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چکیده
یکی از چالش های اساسی در شترداری کشور، کمبود پیشینه1  و ثبت مشخصات شتر است. نظام پرورش شترداری در کشور، باز و به مرتع وابسته است. 
مســافت های طوالنی و پراکندگی زیاد گله های مردمی، بر مشــکالت تولید پیشــینه و ایجاد شبکه شترداران افزوده اســت. ازطرفی، تولید پیشینه، به ویژه 
وزن شــتر، بســیار دشوار است و اســتفاده از مدل های آماری و تخمین وزن از روی ابعاد بدن را ضرورت می بخشد. ایجاد شبکه ای برای ارتباط شترداران 
با یکدیگر و با مراکز آموزشــی و تحقیقاتی، می تواند بهره وری شــترداری در کشور را افزایش دهد. بنابراین، استفاده از فنّاوری ارتباطات و اطالعات در 
شــترداری کشــور امری ضروری است. در سامانه همیار شترداران و با استفاده از برنامه کاربردی ساربان یار، عالوه بر برقراری ارتباط و ارائه آموزش های 

مهارتی، دانش شترداران در بستر تلفن همراه افزایش خواهد یافت. همچنین می توان گله را به صورت برخط ردیابی کرد.

کلیدواژه ها: پرورش شتر، سامانه، تلفن همراه، پیشینه گیری.
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مقدمه

شرایط آب و هوایی و تغییر اقلیم در جهان و نیز ارزش غذایی 
و دارویی محصوالت شتر، باعث شده است تا این حیوان به عنوان 
دام آینــده معرفی شــود )فی و همــکاران، 2012(. در بیابان های 
جنوبــی و مرکزی ایــران، نزدیک به 150000 شــتر تک کوهانه 
در حال پرورش اســت )فائو، 2017(. بســیاری از شترهای ایران، 
تک کوهانه و در 14 اســتان کشــور پراکنده اند. عرضه گوشــت 
شــترهای تک کوهانــه، در برخی از کشــورها نقــش اقتصادی 
مهمــی دارد )قره داغی و صالحی، 2013(. اهــداف  به نژادی باید 
بــا هدف های تولیدی شــترداران، توان بالقــوه مدیریتی و محیط 
عمومی هماهنگ شــود و شرایط موجود سامانه های پرورش شتر 
نیز در تدوین برنامه های اصالح نژادی موردتوجه قرار گیرد. بهبود 
ژنتیکی باید براســاس واقعیت های علمی و دانش بومی شترداران 
انجام شود )اشــاق و احمد، 2011(. تعیین اهداف اصالح نژادی 
و ارزش هــای اقتصادی تاثیرگــذار بر ســودمندی، در هیچ یک 

از ســامانه های پرورشی شــتر در ایران وجود ندارد )وطن خواه، 
2016(. میزان تولید گوشت و شیر شتر در ایران بسیار ناچیز است 
و به جز انتخاب های بسیار کم بر مبنای رخ نمود1  و تأثیرات بسیار 
جزئی مهاجرت هــای تصادفی، هیچ روش دیگــری برای بهبود 
وضعیت شــتر وجود ندارد )وطن خواه، 2016(. مدیریت پرورش 
و اصالح نژاد در شــتر با مشــکالت اساســی زیادی روبرو است. 
کمبود پیشینه های کافی، شــجره، اندازه گله های کوچک، نبود 
روابط خویشــاوندی بین گله ها و کمبــود ارزیابی ها در درون و 
بین گله ها، ازجمله این مشــکالت هستند. یکی از راه های غلبه بر 
این مشکالت، شبکه سازی و تسهیل پیشینه گیری و ثبت اطالعات 
اســت. مشــارکت مــردم در طرح و اجــرای برنامه های توســعه 
کشــاورزی و دام پروری امری مســلم و ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت. هدف از این تحقیق طراحی و راه اندازی ســامانه ای برای 
ایجاد ارتباط و شبکه ســازی بین شترداران و مراکز علمی و ارائه 

آموزش های مهارتی در بستر تلفن همراه بوده است.

1 . Phenotype

شکل 1. سامانه پرورش شتر، توزیع گله ها و مسافت طوالنی

باتوجه به گستردگی منطقه و پراکنش باال، توسعه و سهولت 
ارتباط با گله های مردمی یکی از اهداف مهم این ســامانه است. 
تسهیل هویت گذاری، ثبت مشخصات و پیشینه گیری از گله های 
شتر، ازجمله اهداف دیگر این سامانه است )تصویر 1(. با طراحی 
و توســعه این ســامانه، دسترســی به اطالعات گله های شتر و نیز 

انجام پژوهش های کاربــردی در این زمینه افزایش خواهد یافت 
و تصمیم ســازی در حوزه شترداری کشور تســهیل خواهد شد. 
همچنین، با طراحی ســامانه همیار و با استفاده از برنامه کاربردی 
ساربان یار در بستر تلفن همراه، می توان به شترداران آموزش های 

مهارتی ارایه داد.
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دستاورد

با اســتفاده از برنامه کاربردی ســاربان یار، شــتردار می تواند 
اطالعات گله خود را به تلفن همراه وارد کرده و از قابلیت های آن 
استفاده کند )تصویر 2(. برخی از قابلیت های این برنامه کاربردی 

عبارتنــد از: کنترل ورود کاربران )امنیــت اطالعات(، اطالعات 
گله دار، اطالعــات کلی گله، مدیریت اطالعات شــترهای گله، 
آموزش ها و دســتورالعمل ها، تخمین وزن شتر براساس ابعاد بدن 

و آگاهی از اخطارها و اعالن ها و ردگیری شتر.

