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مقدمه

ش��ترمرغ بزرگترین پرنده ای اس��ت که از دیرباز مورد توجه انس��ان بوده 
است. اگرچه از روزگاران قدیم در کشورهای یونان، مصر و روم این پرندگان 
را ش��کار نموده و از گوشت و پوست آنها اس��تفاده می کردند ولیکن پرورش 
 ش��ترمرغ ب��ه صورت تج��اری از س��ال 1863 میالدی در آفریق��ای جنوبی
 )منطقه لیتل کارو در اطراف ش��هر اودش��ورن( ش��روع ش��د و در سال های

1914- 1890 ب��ه دلیل رونق فروش پرهای زینت��ی این پرنده به اوج خود 
رس��ید. با ش��روع جنگ جهانی دوم این صنعت با رکود شدیدی مواجه شد. 
در این س��ال ها مزرع��ه داران آفریقایی به امید احیای دوب��اره این صنعت، 
ش��ترمرغ های با خصوصیات برتر را حفظ نمودند. سال های 1960 تا 1980 
دومی��ن دوران ترقی صنعت پرورش ش��ترمرغ بود. در ای��ن دوران چرم آن 
اهمی��ت وی��ژه ای پیدا ک��رد، به نحوی که در س��ال 1986 کش��ور آفریقای 
جنوبی در حدود 90000 جلد چرم شترمرغ را به آمریکا صادر نمود. کمبود 
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پوست شترمرغ بعد از سال 1986 سبب افزایش قیمت آن گردید به طوری 
ک��ه این امر باع��ث ازدیاد مزارع پرورش ش��ترمرغ در اروپا و امریکا ش��د تا 
بتواند جوابگوی تقاضای پوس��ت ش��ترمرغ در دنیا باش��د علت عالقه مجدد 
کش��اورزان به شترمرغ از سال 1980 را می توان به کشف گوشت آن نسبت 
 داد. از س��ال 1985 گرایش به این صنعت ب��ا عالقه مندی رو به فزونی نهاد

)موسوی و غفوری، 1383(.
درس��ال 1375 اولین پرنده های ش��ترمرغ مولد وارد ایران ش��د. در سال 
1384 ح��دود 130 واحد پرورش ش��ترمرغ با 13 هزار قطعه ش��ترمرغ در 
کش��ور وجود داش��ت و این تعداد در س��ال 1396، به حدود 312 مزرعه و 
ظرفیت کل 112834 قطعه ش��ترمرغ رسیده است )وزارت جهاد کشاورزی، 
1396(، که نش��ان دهنده اقتصاد رو به رش��د فعالیت پرورش ش��ترمرغ در 
کشور می باشد. این در حالی است که اقتصاد، سودآوری و حتی بقای صنعت 
پرورش شترمرغ ارتباط مستقیمی با میزان و راندمان تولید جوجه در مزارع 
ش��ترمرغ مولد دارد. با توجه به اینکه می��زان تولید تخم، درصد نطفه داری، 
می��زان جوجه درآوری و درصد ماندگاری جوجه ها تا س��ن یک ماهگی نقش 
کلیدی در تولید و س��ودآوری مزارع ش��ترمرغ مولد دارد و عوامل مدیریتی 
و تغذی��ه ای اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر راندمان تولید جوجه می باش��ند، 
در این نش��ریه سعی شده اس��ت راهکارهای بهبود تولید تخم، نطفه داری و 

جوجه درآوری شترمرغ مولد بیان شود.   
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عملکرد تولیدمثلی مزارع شترمرغ مولد در ایران و سایر کشورها  
در ی��ک مطالع��ه پن��ج س��اله )1990 ت��ا 1994( در آفریق��ای جنوبی، 
عملک��رد تولیدمثل��ی ش��ترمرغ های مول��د اندازه گی��ری ش��د و میانگی��ن 
 تولی��د تخ��م س��االنه ه��ر ش��ترمرغ مول��د 55/5 تخ��م ب��ه دس��ت آم��د 
)Van Schalkwyk و هم��کاران، 1996(. در مطالع��ه 5 س��اله دیگ��ری در 
منطق��ه مرمره ترکیه، میانگین تولید تخم س��االنه هر ش��ترمرغ مولد 53/2 
تخ��م، باروری تخم ها 69/5 درصد، جوجه درآوری کل در حدود 53 درصد و 
 .)2006 ،Ipek and Sahan( جوج��ه درآوری تخم های بارور 68/8 درصد بود
در بررس��ی مزارع شترمرغ مولد استان تهران میانگین تولید تخم ساالنه هر 
شترمرغ مولد 39 عدد، تعداد جوجه یک روزه هر مرغ 19 قطعه، نطفه داری 
تخم ها 72/4 درصد، جوج��ه درآوری تخم های بارور68/3 درصد و ماندگاری 
جوجه شترمرغ ها تا سن 3 ماهگی76/7 درصد بدست آمد. علل عمده تلفات 
ش��امل عفونت کیس��ه زرده 27/9 درصد، اختالالت اندام های حرکتی 22/4 
درصد و اسهال های عفونی، آنتروتوکسمی، انباشتگی و حوادث 49/7 درصد 
بود )حمیدیه و لطف  اللهیان، 1391(. بررس��ی مزارع ش��ترمرغ مولد اس��تان 
اصفهان در دو س��ال متوالی نیز نش��ان داد میانگین تولید تخم هر شترمرغ 
مول��د 42 تا 55 عدد، تعداد جوجه ی��ک روزه هر مرغ 17/7 تا 26/6 قطعه، 
جوجه درآوری کل42/8 تا 46/6 درصد و نطفه داری تخم ها 71/8 درصد بود 

)آذربایجانی و همکاران، 1398(.
عوامل متعدد اقلیمی، محیطی، پرورش��ی، ژنتیکی و تغذیه ای بر عملکرد 
تولیدمثلی مزارع ش��ترمرغ مولد تأثیرگذار هس��تند که در این نشریه به این 

عوامل پرداخته می شود.  
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تولیدمثل شترمرغ
ش��ترمرغ ماده در سن 2 تا 3 سالگی و شترمرغ نر در سن 3 تا 4 سالگی 
به بلوغ جنس��ی می رس��د. از نش��انه های بلوغ در حیوانات نر حرکات رقص 
مانند بال ها اس��ت و در انواع ماده خوابیدن برروی زمین و حرکات گردن به 
صورت ماری ش��کل و شبیه به جس��تجوی غذا می باشد. معموالً جفت گیری 
در طول سال انجام می شود ولی دوره تخم گذاری این حیوان از اوایل اسفند 
م��اه تا مهر ماه به طول می انجامد و حیوان ماده پس از گذاش��تن هر 18 تا 
20 ع��دد تخم مدتی را اس��تراحت می کند. پرنده م��اده در بعد از ظهرها  از 
 س��اعت 14 ت��ا 18 و تعداد کمی نیز بعد از س��اعت 18 تخم گذاری می کند 

)موسوی و غفوری،1383(.

