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 تغذيه شتر مرغ
 خلجی سعید –تهیه و تدوين : احمد حسن آبادی 

 

 خالصه

و صيادرات ووشيت و   باشيد   شترمرغ يكی از حیوانات مهم، در صنعت پرورش دام در كشورهای در حال توسعه ميی 

شيود  رشيد و لملكيرد تو یيد ممليی م ليوب        پوست آن يكی از منابع ارزی پر ارزش برای اين كشورها محسوب ميی 

بنابراين فراهم نمودن جیره مناسب برای ايين پرنيده بسيیار مهيم      و مناسب دارد یغذاي غ بستگی به جیره شترمر

ساير طیور بيرای شيترمرغ    یغذايهای  كنند كه جیره باشد  متاسفانه برخی از تو ید كنندوان به اشتباه تصور می می

هيای   نده منحصر به فرد بوده و جیيره آن بيا جیيره   باشد  اما احتیاجات ويتامینی و مواد معدنی اين پر نیز مناسب می

وان اطاللات كيافی در ميورد فيراهم نميودن      باشد  بنابراين بهتر است كه تو ید كنند ساير دامهای اهلی متفاوت می

باشند  تامین مواد مغذی كيافی بيرای لملكيرد بهینيه      داشتهمناسب اين پرنده را  نموبرای رشد و الزم مغذی  مواد

 طلبد  ندوان ضروری بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری را در مورد مواد مغذی مورد نیاز شترمرغ میدر اين پر

 مقدمه

 Ratitae( بزروترين پرنده موجود در طبیعيت بيوده و بيه رده    struthio camelus uar. Domesbicusشترمرغ )

ت وجود دارد  ووشت قرمز سيا م و  ( نیز در طبیع22) Kiwi, Rha Cassowary, Emuی مانند يها تعلق دارد  رده

ترين حیوانات در صنعت پرورش دام تبديل كرده است  لملكرد مناسيب در   پوست شترمرغ، آن را به يكی از مهم

معدنی و ويتيامینی موجيود    های مكمل از یبهره وررشد و تو ید ممل شترمرغ به تغذيه مناسب و توانائی پرنده در 

قیت آمیز شترمرغ از مرحله جنینی تا تبديل آن به يك شترمرغ مو يد، نیياز بيه    ه بستگی دارد  پرورش موفردر جی

ای داشته و تو یيد كننيده باييد دانيف كيافی در ميورد تياایر اجيزای جیيره           استانداردهای باالئی در مديريت تغذيه

د  تغذيه صحیح رف هر ماده مغذی و لملكرد مورد انتظار داشته باشصدر م ه، توانائی پرندهرشد و توسع برغذائی 

تغذيه شيتر ميرغ مو يد     د هستنباشد  زيرا آنها تا سن سه ماهگی بسیار آسیب پذير  های شتر مرغ حیاتی می جوجه

ای باشد كه كلسیم و فسفر مورد نیاز تخمگذاری را فراهم نميوده و دارای مقيادير كيافی و مناسيب از      بايد به وونه

مياهگی   24رای حفظ بياروری بياال بعيد از رسيیدن بيه بليوغ جنسيی در        ها و كربوهیدرات ب ويتامین ، ینهاسیدهای آم
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بردباری منحصر به فرد اين پرنيدوان نیياز بيه تحقیقيات تكمیليی در ميورد تغذييه آنهيا وجيود           درکبرای  ( 9باشد )

 فعال در امر پرورش شتر مرغ صورت ورفته است  یم ا عات وروهی و موضولی در كشورهادر لین حال   دارد

هيا و سياير ميواد مغيذی      د معيدنی، ويتيامین  اها، اطالليات كميی، در ميورد احتیاجيات پروت،ینيی، ميو       ت و نوشتهم ا عا

برخيی از   (16د )دهني  ارائيه ميی  ؛ در شرايط اجتمالی و فیزيو وژيك خاص نگهداری، رشد و تو یيد مميل   شترمرغ ها

صرف شده توسط طیور برای شتر مرغ نیيز  های غذائی م كنند كه جیره و محققین به اشتباه تصور می تو ید كنندوان

انيد  بیشيتر اطالليات منتشير شيده در       ها استناد كرده اطاللات غلط برای تغذيه شترمرغبه مناسب است  بنابراين 

سيعی بير     كنند  ايين مقا يه   ها استفاده می مورد تغذيه شتر مرغ كلی بوده، و تو ید كنندوان نیز باالجبار از اين داده

د اطاللات جديد در مورد خوراک و خوراک دهی شترمرغ نميوده اسيت  نويسيندوان همننيین سيعی      جمع آوری و نق

اند تا برخی از اشتباهات موجود در منابع منتشر شده را اصالح نميوده و مسيائلی را كيه ممكين اسيت بير ااير         نموده

 تكیه بر اين اطاللات غلط پیف بیايد را متذكر شوند 

 ترمرغارتباط تغذيه و سالمتی در ش

فيراهم نميودن ميواد     به منظيور  شیوه مواريك تغذيه مناسب و كافی برای لملكرد م لوب شترمرغ ضروری بوده و 

هيای سيبز و سينگريزه بيرای افيزايف قابلیيت        با للوفيه  خوراک های متعادل شده مخلوط، همراهاستفاده از  ،مغذی

 ,Rheaی شيترمرغ هيا  ير مواد مغيذی زيير بيرای    ای با مقاده ( مو فین معتقدند كه جیره12باشد ) هضم خوراک می

Emu درصد 10 یا مساويكمتر درصد، فیبر  10 یا مساويكمتر  چربی ،درصد 16-20باشد  پروت،ین  مناسب می ،

  6.۵ميياهگی، ضييريب تبييديل شييتر مييرغ  10(  تييا سيين 17درصييد ) 1.۵ حييدود درصييد و فسييفر 2.۵كلسييیم حييدود 

هيای نامتعيادل    جیيره  تیاسيم ( طبيق نظير   20باشيد )  ورم اضيافه وزن ميی  كیليو هر  یبه ازا كیلوورم خوراک مصرفی

  (20، ممكن است موارد زير را افزايف دهد )شترمرغ های مو د و يا جوجه شترمرغ ها

پس از جذب زرده افزايف در زمان ها اشتهای مناسبی در هفته اول ندارند، بیماری ها  بی اشتهائی )اور جوجه -1

 وردد ( تلفات در سه هفته اول پرورش میف يافزاجر به و معموالً من يابد می

 ضريب تبديل نام لوب للیرغم مصرف خوراک باال  -2

 پردرآوری ضعیف و نامناسب  -3

 ماهگی  3مشكالت پا در سن يك هفتگی تا  -4

 كاهف ايمنی و افزايف میزان تنف  -۵

باشد  ترين مرحله پرورش تا سن سه ماهگی می باشد  زيرا آسیب پذير ها نیز دارای اهمیت می تغذيه صحیح جوجه

های مو د، بالث كمبود چندين مو د مغذی در جنین شده و برخی از اين كمبودها  (  تغذيه نامتعادل شترمرغ10)
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 در حا ت(  برخی از مؤ فین معتقدند كه 2و 1های  ( )شكل1۵شوند ) بالث غیر طبیعی شدن كیسه زرده می

