ها  جوجه) فلورهاي فيزيولوژيك (در روده   

اين امر منجر بـه آسـيب ديـواره روده شـده و اغلـب بـه مـرگ        . دهد  حد شيره معده قرار مي    

 زاي بـيش  توان با تغييرات تدريجي در خوراك و حذف عوامل تنش   مي. شود  ميپرنده ختم   

هاي مسير روده كه تحريك كننده هـستند از ايـن شـرايط جلـوگيري     از حد در فلور باكتري 

   .كرد



  

   سفيد222
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  اصول بهداشت  – دهميازفصل 

   محيطيامنيت زيست -11-1

 به اين دليل .پرورش و نگهداري شترمرغ از حساسيت و  اهميت خاصي برخوردار است           

 نوع بيماري مشترك با گوسفند و گاو، يـك     7 نوع بيماري مشترك با طيور،       14كه بيش از    

ضـمن ايـن كـه خـود        .  با انسان دارد    نوع بيماري مشترك   12نوع بيماري مشترك با اسب و       

 امــا غالبــا شــترمرغ بــه عنــوان مخــزن يــا ناقــل ،پرنـده از مقاومــت بيــشتري برخــوردار اســت 

 بنابراين  ميبايستي در رعايت دقيق ضوابط بهداشـتي، اسـتقرار            .هاي مختلف مي باشد     بيماري

 شود كه رعايت    اي در نظر گرفته     اي تمهيدات ويژه    اماكن و همچنين مراعات مسايل قرنطينه     

  .دقيق امنيت زيست محيطي را مي طلبد

 آلودگي از پيشگيري براي ها طراحي و اقدامات از اي مجموعه محيطي زيست امنيت

 توسـعه  خـوبي  بـه  طيـور  پرورش زمينه در علم اين. است و طيور دام پرورش مراكز در

 .شود هگرفت كار به نيز براي شترمرغ تواند مي اقدامات اين از بعضي يافته،

 متفاوت هاي طيور گونه ساير با ها جنبه از بسياري در آن توليدات و شترمرغ پرورش

 تلفـات  واگيـر  و عفـوني  هـاي  بيمـاري  بابـت  از ندرت به شترمرغ طيور، برخالف. است
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 اغلب بوده، غيرعفوني داليل به شترمرغ جوجه تلفات  درصد90 تا 80 درحدود. دهد مي

 دليـل  بـه  كـه  پژمـرده  جوجـه  سـندرم  مانند(پذيرد ورت ميص اي روده تكالًمش دليل به

 جـوان  هـاي   شـترمرغ .)افتـد  مـي  اتفـاق  اي روده فلور مسائل دليل به كه نتريتوآ استرس

 و جراحـات  اسـترس،  از ناشـي  كـه  شـوند  مـي  تلف پا به مربوط تكالًمش دليل به بيشتر

  .است يا عوامل تغذيه

 و گرد و ناكافي تهويه سرد، هواي و آب شرايط در كه تنفسي هاي بيماري همچنين

 در. رودمـي  شـمار  بـه  جـوان  هـاي  شترمرغ در تلفات عوامل ديگر از افتد مي اتفاق غبار

 داليـل  به تلفات هرچند. است ومير مرگ عوامل اصلي از ها جراحت انواع بالغ، پرندگان

 گيـرد كـه در   قـرار  مورد توجـه  بايد پيشگيري اما باشد؛ مالحظه قابل توانند مي شده ياد

  .است پذير امكان ايمني زيستي قالب

 آنتريـت  شـود،  مـي  سـنگين  تلفات باعث ها شترمرغ جوجه در كه واگير بيماري تنها

 بيمـاري  ايـن . دارد پـي   در تلفـات  صددرصـد  تـا  بروز در صورت كه است باكتري مگا

 به تريباك مگا .گردد مي منتقل ظروف دانخوري به شده، جا جابه وحشي پرندگان توسط

  .نشده است يافت آن براي يدرمان تاكنون  وبرد مي هجوم سنگدان بيروني اليه

 شود؛ مي شترمرغ تعداي مير و مرگ باعث طوركلي به آنفوالنزا و نيوكاسل بيماري

 صـدور  از شـده،  فـارم  قرنطينـه  موجب ها بيماري اين شيوع داشت كه بيم آن از بايد اما

 با ها بيماري اين دوي هر. آيد مي به عمل جلوگيري اكشوره ساير به محصوالت و پرنده

. هستند مقاوم هااين بيماري به مسن پرندگان. افتد مي اتفاق جوان پرندگان در بيشتر تلفات

 تواند توسـط  مي آنفوالنزا اما شود؛ منتقل طيور آلوده طريق از تواند مي نيوكاسل بيماري

 محـدود  بسيار ديگر پرندة به اي پرنده از اسلنيوك انتقال. يابد انتقال نيز وحشي پرندگان

 بـه  بيـشتر  بيماري .ندارد وجود طبيعت در تنفسي صورت به بيماري  درگيري زيرا است؛

  .گيرد مي صورت دانخوري و آبخوري طريق بيماري از عامل مستقيم انتقال صورت

 يعوسـ  هـا  بيماري بروز در آن نقش و اهميت بوده، حساس بسيار استرس به شترمرغ

 كـار  از سـنگدان  آن در كـه  اسـت  شكمي ايروده مستقيم گرفتگي علت استرس. است

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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 همچنـين  اسـترس . نمايـد  عبـور  سـنگدان  بـه  معـده  از پيش تواند نمي خوراك و افتد مي

 بر اين اعتقاد. كند مي مهيارا  بيمارها براي بروز الزم بستر و تضعيف را بدن ايمني سيستم

. گـردد  مـي  پـا  باعـث پيچيـدگي   گذاشـته،  اثـر  نيـز  كلـسيم  متابوليسم بر استرس كه است

سـرد   و مرطـوب  سـطحي  روي بـر  كـه  زمـاني  بـويژه  حـساسند،  خيلـي  سـرما  بهها  جوجه

 شده، شكمي سطح در گوارش دستگاه حرارت افت باعث موضوع  اين.كنند استراحت

 شـيوع  باعـث  ديگـر  سـوي  از و دهـد  مي قرار تأثير تحت را روده بزرگ طبيعي فعاليت

 .گردد مي )ها انتريت(اي  روده تكالًمش

 روي بـر  كـه  اسـت  آن مهمتر شود، اشاره آلودگي خارجي منشاء به كه اين از پيش

 مهم بسيار دفاع مطلوب، ميكروبي فلور. كنيم متمركز را خود افكار ها ناارگ طبيعي دفاع

. كنـد  مـي  فراهم شوند، مي روده باعث آماس كه هايي ميكروارگانيسم ضد بر را مؤثري و

 طبيعـي  خورانـدن ماسـت   با تخم از جوجه شدن خارج هنگام به تواند مي ميكروبي فلور

 ميكروبـي  فلـور  بهبـود  بـراي  كـه  اسـت  مفيـدي  هـاي  باكتري داراي ماست(شود تقويت

   ).است مناسب گوارش جوجه دستگاه

 )زنـده  تـوده (فرم بيوماس در جو مخمر كردن اضافه با تواند مي روده ميكروبي فلور

 داراي سـلولي  ديـواره  ايـن . شـود  تقويـت  اسـت،  جـو  مخمر ديواره هاي سلول شامل كه

 متـصل  خـود  بـه  را هـا  بـاكتري  اين تواند مي كه است سالمونالها اتصال هايي براي بخش

 .نمايند ايجاد بيماري باشند قادر اينكه كند؛ بدون خارج فضوالت طريق از نموده،

 حيوانـات . كننـد  مـي  سـپري  باز فضاي در را خود عمر بيشتر ها شترمرغ طيور، خالف بر

 پرندگان در استرس ايجاد باعث يا داده انتقال فارم داخل به را بيماري توانند مي مختلفي

