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  کوهانهاي شیر شتر یکهاي ترکیبی، تکنولوژیکی و تغذیهبررسی ویژگی

  1فر، زهرا خوشنودي1 کیمیا کوهستانی، ٭1وحیده عبداللهی

   عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان 1

 E- mail: vabdollahi3000@yahoo.com 

  

  چکیده
بسیاري از تحقیقات انجام شده روي شتر . قرار نگرفته استشیر شتر در مقایسه با شیر گاو در پژوهشها خیلی مورد توجه 

با این حال، مطالعات اخیر بطور عمده . هاي آناتومی و فیزیولوژیک شتر متمرکز بوده استدر گذشته عمدتاً روي ویژگی
رد مطالعه حاضر شامل یک بررسی جامع در مو. هاي شیر شتر متمرکز گردیده استها و قابلیتروي ترکیب، ویژگی

ترکیب شیر شتر یک کوهانه در مقایسه با ترکیب شیر گاو، عوامل موثر بر ترکیب شیر شتر و یک نماي کلی از تولید، 
طی مطالعات مختلفی که در این رابطه انجام شده، . باشدهاي شیر میخصوصیات، ارزش غذایی، محصوالت لبنی و قابلیت

، خاکستر %4/4، الکتوز %5/3، چربی %1/3پروتئین : ارش شده استمقادیر میانگین ترکیبات شیر شتر به شرح زیر گز
مطالعات بیان داشت تحت شرایط سخت محیطی، شتر توانایی تولید شیر را بیش از گونه %. 9/11و کل مواد جامد % 79/0

در طول یک دوره  kg 10-3میانگین روزانه تولید شیر بین . باشدتري از زمان را دارا میهاي طوالنیدیگري و براي دوره
شیر بطور طبیعی داراي طعم شیرین زننده و گاهی نیز ممکن است یک طعم . ماهه تخمین زده شده است 12-18شیردهی 

 Cشیر شتر یک منبع غنی از ویتامین . شود، پیدا کندشور بخاطر نوع گیاهانی که در مراتع بیابانی توسط شتر خورده می
محصوالت لبنی مختلفی از . برابر باالتر است 4تا  3ین ویتامین در مقایسه با شیر گاو شناخته شده، که بیان شده مقدار ا

  .باشدهاي بیشتر جهت توسعه آنها در سطح تجاري میشیر شتر در شرایط آزمایشگاهی تولید شده که البته نیاز به بررسی
  

  کوهانه، ترکیبات شیر شتر، تولیدات شیر شترشتر یک: 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 
  

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

۴۶١ 

  

  مقدمه
میلیون تخمین زده  20کل جمعیت شتر در جهان در حدود ) FAO(بر اساس آمارهاي اخیر سازمان خوار و بار جهانی 

شترها در ). FAO ،2008(هاي شتر را در سرتاسر جهان دارد شود، که در این بین کشور سومالی بزرگترین گلهمی
-تقسیم می Camelusبه دو گونه مختلف متعلق به جنس  کنند وهاي مرتعی وسیعی در آفریقا و آسیا زندگی میمحدوده

کنند و شتر هاي بیابانی و خشک زندگی میکه عمدتاً در محدوده) Camelus dromedaries(کوهانه شترهاي یک. شوند
کوهانه در شرق هاي یکگونه. دهندهاي سردتر را ترجیح میکه زندگی در محدوده) Camelus bactrianus(دو کوهانه 

از طرف دیگر، . اندا چین شمالی و در غرب تا آسیاي صغیر و جنوب روسیه، از جمله مغولستان و قزاقستان اهلی شدهت
شتر . کوهانه، بطور وسیعی در نیمه شرقی، شمال و شرق آفریقا، جنوب غربی آسیا و استرالیا حضور دارندهاي یکگونه

هایی را  ه به شرایط اقلیمی خاص خود تغییرات جزئی یافته و زیر نژادکوهانه است که بست ایرانی اکثراً از نژاد شتر یک
هاي آذربایجان  هاي دو کوهانه در ایران بسیار اندك بوده و فقط در استان شتر). 1378فرد،  امینی(وجود آورده است  به

