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این مجموعه به همکاري و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته و 
بدیهی است این نشریه عاري . صمیمانه دست یاري آنها را جهت ارتقاء این صنعت می فشارد

 .راهنمایی هاي گرانقدر شما هستیماز اشکال نمی باشد، لذا همواره نیازمند 
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  سرمقاله
داران  ي مزرعهزادر ابتداي این صنعت بخش درآمدهاي وارداتی  فروش پرندگان مولد و جوجه گیري صنعت شترمرغ، ابتداي شکلاز 
مولد را در بازار گرفت، این در حالی بود که هنوز  هاي تولید شده داخلی جاي وارادات جوجه و پرنده تدریج فروش جوجهبه . بود

در همین منوال پرندگان مولدي که . تدبیري براي فروش محصوالت اصلی شترمرغ از قبیل پوست، گوشت و پر در نظر گرفته نشده بود
شت اشتباه فاحشی بود که وار گگوشت مولد به باز عرضه. شدند و روانه بازار میکشتار  آسیب دیده بودند بر اثر جراحات فیزیکی گاهاً

این   کیفیت پایین گوشت شترمرغ مولد خود باعث تبلیغ منفی در عرضه گوشت در ابتداي صنعت جلوي رشد صنعت را گرفت چرا که
شد  نقطه عطفی نیز در صنعت محسوب می داران بود که سال نزولی صنعت شترمرغ و ریزش بسیاري از مزرعه 1386سال  .گردید پرنده 

هاي  ر جدیدي را در سالشد که شاخه و بازا راناین پرنده در ای پرواربنديچرا که کاهش ناگهانی قیمت جوجه شترمرغ منجر به آغاز 
باید راه حلی در خصوص مصرف محصوالت   87در این سال و سال به دلیل عدم تقاضاي خرید جوجه شترمرغ  .کرد می آتی فراهم

داران بزرگ صورت گرفت که تا حدودي فضاي خالی  زرعهاي خصوصی و مه ت جزئی توسط بخششد که تبلیغا در نظر گرفته می
مزرعه داران تبلیغات را پرکرد، با این حال هنوز سایر محصوالت شترمرغ از قبیل پوست و پر سهمی در بازار فروش نداشت و عمده 

ها در سنین  به دلیل پروار پرنده و کشتار آنبه تدریج افزایش کیفیت گوشت شترمرغ عرضه شده به بازار . ریختند پوست و پر را دور می
 يپرواررشد مزارع خرید پر و پوست رونق گرفت و  1389و از سال  ها باز کرد ها و رستوران در برخی از فروشگاهپائین جاي خود را 

  .گرفتن توجهی در عرضه محصوالت صورت رشد شایاو  نیز روندي افزایشی داشت
این سال این سهم  ازدرصد بود که با خرید پوست و پر  100تقریبا   89سهم گوشت در سودآوري فروش محصوالت شترمرغ تا سال   

   .دهد اربند به خود اختصاص میولی همچنان بیشترین سهم را در پر کردن فضاي درآمد پرو تا حدودي کاهش یافت
فروش محصوالت با  -ب و خرید مواد اولیه با  قیمت مناسب -الف: کند ی سوددهی یک مزرعه پرواري را ضمانت میدو بخش کل

  ت مناسبمقی
آوري این موارد سهم به  سزایی در سود شود که تغییرات هاي جاري می هاي جیره، جوجه، کارگري و سایر هزینه بخش اول شامل هزینه

  . در خصوص آن بحث گردید 8له برآورد قیمت پرواري در نشریه شماره پرواربندي شترمرغ دارد که در مقا
گوشت . عمده سود بخش پرواربندي را شامل می شود ،هنوز در کشور ما فروش گوشت بخش دوم باید به این نکته اشاره کرد کهدر 

مه جانبه در بخش فروش آن همچنان محسوس است کند که نیاز به تبلیغات ه بندي ایفا میشترین سهم را در درآمدزایی پروارهمچنان بی
 سهم پوست وتواند  از مواردي که می. تواند در افزایش سوددهی نقش کلیدي بازي کند ی افزایش کیفیت پوست و پر نیز میو از طرف

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد در بازار فروش افزایش دهد می را پر
 کشتار و پوست کنی  افزایش دانش -1

 محصوالت صحیح دارينحوه انبار -2

 پرواريو  هاي مزرعه از قبیل پرورش مولد مدیریتی در تمامی بخش تمرکز -3

 تغذیه مناسب -4

 استفاده از استانداردهاي مناسب در ساخت جایگاه -5

 گله یژنتیک کیفیت افزایش -6

  
  .ها صورت گیرد هاي کلی در تمامی بخش بازنگريآل تمام محصوالت شترمرغ نیاز است تا  جهت رسیدن به بازار فروش ایده
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  اخبار صنعت
  تشکیل جلسه تعاونی پرورش دهندگان شترمرغ سراسر کشور

دهندگان شترمرغ تشکیل  ، با حضور اعضاء و پرورش18/12/93جلسه تعاونی پرورش دهندگان شترمرغ سراسر کشور در تاریخ 
  .این جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدنداعضاء هیئت مدیره  و بازرسین تعاونی در . شد

بنابراین گزارش، به ترتیب امیرجرك، مجتبی ایاز، شاپور ولی دشتی، نوراله نیکخواه و علیرضا پیروزفر با راي اعضاء به عنوان 
  .هیئت مدیره انتخاب شدند

بازرس اصلی و نیره لهاردي مقدم همچنین آزاد آذرخش و بهزاد فروزنده نیز به عنوان عضو علی البدل و علیرضا زاهدي شمس 
  .بازرس علی البدل انتخاب شدند

  . در پایان جلسه مقرر شد، هیئت مدیره از بین خود هیئت رئیسه و مدیر عامل را انتخاب کنند

  تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره تعاونی پرورش دهندگان شترمرغ سراسر کشور
اولین جلسه هیئت مدیره در دفتر تعاونی براي انتخاب هیئت رئیسه و  1393اسفند ماه  19بعداز ظهر روز سه شنبه  3در ساعت 

دراین جلسه آقاي نوراله نیکخواه به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاي شاپور ولی دشتی به سمت نائب رئیس . مدیرعامل تشکیل گردید
یروزفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب هیئت مدیره و آقاي مجتبی ایاز به عنوان منشی جلسه و آقایان امیرجرك و علیرضا پ

  .شدند
  .همچنین آقایان آزاد آذرخش و بهزاد فروزنده نیز به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند

  .ضمنا هیئت مدیره  به اتفاق آراء آقاي پرویز نیامنش را به سمت مدیر عامل انتخاب کردند

 جهانی نمایشگاهی سازمانVIVحمایت با کیش طیور و دام المللی بین نمایشگاه دوره اولین برگزاري
  هلند مستقردر طیور، و دام صنعت

کیش در  المللی بین هاي نمایشگاه دائمی محل در وابسته صنایع و آبزیان طیور، دام، صنعتVIV المللی بین نمایشگاه دومین
    .برگزار گردید 1393 اسفند 1 الی بهمن 29 تاریخ

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق خارجه، امور وزارت اقتصادي راهبرد بخش دامپزشکی، سازمان کشاورزي، جهاد وزارت
 مجموعه و ها هلدینگ دامپزشکی، علوم و طیور دام، صنعت سراسري هاي تشکل و سندیکاها ها، اتحادیه ها، انجمن ایران، کشاورزي

 علوم دانشگاهی و تحقیقاتی موسسات دامپزشکی، و دامی علوم تخصصی نشریات مرغ، تخم و مرغ تولیدگوشت یکپارچه سیستم هاي
. ، حامیان اصلی نمایشگاه بودندVIVجهانی نمایشگاهی سازمان و مرغداري صنایع و علوم المللی بین انجمن دامپزشکی، و طیور دام،

    .مترمربع برگزار شد 14000این نمایشگاه در مساحتی برابر 

 هلند، بلژیک، ایتالیا، ترکیه، هند، کره، آرژانتین، تایلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، چین، :ازعبارت بودند کننده شرکت کشورهاي
     لبنان ژاپن، اوکراین، اسپانیا، دانمارك،
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 تولید آالت ماشین تأسیسات، تجهیزات، ها، قفس زمینه در مرغداري صنایع :نمایشگاه در شده ارائه محصوالت یا و موضوعات
 و دامپزشکی داروهاي صنایع گوشت، بندي قطعه و فرآوري کشتارگاهی، صنایع کشی، جوجه آالت ماشین طیور، و دام خوراك
   شیالتی و آبزیان وصنایع وابسته صنایع سایر و طیور و دام خوراك هاي افزودنی اتوماسیون، ها، واکسن

دهندگان شترمرغ سراسر کشور با مدیر  پرورشگزارش جلسه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی  
  کل دفتر امور طیور وزنبور عسل وزارت جهاد کشاورزي

و زنبور عسل  دهندگان شترمرغ سراسر کشور با مدیر کل دفتر امور طیور جلسه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی پرورش
دفتر مدیر کل امور طیور و  در 25/1/1394ه شنبه مورخ روز س 15، جناب آقاي مهندس امینی در ساعت وزارت جهاد کشاورزي

  .عسل وزارت جهاد کشاورزي برگزار گردیدزنبور

در این جلسه هریک از اعضا هیئت مدیره تعاونی خود را معرفی کردند و روند کار تعاونی و برنامه هاي آینده تعاونی در 
  .تعاونی براي ایشان تشریح گردید خصوص پرورش شترمرغ کشور توسط آقاي پرویز نیامنش مدیرعامل

گیري مجدد کمیته فنی و کارگروه تخصصی پرورش شترمرغ کشور بود که با  موضوع مطرح شده در این جلسه شکل مهمترین 
هاي گوناگون پرورش  ر یک از اعضا هیئت مدیره در حوزهتوجه به ترکیب مناسب اعضا هیئت مدیره تعاونی و فعالیت تخصصی ه

  .ستور مهندس امینی مقرر شد تا کارگروه تخصصی و کمیته فنی شترمرغ مجدد احیاء گردد و فعالیت خود را شروع کندشترمرغ به د

کارشناس مسئول پرورش شترمرغ همچنین در این جلسه برخی از مشکالت رایج در صنعت شترمرغ توسط مهندس نصیري 
قاي دکتر نیکخواه و آهمچنین . مدیره تعاونی عنوان گردید و مهندس ایاز و مهندس جرك از اعضا هیئت وزارت جهادکشاورزي

