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 محصولمعرفی 

کردند. صنعت ای دیرینه دارد و گذشتگان از دیرباز از کرک، مو، شیر و گوشت شتر استفاده ميپرورش شتر در کشور سابقه

ت، شیر، کرک، و کوهان کند و از پوست، گوششترداری فواید بسیار زیادی دارد که عواید زیادی را نصیب بهره برداران خود مي

 .تواند صنعت پرورش شتر را به صنعتي سودآور تبدیل کندتوان استفاده کرد و استفاده از هرکدام از این موارد ميشتر مي

شتر حیوان نشخوار کننده ، بدون شاخ و زوج سمي است که به گروه پستانداران تعلق دارد . شتر دارای چهار اندام خلفي و 

وی است که هر کدام به کف پائي عریض و خشن منتهي مي گردد که دارای ناخن هائي ضعیف و رشد نایافته قدامي بلند و ق

بوده و برای راه رفتن بر روی شن های صحرا سازگاری یافته است این حیوان دارای گردني دراز و منحني است . سر شتر 

نیش وی قوی و برنده است و توانائي گاز گرفتن عمیق را  مستطیل شکل و لب های باالئي او شکافته است . دندان های پیش و

 . به حیوان داده است

شتر آسیائي دو کوهانه است که کوهان اول بر روی کمر و کوهان دوم بر روی کپل حیوان قرار دارد و شتر در آن اقدام به 

ه صورت انبوه و بلند در پشت گردن خاکستری است و پشم ها ب –ذخیره سازی غذا مي کند . رنگ پشم این گونه شترها سرخ 

زیادی از این گونه شترها در منطقه آسیای میانه و در اطراف بخش باالئي اندام های خلفي و قدامي رشد مي کنند. تعداد 

گونه دیگر شتر ، شتر عربي یا یک کوهانه است که این  .وجود دارد که برخي از آنها جهت سواری مورد استفاده قرار مي گیرند

شتر از حیواناتي است که با محیط های خشک و بي آب و علف و  .ر در صحراهای کشورهای عربي و آفریقائي وجود داردشت

صحرا سازگار شده واین سازگاری باعث شده است که به خوبي قادرباشد آب و هوای گرم و خشک، بي آبي و کم غذائي را 

 تحمل نماید

نگهداری به دلیل دستگاه خاص گوارشي منحصر به فرد، بي ارزشترین گیاهان را از این حیوان با کمترین هزینه ممکن برای 

لحاظ تغذیه ای تبدیل به سلولز و انرژی مي کند و این درحالي است که در شرایط کم آبي نیز این حیوان تا مدتها هیچ نیازی 

ه است. شتر در استفاده از مراتع با هیچ دام به آب ندارد. این خصوصیات شتر را به سرمایه ای سرگردان در کویر تبدیل کرد

 .دیگری رقابت ندارد و از علوفه ای استفاده مي کند که توسط سایر دام ها استفاده نمي شود

 کاربرد محصول:

شتر حیوان مفیدی است وکاربردهای فراواني دارد . این حیوان عالوه بر اینکه وسیله اصلي رفت و آمد ساکنین صحراست ، از 

سوئي دیگر مي تواند غذای آدمي و وسایل مورد نیاز دیگر را به انسان عرضه کند و انسان مي تواند بوسیله تغذیه با شیر شتر و 
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زنده بماند . هم چنین مي توان از چربي کوهان به جای کره استفاده کرد و پشم شتر را در  گوشت شتر ، تا هفته ها در صحرا

ساختن خیمه ها ، پتو ، فرش ،لباس های پشمي ،طناب و ریسمان به کار برد . هم چنین مي توان از مدفوع خشک شده شتر 

برای ساختن کفش ، و مشک و غیره ،  برای روشن کردن آتش استفاده کرد و پس از کشتار شتر مي توان از پوست آن

 .استفاده کرد…

 تاریخچه پرورش شتر

شتر بیشتر از هفت هزار سال پیش اهلي شد و از دو هزار سال پیش هیچ نوع شتر یک کوه وحشي در دنیا دیده نشده 

صحرای گبي در سال پیش از ظهور نکرده بود و هنوز هم نوع وحشي آن در  50000شتر دو کوهانه تا پیش از  است.

 مغولستان وجود دارد ولي شتر دو کوهانه مانند یک کوه در ساخت تمدن در مناطق بیاباني موثر است.

امتیاز شتر برای دیگر جانوران به طور کلي دارای اهمیت ویژه ای در بازرگاني و حمل کاال یا گرانبها در راههای بي بیاني  ● 

مقایسه با سایر  های موجود در حال حاضر شهرهای فراواني ساخته شده است.بدون آب و آباداني است که در همان مسیر

در  چون بسیار کم به آب در مساعدتهای طوالني و شرایط سخت بیابان نیاز دارد. جانوران ، مانند اسب کامالً استثنایي است.

ر قسمت باالی کم باریک است و بدن جانور د همان شکل بدن این جانور ، بسیار مناسب برای آب و هوای گرمسیری است.

ممکن است در گرمترین ساعات روز که آفتاب کامالً عمودی مي تواند سطح بدن را از بدن آن در تماس با پرتو مستقیم 

  خورشید قرار دهد.

سازگاری جانور با محیط زیست به نحوی است که حفظ تعادل کامل در بدن در هماهنگي کامل با عمل دیگر یاخته شده   ●

کوهان  جانوران باعث مرگ در همان شرایط محدود نشده است.در شرایط سخت خشکي وجود داشته باشد ، زیرا در سایر 

قبله تصور کرد که کوهان  برجسته شتر نیز یکي دیگر از بخشهای مهم بدن اوست که در شرایط محیطي هماهنگي کامل دارد.

ن را برای اندوختن حدود پنجاه کیلوگرم چربي با دو عمل انجام مي محل استقرار اندوختن آب است ، در حالي که این مکا

زماني که چربي  یکي به عنوان عایق گرما در پرتو سوزان خورشید و دیگر اندوخته از انرژی و آب است. دهد متفاوت است.

لیتر  21زیرا چیزی حدود  استفاده کرد ، هیدروژن آزاد آزاد شد که با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و تولید مي شود ،

این فرم باعث ایجاد گرمای فراواني مي شود ، که طبیعي است که باعث مي شود بدن شما را  کیلوگرم چربي است. 20آب از 

خالي کند ، ولي نتیجه نهایي در بدن ایجاد مي کند برای رفع تشویق ، مخصوصاً در سفر وجود دارد که این ماده خاص در شتر 

 ان باربر بسیار حائز خاصیت است.به عنوان حیو
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در کاروان  کیلومتر در ساعت حمل کنید. 5 - 4کیلوگرم بار را با سرعتي معادل  2۷0تا  1۷کاروان بین در  قدرت شتر ● 

هر شتر تجدید هفت روز بدون آب و غذا کار کند ، در  معمولي شتر پنج روز حرکت مي کند ، و پس از آن آب و غذا مي شود.

و فواید دیگر شتر شتر به غیر از خاصیت باربری اجازه مي دهد  اگر کار نکند نصف این مدت را بخواهد تحویل کند.حالي که 

گوشت آن خوراکي و از پوست آن کمربند ،  شیر آن بسیار چرب و پر از مواد غذایي است. یک رشته تولید مهم داشته باشد.

رش و چادر و ار پیخال کامالً خشک آن به عنوان سوخت استفاده مي پشم آن برای تولید ف صندلي و لباس تهیه مي کند.

به عبارت دیگر کامالً مورد نیاز است کمتر از شتر وجود داشته باشد که بي امصرف و دور انداختني باشد و به همین  شود.

  آنها را دارند.جهت چند شگفت انگیز نیست که قبیله بادیه نشین تصور مي کند که شتر گرانبها بیشترین دارایي 

شتر بهتر استفاده نادرست از شتر در حمل مواد مخلوط و سایر کاالها با ارزش مانند سنگهای گرانترین مورد استفاده از نوع  ●

این مواد را در کیسه های پالستیکي قرار داده و به حیوان بسته مي شود تا بخورد ، در صورت عدم  گرانبها و طال وجود دارد.

آشکارساز با اشعه ایکس در گمرک مربوط مي شود که قادر به تشخیص است ، این مواد را پس از عبور از مرز یک وجود 

  صورت طبیعي و یا با کشتن حیوان ، به دست بهره آورند.

شتر دو کوهانه )شتر بلخي( گونه ای از شترسانان است که در خاور دور ، آسیای میانه و خاورمیانه زندگي مي  ●

دانشمندان معتقدند که برعکس شتر یک کوهانه است که درجنوب عربستان انتخاب شده است توسط دکتر عاشیر کوچ  کند.

نشین آسیای مرکزی ، مغولستان و شمال چین اقلیم شده و این کوچکترین نشینان شتر دوکوهان را به منظور حمل و نقل و 

و ادامه مي دهد به وجود آمدن روستاها و دهکده ها و استقرار کار سختي که در صورت ادامه کار مي کند ادامه مي دهد 

عشایر کوچ رو ، از شتر دوکوهانه برای شخم زني و لشکرکشي و استفاده از پشم و گوشت و پوست نیز استفاده شده 

ین از این تاریخچه پرورش شتر دوکوهان در چین به قرن ها قبل از میالد بازپرداخت و سلسله های مختلف پادشاهي چ است.

تاریخچه حضور شتر دوکوهان درایران روشن نیست ، هرچند که درکتاب  حیوان برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.

پیش از میالد نوشته شده است ذکر شده است اشاره به  510تا  5300اوستا کتاب مقدس زرتشتیان است که بین سالهای 

بعید است که منظور شما از شتر در اوستا شتر  نظور شما از نوع دیگری است.فراوان به شتر شده است اما مشخص نیست که م

دوکوهانه بوده است و شتر یک کوهانه سال بعد بعد و با فتوحات ایرانیان در بین النهرین ، فلسطین و مصر به ایران وارد شده 

پیش از  ۷یا  6فاصله زماني بین قرن این فرضیه مبتني بر نقش وی است که بر روی دیوارهای تخت جمشید ، که در  است.

میالد ساخته شده است در جاده ابریشم که نقش مهمي را در تجارت دنیای قدیمي بازی مي کند ، از شتر دوکوهان حمل و 

استفاده گسترده از شتر یک کوهانه برای مقاصد عمومي ،  نقل است ابریشم و سایر محصوالت تجاری استفاده مي شود.
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تولید سریع گوشت و شیر باعث مي شود که عقب نشیني تدریجي شتر دوکوهانه در برابر مناطق شمالي  بارکشي ومیزان

وکشورهائي نظریه قزاقستان ازبکستان مغولستان باشد و در صورت وجود شرایط آب و هوایي و سایر شرایط اقلیمي برای شتر 

زیرا شترهای دوکوهان دارای  وهان استفاده کرده است.یک کوهستان بسیار دشوار بوده و ناچار بوده است که از شتر دوک

مقاومت در برابر مقاومت در برابر راه رفتن در زمینهای سنگالخي بوده اند و همچنین به علت پشم وکرک زیاد است که در 

دامنه بدن وجود دارد که در هوای سرد و باد و طوفانیزه مي شود که به طور مشخص در این اداره و خشک مغولستان و 

کوههای هیمالیا وجود دارد که محافظت از این کشور را محافظت مي کند. احتمال استفاده از نسل شترهای دوکوهانه موجود 

میلیون نفر است که در  2تعداد فعلي شترهای دوکوهان در جهان حدود  درایران از نسل شترهای ترددی فوق العاده است.

آسیای مرکزی و به میزان کمتری در ایران و ترکیه و آذربایجان شرکت مي  پیگیری چین ، مغولستان و افغانستان و

تعداد شترهای دوکوهان در ایران کمتر از یکصد نفر برآورد گردیده است که در مناطق شمال غربي و شرق کشور )استان  کنند.

علوفه و ...( و اعتبار بانکي شترداران اردبیل و گلستان( ایجاد مي کند که باعث عدم حمایت در تأمین آب و نهاده های دامي )

خصوصیات نژادی شتر دوکوهانه: شترهای دوکوهان دارای اشتغال بزرگ و قوی ،  در مي شود. االن انقراض جدی باعث باباشند.

حداقل محصول پشم  نسبتاً کوتاه ، کوه گرد ، لب بزرگتر ، پوشش پشمي ضخیم ، کف پاهای بزرگ و مسطح موجود است.

سالیانه پنج کیلوگرم و در حیوانات نر بالغ ، بیش از هشت کیلوگرم و در نرهای انتخاب شده در ده کیلوگرم افزایش ورک آن 

 850تا  050رنگ شترهای دوکوهان ، تأثیر قهوه شما را حفظ کرده و وزن آن ها را زنده نگه داشته است به  یافته است.

روز  160دوره شیردهي آن  کیلوگرم باشد. 425تا  3۷5ث مي شود آنها کیلوگرم افزایش یافته است که در نتیجه وزن باع

لیتر برای استفاده از انسان  300لیتر شیر تولید شده است که از این مقدار  800تا  ۷00گذشته بوده و در یک دوره شیردهي 

ست و از آن استفاده کرده است که بسیار غني کرده ا Cشیر آن ها را از ویتامین  و بقیه به خوراک دیالقهای معرفي شده است.