های مو د  ، نیاز شترمرغیف( تخمگذاري)افزا یبه منظور ا قااز محل پرورش تخم  برداشت سريع و خارج نمودن

كیلوورم جیره تامین شود و لالوه بر اين بهتر  درورم  16به دريافت كلسیم افزايف يافته و الزم است به میزان 

اور چه اين كار (  26ای و يا پوسته صدف داشته باشد ) دانهاست كه پرنده دسترسی آزاد به كربنات كلسیم 

شود اما ممكن است  دارای ارزش زيادی است و تغذيه آزاد كلسیم منجر به افزايف مصرف اين ماده معدنی می

و همننین، افزودن سنگ آهك با  روی شود  یماده معدنبالث كاهف جذب و بهره وری، اضافی اين مقدار كلسیم 

ن است ممكن است با جذب و مورد استفاده قرار ورفتهای طبیعی مواد معدنی  كیفیت پائین كه دارای ناخا صی

روز صورت  16رشد فو یكول در تخمدان شتر مرغ در مدت  پیدا كنند مواد معدنی ديگر در جیره تداخل 

تقاضا برای   (33روز قبل از او ین تخمگذاری صورت ویرد ) 18ویرد، بنابراين اضافه كردن مواد معدنی بايد  می

روز قبل از او ین تخمگذاری  8باشد و نق ه حداكمر اين منحنی  شكل می Sرت منحنی مواد مغذی اضافی بصو

كنند كه  تاكید می لزیت و سیاسم رسد  است و پس از آن احتیاجات مواد مغذی برای تو ید تخم به حا ت اابت می

اضافی كه در رف كلسیم صی ماده دسترسی داشته باشد، زيرا مشترمرغ های نر نبايستی به جیره شترمرغ ها

شود كه اارات جانبی بر تو ید اسپرم دارد  لالوه  ی ماده وجود دارد منجر به كاهف جذب روی میشترمرغ هاجیره 

ی جداوانه نگهداری شوند و جیره  های نزديك و در جايگاه ری نشترمرغ هاكنند كه  آنها پیشنهاد می ،بر اين

ی ماده خوراک خود را مصرف نمودند به شترمرغ هااز اينكه  نگهداری دريافت كنند و تنها هنگام جفتگیری و پس

شود چون سن و لالقه الزم بین پرندوان ايجاد  (  در لین حال اين حا ت توصیه نمی33جايگاه آنها وارد شوند )

 وذارد  می مملی تو یدنشده و اار منفی بر لملكرد 

 سه زرده جذب نشده ین شتر مرغ با كنیج -1شكل 
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جنین شتر مرغ بيا كیسيه زرده تقريباجيذب     -2شكل 

 شده 

شيود و ييا از كارخانجيات     شود كه در داخل مزرله تو یيد ميی   بیشترين هزينه پرورش شترمرغ مربوط به خوراک می

 تو ید خوراک در مزرليه سيود آوری واحيدهای پيرورش شيترمرغ را افيزايف        (1۵شود ) خوراک دام خريداری می

له از يك م ا عه در مورد پرورش شتر ميرغ در  صشود  اطاللات حا یديده م 1(  همان ور كه در جدول 14دهد ) می

های مورد نیاز برای مديريت يك واحد پرورش شترمرغ مو د قابل مالحظه اسيت   زيمباوه خالصه شده است  هزينه

تر ميرغ نير بيه ازای دو شيترمرغ     شي  كير آن ه دكمتراكم استفاده شده  در اين م ا عه از سیستم پرورش  (8و7)

كشيی   محوطه فينس ماده نگهداری شده است  مساحت بكار رفته برای هر شترمرغ نر و دو شترمرغ ماده يك ايكر 

(   آبيان  –ويذارد )تیير    تخيم در سيال ميی    44حيدود  ( سيا ه  4 یا مسياو يي با سن كمتر باشد  شترمرغ ماده ) شده می

زميانی كيه وزن   )هفتگيی   8بايسيت از ييك روزويی تيا      ( ميی pre-starterدان ) معتقد است كه جیره پيیف  تیاسم

و جیره بايد دارای تيراكم انيرژی بياالئی بيوده و     رد یمورد استفاده قرار و رسد( یمكیلوورم   18تقريباً به ها  جوجه

ار ویيرد،  ( فيراهم كيردن مقيادير ويياه باييد ميورد توجيه قير        20درصد پروت،ین باشد ) 22درصد غله و  ۵۵شامل 

و پودر يونجه و محاسبه درصد انيرژی و پيروت،ین هير پرنيده     ها دانه  مملشود منابع پروت،ین  همان ور كه وفته می

كند كيه مقيادير كيافی     تايید می تویتیشمخیلی متغیری است   بايد انجام شود  مصرف يك خوراک مخصوص شاخص

ويزارش   در ستین و ترئونین بايستی موجود باشيد  اميا  ونین، آرژنین، سییاسیدهای آمینه ضروری مانند  یزين، مت

د  شو یده نميدسازد چیزی  را فراهم میاز اين مواد مغذی مقادير كافی  يیاز مواد غذا ینولاو در مورد اينكه چه 

به هر حال، وارد نمودن فیبر برای پیشگیری از  همننین معتقد است كه فیبر در اين سن بايد حذف شود  تیاسم

كند كه  پیشنهاد میت یاسم  (7بايست از منابع با كیفیت باال مانند پودر يونجه تامین شود ) هم بوده و میم بوستي

انيرژی    كیيوورم(  4۵هفتگيی برسيد )وزن    16هفتگی جیره آغازين بايستی تغذيه شود تا جوجه بيه سين    8 سن از
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مكميل شيده باشيد  بيد یل مصيرف بياالی        درصد پيروت،ین  20درصد غالت( و با  ۵0اين جیره بايد باال بوده )حدود 

مياهگی   4( از سين  growerوارد جیره نميود  جیيره رشيد )   توان  درصد للوفه را می 20خوراک در اين سن، حدود 

بايست انيرژی   يابد  جیره رشد می كیلوورم( ادامه می 6۵ماهگی )با وزن  6شود و تا  كیلوورم( تغذيه می 4۵)وزن 

درصد پيروت،ین، كيه وزن بيدن را بيه حيداكمر برسياند  ييك جیيره          16صد غالت و در 40متوس ی داشته و دارای 

كیليوورم(   میيزان انيرژی ايين      9۵تيا   6۵ماهگی داده شيود )وزن   10( بايد به پرندوان تا سن finishingپايانی )

در ن آدرصيد پيروت،ین  للوفيه     14درصد غيالت مكميل شيده بيا      2۵بايست متوسط تا پائین باشد  شامل  جیره می

تير بيا ميواد     يابيد  جیيره ارزان   كیلوورم سيرلت رشيد پرنيدوان كياهف ميی      9۵باشد  در وزن  درصد می 70حدود 

كنسانتره پائین بنام جیره كشتار در اين مرحله مورد استفاده قرار می ویرد  اين جیره لمدتاً شامل للوفيه )حيدود   

وزن هنگامیكه پروت،ین است  اين جیره بايد تا  درصد 12مكمل شده با  (Lucerneدرصد(  ممل پودر يونجه ) 90

به هر حال نگهداری پرندوان كشيتاری    ماهگی( 14)سن  مورد استفاده قرار ویردرسد  یمكیلوورم  110ه بدن ب

