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  بررسی خواص دارویی شیر شتر
  حبیب اله زارع،کارشناس ارشد تغذیه دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

  کاووسحکیمه مصطفی لو،دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دامپروري دانشگاه گنبد
 HABIBZARE58@GMAIL.COM 

  چکیده
از شتر  .زنده اي که خداوند باریتعالی آفریده است دانست تمقاوم ترین موجوداو  شتر را می توان یکی از مفید ترین

عالوه بر اینکه به عنوان وسیله اي براي سواري و حمل و نقل استفاده می شود از گوشت،شیر،پوست و مدفوع آن نیز 
 شیر شتر .ز شیر گاو استداراي طعم مطبوعی است و کمی شورتر ا شیر شتر سفید،مات و .استفاده هاي فراوانی می شود

خواص  که ،کلسیم،آهن و نیاسین استA,C,B1,B2,D,Cداراي ترکیباتی نظیر آب،پروتیین،چربی،ویتامین هاي 
ارزش غذایی باالي شیر شتر به علت دارا بودن  .دارویی بسیار زیادي دارد و براي کودکان و افراد مسن فواید زیادي دارد

لذا .لینولئیک و اسد چرب غیر اشباع که براي سالمتی انسان ضروري است می باشداسید هاي چرب فرار خصوصاً اسید 
باید با اطالع رسانی  در خصوص خواص شیر شتر و توسعه پرورش صنعتی و سنتی آن زمینه ارتقاي سالمت جامعه را 

  .به دلیل خواص زیاد بعضی ار محققین به شیر شتر طالي سفید می گویند.فراهم نمود
  ارزش غذایی شیر، شتر، :ديکلمات کلی

  مقدمه
حیوانی که .زنده اي که خداوند باریتعالی آفریده است دانست تو مقاوم ترین موجودا شتر را می توان یکی از مفید ترین

خاص صحرانشینان است و قادر است به راحتی با محیط هاي خشک و بی آب و علف سازگار شود و انسان نیز با 
  .آن تا مدت ها در صحرا زندگی کند و زنده بمانداستفاده از شیر و گوشت 

از شتر عالوه بر اینکه به عنوان وسیله اي براي سواري و حمل و نقل استفاده می شود از گوشت،شیر،پوست و مدفوع آن 
از پشم شتر براي ساخت خیمه ها،فرش،طناب و پتو و از  پوست آن براي ساختن مشک .نیز استفاده هاي فراوانی می شود

کفش و از چربی موجود در بدن به عنوان کره و حتی از مدفوع خشک شده آن براي روشن کردن آتش استفاده می  و
  .شود

شتر داراي ویژگی هاي منحصر به فرد دیگري نیز است من جمله وجود کوهان در این حیوان و جود مژه هاي در چشمان 
ع ذخیره چربی مطرح است که سبب می شود حیوان کوهان شتر به عنوان منب.و شکاف هاي طولی در بینی حیوان

مژه هاي بلند سبب می شود تا چشم حیوان .درصورت بی غذایی با استفاده از این منبه چندین روز و یا هفته زنده بماند
اط طوفان هاي شنی و تابش نور آفتاب در امان باشد و شکاف هاي طولی بینی به حبوان در ورود مقدار زیاد هوا به ریه 
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همچنین حیوان می توان به راحتی به دلیل .ها کمک می کند تا در زمان بروز طوفان هاي شنی بتواند بینی خود را ببندد
  .اختالف زیاد درجه حرارت بدن آب بدن خود را حفظ کند و شرایط بی آبی را به خوبی تحمل کند

  شیر شتر
به دلیل باالبودن بتاکازئین در شیر شتر .یر گاو استداراي طعم مطبوعی است و کمی شورتر از ش شیر شتر سفید،مات و

دلیل سفیدي رنگ شیر .سبب شده است تا قابلیت هضم آن افزایش یافته و میزان حساسیت آن براي کودکان کاهش یابد
غذاي اصلی صحرامشینان شیر است که داراي ترکیباتی نظیر  .شتر را می توان پایین بودن مقدار کارتن در آن دانست

شیر شتر خواص دارویی بسیار /،کلسیم،آهن و نیاسین استA,C,B1,B2,D,Cپروتیین،چربی،ویتامین هاي آب،
  .زیادي دارد و براي کودکان و افراد مسن فواید زیادي دارد

لیتر و  6-2لیتر می باشد که در شرایط بیابانی روزانه 12700تا  1800ماه و سالیانه بین  18-9وره شیر دهی شتر بین د
انسولین در محیط اسیدي . واحد در لیتر انسولین است 28تا  45شیر شتر داراي .لیتر شیر تولید می کند 20تا  12ی پرورش

