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    تعدادي از گياهان سمي براي تغذيه شتر175 – 7 تا 135- 7تصاوير 
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  اصالح نژاد و بيومتري شتر – تمشهفصل 

  

  اهميت حفاظت و شناخت نژادهاي مختلف شتر  - 1 – 8

هاي مختلف كه با اكولـوژي، فرهنـگ و اقتـصاد             منابع ژنتيكي تركيبي است از انبوه نژاد      

اند،  به عبارت ديگر اين نژادها برآيند و حاصل اجتماع انتخاب             جوامع مختلف سازگار شده   

داراي  دام درجهان بـوده و    كشور ما يكي ازمناطق اصلي اهلي كردن        . بيعت و انسان هستند   ط

اين ذخاير طي هزاران سال نسبت به شرايط نامـساعد محيطـي    .  است ذخاير ارزشمند ژنتيكي  

لذا حفاظت از اين ذخاير ژنتيكي در قالب حفظ پراكنش ژنتيكي براي            . اند منطقه مقاوم شده  

هاي مطلوب و تركيب ژني مطلوب در ارتباط با تأمين غذاي آيندگان             ه ژن يابي بهينه ب   دست

اي جهـت حفـظ و        شايـسته  اقـدام  تنهـا  متاسـفانه در طـي سـاليان متمـادي نـه          . ضروري است 

نـابودي و انقـراض برخـي     ، بلكـه حراست از اين سرمايه ارزشمند ملي صورت نگرفته است

 تهديد بـه انقـراض بعـضي از ايـن ذخـاير        شاهد ها و نژادهاي شتر گزارش شده است و         گونه

هـاي شـتر، كـاهش تنـوع          كـاهش گلـه   بديهي اسـت    . هستيمژنتيكي از جمله شتر دوكوهانه      

پـذيري و زنـدگي در    تطابق. دنبال خواهد داشت  و نابودي منابع ژنتيكي حيواني را به   1زيستي

                                                           

1Biodiversity  
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هـاي    و محـيط هاي متفاوت و سخت و بياباني باعث شده است كـه ايـن دام در شـرايط                  اقليم

داري شـتر   اين گستردگي و دور بودن بسياري از مناطق پرورش و نگـه       . خاصي پرورش يابد  

طوركلي عالقه به يك      به . را با مشكالت زيادي همراه كرده است        نظارت و بررسي روي آن    

. داري آن خواهـد شـد   هاي مختلف باعث تشويق به حفظ و نگـه   نژاد يا گونه خاصي از جنبه     

باشد ولي سهم نـسبي   به عنوان يك دام بومي سازگار يافته، مورد عالقه مردم مي      اگرچه شتر   

دهد و تغيير چنداني طي سـاليان در          آن در غذا و كشاورزي كشور روند نسبتاً ثابتي نشان مي          

نـژادي خاصـي صـورت       همـين دليـل چـون فعاليـت اصـالح           بـه . شـود   اين روند مشاهده نمي   

از طرف ديگـر    .  خاص علمي در اين مورد قابل ذكر نيست        گونه ارزيابي   نپذيرفته است، هيچ  

عوامـل ريـسكي ماننـد خـشكي،        . گري نيز براي شتر تعريف نشده است        روش مدون آميخته  

وجود دارد كه در مجموع اين عوامل باعـث تغييـر جمعيـت             .... اي و     بيماري، مسائل سرمايه  

طـور خـود جـوش       ناطق بـه  گري در بعضي از م      ذخائر ژنتيكي شتر و حركت به سوي آميخته       

تـر و حفاظـت     براي غلبه بر اين مشكالت شناخت بيـشتر و كامـل          . شده است ) سازمان نيافته (

 تـضاد ديرينـه   ترين كارهـا رفـع   اين منابع با ارزش بسيار الزم و ضروري است و يكي از مهم     

تـرين  يكـي از به . اسـتفاده از دانـش بـومي اسـت     ها و  ديدگاهبين اكولوژي و اقتصاد و تغيير

هاي حفظ نژادهاي بومي اصالح نژاد در جهت افزايش بازدهي و بالطبع حفظ و حراست                 راه

  .باشد دهندگان مي آن توسط پرورش

هـاي شـتر و عـدم برنامـه مـشخص در ارتبـاط بـا                 نبود اطالعات كافي و دقيق از ظرفيـت       

ا اهميـت  هـ  اين حيوان، موجـب شـده كـه شـتر در مقايـسه بـا سـاير دام           نژاد     و اصالح  ژنتيك

بنابراين در ارتباط با وضعيت دانـش ذخـائر ژنتيكـي ايـن دام،              . اقتصادي كمتري داشته باشد   

ايـن اطالعـات شـامل    . آوري شـود  هاي منظم جمع    بايد اطالعات اوليه نژادهاي شتر در دوره      

دليـل   بـه . باشد خصوصيات توليدمثلي، پراكنش، توليدات، خصوصيات ظاهري و توليدي مي 

تــوان در جهــت بهبــود وضــعيت ذخــائر ژنتيكــي از   ت ايــن اطالعــات مــيدشــواري دريافــ

  . هاي ملكولي نيز استفاده كرد هاي جديد مثل روش آوري فن
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  نژاد دام  مسيرهاي يك برنامه اصالح- 2 – 8

بايـد ابتـدا   ...)  سرمايه، علوفه و (در اصالح نژاد حيوانات به علت محدوديت منابع توليد   

چنـين بهبـودي بـا      . تصادي توليد در شرايط پرورشي رايج تالش نمـود        براي بهبود بازدهي اق   

. انتخاب كردن حيواناتي كه از والدين خود سودآوري بيشتري دارنـد، حاصـل خواهـد شـد            

بـا وجـود   . باشـد  تاثير چندين صفت مختلف اقتصادي مي       سودآوري در حيوانات اهلي تحت    

تـوان   و شـكننده اسـت، ولـي هميـشه مـي     كه محيط مورد استفاده اين حيوان بسيار متغيـر          اين

از طرفي قابليت ژنتيكي اين دام بـا قابليـت بـسيارباال            . حداقل قابليتي را براي آن ترسيم نمود      

هاي آب و هـوائي نقطـه قـوتي بـراي             نسبت به تغييرات محيطي در زمينه مقاومت به نارسائي        

  . برداران از اين حيوان، در دشوارترين شرايط محيطي است بهره

توانـد از طريـق بهبـود در مـديريت،            مـي حيوانـات   بهبود در عملكرد صفات توليدي در       

تغذيه و بهبود ژنتيكي حاصل گردد، ليكن بهبود از طريـق اسـتفاده از حيوانـاتي كـه از نظـر                     

اسـتفاده از تنـوع ژنتيكـي موجـود در داخـل نـژاد و بـين نژادهـاي                   با    كه ژنتيكي برتر هستند  

نمايد،  لكرد صفات موثر بر سودآوري، به پايداري توليد كمك مي        و با افزايش عم    حيوانات

هـاي بهبـود ژنتيكـي، تعيـين شـاخص انتخـاب براسـاس ارزش                 يكـي از راه   . پذير است   انجام

 .بيولوژيك و اقتصادي صفات توليدي اين دام است

هـاي انتخـاب چنـد صـفتي معرفـي       روش شاخص انتخاب تا به امروز برتر از سـاير روش    

مراحـل  . را بايـد شـناخت  مراحل يك برنامـه اصـالح نـژاد كـاربردي       كه طي آن    شده است   

 روشسيـستم، گـزينش       توليـد، تعيـين اهـداف      مبـاني  ح تـشري  قالـب  ايـن برنامـه در    مختلف  

 روشنژاد مناسب، بـرآورد پارامترهـاي انتخـاب و ضـرايب اقتـصادي، طراحـي                و  اصالحي  

 آميزش براي حيوانـات انتخـاب شـده،     يرمسارزيابي حيوانات، توسعه معيار انتخاب، طراحي       

لـذا  . يـابي اسـت     ، قابـل دسـت    هـاي مختلـف    نحوه انتشار بهبودي ايجاد شده و مقايسه گزينه       

پيشرفت ژنتيكي مطلوب حيوانات اهلي به طراحي و اجـراي كامـل برنامـه اصـالحي متكـي                  

  .دهد اي را نشان مي ، ساختار يك چنين برنامه1 – 8نمودار . باشد مي
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  ساختار يك برنامه اصالح نژادي براي حصول حداكثر بازدهي اقتصادي -1 – 8نمودار 

  

  بندي و تعريف نمود  صورت زير ردهتوان به بندهاي يك برنامه اصالحي را مي

 معموالً هدف كلي از هـر برنامـه اصـالح نـژادي، افـزايش               - 1تعيين هدف برنامه اصالحي    -

  .تسودآوري يا بازدهي اقتصادي اس

  . و اهميت نسبي صفات مربوط به اهداف اصالحي2معلوم نمودن اهداف اصالحي -

گيـري شـوند تـا        ، يعني صفاتي كه بايستي بر روي حيوانات انـدازه         3شناسائي معيار انتخاب   -

 .بتوان حيوانات را براي صفات موجود در اهداف اصالحي مورد ارزيابي قرار داد

هـا از نظـر شايـستگي      دام براي انتخاب برتـرين آن گيري ركورد طراحي برنامه براي اندازه   -

 .ژنتيكي

 .ها از حيوانات داراي شايستگي ژنتيكي باال به جمعيت تجاري تعيين مسير انتقال ژن -

 .انتخاب روش آميزشي مطلوب نر و ماده -

                                                           

1 Breeding goal 
2. Breeding objective 
3. Selection Criteria 
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هاي متحمل شده بوسيله درآمدهاي       منظور پوشش هزينه     فايده كل برنامه به    –تحليل هزينه    -

 .اي برنامهحاصل از اجر

  

   اهداف اصالحي- 1 – 2 – 8

نژادي كه معموالً افـزايش سـودآوري يـا بـازدهي             بعد از تعيين هدف كلي برنامه اصالح      

اهداف اصالحي تابعي از مجموعه صـفاتي هـستند كـه مطـابق بـا هـدف                 باشد،    اقتصادي مي 

 ژنتيكـي    بهبـود  هدف اصـلي  هاي سيستم توليد بر سودآوري مؤثر بوده و        اي و ويژگي   توسعه

ضـرب، ضـريب اقتـصادي هـر صـفت در ارزش اصـالحي                است كه از طريـق حاصـل      ها   آن

همه صفاتي كه از نظر اقتصادي مهم       . آيد  دست مي   حيوان براي آن صفت در ژنوتيپ كل به       

چنـين در جمعيـت داراي    باشـند و هـم   هستند و داراي يك اثر مستقيم بر درآمد و هزينه مـي       

  .ر اهداف اصالحي وارد شوندتنوع ژنتيكي هستند، بايد د

يك هدف اصالحي استاندارد جهاني و يا حتي كشوري براي يك گونه خـاص وجـود                

ندارد، زيـرا كـه شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و اكولـوژيكي در منـاطق مختلـف، متفـاوت                     

هر توليدكننده اهداف اصالحي متفاوتي بسته به نوع و روش توليد، شرايط بـازار و           . باشد  مي

در زمينه تعيين افق يا اهداف پرورشي، فقـط يـك نكتـه و              . اش خواهد داشت     گله شايستگي

بردارن بايد مدنظر قرار     هاي بهره   هم اقتصادي كردن اين حرفه با توجه به امكانات در گله            آن

  .گيرد

ايـن  . يك روش كلي جهت توسعه اهداف اصالحي براي حيوانات اهلي ارائه شده است    

  :باشد  مي زيرروش شامل چهار مرحله

  هاي توليد، پرورش و بازار ذكر مشخصات روش) 1

  شناسائي منابع درآمد و هزينه) 2

  تعيين صفات بيولوژيكي مؤثر بر درآمد و هزينه) 3

  .باشد استخراج ضريب اقتصادي براي هر صفت مي) 4
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   معيار انتخاب و ضرايب اقتصادي- 2 - 2 – 8

از . نتيكي حيوانات در مرحلـه بعـدي اسـت        معيار انتخاب براي ركوردگيري و ارزيابي ژ      

صـفات  ) هـاي اصـالحي واقعـي       ارزش(هـاي ژنتيكـي واقعـي         آن جائي كـه در عمـل ارزش       

از مشاهدات فنوتيپي و ضـريب يـا وزن شـاخص           . مختلف براي يك فرد شناخته شده نيستند      

  . شود انتخاب استفاده مي

انتخـاب اسـتفاده   :عبارتنـد از هاي صفاتي كه بايستي در معيار انتخـاب وارد شـوند            ويژگي

  :هاي صفاتي كه بايستي در معيار انتخاب وارد شوند عبارتند از ويژگي. شود مي

 .گيري باشند بطور ساده و با هزينه كم بر روي تعداد زيادي از حيوانات قابل اندازه -

 .پذيري خيلي پاييني نباشند داراي ضريب وراثت -

 .گيري باشند ان قابل اندازهاالمكان در ابتداي دوران زندگي حيو حتي -

يكي از صفات موجود در تابع هدف باشند يا داراي همبستگي ژنتيكي متوسط تا بـاال بـا                    -

 .يك يا تعداد بيشتري از صفات موجود در تابع هدف اصالحي باشند

ها بطور ساده همان ضرايب اقتصادي هستند كه در هدف اصـالحي تعيـين خواهنـد                  وزن

هـم در تعيـين ژنوتيـپ تجمعـي و معيـار انتخـاب، اسـتخراج ارزش        بنابراين يك جـزء م    . شد

اقتصادي يا اهميت نسبي است كه بـه هـر صـفت موجـود در ليـست اهـداف اصـالحي داده                      

ارزش اقتصادي هر صفت مقدار سود اضافي است كه در اثر افزايش آن صـفت بـه          . شود  مي

 اصـالحي در حـد      اندازه يك واحد، در حالي كه سـاير صـفات موجـود در ليـست اهـداف                

بهرحال تخمـين پارامترهـاي ژنتيكـي بـراي صـفات           .  گردد  ميانگين و ثابت هستند، عايد مي     

هاي اقتصادي هركدام از موارد فـوق بـراي        پذيري، تنوع و ارزش     ها، توارث   شامل همبستگي 

نژادي را روشـن      هاي فوق اهداف اصالح     دانائي در زمينه  . تعيين معيار انتخاب ضروري است    

  . كردخواهد
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  هاي تعيين ضرايب اقتصادي روش- 3 – 2 – 8

هـاي عينـي درگيـر     روش. شـوند  بنـدي مـي    دسـته  2و عيني ) غيرعيني (1به دو روش نظري   

هـاي نظـري بـا اسـتناد بـه تجربيـات        كه در روش    در حالي . ها هستند   سازي داده   تجزيه يا شبيه  

يت نسبي هر صفت را    صورت نظري فهرست نموده و اهم       خود صفات اهداف اصالحي را به     

  . نمايند نيز به صورت درصد تعيين مي

  

  مشكالت موجود در ارائه برنامه اصالحي شتر با مسيرتعريف شده باال

رغم اهميت بسيار زياد شتر و محـصوالت توليـدي آن بخـصوص در شـرايط داراي          علي

افـزايش عملكـرد    گونه برنامه اصالح نژادي مدوني براي        هاي وسيع،  هيچ    مراتع فقير و بيابان   

  در مـديريت طـور  همين. صفات توليدي و توليد مثلي شتر در سطح ملي طراحي نشده است

 و نگرفتـه  صـورت  اي مزرعـه  حيوانات ساير مشابه اقتصادي صفات تعريف فعلي پرورش

 در توليدمثلي، وزن صفات .است نشده تعيين نيز صفات اين به ژنتيكي مربوط پارامترهاي

 الشه غذائي، وزن خاص، بازده مقطع يك در مقدار توليد الياف، پروارمختلف،  هاي زمان

هـاي شـتر، ارزيـابي     است كه به دليل كوچك بـودن انـدازه گلـه    اهميت حائز قطعات آن و

 چنين انتخاب دربرنامه. اي دراين موارد از درستي بااليي برخوردار نيست ژنتيكي داخل گله

 نظرشـرايط  از مختلف هاي گله كرد، زيرا  ديگراستفاده هاي گله هاي ازدام توان نمي هاي گله

 حالـت  درايـن . شـود  مقايـسه  بايكـديگر  صـحت بـاالتري    بـا  .هستند متفاوت يكديگر با محيطي

 ژنتيكـي در    پيـشرفت  سـرعت  افـزايش  آن نتيجـه  كه درنظرگرفت باالتري انتخاب شدت توان مي

ركـوردگيري صـفات، انـدازه كوچـك     عواملي نظير ناكافي بـودن  . بود هاي انتخاب خواهد    برنامه

هـاي اصـالح نـژاد شـتر را بـا مـشكالتي              اي، اجراي برنامـه     ها و فقدان ارزيابي ژنتيكي بين گله        گله

هـاي نـاچيزي آن هـم در زمينـه انتخـاب فنـوتيپي بـر روي ايـن حيـوان                       فعاليت. مواجه كرده است  

  . صورت گرفته است

                                                           

1 Subjective 
2 Objective 
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 پـذير بـوده،    امكـان  اي گلـه  بـين  ژنتيكـي  يـابي ارز باشـد،  كافي ها گله بين ژنتيكي اگرارتباط

 بايكديگر صحت باالتري  با تواند مختلف مي  هاي سال و ها گله در حيوانات ژنتيكي وارزش

 افزايش آن نتيجه كه درنظرگرفت باالتري انتخاب شدت توان مي حالت دراين. شود مقايسه

 نظيـر ناكـافي بـودن       عـواملي . هـاي انتخـاب خواهـد بـود          ژنتيكي در برنامـه    پيشرفت سرعت

اي، اجـراي    ها و فقدان ارزيـابي ژنتيكـي بـين گلـه            ركوردگيري صفات، اندازه كوچك گله    

هاي ناچيزي آن هـم در   فعاليت. هاي اصالح نژاد شتر را با مشكالتي مواجه كرده است  برنامه

  . زمينه انتخاب فنوتيپي بر روي اين حيوان صورت گرفته است

  

  خاب پاسخ به انت- 4 – 2 – 8

سطح ژنتيكي جمعيـت بـراي يـك يـا          ) افزايش(هدف از هرگونه برنامه اصالحي، تغيير       

اگر يك برنامه براي مدتي     . باشد  تعداد بيشتري از صفات مورد نظر و موثر بر سودآوري مي          

اجرا شد، تعيين پاسخ به انتخاب و ارزيابي موفقيت برنامه با برآورد تغييرات ژنتيكـي كـه در                

بطـوركلي ميـزان پيـشرفت ژنتيكـي بـه          . ا رخ داده اسـت، مـورد نظـر اسـت          ه خالل اين سال  

 صـحت انتخـاب، شـدت انتخـاب و انحـراف اسـتاندارد              عامـل صورت مستقيم نسبتي از سه      

خـواهيم كـه     معموالً مـي .باشد صورت معكوس نسبتي از فاصله نسل مي و بهافزايشي  ژنتيكي  

را حداقل نمائيم تا حداكثر پيـشرفت       صحت، شدت و تنوع ژنتيكي را حداكثر و فاصله نسل           

ولي بين اين عوامل توازني وجود دارد كه با تغيير مطلـوب در يكـي،               . ژنتيكي حاصل گردد  

كـاهش در فاصـله نـسل معمـوالً باعـث كـاهش             . يابـد   ديگري به صورت نامطلوب تغيير مي     

) بخـصوص ركوردهـاي نتـاج   (شود زيرا كه تعـداد ركوردهـاي كمتـري     صحت انتخاب مي  

معمـوالً افـزايش در    .باشـد  بيني ارزش اصالحي حيوان در دسترس مـي   اي استفاده در پيش   بر

هـا بـا     انتخـاب جـايگزين   چنـين     هـم . صحت انتخاب با كاهش در شدت انتخاب همراه است        

يعني تعـداد افـراد انتخـابي جديـد بـه عنـوان           . باشد شدت بيشتر به معني انتخاب نسبتاً كم مي       

اگر اندازه جمعيت ثابت باقي بماند، ميزان جايگزيني        . باشد  مي جايگزين والدين موجود كم   

تـري در جمعيـت بـاقي بماننـد و           دهد كه حيوانات بايستي مدت زمان طوالني       پايين نشان مي  
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پـس  . يابـد  هـا افـزايش مـي    بنابراين، فاصله نسل يا ميانگين سن والدين در زمان تولد نتاج آن 

توليـدمثل   .شـود  ايش فاصله نسل و بـرعكس مـي       بطوركلي، افزايش شدت انتخاب سبب افز     

مـرگ و ميـر نوزادهـا و     . ناچيز شتر باعث شده است تا شدت انتخاب كـارائي نداشـته باشـد             

 درصـد   25در برخـي از ايـن مـوارد بـه           . سـالي هـا بـسيار باالسـت         جنين نيز در خـشك      سقط

.  خواهد يافت  يعني شدت انتخاب كاهش پيدا كرده و در نتيجه فاصله نسل افزايش           . رسد  مي

تـا حـدودي   سال تا دو توان فاصله نسل را با استفاده از نرها فقط براي يك         ميدر اين حالت    

جهت هر نر    زيرا كه تعداد نتاج      .يابد  كاهش مي  نيز براي نرها  اما صحت انتخاب    . كاهش داد 

اي ايـن حيـوان بـاالو قريـب           از قراين مشخص است كـه طـول عمـر گلـه            .ارزيابي كم است  

 است كه از لحاظ اقتصادي مهم ولي از لحاظ ژنتيكـي زيـر سـوال اسـت، چراكـه بـا           سال30

  . توان فاصله نسل را كوتاه كرد تعويض حيوانات و عمالً نرها مي

نژاد اين حيوان تجزيه و تحليل روش پرورش و وجـود     ترين مسئله دررابطه با اصالح      مهم

 گروهي يا برنامـه هـسته بـاز اصـالح     نژاد براي رفع اين نقيصه اصالح . ركوردهاي دقيق است  

تـوان بـا توسـل بـه      با ايـن عمـل حتـي مـي    . برداران قابل تعريف است  و همكاري بهره  نژادي  

. هاي مردمـي توزيـع نمـود        هاي رايج اصالح نژاد مواد ژنتيكي برتري را تهيه و در گله             روش

وپراووالسـيون و  هاي جديـد شـامل انتقـال جنـين، س     آوري البته در اين ارتباط بكارگيري فن    

از ايــن مــوارد هنــوز در ســاير حيوانــات . تلقــيح مــصنوعي و كلــون كــردن نيــز اهميــت داد

هاي مـوثري در رابطـه بـا شـتر در      تواند قدم شود و مي طور كامل استفاده نمي  اي نيز به    مزرعه

نژاد شتر، برخي موضوعات بايـد در نظـر قـرار              براي اصالح  لذا. هاي فوق برداشته شود     زمينه

هاي موثري در رابطه بـا شـتر در    تواند قدم شود و مي طور كامل استفاده نمي اي نيز به    مزرعه. بگيرد

  . نژاد شتر، برخي موضوعات بايد در نظر قرار بگيرد  براي اصالحلذا. هاي فوق برداشته شود زمينه

 شتر يك حيوان مرتعي بوده و معموالً كليه مراحل جفتگيري، زايش و پـرورش در مرتـع    -

  . گيرد صورت مي

 .درصد باروري و زايش در شتر كم است -
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 .فاصله نسل آن زياد است -

)  سال15 ماه تا  6(در يك گله و در هر زمان شترهايي از سنين مختلف با دامنه سني زياد                 -

 .وجود دارد

  :باشد نژاد شتر مستلزم اجراي موارد زير مي چنين اصالح هم

 .شناسايي، تشخيص هويت و ثبت مشخصات -

 .ريف اهداف اصالح نژاد و معيارهاي انتخابتع -

 . آوري دقيق اطالعات برداري و جمع داده -

 .برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف -

طراحي استراتژي مناسب براي ارزيابي ژنتيكـي و انتخـاب شـترهاي مولـد و كنتـرل                  -

 نـرخ  حيوانـات دومنظـوره بـا   ( گوشـت و شـير    .خـوني   ها براي كاهش آثار نامطلوب هم       آميزش

سـن در  (ها و بهبود توليد مثـل  ، طول عمر اقتصادي، مقاومت به بيماري      )رشد باال و شيردهي پايدار    

  .باشد) اولين زايش و فاصله زايش

اهداف اصالحي در شـتر بايـستي بـا اهـداف شـترداران، توانـائي در مـديريت و شـرايط             

 توليـدي ماننـد رشـد،       معموالً شترداران به قدرت توليدمثلي و صفات      . محيطي متناسب باشد  

ولي صفات مـرتبط بـا سـازگاري ماننـد مقاومـت در برابـر       . توليد شير و باروري توجه دارند     

با توجه به شـرايط بـسيار نـامطلوب بـر منـاطق خـشك و                (ها، تحمل به تنش خشكي        بيماري

توانـد شـامل بهبـود     بطوركلي اهداف بهبود ژنتيكـي مـي  . تواند مهم باشد   نيز مي ) خشك نيمه

، طـول عمـر     )حيوانات دومنظوره با نـرخ رشـد بـاال و شـيردهي پايـدار             (يد گوشت و شير   تول

  .باشد) سن در اولين زايش و فاصله زايش(ها و بهبود توليدمثل اقتصادي، مقاومت به بيماري

براي تعيين اهداف اصالحي و اهميت نسبي هر صفت موثر بر سودآوري گله، بايـستي تـابع                 

د تشكيل شده يا صفات موثر بر سودآوري پـرورش شـتر تحـت            تابع سو . سود تشكيل گردد  

وزن (سيستم پرورشي اغلب نقاط ايران كه بـراي توليـد گوشـت  اسـت بـا صـفات توليـدي            

ميـزان آبـستني، فاصـله زايـش و سـن           (، توليـدمثلي    )حاشي، وزن جايگزين و وزن شتر بـالغ       

، داشـتن نـواحي     ) اقتـصادي  ماني حاشي و طول عمر     ماني شتر، زنده   زنده(و ماندگاري   ) بلوغ
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در . و نيز ضريب تبـديل غـذايي مناسـب تعيـين شـده اسـت              .) …ران، راسته و  (گوشتي الشه   

خصوص شـترهاي دومنظـوره، توليـد شـير نيـز از اهميـت خاصـي برخـوردار          پرورش شتر به  

د براي استفاده از نيروي كار شتر، صفاتي مانند جثه قوي، كوتاه قد و نيرومند را باي               . باشد  مي

انتخاب كرد و در مورد شتر براي حمل بار در راه طوالني، خصوصياتي از جمله ميـان جثـه،            

چـاالك و   سواري بايد، دست و پاي بلنـد،   شترهاي. سبك وزن و چابك بودن مطرح است      

، فاصله نـسل   باالترين عوامل موثر بر توان توليد حيوانات مولد سن بلوغ         از مهم . تيزرو باشند 

شـمار   پائين است كه از نواقص عملكـرد اصـالحي شـتر بـه        هاي توليد مثلي    و نسبت   طوالني  

  ،  بـاال تـرين عوامـل مـوثر بـر تـوان توليـد حيوانـات مولـد سـن بلـوغ            از مهـم  . يزرو باشـند  . آيد  مي

پـائين اسـت كـه از نـواقص عملكـرد اصـالحي شـتر        و نسبت هاي توليد مثلـي  طوالني فاصله نسل   

  . آيد شمار مي به

 قابل وصـول و     يراحت هها كارآ و ب    شاخص تي پربازده و مطلوب كه اكثر     برخالف مراتع 

دليـل    بـه  گوسـفند     و  شـتر، بـز    ريـ  نظ ييهـا   دام ي و بـازده   تي وضـع  يابيـ  ارز يبرا. اندمحاسبه

 يسـخت  هرف دام ب  صموميزان   مراتع   دي تول يريگ كه اندازه ي  اباني و ب  يريبه مراتع كو  گي  وابست

 يابيـ  ارزهـاي اري معنيتـر  ناسـب يكـي از م  يكيلـوژ ويب يور  شـاخص بهـره    . است ريپذ امكان

. هاي مرتعي با توجه به نوع و شيوه پرورشـي در مرتـع معمـوالً پـائين اسـت                    توليد گله . است

كيلوگرم الشه  12اي ازهر حيوان نشخواركننده بزرگ مثل گاو          عنوان مثال در مناطق حاره      به

ده زبـا منـاطق   ايـن ر د. شـود   يد مي  كيلوگرم الشه تول   3و از هرحيوان نشخواركننده كوچك      

 ود غذاي مكفي و توجـه بـه       جمله عدم وج  از  داليل مختلف     به هاي بومي   دامتوليد در بخش    

هــاي شــتر وضــعيت  از ايــن ميــان، گلــه. بهبــود ظرفيــت ژنتيكــي پــايين اسـت و نــژاد  اصـالح 

از .  درصـد بـه مراتـع وابـسته اسـت          90چراكه پرورش شتر كه تا سـطح        . تري دارند   نامناسب

. طرف ديگر نوع مديريت پرورشي شترداران نيز باعث آن شده تـا توليـد بـه حـداقل برسـد                   

چون محيط پراكنش اين حيوان در نواحي شـور و كـويري و مراتـع گـرم و خـشك و كـم                       

صورت  بازده است، لذا توان توليدي يا ميزان عملكرد آن پائين بوده و سيستم پرورشي نيز به           

بكارگيري شـاخص بهـره   . باشد اين گونه كامأل متكي به مراتع مي    چراي آزاد اين حيوان در      
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تـوجهي تطـابق    هـاي قابـل   هـا بـا محـدوديت    بيولوژيك در حيواناتي نظيـر شـتركه طـي قـرن       

وري توليـدات     هـا در راسـتاي ارتقـاء بهـره          تـرين شـيوه جهـت اصـالح گلـه           اند، مناسب   يافته

كوهانـه موجبـات      رشـترهاي يـك   وري بيولـوژيكي د     افـزايش بهـره   . پرورش شترخواهد بود  

هاي توليدي وتوليدمثلي شده كه خود ارتقاء درآمد ورونـق حرفـه              افزايش بازدهي  شاخص   

  . شترداري را درپي خواهد داشت

بينـي    براي حيواناتي مثل شتر اين مورد مشكل اسـت كـه عـدم تغييـرات محـيط را پـيش                   

د ارزش اصالحي دقيق، يـك بچـه   براي برآور. بيني توليد افزايش يابد كرد، تا دقت در پيش    

 .براي هر مولد كافي نيست

انتخـاب و روش آميـزش كـه بـه          . يابي به بهبود ژنتيكي مقـدور اسـت         دو راه براي دست   

انتخـاب والـدين مناسـب بـراي        . تزريق ژن جديد به گله بيانجامد و هتروزيس را باعث شود          

هـا   نـد از اثـرات افـزايش ژن   توا يابي به بهبود ژنتيكي بدون توجه به روش آميـزش مـي         دست

  .مند گردد بهره

نژاد شتر در ايران انجام شده است كـه بـه    برخي مطالعات اوليه در زمينه ژنتيك و اصالح      

  . شوند دو بخش ژنتيك كمي و مولكولي تقسيم مي

  

   ژنتيك كمي- 3 – 8

هاي اقتصادي، اهميت نـسبي   در يك بررسي بر روي شترهاي منطقه يزد، ضرايب و وزن         

فات به ازاي يك واحد و يك انحراف استاندارد ژنتيكي افزايش در هر صفت با اسـتفاده                ص

نتـايج نـشان داده     . هاي حداكثر سود، حداكثر بازدهي و حداقل هزينه برآورد شد           از گرايش 

 درصـد از درآمـد   34 و  66ترتيـب     است كه فروش حاشي مازاد و شـترهاي حـذفي گلـه بـه             

از مجموع هزينه سـاالنه بـه ازاي هـر نفـر شـتر              . كند   شتردار مي  ساالنه هر نفر شتر مولد عايد     

، 3/40ترتيـب     مولد تغذيه، مديريت و كارگري، تجهيزات، دارو و درمان و سود سـرمايه بـه              

متوسط نسبت سـود بـه هزينـه    . دادند خود اختصاص مي  درصد را به  7/16 و   4/1 ،   2/7،  5/34

هـاي   مجمـوع اهميـت نـسبي گـروه    . شـود   ي تعيـين مـ    03/3حاصل از هر نفر شتر مولد برابـر         
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هاي مورد بررسي حاصـل از گـرايش حـداكثر سـود،             مختلف صفات براي ميانگين كل گله     

مـاني حاشـي تـا شـيرگيري      ، زنـده 3/14ماني شتر  زنده( درصد براي صفات ماندگاري      4/58

ميــزان ( درصــد بــراي صــفات توليــدمثلي 3/24، ) درصــد4/9 و طــول عمــر اقتــصادي 7/34

 درصـد بـراي صـفات توليـدي     2/17و ) -0/1 و سن بلوغ  -0/9، فاصله زايمان    3/14ني  آبست

اهميـت  . دسـت آمـد     به) 5/2 و وزن شتر     -1/1، وزن جايگزين    6/13وزن شيرگيري حاشي    (

هاي حداكثر بازدهي و حداقل هزينه بطور جزئـي            نسبي صفات ماندگاري حاصل از گرايش     

اهميـت نـسبي بـرآورد شـده بـراي          .  اضـافه شـد    مثلـي و توليـدي      كاهش و به صـفات توليـد      

هـاي انتخـاب چنـد        توانند در تـشكيل شـاخص       هاي مختلف صفات در اين مطالعه، مي        گروه

  .كوهانه در مناطق كويري استفاده شوند صفتي براي اصالح نژاد شترهاي يك

عه هاي بكار برده شده براي محاسبه انحراف استاندارد ژنتيكي در اين مطال             پذيري وراثت

، براي ساير صفات ماندگاري و توليـدمثلي        05/0ماني شتر    براي صفات ميزان آبستني و زنده     

  . در نظر گرفته شد4/0 تا 3/0 و براي صفات وزن بدن 10/0

 

   تلقيح مصنوعي- 1 – 3 – 8

. جنين مرتفع نمـود  توان با سوپر اووالسيون و انتقال ها را مي    مسئله توالد و تناسل كم ماده     

مادرهاي پـدران  .  ها مقدور نيست هاي انتخابي  براي گله ايگزيني سريع حيوانات ماده   البته ج 

در آينـده بخـش مهمـي    . توانند در زمينه انتخاب نرها و دقت انتخاب موثر باشند          مرغوب مي 

هـاي آميـزش و ارزيـابي ژنتيكـي           از بهبود پتانسيل ژنتيكي حيـوان بـا اعمـال انتخـاب، روش            

در ) كلونينـگ (سـازي   تفاده از تلقيح مصنوعي، انتقال جنين و هماننـد چنين اس حيوانات و هم  

هـاي تحقيقـاتي و دانـشگاهي بـا تـامين اعتبـار ازمنـابع ملـي                   گري ايـستگاه    ابتدا بايد با متولي   

هـاي هـسته مركـزي     تواند  بـا ايجادگلـه       آوردها در اين زمينه مي      انتقال دست . صورت پذيرد 

  .نژادي صورت گيرد اصالح
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حتـي اگـر   . ا با دقت باال انتخاب گردنـد در پيـشرفت ژنتيكـي موثرخواهنـد بـود        اگر نره 

ايـن مـورد بـا      . تلقيح طبيعي هم بكار گرفته شود شدت انتخاب داراي تاثير باال خواهـد بـود              

  .بكارگيري تلقيح مصنوعي موثرتر خواهد بود

صـالح نـژاد   حتي اگر بازده باروري در تلقيح مصنوعي پائين باشد، بكارگيري آن براي ا        

ولي اسـتفاده از تلقـيح      . اين امر با استفاده از پالسماي اسپرم مقدور است        . اين دام الزم است   

  .باشد معني مي گيري از آزمون نتاج بي مصنوعي بدون بهره

  

   ژنتيك مولكولي- 4 – 8

مندي بـراي مطالعـه سـير تكـاملي نژادهـاي مختلـف شـتر و           امكانات جديد، ابزار قدرت     

هـاي   زيرا تكنولوژي نوين امكـان مطالعـه و بررسـي تفـاوت           . باشد  ها مي   علمي آن بندي    طبقه

  .ژنتيكي را فراهم كرده است

كوهانـه بايـد، ضـمن     هاي يك در راستاي حفظ و توسعه شتر دوكوهانه و انواعي از توده       

هاي موجود مشخص شود و با توجه بـه تجربيـات             ها، چالش   معرفي و ارائه آمار پراكنش آن     

تا ضـمن حفـظ اطالعـات    . هاي كمك به اين ذخاير ارزشمند ژنتيكي ارائه گردد        راهموجود  

نـژادي در آينـده    هـاي اصـالح   هـا جهـت اجـراي برنامـه     هاي مطلـوب آن  وراثتي بتوان از ژن 

در ايـن مـسير بايـد مطالعـاتي در زمينـه ثبـت ركـورد، انجمـاد اسـپرم، تلقـيح                      . استفاده نمود 

با توجه به اين كه نشانگرهاي ريزماهواره به واسـطه          . ردگري صورت بگي    مصنوعي و آميخته  

بارز بودن، خنثي بودن نسبت به انتخاب طبيعي و مصنوعي، فراواني زيـاد             چندشكلي باال، هم  

اي، ارزان و سـاده بـودن كـار بـا     در سرتاسر ژنوم و پراكندگي يكنواخت، استفاده بين گونـه  

ان كـار در حجـم بـاال و اسـتفاده از انـواع              هـا، امكـ   هـا و آلـل    ها، تشخيص دقيق ژنوتيـپ      آن

ــژه  ــدمختلــف مــواد ژنتيكــي، جايگــاه وي ــه. اي دارن ــاگون  عــالوه توســعه روش ب هــاي گون

آميـزي جهـت تـشخيص صـحيح مورفولـوژي كرومـوزومي يـك گـام مهـم در علـم                     رنگ

هـاي    سيتوژنتيك بوده اسـت كـه بـراي بررسـي خـصوصيات ژنـومي، سـاختار و ناهنجـاري                  

  . رود ر ميكروموزومي بكا
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نشانگرهاي ريزماهواره معموالً داراي چند شكلي بسيار باال، توزيع ژنومي كافي و محـل          

. آسـاني قابـل ارزيـابي هـستند     بـه PCR كروموزومي مشخص  بوده و با استفاده از تكنيـك  

هـاي    گرچـه جايگـاه   . همين دليل نشانگرهاي انتخابي براي مطالعات ژنتيـك مفيـد هـستند             به

هاي انسان، موش، گاو و       ا غالباً اختصاصي بوده و بنابراين استفاده از ريزماهواره        ه  ريزماهواره

  .  پذير نيست يا اسب براي شتر امكان

 DNA باند شامل نوع خاصـي از  C –در حال حاضر مشخص شده است كه كروماتين 

 ايـن روش . هـاي كوتـاه تـشكيل شـده اسـت      باشد كه از تكرارهاي بسيار بااليي از تـوالي  مي

چنـين بـا      هـم . كـار رفتـه اسـت       هاي انواع مختلفي از پـستانداران بـه         جهت مطالعه كروموزوم  

جنين، نـواقص مـادرزادي و        هاي دام از قبيل سقط      ها علل بسياري از بيماري      كروموزم مطالعه

طي تحقيقاتي، وضعيت سـيتوژنتيكي و تنـوع   . ها مشخص شده است تعداد ديگري از بيماري  

نتايج نـشان  .  دوكوهانه و آميخته موجود در كشور بررسي شده استژنتيكي شترهاي يك و  

 عـدد اسـت و انـواعي از    74هـاي ديپلوئيـد شـتر دوكوهانـه برابـر       داده كه تعداد كرومـوزوم  

. متاسانتريك تـشخيص داده شـده اسـت    هاي اكروسانتريك، متاسانتريك و ساب     كروموزوم

 يـك كرومـوزوم   Yيك بـزرگ و   ، يك كرومـوزوم متاسـانتر     xطور كروموزوم جنسي    همين

بررسي تنوع ژنتيكـي شـتر   در  ).2 – 8 و 1 – 8تصاوير (باشد  متاسانتريك كوچك مي ساب

تمــامي دو كوهانــه ايــران بــا اســتفاده از نــشانگرهاي ريزمــاهواره مــشخص شــده اســت كــه  

هـا بجـز جايگـاه    تمـامي جايگـاه  .  واينبـرگ انحـراف دارنـد   -هـا از تعـادل هـاردي    جايگـاه 

LCA77 بـا دامنـه   570/0هـا   د شكل بودند و ميانگين هتروزايگوسيتي مـورد انتظـار آن           چن 

بدون در نظر گرفتن جايگاه تك شكل، ميانگين تعداد آلل و محتواي            .  بود 771/0 تا   165/0

در يك مطالعه   .  بودند 557/0 و   571/3هاي مورد مطالعه بترتيب     جايگاه) PIC(چند شكلي   

 LCA77 و CMS15 هـا بـه غيـر از    و تمـامي جايگـاه   مـشاهده  آلل 56 در مجموعديگر 

هـاي ريزمـاهواره در جمعيـت شـتر         جايگـاه ) P(نسبت چندشـكلي    . همگي چندشكل بودند  

هـا و محتـواي اطالعـات    ميـانگين تعـداد آلـل     .   درصـد محاسـبه شـد       5/87دوكوهانه ايران،   

 -عـادل هـاردي   ها از ت    تمامي جايگاه .  بوده است  427/0 و   50/3به ترتيب   ) PIC(چندشكلي  
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هـاي تـك   ميانگين هتروزيگوسيتي مورد انتظار با احتساب جايگاه    . واينبرگ انحراف داشتند  

دنـدروگرام فيلـوژني در   .  محاسـبه شـده اسـت   771/0 تـا  165/0ي  و در دامنـه   476/0شكل  

، اين جمعيـت را   )هاي غيروزني   جفت گروه  (UPGMAداخل جمعيت با استفاده از روش       

) Ppoly(مشخص شد، چند شـكلي      . رده است ك چندين زيرگروه تقسيم     به دو گروه اصلي و    

ي وجـود دارد و بـاوجود       هـاي ريزمـاهواره    و هتروزيگوسيتي قابل قبـول جايگـاه       PICباال،  

اندازه بسيار كم جمعيت موجود شتر دوكوهانه، جمعيت مـذكور دوكوهانـه ايـران هنـوز از                 

تي و  يان بـا برنامـه هـاي صـحيح مـدير          تـو تنوع ژنتيكـي قابـل قبـولي برخـوردار بـوده و مـي             

بـه  . نژادي از انقراض اين ذخيره ژنتيكي با ارزش در كشور جلوگيري به عمـل آورد                اصالح

. باشـند ها نيز ابزاري مفيد براي بررسي تنوع زيستي در حيوانات اهلي مـي            عالوه، ريزماهواره 

تر در داخــل جمعيــت شــ) UPGMA(هــاي غيروزنــي تــشكيل دنــدروگرام جفــت گــروه

هـاي مختلـف از لحـاظ ژنتيكـي تقـسيم نمـوده اسـت كـه                 ها را به گـروه      دوكوهانه ايران آن  

براسـاس  . نمايـد  تـر مـي  تر و گـسترده  ها آسانها و زيرگروهبررسي فواصل ژنتيكي بين گروه  

توان دريافت كه جمعيت شتر دوكوهانـه ايـران از          دست آمده مي    هاي به  و فراواني  انواع آلل 

ايـن نـژاد از سـاليان دور بـومي اسـتان            .  مناطق ديگرجهان متمـايز اسـت      شترهاساير جمعيت   

اردبيل بوده و توانسته با تمامي شرايط و ناماليمات محيطي اين منطقه خود را سازگار نمايـد      

هاي روند افت هتروزيگوتي در اكثريت جايگاه     . آيدحساب مي   و از ذخيره ژنتيكي كشور به     

هـاي حفـاظتي و احيـا را در      برنامـه ه اردبيل، اهميت اجراي سريع ي شتر دوكوهان  ريزماهواره

  . نمايداين نژاد بومي و با ارزش را پررنگ مي

 صفت مرفولوژيك در شترهاي مسابقه مشخص كـرده كـه ارتفـاع بـدن      5پذيري   وراثت

 آغـازگر ريزمـاهواره در شـترهاي    16 و   11ترتيـب     بـه . پـذيري را دارد     بيشترين ميزان وراثت  

وهانه و دوكوهانه مورد بررسي قرار گرفته اند، متوسط هتروزيگوسيتي مشاهده بـراي    يك ك 

  8وزگوسـيتي مـشاهده شـده بـراي        رهـا و هت      تعـداد آلـل    .بود) 55/0 و   52/0(دو گونه مشابه    

 و در شــترهاي 385/0 -808/0 و 2 -13ترتيـب   كوهانـه بـه   ژنگـاه ريزمـاهواره در شـتر يـك    

ريزمـاهواره تنـوع   14با استفاده از   .  به دست آمد   364/0 -659/0 و   2-11ترتيب    دوكوهانه به 
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نتـايج نـشان داد كـه    . كوهانه كنيا، عربي و پاكستان انجام پـذيرفت  ژنتيك  بين شترهاي يك  

هـاي   بـرخالف بررسـي  . شترهاي كنيا گروهي متفاوت از شترهاي عربي و پاكـستاني هـستند          

باشد، در مورد شـترهاي   د نسبتاً زياد ميمتعدد چندشكلي ريزماهواره در شترهاي دنياي جدي      

  .دار كمتر كاري انجام گرفته است كوهان

هـاي  كوهانـه كـشور تمـامي جايگـاه      در مطالعه سـيتوژنتيكي هفـت تـوده شـترهاي تـك           

از چندشكلي قابـل قبـولي برخـوردار بودنـد، از     LCA77 وCMS15 غير از  ريزماهواره، به

هـاي  عدي در شترهاي دوكوهانه ايران از قبيـل آزمـون         توان آنها را براي مطالعات ب     اينرو مي 

Bottleneckانساب و انتساب نيز توصيه نمود  ،.  

