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این مجموعه به همکاری و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصين امر نياز داشته و
صميمانه دست یاری آنها را جهت ارتقاء این صنعت می فشارد .بدیهی است این نشریه عاری
از اشکال نمی باشد ،لذا همواره نيازمند راهنمایی های گرانقدر شما هستيم.
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اخبار صنعت
سندرم زمین گیری و نشستن جوجه های شترمرغ
طی دو سال گذشته بیماری یا سندرم جدیدی در مزارع پرورش شترمرغ کشور به خصوص مزارع پرواری بروز کرده که امسال
نیز با شدت بیشتری در مزارع مختلف در حال پخش و گسترش است .اولین گزارش از این زمسن گیری مرتبط با سال  1393در دو
استان اصفهان و البرز بود که بعد از آن به تدریج در سال  94با شروع فصل پرواربندی از خرداد ماه در استان های اصفهان ،یزد و
سمنان ،تهران و قزوین این بیماری گزارش گردید.
با بروز این سندرم تعاونی پرورش شترمرغ سراسر کشور طی درخواستی از سازمان دامپزشکی کل کشور درخواست بررسی بیشتر در
این زمینه را داشت که در این راستا آقای دکتر هاشمی با معرفی چندین مزرعه از مبتال با این سندرم یا بیماری به بررسی علل مختلف
پرداختند.
در پایان این بررسی ها ایشان گزارشی را به شرح ذیل در خصوص علت این بیماری عنوان نمودند:
مشکل فلجی و زمین گیری شایع شده پس از بررسی چندین الشه و مزر عه پرورشی و انجام آزمایشات میکروبی و ویروسی گوناگون،
عدم جذب کلسیم و کمبود ویتامین  Dو همچنین عدم باالنس انرژی و پروتئین می باشد و قابل ذکر است که گزارش حاضر تنها در
خصوص پرندگان آزمایش شده است.
البته قابل ذکر است که گزارشات در خصوص نحوه درگیری و بروز بیما ری در مزارع به شکلی است که برخی از مزارع که دچار به
بیماری شده اند مجدد در جوجه های بعدی این سندرم مشاهده گردیده است.
نکته ای که قابل تامل است انتقال این بیماری بین جوجه های یک مزرعه است که تاحدودی مشکالت تغذیه ای را به عنوان عامل
ثانویه مطرح می کند و در درجه اول به ویروسی بودن و در مراحل بعدی به باکتریایی یا انگلی بودن این بیماری می توان شک کرد تا
به تغذیه ای بودن این سندرم.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پرورش شترمرغ
دومین کارگاه آموزشی پرورش شترمرغ با عنوان مدیریت پرورش شترمرغ در سالن کوثر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
برگزار شد.
این کارگاه آموزشی در مدت  3روز از تاریخ  16لغایت  18خرداد ماه سال  95به صورت دو روز تئوری و یک روز بازدید از مزرعه و
کشتارگاه تخصصی شترمرغ شرکت تعاونی سیمرغ پروران پارسه برگزار گرید.
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گزارش
مزرعه شرکت تعاونی زاگرس شترمرغ مالیر
نام مزرعه :زاگرس شترمرغ مالیر
مدیریت :حسین مرادی – عباس رضائی

مزرعه پرورش شترمرغ زاگرس شترمرغ مالیر در اوایل سال  1392ساخت و ساز را شروع و همزمان با ساخت و ساز نیز شروع
به پرورش شترمرغ پرواری نموده و در سال  1394نیز موفق به گرفتن پروانه بهره برداری با ظرفیت  36قطعه مولد و  500قطعه پرواری
گردید .برنامه های این شرکت در آینده دریافت مجوز افزایش ظرفیت در بخش مولدین تا  120قطعه است.

نظر ایشان را در خصوص صنعت پرورش شترمرغ جویا شدیم:
با توجه به اینکه در کشور ما بحث کم آبی مطرح است بدون شک میتوان گفت شترمرغ دام آینده کشور به حساب میآید که در حال
حاضر این صنعت در کشور رشد خیلی خوبی دارد که جا دارد مسئولین کشور در این زمینه یار و پشتیبان مزرعهداران باشند به
خصوص در صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری که متاسفانه در حال حاضر در بعضی استا نها در دادن مجوز سختگیری زیادی
صورت می گیرد و حتی سعی در پشیمان کردن متقاضی دارند.

