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 )1تعیین جنسیت شترمرغ به روش ( PCRبا استفاده از نشانگرهای )DNA
در سنین پایین به دلیل عدم تمایز مرفولوژیکی اندامهای تولیدمثلی ،تعیین جنسیت به صورت فیزیکی بسیار مشکل است.
برخالف انسان ،در پرندهها کروموزوم ماده تعیین کننده جنسیت است .پرنده نر هموگامت ( )ZZو پرنده ماده هتروگامت ()ZW
است .در این روش پس از خونگیری از جوجه شترمرغ  DNAآن استخراج شده و به روش  PCRتعیین جنسیت میشود .این
روش برای تمام سنین تا قبل از بلوغ قابل انجام است و دانش فنی آن در ایران وجود دارد.

 )2تعیین جنسیت شترمرغ در دوران جوجهگی
تشخیص جنسیت جوجه شترمرغ در سن یک ماهگی تقریباً آسان است .در این سن جنس
نر از طریق مشاهده فالوس تشخیص داده میشود .برای انجام این روش جوجه مهار شده
و اپراتور با اعمال فشار مالیمی به سمت باال و پایین کلوآک باعث بیرون آمدن اندام
تناسلی میشود .دقت این روش  59درصد است .این روش باید با رعایت اصول بهداشتی
و توسط اپراتور باتجربه انجام شود.
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 )3تعیین جنسیت شترمرغ در دوران جوانی
از سه ماهگی تا قبل از بلوغ میتوان جنسیت شترمرغ نر را با مشاهده آلت تناسلی در زمان دفع ادرار تشخیص داد .آلت تناسلی
شترمرغ نر در زمان ادرار از کلواک خارج میشود .همچنین ،با لمس و فشار مالیم به کلواک اندام جنسی قابل مشاهده است.
در این دوران اندازه آلت تناسلی نر  1-4سانتیمتر (مخروطی شکل) و آلت تناسلی ماده  5.9-1سانتیمتر است.
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 )4تعیین جنسیت شترمرغ در دوران بلوغ
پس از بلوغ تشخیص جنسیت شترمرغ آسان است و از روی عالئم ظاهری مانند رنگ پر ،پوست و ساقه پا قابل تشخیص
است .همچنین آلت تناسلی در این دوران به طور کامل توسعه یافته است .آلت تناسلی نر بالغ  05-45سانتیمتر و اندام تناسلی
ماده  1-4سانتیمتر است.
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