 اشاره شوند، داشته نگه دور فارم از است ضروري خطرناك كه عوامل به زير در. شوند

  .است شده
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  )ها كننده مالقات بويژه(عادي  مردم

. هــستند كارگرهـا  شـوند،  هــا جايگـاه  وارد دارنـد  اجــازه كـه  صـي اشخا تنهـا 

 هـا  جايگـاه  وارد روپـوش  بـا  بايـد  مرغـداران  و كنندگان، بخصوص شترمرغداران مالقات

 .شوند ضدعفوني ها، حوضچه در ها كفش و شوند

 تـردد   ديگـر طيـور  مـزارع  بـه  قبالً و باشند آلوده است ممكن دان حمل هاي كاميون

 دان حمـل  هاي كاميون. نباشد كافي امر اين شايد شوند و ضدعفوني رهاتاي. باشند كرده

 كمتـرين  بايـد  و تـردد نماينـد   شـده،  وارد دارد قرار شترمرغ كه داخلي محوطه به نبايد

 بـا مـشورت   تأسيس، از قبل فارم طراحي در .نمايند طي پرورشي محدوده در را مسافت

 اجـراي  از پـس  شده، طراحي سيستم رتغيي. كنيد كنترل را تأسيسات جانمايي متخصص،

  .شود مي تمام بسيار گران تأسيسات

 
  )جديد هاي شترمرغ ورود(شترمرغ 

 بهداشـتي  گـواهي  كـه  يا گلـه  از بايـد  پرورشـي،  چه و مادر چه جديد هاي شترمرغ

 شـده،  خريـداري  مرحلـه  يك در گله كه است اين شيوه بهترين .شوند خريداري دارد،

 هـا  آن،   واردكردن پرندگان جديد بـه گلـه  قبل از .نگردد گله وارد جديد پرنده آن از بعد

اين كار به دامپزشـك نيـز فرصـت بـراي آنـاليز          .   كنيد )قرنطينه( روز مجزا  30را براي حدود    

  .دهد ميرا ها و سالمونال  خون و آزمايش وجود انگل

  

 )آبزي ماكيان و ماكيان(طيور

 تـا  بايـد  شـترمرغ  مزرعـه  يـك . تندهـس  خطرناك شترمرغ براي طيور هاي گونه همه

 فاصـله  كيلـومتر  پـنج   حـداقل بهتر است. بگيرد طيور فاصله مزارع پرورش از دارد امكان

  .شوند نگهداري شترمرغ مزرعه پرورشي در نبايد تزئيني و خانگي طيور ، باشد داشته
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 وحشي پرندگان

 كـه  وحشي ندگانپر .داشته باشند دسترسي ها دانخوري به توانند مي وحشي پرندگان

 هـاي  جوجـه . شوند مي محسوب ها بيماري انتقال براي اساسي خطر يك هستند خوار دانه

 كـه  تـر  بـزرگ  پرنـدگان  امـا  استفاده كننـد؛  پناهگاه زير در دانخوري از توانند مي جوان

  .دارند قرار خطر معرض در بيشتر كنند مي استفاده باز و گردشگاه محوطه از بيشتر

 
  حشرات

 بـه  .شـوند  ديگر جايگاه جايگاه به يك از بيماري انتقال باعث توانند مي يزن حشرات

 بـه  عمـل  اين كه است روشن اما يابد؛ كاهش مزرعه حشرات جمعيت بايد اي وسيله هر

 ضـدعفوني  هـاي  حوضـچه  از استفاده و ها چكمه ضدعفوني. پذير نيست امكان كامل طور

  .شود ها پن در آلودگي انتقال مانع تواند مي

 
  ها سگ

 ايجـاد  هـا  آن پـارس  ولـي  نيـستند،  خطرنـاك  آلـودگي  انتقـال  نظر از سالمهاي سگ

 آنـان  مـرگ  حتـي  و پرنـدگان  جراحـت  دويـدن و  باعـث  آنـان  حـضور  كـرده،  استرس

  .گردد مي

 .شويد سايرحيوانات و ها سگ حضور مانع تا نموده كشي حصار حتماً را مزرعه

  .باشند داشته را پرورش منطقه به ورود حق نبايد نيز مزرعه پرورشي مالك هاي سگ

  

  پرواري و مولد مرغ شتر پرورش هاي واحد بهداشتي ،فني ظوابط  -11-2

   زمين و موقعيت -1

هـاي دام و طيـور و تـراكم     محل احداث واحد پرورش شتر مرغ از نظر سابقه وجود بيمـاري    

  .زا، در منطقه پرمخاطره نباشد اجرام بيماري

  .قابليت تامين آب كافي، بهداشتي و سالم باشدمحل احداث بايد داراي 

  .محل احداث بايد دور از محل استقرار انواع پرندگان آبزي و مهاجر باشد
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محل احداث براساس اطالعات سازمان هواشناسي و اطالعـات محلـي در معـرض طوفـان و          

همچنـين  هاي شناخته شده باشد و        محل احداث نبايد در مسيل     .هاي شديد و دائمي نباشد      باد

  .هاي تامين آب شرب قرار نگيرد در مسير قنات و چشمه

بايستي در مناطقي در نظر گرفتـه شـود كـه از              مرغ مي   زمين محل احداث واحد پرورش شتر     

  .  ميزان جمعيت بسيار محدود باشندنظرعاري يا از )  انواع موش( نظر زيست جوندگان

  

 فواصل -2

 قبيـل گـاو گوسـفند و بـز و انـواع طيـور و       در مناطق متراكم و پـرورش انـواع دام هـا از       

  .ها احداث واحدهاي پرورش شترمرغ ممنوع استكشتارگاه

  .بايد فواصل مناسب با ساير واحدهاي دامي و پرورش طيور مدنظر قرار گيرد

همچنين رعايت فواصل مناسـب ميـان بخـش هـاي مختلـف داخـل مزرعـه پرورشـي نيـز از                  

  .نيت زيستي مورد توجه قرار گيردمهمترين مواردي است كه بايد در ام

  

   نقشه و جايگاه -3

در نظر گرفتـه شـود و         در نقشه  ،هاي مورد نياز    نبا توجه به نوع سيستم مديريتي بايد مكا       

 در نظر گرفته شـود كـه   اي گونهجايگاه آن در نقشه با  توجه به رعايت  ضوابط بهداشتي  به     

  .م نشودموجبات انتقال آلودگي از محلي به محل ديگر فراه

  

 سايبان -4

شد و براحتي براي پرنده قابـل دسـترس باشـد و           اپناهگاه بايد عاري از اشياي خطرناك ب      

  .داراي نور كافي و فاقد كوران و همچنين بايد آفتابگير باشد

ز حــد محــيط بــه   اايجــاد فــضا و تجهيــزات مناســب جهــت جلــوگيري از ســرد شــدن بــيش

. شني جهت حمام شن توصيه مي گـردد   خصوص در سنين اوليه ضروري است و يك محل          

  . بستر پناهگاه بايد همواره خشك و غير لغزنده باشد و نظافت روزانه بستر بايد رعايت گردد

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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 آبخوري و دانخوري -5

اي باشد كه در دسترس پرنده باشند، به آسـاني       ها بايد به گونه    طراحي آبخوري و دانخوري   

ها تيز باشـند تـا بـه پـاي پرنـده  آسـيب              اقد لبه تميز و قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشند و ف         

  .ارتفاع آبخوري و دانخوري باييد متناسب با قد پرنده باشد تا پرنده داخل آن ها نرود. نرسد

  

 هاي جوجه هاي نگهداري و گردشگاه جايگاه -6

 مدنظر قرار گيرد تـا هـم از رشـد           راكم مناسب جهت فعاليت جوجه بايد     رعايت فضا و ت   

ت پا در پرنـده كنتـرل   كالًت درگيري و مش كالًمينان حاصل شود و هم مش     مطلوب پرنده اط  

  .گردد

  