 . مهندس ولی دشتی نیز روند پرورش در مزارع ایران در حال حاضر را عنوان کردند
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  گزارش 
  سیمرغ پروران پارسهمزرعه پرورش شترمرغ شرکت 

  مجتمع سیمرغ پروران پارسه: نام مزرعه      

  حمید اجاقیآقاي : مدیریت      

قطعه پرنده  150هکتار با مجوز  20فعالیت خود را در زمینی به مساحت  1385مزرعه پرورش شترمرغ سیمرغ پروران پارسه از سال  
قطعه  6000قطعه مولد و  450مجوز افزایش ظرفیت مجتمع به  1391در سال . قطعه پرواري در استان فارس آغاز کرد 2000مولد و 

صنایع . قطعه در روز گردید 160همچنین این شرکت موفق به اخذ مجوز کشتارگاه و صنایع تکمیلی به ظرفیت  .پرواري اخذ گردید
تکمیلی در این مجتمع شامل خط تولید سوسیس، کالباس، چرم، روغن و صنایع تبدیلی متصل به کشتارگاه از قبیل تولید پودر گوشت 

به  بهره  1394کشتارگاه این مجتمع در شهریورماه . استدر ایران  ت یکپارچهبه صوراین اولین زنجیره تولید شترمرغ . و استخوان است
  . برداري کامل خواهد رسید

  :نظر ایشان را در خصوص صنعت پرورش شترمرغ جویا شدیم

و با کسب هاي این صنعت در کشور موجود نبوده و به مرور زمان  صنعت شترمرغ یک صنعت نوپا در ایران است بسیاري از زیر ساخت
هم از جنبه ظرفیت تولید و هم . روز در حال ارتقاء است روزبه آگاهی و حضور متخصصین، صنعت شترمرغ نسبت به سال هاي گذشته

هاي صنعتی و  با حضور متخصصین  این صنعت روز به روز به آیتم. ها و علمی که در حال به رروز شدن می باشد ماندگاري جوجه
  .مرغ نزدیک می شویمبهره وري کامل صنعت شتر

نقطه پایان صنعت شترمرغ که در ایران وجود نداشت بخش کشتارگاه اختصاصی و صنایع تکمیلی آن بود و این که این کشتارگاه  
هاي این صنعت در  رسد و زنجیره با عنایت به لطف پروردگارکشتارگاه امسال به بهره برداري می. بتواند مجوز صادرات را داشته باشد

  .ایم شتاب بیشتري بگیرد سال گذشته داشته 4شود تا روند رو به رشدي که طی  این امر سبب می. گردد تکمیل می ایران

  :مشکالت حاضر صنعت را بدین شکل مطرح نمودند

ت تولیدکننده جوجه با پرواربند و در نهایمختلف شامل  حلقه هاياولین مشکل در صنعت شترمرغ عدم انسجام بین تولیدکنندگان در
   .مشکالت صنعت کاستاز  میتوان انسجام کامل  با یک. کشتارکننده است

فاقد مجوز هستند  و معموالوري در مزارع کوچک رعایت نمی شود  یکی از معضالت دیگر این صنعت این است که استانداردهاي بهره
یک انسجام سیستماتیک که مد نظراست و با  شرایطی. و به همین دلیل رسیدگی و دادن اطالعات تخصصی به این دوستان سخت است

  . میگرددمجتمع هاي بزرگ به این دوستان مهیا  از شرایط استاندارد بهره وري و ایجاد تخصصی مسائل انتقال امکان
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  :از نظر شخص شما چه عواملی در افزایش سوددهی مزارع موثر هستند 

اش را به سطحی  وري تولیدي مزرعه تولید کننده باید بهره. شرایط و مواردي را رعایت کنند تولید کنندگان در حلقه هاي مختلف باید
با اضافه کردن . نکندمنتقل هاي تولید خود راکنترل کند و هزینه هاي سر بار خود را به هزینه جوجه تولیدیش  برساند که بتواند هزینه

شود و پرواربند ناچار است با هزینه بیشتري جوجه را خریداري کند و  یاد میهزینه سر بار به  قیمت جوجه، هزینه تمام شده جوجه ز
نتواند شرایط  حلقه هااگر هر کدام از . این یک زنجیره  کامل و بهم  پیوسته است. عمالً در نطفه سود خودش را هم از بین برده است

پرواربندها  اگر جیره مصرفی شان . مختل میکندنجیره را کل ز و سوددهیبه حلقه بعدي منتقل شود  مشکالتوري را رعایت کند  بهره
به دسترسی با توجه . نویسی بهره نبرند سود دهی شان زیر سوال می رود هاي متخصص جیره نباشد و از کارشناس مطابق با شرایط روز

گوشت با  وده تولید را کاهش دهند توانند هزینه تمام ش دهندگان به راحتی می ، پرورشمیباشداقالم کشاورزي که در ایران به وفور 
هر چه بتوانیم اقشار مختلف جامعه را در مصرف  .چرا که نقطه پایانی این صنعت مصرف کننده است .ي عرضه گردتر قیمت مناسب

بر روي صنایع تکمیلی بیشتر کار کنیم تا بتوانیم  باید .فعالیت خودمان را تضمین کنیمپایداري توانیم  گوشت  شترمرغ تشویق کنیم می
  .دهیم افزایشخود را به این طریق   درآمدسود حاصله از روغن و پوست را به چرخه بازاریابی خودمان وارد کنیم و 

  :آینده صنعت پرورش شترمرغ  نظر ایشان در خصوص

یکی از میتواندگوشت شترمرغ ،گردند  نبال کیفیت و مرغوبیت میهاي مواد پروتئینی در ایران د با توجه به این که عمده مصرف کننده
  .بسیار امیدورام ..من به این صنعت براي مصرف گوشت وسایر محصوالت آن از قبیل پر و پوست و . این منابع  باشد
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سیوم براي فروش شرکت سیمرغ پروران پارسه در شرف ایجاد یک کنسر و ارتباطاتی که در حال انجام است،باتوجه به صحبت ها  
تواند یک راهگشا و دریچه جدیدي باشد براي فروش  محصوالتش از پوست، پر و غیره به خارج از کشور است که این امر می

تر برایشان  کنند و فکر کنم این به صرفه محصوالت و آوردن این میزان سرمایه به دست پرواربند هایی که به صورت محلی فعالیت می
  . تواند جاي خود را باز کندزي کشتارگاه که این صنعت بیشتر براه انداباشد به خصوص با 

  :وجود دارد چه مشکالتی در روند اجرائیات قانونی این صنعت

 ما باید شرکت تعاونی داشته باشیم و هر حلقه همهاي صنعت شترمرغ را تخصصی سازمان دهی کنیم، مانند صنایع دیگر  ما باید تشکل
ها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به طور جداگانه  نیازمند هستیم که خواسته. باید  تشکل خاص خود را داشته باشد

هاي تولید است  چیزي که خیلی در این صنعت مهم است ایجاد زنجیره .هاي صنف دیگر نزدیک شود خواسته هاي هر صنفی به خواسته
ما باید ایران را به چند استان و یا هر پنج استان را به . ولید را در صنعت شترمرغ بسط و گسترش بدهیمهاي ت که ما باید حتما زنجیره

زنجیره کامل تولید را در ایران  6یا  5هاي تولید را در هر یک به صورت متمرکز انجام بدهیم و حداقل  یک منطقه تقسیم کنیم و زنجیره
از لحاظ  .ها را زیر بال و پرشان قرار دهند آن ووانند مزارع محلی و کوچک را ساپورت کنند هاي تولید بت داشته باشیم و این زنجیره

این . دهندگان خرد را انجام بدهند استاندارد و هم از این که بتوانند کشتار و ساپورت پرورش تغذیهاطالعات تخصصی و هم از لحاظ 
ما باید . کشورهاي پیشرفته در صنعت شترمرغ در حال اجرا استیک کار اصولی و تخصصی است همان طور که در حال حاضر در 

  .کارهایمان را به صورت تشکل و تخصصی در بیاوریم
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 در صنعت شترمرغ گذاري هوشمندانه سرمایه

  )بخش نخست(

      )کارشناس مسئول پرورش شترمرغ وزارت جهادکشاورزي(حسین علی نصیري 

  مقدمه 

 ارذگ اي که فرد سرمایه به گونه است؛گیري آگاهانه  تصمیم مستلزم در صنعت پرورش شترمرغ هوشمندانه گذاري سرمایه  
زمانی  ةخود محافظت کند تا بدین ترتیب، در یک دور ۀاز سرمای ،گذاري خود نظارت کرده سرمایه ةبر نحو شخصاً و از نزدیک

و یا داشتن سرمایه اولیه  به صرفا هاي عاقالنه، گیري گذاري هوشمندانه و تصمیم براي سرمایه. بتواند به بازده مطلوب دست یابد مشخص
سرمایه و   هاي خود و متخصصان درباره تکمیل و اجراي آموخته گذاري هوشمندانه در کلید سرمایه .مدرك دانشگاهی نیاز ندارید

گذاري  م به سرمایهزمانی که تصمی. یست همواره در حال یادگیري بودبا راین براي موفقیت هر چه بیشتر میبناب. گذاري است سرمایه
گذاري را  سرمایهة طور قطعی امنیت یک حوزه تواند ب هیچ علم و دانشی در دنیا نمی دحتی در حجم بسیار محدود، باید بدانید ای گرفته

از این رو با توسل به آنالیزهاي علمی و . زیرا مفهوم سرمایه همواره با خطرپذیري همراه و همسو بوده است ؛مشخص و تضمین کند
   .تا میزان خطرپذیري به کمترین حد ممکن برسد کنیدتجربیات موجود، تالش 

اران ذگ اي اغلب سرمایهاین اتفاق بر. گذاري، شما مقداري سرمایه را از دست بدهید این طبیعی است که در فرایند سرمایه  
بنابراین دانستن  .مهم آن است که اشتباهات خود را بشناسید و از تجربیات گذشتۀ خود و دیگران درس بگیرید. باتجربه نیز افتاده است

اران گذ ند چراغ راه آینده براي سرمایهتوا گذاري پدید آورندگان آن می کار و سرمایه گیري یک صنعت، نحوه کسب و تاریخچۀ شکل
  .ها با مشکالت و خطرپذیري کمتري روبه رو شوند جدید بوده تا آن