  ).1381فرزاد، (اند  شرقی، اردبیل، گرگان و گنبد پراکنده
و گوشت در نظر گرفته شده، ضمن اینکه براي اهداف دیگر از قبیل حمل و نقل و  شترها بعنوان منبع خوبی از شیر
این شیر تمام . شیر شتر نقش مهمی در تغذیه انسان در مناطق گرم و خشک دارد. شوندمسابقات ورزشی نیز استفاده می

شناخته شده بوده و  شیر شتر در عربستان صعودي بخوبی. شودمواد مغذي ضروري موجود در شیر گاو را شامل می
شیر شتر بصورت تازه و تخمیر شده در نواحی مختلف جهان از جمله هند، . شودمصرف می Souredبصورت تازه و 

گیرد ها از قبیل استسقاء، زردي، سل، آسم و سالک مورد استفاده قرار میروسیه و سودان براي درمان یکسري از بیماري
)Abdelgadir  ،1998و همکاران.(  

یرًا گزارش شده که شیر شتر خواص بالقوه درمانی دیگري نیز دارد از جمله ضد سرطان، آنتی دیابت و ضد فشار خون اخ
بعالوه، ادرار شتر نیز بعنوان درمان براي . باال و مصرف آن براي کودکانی که حساس به شیر گاو هستند، توصیه شده است

  ).Al-Attas ،2008(شود اسهال استفاده می
بسیاري از تحقیقات انجام شده روي شتر . تر در مقایسه با شیر گاو در پژوهشها خیلی مورد توجه قرار نگرفته استشیر ش

با این حال، مطالعات اخیر بطور عمده . هاي آناتومی و فیزیولوژیک شتر متمرکز بوده استدر گذشته عمدتاً روي ویژگی
  .ز گردیده استهاي شیر شتر متمرکها و قابلیتروي ترکیب، ویژگی

ها، کوهانه، ویژگیهدف از این مقاله این است که اطالعات موجود و در  دسترس در خصوص تولید شیر شتر یک
  .هاي آن و بعالوه محصوالت لبنی تولید شده از این شیر را بررسی کنیمترکیبات شیر، ارزش غذایی و قابلیت
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 کوهانهتولید شیر در شتر یک -1

-کنند، این شرایط تخمین تولید شیر شتر را مشکل میشترها در کشورهاي خشک و بیابانی زندگی می که اکثراز آنجایی

توان البته عوامل دیگري نیز در تناقض اطالعات و نبود اطالعات دقیق در این مورد دخیل هستند که از آن جمله می. سازد
) هر دو گونه(، تولید شیر شتر FAOبر طبق آخرین آمار . ردبه تأثیر نژاد، مرحله شیردهی، تغذیه و مدیریت شرایط را نام ب

شود و میلیون تن آن بوسیله بشر مصرف می 3/1میلیون تن در هر سال گزارش شده است که تنها  3/5در جهان حدود 
زرگترین در حال حاضر بعد از عربستان صعودي، کشور سومالی ب. گرددمقدار باقیمانده ان براي تغذیه گوساله استفاده می

  ).FAO ،2008(رود تولید کننده شیر شتر در سرتاسر جهان به شمار می
تري از زمان را دارا هاي طوالنیتحت شرایط سخت محیطی، شتر توانایی تولید شیر را بیش از گونه دیگري و براي دوره

تا  1000بین ) هر دو گونه(شتر هر . این در حالی است که احتیاجات غذایی این حیوان در حد متوسط بوده است. باشدمی
 kg 10 -3میانگین روزانه تولید شیر بین ). FAO ،2006(کنند ماهه تولید می 8-18لیتر شیر در هر دوره شیردهی  2000

هاي اي، بهبود روشدر صورت بهبود شرایط تغذیه. ماهه تخمین زده شده است 12- 18در طول یک دوره شیردهی 
تواند افزایش یابد لیتر در هر روز نیز می 20هاي دامپزشکی عملکرد شیردهی تا ب و مراقبتدامپروري، در دسترس بودن آ

)FAO ،2006.(  

گردد و در دسترس ها و حیواناتشان مصرف میمطالعات نشان داده بیشترین شیر شتر تولید شده توسط خود خانواده
اند که از بازارهاي تجاري طق خشک و بیابانی قرار گرفتههاي شتر در مناباشد، چراکه بسیاري از گلهبازارهاي شهري نمی

   .باشنددور می

  

