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موانع و راهكارها براى توسعه شتر در ايران
نياسرى نسلجى ،ا.
توسعه پايدار در زمينه پرورش شتر در ايران بر سه ركن اصلى :دامپرور آگاه و توانمند ،شتر سالم و پر توليد و دسترسى به مرتع مناسب استوار است.

در حال حاضر پرورش شتر در ايران با چالش هاى گوناگونى مواجه است .در گذشته بدليل ديدگاه هاى ناصحيح فرهنگى ،شتر جايگاه مناسبى در
توليد ملى كشور پيدا نكرده بود .بطوريكه حتى در سرفصل دروس دانشگاهى نيز موضوع شتر مغفول مانده بود .ولى خشكسالى هاى طوﻻنى ،كمبود

آبهاى سطحى و زير زمينى و به تبع آن شورى آبها و بيابانى شدن اراضى كشور ،شرايط را تغيير داده و رويكردى مثبت براى پرورش و توسعه اين دام
مقاوم مهيا ساخته است .از ديگر عوامل رويكرد مثبت به توسعه پرورش شتر وجود محصوﻻت ارگانيك بويژه شير آن مى باشد كه بعنوان غذا  -دارو

در سطح جهانى مطرح مى باشد .بطوريكه حتى كشورهاى غربى كه شتر ندارند درصدد تاسيس واحدهاى پرورش شتر برآمده اند .مستندات ارائه شده
توسط سازمان خواروبار جهانى نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه جمعيت شتر در ايران در حال كاهش است .بر اساس آخرين آمار اين سازمان،

جمعيت شتر ايران به كمتر از يكصد هزار نفر در سال  ١٣٩٥رسيده است .بر اساس مشاهدات ميدانى اينجانب ،شش عامل عمده در كاهش جمعيت

شتر در ايران عبارتند از :مرگ و مير حاشيها )بچه شترها( ،راندمان پائين توليد مثلى ،عدم برنامه ريزى براى كنترل و پيشگيرى بيماريهاى رايج،

عدم فرهنگ سازى ،فقدان نقشه راه و كشتار بى رويه .در حاليكه تمامى اين عوامل را مى توان با برنامه ريزى صحيح مديريت نمود .با استفاده از

تكنولوژى هاى توليد مثل نظير تلقيح مصنوعى و انتقال رويان مى توان راندمان توليد گوشت و شير شتر را در كشور افزايش داد .در ايران بالغ بر ٣٥
ميليون هكتار اراضى بيابانى مناسب براى پرورش شتر وجود دارد .اگر براى هر نفر شتر  ٥٠هكتار از اين اراضى در نظر گرفته شود ،ايران پتانسيل
پرورش هفتصد هزار نفر شتر را دارا مى باشد كه اين تعداد قادر است حداقل  ٣٠٠تن شير در روز و  ٧٥٠٠تن گوشت ارگانيك را در سال توليد نمايد.

در همين رابطه برنامه ريزى براى احيا مراتع با علوفه هاى شور پسند نيز بايد در دستور كار قرار گيرد .بطور خﻼصه ،با اتخاذ سياست هاى صحيح

حمايتى ،مديريت مراتع ،توجه عالمانه به پرورش و توليدات شتر و كنترل و پيشگيرى از بيماريهاى رايج و كاهش مرگ و مير حاشيها مى توان گامى

موثر در افزايش جمعيت شتر كشور برداشت.

كلمات كليدى :توسعه شتر ،ايران

 .١گروه مامائى و بيماريهاى تولد مثل دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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