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  مقایسه دستگاه گوارش شتر با دیگر نشخوارکنندگان

  2، آشورمحمد قره باش1مرضیه کرامت لو

دانشگاه  گروه علوم دامی هیئت علمی عضو -2 بسیج مهندسین گنبدکانون عضو  کارشناسی ارشد تغذیه دام و آموخته دانش -1
  گنبد کاووس 

marziehkeramatloo@yahoo.com  

  

  چکیده

هاي  ل تولید و اشتغال نسبت به دامکند و به عنوان عام ت که در شرایط سخت کویري زیست میشتر تنها حیوانی اس
ندگان ناکافی و نامرغوب محسوب تواند با غذایی که از لحاظ کمی و کیفی براي سایر نشخوارکن شتر می. دیگر برتري دارد

دستگاه گوارش این حیوان داراي ضریب باالیی در تبدیل سلولز و . نی به زندگی خود ادامه دهدشود مدتهاي طوال می
: توان نتیجه گرفت که رش شتر با سایر نشخوارکنندگان میبا مقایسه دستگاه گوا. علوفه کم ارزش به انرژي و گوشت است

ا  مایعات ترشح شده از غده ها در شتر نسبت به باشد ام شبیه  به غده هاي بزاقی گاو می غده هاي بزاقی شتر تقریباً
در شتر برخالف دیگر نشخوارکنندگان هزارال و شیردان بطور مجزا نبوده و گاهی . نشخوارکنندگان دیگر تیره تر است

اي شکل که در  ر  کوچک بوده و بصورت مخزنی رودهشیردان در شت. شود از آنها به عنوان یک قسمت یاد میاوقات 
گردد روده کوچک شتر در مقایسه با روده کوچک گاو کوتاهتر و قطورتر است  ک و خمیده است ظاهر میباریوسط 

در بافت پوششی شکمبه  تراکم اجسام کتونی در پالسماي خون شترها و فعالیت تري هیدروکسی بوتیریت دي هیدروژناز
ر میزان باالي سطح گلوکز گر حیوانات دارد داختالف مهم دیگري که شتر با دی .تر از دیگر نشخوارکنندگان است پایین

کند همچنین شتر نسبت به گوسفند و  بز مقدار ماده خشک کمتري مصرف میباشد شتر در مقایسه با گوسفند و  خونش می
  .کند وراکی را با ضریب باالتري هضم میبز مواد خ

  نشخوارکنندگان، شتر، دستگاه گوارش: کلمات کلیدي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

ه   و                        ، ناوری قات و  وم  ع ی وزارت  و عاو                     ، وری ناوری ریات  ی و  ع ان ،         عاو  ی ا ا وم د ع ان،         قات  ر ا ی  ع ن   ا

١۵٨ 

 

  

  مقدمه

به پیش از میالد نگهداري شتر فقط در کشور عربستان مرسوم بوده پس از این تاریخ بود که بمرور  سال 1200حدود 
سال پیش از میالد در کشور مصر رواج  400هاي هم جوار مهاجرت نمود و در نواحی مختلف دنیا خصوصاً کشور

اي اعتقاد دارند که وطن اصلی  رد و عدهدا درباره مبدأ و منشا شتر و زمان اهلی شدن آن عقاید متفاوتی وجود). 1(یافت
شترهاي یک کوهانه نزدیک به چهار هزار سال پیش از میالد . شتر عربستان صعودي و بعضی معتقدند که ایران بوده است

حدود سه هزار سال پیش از میالد شتر دو کوهانه بوسیله بعضی اقوام مغول اهلی شد . در جنوب عربستان اهلی شدند
شود مدتهاي  ندگان ناکافی و نامرغوب محسوب مید با غذایی که از لحاظ کمی و کیفی براي سایر نشخوارکنتوان شتر می.

دستگاه گوارش این حیوان داراي ضریب باالیی در تبدیل سلولز و علوفه کم ارزش به . طوالنی به زندگی خود ادامه دهد
وم بوده و به چراي آزاد در مراتع مناطق کویري قانع و در عین حال در برابر کم آبی و گرما مقا. انرژي وگوشت است

توان گفت که با نگهداري و  کویري و بیابانی خشک در کشور، میبنابراین با وجود مناطق وسیع کویري و نیمه . است
ه سبب پرورش شتر این امکان وجود دارد تا با استفاده از امکانات بالقوه این نواحی وسیع، اشتغال ایجاد شده و در نتیج

چنین تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه خود  بهبود وضع اقتصادي و افزایش درآمد مردم مرحوم این مناطق و هم
. هاي اسالمی قرار دارنددرصد آن در کشور 75نفر بوده که  میلیون 18جمعیت کل شتر دنیا  1995براساس آمار سال . شود