ها بخـوبي قابليـت ارزيـابي سـاختار جمعيتـي           كه معلوم گرديد ريزماهواره    با توجه به اين   

  ايران را دارا هستند يدوكوهانهشترهاي 

ي بــه صــورت نــشاندار شــده رهشــود بــا اســتفاده از آغازگرهــاي ريزمــاهواپيــشنهاد مــي -

 بررسـي شـود   هاژنتيكي در داخل و بين تمامي جمعيت شتر ايراني و آميخته   تنوع  فلورسنتي،  

ــصوير  ــا ت ــاملي ت ــق و ك ــوع  دقي ــاآن از تن ــد و بــ  ه ــت آي ــراي   ه  بدس ــايي ب ــوان راهنم عن

  .هاي حفاظتي آتي مورد استفاده قرار گيردگيريتصميم

يت مورد مطالعه بايستي جمعيت شتر دوكوهانه ايران به         با توجه به روابط فيلوژنتيك جمع      -

هـا و تنـوع ژنتيكـي هـر گـروه بـا             بندي و فاصله ژنتيكي بين گـروه        هاي مختلف تقسيم  گروه

هاي با خلوص ژنتيكي زيـاد و افـراد   سپس گروه. استفاده از نشانگرهاي مولكولي تعيين شود 

هـاي   ها به منظـور برنامـه   ي آننجمد شدههاي مهاي نادر بخوبي شناسايي شده و اسپرمبا آلل 

 .سازي شود بعدي اصالح نژادي ذخيره

الزم است راهكار مناسبي جهـت جلـوگيري از قاچـاق و خـروج شـترهاي دوكوهانـه از                    -

  . ها در ايران بطور جدي جلوگيري به عمل آيد كشور ارائه شود تا از كاهش آن

كوهانـه ايـران بـا سـرعت      هـاي يـك   از شترهاي دوكوهانه و انـواع نژاد   DNAتهيه بانك    -

 .بيشتري انجام گيرد
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 يك y در بزرگترين اندازه كرموزوم متاسنتريك و كرموزوم  xكروموزوم  -1 – 8تصوير 

  .كرموزوم اكروسنتريك كوچك است

  

  

  

  

  

  

   جفت آتوزوم و يك جفت كروموزوم-2 -8تصوير

  

  اي در شتر گري بين گونه  آميخته- 5 – 8

كوهـان و     ، افغانستان، ايـران و تركيـه پـرورش شـترهاي يـك            ي آسياي ميانه  در كشورها 

دسـت آوردن شـترهائي بـا بـازدهي بهتـر       ها با يكديگر به جهت بـه    دوكوهان و نيز تالقي آن    

 2200هـا در حـدود        گري شتر احتماال بوسـيله پـارتي        هميشه مرسوم بوده ولي توسعه آميخته     

در قـرون اوليـه دوره      . جاده ابريشم ادامه يافتـه اسـت      سال قبل از ميالد شروع شد و در طول          

اسالمي در آسيا شترهاي يك كوهانه به جنوب جاده اصلي كـه از شـمال ايـران بـه آسـياي                      

هـاي   شـدند ولـي در سـال        بـرداري فرسـتاده مـي       شـد بـراي بهـره       شرقي و مركزي مربوط مي    

. كردنـد  داري مـي  نگـه ها در درجه نخست از اين گونه شـترها بـراي توليـد دورگـه             بعدآتني
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احتمـال دارد كـه بـراي يــك دوره قابـل تـوجهي نـه شــترهاي يـك كوهانـه و نـه شــترهاي          

هـا  بطـور مـنظم نرهـاي دوكوهانـه را از         ، سوري 19 در طول قرن    . دوكوهانه ترجيح نداشتند  

كه در قرقيزستان شـترهاي       درحالي. كردند  براي توليد نتاج دورگ وارد مي     ) تركيه(آناتولي  

شـد   وهانه به عنوان تالقي با شترهاي ماده دوكوهانه براي توليد نتـاج دورگ وارد مـي        ك يك

داري دوگونه با يكديگر ضـرورت داشـت كـه منجـر بـه              چنين وارداتي براي پرورش و نگه     

هـا نـسبت بـه نـسل اول      هاي مختلف از انـواع تالقـي گرديـد كـه بعـضي از آن          توليد آميخته 

گري در آنـاتولي قبـل از دوره اسـالمي            رسد، عمل آميخته     مي عالوه بنظر   به. نامطلوب بودند 

در ابتـدا تعـدادي نـر       . شده، كه درپـي حملـه تركيـه بـه سـوريه پـيش آمـده اسـت                   انجام مي 

كوهـان بـه تركيـه          هـاي يـك       ولي سپس تعداد بيشتري از مـاده      . دوكوهانه به سوريه برده شد    

نـسبت بـه شـتر    تـر     ر و طـوالني   از خصوصيات شترهاي حاصـله كوهـان بزرگتـ        . وارد گرديد 

  8000 حـدود    19در قـرن    . بودكه تدريجاً شتر تركمن يا تركومان نتيجه آن بـود         كوهان    يك

گري از سوريه و عربـستان بـه تركيـه     كوهانه هرساله براي مقاصد آميخته   ماده يك  10000تا  

 عربستان در شروع جنگ جهاني اول هنوز آمار واردات شتر از سوريه و           . شده است   وارد مي 

 شـايد نخـستين مطالعـه    .دهـد    نفـر را نـشان مـي    8000  تا    7000به مصر براي مقاصد تجاري      

 بـا نـام    اي سيستماتيك به دليل الياف توليد شـده بـا خـصوصيات عـالي و لطيـف در آميختـه            

هاي متمادي تركيب نادري از شتر كـه مقـاوم بـه             تدريج بعد از گذشت سال      بهبود كه   1بخارا

امـروزه ايـن شـتر يـا آميختـه بـومي            . وجـود آمـد     پوشش ليفي زيادي داشت، بـه     بود و   گرما  

  . حاصل از جد شتر دوكوهانه به عنوان يك نژاد شتر دوكوهانه در آسيا مشهور است

در . ها نتـايج متفـاوتي ارائـه شـده اسـت            در مورد تالقي دو گونه شتر و اثرات اين تالقي         

انـد و     تـر بـروز داده      كوهان را بيش    شترهاي يك ها، خصوصيات     بعضي از موارد نتاج آميخته    

در مـواقعي كـه نرهـاي دوكوهانـه بـا      . انـد  ها داراي دوكوهـان بـوده    در موارد اندكي آميخته 

اند نتاج آميختـه عالئـم هتـروزيس را نـشان داده و از      كوهانه آميزش داده شده  هاي يك   ماده

ديگـر از جملـه تعـداد گلبـول     نظر اندازه، تحمل، توانائي و طول عمر و بعضي خـصوصيات         
                                                           

1
 Boghdi 
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كوهـان   كه در تالقي برعكس نرهاي يك       درحالي. باشند  سفيد نسبت به والدين خود برتر مي      

. كننـد   هاي دوكوهان نتاج حاصله الياف خيلي كوتاه داشته و حالت وحـشي پيـدا مـي                 با ماده 

گـذارد     مي بعضي از محققين عقيده دارند كه تالقي دو نوع شتر مربوط به نسل اول اثر منفي               

دو تـاثير    اي ديگر ثابت نمودند كـه تالقـي ايـن           كاهد ولي عده    و از قدرت و مقاومت آن مي      

. بخش است و نتـاج قـدرت بـاروري دارد           منفي روي نسل اول نگذاشته بلكه اثر آن رضايت        

تــر و  تــر، ســنگين اكثــراً بــزرگ) كوهــان نــر دوكوهــان بــا مــاده يــك(هــا  نــسل اول تالقــي

  تـر اسـت و در ضـمن زودتـر      لدين هستند، صبورترند و كار با آنهـا آسـان    دارتر از وا    گوشت

  كوهـان پهـن هـستند، بلنـد قـدتر بـوده ولـي بـه حـد                    نتـاجي كـه داراي يـك      . شـوند   بالغ مي 

   انــدازه متوســط  توليــد شــير و چربــي آن بــه. رســند كوهانــه والــد خــود نمــي  شــترهاي يــك

باشد و پشم بلندتر       متوسط توليد والدين مي    تر از   ها بيش   ميزان كرك آن  . توليد والدين است  

  توانــد   كيلــوگرم بــار را مــي550كننــد و حــدود  در روي كوهــان، گــردن و پاهــا توليــد مــي

  ).3 - 8تصوير ( حمل كند

  

  

  

  

  

  

  

  كوهانه  شتر آميخته حاصل از نر دوكوهانه و ماده يك-3 -8تصوير 

  

باشـد و نتيجـه ايـن         وهـان مرسـوم مـي     در قزاقستان تالقي مابين نسل اول ماده با شتر دوك         

هاي اول و دوم و بعد از آن در بين خـود در      تالقي نسل . تالقي شترهاي شبيه دوكوهان است    

ولي اكثـر تالقـي نـسل اول و    . گيرد كه اين نوع شترها به چارباخ معروفند       قزاقستان انجام مي  

بـدين  . شـود  شـدن مـي  ها سبب كودني، تنبلي، ضعف و غير طبيعي      هاي مابين آن    دوم و نسل  

  .    شود سبب تالقي نسل اول به بعد توصيه نمي
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انجـام  ) اي كه هر دو گونه شتر موجود اسـت  منطقه(ها در آسياي ميانه       تقريباً بيشتر تالقي  

  . اند كوهانه بوده ها معموال نتاج شترهاي ماده دوكوهانه با نرهاي يك  آميخته.گرفته است

هـاي نرطبيعـي اسـت     ور بوده و اسپرماتوزوئيدها در آميختهها معموال بار  نسل اول آميخته  

هـاي مـاده تقريبـا        آميخته. ها است     به عبارتي فاقد ايجاد باروري در ماده      . ولي غيربارور است  

كوهانه و يـا دوكوهانـه باشـد،     كه يك هميشه بارور هستند و نتاجي شبيه والد پدر بسته به اين 

نتـاج  .  و هماننـد همـه شـترها اسـت     74يپلوئيد هيبريدها   هاي د  تعداد كروموزم . كند توليد مي 

آميخته عالئم هتروزيس را نشان داده و از نظر اندازه، تحمل، توانائي و طول عمـر و بعـضي                   

هـا و گلوتـاتوتين بهتـر از         خصوصيات ديگر از جمله مقدار هموگلـوبين، تعـداد اريتروسـت          

ته بيشتر شـبيه شـترهاي دوكوهانـه        در يك بررسي، الياف شترهاي آميخ     . والدين خود هستند  

. بوده، بخصوص از جهت داشتن مو در زير چانـه و پاهـا ولـي ناحيـه شـانه بـدون مـو اسـت                        

كوهانـه والـد خـود        كوهان دارند بلند قدتر هستند ولي به حد شترهاي يك           شترهائي كه يك  

هـاي    وانـائي ها داراي اثرات هتـروزيس در ت        برطبق عقيده ساربانان در هند آميخته     . رسند  نمي

خصوصيات نـامطلوب نـسل اول    .  درصد هستند  40 تا   30كاري، توليد شير و گوشت در حد      

داري كمتر چربي در جلـوي      مربوط به افزايش حساسيت به بيماريها، نياز غذائي بيشتر و نگه          

شـوند، در هـر دو     ناميـده مـي  "نارمـاال "هـاي آن       و مـاده    "نار"نرهاي آميخته   . كوهان است 

  . ها سودآوري اقتصادي ندارد  هستند ولي تالقي برگشتي آميختهحالت بارور

 كـشورهاي همـسايه بـا    شترهايهاي غيرعلمي بين     ترين مسائل كنوني تالقي     يكي از مهم  

 ايراني توسط شترداران است كه اين گونه شـترها ماننـد نژادهـاي سـندي، افغـاني و             شترهاي

 و پاكـستان وارد شـده و اغلـب شـتر نـر         چيني از طريق قاچاق از كشورهاي چين، افغانـستان        

هـائي ماننـد    هستند كه عالوه بر تخريب مخـزن ژنـي نژادهـاي بـومي، باعـث شـيوع بيمـاري            

   .شوند ميبروسلوز شتري و يون 

  

هـاي آميختـه بهتـر از     بـازده غـذايي حاشـي    طوركـل   بر تحقيقات انجام شـده در ايـران         د

.  شـده بـوده اسـت      فـزايش توليـد گوشـت      باعـث ا   هاگري بين شتر   آميختهبود و   كوهانه   كي

 هـاي  حاشـي . دسـت آمـده اسـت    گـري بـه    گرم در نتيجه آميخته596 تا   184افزايش وزن از    
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 گوشت، اسـتخوان و چربـي بـدون     ميزانو  بودند  درصد   61 تا   56  الشه  بازده پرواري داراي 

 درصـد  25 ا تـ 22 و 16 تـا  12، 17  تـا 15، 62 تا  58 ترتيب هبها    آنكوهان و چربي با كوهان      

هـاي آميختـه      اثرات حاصل از هتروزيس از تفاوت ميزان وزن و رشد بين حاشـي             .تعيين شد 

در بررسي ديگـر، ميـانگين افـزايش     ).1 – 8جدول  (كوهانه مشهود است      نسبت خالص يك  

 1/532كوهانـه      گرم كمي بيش از يـك      6/684وزن روزانه در شترهاي حاشي آميخته پروار        

ضـريب تبـديل غـذايي در    .  گـرم بـود  6/552هـا    گـرم بـيش از مـاده   8/654گرم و در نرهـا    

. دست آمـد   به1/9ها   بهتر از ماده  4/8 هانردر   و   6/9كوهانه     بهتر از يك   8/7شترهاي آميخته   

كوهانـه نـسبت بـه        بطوركل توده شترهاي آميخته با پايه پدري دوكوهانه و پايه مادري يـك            

افـزايش وزن روزانـه،     (يسه با ماده عملكرد پـروار        جنس نر در مقا    نيزكوهانه و     شترهاي يك 

  ).4 – 8تصوير ( بهتري دارند) ضريب تبديل غذايي و صفات الشه

   ها آميختهبچه شترهاي متوسط وزن تولد  -1 – 8جدول 

  )كوهان تكماده دوكوهان با نر شتر (

  نوع شتر  سن  صفت

  آميخته  كوهان يك    

  ماده  نر  ماده  نر  جنس

  5/110  2/100  7/96  5/91  سه ماهگي  

  8/156  9/161  1/153  5/159  شش ماهگي

  )كيلوگرم(وزن بدن 

  2/206  6/229  1/194  7/210  يك سالگي

  0/414  0/242   ماه9 تا 6از   افزايش وزن روزانه 

  0/303  0/209   ماه12 تا 9از   )گرم(ها حاشي

  0/343  0/396  0/307  0/344  ساله يك  )كيلوگرم(هاي  پرواري حاشيوزن 

  

 موجب شد نتاج از نظر      1با توجه به همين مطالعات تالقي شترها با هدف افزايش خلوص          

گـري بـين     توليدمثل وتوليد محصول نسبت به والدين بهبود پيدا كننـد و اسـتفاده از آميختـه               

                                                           

1 Pure breeding 
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 در تالقي بين نسل دوم و سوم موجـب بهبـودي در تيـپ، افـزايش وزن بـدن، توليـد               1نژادي

 . ج نسبت به والدين گرديدپشم و افزايش بازدهي نتا

  

  

  

   حاشي آميخته-4- 8تصوير 

  كوهانه با ماده يك نر دوكوهانه

  

  

  

  . ارائه شده است 2 - 8هاي انجام شده در قزاقستان در جدول  نتايج حاصل از فعاليت

  هاي مختلف در آسياي ميانه گري در نسل   نتايج آميخته-2 – 8دول ج

  نوع تالقي

طول 

  آبستني

  )روز(

  زندهوزن 

  )كيلوگرم(

شير توليدي 

   ماه12در 

  )كيلوگرم(

درصد 

  چربي

  وزن الياف

  )كيلوگرم(

  نر وماده دوكوهانه قزاق

415  611  1750  8/5  0/6  

  كوهانه تركمن نر وماده يك

385  558  4000  5/3  1/3  

ــاده   ــا مــ ــه بــ نــــر دوكوهانــ

  كوهانه يك

400  605  3563  5/3  5/3  

ــك  ــر ي ــا ن مــاده  كوهانــه ب

  دوكوهانه

410  670  2955  6/4  9/4  

  نر نار مايا با ماده دوكوهانه

390  644  1925  6/4  2/5  

  نر اينرمايا با ماده دوكوهانه

380  535  2544  1/4  2/3  

  كوهانه با ماده كاسپك كينر

385  650  3876  6/4  0/5  

 نر دوكوهانه با ماده كورت

387  640  4565  5/4  7/3  

  

                                                           

1
 Cross breeding 
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  بيومتري و ابعاد بدن– 6 – 8

شود كـه در    هاي مختلف بدن انجام مي     گيري قسمت  فنوتيپي با اندازه   هاي برخي شاخص 

ايـن ارزيـابي بـا ابزارهـا و بـا توجـه بـه معيارهـاي                 . بندي حيوان مهم هـستند     شناسايي و طبقه  

  .شودمختلف تعيين مي

از معيارهـاي    2هاي بدني يا ابعاد بـدن   و شاخص  1شناسيهاي ساختماني يا ريخت    شاخص

 هستند و شامل شكل، اندازه سر و صورت، ابعاد بدن، ارتفاع، طـول بـدن،             مهم در اين رابطه   

ارتفـاع طـول بـدن و دور سـينه از يكـي از ايـن          . اندازه دست و پا و ساير موارد مشابه هستند        

  .هاي مهم بيومتري است شاخص

متوسـط طـول بـدن،    . كنـد هاي مختلف بدن درنژادهـاي مختلـف فـرق مـي          اندازه بخش 

 سـر   بلنـدي .متر است  سانتي200 و   220 ،   160ترتيب برابر با      ع از جدوگاه به   دورسينه و ارتفا  

 اخـتالف  .رسـد  ي متـر مـ  5/2 تـا  2گردن بيش از سه متر و ارتفاع كوهان تا سطح زمين بـه          و

اندازه ابعاد بدن   . متر گزارش شده است     سانتي 62طول بدن در نژادهاي مختلف پاكستاني به        

در شترهاي نژاد دشتي ابعـاد  طـول بـدن، ارتفـاع از       . يابد ايش مي تا رسيدن به بلوغ كامل افز     

  . يابد  سانتيمتر افزايش مي53 و 20 ، 36ترتيب    سالگي به6جدوگاه و دور سينه از يك تا 

طـول گـردن   . متـر اخـتالف دارد    سـانتي 55طول گردن شتر در نژادهاي مختلف بيش از   

چنين در شترهاي يـزدي طـول        هم. رسد متر مي   سانتي 163شترهاي نژاد الري در پاكستان به       

  . يابد متر افزايش مي  سانتي40سالگي  گردن از هنگام تولد تا يك

شـكل و  . گيري كوهان هـستند  هاي اندازه طول، عرض، ارتفاع و دور كوهان  از شاخص  

عبـارت ديگـر از شـكل و فـرم كوهـان              به. كند فرم كوهان در نژادهاي مختلف شتر فرق مي       

در نژادهاي مختلف شتر پاكستاني طول كوهـان بـين          .  برخي نژادها را شناسايي كرد     توان مي

  .كند  سانتي متر تغيير مي48 تا 25  و عرض كوهان بين 65 تا 39

                                                           

1 Characteristics morphological 
2  Somatometric measurements 



 261/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

هـاي ثابـت     اي از شـاخص    هاي مختلف اجزاء سـر و صـورت معمـوالً مجموعـه            در گونه 

از ديگـر مـواردي اسـت كـه     گيري كوهان، طول پا، محيط و شكل كف پا نيز    اندازه. هستند

  .بندي بكار گرفت تواند براي طبقه مي

  

  گيري نقاط مختلف بدن شتر هاي مختلف اندازه  روش-1 – 6 -8

  . شود  براي ابعاد و اجزاي بدن از روش معين و مشخصي استفاده مي

  

  

  

  

  روش اول

  

  

   روش اول شماي-5 – 8تصوير 

  يري نقاط بدن شترگ   اندازه

  

  

AH-1كمي  ارتفاع ش - WH  2 ارتفـاع سـينه
- HRG   3دور سـينه در ناحيـه قلـب - HG  4 عمـق لكـن - HH 

5ارتفاع لكن

- AG6 عمق شكمي

- LL7 طول پا

- AL8طول بازو

- NL9طول گردن

- BL10طول بدن

  

 

                                                           

1 Abdominal height 
2 Wither height 
3 Heart girth 
4 Hip girth 
5 Hip height 
6 Abdomen girth 
7 Leg length 
8 Arm length 
9 Neck length 
10 Body length 
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  روش دوم

  

   روش دوم شماي- 6 - 8تصوير 

  در نقاط مختلف بدن شتر   اندازه

  

  

A ( پهناي كوهان– B (ارتفاع كوهان 

 – G( دور سينه –L (طول بدن  

  

  

  روش سوم

  

   روش سوم شماي- 7 - 8تصوير 

   اندازه شتر در نقاط مختلف بدن

  هاي سوماتريك اندازه

 a(ارتفاع شانه تا زمين  

 – b( طول پاي جلو   

– c(ارتفاع كوهان تا زمين   

 – d(طول پاي عقبي  

  )دايره خطي( دور كوهان –) اي دايره نقطه( دور سينه – 

  

  كوهانابعاد 

گيـري در كوهـان عبارتنـد از طـول، عـرض و ارتفـاع كوهـان                  هاي قابل انـدازه    شاخص      

كوهان عالوه بر اينكه معياري بـراي شناسـايي نـژاد شـتر اسـت، در                 ).9 - 8 و   8-8تصاوير  (

طول كوهان برابر با فاصله دونقطـه در     .شود تعيين درجه چاقي و الغري شتر نيز استفاده مي       

  . باشد  عقب و جلو كوهان در سمت جانبي بدن ميمحل زاويه



 263/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

ارتفــاع كوهــان برابــر بــا فاصــله بــين 

بلنــدترين نقطــه كوهــان و خــط فرضــي  

طول كوهان و عرض كوهان با توجه بـه         

تصوير فاصله طـرفين جـانبي كوهـان در         

  . قسمت وسط كوهان است

  

      

  و طول كوهان  شاخص ارتفاع-8- 8تصوير                                                                     

  

  

  

  

  

  شاخص عرض كوهان -9 – 8تصوير           

  

  

  

  

  ابعاد بدن

بلندي، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، طول دست و پا، دورسينه، دور بـدن، پهنـاي لگـن از       

  .هاي شناسايي نژادهاي مختلف و ميزان چاقي و الغري شتر استديگر شاخص

  )10 – 8تصوير (فاصله بين بلندترين نقطه كوهان تا زمين =   نارتفاع بد

  )كف دست( تا زمين 1فاصله بين استخوان كتف=   ارتفاع جدوگاه

 تـا  1طول پاي جلو يا دست شتر برابر است با فاصله بين گوشـه تهيگـاه دسـت               =  طول دست 

  زمين

                                                           

1 Scapula 
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   تا زمين2برابر است با فاصله بين استخوان نشيمنگاهي = طول پا

  

  

  

  

   

  

  

  هاي ارتفاع بدن   شاخص-10- 8تصوير 

خط ( ارتفاع بدن –) خط دوم از راست( طول دست -) خط اول از راست(ارتفاع از جدوگاه 

  )خط چهارم از راست(  طول پا - ) سوم از راست

  

  )11 – 8تصوير (محيط بدن در وسط كوهان =  دور بدن

  مي جناغ سينه در قسمت شكميمحيط بدن در جلو كوهان در باال و نر=   دور سينه

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي دور  بدن شاخص - 11 - 8تصوير 

  )دايره دوم از راست( دور بدن در ناحيه كوهان–) دايره اول از راست(دور سينه 

  

                                                                                                                                        

1 Glenoid angle 
2 Pinbone 



 265/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

تـا برجـستگي و مـرز خلفـي ران در            فاصله بين كتف از لبه جلو استخوان شـانه        =  طول بدن 

  .)12 – 8تصوير (سطح جانبي بدن 

هـاي كتـف تـا برجـستگي جـانبي        فاصـله بـين مـرز خلفـي ماهيچـه         =  گن تا جدوگاه  فاصله ل 

  استخوان لگن 

فاصله بين اولين مهره    = طول دم   

  دمي تا انتهاي دم

  

  

  

  هاي  شاخص - 12 - 8تصوير 

  طول بدن                  

  

   طول دم-) خط دوم از باال( فاصله لگن تا جدوگاه - ) خط اول از باال(طول بدن 

)خط عمودي(
  

  فاصله بين زاويه بين فك پايين تا اولين دنده جناغي درسمت جانبي گردن =  طول گردن

فاصله سطح شكمي تا پشتي گردن در محل نزديك پايين گردن در قـسمت              = عرض گردن 

). 14 – 8 و 13 – 8تصاوير (جانبي 
  

  

  

  

  

  

  

  

 شاخص عرض گردن - 14 -8تصوير            شاخص طول گردن- 13 - 8تصوير       
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فاصـله بـين دو برآمـدگي جـانبي لگـن           =  عرض لگـن  

  )15 – 8تصوير (

  

  

  

  

   شاخص پهناي يا عرض لگن - 15 - 8تصوير 

  

  

  

  

  ابعاد سر و صورت

شـكل  . باشـد  شامل طول و عرض سر و صورت، طول و عـرض گـوش و دور پـوزه مـي       

طـول  . رخي نژادها كمك كندتواند به شناسايي ب ها در نژادهاي مي   گوش به دليل تفاوت آن    

 . سانتي متر در شترهاي مختلف متفاوت است9 و 15ها بترتيب حدود  و عرض گوش

  )16 – 8تصوير (محيط پوزه در باالي دو سوراخ بيني = دور پوزه 

  

  

  

   شاخص دور پوزه-16 – 8تصوير 

  

  

  

   تا خط بين پيشاني و بيني1فاصله بين استخوان پس سري=  ول سرط

                                                           

1 Occipital 



 267/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

  )       17 – 8تصوير (فاصله بين استخوان پس سري تا شكاف باالي لب =  طول صورت

  فاصله داخلي بين دو گوش = عرض سر

   )18 – 8تصوير (دو چشم ) قدامي(فاصله داخلي بين قسمت =  عرض صورت

  

  

  طول سرهاي   شاخص -17 – 8تصوير 

  ) خط باال(طول صورت  

  )خط پائين(طول سر 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

   ) 19 - 8تصوير (  فاصله ابتداي گوش تا نوك  = طول گوش

  

  

  

   شاخص طول گوش-19 – 8تصوير 

  

  

هاي عرض   شاخص-18- 8تصوير  

  -) خط باال(عرض سر صورت

 )خط پائين(عرض صورت 
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گـوش  ) عقـب  ( فاصله بين لبه داخلي و لبه خـارجي گـوش از طـرف پـشت            = عرض گوش 

  )20 - 8تصوير (

  

  

  

  

  

  

  

  

   شاخص عرض گوش-20 – 8تصوير 

  

 دام هستند كـه     ازجمله صفات مورفولوژيك  ابعاد و اندازه اجزاي مختلف سر و صورت         

هـاي نـژادي اسـت      اي مناسـب بـراي شناسـائي تـوده          در نژادهاي مختلـف متفـاوت و وسـيله        

  ). 9 - 8  تا 3 - 8جداول (

   ابعاد و اندازه اجزاي مختلف سر و صورت در چند نژاد مختلف شتر- 3 – 8جدول 

          اندام  كوهان  گردن  گوش  سر  صورت

  نژاد

  عرض  طول  عرض  طول  عرض  طول  عرض  طول  عرض  طول

  3/25  1/58  3/35  2/136  3/6  4/14  0/16  8/26  2/34  4/33  مارچا 

  1/44  0/49  0/35  5/156  3/8  0/11  0/17  4/20  4/55  9/49  دهاتي

  3/48  0/65  2/32  8/162  8/8  5/11  7/20  5/21  4/58  7/55  الري

  2/46  9/52  5/34  3/126  1/8  8/10  4/16  3/15  2/31  0/31  پشين 

  5/24  2/51  4/30  0/153  5/8  7/10  8/18  2/18  7/48  6/40  كمپ بلپوري

  0/48  0/39  3/33  5/150  0/8  0/13  0/19  0/20  0/40  0/51  سكري

  

  



 269/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

   اندازه ابعاد بدن در نژادهاي مختلف شتر در پاكستان- 4 – 8جدول 

                   اندام

   نژاد

  طول پاهاي عقب  طول پاهاي جلو  طول  ارتفاع  دور بدن

  0/160  0/151  8/152  0/208  1/241  مارچا 

  1/159  8/150  4/201  3/205  7/204  دهاتي

  6/164  6/155  2/212  7/220  7/238  الري

  7/159  0/151  5/150  6/250  8/226  پشين 

  0/164  0/154  3/160  96/219  5/220  كمپ بلپوري

  سكري

0/200  0/208  0/188  7/150  0/159  

  

 )متر سانتي(شتي در سنين مختلف متوسط ابعاد بدن شتر نژاد د - 5 – 8جدول 

دوركوهان ارتفاع ازجدوگاه طول بدن دور سينه جنس سن

 117 152 121 152 ماده يك ساله

 102 159 141 186 ماده  ساله5/2

 129 194 170 218 نر  ساله5

 139 179 158 220 نر  ساله6

 158 172 157 205 ماده  ساله6

 123 187 122 205 ماده  ساله10

   ميانگين ابعاد بدن و وزن زنده شترهاي بومي استان يزد- 6- 8ول جد

 )متر كيلوگرم و سانتي(

 سن وزن زنده طول گردن ارتفاع كوهان از زمين طول سر

 بدو تولد 17/32 28/40 04/100 68/29

  ماهگي3 30/92 34/57 03/127 65/35

  ماهگي6 16/131 75/65 69/140 52/39

  ماهگي9 87/138 80/68 43/135 75/39

 يكسالگي 32/142 24/80 17/142 06/44
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  متوسط خصوصيات بيومتري و توليدي انواع شترهاي ايران-7 – 8جدول 

      ويژگي )سواري(جماز

  

 اكوتيپ

  كلگوئي سمنان تركمن

تهـــران و (

 )قم

 فارس

سيستان و 

بلوچستان

 هرمزگان

بلوچي 

سيستان و (

 )بلوچستان

  شيري

 )گلستان(

 148 153 5/141 5/138 148 175 158 145 طول بدن 

 175 198 176 178 162 182 182 175 ارتفاع بدن

 189 - 5/189 5/189 182 187 211 189 محيط سينه 

 - 74 5/72 - - - 85 83 عمق سينه 

 5/187 220 - - - - 190 187 وزن الشه

 23 22-25 - - - 20-25 35 23 وزن  تولد 

 - 5/2-3 - - 1-5/1 2-5/2 - 2 ف توليد اليا

  .ها و توليد به كيلوگرم است  وزن-متر ابعاد به سانتي*: 

  

   متوسط خصوصيات بيومتري چند توده نژادي شترايران با توجه-  8 – 8جدول 

  به جنس دام

  دور شكم  دور سينه  ارتفاع جدوگاه  طول بدن  جنس  توده نژادي

  195  197  183  147  نر

  جماز

  173  178  168  130  ماده

  212  189  143  164  نر

  بلوچي

  223  191  146  161  ماده

بيابان مركزي   243  182  187  158  نر

  251  181  182  160  ماده  )طرودي(

  255  220  183  172  نر

  تركمني

  249  173  151  180  ماده

  239  227  191  143  ) ساله دو(نر

  شتر دوكوهانه

  238  205  178  148  ماده

  

  

  



 271/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

  )متر كيلوگرم و سانتي( ابعاد مختلف نوزاد و حاشي شترهاي يزد - 9 – 8جدول 

  ناحيه بدن

 تولد

)1(  

  )2(تولد

  سه 

  ماهگي

  شش 

  ماهگي

  نه 

  ماهگي

  يك

  سالگي 

    ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر  ماده  نر    

  وزن تولد

-  4/32  0/32  9/93  6/90  3/128  0/134  9/138  4/144  3/140  

  طول سر

7/28  8/29  7/29  0/36  4/35  0/39  0/40  8/39  8/44  3/43  

  دور پوزه

0/23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  طول گردن

3/43  0/40  6/40  5/56  2/58  0/64  5/65  8/68  0/80  5/80  

  دور سينه

2/76  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ارتفاع 

  جدوگاه

8/98  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ارتفــــــاع در 

  محل كوهان

3/101  6/98  5/101  5/125  0/126  8/139  5/141  4/135  4/142  9/141  

ــن   ــله لگ فاص

  تا جدوگاه

4/29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  طول بدن

3/56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  پهناي لگن

8/18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  طول دم

3/28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

   برآورد وزن بدن - 2 – 6 – 8

بـدو  طور معمول سرعت رشـد شـتر از           به. هاي مهم ارزيابي است    وزن بدن نيز از ويژگي    

پي بردن به وزن واقعـي ايـن دام         . يابد تدريج كاهش مي   تولد تا بلوغ جنسي سريع و سپس به       

. هـاي سـنگين در كـشور باسـكول اسـت      زيرا تنها وسيله توزين دام    . به سهولت مقدور نيست   

براي توزين انفرادي نياز به مقيد كردن و استفاده از جرثقيل به منظور گذاشـتن دام بـر روي                   

فـراهم نمـودن ايـن امكانـات در زيـستگاه           . ياده كردن آن پـس از تـوزين اسـت         باسكول و پ  

هاي خاصي روبرو است، ضربات وارده به باسكول، تنظـيم مجـدد             طبيعي اين دام با دشواري    

و زمان و نيروي كارمضاعف جهت توزين هر نفر شتر، خسارات وارده به دام و مجريان امـر       
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  اسـت كـه از       1هاي تعيين وزن بدن روش بـاريمتري        اهيكي از ر  . نيز بسيار حائز اهميت است    

گيـري بـوده و مـدلي بنـام       طريقه رابطه و همبستگي بين وزن و ساير صفات ساده قابل اندازه           

) وزن شـتر  (صفات مرتبط با رشـد      . كند هاي مختلف طراحي و معين مي       وزن متر را به روش    

  . تواند براساس اندازه ابعاد بدن تخمين زده شود مي

اين شـيوه همـراه بـا       .  است 2ديگر ابزارهاي خوب براي مطالعه صفات فنوتيپي تهيه عكس        از  

تر خصوصيات فنوتيپي و بررسي وضـعيت        گيري ابعاد بدن به در شناسايي بهتر و كامل         اندازه

  .كند  كمك مي3بدن

  جهـت هاي فنوتيپي الزم اسـت، بلكـه    برآورد وزن بدن شتر نه تنها براي ارزيابي شاخص     

 باشـد  مـي مورد نياز   شتر معموالً  صحيح  وزن  آوردن دست ، به    تجويزي   مقدار داروهاي   تعيين

   كيلـوگرم 300-500  بـين    بـالغ   كوهانـه   يـك   بيشتر شـترهاي  . است   مهم   خيلي   اوقات  و بعضي 

  هـا داشـته      آن   ازوزن  تـري    دقيـق    تخمـين   تـوانيم    مـي    و شـكل     جـدول    توسط   دارند، ولي   وزن

  ، گرچـه    استواراسـت    هندوسـتان    ارتـش    اختراعـي    روش   براسـاس   شـيوه   اين.  )10 – 8(باشيم

توانـد مـورد     مـي  تزريقـي   تجويز داروي  راهنما در موقع  يك صورت ، اما به  نيست   دقيق  خيلي

  . قرار گيرد استفاده

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
 Barymetery 

2 Image Recording    
3 Body condation  
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  *)سانتيمتر (  ابعاد بدن  شتر با در نظر گرفتن  زنده  وزن  تعيين - 10 – 8 جدول

170  165  160  155  150  145  140  135  130  125  120  

      بدن طول

   

   دور سينه

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  180  125  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  180  130  

-  -  -  -  -  240  240  225  215  205  195  135  

-  -  -  -  250  250  250  240  240  225  205  140  

-  -  -  -  270  270  260  260  250  225  215  145  

-  -  -  -  295  285  270  270  260  240  225  150  

-  -  -  320  305  305  295  285  270  250  240  155  

-  -  -  340  340  330  320  295  285  260  -  160  

385  375  365  365  365  340  330  320  295  -  - 165  

400  385  385  375  365  350  340  330  320  -  -  170  

440  420  410  410  375  365  340  330  -  -  -  175  

455  430  -  -  -  -  -  -  -  -  -  180  

  .  معموالً اين نسبت در شترهاي نر بيشتر از شترهاي ماده است*

  هاي تخمين وزن بدن  روش

  .براي برآورد وزن زنده شتر از شش ماه تا شش سال چندين روش معرفي شده است

  

  روش اول

دور قفـسه  ) * متـر  انتيسـ (ضرب ارتفاع بدن در ناحيه شانه     حاصل)= كيلوگرم(وزن بدن   

  .باشد  مي50) * متر سانتي(دور بدن در محل كوهان )* متر سانتي(سينه 

  

  روش دوم

دور )* متر سانتي(ضرب ارتفاع بدن از باالي سينه تا زمين          حاصل) = كيلوگرم(وزن بدن   

   .باشد  مي50) * متر سانتي(دور بدن بعد از كوهان )* متر سانتي(بدن در ناحيه شانه 
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هـا   گيـري آن  تـوان سـاير نقـاطي را كـه انـدازه            همبستگي بين اندازه نقاط مختلف بدن مي      از  

مشخص شده است كه ارتفاع جدوگاه، دور سينه و دور شكم از ناحيه كوهان              . مشكل است 

  .همبستگي مثبت وجود دارد

ي بين وزن زنده با دور بدن در ناحيـه كوهـان و   همبستگباالترين ها نشان داده كه   بررسي

  .دور بدن در ناحيه شانه و دور بدن در ناحيه لكن است

طور همبـستگي بـين وزن تولـد بـا ارتفـاع كوهـان از سـطح زمـين و طـول سـر در                       همين

 بـه دسـت    71/0 و   82/0 و   78/0هـاي سـوم و شـشم و نهـم،             ترتيب در ماه    هاي يزد  به     حاشي

  . آمده كه معيارهاي مناسبي براي تخمين وزن زنده است

از سرو صورت شبيه به زرافه تـا        . صورت در شتر بسيار متنوع  و جالب است        شكل سر و    

شكل و اندازه پيـشاني نيـز در نژادهـاي مختلـف متفـاوت اسـت       . سر و صورت شبيه به اسب    

اندازه و ابعاد سـر و صـورت  نيـز تـابعي از سـن، جـنس و نـژاد              ). 68- 8 تا   21 – 8وير  اتص(

 14سالگي حـدود     طول سر از هنگام تولد تا يك      . رسد متر مي   سانتي 56باشد  و به حدود        مي

  .يابد متر افزايش مي سانتي

  

  

  



 275/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 

  



   پرورش شترراهنماي/  276



 277/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 



   پرورش شترراهنماي/  278

  



 279/ اصالح نژاد و بيومتري شتر   –  فصل هشتم 



   پرورش شترراهنماي/  280

  كوهانه   تنوع شكل و فرم سر و صورت در شتر يك-68 - 8 تا 21 – 8وير اصت
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  رفتارشناسي و آموزش شتر – همنفصل 

  

شايد بتوان گفت سابقه آموزش و تربيت حيوانات، هم سنگ و هـم انـدازه اهلـي شـدن                     

ها است زيرا اهلي و رام كردن حيوانات در حقيقـت خـود يـك نـوع آمـوزش و تربيـت                      آن

  . است

راي اهميت زيـادي  داري آن دا بطوركلي آموزش و تربيت حيوانات مانند پرورش و نگه          

درنتيجـه مـديريت   . كنـد  داري، كنترل و مراقبت از آنها را آسان و راحت مي         زيرا نگه  .است

اهميـت  . شـود   هـاي توليـد كـاهش يـا حـذف مـي             شود و بسياري از هزينه      گله بهتر انجام مي   

كـه  بـه دليـل ايـن     . آموزش و تربيت در مورد شتر نسبت به ديگر حيوانات بسيار بيشتر اسـت             

هـاي ملـي و    هـا و برنامـه    ه و تنوع استفاده از اين حيـوان  در ورزش،گردشـگري، جـشن             دامن

هاي عمـومي ماننـد      حضور شتر در مكان   . مذهبي به شكل روزافزوني در حال گسترش است       

هاي  ها و نزديكي بيش از حد آن به  عموم مردم در مراسم ملي و مذهبي و موسسه                  ورزشگاه

جه به اسـتفاده از شـترهاي آمـوزش ديـده و تربيـت              گردشگري و صحرانوردي ضرورت تو    

  . كند شده را بيشتر مي
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داري آن را  هـاي اهلـي بزرگتراسـت و ايـن مـسئله كنتـرل ونگـه          شتر نسبت بـه سـاير دام        

داري شـتر ابتـدا  توجـه بـه      مهـم در پـرورش و نگـه    يكـي از اصـول اوليـه و   . كند مشكل مي

بنــابراين همــه شــترها بايــد برخــي از .  ســالمت انــسان و در مرحلــه بعــد ســالمت دام اســت

ترديـد   بـي . ها نيـاز اسـت     زيرا در دوران پرورش به همكاري آن      . ها را ياد بگيرند    محدوديت

هاي بهداشتي، شيردوشي، كارهاي تحقيقاتي، تلقـيح مـصنوعي و سـاير مـوارد               انجام فعاليت 

  .بدون همكاري خود شتر سخت و دشوار است

   

  شترلق و خوي رفتاري، خخصوصيات  -1 -9

. دهنـد   شتر از جمله حيواناتي است كه صفات خـوب و بـد زيـادي را بـه آن نـسبت مـي                       

صفاتي مانند صبور، مقاوم، نجيب و اجتماعي بودن وكم توقع، برخي از صفات خوبي است               

، غرغرو و وحـشي بـودن از جملـه صـفات      اي شود و در مقابل كينه    كه به شتر نسبت داده مي     

اگرچه در مـورد وجـود يـا عـدم وجـود و يـا شـدت و        . به اين حيوان است  بدي مورد اشاره    

زيرا خصوصيات اخالقي شـترهاي     . ضعف اين صفات در شتر اختالف نظرهايي وجود دارد        

. ها با يكديگر متفاوت اسـت  نژادهاي مختلف مانند برخي خصوصيات ظاهري و فيزيكي آن    

 . ات اخالقي متفاوت هستندحتي در داخل يك نژاد و يك گله شترها از نظر خصوصي

هـا   هـاي بـين آن     هـا و شـباهت     ، تفـاوت   شتر تخصوصيابا  مربي بايد   ،  موزش بهتر آبراي    

 هـا  سـختي  تحمل بردباري، .دارند محدود هوشي و  آرام  رفتاري  بطوركلي  شترهاRR. شنا باشد آ

  .آيد مي شمار به ها آن هاي ويژگي از نامناسب، جوي عوامل برابر در تفاوتي بي و

RR  ادامـه  خـود  كار به آبي بي  و  غذائي بي  هوائي،  و  آب  شرايط  دشوارترين  در  حيوانات  اين 

   .كنند مي دنبال خود باقيمانده رمق آخرين تا را كار اين و دهند مي

RR  و هاسـت  دام سـاير  از تـر  مقـاوم  حدودي تا ها بيماري  قبال  در  و  درد  تحمل  به  نسبت  شتر 

 را  حيـوان   دقـت  بـه   بايـد   جهت همين به  .دهد  مي  بروز  خود از  ناراحتي  و  خستگي  عالئم  كمتر

 كـار   به  چنان هم  ناراحتي  اظهار  گونه هيچ  بدون  نيز  بيماري  هنگام  در  وگرنه داشت  نظر  تحت

   .بيفتد پاي از ناگهان دارد امكان و دهد مي ادامه خود
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RR  ــات، گــاهي ــرخالف اوق ــه آنچــه ب ــي را شــترهايي شــد، گفت ــوان م ــت ت ــار كــه ياف  رفت

رغـم اينكـه در      علـي RR .دهنـد   مي  نشان  خود  از  لجبازي  و  نافرماني  سركشي،  نظير  وشاينديناخ

آورنـد   ، از خـود صـداهاي بلنـد آزار دهنـده در مـي      نهادن بار هنگام گرفتن افسار آنان و يا

 پـرورش  داري، نگه طريقه به نخست درجه در شتر رفتار كلي، بطورRR .خطري نخواهند داشت 

 شـود،   انجـام   تجربـه  كـم   افـراد   توسـط   شتر  داري نگه  اگر  بويژه  دارد،  تگيبس  او با  برخورد  و

 آميـز  محبـت   برخـورد   قبـال   در  شـترها   اينكـه   چـه   داشـت،   خواهد  پي  در ناگواري  پيامدهاي

 شـتر   آمـوزش   بـه   تـر  پائين  سنين  در  هرچه  .داشت  خواهند  مثبتي  رفتار  خود  دهندگان پرورش

 مـاده  شـتر  .دهـد  نـشان  خـود  از بهتـري  رفتـار  رشت كه شود مي باعث و  است  بهتر  ،شود  اقدام

  .)3-9 تا 1 – 9  تصاوير( باشد مي نر شتر از تر آرام معموالً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RR3- 9 تا 1 – 9 تصوير-RR RRخود دهندگان پرورش آميز محبت برخورد قبال در شترها   

  دارند مثبتي رفتار

بـه صـورت ناگهـاني     ممكن اسـت   و آرام است اما    اين حيوان هر چند كه حيواني بردبار        

همـين جهـت بهتـر اسـت كـه در             بـه  .ي پيدا كند  مهاجمرفتار  گيري   باالخص در فصل جفت    

و مـاده از     نر شترهاي  ،هاي تحقيقاتي، واكسناسيون و ساير عمليات باربري و غيره        هنگام كار 



   پرورش شترراهنماي/  284

. ر هـستند  تـ   نـر طبيعـي آرام     شـترهاي  اخته شده در مقايسه بـا        هايشتر معموالً. دشونهم جدا   

دوم خـصوصيات   وو فيزيـولژيكي  يكـي خـصوصيات ظـاهري      به دو مورد،    ربيت و آموزش شتر     ت

 شـتر مهمتـر از خـصوصيات        خلـق و خـوي     البته در اين ارتبـاط شـناخت       . آن توجه داشت   اخالقي

  .شود ها اشاره مي در زير به مواردي از اين ويژيگي. است و فيزيولژيكي ظاهري

  

  هوش و حافظه

توانـد منـابع آب    گفته شده كه شتر از راه دور مي. دانند  را حيواني با هوش مي     اغلب شتر   

شـترها افـرادي را كــه در كنارشـان هـستند و بـا آنهـا صــحبت       . را دريافـت و احـساس كنـد   

لذا اگر كسي رفتار خشن و دردآوري       . كنند  كنند، هميشه در خاطر دارند و فراموش نمي         مي

متاسـفانه  . دارند  رفتارش را براي هميشه در خاطر خود نگه مي         ها داشته باشد، آن فرد و      با آن 

 بـه دليـل   . گيـرد   اين توانايي شتر بعضاً مورد سوء اسـتفاده قاچاقچيـان مـواد مخـدر قـرار مـي                 

RRاز  و  كننـد   نمـي   فرامـوش   وقـت  هـيچ   ،اسـت   همـراه   درد  با  كه  را  حوادثي  ،قوي  بسيار حافظه 

 و قـوي  حافظـه  .برنـد  نمي خاطر از نيز را او كند محبت  آنان  با  شخصي  چه چنان  ديگر  سوئي

 تعيـين  خـوبي  بـه  را خـود   حركـت   مـسير   بتواننـد    كـه   شود  مي  باعث  آنان  صحيح  يابي جهت

 هـاي  گذشـته   در  .است  صحيح  يابي جهت  به  قادر  شتر  نيز  شب  هنگام  در  كه  طوري هب  نمايند،

 طـي  مـشكلي  گونـه  هيچ بدون را عربستان و ايران  سرزمين  ميان  دور  بسيار  فاصله  شترها دور،

 بـسيار  مـسير  در شـترها  ايـن  چنـين  هم .بردند  مي  كعبه  خانه  زيارت  به  را  حاجيان  و  نمودند مي

 شوند  منحرف  خود  مسير  از  اينكه  يا  و  كنند  گم  را  خود  راه  آنكه  بدون  ابريشم  جاده  طوالني

  .نمودند مي اروپا و آسيا غرب به آسيا شرق از كاال جابجائي به اقدام

  

