
کسب و کاري با درآمدي باورنکردن :پرورش االغ  
 

: قبل از اینکه به موضوع بپردازیم جالبه بدانید که  
براساس تحقیقات پزشکی و بررسی خواص شیر االغ نزدیکترین شیر به شیر مادر، شیر خر است و  -

 .می باشدبراي نوزادان بهترین جایگزین شیر مادر 
 )میلیون تومان 14حدود (قیمت دارد  دالر 1200پنیر خر کیلویی  -
 .هزار تومان خریداري می شود 150در ایران شیر خر کیلویی  -
 هزار تومان خریداري می شود 250کیلویی در حدود ) پیشگل خر(عنبر نسارا -
 هزار تومان خریداري می شود 500روغن قلم پاي خر در ایران کیلویی  -
 می باشد و براي آن تقاضاي جهانی داده استچین بزرگترین وارد کننده گوشت و پوست خر  -
- ..... 

  
  

  :اقتصاد خر

هر چند شاید اصطالحی طنزآمیز به نظر برسد ولی واقعیت این است که امروزه در جهان و حتی  "اقتصاد خر
شکل گرفته است، از شیر و پنیر  "خر"ایران خودمان، فعالیت هاي اقتصادي سودآوري پیرامون حیوانی به نام 

چین، از    .امروزه با قیمت هاي قابل توجهی خرید و فروش می شود... فته تا روغن و پوست این حیوان و خر گر
نیز برنامه هایی را براي پرورش و آسیایی مهم ترین مراکز اقتصاد خر در جهان است و برخی کشورهاي آفریقایی 

 .بهره ببرندو صادرات خر به چین در دستور کار دارند تا از این بازار بکر، 

: اقتصادي خر هاي بررسی ارزش  

 داروي گرانبهاي چینی با پوست خر :پوست

برند، پوست بسیاري از این حیوانات براي تولید  ها از صادرات خرهایشان به چین لذت می در حالیکه آفریقایی
ماده اصلی دارویی در طب سنتی چین است که از خیساندن و دم کردن پوست  "اجیاو". شود کنده می "اجیاو"



مزمن، کم خونی، افزایش قواي جنسی  هاي خوابی، خستگی این اکسیر چینی براي درمان بی .آید خر به دست می
   دالر 388قیمت هر کیلو از این دارو به  2017در اکتبر سال . گیرد و بهبود پوست زنان مورد استفاده قرار می

 .رسید

 

میلیون پوست مورد نیاز است؛ بنابراین  4شود،  که نیاز ساالنه چین محسوب می "اجیاو"هزار تن  5براي تولید   
تقاضا براي مصرف آن .رسد طبیعی به نظر می "اژدهاي قرمز"هاي اخیر در کشور  رها در سالکاهش جمعیت خ

 .در چین در حال افزایش است تا پوست خر در این کشور تبدیل به محصولی گرانقیمت شود

میلیون راس در  5   میلیون به 11از    تعداد خرهاي موجود در چین در یک دهه اخیر، لوموندبه گزارش نشریه 
.رسیده و دلیل آن تقاضاي فزاینده براي داروي سنتی چینی است 2017سال   

  
  گوشت خر

 
در ایتالیا که مصرف گوشت حیواناتی شبیه اسب، رواج دارد، گوشت خر در دسـتور اصـلی برخـی از غـذاها دیـده      

چین نیز گوشـت  در . خر براي سرو در رستوران ها ذبح شدند 1000در این کشور تقریبا  2010در سال . شود می
استرالیا از مهم ترین صادر کنندگان گوشت منجمد خر به چـین  . شود ها سرو می این حیوان در برخی از رستوران

  است
 

  !یک نوشیدنی الکچري:شیر خر
  

  



 
هر ماده خر روزانـه کمتـر از یـک لیتـر     . قیمت است شیر خر به دلیل داشتن خواص دارویی بسیار ارزشمند و گران

هـزار تومـان    150تـا   130قیمت هـر لیتـر شـیر خـر در ایـران بـین       . و به همین دلیل کمیاب است دهد شیر می
گوید وقتی مادر نباشد یا بمیـرد دونـوع شـیر بـه      مارك کور النسکی در مجله تایم به شیر االغ پرداخته و می.است

