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  چکیده

رویکرد جهانی در خصوص مصرف شیر در . اي دهه هاي آینده از حیات بشر استشتر و شیر آن محصولی ارزشمند بر
پی آشنایی با خواص شیرشتر و تغییر نگرش به شیر شتر بعنوان یک دارو نه فقط غذا، کشورهاي غربی را برآن داشته، 

شتر با ترکیب شیر .اقدام کنند هاها و پرورش آنها در آن کشورها به واردات این گونه دامرغم عدم بومی بودن این دامعلی
) ها، امالح ویتامین(واردحیوان در بعضی م يهماند، اما طرز تغذی یباً ثابت میوجود اینکه ظاهراً در حدود تغییرات تقر

  .شود هاي نسبتاً شدیدي در ترکیب شیر می موجب نوسان
   ، شیر دام، ترکیب شیمیاییشیر شتر: کلمات کلیدي

  مقدمه
اي دهه بار جهانی ، شتر و شیر آن محصولی ارزشمند براز نظر سازمان خوار. شودمحسوب نمی 4امروزه شتر دام درجه

رویکرد جهانی در خصوص مصرف شیر در پی آشنایی با خواص شیرشتر و تغییر نگرش . هاي آینده از حیات بشر است
ها در آن رغم عدم بومی بودن این دامبه شیر شتر بعنوان یک دارو نه فقط غذا، کشورهاي غربی را برآن داشته، علی

نیز ) ص(شتر امروزه اهمیت خاصی دارد سخن پیامبراکرم. اقدام کنند هاها و پرورش آنکشورها به واردات این گونه دام
  ."شتر مایه سربلندي صاحبان آن است"ستگواه بر این موضوع

گرم،  4گرم، چربی 5کربندونیترات: شتر شامل ترکیبات زیر استهر صدگرم شیر. استبز شیرر تقریباً مشابه تششیرترکیب 
گرم،  A 017/0گرم، ویتامین B1 00006/0گرم، ویتامین B2 00018/0، ویتامین69گرم، کالري 87گرم، آب 3/3پروتئین
  .گرم 0003/0گرم، نیاسین  15/0گرم، کلسیم  0002/0گرم، آهن  C 001/0ویتامین

حیوان در بعضی  يهماند، اما طرز تغذی یباً ثابت میشتر با وجود اینکه ظاهراً در حدود تغییرات تقرناگفته نماند ترکیب شیر
شتر و بز دو حیوانی هستند که معموالً  .شود هاي نسبتاً شدیدي در ترکیب شیر می موجب نوسان) ها، امالح ویتامین(واردم

کنند، از این رو به علت زیاد بودن مقدار  نیست تغذیه می... گوسفندو گاو و يهتفاداز خار و گیاهان سخت، که مورد اس
سبز و باطراوت است در این گونه گیاهان، بیش از گیاهان) است... سدیم وکه مقدار زیادي به صورت کلرورهاي(امالح 

  .شود شتر بیش از گاو نشان داده میمعدنی موجود در شیره مقدار موادک
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شیرشتر به دلیل داشتن آهن  کند؛ اما در هیپوکرم می) خونی کم(گاو به علت کمبود آهن در نوزادان ایجاد آنمیشیر
کره و پنیر را در ایران  .گاومیش کمتر استکلسیم شیرشتر از شیرگاو بیشتر و از شیر .ر استبیشتر، این عارضه کمت

  .خورند کنند و آن را به همان صورت یا به شکل دوغ و کشک می شتر درست نمیاز شیر
ان به شتر تو می. شود دهد که معموالً به صورت تازه مصرف می غذاي اصلی ساکنان صحرا و بادیه را تشکیل می شتر، شیر

مهم دامی را مخصوصاً در مناطق خشک و کویري  يهر اعتماد کرد و کمبود این فرآوردبه عنوان منبع خوبی براي تولید شی
  . جبران نمود