به راحتي فرآورده های لبني را ایجاد مي کند که این ماده در ترترهای یک کوهستاني است که به مواد دیگر از جمله کلرید 

 ماه 13دوره آبستني آنوان  بلوغ آن ها در چهارسالگي بوده اند و جبهه گرفتن آنها را فصلي کرده اند. کلسیم اضافه شده است.

نفر مواد شیمیایي دوکوهانه ، یک نفر شتر نر دوکوهانه بسته به توان شتر نر و تغذیه در  25تا  16به ازای هر  طول کشید.

کیلوگرم افزایش مي دهد.هر نفر شتر  35حداقل وزن دیلیکاسیون آنها را در بدو تولد به  جهت آزادی نیاز به وجود دارد.

 45تا  35ماده شیمي دوکوهانه روزانه در فصل تابستان  ماده خشک را استفاده مي کند. کیلوگرم 14دوکوهانه روزانه در حدود 

لیتر  35تا  20لیتر و در فصل زمستان  55تا  45لیتر و شتر نر دوکوهانه در فصل تابستان  25تا  20لیتر و در فصل زمستان 

ر شرایط آب و هوای سرد خشک تطبیق یافته شتر دوکوهان باتوجه به ساختمان بدني خاص خود را د آب را معرفي کنید.

درجه سانتي گراد و در  30شتر دوکوهانا در تابستان تا درجه حرارت  است و قادر به راه اندازی کوهستان و پربرف رفت و آمد.
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ت باری را که شتر دوکوهان ممکن اسمتوسط  درجه سانتي گراد را به خوبي تحویل مي کند. -30زمستان تا درجه حرارت 

کیلوگرم وجود دارد که این موضوع مستقیماً با وضوح جسماني و مسافتي است که باید در آن بستگي  1500حمل کند تا 

 Konrashov کیلوگرم افزایش داد. . 3000و حتي  2550متر( مقدار آن را تا کیلو 15/5داشته باشد و در کوتاه شدن )

چین را بدین شرح گزارش انجام شده: ارتفاع شتر تا بین دوکوهان در شتر  بدن شتر دوکوهانه در( اندازه گیری متوسط 1958)

سانتي متر و در شتر نر  163ر ماده ماده سانتي متر متر و طول بدن د 185سانتي متر متر و در شتر نر  188در ماده شیمیایي 

 466آنها را تر و وزن متوسط سانت م 200تا  1800بلندی شترهای دوکوهان مغولستان بین  سانت متر موجود است. 168

کیلوگرم چربي  100سانت متر است که درشترهای فربه دوکوهان بیش از  40تا  35قطر کوهانورهای بین  کیلوگرم است.

تر شترهای دوکوهان در ایران به دلیل  شترهای مغولستان سری کوچک ، سینه را پهن و پاهایي را مستقیماً دارند. دارند.

های دوکوهانه نر را با مواد شیمیایي یک کوهانه تالقي ساخته شده است که شرکتها در دور اول در کوهستان عشایر ایران شتر

وجود داشته و کوهستان آنرا ترک کرده است از کوهستانهای شترهای یک کوهستان موجود و در مجموع خوش اندام و دارای 

جاد روی پیشاني ، پس سر و زیر چانه بود و یکي از خصوصیات سارکوچک ، گردن کلفت و کشیده ، دم کوتاه ، پشم بلند و م

مشخص آنها در نسل اول این است که همیشه سنگین تر از پدر و مادر بود و وزن آنها را نه تا حاال نه و پنجاه کیلوگرم استفاده 

مل بار بیشتر وعبور از عشایر کشورمان از این دورگها جهت ح مي کند و عملکرد سخت تری نسبت به شتر دوکوهانه دارد.

چرا این تالقي بین اوالد نسل اول  مناطق صعب العبور که شتر دوکوهانه قادر به رفتن است از آنجا که نمي تواند استفاده شود.

به نظر میرسد که در شرایط فعلي به  به بعد به دلیل ضعیف و غیرطبیعي بودن و مرگ و میر زیاد نتاج آنها را نمي تواند شود.

قلت جمعیت آنها ، وجود همخوني باعث مي شود که این نوع شتر شدیدتر شود که راه بین بردن آن وارد خون جدید در  دلیل

بنا به تجربه شترداران یکي دیگر از راههای تکثیر شترهای دوکوهانه در کشور است که وارد خون جدید در  گله وجود دارد.

ر نتیجه آزمایش شتر نر دوکوهانه با ماده یک کوهستان و ماده ماده یک گله ، انجام تالشي تدریجي بین دورهای دیگر د

( ، شتر F3کوهستان با شتر نر دو کوهانه در طول سه نسل موجود است که نتایج حکم در تالقي تدریجي در نسل سوم )

 مي تواند وجود داشته باشد. 94دوکوهانه با درجه خلوص خوني 

 وضعیت پرورش شتر در ایران

پرورش شتر طی سال های اخیر به عنوان یکی از پر سودترین بخش های دامداری در کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است 

این حیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی برای زندگی در شرایط سخت است و به گفته برخی کارشناسان می توان از شتر 

ای دیرینه دارد و گذشتگان از دیرباز از کرک، مو، شیر و در کشور سابقهتعبیر خرما را در بخش کشاورزی داشت. پرورش شتر 
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های کشور و یا به صورت سنتی در برخی کردند. در حال حاضر پرورش شتر به صورت سنتی در بیابانگوشت شتر استفاده می

ته اند و برنامه منسجم و استان های مرکزی و جنوب کشور رواج دارد، و برپایه عادت مردم در پرورش این دام شکل گرف

های شتر مانند شیر و دوغ این حیوان کمتر دقیقی برای توسعه این صنعت در این شهرستان ها وجود ندارد، از این رو فرآورده

های گیرد. در ایران سه نژاد شتر، شترهای دو کوهانه، یک کوهانه و آمیخته که این نژادها دارای تیرهمورد استفاده قرار می

وری از شتر برای باربری یکی از جمله مسائلی بوده باعث نگهداری شتر اند. استفاده از گوشت شتر، کرک، شیر و بهرهدیمتعد

 .شودمی

را تلف کرده و هر  …در شرایطی که خشکسالی و کم آبی بسیاری از دام های استان های کم آب کشور مانند سمنان، کرمان و

مداران کم می شود چرا تاکنون طرح پرورش شتر که در این شرایط به خوبی رشد و نمو سال از جمعیت گاو و گوسفندهای دا

علی رغم نیاز کم به آب، علوفه و  می کند و درآمدزایی باالیی نیز برای صاحبانش دارد مورد توجه قرار نگرفته است. شتر

زمینه های اشتغال و منبع درآمد برای  همچنین مقاومت بسیار باالیی که به بیماری های عفونی دارد یکی از مهم ترین

 .روستاییان به شمار می رود

مناطق شتر خیز ایران عبارتند از: یزد، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان، هرمزگان، گرگان، گنبد، قم، 

هزار نفر رسیده که این  ۳۰۰ به ۱۳۵۴سمنان، خوزستان و اردبیل. بنابر گزارشات وزارت جهاد کشاورزی تعداد شتر در سال 

هزار نفر در  ۱۶۲به  ۱۳۹۲هزار نفر در سال  ۱۶۰تعداد به تدریج رو به کاهش گذارده است. جمعیت شتر و بچه شتر کشور از 

 درصد رشد داشته است۱،۲۵رسیده و برابر  ۱۳۹۳سال 

 تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

رای بقای ساکنان صحرا، اغلب نقش مهمي در میراث اجتماعي و فرهنگي قبایل عنوان منبعي ببه دلیل اهمیت این حیوان به

شود. در این شود که کودک ذکوری متولد ميعنوان مثال، در برخي فرهنگها مالکیت یک شتر وقتي آغاز ميکند. بهایفا مي

خي جوامع، شتر برای جذب همسران یا زنند. یا در برهنگام بند ناف کودک را در یک کیسه قرار داده و به گردن شتر گره مي

 .شودپرداخت غرامت مجرمان استفاده مي

برداری از محدوده چرا ــ که اغلب نیز فقیر دهنده شتر، تسلط خود بر جوامع دیگر را برای بهرهدر مناطق خشک، قبایل پرورش

توانند بیش طور مستمر در حال حرکت هستند. آنها مياند. قبایل شتردار برای چرا و آب حیوانات خود، بهاست ــ حفظ کرده
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دلیل سرعت فزاینده پیمایند. این فاصله، به در دسترس بودن آب و خوراک بستگي دارد. بهاز هزار کیلومتر را در یک فصل ب

 .شهرنشیني، مهاجرت قبایل، موجب درگیری بین فرهنگها و همچنین از بین بردن مراتع و چراگاههای شتران شده است

 متعلق به محصول مورد بررسی   ISICمعرفی کدهای ( 1-3

سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد  International Standard Industrial Classification کد آیسیک مخفف

صنایع( است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کاال، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در 

 .و زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیردسطه شرکت ها

با کمک این سیستم جریان اطالعات به ویژه جریان اطالعات محصول و موجودی ها تسهیل شده و تمام واحد ها به ویژه در 

 .شرکت های بزرگ برداشت ثابت و یکسانی را از هر کد دارند که صحت اطالعات برنامه ریزی را تأمین می کند

 معرفي کد آیسیسک محصول -1جدول 

 

 کد گمرکی شماره سریال کد آیسیسک عنوان محصول ردیف

 ۰۱۰۶۱۳۰۰ ۰۱۲۲۴۱۲۳۰۶ شتر و شترسانان)پرورش حیوانات( ۱

 ۰۲۰8۹۰۰۰ ۱۵۱۱۴۱۲۴78 گوشت شتر تازه بسته بندی شده ۲

 ۰۲۰8۹۰۰۰ ۱۵۱۱۴۱۲۴7۹ گوشت شتر منجمد بسته بندی شده ۳

 - ۰۱۲۱۴۱۲۳۲۳ انانشترس کود خام بجر کود خام ۴

 ۰۴۰۱ ۰۱۲۲۵۱۲۳۳۳ شیر خام شتر ۵

 - ۰۱۲۲۴۱۲۳۳۲ شیر خام شترسانان ۶

 - ۰۱۲۱۴۱۲۳۲8 خام شترسانان شیرشیرخام بجر  7

 

 

 

 ها و تعاریف علمی مشخصات، ویژگی

 انواع روش پرورش شتر

 ـ پرورش وحشی 1

دراین روش گله شتر بدون ساربان دردل کویر رها می شود و صاحب شترها معموال سالی یک بار و احیانا سالی دوبار به سراغ 

شترهای خود می رود تا دیالق های تازه بدنیا آمده را داغ بزند و شترهای پیرگله راحذف نموده، به کشتارگاه اعزام نماید و 

https://unstats.un.org/unsd/classifications
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بمالد و شترهای بیمار را به روش سنتی متداول درمان نماید. در این روش اصول فنی پشم شترها را چیده و روغن منداب 

دامپروری به هیچ وجه رعایت نمی گردد و باالترین تلفات به گله های وحشی وارد می شود زیرا این گله ها در معرض خطر 

 یا و ها ازدیالق توجهی قابل تعداد الیانهس و بوده …حمله گرگ ها و تصادف باکامیون ها در مسیر جاده ها و هارگزیدگی و 

 و دشوار بس کاری دامپزشکی و بهداشتی خدمات عرضه پرورشی روش این در. شوند می تلف طریق این از  بالغ شترهای

 .این روش ارزان ترین روش ممکن شترداری است و درآن شتردار متقبل هیچ گونه هزینه ای نمی گردد .است غیرممکن

 نیمه وحشیـ پرورش  2

در این روش چندین شتردار، یک ساربان استخدام نموده و شترهای خود را به وی می سپارند و ساربان همراه با گله به دل 

کویر می رود و همراه گله می ماند،و وجود ساربان همراه باگله می تواند جلوی بسیاری از خسارت های احتمالی نظیرحمله 

اکامیون ها و یا سرقت شترها را بگیرد. این ساربان ها هم چنین کار پشم چینی، شیردوشی،  گرگ ها به دیالق ها، تصادف با

 .روغن منداب مالی و درمان محلی شترهای بیمار را انجام می دهند، و وجود آنان همراه با گله بسیار مفید و سودمند است

 ـ پرورش نیمه بسته 3

آنان اندک است و این شترداران معموال درحاشیه شهرها ساکن هستند و این روش مختص شتردارانی است که تعداد شترهای 

شترها را همچون گاوها درآغل نگهداری نموده و دربرخی فصول جهت چرا به صحرا فرستاده و در برخی مواقع دیگر اقدام به 

آنها را کشتار نموده و گوشت تغذیه دستی آنان می نمایند. هدف این شترداران معموال فروش شترها به قصابان محلی است تا 

 .آنها را جهت مصرف شهرنشینان عرضه نمایند

 

 

 آغل شتر

 :شود می تشکیل زیر های قسمت از آغل شتر

 ـ جایگاه مسقف ۱

 آبشخور ۲-

 ـ بهار بند ۳
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 ـ آخور ۴

 ـ انبار علوفه ۵

 جایگاه مسقف

این محوطه باید روبه آفتاب ) شرقی غربی یا این محوطه یکی از اساسی ترین مکان های مورد نیاز شتر می باشد و جهت 

