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 آشنایی با شترمرغ و پروش آن

در طبقه بندی جانورشناسی شترمرغ به عنوان  بزرگترین پرنده جهان شناخته شده است.  ارتفاع یك نر بالغ در حالـت ایستاده 
2/7 -2/1 متر است. معمواًل ماده ها كمی كوچكتر هستند. وزن شترمرغ بالغ با توجه به نژاد آن بین 86 تا 145 كیلوگرم متغیر 

است.
 نژادهای شترمرغ در طی قرن بیستم 5 گونه مختلف از شترمرغ معرفی شدند كه عبارتند از :

 1-شـترمرغ ماسـائی

شـترمرغ ماسـائی كـه در شـرق آفریقـا یافـت می شود و از مركز كنیا  تا جنوب غربـی تانزانیـا پراكنـدگی دارنـد.  پوسـت 
عریان و گـردن لخت پرنده نر صورتی رنگ است كه در طی فصل جفت گیری قرمز رنگ میشود. پرهـای دم این نژاد  سفید 
هستند  و به طور ناهماهنگی  پرهای خاكی رنگ متمایـل  بـه قهـوه ای در میان آن وجود دارد. یك حلقه پر سفید رنگ در 

روی گردن این نژاد وجود دارد.
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 2-شــترمرغ ســومالی

گــستردگی  ایــن نژاد در منطقه شمال شرقی كنیا و جنوب  شرقی اتیـوپی اسـت و   بـه راحتـی از شـترمرغ  ماسائی  قابل 
تشخیص است.  این نژاد دارای پاهایی با رنـگ پوسـت آبـی و خاكـستری هستند. پرهای خاكی رنگ در دم ایـن نژاد وجـود 

نـدارد و پرهـای دم سـفید روشـن هستند. حلقه سفید دور گردن نیز در شترمرغ سومالی وجود ندارد.



  ۶ مزیت پرورش شترمرغ

4 www.royeshgar.com

 3-شترمرغ جنوب آفریقا

بیشتر در اطراف رود گینـه زندگی می كنند. این نژاد نیز دارای گردن آبی رنگ است و به راحتی رام می شود.
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 4-شــترمرغهــای شــمال آفریقــا

در بخــش جنــوبی صحرای بزرگ آفریقا و در بخشهایی از ساحل عاج و موریتانی تا اتیوپی پخش شده اند. این گونه 
بزرگترین نوع شترمرغ است و شباهت زیادی بـه شـترمرغ هـای ماسـائی دارد و گردن این نژاد صورتی روشن است.
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 5-شــترمرغ هــای عربــی

در صــحراهای عربــی و كشورهای همسایه ایران می زیستند و در حال حاضر منقرض شده اند.
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نژادهــای پرورشــی و ســودده از ســال 1154 شمســی بــا شـــروع پـــرورش ایـــن پرنـــدگان در مــزارع آفریقــای جنوبــی بــه 
تدریــج شــكل گرفتنــد. در ســال 12۳6 در الجزایـــر نخـــستین مزرعــه پرورشــی ایــن پرنــده شــكل گرفــت و از ســال 1242 
نیــز فعالیــت هایــی در راســـتای اصـــاح نــژاد آن در آفریقـــای جنـــوبی صــورت گرفــت. در ســال 1246 نیـــز اولیــن مزرعــه 
تخصـــصی اصــاح نــژاد شــكل گرفــت. محققــان بــا گذشــت ســالیان متـــوالی و بــا آمیخـــتن نژادهـــای گوناگــون بــه ســه 
ــام هــای گــردن قرمــز، گــردن آبــی و گــردن ســیاه آفریقـــای جنـــوبی دســت یافتنــد كــه هــر یــك  ــا ن ــه ســودده ب گون

مشــخصات گونــه ای خــاص خــود را دارنــد كــه مشــخصه هــای ایــن گونــه هــا بــه طــور خاصــه ذكــر مــی گــردد.