شکل 1- یک خانواده 8 قطعه ای شترمرغ مولد شامل 3 خروس و 5 مرغ 
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در شرایط مناسب، ش��ترمرغ یک روز در میان تخم می گذارد. در شرایط 
طبیعی شترمرغ ها به نوبت بر روی تخم می نشینند. در طول روز شترمرغ های 
ماده با پرهایی به رنگ زمین و در ش��ب، ش��ترمرغ نر با پرهای سیاه این کار 
را انج��ام می دهد. به طور معمول 42 روز طول می کش��د تا جوجه ها از تخم 
بیرون آیند. میزان تخم گذاري در ابتدا پایین اس��ت اما با افزایش س��ن بلوغ 
ش��ترمرغ، به س��رعت افزایش پیدا مي کند و البته در نهایت دوباره با افزایش 
 س��ن ش��ترمرغ ها کاهش پیدا مي کند. اوج تولید تخم در شترمرغ ها در سن

7- 5 س��الگي آن ها اس��ت و تولید خودش را براي 10 الي 12 س��ال حفظ 
مي کند )موسوی و غفوری،1383(.

فص��ل تولی��د نق��ش مهم��ی در جوج��ه درآوری دارد. در مطالعه ای که 
جوج��ه درآوری بی��ن فص��ول تولیدمثل مختلف با یکدیگر مقایس��ه ش��دند 
)جدول 1( محققین دریافتند میزان جوجه درآوری تخم بارور با افزایش سن 
شترمرغ ها از  64/3 درصد در اولین سال تولیدمثلی به 73/1 درصد در سال 
پنجم رس��ید. با افزایش سن ش��ترمرغ های مولد میزان نطفه داری از 58 به 
71 درصد رس��ید و درصد نابجایی یا بد قرارگیری جنین، جوجه بدش��کل و 
کمک به جوجه برای تفریخ کاهش یافتند اما سال های مختلف تولید تأثیری 
بر میزان کاهش وزن تخم در زمان جوجه کش��ی و طول دوره جوجه کش��ی 

 .)2004 ،Ipek and sahan( نداشتند
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تعداد خانواده و نسبت نر به ماده شترمرغ مولد  
خانواده  هاي مولد می توانند به صورت گله ای )شکل 2( و یا در خانواده های 
3، 5، 8 یا 10 تایي نگهداري  ش��وند. در حالی که غالب ترین ش��کل نگهداری 
مولدین به صورت خانواده س��ه تایی )تریو( ش��امل یک نر و دو ماده اس��ت، 
خانواده 5 تایی شامل دو نر و سه ماده، 8 تایی )شکل 1( شامل سه نر و پنج 

ماده و 10 تایی شامل چهار نر و شش ماده هستند.
در آفریقای جنوبی ش��ترمرغ های مول��د عموماً به صورت گله ای نگهداری 
می ش��وند و نس��بت جنس��ی نر به ماده در گله های مولد، 5 تا 6 نر برای هر 

19981999200020012002 متغیر جوجه کشی /  سال تولید مثل

12/9712/8912/2412/6412/4درصد کاهش وزن تخم 

10251027102810261028میانگین طول دوره جوجه کشی )ساعت( 

42/742/842/8342/7542/83میانگین طول دوره جوجه کشی )روز(

950/4988/81031/31039/71035/5وزن جوجه شترمرغ در زمان تفریخ

69/670/271/873/1 64/3درصد جوجه درآوری تخم های بارور

37/543/248/150/951/7درصد جوجه  درآوری کل تخم ها

58/362/268/57170/7درصد باروری

14/38/78/17/77/3درصد نابجایی یا بد قرارگیری جنین

11/16/243/63/3درصد جوجه بد شکل

22/218/71210/710درصد کمک به جوجه برای تفریخ

جدول 1- متغیرهای جوجه کشی در شترمرغ مولد در سال های مختلف تولید

)2004 ،Ipek and Sahan( :مأخذ
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10 ماده اس��ت که ش��بیه نس��بت 1 نر : 2 ماده در حالت س��ه تایی )تریو( 
است )Deeming and Bubier، 1999(. در حالی که در استرالیا خانواده های 
مولد 2، 3 و 4 تایی رایج هس��تند و خانواده 4 تایی ش��امل دو نر و دو ماده 
است )More، 1997(. اما آنچه مورد اتفاق نظر است اینکه خانواده  های مولد 
دو تایی و س��ه تایی نس��بت به گله های بزرگتر، تولید جوج��ه بهتری دارند 

 .)1996 ،Deeming(
اینک��ه: تای��ی   3 خانواده ه��ای  در  ش��ترمرغ ها  نگه��داری  مزای��ای   از 

1( رکورد برداری تولید راحت تر انجام می ش��ود و حیوانات نابارور و کم تولید 
س��ریع تر شناسایی می شوند و 2( هنگامی که الزم است پرندگان مولد جوان 
آموزش داده شوند، یک پرنده کاربلد و مسن تر را می توان با پرنده جوان تر )نر 