متر باشد. شترها در این  ۱۵×8شمالی جنوبی ( و برخالف جهت باد باشد. حداقل مساحت آن برای نگهداری بیست شتر باید 

باید  مکان به استراحت پرداخته و عمل نشخوار کردن را انجام می دهند. دیواره های این جایگاه باید سیمانی باشد اما کف آن

با خاک نرم و یا شن و ماسه پوشانده شود و باید توجه داشت که کف آغل نباید به هیچ وجه سیمانی گردد زیرا که این امر 

 .باعث صدمه دیدن نرمه کف پای شتر می گردد در فصل زمستان می توان کف آغل را با الیه نازکی از کاه یا پوشال پوشاند

 آبشخور

آبشخور باید در وسط بهاربند ساخته شود و در هنگام ساختن آن باید توجه داشت که شتر به علت ساختار آناتومی بدن خود، 

گردن درازی دارد و به همین علت در هنگام آب خوردن چنانچه آبشخور کم ارتفاع باشد این امر، باعث می شود که حیوان 

این رو بهتر است که آبشخور را با ارتفاع مناسب تهیه کرد تا حیوان بتواند به  برای خوردن آب با مشکالتی مواجه گردد، از

 نظافت مدت چند هر راحتی آب مورد نیاز خود را تأمین کند. آبشخور ها باید تمیز و دور از هرگونه حلزون و یا زالو بوده و 

 .شوند

 بهار بند

ر است باید دیواره بهار بند را مرتفع و سرتاسری ساخت تا حیوان با توجه به این که شتر از دست ها و پاهای بلندی برخوردا

نتواند به راحتی از بهار بند بیرون آید. بهتر است که دیواره بهار بند به ارتفاع سه متر باشد. برای نگهداری بیست شتر بهار 

 .متر مورد نیاز است ۲۴×۱۵بندی به مساحت 

  آخور

همان طور که در مورد آبشخور گفته شد، آخور نیز باید مرتفع باشد و ارتفاع آن به یک متر تا یک متر و نیم برسد تا حیوان 

بتواند به راحتی از آن تغذیه کند. البته باید ارتفاع آخور با توجه به سن ون ژاد و بلندی جدوگاه شترها تعیین گردد و برای 

سانتی متر بوده و برای  ۵۰اشته باشد. هم چنین با توجه به حجم سر شتر عرض آن باید بچه شترها باید ارتفاع کمی د
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 شترها برای دار گوشه آخورهای. ساخت آخور کف از سانتی متر بلند تر ۲۵جلوگیری از پخش غذا به اطراف کنار آن را 

 .تا حدودی محدب هستند استفاده شود که هائیی آخور از است بهتر و نیستند مناسب

 تولیدات شتر:

 محصوالت تولیدی از شتر

  شیر

شماری است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. شیر شتر گرم شیر شتر که به دوغ شتر هم معروف است دارای خواص بی

کبد های تر است. شیر شتر برای درمان بیماریباشد و چربی آن نیز سبکتر میو یا سرد آن نسبت به گاو و گوسفند خوشمزه

ها و نرمی استخوان در کودکان و برای درمان های هنگام پیری و شکنندگی استخوانو کم خونی و سل و بیماری

کیلوگرم در  8تا  ۴تواند مقدار زیادی در حدود شتر می .سرماخوردگی، تب و آنفوالنزا و همچنین درمان هپاتیت ب مفید است

قادر به تولید این مقدار شیر  رسد، در مقابل گاوها،کیلوگرم در روز می ۱۵تا  ۱۲روز شیر دهد و این میزان در برخی اوقات به 

نیستند. دوره شیر دوشی در  ها و گیاهان سوزنی چیزی ندارد،در شرایط آب و هوائی گرم و مراتع فقیر که غیر از درختچه

بسیاری از جوامع بشری معتقدند  .لیتر است ۱۰تا  8ماه بوده و متوسط تولید روزانه شیر مابین  ۱8تا  ۱۰شترهای ماده بین 

که شیر شتر دارای خواص معجزه آسا می باشد به همین منظور بسیاری از شتر داران پرورش آن را به منظور تولید شیر و یا 

 .ماست و دوغ شتر انجام می دهند

 

  گوشت

دی جهت خرید گوشت از مملکت خارج گردد با کمبود پروتئین حیوانی و افزایش جمعیت باعث گردیده که همه ساله ارز زیا

توجه به اقلیم مناسب پرورش شتر و تعداد جمعیت شتر در کشور و با رشد و توسعه متعادل می توان از گوشت آن پاره ای از 

 سالیان دراز است که آدمی از گوشت شتر استفاده می کند. در برخی از کشورهای جهان نظیر نیاز جامعه را بر طرف نمود.

سومالی وسودان باالترین میزان مصرف گوشت شتر دیده می شود. خوردن گوشت شتر در بسیاری از روایات و احادیث وارد 

 .شده است

مصرف گوشت شتر در تمام نقاط کشور متداول نبوده ولی در اغلب مناطق شتر خیز رواج دارد مناطقی مانند استان خراسان، 

مان، بخصوص در بخش ها و روستاهای حاشیه کویرهای ایران پروار بندی و مصرف گوشت سمنان، تهران، قم، اصفهان، یزد، کر
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تن در سال برآورد شده است. این گوشت در مقایسه با  ۴۶۰۰شتر متداول است، همچنین میزان تولید گوشت شتر در کشور 

های دیگر حاوی سدیم بیشتر و تگوشت گاو از میزان پروتئین و چربی کمتری برخوردار بوده و در مقایسه با سایر گوش

 .درصد می باشد ۴۹کیلوگرم و بازده الشه آن را  ۲۱۶پتاسیم کمتری است. میانگین وزن الشه این حیوان 

  پوست و پشم

نام خرسک و پوزه بند تولید و همچنین از پوست آن برای تهیه کیف، کفش، زین و کمربند استفاده  از موی شتر، رو اندازی به

شود، ها بافته میشود و عبایی که در شهرستان دشتی در استان بوشهر با این پشمپشم شتر برای عبابافی استفاده میشود. می

 .شهرت جهانی دارد

 ۱۰۰گردد و میزان چربی موجود در کوهان شتر دوکوهانه در حدود از پیخال کامالً خشک آن به عنوان سوخت استفاده می

 .مصرف و دور انداختنی باشدتوان گفت کمتر قسمتی از شتر وجود دارد که بیعبارت دیگر می شود و بهکیلوگرم برآورد می

 

 سن بلوغ شتر

سالگی به بلوغ جنسی می  ۵-۴سالگی و شتر نر در سن  ۳شتر از جمله حیواناتی است که دیر بالغ میشود. شتر ماده در سن 

 .گی استسال 8رسد. ولی مناسب ترین سن برای استفاده از شتر سن 

 دوره آبستنی شتر

 روز۳۹۰تا ۳7۰

 شتر اولین زایش

 سالگی ۵سالگی و یا در سن  ۴اواخر سن 

 شتر شروع زمان شیردهی

 .سالگی شروع میشود. از ماه پنجم یا ششم حاملگی ممکن است شیردهی شتر متوقف شود ۵شیردهی شتر از سن 

 عمر اقتصادی شتر

 .کره تولید می کند 8تا  7. در این مدت  سالگی می تواند حامله شود ۲۰شتر تا سن 
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  نامهای محلی انواع شتر 

 (شتر نر بعد از سه سالگی )بالغ –لوک   -۱

  شتر نر از یک سالگی تا سه سالگی –لوکچه   -۲

 شتر ماده از یک سالگی تا سه سالگی –مجی  -۳

 (شتر ماده بعد از سه سالگی ) بالغ –اروانه  -۴

 بچه شتر تا یک سالگی –دیالغ  -۵

 تا یک سالگی بچه شتر –حاشی   -۶

 درصد ۲تا  ۱ درصد تلفات سالیانه :

 درصد در سال ۶۵با توجه به میزان موفقیت تلقیح  درصد کره گیری :

  کیلوگرم ۵۲تا  ۲۵بسته به نوع شتر  وزن کره شتر هنگام تولد: 

 نکته های مهم هنگام خریدن شتر

خریدن آن، پنج تا هفت سالگی است. کوهان شتر باید حالتی پر داشته باشد و ران های آن قوی و بقیه بهترین سن شتر برای 

قسمت های بدن هم عضالنی باشد. دقت کنید که شتر دارای حالتی شاداب و سرزنده داشته باشد. هنگام خرید به نشستن و 

 .خوابیدن و راه رفتن شتر توجه کنید

ی در شتر دیدید، آن را نخرید. هنگام خریدن شتر با اداره دامپزشکی محل زندگی خود مشورت اگر هرگونه حالت غیر معمول

کنید. زیرا آنها با انجام بعضی آزمایش ها، شما را از سالمت یا بیماری شتر آگاه می کنند. برای جلوگیری از انتقال بیماری به 

 .از این مدت، آن را وارد گله کنید گله، شتر خریداری شده را یک ماه جداگانه نگهداری کنید. پس

 :بندی نژادهای شتردسته

 :توان به سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند ازشتران را از لحاظ تولیدات می

 نظیر شتر سرتاوی، شتر اوالد سیدی شیخ :های شتر شیرینژاد  -۱

شمالی، شتر قصبات، شتر فالحی، شتر دلتا، شتر نظیر شتر جندویل، شتر مغربی، شتر نابل، شتر  :نژادهای شتر گوشتی  -2

 مولد
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 نظیر شتر مهاری، شتر رکبی، شتر رکبی، شتر عیر، شتر هوغار، شتر اوالد بو سیف :نژادهای شتر سواری و مسابقه  -3

 :بندی نژادهای شتردسته

 توان به سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:شتران را از لحاظ تولیدات می

 : نظیر شتر سرتاوی، شتر اوالد سیدی شیخهای شتر شیرینژاد – ۱

: نظیر شتر جندویل، شتر مغربی، شتر نابل، شتر شمالی، شتر قصبات، شتر فالحی، شتر دلتا، شتر نژادهای شتر گوشتی – ۲

 مولد

 شتر اوالد بو سیف: نظیر شتر مهاری، شتر رکبی، شتر رکبی، شتر عیر، شتر هوغار، نژادهای شتر سواری و مسابقه – ۳

گیرد. این نژاد خالص یکی از نژادهای زیبای عربی است که : این شتر برای سواری مورد استفاده قرار میشتر مهاری - الف

ها را به نام شترهای عمانی نیز دارای رنگ روشن بوده و به سرعت و کوچکی جثه و سبکی وزن معروف است و معموالٌ آن

 باشد.در تمامی نواحی عمان پراکنده است و هنوز وسیله اصلی حمل ونقل میشناسند. این نوع شتر می

این نژاد از شتر در جنوب ایران نیز وجود دارند. همچنین شتر مهاری در مناطق جنوبی کشور لیبی، تونس، الجزائر و شمال 

ری کوچک و اندام حرکتی کشیده و اند. این نوع شتر اندام و سشرقی موریتانی و جنوب شرق شبه جزیره عربستان پراکنده

تر دهند اما به تدریج خسته شده و از سایر شتران عقبپشم کم دارند و در آغاز مسابقه سرعت زیادی از خود نشان می

ها رنگ اغلب آنان سفید یا عسلی کم رنگ است و به آن رسد.کیلومتر در ساعت می ۳۵مانند. سرعت این نوع شترها به می

گویند. سالیانه مسابقات متعددی در کشورهای عربی نظیر امارات عربی متحده، کویت، عربستان سعودی، می« مغتیرشترهای »

دهند و معموالٌ شود که معموالٌ شترهای مهاری در این مسابقات رده اول جدول را به خود اختصاص میلیبی و اردن برگزار می

شود و گاهی ممکن است که یک شتر ید وفروش شترهای گران قیمت برپا میدر کنار این مسابقات، نمایشگاهی نیز برای خر

های گرم وخشک و مخصوصاً شتر مهاری قدرت تحمل محیط هزار دالر خرید وفروش شود. ۴۵تا  ۴۰مهاری خوب تا قیمت 

وجهت رفت وآمد بین  د اندادهصحراهای شنی را دارد و اعراب ساکن آفریقا از دیرباز این شتران را مورد استفاده قرار می

 کردند.های شمال و جنوب آفریقا از آن استفاده میها و گذر از بیابانواحه
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ها و پاهای بلند و کشیده و به عنوان شترهای سواری و : شترانی زیبا خوش قوام، کوچک اندام، با دستشتر الرکبی - ب

در الجزایر و « عین صفرا»الیه مهاری است. این شتران در منتهی مسابقه بسیار مورد توجه هستند. اصل این شتران از شتران

 الیه شمال کشور موریتانی وجود دارند.در منتهی

شود و شتری است : این شتر در موریتانی و سنگال برای حمل ونقل بارهای سنگین تربیت میGandiol شتر جندیول - پ

که حجمی بزرگ، وزن سنگین وعضالتی ستبر و قوی دارد. زیرا که در اطراف رودخانه سنگال علف فراوانی برای غذای آن 

ها و پاهای قوی برخوردار بوده و و از دست شود که نقش مهمی در پرواربندی شتران دارد. رنگ این شتر تیره است یافت می