شده  انجامهاي  اند و بررسی شتر بودهخود متکی به شیر يهیانه، از دیرباز تا کنون در تغذیمقابل ذکر است که ملل آسیاي
تولید شیر توسط شتر به . آن کمتر نیست گاو نباشد، ازگر در برخی از موارد بهتر از شیرشتر است که شیرحاکی از آن ا

گاوهاي مناطق خشک و کویري است و میزان تولید شیر در شتر با گاوهاي مناطق  يهمراتب بهتر از تولید شیر به وسیل
  . کویري، اصالً قابل مقایسه نیست

کیلوگرم نیز  15تا  12هد و این میزان در برخی اوقات بهکیلوگرم در روز شیر د 8تا  4در حدود تواند مقدار زیادي شتر می
ها و  فقیر، که غیر از درختچهرسد؛ در حالی که گاوها قادر به تولید این مقدار شیر در شرایط آب و هوایی گرم و مراتع می

وانایی تولید شیر به مقدار فراوان را در حالت مدیریت نیستند و ثابت شده است که شتر ت  گیاهان سوزنی چیزي ندارد،
اما برآورد میزان شیر تولیدي توسط شتران ماده به طور دقیق مقدور نیست، زیرا شیردوشی شتر به صورت . صحیح دارد

  .گذارند شترهاي شیرخوار باقی می بچه يهود و مقداري از شیر را براي تغذیش کامل انجام نمی
. لیتر است 10تا  8شیر مابین  يهباشد و متوسط تولید روزان ماه می 18تا  10در شترهاي ماده بینشیردوشی  يهدور

شتر در کشور پاکستان با مدیریت صحیح و شرایط شیر يهمتوسط تولید روزان.) م 1986(رشی طبق گزارش الق
بار در روز دوشیده  3الی  2مادهلیتر است و این در صورتی است که شتر 40تا  15مناسب غذایی و بهداشت، مابین

  .شود
کویري و چه در هنگام استفاده از خشکچه در شرایط مراتع  دهد که شترها، شده نشان می هاي انجام بسیاري از بررسی

متوسط شیر تولیدي و مدت زمان تولید آن در مراتع پرآب . علوفه در مناطق پرآب، توانایی خوبی در تولید شیر دارند
  .کیلوگرم بوده است 15تا  3کویري مابینخشککیلوگرم و در شرایط آب و هواي 25تا  3مابین

  
  

  .اهلی دیگر و انسانحیواناتشتر در مقایسه با شیرمحتویات شیر - 1 جدول شماره ي
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دار
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ی  (%)
 کل
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م

(%) 

ی 
چرب

(%) 

ن 
وتئی

پر
(%) 

وز 
الکت

(%) 

تر 
کس

خا
(%) 

 2/0 0/7 2/1 8/3 0/12 0/88 انسان

 4/0 9/6 6/2 0/1 9/9 0/90 اسب

 79/0 21/4 02/4 33/4 4/13 6/86 شتر

 7/0 9/4 8/3 4/4 8/13 2/86 گاو

 9/0 7/4 6/5 4/6 0/18 0/82 گوسفند

 8/0 2/4 7/3 4/1 9/12 1/87 بز

    
ولید شیرگاوها مقایسه روز بوده است تا بتوان به راحتی آن را با متوسط ت 305اي به مدت دوره شتر، درمتوسط تولید شیر

-کیلوگرم در شرایط مراتع 3050تا 1068مقدارخوب مرتع و بهکیلوگرم در شرایط 5695تا 1525کرد، که این میزان معادل

  .فقیر بوده است
شده  هاي انجام اساس مطالعات و بررسیقدرت تولید شیر در شتر، در شرایط مرتعی مختلف، متفاوت بوده و میانگین آن بر

  .استماه بوده 18ماه تا 7شیرواري آنها از يهباشد، که دور کوهانه می د شتر یکدر مور
اند که  است، تعداد معدودي شتر مورد بررسی قرار گرفته-ها از آن گرفته شده فوق که میانگین يهشد عات انجامدر مطال