RRهغريز  

 باعـث  غريـزه  اين كه  كنند  مي  پيروي  خود  اي  گله  غريزه  از  ها بيابان  در  پراكنده  شترهاي  

   .نمايد مي محافظت احتماًلي خطرات از را گله و شده گله در آرامش و امنيت ايجاد
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  فهم و شعور

جز در شـرايط خـاص       كنند و به    العملي فكر مي   شترها در شرايط  خاص قبل از هرعكس         

مـشاهده شـده شـتر      . كنـد  سنجد و بعد رفتـار مـي       شود، شرايط را مي      نگران نمي  زده و  هيجان

بعـد بـه يـك طـرف غلـط      . كنـد  رود، ابتدا كمـي اسـتراحت مـي    هنگامي كه در شن فرو مي    

در حـالي كـه اسـب در چنـين          . كنـد   زند و دست و پاي خود را  از داخل شن خارج مـي              مي

كند و زيادتر در شـن فـرو    بيشتر تالش ميشود و براي خروج از شن  شرايطي هيجان زده مي   

، كمتـر   شـوند  مشاهده شده  شتر به عواملي كه موجب وحشت ديگـر حيوانـات مـي             . رود  مي

  .  كنند مخاطره بهتر از ساير حيوانات خود را  حفظ مي لذا در شريط پر. دهد واكنش نشان مي

  

  قدرت و حس مادري

شدت به فرزندان خـود عالقمندنـد و         د، به ها از قدرت مادري زيادي برخوردار هستن        شتر  

شترها  معموالً بدون حضور فرزنـد خـود        ).6- 9 تا   4 – 9تصاوير  (كنند    ها حمايت مي   از آن 

  .دهند اجازه شيردوشي نمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اش  محبت شتر به بچه-6 - 9 تا 4 – 9تصاوير 
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كنـد و سروصـداي    تـابي مـي   چنانچه شتري فرزند خود را گم كند يا از دست بدهـد بـي        

مشاهده شده اين قبيل شترها از خـوردن غـذا امتنـاع كـرده و بـه دنبـال         . اندازد زيادي راه مي  

هـراز   ايستد و در گوشه اي مات و مبهوت ميگردنند و اگر آن را پيدا نكنند  فرزند خود مي

  ).7 - 9تصوير  (اندازد  و سروصدا به راه ميكشند چندي فرياد مي

  

  

  

  

  

  

   نارحتي شتر بعد از مرگ فرزند-7 – 9تصوير 

  

  خوردن و چريدن

عبـارتي در هنگـام خـوردن       به. خورد ، گريخته مي   صورت جسته شتر حيواني است كه  به       

،  شـود كـه كمتـر مـسموم شـوند      اين خصوصيت موجب مـي  . كنند  بيشتر گياهان را هرس مي    

. زهاي يكسان اسـت اندا تا بصورت يك دايره يا بيضي كوچك و نحوه چراي شتر در مرتع      

. كننـد  ، شتر هنگام چرا  در مناطق كم علف، مرتع را با سرعت بيشتري طي مـي                عالوه بر اين  

شود نيازهـاي خـود را        اين رفتار موجب مي   . گويد به اين حالت و رفتار  شتر  لوكه رفتن  مي           

بـه ايـن   . خـورد   درصد خـوراك مـورد نيـاز خـود را در روز  مـي             97شتر حدود   . تامين كند 

  درصـد و در بعـد از ظهـر    40 درصـد وسـط روز حـدود       5ترتيب كه در ابتداي روز حدود       

 30 سـاعت    24معمـوالً شـتر در      . خـورد   درصد خوراك مـورد نيـاز خـود را  مـي            55حدود  

 درصـد باقيمانـده را بـه        30 درصـد را بـه نـشخوار كـردن و            40درصد زمان را بـه خـوردن،        

تي چرا در مرتع را بر خوردن علوفـه در شـرايط            شترها بطور ذا  . دهد  استراحت اختصاص مي  

تـر هـستند بيـشتر     همچنين گياهاني را كه از نظر رطوبت و نمـك غنـي    .دهند  بسته ترجيح مي  

  .  دوست دارند
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  آب خوردن

كنـد، ولـي اگـر     در حالت عادي آب خوردن شتر تفاوت چنداني با ديگر حيوانات نمـي          

دهنـد و در پايـان كـار     ت مـورد هجـوم قـرار مـي      شترها خيلي تشنه باشند، منابع آبي را بـشد        

تواننـد مقـدار بـسيار زيـادي آب را در مـدتي انـدك           زيـرا مـي   . گذارنـد  اي بر جا مـي     آواره

  ). 11 – 9 تا 8 – 9تصاوير (بخورند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R  

   آب خوردن شتر-  11 -  9  تا 8  - 9تصاوير 

RRادرار كردن  

RR        كننـد و در      ف آلت تناسلي، به سمت عقب ادرار مي       شترهاي نر به دليل شكل خاص غال

هـا پاشـيده     بـدين وسـيله ادرار روي بـدن آن        . دهنـد   هنگام ادرار كردن دم  خود را تكان مي        

  . كند ها در هواي گرم كمك مي شود و با خيس شدن، به خنكي بدن آن مي

  

  نشخوار كردن

خـورده شـده بـراي      شـود و طـي آن غـذاي           نشخوار معموالً ًبـصورت نشـسته انجـام مـي           

مـدتي را كـه شـتر      . شـود   گوارش بهتر دوباره به دهان برگشته، خرد و بـا بـزاق مخلـوط مـي               
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كند در منابع مختلف متفاوت و با توجه بـه انـدازه ذرات خـوراك بطـور              صرف نشخوار مي  

 درصد  نـشخوار را      45 درصد مدت نشخوار شتر در شب و         55. باشد  ساعت مي  5/9متوسط  

 گـرم مـاده خـشك    256در هرسـاعت      . دهـد   وص وسـط روز انجـام مـي       در طول روز بخص   

  .  گرم است128 گرم و در گوسفند 1248اين مقدار در گاو . شود وسيله شتر نشخوار مي هب

  

  رفتار اجتماعي

شترها حيواناتي اجتماعي هستند و دوست دارند در كنار ديگر همنوعان خود و يا ديگـر               

شـترها در قبـال   . كننـد  يشتر احـساس امنيـت و آرامـش مـي      در چنين حالتي ب   . حيوانات باشند 

در هر گله يـك شـتر   . دهندگان خود رفتار مثبتي خواهند داشت   آميز پرورش  برخورد محبت 

رهبر هر گله در پي درگيري سخت بين نرهـاي گلـه  تعيـين         . نر رهبري گله را بر عهده دارد      

  .گيرد عهده ميبري گله را بهشتر نري كه از ديگر شترهاي نر قوي تر باشد ره. شود مي

  

  راه رفتن

كند و به دليل شـكل و سـاختار پـا، در هنگـام حركـت هـيچ         شتر خيلي آرام حركت مي      

  . كند شتر نياز به نعل ندارد صدايي در سكوت ايجاد نمي

  

  نشستن

شتر براي نشستن ابتـدا پاهـاي       . روز حالت نشسته است    يكي از حاالت شتر در طول شبانه        

كنـد، سـپس دو      را خم مـي   جلو خود   

زانو شده و در نهايـت بـر روي سـينه           

تواند مـدت زيـادي      شتر مي . نشيند مي

را در همــين حالــت ســپري كنــد، در 

ــي    ــتراحت م ــت اس ــين حال ــد  هم كن

  ). 12 – 9تصوير (

   حالت نشستن شتربرخاستن-12 – 9تصوير  
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يـوان بـراي   ايـن ح . شـود  شتر بر خـالف بـسياري از جانـداران سـخت از زمـين بلنـد مـي             

بعـد  . كند برخاستن وهنگام بلند شدن  سرش را با يك حركت سريع، به طرف جلو پرت مي      

هـاي زنـد  زيـري  و بـااليي بطـور              گيرد، بطوري كـه  اسـتخوان        روي زانوهاي خود قرار مي    

كنـد و يكـي از    بعد شتر يك چهارم عقـب بـدن خـود را  از زمـين مـي                . گيرد  عمود قرار مي  

. بر روي  زمين قـرار گيـرد  ) راست و بدون انحنا(ده تا بصورت مستقيم    پاهاي جلو كشيده ش   

ايـستند ماننـد يـك اهـرم  عمـل            اين پا هنگام بلند شدن و تا زماني كه شتر بطـور كامـل مـي               

اگر يكي از پاهاي شتر مجروح باشد يا صدمه ديده باشد، ممكن است مدت زيادي       . كند  مي

شتر هنگـامي   . خيزد ه كافي قوي شود و آنگاه بر مي       در همين وضعيت بماند تا پايش به انداز       

  . كند كه خسته است گردن خود را در امتداد زمين دراز مي

  

  غلتيدن

غلـت زدن بـر روي زمـين    . غلتيدن يك راه طبيعي بـراي نظافـت و ماسـاژ پوسـت اسـت        

در غلت زدن  شتر از اين طرف به آن طرف و پاهـايش را        . حركتي رايج در بين شترها است     

  .  كند دهد و سرش را بطور ناگهاني  به عقب و اطراف پرت مي يچ وتاب ميپ

  

  

  لگد زدن

در اين حركت   . تواند به هر طرف لگد بزند       لگد زدن يك حركت دفاعي است، شتر مي         

گيري و با حركتي سريع و پيچشي واكنش نشان داده وسپس پاي خـود را          دنبال هدف   شتر به 

  .  گذارد بر زمين مي

  

  نشنا كرد

توانـد شـنا      هاي زيادي مبني بر اين وجود دارد كه شتر بـدون هـيچ زحمتـي مـي                  گزارش  

  ). 13 – 9تصوير  (كنند از وارد شدن به آب امتناع مي شترها معموالً اگر چه. كند
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   عبور شتر از رودخانه-13 – 9تصوير 

  

  دفع حشرات

جـه هـستند، آزار و اذيـت        يكي از مـشكالتي كـه حيوانـات و شـترها معمـوالً بـا آن موا                  

بـا  . هاي مختلفي از خـود دور كنـد   تواند مگس و حشرات را به روش شتر مي . حشرات است 

هـا،   هاي آويزان، لرزانـدن گـوش       باال آوردن سريع سر، تكان دادن برجستگي سر، تكان لب         

پرت كردن سر به جلو عقب و اطراف، دميدن هوا به خارج، خم كردن سريع يكـي از پاهـا،        

كند، ماليدن پاهاي مقابل به يك ديگر، پرتـاب پـاي عقـب     كه پا با سينه برخورد مي  طوري هب

كه به پاي جلو برخورد كند، ايجاد صداي فش فش، حركـت دادن آهـسته و                 به جلو بطوري  

تواند با سرو گردن بـه طـرفين و بـين دو كتـف      چنين شتر مي   هم. افقي يا سريع و عمودي دم     

  .   طريق هر موجودي را از اطراف خود دور كندخود ضربه بزند و به اين

  . ددارنعالوه بر موارد باال، نكات مهم ديگري الزم به توجه 

كنند، دوست دارند و تمايلي به دور شدن از     اغلب شترها محلي را كه در آن زندگي مي          

تـالش  كنيـد بايـد    بنابراين اگر شتري را خريداري مي. آن  و زندگي در مناطق ناآشنا ندارند 

منـد كنيـد، در    كنيد خيلي زود با آن رابطه برقرار كنيد و او را به خود و مكان جديـد عالقـه                 

غير اين صورت شتر از هـر فرصـتي بـراي برگـشت بـه محـل زنـدگي سـابق خـود اسـتفاده                         

بر اين اساس اگر شتري از محل زندگي خود گريخت، بـه احتمـاًل زيـاد بـه محـل                    . كند  مي

 . گردد يسابق خود دو باره بر م
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حتـي  . ها و خـصوصيات ناپـسند شـتر، سـر و صـدا و غرغـر كـردن اسـت               يكي از عادت    

كننـد، از ايـن عـادت خـود دسـت بـر        شترهايي كه خيلي خوب با انسان رابطـه بـر قـرار مـي             

 .  )14 – 9تصوير (دارند  نمي
RR    

  

  

  

  

  

  

  

RR غرغر كردن شتر- 14 - 9تصوير   

 حيـوان  ايـن  ظـاهري،  آرامـش  رغـم  علـي  زيـرا  بود، ظبموا كامالً بايد شتر  معاينه  هنگام  

 بـا  تواند مي شتر همچنين و .برسد ها شانه تا است  ممكن  كه  بزند  محكمي  بسيار  لگد  تواند  مي

 هـاي  انـدام  و نـشاند  را شـتر  بايد ابتدا كار  هر  براي علت  بهمين  .بزند  لگد  نيز  خود  هاي دست

  .)15 – 9 تصوير( بست طناب با را وي قدامي حركتي

  

  

  

  

  

  

  

   رم كردن و لگد زدن شتر- 15 - 9تصوير 

    

 نـيش  هـاي  دنـدان  با گرفتن گاز آورد وارد  انسان  به  تواند  مي  شتر  كه  را  خطراتي  معموالً  

 ضـرر  تـا  سـاخت  كنـد  و سائيده سوهان با را ها دندان  اين كه  است  بهتر  اين  براي  .ستا  خود

  .)16 – 9 تصوير( شود كمتر ها آن از ناشي
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RR   

RR   

RRباشند خطرناك انسان براي توانند مي شتر تيز هاي دندان -16 – 9 تصوير  

    

بنـابراين بـا شـتري كـه هنـوز رابطـه چنـداني              . توز اسـت   به نقل بسياري شتر حيواني كينه       

نداريد، بدرفتاري نكنيد و او را برخالف تمايلش وادار به انجام كاري ننماييـد زيـرا در ايـن                

   كنيـد، بـه احتمـاًل زيـاد ايـن امكـان        هـا حملـه   هـا را بترسـانيد يـا بـه آن          نحالت و يـا اگـر آ      

وجود دارد در آينده و در يك فرصـت مناسـب، همـين رفتـار را متقـابالً خواهنـد داشـت و                    

  .كنند تالفي مي

  

   آموزش شترهاي سواري- 2- 9

تـاري  ها و تشابهات اخالق و رف      تفاوتاز اسب قدمت كمتري دارد ولي       آموزش در شتر      

آموزش افسار كـردن    . اصول كلي آموزش اين دو حيوان شبيه هم است        با هم دارند، اگرچه     

شـتر  . تـوان تطميـع كـرد      شتر را با علوفه و خوراك راحت تر مي        . شتر بسيار شبيه اسب است    

  . دهد گيرد و به يادگيري، بيشتر عالقه نشان مي نسبت به اسب سريعتر ياد مي

 .ا و علوفه تطميع كردتوان به كمك  غذ شتر رامي -

 .گيرد شتر براي شناسايي اشياء اطراف خود از پوزه هاش كمك مي -

 .گيرند كه ساكن و آرام باشند اجسام در صورتي مورد توجه شتر قرار مي -

تر تحمـل بيـشتري در برابـر فـشارهاي آموزشـي            شترهاي جوان نسبت به شترهاي بزرگ      -

 .گيرند ولي شترهاي پيرتر بهتر ياد مي. دارند
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 . شترها فهم بچه چهار يا پنج ساله را دارند -

بـاره وادار بـه      چنانچـه يـك   . شوند عالقه دارند    هداري مي  شترها به محلي كه در آن نگ       -

 .شوند ترك آنجا شوند نا آرام مي

  .  در تربيت  برخي اصول كلي وجود دارد كه بايد آنها را رعايت كرد

  

RRاصل بردباري  

RR      وش و يادگيري متفاوتي هستند و در نتيجه مدت يادگيري          شترها داراي قدرت درك، ه

تمرين و آموزش در    . دهد  هرگونه عجله در آموزش، نتيجه مناسبي نمي      . ها متفاوت است   آن

. كنـد   هر بخش بايد آنقدر تكرار شود تا شتر درس را بخوبي فرا گرفته و دستور را اجرا مـي                  

زيـرا شـترها داراي تحمـل       . ردبـار باشـد   يك مربي خوب بايد در هنگام كار بسيار شكيبا و ب          

  . دليل باشد بخصوص هنگامي كه اين رفتار خشن بي. كمي در رفتارهاي خشن هستند

  

RRاصل ترتيب و تكرار  

RR              برخـي از ايـن   . بايد توجه كرد كه آموزش بايد مرحله به مرحله و گام به گام انجام شود

ان مثال قبل از اينكـه بـه شـتر يـاد داد          بعنو. هاي بعدي است    كارها  مقدم و پيش نياز آموزش      

هاي مختلف حركت كند الزم است، ابتدا با افسار آشنا شـود تـا حيـوان وسـيله       كه در جهت  

حركت و توقـف كـردن، نشـستن و برخاسـتن           . كنترلي را بخوبي بپذيرد و به آن عادت كند        

  . هاي بعدي است كه بايد به شتر با تمرينات متمادي آموزش داد درس

 
  تشويقاصل 

توانـد    يكي از اصول بسيار مهم، تشويق دام مورد تربيت بعد از انجام دستور است كه مي                 

ولي مهمتر از نوع تـشويق خـود تـشويق اسـت كـه بايـد       . با كالم، نوازش و يا خوراك باشد     

اي رفتـار نـشود كـه شـكل      گونـه ه ولـي بـ  . پاداش بايد بالفاصـله داده شـود    . حتماً انجام شود  

  . ا كندخواهي پيد باج
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  اصل احترام

شـتر بايـد   . يكي ديگر از اصول بسيار مهم در آموزش احترام متقابل مربـي و شـتر اسـت              

جايگاه و شأن مربي را بشناسد، به آن احتـرام  بگـذارد و بـدون فرمـان مربـي كـاري انجـام                        

ايد به  مربي نيز متقابالً ب   . آيد  بحساب مي  شترهااي براي تربيت ديگر      چون اين كار پايه   . ندهد

شتر احترام بگذارد و از برخورد بد، تند و از روي عصبانيت بـا شـتر و يـا ضـرب و شـتم آن              

زيـرا ايـن قبيـل    . رعايت اين اصل در مورد شترهاي بالغ بـسيار ضـروري اسـت       . اجتناب كند 

ولـي  . كننـد  شوند و اين رفتار را فرامـوش نمـي     احترامي به هر شكل  ناراحت مي       شترها از بي  

لذا مربيان بـا  . كنند ن به دليل بازي گوشي برخي رفتارهاي خشن را فراموش مي  شترهاي جوا 

  .  كنند تجربه در آموزش هرگز از شالق استفاده نمي

  

  اصل حداقل و تداوم فشار تا گرفتن پاسخ

شود مربي كمترين انرژي را در آموزش صرف كند و شـتر              رعايت اين اصل موجب مي      

اصل حداقل فشار يعني براي گرفتن پاسـخ  . مربي را ياد بگيرد  هاي   نيز با عالقه بيشتري درس    

در . از شتر، حداقل فشار به شتر وارد شود و پس از گرفتن پاسخ بالفاصله فشار را قطع كـرد                  

  .اجراي اين اصل تنظيم مقدار و مدت فشار براي گرفتن پاسخ بسيار مهم است

 ايـن معنـي اسـت اگـر شـتر بـه             تداوم و افزايش فشار تا هنگام دريافت پاسخ مناسـب بـه             

هـاي   مـثالً ضـربه آهـسته تـا ضـربه     (درخواست ما واكنش نشان نداد با افزايش تنـاوبي فـشار     

در اين صورت حيوان بـراي رهـائي نـاراحتي و فـشار             . شتر را وادار به اطاعت كرد     ) دردآور

  . دهد تري مي بيشتر، پاسخ سريع

  

  اصل عالقه و اعتماد

. بين مربي و شتر عالقه و اعتماد وجود داشته باشد نه بيم و ترس            در تعليم و آموزش بايد        

در كنار شتر قرار گرفتن، لمس كردن، نوازش كردن و بـرس كـشيدن و آب و علوفـه دادن                

برس كشيدن و تميز كردن بايد از بـدن شـروع و بـه سـر و        . هاي ارتباط با شتر است      از روش 
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دادن به بويدن شـترو حتـي        اجازه    زدن و  صحبت كردن و آن را با نام صدا       . گردن ختم شود  

  .  شود دادن دستورات مداوم موجب افزايش اطمينان شتر به مربي مي

  عالوه بر اين اصول نكات مهم ديگري وجود دارد كه بايد هنگام آموزش به آن توجه كنيم 

اگر فرد تجربه كافي آموزش ندارد، بهتر است  قبـل از شـروع كـار حتمـاً بـا يـك مربـي بـا            

  . جربه مشورت كندت

بهتر است، تعداد شترهايي مورد آمـوزش، خيلـي زيـاد نباشـد و حـداكثر سـه نفـر بـراي             

شترها در زمان آموزش بايد از ديگر شترهاي گلـه جـدا شـوند،              . آموزش درنظر گرفته شود   

 .شود زيرا حضور شترهاي ديگر گله موجب پرت شدن حواس شتر مي

بـا  .  موثرتر از آموزش در يك جلسه طـوالني اسـت         آموزش شتر در چند جلسه كوتاه خيلي      

در بـين  . كننـد  طوالني شدن مدت آموزش شترها به خصوص شـترهاي جـوان نافرمـاني مـي           

  . جلسات آموزش بهتراست مربي وقت خود را صرف  دوستي و نزديكي با حيوان كند

. ردتوان بـه شـدت تنبيـه كـ     توجهي يا رفتارهاي خشن مي شترهاي كوچك را در صورت بي     

بنـابراين شـتر را بايـد قبـل از اينكـه خيلـي       . شود ولي اين كار براي شترهاي بالغ پيشنهاد نمي      

  . بزرگ شود تربيت كرد

گاه نبايد تنها و در فضايي محدود  با شـتري كـه كـامالً بـا شـما آشـنا نيـست، قـرار                          هيچ  

ه در طول آموزش بهتر است هميشه يك چوب دسـتي محكـم و قـوي همـراه داشـت                  . گرفت

كند بشدت واكـنش نـشان دهيـد تـا            هر گاه احساس كرديد خطري شما را تهديد مي        . باشيد

 .سالمت شما به خطر نيفتد

درست است كه شتر نسبت به تشنگي، گرمـا و مـواردي ديگـر مقـاوم اسـت ولـي بايـد                        

حيوان تـشنه، بيمـار و يـا        . آموزش شتر در شرايط طبيعي و به دور از تنش هاي محيطي باشد            

  .دهد ايط محيطي نامساعد عالقه چنداني به يادگيري نشان نميدر شر
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   شيوه و انواع آموزش- 2-1- 9

در اين شيوه آموزش قدم به قـدم        .  است "پاريل"هاي آموزش شتر  روش        يكي از روش    

داننـد و     برخي از مربيان اسـتفاده از علوفـه را در تربيـت مناسـب نمـي               . شود  واز پايه آغاز مي   

برخي اعتقاد دارند كه بايد از همه وسائل        . شود  تند اين موجب باج خواهي شتر مي      معتقد هس 

يكـي از   . كننـد   بهترين مربيان دنيا هرگز از شالق استفاده نمي       . موثر در آموزش استفاده كرد    

TPFTPFهاي ديگر، آمـوزش بوسـيله ايجـاد صـدايي  مـشخص يـا اصـطالحاً كليـك تربيتـي                      روش

1

FPTFPT 

بـسياري از حيوانـاتي     . ه آموزش براساس رفتارهاي شرطي حيوانـات اسـت        اين شيو . باشد  مي

در ايـن شـيوه، كليـك    . انـد  كنند به اين وسـيله آمـوزش ديـده    ها هنرنمايي مي  كه در سيرك  

) فرمـاني (عالوه بر اين در خاتمـه كالمـي       . شود  به رفتار خاصي در حيوان ضميمه مي      ) صدا(

 يكـي از    .كننـد   رخـي از مربيـان از آن اسـتفاده مـي          در مـورد شـتر ب     . شود  نيز به آن اضافه مي    

صـداهايي ماننـد    .  هاي آموزش استفاده از صدا و صوت در آموزش و يادگيري است             روش

البتــه برخــي صــداها كــه بــا طبيعــت شــتر  . "هــين" يــا "هــاو"، "ووه"، "ووش"، "كــوش"

  . سازگارتر هستند، رايج تر است

هـاي    يكـي از روش   . نفـرادي انجـام شـود     تواند بصورت گروهـي يـا ا        آموزش شترها مي    

در . آموزش، نگهداري شترهاي جوان و مبتدي، در كنار شترهاي بالغ و آموزش ديده است             

  معموالً  .شود   مي قلتمنتر   اين شرايط آموزش از طريق شترهاي تربيت شده به شترهاي جوان          

   .ددهن ، قرار مي يك شتر آموزش ديدهدر كنار شتر مبتدي را ششيا هر پنج 

  

  هاي مقدماتي آموزش

هــاي ابتــدايي عبارتنــد از نشــستن، برخاســتن، زانــو زدن، جلــو و عقــب رفــتن،   آمــوزش  

ايـن فـرامين بـراي انجـام كارهـاي بـسياري از جملـه                .هاي مختلف راه رفتن و توقـف        روش

 8 تـا   9 را طـي     هـا   آمـوزش شـترها ايـن     . ضروري است ....  عمليات كشاورزي و حمل بار و       

  . )23-9 تا 17 – 9تصاوير  (گيرند يهفته ياد م

                                                           

TPTP

1
PTPTRR RRClicker training 
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  هاي مقدماتي تربيت شتر سواري  آموزش- 23 - 9 تا 19 – 9تصاوير 
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  هاي پيشرفته آموزش

، در صـورت نيـاز و متناسـب بـا         هاي اوليه را بخوبي فرا گرفـت        هنگامي كه شتر آموزش     

حركـات نمايـشي،   . توان بـه آن يـاد داد   تري را مي  هاي پيشرفته و پيچيده     نوع كاري آموزش  

حركات موزون دست و پا و عمليات آكروباتيك كه نياز بـه همـاهنگي زيـادي بـين شـترها            

هـاي پيـشرفته در آمـوزش محـسوب      هاي گروهي از جمله آمـوزش   وانسان دارد و يا نمايش    

  ). 35 – 9 تا 24 – 9تصاوير (شود  مي
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   آموزش تكميلي- 35 - 9 تا 24 – 9تصاوير   



   پرورش شترراهنماي/  300

  شترهاي مسابقهآموزش و تربيت  - 3 – 9

استفاده از شتر براي حمل و نقل، سواري، مسابقه و رزم داراي قدمت زيادي اسـت و در           

امـروزه سـواري بـا شـتر بيـشتر جنبـه            . بين اعراب داراي ارزش و اهميت زيادي بـوده اسـت          

رگرمي و تفريح و مسابقات بيشتر حالت ورزشي پيدا كرده و در بيست سال اخير سـطح و                 س

در حـال حاضـر هرسـال    . نحوه برگزاري مسابقات دستخوش تغييرات چشمگيري شده است   

ــصي در      ــوانين مشخ ــاس ق ــده و براس ــازماندهي ش ــنظم و س ــصورت م ــي ب ــسابقات مختلف م

شـود و    انجـام مـي  ان سعودي، ليبـي و اردن  كويت، عربستكشورهاي امارات، استراليا، قطر،     

گـذاري   برخي از اين كـشورها در ايـن بخـش سـرمايه     . درآمد قابل توجهي را به همراه دارد      

هـاي سـواركار يـا دختـران         در حال حاضر بجاي كودكان خردسال از رباط       . اند زيادي كرده 

  .  شود جوان و سبك استفاده مي

  

  اي هاي مهم شترهاي مسابقه ويژگي

هـاي ضـروري را داشـته باشـند تـا در مـسابقات        اي بايـد برخـي شـاخص     ترهاي مسابقه ش  

، بدني دوكي شكل و اسكلتي      )قلمي(داشتن قامتي بلند و باريك      . جهاني بتوانند موفق باشند   

رنـگ  وزن شـترهاي مـسابقه كـم و        . شود  هاي خاص اين شترها محسوب مي      قوي از ويژگي  

هاي مختلف بدن در شترهاي مسابقه بسيار مهـم          قسمتانطباق  . ها اغلب روشن است    بدن آن 

هـاي مختلـف بـدن خـود را          شـود شـتر بتوانـد آزادانـه قـسمت           اين انطباق موجب مـي    . است

 در سـاختمان بـدن شـترهاي مـسابقه      .ها بنمايد   حداكثر استفاده را از اين اندام     حركت دهد و    

سـاختمان  .  دويدن دارنـد   پاها نقش بسيار مهمي در سرعت و تعادل شتر در هنگام حركت و            

شـكل و  بنـابراين  . دهد كه بيشترين تعادل و سرعت را داشـته باشـد   پا به شتر اين اجازه را مي   

بايـد نـه خيلـي    در يـك شـتر مـسابقه پاهـا     . اندازه پاها در شترهاي مسابقه بسيار مهـم هـستند       

ه كـافي  شود كه شـتر بـه انـداز    پاهاي خيلي بلند موجب مي . كوچك باشد و نه خيلي بزرگ     

شود كه شتر نتواند در سـرعت زيـاد       و پاهاي خيلي كوتاه موجب مي     . سريع و چاالك نباشد   

اي  در شـترهاي مـسابقه    . اندازه پاها بايد متناسب با وزن شـتر باشـد         . تعادل خود را حفظ كند    
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پاهاي جلو بايد كامالً راست و مستقيم و نزديك به يكديگر و پاهاي عقب راسـت، مـستقيم             

در اين شترها بهتر است پاهـاي عقـب كمـي انحنـا بـه بيـرون                 . ه كمرعضالني باشد  و در ناحي  

هاي جدا از يكـديگر، شـاخي        كف پاي كوچك، ناخن   . داشته و زانوها نزديك به هم نباشد      

زيرا ايـن وضـعيت شـتر را در         . و سفت  و حتي كمي پوسيده براي شتر مسابقه مطلوبتر است           

كنـد، عـالوه بـر ايـن شـتر بـا كمـك ايـن          افظـت مـي  هـاي داغ بهتـر مح    ها و سنگ   برابر شن 

  هـاي شـتر     ران. دهـد   هـاي زمـين را تـشخيص مـي         هاي سفت بهتـر وضـعيت نـاهمواري        ناخن

هـاي   هـاي سـاعد و مفـصل    اي بايد، كلفت، پر، عريض و عضالني و همچنين ماهيچـه      مسابقه

الت قـوي   مفصل خرگوشي بايـد مناسـب و داراي اتـصا         . زانو قوي و محكم و متعادل باشند      

شـترهاي مناسـب بـراي    . عيب باشد اي بايد تخت و بي بوده و استخوان ساق پا در شتر مسابقه   

. باشـد   تـر از كوهـان مـي       ها سرازير و پايين    اي پهن هستند و كفل و دم آن        مسابقه داراي سينه  

، شـترهاي چـاق بـراي تربيـت مناسـب نيـستند، زيـرا در                 انتخاب شتر مسابقه خيلي مهم است     

اين فشار زياد موجب مستهلك شدن      . شود  ها وارد مي   كاهش وزن فشار زيادي به آن     جريان  

  . كند ها را كوتاه مي شود و طول عمر آن شترها مي

  

  آموزش و تربيت شتر مسابقه

. هايي را انتخاب كرد كه كمتر از سـه سـال سـن دارنـد      براي تربيت شتر مسابقه با يد شتر        

اعت از دستورات و انجـام حركـات مـوزون و هماهنـگ در              توان به اط    اين شترها را بهتر مي    

هاي تربيتي و آموزشي شتر بمنظور مسابقات بـا توجـه بـه        برنامهبطوركلي    . ها وادار كرد   گام

آمـوزش شـتر بـراي مـسابقات از هنگـامي آغـاز       . اي متفـاوت اسـت     شرايط محيطي و منطقه   

هـاي مختلفـي را فـرا         مـوزش ايـن شـترها آ    .  مـاه سـن دارنـد      16 تـا    13شود كه شـتر بـين         مي

طي اين مدت اگـر شايـستگي الزم را بعنـوان شـتر مـسابقه نداشـته باشـند حـذف                 . گيرند  مي

همانطور كه اشـاره    .  سالگي آماده شركت در مسابقات هستند      3شترهاي مسابقه از    . شوند  مي

 تربيت شتر براي مسابقات ورزشي داراي مراحل مختلفي است و هر يك از اين مراحل                شد،

  .هاي متنوعي است خود شامل آموزش
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همچنين با زيـن و  . گيرد در مراحل اوليه شتر، ثابت ايستادن، نشستن و راه رفتن را فرا مي              

شـود و يـاد       در ايـن مرحلـه شـتر بـا افـسار آشـنا مـي              . گـردد   آشنا مي ) سواركار(سنگيني بار   

انجام . مناسب بدهدگيرد چگونه به فشارهاي وارده از طرف سواركار توسط افسار پاسخ             مي

براي آموزش هر بخش چنـدين      . آموزد حركات موزون و هماهنگ را با بستن دست بند مي         

بطـوركلي  . مثالً زمان الزم براي ثابت ايستادن دو تا سه روزاست   . روز بايد وقت صرف كرد    

كشد و مهمترين هدف در اين قسمت اين است كه شـتر يـاد               اين مرحله بيست روز طول مي     

  .  فرامين اطاعت كند و دستورات را بطور صحيح انجام دهدبگيرد از

ايـن مرحلـه آمـوزش شـتر بـراي          . آموزش براي تعيين شايستگي در مرحله بعـدي اسـت           

ولـي چنانچـه آغـاز ايـن مرحلـه      . شركت در مسابقه است و بايد در فصل زمستان انجام شود         

 اسـتراحت و چـرا  كنـد و بـه      ، شتر بايـد مـدتي     )پايان مسابقات (همزمان با فصل تابستان بود      

دراواخـر تيـر بـراي شـترهاي        ها    در برخي مراكز پرورشي آموزش    . شكل مناسب تغذيه شود   

.  اين مرحله بسيار مهم اسـت      .شود  تر شروع مي   تر و اوايل شهريور براي شترهاي قوي       ضعيف

 روز بـدون سـوار بـدنبال        20در اين مرحله شترها براي كسب آمادگي جسماني الزم  مدت            

 كيلـومتر بـه ايـن     2 تـا    1كنـد و هـر روز          كيلو متر راه پيمايي مي     5 تا   4يك شتر تربيت شده     

پياده روي در كوير و صبح زود انجام        .  كيلومتر در روز برسد    20شود تا به      مسافت اضافه مي  

و دهنـد    هـا آب و خـوراك مـي      بـه آن  . گردند شود و شترها قبل از ظهر به اصطبل بر مي           مي

 بعـد از ظهـر اسـتراحت كننـد و بعـد از آن               3د كـه  دور از آفتـاب تـا سـاعت             دهن  اجازه مي 

 كيلـومتر  40كنـد وبـه     در مهرماه مسافت تغيير مـي     . شود  ها داده مي   خوراك مختصري به آن   

ايـن شـترها بـين    . كننـد  يابد و شترها در طـول راه پيمـايي خـوراك دريافـت مـي       افزايش مي 

هـدف از ايـن   . خورنـد   و و خوراك شب خود را مي     گردند   بعد از ظهر بر مي      6 تا   4ساعت  

  .هاي شتر و افزايش قابليت شترها است هاي منظم كاهش چربي راهپيمايي

. شـود   آموزش دويدن شـترها در نيمـه دوم آذر و در پايـان فـصل مـسابقات شـروع مـي                      

 10 تـا  5زمـان   در اين دوره  آموزشي هم . شود  ها در محل اصلي مسابقات  انجام مي         آموزش

زيـرا ممكـن اسـت      . شـود    شـتر در هـر تمـرين توصـيه نمـي           10بيشتر از   . كنند  شتر تمرين مي  
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در مورد شيوه تمرين و مسافت طي شده مربـي بـا توجـه بـه     . ها شود موجب صدمه ديدن آن   

در حقيقت اين مرحله، مرحله ركوردگيري      . گيرد  نوع، شرايط و استعداد هر شتر تصميم مي       

در .  آمادگي الزم را براي شركت در مـسابقه دارد يـا خيـر             شود كه شتر    است و مشخص مي   

در هفتـه هـاي سـوم     . اين آزمايش در هفته اول و دوم  شتر مـسافت دو كيلـومتر را مـي دود                 

ركـورد  .  كيلـومتر برسـد    6شود تا مسافت طي شده به         وچهارم يك كيلومتر به آن اضافه مي      

 در ايـن دوره از جيـره غـذايي           شـترها  .مناسب طي مسافت يك كيلومتر در دو دقيقـه اسـت          

شـود و مـصرف جـو در      مقدار آب و غذاي شتر كـاهش داده مـي         . شوند  مند مي  خاصي بهره 

شـود وزن شـتر كـم و شـكمش كوچـك       اين كار باعث مي   . شود  جيره غذايي خيلي كم مي    

بـه ايـن منظـور بـه        . خوراك در اين دوره بسيار مغذي و سرشار از مواد غـذايي اسـت             . شود

دهند تا شتر انرژي از دست داده خود را دوبـاره بدسـت     خرما، شير بز و عسل مي  شترها جو، 

دو ماه قبل از مسابقه  شترهايي كه بيشترين شانس قهرماني را دارند بيشتر مورد توجـه                 . آورد

  .  توجه به بهداشت اين شترها خيلي مهم است. گيرند و مراقبت قرار مي

  

  حفظ  توانايي  و آمادگي

مسابقه عالوه بر تغذيه مناسب بايد هر روز تمرين كنند تـا شـرايط بـدني، تـوان و             شترهاي  

اي كـه در آن شـركت    شـترها بـا توجـه بـه نـوع مـسابقه      . قدرت حركت خود را حفظ كننـد  

شترهايي كه در مسابقات    . كنند  كنند از تمرينات متفاوتي براي آمادگي بيشتر استفاده مي          مي

هـاي   ضروري است قبل از مسابقه در مـسافت  . كنند  ت مي هاي كوتاه  شرك    سرعت و مسافت  

بـراي تمـرين و آمـادگي شـركت در مـسابقه مربـي يـا سـواركار                  . طوالني  راهپيمايي كننـد    

هاي مختلف راه رفتن را استفاده كند كه شامل قدم زدن با سـرعت    تواند تركيبي از روش     مي

 كيلـومتر و تاخـت بـا       27عت   كيلـومتر، چهـار نعـل بـا سـر          16 كيلومتر، يورتمه با سـرعت       4

شـود ابتـدا       شتري كه بعنـوان شـتر مـسابقه انتخـاب مـي           .  كيلومتر در ساعت است    35سرعت  

 كيلومتر افـزايش    20بعد اين مسافت به     . كند   كيلومتر راهپيمايي مي   10 روز، روزي    7بمدت  

يورتمـه  صـورت    هتمـرين بـ   . شـود   پيمايي به يورتمه تبديل مـي      در مرحله بعد اين راه    . يابد  مي
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در ايـن مرحلـه مربـي بايـد     . بهتراست تا قبل از ظهر و گرم شدن بيش از حد هوا پايـان يابـد               

كنـد يـا نـه ، اگـر شـتر عـرق كـرد بايـد بـه او آب داد و            توجه داشته باشد كه شتر عرق مـي       

مربـي  . صـورت يورتمـه شـتر عـرق نكـرد      همتـر بـ    كيلـو 20چه بعد از تمرين در مسافت    چنان

ل و قفـسه  غعرق ابتدا در زير ب.  كيلومتر افزايش دهد25 كيلومتر به   20 را از    تواند مسافت   مي

بايد توجه داشت، شترهايي كـه پـشم چينـي       . شود  سينه  ظاهر و سپس در تمام بدن منتشر مي         

 كيلـومتر بـه راه    40اي كه بتواند با سـرعت        شتر ماده . كنند   درصد بيشتر عرق مي    60اند،    شده

نكنه مهم در تربيت شـترهاي مـسابقه ايـن    . يادي براي قهرماني داردخود ادامه دهد، شانس ز 

به اين معني كـه مقـدار  تمـرين          . است كه شتر قبل از هر مسابقه تجديد قوا و استراحت كند           

 روز قبـل از مـسابقه اسـتراحت كننـد و     3از اين رو الزم است شترها       . روزانه آن كاهش يابد   

بطور كلـي تمـرين بـيش از    .  كيلومتر خالصه شود10ت ها به يورتمه رفتن به مساف    تمرين آن 

زيرا كار زياد به  نقاط حساس بـدن ماننـد    . شود هاي مسابقه پيشنهاد نمي     حد براي تربيت شتر   

   .  زند هاي حركتي و مفاصل صدمه مي اندام

دو روز قبل از مسابقه  معده شـترهايي كـه قـرار اسـت در مـسابقه شـركت كننـد خـالي                           

شـوند و     شترها با  پوشش مخصوص  پوشيده مـي        . كه اين كار انجام شد     د از اين  بع.  كنند  مي

سپس قبل از اينكه دوباره پوشيده شوند، خـوراك مختـصري و آب             . شويند ها را مي   بعد آن 

بندند تا از خـوردن خـوراك        ها را با پوشش مخصوصي مي      جلو دهان آن  . دهند  به شترها مي  

شوند و تا هنگام مـسابقه ديگـر          روز بعد  شترها رها مي     . ها جلوگيري شود    اضافي بوسيله شتر  

  .دهند ها نمي چيزي به آن

  

  آموزش و تربيت شتر كاروان و گردشگري -9-4

هـاي سـياحتي و گردشـگري توجـه بـه آمـوزش        با توجه به گسترش روزافـزون شـركت     

مـوزش  اولـين آ  . گيرنـد، بـسيار مهـم اسـت         شترهايي كه در اين بخش مورد استفاده قرار مي        

در مرحله بعد شتر    . شود  براي سواري دادن كنترل سر شتر است كه معموالً با افسار انجام مي            

ها عادت دارند قبـل از        چون شتر . فرمان سواركار خود بشيند و يا بلند شود       گيرد كه به   ياد مي 
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كه سواركار بطور كامل روي زين مستقر شود بلنـد شـوند بـراي كنتـرل شـتر در هنـد از                   اين

هـاي آمـوزش    در ايـستگاه . شود ه بيني در مصر از افسار و در سودان از دهانه استفاده مي          حلق

شترهاي سياحتي شترهاي در حال آموزش براي يك سال با شترهاي آموزش ديده  حركت             

– 9تـصاوير  (كنند تا خود به خود برخي رفتارها را از شترهاي آموزش ديده ياد بگيرنـد            مي

چـون در   عـالوه بـر ايـن       . ه نقـش مهمـي در يـادگيري شـترها دارد          اين شـيو  ). 41 – 9 تا   36

كننـد الزم اسـت ايـن تمرينـات           زمـان حركـت مـي      هاي توريستي  چنـدين شـتر هـم         كاروان

بـه ايـن منظـور    . صورت گروهي نيز انجام شود و شترها بصورت گروهـي آمـوزش ببيننـد              هب

  ستون شتر قرار گرفته و فرمان حركت         مربي در وسط  . بايستي شترها در يك ستون قرار داد      

بعد از مدتي حركت بايد به شـترها فرمـان          . كند  ها حركت مي    دهد و همزمان خود با شتر       مي

. ها را متوقف كنيـد     در اول آموزش ممكن است با قرار گرفتن در جلو شترها آن           . ايست داد 

ر دسـتور حركـت و      در اولين تمرين در طول مسافتي كه در نظر گرفتـه شـده، بايـد چنـد بـا                  

ولـي در   . شـود   در صورت اجراي دستور در چند نوبت به شترها پاداش داده مـي            . توقف داد 

در مرحلـه بعـد از شـترها فاصـله          . دهند  هاي بعد فقط در آخر مسير به شترها پاداش مي          نوبت

در آخرين مرحله همين تمرين را انجام دهيد ولي قبل          . بگيريد و همين تمرين را انجام دهيد      

ها قرار گرفتـه و شـترها را صـدا     از رسيدن شترها به شما  شترها را دور زده و در پشت سرآن      

پس از پايـان ايـن مرحلـه شـترها بـا فرمـان شـما                . شترها بايد بچرخند و نزد شما بيايند      . بزنيد

، بـراي   ، هنگامي كه سوار بر شتر هستيد وجه داشته باشيدت. كنند  متوقف شده و يا حركت مي     

بـه ايـن   . تر رفتن  بـه پـشت گـردن شـتر ضـربه نزنيـد           آن به  حركت كردن يا سريع      تحريك  

  .منظور بهتر است به  قسمت عقب راست بدن حيوان ضربه وارد كنيد
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  هاي شتر  كاروان-41 – 5 تا 36 – 9تصاوير 

  

  آموزش نشستن

ايـن  . يـد يـاد بگيـرد     هاي است كه تقريبـاً هـر شـتري با           آموزش نشستن از جمله آموزش      

. شـود   آموزش در دو قسمت ابتـدايي ودر صـورت نيـاز پيـشرفته بـه شـتر آمـوزش داده مـي                     

آموزش ساده يا ابتدايي هنگامي كه در كنار شتر هستيم و آموزش پيشرفته زماني اسـت كـه                  

در . آموزش نشستن در وضعيت اول نسبت به وضعيت دوم مقـدم اسـت          . سوار بر شتر هستيم   

ترين كار اين است كه  بـا حالـت دادن بـه بـدن و اشـاره دسـت و بـا زدن                         ادهاين آموزش س  

اگر شتر متوجه نشد، در مرحلـه بعـد عـالوه بـر ايـن      . چوب به زمين به شتر فهماند كه بنشيند 

هـا    معمـوالً ايـن روش    . كارها  به وسيله افسار سر شتر را به سمت پايين بكشيم تا متوجه شود              

 را  يكي از پاهاي جلـو حيـوان       برخي از مربيان     .شود   واقع نمي  در روزهاي اول آموزش موثر    

شـود و در ضـمن بـه شـتر            هاي آهسته زده مـي     و به ديگر پاي حيوان با چوب ضربه       بندند   مي
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يابد تا شتر بدون بستن پـا و زدن ضـربه             اين تمرين آنقدر ادامه مي    .  كه بنشيد  دهند  ميدستور  

از چوب اشاره و ضربه هاي مكرر و نرم بوسـيله آن            توصيه شده    .و تنها با يك دستور بنشيند     

 ساعت با شتر كار شـود، طـي   4در اين روش  اگر روزي . در آموزش شتر زياد استفاده شود    

  . گيرد به فرمان شما بنشيند  روز معموالً شتر ياد مي7 تا 5

در اين شيوه با يك طناب دامنه حركت شـتر          . روش ديگر استفاده از دو طناب نرم است         

كنيم تا همراه دسـتور مـا    كنيم و با طناب ديگر به شتر كمك مي را  محدود و آن را مهار مي    

براي انجام اين كـار بـه       . اين آموزش بهتر است در مكاني نرم  انجام شود         . پايش را بلند كند   

هـاي آغـل  دامنـه حركـت شـتر را       دو همكار نياز است، يكـي  بـا اسـتفاده از طنـاب و نـرده      

كشد و ديگري با كشيدن طناب پـاي شـتر را            و سر شتر را به سمت پايين مي        كند  محدود مي 

بـراي بلنـد كـردن  پـاي شـتر در انتهـاي طنـاب                . كنـد   هماهنگ با فرمان ما از زمين بلند مـي        

دهـد و سـپس طنـاب را  از     اي ايجاد كرده و آن را در محل قوزك پاي شـتر قـرار مـي     حلقه

