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این مجموعه به همکاری و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصين امر نياز داشته و 

عاری  صميمانه دست یاری آنها را جهت ارتقاء این صنعت می فشارد. بدیهی است این نشریه

 از اشکال نمی باشد، لذا همواره نيازمند راهنمایی های گرانقدر شما هستيم.

 1395 ارديبهشت، 10شماره 
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 سرمقاله
 بررسی وضعیت ژنتیکی گله های شترمرغ ایران

توجهوباامرتعییننمایدکهتوسطمتخصصینمیهایگوناگونازیکاستراتژیخاصپیرویهایاصالحنژادیدردامبرنامه

هایبزرگتوسطشرکتاینکارگردد.درپرورشطیورداروحسابشدهباالگویخاصارائهمیهدفهایبههدفتولیدتالقی

مراکزاصالحنژادیدرکشورباارزیابی،گوسفندهایاصیلمانندگاووگیردودرداممیتدارندهنژادویاآمیختهتجاریصور

نمایند.یاسپرموشناساییمولدینمناسببرنامهخودراارائهم

کهتحتعنوانگردنآبی،گردنقرمزوگردنسیاهآفریقاییوجودداشتهکههرکدامدارایپتانسیلآمیختهتجاری3درشترمرغنیز

متفاوتاست.هابایکدیگربودهوکیفیتمحصوالتتولیدیآنخاصخودژنتیکی

نژا سه هر نیز ما کشور تالقیدر متاسفانه و شده وارد کشور مختلفبه کشورهای از برنامهد و کنترل بدون توسطهای ریزی

پرورش طورصوردهندگان استبه یتپذیرفته حکه دارایخوندر پرندگانموجود نمیالحاضر و نژادهایمتفاوتبوده توان

خالصرادرکشورشناسایینمود.

وکیفیتاندازهنظرموجودازهایپرندههاگردیدهاستبهطوریکهعژنتیکیگستردهدرشترمرغجبتنوهایصورتگرفتهموتالقی

کشیوریتمولدین،جوجهودهکهاینامرباعثگردیدهمدیوالتتولیدیدارایتنوعفراوانبتخمومشخصاتتخمتولیدیومحص

ایمواجهگردد.پرواربندیبامشکالتعدیده

استهایصوبررسی آن بیانگر رویکیفیتمحصوالتتولیدی بر رقابترتگرفته لحاظکیفیتفاقد از بازارهایکه پذیریدر

مدتمشکالتیرادرامرتوانددرمیاناینروندمی.ادامهاندرارائهمحصولبامشکلمواجههستندالمللیبودهومعموالبازرگانبین

مدتبهیکبرنامهمدونوبلندنیازیبینالمللیخارجسازد.لذاازگردونهرقابتبازارهارارانبازاریابیمحصوالتفراهمنمودهوای

یددستگاهمتولیباهمکاریمراکزاصالحنژادیوبخشخصوصیبهاینباشدکهباهایموجوددرکشورمیلهگدرامربهبودژنتیکی

مهمرسیدگینماید.

افزایشبهرههایتولید،بهبودمدیریتدرمزارعهزینهاهشکوجبمئلهبدیهیاستپرداختنبهاینمس افزایشکیفیتنیزوریو،

محصوالتتولیدیمی در آموزششترمرغگردد. زاینرابطه پرواربندیمیداراندر پرورشمولدینو درمینه تواندنقشمهمیرا

داشتهباشد.بهدنبالجهترسیدنبهاهداف

هایهاگامکهدرصورتتحققآنباشدحالپیگیریمیهایمسئولارائهگردیدهودردستگاهپیشنهاداتیازطرفدرحالحاضر

موثریدرجهتپیشبرداینصنعتدرآیندهبرداشتهخواهدشد.
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 اخبار صنعت

 کارگروه تخصصی پرورش شترمرغ در وزارت جهاد کشاورزی

ها،قوانینوباشدکهدرخصوصسیاستهایتولیدیمیاعضایدولتیوتشکلکارگروهتخصصیپرورششترمرغمتشکلاز

اجراییتصمیمدستورالعمل میگیریمیهایفنیو خصوصپرورششترمرغ تخصصیدر باالترینمرجع عنوان به و باشد.نمایند

گردد.کارگروهتخصصیهرسهماهیکبارتشکیلمی

باشدوها،قوانینومقرراتومسائلفنیمیباشدکهوظیفهآنتدوینسیاستپرورششترمرغمیزیرمجموعهاینکارگروهکمیتهفنی

نماید.تصمیماتخودرابهکارگروهتخصصیارجاعمی

ودومینجلسهدردیماهسالجاریباحضورنمایندگاندفترپرورشطیور1394اولینجلسهکارگروهتخصصیدرمردادماهسال

پژوهشوزارتج مرکز کشور، دامپزشکی سازمان کشاورزی، پرورشهاد تعاونی نماینده کشاورزی، وزارتجهاد اقتصادی های

شترمرغسراسرکشور،انجمنشترمرغایرانوموسسهتحقیقاتوتوسعهشترمرغسانانتشکیلودرخصوصموضوعاتزیرمقرر

گردید:

 تمزارعمولدوگوشتیصورتگیرد.هایدولتیبرفعالینظارتبیشترتوسطدستگاه -1

 هایپرورششترمرغباتوجهبهبعضیازایراداتمطروحهموردبازبینیتوسطکمیتهفنیقرارگیرد.دستورالعمل -2

 شیوهدریافتگزارشعملکردواحدهایمولدتوسطکمیتهفنیبررسیوبهکارگروهارائهشود. -3

ورششترمرغ،قبلازدریافتپروانهفعالیتموردبررسیکمیتهفنیقرارگیردونتیجهبهموضوعآموزشمتقاضیانفعالیتدرزمینهپر -4

 کارگروهارائهشود.

 ها،جوجهشترمرغوشترمرغپرواریبهصورتماهانهانجامگیرد.هایشترمرغدرخصوصقیمتنهادهاطالعرسانیتوسطتشکل -5

 یموردبررسیقرارگرفتهونتیجهبهکارگروهارائهشود.هایمولدکشورتوسطکمیتهفنبهبودژنتیکگله -6

 شیوهصدورمجوزنیزبازبینیواقداماتالزمباهماهنگیدبیرخانهستادهماهنگیصدورمجوزهابهعملآید. -7

 هایفنیشترمرغمولدوپروراریکهتوسطکمیتهفنیشترمرغبررسیوارائهگردیدهبود.تاییدشاخص -8
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 جلسات کمیته فنی شترمرغبرگزاری 

فعالیتمجددخودراآغازنمود.دراین1/7/1394هاازتاریخازاعضایدولتیونمایندگانتشکلکمیتهفنیشترمرغمتشکل

کمیتهمسایلفنی،قوانینودستورالعملهاموردبررسیقرارگرفتهوبهکارگروهتخصصیشترمرغجهتتاییدنهاییارسالمیگردد.