 بستر جايگاه جوجه -7

هـا،    خطـر انتقـال عفونـت   اي باشد كه موجب به حداقل رسـاندن     بايد به گونه   بستر سالن   

 كـامالً جلوگيري از انباشـتگي و همچنـين جلـوگيري از صـدمات پـا گـردد بـه طـوري كـه               

  .بهداشتي و قابل شستشو و ضدعفوني كردن و مطابق نياز فيزيولوژيك حيوان باشد

 حاوي قطعات كوچكي مثـل سـيم، مـيخ،          گونه پوشش بايد توجه داشت كه      در مورد هر  

سـبب انباشـتگي    شـوند و  ها بلعيـده مـي   چوب و پالستيك نباشد زيرا اين اشياء توسط جوجه   

  .گردند ميآنها در سنگدان 

  

 بيمارستان -8

ايـن مكـان بايـد كـالً از بقيـه      . ايجاد محلي به عنـوان بيمارسـتان در واحـد پرورشـي الزامـي اسـت        

  .قسمت ها جدا باشد و پرندگان كسل و بيمار بايد از گله جدا و در بيمارستان نگهداري شوند

  

 قرنطينه  -9

 از  بهتر است بـا فاصـله زيـاد و خـارج          .  جدا باشد  قسمت ها  بايد از بقيه     نيز كالً اين محل   

  .مزرعه پرورشي احداث گردد
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له باد به ييد طوري تعبيه شود كه امكان انتقال بيماري از سمت قرنطينه به وسمحل قرنطينه  با

  .اي در قرنطينه نگهداري شوند  مزرعه نباشد و پرندگان تازه وارد به مدت تعيين شدهفطر

  

 هاي ضدعفوني حوضچه -10

گيرنـد كـه احتمـال آلـودگي ناشـي از           هائي قـرار      ضدعفوني بايد در محل    هاي  حوضچه

 بايد در جلوي كليـه درهـاي   هاي  حوضچه. هرگونه رفت و آمد را به حداقل يا صفر برسانند         

هـا، انبـار خـوراك، تهيـه خـوراك و       ورودي و خروجي مزرعـه، سـاختمان اداري، جايگـاه        

  . تعبيه شودكشي جوجه

  

 انبار خوراك -11

، فاصله پالت ها از ديوار، مبارزه بـا حيوانـات    انبار بايد رطوبت، دما، پالت بنديورددر م 

سـقف از جـنس مناسـب و     همچنين كف ديوار  و. جونده و موذي و حشرات رعايت گردد   

  .قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشد

  

 اتاق كارگران و كاركنان -12

 خانه هاي كارگري طـوري اسـتقرار   ،در صورتي كه  كارگران در مزرعه سكونت دارند    

  .ن ورود مستقيم به داخل فارم نداشته باشنديابند كه امكا

كارگران قسمت هاي مختلف حتي االمكان بايد ثابت باشـند، در غيـر اينـصورت بايـد جهـت        

بـه صـورتي   ...) دوش، تعـويض لبـاس،   (برنامه سركشي ضمن رعايت كليـه اصـول امنيـت زيـستي         

مت پرنـدگان سـالم بـه     ها به سمت بالغين و نيز از سـ     حركت نمايند كه از قسمت نگهداري جوجه      

  .كارگران بايد داراي كارت بهداشتي معتبر باشند. طرف پرندگان مريض باشد

  

  كشي و جمع آوري تخم جوجه -13

بطـور كامـل    طيـور  سـاير  در كـه  اسـت كمـي   )كوتيكول(محافظتي اليه شترمرغ تخم
 خمت داخل به هاي سطح تخم روزنه طريق از به راحتي تواند مي آب بنابراين .دارد وجود

 .ها گردد آلودگي شيوع باعث و دهد انتقال تخم درون به را ها ميكروب شده، وارد

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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. باشـد  خـشك  هميـشه  بايـد  النـه  رو اين از .شود مي آغاز گذاري تخم شروع با خطر

 بـار  يـك  وقـت  چنـد  هـر  بايـد  و شـوند  مي كثيف النه در داخل خاك يا و ماسه و شن

 ايـن  شـده،  سرد سرعت شوند به مي گذاشته روز پايان در كه هايي تخم. گردند تعويض

 به درون منفي فشار ايجاد و شود مي تخم داخل محتويات حجم كاهش باعث شدن سرد

 .كنـد  مي نفوذ تخم داخل به راحتي به رطوبت يا و باران صورت اين در .نمايد مي تخم

 لدليـ  بـه  شـود  مـي  تـشديد  نيـز  سـرما  بـا  كـه  منفي، فشار گرفتن در نظر بدون عمل اين

 جمع ها تخم تر سريع هرچه بنابراين. است پذير امكان منافذ طريق از نيز موئينگي خاصيت

 دود گاز توسط گرم هستند، ها تخم تا بالفاصله .شوند منتقل كشي جوجه به شده، آوري

 و تميـز  تخـم  انتقـال  وسـايل  هـا،  دستكش ها، دست است ممكن كه جا آن تا .شوند داده

 بـرس  با كثافات و نشوند شسته شترمرغ هاي تخم ،منافذ وجود دليل به .ضدعفوني شوند

 سـاير  از دارد امكـان  چنانچـه  نيـز  كـشي  جوجـه  .برداشـته شـوند   خـشك  پارچه يا و نرم

 افـراد  ورود از و رعايت مسائل بهداشتي نيز كشي جوجه در. باشد داشته فاصله تأسيسات

  .شود جلوگيري متفرقه

  

  واكسيناسيون -11-3

 بـه  تواننـد  مـي  هـا  واكـسن  هرچنـد  .شوند مي توصيه شترمرغ براي ها واكسن از بعضي

 توانـد  مـي  شده واكسينه پرنده ولي نمايند ايجاد ها مقابل بيماري در ايمني جزئي صورت

 واكسني نوع هيچ كه گردد مي قاطعانه پيشنهاد دليل همين به .نمايد عمل ناقل صورت به

  .ودنش استفاده دامپزشك تأييد بدون شترمرغ در
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 نكات ضروري در انجام واكسيناسيون طيور -11-3-1

  . طمينان حاصل كردا گلهقبل از مصرف واكسن حتما بايد از سالمت  – 1

 شـسته و  كامالًها را با آب فاقد مواد ضد عفوني  در روش آشاميدني الزمست آبخوري – 2

بخـوري اضـافي در نظـر     ها نيز كافي باشد و حتـي المقـدور تعـدادي آ             تميز كرد و تعداد آن    

 . گرفته شود

، كلـر و   ، آب آشاميدني فاقد امـالح  ست از آب مقطر اجهت رقيق نمودن واكسن الزم – 3

، آب جوشيده سرد شده و يا سرم فيزيولـوژي اسـتفاده كـرد و                 مواد ضد عفوني كننده ديگر    

 د وگـراد در نظـر گرفتـه شـو      درجه سـانتي 23بايستي حدود  درجه حرارت آب مصرفي مي

pH   باشد7آن برابر  . 