هر حال نمایانگر  ها نباشد، اما به  ن گروهنفر شتر بوده و این ممکن است نشانگر اختالف کلی بین ای 10تا 8تعداد آنها بین
ارثی قدرت تولید شتران و اختالف بزرگ موجود بین قدرت تولید شیر در شرایط طبیعی مرتع و محیط زیست و اختالفات

  . در بین نژادهاي مختلف شتر است
ویروس هاي ضد قابل توجهی پادتنخون و نیز در شیرشتر، مقادیر شود، زیرا در سرم گاوي مبتال نمیشتر به بیماري جنون

هاي  دکتر الجاسم معتقد است که اهمیت بیماري. کند وجود دارد که این جانور را از ابتال به این بیماري مصون می
پیروزیس، کزاز، بوتولیسم، ریکتزیازیس، طاعون، وسلنفاوي، التهاب پستان، لپتمیکروبی دیگر مانند التهاب عروق

  .اهلی استستورلوزیس در شتر، بسیار کمتر از دیگر حیواناتپاراتوبرکولوزیس و پا
 

  شترشیرآن با  يگاو و بز و مقایسهح معدنی در شیرترکیب امال - 2جدول شماره ي        
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 شیر بز شیر گاو نام عناصر
 شیر شتر

 خاکستر محلول

 %32/0 %32/0 %12/0 %11/0 کلسیم

 ــ ــ %59/0 %10/0 فسفر

 %60/0 %64/0 %21/0 %14/0 پتاسیم

 %03/0 %03/0 %02/0 %01/0 منیزیم

 %30/0 %23/0 %04/0 %06/0 سدیم

 ــ ــ %26/0 %11/0 کلورین

 ــ %01/0 گوگرد

 ر جزء د

  میلیون
PPR 19/0 

 جزء در 

  میلیون
PPR 40/0 

 آهن

 جزء در 

  میلیون
PPR 0/3 

 ــ ــ ــ

 روي

 جزء در 

  میلیون
PPR 0/3 

 ــ ــ ــ

 مس

 جزء در 

  میلیون
PPR 0/3 

 ــ ــ  ــ

    
چرب با زنجیره چربی آن شامل مقدار کمی اسیدهاي. چرب مورد نیاز انسان استآمینه و اسیدهايشتر داراي اسیدهايشیر

هاي متنوعی از  یناین شیر حاوي ویتام. تواند دلیل سفیدي شیر باشد کوتاه و مقدار کمی کاروتن است که این مقدار کم می
تواند در مناطق بیابانی که دسترسی به سبزي و  است و می Cاین شیر سرشار از ویتامین. است B و گروه A ،D ،E جمله

 Aمیزان ویتامین. میزان نیاسین در این شیر نسبت به شیرگاو باالتر است. میوه کم است، منبع غنی این ویتامین به شمار آید
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در آن بسیار باالتر از شیرگاو   B12غلظت اسید پانتوتنیک، اسیدفولیک و. تر از شیرگاو است آن پایین و ریبوفالوین در
در شیرشتر بسیار نزدیک به غلظت آن در  Eمیزان ویتامین.  شتر به حد وفور دیده می شوددر B1، B2ویتامین .است

یر بیشتر از شیرانسان است، ولی میزان الکتوز و عنصر میزان کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم و کبالت در این ش. شیرگاو است
ند از این توان به همین دلیل افرادي که مبتال به عارضه عدم تحمل الکتوز هستند می. روي در آن کمتر ازشیرانسان است

  .نمایندشیر بدون مشکل استفاده 
 ربذَ بیمارى درمان.  . .شتر در شیر: آلهوعلیهاهللاصلىخداپیامبر .رسانمبه پایان میبار عرایضم را با جمالت گوهرخاتمه در

-اهللاصلىپیامبرخدا.)گرددذَرب، بیمارى معده است که مانع هضم و جذب غذا شده، در نتیجه موجب شکم روش مى(است

  .مبتال هستند، درمان است) هاضمهسوء(بدرستی که در ادرارشتر و شیرآن براى کسانى که به ناراحتى معده :آلهوعلیه
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