می دانید شترمرغ پرنده بسیار کم توقع ولی پربازده است و گوشت آن در حال حاضر جای خود را در سبد خانوارهای ایرانی پیدا کرده
و ارزش غذایی باالیی نیز دارد .در استان ما نیز چند مزرعه صنعتی هم اکنون در حال فعالیت میباشند ولی متاسفانه پروانه جدید به
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کسی داده نمیشود این در صورتی است که ماهانه تعداد زیادی به ما جهت مشاوره مراجعه نموده ولی متاسفانه اطالع رسانی سازمان
جهاد کشاورزی استانها ضعیف میباشد.

مشكالت حاضر صنعت را بدین شكل مطرح نمودند:
از معضالت اصلی این صنعت گرفتن گواهی بهداشتی حمل برای حمل ونقل پرنده از قبیل پرواری و مولد است چرا که طوالنی شدن
مدت زمان پاسخگویی آزمایشگاههای دامپزشکی برای آزمایشات خون نیز گاها باعث ضرر و زیان مزرعه دارن میشود.
نبود ماشین مخصوص حمل ونقل شترمرغ به صورت فراگیر در هر استان که خود باعث می شود تلفات در حین بارگیری و جابه جایی
افزایش یابد.
عدم وجود کشتارگاههای منطقه ای و اصولی که شرایط کشتار شترمرغ را به صورت تخصصی انجام دهند نیز از مشکالتی است که هم
در مباحث فروش گوشت شترمرغ و هم بازار یابی نقش به سزایی دارد.
همچنین الزم است تدابیری اندیشه شود که اصول وروشی برای یکسان سازی قیمت مولد و جوجه و پرورای در سطح کشور صورت
گیرد.

از نظر شخص شما چه عواملی در افزایش سوددهی مزارع موثر هستند:
 -1ازنظر ما یکی از فاکتورها در این زمینه تهیه مواد خوراکی این پرنده میباشد که مزرعه داران اگر زمین مزروعی دارند نسبت
به کشت آن به خصوص در زمینه جو و ذرت اقدام نمایند.
 -2تهیه خوراک با اقالم با کیفیت خوراکی و همچنین پیگیری در امر اصالح نژاد پرندههای مزارع به سوددهی و افزایش
راندمان مزارع کمک به سزایی می کند.

 -3نظر ایشان در خصوص آینده صنعت پرورش شترمرغ:
 -4همانطور که گفته شد شکی در این نیست که شترمرغ دام آینده کشور محسوب خواهد شد پس اگر در خصوص بازاریابی

محصوالت این پرنده کار شود ،آینده بسیار خوب و درخشانی دارد.
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چه مشكالتی در روند اجرائیات قانونی این صنعت وجود دارد:
یکی از مشکالت عدیده ای که در این صنعت وجود دارد بحث جا به جایی این پرنده به استان های همجوار می باشد که راه حل این
مشکل را عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی یا دامپزشکی باید پیدا کرده که برای جا به جایی این پرنده مشکالتی وجود نداشته باشد،

و مورد بعدی حمایت نهاد های دامی از طرف دولت می باشد.
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ساختمان و تاسیسات پرورش شترمرغ
(بخش دوم)
سالن پرورش جوجه از یک تا  3ماهگی
همان طور که قبال توضیح داده شد در مزارع توام ( پرورش مولدین  +پرواربندی) و مزارع پرواری چند سنی تفکیک سالن

پرورشجوجهتایکماهگی،ازسالنپرورشازیکماهگیتاسهماهگیامریضروریاست.ولیدرمراکزپرواربندیتکسنی
هامیتوانندازابتدایپرورشدریکسالنواحدقراربگیرند .