بعضیازمواردموردبررسیقرارگرفتهبهشرحذیلاست:

 تعیینوبررسیپارامترهایموثردرقیمتتمامشدهجوجهشترمرغ -1

 تعیینوبررسیپارامترهایموثردرقیمتتمامشدهپرواری -2

 کشتارمقایسهایپرندگانپرواریدرسنینمختلفوتعیینپارامترهایکشتاردرسنینمختلف -3

 یزاننیازسبوسگندمهرقطعهشترمرغپرواریتاپایانسنپرواروبرایهرقطعهمولددرطییکسالتعیینم -4

 بررسیشرایطبیمهشترمرغ -5

 گزارشمواردشیوعبیماریدرواحدهایتولیدیبهسازماندامپزشکیکشورجهتشناساییعواملبیماریزا -6

 وافرادمتقاضیجهتسرمایهگذاریدرصنعتشترمرغتشکیلکمیتهآموزشبهمنظورآموزشمزرعهداران -7

 

 المللی دام و طیور تهران حضور تعاونی پرورش شترمرغ سراسر کشور در چهاردهمین نمایشگاه بین

درمحل11/8/1394لغایت8/8/1394چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیدام،طیور،فرآوردههایلبنیوصنایعوابستهدرتاریخ

.دائمینمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزارگردید

تعاونیپرورششترمرغسراسرکشورنیزباهمیاریوهمکاریاعضاتعاونیازجملهشرکتمحصص،شرکتسیمرغپرورانپارسه،

نعتشترمرغوموسسهتحقیقاتوشرکتکشتوصنعتمیثاقکشتآتی،شرکتپارسهچریسیستم،شرکتنگینپرورانص

.توسعهشترمرغسانانبرایاولینباردرصنعتشترمرغالگوییازنمادواقعیتعاونرادرایننمایشگاهارائهدادند

سالن در کشور 6شرکتتعاونیپرورششترمرغسراسر غرفه معرفیتوانمندی34، به نمایشگاه وخدماتتعاونیپرورشدر ها

.هایعضوتعاونیپرداختسراسرکشوروامکاناتموجوددرشرکتشترمرغ
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توانبهحضورآقایانمهندسهاواداراتدولتینیزدرغرفهحضوربهمرسانیدندکهازآنجملهمیمیهمانانیارجمندازسازمان

یاستانتهران،مهندسنصیریرئیسامینیمدیرکلدفترطیوروزنبورعسلکلکشور،مهندسزربخشرئیسادارهتعاونروستای

.ادارهطیوربومیوسایرماکیانوآقایمهندسموسویکارشناسدفترامورطیوراشارهکرد

شدهازپوست،پر،پوکهتخمشترمرغوهمچنینتولیدمحصوالتدرایننمایشگاهمحصوالتمتنوعیازتولیداتشترمرغازقبیل

محصوالتفرآوریشدهگوشتشترمرغدرمعرضدیدبازدیدکندگانقرارگرفت.قابلذکراستکهمحصوالتارائهشدهازگوشت

قابلیت استقشترمرغنشاندهنده میباشدکهمورد پروتئینیکشور نیازهایبازار تامینبخشیاز در بالفراوانیقراهایاینپرنده

هایجوجهکشیصنعتیشترمرغتوسطشرکتپارسگرفت.همچنینتوانمندیهاییدربخشصنعتیسازیایندامازقبیلدستگاه

.هچریسیستمارائهگردید



 برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی نوین  محصوالت شترمرغ

آم همکاریموسسهمرغشتروزشیبازاریابینوینمحصوالتنخستینکارگاه با کشور توسطتعاونیپرورششترمرغسراسر

با تولیداتدامیوزارتجهادهایمهندسمجتبیایازپیگیریتحقیقاتوتوسعهشترمرغسانانو درسالنجلساتمعاونتامور

 کشاورزیبرگزارشد.

ارگاهآموزشیکهبارویکردصادراتبرگزاربهگزارشروابطعمومیمعاونتامورتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیدراینک

در تولیداتشترمرغ انداز چشم محصوالتشترشد، جایگاه ششم، برنامه در ایران درمرغ نقشکیفیتمحصوالتشترمرغ اروپا،

 مرغ،نقشایجادزنجیرهتولیدبرکیفیتمحصوالتتولیدیموردبررسیقرارگرفت.پایداریصنعتشتر

وپوستبررسیوضعیتمزارعایراندرخصوصتولیداتپر مرغویابیمحصوالتشترهادربازارنقشتشکلاینگزارشبراساس

 .گاهآموزشیموردبررسیقرارگرفتازدیگرموضوعاتیبودکهدراینکار وریچرموپوستآشترمرغومشکالتفر

هادر،درخصوصنقشتشکلسراسرکشورضمنخیرمقدمبهحضارابتداآقاینیامنشرئیسهیئتمدیرهتعاونیپرورششترمرغدر

ارائهنمودند.شترمرغمطالبیرابازاریابیمحصوالت

نمودند:ادامهبرنامهسخنرانانموضوعاتسخنرانیخودرابهشرحذیلبهحضارارائهدر

رایجدراینخصوصایرانومشکالتدرمزارعبررسیوضعیتمحصوالتپروپوستامیرجرکمهندس

بارویکردصادراتیشترمرغپوستوپرعواملموثربرعلیحاجیباباییدکتر

کیفیتمحصوالتتولیدیسیستمزنجیرهدرپرورششترمرغواثراتآنبرحمیداجاقیمهندس

نقشکیفیتمحصوالتشترمرغدرپایداریآنهادربازارمحصوالتسیدمسعودموسویمهندس

بررسیکشتاردرسنینمختلفواثراتآنبرکیفیتمحصوالتشاپورولیدشتییآقا
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 است: شده یادآور ادامه گزارشدر اسچالر»این ریچارد کشورمدرسکارگاه« از مرغ محصوالتشتر نوین بازاریابی آموزشی

 سخنانیایرادکرد. درزمینهبازاریابیبینالمللیمحصوالتتولیدیشترمرغ آلمان

،مرغکهباهمکاریدفترطیوروزنبورعسلمعاونتامورتولیداتدامیوزشیبازاریابینوینمحصوالتشترگفتنیاستدرکارگاهآم

تحقیقاتوتوسعهشترمرغکشدهندگانشترشرکتتعاونیپرور مرغشورومؤسسه کنندگانوتنازتولید50سانانبرگزارشد،

 مرغحضورداشتند.هصنعتشترکارشناسانحوز
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تحقیقاتی مراکز بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه از 

 شترمرغ در آفریقای جنوبی و تولیدی

 

طیروزهایدومتاهفتماسفندماه،کارشناسیودولتیمعاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیدررأسیکهیئت

وکشتارگاهکامالًمکانیزهکشورآفریقایشترمرغزنجیرهیکپارچهتولید وARC جاریازمرکزتحقیقاتیوتولیدیعلومدامیسال

 جنوبیبازدیدکرد.

روابطعمومیمعاونتامورتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیبهگزارش

رکنیدراینبازدیدباهمتایخودبکهچلهمعاونوزیرکشاورزی دکترحسن

هایفیمابیندربخشریآفریقایجنوبیدرزمینهظرفیتشیالتوجنگلدا

 خصوصاکشاورزی  پرورش شترمرغ، زنبورعسل و کشت فراسرزمینی" و

هایطرفیندراینخصوصاستفادهشود.مقررشدازتوانمندیمذاکرهو

زمهمترینبرنامههایهیئتایرانیدراینسفربازدیدازبراساساینگزارش،ا

زنبورهایتوانمندی پرورششترمرغ، زمینه در آفریقا بکشور مزارع و اعسل

سرزمینییکشتفراایباهدفامکانسنجظرفیتکشتگستردهنباتاتعلوفه

 هایهمکاریدراینخصوصبود.وبررسیزمینه

قالاینگزارشدرادامهیادآورشدهاست:امکانسنجیزمینهصادراتعسلومحصوالتفرآوریشدهازایرانبهکشورآفریقا،انت

نشست برگزاری و شترمرغ صادرات و واردات مفناوری، به فنی کمیته های و اسناد سازی نهایی نامهیادداشتنظور تفاهم های

 هایبازدیدمعاونوزیرجهادکشاورزیبود.معاونانوزیرازدیگربرنامه توسط هایمشترکمکاریه
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هایتخصصیوزارتجهادگفتنیاستمدیرکلدفتربهبودتغذیهوجایگاهدام،مسئولگروهآفریقادردفتراموربینالمللوسازمان

سانان،تعاونی)موسسهتحقیقاتوتوسعهشترمرغمرغریمحصوالتشترهایپرورشوفرآوگانتشکلکشاورزیوهمچنیننمایند

 دراینسفردکتررکنیراهمراهیکردند. زنبورعسلپرورششترمرغسراسرکشوروشرکتتعاونیسیمرغپرورانپارسه(و
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 گزارش 

 کویرمزرعه پرورش شترمرغ 

کویرناممزرعه:

کام آقای شعیب شیرینمدیریت:

مساحتمزرعهبرابر1385مزرعهپرورششترمرغکویرازسال 5/1درمنطقهتایباداستانخراسانرضویشروعبهفعالیتنمود.

زعالوهطعهپروارینیق400ساالنهشود.همچنینترمرغنگهداریمیقطعهشترمرغمولدجهتتولیدجوجهش50ودرآناستهکتار

برتولیدجوجهشترمرغتوسطاینمزرعهپرورشدادهمیشود.

 نظر ایشان را در خصوص صنعت پرورش شترمرغ جویا شدیم:

پرورششترمرغتوانآنراپرورشداد.داقلهزینهتاسیساتوساختمانمیایقانعوکمتوقعاستوباحشانشترمرغپرندهازنظرای

درپرورشباشدوازآنتیبیوتیکتمیحالرشداستوباتوجهبهاینکهگوشتشترمرغدارایبهترینکیفیازنظرمندرایراندر

گرددجایرشدفراوانیخواهدداشتودرسبدغذائیخانوادههایایرانیدرآیندهبهعنوانیکگوشتقرمزاینپرندهاستفادهنمی

وسالمبدونآنتیبیوتیکقرارخواهدگرفت.

ایناستانبهخوبیازآناستقبالشدهشرایطآبوهوایینیمهخشکمنطقهخراسانرضویباتوجهبهاینصنعتبهخصوصدر

باشند.بهامرپرورشاینپرندهمشغولمیاستوافرادزیادی
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 مشکالت حاضر صنعت را بدین شکل مطرح نمودند:

خصوصازجانبهابهازطریقرسانهباشدکهنیازبهتبلیغاتگستردهشترمرغمیدراینصنعتمصرفگوشتازمشکالتحاضر

کنندگانعمدهاینمحصولهستندونیازبهتبلیغاتمحصوالتاستانتهرانواصفهانازمصرفطرفدارد.درحالحاضردوافرادبی

راگیرشدنمصرفگوشتاینصنعتحرکتیروبهجلوهانیزمیباشدکهدرصورتفاستانشترمرغبهویژهگوشتآندرسایر

خواهدداشت.

درمناطقمختلفایراننیزیکیازمشکالتاصلیاینصنعتشترمرغپرورشعدموجودکارشناسانودامپزشکانمتخصصدرزمینه

آموزشببینندتادرهرمنطقهبرایاینمبحثکهزیرنظربخشمشخصینیازبهحضورکارشناسانودامپزشکانتعلیمدیدهاستکه

دسترسیبهآنهاآسانترباشد،الزموضروریاست.

گرددکهتبلیغیمنفیبرایصنعتهاتوسطافرادمختلفباعثضرردهیبرخیازافرادمیمولدهایحذفیوفروشمجددآنوجود

است.

 از نظر شخص شما چه عواملی در افزایش سوددهی مزارع موثر هستند: 

استفادهازمولدهایسالموجوانوهمچنینمدیریتوتغذیهمناسببااستفادهازروشپرورشمناسبدرافزایشبازدهیمزارع

مولدنقشبسیارموثریخواهدداشت.

هاواقالمههایتمامشدهبرایبخشپرندگانپرواریدرافزایشسوددهیبسیارمهماستوالزماستبهنسبتنهادهزینهکاهش

ود.همچنینخریدجوجهباقیمتوکیفیتمناسبجهتپروارنیزدرافزایشهایغذاییفرمولهشخوراکیرایجدرهرمنطقهجیره

سوددهیمزارعپرواریاهمیتبهسزاییدارد.

 آینده صنعت پرورش شترمرغ:  نظر ایشان در خصوص

در افتادنگوشتشترمرغ صورتجا اینصنعتدر استانآینده و شهرها نیزکلیه حالحاضر در و بود روشنخواهد بسیار ها

کنم.بینیمیدرخواستبرایگوشتشترمرغروبهافزایشاستکهآیندهدرخشانیرابرایاینصنعتپیش
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 وجود دارد: چه مشکالتی در روند اجرائیات قانونی این صنعت

گیریمداوموجاییپرندگانمولد،پرواریوجوجهبهخصوصدرازلحاظقوانیندامپزشکیکهنیازبهخونمشکلدرانتقالوجابه

طوالنیبودنروندپیگیریاداریآنوجوددارد،فروشپرندگانپرورشدادهشدهدرمزارعایناستانرادچارمشکلکردهاستو

تریدرایناستانبهنسبتپرورشآنوجودندگانایناستانباتوجهبهاینکهمصرفگوشتپایینشودکهپرورشدهباعثمی

دارد،برخیازمشتریانخودراازدستبدهند.
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 شترمرغ ساختمان و تاسیسات پرورش

 )بخش نخست(

توجهبهنحوهپرورشباعثافزایشراندمان،بهبودتولیداتوکاهشتلفاتهاوتاسیساتوتجهیزاتمناسبباوجودساختمان

ها،تاسیساتوتجهیزاتباتوجهبهنوعسیستمپرورشیوهمچنینشرایطآبوهواییهرمنطقهوباگردد.الزماستتاساختمانمی

 .توجهبهدسترسیبهمصالحوامکاناتدرمنطقهطراحیوبهرهبرداریگردد

 پرواری نواع مزارع پرورشی شترمرغا

هاپارمترهاییباتوجهبهنحوهکنندالزماستدرتاسیسساختماندهندگاندرمزارعاجرامیاتوجهبهسیستمپرورشیکهپرورشب

مدیریتگلهازنظربهداشتیوپرورشیدرنظرگرفتهشود.