 باشد.باشد، حرکت این شتر آرام میخشن می

 

ای از شترهای سودانی، مصری و تونسی است. حجم بدن آن متوسط تا بزرگ است. این : این شتر آمیزهشتر مغربی – ت

اند و جهت اهداف متعددی همچون ندهشتران در بیشتر مناطق شمال آفریقا )نظیر مصر، الجزائر، تونس و مراکش( پراک

ای و ها معموالً قهوهگیرند. این شتران جهت پرواربندی مناسب هستند. رنگ آنکشاورزی، حمل ونقل مورد استفاده قرار می

 پشم آنها بلند است.
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دهند و به آنها میپرورش « طوارق»: شتر مخصوص صحرای بزرگ است و این نوع شتر را قبایل مشهور Air شتر عیر – ح

شود. از بین شترهای عیر، ها استفاده میگویند. شبیه شترهای مهاری بوده و برای نقل وانتقال سریع از آنمی« شتران ادرار»

گیرند. شترهای ادرار در کشور مالی نیز شترهایی قوی بوده و اصوالً جهت سواری مورد استفاده قرار می« االزود»شترهای 

 گیرند. این شترها بلند قد، الغر بوده و کوهانی کوچک دارند.جهت بارکشی مورد استفاده قرار میوجود دارند و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخصات شتر نر یا لوکم

شتر نر که به آن لوک می گویند، اهمیت زیادی در پرورش شتر دارد. یک شتر نر خوب باید به طور کامل خصوصیت های 

تناسب کافی داشته باشد. برای استفاده بهتر از شتر نر درگله این خصوصیت ها مهم جنس نر را داشته باشد. بدن آن هم 

هستند. لوک باید دارای سرکوتاه، پیشانی برجسته و درشت باشد. به عالوه گوش های یک لوک خوب باید کوتاه و رو به جلو 

مچنین تا حدودی سر و کوهان در یک باشد. سر لوک باید نسبت به قسمت ایستاده گردن زاویه نود درجه داشته باشد. ه

ردیف قرار گرفته باشند. شانه و سینه شتر نر هم باید عمیق، قوی و عضالنی باشد. به عالوه جایی که بازو و سینه وصل می 

شود، از تناسب کافی برخوردار باشد. ران ها و بازوهای یک شتر نر خوب، فشرده و عضالنی است و ساق های آن راست و 

 رار دارندمستقیم ق

 رفتارشناسی شتر

شترها بطور کلی رفتاری آرام و هوشی محدود دارند و بردباری، تحمل سختی ها و بی تفاوتی در برابر عوامل جوی نامناسب، از 

ویژگیهای آنها به شمار می آید. این حیوانات در دشوارترین شرایط آب و هوائی، بی غذائی و بی آبی به کار خود ادامه می دهند 

 .این کار را تا آخرین رمق باقیمانده خود دنبال می کنند. شتر ماده معموالً آرامتر از شتر نر می باشدو 
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شتر نسبت به تحمل درد و در قبال بیماریها تا حدودی مقاوم تر از سایر دامهاست و کمتر عالئم خستگی و ناراحتی از خود 

نظر داشت زیرا که در هنگام بیماری نیز بدون هیچگونه اظهار بروز می دهد. به همین جهت باید به دقت حیوان را تحت 

 .ناراحتی همچنان به کار خود ادامه می دهد و امکان دارد ناگهان از پای بیفتد

گاهی اوقات، برخالف آنچه گفته شد، شترهایی را می توان یافت که رفتار ناخوشایندی نظیر سرکشی، نافرمانی و لجبازی از 

بطور کلی، رفتار شتر در درجه نخست به طریقه نگهداری، پرورش و برخورد با شتر بستگی دارد، بویژه  خود نشان می دهند.

اگر نگهداری شتر توسط افراد کم تجربه انجام شود، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت، چه اینکه شترها در قبال برخورد 

باید افزود که هرچه در سنین پائینتر به آموزش شتر اقدام شود  محبت آمیز پرورش دهندگان خود رفتار مثبتی خواهند داشت.

 .بهتر است و باعث می شود که شتر رفتار بهتری از خود نشان دهد

 است ممکن و دهد می بروز خود از ناخوشایند و عصبی رفتارهای از هایی دوره مستی، یا و جفتگیری فصل در بویژه شتر نر، 

 .آورد می در خود از صداهائی چنین حیوان که هنگامی آورد، بیرون خود از ای آزاردهنده و بلند صداهای که

 :تعدادی از ویژگی های منحصر به فرد شتر

در حالی که بعضی از چهار پایان، تنها از گوشتشان و برخی دیگر نیز بیشتر از شیرشان استفاده می شود و از بعضی دیگر  -۱

باربری مناسب هستند، شتر حیوانی است که هم از گوشت و شیرش استفاده می شود تنها سواری می گیرند و برخی نیز برای 

 و هم از آن برای سواری و باربری بهره می برند

شتر، نیرومندترین و مقاوم ترین حیوان اهلی است که می تواند بار فراوانی را حمل کند. هنگامی که در حالت خوابیده   -۲

مل کنند، با یک حرکت سریع برمی خیزد و روی پا می ایستد، در حالی که دیگر چهارپایان است، اگر بار سنگینی را بر او ح

قدرت چنین کاری را ندارند. این حیوان برای حمل بار تا بیش از نیم تن و نیز برای کشیدن چرخ دستی مورد استفاده قرار می 

 .گیرد

های ناهموار و شنزارهای سخت بگذرد که به همین دلیل، عرب  شتر می تواند هر روز مسافتی طوالنی را بپیماید و از زمین -۳

 .روز توان تحمل تشنگی و گرسنگی شدید را دارد ۲۰تا  ۱۰نامند. در فصل های خشک می« کشتی بیابان ها»ها آن را 

ولی این حیوان کند. در کاروان معمکیلومتر در ساعت حمل می ۵کیلوگرم بار را با سرعتی معادل  ۲7۰تا  ۱7۰در کاروان بین 

درصد  ۳۰شتر به خشکی بسیار مقاوم است، تا حدی که گاهی  .کندکند و پس از آن آب و غذا دریافت میپنج روز حرکت می

 .یابد؛ امری که ممکن است در انسان و حیوانات اهلی دیگر منجر به مرگ شوداز وزن شتر با از دست دادن آب بدن کاهش می
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این کاهش را ظرف چند دقیقه جبران کند. کمترین گردش آب را در میان حیوانات دارد و قادر به تواند جالب اینکه، شتر می

شتر برای پایین آوردن دمای بدنش به تعریق نیازی ندارد، بنابراین آب را در  .هاستها و دفع آنها از کلیهنمک از رودهجذب آب

دهد و به درجه تا عصر تغییر می ۴۱نتیگراد در اوایل صبح تا درجه سا۳۴کند. شتر دمای بدن خود را از بدن خود حفظ می

است که متناسب با اختالف زیاد اکنون آشکار شده .کنداین ترتیب از گرمای روز برای گرم کردن بدن خود در شب استفاده می

 .کنداستفاده نمیتواند آب بدن خود را حفظ نماید، زیرا که از این آب برای خنک کردن بدن بدنش می  درجه حرارت

 .کندهای نرم جلوگیری میپاهای پهن شتر کوهاندار از فرو رفتن این حیوان در ماسه

کننده در تابستان نیز جالب توجه است؛ شتر استوایی موهای تغییر پوشش شتر از پشم در زمستان به موهای براق منعکس -۴

عنوان یک تنها بهکند. کوهان نهن خود در طول سال حفظ میکننده صاف را بر بدریزد، اما یک پوشش منعکسخود را نمی

آوری چربی بدن در کوهان، های آن، این است که با جمعمخزن ذخیره آب و چربی است، بلکه یکی از بزرگترین استفاده

 .ماندتر میبافتهای زیرجلدی تقریباً بدون چربی هستند، در نتیجه بدن خنک

 .است و هرگونه رستنی حتی خار و خاشاکی را می خورد تغذیه شتر، بسیار کم خرج -۵

کند، با ویژگی شتر در شرایط نامناسب جوّی، میان توفان های سخت بیابان که چشم و گوش هر جانداری را کور و کر می  -۶

 .دخاصی که خداوند در پلک ها و گوش ها و بینی اش قرار داده است، مقاومت می کند و به راه خود ادامه می ده

شتر با داشتن قدرت فیزیکی باال، از رام ترین حیوانات است، به گونه ای که یک کودک خردسال نیز می تواند مهار یک  -7

گیری(، به ویژه در فصل جفتگردد )بهقطار شتر را در دست بگیرد و هر جا که می خواهد، ببرد. البته گاه ناگهان مهاجم می

 .ار، شتران نر و ماده از هم جدا گردندهمین جهت بهتر است که در هنگام ک

بیماری های شایع شتر بسیار محدود است، عمده ترین بیماری های درونی شتر عبارتند از: اسهال، میوپاتی تغذیه ای، نفخ   -8

درد دل » شکم، بیماری انحراف گردن، بلعیدن اجسام خارجی، تورم ضربه ای نگاری، هماتوری، تورم شیردان، کوری و کولیک 

 .«شدید

برابر بیشتر از شیر گاو آهن و سه برابر بیشتر  ۱۰شیر شتر بیشتر از هر شیر دیگری در طبیعت شبیه شیر انسان است و  -۹

ویتامین ث دارد. اگر بدنتان تحمل الکتوز را ندارد بدون هیچ مشکلی می توانید این شیر را بنوشید. شیر آن بسیار چرب و پر 

شود، دلیلش این است که فروش شیر شتر در وجود این شیر شتر در فروشگاه های آمریکا دیده نمیاز مواد غذایی است با 

 .ایاالت متحده غیرقانونی است
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گوشت آن در دین اسالم حالل است، اما ذبح آن با دیگر جانوران حالل گوشت متفاوت است و باید آن را نحر کرد، در  -۱۰ 

حرام گوشت می دانند، همچنین هندوها و زرتشتیان نیز از خوردن آن امتناع می ورزند. از  آیین یهود به دلیل نداشتن سُم آنرا

از خواص آن می توان به؛ پیشگیری از زایمان زودرس، تسکین دردهای  .گوشت شتر طبعی گرم دارددیدگاه طب سنتی

غذایی و خواص دارویی و  گوشت شتر از ارزش .روماتیسمی، تقویت قوای جسمانی و جنسی از خواص گوشت شتر است

درمانی بسیاری برخوردار است، در روایات دینی ما به مصرف آن بسیار توصیه شده است. در روایاتی از حضرت رسول)ص( 

 .آمده است که گوشت شتر را بخورید حتی سالی یک بار

ها، پتو، فرش، اختن خیمهکنند، پشم شتر را در سپوست آن برای ساختن کفش، کمربند، صندلی و لباس استفاده می  از -۱۱

ها فرش و چادر استفاده می کنند و از پیخال کامال خشک و هم چنین از مدفوع خشک شده آن برای روشن کردن آتش لباس

 .استفاده می شود

 

 استاندارهای ملی محصول -5-

. 

 وجه به بررسي های انجام شده استاندارد های پرورش شتر به شرح جدول زیر اعالم مي گرددبا ت

 (: استاندارد های ملي محصول طرح02جدول 

 شماره استاندارد ملي عنوان استاندارد ردیف

 20805 ویژگیها و روش های آزمون-شیر خام شتر 1

 

 

 

  کشور سرمایه گذاری اقتصادیمورد بررسی در سیاست های کالن  طرح و محصوالتتحلیل جایگاه ( 2فصل 

 گذاری های سرمایهدر اولویت طرحبررسي جایگاه   -2-1      

 چاه ۱۰۰ از ذخایر این از کدام هر که است سنگین و سبک دام انواع ژنتیکی ذخیره زمینه در کشورها ترینغنی از یکی ایران 

 داریم شتر کشور استان ۲۵ در ما: »افزایدمی وی.« کنیمنمی استفاده ژنتیکی تنوع این از ما متأسفانه اما است ارزشمندتر نفت
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 و سیستان هرمزگان، هایاستان در شودمی گفته مسابقه یا ریسینگ شتر آنها به که( تندرو) جماز شتر مانند نژادها برخی که

 تواندمی و است فارس خلیج حاشیه کشورهای عالقه مورد که هستند نژادهایی جمله از یابند؛می پرورش بوشهر و بلوچستان

 حوزه عربی کشورهای در درآمدزایی هایراه از یکی شترسواری مسابقه برگزاری.« باشد کشور برای خوبی ارزی درآمد منبع

 نرفته هاگیری تصمیم میز روی آن جدی برنامه هنوز اما کند درآمدزایی میدان این در تواندمی هم ایران. است فارس خلیج

 و سیستان استان ۲ در درصد ۵۰ تقریباً کشور در شتر نفری هزار ۱8۵ جمعیت از حاضر حال در علیان، گفته به. است

 مابین ایدرجه ۴۰ دمای تفاوت و اقلیمی شرایط. دارند قرار دیگر استان ۲۳ در مابقی و هستند جنوبی خراسان و بلوچستان

 نفر، هزار 7۰۰ حدود چهل دهه در شتر جمعیت. باشد داشته شتر مختلف هایاکوتیپ ایران که شده موجب کشور هایاستان