یکی از خصوصیات شیر شتر در این زمینه عدم ایجاد دلمه . معده ایجاد دلمه کرده و در نتیجه عملکرد آن خنثی می شود
سولین جلوگیري کرده و براي درمان بیماري دیابت بسیار موثر در محیط اسیدي و معده است و در نتیجه از کاهش ان

  .به دلیل خواص زیاد بعضی ار محققین به شیر شتر طالي سفید می گویند .است
نوترکیب ار پادتن  RNAیکی از خواص مهم شیر شتر درمان و پیشگیري از بروز انواع سرطان است و از آن براي تولید 

ع دلیل داشتن آهن بیشتر مانع از بروز کم خونی در کودکان می شود و براي عضله قلب آنان شیر شتر ب.ها استفاده می شود
همچنینی شیر شتر براي بیماران قلبی و کسانی که داراي کلسترول باال و تصلب شرایین هستند به دلیل .بسیار مفید است

  .داشتن پروتیین ویژه اي که نقش مشابه هورمون انسولین دارد مفید است
و کمتر بودن چربی و  Cچنین شیر شتر براي بیماران دیابتی نیز خواص زیادي دارد که دلیل آن باال بودن میزان ویتامین هم

شیر شتر براي در مان بیماري هایی نظیر ایدز،اوریون،یرقان،سل،آسم،بواسیر و آب .الکتوز در آن و انسولین بیشتر است
% 85براساس آمار منتشر شده سازمان خواروبارجهانی حدود .دارد آوردگی مفاصل مفید است و خاصیت الغرکنندگی
  .جمعیت شتر جهان در کشورهاي آفریقایی وجود دارد

با هیدرولیز شیر شتر می تون پپتید هاي فعال زیستی را تولید نمود که در مقایسه با سایر ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی و 
ه این امر سبب کاهش و پیشگیري از بروز بیماري هایی نطیر سرطان،پیري ساختگی داراي فعالیت بسیار خوبی می باشد ک

  .زود رس و پوکی استخون می شود
  ویات شیر شترمحت

  خاکستر  الکتوز  پروتیین  چربی  آب
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86.6%  13.3%  4.02%  4.21%  0.79%  
  

شتر به دلیل اندازه  پادتن هاي.پادتن هاي شیر شتر داراي وزن مولکولی نسبتاً پایین زنجیره سنگین پادتن است
نیز قابلیت رسیدن به گیرنده ها و واکنش با آنها،توانایی نفوذ به بافت . کوچک،اختصاصی بودن و قرابت باال،ساختار ساده 

وجود قابل توجه پادتن ها ضد ویروسی سبب شده است تا شتر به بیماري جنون .هاي متراکم و اتصال به پادگن ها را دارد
  .گاوي مبتال نشود

فقدان .تحقیقات جدید خواص و ویژگی هاي قابل توجهی را در شیر و ایمونوگلوبین هاي شیر شتر نشان داده است
مغزي،مقاومت در برابر حرارت باال،مقاومت در برابر -زنجیره سبک،قابلیت نفوذپذیري سلولی باال،عبور از سد خونی

  .بین هاي شتر استو حاللیت مطلوب در آب از ویژگی هاي ایمونو گلو PHتغییرات 
پپتید هاي فعال زیستی حاصل از پروتیین هاي آب پنیري شیر شتر می تواند استخوان سازي را تحریک کند که براي ترمیم 

این .همچنین مواد موجود در شیر شترباعث پایداري و طول عمر بیشتر سلول هاي سالم می گردد.استخوان مفید است
  .می تواندیک منبع مغذي و اثر گذار براي افراد تحت درمان سرطان باشد نتایج همچنین نشان داد که شیر شتر

  نتیجه 
ارزش غذایی باالي شیر شتر به علت دارا بودن اسید هاي چرب فرار خصوصاً اسید لینولئیک و اسد چرب غیر اشباع که 

تر و توسعه پرورش لذا باید با اطالع رسانی  در خصوص خواص شیر ش.براي سالمتی انسان ضروري است می باشد
  .صنعتی و سنتی آن زمینه ارتقاي سالمت جامعه را فراهم نمود

  
  منابع

نقش شیر شتر و مولکول هاي زیست فعال آن در درمان بیماري ها،امیر یاسري خلجی ،نشریه نشاء علم،سال  -1
 24-20،صفحه 1390دوم،شماره اول،دي ماه 

 220-214،صفحه1387ا،شیر شتر،مهدیه منتظري،زهرا ایزدي،کنفرانس ملی غذ -2

  ،چاپ امینیان1391معجزات غذایی  و درمانی گوشت و شیر شتر،محمد ریاحی، -3
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