 مزارع پرواری تک سنی

پذیردوسنگلهیکساناستمیزانزمینموردنیازکمترازریزیصورتمیدریکمرحلهجوجهدراینمزارعباتوجهبهاینکه

توانندازتولدتاپایانسنسههامییابدوجوجههابهحداقلکاهشمیمزارعپرواریچندسنیاست.دراینمزارعفاصلهبینسالن

گردند.رواربندیازسنسهماهگیتاپایاندورهپروارمنتقلمیماهگیدریکسالننگهداریشوندوپسازآنبهقسمتپ



 تک سنی در مزارع پرواری ها ساختمانجانمایی 
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 مزارع پروراری چندسنی

امکانجوجه پرواریچندسنیبا دفعاتطراحیمیمزارع تاسیساتپرندگانریزیدر اینمزارعپرورشیساختمانو در گردند.

سهماهگیوتاسیساتشود:سالنجوجهازصفرتایکماهگی،سالنپرورشازسنیکماهگیتاتقسیممیپرورشیبهسهبخش

بندیازسهماهگیتاسنکشتار.برایجلوگیریازانتقالبیماریباتوجهبهوجودسنینمختلفجوجهدرمزرعهبایدفواصلپروار

 .بیناینتاسیساتبهدقترعایتگردد



 مزارع پروراری چندسنیها در  ختمانجانمایی سا

 های پرورشی ساختمان

 ماهگی(  1مشخصات سالن پرورش جوجه )تولد تا 

شوندتاپسازجذبکیسهزردهوروزدراینمحلنگهداریمی30مدتشوندوبههاپسازتولدبهاینسالنمنتقلمیجوجه

ماههانتقالیابند.هاییکتاسهواکسیناسیونبهمحلجایگاهجوجه

گردد.توجهقطعهجوجهفراهممی30مترکافیاستوفضاینگهداریبرای4متردر2اندازههرپندراینسالنپرورشحدودا

هارابزرگتردرنظربگیریدابعادراطوریقطعهجوجهکافیاستواگرقصدداریدپن4داشتهباشیدیکمترمربعفضابرایپرورش

جوجهدرهرمترمربعفراهمگردد.بیشتراز4قطعهجوجهشترمرغبارعایتحداکثر50تخابنمائیدکهفضابرایپرورشحداکثران

هاوشناساییمشکالتبهترهادرپنکمترباشدامکانکنترلجوجهگردد.هرچهتعدادجوجهقطعهجوجهدرهرپنتوصیهنمی50

شودفضایانتخابیبرایهرپرندهکمیبیشتردرهانیزکمتراست.درمناطقسردسیرتوصیهمیبیماریگرددوخطرگسترشفراهممی

ممکناستبدلیلشرایطجوی،جوجه زیرا مدتزمانبیشتریرادرسالنسپرینمایندوشرایطبراینظرگرفتهشود، هااجبارا

جوجهانت )قال گردشگاه به روز در آزها فراهادفضای استپن( بهتر مناطق این در نگردد. عرضم نسبتبه بیشتری طول از ها

هافراهمگردد.برخوردارباشندتاشرایطبرایدویدنوگردشجوجه
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سانتیمتر30کفسالنبتنانتخابشودتاشرایطبرایضدعفونیوشعلهگرفتنفراهمشود.ارتفاعجداکنندههرپنکوتاهوحداکثر

نماید)خودرادرنامربرایگردشوتهویههوابسیارحائزاهمیتبودهوبرایجوجهنیزآرامشبیشتریرافراهممیکافیاست.ای

متردرنظرگرفته2تا5/1کند(.ازطرفیازنظرصرفهزینهنیزکمتراست.دریکطرفسالن،راهروبهعرضحبساحساسنمی

امکاندسترسیبههرپنبهتر درانتهایسالنیکاتاقبراینگهداریخوراکویکاتاقنیزبراینگهداریشودتا فراهمگردد.

تجهیزاتدرنظربگیرید.حوضچهضدعفونیدرمدخلورودیدربسالنفراموشنشود.سالنپرورشجوجهبایدنورطبیعیکافی

برایپنجرههاتوریمناسببمنظورجلوگیریازورودهابرایتهویهطبیعیدرارتفاعیکمتریقرارگیرند.داشتهباشد.پنجره حتماً

حشراتدرنظرگرفتهشود.پنجرههادردوطرفسالنقرارمیمیگیرند.بستهبهابعادسالندرانتهایسالنیکیادوفنتهویه

رارگیرد.ارتفاعفنهایتهویهاز)محاسبهشدهبراساسطولوعرضسالنونیزتراکمحداکثرجوجهدرسالن(باقدرتمناسبق

توانیدپنجرههارابازنمودهوفنهاراهایگرمتابستانمیکفسالنیکمتردرنظرگرفتهشود.درصورتلزومودرروزویاشب

دراتاقپرورشیبههاقرارگیرد.برایماکیان،حداقلوحداکثرسرعتتهویهروشنمائیدتااکسیژنوهوایتازهدراختیارجوجه

m)وزنزنده6و5/1ترتیب
3
/hour/kgهااستفادهکرد.بنابرایناگردریکتوانبرایجوجهشترمرغنیزمی(است.ازاینارقام

شونددرنتیجهحداقلهوایدریافتیدرساختمانمیگرمنگهداریمیکیلو5جوجهشترمرغبامیانگینوزن100اتاقپرورشجوجه،

mبایست
3
/hour750کیلوگرمبه20پرندهبهمیانگین50باشد.یکاتاقنگهداریبرایm

3
/hour 1500 .هوایتازهنیازدارد

هاحرارتمناسبسالنبرایجوجهچگونگیچرخشهوادرداخلساختمانهمازنظرحفظیکمحیطتازهوهمازنظرحفظدرجه

بسیارمهماست.راههایورودیهواباید،هوایتازهرابهسمتنیمهباالییساختمانهدایتکندوفنهابایدهواخروجیرااز

همینقسمتخارجکنند.