 شتر پرورش توسعه طرح مجری. است رسیده نفر هزار ۲۰۰ زیر به توجهیبی دلیلبه حاضر حال در و نفر هزار ۵۰۰ پنجاه دهه

 نخست اولویت. برسد نفر میلیون نیم و یک به کشور شتر جمعیت است قرار ساله ۱۰ برنامه یک قالب در: کندمی خاطرنشان

 هپاتیت ضد داروی یک عنوانبه تواندمی فرآورده این. است فراسودمند غذای یک عنوانبه شتر شیر تولید هدف با شتر پرورش

 محموله نخستین خوشبختانه: کندمی تأکید وی. است شتر گوشت تولید آن از پس و بگیرد قرار استفاده مورد دیابت ضد و

 کشور برای ارزآوری یورو ۱.۵ شتر خشک شیر پودر گرم ۲۰هر. شد صادر چین کشور به پیش چندی شتر خشک شیر پودر

 به شتر صنعتی پرورش توسعه منظور به دولت اما شودمی انجام سنتی صورتبه شتر پرورش اعظم بخش حاضر حال در. دارد

 برای ایبرنامه چه طبیعی منابع سازمان و کشاورزی جهاد که آیدمی پیش سؤال این حاال .دهدمی خوبی تسهیالت متقاضیان

 به زیست محیط شرایط هم و بچرخانند شتر پرورش با را زندگی چرخ بتوانند شترداران هم که دارند؟ تضاد این برداشتن

 محیط از تواننمی بومی منافع تأمین بدون شکبی شوند بلوچستان و سیستان از مهاجرت به مجبور شترداران که نرود سمتی

 .کرد دفاع طبیعی منابع و زیست

نظر از جمله :مشوق های خاص، معافیت های مالیاتي ،کاهش و افزایش  مورد خدمات از دولت حمایتي هایسیاست بررسي   -2-2     

  تعرفه گمرکي ، پرداخت تسهیالت و ... 

 مزایای پرورش شتر

آبی پرورش شتر جزء پرسودترین مشاغل در بخش دامداری است که مورد توجه در سالهای اخیر با توجه به خشکسالی و بی

تواند از بی ارزش ترین آبی سازگار است و میقرار گرفته است، شتر حیوانی است که با شرایط خشک و سخت بیابانی و بی

 بیابنی برای تغذیه استفاده کند.گیاهان 
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تواند ورش شتر می توان از از پوست، گوشت، شیر، کرک و کوهان آن استفاده کرد و استفاده از هرکدام از این موارد میبا پر

یکی از مشکالتی که امروزه در بیشتر جوامع با آن روبرو هستیم مشکل  ر را به صنعتی سودآور تبدیل کند.صنعت پرورش شت

 تواند نقش مهمی در جلوگیری از سوء تغذیه ایفا کند.می سوء تغذیه است، مطمئنا استفاده از شیر شتر

 تبدیل تهدید های پرورش شتر به فرصت ها

در شرایط بحرانی خشکسالی در کشور و در حالی که وضعیت بارندگی مساعد نیست و چشمه ها و چاه ها هر سال با کاهش 

ت در کشاورزی و یا صرفه جویی در مصرف آب و سطح آب روبرو هستند مدیریت مصرف آب و اقتصاد تنها تغییر الگوی کش

اجرای طرح های مکانیزه آب نیست، پرورش شتر پتانسیلی که دارد می تواند خشکسالی را به فرصت تبدیل کند و با یک 

د مدیریت برنامه محور می توان از چنین شرایطی استفاده کرده و در نهایت موجب تقویت اقتصاد روستاها به عنوان پایه اقتصا

 .جامعه شد

جهان قرار دارد و در آسیا رتبه هفتم را دارد. در مناطق خشک و کم آبی مانند استان  ۲۰ایران از نظر پرورش شتر در رتبه 

هزار هکتار مرتع دارد پرورش شتر یک مزیت اقتصادی به شمار می رود. شتر در استفاده از مراتع با هیچ دام  ۹۵۰بوشهر که 

واقع شتر از علوفه ای استفاده می کند که توسط سایر دام ها استفاده نمی شود، این حیوان از خار  دیگری رقابت ندارد، در

 .شتر یا گیاهان شور دیگر استفاده می کند و با مصرف آن ها می تواند تولید شیر و گوشت داشته باشد

 

عالیت هایی با بهره گیری از روش های صنعت شترداری وضعیت موجود، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد به همین دلیل ف

میالدی در  ۲۰۱۳نوین پرورش شتر آغاز شده تا ایران از کشورهای همسایه در این زمینه عقب نیفتد. پرورش شتر تا سال 

درصد رشد داشته و در این میان عمان بیشترین رشد و امارات بزرگترین مزرعه شتر  ۱،۴۵کشورهای همسایه به طور متوسط 

دارد، اما شاخص ایران در این زمینه منفی بوده است. در حالی که بیابان های ایران در حال گسترش است و کره  جهان را

زمین گرم تر می شود، در چنین شرایطی با توجه به رویکرد اقتصادی مقاومتی، شترداری از ارزش افزوده باالتری نسبت به 

 .دیگر فعالیت های مشابه برخوردار است

 شتر  پرورشی و ریتیمدی مشکالت

 با مقایسه در شتر کم وری ه بهر به منجر که بیابان در دام کردن رها با ابتدائی مدیریت و سنتی دامداری شیوه بودن غالب -۱

 .شود می شتر به توجه و نظارت در کفایت عدم دلیل به پرورشی های ه شیو سایر
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 _ .دار گله هر ازاء به دام تعداد میانگین بودن پایین -۲

 نوین واحدهای توسعه به توجهی بی -۳

 .شود می شتر بیولوژیک بهره کاهش به منجر که شتر باروری و تغذیه مانند صحیح مدیریت به توجه عدم -۴

 حتی و مسافران به آسیب شتر،  مردن شتردار، خسارت که ساربان نبود دلیل به شتر بودن رها از حاصل ای ه جاد تلفات -۵

 .دارد درپی را آنان میر و مرگ

 رفع مشکالت راهکار

 از مدت کوتاه در شود می پیشنهاد شیرگیری،  تا مانیحاشی ه زند همچنین و تولیدمثلی صفات عملکرد بودن پایین به توجه با

 و ی اقتصاد بازدهی افزایش برای درمانی و بهداشتی اقدامات فالشینگ، تکمیلی، تغذیه دادن مانند محیطی شرایط بهبود طریق

 آمیخته و ها هلگ در لوک جابجائی ژنتیکی، بهبود انتخاب، مسیر از درازمدت در و شود اقدام پرورشی سیستم این در دآوری سو

 .کرد تصحیح را شتر بیولوژیک بهره افزایش برای پرورش مدیریت روند علمی، و اصولی گریهای

  .کشور در شتر پرورش مدیریت ساختار  بهبود برای آن های ه فرآورد و شتر صادرات و ردات وا سود از درصدی دادن قرار -۱

 قرار شتر، ای ه جاد عبور و شترخیزمناطق  در حصارکشی برای قضائی و انتظامی نیروی راه، وزارت با تعامل و هنگیهما-۲

 قوانین اصالح و شتر شبانه شناسائی برای ق طری ارائه شترها، گذاری پالک برای اعتبار تخصیص هشداردهنده، تابلوهای دادن

 .شتر مطلوب داری نگه و کنترل جهت در شتردار نفع به

 مکان یابی پروژه

به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیم متفاوت، بستر مناسبی برای احداث پرورش شتر و پیشبرد اهداف  خراسان شمالی استان

ها نشان رود از این رو باید زمینه شکوفا شدن این ظرفیت را در منطقه فراهم کرد لذا بررسیاقتصاد مقاومتی به شمار می

های ع محصوالت و همچنین خواص درمانی و دارویی فرآوردههای پایین پرورش، تنودهد در کنار ایجاد اشتغال، هزینهمی

 .ترین دالیل رونق صنعت پرورش این حیوان استشتری، از مهم

های دامداری، در کشور مورد توجه قرار گرفته است، این پرورش شتر طی سالهای اخیر به عنوان یکی از پر سودترین فعالیت

توان از شتر، تعبیر د در شرایط سخت زندگی کند و به گفته برخی کارشناسان میتوانحیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی، می

 .خرما را در بخش کشاورزی داشت
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شود و مشتری در حالی که در صورت پرورش صنعتی این حیوان که در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می

 .ری کرد که اقتصاد دامداری استان کرمان را متحول کندتوان صنعتی سود آور را پایه گذاخاص خود را نیز دارد می

 بررسی چشم انداز رو به رشد صنعت پرورش شتر در جهان

تواند کمک شایانی به وضع معیشت افراد درگیر در پرورش آن شتر برای تغذیه تقریباً هیچ رقابتی با دیگر حیوانات ندارد و می

در شرایط خشکسالی شتر را گزینه ای کم هزینه برای تولیدات پروتینی می کند؛ کند. میزان مرگ و میر پایین و مقاومت باال 

 .سومالی، سودان و پاکستان سه کشور برتر جهان در پرورش شتر هستند

 توسعهمغفول واقع شدن سهم شتر در امنیت غذایی کشورهای درحال

توجهی در امنیت غذایی است و سهم قابل های گرم و خشک سازگارفرد است که با محیطشتر یک گونه مهم و منحصربه

توسعه عموماً توسط عوامل متعددی که تمایل به ناچیز خانوارهای عشایری دارد. سهم شترها در رفاه انسانی کشورهای درحال

 ها دارند، ناشناخته مانده است. اوالً برآورد جمعیت شترها به دلیل عدم سرشماری منظم معموالًدانستن ارزش واقعی آن

ها در معیشت و شوند؛ بنابراین سهم آنندرت وارد یک سیستم بازاریابی رسمی میها بهنادرست هستند، ثانیاً محصوالت آن

های توسعه ملی توجه خیلی کمتری به پیشرفت های متمادی در برنامهشود. درنتیجه سالشدت ناچیز دیده میاقتصاد ملی به

 .بخش شتر شده است

 فرد شتر در سازگاری با مناطق خشکبههای منحصرتوانایی

را بگیرد. « کشتی کویر»خشک جهان باعث شده تا لقب های خشک و نیمهپذیری شتر و زنده ماندن در محیطقابلیت تطبیق

های مهم در اکوسیستم بیابان کرده است. این فرد این حیوان آن را مناسب برای پر کردن جایگاهسیستم فیزیولوژیک منحصربه

نظیری در تبدیل منابع گیاهی ناچیز کویر به شیر و گوشت و فیبر دارد. شتر برای تغذیه تقریباً هیچ ان همچنین توانایی بیحیو

تواند کمک شایانی به وضع معیشت افراد درگیر در پرورش آن کند، مشروط بر اینکه رقابتی با دیگر حیوانات ندارد و می

های بهداشتی از حیوان تکمیل های مدرن پرورش و مراقبتشیوه خود را با روش های مدیریت سنتیپرورش دهندگان سیستم

تنها مناطق بسیار خشک بلکه مناطق شهری در بسیاری از کشورها را تأمین کند. در تواند شیر و گوشت نهکنند. شتر می

بسیار پایینی دارد. با توجه به  ومیرصورت بروز خشکسالی شتر در مقایسه با دیگر نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ نرخ مرگ

 .ترین حیوان برای توسعه استهای گرم شدن جهانی کره زمین شتر احتماالً مناسببینیپیش
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 فارس فرصتی برای توسعه صادرات گوشت شتربازار کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج

یر گاو از کیفیت نگهداری باالتر برخوردار است. شیر شتر به دلیل باال بودن پروتئین و خاصیت ضد باکتریایی در مقایسه با ش

عنوان یک حیوان لبنی خوب عمل سازد تا بههای برجسته لبنی را دارا است که آن را قادر میشتر پاکستانی تمامی ویژگی

 .های لبنی شوداندازی پتانسیلتواند مبدائی برای راههای نوین میکند. دامداری شتر شیری با استفاده از روش

گوشت محصول جانبی شتر است و به نظر می سد تقاضا برای گوشت شتر در میان جوامع در حال افزایش است. بازارهای 

های صادراتی پرسود در مصر، لیبی و عربستان سعودی و اند اما فرصتخوبی توسعه داده نشدهگوشت شتر به جز در سودان به

درصد  ۵۰تا  ۵ندین کشور آفریقایی و آسیایی مصرف گوشت شتر معادل فارس وجود دارد. در چدیگر کشورهای حاشیه خلیج

دهد که گستره وسیعی برای تغییر ژنتیکی و شده از وزن زنده شتر نشان میها است. تغییرات گزارشگوشت قرمز تولیدی آن

 .های تولیدی وجود داردتوسعه نوع گوشت

 نتیجه گیری

 ...شتر هستید باید به شتر عشق بورزید خواهد، اگر در فکر پرورششترداری عشق می

این مطلب با مطالعه چندین سایت معتبر و مشاهده و پیاده سازی گزارش های رسمی از پرورش دهندگان شتر نگارش شده، 

بنابراین تمام تحقیقات اینترنتی را من به جای شما انجام داده ام پس اگر تصمیمتان قطعیست بگردید به دنبال پرورش 