مياهگی   12تيا   9باشد  بنيابراين تو یيد كننيدوان بايسيتی پرنيدوان را در حيدود سينین         در اين وزن اقتصادی نمی

شيود   كیلوورم در خالل فصول غیر جفتگیری داده ميی  120تا  110گهداری به پرندوان با وزن كشتار كنند  جیره ن

خيوراک  د يي باپرنيدوان   باشيد   درصيد ميی   12ا ی  10لمدتاً شامل للوفه با میزان پروت،ین  يیغذااين جیره   (20)

 ( 20كنند ) ماه بعد از پر چینی دريافت می 2اضافی بمدت 

 
 و اندازه وله در حا ت پرورش متراكم میانگین هزينه  -1جدول 

 تعداد كل پرنده بر اساس درصد طبقه پرنده
 مقدار س ح به ازای هر پرنده 

 )براساس واحد ايكر(
 تعداد كل پرندوان فارم

 24 1 4.17 ها جوجه
 27 2 7.41 شترمرغ ماده با غ
 4 2 ۵0 نرهای جايگزين

 6 4 66.67 های جايگزين ماده
 

 هزينه سا یانه
 برحسب دالر هزينه

 1976.29 حصار بندی )فنس كشی(
 1317.۵2 آب

 263.۵1 مرتع
 6۵87.62 پرنده( ۵0خريد پرنده )
 10144.94 كل

 هزينه متغیر تو ید در سال
 هزينه برحسب دالر
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 لدد ماده( 6لدد نر و  4وله) ۵2/1317
 هزينه خوراک نگهداری شترمرغ های غیر تخمگذار 48/8۵8
 ينه خوراک شترمرغ های تخمگذارهز 97/3696

 مرتع ۵1/263

۵3/6703 
دالر به ازای( هر كارور در  3/279هزينه كاروری )

 ماه
 هزينه ويزيت دامپزشك 71/1۵7

 هزينه حمل و نقل 12/90
 هزينه سوخت 14/10۵
 هزينه تعمیرات و نگهداری وسايل 14/10۵
 های متفرقه هزينه 14/10۵

 كل  26/13403
 شترمرغ  ت استفاده آنها دریقابلذی مورد نیاز و مواد مغ

( شترمرغ و طیيور در راب يه   TMEn) ازتمقايسه رورسیون آنا یز انرژی قابل متابو یسم حقیقی تصحیح شده برای 

 كنيد  (  مدل خ ی پیشنهاد ميی 001/0p<( )4) های با تركیبات مختلف راب ه معنی داری نشان داده است با خوراک

 كند  مدل زير: های طیور يك تصوير كلی از خوراک شترمرغ را آشكار می از داده TMEnه ارزش كه امكان محاسب

(80/0  =r2 طیور  )TMEn = 6/35+0/645 TMEn 

مگا ژول در كیلوورم است كه در مقايسه با ساير منابع غذايی ماننيد   77/7برابر  TMEnبرای ممال كنجا ه مالس با 

مگاژول در كیلوورم، پيس   TMEn 98/11مگا ژول در كیلوورم، سبوس وندم با  91/8برابر  TMEnپودر يونجه با 

)مخلييوطی از سييبوس  رت، ویاهييك  رت و مقييداری   hominychopمگيياژول در كیلييوورم  88/2مانييده انگييور بييا 

ند باشد  استفاده از ویاهانی مان مگاژول در كیلوورم دارای ارزش كمتری می 49/11نشاسته از مغز دانه  رت( با 

phragmites australis  ،)نی معمو ی(Atriplex nummularia   كه ویاهان محلی آمريكای شما ی هستند بعنيوان

( و نيی معميو ی   Atriplex nummularia(  بوتيه نمكيی )  2انيد )  مكمل در جیره شترمرغ ميورد بررسيی قرارورفتيه   

باشند كه در مقايسه با پودر يونجه  دارا می  67/8و 09/7 برابر TMEnبصورت خرد شده با آسیاب چكشی ارزش 

اورچيه   تواند بعنوان مكمل خوراكهای فیبيری در جیيره شيترمرغ اسيتفاده شيود       باشند  اين تركیبات می مناسب می

ارائيه   منبعی را بعنوان كنسانتره از منابع غذائی كه بيرای توسيعه و رشيد شيترمرغ مناسيب باشيد       یللم وزارشات

هيای كوچيك،    در قا يب  خيرد شيده  دهد كه تركیبيی از ييك للوفيه اصيلی و      نشان می  ورایآ  نكرده است  آنا یزهای

TMEn بيا   80كند تقريباً برابر  مگاژول در كیلوورم فراهم می 2/12برابر( درصد  رتTMEn 22/1۵ ميی )    باشيد

تيا رسيیدن    هيای برپاييه  رت   توان به لنيوان مكميل بيه جیيره     كند كه از اين مخلوط می ننین پیشنهاد میورا  همیآ 

 ماه استفاده كرد  6پرندوان به 
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 كمبود مواد مغذی مورد نیاز

در  هيا را  بصيورت زيير توضيیح داد      توان آن ديده شده كه می Ratite یها شترمرغ يیغذا چندين كمبود در جیره

ت هيا، آبسيه روی كيام و رشيد نياقص دييده شيده اسي         چشيم از هايی مانند آب ريزش  بیماری Aاار كمبود ويتامین 

ماهه كه با جیيره  رت خيرد    4ی شترمرغ هاو سلنیوم تحلیل ماهینه در جوجه  E(  در اار كمبود توام ويتامین 17)

و  Eشده خوراک دهی شده بودند بوجود آمد  در آزمايشاتی روی دو پرنده مشاهده شد كه در اار كمبود ويتيامین  

سلنیوم س ح آسپارتات ترانس آمیناز سرم باال رفت 









L

IU
1600

L

IU
ف يافيزا و همننین س ح كیناز نیيز   300

فتاي
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IU
69600

L

IU
 ايسيتادن قيادر بيه    كيه يب ور  و شرايط فیزيو وژيكی هر دو پرنيده بحرانيی شيد    18200

 26بروشيتند، بعيد از    یعي یطبسلنیوم بصورت تزريقی به شرايط  و Eنبودند  هر دو پرنده بعد از دريافت ويتامین 

بيه  هيا همننيان    در به ايستادن بودند و افزايف محسوسی در تن ماهینه بوجيود آميد اميا جوجيه    سالت پرندوان قا

و سلنیوم هير دو جوجيه مردنيد  طيی آزمايشيات       Eروز بعد از دومین تزريق ويتامین  ۵شكل خمیده قرار داشت و 

د  وزارشيات  هيا مشياهده شي    سيرخر  ای و در  آسیب شناسيی بيافتی دژنراسيیون حياد و نكيروز فیبرهيای ماهینيه       

های خوراک دهی شده با  رت آشكار ساخت   در جوجهدر اار كمبود اسید پانتوتنیك  راهمننین راب ه يك سندرم 

یتلیوم ااير وذاشيته و موجيب جعيد دار شيدن پرهيا و هیپركراتيوزيس دهيان و         پروی بافت ا Bكمبودهای ويتامین 

راف پنجيه  حي شيود  ان  شده و بالث فلجی دائيم ميی   شود  كمبود ريبوفالوين موجب پینف پنجه و انگشتان پشت می

