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  استفاده از پتانسیل تولیدي شتر براي پاسخ به برخی از نیاز هاي کشور 

  دکتر سعید زیبائی
  استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال شرق

  رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران
 لی شتردبیر علمی اولین کنگره م    -  همایش منطقه اي اولویتهاي تحقیقاتی شتر دبیر علمی
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  چکیده 

متر بوده و میلی 250- 240داراي متوسط بارندگی ساالنه  قرار دارد و در کمربند خشک جغرافیاییکشور عزیز ما ایران 
و کم آبی که هر ساله خود نظر به تغییرات آب و هوایی  .داردتا بسیار فقیر داراي وضعیت فقیر از مراتع آن % 40بیش از 

تولید نماید که بعنوان غذا هاي  یرا به رخ می کشد شتر دامی است که با حداقل نیازمی تواند محصوالت سالم و ارگانیک
شتر در مقایسه با سایر دامها داراي . عملگرا با رویکرد دارویی توان عرض اندام در بازار هاي داخلی و خارجی را دارد

گوشت شتر نه تنها می تواند درصد قابل . است % 55-70علوفه به گوشت بوده و راندمان الشه آن بدیل ت بباالترین ضری
شیر شتر فاقد بتا دو الکتوگلبولین است که نه تنها .توجه اي از نیاز پروتئینی را برطرف نماید بلکه خاصیت درمانی دارد

ن و پروتئین هاي شبه انسولینی است که در درمان دیابت آلرژي زا نیست بلکه داراي بیو اکتیو هایی نظیر الکتو فری
باعث تکثیر، تمایز و فعال شدن سلول هاي سیستم  الکتوفرین. کارا می باشندو خواص بی نظیر بسیاري دارند Cوهپاتیت 

و  کرده و خاصیت ضد سرطانیاز طرف دیگربه عنوان یک فاکتور ضد التهابی عمل.ایمنی و تقویت پاسخ ایمنی می گردد
سبب   Survivin)و  Bcl-2(ادرار شتر از راه افزایش مهار دو پروتئین مهار کننده آپاپتوزیس .  ضد ویروسی دارد

 .براي  محصوالت شتر جایگاه ویژه اي قائل می باشندنیز در طب سنتی . آپاپتوزیس و مرگ سلول هاي سرطانی می شوند
همچنین در صورت . ي از این دام در کشور برنامه ریزي نمود نظر به پتانسیل هاي شتر می توان براي افزایش بهرور

نیاز کشور را در این .  نمودتدوین می توان هوشیاري با تکیه بر دانش بازار، برنامه صادراتی  محصوالت تولیدي را نیز 
نیاز  ،ه تولید پروتئین حیوانینیازب ،نیاز به تولید شغل، نیاز به تولید علم، نیاز به تولید ثروتراستا بطور خالصه ، می توان  

ت براي ورد ارز و بالندگی جهانی دانست که می توان نیاز به صادرا ،نیاز به دام سازگار با کم آبی ،به دام سازگار با بیابان
 چگونگی استفاده از این پتانسیل ها براي دست. از پتانسیل هاي شتر براي نیل به مرتفع نمودن  این نیاز ها استفاده نمود

یابی به اهداف یاد شده نیازمند باور ، برنامه ریزي، آینده نگاري، همت مسئولین و تامل براي راه اندازي چرخه کارو 
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که در این راستاي بطور کلی در . کوشش در راستاي نظالم مند کردن ، حمایت  براي ایجاد کسب وکار مناسب می باشد
در کشور می توان نظر افکند تا با ایجاد  نوینی و رشد پایدار شتر داري احیاء برنامه ریزي شده شتر داري سنت لفهدو موئ

مصرف سالم بازار ، گردش سرومایه و چرخه تولید  رونق باور در مسئولین ذیربط جهت حمایت و برنامه ریزي براي
 .اقدام مناسب انجام گیرد

  شتر، بیو اکتیوپتانسیل هاي مهم  :کلمات کلیدي

  