 فصل به و سن به بسته(ساعت 2– 4 را به مدت ها شترمرغقبل از محلول كردن واكسن،  – 4

 . نگهداريد تشنه) سال

 . آشاميده شودها شترمرغآب محتوي واكسن بايد خنك و در عرض دو ساعت توسط  – 5

توان اسـتفاده   في مي گرم در ليتر در آب مصر2-5/2به نسبت ) بدون چربي(شير خشك– 6

 . شود اضافه كردن شير سبب حفظ و ماندگاري ويروس واكسن مي. كرد

جهت واكسيناسيون به طريقه قطره چشمي و يا تزريقي نياز به افراد آموزش ديـده و بـه    – 7

 . باشد تعداد كافي مي

 تجـويز واكـسن در طـول سـاعات سـردتر روز      اميدنيجهت واكسيناسيون به طريقه آش – 8

 . يد مورد نظر قرار گيردبا

   .را قبل از مصرف و در خالل واكسيناسيون بخوبي تكان دهيد  هاي كشته واكسن – 9

 . سر سوزن مورد استفاده بايد تميز و عاري از آلودگي باشد – 10

درجه + 18تا +20(فالكن محتوي واكسن را قبل از مصرف مدتي در درجه حرارت اطاق  -11

 .  سپس اقدام به واكسيناسيون نماييدنگهداشته) گراد سانتي

در روش اسپري مطمئن باشيد كه گله مورد نظر عاري از آلـودگي مايكوپالسـمايي و    – 12

   .هاي تنفسي باشد ساير بيماري

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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  .سر سوزن جهت تزريق بايد با توجه به سن شترمرغ در نظر گرفته شود -13

  

  هاي واكسيناسيون  برنامه-11-3-2

  .شود  ماه توصيه مي3هاي زير   خصوصا براي جوجهواكسن آنتروتوكسمي -1

ها براي حصول يك      در شترمرغ .  زنده و كشته اجباري است     استفاده از واكسن نيوكاسل    -2

 واكـسن زنـده   كاسـل از واكـسن كـشته نيوكاسـل و نيـز از        بيمـاري نيو   عليـه  ايمني مناسب بر  

 .شود استفاده مي

 . گردد واكسن شاربن در مناطق پرخطر توصيه مي -3

كه در مزارع پرورش شترمرغ بيماري پاستورلوز مشاهده گرديد پس از تاييد              در صورتي  -4

 .بيماري بايد  از واكسن اتوژن استفاده شود

اگر در يك مزرعه پرورشي شترمرغ بيماري آبله بروز كرد پس از تاييد تـشخيص بايـد                  -5

 .ي استفاده كردهمه گله بر عليه بيماري آبله واكسينه شوند و بايد از واكسن آبله مرغ

 .  دامپزشك تزريق گردد دكترواكسن آنفوالنزا نيز بايد با تاييد -6

  برنامه پيشنهادي واكسيناسيون شترمرغ - 1-11جدول 

 توضيحات دز و روش واكسيناسيون سن واكسناسيون  واكسننوع نام بيماري

  آنتروتوكسمي

c.perfringens  

Type Bund D 

 واكسن روغني
   هفتگي1

  هفتگي4

  سي سي زير جلدي گردن 5/0

  سي سي زيرجلدي گردن1
 

   و  يا گردن سي سي زير بال1  هفتگي6-4 واكسن آبله پرندگان

 نيوكاسل
   السوتا-

  روغني كشته-

   روزگي14-10

   هفتگي4-3

   ماه6زير 

  ماه6باالي 

  قطره چشمي

  سي تزريق زير جلدي گردن  سي1

  سي تزريق زيرجلدي گردن  سي1

  جلدي گردنسي تزريق زير سي2

  ماه تكرار شود6تزريق هر 

 روغنيAI آنفلوانزا

   روزگي10-9

   هفتگي5

  ماه تكرار6هر 

   سي سي زير جلدي گردن1

   سي سي زير جلدي گردن1

  سي سي زير جلدي گردن2

   ماه تزريق تكرار شود6هر 

در مناطقي كه احتمال بيماري 

وجود دارد با نظر ستاد 

 آنفلوانزا اقدام شود
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  ردن و انتقالمقيد ك

براي گرفتن شترمرغ به دو كارگر نياز است كـه هريـك كنـار يكـي از پاهـاي شـترمرغ              

از يك عصاي سركج مخـصوص گـرفتن   . را از زير شكم و روي دم نگهدارند    ايستاده و آن  

هنگامي كه منقـار بـه سـطح زانـو رسـيد منقـار       . شود گردن براي پايين آوردن سراستفاده مي  

ايـن كـار مـانع      . دارنـد  دادن انگشت شست در آن بـه سـمت پـايين نگـه مـي              پايين را با قرار     

 ماننـد   عمليـاتي شترمرغ در ايـن وضـعيت بـراي         . شود برخورد از روبرو با پاهاي شترمرغ مي      

  . شود ، تزريق، خونگيري و معاينه نگه داشته مي برچسب زدن، دارو دادن

 امـا رضـايت بخـش نيـستند زيـرا           رونـد  هاي مقيد كردن در بعضي از مزارع به كار مـي           جعبه

  . ممكن است به پوست و پرها صدمه بزنند

هـا از پـشت روي سـطح        ها به كاميون، ممكن اسـت هـل دادن آن           هنگام سوار كردن آن   

هايي نيـاز دارنـد كـه ارتفـاع ديـواره جـانبي              هاي بالغ به كاميون    شترمرغ. شيبدار الزامي شود  

س پارچه كنفي يا كرباس بـراي جلـوگيري از آويـزان     متر بوده و با سايباني از جن     2/2ها    آن

كـف كـاميون معمـوالً بـا ماسـه، خـاك يـا علـف و          .شدن سرو گردن پوشـانده شـده باشـد     

هاي پرشده از علـف بـراي كـم كـردن صـدمه بـه پرهـا و پوسـت            هاي جانبي با كيسه    ديواره

هـا را بـه       مـرغ  ه شـتر  شوند كـ   هايي نيز داخل كاميون قرار داده مي       پارتيشن .شوند پوشانده مي 

كند و اين كار مانع از دراز كردن پاهاي شـترمرغ و لگـد شـدن                   تايي تقسيم مي   6هاي    گروه

  		.گردد ها مي آن

  

  ها معاينه شترمرغ

 آموز  دست كامالً و كرده عادت ها  ناانس به يابند  مي پرورش اسارت در كه هايي  شترمرغ  

 هرگـاه  .كـرد  رفتـار  آرامـي  بـه  بايـد  انـد  رفتهگ قرار اي  گوشه در كه هايي  جوجه با .شوند  مي

و يـا حتـي      ايـستند  مـي  حركـت   بـي  كننـد  فـرار  تواننـد   نمـي  كـه  شـوند  متوجه باره يك ها  آن

براي گرفتن يـك شـترمرغ بـالغ از يـك        . ها را گرفت    تك آن   توان تك   سپس مي . نشينند  مي

 كـه  شـود  ه ميشود و بر روي سر پرنده سرپوش گذاشت   دار استفاده مي    قالب مخصوص دسته  

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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. شود ه يا سرپوش مانع ديدن او شده و حيوان فوراً آرام مي  كالً اين   .از هر دو طرف باز است     

  .شود نظر است مقدور مي دادن شترمرغ به جلو يا عقب يا هر كجا كه مد سپس هل

  

  حمل و نقل

در تـوان     بالغين را مي   .شوند  مي نقل و حمل ،ويژه چوبي هاي محفظه در معموالً ها  جوجه

هـر پارتيـشن بـراي نگهـداري     . هـاي داراي پارتيـشن حمـل كـرد       ها يا در كاميون     كش اسب

هـر  . خـوردن شـود   اي پوشاند كـه مـانع سـر    بايد بگونه كف را.  شترمرغ كافي است6حدود  

ايـن كـار باعـث    . ها بتوانند سرشان را از آن خارج كنند بايـد بـسته شـود          شكافي كه شترمرغ  

 و گـرفتن  از بعد .ها استرسي وارد نشود     تر بتوان گرفت و به آن        آسان ها را بعداً    شود تا آن    مي

ها را بـه داخـل كـاميون          آن يكي  يكي و آرامي به توان  مي ها،  آن سر روي سرپوش گذاشتن

تـر   هاي طـوالني  براي مسافت. بار زدن و تخليه كردن بايد با آرامش انجام شود     . هدايت كرد 

هـا    وب و راننـدگي در شـب اسـت يعنـي هنگـامي كـه آن               بهترين كار بار زدن در هنگام غر      

.ترند آرام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي بارگيري شده جهت حمل  شترمرغ- 1-11شكل 
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  محصوالت شترمرغ  – مدوازدهفصل 