نژادهای پرورشی و سودده شترمرغ :

ایــن نــژاد بیـــشتر در كـــشور زیمبـــاوه پــرورش داده مــی شــود. از نشــانه هــای اصلــی ایــن نــژاد مــی تــوان بــه بــدن پهن و 
حجـــیم و گـــردن بلند همراه با قد كشیده اشاره كـــرد. فولیكـــول پـــر بـــر روی پوســـت در ایـــن نـژاد گـــستردگی بیشتری 
دارد. ایــن نــژاد دارای راندمــان تولیــد گوشــت بســیاری مــی باشــد و رفتــار آن قابـــل پیــش بینــی و مهــار شــدنی مــی باشــد 
امــا كیفیــت پــر در ایـــن نــژاد پاییــن اســت. ایــن نــژاد نســبت بــه دیگرنژادهــا ســازگاری بهتــری بــه ســرما نشــان مــی دهــد.

 شــترمرغ نــژاد گــردن آبــی :
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ایــن نــژاد جثــه بســیار بزرگــی نســبت به ســایر نژادهــای تجــاری دارد. پتانـــسیل تخـــم گـــذاری و جوجــه آوری در ایــن نژاد 
كمتر است، دارای رفتار تهاجمی است و نگهـــداری و مهـــار آن بسیار دشوار اســـت. جوجـــه هـــای تولیـــد شـــده از ایـن نـژاد 
در محـــیط هـــای پرورشـــی مانـــدگاری كمــی دارنــد. ســن بلــوغ در ایــن نژاد نســبت به مابقــی نژادهــا طوالنی تر بــوده و در 
نتیجـــه دیرتـــر بـــه تولیـــد و بهـــره وری می رســد كه این امر در ســودآوری مزارع نقش به ســزایی ایفا می كنـــد. پوســـت 

بـــدن و گـــردن این پرنده صورتی كمرنگ اســت. عمده شــترمرغهای پرورشــی در قـــاره آمریكـــا از ایـــن نـــژاد هستند.

 شــترمرغ نــژاد گــردن قرمــز :
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نــژاد گــردن ســیاه كه حاصل 1۳0 ســال تاش اصـــاح نـــژادی در كـــشور آفریقـــای جنـــوبی اســت از آمیخته گــری دو زیر 
گونــه شــترمرغ شــمال آفریقـــا و زیــر گونــه شــترمرغ جنــوب آفریقــا حاصــل شــده اســت كــه بـــا نـــام ســیاه آفریقایــی نیــز 
شــناخته مــی شــود. شــترمرغهای گــردن ســیاه آفریقـــایی دارای گـــردن و قـــد كوتاهــی هســتند و بــدن فشــرده تــری دارند. 
پرهــای ایــن نــژاد دارای كیفیـــت بـــسیار بـــاالیی هـــستند و پوســت آن نیــز كیفیــت مناســبی دارد. رنــگ پــر ایــن نــژاد تیره 
تــر اســت و آرامتــر از ســایر نـــژاد هـــای پرورشــی هســتند بــه طــوری كــه امــروزه بخــش عمــده شــترمرغهای پرورشــی در 

دنیـا از ایـــن نـژاد هستند.

شترمرغ نژاد گردن سیاه :
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شــترمرغ هــا دونــده هــای بســیار ســریعی هســتند.آنها عاقــه بســیاری بــه دویــدن دارنــد كــه از ایــن رو شــما بایــد منطقــه 
وســیعی و بــا مســاحت باالیــی را بــرای زندگــی و تولیــد مثــل آنهــا مهیــا كنیــد و دور تــا دور زمیــن را بــا فنــس محافظــت 

كنیــد تــا از فــرار كــردن و خــارج شــدن انهــا از پرورشــگاه جلوگیــری كنیــد.