 با استفاده از كشش و فـشار ايجـاد شـده بوسـيله           سپس. دهد  روي كمر و پشت شتر عبور مي      

،  آوريـم  با كشيدن طناب اول  سر شتر را پايين مـي . كند  دو طناب  شتر را وادار به نشستن مي        

بهتـر  . فهمـانيم كـه بايـد  بنـشيند         و با كشيدن طناب دوم پاي شتر را جمع كرده و به شتر مـي              

مـك كنـيم تـا منظـور و هـدف مـا را       زمان با ضربه زدن به پاي عقـب شـتر بـه او ك     است هم 

 بار از واژه    3برخي از مربيان اعتقاد دارند در هرجلسه آموزش نبايد بيش از            . بهترمتوجه شود 

عالوه بر اين استفاده كلمه مورد نظر بايـد در    . عنوان  فرمان  نشستن استفاده كرد       همورد نظر ب  

ب هنگـامي اسـت كـه پـاي         در مورد آموزش نشستن زمـان مناسـ       . زمان مناسب استفاده شود   

شترها در هنگـام آمـوزش پـر سـر و صـدا هـستند،               .  شتر خم شده يا در حال خم شدن است        

آمـوزش روز دوم  . ها چيز عجيبي نيست نبايد ما را نگـران كنـد   بنابراين سرو صداي زياد آن   

سه چه را كه در جلـ  آن به اين ترتيب شتر. بهتر است در همان مكان يا مكان مشابه انجام شود 

روز دوم . شـود  آورد و زودتـر متوجـه منظـور و هـدف مربـي مـي       قبل انجام داده بخاطر مـي    

تالش كنيد تنها با استفاده از فرمان و دستور شتر را ترغيب به نشستن كنيد، البته ممكن است                  

مجبور شويد سر شتر را به سمت پايين بكشيد و يا با ضربه زدن به پاي شتر هدف خودتان را             
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روز . رود در روز سوم شتر بخوبي ايـن كـار را انجـام دهـد                انتظار مي . دآوري كنيد به شتر يا  

رود شــتر بــا شــنيدن فرمــان شــما   ســوم روز اســتفاده از دســتور كالمــي اســت و انتظــار مــي 

با اين وجود ممكن است  شـما بـه چـوب و نـشان               ). 42 – 9تصوير  (العمل نشان دهد     عكس

توانيـد ايـن آزمـايش را در     فرمان را درست انجام داد مي     اگر شتر   . دادن آن نياز داشته باشيد    

طـور كامـل دسـتور       هچه شتر در مكان جديد با يك فرمان و ب          چنان. مكاني ديگر ادامه دهيد   

موزش را بخوبي يـاد گرفتـه اسـت و ديگـر     آشما را اجرا كرد به اين معني است كه شتر اين  

، در طـول آمـوزش اجـازه     داشـته باشـيد  توجـه  . نيازي به ادامه و تكرار فرمـان وجـود نـدارد        

قدر ادامـه يابـد      طوركلي آموزش بايد آن    هب. ندهيد، بدون دستور شما شتر كاري انجام بدهد       

در اين بين با شترهايي كه سركش هستند بايد         . طوركامل انجام دهد   هكه شتر دستور شما را ب     

  .    را دعوا يا تنبيه كردها چه نياز باشد آن ها رفتار كرد و چنان متناسب  با رفتار آن

  

  

  

  

  

  

  

 شتر  اگر شتر با يك فرمان و كامل دستور را اجرا كرد يعني اين كه-42 - 9تصوير 

  آموزش را خوب ياد گرفته است

  

  آموزش پيشرفته نشستن

، كـه   توانيد آغاز شـود    آموزش نشستن به شتر هنگامي كه سوار بر آن هستيد هنگامي مي             

در ايـن مرحلـه شـتر بـا فرمـان شـفايي، يـا زدن                . ها آشـنا شـده باشـد        نشتر با بسياري از فرما    

، بر پا و يا شانه شتر و يا تركيبي از اينها  به           ي پنجه پا   اي ماليم بر انتهاي كمر و يا ضربه        ضربه

همزمان ساير افراد بايد كمك كنند تـا آمـوزش بهتـر انجـام              . فهمانيم كه بايد بنشيند    شتر مي 
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دهيد، افسار را به سمت عقب بكشيد و بـا فـشار    الي كه فرمان نشستن ميتوانيد درح  مي. شود

براي اينكه شتر بهتر يـاد بگيـرد الزم اسـت فـرد     . پاي خودتان به شتر بفهمانيد كه بايد بنشيند 

ديگري همزمان با فرمان و دستور شما افسار شتر را به سمت پايين بكشد و در صورت لـزوم      

  .بزندبه پاي جلو شتر آهسته ضربه 

 

  هاي مختلف آموزش پيشرفته حركت در جهت

گيرد  با فرمـان كالمـي و حركـات دسـت و پـاي سـوار كـار                     در اين مرحله  شتر ياد مي        

ايـن آمـوزش معمـوالً بـه وسـيله سـه نفـر انجـام                . حركت و تغيير جهت دهد يا توقف نمايد       

ي هدايت و راهنمايي    يكي در جلو برا   .  مربي كه سوار بر شتر است و دو نفر همكار         . شود  مي

بينـي   شتر و ديگري در عقب براي كنترل حركات و جلـوگيري از رفتارهـاي غيرقابـل پـيش              

در اين آموزش استفاده از فرمان كالمي       . شتر و جلوگيري از خودسري و نافرماني شتر است        

راي  بـ "هـين "بعنوان مثال  . ها بايد ثابت باشد و تغيير نكند        بسيار مهم است بهرحال اين فرمان     

 بـراي  " هـوت    " بـراي توقـف و       " ووه   " براي چرخش به چپ و يـا         "هاو"،   رفتن به راست  

هـاي     كند بايـد بـا توجـه بـه فرمـان           فردي كه در جلو شتر قرار دارد و حركت مي         .  جلو رفتن 

براي اينكه شتر ياد بگيرد با فرمان شـما  بـه سـمت راسـت حركـت             .  شما واكنش نشان دهد   

با  فرمان دادن  افسار را به سمت راست بكـشيد وبـه سـمت چـپ شـتر                بايستي همزمان   . كند

كند به سمت راست تغييـر مـسير    زمان همكاري كه در جلو شتر حركت مي    ضربه بزنيد و هم   

دهيـد طنـاب را بـه سـمت بـاال بكـشيد و         كه فرمان توقف مي    همين ترتيب هنگامي   بدهد و به  

د در جريان آموزش به يك ايده مناسب        تالش كني . زمان همكار شما در جلو توقف كند       هم

  .  برسيد و آن را مورد آزمون قرار دهيد

  

  آموزش  توقف و حركت كردن

، باقي ماندن بر توقـف   توقف كردن،  ، نزديك و دورشدن  هاي مختلف  حركت در جهت    

تـرين و كارآمـدترين      بخـشي از مهـم     عنـوان الفبـاي آمـوزش و تربيـت،           هبو حركت كردن    

عـالوه بـر ايـن آمـوزش ايـن حركـات موجـب          . ند كه شتر  بايـد يـاد بگيـرد         ها هست   آموزش
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شود تحرك شتر بيشتر شود و اين حيوان آمادگي بيشتري براي فـرار و دفـاع از خـود در        مي

  .تواند ياد بگيرد كه در همه جهات حركت كند شتر مي .برابر حيوانات شكارگر داشته باشد

 

  قف باقي ماندن بر تووتوقف كردن آموزش 

براي آموزش اين حركت جلو شتر بايستيد و به او فرمان توقف بدهيد، بعد از اينكه شتر                    

سـرعت   هتوقف كرد، چند قدم عقب برويد، چنانچه شتر حركت كرد و به سمت شما آمد بـ         

اگر شـتر حركـت    . مانع حركت او شويد و دوباره از او فاصله بگيريد ولي كمتر از دفعه قبل              

شـتر بايـد   . دو بـاره از شـتر فاصـله بگبريـد    . ويد و بـه او پـاداش بدهيـد   نكرد به او نزديك ش   

فاصله خودتان را با شتر بيـشتر     چنان متوقف بماند اين كار را چند بار تكرار كنيد و هربار            هم

يادتان باشد اگـر شـتر حركـت كـرد،     . كنيد، سپس به نزديك شتر بياييد و به او پاداش دهيد   

سپس در اطـراف   .  تمرين را از نو آغاز كنيد      بعد مانع شويد،    فرمان ايست بدهيد و به سرعت     

و ميدان ديد شتر حركت كنيد، اگر شتر كماكان متوقف ماند به او پاداش دهيد، اين تمـرين   

هاي مختلف از شتر انجـام دهيـد و در صـورت اجـراي دسـتور                 را نيز در چند نوبت و فاصله      

 دور بزنيـد و در پـشت سـر او قـرار بگيريـد،          در مرحله بعد شـتر را     . شما به شتر جايزه بدهيد    

سمت شما آمد، بسرعت مانع شويد و به         طوري كه شتر شما را نبيند، اگر شتر برگشت و به           هب

بدينوسيله  شـتر يـاد      .  به او جايزه بدهيد    دچنان متوقف مان   او فرمان ايست بدهيد ولي اگر هم      

بيـشتر   هاي اين تمرين را در فاصله     گيرد كه ايستادن و متوقف ماندن يعني پاداش گرفتن،          مي

  . تا شتر كامالً ياد بگيرد آنقدر ادامه دهيد)  قدم40 تا 10(

  

   نزديك شدنآموزش

. ن فاصله گرفته و بايستيد    آ قدم از    20به اين منظور ابتدا در جلو شتر قرار بگيريد و سپس            

در مرحلـه   .  كنيـد  اين تمرين را چند نوبـت تكـرار       . سپس از شتر بخواهيد كه پيش شما بيايد       

شـتر بايـد بچرخـد و    . بعد در پشت سر شتر قرار بگيريد و از او بخواهيد كه پيش شـما بيايـد            
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 تـا  اين تمرين را چند روز و در هر روز چند نوبـت تكـرار كنيـد              . سپس به شما نزديك شود    

   .شتر كامالً ياد بگيرد كه با دستور شما به شما نزديك و يا دور شود

  

  لوآموزش حركت به ج

و بـا  ) نه خيلـي نزديـك  (براي آموزش اين كار بهتر است پشت سر حيوان حركت كنيد           

اگـر  . به او فرمـان حركـت بدهيـد       ) صدا و حركت دست و چوب دستي      ( ابزارهاي مختلف   

حركتي انجام نداد با چوب بر قسمت انتهاي پشت حيوان فشار وارد كنيد و هم زمان با صدا                  

در صورت اجراي دستور بالفاصله فشار را قطـع و بـا برداشـتن    . يب كنيم غاو را به رفتن به تر     

يك گام به عقب اجازه بدهيم شتر توقف كند، سپس وضعيت و حالت خود را تغييـر دهـيم                   

و آهسته به آن نزديك شويم و با محبت او را  نوازش و با او صحبت كنـيم و بعبـارتي بـه او         

د تا شتر با فرمان ما مسافتي را داخل آغـل بـه             اين آموزش بايد آنقدر ادامه ياب     . پاداش بدهيم 

اين تمرين را بايد چندين روز ادامه بدهيم تا شتر كامالً يـاد بگيـرد               . سمت جلو حركت كند   

الزم بذكر است پايان هرجلسه بايد همراه با نوازش و          . با فرمان ما به سمت جلو حركت كند       

كننـد   شـتر همزمـان حركـت مـي    هاي توريستي  چندين  چون در كاروان .برس كشيدن باشد 

  ايـن الزم است اين تمرينات بصورت گروهـي نيـز انجـام شـود و شـترها بـصورت گروهـي               

  .  را انجام داده و ياد بگيرندآموزش

  

   آموزش شتر براي كارهاي كشاورزي- 5 – 9

. استفاده از قدرت و نيروي حيوانات براي انجام برخي كارها امري رايـج بـوده و هـست                   

كارهـاي  شتر يك حيوان بـسيار خـوب بـراي انجـام        . ان مناسب بسيار مهم است    انتخاب حيو 

، آسـياب كـردن     ) شخم و تـسطيح   (آب كشيدن از چاه ،عمليات كشاورزي       زيادي همچون   

، خـرد كـردن نيـشكر و كـشيدن          )مقـدار كـم   (گيري در مقياس كـم       ، روغن  )گندم، غالت (

ن بـراي انجـام كارهـايي از ايـن قبيـل           اين حيوا . توان استفاده كرد     مي گاري براي حمل كاال   

االغ .  بر ديگر حيوانات برتـري دارد اين موارددر بسياري از باشد و     بسيار مصمم و صبور مي    
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توقـع   ولي شتر اين نقايص را ندارد و حيواني كم. باشد ضعيف است و گاو پرخور و تنبل مي      

  .  سيار مناسب استو فرمانبر است، لذا براي توليد انرژي و انجام كارهاي سنگين ب

. گردد  هاي دور بر مي    استفاده از توان حيوانات براي انجام عمليات كشاورزي  به گذشته            

، پاكـستان هـم اكنـون از شـتردر حمـل بـار و                ، هنـد   با اين همه كشاورزان زيـادي در افريقـا        

 80 تـا 40 بـرآورد  شـده،   1994در سـال    . كنند  عمليات كشاورزي و ديگر كارها استفاده مي      

كردنـد   درصد مزارع كوچك در روستاها از حيوان بـراي عمليـات كـشاورزي اسـتفاده مـي         

، تانزانيـا و   ، كنيا المللي زيادي باالحض در افريقا و كشورهاي زيمباوه        هاي ملي و بين    سازمان

  .  اتيوپي و براي گسترش اين كار، تشكيل شده است

هاي طوالني   شتري كه بايد راه   . دكند بايد قوي و بزرگ باش       شتري كه درمزرعه كار مي      

يي را كـه     بعضي شترها  .تا حدودي سبك وزن باشد     را طي كند بايد اندام متوسط، چابك و       

با اين كـار از بـه وجـود          .ردتوان اخته ك    گيري زياد مناسب نيستند، مي     براي باروري و جفت   

الوه از  بـه عـ    .شـود   آمدن شترهاي ضعيف كه براي پرورش مناسب نيـستند، جلـوگيري مـي            

نكته بسيار مهـم ايـن اسـت كـه بـراي       .شود گيري درگله نيز كم مي    هاي فصل جفت   ناآرامي

  .حفظ قدرت بدني شتر نر بايد آن را درسن چهار تا شش سالگي اخته كرد

اين شـترها   .  آموزش شتر جهت كارهاي كشاورزي مانند شخم زدن كار دشواري نيست            

اي شـكل    اد بگيرنـد در مـسيري مـستقيم يـا دايـره           هاي عمـومي بايـد يـ        نيز عالوه بر آموزش   

ها بايد عالوه بر آمادگي جسماني با فضاي حـاكم بـر    آن. صورت يكنواخت حركت كنند    هب

اي نازك را در دو طرف حيوان    براي آموزش اين شترها ابتدا ميله     . شوند  محيط كار آشنا مي   

هدف از اين كـار  . اي شكل بكشد ها در مسيري دايره دهند شتر اين ميله    بندند و اجازه مي    مي

در . باشـد  ،  افزايش استقامت و آموزش شتر براي تحمل فشار مـي            توسعه و پرورش عضالت   

بعـد از اينكـه شـتر    . كنـد  شود كه توليد صدا مي  ها وسايلي را اضافه مي     گام بعدي به اين ميله    

اهاي نواخت حركت كنـد و گـوش آن بـا صـد      صورت يك  هياد گرفت در مسيري مستقيم ب     

شـود تـا شـتر بـه      ها هر روز و به تدريج بار اضافه مي     به اين ميله  . مختلف در محيط آشنا شود    

 4، روزي  اين تمرين بايد هر روز   . اندازه كافي آمادگي الزم براي كار مورد نظر را پيدا كند          
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صورت عملـي و بـر روي زمـين بـراي            هشتري كه ب  . انجام شود  روز   7 تا   5 به مدت     و ساعت

توانـد نـيم سـاعت كـار كنـد و شـخم        بيند، در اولين روز آموزش مي    دن آموزش مي  شخم ز 

دو .  ساعت در روز است    4متوسط مدت كار كردن پس از پانزده روز آموزش متوالي           . بزند

هـاي   در خـاك رس و خـاك      ). در ساعات سـرد روز    (ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظهر         

 سـانتيمتر شـخم   15 هكتار زمين را بـه عمـق      يك پنجم  تواند    سنگين يك شتر در هر روز مي      

توانـايي شـتر در انجـام كـار بـه           . البته در اين خصوص ركوردهاي مختلفي وجود دارد       . بزند

در .  عوامل مختلفي بستگي دارد  مهمترين اين عوامل قدرت و خصوصيات خود شـتر اسـت               

 شتر نقـش بـسيار     گيري ، آموزش  و مطيع بودن و قدرت ياد         ، وضعيت فيزيكي   اين رابطه سن  

تواند يك هكتار را بدون هيچ مـشكلي          بنابراين يك شتر نسبتا قوي و سالم مي       . زيادي دارند 

توانـد گـاو آهـن     هر شتر مي،  هورد شدآدر كار شخم زدن بر  چنين   هم.   روز شخم بزند   5در  

 16 متـر زمـين را بـه عمـق           500در هـر سـاعت       . كيلومتر در سـاعت بكـشد      5/2را با سرعت    

 سـاعت  6از شتر نبايد بيش از . شخم بزند)   روز  5/3 يا حدود     ساعت 20هرهكتار   (متر يسانت

مدتر از توان و انرژي شـتر يـراق نقـش           آ براي استفاده بهتر و كار     در شخم زدن استفاده كرد    

همـه مـواد   اول اينكه، .  يك يراق خوب بايد داراي چهار ويژگي باشد       لذا. بسيار مهمي دارد  

مـورد اسـتفاده در سـاختمان يـراق  بايـد خـوب و       ) ته و طنـاب نـايلوني  ها، تخ چرم، سگك (

  ). 43 – 9تصوير (مناسب باشد تا موجب آزار و اذيت حيوان نشود 

  

  

  

  

  

  

  

  زني  يوغ و ابزار الزم براي پشت شتر براي حمل بار و شخم- 43- 9تصوير  
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راحتـي قابـل    هيد بيعني يراق با. خصوصيت دوم و مهم يراق قابليت تنظيم بودن آن است       

سومين خصوصيت يراق استحكام آن است و چهارم اين كه امكـان تهيـه آن از                . تنظيم باشد 

  . پذير باشد مواد اوليه بومي و محلي و بوسيله زارعين امكان

 كشيدن گاري در شتر اسـتفاده شـود شـتر    يدر هند مشاهده شده اگر از يوغ معمولي برا       

ولي در صورت استفاده از يوغ و ابزار مناسب اين مقدار بـه            .  كيلو بار را بكشد    362تواند    مي

يك راهنما  . عمليات شخم زدن با شتر به دو نفر كارگر نياز است          . يابد   كيلو افزايش مي   816

ايـن فـرد بايـد آمـوزش ديـده          .  و يك نفر براي نگه داشتن خـيش       )  تواند يك بچه باشد     مي (

  ). 48 – 9 تا 44 – 9اوير تص(باشد و بتواند عمليات را مديريت كند 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي كشاورزي با كمك شتر  انجام فعاليت-  48 – 9 تا 44 – 9تصاوير 
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،  هاي نوين و جديد استفاده از توان و قدرت شـتر كـه بـه ان اشـاره شـد                     گذشته از روش    

 مانند عمليـات  ها براي برخي از كارها ، استفاده ازاين حيوان و ديگر دام   رسد  چنين به نظر مي   

در بسياري از مناطق  دوباره در حـال احيـا شـدن اسـت  و بـه ايـن                     ... كشاورزي، حمل بار و   

بنابراين آشـنايي بـا     .  منظور، نگهداري و استفاده از شتر در مقايسه با گاو نر و االغ بهتر است              

العمــل ايــن حيــوان و آمــوزش و آمــاده كــردن آن بــراي عمليــات محتلــف  رفتــار و عكــس

  .  رزي ضروري استكشاو

،  ، تعـداد تـنفس   شـود  هنگامي كه از شتر براي حمل بار يا عمليات كشاورزي استفاده مي             

 45/3 – 1/2 درصـد  و  38 -70  درصـد،  67 -26ضربان قلـب و دمـاي بـدن بترتيـب  بـين          

يكـي از كارهـاي مهـم در كـشاورزي شـخم زدن و تـسطيح           .  يابـد   افـزايش  لسيوسدرجه س 

 111  تـا  74 ضـربه در دقيقـه  بـه    50ين عمليات تعداد ضربان قلب شـتر از  در ا.  اراضي است 

استراحت  به حالت طبيعي بر  )   دقيقه  RR–RR 8 15(اين تعداد بعد از مدتي      . يابد  ضربه افزايش مي  

  .   گردد مي

. هـاي طبيعـي شـتر توجـه شـود      در اين قبيل عمليات بايد به رفتارهاي ظاهري  و واكـنش      

، عـرق     عـالوه بـر ايـن تعـداد نشـستن          .شـود    موجب آسيب ديدن حيوان مي     از حد  فشار بيش 

بـا افـزايش   معمـوالً  . كنـد  يابد و سروصدا مي   ، مدفوع كردن  افزايش مي      ، ادرار كردن   كردن

يابـد و در صـورت فـشار          ، مسافت و يا تعداد روزهاي كاري سرعت حيـوان كـاهش مـي              بار

  در مورد شـترهاي مبتـدي و تـازه كـار      .كند  اع مي ناشي از كار زياد حيوان از كاركردن  امتن        

است، بطوري كه با مشاهده ايـن وسـايل شـتر دچـار        با اين ادوات و ابزار      را  شتر  آشنا كردن   

 به اين منظور بايد قبل ازشروع فصل كار ابزار و يـراق الزم را  بـه   . استرس و مضطرب نشود  

اتصال ادوات به يـراق و كـار     . بسته شود فقط يراق به شتر     بهتر است در گام اول      .  شتر ببنديم 

يـراق و ادوات متـصل بـه آن بايـد كـامالً             الزم اسـت،    .  آموزش اسـت   مرحلهعملي آخرين   

هـايي از آن موجـب     شل بـودن يـراق و يـا آويـزان بـودن قـسمت             . سفت و محكم بسته شود    

 معمـوالً   بايد ياد بگيرد با ادوات متصل به يراق كه         شتربعد از   . شود  شترها مي  شدن   ضطربم

باشد در مسيري مـستقيم حركـت كنـد و            ، حمل گاري و يا آب كشيدن مي        براي شخم زدن  
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هـا   به اين منظـور دو چـوب يـا ميلـه بـه دو طـرف بـدن آن                  . مختلفي را تحمل كند    فشارهاي

  . دهيم و حركت در مسير مستقيم را به او آموزش ميكنيم  متصل مي

ور منظم و هر روز براي پيـاده روي از طويلـه   بهتر است در خارج از فصل كار شترها  بط          

همچنـين توصـيه شـده ابـزار و ادوات كـشاورزي و حمـل و نقـل همـواره در               . خارج شـوند  

ها را در ذهـن خـود مـرور كننـد و در فـصل كـار                 هر روز آن   مجاورت شترها باشد تا شترها    

ب و مناسـب   همچنـين بايـد ايـن وسـايل را در شـرايط خـو      .تر اين وسايل را بپذيرنـد      راحت

   .شود ها موجب صدمه زدن به شتر نمي لذا در اين صورت استفاده از آن. داري كنيد نگه

به عبارت ديگـر يـراق    . هرچيز شل و لق و يا آويزان ممكن است موجب اضطراب شتر شود            

براي عادت شتر، يراق حـداقل بـراي     . و ميله و چوب انتقال نيرو بايد كامالً محكم بسته شود          

همچنين شترهايي كه قرار اسـت      . مل  و بدون ابزارهاي جانبي  به شتر بسته شود          يك روز كا  

  .، بهتر است با هم آموزش ببينند با هم در عمليات كشاورزي شركت كنند

 7 تـا    4 سـاعت و بـه مـدت         4، بايد روزي     شترها براي عمليات كشاورزي و حمل گاري        

يعنـي شـتر يـاد      . آموزش رعايت شود  روز ادامه پيدا كند و در تمام اين مدت اصول صحيح            

  . بگيرد تنها با دستور عمل كند و پاداش در پايان انجام هر دستور در نظر گرفته شود

  

   آموزش شتر براي حمل بار- 6 – 9

هاي اوليه مانند نشستن، برخاسـتن، حركـت در جهـات            اين قبيل شترها ابتدا بايد آموزش       

هاي مقدماتي، اين شترها را معموالً        وه بر آموزش  عال. مختلف و متوقف ماندن را ياد بگيرند      

قـدر ادامـه      اين آموزش آن  . كشند  وسيله طناب بدنبال شترهاي باركش و آموزش ديده مي          به

ايـن شـترها را   . ها حركت كنـد  يابد تا شتر بتواند در رديف ديگر شترها و هماهنگ با آن       مي

 سالگي براي حمل بـار      5ها تا     يد از آن  ولي نبا . توان از دو سالگي آموزش داد و رام كرد          مي

 سـالگي نبايـد   6چنين  قبـل از   هم. استفاده كرد، زيرا توانايي الزم را براي حمل بار را  ندارد       

  سـاعت 8شترهاي بـاري نبايـد بـيش از    . ها در حمل بارهاي خيلي سنگين استفاده كرد       از آن 

شـترها هـر سـاعت      .  استراحت كند  پيمايي بايد   ساعت راه  6پيمايي كنند و پس از       راهدر روز   
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تنها و يـا در  شترها اگر . زند سرعت بيشتر از اين به شتر صدمه مي . روند  كيلومتر راه مي   5 -3

حمـل بـار بهتـر اسـت در      .سرعت بيـشتري دارنـد  كاروان  ، نسبت بهتعداد كم حركت كنند

ت رصـو  هاستراحت شـتر همـراه بـا بـار بهتـر اسـت بـ           . شب يا ساعات خنك روز انجام شود      

 بهتـر اسـت   د، ساعت راهپيمـايي كنيـ   8اگر كاروان مجبور است روزانه بيش از        . باشدنشسته  

عـالوه باركـشي، شـترها         بـه  . روز راهپيمـايي شـترها يـك روز كامـل اسـتراحت كننـد              4هر  

توجه به شتر براي باركشي و انجـام  . هاي كشاورزي نيز دارند    كاربردهاي مختلفي در فعاليت   

شود كه بـه ايـن مـورد كمتـر            ضروري است، اما متاسفانه اغلب ديده مي      كارهاي كشاورزي   

  ).62 – 9 تا 49 –9 تصاوير(شود  توجه مي
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   شترهاي باربر و كار-62 –9 تا 49 –9تصاوير

  

   تناسب آموزش با نوع كار- 7 – 9

ا شـتري كـه در يـك شـركت     آموزش يك شتر براي شركت در مسابقات شترسواري بـ      

همـين طـور تربيـت      . توريستي كـارش سـواري دادن بـه جهـانگردان اسـت، متفـاوت اسـت               

شـود   ها استفاده مي هاي كشاورزي يا توليد محصوالت دامي از آن        شترهايي كه براي فعاليت   

  . با ديگر شترها متفاوت است

  

   زمان مناسب شروع آموزش- 8 – 9

تـوان از    شـترهاي بـاري را مـي      . يـان شـيرگيري آغـاز شـود       طوركلي آموزش بايد از پا     هب  

. ولي تا پنج سالگي نبايد از آنها در حمل بار استفاده كرد           . دوسالگي آموزش داد و رام كرد     

بـراي آمـوزش ايـن    .  سالگي نبايد بارهاي سنگين حمل كننـد 6همچنين از اين شترها قبل از       

آموزش هنگامي كامل   . كشند  هاي باركش مي  شترها معموالً آنها را بوسيله طنابي بدنبال شتر       

در هند، مناسـبترين  . ها حركت كند  و هماهنگ با آن  شترهاشود كه شتر در رديف ديگر         مي

آشنايي بـا افـسار بايـستي از    . اند  سالگي تشخيص داده  3سن براي تربيت شترهاي سواري را         

  .دو سالگي شروع شود
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  خصوصيات مربي - 9 – 9

هـاي صـحيح آمـوزش و تربيـت          گري هستند بايـد بـا روش       مند به مربي   كساني كه عالقه    

با خصوصيات حيواني كه قـصد آمـوزش دارنـد،         . دنمند باش   به كار خود عالقه    آشنا شوند و    

ت را خيلـي    ازيرا شـترها بـا هـوش هـستند و احـساس           .  دوست داشته باشد   را واقعاً   شتر وآشنا  

ودن بمحتاط  در عين   و  مقتدر   ،باك  بي ،رسشتر بايد نت  يك مربي   . دهند  سريع  تشخيص مي   

زيرا شتر اين ويژگـي را براحتـي از روي   .  دستورات خود را از موضع قدرت صادر كند        بايد

مربي بايد بسيار صـبور و آرام  باشـد، هرگـز عـصباني              . فهمند حركت بدن و چهره مربي مي     

توانـد    بدينوسـيله او مـي  مربي بايد مهربـان باشـد،  . نشود و بر رفتار و كردار خود مسلط باشد       

يكـي ديگـر از   . منـد كنـد   هـا را بـه خـود عالقـه     خيلي سريع اعتماد شترها را جلب كند و آن     

  ). 63 – 9تصوير ( هاي مربي دانش و تجربه استويژگي

  

  

  

  

  

  T مربي با تجربه-63 – 9تصوير 

  

  

ا شود كـه ايـن حيـوان بـاهوش اسـت يـ           يك مربي خوب از روي رفتار حيوان متوجه مي          

در هنـد، پاكـستان، اسـتراليا و امـارات مربيـان بـا تجربـه زيـادي            . كودن، شرور است يا آرام    

هستند كه به آموزش و تربيت شتر مشغولند ولي با اين همه مربيان ماهر كم هستند و براحتي                 

چه شتر درست آمـوزش ديـده و رام           چنان. دهند  جارب خود را در اختيار ديگران قرار نمي       ت

كنـد   نترل آن راحت و حتي توسط كودكـان سـنين پـائين مـشكلي ايجـاد نمـي       شده باشد، ك  

  ). 64 – 9تصوير (
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 سن شتردار - 64 – 9تصوير                                                                                        

  .براي شتر آزموده نقشي ندارد

  
  
   كنترل شترهاي ترسيده- 10 -9

بعضي اوقات  ممكن است شتر بترسد يا تحت تاثير عامـل يـا عـواملي غيـر قابـل كنتـرل                    

در چنين وضعيتي شترسوار بايد كامالً  بر خود مسلط باشد زيرا با تـرس فـرد وضـعيت           . شود

اين موضـوع بـا توجـه بـه       . ترسد شود و بيشتر مي     بدتر شده و اضطراب شتردار به شتر القا مي        

افـسار  . ري و شركت هاي توريستي و گردشگري بسيار مهم استگسترش مسابقات شترسوا  

خواهيد شتر در يك جهت تغيير مسير بدهد طنـاب           اگر مي . در شتر ترسيده بسيار موثر است     

اما هنگامي كه جان و سالمت شـما در خطـر اسـت خيلـي               . را در همان جهت آهسته بكشيد     

 سـعي   .رج شدن ميخ  بينـي نباشـيد       نگران آسيب رسيدن به شتر در اثرشكافتن ميخ بيني و خا          

، اگر افسار شتر را در دست داريد هرگـز آن   كنيد  تعادل خودتان را بر روي شتر حفظ كنيد   

دسـت بگيريـد و بـا     هرا رها نكنيد و اگـر افـسار از دسـتتان خـارج شـده سـعي كنيـد ان را بـ                   

را بـر روي  خودتـان  . سماجت خودتان را بر پشت شتر حفظ كنيد تا به پـايين سـقوط نكنيـد             

شـتر  . وسيله مركز ثقل شما كم شـود       توانيد حجمتان را كم كنيد، بدين       شتر بچسبانيد و تا مي    

.  كنيـد  اگـر از زيـن اسـتفاده نمـي      . را بين پاهايتان بگيريد و از شاخك زيـن كمـك بگيريـد            

شـود بـه نـوك كوهـان نزديـك         ايـن كـار موجـب مـي       . قدري به سمت عقب متمايل شويد     

ضـمن حفـظ   . ي بـر روي كوهـان در سـرعت زيـاد خيلـي دشـوار اسـت          زيـرا سـوار   . نشويد

اگـر  . چنين صحبت كردن با شتر او را آرام كنيد آرامش، سعي كنيد با استفاده از افسار و هم      

زيـرا فـشار زيـاد بـر        . افسار و يا طناب متصل به ميخ بيني است، هرگز آن را بـشدت نكـشيد               

شـدن طنـاب يـا خـارچ شـدن مـيخ از بينـي و                افسار يا طناب متصل به ميخ بيني موجب پاره          
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سعي كنيد تا حدودي  شتر را مـديريت كنيـد           . جراحت شده و ترس را در شتر افزايش دهد        

اجازه بدهيد شـتر سـر و گـردنش را در هـر جهـت كـه دوسـت دارد،        . تا آرام شود و بنشيند   

ل زيـاد   شـتر بـه احتمـاً   . اگر روي زمين هـستيد، بـراي قاپيـدن طنـاب تـالش كنيـد       . بچرخاند

بـراي ايـن   . چنانچه شتر متوقف نشد، يك جوري از پشت شتر فرود بياييـد    . ايستد ناگهان مي 

توانيـد   هنگامي كه سرعت شتر زياد است نمـي . كار،كمي زانوها را در هنگام فرود خم كنيد  

  .اين كار را انجام دهيد، مگر اينكه شرايط خيلي خطرناك باشد

  

   مهار  شتر-11 -9

شـود   صورت سنتي پرورش داده مـي      است كه در اكثر مناطق پرورش شتر به       شتر حيواني     

لذا براي گرفتن و    . گذراند ها مي  و عمدتاً تمامي عمر خود را در بيرون از اصطبل و در بيابان            

دهنـدگان شـتر در منـاطق        پـرورش . سـادگي حيوانـات ديگـر نيـست        مهار اين گونه شترها به    

هـا يـا     شتر داران در كنـار چـشمه      . برند  شتر بكار مي   هاي متفاوتي براي گرفتن    مختلف روش 

هـاي فرسـوده يـا از چـوب و خاشـاك          با كندن و دپو كردن خاك يا بوسيله السـتيك           بركه

هـاي بهداشـتي، داغ زدن و پـشم چينـي و غيـره       نماينـد و بـراي كـار    اقدام به تهيه حصار مـي     

هـا را جمـع     بعـد از آنكـه شـتر      در بعضي از منـاطق    . كند  جا هدايت مي   هاي خود را به آن      دام

آوري كردن و در داخل اين حصار كـه آمـاده شـده هـدايت كـردن، بـراي گـرفتن شـتر از              

كنند و با گذاشتن پا شتر در داخل كمند طناب را كـشيده        هايي كه با طناب است پهن مي       تله

ا بـصورت  هـ  و شتر را به زمين زده و افراد ديگر با گرفتن سر دام  اقدام به بـستن زانـو دسـت                

در اين صـورت   . بندند نمايند و سپس زانوهاي عقب را از طريق كمر با طناب مي  انفرادي مي 

در روش ديگـر بعـد از       . دام براي هر فعاليتي كه بر روي آن بايـد انجـام گيـرد آمـاده اسـت                 

كه دام به داخل حصار هدايت شد، با دنبال كردن حيوان از پشت با يك پـرش سـوار بـر              آن

نمايند و تعادل حيوان را به هـم     ده و شروع به هول دادن دام به چپ و راست مي           پشت دام ش  

تـصاوير  (نمايند  ها و پاها دام را مهار مي نشيند و با بستن دست زند و شتر به روي زمين مي  مي

باشد اين است كه شتر مورد نظـر   يك روش ديگر كه كمي خشن نيز مي). 68 – 9 تا   65 -9
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كنند   وده و با چوب به قسمت از گردن در نزديكي سر ضربه وارد مي             در حصار را تعقيب نم    

افتـد كـه    دهد و به زمين مـي     كه در اثر اين ضربه شتر گيج شده و تعادل خود را از دست مي              

هـاي ذكـر شـده در بـاال همگـي نيـاز بـه صـرف نيـروي              روش. بايد سريعاً  اقدام به مهار آن نمـود        

  .هم احتماًل صدمه ديدن براي دام و كارگران وجود داردباشد و از طرفي  زياد مي) كارگري(

در اين شيوه يكي از پاهـاي جلـو شـتر تـا     . هاي ديگر است بستن يك پاي شتر يكي از روش    

از اين روش در هنگام توقف و اسـتراحت         . شود  كرده و كمي باالتر از زانو با طناب بسته مي         

   .شود انجام مي كاروان و براي كاهش سرعت حركت شتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مهار كردن و ساكن كردن شتر- 68 -9 تا 65 –9تصاوير 
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  آموزش افسار كردن شتر

، دهنه و ميخ بينـي و وسـايلي از ايـن قبـل ابزارهـايي بـراي كنتـرل و هـدايت شـتر                          افسار  

بـا  بلكه بايد به مـرور زمـان        . پذيرند شترها يكباره و ابتدا  به ساكن اين وسايل را نمي          . هستند

توانـد خيلـي زود  و هنگـامي     آموزش شتر براي اين كار مـي . اين وسايل آشنا و عادت كنند    

 5/2تر بايـد از      هاي اصلي و پيشرفته     كه شتر كمتر از يك سال دارد شروع شود ولي آموزش          

در حقيقت برخـي از     .  سالگي كامالً آموزش ديده باشد     4 سالگي  شروع شود و شتر در         3تا  

هـا بـا    اد دارند قبل از هر آموزشي شتر بايد با افسار آشنا شود تا ساير آموزش مربيان شتر اعتق  

برخي معتقدند كه شتر اول بايد حركت در جهات مختلف را يـاد             . خطر كمتري همراه باشد   

بهتـر اسـت يكـي از پاهـاي      براي عادت دادن  شتر به افـسار،    .بگيرد و بعد با افسار آشنا شود      

بايد در هنگام آموزش به نرمي      . در مراحل بعد نيازي به بستن نيست      جلو شتر را ببنديم، ولي      

پـس از  . كـشد  و آرامي رفتار كرد، در غير اين صورت شتر امتناع كرده و سرش را عقب مي   

، طناب را بيش از حـد نكـشيد و تـالش نكنيـد بـه ايـن وسـيله چيـزي را بـه شـتر                بستن افسار 

ه ايـن مـدت بـا شـتر صـحبت كنيـد و بـه آن دسـتور         در هم. بفهمانيد و يا با شتر مبارزه كنيد 

يك روش ديگر به اين صورت  است كه ابتدا مقداري غذا داخل ظرفـي كـم عمـق                   . بدهيد

. دهـيم از آن بخـورد       ايم به شتر اجازه مـي      ريزيم و در حالي ظرف را در دست نگه داشته          مي

دهـيم   قدر ادامه مي  آنكنيم اين كار را   دراين حال سرو گردن شتر را در تمام نقاط لمس مي          

دهـيم و بـراي يـك     اين كار را هر روز يا روز در ميان انجام مي. كه تا شتر كامالً عادت كند   

در مرحلـه بعـد در حـالي كـه شـتر مـشغول              . شتر كودن ممكن است چند هفته طـول بكـشد         

العمـل نـشان داده و       اندازيم شتر ممكـن اسـت عكـس        خوردن است افسار را روي سرش مي      

ود اين اجازه را به او بدهيد و دوباره او را دعوت كنيد به طرف غـذا بيايـد و مجـدد     عقب بر 

در مرحله بعد بيني و پوزه شتر را از داخل افسار عبور دهيـد و      . انداختن طناب را تكرار كنيد    

در اين مرحله ممكن است نياز      . هاي شتر قرار دهيد    در مرحله بعد حلقه افسار را پشت گوش       

توجـه كنيـد كـه در ايـن         .  ر ديگر داشته باشيد كه ظـرف غـذا را نگـه دارد            به كمك يك نف   

در هريـك از ايـن مراحـل شـتر     . مرحله خيلي افسار را سفت نكنيد كـه شـتر ناراحـت باشـد             
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 تـا    اين فرصـت را بايـد بـه او بدهيـد          . هاي شديدي نشان دهد    العمل ممكن است حتي عكس   

و بستن افسار بايد چندين بار تكرار شـود تـا شـتر    عمل باز كردن    . شتر با ميل افسار را بپذيرد     

بديهي در اين مدت نبايـد هـيچ فـشاري از طريـق افـسار برشـتر            . كامالً احساس آرامش كند   

توجه كنيد كه هرگز شتر را به تنهائي با افسار رها نكنيد، چون ممكن اسـت شـتر                . وارد شود 

  .خود را خفه كند

  

  هاي تحقيقاتي  اليت مقيد كردن شتر براي درمان و فع-9-12

بينـي اسـت و كـار بـا او را      اي بسيار بزرگ و رفتارهاي غير قابل پـيش    شتر حيواني با جثه     

همواره در طـول پـرورش، عمليـات دامپزشـكي، درمـان، تلقـيح مـصنوعي،                . كند  دشوار مي 

شـد،   مقيد كردن شتر نبايد فقط در هنگام نياز با         .شتر را مقيد نمود   بايد  هاي تحقيقاتي    فعاليت

مقيـد كـردن يعنـي كـم كـردن      . بلكه بمنظور يادآوري مقيدسازي هر چند مدت تكرار شود  

هدف از مقيد كـردن در وهلـه اول   . نشستن نيز يك نوع مقيد كردن است. توان حركت شتر  

. هـاي دام آسـيب ببينـد        سالمت انسان و در مرحله بعد حفظ سالمت دام است و نبايـد انـدام              

  .    نفر فرد مجرب و ماهر حضور داشته باشند3 يا 2 بايد براي مقيد كردن شتر حتماً

،   در روش شـيميايي   . كننـد   ها را معموالً  به دو شيوه كلي شيميايي و فيزيكي مقيد مي              دام  

اين داروها معمـوالً  . ها به دام است ها و تزريق آن مقيد كردن با استفاده از دارو و آرام بخش        

شود ولي اغلـب بـر      لي و خواب الودگي در دام مي      موجب شل شدن عضالت، رخوت، بيحا     

هوشياري و حساسيت حيوان به درد تاثير قابل توجهي ندارنـد گرچـه بـر عاليـم حيـاتي دام                    

استفاده از نوع و مقـدار دارو حتمـاً   . مانند ضربان قلب، تعداد تنفس و دماي بدن موثر هستند        

  .بايد با تجويز دامپزشك انجام شود

در كنتـرل و    ... ، قفـس و    ، ميله فلزي يـا چـوبي       ، زنجير  موالً از طناب  در روش فيزيكي مع     

بهتر است، هنگام مقيد كردن مالك  شتر يا كسي كـه شـتر              . شود  مقيد كردن دام استفاده مي    

حلقه و تسمه بيني از ابزارهاي  ابتدايي مقيد كـردن شـتر             . به او اعتماد دارد در كنار دام باشد       
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ئ باعـث پـارگي    رور زمان در داخل بيني نفوذ كرده، گشاد شـده هستند ولي اين وسايل به م    

  .شود بيني و در نهايت خارج شدن از آن مي

شـود،    استفاده از اين روش هـم پيـشنهاد نمـي         . طناب فك از ديگر ابزار مقيدكردن است        

تواند، باعث جراحت دهان و يـا بـه علـت ضـعف            زيرا حركات شديد سر و صورت شتر مي       

يكي از وسايل بسيار خوب مقيد      .  و فك شتر موجب شكستن فك آن شود        استخوان آرواره 

اگـر طنـاب بلنـد    . تواند با طنابي كوتـاه و يـا بلنـد باشـد     و محدود كردن، طناب است كه مي 

  .تواند حركت كند و تحرك داشته باشد و يا چرا كند باشد، حيوان تا حدودي مي

. هـاي مقيـد كـردن اسـت       يكي ديگر از روش   بستن همزمان دو پاي جلو يا عقب با پابند                

پابندها از كـشباف نـايلوني و بالـشتكي نـرم سـاخته شـده،               . اين روش تا حدودي موثر است     

يكـي از   . شود و قابل تنظيم هستند      سبك، راحت و محكم هستند وآسان به پاي شتر بسته مي          

 و افـسار  زمـان از پابنـد   هاي مطمئن مهار كردن شـتر بخـصوص در شـب، اسـتفاده هـم        روش

  .)74 – 9 تا 69 – 9تصاوير (باشد  مي
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   روش مقيد نمودن شترها- 74 -9 تا  69 –59تصاوير 
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 329/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شترهاي بيماري – دهمفصل 

  

  مقدمه -10-1

ميزان ابتال بسـته بـه سـن، عوامـل مـديريتي و      . تلفات شتر به عوامل متعددي بستگي دارد  

ترين ميزان تلفات در مرحلـه نـوزادي    شود بيش گفته مي. مناطق مختلف بسيار متفاوت است

 10ميـزان تلفـات بچـه شـترها     . دافتـ  سـالگي اتفـاق مـي    و سپس يـك ) ماهگي 6بين تولد تا (

تـرين علـل در ارتبـاط بـا حملـه گـرگ، بيمـاري، گـري و تلفـات           درصد بيان شده كه مهم

تـرين علـل    مهـم . شود درصد برآورد مي 5كه تلفات شترهاي بالغ  در حالي. باشد اي مي جاده

رفـتن  به غيراز موارد ذكر شده كه سبب از بين . اي مطرح شده است سكته و تصادفات جاده

هـاي خـارجي و داخلـي متفـاوت      هـا و آلـودگي بـه انگـل     شود، ابـتالي آن بيمـاري   شتر مي

به داليـل مختلـف    اما. شود ها مبتال مي از بيماري  بسياري  هها ب دامساير   چون هم  شتر. باشد مي

، خـارش،  )جـرب (گـري   . اسـت   نشـده   شناسـايي   اهلي  همانند سايرحيوانات  آن  هاي بيماري

، زالـو،  )ميـاز (، تهـاجم مگـس   )روانـي (برفكـي، سـلفه    پوست، خونريزي، كنه، تـب خشكي 

جنـين، سـورا، نـاس،     مالـت، سـقط   ، آبله، اسهال، جرب، خوارج، تب)ناز(ريزي، نهاز  كرك
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، )آبلـه شـتري  (هاري، شلي، تاول پا، كرم چشم، زخم پهلو و مخرج و قارچـك، كلـه بـادي   

و ) گشـنگي (، لب جوش، ناخنك چشم، هارتـك  )عفونت(، سكته، ورم پا )الريه ذات(ششي

وجـود  . ها، انواع  مواردي هستند كه توسط ساربانان كشور ابراز شـده اسـت   يا تلفيقي از اين

شـود، بلكـه ايـن عوامـل خـود زمينـه ضـعف         بيماري و انگل فقط سبب مرگ و مير دام نمي

  . سازد فراهم مي جنين در شترهاي باردار را جسماني شتر در سنين مختلف و افزايش سقط

بادي، ششي و مياز گـزارش شـده    ترتيب گري، كله ها به ترين بيماري در استان اصفهان، مهم