محصوالت اصلي شترمرغ گوشت و پوست و پر و محصوالت فرعي آن روغـن و تخـم        

  .باشد مي

  

  گوشت -12-1

باشـد كـه از       ترين انواع گوشت قرمز مـي        سالم  و ترين  چرب  گوشت شترمرغ يكي از كم    

شـترمرغ داراي خـواص   گوشت   .لحاظ طعم و ظاهر بسيار شبيه گوشت گوساله و گاو است          

  :ها عبارتند از اي است كه برخي از آن ويژه

 .كم چربي بودن-1

  .پايين بودن كلسترول-2

  .باال بودن پروتئين-3

 .تردي استثنائي عليرغم كم چربي بودن-4

 .واكنش مطلوب نسبت به ادويه جات-5
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پـائين  صوص كلـسترول  بخـ  بودن و حاظ كم چربنظر سالمتي به ل   گوشت شترمرغ از نقطه   

كنندگان در مـورد      توجه به باال رفتن آگاهي مصرف        اخيراً با  .باشد   مي ها  گوشتبهتر از ساير    

مشكالت مربوط به سطوح باالي كلسترول خون و امكان افزايش حمالت قلبي و مـشكالت    

ناشي از آن در صورت مصرف بيش از حد گوشت قرمز گاو و گوسفند، درخواسـت بـراي        

رود در دهة آينـده گوشـت ايـن پرنـده بـه               انتظار مي . رشد بوده است   به گوشت شترمرغ رو  

هــاي  گوشــت شــترمرغ بــه صــورت.  قرمــز باشــد گوشــتتــدريج جــايگزين مناســبي بــراي 

هاي تازه و منجمـد، بـصورت كالبـاس و        گردد كه شامل برش     گوناگوني در بازار عرضه مي    

   .باشند مي سوسيس، فيله و استيك و خشك شده يا نمك سود شده

   گرم گوشت شترمرغ100 مواد مغذي موجود در هر -1- 12جدول

  شترمرغ  گاو گوشتي  مرغ  عنوان

  2  3/16  6/3  )گرم(چربي 

  58  84  85  )گرم ميلي(كلسترول 

  114  256  185  )كيلوكالري(انرژي 

  9/21  20  4/21  )گرم(پروتئين 

  2/5  9  13  )گرم ميلي(كلسيم 

  

افتد و اين مطلب تاكيـدي بـر           ماهگي اتفاق مي   7-8در سن   در شترمرغ   ها    توسعه ماهيچه 

توانـد پتانـسيل      باشد كـه مـي       ماهگي مي  6ها خصوصاً تا سن       ضرورت تغذيه مناسب شترمرغ   

توجه به اين نكته ضروري اسـت   . مناسب را جهت توليد ماهيچه در سنين باالتر بوجود آورد         

و نيـز افـزايش      مـاهگي اكثـر مـواد غـذايي در افـزايش ضـخامت پوسـت                 8كه پس از سـن      

  .موثر هستندهاي چربي شكم و چربي زير پوست  اليه

 بـوده و ارزش  جيـره هـاي نـامتوازن   هاي ذخيره شده ناشي از  بايد توجه داشت كه چربي  

. گـردد ها خواهد داشت و حتي گاهي موجب بروز ضايعاتي در پوست مي             كمي براي پرنده  

همچنين نوع فرمول مورد استفاده در      بديهي است كه كيفيت مواد مصرفي در تغذيه پرنده و           

تهيه خوراك تاثير مستقيمي در كميت و كيفيت گوشت توليدي خواهـد داشـت بـه طـوري       
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 در افـزايش ميـزان گوشـت        مثبتـي توانـد تـاثير        شـده مـي    متـوازن كه يك خوراك خوب و      

  .توليدي و دستيابي به باالترين كيفيت داشته باشد

  

  پوست -12-2

 در  هـا   پوسـت ت شترمرغ است و به عنـوان يكـي از بهتـرين             پوست از مهمترين محصوال   

 40پوست شترمرغ در آفريقاي جنوبي حـدود     . ساخت محصوالت چرمي شناخته شده است     

  . دهد  درصد درآمد حاصل از كشتار شترمرغ را به خود اختصاص مي50تا 

  

  

  

  

  

  

  

  

   محصوالت چرمي با پوست شترمرغ-1- 12شكل
  

  :فيت پوست بشرح ذيل استمهمترين عوامل موثر بر كي

  اندازه پوست �

  هاي پوست چگونگي رشد فوليكول �

  ضخامت پوست �

  )تعداد در هر دسي مترمربع(ها بر روي پوست نحوه توزيع فوليكول �

  عاري بودن از خراش و صدمه پوست �

  ها  عاري بودن از ساير زائده �
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ديريت و نيـز گونـه   ها خود متاثر از برخي عوامل مانند سن كشتار، نوع تغذيه، مـ    اين ويژگي 

  .باشد شترمرغ مي

  

   اندازه پوست-12-2-1

بـدون انباشـت   بايـد  و بـوده  اندازه پوست مطابق با حجم بدن و ناشـي از تغذيـه مناسـب               

با اجراي برنامه غذايي مطابق با توان ژنتيكي پرنده، در پايـان          . باشد  چربي اضافي زير پوست     

كـه پرنـده از تغذيـه         در صورتي  .خواهد شد  ماهگي الشه از كيفيت مناسبي برخوردار        9سن  

مناسب برخوردار نباشد تنها وسيله براي دستيابي به اندازه رضـايت بخـش پوسـت، طـوالني                 

  . باشد كردن دوره پاياني پرورش مي

  

  ها و تاثير آن بر روي كيفيت پوست  توسعه فوليكول-12-2-2

ها را با سن پرنـده در   وليكولاز نگاه سنتي، بسياري از فرآوري كنندگان پوست، اندازه ف        

هـا را در سـنين بـاالتر     شـود كـه شـترمرغ      دانند و از توليدكنندگان درخواست مـي        ارتباط مي 

. هاي بزرگتر بر روي پوسـت اطمينـان حاصـل نماينـد     كشتار نمايند تا از دستيابي به فوليكول      

ريـسك  و   هـاي جـانبي افـزايش يافتـه         غـذاي بيـشتري مـصرف شـده، هزينـه          در اين حالت،  

ها در آفريقـاي جنـوبي در    بطور سنتي بيشتر شترمرغ .يابد صدمات به پر و پوست افزايش مي

شوند و تنها علت آن دسـتيابي بـه رشـد كامـل فوليكـول بـا هـدف          ماهگي كشتار مي 14سن

  .افزايش كيفيت پوست بوده است

توانـد بطـور    ها مي ها و سرعت توسعه آن   دهد كه اندازه فوليكول     تحقيقات اخير نشان مي   

در يـك   . توسـعه يابـد   ) هاي اساسي   اسيدآمينه(هاي سولفوره   موفقيت آميز با تامين اسيدآمينه    

 مـاهگي بطـور قابـل       7 تـا    5/5هاي سولفوره در سن       طرح آزمايشي محدود كردن اسيدآمينه    

در صورت محروميت يا كمبـود خـوراك        . ها جلوگيري نمود    اي از توسعه فوليكول     مالحظه

 مـاهگي كامـل   12توانـد تـا    هاي سولفوره، رشد كامل و توسعه پرها نمـي       دآمينهپرنده از اسي  

  . خوبي برخوردار باشدتوازنلذا جيره شترمرغ در تمام سنين و مراحل رشد بايد از . گردد

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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 سختي پوست پرندگان جوان در طول فرآيند دباغي مي باشد كه            ،يكي از مشكالت قديمي   

ي آمينـه و ميـزان مـواد معـدني كنتـرل گـردد از ايـن رو           اين ضخامت بايستي بوسيله اسيدها    

اي متعـادل و علمـي بـه سـن         ي با كيفيت برتر متعلق به پرندگاني است كه بـا جيـره            ها  پوست

