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  چکیده

این گوشت حاوي موادي با ارزش غذایی باال و . غذایی مهم و مورد نیاز بدن است شتر منبع خوبی براي بسیاري از موادگوشت
عناصر معدنی مهم نظیر آهن، فسفر و  کمپلکس و برخی Bهاي مفید و مورد نیاز بدن است که شامل ویتامین تعدادي از ویتامین

شتر قدرت مخصوصی در نگهداري هرچه بیشتر آب دارد که این خاصیت، اهمیت زیادي در همچنین گوشت. شود کلسیم می
  .اردهاي اهلی تفاوت د شتر از جهت ترکیب شیمیایی، با گوشت سایر دامگوشت. تعیین برخی خواص طبیعی گوشت دارد

  گوشت شتر، ارزش غذایی گوشت شتر ارزش دارویی :ات کلیديمکل

  مقدمه

کند و به همین دلیل از خوردن سایر غذاهایی که به آن  آدمی از دوران کودکی به خوردن انواع معینی از غذاها عادت می
کند؛ به  دینی، اجتماعی و عرفی تحریم شده است، خودداري میا غذاهایی که به دلیل برخی از اعتقاداتعادت ندارد و ی

برخی از . کنند شتر، از خوردن آن خودداري میعنوان مثال، بسیاري از شهرنشینان به علت عادت نکردن به مصرف گوشت
حاملگی در دارد و همچنین باعث طوالنی شدن دوران شتر دیرپز بوده و بوي ناخوشاینديکه گوشت آنها بر این باورند

   .شود باردار میزنان

- شتر فاقد اسیدهايهاي گوشت پروتئین. گاو میزان کمتري چربی، پروتئین و خاکستر داردشتر در مقایسه با گوشتگوشت  

شتر گوشت. ضروري هیستیدین است نیمه يهآمیندضروري نظیر تریپتوفان، والین، لیوسین و ایزولیوسین و همچنین اسی يهآمین
هاي اهلی، داراي سدیم بیشتر و پتاسیم کمتري است که این امر با متابولیسم آب در بدن  همچنین در مقایسه با گوشت سایر دام

شتر گوشت ران زیاد است، اما نسبت آهن و روي درباید افزود که نسبت کلسیم فقط در عضالت. دام ارتباط مستقیمی دارد
  .هاي اهلی دیگر است دامکمتر از میزان آن در گوشت
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  شتر يتازهیات گوشتمحتو - 1يجدول شماره                            
خام چربی (%)خاکستر

(%) 

 (%)رطوبت (%)خام پروتئین

89/0 15/1 52/19 7/78 

  شتر يتازهتجزیه و تحلیل شیمیایی گوشت - 2يجدول شماره                  
 (%)نسبت  ترکیبات

 8/5 عدد هیدروژنی

 23/0 اسیدهاي چرب

 76/0 عدد پیروکسید

 11/75 )گرم 100/ گرم میلی(   کلسترول

 87/33 )گرم 100/ گرم میلی(ها  گدانهرن

 87/49 میوگلوبین اکسی

 35/16 میتامیوگلوبین

  
حسی، سازي و تأثیر آن بر روي خصوصیات صنایع کالباسشتر، درشیمیایی گوشتروي ترکیباتانجام شده بررسی  طبق

ـ 1دلدرصد و چربی معا 9/93درصد تا 77شتر داراي رطوبتی مابینکه گوشتگردید شیمیایی و میکروبیولوژي، مشاهده 
شتر اختالف زیادي با ترکیب ترکیب شیمیایی گوشت .خشک استيهدرصد بر اساس وزن ماد 8ـ 4درصدو خاکستر معادل 18

گاو، از رطوبت باالتري شتر در مقایسه با گوشتدیده شده که گوشت. ویژه گاو ندارد هاي اهلی دیگر و به شیمیایی گوشت دام
   .تري داردبرخوردار بوده و پروتئین و چربی کم

  
  شترخصوصیات حسی و فیزیکی گوشت
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شترهاي بزرگسال است که معموالً گوشتی سفت تر از گوشت طعم تر و خوش سال است، نرم 3تا  1جوان که سن آنها بین شترهايگوشت
ساله  یکهتر است شترهايشود که ب شود؛  پیشنهاد می گوشت نیز کاسته مینرمی  هرچه سن حیوان بیشتر شود، از میزان. و دیرهضم دارند