درصـد   40تا  بحراني مواقع در كه بوده درصد 10تا  2 اًدرخراسان تلفات شترحدود. است

سـالگي و مربـوط بـه عـوارض      تـرين ميـزان تلفـات قبـل از يـك      بـيش . يابـد  افزايش مـي  نيز

  .هاي حرارتي محيط ذكر شده است اسهال، جراحات، تنش ، تنفسي، ادراري،گوارشي

فقـط در بعضـي منـاطق كـه شـترها در      . ها بسيار ناچيز اسـت  امكانات بهداشتي شترداري  

بيمار خـود بـه دامپزشـك     شترهاگاهي نيز دامداران براي معالجه  داري شده و گاه مزارع نگه

 آن( نادر نيز بجز در مواردي ها بيماري گيري ودرمانخراسان در پيش در. نمايند مراجعه مي

تقريبـاً تمـام   . گيـرد  نمـي  توسط دامپزشك صـورت  اقدامي گونه هيچ) شتردار جانب از هم

هـاي خـود    هـا در گلـه   گونـه واكسـني بـراي پيشـگيري از بيمـاري      داران اصفهان از هيچ گله

اي درمان شترهاي خود استفاده درصد شترداران از دامپزشك بر 17كنند و تنها  استفاده نمي

  . دهند هاي خارجي درمان انجام مي كنند اما اكثر شترداران بر عليه انگل مي

پاشـي بـا    زدن، سـم  ترين راه پيشگيري و مبارزه توسط خود آنـان از طريـق واكسـن    رايج  

كش، چرب كردن با روغن منداب، روغن سوخته يا حيواني، نفت  كش و قارچ سموم حشره

  . شود بيوتيك انجام مي كردن يا تزريق آنتي ها، حمام دادن، داغ فيقي از آنو يا تل

مطالعات صورت گرفته مشخص نموده، شتر در مقايسـه بـا سـاير حيوانـات كمتـر بيمـار         

 هـاي  نوتروفيـل  مطالعـه . گيـرد  ندرت صـورت مـي   ها به شده و بروز امراض واگيردار در آن

 بـوده  نظير بي انسان و اهلي هاي دام ميان در شتر ايمني سيستم كه دهد مي نشان شتر خون

دليـل   باشـد ولـي بـه    مـي  ذاتي اين حيوان ايمني سيستم بودن متفاوت بيانگر نوبه  خود به كه
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وجود عوامل بيماري مختلف و رعايت نكردن بهداشت، ابـتال بـه انـواع بيمـاري و انگـل در      

   .شود ها در زير پرداخته مي از آن شترهاي دنيا و از جمله ايران وجود دارد كه به مختصري

هـا و صـدمات وارده بـه شـتر      هاي بهداشتي راه بهتري براي مبارزه برعليه بيماري مراقبت  

  نسبت به درمان نهائي است كه در ابتدا بايد توسط دامپزشك ارزيابي شود تا نوع بيماري در 

تـا   1  - 10تصاوير (شود  ابتدا مشخص شود و سپس نسبت به درمان، نوع و ميزان دارو اقدام

چه دارو و مقدار آن مناسب نباشد خـود سـبب عوامـل جـانبي ماننـد كـاهش        چنان). 8 – 10

  ).9 - 10تصوير(شود  فشار خون و مواردي ديگر مي

  

  

  معاينات و بازرسي بهداشتي شتر - 6 - 10تا  1 – 10تصاوير 
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  مصرف بعضي از داروها در شتر عالئم پائين آمدن فشار خون بعد از - 9 - 10تصوير 

  

  هاي ميكروبي يا باكتريائي بيماري -2 -10

1بروسلوز
   

نمايـد و   مـي  مبـتال  را حيوانـات  از اي گسـترده  كـه طيـف    اسـت   واگير و مزمني  بيماري  

 متون در و باشد مي مطرح شتر و انسان بين مشترك هاي بيماري ترين مهم از يكي عنوان به

                                                           

١ Brucellosis 
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هـاي   كوكوباسيل مختلفي  انواع توسط .است ياد شده هزارچهره ماريبي نام به آن علمي از

 بـا  مـزمن  واگيردار بيماري اين. گردد مي ايجادبروسال   باكتريسلولي يا  داخل منفي گرم

 بـاروري  عـدم  و آبسـتني  دوره اواخـر  جنـين در   سـقط  و  جفـت  تناسـلي،  دسـتگاه  التهاب

 چنين از هم و تناسلي يا تنفس دستگاه  ،گوارش  دستگاه طريق از بيماري. شود مي مشخص

 منتقـل  آلـوده  موادغـذايي  بلـع  يـا  سـالم  حتـي  يـا  و مجـروح  پوست چشم، ملتحمه طريق

 در دارد و هنوز وجود در ايران ولي شده كن ريشه جهان كشورهاي از بعضي در .شود مي

 .است شده گزارش نيز شتر

تسـت  (آزمـايش   انجـام  ا،هـ  شـتربان  آگـاهي  بـردن  باال درگيري، ميزان كاهش جهت  

 .است الزامي واكسيناسيون و درگير شترها كشتار منظم، صورت به) بوسلوز و سرم خون

  

  1زسالمونلو

RR  خصوص در كشور اتيوپي به سالمونال در الشـه شـترهاي    احتمال آلودگي و شيوع باال به

  مزمنـي  حـاد يـا    حـاد، تحـت   دارواگيـر   بيمـاري . كشتاري در اين حيوان گزارش شده است

  وسـيله  بـه   .اسـت   بسيار متعـددي   انواع  داراي  كه  سالمونال است  باكتري  بيماري  مسبب . است

در نوع حاد، درجـه حـرارت بـدن بـاال     . شود مي  مشخص  جنين  و سقط  روده  ، تورم سم سپتي

شـده،  زنـد، غـدد لنفـاوي متـورم      مرتبه در دقيقه مي 50و نبض تا ) درجه سانتيگراد 39(رفته 

در . شود و اسهال نيز مشاهده شده اسـت  عضالت بخصوص در ناحيه سر و گردن متشنج مي

تلفـات ايـن   . شـود  نوع مزمن ضربان نبض خفيف شده و مـدفوع سـياه و آبكـي و بـدبو مـي     

  . درصد گزارش شده است 10گيري در حدود  بيماري در صورت همه

تصـوير  ( شـود  مـي   منتقـل   آلوده  آب  يدنو يا آشام  آلوده  غذاي  خوردن  طريق از  بيماري  

.  اسـت   جـدا شـده    ظـاهر سـالم    بـه   شترهايسالمونال از   باكتري كه  ذكر است  قابل ).10 -10

و بنابراين الزم اسـت در   است  بوده  ريدينگ سالمونال در شترها سالمونال  سروتيپ  ترين شايع

                                                           

١ Salmonelosis 
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د و فرايند حرارتي گوشت مصـرفي  سازي گوشت توجه كافي نمو هنگام كشتار دام و آماده

  .به درستي و كافي باشد

هـاي سـالمونال معمـوالً بـه      گونه  

ســولفاميدهاي قــوي حساســند، كــه  

توان داخل رگـي و يـا خـوراكي     مي

  . تجويز نمود

  خوردن غذاي  - 10 - 10تصوير 

  آلوده توسط شتر

   1لس

بـا توجـه بـه    سـازد و   را مبتال مـي   و انسان  اهلي  حيوانات  كه  است  مزمني  واگيري  بيماري  

ظـاهراً   .شـود  فاصله شترها از يكديگر، مستعد اين بيماري نبوده و به صورت نادر روئيت مـي 

  در شـترها گـزارش    كـه   بيمـاري  شـكل    ترين معمول. يابد انتقال ميشترها  از گاوها به  بيماري

در   )برآمـدگي ( نـدول   نوجـود آمـد   و بـه   تنفسـي  عاليـم است كه بـا    ريوي  سل  ، شكل شده

هـاي بعضـي    الغـري مفـرط و ضـعف عمـومي نشـان     . شـود  مي  مشخص  بدن  مختلف  مناطق

اشتهائي، تب، حتـي سـرفه و خـون     در حاالت اپيدمي بيماري، عالئم بي. شترهاي بيمار است

شترهاي مشكوك را بايد در معرض تست توبركولين قـرار دارد و   .شود ادراري نيز ديده مي

  . يجه آزمايش مثبت بود، بايد حيوان را از بين برداگر نت

  

2يون
  

 و در سـازد  شتر را مبـتال مـي    جمله  و از آن  اهلي  حيوانات  كه  است  واگير مزمني  بيماري  

عالئم بيماري ماننـد عالئـم بيمـاري در گـاو      .شود مي متفاوت ديده كامال فراواني با كشور

، روده  ديـواره   شدن  ضخيمكاهش وزن، بيحالي، ،  مزمن  ، اسهال عفوني  روده  تورم بااست و 

هفتـه بـه مـرگ منتهـي      6تا  4و طي  شود مي مشخصاسهال متناوب و مداوم، ضعيف شديد  

                                                           

١ Tuberulosis  
٢ Para tuberculosis 
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را   بيماري  هستند و عامل  عفونت  بيمارمنبع  حيوانات). 12 – 10تا  11 – 10تصاوير (شود  مي

  و باعـث   نمـوده   پخش  اطراف  در محيط  باليني  ماز ظهورعالئ  ها قبل و مدت  مدفوع  از طريق

  . گردند مي  محيط  آلودگي

درماني براي آن موجود نيست و . از طريق آزمايش موارد مشكوك قابل تشخيص است  

كنترل براساس جداسـازي حيوانـات آلـوده و افـزايش مقاومـت طبيعـي حيوانـات بـا تغذيـه          

  .مناسب است

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرگ و مير شتر در اثر بيماري سل - 12 - 10تا  11 – 10تصاوير 

  

TPليپتوسپيروز

1
   

بـا   سـازد و  را نيز مبتال مـي   انسان  جمله  و از آن  پستانداران  تمام  كه  است  واگيري  بيماري  

  وغشـاي   پوسـت   بر روي  نكروزه  ادرار، جراحات  شدن  ، خونين ، يرقان خوني ، كم سمي سپتي

  بيمـاري   انتشار  منبعبه عنوان   مريض  حيوان. شود مي  مشخص  جنين طنيز سق  و گاهي  مخاطي

و   ، تناسـلي  گـوارش   دسـتگاه   از طريـق  بيماري. كند مي  پخش  ادرار، شير و اسپرم  را از طريق

هـا و   مبـارزه بـا لپتوسـپيروز شـامل، خشـكاندن بـاتالق      	هـاي  روش. شـود  مي  منتقل  جراحات

ن و گوشـتخوران وحشـي در محـدوده زنـدگي حيوانـات اهلـي،       ها، مبارزه با جونـدگا  بركه

بعـد  		هاي مبتال و حامل با كمك آزمايشـگاه  هاي غالب در منطقه و شناسايي دام تعيين سويه

واكسناسيون حيوانات اهلي در مناطق آلوده با اسـتفاده  	هاي خون و درمان آنها، نمونهاز اخذ 

                                                           

١ Leptospirosio 
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افزايش سطح آگاهي افرادي كه از نظر شـغلي   هاي بومي و هاي تهيه شده از سويه از واكسن

  .در معرض خطر ابتالً به بيماري قرار دارند

  

1فينل  هاي عقده  تورم
   

 .سـازد  شـترها را مبـتال مـي     جملـه   و از آن  اهلـي   حيوانات  كه  است  واگير مزمني  بيماري  

  گـوارش  دسـتگاه   اهيو گ  جلدي  هاي زخم  شود و معموالً از طريق ظاهر مي  انفرادي  بيماري

 سـر   خـارج   بـه   گـاهي  پنيري  هاي آبسه داراي فاوينل  هاي عقده ،مبتال  در شتر .شود مي  منتقل

وارد شـده و    آلـوده   هـاي  زخم  طريقاز   ميكروب .سازد مي  بستر را آلوده و  خاك  ،باز نموده

هاي مختلـف از جملـه    كروبها و مي بيماري. شود مي  و دمل  فاوينل  هاي عقدهيجاد ا  منجر به

   ).16 – 10تا  13 – 10تصاوير (شود  سالمونال باعث متورم شدن غدد لنفاوي مي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تورم غدد لنفاوي در زير گردن و زانو – 16 - 10تا  13 – 10تصاوير 

                                                           

١ Caseous lymphadenits 



 337/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

1كيو  تب
  

  اهلي  حيوانات  كهبه نامهاي تب بالكان و تب كشتارگاه   است  مشتركي دارواگير  بيماري  

اسـت  عامل بيمـاري در خـانواده ريكتزياهـا و از جـنس كوكسـيال       .سازد را مبتال مي  و انسان

، حيوانـات   هاي متعدد كنـه  در طيف وسيعي از جانداران از قبيل گونهكه ) 17 – 10تصوير (

وحشي و اهلي از قبيل گاو، گوسفند، بز، اسب، خوك، شتر، گـاوميش و همچنـين سـگ و    

  . جود داردوگربه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ركتزيا عامل بيماري تب كيو – 17 – 10تصاوير 

ــخيص       ــق تش ــط از طري ــدارد فق ــات ن ــي در حيوان ــاري عاليم ــن بيم ــه اي ــايي ك از آنج

   .در حيوانات دشوار است	آن پيشگري از آزمايشگاهي قابل رديابي است و لذا 

دامپزشـكان، دامـداران،   . داردانتقال بيماري به انسان بويژه از گاو، گوسفند و بز اهميـت  

تواننـد عامـل    هـا مـي   كنـه . كارگران فرآوري گوشت و شـيري در معـرض آلـودگي هسـتند    

نـدرت در انتقـال آلـودگي بـه انسـان نقـش ايفـا         بيماري را به حيوانات انتقال دهنـد ولـي بـه   

د جفت، مايعات جنيني، ترشحات زايماني و شير از منابع مهم عامـل بيمـاري هسـتن   . كنند مي

جنـين سـقط شـده و مصـرف محصـوالت لبنـي       پيشگيري در رعايت اصول بهداشتي و دفع 

در   سـير بيمـاري   .آنفلـوآنزا اسـت    عالئـم   شـبيه   آن  بـاليني   عالئـم  در انسـان  .پاستوريزه است

  همـراه   جنـين   و سـقط   پسـتان   و تـورم   ريوي  با عوارض  و گاهي  است معموالً پنهاني  حيوانات

  .  است

                                                           

١ Query fever  
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هاي بعدي را كاهش دهد  تتراسيكلين ممكن است ريسك سقط اهاي آبستن ب ن دامدرما

  .كند اما بطور كامل مشكل را برطرف نمي

 

  زخم شاربن يا سياه

سمي و بـا مـرگ سـريع     صورت سپتي شاربن بيماري حاد عفوني همراه با تب است كه به  

رود آلودگي به دسـتگاه  روش طبيعي انتقال به وسيله غذا و آب از طريق و. شود مشخص مي

اشـتهائي، نشـخوار    ادرار شترهاي بيمار به سرعت تيره شده و عالئم تب، بـي . گوارشي است

نامنظم، نشستن به زمين با سركشيده، تنفس سريع، دل درد، لگـد زدن بـه زمـين، نـاتواني در     

اسـهال،  . شـود  ايستادن و مرگ ناگهاني طي چند سـاعت بعـد از وقـوع عالئـم مشـاهده مـي      

شـاربن  . افتد زدگي راست روده در بعضي حيوانات بيمار اتفاق مي آلود و بيرون دفوع خونم

شود، كه اين حالـت باعـث اشـكال در تشـخيص      در شتر غالباً با تورم زيرجلدي مشخص مي

گونـه   شـود و هـيچ   خون بعد از مـرگ منعقـد نمـي   . اين بيماري از شاربن عالمتي خواهد شد

از واكسـن شـاربن گـاوي ممكـن اسـت،      ). 18 – 10تصوير (گيرد بازرسي الشه نبايد انجام 

  . براي شتر نيز استفاده شود

  

  

  

  

  خونروي  – 18 – 10تصوير 

  از بيني شتر مبتال به شاربن

  

RR1شاربن عالمتي
  

بيماري سيري ناگهاني داشته و طي چند روز به . اين بيماري به صورت حاد عفوني است  

م ابتدا با تب و سپس نشخوار نامنظم شـروع شـده و سـپس    ظهور عالئ. شود مرگ منتهي مي

                                                           

١ Black leg  
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اشتهايي، عدم تمايل به حركت، لنگش هنگام حركت، سفتي پـا، تـورم در شـانه يـا پـاي       بي

عقب، افزايش تورم و خيزدار شدن سريع آن، افزايش تـنفس، خرخـر، خوابيـدن بـه طـرف      

د تـنفس، درد شـديد و   سالم، ناتواني در ايستادن، كـاهش و تنگـي تـنفس، همـراه بـا تشـدي      

درجـه تنـزل    4تا  2ساعت قبل از مرگ در حدود  24درجه كه  40افزايش درجه حرارت تا 

  .  نمايد مي

گـرم بـه ازاء هـر    ميلـي  5تتراسيكلين بـه انـدازه    درمان با تزريق وريدي يك دوره اكسي  

م كيلوگرم وزن بدن و در صورت دسترسي بـه تـورم خيـزدار، تزريـق در ايـن قسـمت انجـا       

بعد از مرگ، الشه . غالباً درمان به علت سرعت و دوره كوتاه بيماري تاثيري ندارد. شود مي

را به دليل عفونت نبايد باز كرد و الزم است به سرعت در آهك دفن شده و لـوازم و محـل   

شـترهايي كـه در تمـاس بـا شـتر      ). 19 – 10تصـوير  (آلوده شده را به دقت ضدعفوني نمود 

  .بايد براي مدت ده روز از بقيه شترها جدا و تحت مراقبت قرار گيرند بيمار بوده اند،

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  سياه شل يا عالمتي شاربن علت به عفوني ماهيچه – 19 – 10تصوير 

  

  پاستورلوز

. شـود  سـمي هموراژيـك در شـتر مـي     عفونت حاد با پاسـتورلومولتي سـيدا باعـث سـپتي      

  . ارش شده استبيماري از آفريقا، هند، ايران و شوروي گز

تورم حلق، غبغب و صورت تا سطح وريد صورت همراه با تورم و زخم زبـان از عالئـم     

اشتهايي، لرزش، سفتي عضالت و سسـتي   شيوع اين بيماري با تب ناگهاني، بي. بيماري است

. شـود  كتفـي ظـاهر مـي    بدن شروع شده و تورم مشخص و دردناكي در ناحيه حلقي، يا پيش
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روز تلف و يا مـدتي پـس از تشـكيل آبسـه در      8تا  2مكن است، طي مدت شترهاي بيمار م

جنـين   در ابتداي بيماري شـترهاي آبسـتن سـقط   . كتفي بهبودي حاصل نمايند غدد لنفي پيش

  . نمايند مي

گـرم بـه ازاء هـر كيلـوگرم وزن بـدن تزريـق        ميلي 5تتراسيكلين به مقدار  درمان با اكسي  

سولفاديميدين نيز به صورت محلول . روز تجويز شده است 5تا  4داخل وريدي براي مدت 

گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بـدن در روز نخسـت و سـپس     ميلي 2/0درصد با مقادير  3/33

  .شود گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن روزي يكبار متعاقب آن تجويز مي ميلي 1/0

  

  ميكوزيس ساكتينو

شدن باالتر از زانو و مفصل خرگوشي در پوست شكل پوستي آن در شتر با قارنقاريايي   

هاي مختلف بدن و پوست انداختن موضعي در نقاط محـدودي از   و تشكيل آبسه در قسمت

دوره كمـون  . شـود  اندازي مشخص مـي  پوست و باقي ماندن نقاط ترميم شده، بعد از پوست

متغيـر بـوده و   روز و مـدت بيمـاري از چنـد هفتـه تـا بـيش از دو مـاه         12اين بيماري حدود 

ابتدا تـورم دردنـاكي در پوسـت بـه     . افتد بيماري در هواي سرد بيش از هواي گرم اتفاق مي

سـپس مركـز   . شـود  متر تشكيل شده، كه منجر به كچلـي مـي   سانتي 8تا  7اندازه قطر تقريبي 

كه مركز موضع فشار داده شـود، چـرك غليظـي     در صورتي. شود تورم خشك و سخت مي

آيد، كـه   سمي در مي  اگر بيماري زود درمان نشود، به حالت سپتي. شود مي در لبه آن ظاهر

اشـتهايي، التهـاب غـدد، همـراه بـا آلـودگي شـديد بـا          اين حالت با افزايش دماي بـدن، بـي  

با قـرار  . شود گونه عالمت داخلي ديده نمي معموالً در الشه هيچ. شود الريه مشخص مي ذات

شتر حتي بعـد  . گيرد وي موضع قانقاريا شده درمان انجام ميكننده در ر عفوني دادن باند ضد

 10زيـرا حـداقل تـا مـدت     . از بهبودي كامل نبايد در محل شترهاي سالم يك جا قرار گيرد

  . هاي تازه وجود دارد روز بعد از بهبودي امكان ظهور زخم
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 پوست  نكروز مسري

1
   

سـازد و   مبتال مـي به طور انفرادي رها را شت  كه  است  يدارشديداً واگير  باكتريايي  بيماري  

  سـطحي   فـاوي نل  هاي عقده  شدن  ها و بزرگ آبسه  تشكيل ،پوست  شدن  چركيسوختگي، با 

  عوامـل و محـل ورود  مسـاعد    ازعوامـل   بـا خـار و خاشـاك     شـدن   زخمي. شود مي  مشخص

لـدي ظـاهر و زخـم    صـورت تـورم زيرج   بيمـاري ابتـدا بـه   . باشد شترها مي  در ميان زا بيماري

هـاي سـالم جـدا و از آن چـرك خـارج       محل متورم خودبخود از بافت. كند عميقي پيدا مي

ترين محل سرايت و ايجاد زخم در نواحي پشت، شانه، قاعده گردن و كوهـان   مهم. شود مي

ايـن بيمـاري   . شـود  ولي گاهي در ناحيه تهيگاه و پاها نيز يافت مـي ). 20 – 10تصوير (است 

تـوان از نكـروز    جيره غذائي ارتباط دارد و با بهبود تغذيه و افزودن نمك به جيره مـي به فقر 

  .مسري پوست جلوگيري كرد

. دهنـد  ها را شستشو مي ها را خارج و سپس با مواد ضد عفوني زخم جهت درمان، چرك

  . بيوتيك در بهبودي موثر است مصرف آنتي

  

  

  ديدگي ايجاد تورم و آسيب - 20 - 10تصوير 

  كوهان شتر                          
  

  

  

  

  كزاز

توسـط   ديـده  هـاي آسـيب   يـا بافـت   هـا  كه با عفـوني شـدن زخـم    كزاز مسموميت خوني

تتاني حاصـل شـده و بـا تـب، تشـنج، انقبـاض شـديد عضـالت ارادي و سـپس           كلستريديوم

داخـل   بـا تزريـق  . افتـد  روز اتفـاق مـي   4الـي   3مرگ بعـد از  . اختالالت تنفسي همراه است

تتاني در ابتداي ظهور بيماري تاحـدي بيمـاري    هزار واحد ضد سم كلستريديوم 200 وريدي

ديـده   هـاي آسـيب   هـا يـا بافـت    مسموميت خوني كه با عفوني شـدن زخـم  . كند را درمان مي
                                                           

١Anthrax 
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تتاني حاصل شـده و بـا تـب، تشـنج، انقبـاض شـديد عضـالت ارادي و         توسط كلستريديوم 

با تزريق داخل . افتد روز اتفاق مي 4الي  3مرگ بعد از . است سپس اختالالت تنفسي همراه

تتاني در ابتداي ظهور بيماري تاحـدي بيمـاري    هزار واحد ضد سم كلستريديوم 200وريدي

  . كند را درمان مي

  

  مايكوپالسموزيس

 بـه  قادر و تناسلي ادراري دستگاه تنفسي، ويژه به مخاطي سطوح روي مايكوپالسماها  

  .شوند باعث مي حيوان اين در بيماري هستند وايجاد كلني ايجاد و رشد

 بـين  در لپتوسـپيروز  بيمـاري  و عفونـت  هـاي باكتريـائي ديگـري ماننـد وجـود      بيماري  

ديـده شـده    مجـاور  كشـورهاي  و بلوچسـتان  و جنوبي، سيسـتان  كشتاري خراسان شترهاي

 و بـراي انسـان   يههمسـا  كشـورهاي  انواع جديدي از اين بيماري از مسير خطر ورود. است

 مدفوع از مختلفي از اشريشياكلي هاي چنين سويه هم. شود مي گوشزد ها ساير دام چنين هم

  .جدا شده است مختلف جغرافيائي مناطق در سالم شترهاي

ها منجر به تغييرشكل يافتگي درون كليه و نواحي ديگـر شـود    ممكن است بعضي از بيماري

  ).24-10تا  21-10تصاوير . (ه خوبي قابل مقايسه استكه از اجزاي سالم بعد از كشتار ب

  

  

  

  

  

  

  كليه سالم با رنگ طبيعي -22 – 10تصوير              كليه تغيير رنگ  - 21 - 10تصوير 

  شكل يافته   و               
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         كبد نكروزه شده شتر -23 – 10تصوير 

        

  

                                                                      

   ويروسي  هاي بيماري -3 – 10

TPشتر  آبله

1
  

 و دركشـورهاي   شديداً واگيردار اسـت  عفوني هاي بيماري جمله و از  ويروسي  بيماري  

 نشخواركنندگان تمام.شود مي ديده كرات به ايران از جمله آسيا غربي جنوب و افريقائي

و  بـوده  يكديگر با تماس در چرا در زمان شتر و گاوميش و بز و فندگوس و گاو از جمله

در هر يك از فصول سال اتفاق افتـد، شـتر در   . باشند مي آبله ابتال به حساس و مستعد بسيار

باشد، ولي شترهاي جوان بين يك تا دو ساله بيشتر  هر سني نسبت به بيماري آبله حساس مي

تار حاشي بيمار تغيير كرده و به كنـدي دنبـال مـادر يـا گلـه      رف. شوند به اين بيماري مبتال مي

رود و  كوهـان تحليـل مـي   . نمايـد  خوابـد و بطـور رقـت آميـزي نالـه مـي       حركت نموده، مي

  مراحـل   داراي. لرزد شود و پاها به علت ضعف مي هاي تيره پشت و تهيگاه مشخص مي مهره

  هـا و نـوك   ، پسـتان  مخاطي ، غشاي پوست  بر روي  ريزي  هاي دانه  و با تشكيل  است  متعددي

شود  مي  و خشك  شده  پاره  از مدتي  و پس  شده  تاول  به  تبديل  شود كه مي  ها مشخص پستان

و بعد از كنده شدن، اثر زخـم دائمـي از   گذارد  مي  را بر جاي  هايي ها و دمل و از خود پوسته

قبـل از هـر چيـز تـورم اطـراف سـر        ).30 – 10تـا   25 – 10تصاوير (گذارد  خود برجاي مي

هـا مـانع تغذيـه     تـورم لـب  . شـود  هـا ظـاهر مـي    اشتهايي، يبوست و تورم لب همراه با تب، بي

                                                           

TPTP

١ Camel pox 

 تغيير شكل يافتن -24 – 10تصوير 

ساله بيمار هاي قلب در شتر  يك ميكروكارديت



  پرورش شتر راهنماي/  344

هـاي متـورم چشـم هـا باعـث آسـيب مـوقتي در بينـائي خواهنـد شـد، در            شترگشته و پلـك 

و  كننـد، بلكـه در روي پوسـت پاهـا     ها و سر رشد مي شديدترين حاالت نه تنها در روي لب

شوند و در صورت ابتال بافت ملتحمه چشم، ممكـن اسـت    حتي تمام سطح بدن نيز ظاهر مي

شـترها    بچه  در ميان  خصوص بهدر صورت شدت و عدم درمان . كوري دائم نيز حاصل شود

شـتر در    هـاي  بيمـاري   تـرين  و شـايع   تـرين  از متداول  شتر يكي  آبله بيماري. ايدنم بروز  تلفاتي

در   آن  از مشـاهده   دارد و مداركي  طوالني  سابقه  ايران  شترهاي  دربين  و بروز آن  است  ايران

   . موجود است  مختلف  هاي سال

تـر جـدا    ها و شترهاي مسـن  براي پيشگيري حيواناتي را كه شديداً مبتال هستند، از حاشي  

سـمت مبـتال، پمـاد    را شسـته و روي ق  هـا  ها و دمل پوسته كننده ضعيفي  كرده و با ضدعفوني

هـا و جلـوگيري از خـارش روي     توان براي نرم شدن، پوسـته  روي، بوريك، يدوفورم را مي

هـا   ماليدن روغن كرچك هر صبح و عصر براي جلـوگيري از تـورم دانـه   . ها گذاشت پوسته

ليتر عرق نيشكر به آن خورانيـد و بـراي    ميلي 100اگر بيمار دچار تب شود، بايد . مفيد است

ــانوي و ايجــاد ذاتجلــوگير هــاي حلــق بايــد  الريــه چــركين و ديگــر آبســه  ي از عفونــت ث

شتري كه قادر نيست آب بياشامد، بايد به آن در فـرو  . الطيف تجويز شود بيوتيك وسيع آنتي

بردن آب از گلو كمك كرد و غذاي نرم و تازه در اختيار شتر مبتال گذاشت و در صـورت  

  . ورت خوراكي تجويز نمودگرم سولفات منيزيم به ص 150لزوم 

  

  

  

  

  

  

  آبله ثانويه عفونت ثارآ -26- 10عالئم آبله روي                      تصوير  - 25- 10تصوير 

  .اند شده چركي ها كيست كه                               بدن شتر
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  له با عالئم روينمونه بارزي از شتر ابتال به آب - 30 – 10تا  27 – 10تصاوير 

  بيني و صورت

1بيماري اكتيماي مسري
   

. هاي خانواده آبله از زير گروه پاراپاكس ويريده است عامل بيماري اكتيما جزو ويروس  

شـناختي وجـود دارد ولـي اخـتالف      هاي ويروس اكتيماي واگير اخـتالف زيسـت   بين سويه

ولـي   .حدت بااليي برخوردار استبيماري آبله از مانند . ها دكر نشده است پادگني براي آن

ه خيلي از عوامل محيطي مقاوم بوس روي .بيماري زبان آبي تشخيص داده شود و از آبله دباي

  .كنداست ولي شرايط مرطوب را تحمل نمي

 متـداول ) درماتيـت پوسـتولي واگيـر    ،كروت ،orf زخم دهان،(كتيما بيماري واگيردار ا  

كروت ضـايعات  . شود و در مواقعي در شتر نيز ديده مياشد ب گوسفند و بز مي هائي مانند دام

از طريق تماس مستقيم بـا دام آلـوده يـا از     انسان .باشد مي) افزايش يابنده(از نوع پروليفراتيو 

   .شود مبتال به اكتيما به اين بيماري مبتال مي دامطريق تماس با كاميون حمل 

                                                           

TPTP

١ Contagious ecthyma 
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صورت  و تورم سر ،بيني، دراطراف پوزهضايعات دهاني  ،عاليم كلينيكي شترهاي بيمار  

هاي جوان ضـايعات روي لثـه هـم     در محل اتصال مخاط و پوست دهان و بيني در دام. است

هـاي مسـني كـه داراي سيسـتم ايمنـي       دام). 34 - 10تـا   31 – 10تصـاوير  (شود  مشاهده مي

روي تـاج   جراحات ممكن است بـر . باشند نيز ممكن است به بيماري مبتال شوند ضعيفي مي

سرپستانك مشـاهده   روي اندام تناسلي خارجي يا پستان و ،روي ملتحمه چشم ،بين سم ،سم

درصد مرگ و مير در بين حيوانات زياد نيست به استثناي زماني كه دام جـوان شـديداً   . شود

هاي مبتال با توجـه بـه    دام. دهد كند مرگ و مير رخ مي مبتال شده و از شير خوردن امتناع مي

ضايعه، ممكن است از خـوردن، راه رفـتن، مكيـدن شـير از مـادر يـا شـير دادن پرهيـز          محل

هاي باكتريال ثانويه يا آلودگي به مياز ممكن است در محـل ضـايعات ايجـاد     عفونت. نمايد

. باشد و عوارض اندكي دارد عفونت حاصل از ويروس اكتيما معموالً خود محدود مي. شود

ها بايد ضدعفوني شـود و از ايجـاد    زخم. ها نبايد كنده شود ضايعات و كروتبراي درمان، 

كه قـادر بـه شـير خـوردن     نوزادان در  .گرددهاي باكتريال ثانويه جلوگيري  مياز و يا عفونت

از ورود يـا  ، بايـد  پيشـگيري بـراي  . لوله معدي اقـدام شـير دادن نمـود    از راهتوان  نيستند، مي

در مواردي كه بيماري در گلـه مسـتقر شـده اسـت      .تماس دام آلوده به گله جلوگيري نمود

 در اكتيمـا  بيمـاري  جهت كنتـرل  در موردي در كشور،  .كوبي استفاده نمود توان از مايه مي

  .است شده ي استفادهبهبود بزي آبله واكسن از آلوده شترهاي گله

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اگيرداريك شتر سه ساله يا سرباد كرده در نتيجه اكتيماي و - 31 -10تصوير 
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  ضايعات در اطراف  - 32 - 10تصوير 

  پوزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضايعات در اطراف دهان و بيني و نيز مخط دهاني -  34 -  10و  33 – 10تصاوير 

  

  

  

 هاري
1
   

  مركـز دسـتگاه    عفونـت   موجـب   كـه   اسـت   اي كشنده  العاده حاد و فوق  ويروسي  بيماري  

عـوارض   .يابـد  مـي   هار انتقـال   حيوانات  توسط  از گرفتنگ  وسيله به  بيماري. گردد مي  عصبي

اي بـروز   صورت خارش شـديد، كـف كـردن دهـان، فلجـي عضـوي و صـدمات ماهيچـه         به

 شـترهاي گـري، حيـوان بـه    -در حالت پرخاش. دو شكل هاري در شتر وجود دارد. كند مي

تـرس و  گيرنـد و در شـكل خـاموش، عالمـت اصـلي       ديگر و انسان حمله كرده و گـاز مـي  

نصـيب حيـوان     و مـرگ   باالرونـده   فلـج در نهايـت  . وحشت حيوان همراه با نعره زدن اسـت 

  .است  مهمي  مشكل  افغانستان  نزديك  مرزي  در منطقه  هاري  بيماري. شود مي

  . درماني براي هاري وجود ندارد

                                                           

١ Rabies 
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  آنفلوآنزا

سـرما و  . كنـد  مـي اين بيماري ويروسي اسـت، كـه معمـوالً در هـواي سـرد دام را مبـتال         

اشـتهائي، كسـلي، آبريـزش     در ابتـدا كـم  . يخبندان عوامل مستعدكننده، اين بيمـاري هسـتند  

تب همراه با سرفه نيز در مراحـل پيشـرفت بيمـاري قابـل روئيـت      . شود چشم و بيني ديده مي

شـترهاي بيمـار بـه سـرعت قـواي بـدني خـود را از        . بيمار، يبوست گاهي اسهال دارد. است

بهبودي يـا مـرگ طـي    . شوند هند و مواقعي متعاقباً به بيماري ذات الريه دچار ميد دست مي

  .افتد روز اتفاق مي 15الي  10مدت 

  .درمان اين بيماري مانند بيماري ذات الريه و پاستورلوز با دادن سولفاديميدين است

  

  طاعون

بيمـاري ممكـن   گاهي اوقـات  . شوند معموالً شترها به حالت خفيف اين بيماري مبتال مي  

اشـتهائي، نشـخوار نـامنظم، سـپس لـرزش       تـب، بـي  . الريـه تـوام باشـد    است بـا عارضـه ذات  

عضالت، تشنج، دندان قروچه، ريزش اشك، سرفه و اسهال آبكي حاوي خـون و مخـاط از   

  .شود شتر مبتال به طاعون حاد نمي. عالئم اين بيماري است

  

  يا كرونا مرس

1كه به كرونا هسندروم تنفسي خاورميانيا  مرس  

  از ، خـانواده بزرگـي  نيـز معـروف شـده    

هاي مختلفي را از سرماخوردگي معمولي گرفته تا سـندرم حـاد    بيماريكه  هستند ها ويروس

2ســارس(و شـديد تنفسـي   

ايــن بيمـاري بــه نـام ســندرم نارسـايي تنفســي    . كننـد  ايجـاد مــي ) 

3خاورميانــه

. شــود  يخوانــده مــ  MERS-CoVشــناخته شــده اســت كــه بــه اختصــار      

هـا تـا بـه طـور مـداوم تـا        و مطالعه بر روي آن كشف شدند 1965ها در سال  كرونوويروس

. در عربستان سعودي گـزارش شـد   2012اولين بار در سال و  ادامه داشت 1980اواسط دهه 

                                                           

١ Coronaviruses 
٢ Sars 
٣ Middle East respiratory syndrome coronavirus 
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ويـروس ايـن بيمـاري نـوعي      .معمولي استRNA  ژنوم   ها داراي يك ساختاركروناويروس

انـد، مشـابه    هايي كه تا به حال شـناخته شـده   هيچ يك از ويروس ويروس تاجدار است كه با

 .نيست و تا كنون هيچ واكسني براي آن كشف نشده است

هـاي قلبـي،    افرادي كه همزمان داراي بيماري ديگري باشند و كودكان مبتال بـه بيمـاري    

 كـه  سـرماخوردگي  معمـوالً شـدت  . هسـتند  هـا  معرض خطر ابتال به كرونـاويروس  در بيشتر

 هـا  راينـوويروس  از  هـا كـه پـس    كرونـوويروس . آن باشـد بيشـتر اسـت    عامل كروناويروس

عامل ابتال به سرماخوردگي هستند، بيشتر در زمستان و بهار باعث سـرماخوردگي   بزرگترين

شـوند، امـا پـنج نـوع از      هـا بيشـتر در حيوانـات ديـده مـي      اگرچه كرونـو ويـروس   .شوند مي

كـه علـت بيمـاري     تشخيص ايـن . دهد ان را تحت تاثير قرار ميبدن انس دستگاه تنفسي	ها آن

سـختي   هـا بـه   كرونو ويروس باشد يا خير كمي مشكل است، چرا كه برخالف راينـوويروس 

هنوز منشاء اين ويروس مشخص نيست امـا پژوهشـگران    .كنند در آزمايشگاه رشد و نمو مي

 .يا پرنـدگان ايجـاد شـده باشـد    دهند، اين ويروس در اثر جهش در بدن جانوران  احتمال مي

تب، سـرفه و تنگـي   . عالئم بيماري مرس هم در مراحل اوليه به سرماخوردگي شباهت دارد

تـر و در صـورت عـدم دريافـت      نفس از عالئم آغازين بيماري هستند كه بـه تـدريج وخـيم   

ها منجـر   هاي بهداشتي به مشكالت تنفسي شديد و عوارض گوارشي و نارسايي كليه كمك

مانند سرماخوردگي از طريق ترشحات بدن موجود آلوده قابل انتقـال اسـت    بيماري. هد شدخوا

بيشـتر مبتاليـان بـه ايـن بيمـاري،       .يابـد  و با عطسه و سرفه بيمار يا ناقل ويروس، در فضا نشر مـي 

درصـد از   30انـد و حـدود    هاي يك بيماري ريـوي شـديد را گـزارش كـرده     عالئم و نشانه

 ).38 - 10تا  35 – 10تصاوير ( اند ود را از دست دادهخ مبتاليان زندگي

مصرف محصوالت حيواني خام و پخته نشده، از قبيل شير و گوشت خطر بسيار زيادي براي ابتال 

الت ومحص. ها را در پي دارد اي از عفونت به انواع مختلف بيماري و آلوده شدن به انواع گسترده

مل و مصرف شـوند تـا بـا    ح، ايمن هستند اما بايد با احتياط حيواني پخته شده و يا پاستوريزه شده

با پاستوريزه كـردن و  كه گوشت و شير، موادي مغذي هستند . محصوالت خام تماس پيدا ننمايند

  .باشند يا پختن مناسب قابل استفاده مي
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 اين بيماري بين انسان و برخي حيوانات مشترك است و حيواناتي مانند شـتر، خفـاش و ميمـون و   

هـا، حيوانـات    عـالوه بـر انسـان    .تواند بيماري را به انسان متقـل كنـد   تماس با حيوانات آلوده مي

تعـداد بـااليي از شـترها در قطـر، مصـر و      . انـد  زيادي نيز تاكنون به ايـن بيمـاري مبـتال شـده    

  .اند را در خونشان داشته مرس هاي ضد ويروس بادي عربستان سعودي، آنتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شترهاي مبتال يا احتمال ابتال به بيماري مرس و نوع  -38 - 10تا  35 – 10تصاوير 

  داري شتر مراقبت كارگر در موقع نگه

  

   انگلآلودگي به  - 4 - 10

 گـذارد و  دام تاثير منفي مي توليدات، روي كارآيي كاهش دليل به انگلي هاي عفونت  

 مختلـف  هـاي  بيمـاري  لمقابـ  در شـتر  .گـردد  عمـده  اقتصـادي  ضررهاي موجب تواند مي

حيـوان خطرسـاز    ايـن  بـراي  هـا  بيمـاري  از برخـي  تنهـا  و دهـد  مـي  نشـان  خود از مقاومت

 كرمي هاياز آلودگي برخي تنها و باشد مي باليني تحت انگلي هاي بيشترعفونت .باشد مي

 هستند سلولي داخل ياخته هاي تك بعضي از انگل .شوند شترها در تلفاتي باعث توانند مي
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تـرين عوامـل    شـايع  انگلي هاي عفونت. شوند پروتوزوآيي باعث بيماري مي منشا ضي باو بع

كريپتوسـپوريديوم  . باشـد  مـي  جهـاني  وسـيع  پراكنـدگي  بـا  و حيـوان  و انسان بين مشترك

 و متنـوع  دار هـاي مهـره   ميزبان است و جهاني گسترش با و مشتركي بيماري آنتروپاتوژني

 از مسـير  هـا  آب احتمـالي، آلـودگي   منشا .حدي شايع استدارند و در ايران تا اي گسترده

  .است وحشي و اهلي حيوانات ساير مدفوع و انساني هاي فاضالب

  

   خوني هاي انگل - 1 – 4 – 10

 بـه  بيشـتر  آناپالسـموز،  و ماننـد تريپانوزوميـازيس   خـوني  هاي انگل به شترها آلودگي  

 بخصوصـي  فصل در كه باشد مي ها كنهها مانند انواع مگس و  انگل اين ناقلين وجود علت

بـه   را انگلي آلودگي تواند بااين عوامل مي صحيح مبارزة بنابراين .كنند مي فعاليت سال از

   .برساند حداقل

  

1سورا
   

 شـمار  بـه  كوهانه يك شتر در خطرناك و بيماريزا عوامل ترين مهم از خوني هاي انگل  

،  معمـوالً شـتر    كهباشد  مزمن يا و حاد تحت حاد، يك بيماري است ممكن سورا .آيند مي

درصد شترها در ايران داراي ايـن   10تقريباً كمتر از  .سازد مي را مبتال  و گاوميش  ، گاو اسب

 سورا بيماري مسبب اوانسي، تك ياخته تريپانوزوما خون شتر به آلودگي. آلودگي هستند

 ناقـل منتقـل   گزنـده  تحشـرا  توسـط  انگـل  ايـن ). 39 – 10تصـوير  (حيوان است  اين در

  مشـخص   ، الغـري  خـوني  ، كم و مداوم  پراكنده  با تببيماري .ندارد شود و ميزبان واسط مي

  نسبت سورا را  شتر به  آلودگي  ميزان  ايرانشهر باالترين  شهرستان). 40 – 10تصوير ( شود مي

  .شده است  ارشگز  بيماري  سال  هاي ماه  دارد و تقريباً در تمامي  ساير مناطق  به

  

  

                                                           

١ Typanosomiasis 
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  اي تريپانوزون است بيماري سورا كه زير گونه 1عامل -39 - 10-تصوير  

  

  

  

  

  

  

  

  شتر مبتال به سورا كه با ساير بيماريها كه معموالً گال و - 40 - 10تصوير 

  ذات الريه همراه است

  تريپانوزوما

. آورده اسـت  وارد مـي گير بـوده و خسـارات زيـادي     بيماري تريپانوزوما در گذشته همه  

رنـج  "واژه بـومي مصـطلح   . ايران شايع است شترهايولي هم اكنون به طور پراكنده در بين 

هاي مختلـف بـه شـتر     اين بيماري بوسيله تريپانوزوما اوانسي از طريق مگس. باشد مي "اسب

هـاي موسـمي كمتـر     شود و در نواحي خشك در مقايسه با نـواحي پسـت بـا بـاران     منتقل مي

افتد و با تـب، الغـري، كـم     معموالً بيماري به صورت مزمن در شتر اتفاق مي. شود ه ميديد

يابـد، سـقط    خوني و اسهال همراه است و توليد گوشت و شـير بـه مقـدار زيـاد كـاهش مـي      

                                                           

١ T. evansi 
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نشـاني  . شـود  جنين، زايمان زودرس و عدم تغذيه ديالق باعث كاهش بازدهي گله مبتال مـي 

اشـتهائي، سـرفه، الغـري تـدريجي و آمـاس زيـر شـكم، سـينه،          بيماري در نزد روستائيان بي

كشاله ران، غالف قضيب و پستان است كه در مراحل آخر چرك نموده و به خارج سـرباز  

در حـاالت  . نماينـد  را داغ مـي  معموالً روستائيان براي از بين بـردن ايـن آمـاس آن   . نمايد مي

افتـد ولـي    ول يـا دوم بيمـاري اتفـاق مـي    شود كه غالباً در سال ا مزمني به مرگ شتر ختم مي

حالت حاد بيماري بـا تـب دائـم و    . سال نيز زنده بمانند 3-4بيماران ممكن است براي مدت 

شـود و بيشـتر در اواسـط تابسـتان ظـاهر و       هاي خوني مشخص مي وجود تريپانوزوم در رگ

  . شود بدون اينكه دامپزشك فرصت مداوا داشته باشد، دام سقط مي

جه داشت از نواحي كه شترها به بيماري تريپانوزوما مبتال هستند، به هيچ وجه شـتري  بايد تو

در طـول  . خريداري نشود و شترهاي تازه وارد تا مدت يك ماه با گله شـتر مخلـوط نشـوند   

  . اين مدت روزانه بايد دماي بدن و خون شتر براي بيماري خفته تريپانوزوما آزمايش شود

  

  اي ياخته هاي تك اريساير بيم - 2 –4 – 10

اي مانند توكسوپالسموز، كوكسيديوز، تيلريوز و آناپالسموز كـه   ياخته هاي تك بيماري  

  . شود، در شتر نيز وجود دارد معموالً در نشخواركنندگان ديگر نيز مشاهده مي

  

  برونشيت انگلي

بـز   الريـه كرمـي در شـتر و همچنـين در گوسـفند و      برونشيت حاصل از كرم ريه يا ذات  