ایگرممستقیماباهممخلوطشودبدوناینکههوایخنکوهوحرکتهوادرطولخطسقفباعثترکیبهواباهوایبدنهاتاقمی

گردد.شوند،کهدرنتیجهازبروزکوران)مکش(جلوگیریمی

شود،منجربهکاهشمداومکههوایتازهبهطورمستقیمباهوایاتاقترکیبمی انداگردریچههایورودیهوابهنحویتعبیهشده

میعانرویدیوارهاوکفشودویکمحیطهواییناهمگنگرموتواندسببگرددکهمیدرجهحرارتقسمتاعظمهوایاتاقمی

سرددرنقاطمختلفاتاقایجادکند.

کنند.هایپرورشطیورازتهویهطبیعیبرایحفظکیفیتهوااستفادهمیبرخیازسالن

کنجدیوارهاواردهایکنارداروجودداردوهوایتازهازدریچهداریکدریچهپهنودرپوشدرباالیسقفشیب دیوارونهایتاً

هوایگرمتولیدیتوسطتأسیساتگرمایشیوپرندگاندرداخلسالنازطریقسقفخارجمیسالنمی یشودوبهوسیلهشود.

جایگزینمی ها کناره از عایقهوایواردشده تاثیگردد. وجلوگیریاز ربندیدیوارهایساختمانوسقفدرکاهشهزینهگرما

دهندبلکهسببحالتبندینامناسبیدارندنهتنهاگرماراهدرمیهاییکهعایقباشد.سقفشرایطجویبرمحیطپرورشیمهممی

شوندکهنتیجتاًآبازسقفبررویپرندگانچکهخواهدکرد.میعانمی
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وز به داخل منتقل نموده و با نصب چند کولر آبی در ها را ساعات گرم ر توانید جوجه در مناطق گرم یا در ماههای گرم تابستان می

ها در استرس گرمایی کم اشتها شده  عرض) در انتهای مخالف فن های تهویه( سالن را خنک نموده و از استرس گرمایی بکاهید. جوجه

ل سالن )بیرون سالن( را با  حصیر توانید طو گردد. همچنین می ها نیز فراهم می و از رشد کمتری برخوردارند و شرایط برای بروز بیماری

یا برزنت مجهز نمائید و برای کاهش نفوذ گرما و اشعه خورشید از شیشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده نمائید. در 

 زمستان نیز برای جلوگیری از نفوذ سرما در شب موثر است.

هاماهگی(بخصوصبرایفصولسردسالضروریاست.فقطداخلپن1سیستمگرمایشازکفبرایسالنپرورشجوجه)تولدتا

توانیدقسمتیازپنرابهاینامراختصاصدهید.سیستمگرمایشازهامیبهاینسیستممجهزشودوحتیبرایصرفهجوئیدرهزینه

برایجوجه گردد.سردشدنناحیهشکمجوجههافراهمنمودهومانعازسردشدنناحیهشکمیجوجهمیکفمحیطیمطلوبرا

گردد.توجهداشتهباشیدکهسیستمگرمایشازباعثتاخیردرجذبکیسهزرده،اختاللدرسیستمگوارشیوسلبآرامشجوجهمی

استفادهکفنبایدبعنوانمنبعحرارتیبرایگرمکردنسالندرنظرگرفتهشود.دیدهشدهکهازاینسیستمباهدفگرمنمودنسالن

هابیشازحداحساسگرمانمودهکهدراینصورتجوجهدهیدراتهشدهو،کفسالنبیشازحدگرمشدهودرنتیجهجوجهشده

دهدوازخوردنآبوغذادستمیکشد.بتنکففقطبایدسردنباشدووقتیبادستکفسالنرالمسآرامشخودراازدستمی

ئید.لذانبایدگرموداغباشد.بنابراینعالوهبرگرمایشازکف،بایدمنبعحرارتیمطمئن)هیتریافنجت(میکنیداحساسسرماننما

برایگرمنمودنسالننیزدرنظربگیرید.

ید.ازاگرامکاناستفادهازسیستمگرماشازکفبرایشمامیسرنیست،بایدیکمانعبینبتنوشکمجوجهبعنوانعایقدرنظربگیر

حصیرپالستیکی،خاکتمیزمعمولی،پهنگاو)بااحتیاطورعایتشرایطبهداشتی(کهبررویآنحصیرپالستیکیقراردادهشده

هارابرایاستراحتبهداخلتوانیدیکخوابگاهدریکقسمتسالندرنظرگرفتهودرهنگامشبجوجهتوانیداستفادهنمائید.میمی

ئید.کفخوابگاهباچوبیاکاه)قطعاتبلندکاه(یاحصیرآهنیازبتنفاصلهگرفتهوبررویآنحصیرپالستیکیویاآنمنتقلنما

هایهانیزالمپحرارتیقرارگیرد.المپموکت)بدونکرکومو(ویاهرکفپوشمناسبدیگریقراردهید.درباالیسرجوجه

جوجه)بادرنظرگرفتن15تا12،یکیاچندعددالزماست.برایهرالمپحرارتیحدودوجهحرارتیدرهرپن،بستهبهتعدادج

بندیشوند.درصورتاستفادهازمادرشوددیوارهایاصلیوسقفعایق.برایکاهشنفوذگرماوسرماتوصیهمیسن(کافیاست

گرادنگهداریشود.درجهسانتی25دمایسالنپرورشجوجهدرحدودمصنوعی)المپحرارتی،بخاری،رادیاتورباآبگرمو...(

جوجه قد ارتفاع در که طوریتنظیمشود مصنوعیباید مادر ارتفاع حدود سانتی30ها مادردرجه اگر نماید. حرارتمهیا گراد

هابراگربیشازاندازهباالباشدجوجهگیرندوهاپراکندهشدهوازمنبعحرارتیفاصلهمیمصنوعیبیشازحدپایینباشدجوجه

.رویهمانباشتهشدهوامکانخفگیآنانوجوددارد

متردرنظربگیریدوکفآنرابتننمائید.15تا10طولگردشگاه

وهواییگذاروشرایطآبهایفراوانیبراساسظرفیتتولیدیمزرعه،درنظرگرفتنشرایطاقتصادیسرمایهبدیهیاستطراحی

  هایاصولیبرایایجادسالنپرورشجوجهمیباشد.ایازطرحمنطقهامکانپذیراستوطرحفوقنمونه
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 در صنعت شترمرغ گذاری هوشمندانه سرمایه

 (دوم)بخش 

     حسینعلینصیری)کارشناسمسئولپرورششترمرغوزارتجهادکشاورزی(

 شترمرغپرورش راه اندازی مزرعه قبل از اقدامات الزم 

 

 ان یابی محل احداث مزرعه شترمرغ مکالف( 

که بایستی از  است پروژهانتخاب محل  اهمیت دارد یک طرح در اجرایمسائلی که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ترین  از اساسی یکی