.)1996 ،Van Niekebk( در یک جایگاه قرار داد )یا ماده

شکل 2- نگهداری شترمرغ های مولد به صورت گله ای



12راهکارهای بهبود تولید تخم و جوجه درآوری در مزارع شترمرغ مولد 

اثرات وضعیت اقلیمی بر تولیدمثل شترمرغ  مولد   
ش��ترمرغ موجودی اس��ت که کاماًل تحت تأثیر اقلیم و ش��رایط محیطی 
اع��م از س��رما و گرما، تابش آفتاب، وزش ب��اد و رطوبت هوا قرار می گیرد، به 
نح��وی ک��ه عوامل محیطی بر ق��درت تولید مثلی هر دو جن��س نر و ماده و 
در نتیج��ه ب��اروری، جوجه درآوری و در نهایت ق��درت زنده مانی جوجه های 
به دس��ت آمده تأثیر مس��تقیم دارند. در اقلیم سرد ش��ترمرغ بی حال و کم 
تحرک می شود و باروری و تولید تخم آن کاهش می یابد، نیازهای غذایی آن 
باال می رود و مقدار غذا و انرژی بیش��تری الزم دارد. از س��وی دیگر در اقلیم 
گرم نیز، تابس��تان ها بسیار گرم و تابش آفتاب ش��دید بوده و موجب کاهش 
جفت گیری و باروری نر و هم ماده می شود. نوع اقلیم همچنین بر زمان شروع 
تخم گذاری و مدت زمان فصل تولید مثلی تأثیر می گذارد و از این رو انتخاب 
مکان و ش��رایط اقلیمی مزارع مولد بس��یار حائز اهمیت است. در مطالعه ای 
 که در استان اصفهان انجام شد، میانگین فصل تولید در اقلیم سرد و خشک 
 )نوار غربی( 7، معتدل و خش��ک )نوار میانی( 8/4  و گرم و خش��ک اس��تان 
)نوار ش��رقی( 7/7 ماه بود و مش��کل از تخم رفتن تابس��تانه و بی نطفگی در 
ماه ه��ای گ��رم در  اقلیم معتدل کمتر از اقلیم گرم بود که نتیجه گیری ش��د 
مناس��ب ترین اقلیم برای شترمرغ مولد، اقلیم معتدل و خشک استان است و 
در هنگام جانمایی اولیه مزرعه شترمرغ مولد وضعیت اقلیمی منطقه باید مد 

نظر قرار گیرد )آذربایجانی و همکاران، 1398(.  
برای مشکالت از تخم رفتن تابستانه و افزایش بی نطفگی در ماه های گرم به 
دلیل تنش گرمایی )شکل 3( که موجب کاهش تعداد تخم در طول فصل تولید 

و کاهش میزان جوجه درآوری می شود راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
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  1( اص��الح جی��ره غذای��ی، 2( اس��تفاده از مکمل های ضد تن��ش گرمایی،
 3( ایجاد س��ایه بان، 4( کاشت درخت، 5( پاش��یدن آب در ساعات گرم روز،

6( تهیه آب خنک و 7( در صورت امکان ایجاد پدکولینگ طبیعی با استفاده 
از خار و پوشال کولر در مسیر جریان باد گرم می توانند مؤثر باشند.

شکل 3-  تخم های تفریخ نشده شترمرغ )بی نطفه یا جنین مرده(

اثرات وضعیت بادخیزی منطقه بر سالمتی و تولیدمثل شترمرغ  مولد   
ع��الوه ب��ر اقلیم )گرما یا س��رما و تاب��ش آفتاب(، وزش باد و ش��دت آن 
نیز از عوامل مهمی هس��تند که بر تغذیه، بهداش��ت، س��المتی و تولیدمثل 
ش��ترمرغ های مولد تأثیر می گذارند. بادخیز ب��ودن در حالی که در وهله اول 
مش��کل چندانی بشمار نمی رود اما ش��دت و دمای آن بخصوص در دو اقلیم 
س��رد و خش��ک و گرم و خش��ک می تواند استرس زا باش��د. از اثرات وزش 
ب��اد بر ش��ترمرغ های مولد می توان به موارد ذیل اش��اره نم��ود: 1( در اقلیم 
س��رد، وزش باد س��رد پاییزی موجب توقف زود هنگام تخم گذاری و کاهش 
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تمای��ل جفت گیری نرها خواهد ش��د و در اقلیم گرم نی��ز وزش بادهای داغ 
تابستانه همین اثرات را بر مولدین خواهد داشت. 2( وزش باد شدید موجب 
وارد ش��دن خاک و کود به داخل آب مصرفی و آلوده کردن آب می ش��ود و 
همچنین می تواند موجب بروز مش��کالت تنفسی در شترمرغ ها شود. 3( در 
مناطقی که دارای خاک شور هستند، وزش باد شدید موجب وارد شدن گرد 
و خاک ش��ور در غذا، آب و چشم پرندگان می شود که موجب بروز مشکالت 
تغذیه ای و ناراحتی های چشمی در بین پرندگان می شود. 4( وزش باد شدید 
از طرف دیگر موجب پراکنده ش��دن و بردن قس��مت علوفه جیره )یونجه و 
کاه( و همچنین ریزمغذی ها اعم از مکمل ویتامینی، مواد معدنی و اسیدهای 
آمینه مصنوعی خواهد شد که بر روی تولید شترمرغ های در حال تولید تأثیر 
منفی خواهد داشت و به دلیل کمبودها و استرس موجب شیوع پَرخوری در 

بین مولدین می شود )شکل4(. 

               شکل 4- شترمرغ های مولد دارای عالیم پَرخوری در ناحیه پشت ماده ها
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پَرخوری می تواند به دلیل اس��ترس ها )شامل اس��ترس تولید(، انگل های 
خارجی، تراکم زیاد، گرسنگی، سرما، وزش باد و کمبودهای تغذیه ای احتمالی 
نظیر سدیم، کلسیم، فسفر، پروتئین و ویتامین ها باشد. مزرعه داران معتقدند 
پَرخوری در زمس��تان بیش��تر اس��ت زیرا نیاز غذایی پرنده بیشتر است و اگر 

شترمرغ غذای متعادل و کافی دریافت کند، پَرخوری نشان نمی دهد.
در مزارعی که باد ش��دید باشد اس��تفاده از منقاربندهای پالستیکی برای 
جلوگی��ری از پرخوری، تجویز  داروهای آرامبخش و مالیدن روغن س��وخته 
ب��ر روی بدن پرندگان قربانی راه حل های درمانی هس��تند که یک مزرعه دار 
ممکن است برای کاهش پَرخوری به کار ببرد. در مزارعی که در مسیر وزش 
شدید باد قرار دارند، شستشوی آبخوری ها بهتر است روزانه انجام شود تا آب 
تمیز و بهداش��تی در اختیار پرندگان قرار گیرد. همچنین در صورتی که پلت 
کردن کل یا قسمت کنسانتره جیره امکان پذیر نیست، پیشنهاد می شود مواد 
میکروی جیره ش��امل ویتامین ها، مواد معدنی و اس��یدهای آمینه به صورت 

پلت به جیره مولدین افزوده شود تا در اثر باد پراکنده نشود.