ی که بتوانید مالقات حضوری داشته باشید و بعد از تحقیق میدانی ان شاهلل کارآموزی و سپس سرمایه گذاری تان را دهندگان

 .شروع کنید و با توکل به خدا و همت خودتان حتما موفق خواهید شد

 ۱۳۹۵آمار جمعیت دام و طیور استان در سال  -۳جدول 

 

 

 

 

 پروتئینی استان: میزان تولید فرآورده های 4جدول 
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 95 تا 93: میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97 تا 94: میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان 5جدول 
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 1398شهرستان تا پایان سال تان خراسان شمالی به تفکیک : تعداد واحد های دامی صنعتی اس6جدول 

 ۱۳۹8تا پایان سال  ۱۳۹7تا پایان سال  ۱۳۹۶تا پایان سال  ۱۳۹۵پایان سال تا  شهرستان

 8۳ 78 77 ۶۹ اسفراین

 ۱8۳ ۱7۲ ۱۶۱ ۱۵7 بجنورد

 ۹ 8 7 ۵ رازوجرگالن

 ۱۰۶ ۹۳ 7۳ 7۱ شیروان

 ۴۰ ۳۱ ۲7 ۲۶ فاروج

 ۴۰ ۳۰ ۲7 ۱۵ مانه وسملقان

 ۲۰ ۱8 ۱8 8 گرمه

 ۳۶ ۳۳ ۳۱ ۳۰ جاجرم

 ۵۱7 ۴۶۳ ۴۲۱ ۳8۱ کل استان

 

 

 

 

 : میزان تولید فرآورده های پروتئینی استان7جدول 

 شرح
 ) عملکرد ( ۱۳۹۶ ) عملکرد ( ۱۳۹۵ ۱۳۹۴)عملکرد( ) عملکرد ( ۱۳۹۳

 درصد میزان تولید درصد میزان تولید درصد میزان تولید درصد میزان تولید

 ۲۶.8 ۵۶۹8.۰ ۲۹.۹ ۶۰۵۹.۰ ۳۳.۱ ۹۴7۶.8 ۳۳.۰ ۹۱۰۲.۰ گاو گوشت قرمز

 ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ گاومیش )تن(

 
 7۲.۹ ۱۵۵۱۱.۰ ۶۹.۶ ۱۴۰7۶.۲ ۶۶.۶ ۱۹۰۹7.۰ ۶۶.7 ۱8۵۰۱.۰ گوسفند و بز

 
 ۰.۳ 7۰.۰ ۰.۵ ۹۵.۹ ۰.۳ ۹۶.۱ ۰.۴ ۹۶.۰ شتر

 
 ۱۰۰ ۲۱۲8۰ ۱۰۰ ۲۰۲۳۱ ۱۰۰ ۲8۶7۰ ۱۰۰ ۲7۶۹۹ جمع کل
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 1398دام کشور در سال : میزان 8جدول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 م دوفصل 

 مطالعات فني
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 الف: هزینه هاي ثابت

 هزینه هاي ثابت( الف

 ( زمین1

متر آن برای فضا  ۲۹حدود متر مربع بوده که  ۶۳ نفرحداقل زمین مورد نیاز برای تاسیس  واحد های پرورش شتر به ازای هر 

 ۳۱۶۳به مساحت  طرح یمحل اجرا نیزمهای مسقف و غیر مسقف و بقیه برای گردشگاه و فضای سبز درنظر گرفته می شود 

 یمحوطه ساز متر مربع ۱77۲فضای غیر مسقف و  متر مربع 88۴متر مربع  بنا و  ۵۰7احداث  بایستی جهت متر مربع 

 . خواهد شد ممناسب انجا یزیر یبه شناژ و بتون نبوده و با سنگ و شفته آهک، پ یازیو با توجه به نوع خاک، ن تسطیح گردد

دهنده بایستی به تهیه زمین و مزرعه مناسب اقدام نماید. برای احداث واحد پرورش اسب بایستی از قبل از هر اقدامی پرورش

 .قیمتی استفاده نمود که ازنظر کشاورزی باارزش نیستندهای ارزانزمین

 (ريال هزار)طرح انجام از قبل مطالعاتي هاي هزينه( 1-2دول ج

 مبلغ شرح رديف

 3000 نظر مورد زمين خاك و آب مطالعه 1

 3000 نظر مورد منطقه هواشناسي مطالعه 2

 10000 كارشناسان ذهاب و اياب هاي هزينه 3

 60000 بره و نقشه طرح تهيه به مربوط هزينه 4

 25000 هزينه صدور مجوز موافقت اصولي و تاسيس  5
 3030 %3          نشده بيني پيش 6

 104030 كل جمع

 

 
 هزينه خريد و آماده سازي زمين-2-2جدول 

قيمت كل )هزار  قيمت واحد )ريال( mمساحت 2 مشخصات موضوع رديف

 ريال(

واگذاري اراضي مليزمين  خريد زمين 1  3163 - - 

كشي حصار 2 ر با بلوك و سيمانمت2به ارتفاع   100 800000 80000 

شن ريزي كوبيدن و –تسطيح  محيط سازي 3  300 150000 45000 

 ---- ---- 1472 ------- فضاي آزاد 4

%3 پيش بيني نشده 5  ---- ---- 3750 

 128750 جمع كل 6
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 و جایگاهساختمان  -2

 
این محوطه یکی از اساسی ترین مکان های مورد نیاز شتر می باشد وجهت این محوطه باید روبه آفتاب ) شرقی غربی یا 

متر باشد . شترها  ۱۵*  8شمالی جنوبی ( وبرخالف جهت باد باشد . حداقل مساحت آن برای نگهداری بیست نفر شتر باید 

ردن را انجام می دهند . دیواره های این جایگاه باید سیمانی باشد اما کف در این مکان به استراحت پرداخته وعمل نشخوار ک

آن باید با خاک نرم ویا شن وماسه پوشانده شود وباید توجه داشت که کف آغل نباید به هیچ وجه سیمانی گردد زیرا که این 

 ا الیه نازکی از کاه یا پوشال پوشاندامر باعث صدمه دیدن نرمه کف پای شتر می گردد در فصل زمستان می توان کف آغل را ب

. 

 تعيين مي شود: 3-2شماره  حداقل مساحت مورد نياز براي واحد نگهداري و پرورش شتر،به شرح جدول 

 : حداقل مساحت مورد نیاز برای واحد نگهداری و پرورش شتر -3-2جدول 

غیر 

 (مسقف)محصور
انمسقف/سایب  نحوه بهره برداری واحد جایگاه/پناهگاه 

 (شتر ماده مولد )اروائه ۶ ۱۲

پرورش شتر داشتی   

 (شتر نر مولد)لوک ۶ ۱۲

سال ۱بچه شتر ماده/نر کمتر از  ۲ ۴  

سال ۴تا  ۱شتر ماده/نر  ۴ 8  

اوتهر نفر شتر )ترکیبی از گرو ههای سنی و جنسی متف ۵ ۱۰ پرورش شتر پرواری  (   
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نفر)شتر ماده مولد( و برای هر واحد نگهداری  ۲۰پرورش شتر داشتی،حداقل ظرفیت برای واحد نگهداری و :۱تبصره 

نفر شتر،بر  ۲۰نفر شتر)در هر دوره پرورش( تعیین می شود و برای ظرفیت های بیش از  ۲۰و پرورش شتر پرواری،

 .اساس جدول فوق محاسبه میشود

  متر مربع  ۲۰در جدول فوق،حداقل  در واحد نگهداری و پرورش شتر عالوه بر فضاهای در نظر گرفته شده:۲تبصره

متر مربع برای زایشگاه و درمانگاه در نظر گرفته میشود.و برای ظرفیت های بیش از  ۱۵برای انبار علوفه /کنسانتره و 

متر مربع به مساخت های در نظر گرفته شده برای انبار علوفه/کنسانتره و نیز  ۰٫۵نفر شتر به ازای هر نفر شتر  ۲۰

 .مانگاه اضافه می شودزایشگاه و در

  فضاهای در نظر گرفته شده در جدول فوق ،برای شیوه)پرورش مزرعه ای(می باشد که به ازای هر نفر شتر : ۳تبصره

زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت ) ۳هکتار زمین مرتعی درجه  ۰٫۵هکتار زمین کشاورزی آبی و یا  ۰٫۱مولد،باید 

 .نظر گرفته شود کشت گیاهان علوفه ای شور پسند(،در

  و   در صد کاسته ۲۵مرتعی( از فضا های غیر مسقف مندرج در جدول فوق -برای شیوه )پرورش مزرعه ای: ۴تبصره

با )۲هکتار زمین مرتعی درجه  ۴با کیفیت خوب ( یا ) ۱هکتار زمین مرتعی درجه  ۲به ازای هر نفر شتر مولد، باید 

با کیفیت ضعیف یا زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت کشت ) ۳درجه  هکتار زمین مرتعی ۱۴کیفیت متوسط ( و یا 

 گیاهان علوفه ای شور پسند(،در نظر گرفته شود

  و به ازای هر   در صد کاسته ۴۰برای شیوه)پرورش مرتعی( از فضا های غیر مسقف مندرج در جدول فوق :۵تبصره

با کیفیت )۲هکتار زمین مرتعی درجه  7با کیفیت خوب ( یا ) ۱هکتار زمین مرتعی درجه  ۵نفر شتر مولد، باید 

با کیفیت ضعیف یا زمین غیر مستعد زراعی با قابلیت کشت گیاهان ) ۳هکتار زمین مرتعی درجه  ۱۴متوسط ( و یا 

 علوفه ای شور پسند(،در نظر گرفته شود

 رش در شیوه پرورش مزرعه ای، نحوه محاسبه مساحت فضاهای مسقف و غیر مسقف برای یک واحد نگهداری و پرو

 .نفر و بر حسب متر مربع(،مطابق جدول زیر می باشد ۴۰نفر شتر ماده مولد )کل گله  ۲۰با احتساب 
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  مساحت مورد نیاز برای واحد نگهداری و پرورش شتر ترکیب گله و :  -4-2جدول 

 ترکیب گله ترکیب گله اجزای ترکیب گله
 نفر ۲۰ ( برایمساحت مورد نیاز)متر مربع

 غیر مسقف (مسقف)سایبان

 ۲۴۰ ۱۲۰ ۲۰ ۵۰ شتر ماده مولد

 ۱۲ ۶ ۱ ۱ شتر نر مولد

 ۵۶ ۲8 7 ۱۹ ساله ۴تا  ۱شتر ماده 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ساله ۴تا  ۱شتر نر 

 ۲۴ ۱۲ ۶ ۱۵ سال ۱بچه شتر ماده کمتر از 

 ۲۴ ۱۲ ۶ ۱۵ سال ۱بچه شتر نر کمتر از 

 ۰ ۲۰ ۰ ۰ انبار علوفه/کنسانتره

 ۰ ۱۵ ۰ ۰ زایشگاه و درمانگاه

 ۳۵۶ ۲۱۳ ۴۰ ۱۰۰ :جمع کل

 نفر شتر طبق جدول زير مي باشد 50حت هاي مورد نياز براي با توجه به اطالعات فوق مقدار مسا

  شتر نفر 50: مساحت مورد نیاز برای  -5-2جدول 

 ۵۰ ظرفیت شتر داشتی

 
 ابنیه

 
 مسقف

 
 غیر مسقف

 
 تعداد

 غیرمسقف مسقف

 ۶۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۱۲ ۶ مولدشتر ماده 

 ۱۲ ۶ ۱ ۱۲ ۶ شتر نر مولد

 ۱۵۲ 7۶ ۱۹ 8 ۴ ساله ۴تا  ۱شتر ماده 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ساله ۴تا  ۱شتر نر 

 ۶۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۲ بچه شتر ماده کمتر از یک سال

 ۶۰ ۳۰ ۱۵ ۴ ۲ بچه شتر نر کمتر از یک سال

 انبار علوفه و کنسانتره
  

۵۰ ۵۰ 
 

 زایشگاه و درمانگاه
  

۵۰ ۱۵ 
 

 ۴۰ ۲۰ جمع کل
 

۵۰7 88۴ 
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 هزینه ساختمان و جایگاه)هزار ریال(:  -6-2جدول 

 مشخصات موضوع رديف

مساحت 
2m 

قيمت 

واحد 

 )ريال(

قيمت كل 

)هزار 

 ريال(

 1350000 4500000 300 متر 3.5سقف ايرانيت كف خاكي ارتفاع  جايگاه شتر مولد 1

 300000 500000 600 داراي آخور و آبشخور كف خاكي بهاربند شتر مولد 2

 270000 4500000 60 متر 3سقف ايرانيت كف خاكي ارتفاع  سال 1جايگاه شتر كمتر از  3

 27000 4500000 6 متر 3.5سقف ايرانيت كف خاكي ارتفاع  شتر نر مولد  

 6000 500000 12 داراي آخور و آبشخور كف خاكي بهاربند شتر نر مولد  

 60000 500000 120 داراي آخور و آبشخور كف خاكي سال 1بهاربند شتر كمتر از  4

 342000 4500000 76 متر 3.5سقف ايرانيت كف خاكي ارتفاع  سال 4تا 1جايگاه شتر ماده  5

 76000 500000 152 داراي آخور و آبشخور كف خاكي سال 4تا  1بهاربند شتر ماده  6

 300000 6000000 50 ها سيماني سقف ايرانيت ، كف و ديواره انبار علوفه/كنسانتره 7

 زايشگاه و درمانگاه 8

سقف ايرانيت ، كف  سيمان و ديواره ها 

 75000 5000000 15 سراميک

 450000 15000000 30 بنا اسکلت آهن و آجر كارگري 9

10 

حوضچه ضدعفوني درب 

 22500 2500000 9 5*5/3با ابعاد  ورودي

 3278500         جمع كل

 