  مقدمه

آیا شتر حیوانی است که مورد توجه خداوند متعال در قرآن مجید قرار گرفته  .توان از چند سوآل شروع نموددر ابتدا می 
را تخریب می نماید؟ آیا شتر ) بیابانها( است؟ آیا شتر قدرت زیست در شرایط کشور ایران را دارد؟ آیا شتر منابع زیستی 

ان اقتصادي تر ازآنچه تا کنون به آن پرداخته شده ، پرورش داد؟ آیا داران از پرورش شتر سود می برند؟ آیا شتر را می تو
شتر محصوالت با ارزش تولید می کند؟ آیا محصوالت شتر تنها با ید از منظر ارزش رقابتی با محصوالت مشابه در دام 

محصول مشابه در هاي دیگر نگریسته شود؟ آیا براي محصوالت شتر می توان ارزشی بیش از ارزش رقابتی و جایگزینی 
سایر دام ها در نظر گرفت؟ آیا کشور ایران به محصوالت دامی نظیر شتر نیاز دارد؟ آیا پرورش شتر قادر است به اقتصاد  
ملی کمک کند؟ آیا به شتر و فرآورده هاي آن بهاء الزم داده شده است؟ آیا می توان نظر مسئولین محترم را براي سرمایه 

حصوالت مالت آن تشوق نمود؟ آیا محققین محترم را می توان به تحقیق در حوزه شتر و ومحصگزاري در پرورش شتر و 
 آن تشویق نمود؟ آیا می توان شتر داري نوین ایجاد کرد و ارزش افزوده محصوالت شتر را بطور چشم گیر افزایش داد؟

  .....آیا  وجود دارد؟ و ظرفیتی است که در کشورآن آیا سهم تولیدات شتر در ایران متناسب پتانسیل 

کاملوس  سر رده شتر سانان ، پستانداران ، راسته جفت سمان ، خانواده طنابداران ، رده شتر از سلسله جانوران ، در شاخه
 که خود دوگونه شتر تک کوهانه و شتر دو کوهانه   ، شتر هاي دنیاي قدیم-الف : است جنس و داراي دوقرار دارد  یا شتر
که هر  الما ویکوگنا یا ویکونا -2 الما گوانوکو یا گواناکو -1 :استي دنیاي جدید که داراي چهار گونه شتر ها -بدارد 

طبق آمار سال . الما پاکوس یا آلپاکا  که هر دو اهلی شده اند - 4  الما الما یا الما گالما -3.دو گونه وحشی می باشند
تر هاي دنیاي قدیم وجود داشته اند و شتر تک در ایران از دیر باز ش.  وجود دارددر ایران  شتر هزار نفر 152فائو،  2009

نفر در عمدتادر استان  300و شتر دو کوهانه با حدود کمتر از ) عمدتا جنوب و جنوب شرقی ( کوهانه در چهارده استان
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هر جا از . انه می باشددر این مبحث بدلیل اینکه عمده شتر هاي ایران  شتر هاي دنیاي قدیم تک کوه .اردبیل وجود دارد
در غیر این صورت به نوع شتر اشاره . می باشد   (Camelus dromedaries)شتر یاد می شود منظور شتر تک کوهانه 

در مقاله حاضرسعی می گردد ضمن بر شمردن برخی از نیاز هاي کشور به امکان استفاده از پتانسیل هاي .خواهد شد
ا اشاره شود، تا به نوعی راهکار هاي استفاده از شتر درابعاد مختلف به ذهن شترجهت کمک به رفع درصدي از نیازه

 ،نیاز به تولید شغل، نیاز به تولید علم، نیاز به تولید ثروتنیاز کشور را در این راستا بطور خالصه ، می توان   .متبادر گردد
براي جایگزینی با ت نیاز به صادرا ،دام سازگار با کم آبی نیاز به ،نیاز به دام سازگار با بیابان ،نیازبه تولید پروتئین حیوانی