  در ایران توسعه صنعت پرورش شترمرغ ياستراتژ

توجه به تصمیمات این شورا مقرر گردید  با .ویب شوراي پروتئین کشور آغاز شدبا تص 1378پرورش شترمرغ از سال        
د و سپس نسبت به توسعه آتی به صورت کنترل شده انجام و مورد ارزیابی قرار گیرهاي مطالعاتی طی یک دوره شش ساله و  فعالیت
اران گذ ه این فعالیت براي کلیه سرمایهاران داخلی روند آن تغییر و پرداختن بگذ استقبال گسترده سرمایه گیري شود؛ اما به دنبال تصمیم

رورش شترمرغ کمیتۀ کشوري و به منظور ساماندهی وضعیت پ 1385در سال . در چهارچوب ضوابط تعریف شده آزاد اعالم گردید
دولتی و بخش خصوصی در زمینه هاي تخصصی متشکل از اعضاي  وص تشکیل شد و با فعالیت کارگروهاین خص در تخصصی

ورش شترمرغ هاي آموزشی، نتایج کار به تدوین استراتژي پر برنامه ادي، ضوابط بهداشتی، ضوابط فنی وهاي اقتص یابی، بررسی مکان
  .منجر گردید
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  وضعیت موجود

تمرکز عمدة  . صادر شده است) بهره برداري یس وتأس(واحد شترمرغ پروانه  615براي  1392تا پایان سالبراساس آمار    
داراي پروانه  درصد این واحدها 50تقربیا . است هاي اصفهان، مرکزي، سمنان، یزد، خراسان، لرستان و تهران استان مزارع پرورشی در

حال حاضر  در. داشته باشدشود به تعداد واحدهاي داراي پروانه واحد غیرمجاز وجود  تخمین زده می .نیمه فعال یا غیرفعال هستند
گردد که از این تعداد ده هزار قطعه شترمرغ مولد نیز در مزارع  جمعیت شترمرغ در سنین مختلف حدود یکصد هزار قطعه برآورد می

 .هزار  قطعه برسد 12ولد تا پایان برنامه پنجم به شود جمعیت شترمرغ م پیش بینی می .شوند هداري میپرورشی نگ

  درآینده  پرورش شترمرغچشم انداز توسعه صنعت 

این رشته فعالیت وارد کثیر و خرید و فروش پرنده بوده، اران و تولیدکنندگان از راه تگذ هم اکنون سودآوري اغلب سرمایه  
با توجه به وضعیت  که فاز بازاریابی و فروش محصوالت مرحله حساسی بوده. بازاریابی و فروش محصوالت شده استمرحلۀ 

چنانچه تولیدکنندگان در بخش پرورش . مسئله مدیریت فنی و اقتصادي مزرعه از اهمیت باالیی برخوردار است ،پرورشی مزارع
بهبود مدیریت مزارع مولد با اجراي طرح . بخشند، از گردونه کار خارج خواهند شدن و پرواري نتوانند مدیریت مزرعه را بهبود یمولد

ندي با جوجه مناسب و با کیفیت بخش پروارب زه خواهد شد و این امر باعث رونقرو گزینی باعث کاهش هزینه تولید جوجه یک به
ندة این رشته فعالیت را تضمین زاریابی محصوالت، آیهاي تولیدي به منظور خرید پرنده کشتاري و با از طرفی تقویت تشکل. گردد می
هاي جانبی کمک به سودآوري  بیشتر تولیدکنندگان و  وردهتوسعه صنایع جانبی براي گوشت، پوست، پر، روغن و سایر فرا. نماید می

 .اشتغال زایی بیشتر خواهد کرد

  اهداف توسعه صنعت پرورش شترمرغ

 )فاقد چربی و کلسترول(کیفیت باال ضه گوشت قرمز با عر ایجاد تنوع پروتئینی در کشور با -

 وع یک رشته فعالیت جدید در کشورایجاد اشتغال با شر -

 ها رغ در تولید گوشت و سایر فراوردهاستفاده از قابلیت تکثیر باالي شترم -

 ت کشاورزي و علوفه در تولید گوشتاستفاده از قابلیت شترمرغ در استفاده از ضایعا -

  جه به خصوصیات منحصر به فرد گوشتجامعه با توارتقاء سالمت  -

 ...خم، چربی، پر و پوست، ت:  ی مانندهایی از تولیدات جانب هاي کوچک براي تولید فرآورده ایجاد کارگاه -

  ؛ هاي چرمی باتوجه به شکل منحصر به فرد پوست و ایجاد  بازار جدید در صنایع چرم سازي کشور تولید چرم مرغوب و تولید فرآورده -

 .شد ها انواع گردگیرها ساخته خواهد تولید پر و ایجاد صنایع کوچک که در آن -
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 باتوجه به تقاضاي موجود در دنیا هاي تولیدي ایجاد زمینه براي صادرات فرآورده -

  ).integration( ساماندهی تولید از طریق ایجاد زنجیره تولید  -

  در صنعت شتر مرغ گذاري سرمایهاز هاي پیش  دانستنی

عموم مردم احساس  -که نوسانات اقتصادي زیاد است -در فضاهاي اقتصادي مثل فضاي اقتصادي حاکم بر کشور ما       
تر  هاي خود را به شکلی مولد و دارایی  گذاري هستند تا بتوانند پول هایی براي سرمایه به دنبال گزینهو  خوبی به نگهداري پول نقد ندارند

گیري سریع ترغیب  هاي اقتصادي ما را به تصمیم نگرانیناگریز هاي سرمایه گذاري بسیار متعدد هستند و  گزینه .و ماندگارتر، تبدیل کنند
هر چه بیشتر در مورد . دیاز هر اقدامی براي سرمایه گذاري به دقت جوانب امر را زیر نظر داشته باشقبل بنابراین الزم است  .کنند می
اي که پایدار بماند و به سوددهی و رضایت خاطر  بدانید، قدرت شما در خلق مجموعه مطلب پرورش شترمرغ کسب و کارو اندازي  راه

 چه هر. نشوید وارد آن »کار مطمئنی است«: گوید ه این علت که کسی به شما میب صرفاً مواظب باشید .شما بینجامد، بیشتر خواهد شد
خواهید به  اگر در این امر جدي هستید و می. برگشت خواهد شد مشخصاصلی در مدت  ۀسرمای شده، کمتر باشد، زیاناطالعات بیشتر 

  .بررسی نمایید پیش از آن موارد زیر راکار گیرید ه تان را در این رشته ب هر صورتی سرمایه

تفاده از برخی ممکن است با اس .ما از سرمایه گذاري یکسان نیست ۀهدف هم. را براي خود مشخص کنیدگذاري  هدف از سرمایه  - 1
فرد دیگري ممکن  ،کسب سود قابل توجه باشند به دنبالدیگر ممکن است  ، بعضیگذاري در پی حفظ ارزش پول خود باشند سرمایه

راي فرزندان فراد نیز به دنبال ایجاد اشتغال ب، بعضی از اگذاري باشد هاي سرمایه فرصتسعی در کسب  است با هدف کاهش ریسک،
بنابراین  هدف ورود به این صنعت بسیار . اندازي کسب و کاري هستند راه کرده خود بوده و یا براي دوران بازنشستگی به فکر تحصیل
  .رنوشت ساز استس مهم و

باشیم تا بتوانیم در  حرفهما متخصص یک  ۀالزم نیست که هم. شناسایی نمایید یدگذاري کن در آن سرمایه یدخواه فضایی را که می - 2 
 یا دوست یک توصیه گذاري به سرمایه .اما منطقی است که بکوشیم تا حد امکان در آن حوزه مطلع باشیم ؛گذاري کنیم آن سرمایه

ي غیرقابل جبرانی را به ها تواند زیان نداریم می تخصصی آن هیچ در که اي حرفه در  کارشناس، یک و یا خویشاوند یا همکار
  .ار تحمیل نمایدگذ سرمایه

این حرفه مستلزم حضور دایمی در میدان کار و فعالیت است و به عنوان شغل جانبی و از راه دور . بزنیدی خود را محک یتوانا - 3
باید ببینید آیا توانایی حضور در خارج از شهر . حداقل در مراحل ابتدایی این روش ناصحیح است .مزرعه امکان ناپذیر است مدیریت

آماده کار محل زندگی خود دور باشید؟ آیا خود را  توانید به مدت طوالنی از یمحل زندگی خود و با فاصله زیاد را دارید؟ آیا م
  ؟دانید کشاورزي و دامپروري می

اي  سب موفقیت در کاري که بدان عالقهک. داردهاي خاص شما تناسب  ها و مهارت یایتوان با  دارید و عالقهاین کار ببینید به   - 4 ٤
به فکر ایده  حتماً بایدست ها و عالیق شما ناسازگار ا با توانایی کنید این حرفه یصورتی که فکر م در .است ضعیفبسیار  ،ندارید
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توانید در این زمینه  می ،تحصیل نمودیدرا کسب و کار  اندازي برید و مهارت کافی براي راه میکار لذت این ا اگر از ام .دیگري باشید
  .ریزي کنید برنامه

را که سایر تجربیاتی توانید  میکه یی تا آنجا. دیینما در مورد آن تحقیق و بررسیو کنید  گفتگو حرفهاین  با دست اندرکاران  - 5 -1
تا دانش  فراموش نکنید. کنیدتمامی زوایاي کار را براي خودتان روشن  اند، به دست آورید و نمودهحرفه کسب  اران اینگذ سرمایه

گذاري  سرمایهاي که قصد  اندرکاران این شغل در منطقهبا دست  الزم است. نسبت به سرمایه گذاري اقدام نکنید اید کافی کسب نکرده
  .گیري کمک کند تواند شما را در تصمیم جمع بندي نهایی می نظرات تولیدکنندگان و اخذ نقطه .یدیگفتگو نمادارید یا سایر مناطق 

ظر دهید که آیا این کار توانید ن آنگاه می ،چند ماهی که در بطن کار قرار داشتیدمعموالً . آوري کار را تعریف کنیدشانس سود  - 6 -2
این تحلیل به شما در مورد  .تان تهیه کنید ل نقطه سر به سر از ایده اقتصاديد یک تحلیتوانی آوري دارد یا نه؟ براي اطمینان میتوان سود