 کوهانهخواص شیر شتر یک -2

شیر بطور طبیعی داراي طعم شیرین زننده و گاهی نیز . باشدشیر شتر بطور کلی مات و سفید، با طعم و مزه قابل قبول می
تغییر در مزه . شود، پیدا کندابانی توسط شتر خورده میممکن است یک طعم شور بخاطر نوع گیاهانی که در مراتع بی

باشد متغیر می 7/6تا  5/6شیر تازه شتر بین  PHمیزان . شودعمدتاً به نوع علوفه و در دسترس بودن آب ایجاد می
)Khaskhel  ،2005و همکاران(  
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از طرف دیگر، گزارش شده شیر . م آوردروز دوا 10براي بیشتر از  0C4 تواند در دماي شیر شتر در شرایط پاستوریزه می
در . ماندتري در دماي معمولی اتاق در مقایسه با شیر حیوانات دیگر ثابت و پایدار باقی میشتر براي مدت زمان طوالنی
، اما شیر شتر یک زمان )=PH 7/5براي رسیدن به (شود ترش می 0C30 ساعت در دماي  3حالیکه شیر گاو در عرض 

احتماالً این ویژگی به خاطر وجود مقادیر . برسد =PH 8/5ساعت در درجه حرارات مشابه به   8ا حدود تري تطوالنی
باشد بیشتري از ترکیبات ضد میکروبی مانند لیزوزیم، الکتوفرین و ایمونوگلوبولین نسبت به شیر گاو و یا گاومیش می

)Benkerroum ،2008.(    
  

 کوهانهترکیبات شیر شتر یک -3

ترکیب شیر شتر در . آیدحساب میمنبع غذایی کامل براي پستانداران تازه متولد شده در طی مراحل اولیه رشد به شیر یک
بر طبق مطالعات اجزاي اصلی شیر شتر نسبتاً . هاي مختلف جهان از جمله عربستان صعودي مطالعه شده استقسمت

کوهانه در مطالعاتی که در یک دوره انجام شد ت شیر شتر یکنزدیک به ترکیبات شیر گاو هستند و مقادیر میانگین ترکیبا
و کل مواد  78/0 ± 04/0، خاکستر 46/4 ± 18/0، الکتوز 1/3 ± 1/1، چربی 9/2 ± 5/0پروتئین : به شرح ذیل بیان گردید

. متري داردهاي دیگر مثل شیر گاو پایداري کمشخص گردیده که ترکیب شیر شتر در مقایسه با گونه. 3/11 ± 2/1جامد 
-هاي مختلف اندازهشود از قبیل روشچه، تغییرات مشاهده شده در ترکیب شیر شتر به چندین فاکتور نسبت  داده میاگر

هایی که از نژادهاي مختلف گرفته شده و بعالوه فاکتورهاي دیگري شامل گیري، مکان جغرافیایی، شرایط تغذیه و نمونه
و همکاران،  Khaskheli(اند از موارد دیگر موثر در ترکیب شیر شتر گزارش شده مرحله شیردهی، سن و تعداد زایمان

2005.(  
همچنین مشخص شد . مشخص شده که منطقه جغرافیایی و تغییرات فصلی موثرترین فاکتورها در ترکیب شیر شتر هستند

یک . کندنواحی مشابه بازي میهاي و که تغییرات فصلی نقش مهمی را در ترکیب شیر شتر حتی براي شترهایی از گونه
-در یک مطالعه، تمام اجزاي شیر به. ارتباط معکوس بین کل مواد جامد در شیر شتر و مصرف آب توسط شتر کشف شد

جز الکتوز به میزان حداکثر خود در نیمه زمستان رسیدند و در کمترین مقدار در تابستان بودند که این تفاوت بخاطر 
اي دیگر گزارش شد که میزان در مطالعه). 2008و همکاران،  Haddadin(دنی بوده است قابلیت دسترسی آب آشامی

یابد که دلیل آن افزایش مقدار آب موجود در شیر تولید شده توسط کاهش می 1/1تا  3/4چربی موجود در شیر شتر از 
کل مواد جامد تولید شده توسط تواند به کاهش در افزایش مشاهده شده در مقدار آب می. شیرهاي تشنه ذکر شده است
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تواند بخاطر چندین فاکتور شامل همانطور که ذکر شد تغییرات در ترکیب شیر شتر می. شترهاي تشنه نسبت داده شود
شتر، اقلیم، قابلیت دسترسی آب، مدیریت دام و فاکتورهاي دیگر باشد گیري، رژیم غذایی هاي اندازهروش

