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  چکیده
اي مانند هاي در حال توسعه، توجه به توسعه منابع حاشیهرافزایش جمعیت و کاهش تولید سرانه مواد غذایی در کشو   

ویژه شتر را هاي مناسب تولید دام، بهها از طریق گسترش سیستممراتع خشک و نیمه خشک و بهینه سازي موقعیت آن
ه سالی و کمبود علوفتواند در شرایط سخت دمایی، خشکشتر می هاي شیرده،برخالف سایر دام. ضروري ساخته است

معموال وقتی . و شبیه شیر شتر دو کوهانه است دشیر شتر تک کوهانه کامال سفی.رشد نماید وبا وجود این شیر تولید کند
هاي مناطق خشک و ي بوتهخاطر تغذیهکنند،شیرشان شیرین است،اما برخی مواقع بههاي سبز تغذیه میشتران از علوفه
-ما تحت تاثیر آب نوشیدنی، میزان و کیفیت غذاهاي خورده شده، مییمستقطعم و کیفیت شیر شتر . شودبیابانی شور می

این شیر نسبت به شیر گاو طعم .باشد، و همچنین نوسانات چربی ، پروتئین و نمک تحت تاثیر آب نوشیده شده است
متوسط الکتوز آن . دباشمی ٪5/5تا  ٪2پروتئین کل این شیر شبیه به شیر گاو بوده، و رنج تغییرات آن بین. شورتري دارد

  .نسبت به شیر گاو طعم شورتري دارد
  هاي شیمیایی شتر، شیر شتر، ویژگی :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

میلیون نفر یک  5/16میلیون نفر گزارش شده است که از این تعداد  5/18، در حدود 1988جمعیت شتر دنیا در سال    
و بکل و  2004،کورتوو 1993بن گامی و همکاران (راکنده اندکوهانه بوده و در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري پ

ها هاي اصلی ترکمندرشمال استان گلستان پرورش و نگهداري شتر از دیرباز مرسوم بوده و شتر از دام) 2004همکاران 
ر حمل و نقل، این ناحیه در روزگاري نه چندان دور مرکز پرورش شتر بوده و عالوه بر استفاده از آن د. رودبه شمار می

متاسفانه  نسل این حیوان در . کرده استدر دامداري و زراعت قسمت عمده نیاز گوشت، کرك و مو را نیز تامین می
قره باش، (نفر تخمین میزنند  3500تا 2200ها تعداد شترهاي منطقه را منطقه در حال انقراض بوده و آمار و بررسی

یک کوهانه حیوانی است که عمدتا در مناطق خشک و نیمه خشک و کم آب  در میان نشخوارکنندگان اهلی، شتر).1987
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زندگی می کند و قادر است در گرماي شدید و علی رغم مواجه شدن با کمبود آب، بواسطه سازگاري هاي رفتاري و 
  )2004ن و زین فیاللی و همکارا 1984ویلسون (فیزیولوژیکی ادامه حیات نماید و تا حدودي تولید شیر داشته باشد

لیتر و در شرایط  6تا  2طی بررسی هاي انجام شده مشخص شده است که در شرایط بیابانی روزانه بطور متوسط    
شتر در مناطقی که سایر حیوانات اهلی کمتر دیده می شود توانایی تولید . لیتر شیر تولید می کنند 20تا  12پرورش یافته 

  .)1985یاگیل ( شیر دارد
  

  یر شترمشخصات ظاهري ش
طعم شیر ) 1980یاگیل و اتزیون، (نسبت به سایر دامها شفاف تر بنظر میرسد  الًشیر شتر به رنگ سفید مات بوده و معمو

  .)1970راو و همکاران، ( شتر گاهی شور است 
  

  ترکیبات شیر شتر 
اند مربوط به سن، تعداد دفعات هرحال بخشی از آن می توها در مورد ترکیب شیر شتر بسیار متفاوت بوده بهآمارها و داده

البته کیفیت و کمیت آب و غذا بطور قابل توجهی در کیفیت شیر تولیدي تاثیر . زایش و میزان شیردهی آن باشد
شیر  PH. ي شیر شتر بعلت نوع آب و علوفه اي است که حیوان مصرف می نمایدتغییر مزه) 1980یاگیل و اتزیون،.(دارند