هـا توسـط    تعداد زيادي از نوزادان اين كـرم بعـد از خـروج از تخـم در نـايژه     . شود ديده مي

ريزش آب از بيني كه ابتدا رقيـق، آبكـي و   . شوند عطسه بيرون افتاده و در چراگاه پخش مي

شـود، گـاهي    كم است، غليظ، كف دار و مخاط مانند شده و داراي رگـه هـاي خـوني مـي    

ها و تب  اشتهايي، يبوست، خارش لب، آسيب لب بي. شود مشاهده مي دماغ نيز اوقات، خون

شترهاي بيمار به شدت ضـعيف شـده و گـاهي    . درجه از عالئم ديگر بيماري است 40باالي 

روز متغير اسـت، ولـي در    15تا  12اوقات قادر به بلند شدن نيستند، معموالً مدت بيماري از 
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ماه طول بكشـد، تعـداد زيـادي از     است تا يكصورتي كه جراحات ريه شديد باشد، ممكن 

  . شوند شترهاي مبتال از اين بيماري تلف مي

  

1باالنتيديوموز
   

مكـرر    هاي اسهال  سازد و با حدوث را مبتال مي  نشخواركنندگان  كه  است  مزمني  بيماري  

  تصـور  بـه   كـه   اسـت   انگلـي   بيمـاري   عامـل . گردد مي  مشخص  در حيوانات  عمومي  ضعف

  .شود و در شترها به تعداد كم ديده مي وجود دارد  نيز در بدن  طبيعي

  

2ساركوسيستوز
  

ايجـاد  ، ساركوسيسـت   بـه نـام   زا بيمـاري   هـاي  اي ياختـه  از تـك   يكـي   توسـط   كه  است  يماريب  

  جنسـي  و تكثيـر   عضالني  بافتانگل در  تكثير غيرجنسي  مرحله . است  دوميزبانه  انگلي كه شود مي

.ايـن انگـل هسـتند     نهـايي   ميزبـان   خـواران  هـا و سـاير گوشـت    گربـه  .است  ميزبان  باريك  در روده

دو انگـل هسـتند كـه باعـث ايجـاد سـكته قلبـي و يـا          4و اوسـينوفيليس  3ها ساركوسيست  

شوند كه طي آن انهدام و مرگ سلولي دائم و غيرقابل برگشت در  مي 5انفاركتوس ميوكارد

رفـتن جريـان خـون و وقـوع يـك       است كه بـه علـت ازبـين   ) ميوكارد( بخشي از عضله قلب

تصاوير ميكروسكپي ايـن انگـل در ناحيـه    . دهد مي  ايست شديد در آن قسمت از قلب روي

  .شود عضله قلب و ماهيچه شتر مالحظه مي

 در هـا انگل ترينشايع از يكي هستند كه سلولي درون هاي ياخته تك ساركوسيستيس  

 هـاي  گونه برخي دارد و جهاني و انتشار كنند ي كه به عنوان ميزبان عمل مياهل چهارپايان

 در بخصـوص  تـوجهي  قابـل  بهداشـتي  اهميـت  و سـازد  مـي  آلوده را نيز انسان انگل اين

  ).46 – 10تا  41 – 210تصاوير ( دارد جهان از خاصي نواحي

                                                           

١ Balantidiumosis 
٢ Sarcocystosis 
٣ Sarcocystis 
٤ Eosinophils 
٥ Myocardial infarction 



 355/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

 هاي كيست ويحا گوشت با خوردن است، انسان ها گونه برخي در كه نهائي، ميزبان  

 اسـت، بـه   فراونـي  زوئيت برادي حاوي كه ساركوسيست يا همان عضالني الياف داخل

 كوچـك  روده ديواره در را تكامل جنسي سير ها براديزوئيت. گردد مي مبتال ياخته تك

 اسـپوروزوئيت بـا   حاوي اسپوروسيست و كردند مي به اواوسيست تبديل و كنند مي آغاز

 گـاو،  يعنـي  واسـط،  توسـط ميزبـان   هـا  آن خـوردن  با و شده دفع نهائي ميزبان از مدفوع

 هاي ساركوسيستيس گونه از برخي. شود مي كامل انگل زندگي چرخه خوك و گوسفند

 ضـعف  خوني، كم تب، اشتهائي، بي وزن، كاهش باعث نتيجه در و ايجاد بيماري به قادر

 ميزبانـان  در يـوان ح مرگ باعث گاهي و جنين هستند سقط شير، توليد كاهش عضالني،

  .شوند مي گوسفند و گاو واسطي همچون

  
  

                        

  آسيب در ميوکارديوم - ٤١- ١٠تصوير     

                           

  ناشی از سارکوسيست در بزرگنمائی باال

  
  
  
  
  

  
  يک سارکوسيست  - ٤٢ – ١٠تصوير 

  در ميوکارديوم قلب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

كيست ساركوسيت كه  - 43 – 10 تصوير

 باعث گرفتگي و اسپاسم عضله در شتر

  شود مي
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   يك ساركوسيست - 44 - 10تصوير 

  در مري شتر

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  ساركوسيست رنگ شده - 46 – 10تصوير 

  در ماهيچه اسكلتي شتر 

  

  

  ريوي هاي انگل - 3 – 4 – 10

،  ريـوي   هـاي  هـا، سـرخرگ   بيضـه   در بنـد   كـه هستند   شكل  نخي  هاي كرم بيماري عامل  

 تـورم  بـه  مبـتال  آلـوده  يشـترها  .شود مي  مزانتر ديده  فاوينل  هاي و عقده  قلب  دهليز راست

 مبـتال  حيوانـات  مـرگ  گـاهي  و عمـومي  نـاتواني  موجـب  شديد آلودگي. شوند مي بيضه

 از ديگـر  و تعـدادي  ايـران  مصـر،  هندوسـتان،  سـابق،  شـوروي  در بيمـاري  ايـن . شـود  مي

  .شود مي ديده شتر دهنده پرورش كشورهاي

شكل فنري  - 45 - 10 تصوير

ساركوسيست رنگ شده در ماهيچه 

  اسكلتي شتر



 357/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

   گوارش  دستگاههاي  انگل - 4 – 4 – 10

  شـترديده   گـوارش   در دسـتگاه   شـكل   نخـي   هـاي  كـرم ع مختلف ماننـد  از انوا  هايي كرم  

  هـا  انگـل از اين  شود و برخي ديده مي شترها  نادر در ميانها به طور  شود كه بعضي از آن مي

  . وجود داردشتر   شرپرو  در اماكن  گسترده صورت  باشد و به شتر مي  مخصوص

  

  همونكوس 

 از يكـي  نمـاتود  اين .دارد شديدي زايي بيماري هك كرمي است هاي آلودگي از يكي  

 قرمـز  جنس نر به رنگ .است تشخيص سادگي قابل به و شتر شيردان هاي كرم بزرگترين

 خوني كم كرم اين باليني ترين عالمت مهم.دارد مارپيچي سفيد و قرمز حالت ماده كرم و

 و دارد ديديخونخـواري شـ   نشـخواركنندگان  سـاير  مشابه شترها در همونكوزيس .است

  .شود مي و تلفات شيردان در زخم و خونريزي باعث

  

   1 تهيداتي  كيست

وجـود دارد    سگ  ويژه به  خواران گوشت  باريك  روده در   كه  است  نواري  كرم آن  عامل  

  قالبـي   شـش   جنـين   هـا داراي  تخـم  .شـوند  مبـتال مـي   بـدان   انگل  تخم  و شترها بعد از خوردن

 ،خون  گردش  دستگاهبه د وورو بعد از   خارج  آن  شوند و جنين مي ها باز رودهدر   كههستند 

معمـوالً در    كـه   اسـت   هيـداتيك   كيسـت   آن  نـوزادي   مرحلـه . گـردد  مـي   منتقـل   بدن  همه به

  بـه   واسـطه   از ميزبانـان   شـود و شـترها يكـي    مـي   مشاهده  و طحال  كبد و ريه همچون  اعضايي

  شـده   وفـور گـزارش    بـه   ايراني  شترهاي  در ميان  هيداتيت كيست به آلودگي. آيند شمار مي

  معمـوالً بعـد از كشـتار مشـاهده      هيداتيك  هاي كيست .)49 - 10تا  47 – 10تصاوير (  است

  در طـي   تـوان  مـي   لـزوم   از كشتار وجود ندارد و در صورت قبل  گردد و معموالً تشخيص مي

در   جراحي  عمليات  گونه  اين اما. نمود  هيداتيك  كيست  برداشتن به  اقدام  جراحي  عمل  يك

هـا   ها از كشـتارگاه  سگ  دور كردن  به  بايد اقدام  پيشگيري  براي .شود نمي  انجام مورد شترها

                                                           

١ Hydatic cysit 
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در  كـه  بودنـد،  هيداتيـد  كيسـت  بـه  آلـوده  درصد شـترها  40حدود  بررسي دريك  .نمود

 هيـداتيك  كيسـت  از ناشي اقتصادي خسارت. بوده اند دهو طحال نيز آلو نواحي ريه،كبد

 منـاطق  بهداشـت در  سـطح  بـاالبردن . كشـتار زمسـتان بـوده اسـت     در كبدهاي حـذفي  در

  .باشد اصولي حل راه تواند شترخيز مي

  

  

  وجود كيست در كبد شتر - 47 – 10تصوير

  

                                             

                            

 

ريه آلوده به كيست - 48 – 10تصوير   

  هيداتيت در  شتر

  

  

  ريه ناسالم -49 – 10تصوير         

  

  

  

  هاي خارجي و پوستي انگل - 5 – 4 – 10

1ساركوپتس  جرب  به  دگيآلو
  )گري( 

ايـن بيمـاري باعـث ضـعيف شـدن دام      .  اسـت  واگيـر   جلدي  بيماري  يك  جرب  بيماري  

چـرب  . گـردد  فت كنـد باعـث  تلفـات در گلـه مـي     گردد و حتي اگر اين بيمـاري پيشـر   مي

شود و ايـن دام شـديداً نسـبت بـه      ساركوپتيك تنها جربي است، كه روي بدن شتر يافت مي

                                                           

١ Sarcoptic mange mites 



 359/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

شـود و اغلـب در    عامل آن بيماري در تمام نواحي چـراي شـتر يافـت مـي    . آن حساس است

يشـتر در  در حالت عـادي عامـل جـرب ب   . شود ندرت در هواي گرم ديده مي هواي سرد و به

هـايي كـه نزديـك بـه هـم زنـدگي        حيوانات با تغذيـه نامناسـب، بـا مـديريت ضـعيف و آن     

ران و سينه است و كه از آنجا عامل جـرب   اولين ناحيه آلوده كشاله. شود كنند، يافت مي مي

گاه ناحيـه شـكم، پاهـا و سـپس بـه سـر و گـردن و نهايتـاً بـه پشـت پخـش             به تدريج به تهي

  ،خـارش  شـديد پوسـت    و تـورم   بـا التهـاب   بيمـاري ). 53- 10تا  50 – 10تصاوير (شوند  مي

  ضـخامت  و افـزايش   مـو   و ريـزش   مجـروح   ناحيـه   در روي  و ايجاد دلمه  ريزي شديد، پوسته

هـاي سـاخته    خارش به علت تونل. شود مي  مشخص  پوست  و چروك  چين  و افزايش  پوست

  ت رصـو هموي ناحيـه مبـتال كنـده شـده و بـ     . دشده در پوست بوسيله عامل چرب وجود دار

عـوارض ثـانوي ناشـي از چـرب باعـث      . مانـد  موئي روي پوسـت بـاقي مـي    پينه هاي تيره بي

كاهش تغذيه، كاهش فعاليت ايجاد عفونت هاي ديگر و كمبـود عناصـر غـذائي و بـاالخره     

  ايـن   به  گري  .است  هاز ديرباز بود  ايراني  شترهاي  در ميان  بيماري  اين .شود موجب مرگ مي

  تنهـا بـراي    باشـد نـه   نفر شتر آلوده  اگر يك  حتي  كه  برخوردار است  اي ويژه  از اهميت  علت

. نيـز مضـرخواهد بـود    هسـتند  شـتر در تمـاس    بـا ايـن    كـه   هايي انسان  جوار بلكه هم  شترهاي

اين بـا مشـاهده ايـن    بنـابر . اسـت  شـده   ديـده   نزديك بـه شـتر   افراددر   دست  پوست  آلودگي

  عامـل (  گـري    كنتـرل   بـراي  .بيماري به كمك دامپزشك بايد از شيوع آن جلـوگيري نمـود  

و پيـر    جـوان   كـرد زيـرا شـترهاي    نگهـداري   را جدا از گلـه   پير و جوان  بايد شترهاي)  جرب

  .باشند مي  حساس  بيماري  شديداً به

  مـواردي  .آيـد  مـي   دسـت  به  در پوست  بعد از درمان  جرب  عامل  رفتن  بهبود نيز با از بين  

  موهـاي   كامـل   چيـدن شود به ترتيب شـامل    انجامبايد   گري  مبتال به  بهبود شترهاي  براي  كه

  و مـالش   بـدن   سـطح   كـردن   خشك، و صابون  از آب  با استفاده  بدن  شستشوي، بدن  سطحي

  .و سپس سم پاشي است زبر  با برس  پوست  يقدق
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درصد سـوميتيون بـا سـمپاش در     5/4مانند محلول   ضدگري  هاي سم پاشيدنبا   پاشي سم  

يك سمت بدن و سمت ديگر بدن در روز بعـد اسـت و بـراي درمـان عفونـت هـاي شـديد        

  . نمود  پاشي سم  دام  بدن  رويبايستي هر هفته و براي سه هفته 

بـار مصـرف روغـن تـاراميرا، حمـام ضـد كنـه، مصـرف          3-4ي ديگرعبارتند از داروها  

و تكرار مجـدد آن   4و  1و  1گوكرد، نمك طعام و روغن سوخته ماشين به ترتيب به نسبت 

كـه برحسـب شـدت آلـودگي در      4و  1يا  8و  1روز و يا گوگرد، روغن به نسبت  4بعد از 

درصـد لينـدين بـه وسـيله      5/1ده از محلـول  يـا اسـتفا  . شـود  دوازده روز سه بار مصـرف مـي  

ليتر محلول و  9شود و هر دفعه براي هر حيوان  بار در سه هفته انجام مي اي يك سمپاش هفته

و يـا    مـااليتون  درصـد  75  بـا محلـول    سمپاشـي . باشـد  سه دقيقه زمان براي سمپاشي الزم مي

و   نظيـر آزانتـول    هـايي  مسـ . ن دارداز لينـدي  كمتـري اثـر    مـااليتون با توجه به اين كه   ليندين

  .شوند مي  كار برده به  گري  عليه  هم  بوكوتكس

  

  

  

  گري و چروگيدگي  - 50 – 10تصوير 

1پوست بچه شتر در نتيجه نوعي جرب 
  

  

  

  

                    

  

  ريزش كرك در شتر بر  - 51 - 10تصوير                               

  اثر گري و ورود جرب                              

                                                           

١ mange 
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  گري در شتر در نتيجه نوعي جرب -  53 – 10تا  52 – 10 2تصاوير 

  

1دمودكسجرب   به  آلودگي
  

  آن و ترشـحات   پوسـت   اپيـدرم   اليـه   عالقمند نفوذ به  كه  است  بندپايان  از خانواده  انگلي  

نظيـر    يشوند و درجاهاي مي  مشاهده  بدن  سطحي  هاي معموالً در اليه  جهت  همين  باشد به مي

  شـترهاي در   بيمـاري  .شـود  مـي   يافـت   بيني  و مخاط  گوش  ، مخاط چشم  ، پلك چشم  مخاط

  .  است  شده  گزارش  ايراني

  

2كنه  به  آلودگي
  

هـا   انتشـار كنـه    اصلي  فصل. دارد  شيوع  ايراني  شترهاي  در ميان  كثرت  به  كنه  به  آلودگي  

  خشـك   بياباني  ها در شرايط كنه  غيربالغ  ها و مراحل تخم. ستابهار تا پاييز   حدوداً از اواسط

گيرنـد و   مـي   بلند شترها پناه  در موهاي  زمستان  هاي ماه  ها درطول كنه. بمانند  زنده  توانند نمي

هـا   كنـه . شـود  مـي   مبـتال مشـخص    حيـوان   يا ضـعف   زدگي مانند هيجان يعالئم  از روي  فقط

بيشــتر   دام  هــاي هــا و لــب هــا، گــوش چشــم  و اطــراف  انگشــتان  بــين،  معمــوالً در زيــر بغــل

   .شوند مي ديده

                                                           

١ Demodex 
٢ Ticks 
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هاي انتخابي به عنوان نر گله، بايـد از آلـودگي بـه كنـه و بخصـوص گـري پـاك         لوك  

ها باعث ضـعيف شـدن حيـوان شـده و در فصـل جنسـي        باشند در غير اين صورت اين انگل

  .توانند باروري مناسبي داشته باشد نمي

شود و بر اثر ضـعف   در شترهاي ماده باردار نيز اين عوامل باعث ضعف جسماني دام مي  

  .ميزان سقط جنين به شدت باال مي رود

  

   بيماري پوستي درماتوفيلوز

 نظـر  از. شـود  ديـده مـي   تهيگـاه  و بـدن  پشـتي  سطح كتف، گردن، نواحي پوست در  

   بـه همـراه   پوسـت  شـدن  ضـخيم  .ريـزد  چسـبيده و مـي   هـم  بـه  مبـتال  نواحي موي ظاهري

 اصـلي  خصوصيات از رنگ ايقهوه تا خاكستري به مايل سفيد ضخيم و سفت هايدلمه

 شـديد  تا خفيف آلودگي پوستي درماتوفيلوز، ضايعات داراي شترها اكثر. ضايعات است

 نقـش  در شـتر  بيمـاري  عامـل  انتقـال  در كنـه  ايـن  رسد مي نظر هستند و به هيالوما كنه به

  .دارد موثري

  

  1 بيماري پوستي درماتوفيتوز

شـود   يك نوع انگل در نتيجه كرم گرد است كه منجر به سوراخ شدن پوسـت شـتر مـي     

  )55- 10تا  54 – 10تصاوير (

  

  

  

  

  ابتالي شتر به  - 54 - 10تصوير 

  )2كرم گرد(درماتوفيتوز 

                                                           

١ dermatophytosis (ringworm) 
٢ dermatophytosis (ringworm) 



 363/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

  

  

  

  

  

  

  
 شـود  مـي   از بينـي ميـ توليـد   و باعـث   شترهاسـت   مخصـوص  و  ها مگس  از خانواده  انگلي  

مبـتال    شـترهاي . آورد وجود مـي  به  شديدي  زايي ها بيماري مگس  الرو اين. )56 - 10تصوير(

خـود    ايـن   ورزنـد كـه   مـي   امتنـاع  آب  غذا و نوشيدن  و از خوردن  نموده  درپي پي  هاي عطسه

نظيـر    اي عصبي  عاليم  كه  است ديگر نيز ممكن  برخي. شود ها مي آن  روزافزون  الغري  باعث

  .مبتال شوند  مننژيت به  كه از خود ظاهر سازند و يا اين  مغزي  سنوروس  بيماري

  .گيرد تجويز شده انجام مي  داروهايزيرجلدي   ا تزريقي  بيني  شستشوي با درمان

  

  

  

  

  

  

  عوارض بيماري و مگس روي بيني شتر - 56 – 10تصوير 

  

   كچلي قارچي  بيماري

تمام گلـه   وكند  هاي مسري از جمله كچلي را مهيا مي بروز عفونت هاي قارچي  عفونت 

اي  ، به همين خاطر كچلي بايستي به عنوان يك بيمـاري گلـه   لوده شوندآن آممكن است به 

 ه پنبـه نسـوز خاكسـتري   ا ظـاهري شـبي  بضايعات حلقوي  .در نظر گرفته شده و درمان گردد

عوارض درماتوفيتوز   - 55 - 10تصوير

 روي بدن شتر
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تشخيص يك چنـين كچلـي فقـط    . ورم معروف است رينگ بيماري نام به كه شود مي ديده

افي نيست و نياز بـه شناسـايي درماتوفيـت در زيـر ميكروسـكوپ و كشـت       كبر اساس ظاهر 

تـــرين عامـــل درمـــاتوفيتوزيس در  تريكوفـــايتون وروكـــوزوم مهـــم. باشـــد قـــارچي مـــي

 رهـا د  ايـن قـارچ  . رم پستان باشندزمينه وتوانند  لي از مواقع ميكه خي استنشخواركنندگان 

كچلـي بيشـتر در زمسـتان و     .يابنـد  و موهـا گسـترش مـي   ) چنگال(ت، ناخن ساليه شاخي پو

. يابـد  در مراتع به چرا بپردازند عفونت به شـدت كـاهش مـي    و دهد يل فصل بهار رخ ميااو

 نزديـك  تمـاس  در كـه  بوده و اغلب افرادي راچنين اين درماتوفيت براي انسان بيماريزا  هم

يتون شبيه به بيمـاري اكتيمـاي   تريكوفا از ناشي كچلي پيشرفته مرحله .سازد مي آلوده هستند

1واگير و يا جرب

عالئم باليني در حيوانـات جـوان جراحـات پوسـتي گـرد متعـدد بـا        . است 

يـك بيمـاري    يكچل. گردد موريختگي در سر، گردن و قسمت هاي ديگر بدن مشخص مي

  انسـان   بـه  و سـازد  مبتال مـي  معموال شترهاي جوان زير سه سال را  است كه دارقارچي واگير

 2تـا   1آنهـا بـين    اين جراحات به صورت دايره اي شـكل بـوده كـه قطـر    . شود مي  ز منتقلين

بـر   بيشـتر  بيمـاري  . كـرك و مـو همـراه اسـت    ريزي و ريزش  هو با پوست  باشد سانتي متر مي

اين بيماري در شترهاي مسـن  . شود مي گاهي ظاهر سر، گردن، كتف، پاها و ناحيه تهي روي

به ندرت ايجاد شده و در صورت بروز ، ضايعات پوستي گرد، تيره با از دست دادن خفيف 

مــوي شــتر بــراي رشــد تريكوفــايتون وروكــوزوم و تريكوفــايتون . گــردد مــو مشــخص مــي

ضايعات كچلي همـواره بـه وضـوح     ،تشخيص تفريقي .باشد منتاگروفايتس بسيار مناسب مي

هـاي جلـدي شـامل عفونـت هـاي       قابل شناسـايي نيسـتند و گـاهي اوقـات بـا سـاير بيمـاري       

شـوند بـه همـين     باكتريايي، جرب، تومور، واكنش آلرژيـك و درمـاتوفيلوزيس اشـتباه مـي    

 رايبـ . نمايـد  دليل، شناسايي ميكروسـكوپي و كشـت قـارچ تشـخيص صـحيح را تاييـد مـي       

 جداسـازي  ،هاي حيـوان  هاي سالم و انسان به درماتوفيت دام يجلوگيري از ابتال و پيشگيري

 و فنلـي  هـاي  محلـول  از اسـتفاده  با بستر ضدعفوني و آن درمان و مشكوك و آلوده هاي دام

گيـر و   هاي آفتاب از جايگاه استفاده. كند كمك مي آهك آب و فرمالدئيد و سوزآور سود
                                                           

١ Scab 
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الزم  وروكـوزوم  تريكوفـايتون  عليـه  بر واكسيناسيون ،به غذاي حيوانات A افزودن ويتامين

فرنگـي   ها باعث بيماري به نام گنديدگي سم تـوت  حمله ميكروارگانيسم به پاها و سم. است

  . داروهاي ضد قارچ موضعي مفيد است. شود مي

  

1اسپيروژيلوس فوميگاتوس ناشي از بيماري عفوني قارچي

  

نـد ايـن بيمـاري را از سـاير     توان و مـي  هسـتند  آشـنا  بيمـاري  ايـن  بـا  نشتردارا از بسياري  

سيستم تنفسي را مبتال كرده و با التهـاب   داابتبيماري  .هاي جلدي شتر تشخيص دهند عفونت

توان دو گونه از عاليم باليني را مشاهده  مبتال به بيماري مي در شتر .شود و زخم مشخص مي

در  كـه سـفيد اسـت    -اي قهـوه  هـا  لكـه رنـگ   ،باشـد  ين مآبارز  نوعاول كه  شكلدر . كرد

سـر بچـه شـترها ديـده      معموالٌ در ناحيه ساق پا ، گـردن و  وخالي از مو ديده و گرد  نواحي

دسـت  ، دوم بيماري به صورت عفونت عمومي شديد بر روي سر، گردن، پـا شكل  .شود مي

 – 10تصاوير( واقع گردد شود كه بعدها ممكن است كه مورد حمله كنه نيز و كپل ظاهر مي

شــتر مشــترك بــوده ودر صــورت آلــودگي انســان،   بيمــاري بــين انســان و. )58 - 10و  57

و  پوست منطقه آلـوده ضـخيم  . گردد ضايعات بيماري بر روي بازوان شخص مبتال ظاهر مي

هـاي تشـكيل شـده حـاوي بافـت       پوست .يابد بيماري رو به پايين پا توسعه مي شده و شاخي

تـوان   عوامل قـارچي را مـي   .باشد هاي التهابي، خونابه وعوامل قارچي مي ه، سلولآسيب ديد

شـود   توصيه مي كچلي درمان براي. مشاهده كرد ي ريزها آبسه مو وهاي  فوليكولدر داخل 

 خشـك  اجـازه سـپس  و كه جراحات آشكار بيماري در آغاز بـا آب و صـابون شسـته شـود     

. شـود  مـداوا مـي  قـه مبـتال را بـا داروهـاي ضـدقارچي      منطبايـد   .شـود  ها داده مي شدن به آن

چـون بعضـي از انـواع آن    . ضروري است، در مصرف اين داروها احتياط الزم را بكـار بـرد  

اسـهال،   ماننـد در حيـوان   عوارض جانبيدهد ولي ممكن است  اگرچه بيماري را كاهش مي

 بـراي . رود كـار مـي   بـه  پيشـگيري نيـز بـراي   واكسيناسـيون  . كنـد استفراغ و نـاآرامي ظهـور   

 ها را بـا  آن بستر جدا شوند و مشكوك و آلوده هاي دامپيشگيري از ابتالي دام و انسان، بايد 

                                                           

١ Aspergillusis umigatus 
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گـردد و از ورود دام   ضـدعفوني   فرمالدئيـد و آب آهـك   ،سودسـوزآور  ،هاي فنلي محلول

اسـتفاده از دسـتكش و لبـاس     .در آن بـوده، ممانعـت كـرد   آلـوده  دام  كهي ئها آغلسالم به 

بايـد  . آلـوده الزم اسـت   داما تماس ب اهشخصوص در هنگام تماس با حيوانات آلوده و كم

در لوازم غيرآلوده و مناسـب  ايجاد نشده و از دام  جديدي درهاي جلدي  خراشسعي شود، 

   .بكار گرفته شود هاي پوستي درمان زخم

  
  
  
 

 در قارچي يماريب - 57 - 10تصوير 

                    
بچه     

                      

                                       

                                     

  شتر

  
  
  
  

شتر در قارچي يماريب - 58 - 10تصوير 

   

  طبس منطقه                       

    

  

1ورم پستان -5 – 10
  اي پيشگيري و درمان آنه شتر و راه در 

 باشـد  مـي چهار كارتيه  ساخته شده است و دارايبافت پارانشيم و غدد شيرساز از پستان   

و  هـاي جلـو از هـم بيشـتر فاصـله دارنـد       كارتيـه . انـد  ها از هـم جداشـده   وسيله ليگامان هكه ب

و هر سوراخ  بـا يـك   سوراخ  دو هر پستان داراي. ها كمتر است هاي عقب فاصله آن كاريته

نيسـت چــون  بــراي   ميــزان ورم پسـتان در شــتر زيــاد  .راه دارد كانـال مجــزا بــه مخـزن شــير  

هـاي شـتر از سـر     آيـد سـر پسـتانك    بيرون مي دوشي از هر دو تاسوراخ سر پستانك شير شير

دو مشـكل  .  تر است بنابراين دستگاه شيردوش شتر با گاو فـرق دارد  هاي گاو كوتاه پستانك

                                                           

١ Camel mastitis 
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هـا   سرپسـتانك  يا ايـن كـه   ها در شتر اتفاق بيافتد ممكن است بخاطر شكل سرپستانك عمده

و يـا ايـن    تواند شير بخـورد  ديالق به خوبي نمي كوچك باشند كه علت آن ژنتيكي است و

قابليت مناسـبي بـراي شـير     شود و سر پستانك بزرگ است كه باعث انسداد سرپستان ميكه 

انسـداد سـر    عفونـت مـزمن پسـتان و    لت آن به بددوشي،دوشي نداردكه اكتسابي است و ع

  .ربوط استپستان م

شير به رنگ سفيد كـدر  اوالً . شود داده ميتشخيص با دو خصوصيت ورم پستان در شتر   

 ،لمـس  در موقـع بافت پسـتان  دوم . است لخته هاي چرك متعفنيداراي زرد مانند و  .نيست

اجـازه دوشـيدن و شـير خـوردن توسـط       سرخ رنگ و ملتهب است و شـتر  ،دردناك ،متورم

ورم حيـوان بـا شـدت متفـاوتي بـه      . رود تقارن پستان از بـين مـي   عالوه به. دهد ديالق را نمي

به دليل  و دام حالت تب و افسردگي و خميدگي دارد ،شكل عـاديدر . شود مبتال مي پستان

رتـب شـيردر   درمـان دوشـيدن م  گرچـه بـراي    .شتر اجازه شيردوشي  نمـي دهـد   ،درد پستان

در  .شـود  تب ندارد ولي توليد شير آن كم مي ، داممزمندر حالت . الزم استچندين نوبت 

شـمارش  از راه  بـه صـورت ظـاهري قابـل تشـخيص نيسـت و      ورم پستان  تحت بالينيموارد 

كـه   گيرد كه به وسايل آزمايشگاهي نياز دارد انجام ميهاي سوماتيك موجود در شير  سلول

ايـن  از كـه  سـودان و سـومالي     ، هنـد   ، عـراق در كشورهاي  گيرد مگر ام ميدر شتر كمتر انج

سـرعت رشـد بچـه     ايـن حالـت احتمـاالً    در. كننـد  ميروش براي رديابي ورم پستان استفاده 

  .شترها از بقيه كمتر است

تشـكيل آبسـه يـا خشـك شـدن       ،باعـث تغييـر بافـت پسـتان    ممكن است فرم شديد ورم   

توان با خشكانيدن عفونت آبسه را تميـز كـرد يـا بافـت نكـروز       مي. كوارتر مبتال خواهد شد

   .شده را برداشت و كوارتر مبتال را با مواد ضد عفوني كننده شستشو داد

ضـد آمـاس    و ضد التهـاب  ،داروهاي ضد درد مصرف پماد،يا ) تزريق سرم(سرم تراپي  

  . ن مصرف نمودتوا هم ميبيوتيك  آنتي. شود مياستفاده براي درمان ورم  پستان

سوراخ را نصف تا حداكثر زده شود و به هر دو سوراخ پماد بايد  ،پماددر زمان مصرف   

قبـل از فـرو   . شود مييجاد التهاب سوراخ از پماد پر شود باعث ااگر تمام  زيرا. برده شودفرو
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رو و پـس از فـ  ضـدعفوني نمـوده   پنبه الكـل  با بار  6الي  5 را ها سرپستانك پماد، بايد كردن

  . تا كامال مايع پماد وارد شود دادرا ماساژها  در پماد آنها  كردن سرپستانك

دقيقه يكبـار و   5هر  شيردوشي مكرر شترها. شوددوشيده مرتب بايد تر مبتال شبه عالوه،   

تا باكتري ها زمـان وغـذاي كـافي بـراي رشـد نداشـته        بايد باشد ساعت يكبار 1حداكثر هر 

خـوردن آن   زيرا. ها خورانيده نشود به ديالق دور ريخته شود وبايد شيردوشيده شده . باشند

  .شود سبب اسهال مي

  .بايستي دقت كرد، شتري كه كوارتر پستان آن خشك شده، براي اصالح نژاد بكارنرود  

دسـت  و لـوده بـودن جايگـاه    توانـد بـه داليـل، آ    مي شترها به بيماري ورم پستان علل ابتالي

بـاز مانـدن سرپسـتانك بـر اثـر شـيرخوردن مكـرر         ،ط افراد غيرماهرشير دوشي توس ، انسان

خـوردن   ها توسط ديـالق يـا لگـد    پستانخوردن ضربه ، و آلوده شدن توسط محيط ها ديالق

راي بـ كـه  هـا   آلـوده بـودن پوشـش اسـتفاده شـده روي كارتيـه      ، به پستان توسط ساير شترها

هـاي بسـته بعـد از     طور سرپستانك نهمي .گذارند ميآن روي  ،ها ديالقتوسط  ريخوردن شن

  .زايش در شتر جوان ورم پستان ايجاد خواهد كرد

ي هـا  دسـت و  ي شـتر هـا  پستانالزم است،  انتقال بيماري ورم پستان به شتراز جلوگيريبراي 

هـا در محـيط تميـز نگـه      دام. طور جداگانه شسته شـود  بهقبل از شيردوشي هر شتر شيردوش 

ورم پستــان  ايجـاد   بيمـاري آبلــه در شتــر كــه در   مبتال شدن ـه و كن ه شوند و از نفوذداشت

   .انجام بگيرد ها در مواقع معين شير خوردن ديالقهمين طور . مهم هستند، ممانعت كرد

يكي از عوامل مهم ايجاد ورم پسـتان جلـوگيري از     

وسيله بچه شتر نوزاد و يا عـدم شيردوشـي    شيرخوري به

ق دنيـا ماننـد شـرق سـودان     است كه در بعضـي از منـاط  

 براي مصرف شير توسط خود روسـتائيان مرسـوم اسـت   

  ).63 - 10تا  59 – 10تصاوير (

 
  ادم اوليه در پستان - 59 - 10تصوير              
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  ورم پيشرفته و توفق كامل شير - 60 - 10تصوير    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فته و توفق كامل شير در شتر ماده كه ورم پستان پيشر -  62 -  10و  61 – 10تصاوير 

  .شود مانع شيرخوردن نوازد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  پستان شتر بيوتيك به پستانك با تزريق آنتي درمان ورم پستان - 63 – 10تصوير 
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  هاي متفرقهبيماري - 6 – 10

1ايجاد تومور
  

مبـتال بـه   هاي نادرست و عدم مراعات شرايط بهداشتي، شـترها   در مواقعي بر اثر مراقبت  

تواند به توليد غدد، تومور و گره در نقـاط مختلـف    شوند كه مي ها مي انواع بيماري و آسيب

  ).65- 10و  64 – 10تصاوير (بدن اشاره نمود 

  

  

  

  

  

  وحش اسكندريه مصر شتر داراي تومور در باغ -  65 -  10و  64 – 10تصاوير 

  

  

  

  

  

  ي كشاله رانگره متورم  و خونريزي لنفاو - 66 - 10تصوير 

   2اندوتوكسميا

سـاز   خود زمينـه شود،  كه در نتيجه سموم ميكروبي و ساير سموم ايجاد ميندوتوكسمي ا  

هـاي گونـاگون و افـزايش آمـادگي بـراي دچـار شـدن بـه          حساسيت بدن به ميكروارگانيزم

پرتي، كاهش  حواس ،مانند گيجي عالئميشود و به خودي خود نيز  هاي مختلف مي بيماري

عفونت و خونريزي قلبي و نيز زخم ناي از مـوارد   .آورد پديد ميرا ظه و تيرگي آگاهي حاف

  ).68 -10و  67 – 10تصاوير (است  اندوتوكسمي ديگر وجود 

                                                           

١ Ttumor 
٢ Eendotoxemia 
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                                                                عفونت و خونريزي - 67 - 10تصوير

 ندوتوكسيميدرون قلبي در اثر ا            

  

  

  

  ) ناي(زخم تراشه  - 68 - 10تصوير 

    در اثر انتروتوكسيمي

  

  ناشي از كمبود تغذيه هاي آسيب – 7 – 10

وجود آمده در شتر افتادگي و كوچك شدن كوهان در نتيجـه نارسـائي    يكي از موارد به  

  ).72 - 10تا  69 – 10تصاوير (اي است  تغذيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

كوچك شدن و افتادگي كوهان در نتيجه سوء تغذيه در  -71- 10 تا 69 – 10تصاوير 

1شيخ جفر وحش ال باغ
  

                                                           

١ Kafr el-Shaikh zoo 



  پرورش شتر راهنماي/  372

  

  

  
  
  
  

  

  شتر گرسنه و قحطي زده - 72 - 10تصوير

  1Bكمبود ويتامين 

هـاي   هايي است كه كمبود آن در بـدن بـا نشـانه    يا تيامين از آن دسته ويتامين 1Bيتامينو  

نقـش بسـيار مهمـي در توليـد انـرژي ناشـي از       ايـن ويتـامين   . ظاهري در پوست همراه است

اشتهايي، كاهش وزن و  توان به بي از ديگر عالئم كمبود آن مي. مصرف غذاها در بدن دارد

  ).73 - 10تصوير ( عالئم قلبي و عصبي اشاره كرد

  

  

  

  

  در  1عالئم  كمبود ويتامين ب -73-10تصوير 

  شتر جوان                           

  

  هاي سفيد اي يا بيماري ماهيچه ذيهميوپاتي تغ

. افتـد  در جيره غذايي اتفـاق مـي  E اي است كه در اثر كمبود ويتامين يك بيماري تغذيه  

شـوند گـزارش    پـرورش داده مـي  به روش بسته و متمركـز  كه  هائياي در شتر ميوپاتي تغذيه

محصـور،   رسـد در حالـت   نظر مـي  به. گزارش نشده است آزاد اما در محيط. داده شده است

  Eمادر با علوفه خشك و مواد متراكم نظير غالت، بـدون تجيـز مكمـل ويتـامين     تغذيه شتر

در  اين عارضـه تواند منجر به  ميكه احتماالً در شير خود مقدار كمتري از اين ويتامين دارد، 



 373/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

 Eواحـد ويتـامين   140 شـتر  جيـره غـذايي  از كه در هـر كيلـوگرم   الزم است . بچه شتر شود

  .دهند، موجود باشد شترهاي شيروار كه به بچه خود شير مي باالخص در

 

  ساير مشكالت مربوط به سالمتي شتر – 8 – 10

1اسهال
  

ويروسي، انگلي، سوء مـديريت و    هاي باكتريائي، اغلب از عاليم باليني برخي از بيماري  

رين اختالالت ت اين حالت يكي از شايع. رود شمار مي و تغيير ناگهاني جيره غذائي به  استرس

تغديه شـترها بـر علوفـه    . استها و مراكز پرواربندي شتر  وحش باغ هايمشاهده شده در شتر

اين مسئله معموال ً در مراتع بهاره و پائيزه به خاطر بـاال بـودن   . شود تازه غالباً باعث اسهال مي

مـدفوع  شـبيه   شدت اسهال از مـدفوع شـل  . يابد ميزان آب و ارزش غذائي علوفه افزايش مي

برگشتگي مقعد  باشد ممكن است اگر اسهال دائمي. گاو تا مدفوع آبكي پرتابي متغيير است

ــزرگ ن ــد و روده ب ــز رخ ده ــوير ( ي ــه   . )74 - 10تص ــزايش يافت ــي اف ــتالالت الكتروليت اخ

 گـاهي  و خـوني  ،گـردش تواند منجـر بـه اخـتالالت قلبي    خصوص كاهش كلسيم سرم مي هب

در بچـه شـترها   . اهش شديد سديم ممكـن اسـت رخ دهـد   كآن به تبع  و شود قلبي نارسائي

مـدفوع خاكسـتري رنـگ اغلـب در     . توانـد روي ميـزان رشـد اثـر بگـذارد      اسهال مداوم مي

كه مدفوع سبز رنگ در اسـهال علفـي    در حالي .شود ها ديده مي هاي باكتريائي روده بيماري

بيمار را از مراتع دور ساخت در صورت بروز چنين حالتي بايد حيوانات . قابل مشاهده است

ها خودداري نموده و علوفه خشك و آب در اختيـار آنـان    و از دادن غذا و علوفه سبز به آن

. هم چنين جهت تامين آب از دست رفته بدن بايد بـه آنـان الكتروليـت داده شـود    . گذاشت

. تهـا در مـوارد مخصوصـي مفيـد اسـ      اسپاسـموديك  الطيف و آنتـي  هاي وسيع بيوتيك آنتي

كنترل بيوشيمي خون و هماتولوژي توصـيه   .خوب شوداسهال  كشد تا زيادي طول ميمدت 

  .دشو مي
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  مرگ شتر در نتيجه بيماري و اسهال شديد - 74 - 10تصوير 

  نفخ شكم

در . هاي شايع در شتر است كه علت اصلي آن پرخوري اسـت  نفخ شكم يكي از بيماري  

د غذايي به علت مصرف بيش از حد علوفه خشك ويا علوفه چنين حالتي شكمبه شتر از موا

ايـن  اگـر  . استباد كردن پهلوي چپ  از عاليم بيماري ناآرامي، نفخ و .شود تازه انباشته مي

معمـوالً در  . اعث تلف شدن دام شودمكن است بعارضه به صورت فوق حاد تظاهر نمايد، م

» تروكـار «اً بـا ابـزار   غالبـ . رفتـه شـود  چنين حالتي بهتر است كه سريعاً از دامپزشك كمك گ

اقـدام بـه تجـويز داروهـاي     بايـد   معمـوالً . شود براي خروج گاز شكمبه و درمان استفاده مي

دم دقت در تخليه تا ع توسط دامپزشك ورزيده صورت گيردحتماً درمان بايد . مسهل نمود

  .دنشوگاز شكمبه منجر به تلف شدن دام 

  

  رودل

در ايـن  . مكن است، تشنگي زياد و يا مسموميت شـيميائي باشـد  علت بروز اين عارضه م  

. گـردد  صورت خروج مدفوع متوقف شده، حركات شكمبه نامنظم و حيوان دچار تهوع مي

ممكن است در اين عامل آثار عصبانيت و تحريكات عصبي نيـز ديـده شـود و اگـر معالجـه      

  .ميرد هفته مي 3الي  1انجام نگردد، حيوان در عرض 

ليتر روغـن كرچـك و    27/2ه اين عارضه عبارت است از دادن مقدار زيادي آب معالج  

كيلوگرم سولفات دو منيزيم كه ميزان دقيق آن بسته بـه وزن حيـوان تفـاوت     68/0 -38/1يا 

  . كند مي
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 1)دل درد شديد( كوليك

 يا گنديده شود كه مقادير زيادي دانه كپك زده و كوليك معموالً در شترهايي ديده مي  

چنين اين حالت در بچه شـترهايي كـه پـس از شـيرگيري مقـاديري       هم .مصرف كرده باشند

در مواردي ديگر تغذيه بـر   .شده استمشاهده كنند  زيادي غذا را در يك وعده مصرف مي

نيز علت بروز  بخورد،مراتعي كه در كنار شن زار واقع شده وشتر همراه علوفه مقاديري شن 

چندين بـار در روز اتفـاق    هي اوقات دل درد به صورت روزانه وگا. بيماري ذكر شده است

در ايـن عارضـه پوسـت    . ممكن است كه اين حالت براي سه تا چهار ماه ادامه يابد افتد و مي

هـايي پديـد    زخم شده و در ناحيه دنـده هفـتم ويـا مفصـل خرگوشـي زخـم       دچار خراش و

  .ي زمين استها فشار دادن آن ناحيه بر رو خمزعلت بروز . آيد مي

درد با دردهاي شديد ناحيه شكمي همراه است كـه در چنـين حـالتي شـتر بـر       عارضه دل

گـاهي نيـز از    كشـاند و  هاي حركتي خـود را بـه داخـل مـي     كشد و اندام روي زمين دراز مي

كـه اقـدام بـه لگـدپراكني      يا ايـن  زند و پيچد و بر روي زمين غلت مي شدت درد به خود مي

نالـه سـر    دام فريـاد و  يابـد و  حالتي نبض وسرعت تـنفس دام افـزايش مـي    در چنين. كند مي

تـر خواهـد    يا از حالـت طبيعـي نيـز پـايين     دماي بدن در چنين حالتي طبيعي بوده و دهد و مي

گاهي اوقات نيز دل درد همراه با استفراغ است كه چنـين حـالتي معمـوالً در جابجـائي     . بود

وقات علت درد مربوط به دستگاه گـوارش نيسـت كـه    گردد در بعضي ا شيردان مشاهده مي

2معموالً چنين دردي همراه با پريتونيـت  گويند و در چنين حالتي به آن دل درد كاذب مي

 و 

باشد وبراي درمان دام بيمار، بايد در مرحله نخست علت دل درد را پيدا نموده و آن  تب مي

  .)75 – 10تصوير ( را براساس علت بيماري درمان نمود

منيزيم همـراه بـا مقـدار كـافي      لفاتودرمان دل درد حقيقي با خوراندن يك كيلوگرم س  

به مدت چنـدين روز   بايد نصف اين دز دارويي را در روزهاي بعد و. گيرد آب صورت مي

                                                           

١ Colic 
٢ Peritonitis 
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هم چنين بايد بـراي تخفيـف شـدت درد از داروهـاي مسـكن وآرامـش       . ديگر تجويز نمود

  .بخش نيز استفاده كرد

 

 

  

  پارگي رحم و مثانه  -75 – 10تصوير 

  در اثر فشارو عوارض حاصل از بيماري

  

1انحراف گردن
   

و گردن شتر به يك سوي بدن شده و به همـان حالـت تـا     باعث انحراف سر اين عارضه  

و  گردد كه شتر نتواند غـذا بخـورد و يـا حتـي آب بياشـامد      ميسبب ماند و  ها باقي مي مدت

علت بيماري تاكنون ناشناخته مانـده   .خواهد شدتلف شدن دام  ، منجر بهبه درازا بكشداگر 

در معرض . دانند عامل آن ميرا  Bكمبود ويتامين اي عدهبرخي معتقدند مسموميت و  .است

قرار  باران شديددر معرض  .ها باشد نيز ممكن است يكي ديگر از علتباد سرد قرار گرفتن 

آب سـرد در فصـول گرمـا بعـد از راهپيمـائي       نوشيدن بالدرنـگ   عبور از رودخانه،  ،گرفتن

برداشتن زين شتر بعد از راهپيمائي يا كار سخت قبـل از ايـن كـه      طوالني يا كارهاي سخت،

عرق بدن شتر خشك شود، اخـتالف فـاحش بـين دمـاي شـب و روز در كويرهـاي شـني و        

ر بـه علـت سـفت    شتر بيما. ذكر شده استعلل ايجادكننده اين بيماري نيز از هاي سرد  بيابان

شدن عضالت گردن، كمر و پاها و غالباً بعلت خميدگي يك و يا هر دو پـاي عقـب خيلـي    

اي منقـبض   عضـالت گـردن بـه طـرز ويـژه      ،)رود راسـت راسـت راه مـي   (رود  سفت راه مي