نکات مهم در مورد پروش شترمرغ

1. موقعیت:

گردشگاه مسقف نوع
160 متر مربع 6 متر مربع  ۳ ماهگی تا پایان دوره مولد

2 متر مربع 0.5 متر مربع  از تولد تا ۳0 روزگی پرواری و مولد
10 متر مربع 1 متر مربع  ۳0 روزگی تا ۳ ماهگی پرواری و مولد

20 متر مربع 2 متر مربع  ۳ ماهگی تا پایان پروار مولد
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بــه دلیــل هزینــه هــای بــاالی راه انــدازی پــرورش شــترمرغ پیشــنهاد مــی كنیــم كــه بــرای شــروع، پرورشــگاهی بــا مقیــاس 
كــم طراحــی كنیــد و شــما بایــد حداقــل بــا یــك شــتر مــرغ نــر و یــك شــتر مــرغ مــاده كار خــود را شــروع كنیــد. در ابتــدا 

بهتــر اســت نحــوه تولیــد مثــل شــترمرغ را آمــوزش ببینیــد.

 2. تولید مثل:
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شــما مــی توانیــد از میــوه هــا دانــه هــا. برگهــا. گیاهــان غــده ای و هرنــوع از حیوانــات ریــز جثــه جهــت 
ــترمرغ  ــوص ش ــاده مخص ــای آم ــد از غذاه ــی توانی ــن م ــما همچنی ــد. ش ــتفاده كنی ــود اس ــای خ ــترمرغ ه ــه ش تغذی
منــد شــوید. بهــره  بــودن محصــوالت و شــترمرغ هــای خــود  بــا كیفیــت  و  نمــودن  پــروار  و   جهــت رشــد 

در سیســتم نویــن پــرورش شــترمرغ به میزان زیادی از خــوراک دامی هیدروپونیك اســتفاده می نمایید. با اجــرای نمونه هایی از 
 اتاقهــای كشــت هیدروپونیــك در مناطــق مختلــف ایــران، بازخورد مثبتی از اســتفاده علوفه هیدروپونیك مشــاهده شــده اســت.

برای اطاعات بیشتر می توانید در مورد علوفه هیدروپونیك بر روی لینك زیر كلیك نمایید.

3. تغذیه:

در واقــع شــترمرغ هــا دارای سیســتم ایمنــی و دفاعــی بســیار قــوی هســتند واحتمــال كمــی دارد كــه دچــار بیمــاری شــوند. 
در صــورت در دســترس نبــودن دامپزشــك جهــت انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی بــه ســامت آنهــا خللــی ورد 
نمــی شــود و شــما مــی توانیــد اطمینــان داشــته باشــید كــه هزینــه ای كــه جهــت درمــان آنهــا الزم اســت را جــزو درآمــد 

هــای خــود بــه شــمار آوریــد .

4. بهداشت و درمان:

5. کسب اطالعات به روز:

ــوان یــك  ــه عن ــات نیســت و ب ــرورش ســایر حیوان ــد مــزارع پ ــرورش شــترمرغ هــا یــك تجــارت خــاص اســت و همانن پ
پــرورش دهنــده و شــروع كننــده شــما ممكــن اســت بــا موقعیــت هــای گیــج كننــده و غیــر قابــل پیــش بینــی مواجــه شــوید. 
بــه همیــن علــت اســت كــه بــرای موفقیــت بــه عنــوان یــك پــرورش دهنــده ی شــتر مــرغ دسترســی بــه اطاعــات بــه 

روز احتیــاج اســت.
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شــما مــی توانیــد ســرمایه اولیــه خــود را در پــرورش شــترمرغ بــه نســبت ســایر حیوانــات نظیــر پــرورش خــوک و یــا گاو 
ســریعتر بدســت آوریــد. یــك شــترمرغ ســاده بــه تنهایــی میتوانــد 40تخــم در ســال بگــذارد و در طــی 14مــاه جوجــه هــا 
ــت آن  ــدازه ای محبوبی ــه ان ــرغ ب ــرورش شــتر م ــد. ســودآوری پ ــد وزن و ســایز اقتصــادی خــود را بدســت آورن ــی توانن م
باالســت. تقاضــای بــاال بــرای خریــد شــترمرغ زنــده توســط كســانی كــه مــی خواهنــد تــازه مزرعــه پــرورش شــترمرغ خــود 

را راه انــدازی كننــد وجــود دارد كــه ایــن تقاضــا در بــازار جهانــی همچنــان بــه قــوه خــود باقــی اســت.