اثرات جهت وزش باد و تابش آفتاب بر طراحی مزرعه شترمرغ  مولد   
باد عالوه بر اثرات ذکر ش��ده، نقش مهمی در جابه جایی و انتش��ار عوامل 
بیم��اری زا دارد و لذا در طراحی اولیه مزارع مول��د، جهت وزش باد غالب در 
منطقه باید در نظر گرفته ش��ود. برای مثال اگر جهت وزش باد غالب از غرب 
به ش��رق باشد، محل ساختمان جوجه کش��ی و سالن نگهداری جوجه ها بهتر 
است با فاصله کافی و در غرب جایگاه مولدین جانمایی شود و از سوی دیگر 
س��اختمان جوجه کشی و سالن جوجه ها نیز با فاصله کافی از هم و به موازات 

هم باشند تا انتقال آلودگی ها به حداقل برسد )شکل 5(. 
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ابعاد و مساحت مناسب قفس شترمرغ مولد
ابعاد قفس و مساحت تخصیصی به هر شترمرغ مولد از عواملی هستند که 
بر میزان تولید تخم و باروری شترمرغ های مولد تأثیر می گذارند. تالش برای 
اس��تفاده حداکث��ری از زمین و کاهش هزینه های نگه��داری مولدین موجب 
شده است تا در مواردی طول قفس به 35 و عرض آن به 5/5 متر و مساحت 
سرانه هر مولد به 60 مترمربع کاهش داده شود. این در حالی است که کوتاه 
ک��ردن ابع��اد و کوچک نمودن بیش از حد قفس مولدین موجب می ش��ود تا 

در طراحی جایگاه مولدین همان گونه که در ش��کل )5( قابل مشاهده است، 
توجه به جهت طولی جایگاه که ش��رقی- غربی یا شمالی- جنوبی باشد حائز 
اهمیت است، زیرا در صورتی که جایگاه مولدین شمالی- جنوبی طراحی شود، 
آفتاب صبح ها به داخل قسمت مسقف می تابد و موجب گرم شدن و ضدعفونی 

قسمت مسقف و همچنین راحتی و عملکرد بهتر مولدین می گردد.

شکل 5- نمونه ای از جانمایی قسمت های مختلف یک مزرعه مولد 
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شترمرغ ها تحرک کافی نداشته باشند، چاق بشوند و چربی بیاورند که ممکن 
اس��ت موجب کاهش تولید تخ��م و همچنین افزایش نزاع و درگیری، کاهش 

جفت گیری، کاهش نطفه داری و در نهایت کاهش عمر اقتصادی آنها گردد.
در مطالعه ای که اثر نسبت های مختلف شترمرغ نر به ماده شامل : 1 نر به 1 
ماده، 1 نر به 2 ماده و 1 نر به 3 ماده و 2 نر به 3 ماده بر تخم گذاری، نطفه داری، 
جوجه درآوری و تعداد جوجه یک روزه بررس��ی ش��د، سن شترمرغ های مولد 
6 سال و مساحت قفس همه گروه ها 300 مترمربع بود. بیشترین تعداد تخم 
ب��ه ازای هر مول��د ماده، درصد نطفه داری و درصد جوج��ه درآوری مربوط به 
خانواده های دوتایی با مس��احت س��رانه 150 مترمربع و کمترین تعداد تخم 
ب��ه ازای هر مول��د ماده، درصد نطفه داری و درصد جوج��ه درآوری مربوط به 
خانواده های 5 تایی )مساحت سرانه 60 مترمربع( بود. میانگین تولید تخم هر 
مول��د م��اده در خانواده  های 2، 3، 4 و 5 تایی به ترتیب 47، 40/5، 38 و 35 
عدد، نطفه داری 84، 77، 73 و 76 درصد ، جوجه درآوری 61، 47، 44 و 45 
درص��د و تعداد جوجه هر مولد 26، 18، 16 و 15 قطعه بود )جدول 2(. این 
محققین عل��ت کاهش عملکرد تولیدمثلی خانواده  های مولد با افزایش تراکم 
را به دلیل افزایش درگیری و نزاع میان پرندگان در فضای محدود هر جایگاه 

عنوان نمودند )ایاز و اسالمی زاد، 1391(. 

جدول 2 – عملکرد تولیدمثلی شترمرغ های مولد با نسبت جنسی و تعداد خانواده متفاوت 

مأخذ: ایاز و اسالمی زاد )1391(. 

تعداد  خانواده
تعداد تخم 

هر مولد
نطفه داری 

)درصد(
جوجه  درآوری 

)درصد(
تعداد جوجه 

هر مولد
مساحت سرانه هر مولد 

)مترمربع(

24784/46126/5150 )1 نر: 1 ماده(
340/57747/418/3100 )1 نر: 2 ماده(
43873/344/416/175 )1 نر: 3 ماده(
53576451560 )2 نر: 3 ماده(
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در بررس��ی مزارع شترمرغ مولد استان اصفهان طول قفس از 35 تا 116 و 
با میانگین 61 متر و عرض آن ها از 5 تا 15 با میانگین 10/5 متر و مس��احت 
تخصیصی به هر ش��ترمرغ مولد60 ت��ا 226/8 و میانگین 148/8 مترمربع بود 
)آذربایجانی و همکارن، 1398(. از نظر میزان مناس��ب مساحت قفس شترمرغ 
مولد )ش��کل 6( به نظر می رسد مس��احت سرانه مناسب شترمرغ های مولد در 
ح��دود 145 تا 155 مترمرب��ع و با میانگین 150 مترمربع باش��د و همچنین 
مس��احت سرانه بهتر اس��ت کمتر از 140 یا بیش��تر از 210 مترمربع نباشد و 
 ل��ذا با توجه به اینکه حداقل طول قفس مولدین 50 متر عنوان ش��ده اس��ت 
)نصر، 1392(، حداقل مساحت الزم برای یک خانواده شترمرغ مولد 3 تایی،450 

مترمربع و حداقل ابعاد پیشنهادی قفس50 × 9 و یا 55 × 8/2 متر است. 

