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  کشور در شتر پرورش توسعه راههاي

  دام امور کارشناس خدائی عباس سید

abbas_khodaie@yahoo.com  

  

 با و سالم پروتئین تولید راهکارهاي از یکی بیابانی نیمه و بیابانی مناطق در خود خوب پذیري تطابق به توجه با شتر
 غذاهاي مصرف به مردم توقع افزایش همچنین و ورمانکش جمعیت افزایش به توجه با ما. باشد می کشور براي ارزش

 پایین از ناشی آب تأمین باالي هزینه به توجه با کشور در علوفه تولید شدن گران و گوسفندي مراتع ضعف و پروتئینی
  .باشیم قائل بیشتري اهمیت شتر پرورش به بایست می ها، خشکسالی اثر بر زمینی زیر آبهاي سطح تررفتن

  :نمائیم اقدام شتر جمعیت افزایش جهت زیر راههاي از یمتوان می ما

 و دامی هاي نهاده تأمین و) جایگاه واحداث آب تأمین( بنایی زیر تأسیسات احداث با فعلی شترداران از حمایت -1
  آنها تولیدي محصوالت خرید تضمین

 جهت شتر پرورش به بزي و ديگوسفن چراي هاي پروانه تبدیل و دام از خالی مراتع در شتر جمعیت افزایش -2
  . عالقمند دامداران

 مرتعی گیاهان کاشت جهت هستند شور و شور لب زمینی زیر آب سطح داراي که کویري هاي حوزه اراضی واگذاري -3
  ).زیست محیط و طبیعی منابع هماهنگی با( شتر پرورش براي

 خود بزي و گوسفندي هاي گله با همراه شتر چند نگهداري به) داران بز و داران گوسفند( فعلی دامداران تشویق -4
  )کوهانه دو شتر نگهداري جهت کوهستانی و معتدل مناطق در بویژه( خاردار و خشبی گیاهان از شتران تعلیف جهت

 انجام جهت کوهانه یک ماده و کوهان دو نر شتر خرید جهت کشور سرد و معتدل مناطق داران شتر تشویق ادامه-5
 به توجه با  است بدیهی ، کوهانه دو شتر نسل افزایش جهت چهارم و سوم نسل تا عملیات ادامه و گیري رگ دو عملیات
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 با شده شروع قبل از که اینکار بایست می کشور سردسیر و معتدل استانهاي در کوهانه دو شتر هزاران نگهداري امکان
  .یابد ادامه جدیت

 همخوشی افزایش از جلوگیري جهت چین، ، مغولستان کشورهاي از انهدوکوه ماده و نر شتر محدودي تعداد واردات -6
  .کوهانه دو شترهاي بین در

 پرورشی، هاي سیستم تغذیه، نژاد، اصالح ژنتیک،.(شتر پرورش مختلف هاي زمینه در کاربردي بویژه تحقیقات ادامه -7
  ) بیماریها مثل، تولید

 شترهاي جشنواره انتخاب ، نمونه داران شتر انتخاب خود، هاي گله مدیریت و بهبود جهت داران شتر مستمر آموزش -8
  .شتردوانی مسابقات انجام برتر،

 و کرکی ، شیري ، گوشتی برتر نژادهاي زمینه در نژادي اصالح عملیات انجام با  شتر تولیدات   کردن تر تخصصی -9
  .ارباز اقتصاد گرفتن نظر در و مختلف هاي اقلیم  با مناسب منظوره چند

  شتر ،تولیدات مراتع احیائ شتر، توسعه راههاي :کلیدي کلمات
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