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 چكيده : 
است كه  يدرحال نياست. ا زيناچ ارياز صادرات بس رانيسهم كشور ا ا،يشتر در دن يدالر ارديليم نيبا وجود بازار چند

 رانيشتر ا تيدالر بوده است. جمع ونيليم 500و  550 بيمثل عربستان و عمان به ترت رانيا هيهمسا يصادرات كشورها

 دهيهزار نفر شتر رس 150به كمتر از  رياخ يهاهده يبوده است و تعداد شتر ط يكاهش ،يبرعکس روند مثبت جهان

از ضرورت توجه به  يهزار تن( حاك 4)  رانيهزار تن( در مقابل ا 44گوشت شتر عربستان ) ديرقم تول سهياست. مقا

ارزشمند، مدنظر  رهيذخ نيو توان ا تيشتر و استفاده از ظرف يکيل حاضر توسعه اكولوژد. در حاباشميبخش  نيا

 يكشور، وجود الگو يابانيب يهاهاز عرض يريگهسازان كشور قرار گرفته است. به منظور بهرميو تصم زانيرهبرنام

شامل  يموانع شتردار نياست. مهمتر يشتر ضرور يچرا يسنجتيشتر و ظرف کيبه منظور توسعه اكولوژ يعلم

درصد از شترداران معتقدند  79د. باشمي يو مشکالت پرورش يشتر ناكاف تيجمع ،ياستگذاريس ،يمشکالت اجتماع

درصد از شترداران از شغل خود  6/73.ستين يمشکل اقتصاد يشتردارا يمقرون به صرفه است و مشکل اصل يشتردار

 ني. همچنستندين يشتردار يشركت تعاون اي التيتشک چيدرصد( عضو ه 65)  ارانهستند. شوربختانه، اكثر شترد يراض

 نيشتر، قوان يهاهدرصد از پرورش دهند 60 يانند. از طرفدمي يمنطقه خود ضرور يرا برا يدرصد از آنها شتردار 95

 يهاتيسا ياندازز جمله راها يممه يهااقدام زد،يانند. در برنامه پرورش شتر استان دميو مقررات موجود را بازدارنده 

استان  يعرف يهاهمراتع و سامان يخال تيبر مراتع دست كاشت به منظور پرورش شتر، استفاده از ظرف يمبتن ييالگو

 افيال يسندگيو ر يورآجمع  يهاهستگايا جاديبرتر، ا يهالوك ديتول قياز طر زديشتر استان  يهاهگل يبه نژاد زد،ي

 شد. نيتدو زدياستان  يشتردار يتشکل بخش يشتر در راستا يمركز نوآور ياندازشتر، راه

 چالش، راهبرد، اقدام، استان يزدپرورش شتر، : هاهكليد واژ

 