دانست که می توان از پتانسیل هاي شتر براي نیل به مرتفع نمودن  این نیاز ها استفاده  علمیو بالندگی  صادرات نفت
زي، آینده نگاري، چگونگی استفاده از این پتانسیل ها براي دست یابی به اهداف یاد شده نیازمند باور ، برنامه ری. نمود

همت مسئولین و تامل براي راه اندازي چرخه کارو کوشش در راستاي نظالم مند کردن ، حمایت  براي ایجاد کسب وکار 
احیاء برنامه ریزي شده شتر داري سنتی و رشد پایدار شتر  موئلفهبطور کلی در دو مهم را می توان که . می باشد ،مناسب
، چرخه تولید  رونق با ایجاد باور در مسئولین ذیربط جهت حمایت و برنامه ریزي برايتا  .گرفتدر نظر  نوینداري 

 .اقدام مناسب انجام گیردمصرف سالم بازار گردش سرومایه و 

 ضرورت بالندگی علمی در راستاي سند نقشه جامع علمی کشور   -1

از اهداف مهمی که در سند نقشه جامع علمی  .امروزه روند روز افزون علم در جهان زندگی بشر را دگر گون ساخته است
 و علوم توسعه به دستیابی: آمده  است مربوط به فصل دوم  سند ري فناو و علم نظام کالن از بخش اهداف 4در بند کشور 

 مختلف ي نهادها در آنها کارگیري و به انتشار و کشور؛ نسبی مزیتهاي و نیازها و با اولویتها متناسب نافع، و نوین فناوریهاي

 و فناوري دانش بر مبتنی خدمات و محصوالت تولید سهم افزایش :آمده است 5ونیز در بند  .و خدماتی؛ صنعتی و آموزشی

 پیش رفت و رونق با علمی جنبش و علم تولیدباید در نظر داشت که  .داخلی ناخالص تولید درصد 50 از بیش به داخلی

 اقتصادي، زمینه هاي همه در گیري چشم تاثیر علم ید، گسترش و ترویجتول که گفت است و می توان آمیخته فنآوري

 چنین .است داشته فزاینده روندي گذشته دهه دو در کشور علم تولید خوشبختانه .دارد کشور فرهنگی و اجتماعی

 مورد انداز چشم درسند نموده که تبدیل یافتنی دست هدفی به را منطقه در علمی نخست جایگاه یافتن به دست رویکردي

می تواند مطرح  پرسش این است، حرکت در رونده پیش آهنگی با کشور در علم تولید چرخ که اکنون .است گرفته تاکید
 در علمی نخست جایگاه به یافتن دست فایده ؟ و اینکه به فناوري تبدیل شودمی تواند  کشور در علم تولیدآیا   که باشد

 شده کاربردي باید  جا یک در بنیادي هاي پژوهش و سرانجام اینکه ه خواهد داشت؟چه ثروتی را بهمرا کشور براي منطقه

 سیاست نوآوري، و فنآوري جانبه همه ریزي برنامه با باید کشور علمی سیاستگذاران .سازد برطرف را جامعه نیازهاي و
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 و کار ستد، و داد فنی، دانش به بتواند هرا این در کشور و بیانجامد فنآوري تولید به کشور علم تولید تا بیندیشند را هائی
نقش بر نامه ریزي براي استفاده از پتانسیل هاي  .یابد دست ملی ثروت بهسر انجام  و برتر صنعت افزوده، ارزش ، اشتغال

  :دانستمی تواند به اختصار به قرار ذیل  را متنوع شتر در این خصوص
بعاد مختلف  اقتصادي، اجتماعی ، فرهنگی ، جغرافیایی  ، امنیتی  تولید علم نو و دانش بومی در سطوح جهانی  در ا

مشارکت تولید دانش نو براي ،   برتر در تمامی ابعاد شتر داري سنتی تولید دانش ورزشی و اکوتوریسم  مرتبط با شتر ،
ت متنوع شتر ، توسعه شتر داري نیمه صنعتی ، محصوالمردمی ،  ارتباط شتر با مرتع و محیط زیست و منابع طبیعی 