كمبيود   در دمای پائین نیز بوجود آيد  هچ شدناست ناشی از ضربه يا بعلت ژنتیكی يا در نتیجه  ممكن شترمرغ ها

و همكياران پیشينهاد    جنسنشود   به فسفر موجب انحراف و كج شدن پاها میم ین بودن نسبت كلسيیا پايكلسیم 

درصد از ايين لارضيه جليوویری میكنيد       ۵/1تا  1درصد و فسفر  ۵/2تا  2اركلسیم جیره در میكنند كه حفظ مقد

 اين تخمین با مقدار مصرف و غلظت مواد معدنی در آب نوشیدنی و نوع خاک محل نگهداری ممكن است تغییر كند 

ذب چربی بصورت ناقص از افتد كه درصد چربی جیره خیلی باال باشد و ج بیشتر زمانی اتفاق می D3كمبود ويتامین 

ای را كه  جوجه 3شكل  نیز درست می باشد  Eو Aروده صورت ویرد  به احتمال زياد اين فرضیه در مورد ويتامین 

دهيد  اضيافی بيودن چربيی جیيره همننيین موجيب اتصيال          دارد نشان ميی را همزمان و سلنیوم  D3كمبود ويتامین 

افيزايف    (17شود كه قابلیت هضم پيائینی دارنيد )   نامحلول میكلسیم به چربی شده و بالث تشكیل صابون های 

هيا شيده    Ratiteهای پا و مر  و میير در   ای بالث افزايف بیماری درصد ب ور قابل مالحظه 10چربی جیره به باالی 

هيای كيم    و همكاران ديده شيد موجيب اسيتفاده از جیيره    جنسن بوجود آمدن لوامل باال كه در نتیجه تحقیق  است 

نبيود حركيات كيافی دو لاميل اصيلی در بيروز پيینف        افيزايف وزن سيريع و    آفريقای جنوبی شده اسيت  در ی چرب
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هايی كيه تعيادل خيوبی از انيرژی و پيروت،ین داشيته        باشد  جیره می شترمرغ هااستخوان های دراز و پروسیس در 

كيه افيزايف وزن سيريعی در ااير      های بيا وزن بياال   را در شترمرغ ها تامین خواهند كرد  جوجه م لوبباشند  رشد 

اند مشكالتی را در غضروف پيا در طيی آزمايشيات ممكين اسيت نشيان دهنيد          های نا متعادل را داشته مصرف جیره

دارای غضروف مخروطی شكل در قسمت ديستال و پروكسیمال، بین استخوان درشت نيی و ميچ ييا در     شترمرغ ها

 (  19دهند ) ها را نشان می هفتگی در اار مصرف جیره 6ن تا رسیدن به س شترمرغ هاهنگام تو د و جوجه 

 

 و سلنیوم  Eجوجه شتر مرغ با كمبود ويتامین  -3شكل 

 
 شترمرغ هاهای  ا یاف و چربی در جیره

ای خشيك شيده   هي   رت، زييره ونيدم، ييوالف، پوسيته سيويا، و دانيه       وبر پايه پودر يونجه  Ratiteهای  بیشتر جیره

( استفاده از كنجا ه سيويا موجيب افيزايف رشيد و لملكيرد تو یيد ممليی را در پيی         19اشد )می ب یسازصنايع آبجو

ئی كه ويرايف بيه اسيتفاده از محصيوالت     شترمرغ هابه آنسفا وپاتی اسفنجی واوی در  (  آ ودوی11داشته است )

بيات خيوراكی   هيای مهيم تركی   فرلی حیوانی، درجیره آنها ديده شده ممكين اسيت بوجيود آييد  ا یياف يكيی از بخيف       

درصيد جیيره اسيتفاده كيرد       18تا  6توان  با توجه به سن پرنده می یعیطبدهد كه ب ور  را تشكیل می شترمرغ ها

 های جوان پيروت،ین بیشيتری نیياز دارنيد     درصد پروت،ین )جوجه 24تا  1۵بیشتر خوراک های استفاده شده شامل 

وذشته مدارک مستندی مبنی بر استفاده از ميواد مغيذی   ( در 19شود( ) كه با افزايف سن از میزان آن كاسته می

ی كه دارای حداقل تعيادل بودنيد ارائيه نشيده بيود، اميا       يها وياه برای رسیدن به حداكمر رشد با وارد كردن جیره

لمده اشتباهات در وذشته بر اين فير  بيوده اسيت كيه فكير ميی        اخیراً م ا عه در اين مورد صورت ورفته است 

نیيز رسياند  اميا تحقیقيات كنيونی اابيت        شترمرغ هيا وان به مصرف ت ی فرمو ه شده برای طیور را میها جیرهكردند 

ای در  در م ا عيه  باشيند   مناسيب نميی   شيترمرغ هيا  ای فرمو ه شده برای طیيور در  ه كرده است كه استفاده از جیره



 9 

ی نابيا غ اتفياق   شترمرغ هان و قونشان داد كه تو ید اسیدهای چرب فرار، بوياه استات در  تاراسو، 1988سال 

ويرم   340سيلو ز در خيوراكی كيه شيامل      یو همسلو ز  یم ا عه مشابهی نشان داد كه ضريب هضم  (24افتد ) می

كند كه  تايید می 1998(  يك وزارش در سال 24باشد ) می 66/0و  38/0پودر يونجه در كیلوورم بود به ترتیب 

( منجر بيه بوجيود   38)%  ( و سلو ز66 ور مواری بوياه همی سلو ز )%قابلیت هضم ا یاف ویاهان توسط شترمرغ ب

(  پودر يونجه خشك يكی از منيابع  3های تجزيه كننده سلو ز در روده بزر  اين پرندوان شده است ) آمدن باكتری

ش اسيتفاده از سيبوس ونيدم بيا ارز     كنيد كيه   پیشنهاد ميی  رزیلیسباشد  اور چه  می  اصلی للوفه در جیره شترمرغ

TMEn 39 نیاز بيه ميداركی دارد كيه احتیياج بيه تحقیقيات        ،به هر حال اين برآورد  (2تواند مفید باشد ) درصد می

 طلبد  بیشتری را می

( MEدرصد از انرژی قابيل متابو یسيم )   76تواند  انتهای دستگاه ووارش تقريباً می ا یاف درر یتخم يیفراورده نها

( محاسيبه شيده توسيط    TEMد را تامین كند  انرژی قابيل متابو یسيم حقیقيی )   مورد نیاز برای پرندوان در حال رش

در مقايسه با خيروس هيا    شترمرغ هاكه  دادنشان   ها و شترمرغ با استفاده از روش رورسیون بین خروسرز یلیس

ظری هر (  ارزش لملی و ن2( )2)جدول  دارندتوانائی بیشتری در هضم ا یاف، جیره غذايی )سلو ز و همی سلو ز( 

  189/0ارزش نظيری جیيره هيا     یشي يآزما یره هيا یجارزيابی شد  برای گر يسه با همديبه منظور مقاجیره غذائی 

شترمرغ به ترتیب برای  (درصد ماده خشك 90) خوراک در هر كیلوورم TMEnمگاژول   28/8 18/0و  69/11

در  TMEnمگياژول     02/8 0724/0و   2۵/11/ 0724   در مقابل ارزش لملی آنهيا برابير  بودها  و خروس ها

