
  یجهاد کشاورزوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
 

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان اصفهان

 

 مولد  شترمرغ درآوری در مزارعکشي و راهکارهای بهبود جوجهمشکالت جوجهبررسي  عنوان پروژه: -

 24-38-13 -022 -960264  :پروژه شماره مصوب -

  دارد(: و مشترکملي  یهاو طرحها مجری مسئول) اختصاص به پروژه ينام خانوادگنام و  -

  عليرضا آذربايجاني  مجری/مجريان : يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران ينام خانوادگ و  نام -

 (:آنمشاور) ينام خانوادگو  نام -

 ، محمدی ديناني، زهرا فيضي، قربانعلي عباسعلي قيصری ،عليرضا نيکوييي همکاران: نام خانوادگنام و  -

 محمد ابراهيم شريفي

 استان اصفهان محل اجرا :  -

 1396 تاريخ شروع : -

 سال     2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 (:شمارشمارگان) -

 تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و       57405با شماره         10/2/99اين اثر در مورخ  -

 مدارک علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ بالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 

 

 
 
 
 
 



 چكيده : 

 2کشي در مزارع پرورش شترمرغ استان اصفهان اين پروژه به مدت به منظور برسي مسائل و مشکالت جوجه

اطالعات مرتبط با توليد تخم و جوجه شامل تغذيه، نحوه نگهداری  اجرا شد.مزرعه شترمرغ مولد  12در سال 

 ، درصد باروریو نحوه نگهداری تخم های مولد، سن مولدين، نژاد، ميزان توليد تخم، عمليات بهداشتيخانواده

ل ماهگي، در مدت يک سا 1ها تا سن بيماريها و ماندگاری جوجه شترمرغ ،تغذيه ،، نحوه نگهداریدرآوریوجوجه

توليد مورد بررسي قرار گرفت. اطالعات مورد نياز طرح با مراجعه حضوری از طريق تکميل پرسشنامه و همچنين 

ميانگين نتايج نشان داد  آوری گرديد.جمعتوزيع شده در بين مزارع مولد کشي جوجهو های توليد تخم فرمگرفتن 

مربع و مساحت سرانه قفس هر شترمرغ مولد در متر 5/640متر، مساحت آن  5/10متر، عرض 61طول قفس مولدين 

  1/8و با ميانگين  10تا  7مترمربع بود. مدت فصل توليدمثلي بدون در نظر گرفتن از تخم رفتن تابستانه،  8/148حدود 

 قطعه، 6/26تا  7/17عدد، تعداد جوجه هر شترمرغ  55تا  42مرغ شتردو سال متوالي ميانگين توليد تخم هر در ماه بود. 

 جيرهدرصد بود. ترکيبات شيميايي  8/71ها داری تخمدرصد و نطفه 6/46تا  8/42درآوری از کل تخم توليدی جوجه

 9/0و  7/2، 8/2،2/11، 3/18 و فسفر کل به ترتيب کلسيم، خامالياف خام، چربي، خامپروتئينمزارع مولد برای توليد 

بود. دسترس قابلدرصد فسفر  6/0درصد و 5/1 ،8/12 ،6/2 ،5/16و برای جيره استراحت به ترتيب  درصد جيره

خام بيشتر و الياف خام جيره توليد کمتر از مقدار مناسب توصيه شده بود، ميانگين انرژی قابل متابوليسم کمتر، پروتئين

به طور  کشيهای قابل جوجهتخمها مناسب بود. تلفات جنيني در حاليکه ميزان کلسيم، فسفر و اسيد لينولئيک جيره

و در  تلف شدندهای به دنيا آمده نيز در دستگاه هچری درصد جوجه 2/8درصد بوده، در حالي که  4/23ميانگين 

تا سن يک ماهگي جوجه شترمرغها درصد بود. ميانگين ماندگاری  6/31کشي به طور ميانگين نتيجه تلفات کل جوجه

عفونت  درصد 4/44، هانباشتگي رودها درصد 4/44حدود  درعلل تلفات درصد تلفات( و  12درصد ) 88در حدود 

. از مشکالت مزارع، پايين بودن ميزان بود نيوکاسل و آنتروتوکسمي هایبيماری به دليل درصد 2/11و  کيسه زرده

کشي است که عوامل بسياری در آن دخالت دارند. باال بودن درآوری به دليل باال بودن تلفات کل جوجهجوجه

نطفه( نيز از مشکالت مهم مزارع مولد است که ممکن درصد از کل تخم بي 2/24نطفگي در شروع فصل توليد )بي

های نر و ماده در پايان فصل توليد است به علت شرايط آب و هوايي، اشکال در جيره استراحت و جدا نکردن شترمرغ

درصد از کل تخم  8/66های گرم سال )نطفگي در ماهبي ميزان از تخم رفتن تابستانه و باشد. همچنين به منظور کاهش

و  Cهای ضد تنش گرمايي نظير ويتامين نطفه(، تغيير جيره غذايي مطابق با فصل و ميزان مصرف غذا، تغذيه مکملبي

بان و کاشت درخت، پاشيدن آب در ساعات گرم روز و تهيه آب خنک به کار بردن تدابيری همچون ايجاد سايه

 .  مولد شترمرغ ،درآوریجوجه ،کشيجوجه:  هادواژهيکلشود.مي پيشنهاد