سیستم نوین بازار یابی محصوالت شتر ، سرمایه گذاري و ساماندهی قوانین حمایتی در سطوح مختلف ، شتر داري نوین 
،تغذیه، تولید مثل و اصالح نژاد شتر ،فرآورده هاي شتر و استفاده از آنها در علوم مختلف ، بهداشت و بیماریهاي شتر و 

باید توجه داشت در خصوص شتر هنوز موارد زیادي است که مورد . تبط با محصوالت شتراستفاده از بیو تکنولوژي مر
که هر علمی در این حوزه با گسترش شتر  تحقیق قرار نگرفته و می تواند دست مایه تولید علم در سطوح جهانی باشد
ددوره هاي تحصیالت تکمیلی در نظر به رش. داري نوین قدرت کاربردي خود را نشان داده و به فناوري تبدیل خواهد شد

کشور این موضوعات می تواند بعنوان هدف هاي کاربردي مناسب براي پایان نامه هاي دوره هاي کارشناسی ارشد و 
دکتري باشد که در صورت انسجام می تواند براي کشور عالوه بر بالندگی علمی ، دانش فنی  و ثروت ملی به همراه 

باید در نظر داشت پتانسیل هاي شتر با . استل برنامه ریزي در انجمن علمی شتر کشور و این مهم در حا.داشته باشد
کشور در  ظرفیت هايبه جا و با برنامه در نظر گرفته شود تا بشکل جهت دار شاهد شکوفایی  ،پتانسیل هاي کشور

،آنچنانکه در  سعه یافته وجو د نداردبدلیل اینکه شتر در اکثرکشور هاي تو .باشیم هاراستاي پاسخ مناسب به برخی از نیاز 
و منابع علمی محدود می  است نشدهصورت گرفته در مورد شتر کار  پیشرفته مورد سایر دامها کارهاي علمی و عملی

انجمن هاي علمی  در سالهاي اخیر با توجه به پتانسیل هاي زیادي که براي شتر و محصوالت آن یافت شده هر چند .باشد
 .و تحقیقات گسترده در حال انجام می باشد ایجاد شده است جهان شتر در برخی از کشور هاي یحقیقاتت مهممراکز   و

اما با توجه به جمعیت شتر در  کشور و روند رشد علمی و امکان توسعه شتر در  کشور هنوز می توان در این عرصه 
ه یقین رسید  برنامه ریزي نمود و دست به کار باید شناخت داشت،  ب .پیشرفت مناسب با دانش فنی بومی را تجربه نمود

  .شد
  
 استفاده از پتانسیل هاي شتر براي بیابانزدایی -2

 درصد3/37آن داراي وضعیت خوب ، درصد 3/9که از نظر پوشش گیاهی  استمیلیون هکتار زمین مرتعی  90ایران داراي 
ساالنه یک میلیون هکتار به سطح بیابانهاي . می باشد )فقیر( نامناسبداراي وضعیت  درصد4/43داراي وضعیت متوسط 

از کشور میزان  درصد40در .  متر مربع پوشش جنگلی کشور از بین می رود 360در هر ثانیه . افزوده می گرددکشور 
بیشتر کم آبی داشته و آب آن شور می باشد هم چنین در این مناطق مراتع فقیر .  میلی متر است 220بارندگی کمتر از 

شتر مهم ترین دامی است . شورپسند وخاردار مثل خار شتر ، علف شور، تاغ ، اسکمبیل، قیچ ،گز ودرمنه می روید گیاهان
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در چنین مراتع و آب وهوایی توان زیست وتولید مناسب داشته وبا توجه به عادات چرایی خود باعث حفظ  می تواند که
اص گیاهان مرتعی استفاده نماید که سایر دام ها قادر به استفاده از زیرا شتر قادر است از انواع خ. واحیاي این مراتع گردد

شتر عالوه بر شرایط سخت صحرایی ، قادر است که در شرایط استفاده از تغذیه دستی نیز با دام هاي پرتولید .نیستندآنها 
وبازده غذایی آن بیشتر از  مزیت دیگر شتر این است که قابلیت هضم. نشان دهدرقابت کرده وافزایش وزن روزانه باالیی 

ضمناً شتر در مقایسه با گوسفند  وبز مقدار ماده خشک کمتري نسبت به وزن متابولیکی خود مصرف می نماید . گاو است 
شتر یکی از دام هاي کلیدي در اقتصاد دامپروري برخی از . پرورش شتر در بسیاري دیگر از کشورهاي جهان رایج است  .