  اگر بتوانید بیشتر از .دهد دهی پروژه اطالعات میها تا سود پوشش هزینه به منظورحجم سرمایه مورد نیاز 
کسب و کار شما سود آور  ؛ به بیان دیگرشتآنگاه شما در حاشیه امن قرار خواهید دا کنیدحاصل  اطالعهاي نقطه سر به سر  هزینه 

  .خواهد بود
مخاطره که  مشاغل پر درحتی کسب و کار براي هر ریزي  بهترین طراحی و برنامه.  کنیدجزئیات شغل را ارزیابی   ومخاطرات  - 7  -3

  در معرض انحراف و عدم توفیق قرار اند،  با افت و خیزهاي شدید مالی مواجهبوده، داراي رقباي سرسخت 
متاسفانه خوش خیالی و خواب  .یدیو هوشمندانه عمل نما واقع بینانههنگام طراحی و برنامه ریزي در مورد ارقام و اعداد،  .گیرند می

و یا از دانشی کم بهره  رندانماید که در مورد آن یا اطالعاتی ند ی متقاعد مییمردم را به انجام کارها از برخی آورده،  سود فراوان و باد
  .براي شکست استحتمی فرمولی ثابت و  برند و این قطعاً می

. بازار هدف محصوالت را شناسایی کنید و درخصوص ذائقه مصرف کنندگان و بازار پسندي محصوالت تولیدي نیاز سنجی کنید - 8 -4
فرض کنید . دهند ها ارائه می محصول یا خدمات را به آنشود که فروشندگان هدف فروش  بخشی از بازار گفته میبازار هدف به 

دانید چه کسانی خریدار محصوالت شما هستند؟ انتخاب بازار هدف  توانید یا می را هم اکنون تولید کردید، آیا میمحصول مورد نظر 
نرخ رشد بازار و سودآوري معموالً  اندازه بازار، نیازهاي مشتریان، . رود هر نوع تجارتی به شمار می یکی ازمهمترین تصمیمات در

  .معیارهایی هستند که تولیدکنندگان براي تعیین بازار هدف در نظر دارند
ور تأسیس براي انتخاب مکان مناسب به منظ .آنجا سرمایه گذاري کنید، درست انتخاب کنید مکانی را که در نظر دارید در منطقه و - 9  -5

رتباطی مناسب،  نزدیکی برق، هاي ا جاده: بودن امکانات رفاهی مانند دي از قبیل در دسترسبایستی موار مزرعه پرورش شترمرغ حتما
  اي انتخاب شود که قرار داد و حتی االمکان سعی کرد تا زمین مورد نظر به گونه را مد نظر... آب و
  .بازار فروش نیز نزدیک باشدسازي آن و تهیه امکانات کمترین هزینه را متحمل گردد و به  براي آماده گذار سرمایه

  کسی دهد، رفتن به حرفه شما جنبه قانونی میمجوز گ. ی و نسبت به اخذ مجوز اقدام کنیدهاي خود را قانون فعالیت - 10 -6
شود، امکان صادرات تولیدات و  جاري به کار شما بیشتر میتواند معترض شغل و فعالیت شما شود، اعتماد مردم و شرکاي ت نمی 

بنابراین الزم است فعالیت .  ...تبارات دولتی بهره مند شوید و توانید از تسهیالت و اع گردد، می واد اولیه براي شما تسهیل میات موارد
  .خود را قانونی کنید
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دازي شغل مورد نظر به هاي راه ان بدست آوردن ضوابط و دستورالعمل. هاي مربوط را جمع آوري نمایید ضوابط و دستورالعمل -11
  براي شما فراهم  ن دانستن ضوابط فنی این امکان راهمچنی. با هزینه کمتر به هدفتان برسید کند زودتر و کمک می شما
  .هاي انجام کار داشته باشید سازد تا برآوردي اولیه از هزینه می

هاست در   که افرادي هستند که سال با توجه به این .اندازي و حین کار استفاده کنید و زبده در راه کارشناسان مجرب از مشاوران و -12
کنند و در مدت  بینی می الی فرد تازه کار را پیشدهند، بسیاري از خطاهاي احتم دمات کارشناسی و مشاوره ارائه میفعالیتی مشخص خ

تدا به یک مشاور و بنابراین حتماً شما در اب لیدي شما را به بازار عرضه کنند؛توانند محصوالت تو زمان کوتاه و با هزینۀ کمتري می
  .متخصص نیازمندید

  ذهنش شکلشود سؤاالت متداولی که فرد سرمایه گذار براي شروع پرورش شترمرغ در  دراین مقاله سعی می  
 هاي زیر ابهاماتی است که اغلب پرسش. ها پاسخی مناسب بیان شود گرفته و حتی االمکان براي مهمترین آن گیرد، مورد بررسی قرار می

  :خواهند وارد صنعت پرورش شتر مرغ شوند، با آن روبه رو هستند کسانی که می

 پذیرد؟ ش شتر مرغ با چه اهدافی انجام میپرور  -1 -1

 سیستم پرورش شترمرغ در ایران چگونه است؟ -2 -2

 تر است؟ کدام مناطق ایران براي پرورش این پرنده مناسب - 3 -3

 زشی پرورش شترمرغ  به چه نحوي است؟هاي آمو دریافت اطالعات و کارگاه نحوة – 4 -4

 مرغ به چه صورت است؟شریفات اداري اخذ مجوز پرورش شترت - 5 -5

 هاي حمایتی دولت در زمینۀ پرورش شترمرغ چیست؟ سیاست – 6 -6

 هاي صدور مجوز شترمرغ کدامند؟ ضوابط و دستورالعمل - 7 -7

 غ کدامند؟ورهاي فعال در زمینۀ پرورش شترمرمهمترین کش - 8 -8

 خریدار تولیدات شترمرغ چه کسانی هستند؟  - 9 -9

 کند؟ آیا دولت محصوالت شترمرغ را خریداري می -10 -10

 اي است؟ رغ در دنیا داراي چه  سهم و رتبهمایران در تولید شتر -11              -11

 مرغ وجود دارد؟هاي شتر زارهاي مقصد براي گوشت و فرآوردهآیا با -12              -12

 هاي گوشت شترمرغ در مقایسه با سایر پرندگان کدام است؟ مزیت -13              -13

 مرغ کدامند؟اقتصادي شتر هاي فنی و شاخصه -14              -14

 بهترین نژاد سازگار با اقلیم ایران براي تولید پوست، گوشت و پر کدام است؟ -15              -15

 ز کجا تهیه کرد؟جوجه شترمرغ را باید ا -16              -16

  چند ماه است؟) شترمرغ گوشتی(ي شترمرغ دوره پرواربند -17              -17
 براي تولید چند سالگی است؟ سن بلوغ شتر مرغ در پرنده نر و پرنده ماده - 18 -18

 ؟براي تولید چند سال است شترمرغعمر اقتصادي  - 19 -19
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 ند؟ک میال چه میزان تخم و جوجه تولید مرغ مولد در سهر شتر - 20 -20

  کنند؟ ي تغذیه استفاده میها از چه خوراکی برا شترمرغ – 21 -21
 مرغ مربوط به چیست؟بیشترین هزینه در پرورش شتر - 22 -22

 مرغ در ایران وجود دارد؟اي براي شتر آیا کشتارگاه ویژه - 23 -23

 شوند؟ ه فضایی نگهداري و پرورش داده میها در چ شترمرغ – 24 -24

  حداقل زمین مورد نیاز به چه میزان است؟حداقل ظرفیت اقتصادي و  - 25 -25
 مرغ کدام است؟أسیسات مورد نیاز براي پرورش شترتجهیزات و ت - 26 -26

  مرغ شامل چه مواردي بوده و به چه میزان است؟اندازي یک واحد پرورش شتر نه راههزی - 27 -27
 شود؟ هزینۀ قیمت تمام شده براي تولیدات شترمرغ چگونه محاسبه می – 28 -28

 مرغ به چه صورت است؟هاي جانمایی تأسیسات پرورش شتر نقشه – 29 -29

 هاي قانونی در داخل و خارج از مزرعه پرورش شترمرغ به چه صورت است؟ فواصل و حریم - 30 -30
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  استفاده از سیالژ در تغذیه شترمرغ
  سیالژ و سیلو چیست؟

اي است که  به عبارت دیگر سیالژ، ماده. شود بدون اکسیژن اتالق میسیالژ به گیاهان سبز و آبدار تخمیر شده در شرایط اسیدي و 
 دام غذاهاي از برخی آن، وسیله به که سیلو کردن نام این فرآیند است. شود میده یک گیاه با رطوبت زیاد تولید توسط تخمیر کنترل ش

 گویند که از سیلو می شوند و محل انجام آن را می نگهداري و گرفته قرار تخمیر تحت هوا، بدون المقدور حتی و محفوظ محلی در
  .است چاله یا گودالی درون زمین براي ذخیره ذرت گرفته شده معناي به Sirosیونانی  کلمه

  انواع سیلو

توان به هفت گروه اصلی  سیلوهاي تجاري را می. فاوت هستندروند بسیار مت انواع سیلوهایی که براي تخمیر علوفه به کار می
سیلوهایی با -4سیلوهاي رو زمینی دیواردار،  -3سیلوهاي برجی،  -2اي بدون دیواره نگهدارنده،  سیلوهاي کومه -1: بندي نمود تقسیم
  هاي بزرگ سیلوهاي به شکل بسته -7سوسیسی شکل، سیلوهاي پالستیکی  -6وهاي خالئی، سیل -5هاي قابل انعطاف،  دیواره

         
  سیلوي روزمینی دیواردار                                                       سیلوي برجی                              

                  

  اي بدون دیواره نگهدارنده سیلوي پالستیکی سوسیسی                                     سیلوي کومه
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گردند، اما برخی  ها منحصراً به منظور تهیه سیالژ کشت می تعدادي از آن. تواند از گیاهان متنوع و زیادي ساخته شود سیالژ می
  . شوند دیگر به علت مازاد بر احتیاج فوري سیلو می

  ها گرامینه

  .توان به علف باغی اشاره کرد ل میترین گیاهان براي نگهداري به صورت سیالژ هستند که به عنوان مثا ها از معمول گرامینه

  غالت

  .گیرد ذرت مشهورترین گیاه گروه غالت است که به منظور تهیه سیالژ مورد استفاده قرار می