جوجه
تفکیکایندوسالنضرورینیستو
بنابراین مشخصات این سالن برای پرواربندان تک سنی ،بمنظور پرورش جوجه از سن تولد تا سه ماهگی است و برای پرورش
دهندگانمولد(توام)و پرواربندیچندسنی،میتواندباهدفپرورشجوجهازسنیکماهگیتاسه ماهگیمورداستفادهقرار
بگیرد .
مشخصاتفنیوبهداشتیاینسالنمانندسالن(1تولدتاسهماهگی)است.نکاتزیردرتاسیساینسالنبایدمدنظرقراربگیرد .
فضایالزمبرایهرجوجهدرداخلسالنیکمترمربعدرنظرگرفتهشود .سانتیمتر درنظر گرفته شود .استفاده از نردههای آهنی بعنوان جداکننده دارای معایب و

 ارتفاع دیوارهای جداکننده در حدود  80مزایاییمی باشدکهدرمجموعبهتراستاستفادهگردد.زیراامکانتهویهبهتریرادرسالنبهنگاماستفادهازتجهیزاتتهویهفراهم

ادرحدودیکمتریابیشترانتخابنمائید.برایحصولنتیجهبهترمیتوانیدتاارتفاع

توانیدارتفاعنردههار


نماید.دراینصورتمی

می
مترازکف،ازآجریابلوکبعنواندیواراستفادهنموهوسپسبررویآننردهقراردهید.کفسالننیزبتنریزی


سانتی
 20تا 30
شود .
سالنمجهزبهسیستمتهویهومنبعحرارتیگردد.استفادهازحرارتزیرزمینیالزامینیست .سالندارایاتاقتجهیزات،انباردان،اتاقتاسیساتوسرویسبهداشتیباشد .سالنمی تواندیکطرفهویادوطرفهاحداثشدهوبهگردشگاهنیزکهبرایپرورشدراینسنینکامالضروریاستدسترسی

داشتهباشند .
سایبانکامالضروریبودهوبهتراستدرانتهایگردشگاهقرارگیرد.کفگردشگاهمیتواندخاکمعمولی

 درگردشگاهاجرایباشد.البتهعقایددراینخصوصمتفاوتبودهوبراساسشرایطآبوهواییومسائلبهداشتی،بسترمناسبانتخابمیگردد .
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فضایالزمبرایهرجوجهدرگردشگاهحدود 5تا 10مترمربع  درنظربگیرید.البتههرچهفضایبیشتریدراختیارپرندگانقرارگیردبهتراست .





نمونهای از سالن پرورش جوجه سن یک تا سه ماهگی

گردشگاه پرندگان پروراری از سن یک تا سه ماهگی
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تاسیسات پرواربندی (از سه ماهگی تا سن کشتار) 
در تاسیسات پرورابندی نیاز  به فضای مسقف بهصورت کامال بسته نبوده و از سایبان جهت جلوگیریاز اثرات غیرمساعد عوامل
محیطیاستفادهمیگردد .

دراینسنپرندهبیشتروقتخودرادرگردشگاهبهسرمیبرد .



بخش مسقف جوجه از سن سه ماهگی تا کشتار

ژه ایدررشدپرنده،کاهشجراحاتوآسیبدیدگیپرندگانبرخوردار
رعایتفضایمناسببرایپرندگانپرواریازاهمیتوی 
قطعهپرندهمیباشد.ولیتجربیاتمولفیننشان

است.تعدادتوصیهشدهبرایحداقلتعدادپرورایدریکپن50قطعهوحداکثر100
قطعهپرندهتاثیربهسزاییدرکاهشمشکالتپرورابندیداشتهورشدپرندگاننیزبهبود

میدهدکهدرسیستمبستهپرورشیتراکم25

چشمگیریمییابد .


محوطه گردشگاه پرندگان پرواری از سه ماهگی تا کشتار
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سازیدراینسنپرورشبهحداقلمیرسدولیالزماستکه


بسترقسمتسایبانبایدازخاکپوشیدهشدهباشدونیازبهکف
بستریکنواختومسطحباشد .
هایکناریکدیگردربخشزیرسایبانمیتوانندبامصالحیهمچونآجروسیمانویابااستفادهازتوریازیکدیگرجداشوند .


پن
دربخشگردشگاهمیتوانازفنسبهتنهایی،فنسبههمراهبلوکیاآجرویاترکیبیازفنسوبتناستفادهکرد .