  .را براي مصرف گوشت ذبح کرد
استفاده  يهمطالعاتی که در زمین. گاو استشتو سال از جهت مزه و طعم و نرمی، شبیه به گو سن  کم شترهايگوشت

ه گاو اضافه شددهد که در این نوع همبرگرها به درجات مختلف گوشت شتر در همبرگرسازي انجام شده نشان میازگوشت
نظیر رنگ، بو، طراوت، نظران قرار گرفت تا از نظر تمامی خصوصیات حسی   این همبرگرها در اختیار گروهی از صاحب. است

در همبرگرهایی که میزان بیشتري  »نرمی«صفتمشاهده شد که . کننده، مورد بررسی قرار گیرند پذیرش مصرف يهنرمی و درج
 .یابد شتر در همبرگرها، افزایش میهمراه با افزایش نسبت گوشت »وزنی کم«شتر داشتند، واضح و آشکار است؛ صفتگوشت

شوند نظیر  حیوانات دیگر تهیه میتمام انواع غذاهاي مورد مصرف آدمی که از گوشت يهشتر براي تهیگفتنی است که گوشت
شتر دیرپز است، مان کنند گوشتاما عللی که باعث شد تا مردم گ. شده، مناسب است کرده، پخته و فرآوري سرخهاي گوشت

شترهاي پیر و مسن است؛ زیرا هرچه عمر شتر باال رود پیوندهاي موجود بین الیاف بافت همبند افزایش استفاده از گوشت
   .گیرند ها قرار می یابد و کمتر تحت تأثیر حرارت و آنزیم می

تند، زیرا به علت داشتن میزان زیادي کالژن، شترهاي مسن و پیر براي سرخ کردن مناسب نیسقابل ذکر است که گوشت
که آن را همانند سایر  توان این گوشت را فرآوري کرده و از آن مارتادال و یا کالباس تهیه کرد و یا این دیرپز هستند؛ اما می

دگان کنن شود مصرف از این رو پیشنهاد می. ها، خشک کرده و براي مدت طوالنی در روغن حیوانی نگهداري کرد گوشت
بایست با توجه به سرعت وقوع حوادث در دنیاي امروز و تغییراتی که هر از  شتر را تجربه کنند، زیرا آدمی میگوشت

ها و بالیاي طبیعی است، بر مصرف تمامی انواع  ها و بیماري دهد و شامل جنگ چندي در محیط زیست پیرامون ما رخ می
گاوي، کنندگان براي فرار از بیماري جنون اي غربی اتفاق افتاد و مصرفاین امر در کشوره. هاي موجود عادت کند گوشت

   .تمساح و شترمرغ روي آوردند به خوردن گوشت

         شترپایان دردهاي پا و کمر با گوشت

جنسی و جلوگیري از زیادي دارد و روي آن در تقویت قواي اثیرتتقویت اعصاب در این گوشت  Bهاي گروه ویتامین 
-کند و توصیه می  شتر قواي بدنی و استقامت را زیاد میکالري بسیار باالي گوشت. اختالالت در رشد جنین کارآمد است

ویژگی اصلی و  .آموزان، ورزشکاران و افراد کهنسال از خوردن آن غافل نشونددانشو شیرده، باردار بانوان هشود ک 
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بیوتیک در آن است چرا که این حیوان  ها، فقدان مواد هورمونی و آنتی شتر در مقایسه با دیگر گوشتمتمایزکننده گوشت
دهنده و معطر در گوشت این حیوان   همچنین وجود مواد طعم. کند  دامی رشد میدر طبیعت آزاد و به دور از پرورش

از قلم و کوهان  معموالً. دهد بزاقی و شیره معده شده و در نتیجه قدرت جذب را افزایش می موجب تحریک و ترشح غدد
 .گوسفند استاز لحاظ شکل ظاهري شبیه گوشت .شود  استفاده میدردهاي روماتیسمی و کمر  درمان درد پا وشتر در 

دهد  درصد از وزن کل چربی بدن شتر را تشکیل می 82شتر به همراه کوهان آن که چربی خالص بوده و تقریباًاز گوشت
، قلوه، مغز، زبان و دیگر احشاي این حیوان نیز از جگردل، . شود  میتهیه انواع خورش، آبگوشت و خوراك استفاده در 
روي در مصرف آن براي  زیاده. چربی خالص است شترکوهان .اهلی استهايمانند دیگر دام تقریباً ايارزش تغذیه نظر