این دام در شبه قاره هندوستان وپاکستان . سومالی ، سودان ، چاد ، مصر وجیبوتی می باشد : ا نظیر کشورهاي شمال آفریق
وکشورهاي آسیاي میانه نظیر ترکمنستان ، قزاقستان ،قرقیزستان،افغانستان ،تاجیکستان وبرخی دیگر از کشورهاي آسیایی 

ن به پتانسیل هاي  آناتومیکی ، فیزیولوژیکی ، با پی برد. نظیر عربستان سعودي ویمن داراي اهمیت زیادي است
کشور و جایگزینی برنامه ریزي  بیابانهايایمونولوژیکی ،رفتاري و تغذیه اي شتر می توان براي افزایش راندمان  تولید در 

ه از همچنین با استفاد. شده دام سنگین به جاي دام سبک در مراتع فقیر  جهت حفظ و حراست از منابع ملی ، پرداخت 
تکنیک هاي آبخیزداري و احیاء مرتع جهت کاشت گیاهان شوري پسند مورد اقبال شتر می توان به استفاده و احیاء بیابانها 

  .فکرنمود

  ایجاد اشتغال پایدار -3

درصد بوده که در این میان این بیکاري  11حدودا  1392 در سالنرخ بیکاري کشور براساس اطالعات مرکز آمار ایران  
بر کسی پوشیده نیست که عوارض و خسارات اقتصادي و . ستانها ي فقیر و خشک قابل توجه بیشتر می باشدبراي ا

در این خصوص با توسعه بر نامه ریزي پرورش شتر در ابعاد سنتی توسعه یافته و . اجتماعی بیکاري چه می تواند باشد 
می توان در مناطقی ایجاد اشتغال پایدار نمود که میزان در این میان . نوین می توان ایجاد اشتغال در سطوح مختلف نمود

و . متوسط در آمد و سطح تحصیالت پایین تر بوده و یافتن شغل پایدار و کسب درآمد درآنجا، بسیار مهم و ضروري است
و نیز به   از طرف دیگر با ایجاد توان مالی در مناطق یاد شده و تولید محصوالت سالم می توان ثروت ملی را افزایش داد

احیاء برنامه ریزي شده بیابان ها دست یافت و از این روش  مسیر مهاجرت از روستا به شهر را  متوقف و یا برعکس 
نمود،همچنین در صورت هوشیاري با تکیه بر دانش بازار، برنامه صادراتی  محصوالت تولیدي را نیز می توان تدوین نمود 

لم و ارگانیک در دنیا بخصوص در اروپا بازار مهمی از صادرات محصوالت شتر نظر به موج رویکرد به محصوالت سا. 
درصد قابل توجه اي از این بازار می تواند به ایران تعلق داشته باشد که عالوه . وجود دارد که نیاز به آینده نگاري دارد 

ر داشت که رقابت با کشور هاي آفریقایی، البته باید در نظ. بر ایجاد ثروت ملی به اشتغال پایدار در کشور کمک می نماید
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کشور هاي عربی حاشیه خلیج فارس و کشور هایی نظیر پاکستان، قزاقستان ، چین و استرالیا وجود دارد اما با شناخت 
 . مناسب هنوز قادر خواهیم بود تا در این عرصه وارد شویم و به جایگاه مناسب برسیم

   برخی از پتانسیل هاي تولیدي شتر -3
  :تولید گوشت-3-1

مصرف  میزان ،( FAO ) جهانی کشاورزي و خواربار سازمان. نیاز به تولید پروتئین حیوانی برکسی پوشیده نیست
این نیاز در حالی است که تولید  .است کرده توصیه روز گرم در 21 متوسط طور به را انسان نیاز مورد حیوانی پروتئین