امنیت  امکانات زیربنایی، وبسترها  ،یت جغرافیاییعموق شرایط اقلیمی، و مطالعه بررسی .مختلف شرایط الزم را داشته باشد جهات

ی که مهمترین عوامللذا  .حائز اهمیت است طرح یانتخاب محل اجرا درکشور اقلیمی و جغرافیایی باتوجه به تنوع  ...و منطقه 

 گیرد. مورد بررسی قرار می دنمؤثر باش د در انتخاب محل مزرعه پرورش شترمرغنتوان می

 زمین  جغرافیای -1

های  شترمرغ نیازی به زمینپرورش  .استفاده شود بایر با شیب مالیم که قابلیت کشت و کار ندارد مسطح، های بهتر است از زمین

اماکن دور از منازل مسکونی و  ،یک منطقه آرامشته و الزم است به این نکته توجه نمود که محل انتخابی حتی المقدور اگرانقیمت ند

که ای انتخاب گردد  ی نمود تا زمین مورد نظر به گونهسعبهتراست  همچنین جلوگیری شود.پرنده در  استرسایجاد  تا از باشدصنعتی 

های تولیدی و افزایش توان  امر به خودی خود باعث کاهش هزینهکه این  صرف شود کمترین هزینه جهت آماده سازی و تهیه امکانات

 رقابتی تولیدکننده خواهد بود. 

 شرایط اقلیمی  -2

باشد  میهای طبیعی شترمرغ  خشک است که مطابق با زیستگاهنیمه و معتدل های طبیعی ایران شرایط اقلیمی  پتانسیلیکی از مهمترین 

 .)بجز جزایر جنوبی و مناطق ساحلی شمال وجنوب کشور( مناطق ایران فراهم است اکثرعمالً شرایط پرورش شترمرغ در بنابراین 

 گیری بهتر مکان اجرای طرح کمک نماید. تواند در تصمیم توجه به وضعیت اقلیمی و نکات اشاره شده ذیل می

 از اهمیت باالیی  دام و طیوردر احداث واحدهای  ،های هوایی جهت وزش باد و جریان :جهت وزش باد غالب در منطقه

 ،شود توسط باد منتقل می ،رهای طیو عامل ایجاد بسیاری از بیماریکه  های خاص پرندگان و این با توجه به حساسیت است. برخوردار

برای تعیین  .در جهت خالف وزش باد غالب احداث گرددمزارع پرورشی  پس از تعیین جهت وزش بادهای محلی،گردد  توصیه می
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 و مشخصات نمایشمدل و نموداری برای  (،wind rose)گلباد .شود کمک گرفته می و سالیانه فصلیگلبادهای جهت وزش باد از 

 توانیم به یک دید کلی از شرایط باد منطقه مورد نظر برسیم. ما می های مختلف است. با این روش زماندر  منطقه یک در باد های ویژگی

 دیده تعداد باد، وقوع فراونی از منظور باد( جهت باد* سرعت باد* وقوع فراوانی) :نمایش می دهد را باد اصلی مشخصه سه گلباد هر

 بر متر یا نات با که باشد می هوا جریان میزان نشانگر باد سرعت. است پیوسته وقوع به باد و شده انجام باد شاخص برای که هایی بانی

 نمایش را منطقه یک در آرام باد میزان گلباد این وسط دایره. باشد می شده باز گل شکل به گلباد کلی ساختار. شود می سنجیده ثانیه

  ها نشانگر تعداد وقوع باد است. ها، نشانگر سرعت باد و طول گل سرعت و جهت باد است. صخامت گل نمایشگر نیز ها گل. دهد می

 نمونه گلباد

 

 

 برای  دمساع رای سایرمناطق ایران، بکشور نوار ساحلی شمال و جنوببرای جز  بهشاخص رطوبت : و بارندگی رطوبت

 سوییافزایش تلفات و کاهش تولید جوجه و تاثیر  ها، بستری برای بروز بیماری ،طوبت باالی منطقهوجود ر .پرورش شترمرغ است

رطوبت مانند نواحی باران و کم  مناطق کم .که نتیجه آن کاهش درآمدهای اقتصادی است دارد یتولیدمحصوالت برکمیت و کیفیت 

البته این بدان معنا نیست که در نقاط مرطوب امکان  .تر است مناسب رایط اقلیمیاز لحاظ ش استپی و نیمه بیابانی)فالت مرکزی ایران(

د. خواهد بوباال  سیارگونه مناطق ب های تولید در این ه کنترل عوامل نامساعد جوی هزینهپرورش شترمرغ وجود ندارد اما به دلیل نیاز ب

 توجه شود.حتما لذا به منظور احداث مزارع پرورش شترمرغ به رطوبت منطقه انتخابی 

 هر  است.تغییر ممتر  3000تا بیش از  20ایران ارتفاع از سطح دریا از منهای مناطق غیرکوهستانی در :  از سطح دریا عارتفا

یزان یابد. با افزایش ارتفاع از سطح دریا م هوا نیز کاهش میاکسیژن موجود در فشار هوا و میزان  چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر شود
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سبب کاهش  ،کاهش فشارات جو در ارتفاعات یابد. و درصد جوجه درآوری نیز کاهش می کشی اکسیژن ورودی به ماشین جوجه

 د. ده بن از دست میرو نفوذ پذیری پوسته افزایش یافته و تخم مقدار زیادی آب و دی اکسید ک شدهغظلت اکسیژن 

 تامین آب و برق -3

که ایران در منطقه کم آب  باتوجه به این واحد دامپروری موضوع تامین آب است.برای راه اندازی یک مساله کلیدی ترین  و مهمترین

 های کم آب که دراستانقراردارد و سفره های آب زیر زمینی در اکثر مناطق ایران پایین آمده است اخذ مجوز حفر چاه علی الخصوص 

 از محل تامین آب قبل از انتخاب زمین مورد نظر حتماًلذا  است. از اهمیت زیادی برخوردار ایران هستند شرق و مرکز در اکثراً

 در هنگام تهیه زمین به مسئله نزدیکی برق به زمین توجه داشته باشید. همچنین برای پرورش مطمئن شوید. .(.حق آبه و. )چاه،قنات،

انشعاب و نصب تا محل زمین عالوه بر تیرهای برق  از عدد هزینه نصب هرای برق در نزدیکی زمین شما، صورت عدم وجود تیرهدر

 .بود عهده شما خواهد ترانس بر

 حریم و فواصل -4

 شهرك و روستا شهر، کارخانجات و همچنین با ،ها دامداریها،  مرغداریتأسیسات با  را مورد نظر بایستی حداقل فاصله محل انتخابی

 حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، دریا و سایر عوارض طبیعی، رودخانه، جنگل، )مناطق مسکونی(،

 ذیل را رعایت نماید.های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی )عوارض تأسیساتی(، براساس مفاد مندرج در جدول  شبکه