هاي مختلف شتر در ترکیبات شیر گونه). 1979 شاالش( می باشد 7/6تا  5/6ده و معموال بین شتر شبیه شیر گوسفند بو
باشد داراي نوسان می ٪90تا  ٪84ترین فاکتور در شیر شتر میزان آب آن بوده که بین مهم. جدول زیر مشخص شده است

نوشیدنی در صورت ثابت بودن رژیم غذایی که تغییر در میزان آب است آزمایشات نشان داده ). 1989 کنوس و همکاران،(
کنند، میزان آب شترهایی که آب کمتري مصرف می. شوددر طول سال، تغییرات بسیاري در میزان آب شیر مشاهده می

  .یابدها افزایش یافته و متعاقباٌ ماده جامد کل کاهش میشیر آن
بار پروتئین . وده که پروتئین کل این شیر به شیر گاو شباهت داردب ٪5/5تا  ٪2پروتئین شیر شتر بین  دامنه :پروتئین

طی گزارشات ارائه شده توسط محققان کازئین شتر جمازه و دو کوهانه . گذاردخوراك خورده شده مستقیماٌ بر شیر اثر می
تئین و نیتروژن شیر ارزش ترکیب پرو. باشدمی ٪97/0و  ٪8/3ها به ترتیب و نیز آلبومین آن ٪89/0و  ٪7/2به ترتیب 

  ). 1989فرح،(گزارش شده است  6/15میزان نیتروژن شیر شتر . شباهت داردشتر به شیر گاو 
زمان انعقاد هم در شیر شتر و هم در شیر گاو را با پایین . باشدتر از شیر گاو میبار طوالنی 3تا  2زمان انعقاد شیر شتر 

  ). 1979شاالش،(ان کاهش داد تو، افزایش دما و افزودن کلسیم میPHآوردن 
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  )درصد( مقدار ترکیبات شیر چند گونه شتر -1جدول          

 آب
 وزن

خصوصم  
 نام کشور چربی S.N.F پروتئین الکتوز خاکستر

86.5 - 0.7 3.36 3.01 7.01 5.38 
طور کلیبه  

 متوسط جهان
86.5 - 0.8 5.6 4.0 10.36 3.07  

86.5 - 0.7 5.2 3.5 9.31 3.02  

38/86  1/1  7/0  5 5/3  15/9  47/4  شتر یک کوهانه 

02/85  03/1  7/0  2/5  8/3  59/9  39/5  شتردو کوهانه 

- - 7/0  8/5  7/3  1/10  9/2  پاکستان 
- 04/1  7/0  4/5  8/3  92/9  08/3  هندوستان 

9/87  03/1  8/0  5/5  9/3  92/9  مصر 3 

7/85  01/1  6/0  6/4  6/4  3/14  3/4  
در شرایط فراوانی 

 آب

2/91  96/0  35/0  2/9  5/2  8/8  1/1  
در شرایط کمبود 

 آب
  

باشد اما متوسط است بیشتر می  ٪8/5تا   ٪4/4که نسبت به الکتوز گاو که  ٪8/5تا  ٪9/2رنج تغییرات الکتوز از  :الکتوز 
  باشدکمتر می) ٪8/4(نسبت به گاو ) ٪62/4(آن 

طور هی و شرایط غذایی وابسته بوده و بهي شیردمتغیر بوده که به تعداد دوره ها ٪5/5تا  ٪1/1چربی شیر شتر بین  :لیپید
  باشدمیانگین شبیه شیر گاو می

طور عمده میزان به. شودمشاهده می 1دهد در جدول ي معدنی شیر که خاکستر کل را نشان میمقدار ماده :مواد معدنی
دي شتر دهیدراته دیده ، کمترین درصد خاکستر در شیر تولی)1989 کنوس و همکاران،(خاکستر کل ممکن است تغییر کند 

باشد همچنین شیر حاصله از شتر دهیدراته میزان چربی، پروتئین و الکتوز آن کاهش و شیر شتر از کلراید غنی می. شودمی
فسفات کلسیم و منیزیم در . که دلیل شوري شیر است) 1974 بروباچر و ویولیمیر،(میزان سدیم و کلراید آن افزایش یافته

  ).1974 بروباچر و ویولیمیر،(یابد شیر شتر دهیدراته کاهش می
 ).1992 فرح،(است  Bو گروه   A،D ،C ،Eهاي متنوعی از جمله شیر شتر حاوي ویتامین :ویتامین
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