پوست شترمرغ پس از گذراندن مراحـل ويـژه فـرآوري و دبـاغي يكـي از                .رسند  كشتار مي 

لحـاظ جايگـاه بـا پوسـت        كـه از     .فـراهم مـي كنـد     هـاي دنيـا را        تـرين چـرم     بهترين و مجلل  

چرم شترمرغ لطيف و بسيار با دوام بـوده كـه محـصوالت    . كند كروكوديل و مار برابري مي    

چـرم بدسـت آمـده از        .تـوان از آن تهيـه نمـود         را مـي  ... مختلفي نظير كيف، كفش، پالتو و       

شترمرغ در دو نوع چـرم حاصـل از پوسـت بـدن و چـرم بدسـت آمـده از پوسـت سـاق پـا                       

از  . باشـند  مـي  خـود  خـاص  فرد و زيبـاي   به  هاي منحصر  هر كدام داراي ويژگيباشد كه مي

هـاي موجـود در روي پوسـت         فوليكـول  هاي منحصر به فرد پوست بـدن ايـن پرنـده            ويژگي

ترين فاكتورهـاي ارزش      ها از اصلي    ها و تراكم آن     باشد كه وضعيت آرايش اين فوليكول       مي

 مترمربـع   25/1هر شترمرغ بالغ كشتار شـده حـدود         بطور معمول از    . باشد  گذاري پوست مي  

بايستي توجه داشت كه عـالوه بـر تـراكم و     .آيد چرم بدن و دو عدد چرم ساق پا بدست مي    

ها، نحوه برش پوست، كوچكي و بزرگي و سالم بـودن تـاثير بـه سـزائي را              آرايش فوليكول 

قت كامـل پرنـدگان را       بايستي با د   دهندگان  پرورش لذا   ،گذاري آن خواهد داشت     در قيمت 

محصوالت  . حفظ نمايند  ،شود  شان مي  از صدمات احتمالي كه موجب كاهش ارزش پوست       

بـسيار بـا ارزش بـوده و بـا          ... پوسـت شـترمرغ اعـم از كيـف، كفـش، پـالتو و               از  تهيه شـده    

  .رسند هايي باال بفروش مي قيمت

  

  

  

   پوست شترمرغ پس از-2-12شكل

   دباغي و رنگرزي
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  كني ت پوس-12-2-3

   طرح خط برش و برش پوست-12-2-3-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خط برش پوست -3- 12شكل

  

بـراي بـرش پوسـت ضـخيم سـاق پـا از           .چاقوهاي مخصوص ايـن كـار اسـتفاده كنيـد          از-1

و  باريـك  چاقوهاي از	كوتاه و براي ايجاد خط برش بر روي پوست تنه          چاقوهاي باريك و  

  .كنيد چاقوهاي پهن استفاده سازي پوست از جداًدر نهايت براي  بلند و

كه در زمان كشتار حداقل صدمه به پوست برسد سعي كنيد            براي آن  براي راحتي كار و    -2

اين عمل همچنين باعث خواهد شد تا     در زمان كشتار از محل مچ پاها آويزان كنيد         پرنده را 

  .نندك ميبه پرها بخورد در نتيجه پرها ارزش اقتصادي خود را حفظ  ب كمتريآخون و

نـوع از روي      پس از كشتار و خونگيري كامـل، ابتـدا تمـامي پرهـا را براسـاس انـدازه و                   -3

  .دسته كنيد وبه انبار پر انتقال دهيد  كرده وجداًپوست 

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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   پركني-4- 12شكل

  

اين خط بـرش  ). همانند تصوير(  از دنبالچه پرنده خط برشي را به سمت پايين ايجاد كنيد  -4

كـه خـط بـرش در محـل      نآمهـم  ، مستقيم باشد و تا گردن پرنده ادامه پيدا كنـد    كامالًبايد  

گـاه پوسـت را از محـل مقعـد      چشـما نبايـستي هـي    چرخد و  به دور آن مي   كامالًمقعد پرنده   

  . ببريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  كني در شترمرغ  پوست-5- 12شكل

هـا   آن ها حركت كند وهيچگاه    از كنار پينه   بايستي  مي خط برش    ريالدر زمان برش پوست   

  . نكنيدجداًرا از روي پوست 

 به سمت پاها و بـال پرنـده اسـت كـه         شكل هاي صليبي   مهمترين قسمت ايجاد خط برش     -5

  )به تصوير دقت كنيد( كنند ميرع اين خط را به صورت اُريب ايجاد اكثر مزا
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   برش پوست-6- 12شكل

  

تا آخرين فوليكـول     ها حركت كرده و     در امتداد فوليكول   كامالًخط برش در ران پرنده      

ها از قسمت بااليي پينه سـينه شـروع شـده و در            خط برش در بال    .بدادامه مي يا   )قوس ران   (

روي  هاي پـر بـر     حركت مي كند بدين ترتيب فوليكول      هاي پر  امتداد اولين رديف فوليكول   

ها بايد  هاي ران و بال  خط برش. قرار مي گيرند  ،بال فقط در يك سمت پوست برش خورده       

  .رنده ايجاد شده عمود باشند بر خط برشي كه بر روي سينه و شكم پكامالً

  

   نحوه شستشو و نگهداري پوست-12-2-3-2

 . با آب سرد بشوييدكامالًپوست را : الف

  

  

  

  

  

  

  

  شستشوي پوست- 7-12شكل 

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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 . نكنيدجداچربي پشت پوست را : ب

  .گردن به صورت كامل بر روي تنه بايد بماند: پ

 
  برش ساق پاها -12-2-3-3

از پشت مفصل زانـوي پرنـده خـط برشـي را بـه صـورت             بايدبراي برش صحيح ساق پا      

پرنـده ايجـاد كنيـد و در صـورتي كـه خـط بـرش قبـل از                    تا انتهـاي هـر دو انگـشت        مسقيم

  .ارزش كمتري برخوردار خواهند شدساق پاها از  ،ها قطع شود انگشت

  

  

  

  

  

  

  شترمرغ پاي ساق چرم -8- 12شكل

  

  

  طريقه صحيح نمك سود كردن پوست -12-2-3-4

 ، )اين پوست بايد داراي برش صحيح و بـدون پـر باشـد   (  كردن پوست از دامجداًپس از   -1

  . شستشو دهيدكامالًآن را ابتدا با آب سرد 

غلظت آب نمـك بـه      { كنيد ور غوطه غليظ نمك آب در ساعت	 3 را به مدت     ها  پوست-2

  .} باشد كه مقداري نمك در ته ظرف ديده شوداي گونه

 خيس كـرد و پـس از آن         توان  مي جلد پوست    100ليتر آب نمك فقط      1000در هر    : 1بند  

 .بايد آب را تعويض نمود چرا كه آب آلوده خواهد شد

 . آنتي باكتريال اضافه كنيد درصد ماده3به آب نمك  : 2بند

اي آويـزان كنيـد      گونـه به   سايه در افقي لوله	 از و كنيد خارج نمك آب از را ها  پوست 	-3

سـپس  	ارج شـود  خـ  آن از آبـه  خـون  تـا  دهيـد  اجازه نباشند و  ارتباط در نزمي 	كه پوست با  
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زيــر و روي پوســت ( نمـك ســود كنيـد  كــامالً را بــه تنهـايي در ســايه  هـا  پوســتهريـك از  

 بمانـد  حالـت  همـين  در سـاعت 24 تا 	اجازه دهيد  و) از نمك پوشيده شود    كامالً بايستي  مي

بهتـرين دمـا    (به انبـار سـرد منتقـل كنيـد         را   ها  پوست و سپس نمك را از روي پوست تكانده      

  ) درجه سانتي گراد مي باشد4براي نگهداري پوست 

 را ها  آن روي و كنيد انبار هم روي يخچال يك در يا و خنك اتاق يك در را ها  پوست 	-4