شـتر مبـتال بـه زمـين     . ري كه باعث تكان خوردن ناخودآگاه سر دام خواهد شدطوشوند  مي

افتد و يا قادر بـه بلنـد شـدن نبـوده و عضـالت       خاستن بر روي زمين مينشسته يا در هنگام بر

پاي عقب حدود دوساعت بعد از افتادن به زمين قدرت خود را از دست خواهند داد، سـپس  

 76 – 10تصـاوير  ( يك طرف گردن بطور خاصي به علت فلجي عضالت متورم خواهد شد
                                                           

١Wry neck disease 
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ود مگر اينكه به يك طرف فشار داده تواند راست ش گردن به خودي خود نمي. )78 - 10تا 

مثل حالت (عاليم باليني بيماري شامل انحراف كامل گردن به سوي عقب تا نيمه بدن . شود

سـختي تـدريجي غـذا      همراه با خشك شدن عضـالت گـردن،  ) تب شير در گاو ماده شيرده

اع خوردن به طوري كه پس از روز سوم حيـوان بـه طـور كامـل از خـوردن و نوشـيدن امتنـ       

بـا پيشـرفت بيمـاري تمـام قـدرت      . درد شديد در هنگام لمس ناحيه گـردن اسـت  و  كند مي

 نشـيند و يـا   سر خم شده به يك طرف، خود روي زمين مـي  گردن از بين رفته و شتر بيمار با

در صورت فلج شدن عضالت . كشد در حال فلج كامل عضالت بدن بر روي زمين دراز مي

شـتر  در همين حال بـزاق از دهـان    .شود ميانده و لب پائيني شل بازم ئينياي آرواره پا چهره

بعضي اوقات تمام عالمات ديگر بيماري يك ساعت بعد از ظهـور اولـين   . دشترشح خواهد 

پيوندد، فلج گردن عارضه دائمـي نيسـت و شـترهائي كـه معالجـه       عالمت بيماري بوقوع مي

شتر مبتال آگـاهي و حـواس خـود را از    . بهبود خواهد يافت  ها نيز كامالً شوند گردن آن مي

در تعداد اندكي از شترهاي بيمار كـوري  . حساس خواهد شد دست نخواهد داد ولي شديداً

در هنگام شروع بيماري دماي بدن بـه ميـزان يـك    . شود و در تعداد زيادي يبوست ديده مي

حـد طبيعـي   ولـي بـه تـدريج دمـا كـاهش يافتـه و بـه        . درجه فارنهايت افزايش خواهد يافت

نفخ حاصل از خوابيدن شتر بر روي زمين و خفگي حاصـل از پـيچش گـردن    . خواهد رسيد

. ممكن است كه سريعاً به مرگ منتهي شـود  به يك طرف باعث وخامت وضع بيمار شده و

  .ساعت اتفاق خواهد اقتاد 48تا  36 در عرضدرصد و  25و مير درحد  مرگ معموالً

هاي شتر مبتال را گرفته و سـر آن را طـوري    بايستي گوشگردن شتر  براي راست كردن،  

دقيقه گردن شتر را به همـين   15تا  10جلو بياوريم كه گردن راست شود، سپس براي مدت 

كـار سـبب   ايـن   .و تجديد قوا نمايدشده گردن خود به كنترل شتر قادر تا   حالت نگه داريم

وان بـا اسـتفاده از پارچـه پشـمي     تـ  مـي  .شود كه شتر در پيچش گردن دچار خفگي نشود مي

هر ساعت او را   گردن را باندپيچي نموده و در صورتي كه شتر بر روي زمين خوابيده باشد،

در صـورتي  . از طرفي به طرف ديگر چرخاند تا از ايجاد نفخ شكمبه در دام جلوگيري شود

گـوني كـاه يـا    كه شتر در حالت نشسته روي زمين قرارگرفته باشد بهتر است كه با گذاشتن 
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كه نه گردن به عقب منحرف شـود و نـه شـتر     نمودپوشال طوري بدن و گردن او را تقويت 

هم چنين بايد روزي دوبار به شتر آب وغذا داده و هر صـبح  . روي زمين به يك طرف بيفتد

اسـتركنين بـه    گـرم سـولفات   ميلـي  30آمونيم به صورت خوراكي و  گرم كربنات 25و عصر 

توان تمام عواملي  با مديريت صحيح مي. تجويز نمودبا اجازه دامپزشك صورت زير جلدي 

  .كردشوند كنترل  را كه باعث ايجاد اين عارضه مي

  

  

  

  

  

  

  

  بيماري انحراف گردن در شتر - 78 - 10تا  76 – 10تصاوير 

  

1اي نگاري تورم ضربه
 

ن ايـن اجسـام   نوعي بيماري است كه در اثر بلعيدن اجسام خارجي نوك تيز و فـرو رفـت    

وفـور   اين بيماري در گاوها و گـاوميش بـه  . افتد خارجي در جدار و ديواره نگاري اتفاق مي

شـتر  . شود اما ميزان آن به مراتب از گاو كمتر اسـت  شتر نيز به آن مبتال مي .شود مشاهده مي

 علـت . افتـد  اتفـاق مـي  بيشـتر  سالگي  6تا  2در سنين  ليشود و مبتالممكن است در هر سني 

 قطعـه سـيم، تكـه هـاي فلـزي نـوك تيـز،         سـوزن،   ميخ،مانند بلعيدن اجسام خارجي  اساسي 

از شـكمبه بـه نگـاري و     هـا  آنتوسـط حيـوان و عبـور     ،هاي چوب و استخوان نوك تيز تكه

امـتالء حـاد شـكمبه،      فشارهاي وارده بر نگاري در اثر نفخ شكمبه،  .استاستقرار در نگاري 

عـوارض حاصـل از ورود اجسـام خـارجي بـه      و يا در حـين زايمـان    فشارهاي اواخر زايمان

در اين حالت انقباظ عضالت شكم و حركات نگـاري باعـث    زيرا. كند نگاري را تشديد مي
                                                           

١ Traumatic reticulitis 
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فرو رفتن اجسام خارجي به جداره نگاري شده و اين اجسام از ايـن طريـق ممكـن اسـت بـه      

ديـواره   ،سـام خـارجي در شـتر   مالحظه شده اسـت كـه اج  . اعضاي ديگر بدن نيز نفوذ كنند

 ابـ  اي نگـاري معمـوالً   عاليم باليني تورم ضربه .كند نگاري سوراخ مياز تر  شكمبه را راحت

روز تا چنـد مـاه بـه طـول      10زمان بروز عاليم بيماري متغير و از   .شود نفخ شكمبه ظاهر مي

اجسام فلـزي دو  . ردتعداد اجسام خارجي در ظهور عاليم بيماري تأثير زيادي ندا. انجامد مي

كـج و يـك سـر تيـز      سر تيز مستقيم و مقاوم با طول متوسـط زودتـر از اجسـام فلـزي نـرم و     

تقليـل حركـات     كـاهش وزن و اشـتها،    افسـردگي،  .شوند موجب تظاهر عوارض بيماري مي

شكمبه و افزايش تعداد حركات تنفس و قلب و باال رفتن دماي بدن از آثار بـاليني مشـخص   

  .استاي نگاري  يماري تورم ضربهو اوليه ب

 

1هماتوري
   

هـاي عفـوني ويـا تـورم مجـراي       هماتوري در حقيقت سندرمي است كه همراه با بيماري  

بـراي درمـان آن بايـد نخسـت عامـل      . نادر است شترهااين حالت در . شود ادرار مشاهده مي

  .شود ميلسيم درمان ك و K بچه شترها نوزاد با تجويز ويتامين. اصلي بيماري را درمان كرد

 

2تورم شيردان
  

هاي همونكوس ويا مسـموميت بـا گياهـان     اين عارضه معموالً در هنگام آلودگي به كرم  

3كننده مانند ارسنيك ويا خوردن برگ گياه دفلـي  سمي ويا خوردن مواد شيميايي تحريك

 

ضـعف   و اشـتهايي، دنـدان قروچـه، اسـهال     تورم شيردان با عاليمـي نظيـر بـي   . دهد روي مي

 تليــوم شــيردان و در كالبدگشــايي دام تلــف شــده، تــورم اپــي. عمــومي همــراه خواهــد بــود

عامـل  بايـد  بـراي درمـان ابتـدا     .شـود  مشـاهده مـي   تخريب اليـه مخـاطي آن   ضخامت آن و

  .تجويز نمودداروهاي مقوي سپس  بيماريزا را برطرف نموده و

 

                                                           

١ Heamaturia 
٢ Abomasitis 
٣ Oleander 
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1كوري
   

توانـد   اين بيماري مي علت. هاي شتر است كوري يكي از عوارض شايع در برخي از گله  

يـا   وB1 با تجـويز ويتـامين   يموارد در. كه دليل آن نامشخص است فلج عصب بينايي باشد

2ميكا نوكس و

داغ سوزني پيشـنهاد   در اثرتحريك عصب پشت گوش شتر . شود درمان مي 

  .است شده

در  كـوري الً عوارض معمو. شود مداوا مي A شب كوري با تجويز ويتامينشتر مبتال به   

  . دهد سالي، قحطي وكمبود شديد علوفه سبز روي مي هنگام خشك

3زخم قرنيه  

ي اسـت كـه بـه بيمـاري سـورا      شـترهائ نيـز يكـي از عـوارض شـايع در بـين       

هـاي وارده بـه سـر دام،     گاهي اوقات اين عارضه در اثر ضربه .شوند مبتال مي) تريپانوزومياز(

4يا آلودگي مزمن به كرم تيالزيا وچشم  خار در رفتن تيغ و فرو

علـت بـروز   . دهـد  روي مي 

بـه هـر حـال پاشـيدن كمـي از      . اين عارضه اگر بيماري سورا باشد، بايد اقدام به درمان كرد

. هاي حاصـله را درمـان كنـد    تواند برخي از عفونت گرد داروهاي سولفاناميدي در چشم مي

 در معرض تابش شديد آفتاب قرار نگيرد و در تورم حاد قرنيه چشم بهتر است كه شتر بيمار

پـس از آن داروي   يا اسيد بوريك شستشو داده شود و لفات مس ووچشم با محلول رقيق س

هـاي چشـمي بهتـر     در صورت آلودگي به انگـل . سيلين تجويز گردد پني و5هيدروكورتيزون

  .است كه با پارچه تميز اقدام به خارج نمودن انگل از چشم شتر بيمار نمود

  

  بلعيدن اجسام خارجي

وجود اجسام فلـزي مثـل سـيم و مـيخ و سـوزن و غيـره و اجسـام غيرفلـزي مثـل شـن و             

سنگريزه و استخوان وغيره، در شكمبه و نگاري و عـوارض احتمـالي حاصـله از ايـن گونـه      

                                                           

١ Blindness 
٢ Nux vomica  
٣ Corneal opacity 
٤ Thelazia lessei 
٥ Hyrocortisone 
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2نفخ شكمبه ،1اجسام مانند انباشتگي شكمبه
چسبندگي شكمبه به جدار شكم و چسـبندگي   

پريتونيت، تورم پـرده خـارجي قلـب در اثـر ضـربه        اره شكم و حجاب حاجز،نگاري به ديو

حاصــله از اجســام خــارجي در شــتر نيــز ماننــد ديگــر نشــخواركنندگان از اهميــت خاصــي   

اي نگاري و برون شامه قلـب را در مقايسـه    احتمال بروز بيماري تورم ضربه. برخوردار است

نگـاري  سـاختمان داخـل   ، انـدازه و  ضـخامت  با گاو، در شتر بسيار كم بـوده و علـت آن را  

 اسـت و انـدازه آن  در مقايسه با گـاو حـدود سـه برابـر      شتر جدار نگاريضخامت  .دانند مي

داراي حركات بيشتري  كهدهد  شكمبه كوچك بوده و محفظه تنگي را تشكيل مي نسبت به

از شـكمبه   آن بـيش  هـاي  لذا احتمال نفوذ اجسام فلـزي تـوك تيـز در چـين     از شكمبه بوده،

در نگاري شـتر در فقـدان بـروز     حجراتزياد حجرات، وسعت و عمق  دتعداعالوه  به. است

بدين ترتيب كه وقتـي جسـم خـارجي در يكـي از حجـرات قـرار        .باشد مياين بيماري موثر 

گرفت بالفاصله با ذرات شن و ماسه وخاك كـه در عمـق هـر حجـره وجـود دارد مخلـوط       

نفـوذ  ، حركتو از گيرد  محتويات دستگاه گوارش قرار ميساير همراه شده و بعد از مدتي 

ضـخامت جـدار شـكمبه ايـن      .شود جلوگيري ميبه داخل نگاري ها  آنبرگشت مجدد و يا 

احتمال نفوذ اجسام فلـزي نـوك تيـز از داخـل      و در نتيجه حيوان در مقايسه با گاو كم است

شـتر اسـت   نحوه خوابيـدن  ديگر،  مورد. بيش از نگاري استآن  اين عضو به اعضاي مجاور

هميشـه بـراي خوابيـدن روش     زيـرا شـتر  . بروز اين بيماري است كاهشعامل موثري در كه 

شخواركنندگان از اين پهلو بـه آن پهلـو   ساير نكامالٌ مستقيمي را انتخاب نموده و كمتر نظير 

  .كند پيدا ميها بر روي يكديگر و نفوذ اجسام فلزي كاهش  در نتيجه فشار اندام، شود مي

  
  خوردن شن و سنگريزه

عالئـم ايـن   . شـوند  شترهائي كه به شرايط كويري عادت دارند، دچار ايـن عارضـه نمـي     

عارضه قبل از مرگ حيوان شامل تهوع، اسهال و درد اسـت ولـي دمـاي بـدن چنـدان تغييـر       

ي كـه چـرا   براي معالجه بيمار الزم است كه به حيوان روغن داده شده و در مواقع. نمايد نمي

                                                           

١ Impaction 
٢ Rumen tympan 



  پرورش شتر راهنماي/  382

بـه  . گرم نمك به آن خورانده شـود  5/42در ضمن روزانه . بند زده شود كند به آن پوزه نمي

هر حال بايد سعي شود، شترهائي كه به زندگي در كوير عـادت ندارنـد، در چنـين منـاطقي     

  . بكار گمارده نشوند

  

  زدگي آفتاب

يشتر همـراه بـا هيجـان،    درجه يا ب 45وقوع بيماري ناگهاني بوده و شتر حالت تب حدود   

بـا حجامـت از وريـد وداجـي، تجـويز      . افتادن بـه زمـين و اغمـاء از خـود نشـان خواهـد داد      

گرم كربنـات آمونيـوم، بـه عنـوان محـرك و گذاشـتن قطعـات يـخ روي سـر           15خوراكي 

  .توان حيوان را معالجه كرد حيوان، مي

  تلوتلوخوردن

. شـود  هـا مشـخص مـي    و بسته شدن چشـم  وقوع بيماري ناگهاني بوده و با هيجان، ترشح  

گيرد، اطراف  شتر مبتال اشك زيادي ريخته، نابينا شده و به شدت يكي از پاهايش را باال مي

چرخد، بعضي اوقات پس از چند دقيقه به زمـين خـورده و بـه     شترهاي ديگر و هر مانعي مي

ني با كم كـردن  آسا اين بيماري حاصل از ضعف مديريت است، كه به. بيند شدت صدمه مي

هـاي طـوالني و    جيره روزانه دانه غالت به نصف، استراحت دادن به حيوان بعد از راهپيمائي

در زمان خوراندن جيـره حـاوي دانـه    . يابد چنين تغذيه شتر بهبود مي يا كارهاي سخت و هم

اي شـترهاي مبـتال را كـامالً ازابتـدا تـا انتهـ      . بار حيوان را چـرا بـرد   غالت بايد هر مدت يك

و گـردن را بـا آب سـرد شستشـو داده و      سـر . ها مواظبت كنيد بيماري در سايه بسته و از آن

 5كيلوگرم سولفات منيزيم به شتر خورانيد و اگر بيماري شتر هنوز تخفيف پيدا نكـرد،   5/1

  . متر سيكوئيل داخل وريدي تجويز شود ميلي

  

  بيماري مستي شتر نر

غذيه شـتر داشـته و شـترهائي سـالمي كـه از شـرايط       مدت مستي بستگي به نحوه چرا و ت  

مستي در . براي مدت طوالني نر مست باقي خواهند ماند. تغذيه و تعليف خوبي برخوردارند
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كـه شـتر از جيـره غـذائي     در صـورتي . ها زودتر آغاز شده و ديرتر پايان خواهد پذيرفت آن

حـالتي اسـت كـه بسـتگي بـه       ايـن . ناكافي تغذيه كند، مستي به دو ماه تقليـل خواهـد يافـت   

تـوان آن را   گيـري مـي   مديريت داشته و با كاستن مقدار غذاي شترهاي مسـن قبـل از جفـت   

  . يابد كاهش مي

  
  تشنج پنج روزه در شتر

يـك  . شـوند  در شترهاي بيمار تشنج ايجاد شده و بطور عادي بعد از پـنج روز تلـف مـي     

اي كـه در   را در اثـر تعليـف روي بوتـه    در گذشته بروز ايـن بيمـاري  . بيماري ناشناخته است

دانسـتند كـه در حـال حاضـر مـردود  شـده و عامـل بيمـاري          رويند، مي فصل مخصوص مي

ســاله كــه از شــرايط بــدني خــوبي  15تــا  5ظــاهراً ، شــترهاي ســالم نــر بــين . ناشــناس اســت

وده، هـا بـه صـورت تلوتلـو بـ      قـدم برداشـتن آن  . شـوند  برخوردارند، به اين بيماري مبتال مـي 

طوري كه ممكن است شتر بيمار با يك طرف بدن به زمين بيفتد، اگر هنگـام شـروع تشـنج    

اين تشنجات متناوب بوده و فاصله وقوع هر تشـنج  . شتر ايستاده باشد، به زمين خواهد خورد

بـه  . مردمك چشم گشاد شده و حركات شتر غير قابل كنتـرل اسـت  . ساعت است حدود نيم

در سـر راهـش بـه هـر     . ليكه سرو گردن خـود را بـاال گرفتـه اسـت    دود، در حا هر طرف مي

جسمي كه برخورد كند، با آن تصادف نموده و بعد از تصـادف سـعي دارد، از روي جسـم    

اگر شـتر  . در طول تشنج شتر قادر نيست صاحب خود را بشناسد. افتد بجهد ولي به زمين مي

در تمـام مـدت بيمـاري    . واهـد شـد  روز تلـف خ  5الي  3بيمار بخوبي درمان نشود، در طول 

در تمـام مـدتي كـه حيـوان تحـت درمـان       . اشتهاسـت  نشخوار متوقف شده، حيوان كامالً بي

طور نشسته مقيد نمود تا عالئم بيماري از بين بـرود و بـا دادن دارو آن را    هاست، آن را بايد ب

  . درمان نمود
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1بيماري ديوانگي شتر
  )79 – 10تصوير ( 

  

  

  

  

  

  

  شتر ديوانه  -79 – 10تصوير 

  

  اي تلفات شتر در نتيجه تصادفات جاده

شـود از   مرگ و مير شترها كه در مواقع زيادي به صدمه و حتي مردن انسان در جاده مي  

هـاي   تـر از همـه آسـيب    مواردي است كه سهم مهمي در تلفـات شـتر، زيـان شـتربان و مهـم     

شـود كـه بـا اصـالح روش پـرورش و       مـي عالوه ايجاد ديدگاه منفي نسبت به شتر  به ،انساني

اتصال نوارهاي شبرنگ به شتر و يا وسائل هشداردهنده با نزديك شدن بـه جـاده   داري،  نگه

حصاركشي مناطق محل عبور شتر و نصب تابلوهـاي هشـداردهنده تاحـدي    آهن،  يا ريل راه

  ).83 - 10تا  80 – 10تصاوير (قابل رفع است 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

١ Mad Camel Disease 



 385/ هاي شتر بيماري  –فصل دهم   

 

  

  

  

  

  

عبور شتر از جاده و تصادفات جادهاي منجر به مرگ انسان  - 299تا  296 – 10اوير تص

  تلفات حاصل از تصادفات با شتر – 83- 10تا  80 – 10و تصاوير 

  

 شتر در سنتي هاي درمان - 9 – 10

 آن بـر  عـالوه  .اسـت  دشـوار  بسـيار  شـترخيز  همـه منـاطق   در دامپزشكي خدمات انجام  

 بـه  توجه با لذا ندارند مناطق اين در شتر بيمارهاي با رتباطا در چنداني تجربه دامپزشكان،

. كننـد  مـي  اسـتفاده  خودشان سنتي هاي درمان از آميزي موفقيت صورت به روستاييان اينكه

 گيـاهي  داروهـاي  جـانبي  اثـرات  بودن كمتر به توجه با و است بوده موثر سنتي هاي درمان

 ايـن  بـومي  منـاطق  در گيـاهي  روهـاي دا بـودن  دسـترس  در و داروهاي شـيميايي  به نسبت

 .گيري شـود  بهره هاي جديد كنار درمان در سنتي را هاي درمان از كند مي ايجاب ضرورت

 .نمود اشاره شتر مهم هاي سنتي بيماري هاي درمان از برخي به توان مي مثال طور به

  

  تريپانوزوميازيس

 مـؤثر  گيرندكـه  كـار مـي   بهمتعددي برعليه  هاي روش درمان اين بيماري براي شتربانان  

 ليتـر  5 در را 1گيـاه سـلرودندروم   ريشه كيلو براي درمان يك. نيست ها مشخص آن بودن

 در روش ديگـر يـك   .خوراننـد  مي حيوان به كردن صاف و سرد از پس و جوشانده آب

 از بعـد  را محلـول  و كـرده  خـيس  شـب  يك آب ليتر 5در  درخت آكاسيا را پوست كيلو

                                                           

١ Clerodendrum 
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 در را1درخـت لواركيمـاك   پوسـت  كيلو نيم تركيه در. خورانند مي نحيوا به كردن صاف

   .دهند مي حيوان به و ميخيسانند ساعت 12مدت به آب ليتر دو

  

  درمان آبله

تبـديل   غليظـي  مـايع  يـك  بـه  تا دهند مي گرما سپس كرده و را آسياب 2تلخ سيب دانه  

تـا دو   و مالنـد  مـي  پوسـت  ديده ضايعه مناطق روي را آن و گويند مي قطران آن به كه شود

 پنبه روغن يا روغن كنجد مخلوط از توان مي سيب دانه بجاي. دهند ادامه مي را درمان روز

 چربـي  از كنيـا  در .شود مي استفاده روز 10تا  7به مدت  كه كرد استفاده طعام نمك با دانه

نيـز   شـتر  ادرار از همچنـين  و گردد مي استفاده ها زخم روي در بز چربي از يا گوسفند دنبه

 اسـتفاده  هـا  زخـم  روي بـر  روز در بـار  دو شـتر  تـازه  شـير  از سـومالي  در .شود مي استفاده

 .شود مي ماليده ها زخم روي بر را لجن و الي و گل نيز مناطق از بسياري در. شود مي

  

   مايت و جرب سنتي درمان

 هـاي  روش هشـود و بـ   انجام دقت و صبر با كه است موثر شرطي به جرب سنتي درمان  

 هـا  جـرب  كـردن  خفه براي را غليظي مانند قير مايع يك گاهي .گيرد مي صورت مختلف

 حيـوان  بـدن  بـه  اينكـه  يـا  رود بكار مـي  اند ايجاد كرده پوست زير در كه هايي تونل در كه

 را بـدن  تيـز  سـنگ  زمخـت يـا   گـوني  يا سفت برس يك از و مالند مي اقاقيا گياه خاكستر

  .شود ايجاد خونريزي پوست سطح در تا دهند مي مالش

 در. مالنـد  مـي  بـدن  بـه  نمك گل اينكه يا نمك حوضچه در حيوان زدن غلت كنيا در  

 شـود  خشـك  تـا  دهنـد  مي اجازه و مالند مي پوست روي لجن از نازكي اليه هند راجستان

 يهـا  شـب  در سـفيد  نفـت  از دهند و يا مي ادامه هفته چهار تا و بار دو اي هفته را عمل اين

 را شستشـو  آن گـل  و آب بـا  سـپس  مانـد  مـي  بـدن  روي ساعت دو و شود مي استفاده سرد

                                                           

١ loarakimak 
٢ Cirrullus calocynthis 
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 را موتـور  روغن سومالي در. مالند مي بدن روي خوراكي مايع روغن آن از بعد و دهند مي

  .مالند مي هفته چهار تا دو مدت به پوست سطح تمامي در رقيق صورت به

 

 گرد درمان كرم

1
  

 را آن سپس و كنند مي مخلوط گياهي روغن ليتر يك در را خوراكي نمك گرم 100  

 ضـايعات  تا دارد ادامه روز هر مالش اين مالند مي درگير نواحي پالستيكي به برس يك با

 يا قير با را آن و كشند مي آلوده هاي قسمت خشك روي برس يك با سپس گردد، ناپديد

 بـا  هنـد  در. شـود  تا ناپديـد  مالند مي يكبار روزي مبتال نواحي به و نموده آعشته شتر آغوز

 .مالند مي آلوده مناطق روي را آن و كنند مي درست خميري آب و حنا

  

  بيني) مياز(مگس درمان

   بينـي  در را آن و نمـوده  مخلـوط  مسـاوي  نسـبت  بـه  را اكـاليپتوس  روغـن  و تربـانتين   

 آهسـتگي  بـه  و نمـوده  خيس آب در را تنباكو يا شوند ها دفع مگس الرو تا ريزند مي شتر

خوراننـد   مـي  نمـك  و آب بـه حيـوان   همچنـين  چكاننـد  مـي  بينـي  در را آن از كمي مقدار

  .)84- 10تصوير (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيني در شتر مياز يا مگس - 84 – 10تصوير 

                                                           

١ Ring worm  
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  شترتوليد مثل در  – ميازدهفصل 

  

  برنامـه   منظـور تهيـه   بـه . باشـد   مـي   آن تي و مدير  توليدمثل  كار در امر شترداري  ترين  مهم

،    بـاروري   فصلفيزيولوژي توليدمثل،      درباره   كافي   اطالعات  ، بايستي   مثل  توليد   براي  مؤثري

  .  داشت  حيوان توليدمثل   و توانايي ، بلوغ ،آبستني  فحلي دوره

  

   آناتومي دستگاه توليدمثل در شتر – 1 – 11
منـشاء   ها  از آن  بعضي  دارد كه  ارتباط  مختلفي  مسائل  به  باروري  ميزان  اهلي در حيوانات

گرچه دسـتگاه توليـد مثـل       . شوند   مي   مربوط   محيط   شرايط   ديگر به    و گروهي    داشته  ژنتيكي

 در مورد     وسيعي  تحقيقاتر بسياري از موارد خيلي شبيه به يكديگر است و           در پستانداران  د   

به حد سـاير     در مورد شتر       متأسفانه  اما   شده  انجام ها   آن   باروري   سيستم   و كارآيي    عمل  نحوه

    .است  نگرفته  صورت  جامعي  تحقيقات ها دام
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  ر شتر نر د  توليدمثل  و فيزيولوژي كالبدشناسي - 1 – 1 – 11

هـاي مختلـف اسـت كـه وظيفـه توليـد،        دستگاه توليدمثلي در جنس نر تركيبـي از انـدام         

هـاي   هـا شـامل انـدام    اين انـدام  . عهده دارند   ها را به   هاي جنسي يا اسپرم    تكامل و انتقال سلول   

نتقـل  هايي كه اسپرم را به بيـرون م       لوله(هاي توليدمثلي ثانويه     ، اندام )ها بيضه(توليدمثلي اوليه   

رشـد و تكامـل دسـتگاه توليـدمثل در     . باشـد  مي) غدد تناسلي (هاي پيوست    و اندام )  كند مي

  . شود هايي است كه از هيپوفيز ترشح مي تاثير هورمون جنس نر تحت

يكي توليد اسپرم يا سلول جنسي نـر و ديگـري توليـد    . دارد بيضه در جنس نر دو وظيفه اصلي

  LH موجب توليد اسـپرم و ترشـح هورمـون    FSH هورمونترشح). تستوسترون(هورمون جنسي 

هورمـون تـستوسترون خـود      . شـود  هـاي اليـديك و ترشـح تـستوسترون مـي           موجب فعاليت سلول  

  .شود موجب رشد دستگاه توليدمثل و بروز رفتارهاي جنسي در جنس نر مي

از بـدن   مرغي شكل بوده و در خارج        طوركلي تخم   ها در پستانداران از جمله شتر به       بيضه

 شـتر نـر در    هـاي  بيـضه . به بدن متصل است) اسپرماتيك كرد(وسيله بند بيضه  قرار دارند و به  

هريـك   .باشـد   مـي  و خوك   سگ  نظر مشابه  و از اين   قرار گرفته    دو ران    ميان   در ناحيه   عقب

از يك شيار نامشخص دو بيـضه را    . صورت مورب قرار دارد     اي جدا و به    ها در كيسه   از بيضه 

وسيله دم آن پوشيده شده اسـت، ولـي در هنگـامي كـه      بيضه شتر معموالً به   . كند هم جدا مي  

وسيله موهـاي كـم پـشت و پراكنـده            كيسه بيضه به  . توان آن را مشاهده كرد     شتر ايستاده  مي   

در فصل توليدمثلي و اوج فعاليت جنسي شترهاي نر، پوست كيسه بيـضه             . پوشيده شده است  

ها در شتر بـزرگ   دراين فصل بيضه. گردد تر مي ها صاف و نازك    حجم بيضه دليل افزايش    به

هـا   اين تفـاوت . ها در شتر بسيار متفاوت گزارش شده است اندازه بيضه. شود و بيرون زده مي 

. گيري  باشـد  علت اختالف در سن، نژاد و فعاليت جنسي در هنگام اندازه       تواند احتماالً به   مي

  دارد   وزن   گـرم  80-100 و    متـر طـول      سانتي 7-10 حدود    ساله   سه  يوان شتر در ح     بيضه  اندازه

در شترهاي شش   . رسد  گرم نيز مي   165 و حتي به     يابد  مي   افزايش  گيري   جفت  در فصل ولي  

متـر گـزارش       سـانتي  4/4 و   1/5 ،   1/9ترتيب    ها به  تا ده ساله متوسط طول، عرض و قطر بيضه        

  ). 2 - 11 تا 1 – 11تصاوير (شده است 
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 وضعيت قرار گرفتن -1 – 11تصوير 

  هاي شتر بيضه

  مثل دستگاه توليد - 2 - 11تصوير 

   شتر نر

  

نـانومتر بـرآورد شـده كـه در        ) 2/266– 4/189(  210سـاز    هـاي اسـپرم    قطر متوسط لولـه   

لگي  سـا  9سـاز تـا      هاي اسـپرم   اندازه قطر لوله  . رسد تابستان به حداقل و در بهار به حداكثرمي       

 ميليـون در شـترهاي نـر    30 تـا  27 تعداد اسـپرم در هـر گـرم از بافـت بيـضه      . يابد افزايش مي 

فصل تاثيري بر اندازه اسپرم نـدارد، ولـي   .  ميليون در شتر نر مست است47 تا  36 خاموش و   

دليـل   بـه . شـود  در اواخـر بهـار دو برابـر تابـستان اسـپرم توليـد مـي               . كنـد  تعداد آن تغيير مـي    

زياد بين وزن بيضه و مقدار اسپرم توليد شده، ارزيابي توانائي جنسي نـر از طريـق                 همبستگي  

  ).3 - 11تصوير (تواند عامل مهمي باشد  اندازه بيضه مي
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  ها قرار دادن شتر نر براي اولتراسونينگ بيضه  - 3 - 11تصوير 

  

در فـصل جفتگيـري،   . مقدار و اندازه اسپرم توليدي در حيوانات مختلف، متفاوت اسـت     

و در خارج ايـن فـصل حـداقل مقـدار توليـد اسـپرم               ) 7/5×108(بيشترين مقدار توليد اسپرم     

، در  01/4×108اسپرم شـتر دوكوهانـه اردبيـل        مقدار  . ليتر مني است   در هر ميلي  ) 7/4  ×108(

مقـدار اسـپرم روزانـه توليـد شـده در شـترهاي مـصري و                . گيري شـده اسـت      ليتر اندازه  ميلي

ايـن  . گزارش شده اسـت ) 2/3 - 2/4(×109و در تابستان ) 6/5 – 1/8(×109وداني در بهار  س

 ميكـرون   50طول اسپرم شـتر     . خيلي كم است  ) 1/13×109(مقدار در برابر مقدار اسپرم گاو       

اسـپرم شـتر   . دهـد  بوده و سر آن بيضي شـكل وده درصـد كـل طـول اسـپرم را تـشكيل مـي                 

 4/62هـا   حركت رو به جلـو سـريع اسـپرم       . و شبيه قوچ است    كوچكتر از اسپرم گاو و بوفالو     

سـن و فـصل بـر فعاليـت     .  درصـد بـرآورد شـده اسـت       6/85هاي زنده    درصد و تعداد اسپرم   

بهترين كيفيت اسـپرم   . كوهانه موثر است   هاي جنسي و خصوصيات مني شتر نر يك        هورمون

 فـصل آميـزش ميـزان    در. شـود  در فصل آميزشي در گروه سني شش تا ده سال مشاهده مـي    

يابـد ولـي     ، تـستوسترون و كـورتيزول افـزايش مـي         LH  ، FSHهـاي    فعاليت سرمي هورمون  

بـرعكس ايـن حالـت در فـصل غيرآميزشـي           . كند ميزان هورمون پروالكتين كاهش پيدا مي     

  . شود ديده مي
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  هاي ثانويه توليدمثلي جنس نر اندام

بدن  يا به دسـتگاه توليـدمثل مـاده منتقـل     هايي است كه اسپرم را به بيرون  از       شامل  لوله  

  .  هاي آوران و وابران، آلت تناسلي و مجراي ادراري است كنند و شامل لوله مي

  

  غدد تناسلي پيوست

.  اسـت 5شتر فاقد غـده ويـسكوالر  .  است4 و اوترا3 ، آمپوال 2، كوپر 1شامل غدد پروستات  

ترشحات نيـز موجـب تميـز شـدن     سازد و برخي     ترشحات برخي از اين غدد مايع مني را مي        

تاثير سـن حيـوان      توجهي تحت  طور قابل   اندازه و وزن اين غدد به     . شود كانال عبور اسپرم مي   

  افـزايش  . رسـند   سـالگي بـه حـداكثر انـدازه و قـدرت مـي           15 تـا    10در سـن    . و فصل اسـت   

 توانــد بــه علــت تــاثير زمــان انــدازه و وزن ايــن غــدد بــا بيــضه در فــصل توليــدمثلي مــي هــم

هـاي   افـزايش ترشـح هورمـون     . هاي ترشحي بيضه بر فعاليت ترشحي اين غدد باشد         هورمون

  شـود ولـي هنـوز امكـان رقابـت بـا شـترهاي               جنسي در شترهاي نر از سه سالگي شرو ع مـي          

هاي مهم در ورود بـه مرحلـه    ژگي رشد جسمي در شترهاي نر يكي از وي. بالغ ديگر را ندارد   

  .توليدمثلي باشد

  

  سيمنمني يا 

متوسـط   (10 تـا 1مني اغلب شيري رنگ بوده و حجم مني شتر در هر انزال در هنـد بـين    

اي بـين   ليترگزارش شده است ولي در شترهاي دوكوهانه اردبيل حجم منـي دامنـه      ميلي) 1/3

هـاي اوليـه     حجم و درصد اسپرم زنده در انـزال       . باشد ليتر مي  ميلي ) 2/8متوسط (26 الي   2/1

 pH مني شتر غليظ و سـفيد رنـگ اسـت و   . اثر چنداني بر اين مقدار ندارد سن .باالتر است

اسـمول    ميلـي  316متوسـط اسـموالليته منـي       . اسـت ) 2/7– 8/8 (8/7آن تا حدودي قليـايي      

                                                           

1
 Prostate 

2 Cowper’s glands (bulbo-urethral) 
3
 Ampullae 

4
 Urethral glands 

5 Seminal vesicles 
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غلظـت  . دسـت آمـده اسـت      بـه ) 4/7±03/0( مني شتر دوكوهانه بـود       pH. گيري شد   اندازه

، 8/35ترتيـب    پروتئين و آلبومين پالسماي مني شتر دوكوهانه بـه         گلوكز، ازت غيرپروتئيني،  

گــرم در دســي ليتــر بــود و متوســط غلظــت فــسفوليپيدها و         ميلــي1100 و 2200، 5/32

غلظت كلسيم، فسفر . گيري شد ليتر اندازه گرم در دسي  ميلي6/101 و 4/36گليسريد آن    تري

ليتـر و    گرم در دسـي     ميلي 9/2 ±7/1گرم در دسي ليتر،        ميلي  2/8±1/0ترتيب   و كلرايد به  

 درصـد گليـسرول بـه    6محلـول تـريس بـا غلظـت     . واالن در ليتر بود  اكي  ميلي 9/87 ± 9/2

داري و انجمــاد منــي شــتر دوكوهانــه نــسبت بــه  منظــور نگــه كننــده مناســب بــه عنــوان رقيــق

نحوه دريافت اسپرم در شتر نسبت      . هاي الكتوز، سوكروز و بافرها ارجحيت دارد         ندهكن رقيق

گيـري نيـاز بـه حيـوان مـاده و             ، زيـرا حتمـاً بـراي اسـپرم        تر اسـت    ها بسيار مشكل    به ساير دام  

 البتـه در شـرايط و بـا داشـتن تبحـر،      ).5 - 11 تـا  4 – 11 تـصاوير  (گيري طبيعي است جفت

هـاي   استفاده كرد كه با قرار دادن مهبـل مـصنوعي و پخـش هورمـون        توان از ماكت شتر       مي

  .  جنسي ماده در آن موجب گمراهي لوك و دريافت اسپرم شد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري از شتر نر نحوه اسپرم  - 5 - 11 تا 4 – 11تصاوير 
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  ماده   دستگاه توليد مثل در جنس- 2 – 1 – 11

هـا، لولـه هـاي تخمـدان، سـرويكس،           ، تخمدان دستگاه توليدمثل ماده دربرگيرنده رحم    

شتر اگر چه جزء نشخواركنندگان است ولي دسـتگاه  . دارنده است  واژن، فرج و بافتهاي نگه    

  . توليدمثل شتر ماده در مواردي شبيه اسب است 

 و    فحلـي    دوره   بـه    بسته   آن   وزن .طول رحم شتر در منابع مختلف متفاوت بيان شده است         

  در  كـه   اسـت   مخـاطي  هـاي   چين  شتر همانند گاو داراي   رحم.  استغيير   مت  گيري اندازه   زمان

   Y يـا    Tاي بـه شـكل        دوشـاخه   جسم رحـم شـتر كوتـاه و        .اند   قرار گرفته    يا چهار رديف    سه

 6/67طـول بدنـه آن   . دهانه رحم شـتر بـه صـورت لولـه اي، گـرد و محكـم اسـت             . باشدمي

در . متـر گـزارش شـده اسـت         ميلـي  4/59 شاخ راست     و طول  7/77متر، طول شاخ چب    ميلي

 5/8متر و در شـتر دوكوهـان     سانتي7/6 تا 2منابع ديگر طول بدنه رحم شتر يك كوهان بين   

متر بيان    سانتي 8 تا   6 و   12 تا   8ترتيب    اي چپ و راست رحم به     ه   و متوسط طول شاخه    5/9تا  

 5/5  متــر و قطــر آن  ســانتي5/3   آن  و طــول  بــوده  كوتــاه  رحــم  گــردن مجــراي. شــده اســت

حدود يـك    ورسد مي متر  سانتي5/3 قطر   و به  بزرگ  آن  خروجي باشد و دهانه    مي متر  سانتي

 خلفـي شـده   -متر به داخل واژن برآمدگي دارد كه موجب ايجـاد فرورفتگـي داخلـي          سانتي

هـاي جنـسي    دارد كه فعاليت عمده آن ترشح هورمون       هائي وجود  در رحم شترها لوله    .است

در شترهاي جـوان و نابـالغ خاكـستري    . كند رنگ رحم شتر در سنين مختلف فرق مي      . است

  وزن آن بـا توجـه      . مايل به سفيد و در شترهاي بالغ صورتي روشن و متمايل به سـفيد اسـت                 

 گـرم و در شـتر   4/376  تـا 7/193اي از سيكل فحلـي باشـد، بـين     به اينكه شتر در چه مرحله

 .م است گر79نابالغ 

ولـي وضـعيت و موقعيـت رحـم در     . رحم شتر معموالً درحفره شكمي قرار گرفته اسـت        

هـايي كـه در اوايـل     رحم شترهاي غيرآبستن يا آن. بدن با توجه به شرايط شتر متفاوت است      

آبستني بودند در محوطه لگني قرار دارد و در شـترهاي بـالغ و  غيرآبـستن رحـم در فـضاي                      

بعـد از زايمـان رحـم در محوطـه     . باشـد    كمري مي7 و 6، 5هاي  شكمي و هم سطح با مهره  

گـردد    روز بعد از زايش به حالت طبيعي بر مـي          45 تا   20رحم معموالً   . شكمي آويزان است  
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هاي توليدمثلي در حيوان ماده هستند كه        ترين اندام  ها يكي از مهم    تخمدان ).6 - 11تصوير  (

ــد تخمــك و هورمــون  ــس وظيفــه آن تولي . باشــد مــي) اســتروژن و پروژســترون(ي هــاي جن

وجـود تعـداد   . باشـد  هاي شتر ماده به صورت غددي حبابي پهن و بيضي شـكل مـي           تخمدان

زيادي فوليكول بـرروي تخمـدان موجـب ميـشود، كـه شـكل آن هماننـد تخمـدان خـوك                   

هـا در فاصـله      در شتر موقعيت طبيعي تخمدان    . صورت يك خوشه فشرده انگور ديده شود      به

ويژه تخمـدان   به(ها  در دوران آبستني با رشد جنين تخمدان    .  دهانه فرج است   متري  نتي سا 36

شـود يـافتن و لمـس        اين وضعيت موجـب مـي     . شوند به سمت جلو و شكم كشيده مي      ) چپ

هـا بـا توجـه بـه سـن و شـرايط              ظـاهر و انـدازه تخمـدان      . ها از طريق ركتوم دشوار باشـد       آن

اندازه و وزن تخمدان شتر با توجه به سن، فعاليت تخمدان            . كند فيزيولژيكي حيوان  فرق مي    

ترتيـب   بر اين اساس طول، عرض و ضخامت تخمـدان بـه        . و در دوره آبستني  متفاوت است      

تخمـدان چـپ بزرگتـر از       . متـر متغييـر اسـت      سـانتي ) 9/0 تـا    5/0(و  ) 4 تا   2(،  )6 تا   6/2(بين

   صـورت   چـپ   در طـرف   درصـد  99  ن ميـزا    بـه    حيـوان    ايـن   آبـستني .  تخمدان راست اسـت   

 گرم در دوكوهان  5كوهان و حدود    گرم در شتر يك    4 تا     3وزن هر تخمدان بين     . گيرد  مي

طول و عرض تخمدان در فصل توليـدمثلي ممكـن          . گزارش شده است     گرم   ده باشد و تا   مي

  . كند است بيشتر باشد ولي ضخامت تخمدان در فصول مختلف تغيير محسوسي نمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتومي دستگاه  آن- 6-11تصوير 

  مثل ماده توليد
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  است كه    LH و   FSHهايي   ها تحت كنترل هورمون    ها مانند بيضه   كنترل فعالت تخمدان  

. شـود  هـا مـي     موجـب رشـد فوليكـول      FSHترشـح   . شـود  از بخش قدامي هيپوفيز ترشح مي     

زمان چنـد    د هم  در فصل توليدمثل موجب افزايش سرعت رشد فوليكول و رش          FSHتزريق  

ريـزي و تـشكيل     موجـب تكامـل رشـد فوليكـول ،تخمـك      LHهورمون. شود فوليكول مي

اي اسـت كـه در       گونـه  بـه ) نظير گربه و موش   (روش توليدمثلي شتر ماده     . شود جسم زرد مي  

در ايـن حيـوان     . پيوندد وقوع مي   ت شرطي يعني پس از آميزش به      صور بهگذاري   آن تخمك 

گيـري رخ   كـه جفـت    تـا زمـاني  LHثر براي رها شدن هورمـون   ترشحي مو-واكنش عصبي 

گـذاري القـايي    گذاري را كه رفلكسي است تخمك اين نوع تخمك  . افتد بدهد به تاخير مي   

بابـد و    ساعت بعد از آميزش در خـون شـتر مـاده افـزايش مـي     2 حدود LHغلظت هورمون   

. شـود  م زرد تـشكيل مـي  گذاري انجام شده و جس     ساعت پس از آن تخمك     40 تا   32تقريباً  

صور خودبخودي يعني بدون وابستگي بـه         گذاري به  ها تخمك  برخالف حيواناتي كه در آن    

آميزش بوده و سيكل فحلي داراي دو مرحله فوليكـولي و فعاليـت جـسم زرد اسـت سـيكل                   

  كـه فقـط     دليـل آن   باشـد و بـه     فحلي در شتر فقط داراي يك مرحله تغييـرات فوليكـولي مـي            

  هـاي عـادي و بـدون آميـزش          در سـيكل  . شـود  گـذاري انجـام مـي       ش تخمـك  پس از آميـز   

  از ايـن رو سـيكل فحلـي در شـتر را سـيكل فوليكـولي يـا                  . شود مرحله جسم زرد ايجاد نمي    

  .نامند موج فوليكولي مي

. ها مدت خاصي از سال فعاليت دارنـد        مثل در شتر فصلي است، لذا  تخمدان        چون توليد 

عـالوه بـر ايـن تعـداد و         . آذر تـا خـرداد مـي باشـد        آبان و هاي   اهشدت فعاليت تخمدان در م    

هـا و    فوليكـول . دسـت آمـده در فـصل توليـدمثلي بـسيار بهتـر اسـت                هاي به  كيفيت فوليكول 

كند شـانس بيـشتري بـراي لقـاح، آبـستني و زايـش        هايي كه تخمدان چپ توليد مي   تخمك

نـداني بـا سـاير پـستانداران اهلـي          ها از نظر ساختمان داخلي تفـاوت چ        فوليكول. موفق دارند 

سـپس مـدت    . رسـد  به بلوغ كامل مي   )  روز 14 تا   2( روز   6فوليكول بطور متوسط در     . ندارد

گيـري طـي يـك     در صورت عدم جفت. ماند در حالت بلوغ باقي مي )  روز 19 تا   5( روز   13

لبته فوليكـول بـا   ا. متر قطر دارد  سانتي3 تا  5/1ها   فوليكول. رود  روزه تحليل مي   10 تا   7دوره  
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هاي تخمدان چپ معمـوالً  بزرگتـر از تخمـدان            فوليكول. متر هم ثبت شده است      سانتي 9 و   8قطر  