نمونهای از تاسیسات پرندگان پرواری

نمونهای از گردشگاه پرندگان پرواری






ارتفاع توری برای فنس کشی در بخش پرندگان پرواری تا ارتفاع  180سانتی متر کفایت میکند.
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میتوان از انواع ظروف پلی اتیلن استفاده کرد .حتی در برخی موارد میتوان از دو تکه کردن
ظروف آبخوری و دانخوری را  
الستیک هایکامیونو ماشینآالتو یااستفادهازظروففلزیبرایآخور پرندگاناستفادهکرد.جهتدرستکردندانخوریو

گردد.بهازای  هرپرندهباتوجهبهشرایطآبوهوایی 2تا 5مترمربعسایباندر


آبخوریثابتازآجروپوششسیمانیاستفادهمی
مترمربعتوصیهمی گردد.کوتاهبودنویابلندبودناندازه

نظرگرفتهمیشودوفضایگردشگاهنیزبهازایهرپرندهبین 10تا 20

آخوروآبشخورباعثمیشودتاهمپرندهبهسختیآبوخوراکرامصرفکندویاباافتادندرآنباعثآلودهشدنویاواژگون


شدنظروفگردد.
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تشریفات اداری صدور مجوز پرورش شترمرغ
حسین علی نصیری (رئیس اداره سایرماکیان وزارت جهادکشاورزی)

تشریفات اداری صدور مجوز:
مجوزازطریقسازماننظاممهندسیکشاورزیمحلاجرایپروژهبهشرحذیلانجاممیگیرد :
 موافقتاصولی:مجوزیاستکه،قبلازصدورپروانهتأسیسبهمتقاضیاندرچهارچوبسیاستهاوضوابطنظامدامپروریصادر
میگردد .
 پروانهتأسیس:مجوزیکهبرایاحداثساختمانهاوتأسیساتهرنوعواحد صنعتیدامیکهدارایضوابطنظامدامپروریباشد
صادرمیگردد .
 پروانهبهرهبرداری:مجوزیکهپسازتأسیسواحدواحداثساختمانهاوتاسیسات،درموعدمقرروبرابرضوابط،صادر
میگردد .
 مجوزبهداشتی:مجوزیاستکهسازماندامپزشکیکشوربهمنظوررعایتمسائلبهداشتیوقرنطینهای،صادرمیکند.


ب) طراحی ساختمان و تاسیسات مزرعه پرورش شترمرغ
بعدازانتخابسایتاحداثمزرعهشترمرغ،برایطراحیمناسب،بایستیباخصوصیاتسایتآشناییپیداکردوپالنکلیاز
ساختمانوتاسیساتموردنیازولیستیازویژگیهایآنراتهیهنمود.اینلیستمیتوانددربرگیرندهجانماییتاسیسات،مساحت

سایتمنطقیتر

باشد.وقتیکهاینلیستتهیهشودطراحی


تجهیزاتموردنیاز،محوطهو...
،دسترسیها،

تاسیساتپرورشیوغیرپروشی
وبهترصورتمیگیرد.واحدپرورشیبایدبهگونهایطراحیوساختهشودکهعواملمحیطیتاثیرزیادیبربازده،رشدجوجههاو

