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 چكيده:

 عوامل ميكروبي مؤثر بر درصد باروي و جوجه درآوري در شتر مرغ

از حدود صد سال پيش پرورش شتر مرغ با هدف بهره گيري از فرآورده هاي آن 

و به دليل ويژگيهاي تغذيه اي و كيفيت منحصر به فرد فرآورده هاي آن مثل 

پر سبب شده است كه استقبال شاياني از سوي توليد كنندگان گوشت، چرم و 

كشورهاي مختلف، جهت پرورش و تكثير اين پرنده صورت گيرد. در كشورمان 

ايران، كه پرورش طيور به عنوان يكي از فعاليت هاي دامپروري از استعداد 

 بااليي برخوردار است. پرورش شتر مرغ نيز مانند ساير طيور مورد توجه قرار

گرفته است. از آنجايي كه اولين اقدام جهت تكثير و پرورش اين پرنده پرمنفعت، 

بهبود توليد تخم، باروري و درصد جوجه درآوري است. در اين تحقيق كه شايد 

اولين بررسي در ايران باشد، سعي شده است كه درصد باروري و جوجه درآوري 

ميزان آلودگي     كنار آن  اين پرنده در ايران مورد بررسي قرار گرفته و در

                                                        ميكروبي نيز مشخص شود.

عمليات بررسي و نمونه برداري در مزرعه پرورش شتر مرغ محصص و   

عمليات آزمايشگاهي اين تحقيق در آزمايشگاه ميكروب شناسي موسسه تحقيقات 

ام گرفت. تمامي شرايط پرورش اين مزرعه از واكسن و سرم سازي رازي انج

لحاظ محيط، تغذيه، نحوه پرورش، نسبت نر به ماده، بهداشت،جوجه كشي تخم ها 

و شرايط جوجه كشي مصنوعي مورد بررسي قرار گرفت.همچنين از پوسته 

تعدادي تخم قبل از قرار گرفتن در دستگاه انكوباتور توسط كشيدن سوآپ استريل 

سانتي متر مربع از  1ب شده در سرم فيزيولوژيكي روي سطحي به مساحت مرطو

 سطح پوسته نمونه گرفته شد  و اين نمونه ها جهت بررسي روي چهار محيط

Nutrient agar , Blood agar ,  subouraud  وMac_conkey agar كشت

ه ، عدد تخم پس از انجام نمونه گيري از پوست 10داده شدند. همچنين در مورد 

دقيقه با پرمنگنات پتاسيم و فرمالين انجام گرفت و  20عمليات ضدعفوني به مدت 



                                                 دوباره از پوسته نمونه برداري شد و نتايج مورد بررسي قرار گرفت.

محيطي كه پرندگان در آن پرورش مي يافتند محيطي خشك و تقريبا شوره زار 

د. شترمرغ ها همگي از نوع گردن سياه جنوب آفريقا بودند و بر حسب سال و بو

رده سنس تغذيه مي شدند . ميزان دما و رطوبت دستگاه ستر و هچر به ترتيب 

درصد  17درجه سانتي گراد و  5/36درصد و  18درجه سانتي گراد و  5/36

 45شدند و با زاويه ساعت يكبار به شكل اتوماتيك چرخانيده مي  2بود. تخم ها هر 

درجه در انكوباتور قرار مي گرفتند. از نظر بررسي آلودگي ميكروبي نيز باكتري 

ها و قارچ هاي يافت شده عمدتا شامل باسيلوس گرم مثبت، كلبسيال، موكور، 

هلمنتسپوريوم، آلترناريا، اسكوپوالريوپسيس و آسپرژيلوس نيجوالس بود. اثر 

ش بار ميكروبي پوسته تخم ها كه به كمك آزمون عمليات ضد عفوني نيز در كاه

 05/0مك نمار بررسي شد كه اثر آن بر بار آلودگي قارچي و باكتريايي در سطح 

                                                                   معني دار شد.
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