 

 تاسیسات -3

پس از اخذ مجوز   یاز شبکه سراسر زیطرح ن ازیخواهد شد. برق مورد ن نیتام چاه  یاز آب لوله کش ازیآب مورد ن نیجهت تام

 .دیخواهد گرد نیتام ازیامت دیوخر
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 هزینه  تاسیسات)هزار ریال(:  -7-2جدول 

 قیمت کل )هزارریال( قیمت واحد )ریال( مشخصات تعداد موضوع ردیف

۱ 
برق امتیاز  

اندازه لوازم ، ترانس ۱  ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ برق انتقال شبکه و گیری 

۲ 
 امتیاز آب

متر ۵۰۰لوله کشی از قنات به فاصله  ۱  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ 

پنصب تابلو برق و کابل کشی و نصب الم ۱ برق کشی ساختمان ۳  ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ 

 8۵۰۰۰۰ جمع کل ۱۳

 

 تجهیزات  -4

 )هزار ریال(تجهیزاتهزینه  :  -7-2جدول 

 قیمت کل )هزارریال( قیمت واحد )ریال( مشخصات تعداد موضوع ردیف

 ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ مخصوص شتر ۱۰ آخور ۱

 ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰ پشتی و موتوری ۱ سمپاش ۲

 8۰۰۰۰ 8۰۰۰۰۰۰۰ ایرانی ۱ آسیاب سنگ ۳

 ۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ایرانی ۱ فرغون ۴

 ۱۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰ مخزندو واحده تک  ۲ شتردوش ۵

 ۹۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ - ۳ بیل/ چهار شاخ ۶

 ۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ کیلویی ۶ ۲ کپسول اطفائ حریق 7

 ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰ گازی ۱ آبگرمکن 8

 ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰ لیتری ۳۰۰۰ ۱ منبع سوخت ۹

 ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰ لیتری ۴۰۰۰ ۱ تانکر اب ۱۰

 ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فرش و ...یخچال، اجاق گاز و  ۱ لوازم اتاق مدیریت ۱۱

 
 ۵۰۹۰۰۰ جمع کل

 

 خرید دام -5

برای شروع کار پس از اتمام ساختمانها و تجهیز تاسیسات اقدام به خرید مي نمائیم که هزینه های مربوطه در جدول زیر آورده 

 . برای خرید شتر از نژاد بلوچي اصل محاسبه شده استشده است.
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های آن قوی و بقیه پنج تا هفت سالگي است. کوهان شتر باید حالتي پر داشته باشد و ران بهترین سن شتر برای خریدن آن،

های بدن هم عضالني باشد. دقت کنید که شتر دارای حالتي شاداب و سرزنده داشته باشد. هنگام خرید به نشستن و قسمت

 .خوابیدن و راه رفتن شتر توجه کنید

دیدید، آن را نخرید. هنگام خریدن شتر با اداره دامپزشکي محل زندگي خود مشورت اگر هرگونه حالت غیر معمولي در شتر 

کنند. برای جلوگیری از انتقال بیماری به ها، شما را از سالمت یا بیماری شتر آگاه ميکنید. زیرا آنها با انجام بعضي آزمایش

 .دت، آن را وارد گله کنیدگله، شتر خریداری شده را یک ماه جداگانه نگهداری کنید. پس از این م

 هزینه  خرید دام)هزار ریال(:  -8-2جدول 

 )هزار ریال (  قیمت کل ) ریال(   قیمت واحد )راس(تعداد دام نوع دام ردیف

 11000000 220000000 50 ساله 5شتر ماده  1

 11000000 ---- ---- جمع کل 3

                                              

 

 

 خالصه سرمایه گذاری ثابت :    

 )هزار ریال(جدول هزینه های ثابت طرح:  -9-2جدول 

 قيمت كل )هزار ريال ( شرح رديف

 850000 تاسيسات 1

 ۵۰۹۰۰۰ ماشين آالت و تجهيزات 2

جايگاهساختمان و  3  3278500 

 
 128750 خريد و آماده سازي زمين

 
طرح انجام از قبل مطالعاتي هاي هزينه  104030 

 11000000 خريد دام 4

 15870280 جمع كل 5
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 ب( هزینه های جاری

 هزینه خوراک -1

برخی از گیاهان بیابانی که شتر از آنها تغذیه می کند ، عبارتند از : خارشتر، تاغ ، قیچ ، گون ، گاورس ، اتریپاکس ، علف شور 

کیلوگرم برای هر صد کیلو گرم  ۲/۵غذایی که شتر می تواند بخورد ، متوسط میزان  . ، برشنک ، خارخاسک ، درمنه و غیره

 وقتی درجه حرارت محیط باال ولی معموال  شتر ها می توانند در هر ساعتی از شبانه روز به چرا بپردازند وزن بدن است .

ر ، قبل از طلوع آفتاب و یا وضعیت ثابتی به خود می گیرند . بهترین زمان غذا دادن به شت از خوردن غذا دست کشیده باشد

 هنگام غروب است .

ی ( را که باعث ) همچون گیاهان سم شترها از گونه های فراوانی از گیاهان بیابانی تغذیه نموده ، قادر هستند که گیاهان مضر

 اسهال شدید می شوند تشخیص دهند .

نیز استفاده می شود ولی میزان آنها نباید بیش از  در تغذیه دستی شتر معموال از یونجه ، جو ، جو دوسر ، علف چمنی و کاه

مقدار غذای داده شده به حیوان باشد . همچنین می توان علوفه سبز را با علوفه خشک مخلوط کرد و با احتیاط به شتر  ۳۵%

 داد،باید دقت نمود تا میزان و نسبت علوفه سبز به اندازه ای نباشد که باعث ایجاد نفخ در شتر شود .

دن نمک طعام به جیره غذایی شتر بسیار ضروری است ، به ویژه در مورد شتر هایی که در مراتع بیابانی تغذیه نمی کنند و افزو

الی  ۴۵نمی توانند نمک مورد نیاز خود را از گیاهان شور بیابان تامین نمایند . جهت حفظ سالمتی شتر ، باید روزانه مقدار 

 .گرم نمک به غذای حیوان افزود  ۱۴۰

                                                                                              تغذیه دیالقها

بچه شتر ها یا دیالقها معموال تا یک سال از شیر مادر تغذیه می کنند ، به طوری که در دو ماه اول زندگی فقط از شیر مادر 

بر شیر مادر به چرا در مرتع نیز می پردازند . این وضعیت تا یک سالگی ادامه می یابد و از تغذیه می کنند و پس از آن ، عالوه 

 بله بون گفته می شود . این سن به بعد به طور کلی از شیر گرفته می شوند و در این مرحله به آنها

                                                                                         روش تغذیه شتر

نظم و روش خاصی در تغذیه شتر به کار نمی رود . این کار در درجه اول متکی بر معلومات پرورش دهندگان و در مرحله بعد 

 جیره غذایی شتر ممکن است از موارد زیر تشکیل یابد : می باشد . به طور کلی متکی به نوع شتر های تغذیه شده
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                                             ان هشت کیلو گرم در روز( یونجه و علوفه به میز۱

می توان آن را به میزان پنج کیلو گرم در روز  که در شتر های باردار و شیرده ( جو و جو دو سر به میزان دو کیلو گرم در روز۲

                                 رساند .

در روز که در شتر های مسابقه ای یا بار کش ، می توان آن را به میزان شش کیلوگرم  ( نمک طعام به میزان سه کیلو گرم۳

                             در روز رساند .

 ۴۰۰۰مسابقه ای یا بارکش می توان آن را به مقدار  واحد بین المللی در روز، که در شتر های ۱۵۰۰به میزان  E ( ویتامین۴

 افزایش داد .واحد بین المللی در روز 

( برحسب شرایط موجود می توان برخی از مکمل های غذایی نظیر ویتامینها ، پروتئینها ، امالح و غیره را به جیره غذایی ۵

 شترها اضافه کرد .

 وزن بدن حیوان باشد . %۲( میزان غذای داده شده به شتر در روز نباید بیش از ۶

شش ساعت در روز به چرای گیاهان بیابانی و مرتع بپردازند ، در این حالت می  ( می توان شتر ها را آزاد گذاشت تا الاقل7

 توان مقدار علوفه دستی را با توجه به نوع مرتع موجود کاهش داد .

زیرا باعث  باید از دادن غذا به مقدار زیاد به شتر هایی که کار نمی کنند و یا انرژی اندکی مصرف می کنند خودداری کرد  (8

 و سختی حرکت آنان می شود . چاق شدن

  ( آب باید در همه اوقات در دسترس حیوان باشد .۹

 ( می توان از شیر شتر به عنوان غذای کمکی جهت افزایش انرژی در شتر استفاده نمود .۱۰

 

 

 

 



  
 

                                                                                        فصل  دوم                                                                                                           

 مطالعات فنی

42 
 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 مقدار انرژی نگهداری مورد نیاز شتر و الما

 

 

 

 

 

 

 پروتئیناحتیاجات روزانه نگهداری شتر از نظر انرژی و 
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 نیاز غذایی شتر داشتی به شرح جدول زیر می باشد

 

 

 

 

 به دلیل قابلیت باالی شتر در استفاده از خوراک با ارزش غذایی باال می توان از خوراک های ارزان در تغذیه شتر استفاده نمود. 

 جدول قابلیت هضم اجزای جیره غذایی بوسیله حیوانات مختلف

 

 

 

 

 

 غذایی شتر داشتیجدول جیره 
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                                                                      آشامیدن آب توسط شتر :

شتر می تواند تا مدتی که گاه به یک هفته می رسد تشنگی را تحمل کند . این مدت بسته به محیط زیست شتر ، نوع کار و 

 می کند .  ذیه شتر با گیاهان سبز ، نیاز حیوان را به آب برای مدتهای طوالنی برآوردهتغذیه متفاوت است ، به عنوان مثال تغ

شتر با سرعتی فوق العاده ، بیست لیتر در دقیقه ، آب می نوشد . مقدار آبی که شتر می تواند در شرایط عادی بیاشامد ، چهل 

شنگی در شتر به علت برخی از خصوصیات کالبد شناسی در تابستان و سی لیتر در زمستان است . توانایی تحمل ت  و پنج لیتر

و فیزیولوژیک این حیوان که مهمترین آن افزایش درجه حرارت بدن تا شش درجه سانتی گراد باالتر از دامنه طبیعی آن است 

دن داشته باشد . شتر ، بر خالف حیوانات دیگر ، می تواند حرارت بدن بدون آنکه کوچکترین تاثیری بر مرکز کنترل حرارت ب

خود را حفظ نموده ، آن را از دست ندهد . این وضعیت متکی بر درجه حرارت محیط ، افزایش میزان تنفس و ترشح عرق می 

 باشد .