تولیدنداشتهباشدوازبروزبیماریهاوآلودگیهایزیستمحیطینیزجلوگیریشود.جایگاههابایدطوریطراحیشوندکهدر
صورتنیاز،امکانافزایشفضاوساختاماکنجدیدوجودداشتهباشدنوعساختجایگاهنسبتبهسنمتفاوتبودهوهمچنینبر
اساسشرایطآبوهواییمحیطتغییرمیکند.توجهبهشکلشروعوروشهایپرورش،اقلیمهرمنطقهوامکاناتموجود،طراحی
هایمختلفیرامیتواندرنظرگرفتوازامکاناتمنطقهایحداکثراستفادهراکردهدفطراحیباکمترینهزینهودرنظرگرفتن
کیفیتمیباشدمیتواندرساختسازههاازسادهترینمصالحدرمنطقهاستفادهنمود .
عواملیمختلفیمیتواندبرطراحیساختمانومحلاستقرار جایگاهپرورششترمرغتاثیرگذارباشد :
 -1نوعآبوهواواقلیممنطقه :
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طولمدتفصلگرماوسرما،نورگیریجایگاههایپرورش،جهتبادغالبدرتابستانوسال،زاویهتابشدرماههایمختلفسال،
میزانبارشروزانه،ماهیانهو...برجانماییتاسیساتمختلفتاثیردارد .
 -2نوعمصالحدردسترسودرنظرگرفتنشرایطوامکاناتمکانانتخابی :
استفادهازمصالحموجودوامکاناتمکانانتخابیمیتواندموجبسازگاریبیشترسازههابااقلیممنطقه،کاهشهزینههایتولید،
حملونقلودرنتیجهاستهالککمترو...خواهدشد .
 -3وضعیتهندسیسایتپرورش:
مساحتسایتدرتعدادشترمرغی کهمقررشدهنگهداریشودتاثیربهسزاییدارد.همچنینشکلهندسیسایتمیتواندبرشکلو
جانمایی تاسیساتموثرباشد .
 -4نوعسیستمپرورش(گوشتی/مولد/توام) 
ساختمانهاوتجهیزاتموردنیاز :
الف)تاسیساتپرورشی
جوجهکشی :
بهمکانیمسقفاطالقمیشودکهکامآلبادیوارمحصورشدهودرآنخدماتجوجهکشیانجاممیشودوعواملمحیطیمانند
حرارت،رطوبت،تهویهونوردرآنجاقابلکنترلباشد .
مهدجوجه :
قسمتیازمحوطهپرورشجوجهاستکهمسقفومحصوربودهوجوجههاازتولدتایکماهگیدرآنجانگهداریمیشوند .
پرورشجوجه :
 قسمتیازمحوطهپرورشیاستکهجوجههاازیکماهگیتاسهماهگیدرآنجانگهداریمیشوندوتوسطفنسمحصورشدهو
براساساقلیممیتوانفضایمسقفنیزدرنظرگرفت .
پرواربندی :
قسمتیازمحوطهپرورشیاستکهتوسطفنسمحصورشدهوشترمرغهایگوشتیازسهماهگیتاسنکشتاربراساسسنینمختلف
درآنجانگهداریمیشوند .
جایگاهپیشمولدین :
قسمتیازمحوطهپرورشیاستکهشترمرغهایانتخابشدهتاسنبلوغدرآنجانگهداریمیشوندوتوسطفنسمحصورشدهاست .
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جایگاهمولدین :
 قسمتیازمحوطهپرورشیاستکهشترمرغهابعدازسنبلوغبهمنظورجفتگیریوتولیدتخمدرآنجانگهداریمیشوندوتوسطفنس
محصورشدهاست .
آبخوریودانخوری  :
ازملزوماتموردنیازشترمرغبودهودرمحوطهسایبانیامسقفقراردادهمیشود .
قرنطینه :
مکانیمحصورجهتنگهداریپرندگانتازهواردبهمدتمعینوبارعایتفاصلهمشخصازبقیهتاسیساتپرورشیبهمنظورجلو
گیریازخسارتناشیازابتالوشیوعبیماریها 
جایگاهنگهداریومراقبتازپرندگانبیمار( بیمارستان) 
محلیایزولهجهتنگهداریپرندگانمظنونیابیماربهدورازگلهپرورشی .
کورهالشهسوزوچاهدفنتلفات  :
محلیغیرقابلدسترسپرندگانکهجهتدفنیاسوزاندنتلفاتوالشهشترمرغهادردورتریننقطهمزرعهبادرنظرگرفتنجهت
وزشباداحداثمیگردد .
حوضچههایضدعفونی 
حوضچههاییهستندکهجهتجلوگیریوکنترلآلودگیناشیازهرگونهرفتوآمددرمبادیورودیوخروجیواحد،جایگاهها
،انبارها،کارخانهتهیهخوراکوجوجهکشیتعبیهمیشود .
ب)تاسیساتغیرپرورشی 
مجموعهفضاهاییمحصورکهبرایپشتیبانیتولیدضروریمیباشد.
انبارنگهداریخوراک :
مکانیازنظرمیزانرطوبت،دماونورمناسببودهوموادغذاییموردنیازپرندگاندرآنجانگهداریمیشود .
انبارلوازم :
مکانیجهتنگهداریلوازم،تجهیزاتووسایلمصرفی.
اتاقکارگری :
اتاقیاخانههاییجهتاستراحتیامحلزندگیپرسنل.
مخزنذخیرهسوخت:
مخازنیجهتنگهداریسوختموردنیازبرایگرمایشپرندگان .
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مخزنذخیرهآب
مخازنی(هوائییازمینی)غیرقابلنفوذکهقابلضدعفونیوکنترلباشدودرمواقعضروریمورداستفادهقرارمیگیرد.
سیستمفاضالب :
سیستمجمعآوریوهدایتفاضالبکهازقسمتتاسیساتاصلیباشیبمناسببهسمتچاهفاضالبهدایتمیشود .
سیستمبرقرسانی :
واحدهایپرورششترمرغمی بایستدارایسیستمبرقرسانیکافیجهتسالنهاوسایرتأسیساتباشدضمناًموتوربرق

