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 چکیده 

ای است که از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. اگرچه از روزگاران قدیم در شترمرغ بزرگترین پرنده

کردند ولیکن را شکار نموده و از گوشت و پوست آنها استفاده میکشورهای یونان، مصر و روم این پرندگان 

میالدی در آفریقای جنوبی)منطقه لیتل کارو در اطراف شهر  3681پرورش شترمرغ به صورت تجاری از سال 

به دلیل رونق فروش پرهای زینتی این پرنده به اوج خود  3611 -3131اودشورن( شروع شد و در سالهای 

جنگ جهانی دوم این صنعت با رکود شدیدی مواجه شد. در این سالها مزرعه داران آفریقایی به رسید. با شروع 

دومین  3161تا  3181امید احیای دوباره این صنعت، شترمرغهای با خصوصیات برتر را حفظ نمودند. سالهای 

به نحوی که در سال  ای پیدا کرد،دوران ترقی صنعت پرورش شترمرغ بود. در این دوران چرم آن اهمیت ویژه

جلد چرم شترمرغ را به آمریکا صادر نمود. کمبود پوست  11111کشور آفریقای جنوبی در حدود  3168

سبب افزایش قیمت آن گردید به طوری که این امر باعث ازدیاد مزارع پرورش  3168شترمرغ بعد از سال 

شترمرغ در دنیا باشد علت عالقه مجدد شترمرغ در اروپا و امریکا شد تا بتواند جوابگوی تقاضای پوست 

گرایش به این  3161از سال  توان به کشف گوشت آن نسبت داد.را می 3161کشاورزان به شترمرغ از سال 

های شترمرغ مولد اولین پرنده 3131درسال (.3161هاد )موسوی و غفوری، صنعت با عالقه مندی رو به فزونی ن

ر کشور وجود هزار قطعه شترمرغ د 31واحد پرورش شترمرغ با  311 حدود 3161در سال  وارد ایران شد.

است رسیده قطعه شترمرغ  333611مزرعه و ظرفیت کل  133به حدود ، 3118در سال داشت و این تعداد 

باشد. نشان دهنده اقتصاد رو به رشد فعالیت پرورش شترمرغ در کشور می که ،(3118، یوزارت جهاد کشاورز)

میزان و ست که اقتصاد، سودآوری و حتی بقای صنعت پرورش شترمرغ ارتباط مستقیمی با این در حالی ا

داری، میزان راندمان تولید جوجه در مزارع شترمرغ مولد دارد. با توجه به اینکه میزان تولید تخم، درصد نطفه

ری مزارع ماهگی نقش کلیدی در تولید و سودآو یکها تا سن درآوری و درصد ماندگاری جوجهجوجه

، باشندترین عوامل تاثیرگذار بر راندمان تولید جوجه میاصلیای شترمرغ مولد دارد و عوامل مدیریتی و تغذیه

شودیان بشترمرغ مولد درآوری داری و جوجهسعی شده است راهکارهای بهبود تولید تخم، نطفهدر این نشریه   

 



 

 

 
 