شکل 6 - قفس شترمرغ مولد، حصاربندی شده با تور فلزی 
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نحوه جمع آوری، ذخیره و نگهداری تخم هاي جوجه کشي 
تخم ها باید در اولین فرصت پس از گذاش��ته ش��دن، جمع آوری ش��وند که 
کثیف و آلوده نش��وند. تخم ها نباید در حی��ن انتقال به هم برخورد کنند، ضربه 
ببینن��د و یا ترک بردارند. دس��ت ها را باید قبل از جمع ک��ردن تخم ها حتماً با 
آب و صاب��ون شستش��و داد و با یک ماده مناس��ب ضدعفونی ک��رد. در صورت 
امکان می توان از دس��تکش  پالس��تیکی یک بار مصرف برای برداشتن هر تخم 
اس��تفاده نمود. در مطالعه ای که اثر دماهای مختل��ف ذخیره و نحوه قرارگیری 
تخم شترمرغ بر میزان مرگ و میر جنینی بررسی شد، میزان تلفات جنینی در 
تخم های نگهداری ش��ده در دماهای 16، 21 و 25 درجه س��انتی گراد به مدت 
7 روز، ب��ه ترتیب 28/6، 32 و 42/9 درصد ب��ود. میزان مرگ و میر جنینی در 
ح��االت عمودی با اتاقک هوایی رو به باال، عم��ودی با اتاقک هوایی رو به پایین 
و افقی نگهداری ش��ده در دمای 16 درجه س��انتی گراد و به مدت یک هفته به 
ترتی��ب 25/8، 26/7 و 24/1 درص��د بود که تفاوتی با یکدیگر نداش��تند. نتایج 
نش��ان داد در صورتی که تخم ش��ترمرغ به مدت یک هفته ذخیره ش��ود بهتر 
اس��ت در دمای 21 درجه سانتی گراد یا کمتر نگهداری شود و نحوه قرار گیری 
 تخ��م در مدت ذخیره و قبل از جوجه کش��ی تأثیری ب��ر زنده مانی جنین ندارد 
)Sahan و همکاران، 2003(. روش اس��تانداردی برای نگهداری تخم ش��ترمرغ 
از نظ��ر دما، رطوب��ت و نحوه چرخش وج��ود ندارد. تخم های ش��ترمرغ پس از 
جمع آوری بهتر اس��ت 24 س��اعت اول افقی قرار گیرند تا مح��ل اتاقک هوایی 
مش��خص ش��ود. این تخم ها بهتر اس��ت در مدت ذخیره در محدوده دمایی 15 
تا 20 درجه س��انتیگراد و رطوبت نسبی 40 تا 60 درصد نگهداری شوند. مدت 
زمان ذخیره تخم ها پیش از قرار دادن در دس��تگاه جوجه کش��ی بهتر است بین 
5 تا 10 روز باش��د به نحوی که مدت ذخیره تخم از 10 روز بیش��تر نش��ده و 
 .)2001 ،Nahm( از 3 روز نیز زودتر در دس��تگاه جوجه کش��ی قرار داده نش��ود
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تخم ها پس از 24 س��اعت اول، بهتر اس��ت 6 تا 8 مرتبه در 24 ساعت )هر 3 یا 
4 س��اعت یک مرتبه( حول محور عمودی تخم )یک بار به راس��ت و نوبت بعد 
به چپ( با زاویه 45 درجه چرخش داده ش��وند تا از چس��بیدن جنین به غشای 
داخلی پوسته جلوگیری شود، اگرچه برخی منابع دو بار چرخش )صبح و عصر( 
را کافی می دانند )نصر، 1392(. برای خنک نگه داش��تن تخم ها در انبار ذخیره 
تخم، می توان از کولر گازی دارای دماسنج اتوماتیک دقیق استفاده کرد. تخم ها 
را قبل از قرار دادن در دس��تگاه جوجه کش��ی بهتر اس��ت بر حسب اندازه و وزن 
س��ورت و دسته بندی نمود. دسته بندی وزنی تخم ها و قرار دادن آنها در مکان 
مناس��ب خود در دستگاه جوجه کشی )شکل 7( موجب کاهش تلفات جنینی و 
بهبود درصد جوجه درآوری می شود. از سوی دیگر آنچه که نیاز به سورت کردن 
تخم ها را کاهش خواهد داد، حذف تخم های سنگین یا تخم های کوچک قبل از 
قرار دادن در ستر، همزمان سازی تولید مولدین در ابتدای فصل تولید و همسان 
سازی سن شترمرغ های یک مزرعه است. البته یک راه حل دیگر نیز جوجه کشی 

تخم های سنگین و سبک وزن در دستگاه های جوجه کشی جداگانه است. 

شکل 7-  تخم های شترمرغ قرار داده شده در داخل دستگاه جوجه کشی
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میزان دما و رطوبت دستگاه ستر و هچر و کمک به جوجه ها برای خروج از تخم
دستگاه ستر بهتر است به روش یک باره پر کردن- یک باره خالی کردن پر 
ش��ود که از لحاظ بهداشتی بهتر از روش پر کردن تدریجی است و همچنین 
امکان کنترل بهتر دما و رطوبت را متناسب با مرحله رشد جنین فراهم می کند. 
در انکوباتورهای جریان هوای فش��رده که گرما ب��ه طور یکنواخت در اطراف 
تخم ها توزیع می گردد، دمای مناس��ب س��تر 35/9 تا 36/5 درجه سانتیگراد 
و رطوبت نس��بی 20 تا 35 درصد اس��ت. مقارن با پایان دوره جوجه کش��ی 
که جوجه ها خود ش��روع به تولید گرما می کنن��د )4 روز قبل از آغاز تفریخ( 
می توان دما را تا 0/7 درجه س��انتیگراد کاهش داد. دما و رطوبت هچر تقریباً 
معادل دما و رطوبت س��تر اس��ت. اگر تعداد تخم ها زیاد باشد، می توان درجه 
ح��رارت را یک تا نیم درج��ه کاهش داد )نصر، 1392(. در ش��رایط اقلیمی 
خش��ک نظیر اس��تان اصفهان که عالوه بر خش��کی هوا، بیش از 1000 متر 
از س��طح دریا ارتفاع دارد، به نظر می رس��د افزایش رطوبت و همچنین فشار 
هوای ستر مفید باشد. برای این منظور برخی از مزرعه داران با کمک فن های 
دمنده، در ساختمان جوجه کشی فشار مثبت ایجاد می کنند تا اکسیژن بهتر 
به جنین برس��د و با قرار دادن دس��تگاه بخور در دستگاه ستر میزان رطوبت 

نسبی هوای داخل دستگاه را افزایش می دهند. 
درصد کاهش وزن مناس��ب تخم های جوجه کشی 12 تا 15 درصد است. 
اگر بیش��تر از این مقدار باش��د غشاهای تخم خشک ش��ده و موجب کم آبی 
جنین و چسبیدن آن به غشای تخم و تلف شدن جنین می گردد و اگر کمتر 
باش��د، جوجه آبکی، مت��ورم و ضعیف بوده و ام��کان چرخش در داخل تخم 
را ب��ه راحتی نخواهد داش��ت که باعث افزایش تلفات جنینی ش��ده و چنین 
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جوجه هایی برای خارج شدن از تخم نیاز به کمک خواهند داشت. در بررسی 
انجام ش��ده میزان کمک به جوجه ها برای خروج از تخم به طور متوسط 60 
ت��ا 70 درصد و در برخی مزارع تا 90 درصد تخم های قابل جوجه کش��ی بود 
)آذربایجان��ی و همکاران، 1398(. میزان کاهش وزن تخم اختالف زیادی در 
 بی��ن تخم ها نش��ان می دهد )از 4 تا 21 درصد( که عل��ت اصلی آن می تواند