(، قابلیيت  MEانيرژی قابيل متابو یسيم )    براارات سن  آنجل بود ( ماده خشكدرصد  90)كیلوورم ماده غذائی هر 

آميده اسيت  در ايين م ا عيه جیيره شيامل        2ای از آن در جيدول   هضم ا یاف چربی را م ا عه كرده است كه خالصيه 

 ،مشاهده شد كه با افزايف سين   بود NDFو درصد ا یاف شوينده خنمی  9/33درصد چربی )روغن سويا( و  3/7

آنجيل  يابيد    ( افيزايف ميی  NDFچربی و ا یاف شوينده خنميی )  ،(MEقابلیت هضم ظاهری انرژی قابل متابو یسم )

سيپس از  و يابيد   هفتگيی افيزايف ميی    10بصورت خ ی تيا سين    NDFوزارش كرد كه توانائی شترمرغ برای هضم 

با يك جیيره كيه    شترمرغ ها ،ای رسد  در م ا عه هفتگی به يك مقدار اابت می 17آن كاسته شده و در سن سرلت 

 (  1در كیليوورم جیيره بيود خيوراک دهيی شيدند )       MEكیلو كا ری  1983از  حاظ چربی و ا یاف نسبتاً باال كه دارای 

اور چه، ديگران پیشنهاد كردند كه استفاده از اطاللات انيرژی قابيل متابو یسيم طیيور بيرای فرمو يه كيردن جیيره         

( 23درصيد شيود )   41تيا   شيترمرغ هيا  بيرای   MEی با غ ممكن است منجر بيه ييك بيرآورد غیير واقعيی      شترمرغ ها

درصيد از ا یياف شيوينده خنميی      ۵0قادر به هضم بیف از شترمرغ دهد كه  نشان می 2های موجود در جدول  داده

(NDF در )ی با غ، انرژی قابل متابو یسيم انيدازه ویيری شيده     شترمرغ هاباشند  در  می هفته اول زندوی خود 10
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شترمرغ بنابراين   تر از انرژی قابل متابو یسم محاسبه شده در كیلوورم خوراک بود كیلو كا ری بیف 800خوراک 

هفتيه   10ی با سن كمتير از  شترمرغ هاجوجه   در استفاده از انرژی خوراک بودند تر از طیوردرصد كار آمد 40 ها

اوير چيه بهتير اسيت ا یياف بيرای تحرييك رشيد میكيرو            تر ندارنيد  توانايی مصرف ا یاف را به خوبی پرندوان مسن

توانند چربی  می شترمرغ ها ،یزندوهفته اول  10در   ها در راست روده اين حیوانات وجود داشته باشد اروانیسم

های صفرا برای امو وسيیون كيردن    كمن فاقد كیسه صفرا برای  خیرهشترمرغ اور چه   را به طور موار هضم كنند

كننيد   بعضی از نويسندوان پیشينهاد ميی    باشد هضم چربی در مقايسه با پرندوان مسن كمتر نمی ،چربی ها هستند

اور چه اابت    (19درصد محدود شود ) 8تا  6 زانیبه م ستهای جوان بهتر ا كه مقدار كل چربی در جیره شترمرغ

  باشددرصد  ۵/3دود شده است كه اين مقدار چربی خیلی باالست و بهتر است كه مقدار چربی ح

ویيری شيده در    ( و چربی انيدازه NDF( قابلیت هضم ظاهری ا یاف )MEانرژی قابل متابو یسم ظاهری )  -2جدول 
 سنین مختلف شترمرغ ها 

 سن
قابلیت هضم 

 چربی %

قابلیت 
 NDFهضم 
% 

ویری  انرژی اندازه
 شده در شترمرغ

(ME kcal/kg) 

فرمو ه كردن جیره بر اساس انرژی قابل 
 ویری شده برای طیور متابو یسم اندازه

 (ME kcal/kg) 
 1983 1731 ۵/6 1/44 هفتگی 3
 1983 2337 9/27 3/74 هفتگی 6

10 
 هفتگی

7/8۵ 2/۵1 2684 1983 

 1983 2801 6/61 9/92 ماهگی 3
اشتباه 
 برآورد

7/3 ۵/4 7۵ - 

 90( ميواد خيوراكی مختليف كيه دارای     TMEn) ازت بيرای  شيده  تصيحیح  حقیقيی  متابو یسيم  قابل انرژی – 3جدول 
 درصد ماده خشك بودند در شترمرغ و خروس

 ماده غذائی
  خروس

 میانگین  انحراف معیار 
 شترمرغ 

 نمیانگی  انحراف معیار 
 06/1۵ 228/0 42/14 0۵7/0  رت زرد

 91/8 119/0 03/4 118/0 يونجه خشك
 93/13 2۵1/0 33/11 212/0 ما ت جو
 27/12 291/0 63/10 783/0 يوالف 
 21/13 241/0 82/11 224/0 توتییكا

 91/11 221/0 ۵۵/8 37۵/0 سبوس  وندم
 79/10 278/0 89/8 494/0 كنجا ه آفتابگردان

 44/13 173/0 04/9 16۵/0 كنجا ه سويا
 09/7 238/0 ۵0/4 271/0 بوته نمكی خشك

 67/8 337/0 79/2 147/0 نی معمو ی
 61/14 340/0 40/9 642/0  وبیای سفید شیرين



 11 

 81/12 203/0 38/8 126/0 پودر ووشت و استخوان شترمرغ
 13/1۵ 31۵/0 9۵/13 190/0 پودر ماهی

 
 

 

 شترمرغ هامقدار آب مورد نیاز 

ز آنهيا بيه   اها بعد از بیرون آمدن از تخم به آب ضروری تر و بیشتر از نیي  نیاز جوجه يیآب و هوااز مناطق  یبرخ در

روز بعيد از بیيرون آميدن از تخيم      10توانند در هفته اول يا تا  ها می شود جوجه همننان كه ديده می .باشد غذا می

كيه غيذا    شده اسيت پیشنهاد   .(21سه زرده زنده بماند )بدون دريافت خوراک و با استفاده از غذای موجود در كی

دهيد كيه از    اجازه ميی  ،ها با فراهم كردن آب كافی به جوجهتنها روز بعد از بیرون آمدن از تخم و  3تا  2دادن در ن

 .كنيد  ی زرده استفاده كند و از باقی ماندن كیسه زرده كه ممكن است منجر به لفونت شود جلوویری  بقايای كیسه

بيه لنيوان مكميل     هيای ضيعیف   بهتر است آب و غذا هر چه زود تر به جوجيه  معتقدند كهبعضی ن ياور چه برخالف ا

يی كه به مدت بیشيتری بيدون غيذا نگهيداری     شترمرغ هاسندرم پامردوی جوجه در جوجه   كیسه زرده داده شود

روز پس از آغاز لالئم  ۵تا  3و مر  بی اشتهايی  ،لالئمی مانند افسردوی  (13) اند ممكن است افزايف يابد شده

دييده شيده   هفتيه سين داشيتند     3مبتال بودند و كمتير از   سندرم پامردوی جوجهيی كه به شترمرغ هاكلینیكی در 

از  یجنیني كبيدی  ه یاو های  سلول دررا  Iهای مرغی  و همكاران دو وروه از آدنوويروس EL-Attrache  (2۵) است