مدیریت پرورش شتر با برنامه کاربردی ساربان یار / مرتضی بیطرف ثانی، نادر اسدزاده و ...

شکل 2. برنامه کاربردی ساربان یار

در قســمت ویرایــش اطالعــات کاربری، شــتردار به راحتی 
می تواند اطالعات گله خود را ازنظر تعداد شــتر، نام لوک گله، 
سن لوک، تعداد ساربان، نحوه تأمین آب، پوشش گیاهی و غیره 
وارد کنــد. یکی از قابلیت هــای این برنامه کاربردی این اســت 
کــه موقعیت جغرافیایــی گله به صورت خودکار ثبت می شــود. 
تخمیــن وزن شــتر از روی ابعاد بدن، یکی از قابلیت های بســیار 
مهم این برنامه کاربردی اســت. کافی است شتردار چند شاخص 
بدنی شــتر موردنظر را اندازه گیری و در بخش تخمین وزن وارد 
کند. با اســتفاده از گزینه »گله« می توان مشــخصات هر نفر شتر 
را به صورت جداگانه به تلفــن همراه وارد کرد تا در پایگاه داده 
این سامانه ثبت شود. شــتردار به راحتی می تواند اطالعاتی مانند 
تاریــخ تولد، مشــخصات پدر و مادر، رنگ بــدن، تعداد دندان، 
تاریخ پیشــینه گیری، تاریخ حذف از گله، ســابقه بیماری و سایر 
موارد را در ســامانه وارد کند. عالوه بر ثبت مشخصات، شتردار 
می تواند با اســتفاده از دوربین تلفن همراه، تصویر هر نفر شتر را 
نیز ثبت کند. یکی از اهداف سامانه ساربان یار، ارائه آموزش های 
مهارتی به شــترداران اســت. مدیر ســامانه، این آموزش ها را در 

بخــش مدیریتــی پایــگاه داده بارگــذاری می کند و شــتردار با 
مراجعــه به بخــش »آمــوزش« در برنامه کاربــردی، می تواند از 
این آموزش ها اســتفاده کند. آموزش های ارائه شــده، برگرفته از 
یافته هــای تحقیقاتی و پروژه های خاتمه یافته اســت. شــتربانان با 
انتخــاب هریک ازآموزش ها، مطالعه فایل پی دی اف و تماشــای 

تصاویر آن، می توانند با موضوعات بیشتر آشنا شوند )شکل 3(.
باتوجــه به  ضرورت اطــالع از موقعیــت جغرافیایی گله، در 
برنامه کاربردی گزینه ای با عنوان »ردگیری« پیش بینی شده است 
کــه می تواند به صورت برخط و در هر لحضه، یکی یا تعدادی از 
شــترها را ردیابی کند. شترها با اســتفاده از گردن بند GPS که به 

گردن دارند، ردگیری می شوند.
همه اطالعاتی که شــتردار در برنامــه کاربردی وارد می کند 
در پایگاه داده ذخیره می شــود. مدیر سامانه می تواند به اطالعات 
جمع آوری شــده از گله های مردمی دسترسی داشــته و با تحلیل 
داده ها، وضعیت هر گله را بررســی کند. یکــی از این قابلیت ها 
بررســی روند وزن بدن اســت. یعنی، بعد از چند بار پیشینه گیری 
وزن در طــی فواصل زمانی مختلف، روند رشــد یک نفر شــتر 
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بررســی و توصیه های الزم به شــتردار اعالم می شــود. همچنین، 
ردیابی شتر نیز در این بخش انجام می شود.

شکل 3. آموزش در بستر تلفن همراه

توصیه ها

شتردار، با اســتفاده از این برنامه کاربردی می تواند اطالعات 
گله خــود را به راحتی به تلفــن همراه وارد کرده و در راســتای 

مدیریت پرورش گله از قابلیت های آن استفاده کند.
اســتفاده از این برنامه کاربردی در قالب ســامانه بهره ور شتر 
در کشــور، عالوه بر توسعه و تسهیل ارتباط بین گله های شتر، در 
هویت گذاری، ثبت مشخصات و پیشینه گیری بسیار مؤثر خواهد 
بــود. همچنین ارائــه آموزش های مهارتی در بســتر تلفن همراه، 

زمینه ساز بهبود مدیریت پروش شتر در کشور خواهد شد.
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Abstract
One of the major challenges in camel husbandry is the lack of records and registration. The camel breeding system in the country 
is extensive and dependent on rangelands and the long distances and high dispersal of herds have added to the problems of 
recording and the establishment of net. On the other hand, recording, especially in weights of camels, is very difficult and it is 
necessary to use statistical models and estimation of body weight by body measurements. Networking to communicate camel 
breeders with each other and education and research centers can provide camel productivity in the country. Therefore, it is 
necessary to use ICT in camel husbandry. In camel breeder assisted system, by communicating through the SARBANYAR 
app, in addition to communicating and providing skill training, camel breeder knowledge in the mobile platform will be 
enhanced. The herd is also tracked online.
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