)Konuspayeva  ،2009و همکاران(  
  

  پروتئین -3-1

. درصد است 1/3 ± 5/0میانگین آن . دارد% 90/4تا  15/2کوهانه رنجی از کل میزان پروتئین موجود در شیر شتر یک
-پروتئین شیر شتر می. کندتغییرات در نژاد شتر و شرایط فصلی گزارش شده که در مقدار پروتئین شیر شتر نقش بازي می

  ).2008و همکاران،  Haddadin(ود که در بخش زیر توصیف شده است بندي شتواند در دو جزء اصلی طبقه

  

  کازئین -3-1-1

شیر شتر .  αs1-CNکازئین عمده شیر شتر بوده، البته بعد از  β-CN. باشدپروتئین عمده در شیر شتر می) CN(کازئین 
کننده میزان قابلیت تواند منعکسوجود دارد، این درصد باال می β-CNمشابه شیر انسان بوده که در آن درصد باالیی از 

به  αs1-CVنسبت به  β-CNچرا که . تر حساسیت توسط آن در روده نوزادان باشدهضم باالتر آن و همچنین شیوع پایین
  . تر استهیدرولیز معده حساس

ر از طریق هر دو مایه انعقاد شیر شت. گرددتر میگزارش شده مایه پنیر گاو نسبت به مایه پنیر شیر شتر، باعث انعقاد سخت
یک مقدار پپسین بیشتر موجود در مایه . گرددسازي مایه پنیر استفاده میپنیر به مقدار پپسینی نسبت داده شده که در اماده

  ). 1993و همکاران،  Wangoh(پنیر منجر به زمان انعقاد سریعتر شده است 
  

   Wheyپروتئین  -3-1-2

هاي شیر شتر بوده و در کل ترکیب این پروتئین در شیر شتر با ترکیب آن در روتئیناین پروتئین دومین ترکیب عمده از پ
الکتوگلوبولین دارد، همانگونه که چنین چیزي براي شیر انسان نیز  - βشیر گاو متفاوت است، چراکه شیر شتر کمبود 
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 - αو %) 50(عمده بوده  الکتوگلوبولین ترکیب -β، جزء Wheyدر شیر گاو در ترکیب پروتئین . مشاهده شده است
الکتابومین  -αالکتوگلوبولین کمیاب و  -β، در حالیکه ترکیب این پروتئین در شیر شتر، %)25(الکتابومین دومین بوده 

  ). El-Agamy ،2000(ترکیب عمده است 
و پروتئین شناخته  هاآلبومین، الکتوفرین، ایمونوگلوبولینشیر شتر شامل ترکیبات عمده دیگري مانند سرم Wheyپروتئین 

هاي موجود در شیر شتر مشخص شده که از پروتئین Wheyهاي برخی خواص پروتئین ..باشدشده پپتید و گلیکان می
Whey گزارش شده که ثبات حرارتی شیر شتر متأثر از محتواي پروتئین آن است، . در شیر حیوانات دیگر متفاوت هستند

در مقایسه با شیر گاو نشان داده که دلیل آن عدم حضور  0C140 هاي باالتر از تشیر شتر ثبات ضعیفی را در درجه حرار
موجود در شیر شتر نشان داده که ثبات  Wheyاما، پروتئین . باشددر شیر شتر می κ-CNالکتوگلوبولین و  -βو یا کمبود 

  ). El-Agamy ،2000(حرارتی بیشتري را نسبت به این پروتئین در شیر گاو و یا گاومیش دارد 
  

   هاچربی -3-2

یک ارتباط مثبت قوي بین مقدار چربی و پروتئین پیدا . درصد بوده است 5/3 ± 0/1مقدار چربی شیر شتر بطور میانگین 
-درصد در شیر تولید شده توسط شترهاي تشنه کاهش می 1/1به  3/4گزارش شده مقدار چربی شیر شتر از . شده است

اي از اسیدهاي چرب زنجیره کوتاه و یک مقدار کوهانه شامل مقادیر مشابه، چربی شیر شتر یکدر مقایسه با شیر گاو. یابد
مقادیر باالتري از  .تواند رنگ سفیدتر چربی شیر شتر را توضیح دهداین مقدار کاروتن کمتر می. باشدکمتري کاروتن می