  (13جيدا كردنيد )  ودنيد  مبيتال ب ن داشتند و به سندرم پامردوی جوجه سهفته  8 يی كه كمتر ازشترمرغ هاجوجه 

باليث  انيد   هايی كه به خوبی تغذيه نشيده  بیماری زا نبوده و فقط در جوجه شترمرغ هاجوجه همه  درها  اين ويروس

ر است كه ايين  ضروری است و تو ید كنندوان بهت شترمرغ هاها برای جوجه  افزايف تعداد آبخوری  شدند یماریب

مقدار آبخوری را برای آنها فراهم كنند  فراهم آوردن روشنايی با شدت مناسيب و همننيین ايجياد شيرايط دميائی      

سيفید رنيگ معميوالً نشيانه      ارردتو یيد ا   (21را بيرای مصيرف آب تشيويق كنيد )     شيترمرغ هيا  مناسب ممكن است 

 ظیترشيح غلي  بيه  ل يروز دی هیدراسيیون تبيد   2عيد از  بو بدون رنيگ   یعی، طبزياد ارراد  باشد از آب می محرومیت

 شود  می ، ترشح ادرار متوقفیآب یبروز  3بعد از و شود  یمسفید 

 یفیو ك یكم محدوديت غذائی

با استفاده از محدوديت غذايی كنترل شده تا از ليوار  رشيد سيريع ماننيد      ستبهتر ا شترمرغ هارشد او یه در 

ها داده  كه به جوجه یمقدار غذاي ،یكم يیت غذايدر حا ت محدود  (21ی شود )جلوویرو اسكلت پا  یها یناهنجار

معاييب ايين روش     شود نسبت به مقدار مصرف در روز تعیین شود و در يك يا چند ولده غيذايی لرضيه شيود    می
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 یمي  گر مصيرف يد ینسبت به جوجه ها یادتريز یغذا یتهاجمخشمگین و ، یقوهای  جوجه جملهباشد كه از  زياد می

هيا بيه صيورت آزاد     جوجه یفیك يیت غذايدر حا ت محدودد  يآ یوجود م به نتیجه  يك وله غیر يكنواختكنند  در 

در لمل توجه كافی برای اجتناب از محدوديت ميواد مغيذی كيه      استاما كیفیت غذا پايین  رندبه غذا دسترسی دا

مگا كا ری  10ا ی   9زان یبه مر انرژی خوراک محدود كردن مقدا  باشد ضروری است برای رشد مناسب حیاتی می

در  شترمرغ هاتوانايی جوجه   باشد انرژی قابل متابو یسم در كیلوورم جیره معموالً برای كنترل رشد بدن كافی می

بهتر است بيیف   مكملكند كه مقدار چربی  پیشنهاد می یشاناوانباشد و  زندوی كم میل ياواهضم سريع چربی در 

كرامبيل  در ابتدا بهتر اسيت كيه خيوراک بيه صيورت      شوند  ها در بستر نگهداری می   اور جوجهنباشد از پنج درصد

ی اول  تخم ميرغ بيرای هفتيه    یها كارتن مصرف شود و بهتر است كه خوراک كرامبل به صورت پهن روی كاغذ يا در

و ا یاف مصرفی بهتر است تا زمانی  به كار برده شود  انرژی یناودان یدانخورمورد استفاده قرار ویرد و بعد از آن 

 11ا يی   10بيه مقيدار    مياهگی  ۵ یا ي  4در سين   ها به سن يك سا گی برسند افزايف يابد  )ا یاف جیيره  كه جوجه

كياهف يابيد و خيوراک نیيز     درصد  20تا  1۵ به در اين زمان بهتر است پروت،ین خام بتدريج درصد افزايف يابد(

تعادل كلسیم و فسيفر قابيل دسيترس بهتير اسيت بيه         قرار ویرد شترمرغ هار بهتر است به صورت آزاد در اختیا

رسيند بهتير اسيت بيه آنهيا       مياهگی ميی   18به سين   شترمرغ هادر زمانی كه   (21حفظ شود ) 1به  2يا  8/1نسبت 

شيترمرغ  در   جیره تو ید داده شود اين جیره بايد از  حاظ انرژی و پروت،ین غنی بوده و ا یاف كمتری داشيته باشيد  

بنيابراين    باشد شود و كلسیم يكی از لمده ترين تركیبات پوسته می درصد تخم را شامل می 20پوسته ی تخم  ها

مياهگی كلسيیم و فسيفر افيزايف يافتيه و مقيدار        18ی ماده در ابتدای تخم وذاری يا در سن شترمرغ هادر جیره 

ها كلسیم و فسيفر كميی از    یرهجاور اين   دشوورم باورم در كیل 2/4ورم در كیلوورم و  40حداقل به ترتیب آنها 

مقدار وفته شده داشته باشند ممكن است بالث كاهف سرلت تخم وذاری وهمننین كياهف بياروری و جوجيه در    

خيوراک دهيی    ی نيازک شيود    های بدون پوسته يا پوسته و هم چنین بالث افزايف تخم ها شود آوری اين تخم مرغ

خوراک دهيی كمتير باليث لقيب افتيادن      يد در حا ی كه آ به حساب می شترمرغ ها یچاقمی يكی از لوامل لمو مازاد

وراک كه با اسيتفاده  تركیبی از محدوديت كیفی و كمی خ  شود بلوغ جنسی و منجر به لملكرد ضعیف تو ید مملی می

 1۵ اف در حيدود  یي زان ا یي م انرژی بيا كم پروت،ین و كم   یز  حاظ ويتامین ها و مواد معدنی وتعادل اهای م از جیره

 شود  ه مییصدرصد تو

 قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه

( 23)شيود   یسيم آمياده مي   یمتابو  ین دارد كه هضم و برایاز پروت، یاشاره به بخشقابلیت دسترسی اسید آمینه 

ی پيروت،ین  كه با مقدار باال شترمرغ هاها و  ی قابلیت دسترسی ظاهری و حقیقی اسیدهای آمینه در خروس مقايسه
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ف، يميورد آزميا  خيوراک   7 در نشان داد كهدرصد ماده خشك( خوراک دهی شده بودند  90بر اساس  درصد 21)

اسيت    داشيته نسيبت بيه خيروس    شيترمرغ  ی جیره غذايی در  قابلیت هضم اسیدهای آمینهی از نظر ترشاخص باال

قابلیيت دسترسيی حقیقيی اسيیدهای     ین بدست آمده از طیور برای تخمي   آمینه های سیداقابلیت دسترسی حقیقی 

ی  مینيه آمقدار اسید  قیدقویری  ( اندازه3) شود یحاصل م ین كمتریو تخم باشد آمینه برای شترمرغ مناسب، نمی

 كند  اور چيه تاكیيد   ردن جیره غذايی بر اساس حداقل قیمت را تضمین میكفرمو ه ، قابل هضم مواد خوراكی خام

و ايين اايرات   الزم اسيت  ی ساير مواد مغيذی جیيره ماننيد رو   ت از ين و حمایتام یراب  آمینه یها شود كه اسید یم

قابلیت هضيم حقیقيی و ظياهری اسيیدهای آمینيه در       ، در يك م ا عهرد  یقرار وبررسی كه مورد متقابل بهتر است 