 ماکیانفواصل مراکزپرورش شترمرغ با مراکز پرورش 

پرندگان 

 زینتی

شترمرغ 

 گوشتی

 شترمرغ مولد

 پولت،تخمگذار،

 گوشتی

 مادر
اصالح نژادی 

 وتحقیقاتی

 شترمرغ الین اجداد

 مولد 5000 2500 2500 1500 1000 1500 1000 500

 گوشتی 5000 2500 2500 1000 800 1000 800 250

 

 شترمرغ با اماکن دامیفواصل مراکزپرورش 

 حیوانات آزمایشگاهی سمور و روباه سگ و گربه میادین عرضه دام

 خرگوش

 چین چیال

 پرواری

 داشتی

اصالح نژادی 

 وتحقیقاتی

 شترمرغ

 مولد 1000 500 500 500 1500 500 1000

 گوشتی 1000 200 200 300 1000 200 500
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 فواصل مراکزپرورش شترمرغ با صنایع وابسته

 

 امکانات در دسترس امنیت و -5

تر خواهد بود. این امر  مطمئنگذاری شما نیز  بازار مصرف بیشتر باشد سرمایههرچه امکانات شما جهت رساندن محصول تولیدی به 

گردد تا محصول شما زودتر و با هزینه کمتری به دست مصرف کنندگان برسد که این مسئله به نوبه خود موجب افزایش توان  سبب می

خوراك  کارخانه ،های ارتباطی مناسب، نزدیکی برق، آب امکانات رفاهی مانند جاده بنابراین در دسترس بودن شد. رقابتی شما خواهد

مساله امنیت منطقه و محل احداث  .کند روبرو میریسک کمتری  را بادام، کشتارگاه، صنایع فرآوری و تکمیلی و ... سرمایه گذاری شما

در محل  یای انتخاب گردد که سرمایه گذار ی نمود تا زمین مورد نظر به گونهسعبایست  می لذامزرعه ازاهمیت باالیی برخوردار است 

 ز امنیت برخوردار است صورت گیرد.مناسب که ا

 اخذ مجوز  استعالم و -6

 زمیندرخصوص  ی متولی دیگرها سازمان و تاادارهای جهاد کشاورزی از  سازمان ،تاسیس واحد پرورش شترمرغ قبل از صدور مجوز

بایستی محل  زمین مورد نظربا شرایط و موقعیت عدم تطبیق قوانین سازمان طرف استعالم درصورت  .نمایند اجرای طرح استعالم می

 درصورتی که زمینی با رعایت کلیه .نسبت به انتخاب زمین اقدام نمایید هوشمندانهپس شما بایستی به صورت  شود. زمین تغییرداده

 ایهسازمانتا زودتر و با مشکالت کمتری مجوز اخذ نمایید. بنا به ضرورت آغاز نمایید  کردید آنگاه مراحل اداری را پیدا ضوابط

 ،مسکناداره  اموراراضی ،مخابرات ،اداره برق ،شرکت گاز ،شرکت نفت ،سازمان ثبت اسناد ،ترابری و اداره راه ،میراث فرهنگی

شهرداری نسبت  بخشداری، فرمانداری، ،دامپزشکی ،ای آب منطقه ،منابع طبیعی ،حفاظت از محیط زیست اداره ،روستا اسالمی شورای

 کنند. به پاسخ استعالم اقدام می

 

 

 

تبدیل 

 ضایعات

سردخانه مواد 

 پروتینی
آبزیانخوراک   

خوراک دام 

 وطیور
 شترمرغ جوجه کشی کشتارگاه طیور کشتارگاه دام

 مولد 1000 2000 500 1000 1000 500 1500

 گوشتی 800 1000 300 800 800 300 1000
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شترمرغ تغذیهسیب زمینی در   

. است C ویتامین سرشار از  د ودر تمام طول سال وجود دار، ها به اروپا برده شد وسیله اسپانیولی در قرن شانزدهم بهسیب زمینی 

به عنوان یک ماده غذایی برای تغذیه انسان کشت می شود اما سیب زمینی های مازاد و محصوالتی که کیفیت آن کمتر است به عنوان 

 خوراك در دام استفاده می شود.

 گرم سیب زمینی خام در جدول ذیل ذکرگردیده است.  100میزان مواد مغذی در 

 

 خاممواد مغذی موجود در صد گرم سیب زمینی 

 گرم ۷۵  آب

 کالری ۶۰ انرژی

 گرم 8/1 پروتئین

 گرم 1/۰ چربی

 گرم 18 ای مواد نشاسته

 میلی گرم ۵/1 سلولز

 میلی گرم ۶ کلسیم

 میلی گرم ۵۰ فسفر

 میلی گرم ۵۰۰ پتاسیم

 میلی گرم ۶/۰ آهن

 میلی گرم ۴ سدیم

 واحد A 1۰ویتامین 

 میلی گرم B1 1/۰  ویتامین

 میلی گرم B2 3۵/۰ویتامین 

 میلی گرم B3 1ویتامین 

 میلی گرم C 1۵ویتامین

 

درصد است که نیمی از آن به  صورت  ترکیبات ازته غیر پروتئینی است. سطح الیاف  10سطح پروتئین  ماده خشک سیب زمینی  در حدود 

جیره پخته شود. سیب زمینی از نظر مواد معدنی به جز موجود در آن کم است و به ویژه برای طیور مناسب است اما باید قبل از استفاده در 

 درصد از فسفر موجود در آن به صورت فیتاتی است و از قابلیت هضم کمی برخوردار است. 20پتاسیم فقیر است. تقریبا 

 اجتناب شود. برای این که سیب زمینی از خوش خوراکی خوبی برخوردار باشد باید از مصرف سیب زمینی های فاسد و  آلوده به خاک
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سیب زمینی نارس و همچنین برگ، گل و میوه  . باشد ، اسید نپتوتانیک و ساید فولیک می سیب زمینی دارای اسیدهای آلی مانند اسید سوالنئیک

زمینی نام سوالنین است بنابراین باید از مصرف سیب زمینی نارس و نیز برگ و گل و میوه سیب  سیب زمینی دارای کمی آلكالوئید سمی به

 .خودداری کرد

باید از مصرف سیب زمینی های فاسد، سبز شده و کثیف خودداری نمود زیرا ممكن است  حاوی آلكالوئید ها باشند. مصرف سیب زمینی 

 های جوانه زده )سبز شده( می تواند برای حیوانات اهلی خطرناک باشد.

کاشت در استان های قیمت آن گاها به حدی کاهش می یابد که سبب  در حال حاضر قیمت سیب زمینی در ایران به دلیل عدم مدیریت در

می شود مازاد سیب زمینی کشت شده گاها توسط دامپروری ها مورد استفاده قرار گیرد و مزارع پرورش شترمرغ پرواری نیز از این امر 

 ست؟مستثنی نیست ولی آیا استفاده از سیب زمینی برای جیره های شترمرغ پرواری به صرفه ا

 مراحل آماده کردن سیب زمنی در مزارع پرورش شترمرغ به صورتی است که استفاده از آن را از لحاظ اقتصادی سوال برانگیز خواهد کرد.