بطور . کوهانه در مقایسه با چربی شیر گاو گزارش شده بوداسیدهاي چرب زنجیره بلند همچنین براي چربی شیر شتر یک
کوهانه باالتر بودند، بخصوص اسیدهاي چرب در شیر شتر یک%) 43(اي، مقادیر میانگین اسیدهاي چرب غیراشباع مشابه

گاو ک مقدار باالتري از اسیدهاي چرب غیر اشباع در مقایسه با چربی شیرشتر و شیرچربی شیر انسان شامل ی.ضروري
باالتر %) 7/67(در مقایسه با چربی شیر شتر %) 9/69(گزارش شده که درصد اسیدهاي اشباع در چربی شیر گاو . باشدمی

به چربی شیر گاو باالتر است همچنین مشخص شده که مقدار میانگین کلسترول موجود در چربی شیر شتر  نسبت . است
)Khan  وAppanna ،1967.(  
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  الکتوز -3-3

تواند بخاطر نوع گیاهانی باشد رنج وسیع تغیرات می. باشدمی% 4/4 ± 7/0مقدار الکتوز در شیر شتر داراي میانگین حدود 
که در سرتاسر یک فصل و حتی  گزارش شده که مقدار الکتوز تنها ترکیبی است. شوندها توسط دام خورده میکه در بیابان

همچنین مشخص شده که . ماندتحت شرایطی که شتر سیراب بوده و یا آب از دست داده باشد، تقریباً بدون تغییر باقی می
و  Khaskheli(مقدار الکتوز در شیر شتر تغییر کمی را بین نژادهاي شتر جمازي در نقاط مختلف جهان نشان داده است 

  ).2005همکاران، 

  

  مواد معدنی -3-4

تغییرات در مقدار مواد معدنی به تفاوت در نژاد، . شودمقدار کل مواد معدنی بطور معمول بعنوان خاکستر کل بیان می
شیر شتر یک منبع غنی از کلرید بوده، که این بخاطر نوع . تغذیه، روش آنالیز و همچنین جذب آب نسبت داده شده بود

بوده که معموالً شامل مقدار باالیی نمک ) گیاهان شورپسند(قبیل آتریپلکس و  آکاسیا   علوفه خورده شده توسط شتر، از
کاهش در اجزاي عمده شیر و افزایش در مقدار کلرید شیر در شترهاي آب از دست داده، ممکن است دلیل . هستند

ر شتر جماز بطور قابل در شی Mnو  Na ،K ،Fe ،Cuمواد معدنی مانند . دیگري براي طعم شور در شیر شتر باشد
هاي بیولوژیکی از داراي نقش ضروري در بسیاري از سیستم Fe. اي نسبت به این مواد در شیر گاو باالتر هستندمالحظه

داراي یک نقش کلیدي در متابولیسم سلولی است،  Mn. باشدمی DNAقبیل انتقال و ذخیره اکسیژن و بعالوه سنتز 
هایی که براي حفظ سلول از تخریب ها مهم است، از جمله آنزیمملکرد تعدادي از آنزیمکه حضور این عنصر براي عجایی

کوهانه به مقادیر آنها در شیر گاو در شیر شتر یک Mgو  Ca ،Pبعالوه مقدار . هاي آزاد فعالیت دارندبوسیله رادیکال
  ).2005و همکاران،  Khaskheli(نزدیک بود 

  

  هاویتامین -3-5
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شیر شتر یک . باشدمی Bهاي گروه و ویتامین C ،A ،E ،Dهاي مختلف، از قبیل ویتامین شامل ویتامین شیر شتر جماز
از . برابر باالتر است 4تا  3شناخته شده، که بیان شده مقدار این ویتامین در مقایسه با شیر گاو  Cمنبع غنی از ویتامین 

هاي بیابانی براي افرادي باشد که در محدوده Cع خوبی از ویتامین تواند یک منباینرو، شیر خام شتر و شیر تخمیر شده می
در شیر شتر در ) B3(گزارش شده که مقدار نیاسین . ها قابل دسترس نیستندکه پوشش گیاهی و میوهکنند، جاییزندگی می

  ).2008و همکاران،  Haddadin(مقایسه با شیر گاو باالتر است 
و ) B1(با این حال، غلظت تیامین . در شیر شتر جماز نسبت به شیر گاو باالتر است) B2(و ریبوفالوین  Aمقدار ویتامین 
خیلی  Eدر شیر شتر جماز با این مقادیر در شیر گاو قابل مقایسه بود، در حالیکه غلظت ویتامین ) B6(پیریدوکسین 