اما اگر حرارت محیط  ر بیاندازداین حیوان قادر است دفع حرارت مازاد بدن را تا هنگام غروب و حتی هنگام شب به تاخی

همچنین کلیه های حیوان قادرند ادرار را  اقدام به دفع مازاد خود از طریق ترشح عرق می نماید . بشدت افزایش یابد ، بدن

تغلیظ و تا حد امکان آب را باز جذب و در داخل بدن ذخیره نمایند . این وضعیت در مورد مدفوع نیز صادق است ، بطوری که 

  مدفوع در کولون به شدت جذب می شود و مدفوع به صورت خشک و فشرده از بدن دفع می شود.آب 

 هزینه های خوراک مصرفی)هزار ریال(:  -10-2جدول 

 هزینه کل)هزار ریال( هزینه واحد )ریال( واحد مصرف ساالنه شـرح ردیف

 ۱۲۰۴۵۰۰ ۲۲۰۰۰ کیلوگرم ۵۴7۵۰ یونجه ۱

 ۱۳۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ۱۰۹۵۰۰ کاه ۲

 ۹۱۲۵۰۰ ۲۵۰۰۰ کیلوگرم ۳۶۵۰۰ جو ۳

 ۳۲8۵۰۰ ۴۵۰۰۰ کیلوگرم 7۳۰۰ مکمل ها ۴

 ۲۰۰7۵ ۱۰۰۰۰ کیلوگرم ۲۰۰7.۵ نمک ۵

 
 ۳77۹۵7۵ جــــمــــع
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 نیروی انسانی -2

 

 هزینه پرسنلی)هزار ریال( -۱۱-۲جدول 

 حقوق سالیانه )هزار ریال( حقوق ماهیانه)ریال( تعداد شرح

طرحمدیر   ۱ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ 

 ۶۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۲ کارگر

 ۴8۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۱ دامپزشک پاره وقت

 ۱۰۰8۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۵ جمع

۲و  ۱معادل دو ماه حقوق ردیف های  عیدی وپاداش  ۱۶۰۰۰۰ 

۲و  ۱درصد ردیف های  ۲۳معادل  بیمه سهم کار فرما  ۲۲۰8۰۰ 

 ۱۳888۰۰ جمع کل

 

 هزینه سوخت و انرژی  -3

 )هزار ریال(سوخت و انرژیهزینه  -12-2جدول                                                               

میزان  شرح ردیف

 مصرف

تعداد  واحد

ساعت 

کاری در 

 روز

تعداد 

روز 

کاری در 

 سال

میزان 

مصرف 

 سالیانه

هزینه واحد 

 مصرف)ریال(

هزینه مصرف 

 سالیانه)هزار ریال(

 Kwh 8 ۳۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۹۳ ۱7۵8۰ ۲۵ برق ۱

 ۱۴۴۰۰ ۴8۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰ 8 مترمکعب/روز ۱۰ آب ۲

 ۱8۰۰۰ ۶۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰ 8 لیتر/روز ۱۰ گازوئیل ۳

 ۴۹۹8۰ جمع کل
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 بیمه  -4

 بیمه ساختمان ها تاسیسات وماشین آالت و دام -۱۳ -۲جدول 

 هزینه کل)هزار ریال( میزان ارزش )هزار ریال( مشخصات فنی شرح

 ۱۲۳8۵.۵ 4128500 در هزار ارزش فعلی آنها ۳به نسبت  ساختمان و تاسیسات

 ۳۰۵۴ ۵۰۹۰۰۰ در هزار ارزش فعلی آنها ۶به نسبت  ماشین آالت

 ۶۰۰۰ ۵۰ ریال ۱۲۰۰۰هزینه هر راس  دام

 جمع کل
 

۲۱۴۳۹.۵ 

 

 ( استهالک5

درصد ارزش تجهیزات  80سال و مقدار  30تاسیسات در طي درصد ارزش ساختمان  و  80با توجه به شرایط آب و هوایي منطقه  مقدار 

 سال به عنوان استهالک محاسبه مي گردد. 10در طي 

 

                      سالیانه استهالک هزینه -14 -2جدول                                                    

 هزینه کل)هزار ریال( میزان ارزش )هزار ریال( شرح شرح

 ۱۱۰۰۹۳ ۴۱۲8۵۰۰ سال ۳۰بر اساس  ساختمان و تاسیسات

 ۴۰7۲۰ ۵۰۹۰۰۰ سال ۱۰بر اساس  ماشین آالت

 جمع کل
 

۱۵۰8۱۳ 

 

 تعمیرات و نگهداری (-6

 )هزار ریال(ساختمان ها تاسیسات وماشین آالتهزینه تعمیرات و نگهداری  – 15-2جدول 

 هزینه کل)هزار ریال( میزان ارزش )هزار ریال( شرح شرح

 ۱۲۳8۵۵ ۴۱۲8۵۰۰ درصد ارزش ساختمان ۳ ساختمان و تاسیسات

 ۱۵۲7۰ ۵۰۹۰۰۰ درصد ارزش ماشین آالت ۳ ماشین آالت

 جمع کل
 

۱۳۹۱۲۵ 
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 ( بهداشت و واکسیناسیون -۷

 )هزار ریال(هزینه بهداشت و واکسیناسیون – 16-2جدول 

ف
دی

(نفرتعداد) شرح ر )هزار ریال( هر دوره هزینه هر راس)ریال(   

 ۱۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰  دارو و بهداشت ۱

 ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰ واکسیناسیون ۲

 ۱۳۰۰۰۰   جمع )هزار ریال(

 

 

 )هزار ریال( کل هزینه های جاری طرح – 1۷-2جدول 

ف
دی

سالیانه هزینه سرمایه در گردش شرح ر  

 ۳77۹۵7۵ 944893.8 خوراک ۱

 ۱۳888۰۰ ۳۴7۲۰۰ پرسنلی ۲

انرژیسوخت و  ۳  ۱۲۴۹۵ ۴۹۹8۰ 

 ۲۱۴۳۹.۵ ۲۱۴۳۹.۵ بیمه ۵

 ۱۵۰8۱۳ ۳77۰۳.۲۵ استهالک 

 ۱۳۹۱۲۵ ۳۴78۱.۲۵ تعمیرات و نگهداری 

 ۱۳۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰ بهداشت و واکسیناسیون 7

۳۱۴۳۱۰۱ جمع هزینه های جاری طرح )هزار ریال(  ۵۶۵۹7۳۳ 

 

 سرمایه در گردش

 برآورد مي شودریال  ۱۴۳۱۰۱۳۰۰۰سرمایه در گردش طرح طبق جدول فوق برای یک دوره پرورش به میزان 
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 ج( تولیدات

 لیتر در روز برای هر نفر شتر برآورد شده است 5میزان تولید شیر 

 درصد در نظر گرفته شده است 2درصد و نرخ تلفات  65نرخ تولید مثل 

ها پنج سالگي است. اگر به بعد است. ولي سن مناسب برای جفت گیری در نرها چهارسالگي و در مادهسن بلوغ در شترها از سه سالگي 

شود. برای هر گله سي تا شود. یعني از عمر مفید آن برای باروری کم ميزودتر از این سن، شتر ماده آبستن بشود باعث فرسودگي دام مي

ماه(  13-12ده کرد. طول مدت آبستني در شترها بین سیصد و هفتاد تا سیصد و نود روز)توان از یک شتر نر استفاچهل نفر شتر ماده، مي

 آورد. است. به طور معمول هر شتر در هر سه سال دو بچه به دنیا مي

 تولیدات طرح – 18-2جدول 

 

 درآمد سالیانه طرح – 19-2جدول 

 سوم دوم سال اول درآمد ردیف

 77۰۰۰۰۰ 77۰۰۰۰۰ 77۰۰۰۰۰ شیر ۱

 ۴۴۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ بچه شتر ۲

 ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ پشم ۳

 ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ شتر حذفی ۴

 ۱۲۵۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰ جمع 7

 

 

 

 

 سوم دوم سال اول واحد قیمت واحد نوع تولید ردیف

 kg ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ شیر ۱

 ۲۵ ۲۵ ۲۵ نفر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ بچه شتر ۲

 kg ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰۰۰ پشم ۳

 ۲ ۲ ۲ نفر ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ شتر حذفی ۴
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 برآورد هزینه های عملیاتي و غیر عملیاتي – 20-2جدول 

 هزینه ) هزار ریال ( شــرح ردیف

 83500 ساله ( 4استهالک هزینه های قبل از بهره برداری )  1

 250000 فروش ساالنه( %2هزینه فروش و اداری ) معادل  2

 333500 جــمـــع

 

 جدول زمانبندی اجرای طرح – 20-2جدول 

 

 

 

 شرح
 1400سال  99سال 

6 ۷ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ۷ 8 9 10 11 12 

                    گذاریانجام مطالعات سرمایه

کسب مجوزهای الزم و اقدام 

 برای تأمین مالي طرح
                   

)زمین،  عملیات ساختماني

 محوطه، ساختمان(
                   

                    تجهیزاتخرید  وسفارش 

                    تأسیسات

                    لوازم کارگاهي

                    وسائط نقلیه

                    لوازم اداری و خدماتي

                    بیني نشدهتأخیرهای پیش

                    دریافت بهره برداری

                    استخدام و آموزش کارکنان

                    شروع فعالیت پرواربندی



 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 مطالعات اقتصادی
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استفاده قرار خواهند  داده های بدست آمده در بخش مطالعات بازار و مطالعات فني به عنوان ورودی بخش اقتصادی مورد

های صورت گرفته در قالب جداول مربوطه و به صورت کمي بیان شده و ارزیابي گرفت. در این بخش چکیده مطالعات و بررسي

 اقتصادی  طرح بر اساس مفروضات مستخرج از مطالعات فني و مطالعات بازار صورت خواهد پذیرفت. 

 ین انجدول سرمایه گذاری و منابع تام -1 -3جدول 

 جمع کل ( %۲۰سهم مجری ) (%8۰سهم بانک ) عنوان

 15870280 3174056 12696224 سرمایه ثابت

 1431013 286203 1144810 سرمایه در گردش

 17301293 3460259 13841034 جمع کل

 

 درصد در نظر گرفته شده است. 20درصد و سهم متقاضي  80سهم بانک در تامین منابع مالي پروژه 

 جدول بازپرداخت تسهیالت بانکی -2-3جدول 

 جمع كل جمع كارمزد اقساط اصل زمان پرداخت سال

 اول

 2031396 761773 1269622 12696224 ماهه اول 6
3986614.3 

 ماهه دوم 6
11426602 1269622 685596 1955218 

 دوم

 ماهه اول 6
10156979 1269622 609419 1879041 

3681905 

 ماهه دوم 6
8887357 1269622 533241 1802864 

 سوم

 ماهه اول 6
7617734 1269622 457064 1726686 

3377195.6 

 ماهه دوم 6
6348112 1269622 380887 1650509 

 چهارم

 ماهه اول 6
5078490 1269622 304709 1574332 

3072486.2 

 ماهه دوم 6
3808867 1269622 228532 1498154 

 پنجم

 ماهه اول 6
2539245 1269622 152355 1421977 

2767776.8 

 ماهه دوم 6
1269622 1269622 76177 1345800 

 



 

                                                                                                                                                                                               سوم فصل  

 مطالعات اقتصادي

 

52 
 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

ریال از طریق تسهیالت بانکي تامین شده و مقدار سود  12696224000تسهیالت ثابت سرمایه ای مورد نیاز طرح به مبلغ 

 ساله در اقساط مساوی محاسبه گردیده است 5درصد و با بازپرداخت  6این تسهیالت 

درصد و با بازپرداخت یک ساله محاسبه شده است که میزان سود  6بصورت ريال( 1144810000سود تسهیالت گردش )

 ریال خواهد بود 68688624سالیانه آن 

 

 سود و زیان طرح -3-3جدول 

 5سال  4سال  3سال 2سال  1سال  شرح

 12500000 12500000 12500000 12500000 12،500،000 درآمد ساليانه

 5659733 5659733 5659733 5659733 5،659،733 هزينه جاري ساالنه

 6840267 6840267 6840267 6840267 6840267 سود ناخالص

 2722199 2874554 3026909 3179264 3331618 كسرسود واقساط 

 4118068 3965713 3813358 3661003 3508649 سود خالص

ماه  17جدول فوق نشان مي دهد طرح فوق از همان سال اول داراي سوددهي مناسب بوده و  تسهيالت سرمايه اي در طي  

 قابل برگشت خواهد بود

 درصد توليد 100نقطه سربه سر در  -4-3جدول 

 شــرح
 هزینة ثابت هزینة متغیر

 هزینة کــل
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 ۳77۹۵7۵ ۰ ۰ ۱ ۳77۹۵7۵ مواد اولیه

 ۱۳888۰۰ ۱ ۹۰۲7۲۰ ۰ ۴8۶۰8۰ حقوق دستمزد

 ۴۹۹8۰ ۰ ۹۹۹۶ ۱ ۳۹۹8۴ هزینه انرژی )آب ،برق و سوخت (

 ۱۳۹۱۲۵ ۰ ۲78۲۵ ۱ ۱۱۱۳۰۰ تعمیرات و نگهداری

 ۲۵۰۰۰۰ ۰ ۰ ۱ ۲۵۰۰۰۰ اداری و فروش

 ۱۵۰8۱۳ ۱ ۱۵۰8۱۳ ۰ ۰ هزینه استهالک

 ۲۱۴۴۰ ۱ ۲۱۴۴۰ ۰ ۰ بیمه

 8۳۵۰۰ ۱ 8۳۵۰۰ ۰ ۰ استهالک قبل از بهره برداری

 
۴۶۶۶۹۳۹   ۱۱۹۶۲۹۴   ۵8۶۳۲۳۳ 
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 IRRنرخ بازده داخلی 

 

 

NPV  یارزش خالص فعل  

   P/F خالص گردش وجوه نقد سال

0 -15870280 1 -15870280 

1 6840267 0.9091 6218486.73 

2 6840267 0.8264 5652796.649 

3 6840267 0.7513 5139092.597 

4 6840267 0.683 4671902.361 

5 6840267 0.6209 4247121.78 

    NPV 10059120.12 

 

 

 

 

 گردش وجوه نقد سال

0 -15870280 

1 6840267 

2 6840267 

3 6840267 

4 6840267 

5 6840267 

 IRR 63%نرخ بازده داخلي 

۱۱۹۶۲۹۴ 

12500000-4666939  
*100 = 15/27 

 درصد فروش در نقطه سربه سر 
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 دوره بازگشت سرمايه

 

 

 

 نرخ بازگشت سرمايه

 

 

 

 

 

3813358.18 
 

حسرمایه گذاری ثابت طر  

 
 سود ويژه

15870280 

= 4/16 

15870280 
 

 سود ويژه

حسرمايه گذاري ثابت طر  

3813358.18 
 

= 24% 



 

 

 

 

 

 

 

 پیوستها