6 مزیت پرورش شترمرغ

بازدهی باال به نسبت سرمایه گذاری

 فروش تخم شترمرغ

همچنیــن یــك شــترمرغ زنــده تــا چنــد میلیــون تومــان بــه فــروش مــی رســد كــه ایــن یــك مبلــغ بســیار زیــاد اســت. آیــا 
تــا بــه حــال تخــم شــترمرغ را دیــده اید؟بزرگتریــن تخــم در جهــان در میــان پرنــدگان متعلــق بــه تخــم شــترمرغ اســت كــه 
مــی توانــد تــا یــك كیلــو وزن داشــته باشــد. تخــم شــترمرغ مــی توانــد تــا چنــد هزارتومــان قیمــت داشــته باشــد و ســاالنه 

هــر شــترمرغ تــا 40تخــم میتوانــد بگــذارد.
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ــراورده هــای گوشــتی گاو اســت.  ــراورده هــای گوشــتی شــترمرغ بســیار بیشــتر از ف ــد كــه ف بســیاری از مــردم نمــی دانن
گوشــت شــترمرغ یــك گزینــه ی ســالم بــه نســبت گوشــت خــوک، گاو و حتــی گوشــت ماهــی و آبزیــان اســت كــه حــاوی 
كالــری و چربــی كمــی اســت كــه بــرای مصــرف بســیار مطلــوب خواهدبــود. عــاوه بــر ســامت گوشــت، بســیار خوشــمزه 

و خــوش طعــم مــی باشــد.

نكتــه بســیار مهــم ایــن اســت كــه ایــن ویژگــی هــا در تركیــب بــا هــم موثــر هســتند و به فــرد امــكان موفقیــت همیشــگی را 
مــی دهنــد. بــرای مثــال چــون افــراد موفــق ارتبــاط هــای اجتماعی قــوی دارند، مــی تواننــد در زمینه هــای مختلف از مشــاوره 
دیگــران اســتفاده كننــد. همچنیــن چــون همــواره مــی آموزنــد تغییــرات را هوشــمندانه مدیریت مــی كنند. توجه داشــته باشــید 
كــه هیــچ یــك از ایــن ویژگــی هــا بــه ارث نمــی رســند بلكــه هــر فــرد مــی توانــد و بایــد آن هــا را در خــود پــرورش دهــد.

فروش فراورده های گوشتی

 فروش چرم
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 فروش پرها

هیــچ قســمت از بــدن شــترمرغ نبایــد آســیب ببینــد، چــرا كــه هــر عــدد از پرهــای آن قابــل اســتفاده و فــروش هســتند. پــر 
شــترمرغ جهــت چیدمــان دكوراتیــو توســط طراحــان و تولیــد كننــدگان مبلمــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد كــه دارای 

تقاضــای بــاال بــرای خریــد هســتند.جالب اســت بدانیــد كــه یــك شــترمرغ مــی توانــد ۳6كیلــو گــرم پــر تولیــد مــی كنــد.

رشد و پرورش آسان

شــما ممكــن اســت تصــور داشــته باشــید كــه آنهــا ممكــن اســت فقــط بــر اســاس محصــوالت تولیدشــان ســوداور باشــند و 
پــرورش آنهــا بســیار ســخت و دشــوار باشــد، امــا ایــن تصــور دور از واقعیــت اســت. در واقــع همانقــدر كــه پــرورش شــترمرغ 
پرمنفعــت اســت همــان میــزان آســان و راحــت اســت. تمــام آن چیــزی كــه شــما بــرای پــرورش شــترمرغ نیــاز داریــد عبــارت 

اســت از فضــای كافــی ، تغذیــه ی كافــی و مراقبــت هــای بهداشــتی.
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