اي جایگزین، جهت  هایی از جهان که شرایط آب و هوایی براي رویش ذرت مناسب نیست به عنوان یک گیاه غله جو نیز در بخش
  .شود سیالژ کشت می

سورگوم به خشکسالی شود چرا که در این مناطق گیاه  تر استفاده می ه عنوان یک گیاه براي تهیه سیالژ در مناطق خشکسورگوم ب
  .ن از دوره طوالنی کشت در شرایط با بارندگی کم حائز اهمیت استو برخورداري آ

  .اند آمیزي سیلو شده یوالف و برنج نیز به طور موفقیتچاودار، گندم، 

  ها لگوم

ها  ترین آن ها معمول در میان لگوم. اند ها مورد توجه قرار گرفته ها به عنوان یک گروه مهم از گیاهان در تغذیه دام ره لگومهموا
  .شوند به منظور تولید علوفه، کشت می هستند که... یونجه، شبدر قرمز و شبدر سفید، اسپرس، باقال و 

  سایر نباتات و محصوالت فرعی گیاهان

  .شود آمیزي کشت می هاي دنیا به طرز موفقیت ه عنوان یک گیاه جهت سیالژ در بسیاري از بخشآفتابگردان ب

  .پخته و یا خام سیلو کرد توان به صورت سیب زمینی را می

علت  را تهیه سیالژ با کیفیت مطلوب بههاي هوایی چغندر غیرمعمول بود زی بخش هوایی چغندر، در گذشته تهیه سیالژ از قسمت
ند ردیفه امکان برداشت سریع هاي برداشت چ مل محدود کننده بود، معرفی ماشیندشواري تهیه مواد عاري از خاك و گل یک عا

  .هاي فوقانی را با حداقل آلودگی با خاك فراهم ساخت قسمت

بز صورت استخراج پروتئین از گیاهان س اند که البته بعد از براي تهیه سیالژ مورد توجه قرار گرفته نیز اخیراً هاي فیبري باقیمانده
  .گیرد می
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  اهمیت سیالژ

 ناحیه در ایران فالت قرارگرفتن و هوایی و آب شرایط و جغرافیایی اقلیم به باتوجه پیشتر، حتی و اخیر هاي خشکسالی دلیل به
 لذا. است شده خارج دامپروري دسترس از گیاهی خوشخوراك و متنوع هاي دسته با انبوه علفزارهاي و مراتع خشک، نیمه و خشک
  .دهد می تشکیل و یونجه کلش و کاه را دام غذاي عمده بخش

اي از  آن در دامپروري  نیز که بخش عمدهبا  توجه به سنجش ارزش هر محصول به نسبت میزان آب مصرفی در راستاي تولید 
ن، آب ارزش واقعی خود را در موجود در ایراهاي  براساس سیاست. اد آب نهادینه شودشود، اقتص هدر رفت آب را شامل می

  .گذاري و اقتصادي کشور ندارد قیمت

تواند از هدر رفت آب جلوگیري کند و باتوجه  استفاده از محصوالت به صورت خام و حداقل فرآوري، خود بخشی است که می
ه از مواد خوارکی به صورت خام استفاد .ها کمتر بوده است تولید کنیم که هدر رفت آب در آن به اهمیت اقتصاد آب محصوالتی

بدین شکل این موضوع حائز . کاهش دهد تامین کند و میزان مصرف آب را را توسط خوراك متواند بخشی از آب مورد نیاز دا می
از اهمیت است که جهت فرآوري ماده خوراکی و تولید یک ماده خوراکی خشک باید تمام آب آن گرفته شود که این فرآوري خود نی

در این حالت هدر  .شود ک باعث افزایش مصرف آب در دام میمصرف مواد خوراکی به صورت ماده خش دیگر از طرف به آب دارد و
پروتئینی گیرد که باعث افزایش قیمت نهاده و همچنین افزایش قیمت تمام شده گوشت یا فرآورده  رفت آب از دو سو صورت می

  .شود متناسب با اقتصاد آب می

  .اي برخوردار است ماده خوراکی نیز از اهمیت ویژه ن میان توجه به قابلیت هضمدر ای

 از بدون و بآ پس افت بدون مناسب، خشک ماده داراي فساد، بدون و باالتر غذایی ارزش با شده بندي بسته اي علوفه ذرت سیالژ
 و وري بهره براي انتخاب ترین اقتصادي زدگی، کپک و سمی مواد بدون و سوختگی بدون مناسب تخمیر خشک، ماده رفتن دست

  .شود می محسوب دامداري واحدهاي سودآوري

  استفاده از سیالژ در تغذیه شترمرغ

تواند مواد مغذي متغیري داشته باشد ولی آن چه که در ایران بیشتر  سیالژ بسته به این که از چه نوع ماده خوراکی تهیه شود می
تواند جایگزین دو بخش اساسی در جیره  این ماده خوراکی داراي انرژي فراوانی است که می. ستشود سیالژ ذرت ا استفاده می

تواند نقش تامین  فیبر جیره  را بر عهده داشته باشد که جایگزین مناسبی براي یونجه است و هم تامین انرژي  شترمرغ باشد یعنی هم می
تواند بازده  یابد که می خصوص در زمانی که قیمت غالت افزایش مید به اسبی براي غالت در جیره باشتواند جایگزین من که می

خوراکی جیره  سیالژ افزایش خوشدیگر  اثر. هاي خوراك نقش به سزایی ایفا نماید اقتصادي را افزایش دهد و در کاهش هزینه
  .باشد می
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  مروري بر تحقیقات صورت گرفته استفاده از سیلو در تغذیه شترمرغ

ماهه با میانگین  5قطعه پرنده  60تعداد . و همکاران در زیمباوه صورت گرفت dubeتوسط  2009در مطالعه اي که در سال  -١
 1و گروه دوم با  گروه اول فقط با جیره رشد بدون سیلو. قطعه اي مورد ارزیابی قرار گرفتند 30کیلوگرم  در داخل دو گروه  55وزن 

مصرف خوراك، سرعت رشد و ضریب تبدیل : پارامترهایی که ارزیابی شدند شامل. تغذیه شدندقسمت سیلو  2 نسبت جیره رشد و
 .روز وزن کشی شدند 14روز بود و پرندگان به فاصله هر  70دوره این آزمایش . بود

 جیره در داري میان این دو است و مشخص گردید که تفاوت معنی قابل مشاهده 1نتایج این آزمایش در جدول شماره  
پارامترهاي مورد بررسی وجود ندارد ولی در مجموع نتایج به دست آمده از گروهی که جیره همراه سیالژ دریافت کردند به نسبت 

  .گروه تغذیه شده با جیره معمولی، باالتر بود

  هاي تغذیه شده با جیره معمولی و جیره همراه با سیلو پارامترهاي مورد بررسی شترمرغ. 1جدول 

  سیالژ+ جیره معمولی   جیره معمولی  نوع جیره                                          پارامتر    

  08/83±97/0  13/79±01/1  روزه آزمایش 70وزن نهایی بعد از دوره 

  58/26±98/0  83/23±91/0  کل افزایش وزن

  42/0±02/0  38/0±01/0  متوسط افزایش وزن روزانه

  84/3±34/0  41/2±4/0  مصرف خوراك

  73/5±32/0  37/6±43/0  ضریب تبدیل

  

هاي  انجام شد، اثر سیالژ ذرت در قابلیت هضم جیره) 2008(در آزمایش دیگري که توسط ساموئل لوزانو و همکاران  -٢
: Aجیره (گرفتند  درصدهاي مختلف از سیلو مورد بررسی قرارجیره مختلف با  4در این بررسی . شترمرغ مورد بررسی قرار گرفت

ها  که مواد مغذي در تمام این جیره) درصد سیالژ D :30درصد سیالژ و جیره  C :20درصد سیالژ، جیره  B :10سیالژ، جیرهبدون 
یا  در میزان مصرف خوراك، افزایش وزنهاي مختلف  اي میان جیره قابل مالحظه در  مجموع تفاوت. ر نظر گرفته شدیکنواخت د

هاي فیبري خوراك را  ها عملکرد بهتري در استفاده از پروتئین و بخش یلوي ذرت در جیرههر چند وجود س. ضریب تبدیل مشاهده نشد
نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سیالژ ذرت . هزینه جیره نیز با افزایش سطح سیالژ ذرت در جیره کاهش پیدا کرد. نشان داد

  .فزایش دهدتواند بازده تکنیکی و اقتصادي را ا ها می در جیره شترمرغ
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قابلیت هضم سیالژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی  ،صورت گرفت) 2001(در آزمایش دیگري که توسط بوورا و همکارن  -٣
گیري شد و مطابق نتایج  این آزمایش، قابلیت هضم سیالژ ذرت  در این بررسی قابلیت هضم یونجه هم اندازه. مورد بررسی قرار گرفت

 .برآورد شددرصد  5/55درصد و یونجه  82/63

  :مواردي که در استفاده از سیالژ در تغذیه شترمرغ اهمیت دارد

هاي قابل  موردي که باید در استفاده از سیالژ در نظر گرفته شود کیفیت سیالژ است که باید محتوي رطوبت و سطح کربوهیدرات
  . تخمیر در آن در نظر گرفته شود

. درصد متغیر است 35تا  25شود ولی این میزان بین  درصد در نظر گرفته می 33میزان ماده خشک مطلوب سیالژ ذرت معموال 
آید که به نسبت آن نیز  متاسفانه در ایران به دلیل عدم آگاهی درست از نحوه سیلو کردن این میزان ماده خشک در سیالژ به دست نمی

جا  مشکلی که در این). آید درصد ماده خشک در سیلوهاي زمینی به دست می 20در ایران حدود ( یابد سایر مواد مغذي کاهش می
شود این است که با افزایش رطوبت سیلو دام باید مقدار بیشتري از سیالژ را  برحسب ماده خشک مصرف کند تا به سطح  ایجاد می

شود  ین خود دلیلی بر محدودیت در استفاده از سیالژ در شترمرغ میا. یکسانی از مواد مغذي در مقایسه سیالژ با رطوبت کمتر برسد
ک مثال ساده این مورد را شفاف با  ی. دهد را تا میزان مشخصی میچرا که حجم دستگاه گوارش شترمرغ اجازه استفاده از خوراك 