اي  به گونـه 	.اي بزرگ استفاده كنيديد از جعبه  توان  ميبراي اين كار    . بپوشانيد كامالً نمك 	با

 پهن و   كامالً(  روي آن گذاشته   بر را پوست سپس و بپوشانيد 	كه ابتدا كف جعبه را با نمك      

 بپوشانيد كه هيچ قسمتي از پوست ديـده نـشود           اي  گونهو سپس تمام آن را با نمك ب       ) صاف

  . را هم به همين صورت بر روي آن انبار كنيدها پوستو مابقي 

  . اسيد بوريك و پودر نفتالين بيافزاييد درصد10حله به نمك استفاده شده در اين مر : 1بند 

 . انبار كردتوان مي را تا يك ماه ها پوستبا اين روش 

 
 
 
 
 
  

  

 
 

  

  روش انبار كردن پوست-9- 12شكل

  پر -12-3

يكي از محصوالت اصلي شترمرغ كه باعث معرفي اين پرنده به عنوان پرند پرورشي در               

ليـل زيبـايي و لطافـت       بـه د  شـترمرغ   پـر   .  شـترمرغ اسـت     پـر  ،كل دنيا براي اولين بار گرديد     

توانـد   شود و از اين نظر اين محصول شترمرغ مـي      در موارد تزئيني استفاده مي     فرد به   منحصر  

  .  باشددهندگان پرورشمنبعي براي افزايش سود دهي 

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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   كاربرد پر-10- 12شكل
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  رمرغانواع محصوالت از پر شت

  انواع پر-12-3-1

  :شود در شترمرغ بسته به  جنس و سن به انواع زير تقسيم بندي مي پر

  شاهپرهاي شترمرغ نر

)  عـدد در دو بـال      48 مجموعـاً ( عدد پر سفيد رنگ وجود دارد      24در هر بال شترمرغ نر      

  .شوند  نوع مختلف تقسيم مي6كه براساس كيفيت و طول به 

  پوش پرهاي نر

سفيد رنگ هر بال پرهاي سياه رنگـي نيـز وجـود دارد كـه از جـز پـوش         بر روي پرهاي    

  .شود پرهاي شترمرغ محسوب مي

  پرهاي شترمرغ ماده

Famines  

شود، اين پرها بر اساس رنـگ بـه دو            اين نام به پرهاي اصلي بال شترمرغ ماده اطالق مي         

ي شترمرغ نـر بـه    شود و براساس كيفيت و طول همانند شاه پرها          نوع تيره و روشن تقسيم مي     

  . گردد  نوع تقسيم مي6

Drab 
 كه روي پرهاي اصلي بال را مـي  رود  مياين نام براي پوش پرها در شترمرغ ماده به كار           

  .وشاندپ

Floss 
  : اين نوع پرها زير بالها و سينه وجود دارند و بسته به جنسيت دونوع هستند 

   در شترمرغ نرBlack floss  -الف

  شترمرغ مادهدر  Drab floss  -ب

البته بسته به نژادهاي مختلف ممكن اسـت در شـترمرغ مـاده اي پـره بـه رنـگ نقـره اي                       

 Blond floss و يا بـه رنـگ طاليـي باشـند كـه      Silver flossباشند كه در اين صورت 

  .شود ناميده مي

Bodies  

  :بدن هستند كه سه نوع مختلف دارند پرهاي پوشاننده سطح

 شترمرغ   پرورش راهنماي
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  .هاي نر به دست مي آيد از شترمرغكه   black bodies  -الف

  .شود هاي ماده استحصال مي  كه ازشترمرغdrab bodies -ب

  .ها است كه پرهاي بدن جوجه chick bodies  -ج

Tails  

قهـوه اي و در مـاده بـه    -پرهاي ناحيه دم هستند كه در شترمرغ نر به رنگ سفيد و سـفيد      

  .اي روشن تا تيره استرنگ قهوه

Spadonnas 
  .شوند ها كه به رنگ هاي سفيد وتيره تقسيم بندي مي  به دست آمده از بال جوجه پرهاي

  

  شكل پر

   پركني و روش هاي آن در شترمرغ-12-3-2

 3ابتدا با تعريف    . پردازيم  هاي پركني در شترمرغ مي     در اين بخش به بررسي انواع روش      

  :كنيم اصطالح در اين باره شروع مي

Plucking : ن پــر بــه طوركامــل از انتهــا اســت، ايــن روش بــراي   كــردجــداًبــه معنــي

الزم بـه ذكـر اسـت در    . رود مـي هايي از بدن پرنده كه پرهاي سـستي دارد  بـه  كـار              قسمت

 آزار پرنـده و   پوست داشـته باشـند ايـن روش موجـب       كه پرها اتصاالت محكمي به    صورتي

بايـد بـراي پركنـي      اگر هدف فروش پر باشد از اين روش         . گردد  ميخونريزي در آن ناحيه     

  .استفاده شود

Clipping:       5 به معني بريدن پرها است و اين عمل به وسيله قيچي باغبـاني از ناحيـه تقريبـا 

در اين روش كل پر و قـسمتي از سـاقه           . شود  سانتي متري محل اتصال پر به پوست انجام مي        

  . ور زمان خشك شودبقيه ساقه روي بدن پرنده مي ماند تا به مر شود و  ميجداًانتهايي آن 

Quilling:        شود و ساقه پر باقي مانـده و خـشك شـده               اين كار بعد از بريدن پرها انجام مي

ايـن كـار بايـد حـداقل دو مـا بعـد از جمـع        . گـردد  مي جداًبه وسيله انبر دست از بدن پرنده       

ول پـر   هنگام انجام اين كار بايد احتيـاط فـراوان نمـود تـا بـه فوليكـ                . كردن  پرها انجام شود    
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آسيب نرسد زيرا آسيب فوليكول پر موجب رشد غير عادي پرهاي بعدي و همچنين آسيب               

  .پوست بعد از كشتار خواهيم بود

ــي     ــد از روش تركيب ــت باش ــت پوس ــدف بهبودكيفي ــر ه  Quilling و Clippingاگ

  .گردد استفاده مي

توانيد   و مي پس از پركني كامل، شش ماه بعد دوباره شاهد رشد كامل پرها خواهيد بود               

  .مجددا پركني را انجام دهيد

  

   زمان انجام پركني-12-3-3

  پركني در مزارع پرواربندي-12-3-3-1

-شش ماهگي پرهـاي جوجـه      در سن . تواند در شش ماهگي انجام شود       اولين پركني مي  

در . رسـند  شوند و هـشت مـا بعـد ايـن پرهـا بـه بلـوغ مـي                  گي با پرهاي جواني جايگزين مي     

، پرنده را تـا     باشد  مي فروش پوست و پر از اولويت باالتري نسبت به گوشت            كشورهايي كه 

باعـث   اين كار عالوه بـر بهبـود كيفيـت پـر    . دهند تا پرها به بلوغ برسند  ميپروار ماهگي   14

  . گردد ميباالتر رفتن كيفيت پوست هم 

 تا زمـان  ي پرهاي ثانويه كهها فوليكولشود و  پركني باعث بهبود كيفيت پر و پوست مي      

شوند جاي خود را روي پوست بـاقي ميگذارنـد و ايـن امـر موجـب افـزايش                     كشتار بالغ مي  

  .شود كيفيت و زيبا شدن پوست و پر مي

  

   پركني در مزارع مولدين-12-3-3-2

شـود پرهـاي    توصـيه مـي  . شـود  پر كني در مولدها در دوره استراحت جنـسي انجـام مـي          

 و  نـد شود پرنده پرهـاي خـود را بازيـابي كن            باعث مي  كار اين. معيوب و ژوليده كنده شوند    

شـود و   پرنـده در بـاكس مخـصوصي مهـار مـي         .شروعي مناسب در فصل توليد داشته باشـد       