در مزارع پرورش شترمرغ پرواری برای استفاده از سیب زمینی الزم است تا سیب زمینی های نارس، فاسد و جوانه زده ابتدا جدا شوند و 

ا کردن گل و آلودگی های ناشی از کود باید شسته شود. در مرحله بعدی الزم است جهت از بین بردن سموم داخل آن و سس برای جد

افزایش قالبیت هضم باید پخته شوند و  پس از آن مجدد خرد وشوند و برای آسان تر شدن در مخلوط شدن در جیره آن را با  سبوس گندم، 

 سپس به  کل جیره اضافه کرد.آرد ذرت و یا  سویا مخلوط کرد و 

انجام کلیه این مراحل برای یک مزرعه پرورشی هم هزینه بر و هم وقت گیر است. حال اگر تمامی موارد ذکر شده در آماده سازی سیب 

ام این زمینی را در نظر نگیریم  و تنها قیمت سیب زمینی را که به صورت خام خریداری می شود در نظر بگیریم مشخص می شود که انج

 عملیات آماده سازی و استفاده از سیب زمینی به صرفه است یا خیر.

درصد آن را آب تشكیل می دهد در  75تومان در نظر بگیریم با توجه به این موضوع که  400اگر سیب زمینی خام را به احتساب کیلویی 

درصد ماده خشک در این حالت قیمت تمام شده یک  100ن درصد بابت آب هزینه پرداخت کرده است. با در نظر گرفت 75نتیجه مزرعه دار 

 تومان خواهد شد.  1200کیلو سیب زمینی خشک برابر 

تومان می باشد و نیاز به   1000تا  800باید  این نكته مورد توجه قرار گیرد که استفاده از غالت که قیمت آن ها برحسب ماده خشک بین 

د مشخص می شود که استفاده از سیب زمینی در این حالت به صرفه نخواهد بود. با احتساب فرآوری که برای سیب زمینی صورت می گیر

 تومان خواهد بود. 1400هزینه های آماده سازی سیب زمینی جهت مصرف قیمت تمام شده آن حداقل به ازای هر کیلوگرم ماده خشک برابر 

سبت هزینه ای که برای آن پرداخت می شود نیز در استفاده اقتصادی آن در نظر گرفتن میزان ماده مغذی موجود در هر ماده خوراکی به ن

بسیار مهم است سیب زمینی به ازای هر واحد هزینه ای پرداخت شده به نسبت  برخی مواد رایج در جیره ضعیف تر است و در نتیجه استفاده 

 تومان خریداری شود. 250لویی از آن در جیره  شترمرغ های پرورای به صرفه نخواهد بود حتی اگر خام آن کی
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 باشگاه شترمرغ داران

هاباشگاهیشتبادالتعلمیوتجربیمیانآندرراستایهمکاریهرچهبیشترمیانمزرعهدارانوکارشناسانوافزا

دارانباداشتنکادریمجربجهتارائهخدماتیهمچون:شترمرغ

 داخلیوبینالمللیصنعتشترمرغاطالعرسانیودعوتجهتشرکتدرسمینارهای -1

 ارسالرایگاننشریهوکتبمنتشرهشرکت -2

 هایالزمدرزمینهپرورششترمرغارائهآموزش -3

 ایشرکتبهرهمندیازخدماتفنیومشاوره -4

 هایغذاییبراساسدستورالعملداخلیشرکتدریافتجیره -5

 یوداروباتخفیفویژهمختصاعضاءباشگاهتامینخوراک،مکملهایمعدنیوویتامینه،موادافزودن -6

 هایالزمدراینزمینهاعالمزمانبندیمدیریتاجراییفارمواعالمتوصیه -7

 بازدیدازمزرعهبهمنظوررفعمشکالتوبهبودوضعیتفارمباتخفیفویژهاعضاءدرصورتدرخواستعضو -8

 مشاورهرایگاندرهنگامخریدوفروشپرنده -9

 اعالمدرساعاتتعیینشدهتوسطباشگاهیبهمشکالتفارمباپاسخگوی -10

 مجربدرزمینهپرورششترمرغدرکشوربهرهگیریازنظراتکارشناسان-11

 

ترمرغدارانبخشباشگاهش www.ostrichrdi.comجهتاطالعازنحوهعضویتدرباشگاهبهسایتعضومیپذیرد.

تماسحاصلفرمائید.02166924842مراجعهنمائیدویاباشمارهتلفن

















http://www.ostrichrdi.com/
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 محصوالت

 )معمولی و ویژه( کنسانتره شترمرغ

هاکهدرتولیدگلهوهمگنیترریزمغذیومیکسدقیقبهمنظورکاهشمشکالتتهیهموادریزمغذیجیرهونیزبهبودکیفیتدان

خوراکنقشبهسزاییدارداینموسسهنسبتبهتهیهکنسانترهمختصشترمرغاقدامنمودهاست.

آغازینوآغازینکنسانترهپیش

پایانیوکنسانترهرشد

کنسانترهنگهداری

کنسانترهتولید

 مکمل

آغازینوآغازینپیشمکمل

مکملرشدونگهداری

ولیدمکملت

 تجهیزات پرورشی

هیترکربنی

المپحرارتی)المپمادرمصنوعی(

شانهتخمشترمرغ

سبدهچروسبدحملجوجهشترمرغ

پالکپا)مختصمولدین(

02166924842مراجعهنمائیدویاباشمارهتلفن www.ostrichrdi.comبهسایتقیمتونحوهتهیهمحصوالتجهتاطالعاز

تماسحاصلفرمائید.

http://www.ostrichrdi.com/
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مقاالت و منابع علمی:

( می پردازد. در صورت تمایل بهه دریافه    ISIاین بخش به معرفی مقاالت و منابع علمی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی)

 عنوان مقاله به پس  اکترونیکی نشریه ارائه فرمائید.درخواس  خود را با  "اصل مقاالت هر یک از عناوین ارائه شده، لطفا

 

-  Studies on embryonic development and hatchability of ostrich eggs. 
-  Simulation models used for determining food intake and growth of ostriches. 

 

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

این مجموعه به همکاری و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته و صمیمانه دست یاری آنها را جهت ارتقاء 

صنعت می فشارد. بدیهی است این نشریه عاری از اشکال نمی باشد، لذا همواره نیازمند راهنمایی های گرانقدر شما  این

 هستیم.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 هیتر کربنی

 های پرورش صفر تا یک ماهگی جوجه شترمرغ برای سالنمناسب 

 

 

  قابلیت تعویض آسان المپ 

 ای دو سال گارانتی المپ رشته 

 ضدآب 

 ساخت کره 

 تماس حاصل فرمایید.021-66924842جهت سفارش با شماره 