خـود را دارد و یـا مصـنوعی     هاي مختلف، آداب و رسـوم  شود، یا طبیعی از طریق دایه که در فرهنگ بچه داده می
نزدیکترین شیر به شیر مادر، شیر خـر  ... و از نظر چربی و کالري و که همان استفاده از شیر سایر پستانداران است

 .در جوانی و زیبایی پوست تـاثیر بـه سـزایی دارد    .در طب سنتی استفاده از شیر خر بسیار توصیه می شود.است
  .کارآمد است و تاثیر زیادي در الغري و تناسب اندام دارد... فه وبراي درمان آسم، یبوست، سیاه سر

 که خواص بسیاري دارند استفاده می شود... همچنین از شیر خر براي تولید صابون، کرم هاي بهداشتی و 

 پنیر خر

تا  45براي تولید یک کیلو پنیر خر، به  .به دست آوردن پنیر از شیر خر به دلیل کم چرب بودن آن سخت است
  براساس گزارش.میلیون تومان است 12تا  8کیلو شیر نیاز است قیمت هر کیلو پنیر خر در ایران بین  50

کیلومتري غرب پایتخت صربستان مرکز پرورش خري وجود دارد که  80، در 2016در سال  دیجیتال ژورنال
در این مزرعه هر یک کیلو پنیر حاصل از شیر خر حدود  . کند را از شیر خر تولید میترین پنیر جهان گرانقیمت

نامیده  "pule" این پنیر. دالر به فروش رسیده و رکورد جهانی قیمت پنیر را در آن زمان از آن خود کرد 1000
 .دوغ خر نیز از نوشیدنی هاي پر طرفدار خصوصا در چین می باشد. د شو می

 

  روغن خر

روغن خر هم از دیگر فرآورده هاي این حیوان است که بیشتر براي از بین بردن جاي زخم، شفاف کردن پوست 
آن هاي روده  روغن خر را معموال از چربی.و تسکین درد مفاصل و ضرب خوردگی از آن استفاده می شود

هاي خر، روغن قلم پا و پی آن  از دیگر فرآورده.آید گیرند و از بدن هر خر حدود نیم کیلو روغن به دست می می
  رسد  هزار تومان به فروش می500است که در ایران کیلویی 



  

 سرگین خر

خر ماده است که در فصل بهار جمع آوري و در بسته بندي هاي مختلف به ) مدفوع(، همان سرگین عنبر نسارا
کیلو قیمت هر . مفید است... ود براي اختالالت عفونی، ریوي، آلرژي، پوستی و بازار عرضه می شود و گفته می ش

سیگار خر نیز یکی دیگر از محصوالتی است که از .هزار تومان است 250 حدود عنبرنسارا، بسته به نوع آن
ن سرگین خر درست میشود و برخالف سایر سیگارها، فواید زیادي براي مصرف کنندگان آن دارد و طرفدارا

  زیادي هم دارد

 

 

 .و عشایري ، حمل بار در جنگ ها از ارزشهایی دیگر خر است حمل و نقل در مناطق روستایی

 مزارع پرورش خر در ایران

. هم اکنون افراد زیادي در کشور، مزارع متعددي براي پرورش خر ایجاد کرده اند و درآمدهاي خوبی هم دارند
به عالوه نرخ بیماري و مرگ . ندارد و هم نگهداري آن چندان سخت نیستچرا که هم خرید خر هزینه چندانی 

  .و میر در بین خرها نیز پایین است



 

 
هر چند محصوالت خر در بین مردم ایران رواج زیادي ندارد ولی افرادي که از مزایاي درمانی آن آگاه هستند 

 .مشتریان شیر، پنیر و روغن خر هستند

را  -به ویژه به چین  - گذاري درست، صادرات خر و محصوالت به دست آمده از آن همچنین می توان با سیاست
  .در دستور کار قرار داد و درآمدزایی کرد

 

  :تهیه و تنظیم

  سعید حاجی علیانی