  :سازیم می

استفاده شده است در یکی سیالژ ذرت با ماده  درصد 20چنانچه دو جیره را در نظر بگیرید که در هر دو، سیالژ ذرت به میزان 
فراهمی یکسانی از مواد  شود، حال براي رسیدن به تفاده میدرصد اس 27درصد و در دیگري سیالژ ذرت با ماده خشک  33خشک 

  .مغذي باید شترمرغ از هر کدام به شکل زیر استفاده کند

درصد در جیره برحسب   )درصد(ماده خشک   نوع ماده خوراکی  جیره
as fed 

 100درصد در جیره برحسب 
  درصد ماده خشک

1  
  6/60  20  33  سیالژ ذرت

  8/88  80  90  کنسانتره

2  
  74  20  27  سیالژ ذرت

  8/88  80  90  کنسانتره

  

رسیدن  درصد استفاده شود براي 33گرم سیالژ ذرت با ماده خشک  200دهد، چانچه در یک کیلوگرم جیره  این جدول نشان می
گرم سیالژ در جیره استفاده گردد ولی اگر رطوبت سیالژ ذرت افزایش پیدا کند و  606به ماده مغذي یکسان برحسب ماده خشک باید 
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درصدي در  6گرم سیالژ استفاده شود تا جایگزین ماده مغذي یکسان شود یعنی کاهش   740درصد برسد باید  27ماده خشک آن به 
کیلوگرم خوراك  2حال اگر در نظر بگیریم که شترمرغی روزانه . شود درصدي مصرف سیالژ می 4/13زایش ماده خشک سیالژ سبب اف

گرم سیالژ و  1480گرم کنسانتره استفاده شود و براي جیره دوم باید  1776گرم سیالژ و  1212نیاز داشته باشد باید براي جیره اول 
تر باشد که به  چنانچه کیفیت سیالژ پایین). درصد در نظر گرفته شده است 90تره ماده خشک کنسان(گرم کنسانتره استفاده کند  1776

شود تا محدودیتی در شترمرغ براي استفاده از جیره ایجاد شود چون ظرفیت دستگاه  یابد باعث می نوبه آن ماده خشک کاهش می
  .گوارش شترمرغ محدود است

سیالژ در طی دوره  pHسازد که  این مورد مشخص می. و بسیار مهم استمیزان و نوع کربوهیدرات قابل تخمیر موجود در سیل
 4سیالژ به  pHتا جاي ممکن باید سعی شود . یابد و نوع اسید چرب فرار غالب در سیلو کدام است چه میزان کاهش می بهتخمیر 

هاي  ابلیت رشد نداشته و جمعیت باکتريها و انتروباکترها ق هاي مضر از قبیل کلستریدیوم کاهش یابد چون تحت این شرایط باکتري
  .دهد ها افزایش می ها مشکالت گوارشی را در شترمرغ افزایش سطح کلستریدیوم. رسد تولید کننده اسید الکتیک به حداکثر می

شی بخ شود نفوذ هوا به زمینی مشاهده مییکی دیگراز مشکالتی که در استفاده از سیلو وجود دارد که به خصوص در سیلوهاي  
زدگی سیلو است که باعث افزایش دور ریز سیلو شده و در برخی موارد که امکان جداسازي مناسب  و کپک در نتیجه قارچ از سیلو و

از جمله  .گردد گردد توسط دام استفاده شود که این عامل خود در شترمرغ باعث بروز مسمومیت پرنده می آن موجود نیست باعث می
جهت کاهش ضایعات اکسیداسیونی در سیالژ . ها وجود دارد ره کرد که در سیلوي ذرت به همراه سایر توکسینتوان به زیرالنون اشا می

  .هاي مختلف موجود هستند، استفاده گردد بندي شده که در ابعاد و حجم شود از سیلوهاي بسته توصیه می

رحله رشد گیاه سیلو تگی به نحوه سیلو کردن و مباشد که بس سطح نیتریت و نیترات موجود در سیالژ ذرت نیز داراي اهمیت می
  .یش سطح نیتریت و نیترات می تواند اثرات منفی بر روي رشد شترمرغ داشته باشدازاف. شده دارد

یکنواختی سیالژ نیز در تغذیه شترمرغ اهمیت به سزایی دارد چرا که تغییرات کوچک در جیره شترمرغ به خصوص در سنین 
  .اي می شود که جبران ناپذیر است وز مشکالت گوارشی عدیدهتر منجر به بر پایین

اندازه قطعات سیالژ در شترمرغ به نسبت سن آن از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که بزرگ بودن اندازه قطعات سیالژ 
این . سانتیمیتر است 2 – 5/2اندازه معمول قطعات سیالژ ذرت در ایران . سنین پایین شود درها  تواند منجر به انباشتگی در شترمرغ می

البته . تر در نظر گرفت کوچک تر نیاز است اندازه قطعات را براي سنین پایین. باشد ماه مناسب می 6رمرغ با سن باالي اندازه براي شت
تواند براي  الژ در صورت کوچک نبودن سایزش میفت که این بخش از سیها باید غالف میانی ذرت را نیز در نظر گر براي شترمرغ

  .پرنده مشکل ساز باشد

  نحوه مخلوط کردن سیالژ با کنسانتره

  : شکل عمل کرد توان به دو می هت مخلوط کردن سیالژ با کنسانترهج
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با سیالژ توسط بیل به طور کامل  هاي کنسانتره و یونجه را مخلوط کرده و سپس خروجی میکسر را توان تمام بخش ابتدا می -1
 .مخلوط کرد

 .ریخت آخور در اي کنسانتره بخش روي در را سیالژ آخور، در خوراك اي کنسانتره بخش ریختن از بعد توان می -2

  اي سیالژ ذرت مزایاي تغذیه

به طور طبیعی . درصد است 30میزان ماده خشک مناسب آن . میزان نشاسته آن تقریبا باال بوده، اما میزان پروتئین آن کم است
هاي دیگرباعث تحریک مصرف ماده خشک  مخلوط نمودن ذرت سیلویی و علوفه. میزان موادمعدنی و عناصر کمیاب در آن کم است

  .شود می

  بافت/رنگ

  ماده الیافی قهوه اي، زرد یا سبز

  سیالژ مناسب چیست؟

رفت  که گاها منجر به هدر ها وجود دارد این روش هاي گوناگونی براي تولید سیالژ ذکر گردید ولی معایبی در برخی از روش
بیشتر در سیلوهاي زمینی دیده  این موارد .دهد تحت شعاع قرار می یبه شکل نیز شود و اقتصاد آب را سرمایه و از دست رفتن آب می

  .شود می

 و آب شرایط و سیلو بستن اصطالح به و نمودن فراهم مدیریت، ضعف و شدت به توجه با اغلب ، رایج و زمینی سیلوهاي در -1
 بسیار خسارت این که رفت، خواهد بین از و کرده افت درصد 40 تا 30 از سیالژ آن، از استفاده و نگهداري شرایط و منطقه هوایی
  :برخی از این معایب عبارتند از .شد خواهد محسوب بزرگی
  : سنتی درسیلوهاي بهداشت رعایت عدم -2

 تراکتورها انواع و لودر مانند سنگین هاي ماشین از سیلو از هوا کردن خارج و کردن پرس براي سیلو اندازي راه هنگام در)  الف
  .شود می اي علوفه ذرت سیالژ داخل به ها چرخ توسط ها آلودگی شدن وارد باعث که شود می استفاده

 هاي قسمت با زده قارچ و کپک هاي قسمت کامل تفکیک امکان عدم اي علوفه ذرت سیلوي از برداشت هنگام در همچنین)  ب
  .شود می دام سالمت افتادن خطر به باعث اي، علوفه ذرت سالم

  شده سیلو اي علوفه ذرت مغذي مواد و عصاره شیرابه، رفتن دست از -3
  اي علوفه ذرت سیلوي حاشیه تمامی رفت هدر نتیجه در و اي علوفه ذرت سیلوي حاشیه کردن پرس امکان عدم -4
 هوا، رسیدن دلیل به اي علوفه ذرت ازسیلوي برداشت هر در اي علوفه ذرت روي از سانتیمتر 10 قطر به اي الیه ریختن دور -5

  قسمت آن اي علوفه ذرت زدن قارچ و کپک
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 یکنواخت اي علوفه ذرت سیلوي یک آمدن بدست عدم -6

 سیلو از برداري بهره و اندازي راه مراحل در بهداشت رعایت عدم -7

 اي علوفه ذرت سیلوي از برداري بهره و نگهداري مشکالت -8

 اي علوفه ذرت سیلوي اندازي راه و احداث باالي هاي هزینه -9

توان  آب سیالژ نیز می شاره کرد که کنترل مسیر خروجی پسآب سیالژ باید به این موضوع ا هدر رفت شیرابه و پسدر خصوص 
ها از  در مطالعاتی که در سایر دام .یشتري در حین ساخت سیلو استگذاري ب اده کرد که البته نیاز به سرمایهآن را براي تغذیه دام استف

  . آب سیلو باعث افزایش مصرف خوراك شد و گوسفند انجام شد استفاده از پسقبیل گاو 

  . آب سیالژ است فاسد شدن سریع آن است یکی از مواردي که از معایب پس

 که است آب پس کاهش آن اثر مهمترین. یابد کاهش میبندي هستند تمامی این موارد  بسته سیلوهایی که به شکل سوسیسی و در
  .سازد می خارج سیالژ از را مغذي مواد اعظم بخش هم و سازد می خارج دام دسترس از را آب هم
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  تاثیر تغذیه بر روي کیفیت پوست و درآمد نهایی شترمرغ
تا  20تولیدات همگام با افزایش قیمت محصوالت، ارزش . هاي زیادي مواجه بوده است عت جهانی شترمرغ همواره با چالشصن

ها و تولید  تغذیه در کاهش هزینهگردد لذا نقش  ها را خوراك شامل می درصد از هزینه 70که  یابد و از آنجائی درصد افزایش می 30
  .اي برخوردار است کیفیت از اهمیت ویژه محصول با

البته این . درصد از پر است 15درصد از گوشت و  30از پوست، % 65آمد حاصل از هر شترمرغ تقریبا در شرایط عادي در
  .و عواملی همچون تقاضاي جهانی براي پوست بر آن موثر است بودهها دائما بین گوشت و پوست متغیر  نسبت

نماید لذا تغذیه هم بایستی با توجه به دستیابی به  ا در سهم درآمد تولید کننده ایفا مییفیت پوست نقش مهمی رکه ک از آنجائی
بقا و پایداري . و با حداقل خوراك مصرفی تولید مناسبی حاصل شود معطوف گردد و در حداقل زمان ممکنباالترین کیفیت پوست 