1( س��ورت نک��ردن تخم های ب��زرگ و کوچک باش��د. همچنی��ن به دالیل 
 مختلف 2( تغذیه ای، 3( مدیریت جوجه کش��ی، 4( نوع دستگاه جوجه کشی،

5( چرخش نادرس��ت و نابجایی جنین1، 5( و اینکه تخم ها آب اضافی خود را 
به میزان الزم از دست نمی دهند، جوجه ها آبکی و ضعیف بوده و برای خارج 
ش��دن از تخم نیاز به کمک و مداخله انسانی پیدا می کنند. برخی مزرعه داران 
برای کمک به خارج شدن جوجه از تخم، پوسته تخم را سوراخ کرده و روی 
آن چسب می چسبانند تا جوجه را تحت نظر داشته باشند و در مواردی نیز با 
یک چکش فلزی کوچک، ضرباتی به قسمت باالیی پوسته به صورت دایره ای 
می زنند تا کالهک پوسته سست شود. در مرحله تفریخ که به طور معمول 2 
تا 4 روز طول می کشد نباید تعجیل نمود و تا آنجا که ممکن است باید اجازه 
داد جوجه به طور طبیعی متولد ش��ود )ش��کل 8( زیرا جوجه هایی که زودتر 
از موعد و با کمک خارج  شوند، جوجه های بزرگ، ضعیف و آبکی هستند که 
می��زان تلفات آنها بعد از تول��د باال بوده و احتمال ابتال به عفونت ناف در آنها 

زیاد است. 

1- Malpositioning
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دو عامل دس��تگاه جوجه کشی و تکنسین ش��اغل در قسمت جوجه کشی 
نق��ش تعیین کننده ای در میزان جوجه درآوری و موفقیت یک مزرعه دارند و 
باید از سوی مزرعه داران با حساسیت و دقت زیاد مورد توجه قرار گیرند، زیرا 
بدون یک دس��تگاه جوجه کشی با راندمان خوب و همچنین بدون در اختیار 
داشتن تکنس��ین ماهر و آموزش دیده، تمام هزینه ها، زحمت و مراقبت های 
تغذیه ای، پرورش��ی و بهداش��تی بکار گرفته ش��ده در تولید تخم نطفه دار با 

کیفیت، بدون نتیجه خواهد بود.     

رفتار تغذیه ای شترمرغ 
ش��ترمرغ ها 70 تا 80 درصد وقت روزان��ه خود را صرف خوردن و حرکت 
می کنند و این تحرک داش��تن نقش مهمی در فیزیولوژی هضم در ش��ترمرغ 
دارد. در حیات وحش، جیره غذایی ش��ترمرغ ش��امل 60 درصد مواد گیاهی، 
15 درصد میوه و حبوبات )لگوم ها(، 4 تا 5 درصد تخم حشرات و پستانداران 
کوچک و بقیه شامل دانه غالت، نمک و سنگ ها است. شترمرغ قادر به هضم 

شکل 8-  جوجه شترمرغ در حال تفریخ در هچری
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نوع دان و ارتفاع دانخوری و آبخوری از سطح زمین 
در حالی که در اکثر مزارع مولد عموماً جیره آردی اس��تفاده ش��ده و پلت 
استفاده نمی ش��ود، تغذیه جیره آردی به شترمرغ که رفتار انتخاب گری مواد 
غذایی را دارد، باعث می شود شترمرغ ها جیره نامتعادلی مصرف کنند و برای 

مواد غذایی فیبری نظیر س��لولز و همی س��لولز اس��ت. هر شترمرغ در حدود 
1900 گرم ماده خش��ک در هر روز می خ��ورد و همچنین 129/2 گرم ماده 
خشک خاک )بستر( را در روز مصرف می کند. تخمین زده شد که شترمرغ ها 
در حدود یک لیتر در روز آب متابولیکی از غذاها بدست می آورند و 9 لیتر در 

روز از طریق آب خوردن بدست می آورند )موسوی و غفوری، 1383(.
شترمرغ برای خرد کردن مواد غذایی به سنگدان خود متکی است. شترمرغ 
قلوه س��نگ های محکم را می بلعد و این س��نگ ها به خرد شدن مواد غذایی 
کمک می کند. این قلوه س��نگ ها باید از جنس سنگ های سخت نظیر کوارتز 
بوده و نه از موادی نظیر پوس��ته صدف، آهک یا دولومیت که به راحتی حل 

می شود )موسوی و غفوری، 1383(.

شکل 9-  شترمرغ نر مولد در حال غذا خوردن 
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رفع این نقیصه برخی مزرعه داران کنس��انتره جیره شترمرغ ها را بیش از حد 
آس��یاب می کنند که موجب عبور سریع غذا از دستگاه گوارش و سیر نشدن 
ش��ترمرغ ها می شود و برخی دیگر نیز مقدار خوراک زیادتر از نیاز شترمرغ ها 
در اختی��ار آنها قرار می دهند که موج��ب چاقی و کاهش عملکرد تولیدمثلی 
شترمرغ ها خواهد شد. این در حالی است که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله 
آفریقای جنوبی خوراک ش��ترمرغ به صورت پلت تهیه می ش��ود. از محاس��ن 
تغذیه خوراک پلت این است که پرنده جیره غذایی متعادلی مصرف می کند. 
همچنین مواد ریز مغذی را بخوبی دریافت می کند و عواملی مثل وزش باد یا 
رفتار انتخاب گری شترمرغ موجب از دست رفتن یا مصرف نشدن آنها توسط 
پرنده نمی شود. با توجه به فرم بدنی و گردن دراز شترمرغ در حالیکه به نظر 
می رس��د ارتفاع مناسب آبخوری و دانخوری )ش��کل 10( برای شترمرغ های 
مولد در حد 40 تا 60 س��انتی متری از س��طح زمین باش��د که هم پرنده به 
راحتی بتواند غذا و آب مصرف کرده و هم غذا پرت و دور ریز نداش��ته باشد، 
اما ظاهراً ارتفاع آبخوری و دانخوری براس��اس دسترسی و راحتی کارگر برای 

غذا دادن و تمیز کردن آبخوری و دانخوری تنظیم شده است. 