  . شتر با سایر نشخوارکنندگان بود هدف از این مطالعه مقایسه دستگاه گوارش

  

  سایر نشخوارکنندگان با در مقایسهدستگاه گوارش شتر

روزگی تولد شروع  14تا  10اصوالً این عمل در . نمایند ی سریع فعالیت نشخوار را شروع میشترها بعد از تولد خیل
ر مهم ترین مطالعات دستگاه گوارشی شت در).  1(کند مالً پیشرفت میشده و بعد از یک ماهگی نشخوار کردن در آنها کا

وده هاي شتر در هاي ابتدایی معده و مقدار مایع درون ر نماید حجم باالي مایع درون قسمت عاملی که جلب توجه می
نماید در صورتی که  ادتري از آب شکمبه خود را تلف میگوسفند در حالت تشنگی مقدار زی. باشد مقایسه با گاو می

آب دستگاه . گرددگردد که در دوران خشکی آب بدن حیوانات تأمین  در دستگاه گوارش شتر، باعث میآب وجود بالقوه 
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گردد تا حجم بیرونی سلول ها را  د که اندك اندك از آن آب جاري میتوان به منزله منبعی قلمداد نمو گوارش شتر را می
  ).2(حفظ نموده و غلظت شیر را به حالت نرمال نگه دارد

زبان شتر از زبان ). 2(ره دهان وسیع و عمیق و سطح داخلی آن به وسیله مخاط دهانی مفروش شده استدر شتر حف
شیار  باشد و لی خیلی عریض نبوده و در جلو آن یک عضله زبان در شتر خیلی قوي می. )1(گاو باریکتر و متحرکتر است

د و روي این اصل با این که بشدت در محل خود رو در جلو تحلیل می زبان با همه رشد و بزرگیش. شود عرضی دیده می
  . )2(متحرك است هیچگاه قادر نیست از دهان خارج شود

  

  غدد بزاقی

قی شتر غده هاي بزا. هاي بزاقی از پنج جفت غده مشخص و تعدادي غده پراکنده و کوچک تشکیل شده است غده
شده از غده ها در شتر نسبت به نشخوارکنندگان دیگر تیره باشد اما  مایعات ترشح  تقریباً شبیه به غده هاي بزاقی گاو می

ان از لحاظ شکل و تو غدد بزاقی شتر را می. تفاوت داردچنین محل و ترتیب غدد بزاقی شتر با گاو  هم). 1(تر است
بوده و چسبندگی بزاق شتر کمتر . طور ترشحات و ترکیبات بزاق مترشحه با غدد بزاقی گاو مقایسه نمود ساختمان و همین

محققین پس از جمع آوري بزاق و تجزیه آن نتیجه گرفتند که میزان آمیالز در بزاق شتر . درصد بی کربنات آن باالست
زیرا بزاق گاو عاري از آنزیم آمیالز . باشد ولی با بزاق گاو تفاوت دارد بزاق انسان، خوك و موش صحرائی میکمتر از 

ترین غدد تولید کننده آمیالز ، غدد  از میان غدد بزاقی فعال. ود داردیم وجبوده هرچند که در بزاق گاومیش این آنز
دهد و غدد زیر زبانی نیز از  خود نشان می حال آنکه غدد زیر فکی کمترین فعالیت را در تولید آمیالز از. بناگوشی است

. وزن بدن خود را از دست بدهدتواند آن قدر تشنگی را تحمل نماید که یک چهارم  شتر می. باشد اطی نمینوع غدد مخ
  . یابد ا یک پنجم ترشح عادي غدد کاهش میآن زمان مقدار ترشحات غدد بناگوشی  حیوان کاهش یافته و گاهی ت

سانتی متر  200-180طول متوسط مري در حدود . باشد مري مربوط  به قسمت گردنی آن می قسمت اعظم طول لوله
. باشد ت که از خصوصیات لوله مري شتر میتعداد زیادي غدد مترشحه اس مري داراي. و قطرش دو برابر ناي است

گردد که با معده چهار قسمتی  لی در تشریح این حیوان مالحظه میهرچند که شتر از نشخوارکنندگان است و
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ه چهار دارد که معده شتر در مقایسه با معد اظهار می) 1927(محققی به نام لیس). 2(نشخوارکنندگان حقیقی فرق دارد
  . قسمتی نشخوارکنندگان حقیقی سه بخش دارد

  