نوع چرا،میزان علوفه مصرفی، ضریب .ام سنگین با محدودیت هایی همراه استپروتئین دامی چه از نوع دام سبک و د
  .تبدیل و میزان آب مصرفی و نیز مقاومت دام در شرایط سخت در این راستا قرار می گیرد

است که در % 55-70علوفه به گوشت بوده و راندمان الشه آن تبدیل  بباالترین ضریشتر در مقایسه با سایر دامها داراي 
دهد در مار فائو نشان میآ). Kadim et al., 2008(باشد باالتر می%) 40-55(، گوسفند و بز %)45-60(قایسه با گاو م

 ;El-Agamy, 2006)(تن در ایران تولید شده است  5400هزار تن گوشت شتر در دنیا و  415بیش از  2011سال 

FAO, 2009  
حال سوآل اینجاست آیا با پتانسیل هایی که از شتر نام برده شده می توان به افزایش تولید پروتئین دامی توسط شتر در 
ایران فکر کرد؟ چه جایگاهی براي این تولید باید در نظر گرفت؟ و چگونه بهینه و اقتصادي تولید کرد تا عالوه برایجاد 

. شتر دام آینده است و می بایست به ساختار توسعه اي آن توجه جدي نمود در این راستا. درامد منابع را حفظ نمود
اما ضرورت امر منطبق با نیاز کشور . نهفته است تدوین سند راهبردي توسعه شتر کشورچگونگی این مسیر در طراحی 

 .بوده و از اولویت ها بشمار می آید

  :تولید شیر -3-2
 و گاو شیر هاي شیر شتر بر خالفپروتئین .کندر سایرنشخوارکنندگان فرق میبرخی از ترکیبات شیر شتر با ترکیبات شی

ها فاقد بتا کازئین و سایر آلرژنشیر شتر  .شودبه همین دلیل به راحتی منعقد نمی گوسفند بیشتر از نوع آلبومینی بوده و
درصد از کل شیر تولیدي  24/0معادل  هزارتن 1635 میزان تولید شیر شتر در دنیا ).35،17(در شیر گاو است موجود شایع

لیتر در  9هم اکنون متوسط تولید شیر شتر تقریبا . اما از میزان تولید شیر شتر در ایران آماري در دست نیست  .می باشد
توان آیا می . لیتر شیر در روز تولید کنند 22با توجه به اینکه شتر هایی در پاکستان هستند که قادرند تا  نظر گرفته می شود

در خصوص افزایش تولید شیر شتر فکر  کرد؟ آیا با توجه به بیو اکتیو هاي موجود در شیر شتر می توان از آن براي 
افزایش سالمت جامعه کمک گرفت؟ آیا می توان شیر شتر را براي مقاصد درمانی خاص تولید نمود؟ در این صورت 
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م تعدادشتر را در ایران به جایی برسانیم که بچه هایی که نیاز به قیمت هر لیتر شیر شتر چند خواهد بود؟ آیا قادر هستی
شیر کمکی دارند بجاي شیر گاو از شیر شتر استفاده نمایند؟ آیا شیر شتر را براي افراد دیابتی می توان تولید نمود؟ رابطه 

جایگاه نخست تولید و تحقیق  آیا کشور ما قادر است بازار مصرف شیر شتر با تولید آن چگونه برنامه ریزي خواهد شد؟ 
در خصوص شیر شتر را داشته باشد ؟ آیا پتانسیل ها و نیاز کشور و بازار توجیه کننده این مهم می باشد؟ شاید اگر تنها 
شیر شتر را براي خاصیت ضد آلرژي بودن آن در کوکان تولید کنیم می توان گفت که بازار مصرف توجیه کننده تولید 

  .استی چرا تا کنون این مهم را مورد توجه قرار نداده ایمخواهد بود اما بر

   :پشم وکرك  -3-3
و با توجه به عایق . ند در طب سنتی استفاده می شودباز پشم شتر براي پتو بافی ،  تولید کاله ، شکم بند ، کلیه بند و زانو 