اسيتفاده شيد    (g/kg 290)ن یاز پيروت،  یره غني یي ك جيدر های با غ از آنا یز رورسیون  ی با غ و خروسشترمرغ ها

بيرای   79۵/0و برای شتر ميرغ   ( 862/0 یا  78/0ن ی)ب 837/0قابلیت هضم حقیقی  یر براين مقادیانگیم( ۵)

بيرای   609/0بيرای شيتر ميرغ و     646/0ن جیيره  یپيروت،  یقي یحق یابقا  بود (82۵/0 یا  723/0ن ی)بها  خروس

بيرای مميال قابلیيت هضيم       شترمرغ هيا بیشيتر بيود   ها در  در اين م ا عه قابلیت هضم تمام اسید آمینه  طیور بود

)آرژنيین يكيی از    بيود  736/0قابلیيت هضيم آرژنيین در طیيور     بود   و باالتر از طیور 78/0 شترمرغ هاآرژنین در 

هضيم و جيذب   قيادر بيه   شيترمرغ  (  11[( )93باشيد %%  قابل هضم ترين اسید آمینه در سويای بدون پوسيته ميی  

ن یبي بازده خا ص اسیدهای آمینه مصيرف شيده     باشد ی از طیور در جیره غذايی میتراسیدهای آمینه به طور موار

ويزارش كيرد كيه اسيیدهای آمینيه       رزیلیسي   (3باشد ) )آالنین( متغییر می 968/0) وسین و سیستین( و  ۵69/0

  باشيد  ها اغلب به لنيوان اسيید آمینيه محيدود كننيده ميی       مرغ ط یزين و متیونین در خوراک خام مصرف شده توس

 ( 3)باشد  می 780/0و  733/0بازده خا ص اين دو اسید آمینه به ترتیب 

 در سنین مختلفشترمرغ انرژی مورد نیاز 

در سينین مختليف )از ييك    شيترمرغ  رد نیياز  والشه برای تخميین ميواد مغيذی مي     یشاخص هااز در م ا عه ی ديگری 

 9/119روزويی( بيه    30كیليوورم )در   8/1خ ی از  وزن بدن به صورت  (2)استفاده شد وی(  روز 600وی تا  روز

روزوی افزايف يافت سيپس بيه مقيدار     390مصرفی به صورت خ ی تا  خوراک  روزوی( رسید 600كیلوورم )در 

 30مگياژول در روز )در   4/2انيرژی الشيه از    فيافزا مقدار  كیلوورم به ازای هر پرنده در روز رسید ۵/2اابت 

شيترمرغ   جوجيه  كه مشخص استبه وضوح   رسید (روزوی 180مگاژول در روز )در  ۵99/9نق ه اوج به  (وی روز

بنابراين فرمو ه كردن صحیح جیره غذايی برای دست يابی به حداكمر رشد  ن مرحله رشد هستند يترسريع  در ها

دن بيه  روز بيرای رسيی   180مگا ژول در روز در ميدت   689/10افزايف مقدار انرژی به میزان   باشد ضروری می

 300تعجب آور نیست كه كل انرژی مورد نیاز به صورت خ ی افزايف يافته و در سن   باشد می حداكمررشد الزم
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روزه بود  پيس   180های يك روزه تا  جوجهدر  TMEnن يباالتر(  بعالوه Mj/d36/19رسد ) وی به پیك خود می روز

ويی(   روز 600مگيا ژول در روز )در   29۵/1بيه   از آن كاهف پیوسته و يكنواخت در انرژی الشه، مشياهده شيد و  

ويی   روز 600مگيا ژول در روز( تيا    673/0سقوط كيرد  انيرژی ميورد نیياز نگهيداری بيه طيور پیوسيته از روز ييك )         

رود كيه افيزايف انيرژی بيا نیازهيای تو یيد ممليی راب يه          احتميال ميی    مگا ژول در روز( افيزايف يافيت   3۵6/1۵)

 نداشته باشد 

 شترمرغ يیغذا های و سلنیوم در جیره Eنقف ويتامین 

شيترمرغ  در  وفيور بيه  كننيد  تحلیيل لضيالنی     های شترمرغ بازی ميی  ای را در جیره و سلنیوم نقف لمده Eويتامین 

شيترمرغ    ه تخمكدهد  اند وزارش شده است  مدارک نشان می ی مغذی كمبود داشته يی كه از  حاظ اين دو مادهها

-IU/kg 40تغذيه نمودند از  حاظ اين ويتامین در س ح پايینی هستند ) Eويتامین بود كم باهايی  يی كه از جیرهها

هيا در  شيترمرغ  یا در سي ( آنسفا وماال1تقويت شيود )  Eويتامین  IU/kg 80د با يباها شترمرغ (  بنابراين جیره 20

كن است با جنین های ميرده  ( دامپزشكان و تو ید كنندوان مم19همیشه بوجود آمده است )  Eاار كمبود ويتامین 

 حياوی ييك تيا    شترمرغ هاهای تجاری  و بدشكل در اار دادن سهوی مقدار زيادی سلنیوم مواجه شوند  بیشتر جیره

ايين مقيدار را بيرای كيافی بيودن سيلنیوم در        1993در سال  آنجلباشند و  سلنیوم می لو ورمیورم در ك یلیسه م

لظت سيلنیوم بيرای كيافی بيودن ايين لنصير بيرای سيالمتی شيترمرغ بيا           غ نياچه اور   (1وزارش كرد ) شترمرغ ها

شيترمرغ  ی  در جیرهاز یمورد نبرای تعیین مقدار سلنیوم  يیف هايآزمااست كه  الزمم ا عات بعدی تقويت نشد و 

كيه يكيی از چهيار     ه شيد نشيان داد  1994ر سيال  ددر نواحی پرورش ب ور انتخيابی صيورت ویيرد  در وزارشيی      ها

و سيلنیوم بيرای درميان     Eميوقعی كيه ويتيامین     نيد، قيادر بيه ايسيتادن نبود    مبتال به فلجی ناوهانی كهبا غ شترمرغ 

 در پرييده  هيای رنيگ   تكيه  ،آزمايشات بعيد از مير     تای ديگر از آن ها مردند 3دريافت كرد به درمان جواب داد و 

در آزمايشيات  مشياهده ميی شيود    ای  تغذييه در مايوپياتی  كه  تحلیل ماهینه های اسكلتی  ماهینه ران را نشان داد

و بياال   Eويتامین  ،سلنیوم زانیمبافت شناسی بعدی به طور آشكارا بدست آمد  بعالوه مداركی دال بر پائین بودن 

هائی كه از  حاظ اين دو  ئی كه از جیرهشترمرغ هادن س ح آسپارتات آمینوترانسفراز و كراتینین كینناز سرم در وب

 ت مصرف كرده بودند مشاهده شد لنصر كمبود داش

 نتايج

يی كيه بيه مرحليه تخمگيذاری برسيند نیياز بيه ييك اسيتاندارد بياالی           شيترمرغ هيا  برای موفقیت در بدسيت آوردن  

و تو ید كنندوان بايد دانيف كيافی در ميورد تركیبياتی كيه موادمغيذی ضيروری را بيرای رشيد و           باشد ای می تغذيه