  . نزدیک به مقادیر آن در شیر گاو بوده است
  

  کوهانههاي لبنی شیر شتر یکفرآورده - 4

گزارش شده که شیر شتر فقط براي نوشیدن مناسب است، اما محصوالت مختلفی از شیر شتر تولید شده که شامل پنیر 
داراي یک بافت ) بدون مواد افزودنی(ماست تولید شده از شیر شتر . باشدنرم، شیر تخمیر شده، ماست، بستنی و کره می

کلرید کلسیم به شیر شتر باعث ایجاد استحکام % 075/0آلژینات سدیم و % 75/0نازك، سیال و بسیار نرم بوده، افزودن 
  ).2008و همکاران،  Hashim(گردد قابل قبول و ساختاري مشابه با ماست تهیه شده از شیر گاو در شیر شتر می

کل مواد % 37و  مواد جامد عاري از چربی% 11چربی، % 12بستنی بطور موفقی از شیر شتر با استفاده از یک ترکیبی از 
بستنی بدست آمده از شیر شتر بستگی به سطوح چربی و مواد جامد عاري از ) میزان غلظت(سیالیت . شودجامد تولید می

براي مثال افزایش میزان مواد چربی و مواد جامد در ترکیب منجر به افزایش میزان چسبندگی . چربی در ترکیب شیر دارد
  . شودمی) غلظت(
  

  گیرينتیجه -

هاي بیابانی و روستایی زندگی ر تازه شتر جماز و تولیداتش یک منبع غذایی خوب براي افرادي هستند که در محدودهشی
مشخص شده . یافتن استکنندگان در حال افزایشدلیل افزایش عالقه مصرفهاي اخیر تولید شیر شتر بهدر سال. کنندمی

تغییرات مشاهده شده در ترکیب شیر شتر به . باشدانند گاو متفاوت میها از شیر سایر حیوانات مشیر شتر در برخی جنبه
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گیري مختلف، منطقه جغرافیایی، تغییرات فصلی، شرایط تغذیه و هاي اندازهچندین فاکتور نسبت داده شده، از جمله روش
شیر شتر با ایجاد تغییرات  تولیدات لبنی مختلفی نیز گزارش شده که بطور موفقی از. نژاد شتر از جمله این عوامل هستند

البته این تولیدات شیر شتر در مقیاس آزمایشگاهی تولید شدند، . اندهاي ساخت آنها در برخی کشورها تولید شدهدر روش
البته این تولیدات اوالً . گردندهاي مرتعی در طول فصل اوج تولید شیر تولید میاما برخی نیز در مقیاس بزرگتر در محدوده

کنندگان براي این اند که به مقیاس تجاري برسند و ثانیاً نیاز است که میزان پذیرش مصرفقدر توسعه نیافتههنوز آن
ها هایی صورت گرفته، اما این آزمایشهمچنین براي تولید پنیر از شیر شتر تالش. محصوالت مورد بررسی قرار گیرد

زمان انعقاد طوالنی، : التی که در خصوص تولید پنیر بوده شاملمشک. ناموفق بوده و نتایج متناقضی را بهمراه داشته است
در ایران . ایجاد لخته ضعیف، ویژگی مایه پنیر بوده است که نیاز به بررسی بیشتري جهت رفع این مشکل وجود دارد

اندك  هاي مختلف شیر شتر نیزاستفاده از شیر شتر بجز چندان رایج نبوده و مطالعات صورت گرفته در خصوص جنبه
  .باشدمی

همچنین شیر تازه و شیر تخمیر شده شتر خواص درمانی خاصی را بسته به مواد فعال زیستی موجود در شیر براي 
مطالعات باید با . البته براي تأیید و تصدیق این خواص درمانی به تحقیقات بیشتري نیاز است. کندکننده فراهم میمصرف

مطالعات بیشتري همچنین نیاز است تا . ها انجام شودرکیب و ساختار پروتئینهاي چربی و تهدف بررسی غشاي گویچه
در مورد انعقاد شیر شتر بوسیله اسید و آنزیم کیموزین انجام شود تا مشکالت مرتبط با ساخت پنیر از شیر شتر را حل 

  .کند
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