اقتصادي تر کردن شتر داري و ي تولید حرارتی آن و توصیه هایی که شده می توان از این پتانسیل عظیم طب سنتی برا
  . استفاده نمود

   :شتر چرم و پوست -3-4
.. با تحقیقات مناسب قادر خواهیم بود از منبع مهم پوست وچرم شتر براي تولید محصوالت مورد نیاز نظیر کفش و

چرم شتر را به چرم گاو نزدیک آیا می توان کیفیت . ِبه این سبد باید محصوالت تزئینی را نیز اضافه نمود. استفاده کنیم
  کرد؟ 

  
 

  : استخوان شتر -3-5

همچنین می توان براي تولید ژالتین . از استخوان شتر جعبه جواهرات، سرمه دان و سایر وسایل تضعینی ساخته شده است
ان اصفهان آقاي علویان فروشنده صنایع دستی در میدان نقش جه .از استخوان شتر بعنوان مکمل  غذایی نیز استفاده نمود

،کی برد  جعبه جواهرات، سرمه داناظهار نمودند که فروش  93ایشان در کفتگو با اینجانب در فروردین . می باشد
ساخته شده از استخوان شتر بسیار خوب ) با توجه به مقاومت استخوان شتر دربرابر سائیدگی( کامپیوتر و قطعات ساز 

شتند که نظر به گران بودن وسایل تزئینی  ارزش افزوده استخوان شتر از همچنین اعتقاد دا. است و مشتري خوبی دارد 
نیز می توان استفاده  داخلی غدد و سم ها، روده شکمبه، داخل محتویاتاز سایر بخشاي شتر نظیر  .گوشت آن بیشتر است

  .  نمود

   :شتر ادرار -3-6
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در این خصوص ) ع(و ائمه اطهار) ص(زیادي از پیامبر خواص درمانی شیر وادرا شتر از دیر باز مورد نظر بوده و روایات 
از : فرمودند) ص(آمدند و در مدینه دچار تنگی نفس شدند رسول خدا) ص(گروهی از اهالی عرینه نزد پیامبر . وجود دارد

شبه جزیره از ادرا شتر بطور وسیعی در .) 10(این کار را انجام دادند و شفا یافتند.ادرار وشیر شتر ماده پر شیربنوشند 
عربستان براي درمان بیماریها بخصوص سرطان استفاده می گردد هنوز مکانیسم دقیق عمل ادرا براي درمان بیناریه شناخته 

ادرار شتر در آزمایشگاه اثرات ضد سرطانی بر روي تعدادي از  (Al-Yousef et al 2012)طبق تحقیقات . نشده است 
وي اشاره می کند که ادرار شتر از راه افزایش مهار دو . شان داده استشلول هاي سرطانی بخصوص سرطان پستان ن

. سبب  آپاپتوزیس سلول هاي سرطانی می شوند (Survivin)و سورووین Bcl-2پروتئین مهار کننده آپاپتوزیس یعنی 
طی چند  .تاس شده توصیه مو ریزش و کبد بیماریهاي درمان براي و بوده قارچی ضد خواص داراي همچنین ادرار شتر

آیا می .سالی که در خصوص شتر مشغول تحقیق می باشم تعدادي از افراد برا دیده ام که بدنبال خرید ادرار شتر بوده اند
توان با استاندار مورد قبول ادرار شتر براي مصارف خاص تولید نمود؟ آیا قادر به جدا سازي فراکسیون هاي اثرمفیدادرا 

  شتر خواهیم بود؟

  

   :فرآورده هاي بیو لوژیکتولید  -3-7

نظر به تحقیقات وسیع که درحیطه آنتی بادي هاي شتر  در حال انجام است و آن را کاندیدي مناسب براي تولید فرآورده 
جهت مبارزه با برخی عفونت تولید کرد  Passive Immunityنانوبادي براي بیولوژیک کارا می دانند اگر چنانچه بتوان 