  شکمبه و نگاري

. از این لحاظ بین گاو و شتر تفاوتی وجود ندارد. شود و نگاري با حرکات نگاري شروع می حرکات انقباضی شکمبه
 مهاي شکمبه محتوي خوراك نی بوده ولی قسمت بطنی  و قسمت غده محتویات قسمت خلفی شکمبه شتر نسبتاً خشک

اي در خنثی کردن اسیدهاي چرب فرار موجود در عضوهاي ابتدایی معده  هاي غده احتماالً ترشحات قسمت. مایع است
ها متناسب و  یاري از آنشود که بس سیدهاي چرب در شکمبه شتر دیده میدرصد باالیی از این ا. شتر تأثیر زیادي دارد

یسه با سایر نشخوارکنندگان بیانگر این است که بین گونه ها، آن مشابه اسیدهاي چرب شکمبه گاو است که در مقام مقا
بدین معنی . گذارد  ان دار هندي بر این موضوع صحه میچنان تشابه دقیقی هم برقرار نیست و مقایسه بین شتر و گاو کوه

که از کاه  شترانی. مایدن دستگاه گوارش بهتر هضم میکه شتر علوفه خشک خشبی را ظاهراً به خاطر وضعیت خاص 
). 2(کردند عالوه بر این که رشد بهتري داشتند بهتر از گاوهاي شیري، کاه و علوفه خشبی را هضم می کردند تغذیه می

در بافت پوششی شکمبه  دي هیدروژناز تراکم اجسام کتونی در پالسماي خون شترها و فعالیت تري هیدروکسی بوتیریت
اختالف جمعیت . متابولیسم اسید بوتیریک در شتر با  گوسفند متفاوت استپایین تر از دیگر نشخوارکنندگان است و 

شکمبه در هر دو دام را تشکیل  درصد جمعیت پروتوزا 70پروتوزا در شتر و گوسفند قابل مالحظه بوده و انتونیوم 
پیدینیوم در شکمبه ا. دهد روتوزا شکمبه گوسفند را تشکیل میدرصد از جمعیت پ 10حال آنکه هولوتریشه حدود . دهد می

جالب این است که در هنگام کمبود آب جمعیت آنتدونیوم و . شتر وجود دارد ولی در شکمبه گوسفند مشاهده نمی شود
یابد ولی در مورد شتر جمعیت آندونیوم رو به افزایش نهاده و در کل  یت میکروبی شکمبه گوسفند کاهش میتمتم جمع

  .)2(گردد ي مالحظه نمیشکمبه شتر نیز تغییرجمعیت میکروبی 
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  هزارال و شیردان

از آنها به عنوان یک قسمت در شتر برخالف دیگر نشخوارکنندگان هزارال و شیردان بطور مجزا نبوده و گاهی اوقات 
دهد که معده شتر مانند گاو چهار  قسمتی است ولی بعلت نبودن تفاوت  توضیح می) 1950(حجازي. )3(شود یاد می

هزارالي شتر اندامی کره اي شکل و باریک . شود که شتر هزارال ندارد ل ظاهري هزارال و شیردان تصور میآشکار شک
الیه مخاطی هزارالي شتر داراي . بوده که در بخش انتهایی آن، جایی که به شیردان متصل می شود اندکی پهن شده است

درشتر این بخش از . باشد اي می وردگیهاي ورقه ورقهاو فاقد چین خچین خوردگیهاي عمیقی است اما مانند هزارالي گ
چین هاي الیه مخاطی در شتر همانند گاو . شود ی شده و بعنوان بخش مجزا یاد نمیمعده از بیرون تقریباً با شیردان یک

  ). 1(باشد چنین مخاط این قسمت فاقد پرز می باشند، هم وده ولی خیلی باریک و کم مشخص میطولی ب

ر وسط باریک و بصورت مخزنی روده اي شکل که د) 2(قایسه باسایر نشخوارکنندگان بسیار کوچک بودهشیردان در م
عدد  20تا  15موازي به تعداد  مخاط این قسمت داراي برجستگیهاي کوچک طولی و. گردد و خمیده است ظاهر می

تومیکی بین خانواده شتر با دیگر یکی از اختالفات آنا. شیردان در شترهاي بالغ فاقد چین خوردگی است. باشد می
تجزیه اسیدهاي چرب در دیواره معده از تفاوتهاي . نشخوارکنندگان میکروارگانیسم هاي موجود در معده این حیوان است

دیواره شکمبه شتر حاوي مقدار نسبتاً  زیادي اسید دکانوئیک و . سازد بولیسم شتر و گوسفند را آشکار میمهم در بین متا
  ).1(باشد پالمیتولئیک و اسید لینولئیک می می باشد اما فاقد اسید اسیدلوریک