شکل 10-  آخور )دانخوری( تهیه شده برای شترمرغ مولد
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باید توجه داش��ت باال بودن میزان کلس��یم در جیره مولدین در حالی که 
موجب کمبود فس��فر و سایر امالح در هر دو جنس نر و ماده می شود، اما در 
جنس نر به دلیل اختالل در جذب عنصر روی )Zn( اثر ش��دیدی بر کاهش 
نطفه داری و تمایل جنس��ی نرها خواهد داش��ت. عالوه بر این کلسیم و فسفر 

تغذیه مولدین در حال تولید  
همان طور که در جدول )3( نشان داده شده است میانگین مواد مغذی پیشنهاد 
ش��ده برای ش��ترمرغ مولد در حال تولید 2100 تا 2400 کیلوکالری انرژی قابل 
 متابولیس��م در ه��ر کیلوگرم جی��ره، پروتئین خام 15 تا 18 درص��د، الیاف خام

15 تا 20 درصد، کلس��یم 2/5 تا 3، فس��فر در دسترس 0/7، سدیم 0/2،  اسید 
آمینه لیزین 1، متیونین 0/4 و اسید لینولئیک 1/2 درصد بوده است. 

سن یا وضیت
مولد در 

حال استراحت
مولد در

 حال تولید
مولد در 

شروع تولید

انرژی قابل سوخت و ساز 
)کیلوکالری در کیلوگرم جیره(

1800 -20002100  -2400 2300

21 -20 18-1415-12پروتئین خام )درصد(

14- 2012-2515 - 20 الیاف خام )درصد(

3/5- 32/4- 1/22/5کلسیم )درصد(

0/60/70/7فسفر در دسترس )درصد(

0/20/20/2سدیم )درصد(

0/711حداقل لیزین )درصد(

0/350/40/38حداقل متیونین )درصد(

11/21اسید لینولئیک)درصد(

جدول 3 - مقادیر پیشنهادی مواد مغذی برای شترمرغ مولد در شرایط مختلف تولید 

  .)2007(  Davis ،)2003( و همکاران  Aganga ،)1383 (مأخذ: موسوی و غفوری
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اضافی در جیره موجب کمبود منگنز ش��ده و مش��کالت بدشکلی و در رفتگی 
رباط پا در جوجه های تازه متولد ش��ده را به وجود خواهد آورد )نصر، 1392(. 
با توجه به اهمیت وجود کلس��یم کافی در جیره شترمرغ ماده )2/5 تا 3 درصد 
جیره( برای تخم گذاری و از س��وی دیگر اثر س��وء آن بر نطفه داری و فعالیت 
جنس��ی نرها، یک راهکار می تواند کاهش س��طح کلس��یم جیره در حد 1/5 
ت��ا 1/8 درصد )ب��ه طور متوس��ط 1/65 درصد( جیره و تغذیه آزاد کلس��یم 
)کربنات کلس��یم یا پوس��ته صدف درشت(، به طور جداگانه از غذای مصرفی 
باش��د. از س��وی دیگر باال بودن میزان پروتئین خام در جیره ش��ترمرغ مولد 
در حالیکه موجب افزایش قیمت جیره ش��ده و پس از تأمین ش��دن حداقل 
 پروتئین مورد نیاز روزانه، تاثیر چندانی بر اندازه یا تعداد تخم بجا نمی گذارد 
)Brand  و هم��کاران، 2003(، اما از س��وی دیگ��ر در مرغان مادر، باال بودن 
می��زان پروتئین خام جیره با افزایش تلف��ات جنینی و کاهش جوجه درآوری 
همراه بوده است و اگر میزان پروتئین خام جیره مولدین بیشتر از 20 درصد 
باشد، موجب افزایش غلظت اوره و اسید اوریک خون پرندگان مولد و کاهش 
تولی��د تخم و باروری خواهد ش��د )Polat و هم��کاران، 2003(. نکته تغذیه 
ش��ترمرغ های مولد اینکه در حالیکه شترمرغ نیاز به یک جیره کاماًل متعادل 
دارد تا تولید مناس��بی داش��ته باشد، در برخی از  مزارع، در کنار جیره اصلی 
موادی مانند آنزیمیت، تفاله چغندر، چغندر خام، س��یر، سیب زمینی پخته، 
هسته خرما، تفاله سیب و مواد دیگر را بدون در نظر گرفتن ترکیبات آنها به 
کار می برند که موجب برهم خوردن درصد مناس��ب مواد مغذی مثل انرژی، 
پروتئین، کلس��یم، فس��فر، فیبر و چربی جیره می شود. با توجه به حساسیت 
ب��االی ش��ترمرغ به آلودگی های قارچ��ی، کیفیت اقالم خ��وراک و همچنین 
سالمت و بهداش��ت دستگاه های آسیاب و میکس��ر مورد استفاده برای تهیه 
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خوراک باید با دقت و وس��واس مورد توجه قرار گیرند و تهیه و مصرف جیره 
شترمرغ ها نیز بهتر است چند روز یک مرتبه و یا حتی روزانه انجام شود.  

تغذیه مولدین در حال استراحت 
همان طور که در جدول )3( نش��ان داده ش��ده است میانگین مواد مغذی 
پیش��نهاد ش��ده برای ش��ترمرغ مولد در ح��ال اس��تراحت  1800 تا 2000 
کیلوکالری انرژی قابل متابولیس��م در هر کیلوگ��رم جیره، پروتئین خام 12 
تا 14 درصد، الیاف خام 20 تا 25 درصد، کلس��یم 1/2، فس��فر در دس��ترس 
0/6، سدیم 0/2،  اسید آمینه لیزین 0/7، متیونین 0/35 و اسید لینولئیک 1 
درصد بوده است. در مرحله استراحت نسبت به مرحله تولید، کلیه مواد مغذی 
کاه��ش پیدا می کند، بجز الیاف خام که می��زان آن در جیره غذایی افزایش 
می یابد. در برخی مزارع ممکن اس��ت میزان مکمل ویتامینی و معدنی جیره 
اس��تراحت به نصف کاهش داده ش��ده یا حذف ش��ود، در حالیکه پرنده مولد 
در حال اس��تراحت نیز همچون پرنده در حال تولید نیاز به مکمل ویتامینی 
و معدنی دارد و کاهش یا حذف آنها می تواند بر روی عملکرد ش��ترمرغ ها در 

فصل تولید تأثیر سوء داشته باشد )Brand و همکاران، 2014(. 