نمود و این مهم از اولویت هاي بهداشتی کشور بوده و از نظر مصرف آنتی بیوتیک را محدود می توان تا حد زیاد 
در . بخصوص در بچه ها و افراد مسن می تواند کارآئی بیشتري داشته باشد موضوع این. اقتصادي نیز داراي اهمیت است

همچنین با تکنولوژي . می نمایدنیز هایپر ایمن  نعالوه بر تولید شیر ، تولید ایمونو گلوبولی که نظر بگیرید گله اي شتر را
تولید واکسن و آنتی سرم هایی که در موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازي رازي وجود دارد می توان براي تولید نسل 

واکسن ( جدید آنتی سرم ها با خواص و کارائی بهتر از نانو بادي ها شتر استفاده کرد همچنین می توان واکسن هاي شتر
  . را تولید وبه کشور هاي همسایه صادر نمود ) بله، آنتروتوکسمی و پاسترولوز وسایرآ
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  : تولید شتر هاي مولد -3-8

و نظر به قیمت شتر در حال حاضر تولید شتر هاي مولد بسیار . با توجه به رشدي که براي شتر در کشور مد نظر است 
ی چشمگیر تر خواهد بود که زیر نظر افراد متخصص بچه شتر و این زمان.اقتصادي است و بسیار مورد نیاز کشور است

  .هایی با پتانسیل ژنتیکی باال تولید گردد 

  : تولید شتر هاي مسابقه جهت صادرات -3-9

با برنامه . در این خصوص قیمت شتر هاي مناسب بسیار زیاد است وطبق آنچه شنیده شده شاید به میلیون دالر هم برسد
ایی بوجود آورد  که با بکار گیري روش هاي انتقال جنین و سایر روش هاي بیوتکنولوژي در این مناسب می توان گله ه

این مهم بخصوص .از نظر ارزش ژنی برتر باشند تولید می شوند گله ها بهینه سازي تولید مثل انجام شده و شتر هایی با
  .براي استانهاي حاشیه خلیج فارس بتواند عملیاتی تر گردد

   :فاده از شتر براي اکوتوریسم است -3-10

به دالیل فراوان به نظر می رسد که توسعه گشت  .شود فرایند گردشگري در جهان، امروزه یک صنعت بزرگ محسوب می
افزایش روزهاي پس از تعطیل، افزایش : این دالیل عبارتند از . و گذار و توریسم همچنان در آینده ادامه خواهد داشت

همچنین به نظر می رسد که توسعه و تکامل روزافزون . طول زندگی پس از سنین بازنشستگی درآمد مردم و افزایش
در صنعت توریسم، توریسم  .صنعت هواپیمایی و ارتباطات جهان، دورنماي توریسم بین المللی را وسیع تر نموده است

اکوتوریسم سفري . ته باشدداشرشدي فزاینده دارد و میرود تا در قرن حاضر حرف اول را ) اکوتوریسم(طبیعت 
در سال  "کولینگ."مناطق طبیعی، که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی گردد به مسؤوالنه  است
 ".نوعی توریسم که بر اساس منابع اکولوژیکی همچون گل و گیاه، جانوران و مناظر استوار است "، اکوتوریسم را  1993

وري مالی پایدار و بدون  گر اکوتوریسم به درستی مدیریت شود، فرایند نیرومندي براي بهرها ": گوید او می. کند تعریف می
اقتصاد و : افزاید بدین ترتیب او دو مفهوم کلی به تعاریف پیشین می ".ایجاد خسارت به محیط طبیعی خواهد بود

آیا می توان استفاده  اروان سرا هاي قدیمیو ک شتر داشتن حال با توجه به سابقه تاریخی ایران، بیابانهاي بکر و.پایداري
بیشتر از این منبع را  فر هنگ سازي وبرنامه ریزي نمود؟هم اکنون چندین تور بیابان گردي با شتر در کشور برنامه ریزي 

ار اما این مسئله می تواند براي جذب توریسم با توجه به آثار باستانی و نقاط دیدنی کشور بیشتر مورد توجه قر.می شود
  . گیرد
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