  .این صنعت نیازمند یک رویکرد علمی تغذیه مناسب است

کسب تولید نهایی . رود شمار میه ضرورت در جهت سودآوري این حرفه باستفاده از توانایی شترمرغ در هضم مواد فیبري یک 
اما صنعت شترمرغ هنوز براي دستیابی به این مرحله علمی . ترین زمان و با بیشترین بازده، مورد انتظار تولیدکنندگان است در کوتاه

  .باشد ندگان با مشکالت فراوان مواجه میضعیف است و براي بقاي اقتصادي تولیدکن

  :گردد هاي زیر تعیین می وه تغذیه شترمرغ با توجه به شاخصشی

  توان ژنتیکی پرنده -

  ضریب تبدیل غذایی -

  د و تامین انتظار خریداران نهاییاهمیت کیفیت تولی -

  مرتع، سیلو و قیمت خریدها،  دسترسی به نهاده -

  شرایط آب و هوایی -

  )یا برنامه براي آینده مولدین مزرعهفروش جوجه، پرندگان کشتاري ( مرحله بازاریابی -

  وزن کشتار یا سن یا ترکیب هردو براساس نیاز فرآوري کننده یهدف نهای -

  شیوه مدیریت  -

  درآمد نهایی مورد انتظار از محصوالت نهایی -

  توان ژنتیکی پرنده -1
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لذا تغذیه شترمرغ . شود رشد نامیده میهاي شترمرغ از توان ژنتیکی خاصی براي رشد برخوردار است که منحنی  هریک از سویه
  .ریزي گردد تا با کاهش رشد یا افزایش چربی مواجه نگردیم اساس باید برنامهبر این 

  ضریب تبدیل غذایی -2

گوشت، پوست و اسکلت  ضریب تبدیل در شترمرغ عبارتست از مقدار خوراکی که شترمرغ براي تولید یک واحد رشد اعم از پر،
لذا نوع تغذیه براي استفاده حداکثر از توان ژنتیکی شترمرغ با  .)ار خوراك مصرفی براي حصول یک کیلوگرم وزن زندهمقد(نیاز دارد 

  .حداقل خوراك مصرفی از اهمیت ویژه برخوردار است

  

  ضریب تبدیل غذایی در شترمرغ در سنین مختلف با تاکید بر کیفیت پوست

  کیلوگرم وزن زنده 1براي تولید کیلوگرم خوراك   4/2 -8/2     تا شش ماهگی
  کیلوگرم وزن زنده 1کیلوگرم خوراك براي تولید    4 -  5/4  ده ماهگی

  کیلوگرم وزن زنده 1کیلوگرم خوراك براي تولید   2/5 -8/5  یازده ماهگی
  کیلوگرم وزن زنده 1کیلوگرم خوراك براي تولید  8/5 -5/6  دوازده ماهگی

  

ماهگی ضریب تبدیل خوراك بشدت  6که پس از سن  از آنجائی. کیلوگرم است 70مورد انتظار در سن شش ماهگی حداقل وزن 
  . جدول فوق پیروي نمود ازوري کامل از توان ژنتیکی پرنده  اي دستیابی به حداکثر رشد و بهرهبرضرورت دارد لذا  . یابد می افزایش

لذا تغذیه صحیح پرنده براي دستیابی به . باشد می ماهگی  8تا  7ها در سن  دهنده حداکثر توسعه ماهیچه نشان تحقیقات اخیر
ماهگی، افزایش حجم بدن با  8بعد از سن . حداکثر توان تولید گوشت بخصوص تا سن شش ماهگی از اهمیت ویژه برخوردار است

 گر عدم باالنس جیرهوجود چربی اضافی نشان. هدف افزایش ضخامت پوست بدون ذخیره چربی در محوطه شکمی و زیر پوستی است
  .نماید مراحل دباغی مشکالتی را ایجاد میبوده که از ارزش کمی برخوردار است و در  غذایی

  اهمیت کیفیت تولید و تامین انتظار خریداران نهایی -3

هاي مورد  کیفیتاي تولید هریک از محصوالت، در ذیل بر. در برنامه تغذیه، تامین انتظار بازار از محصول نهایی الزامی است
  .انتظار بازار شرح داده شده است

  تولید پوست -الف

  :مهمترین عوامل موثر بر کیفیت پوست بشرح ذیل است

  اندازه پوست --
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  کوچک به بزرگ ،هاي پوست چگونگی رشد فولیکول --

  ضخامت پوست --

  )مربعر دسی مترتعداد در ه( ها بر روي پوست نحوه توزیع فولیکول --

  بودن از خراش و صدمه پوستعاري  --

  ها  زائدهعاري بودن از سایر  --

  .باشد شترمرغ می گونهیه، مدیریت و نیز ها خود متاثر از برخی عوامل مانند سن کشتار، نوع تغذ گیاین ویژ

  اندازه پوست

. باشد و زیر پوست میافی در محوطه شکمی اندازه پوست مطابق با حجم بدن و ناشی از تغذیه مناسب و بدون انباشت چربی اض
  .ماهگی الشه از کیفیت مناسبی برخوردار خواهد شد 9با اجراي برنامه غذایی مطابق با توان ژنتیکی پرنده، در پایان سن 

حدودیت از نظر اقتصادي افزایش وزن بیشتر م. کیلو گرم دارد 95تا  90شترمرغ سیاه آفریقاي در پایان دوره پروار وزنی معادل 
ان بیشتر با صرف هزینه باالتر افزایش وزن بیشتر در شترمرغ مستلزم زم. هاي پرورش را افزایش خواهد داد ی بیشتر هزینهداشته و چاق

که پرنده از تغذیه مناسب برخوردار نباشد  در صورتی. گرم گوشت باید خوراك بیشتري مصرف گرددزیرا براي تولید هر کیلو. باشد می
  . باشد رش میندازه رضایت بخش پوست، طوالنی کردن دوره پایانی پروتنها وسیله براي دستیابی به ا

  توسعه فولیکول ها و تاثیر آن بر روي کیفیت پوست

دانند و از تولیدکنندگان  می ها را با سن پرنده در ارتباط ري کنندگان پوست، اندازه فولیکولاز نگاه سنتی، بسیاري از فرآو
هاي بزرگتر بر روي پوست اطمینان حاصل  سنین باالتر کشتار نمایند تا از دستیابی به فولیکول ها را در شود که شترمرغ درخواست می

هاي جانبی افزایش یافته، دوره  لذا غذاي بیشتري مصرف شده، هزینههاي طوالنی نگهداري نیاز بوده و  دوره ،در این حالت .نمایند
ماهگی  14ر سنفریقاي جنوبی دآها در  بطور سنتی بیشتر شترمرغ .یابد یسک صدمات به پر و پوست افزایش مدرآمد طوالنی شده و ری

  .شوند و تنها علت آن دستیابی به رشد کامل فولیکول با هدف افزایش کیفیت پوست بوده است شتار میک

 هاي مینهآبطور موفقیت آمیز با تامین اسید تواند ها می ها و سرعت توسعه آن دهد که اندازه فولیکول یر نشان میتحقیقات اخ
ماهگی بطور  7تا  5/5سولفوره در سن  هاي مینهاسیدآدر یک طرح آزمایشی محدود کردن . توسعه یابد) هاي اساسی آمینهاسید( سولفوره

رشد سولفوره،  هاي نهمیآیت یا کمبود خوراك پرنده از اسیددر صورت محروم. ها جلوگیري نمود اي از توسعه فولیکول قابل مالحظه
این تاکید برآن دارد که جیره شترمرغ در تمام سنین و مراحل رشد باید از . ماهگی کامل گردد 12تواند تا  کامل و توسعه پرها نمی

  .باالنس خوبی برخوردار باشد

  



 
 
 

 
 

1393 اردیبهشت، 9نشریه شماره   

 
24 

  :در رشد پرها به قرار زیر است) متیونین و سیستین( هاي مینهآمهمترین نقش اسید 

  بلوغ پرها و یکنواختی پرهاي بالغ افزودن بر سرعت-

  .ها مرتبط است ا بطور مستقیم با اندازه فولیکولافزودن ضخامت پایه پرها که نهایت-

  افزایش طول پرها-

  افزایش تراکم پرها و در نتیجه حفاظت بیشتر پوست در مقابل خراش و صدمه-

  و صدمهافزایش طول کرك پرها و مجددا حفاظت بیشتر پوست در مقابل خراش -

  هاي پوست ها در تمام قسمت ولدر نتیجه توسعه بیشتر فولیک به بلوغ رسیدن پرهاي بیشتر،-

  افزایش زیبایی ظاهري کیفیت پرها و در نتیجه افزایش ارزش پرهاي چیده شده-

کشتاري که به ها در بین پرندگان  داري در توسعه فولیکول دهد تفاوت معنی نشان می  2002آخرین تحقیقات سیلیرز در سال 
گی به بعد با مصرف ماه 9 هاي باالي پرورش از هزینه .ماهگی مشاهده نشد 12تا  9اند، در سن  دریافت نموده مغذياندازه نیاز مواد 

کیلوگرم از  95بدست آوردن سایز مناسب پوست در حجم بدن پرنده در وزن . گردد گرم خوراك در ماه نمایان میکیلو 75متوسط 
و توسعه  بطور خالصه شترمرغ باید سایز مورد رضایت و رشد. ماهگی قابل دستیابی است 9به راحتی در سن  آفریقاییشترمرغ سیاه 

  .حفظ سالمتی حیوان بدست آورد ماهگی با تغذیه و مدیریت مناسب و 10ها را در سن حداکثر  مناسب فولیکول

  ضخامت پوست

بطور سنتی، علت به دلیل . پرندگان جوان بهنگام مراحل دباغی شکایت دارندپارگی پوست  بعضی از فرآوري کنندگان پوست از
  .شد جوانی پرنده نسبت داده می

و مواد  ها اسیدآمینهتواند با تامین  داللت بر این دارد که ضخامت پوست می 2002هرچند تحقیقات به وسیله سیلیرز در سال 
 شده باالنس جیرهدوامی را با استفاده از  هاي با تواند پوست ماهگی می 10تا  9کشتار شترمرغ در سن . توسعه یابد کم مصرفمعدنی 