  .شوند ها، سينه و دم كنده مي پرهاي ناحيه بال
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. هنگام صبح و قبل از طلوع  آفتاب صـورت پـذيرد         به پركني در هواي خنك و ترجيحاً     

  .شود اشد موجب افزايش خونريزي و استرس بيشتر در پرنده مياگر دماي هوا باال ب

توليـد اسـپرم و      هـاي جنـسي شـده و       تحريـك و ترشـح هورمـون       مولـدها سـبب    پركني

و موجـب افـزايش كميـت و كيفيـت توليـد           نماينـد  گـذاري را در پرنـده تحريـك مـي          تخم

  .گردند مي

 لبـاس و دكوراسـيون بـوده     در ساليان پيش غالباً در تزئين   :رد مصرف پرهاي شترمرغ   امو

است به طوريكه در ابتداي پرورش صنعتي اين پرنـده بـه منظـور بدسـت آوردن پرهـاي آن            

گرفت و تجارت جهاني پـر شـترمرغ در ابتـداي ايـن صـنعت، تجـارتي چنـدين                     صورت مي 

امروزه نيز عالوه بر مسائل تزئيني و دكوراسيون و         .گرديده است   ميليون دالري محسوب مي   

هـاي كوچـك و تجهيـزات     ها از پر شترمرغ جهت تميز كـردن دسـتگاه         در كارناوال  استفاده

در كشور ما پـر شـترمرغ جهـت        .كنند   نيز استفاده مي    و ساخت گردگير   حساس الكترونيكي 

 و بـا  گرفتـه هاي عزاداري در روزهاي عاشورا و تاسوعا مورد استفاده فراوان قـرار     تزئين علم 

كيفيت پرهاي توليـدي بـسته بـه        . گيرد   انجام مي   اينكار آلمانواردات پر از كشورهايي نظير      

آب و هواي منطقه، شرايط پرورشي و نوع تغذيه بسيار متفـاوت بـوده و در ايـن ميـان تـاثير                      

 عالوه بر اينكه از نظر اقليمي نيز بهتـرين  ،باشد تغذيه در كيفيت پرها بيشتر از ساير عوامل مي    

دهـد كـه    نتـايج تحقيقـات بدسـت آمـده نـشان مـي           .آينـد   پرها در مناطق خشك بعمـل مـي       

  .در كيفيت پر بسيار موثر است هآمينه سولفور اسيد

 
 
  

  

  

  

   پركني در -11-12شكل 

  مولدين
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 تخم شترمرغ-12-4

 بعنوان تخم خوراكي بصورت مستقيم جهت تهيه خـوراك      شترمرغ بدون نطفه    يها  تخم

و يا در صـنايع جـانبي مثـل شـيريني و شـكالت سـازي مـورد اسـتفاده قـرار                      ) مانند خاگينه (

  .گيرندمي

  تركيب مواد مغذي بخش هاي مختلف تخم شترمرغ

  پارامتر

خاكستر   )درصد(چربي   )درصد(پروتئين   )درصد(آب 

  )درصد(

  هزرد

6/50  15  3/31  9/1  

  سفيده

7/88  8/9  -  87/0  

  

هاي بدون نطفه تنها به موارد خـوراكي محـدود نـشده      جالب است بدانيد استفاده از تخم     

ها نيز موارد كاربرد گوناگوني در تهيـة لـوازم تزئينـي دارنـد               هاي زيباي اين تخم     بلكه پوسته 

اشـياء هنـري بـسيار بـا ارزش تبـديل      ها را به  ها، تخم كه نقاشي و يا حكاكي روي آن    بطوري

  .سازد مي

        

  

  

  

  

  

  

  

  هاي شترمرغ تزئيني نمونه تخم -15-12شكل 

    روغن شترمرغ -12-5

كـه  . آيـد   ليتر روغن به دسـت مـي       6  الي 4 يك شترمرغ حدود     محوطه شكمي از چربي   

ر بـه   در حقيقـت بـدن انـسان قـاد         ( 9 و   6 ،3بدليل دارا بودن اسيدهاي چرب ضروري امگـا         
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اي در صـنايع      مـصرف گـسترده   ) باشـد   ساخت اين اسيدهاي چرب ضـروري و حيـاتي نمـي          

  	.داروئي و آرايشي و بهداشتي دارد

هاي درمـاني جهـان اسـت كـه بـه علـت ريـز مولكـول          همچنين يكي از موثرترين روغن   

 هـاي چربـي   هاي روغن شترمرغ شبيه و هم سـايز مولكـول   به بيان ديگر اندازه مولكول      ( بودن

 جـذب  كامالًاي پخش و از طريق منافذ پوست         العاده  با سرعت فوق  ) پوست بدن انسان است   

در ايجـاد آرامـش و راحتـي      شگفت انگيـز روغـن شـترمرغ    منافعشواهدي مبني بر   . شود  مي

 آفتـاب  هـاي ديگـري مثـل     هـاي پوسـتي و نـاراحتي    حاصل از مصرف آن در درمان خـارش     

 ،  قانقاريـا ، سـوختگي پوسـت  ، بريـدگي پوسـت    ، هـا   خشكي پوسـت و لـب      ، تاول،  سوختگي

كه به علـت عـدم مـسدود كـردن منافـذ      . اي و سائيدگي پوست وجود دارد  كوفتگي ماهيچه  

پوست به حفظ و سالمت غشاهاي پوستي كمك كرده و بدون چربي دادن به پوسـت آن را    

  .كند تغذيه مي

مرغ به عنوان  ز روغن شتر  هاي مصري، رومي و آفريقايي ا        سال قبل در فرهنگ    3000در  

مـستندات تـاريخي   . شـد   يك ماده آرايشي و نيز براي درمـان درد و روماتيـسم اسـتفاده مـي               

گردنـد و   هاي خيلي قديم يعني قرن اول پس از ميالد بر مـي           مرغ به زمĤن    راجع به روغن شتر   

گزمـا،  هـاي پوسـتي، ا      هـا، نـاراحتي     به استفاده گسترده از روغن براي درمان زخم، سوختگي        

كند و اين رويه براي صدها سـال ادامـه    خشكي پوست و مو و بسياري موارد ديگر اشاره مي       

پليني فيلسوف رومـي قـرن اول پـس از مـيالد مطالـب مبـسوطي دربـاره فوايـد                    . داشته است 

 روغـن  صـبا  ملكـه  و كلئوپـاترا    موجـود  بر اساس مدارك   .استفاده از روغن شتر مرغ نوشت     

مـا مـي     امـروزه . انـد كـرده   مـي  استفاده خود پوست لطافت و حفظ و ئيزيبا براي را شترمرغ

اسيدهاي چرب ضـروري بـه     . دانيم كه روغن شترمرغ حاوي اسيدهاي چرب ضروري است        

بخـشد و     حفظ سالمت غشاهاي سلول كمك كـرده، اسـتفاده از مـواد مغـذي را بهبـود مـي                  

امي را كه به كنتـرل فـشار خـون،    ها مواد خ آن. كنند ميو تقويت متابوليسم سلولي را كنترل    

 هـر  9 و اُمگا   6اُمگا  . نمايند   فراهم مي  ،كنند  درجه حرارت بدن و ساير اعمال بدن كمك مي        

باشـد كـه     طبيعي مي درصد100اين روغن   . دو مرطوب كننده و حالت دهنده پوست هستند       
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يـن  سـازگاري ا . رسـاند  را بـه حـداقل مـي   ) آلـرژي (خطرات ناشي از حساسيت هاي پوسـتي     

روغـن   .باشـد   روغن با پوست از نظـر درامـاتولوژيكي مـورد تاييـد متخصـصين پوسـت مـي                 

شترمرغ براي توليد محصوالت حفاظت كننده پوست، مـو و لوسـيون هـاي برطـرف كننـده          

  .درد ايده آل است



  

  

   سفيد256
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