اضطراریدرواحدهایسراسریبرقرسانیاستفادهمیکنندنیزضروریاست .
محوطهسازی:
مسیرهایترددوفضایبینتاسیساتتوسطدرختانوپوششهایگیاهیمحوطهسازیمیشود.
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خرما ی ضایعاتی در تغذیه شترمرغ
از آنجا که تغذیه بیش از هر عامل دیگری در میزان تولیدات دامی مؤثر بوده و هزینه خوراک سهم قابل توجهی از هزینه تولید
میگیرد و از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع از قبیل آب و خاک ،جهت تأمین غذای دام باید عالوه بر استفاده از
دام را دربر 
شیوههای علمی در تأمین خوراک دام ،از محصوالت فرعی و پسماندهای کشاورزی در جهت تأمین

ارقام پرمحصول و استفاده از
غذای دام بهرهشایسته را برد .کمبود خوراک دام در کشور ما یکی از مشکالتعمده و اساسی تولیدات دامی است .بهعالوه به دلیل
موقعیت جغرافیایی ایران( نیمه خشک و خشک)تولید علوفه نسبت به جمعیت دام کافی نیست.بنابراین استفاده بهینه ازمنابع خوراک
میباشد .
نمیکنند ،جهت تأمین خوراک دام ضروری 
غیرمتداول و غیرمتعارف که با غذاهای انسان نیز رقابت 
در واقع ،کمبود خوراک دام تولیدی در کشور ،محدودیت منابع طبیعی ،مراتع و عدم استفاده صحیح از خوراک دامموجود ،ضرورت
استفاده صحیح از بقایای زراعی و کارخانجات را به خوبی روشن می کند .
ازسویدیگراشارهبهاینموضوعکهیکیازدالیلورود شترمرغبهکشوربهعنوانیکطیورپرورشی،استفادهاینحیوانازمنابع
ضایعاتیوفرآوردههایجانبیگیاهیازقبیلنوالههایروغنیوتفالههایگیاهیبودهاستتادورریزاینمنابعکاهشپیداکند .
خرماوفرآوردههایجانبیآنیکیازمواردیاستکهدرتغذیهشترمرغبهخوبیمیتوانداستفادهشود .
میگردد که این محصول در مزارع و یا کارخانجاتتولید روغن
حدود19درصد از کل خرمای تولیدی در جهان توسط ایران تولید 
میگذارد .
خرما ،ضایعات بسیاری را بر جای 
میباشد.نباتی است تکلپه و دو پایه کهگرده
نخل خرما با نام علمی Phoenix dactyliferaاز خانواده پالماسه) (Palmaceae
میشود .درخت خرمابه طور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رشد می کند؛ مانند
افشانی آن بصورت مصنوعی انجام 
آفریقای شمالی ،شبه جزیره عربستان و ایران .خرماهای افریقاییبهطورگستردهدرکشورهای گرمسیری کشت شده و مقدار روغن
میباشد .
خرمای تولید شده در هکتار بیشتر از سایر گیاهان روغنی 
محصوالت فرعی خرما شامل:خرمایضایعاتی ،هسته خرما،تنه درخت،ساقه برگی خرما،فیبر فشرده خرما،پساب کارخانه روغن
خوشههای بدون میوه خرمابوده که در روزهای اولیه این ضایعات دور ریخته شده و به صورت یک