مننین از توانائی هر پرنده در مصرف مواد مغذی، برای بدست آوردن نتیجه كند و ه فراهم می شترمرغ ها توسعه
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ميواد   باشيد   ای با تو ید باال حیاتی ميی  برای دست يابی به وله شترمرغ هامورد انتظار داشته باشند  تغذيه مناسب 

هيای   روز نبايد از جیرههای اين پرندوان ه باشد  جیره های مورد نیاز اين پرنده منحصر به فرد می ويتامینو معدنی 

هيا،   بقيای جوجيه   ،هيیچ ، بياروری  ،در راب ه بيا لملكيرد بهینيه    شترمرغ هاطیور تامین شود  بیشترين مشكالت  ريسا

ناكافی در دوران تخمگذاری ميی    افتد كه ناشی از تغذيه ای اول زندوی اتفاق میه سرلت رشد و بدشكلی از هفته

يابی به يك وله با لملكرد باال می باشد و تو ید كنندوان باييد بيه دقيت     باشد  تغذيه كافی يك لامل مهم در دست

 به جزئیاتی كه در زير آمده است توجه كنند 

 یآ ودوو  یت جوجه در آوریقابله تخمگذار: تو ید تخم، باروری، در ول -1

 ،نيه دازه ماهیشيكل )اني   ن، تو یيد ووشيت،  ها و وله در حال رشد: ضريب تبديل خيوراک، افيزايف وز   در جوجه -2

 پرهيا، انيدازه شياه    پرهيا، طيرح شياه    های او یه به اانويه و درصد چربی( و كیفیت چرم )پوشف شاه درصد ماهینه

 ها(  پرها و فو یكول

اسيتفاده از جیيره    وبيرای بيازدهی بیشيتر     يیغذاجیره  درآزمايشاتی  انجام بهتو ید كنندوان بايد با داليل مناسب 

 باشند تشويق شوند  ت و دارای تعادل مناسب میهائیكه دارای حداقل قیم

 منابع

1. Angel C.R. (1993). – Research update. Age changes in digestibility of nutrients in 
ostriches and nutrient profiles of the hen and chick. In Proc. Annual Conference of the 
Association of Avian Veterinarians (AAV), 13-15 January, Atlanta. AAV Publications, 
Houston, 275-281. 

2. Cilliers S.C. (1995). – Evaluation of feedstuffs and the metabolizable energy and amino 
acid requirements for maintenance and growth in ostriches (Struthio camelus). PhD 
thesis, University of Stellenbosch, 127 pp. 

3. Cilliers S.C. (1998). – Feedstuff evaluation, metabolizable energy and amino acid 
requirements for maintenance and growth in ostriches. In Proc. 2nd International 
Ratite Conference, 21-23 September, Oudtshoorn. Onderstepoort Veterinary Institute, 
Onderstepoort, 12-23. 

4. Cilliers S.C. & Hayes J.P. (1996). – Feedstuff evaluation and metabolizable and amino 
acid requirements for maintenance and growth. In Improving our understanding of 
ratites in a farming environment (D.C. Deeming, ed.). Proceedings of a ratite 
conference, 27-29 March, Banbury. University of Manchester, 85-92. 

5. Cilliers S.C., Hayes J.P., Chwalibog A., Du Preez J.J. & Sales J. (1997). – A comparative 
study between mature ostriches (Struthio camelus) and adult cockerels with regard to 
the true and apparent digestibilities of amino acids. Br. Poult. Sci., 38 (3), 311-313. 

6. Commercial Foreign Exchange (CFX) (1999). – Commercial Foreign Exchange Bureau of 
Zimbabwe (CFZ) Forex rates. Eastlea, Harare.  

7. Cooper R.G. (1999). – Critical success factors for the Zimbabwean ostrich industry. MBA 
dissertation, Nottingham-Trent University, Nottingham, 290 pp.  

8. Cooper R.G. (1999). – Zimbabwean management of ostrich breeding birds. World 
Poult., 16, 29-31.  



 16 

9. Cooper R.G. (2000). – Critical factors in ostrich (Struthio camelus australis) production: 
a focus on southern Africa. World Poult. Sci. J., 56 (3), 247-265. 

10. Cooper R.G. (2000). – The management of ostrich (Struthio camelus) chicks. World 
Poult. Sci. J., 56 (1), 33-44. 

11. Cooper R.G. & Benson F.V. (2000). – Soybean meal, an important component of 
ostrich diets. Feed Mix, 8 (2), 25-26.  

12. De Jong B. (1994). – Ostrich farming in the Netherlands. Mühle Mischfuttertech., 131, 
617. 

13. El-Attrache J., Villegas P., O’Connor B., Buhr J.R. & Rowland G.N. (2001). – Adenovirus 
pathogenicity in immature ostriches. Avian Dis., 45 (2), 442-446. 

14. Groen A.F., Jiang X., Emmerson D.A. & Vereijken A. (1998). – A deterministic model 
for the economic evaluation of broiler production systems. Poult. Sci., 77 (7), 925-933. 

15. Hallam M.G. (1992). – The topaz introduction to practical ostrich farming. The Ostrich 
Producers’ Association of Zimbabwe, Superior Print and Packaging, Harare, 78 pp. 

16. Janssens G.P.J., Seynaeve M., De Wilde R.O. & De Rycke H. (1997). – Nutritional 
aspects of the ostrich (Struthio camelus) [In Dutch]. Vlaams diergeneesk. Tijdschr., 
66, 153-160. 

17. Jensen J.M., Johnson J.H. & Weiner S.T. (1992). – Husbandry and medical 
management of ostriches, emus and rheas. In Wildlife and exotic animal 
teleconsultants. Texas University, Texas, 23-30. 

18. Rae M. (1992). – Degenerative myopathy in ratites. In Proc. Association of Avian 
Veterinarians (AAV) Annual Conference, 19-21 March, Houston. AAV Publications, 
Houston, 328- 335. 

19. Scheideler S.E. & Angel R. (1994). – Ratite nutrition: big bird feeding. Feed 
Management, 45, 36, 38, 40.  

20. Schmitt J. (1997). – Maximum growth of ostrich for slaughter. Aust. Ostrich Assoc. J., 
Dec 1996/Jan 1997, 1-2. 

21. Shanawany M.M. (1996). – Principles and practice of ostrich feeding. Feed Mix, 4, 44-
46. 

22. Sibley C.G. & Ahlquist J.E. (1990). – Ratites and tinamous. In Phylogeny and 
classification of birds. Yale University Press, London, 272-288. 

23. Smith W.A. & Sales J. (1995). – Feeding and feed management. In Practical guide for 
ostrich management and ostrich products (W.A. Smith, ed.). Allentech Inc. 
Publications, Stellenbosch, 133-146.  

24. Swart D. (1988). – Studies on the hatching, growth and energy metabolism of ostrich 
chicks (Struthio camelus var. domesticus). PhD thesis, University of Stellenbosch, 180 
pp. 

25. Terzich M. & Vanhooser S. (1993). – Postmortem findings of ostriches submitted to the 
Oklahoma animal disease diagnostic laboratory. Avian Dis., 37 (4), 1136-1141. 

26. Ullrey D.E. & Allen M.E. (1996). – Nutrition and feeding of ostriches. Anim. Feed Sci. 
Technol., 59, 27-36. 

 