  

  روده کوچک و بزرگ

قسمت انتهایی این روده که به . بطور کلی روده کوچک شتر در مقایسه با روده کوچک گاو کوتاهتر و قطورتر است
تهاي روده کوچک در اسب به روده ان. شود ایلئوسکال از روده بزرگ مجزا می روده بزرگ ادامه یافته است توسط دریچه

متر  20طول روده بزرگ در شتر .  شود به کولن و روده کور وصل میکور، در سگ به کولن، در خوك و نشخوارکنندگان 
با این تفاوت که روده کور شتر نوك دار است و عرضاً در پایین شکم مقابل . باشد روده کور مثل روده کور گاو  می. است

روده کور شتر کیسه . نماید نتهاي روده باریک آن را دنبال میر تهیگاه واقع شده و بدون محدودیت تا اکولن مارپیچی د
این عضو . دهد اي را می باشد و تشکیل کیسه بسته ک متر و به حجم متوسط سه لیتر میطویلی است که بطور تقریبی ی
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مترمربع  20/1سطح داخلی روده کور شتر . کند شود عمل می اي موادي که بوسیله شتر خورده میبعنوان یک مخزن بر
روده بزرگ . کند رپیچ نیمه پایین لگن را اشغال میروده کور و تمامی کولن ما. گرم می باشد 500مساحت دارد و وزن آن 

کولن شتر از کولن . هاي کوچک که در شتر کوتاهتر از گاو است ز روده بزرگ گاو است برخالف رودهشتر خیلی طویلتر ا
  ). 1(شتر همانند اسب کیسه صفرا ندارد. او بیشتر رشد کرده و در آن خمیدگی وجود نداردگ

وران خشکسالی ادامه تواند  به حیات خود در د ن می دهد که شتر نه تنها میدینامیک آب در دستگاه گوارش  شتر نشا
تواند جریان تقریباً  عی است که میعنوان منبآب موجود در دستگاه گوارش شتر ب. تواند تولید نیز داشته باشد بلکه می. دهد

. ثابت و مستمري را داشته باشد و آب شیر تولیدي و مایع مورد لزوم فضاي بین سلولی بافتهاي بدن حیوان را تأمین کند
اختالف مهم ). 1(تواند گردش آهسته آب را در بدن شتر توجیه نماید ومیکی بین شتر و سایر حیوانات میاختالفات آنات

احتمال دارد بخشی از این موضوع . باشد ر میزان باالي سطح گلوکز خونش میدیگري که شتر با دیگر حیوانات دارد د
اگر چه تولید اسیدهاي چرب فرار در . مربوط به اختالف آناتومیکی دستگاه گوارشی شتر نسبت به سایر حیوانات باشد

ر ممکن است تأثیري در میزان گلوکز موجود در خون شتر داشته پیش معده شتر زیاد است اما فاکتورهاي متابولیکی دیگ
شاید قدرت حفظ آب بدن توسط شتر به این خوبی  مربوط به خاصیت حفظ و نگهداري  رطوبت توسط گلوکز . باشد
  ).1(باشد

بازده  اي بین گوسفند و شتر نشان داده شده است که متابولیسم ازت در سیستم گوارش شتر با در آزمایشات مقایسه
در شرایط محدودیت آبی، کاهش دفع ازت از طریق ادرار و مدفوع در شتر، ولی کاهش دفع ازت از . گیرد م میباالیی انجا

حفظ و ابقا ازت توان دلیل  به هر حال، می. باشد رد بهتر متابولیسم ازت در شتر میطریق ادرار در گوسفند، دلیلی بر عملک
الب فوق نظریه نقش کنترل گر ی درون سیرابی شتر دانست لذا با تو جه  به مطهاي مترشحه داخل اضافی را، سلول

هاي مترشحه داخلی دستگاه گوارش شتر، دستگاه دفع ادرار و غدد پستانی در جلوگیري از اتالف آب بدن شتر،  سلول
در کلیه ها باعث شده کاهش ازت در ادرار ، مدفوع شتر و عدم وجود سدیم . گردد نمک و متابولیسم نیتروژن روشن می

که حجم خارجی سلولی در شتر هیچ گونه تغییري نکند و علت جریان بهتر آب و نیتروژن اوره در مقام مقایسه با گاو یا 
در نتیجه شتر نسبت به سایر نشخوارکنندگان از مکانیزم . باشد و مدفوع شتر می گوسفند ، کمی دفع آب از طریق ادرار

  ). 2(باشد نیتروژن برخوردار می حفظ و ابقا مؤثرتري براي
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