خرما،کنجاله هسته خرماو
میشوند .
مشکل آلودگیبرای محیط زیست مطرح 

خرمای ضایعاتی
خرمایضایعاتی بیشتر شامل خرمای نامرغوب استکه یک ماده غذایی با ارزش است که در مناطق جنوبی کشوربه مقدار زیادی
میشود .بنابراین شناخت مواد مغذی و ارزش غذایی آن ازاهمیت باالیی
دامهاوطیورپرورشی استفاده 
حاصل و در تغذیه انواع 
برخوردار است  .
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انواعمختلفیازخرمایضایعاتیدرکشورتولیدمیگردددربینمهمترینارقامایرانمیتوان،استعمران،مضافتی،کبکاب،شاهانی،
زاهدی،ربی،خضراوی،برهی،حالوی،خاصی،آلمهتری،خنیزیومرداسنگرانامبردکههرکدامدرمناطقواستانهایمختلف
دارایاهمیتخاصخودهستند.
خرمایمعروفاستانخوزستان،استعمران(سعمرانویاسایر)80درصدکلتولیدوبرخیگونههایدیگرشاملخارکمیباشد
کهصادراتیاست .
خرمایمعروفاستانبوشهر،کبکاب(حدود80درصدکلتولید)است.خرمایمعروففارسشامل،زاهدی،شاهانی،کبکاب.
استانکرمانخرمایمضافتی،استانسیستانوبلوچستانخرماهایمضافتیوربی،استانهرمزگانخرمایپیارومومنطقهجیرفت
خرمایمضافتیومرداسنگاست .


استعمران (سعمران)





شاهانی



مضافتی
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زاهدی
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کبکاب

گنطار

خاصوئی (خاصی)
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ربی

خضراوی

شکر
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مرادسنگ

پیارم



حالوی





دیری

میانگین تجزیه شیمیایی نمونه های مورد آزمایش نشان داد
ماده خشک

پروتئین خام

چربی خام

الیاف خام

انرژی خام

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(کیلوکالری/کیلوگرم)

میناب

86

3/08

0/94

11/4

4220

فین

86

4/25

0/73

7

4206

رودان

85

3/1

0/85

9/9

4148

نوع خرما


 همانطورکهمشاهدهمیشودتفاوتهاییدرمیزانموادمغذیوجودداردکهمیتواندبهخاطرتاثیرنوعرقمخرماوعواملمحیطی
متعددیازجملهزمانبرداشتمحصول،خاک،آبیاری،گردهافشانی،رطوبت،درجهحرارتمحیطوکوددهیباشد .
بهدلیلاینکهخرمابعدازچیدنازدرختدرآفتابخشکمیشودوسپسبستهبندیمیگرددلذامادهخشکآنباالست .
طیتجاربمختلفبهدستآمدهازاستفادهخرمادرجیرهشترمرغتاحداکثرسقف50درصدنیزمیتوانددرجیرهخرمایضایعاتی
استفادهگردد.نتایجمشاهدهشدهدرمزارعپرورشینیزالگویرشدمناسبیرادراستفادهازخرمادرشترمرغهایتغذیهشدهباخرما
نشانمیدهد .
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تنهاچربیگیریبیشازحددرالشههایشترمرغهایپرواریدربعضیمزارعپرورشیگزارششدهاستکهالبتهمیتواندبهدلیل
عدمباالنسبودنموادمغذیواستفادهمازادازاینمادهخوراکیدرجیرهپرندگانپرورشیباشد .
گاهاعدمآسیابصحیحخرماویادراختیارقراردادنخرمابهشکلکاملبدونآسیابشدنوبدونتوجهبهسنپرندهپرورشی
باعثبروزانباشتگیمزمنمیشودکهبعدازکشتارهستههایخرمادرداخلسنگدانپرندهقابلمشاهدهاست.
درمقاالتبررسیشدهدرسایردا مهاوطیورنشاندادهاستکهسقفمجازاستفادهازخرمایکاملدرجیره 10درصدمیباشد
ولیدرشترمرغچنانچهمدیریتصحیحدرتغذیهوآسیابصورتگیردوجیرهباالنسشدهایدراختیارپرندهقرارگیردتا30
درصدنیزمیتواندمورداستفادهقرارگیردشایانذکراستکهدربرخیمزارعتا 50درصدنیزازخرمادرجیرههااستفادهشده
است .
جهتجلوگیریازچسبندگیخرمادردستگاههایآسیابمیتوانخرمارابههمراهسبوسگندمویاپودرذرتوجوآسیابکرد .
ترکیبات شیمیایی و ضرائب هضمی ماده خشک ومصرف نسبی خرمای تولیدی نشانگر این میباشد،که میتواند بعنوان یکمنبع انرژی و
مواد معدنی با ارزش ،بخصوص برای دامهای مناطق جنوبی کشور استفاده نمود  ،البته باید سعی شود در جیرههای تنظیمشده با
خرمای ضایعاتی کمبود موادپروتئینی با مواد دیگر تصحیح و تکمیل گردد.همچنین بررسیهای بیشتری در زمینه شناساییارزشغذایی
خرمای ضایعاتی و ضایعات خرما در مناطق خرماخیز بعمل آید و مصرف آنها در جیره غذایی دامهای شیری و پرواری وطیور مورد
مطالعه قرار بگیرد .
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باشگاه شترمرغ داران
در راستای همکاری هر چه بیشتر میان مزرعه داران و کارشناسان و افزایش تبادالت علمی و تجربی میان آنها باشگاه
شترمرغداران با داشتن کادری مجرب جهت ارائه خدماتی همچون:
 -1اطالع رسانی و دعوت جهت شرکت در سمینارهای داخلی و بین المللی صنعت شترمرغ
 -2ارسال رایگان نشریه و کتب منتشره شرکت
 -3ارائه آموزشهای الزم در زمینه پرورش شترمرغ
 -4بهره مندی از خدمات فنی و مشاورهای شرکت
 -5دریافت جیرههای غذایی براساس دستورالعمل داخلی شرکت
 -6تامین خوراک ،مکمل های معدنی و ویتامینه ،مواد افزودنی و دارو با تخفیف ویژه مختص اعضاء باشگاه
 -7اعالم زمان بندی مدیریت اجرایی فارم و اعالم توصیههای الزم در این زمینه
 -8بازدید از مزرعه به منظور رفع مشکالت و بهبود وضعیت فارم با تخفیف ویژه اعضاء در صورت درخواست عضو
 -9مشاوره رایگان در هنگام خرید و فروش پرنده
 -10پاسخگویی به مشکالت فارم با اعالم در ساعات تعیین شده توسط باشگاه
-11بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب در زمینه پرورش شترمرغ در کشور