  .در اختیار پرورش دهنده قرار دهد

  ها عدم رشد یکنواخت فولیکول

می در ناحیه خطوط بیرونی منطقه آن در بین خط میانی پوست و چهار 3اند که  منطقه از بدن توزیع شده 4ها در  معموال فولیکول
هاي  ها در این مناطق محل در برخی نمونه. اند ها را تجربه کرده ها در این محل ها اغلب گوناگونی در اندازه فولیکول دباغ. است  شاه پره

  .کوچکی بدون فولیکول هم دیده شده است
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که تحقیقات سیلیرز در سال  در حالی. شکایت دارند ها به اشتباه علت را سن پایین شترمرغ قلمداد نموده و از این مسئله دباغ
فرصت را براي جایگزینی و توسعه پرهاي بالغ فراهم ننموده  ،گی که هرگز ریخته نشده روشن ساخت که وجود پرهاي جوجه 2002
پرهاي جوجه و توسعه  ها که بطور مستقیم به ضخامت پایه در این نواحی پرها هرگز توسعه نیافته و سایز فولیکول و توسعه آن. است

  .گردد پرهاي بالغ با تامین میزان اپتیمم اسیدهاي آمینه گوگرد دار و مواد معدنی کمیاب تحریک می

  .آید اي و ژنتیکی آن بدست می ه صحیح شترمرغ براساس نیاز تغذیهکیفیت پوست با تغذی

  اتساع پوست

تر از سایر مناطق پوست هستند مشاهده  که اصوال نازكاتساع و برآمدگی پوست عوارضی هستند بر روي مناطقی از پوست 
  .شوند این موارد ناشی از شکستگی بافت پوست بوده و در طول خط عمودي پوست دیده می بدیهی است. گردد می

ه این رشد ب. کند یک الگوي رشد دارد که بر اساس آن پرنده در حد توان ژنتیکی خود رشد می شترمرغ هم مانند هر حیوان دیگر
ماهگی سرعت  9با افزایش سن از . است ماهگی بیشتر 6تا  5هاي  هماهگی به بعد سریعتر است و بین ما 3شود و در  آهستگی شروع می

  .یابد تا اینکه سرانجام به وزن ثابت برسد که همان بلوغ جسمی پرنده است شد بتدریج کاهش میر

تواند حاصل  یش غذاي کنسانتره، رشد جبرانی میسنین باالتر با افزااگر در سنین اولیه جوجه با کاهش رشد مواجه گردد، در 
در این شرایط وقتی میزان رشد از منحنی رشد نرمال فاصله بگیرد چربی غیر طبیعی و اضافی در سطح . شود و کاهش رشد جبران گردد
  .شکمی ممکن است ایجاد گردد

اندازه غیر طبیعی . یابد ، اما قابلیت ارتجاعی آن کاهش میمی شود تر تر و محکم به بلوغ جسمی، پوست بتدریج ضخیم با رسیدن
اتساع  هاي به صورت آسیب پوستی که منطق هاي ناخواسته ی مراحل آخر رشد ممکن است کشیدگیی طبحجم بدن و اندوخته چر
  . نامیده می شوند ایجاد کند

. شوند تر می اواخر دوره پرورش بسیار برجسته دردل این عوارض در شرایط نقصان عناصر کم مصرف و توام با تغذیه نامتعا
شود اتساع پوستی  هاي کافی در اختیارش قرار داده می کند و کنسانتره بدون افزودنی عالوه بر این زمانی که پرنده از مرتع استفاده می

  .شود بیشتر و به وضوح دیده می

مراحل آخر  در شروع دوره پرورش و کاهش تراکم مواد مغذي درتر  تغذیه شترمرغ مطابق با احتیاجات غذایی آن و رشد سریع
  .کند پرورش از بروز این عوارض جلوگیري می

  پرخوري

روش مدیریت، شرایط محیطی، وضعیت سالمتی و یا تراکم گله  خود خوري ممکن است دراثر عوامل زیادي از قبیل نوع تغذیه،
  .رخ دهد
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پرهایی که کمبود . خوري داردگوگرد دار، ارتباط مستقیمی با خود هاي آمینهاسیداعالم کرد که کمبود  2002ال سیلیرز در س
  .شود پرخوري در شرایط کمبود مواد معدنی پر مصرف زیاد می. مینه دارند ظاهري ژولیده و کثیف و پوسته پوسته دارندآاسید

در این . شود ژي باشد منجر به پرخوري میانر زیادي پروتئین در جیره بخصوص زمانی که عدم برقراري تعادل بین پروتئین و
بنابراین حالت  . هم برخوردار است یباالیشرایط ممکن است پرنده از پروتئین به عنوان منبع انرژي استفاده نماید که از ضریب تبدیل 

  .گردد عصبی و بی قراري با افزایش زیاد دماي داخلی بدن مشاهده می

رطوبت، گرماي زیاد قرار گیرد در ستیز به کنترل دماي داخلی بدن، شروع به پرخوري اگر در این وضعیت پرنده در معرض 
   .تواند با کنترل صحیح مواد مغذي کنترل شود بنابراین پرخوري می. زند در چنین شرایط پرنده پرهاي بدن خود را نوك می. کند می

  هاجمت آثار لگد خوردگی در اثر

ن به آماهگی عضالت و بدن  8اي تغذیه شود که تا سن  به گونه الزم است پرنده. ترل نمودتوان با تغذیه صحیح کن تهاجم را می
  .باشد تا رسیدن به این سن پرنده نسبتا آرام می. اندازه کافی رشد کند

ه جیره بایستی کاستتر به فیبر، انرژي  مسنهاي  خلفی دستگاه گوارش و نیاز شترمرغي تخمیري در بخش ها با توجه به ظرفیت
باال بودن . گردد ها و در نتیجه صدمه دیدن پوست می ها و برخورد آن انرژي منجر به ایجاد حالت تهاجمی بین شترمرغخوراك پر. شود

شود که این وضعیت سبب  تر می ان قلب و ناآرامی در پرندگان مسنمیزان پروتئین جیره و زیادي اوره خون موجب باال رفتن ضرب
  .شود ها می صدمه دیدن پوست آن بین پرندگان واسترس و نتیجتا برخورد 

  تولید گوشت -ب

  کیفیت و تردي فیله یا استیک -

  رنگ گوشت -

  مزه گوشت و عاري بودن از هرگونه رادیکال -

  تولید پر -ج

شامل (دهنده و برنامه تغذیه، نوع سیستم پرورش  باشد، همچنین مهارت پرورش کیفیت پر نیازمند سویه با پرهاي با کیفیت می
و کیفیت  هاي پوست پرها نقش مهمی در توسعه فولیکول الزم به ذکر است توسعه .باشد در کیفیت پر تولیدي موثر می )سنتی یا صنعتی
  .نماید پوست ایفا می
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  باشگاه شترمرغ داران
ها باشگاه  میان آنیش تبادالت علمی و تجربی در راستاي همکاري هر چه بیشتر میان مزرعه داران و کارشناسان و افزا

  :داران با داشتن کادري مجرب جهت ارائه خدماتی همچون شترمرغ

 اطالع رسانی و دعوت جهت شرکت در سمینارهاي داخلی و بین المللی صنعت شترمرغ -1

 ارسال رایگان نشریه و کتب منتشره شرکت  -2

 هاي الزم در زمینه پرورش شترمرغ  ارائه آموزش -3

 اي شرکت مشاورهبهره مندي از خدمات فنی و  -4

 هاي غذایی براساس دستورالعمل داخلی شرکت  دریافت جیره -5

 تامین خوراك، مکمل هاي معدنی و ویتامینه، مواد افزودنی و دارو با تخفیف ویژه مختص اعضاء باشگاه -6

 هاي الزم در این زمینه اعالم زمان بندي مدیریت اجرایی فارم و اعالم توصیه -7

 رفع مشکالت و بهبود وضعیت فارم با تخفیف ویژه اعضاء در صورت درخواست عضوبازدید  از مزرعه به منظور  -8

 مشاوره رایگان در هنگام خرید و فروش پرنده -9

 اعالم در ساعات تعیین شده توسط باشگاه پاسخگویی به مشکالت فارم با -10

 مجرب در زمینه پرورش شترمرغ در کشور بهره گیري از نظرات کارشناسان-11

 

بخش باشگاه شترمرغ داران    www.ostrichrdi.comجهت اطالع از نحوه عضویت در باشگاه به سایت  .عضو می پذیرد
  .تماس حاصل فرمائید 02166924842مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن 
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  محصوالت
  )معمولی و ویژه( کنسانتره شترمرغ

ها که در تولید گله و همگنی  تر ریز مغذي و میکس دقیق مشکالت تهیه مواد ریز مغذي جیره و نیز بهبود کیفیت دانبه منظور کاهش 
  .  خوراك نقش به سزایی دارد این موسسه نسبت به تهیه کنسانتره مختص شترمرغ اقدام  نموده است

  :هاي تولیدي در این شرکت عبارتند از ترهکنسان

  و آغازینآغازین  کنسانتره پیش

  پایانی  و کنسانتره رشد

  کنسانتره نگهداري

  کنسانتره تولید 

  مکمل

  :هاي شرکت عبارتند از مکمل

  آغازین و آغازین پیشمکمل 

  مکمل رشد و نگهداري 

  مکمل تولید

 02166924842مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن    www.ostrichrdi.comبه سایت  قیمت و نحوه تهیه محصوالتجهت اطالع از 
  .تماس حاصل فرمائید
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  :مقاالت و منابع علمی

در صورت تمایل به دریافـت  . می پردازد) ISI(این بخش به معرفی مقاالت و منابع علمی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی
  .را با عنوان مقاله به پست اکترونیکی نشریه ارائه فرمائیددرخواست خود  "اصل مقاالت هر یک از عناوین ارائه شده، لطفا

  
-Ultrasonography of the female reproductive organsin farmed ostriches (Struthio camelus 
spp.)  
-  Sperm storage and duration of fertility in female ostriches (Struthio camelus) 

 
 
 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
این مجموعه به همکاري و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته و صمیمانه دست یاري آنها را جهت ارتقاء 

بدیهی است این نشریه عاري از اشکال نمی باشد، لذا همواره نیازمند راهنمایی هاي گرانقدر شما . صنعت می فشارد این
 .هستیم

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
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   مدیریت پرورش شترمرغکتاب 

  