. شود اي عرضه می شتر در اکثر نقاط به صورت فلهگوشت. بسیارمضر استخون باال چربید با افرا تمام افراد خصوصاً
سفت و قوام طبیعی داشته بنابراین هنگام تهیه آن دقت کنید که ظاهر گوشت لزج، چسبنده و مترشح نباشد و عضالت

  .باشند

  شترچربی
اظهار .  گیرد هاي متداول فرآوري، فرآوري شده و مورد استفاده قرار می هاي اهلی بر اساس تکنیک شتر همانند چربی سایر انواع دامچربی

هاي مختلف  اي بین الشه تفاوت قابل مالحظهزند و  کنند که رنگ چربی شتر، سفید است که گاهی اوقات رنگ سفید آن به سرخی می می
درصد از وزن  1/82شتر تقریباًکوهان وزن چربی. رغم آنکه آنها از نظر سنی با هم اختالف داشتند حیوانات مشاهده نشده است، به 

آورد کیلوگرم بر 100میزان چربی موجود در کوهان، شترهاي دوکوهانه در حدود. دهد شتر را تشکیل میکل چربی بدن
  . شود می

پز مصرف  طعم مورد استفاده قرار گرفته و به شکل خام یا آب شتر به عنوان غذایی خوشدر برخی از مناطق، کوهان
  .گیرد شود و در هنگام کمبود غذا، به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار می می

  شترطبخ غذا با گوشتي هنحو  
دانند، راسته و سردست گوشت این حیوان به  مزه می را کمی شیرین شترگوشته رغم باور ناصحیح بسیاري از مردم ک به 

العاده لطیف است، به طوري که اگر از قبل،  کوبیده و چنجه با کمی چربی کوهان آن بسیار لذیذ بوده و فوقصورت کباب
، )ذهنیت منفی پیدا خواهد کردبا توجه به باور قبلی، اگر بداند (کسی نداند که کباب گوشت چه حیوانی را خواهد خورد

این حیوان  يهکرد گوشت چرخ.برّه استتر از گوشت خوشمزهشتر بوده، زیرا کند که این کباب با گوشت اصالً باور نمی
یده، کباب بشقابی، شامی، صبور که درعین بزرگی جثه و قد بلند آن، بسیار افتاده و رام است، براي درست کردن کباب کوب

گاه متوجه  شود، غذایی بسیار مطبوع و لذیذ خواهد شد و آن کرده درست می نه غذایی که با گوشت چرخهرگو و کوفته
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گاو و گوساله که طبعی سرد خواهید شد که چرا تا کنون از چنین گوشت سالم و لذیذي غفلت نموده و در ازایش گوشت
با غذاهاي » غذاهاي ایرانی با طبع گرم«ار بوده کهواقعاً کدام اراده و خواست استعماري در ک. دارد، جایگزین شده است

، ضعف گوارشی، پوکی و .اس. آلزایمر، پارکینسون، ام ها ازجمله پیدایش بسیاري ازبیماري فرنگی با طبع سرد که سرمنشأ
بت و به علت افزایش رطو(هاي روحی و عصبی جنسی، ناراحتیمیلی زودرس، ناتوانی و بی ، پیري)راشیتیسم(استخواننرمی

است، ) رسانی هاي عصبی در انتقال پیام ها و نرون هاي خاکستري مغز و نیز ایجاد رخوت و سستی در بافت سردي در الیه
آورد غرب هم برایمان به ارمغان  زمین بر مردم ما نیز به تدریج مسلط و داروهاي شیمیایی ره گیر مغرب صدها بیماري دامن

  .آفرین گشته است ساده اما جادویی و گرماآمده و جایگزین آن غذاهاي به ظاهر 
  : فرماید می )ص(اسالمپیامبر

  ».پذیرد شتر غذاي دنیا و آخرت است و اگر از خداوند بخواهم که هر روز براي من مقدر فرماید، میگوشت«
-مبتال به ضعفخردسال آیا در نسل گذشته، کودکان» .آنهاستي هتغییر فرهنگ در تغذی« ترین خیانت به یک ملت، بزرگ

  .زودرس جلوگیري کنیممان، از مرگهاي غذایی نیاکان بینایی، شنوایی و صرع بودند؟ بیاییم با زنده کردن سنت
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