عضو می پذیرد .جهت اطالع از نحوه عضویت در باشگاه به سایت  www.ostrichrdi.comبخش باشگاه شترمرغ داران
مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن  02166924842تماس حاصل فرمائید.
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محصوالت
کنسانتره شترمرغ (معمولی و ویژه)
به منظور کاهش مشکالت تهیه مواد ریز مغذی جیره و نیز بهبود کیفیت دان و میکس دقیقتر ریز مغذی ها که در تولید گله و همگنی
خوراک نقش به سزایی دارد این موسسه نسبت به تهیه کنسانتره مختص شترمرغ اقدام نموده است.
کنسانتره پیشآغازین و آغازین
کنسانتره رشد و پایانی
کنسانتره نگهداری
کنسانتره تولید

مكمل
مکمل پیشآغازین و آغازین
مکمل رشد و نگهداری
مکمل تولید

تجهیزات پرورشی
هیتر کربنی
المپ حرارتی (المپ مادر مصنوعی)
شانه تخم شترمرغ
سبد هچر و سبد حمل جوجه شترمرغ
پالک پا (مختص مولدین)
جهت اطالع از قیمت و نحوه تهیه محصوالت به سایت  www.ostrichrdi.comمراجعه نمائید و یا با شماره تلفن 02166924842
تماس حاصل فرمائید.
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مقاالت و منابع علمی:
این بخش به معرفی مقاالت و منابع علمی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی( )ISIمی پردازد .در صورت تمایل به دریافت
اصل مقاالت هر یک از عناوین ارائه شده ،لطفا" درخواس

خود را با عنوان مقاله به پس

اکترونیکی نشریه ارائه فرمائید.

- Growth and survival rate of ostrich chicks in Usak province.
- The size of the egg does not predict the phisical development of ostriches at fifteen dayes
old.




/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
این مجموعه به همکاری و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته و صمیمانه دست یاری آنها را جهت ارتقاء
این صنعت می فشارد .بدیهی است این نشریه عاری از اشکال نمی باشد ،لذا همواره نیازمند راهنمایی های گرانقدر شما

هستیم.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

22

نشريه شماره  ،11دی 1395

کتاب کاهش تلفات در جوجه شترمرغ

جهت سفارش با شماره 021-66924842تماس حاصل فرمایید.
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