رعایت بهداشت قسمت مسقف و النه تخم گذاری شترمرغ مولد 
با توجه به اینکه النه تخم گذاری ش��ترمرغ مولد معموالً در قسمت مسقف 
)ش��کل 11( قرار دارد، وضعیت بهداشتی قسمت مسقف قفس مولدین از سه 
جنبه تخلیه کود، آفتاب گیر بودن و ضدعفونی کردن حائز اهمیت است. همان 
طور که در ش��کل )5( نش��ان داده شده است، ضلع طولی قفس مولدین بهتر 
است در راستای شمالی- جنوبی باشد تا قسمت مسقف از آفتاب صبحگاهی 
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بهره مند ش��ود. ُحسن این کار این است که قسمت مسقف در فصل سرما، در 
اثر تابش آفتاب، گرم می ش��ود که بر راحتی و تولید پرنده اثر مثبت داشته و 
همچنین موجب ضد عفونی طبیعی و افزایش بهداشت قسمت مسقف و النه 
تخم گذاری می شود. کود قسمت مسقف نیز حداقل دو بار در هفته باید تخلیه 
ش��ود. برای تخلیه راحت تر کود این ناحیه برخی مزرعه داران برای قس��مت 
مسقف درب کش��ویی تعبیه کرده اند که در وقت تمیز کردن کود، خطری از 

طرف شترمرغ نر متوجه کارگر نشود. 

شکل 11- قسمت مسقف قفس شترمرغ مولد )محل قرار گیری النه تخم گذاری( 

در صورت رعایت جهت مناس��ب طولی قفس مولدین، نیاز به ضد عفونی 
ک��ردن این قس��مت به حداقل می رس��د اما با این حال بج��ای عوض کردن 
دوره ای شن النه تخم گذاری و یا در صورت کثیف شدن آن،  بهتر است چند 
نوبت در فصل تولید و در زمان های مناس��ب تعویض، شستشو و یا ضدعفونی 
شود. تعویض و ضدعفونی منظم شن النه تخم گذاری می تواند تأثیر زیادی بر 

بهداشت تخم های تولید شده داشته باشد. 
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خالصه مطالب
ش��ترمرغ ماده در س��ن 2 تا 3 سالگی و ش��ترمرغ نر در سن 3 تا 4 سالگی 
به بلوغ جنسی می رس��د. معموالً جفت گیری در طول سال انجام می شود ولی 
دوره تخم گذاری این حیوان از اوایل اس��فند ماه تا مهر ماه به طول می انجامد 
و حی��وان ماده پس از گذاش��تن ه��ر 18 تا 20 عدد تخم مدتی را اس��تراحت 
 می کن��د. خانواده هاي مولد می توانن��د به صورت گله ای و ی��ا در خانواده  هاي

3، 5، 8 ی��ا 10 تایي نگهداري  ش��وند. در حالی که غالب ترین ش��کل نگهداری 
مولدین به صورت خانواده سه تایی )تریو( شامل یک نر و دو ماده است. از مزایای 
نگهداری ش��ترمرغ ها ب��ه صورت خانواده های 3 تایی اینک��ه: 1( رکوردبرداری 
تولید راحت تر انجام می ش��ود و حیوانات نابارور و کم تولید سریع تر شناسایی 
می ش��وند و 2( هنگامی که الزم است پرندگان مولد جوان آموزش داده شوند، 
ی��ک پرن��ده کاربلد و مس��ن تر را می توان با پرنده جوان تر)ن��ر یا ماده( در یک 
جایگاه قرار داد. با توجه به تاثیر مستقیم اقلیم و شرایط آب و هوایی بر عملکرد 
تولیدمثلی ش��ترمرغ های مولد، در هنگام تصمیم گی��ری برای انتخاب مکان و 
احداث مزرعه ش��ترمرغ مولد، عامل باد )میزان و ش��دت، فصل و جهت وزش 
بادهای موس��می( به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده بایستی مورد توجه 
قرار گیرد. در مزارع بادخیز، ایجاد بادش��کن از طریق احداث دیوار، پرچین یا 
کاشت درختان دور تا دور مزرعه و در حاشیه قفس ها می تواند از اثرات مضر باد 
بر پرندگان مولد جلوگیری کند. در این مزارع شستشوی آبخوری ها بهتر است 
روزانه انجام ش��ود. برای مش��کالت از تخم رفتن تابستانه و افزایش بی نطفگی 
 در ماه ه��ای گرم به دلیل تن��ش گرمایی راهکارهای 1( اص��الح جیره غذایی،
س��ایه بان، ایج��اد   )3 گرمای��ی،  تن��ش  مکمل ه��ای ض��د  از  اس��تفاده   )2 
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 4( کاش��ت درخت، 5( پاشیدن آب در س��اعات گرم روز، 6( تهیه آب خنک و
7( در صورت امکان ایجاد پدکولینگ طبیعی با اس��تفاده از خار و پوشال کولر 
در مسیر جریان باد گرم پیشنهاد می شوند. مساحت سرانه مناسب شترمرغ های 
مولد به نظر می رسد در حدود 145 تا 155 مترمربع و با میانگین 150 مترمربع 
باش��د و لذا حداقل مساحت الزم برای یک خانوداه شترمرغ مولد 3 تایی،450 
مترمرب��ع و حداقل ابعاد پیش��نهادی قفس50 × 9 و یا 55 × 8/2 متر اس��ت. 
جمع آوری تخم ها بالفاصله بعد از گذاش��ته ش��دن و نگهداری آنها در ش��رایط 
مناس��ب منجر به جوجه درآوری خوب خواهد شد زیرا تخم شترمرغ به آسانی 
به باکتری ها آلوده می شود. تخم های شترمرغ پس از جمع آوری بهتر است 24 
ساعت اول افقی قرار گیرند تا محل اتاقک هوایی مشخص شود. در مدت ذخیره 
این تخم ها بهتر است در محدوده دمایی 15 تا 20 درجه سانتی گراد و رطوبت 
نس��بی 40 تا 60 درصد نگهداری شوند. در انکوباتورهای جریان هوای فشرده 
ک��ه گرما به ط��ور یکنواخت در اطراف تخم ها توزیع می گردد، دمای مناس��ب 
س��تر 35/9 تا 36/5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 20 تا 35 درصد است. 
دما و رطوبت هچر تقریباً معادل دما و رطوبت س��تر اس��ت. دو عامل دس��تگاه 
جوجه کشی و تکنسین شاغل در قسمت جوجه کشی نقش تعیین کننده ای در 
می��زان جوجه درآوری و موفقیت یک مزرعه دارند و باید از س��وی مزرعه داران 
با حساس��یت و دقت زیاد مورد توجه قرار گیرند. در برخی مزارع ممکن اس��ت 
میزان مکمل ویتامینی و معدنی جیره اس��تراحت به نصف کاهش داده ش��ده 
یا حذف ش��ود، در حالی که پرنده مولد در حال اس��تراحت نیز همچون پرنده 
در ح��ال تولی��د نیاز به مکمل ویتامینی و معدن��ی دارد و کاهش یا حذف آنها 

می تواند بر روی عملکرد شترمرغ ها در فصل تولید تأثیر سوء داشته باشد. 
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