هـاي   فوليكول. توان چهار نوع فوليكول را مشاهده كرد       زمان مي  طور هم در شتر به  . باشد راست مي 

اي خيلـي بـزرگ و      هـ  هاي در حال تحليل يـا  فوليكـول         هاي بالغ، فوليكول   در حال رشد، فوليكول   

. پوشـاني دارنـد   هاي فوليكـولي هـم   عبارت ديگر در شتر موج  ريزي كرده، به   هاي تخمك  فوليكول

  . روز تعيين شده است4/9طول فاز رشد فوليكولي بطور متوسط 

هـا و جـسم زرد    وسـيله فوليكـول    بـه ) استروژن و پروژسترون  (هاي جنسي    ترشح هورمون   

 ميكروگرم فرتاژيل بهترين اثربخـشي القـاء   50 ميكروگرم و 20استفاده از دز  . شود انجام مي 

ــدار تخمــك   ــون روي مق ــق كرول ــي تزري ــدارد  اووالســيون را دارد ول ــاثير ن در . گــذاري ت

گـذاري   ميـزان تخمـك   . متـر بيـشتر گـردد      ميلي 16صورتيكه اندازه فوليكول از قطر مناسب       

ن پروژسـترون در شـترهاي      مقـدار هورمـو   . يابـد يابد و ايجاد كيست افزايش مـي       كاهش مي 

ليتر است كه در يك هفتگي به حداكثر مقـدار            نانوگرم در ميلي   5/2گذاري   درحال تخمك 

  . رسد خود مي

هـا پـائين اسـت و اسـتفاده از مقـادير مختلـف           بازده توليدمثلي شتر در مقايسه با ساير دام       

  .هاي تخمداني تاثير چنداني ندارد پروژسترون در تنظيم رشد فوليكول

شـود و    گذاري انجام مي   بار تخمك   روز يك بار يا هر دو هفته يك        40 تا   30در شتر هر    

درصـد  14زمـان هـر دو تخمـدان         گـذاري هـم    احتمال تخمـك  . كشد  روز طول مي   7هر بار   

رهـا شـدن تخمـك در       . تر هـستند   داري فعال  ها در فصل توليدمثل بطور معني      تخمدان. است

تحريـك دسـتي   . نيـاز بـه تحريكـات آميزشـي دارد     اسـت و    ) شرطي(شتر، غير خودبخودي    

بنابراين آميزش، تحريكـات مكـانيكي و       . تواند باعث رها شدن تخمك شود      سرويكس نمي 

   عمـل  الكتريكي سرويكس و ساير تحريكات ديگر براي رها شدن تخمك شتر ضـروري و             

در القـا  ) رشـتر نـ  ( در اين ميان نقش لوك   .افتد   مي   اتفاق  گيري   از جفت    پس  گذاري  تخمك

 درصـد  85توانـايي لـوك درالقـا اووالسـيون در حـدود          . رها شدن تخمك بسيار مهم است     

 درصد توانايي در بـروز رهـا شـدن تحمـك را     75كه لوك وازكتومي شده،    در حالي . است

اند كه رها شدن تخمك بعد از تلقيح اسـپرم در       چنين مطالعات اخير نشان داده     هم. دارا است 
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 سـاعت پـس از تلقـيح اسـپرم،          36 درصد شترهاي مـاده      66در  . ده است  درصد بو  87حدود  

گيـري نكـرده     در طول فصل آميزش تا زماني كـه اروانـه جفـت           . تخمك رها گرديده است   

 40 تـا  32در اروانـه رهـا شـدن تخمـك     . شـود  چنـان تكـرار مـي    هاي فحلي هم   سيكل. است

 اوالسـيون رخ نـداده و   اگر شتر فحل آميـزش نكنـد  . دهد گيري رخ مي ساعت پس از جفت 

كه آميزش با موفقيـت انجـام شـود          هنگامي. مانند چنان سربسته باقي مي    هاي بالغ هم   فوليكول

شـود،   رها شدن تخمك و بارور شدن تخمك باعث ايجاد جسم زرد در دوران آبستني مـي               

  .كند كه بجاي فوليكول آزاد شده رشد مي

اييد شده ولي با پيـشرفت آبـستني ايـن          هاي فوليكولي در شترهاي آبستن ت      وجود فعاليت 

. گيـرد  تناوب در هـر دو تخمـدان صـورت مـي           ها به  رشد فوليكول . يابد ها كاهش مي   فعاليت

  .هميشه در كنار فوليكول در حال رشد چند فوليكول كوچكتر نيز مشاهده مي شود

شـود كـه     با رشد فوليكول و بزرگ شدن حفره و افزايش مايع فوليكـولي، فوليكـول بـالغ مـي                     

سـرانجام فوليكـول پـاره و تخمـك         . صورت يك آبسه از سطح تخمدان خارج مـي شـود           نهايتاً به 

بقايـاي فوليكـول طـي مراحلـي        . مايع فوليكولي سرشار از هورمـون اسـتروژن اسـت         . شود آزاد مي 

  .شود ترتيب ابتدا به جسم خوني، زرد  و در صورت عدم آبستني به جسم سفيد تبديل مي به

  
   جسم زرد

جـسم  . شـود  پس از آزاد شدن تخمك بقاياي فوليكول طي مراحلي تبديل بـه جـسم زرد مـي                

  . شود در شتر جسم زرد فقط در دوره آبستني مشاهده مي. كند زرد پروزسترون ترشح مي

هاي مختلف فيزيولوژيكي متفـاوت      موقعيت سرويكس در بدن شتر و شكل آن در دوره         

مقـدار جلـو آمـدن      . آيـد   ندارنـد سـرويكس جلـو مـي        ها فعاليتي  هنگامي كه تخمدان  . است

در حـضور فوليكـول بـالغ       . سرويكس و موقعيت واقعي سرويكس درهر شتر متفاوت اسـت         

در حضور جـسم زرد و در طـول آبـستني          . شود سرويكس منقبض، متورم و دهانه آن باز مي       

فحلـي  شود و بطور طبيعي فقـط در هنگـام زايـش و      دهانه سرويكس بسته شده و خشك مي      

  . شود باز مي



  رورش شتر پراهنماي/  400

  واژن يا مهبل

گيري در حيوان مـاده اسـت واز سـرويكس تـا  مـدخل فـرج را شـامل                واژن اندام جفت  

واژن قابـل انعطـاف و قرمـز        . متر بيـان شـده اسـت        سانتي 35 تا   25طول واژن شتراز    . شود مي

تر  بيـش   عـرض  هـاي   چـين  شود كـه   مي مشاهده   و عرضي  طولي هاي چينرنگ است و داراي     

   طـرف  هـا بـه    چين  اين  كشيدگي  باعث  رحم وزن ،  حاملگي  دوره مشهود هستند و با پيشرفت  

 يك ماهيچه حلقوي تنگ و محكم تقريباً شبيه يك اسفنگتر مانع ورود هـوا               .شود   مي  خارج

جنـين شـده در شـتر        معاينه واژني شترهاي جوان و سقط     . شود به داخل حفره خلفي واژن مي     

  .  با دشواري همراه استبه اين دليل

  

  فرج 

متـر    سـانتي  8 تـا    6ترين قسمت دستگاه تناسلي شتر ماده است كه          فرج يا مادگي خارجي   

در طـول فعاليـت   . مجراي خروج ادرار در قـسمت جلـو وبـاالي فـرج قـرار دارد          . طول دارد 

فـرج  هاي آخر آبـستني و پـيش از زايمـان           در هفته . تواند متورم شود   فوليكولي اين عضو مي   

 .  شود بسيار شل و متورم مي

    .استو نادر    شده  ديده  ندرت  به  و چندقلوزايي شترها دوقلوزايي در

  

   بلوغ و عوامل موثر برآن - 2– 11
در حيوان ماده بلوغ عبارت است از سن حيوان در بروز اولين فحلي آشكار همراه با رها                 

ر اولـين آميـزش منجـر بـه آبـستني           و در حيوان نـر سـن حيـوان د         ) اوالسيون(شدن تخمك   

هـاي گنـادوتروپين،    افتد كه ميزان ترشـح هورمـون   بلوغ هنگامي اتفاق مي   . حيوان ماده است  

FSH  ،LH   تـاثير قـرار داده و    هـاي تخمـداني را تحـت     در خون به حدي برسـد كـه فعاليـت

ل تـاثير عوامـ    سن بلوغ تحت  . ها، بلوغ تخمك و رها شدن تخمك شود        باعث رشد فوليكول  

هر عاملي كه سرعت رشـد را كـاهش دهـد مـانع           . ژنتيكي و برخي عوامل محيطي قرار دارد      

اين عوامل شامل تغذيه نامناسـب،  . شود ظهوركامل توان ژنتيكي و به تاخير انداختن بلوغ مي       
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) پـنج روز  (در طـول دوره فحلـي       . درجه حرارت محيطي باال و عدم رعايت بهداشت اسـت         

از اين .   وجود ندارد FSHوLH  پايين بوده و نيز امواج بلند غلظت پروژسترون سرم خون 

توان پي برد كه رها شدن تخمك خودبخودي در شتر ضعيف و فاز لوتئـالي ثـابتي      مسئله مي 

وجود ندارد، غلظت باالي استروژن خون و تستوسترون، معرف آنست كه دوره فحلي شـتر                

)  روز5(ن در طـول دوران رشـد فوليكـولي    افزايش مقـدار آنـي دو هورمـو      . بيشتر فوليكولي است  

هـاي   افزايش هماهنگ اندازه فوليكولي و غلظت هورمـون       . احتماالً محرك رفتارهاي فحلي است    

  . استاستروژن و تستوسترون خون شتر معرف توليد اين دو هورمون از فوليكول

 و   سـن  تـأثير    تحـت    تاحـدودي    بـروز آن    گـردد و نحـوه      ظاهر مـي     معيني   در مدت    جنسي  ميل

 خـود را     اشـتهاي    زيـرا دام  . يابد   مي   شتر نر كاهش     باري   ارزش   جنسي   ميل  در موقع . باشد   مي  تغذيه

  .دهد  مي  ازخود نشان  و رفتار غيرعادي  ظاهر شده  در آن  آثار اسهال گاه  و گاه  داده از دست

  

   رفتار توليدمثلي شتر ماده -  – 11

در    محـدوديت    و بدون   طور مرتب    رسيد به    جنسي   بلوغ   دوران   به  هك   از اين    پس  شتر ماده 

. شـوند  و آن هم براي چند نوبت در صـورت عـدم بـروز آبـستني فحـل مـي                      مشخصي  فصل

 و   زمـستان   فـصل   مـدت  اواخر پاييز و تمامبراي مثال (هاي معيني از سال    فحلي فقط در زمان   

اگرچه شتر يك حيوان مولد فصلي است، ولي فعاليـت          . شود  ظاهر مي )  درايران  بهار   اول  ماه

هاي آبان و اوايـل   ها بين ماه شدت فعاليت تخمدان. دهد فوليكولي در تمام طول سال رخ مي      

  .شود اغلب در طول تابستان موج فوليكولي ناقص بوده و حيوان فحل نمي. خرداد ماه است

 ، باشـد  شـتر نـر وجـود نداشـته      كشد و اگـر        مي   روز طول  4-6 شتر درحدود      فحلي  مدت

   انجـام    در روز اول    گيـري    اگـر جفـت      باشد ولي    داشته   نيز ادامه    تا دوهفته    است   ممكن  فحلي

   اوايـل  هـاي  گيـري   بيـشتر در جفـت       آبـستني   شـانس  .رود   مي  از بين   روز بعد    سه   فحلي ،بشود

در . شـود   كمتـر مـي    آبـستني   مال احت  شويم   مي   نزديك   اواخرآن   به   و هرچه    بوده   فحلي  مدت

 بـه  LH البتـه افـزايش ترشـح هورمـون     .شـود   مـي  بار فحل پنج  شتر معموالً گيري  جفت  فصل

  .گيرد گيري صورت مي منظور رها شدن تخمك از فوليكول فقط با عمل جفت

3
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  ولـي . گردد   ظاهر مي    سالگي   از سه    و بلوغ    باالتر بوده    اهلي  هاي   دام   شتر از همه     بلوغ  سن

 ودر   سـالگي 4 معمـوالً در نرهـا    گيـري    جفـت    جهـت    از آن    اسـتفاده    و زمان    كامل  رسيدگي

ميانگين تغييرات غلظـت هورمـون اسـتروژن در شـترهاي يـك و دو               .   است   سالگي 5ها    ماده

ساله در حد پاييني قرار دارد ولي در شترهاي سه تا پنج ساله اين ميانگين تقريبـاً تـا دو برابـر                

شـود بيـانگر     هاي سه تا چهار روزه ديـده مـي         كند و اين افزايش كه در دوره       فزايش پيدا مي  ا

ميـانگين تغييـرات غلظـت هورمـون پروژسـترون در      . باشـد  هاي تخمدان مي فعاليت فوليكول 

دهنــده عــدم  شــترهاي يــك تــا پــنج ســاله بطــور مــنظم نوســاني نــدارد كــه ايــن امــر نــشان  

غلظـت  . باشـد  گـذاري در شـتر مـي        بـودن تخمـك    گذاري و همان موضوع شـرطي      تخمك

گيـري و در شـترهاي سـه تـا        در شترهاي يك و دو ساله تقريباً غيرقابل اندازه LHهورمون

دهـد كـه بلـوغ جنـسي مـاده شـترها از سـه سـالگي          كند و نشان مي پنج ساله افزايش پيدا مي   

از تابــستان و چنــين ميــزان غلظــت ايــن هورمــون در زمــستان بيــشتر   هــم. گــردد شــروع مــي

تغييــرات غلظــت هورمــون . باشــد دهنــده فعاليــت توليــدمثلي آن در فــصول ســرد مــي نــشان

كنـد و در   تستوسترون در خون شترها با شروع بلوغ از سه سالگي بـه بعـد افـزايش پيـدا مـي                  

طول سيكل فحلـي شـتر مـاده     . شترهاي سه تا پنج ساله بيش از شترهاي يك و دو ساله است            

  . يابد  روز ادامه مي4)±2( كه فحلي آن  روز است24) 4±(

برطرف نمودن محدوديت توليدمثلي و كاهش طول مدت رسيدن به سن بلوغ، به رونـد               

استفاده از تغذيه كمكي در زمـان نزديـك شـدن بـه فـصل               . توسعه پرورش شتر كمك كند    

د توانـد باعـث افـزايش نتـاج و وار          توليدمثل و همچنين تغذيه كمكي به شترهاي جـوان مـي          

 .شدن زود هنگام شترها به چرخه توليدمثلي گردد

  

   عوامل موثر بر دوره فحلي - 1 – 3 – 11
باشـد فـصلي     صـورت فـصلي مـي     كه اشاره شد، چرخه توليدمثلي در شتر بـه         طوري همان

طـور  بـه . بودن آن بستگي به طول و عرض جغرافيـايي محـل، تغذيـه و طـول دوره روز دارد     

شـترهاي  . كننـد  گيـري مـي    هاي آذر، دي، بهمـن و اسـفند جفـت          همثال شترهاي ايران بين ما    
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هـاي دي تـا فـروردين        هـاي بهمـن و اسـفند و شـترهاي مـصري بـين مـاه                پاكستاني بـين مـاه    

هاي توليدمثلي نـاقص بـوده و فحلـي       كنند، پس از آن تا پايان تابستان سيكل        گيري مي  جفت

انـات بـستگي بـه تغذيـه مناسـب          گيري اين حيو   دهد، البته طوالني شدن فصل جفت      رخ نمي 

شود كه اگر طـول روز كوتـاه باشـد، ترشـحات هورمـون مالتـونين در شـتر             تصور مي . دارد

در . گـذارد   اثـر مـي  LH روي ترشـحات هورمـون     GnRhكاهش يافتـه از طريـق هورمـون         

مناطق ديگر نظير عربستان فعاليت توليدمثلي شترها كمتر فـصلي بـوده و اگـر خـوب تغذيـه                   

اين ويژگي ممكن است به علت نزديك بودن        . كن است در طول سال فحل باشند      شوند، مم 

به خط استوا، تساوي طول شـب و روز و در نتيجـه تغييـرات محـسوس در غلظـت هورمـون            

ايـن  . زيرا ميـزان مالتـونين در شـب زيـاد و در روز كـم اسـت                . مالتونين شترهاي ماده باشد   

ســتوا و در فــصول مختلــف احتمــاالً عامــل اخــتالف در ترشــح مالتــونين خــارج از منطقــه ا

  .كننده ترشح گنادتروپين ها در حيواناتي است كه توليدمثل فصلي دارند تنظيم

دليل دير بالغ شدن شتر، فصلي بودن دوره فحلي و عدم فحلي شتر پس از زايش تـا فـصل                    به

انـات اهلـي    آميزشي بعدي، بازدهي توليدمثلي اين حيوان در مقايسه با بسياري ديگـر از حيو             

  . روز است) 8 ±15/1(، )3/10 ±25/1(ترتيب  فاز بلوغ و تحليل فوليكولي به. باال نيست

  

    در شتر ماده فحليعالئم 
  دراين. شود   مي   توأماً مشاهده    و عصبي    آناتوميك  ، تغييرات    ماده   دام  ي فحل   دوره  در طول 

شـود و    مـي   نـر جلـب   هـاي   دام طـرف    و بـه  داشته، )كاهش استراحت ( قراري  بي   حالت  موقع

  شـود و از ايـن    مي  خارج  ترشحاتي  و از آن     كرده   آماس  فرج. و نعره مي زند   مرتباً سر وصدا    

   بـو باعـث      و همـين     اسـت    حـس    دور قابـل     از فاصله   رسد كه    مي   مشام   به  بدي    بوي  ترشحات

   و سـعي   بـوده   عـصبي   حالـت   در اين شتر ماده. گردد  مي  فحل هاي   ماده  طرف   شتر نر به    جلب

 رفتار فحلي در شتر ماده از نظر شدت كمتـر از شـتر نـر             . نمايد   بار خودداري   كند ازحمل   مي

كـه   تكان دادن دم، باال گرفتن دم و به اطراف تكان دادن آن، بخـصوص زمـاني               . مست بوده 

، كاهش حجـم ادرار،     نزديك شدن به شتر نر    . شود شتر نر مست وجود داشته باشد، ديده مي       



  رورش شتر پراهنماي/  404

 حلـي ف  سـيكل ). 8 - 11 تـا    7 – 11تـصاوير   (هاي دفـع از ديگـر عالئـم اسـت            افزايش نوبت 

  .باشد روز مي 6/9شترهاي دوكوهانه مغاني 

  

  

  

  

  

  

  )ناآرامي و بلند كردن دم( عالئم فحلي در شتر ماده - 7 - 11تصوير 

  

  

  

  

  

  

  اري در شتر مادهگذ اولتراسونينگ براي تعيين تخمك - 8 - 11تصوير 

  

   شتر نر مستي - 2 – 3 – 11

  جنـسي   فعاليت  در موقع  است  و مطيع  كامالً آرام   گيري   جفت   در غير فصل     كه   حيوان  اين

 .شـود   مـي مـست بـه اصـطالح    ياگردد و      مي   و بسيار عصبي     گرديده   عوض   كلي   به  رفتار آن 

  در ايـن    نـر    شترهاي   بين   بزند اغلب  اطرافيان   به   سختي   خود يا پاها ضربه      با دهان    است  ممكن

  اسـت    و ممكـن     اسـت    جنـسي    از تحريكـات     ناشـي    كـه  ،گيـرد    درمـي    سختي  هاي   نزاع  فصل

  بايـستي    گيـري    جفت   در فصل    علت   اين   يكديگر وارد سازند و به       به  ناپذيري   جبران  صدمات

  جـسماني    در وضـع   بايـستي  گيـري   جفـت   از   نر قبل   شترهاي. ختنرها را از همديگر جدا سا     

  . باشند خوبي
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كنـد،   مـي    خم  عقب  شده، پاها را باز و سر را به  پر از كف ، دهانش  تحريك شتر نر موقع  

 گـردد  مـي    خـارج    شدت  ، ادرار به     قضيب  زند و از مجراي      مي   قضيب   روي   خود را مرتب    دم

  النحـك   شـراع   پـرده  چنين هم و آورد ود در ميصداهائي ازخ. )11 - 11 تا 9 – 11تصاوير   (

اي   دهـان تـوده   انتهـاي در  يا پيله مي زند به اين صورت كـه           نمايد  مي    خارج  را مرتباً از دهان   

 بـه نظـر   .رسـد بتـا بخـش جلـوئي دهـان     كند و ممكـن اسـت    بادكنكي توليد مي سرخ رنگ   

 اسـت و در نتيجـه كمـك    مرطوب كردن ناحيه انتهـايي حنجـره   رسد كه وظيفه اين توده مي

 دم مـداوم  و شديد زدن بلند، ايجاد صداهاي. مقاومت كند كند حيوان در برابر تشنگي مي

 و شترماده ادرار و فرج بوكردن غلتيدن، گردن، بدبو از پس عرق خارج شدن ها، ران ميان

 بـا   شـود كـه   مـي    ترشح از نر  يي و بدبو رنگ  سياه  مايع  فصل در اين. نمود اشاره بودن، ناآرام

   را مـشخص  اختـصاصي    و محـدوده   شـده   هـر شـتر پخـش        اشياء محوطـه     شتر به    پشت  مالش

  جنـسي   فعاليـت   هـا در دوران      بيـضه    كـه    اسـت    نـر آن     در شـترهاي     جالـب    موضوع .نمايد  مي

نظـر   تحـت  را غيرآبـستن  نفـر شـتر مـاده    80 تـا  30نر معموالً  هر نفر شتر. شوند تر مي بزرگ 

 اجـازه  گيـري  جفـت  فـصل  آخر گيرد و تا مي

 شتر .دهد نمي را  ديگري شتر نر شدن نزديك

عـصبي اسـت و     هنگـام فـصل جفتگيـري        رنر د 

حملـه  و انـسان    ديگـر    حيوانات   بهاحتمال دارد   

 تـا   12 – 11تصاوير   (گيردبرا گاز   ها   آنكند و 

11 - 13.(  

  

  

  

  

  كف كردن دهان لوك -9 – 11تصوير 

  موقع مستي
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  اشتهائي شتر در زمان فحلي خموشي، الغري و كم -10 – 11تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري پيله زندن در شتر نر موقع جفتتيا   النحك  شراع  پرده كردنخارج -11 – 11تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  گاز گرفتن شتر عصباني - 13 - 11 تا 12 – 11تصاوير 
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 . باشـد    شـده    تغذيـه    كـافي    انـدازه   به، بايد      مورد نظر گله     لوك  گيري   جفت   از شروع   قبل

ــه ــوي اي جث ــرژي  ق ــافي  و ان ــراي  ك ــت  دوران  ب ــري  جف ــته گي ــد  داش ــوك . باش ــرا ل  در   زي

   را انجـام   از گلـه   و مراقبـت  گيـري  خورد و بيشتر كـار جفـت      كمتر غذا مي    گيري  جفت  فصل

 از   مقايـسه   و قابـل   شـده   ضـعيف   حيوان  اين گيري   جفت   فصل   در پايان    كه  طوري  به .دهد  مي

  .  نيست گيري  جفت  از فصل  قبل  با روزهاي و قدرت  نظر جثه

  توليـدمثل  هـا، بـازده    بيـضه   تورم  مثل  توليدمثلي  هاي  ها خصوصاً بيماري    ها و انگل    بيماري

و  50توانـد      مـي  ، باشـد    فعال   از نظر جنسي     كه   بالغي  لوك. دهند   مي   را كاهش    و اروانه   لوك

  هـاي    لـوك    بارورسـازي    بايـد فعاليـت     همـواره . را بارور سازد     نفر اروانه  70 موارد    در بعضي 

 و    راحتي   به   است   ممكن  تجربه   كم   جوان  هاي   لوك  كه چرا  ، زير نظر داشت     دقت   را به   جوان

   در ايـن     كننـد كـه      و رام    كنتـرل   گيـري    جفت  ها را جهت    اروانه  موارد اصالً نتوانند    در بعضي 

تـر    ضـعيف  هاي   را در گله     جوان   كرد و لوك    تر وارد گله    تجربه با تر و    قوي  مورد بايد لوكي  

  . نمود نگهداري  آتي هاي  سال جهت

   

   گيري  جفت عمليات - 4 - 11
  هـم   بـه   گـردن   يكديگر و سـائيدن   به  دو حيوان  شدن  معموالً با نزديك    گيري   جفت  عمل

 را   مـاده    و حيـوان     پرداختـه    ماده   حيوان   واژن   بوئيدن   نر به    حيوان   موقع  ر اين د. شود   مي  شروع

  منجـر بـه      اسـت    ممكـن    عمـل    اين   گاهي   كه  طوري  گيرد به    گاز مي    يا كوهان    پشت  در ناحيه 

  ، آن   كـردن    از خسته    و پس    كرده   را تعقيب    ماده   نر دام    حيوان   بيشتر اوقات  . گردد  ريزي  خون

  نشـستن   را وادار بـه  ، مـاده )لـوك ( شتر نـر    حالت  در اين . نمايد   مي   تسليم  گيري   جفت  را براي 

   ايـن  سـادگي   باشـد بـه    فحلـي   اگـر در حالـت   خـصوص   نيز به  ماده نمايد و دام  مي   زمين  روي

  كـه  ليو درحـا   گرفتـه  هايش  را با دست  ماده  شتر نر حيوان   موقع  در اين . پذيرد   را مي   وضعيت

  دارد عمــل  تكيــه  بــدن  عقــب  قــسمت  روي  آن  و بيــشتر وزن  نمــوده  را جمــع  عقــبش پاهــاي

   .)17- 11 تا 14 – 11تصاوير  (دهد  مي  را انجام گيري جفت
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  حالت شروع و نحوه جفتگيري در شتر -17- 11 تا 14- 11تصاوير 

  

 بهمن وكمترين در)  درصد7/63(راسان گيري در شترهاي استان خ بيشترين تعداد جفت

تقريبـاً   گيري در شـب و روز  تعداد جفت. گزارش شده است فروردين در ) درصد7/1( آن

  بـار عمـل    يـا چهـار    سـه   اسـت   نـر ممكـن    دام  انفـرادي   گيـري    جفـت   در يـك  . يكسان است 

   سـي    الـي   وازده د   است   ممكن   نر و ماده     دو حيوان   گيري   جفت  عمل.  دهد   انجام  گيري  جفت

 15گيري حدود     در يك گزارش ميانگين زمان جفت     .  بكشد   روز طول    تمام   و ياگاهي   دقيقه

  دور حيـوان      معمـوالً بـه      موجود در گله     ساير شترهاي   گيري   جفت  در موقع . دقيقه بوده است  

   صـداهايي  دهما  نر و  حيوان گيري  جفت  عمل در پايان. نمايند   مي   اجتماع  گيري   جفت  درحال

   فحلـي  فـصل    اوج  نـر در موقـع     شـترهاي . نمايـد    مي   نر كف    دام   و دهان    ساخته  از گلو خارج  

 از   يكـي   گله معموالً در يك.  نمايند گيري   بيشتر جفت    و گاهي    شتر ماده    با سه   قادرند روزانه 

 50-80   الـي  5-7 نـر از      شتر .سازد  مي  را ظاهر    مستي  ، حالت   تر است    قوي   از ديگران   نرها كه 

  هـايي   آن ، حتـي    مـاده    با اكثر شـترهاي     كند  مي  سعي و   كند   جدا مي   گيري   جفت   را براي   ماده

 زيـاد و    جنسي  در اثر فعاليت در نتيجه.  نمايد  گيري  جفت دهند،   نمي   را نشان    فحلي   حالت  كه
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  عـالوه  بـه . يابد  مي  كاهش  آن  وزن و  نر الغر شده ، دام گيري جفت  فصل كمبود اشتها تا پايان   

ضـمناً  . ماننـد   ها قصر مـي      از ماده    و تعدادي    داده   از دست   را تاحدي   خود  گيري   جفت  قدرت

   ضـريب   كـاهش   باعـث   اسـت   نيز ممكن    حيوانات   شدن   جفت   درخود عمل   وجود اشكاالت 

  .دشو  باروري

گيري منجـر بـه      سي و اولين جفت   شتران دوكوهانه بومي دشت مغان آغاز فعاليت جن       در  

 سـه  سالگي اتفاق افتاده ولي در نرهـا آغـاز فعاليـت جنـسي در           سهها در سن     آبستني در ماده  

سـن   .افتـد   سـالگي اتفـاق مـي      چهـار كننـدگي در     گيري منجر به بارور    سالگي و اولين جفت   

. باشـد  مي سالگي 5/19 و   20ها و نرها بطور متوسط به ترتيب در          گيري درماده  آخرين جفت 

 درصد در اوايـل فـصل بهـار بـوده و     8/20فصل زمستان و  ها در گيري  درصد از جفت   2/79

 ) طـول مقاربـت     (گيـري     جفـت  مدت. باشد   ماه مي  4/3گيري بطور متوسط     طول فصل جفت  

 ادامـه  فـروردين  نيمـه  تـا  و آغاز هوا سرد شدن شتر با گيري زمان جفت .است دقيقه 8/16

 زايـش از  .كافي است غيرآبستن شترماده  نفر80 تا 30نر براي  شتر نفريك  معموالً. يابد مي

  . ماه گزارش شده است5/12-13دوره باروري شتر . اوايل دي و تا فروردين ادامه دارد

ــاده     ــترهاي م ــسي ش ــوغ جن ــن بل ــط س ــفهان متوس ــر 4در اص ــترهاي ن ــالگي و 5 و ش    س

 هر دو سال، يك بچه شتر به دنيـا      درصد بوده، به نحوي كه       50درصد باروري شترهاي ماده     

  .آوردندمي

 از  اطمينـان  براي.   است ها مهم  حاشي  دنيا آمدن  به  زمان  تعيين   از لحاظ   گيري   جفت  تاريخ

گذار مجهز كـرد   عالمت  ماركر يا وسيله  را به  لوك ها، بايستي   اروانه   باروري   دقيق  هاي  تاريخ

   و وحـشي     مـست    فصل   در اين    لوك   چراكه  . است  اك وخطرن   سخت  العاده  كار فوق  ولي اين 

   از تهيـه   اسـت   عبـارت   گـذاري    عالمـت    روش  ايـن . دهـد   نمـي   را   شدن   نزديك   و اجازه   بوده

   هـر روز صـبح    كـه   چراغ  يا دوده  موتور با مواد رنگي    ياروغن   سفيد ساده    از روغن   مخلوطي

   عمـل  زننـد، ايـن    مـي   لـوك   سينه  بر روي ا در مرتع چر جهت   از جايگاه    گله   خروج  در موقع 

.  گيـرد    انجـام    مـاركر اسـت      بـه    آغـشته    كـه    چـوبي   وسـيله   بـه     دور از حيوان    اي  بايد در فاصله  

   را انجـام     مـاركر زدن     محصور كـرد و عمـل        بسته  جايگاه   را در يك     حيوان  توان   مي  چنين هم
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  ايـن . دهـد   مـي   از خـود نـشان    شـديدتري  العمـل  عكـس    مـورد حيـوان      قاعدتاً در ايـن     داد كه 

   مـشخص   مـاده   حيـوان   بـر پـشت    بـا اروانـه    لـوك  گيري  معموالً در اثرجفت   ها را كه    عالمت

 دنيـا     بـه    آغـاز زمـان      تـاريخ    تخمـين   ، براي    شده   ثبت  اطالعات . كرد   ثبت  توان  شود را مي    مي

   بـراي    الزم   تجهيـزات    كـردن    آماده  قرار گيرد و زمان     استفاده تواند مورد   ها مي    حاشي  آمدن

  هـا در هنگـام    اروانـه   چراكـه ،در ك  مورد نظر را مشخص  جايگاه   به  ها متولد شده     حاشي  انتقال

 از   توان   مي  چنين هم. كنند   مي   زايمان   در بيابان    دور از گله    نقاط  و در    جدا شده    از گله   زايمان

   بـه    نزديـك    مرتـع    را در يـك      كـرد و حيـوان       نيز اسـتفاده    اروانه   از زايمان    قبل   اطالعات  اين

  . كرد  را كنترل  آن  نمود وزايمان ، نگهداري جايگاه
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   شـتر مـاده    .)  روز 389 تـا    355  بين(باشد     مي   سال   معموالً يك    شتر در ايران     آبستني  دوره

   طريـق   خـودرا بـه    دم، شـود   نزديـك   آن  بـه  گيـري   جفـت   نر براي  دام  كه  در صورتي   آبستن

   تـست  آبـستني   تـشخيص   براي   راه   اعتمادترين  قابل. كند  نمايد و فرار مي      مي   جمع  مخصوصي

  نحـوه .  اسـت    شـكم   راسـت   و در طـرف     از خـارج     آن   ديگر لمس   باشد و روش     مي  وكتومي

 مـادر در    كامـل   تغذيـه  باشـد، عـدم     داشـته    در رشد جنين    ي مادر در مورد شتر اثر مهم       تغذيه

  . دهد را افزايش مي  جنين سقطاحتمال    جنيني دوران

  .گزارش شده استماه  8/12 شترهاي دوكوهانه مغان آبستني  ميانگين طول مدت
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  ،زايـش شـدن زمـان   بـا نزديـك   شـود،    شتر پر از شير مي   پستان   از زايمان    روز قبل   پانزده

   دم   در دو طـرف      دوفرورفتگـي   شـود و   مـي   شـتر شـل     تناسـلي هاي   اندام  ها و عضالت    ليگمان

 و   شـده   جمـع   خـون  واژن   و اطـراف   پيـدا نمـوده      خـستگي    حالت  دام. گردد   ظاهر مي   حيوان

   زمـين    روي  مرتبـاً   مـشوش بـوده و       حيـوان    از زايمـان     قبل   ساعت   پنج   الي  سه. كند   مي  آماس

  .خورد غذا نمي   اصالًخوابد و مي
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بعد از شروع و . كشد مي طول  ساعت3 تا 2شتر  بچه كامل تولد تا زايمان بروزعالئم از

   دقيقـه  25 حـدود     كوهانه در شتر يك  شود كه    شروع مي    زايش  مرحله،    زايمان  دردهايادامه  

جفـت در   شـدن  خـارج  تـا  زايـش  زمـان  متوسط. است  دقيقه 40 حدود  و در شتر دوكوهانه

تـر بـودن مـدت زايـش در      طـوالني    دليـل . دقيقه مشخص شده است    3/68شترهاي خراسان،   

   مرحلـه   سـومين  . باشـد    شتر دوكوهانه    ديالق  تر بودن    بزرگ   است   ممكن شترهاي دوكوهانه، 

از    بـسياري  در ولي. انجامد  مي  طول  به  ساعت  تا يك  دقيقه15حدود  يا خروج جفت      زايمان

 در   ميـانگين درصـد زايـش      . شـود    خـارج    بـا ديـالق     زمـان    نيز هم   ، جفت    است   ممكن  اوقات

 و شروع دي اوايل از ها زايش. به دست آمده استدرصد  3/99شترهاي دوكوهانه مغاني 

ها در فصل زمـستان    از زايشصد در3/58  در شترهاي مغان. كشد طول مي فروردين پايان تا

بهمن،  در ها زايش  درصد8/63  است ولي در شترهاي خراسان،رصد در بهار بوده د7/41و 

  درصـد از 5/41 .دست آمده اسـت  ماه به فروردين  درصد در7/1اسفند و   درصد در5/34

  درصـد در 8/26هـا در روز و    درصد زايش2/73. بودند ماده  درصد5/58و  نر شترها بچه

ان دوكوهانـه مـاده در شـكم اول زايـش دچـار       درصـد از شـتر  50. گرفتـه اسـت   انجام شب

قـصرماندن   و   نابـاروري  ،زايـي  دوقلـو    جنـين،   سـقط   ،زايـي  درصد مرده  .شوند زايي مي  سخت

 از  درصـد 3/9تعيين شده است در حالي كه در شترهاي خراسان درحد صفر شترهاي مغان 

 .شوند تلف مي زايش از بعد شترها بچه

   مايعـات   ميـزان  .اسـت    ايـستاده    در حالـت     و گاهي   خوابيده   شتر معموالً در حالت     زايمان

 فـوراً بلنـد    زايمـان    از انجـام   پس  شتر ماده . باشد   ليتر مي  9 حدود     زايمان   شتر در موقع    رحمي

 غالباً بـا سـر و دو         ديالق .شود   مي   پاره   بندناف   عمل   همين  وسيله  ايستد و به     پا مي    و روي   شده

  .)19 - 11 تا 18 – 11تصاوير  (آيد  دنيا مي  به دست

  رويـش   و تا چنـد روز       را خشكانيده    بايد آن    جهت  ليسد و از اين      خود را نمي    شتر ديالق 

  بايـد تحـت       از زايـش     پس   هفته   و حدود سه     آخر آبستني    در دو ماه     ماده   شترهاي .را پوشاند 

  .)20 - 11تصوير (ردار باشند برخو  بهتري  و از تغذيه  قرار گرفته  بيشتري مراقبت
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  زايمان شتر - 19 - 11 تا 18 – 11تصاوير 

  

  

  

              

  

   نوزاد شتر- 20 - 11تصوير                  

  

  

   در شتر  دو زايش  بين  فاصله  افزايش علل - 7 – 11
  عبارتنـد از كوتـاه  هـا    آن  اهـم   دارد، كـه   مختلفـي   در شتر داليل     دو زايش    فاصله  افزايش

   بـودن  ، طـوالني   گلـه   تمـامي  گيـري   جفت  شتر نر براي    توانايي  ، عدم   گيري   جفت   فصل  بودن

   بعـضي   اگرچـه .   اسـت   از زايش    پس   فحلي   اولين   تأخير افتادن    و به   جنين ، سقط    آبستني  مدت

 تـا    گـاهي   از زايش  پس حليف اولينولي شوند    مي   فحل   از زايمان    پس  ماه   سه   ماده  از شترهاي 

  . نقش مهمي دارد مسئله  در اين كمبود مواد غذاييو    تغذيه .افتد  تأخير مي  به  سال يك

ــه  ــر ب ــن نظ ــه  اي ــش ك ــت  زاي ــري  و جف ــم   گي ــاً ه ــتر تقريب ــان  ش ــت زم ــن  اس ــود  ، اي  خ

 در   يباشـد و حتـ       مـي    مـاده    از شـترهاي     تعـدادي   گيـري    جفـت    بـراي   ايـي   محدودكننده  عامل

   بعـد بـه      تـا سـال      اسـت    ممكـن    دام   دوباره  گيري  ، نيز جفت  كند   مي  جنين  سقط   دام  كه  مواقعي

  .بيافتد تأخير



 413/  شتر توليدمثل در  –دهم ياز  فصل 

  فحلـي   مـدت   در طـول   دام گيـري   جفـت   موقع  در مورد بهترين     دامداران  ازدياد اطالعات 

   اثرمـستقيم   اروري ازدياد درصد بـ     ، روي    است   ممكن   دستي  گيري  و جفت )   يا دوم   روز اول (

ــار زايمــان  يــك شــترها معمــوالً هــر دو ســال .  باشــد داشــته ــي ب ــد  م معمــوالً درصــد . نماين

مـديريت مطلـوب و     صـورت  لـي در   و است درصد80 تا 40  شتر در هر سال  هاي  گله  زايمان

نگهـداري نامناسـب و بيمـاري    . فاصـله بـين دو زايمـان را كـاهش داد      تـوان   مي   خوب  تغذيه

   . درصد شود60 تا 30بين  شديد   تلفات  باعثاست،ممكن 

  

11 – 

9

  جنين  علل سقط- 
   دام  بـاروري   و ساير عوامـل   جنين  سقط  در تشديد  وبيماري نگهداري   نادرست  هاي  روش

  زا در شـتر بـه        بيمـاري    از عوامـل    گذارد تريپانوزوما، پاستورولوز، سالمونلوز، پنوموني      اثر مي 

   و تـا موقـع    نشده  داده  استراحت  باردار فرصت هاي ماده   از موارد به ر بعضي د. روند  شمار مي 

 دنيـا    يـا بـه   جنـين   سـقط   باعـث   اسـت   ممكن  عمل  اين شودكه  مي ها كار كشيده  از آن   زايمان

  . شود  حيوان  در توليدمثل مسائلي  و ايجاد  مرده هاي  ديالق آوردن

  .  باشد  دام  در اين جنين  سقط  افزايش  از داليل د يكيتوان  نيز مي  در گله خوني هم

  

   در شتر  بهبود توليدمثل هاي  و روش باروري -  - 11
مـديريت     و در شـرايط   درصد اسـت 50 آمار موجود باالتر از        به   در شتر با توجه     باروري

ميـزان  و   درصـد  90 تـا    80  بـاروري   عربـستان در  .  درصد نيز خواهد رسيد    65   به   حتي  خوب  

  .شده است  گزارش درصد1  عقيمي

  : از  است  عبارت  درصد باروري  بودن  پايين داليل

  .  نر و ماده  در شترهاي  جنسي هاي  فعاليت كاهش −

  .  وخارجي  داخلي هاي ، انگل  و پنوموني ، گري  نظير سورا، سل هايي بيماري −

  قـوي     فوليكـول    تشكيل   عدم   باعث   كه   گونادوتروپين  ها مثل    اندوكرين   مقدار كافي   عدم −

  .شود  مي بمناس زرد  و جسم

8
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  . ميكروبدر نتيجه رشد    باروري كاهش و  شتر ماده  تناسلي دستگاه عفونت −

هاي عفوني، انگلـي، نـواقص       ، بيماري  كمبود تعداد اسپرم  ، مانند    نر   در شتر  وجود مشكل  −

  .ژنتيكي و ضربه ديدگي

  . گيري  در جفت  توانايي  و عدم  جنسي  ميل فقدان −

  .ها ناشي از بعضي بيماريناباروري  −

  .  نامناسب تغذيه −

داري شتر، پيشگيري و     رعايت اصول بهداشتي در نگه    گزيني،    بهانتخاب شترهاي خوب،    

   بلكـه ،ببخـشد   شـتر را بهبـود  توليداتتواند  تنها مي ، نه  پرورش روشها، بهبود    بيماري  درمان

 را از نظـر   گلـه   وضـعيت  طور كلـي     و به    داده   را در شتر كاهش     آوري   بچه  يه اول  تواند زمان   مي

  . باال ببرد توالد و تناسل

  اسـت   ممكـن   دسـتي  گيري و جفت)   يا دوم روز اول (  فحلي  موقع  شتر در بهترين   گيري جفت

  بار زايمـان  يك  معموالً هر دو سال  شترها.  باشد   داشته   اثر مستقيم    ازدياد درصد باروري    روي

هـاي بيـشتري       ديالق  توان  مي   صحيح   نگهداري  هاي   و روش    و كافي    خوب  با تغذيه . كنند مي

  .شوند  بارور مي  هم  سالگي20   تا سن ماده  از شترهاي بسياري.  گرفتدر زمان كوتاهتر

  

   در شتر  مصنوعي تلقيح -  - 11
 از    بـا اسـتفاده      آن  و قـرار دادن     نـر   حيـوان  از    گيـري    اسـپرم  از دو مقطـع،      مصنوعي  تلقيح

  .باشد مي  فحل   ماده حيوان  تناسلي در دستگاه...)  و  ، پيپت سرنگ( ابزار  سري يك

هاي مختلـف، ارزيـابي       زمان  در   اسپرم  نگهداري،  آوري   جمع   براي   گوناگوني  هاي  روش

در چنـد    شترها     تلقيح  جديد براي هاي   آوري اسپرم و فن  و ميكروسكوپيك     ماكروسكوپيك

   توليـدات    باال بردن   براي  ابزار مفيد   تواند يك    مي  مصنوعي   تلقيح .شده است   ابداع  سال اخير   

گـذار    تخمـك   شـتر يـك  .باروري و توليدمثلي آن بكار برده شـود   هاي  برنامهافزايش و   شتر

 و   خـود را شـروع   وي رشد و نم  فوليكول  يك عادي گذاري  تخمك  در طول    كه   است  القايي

   بـالغ  فوليكول. متر برسد  سانتي5/1-3 قطر    خواهد شد تا به     روز بالغ ) 2-14( روز   6در حدود   
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 8 حـدود     اي   دوره   در يـك    كـه    از آن   مانـد قبـل      مـي    تغيير باقي   بدون روز) 5-19 (13حدود  

   در يـك   ديگـري    شـد فوليكـول      كامـل    دوره   ايـن   وقتي. پيدا كند   روز سير قهقرايي  ) 10-7(

   نـشان   تحقيقـات  .دهـد    مي   ديگر رشد و نمو خود را انجام         اما معموالً درتخمدان     مشابه  روش

   اسـپرم   تخليـه  وسـيله  تواند به  مي دوكوهانه  جماز و   در شترهاي   گذاري   تخمك   كه   است  داده

   در پالسماي   گذاري   تخمك  كنندگي   تحريك عامل  كه شده    اثبات.  گردد   تحريك  در رحم 

   بــراي  مــصنوعي  تلقــيح  در اصــل، كــشورها بعــضيدر.   موجــود اســت شــتر دوكوهانــه  منــي

  ثـل  م گيـري   جفـت  طريقاز سرايت قابل    و انگلي  عفوني  هاي   بيماري   سري   از يك   جلوگيري

  خـاطر   بـه   مـصنوعي  در تلقـيح . شـود  انجام مي  ، بروسلوز و غيره  تريكومونوز، ويبريوزتناسلي 

  نر   حيوانات ، اسپرم   و كيفي    كمي   با ارزيابي   توان   مي  گيري  در هر اسپرم     اسپرم   اجباري  كنترل

هـا را    آن  يا دائم  كوتاه  مدت  براي  آن  علل  به  و بسته  را تشخيص داد     پايين  يتوليدمثل   ارزش  با

  تـوان   مـي   ماده  در حيوانات  اسپرم  در اثر تلقيح همچنين.  كرد  خارج   توليدمثلي  هاي  فعاليت از

   پـي   اسـت   مـاده   حيـوان   تناسـلي   دسـتگاه   در داخل ها و تومورها كه     ،بيماري   عوارض   انواع  به

گيري  از شتر و همينطـور    البته  در شتر اسپرم   . برآمد   آن   درصدد درمان   وقت   و در اسرع    برده

ت و هنـوز دسـتيابي بـه بهتـرين          تلقيح مصنوعي شتر ماده براحتي گاو و سـاير حيوانـات نيـس            

  ).21 - 11تصوير (روش درحال تحقيق است 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   مهار كردن شتر در قفس مخصوص براي توش ركتال- 21 - 11تصوير 
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   در شتر  جنين انتقال -  - 11
  مختلـف  هـاي   و در دام  اسـت   سـودمندي   روش  حيوانـات   تجاري  در پرورش   جنين  انتقال

 در بهبـود   اي ارزنـده   عامل  جنين انتقال. شود  مي  انجام  اسب و   ، گوسفند، بز   نظير گاو، خوك  

 مـشخص بـاال      مـاده    دام   يـك    بـاردهي    قابليـت    از آن    و با استفاده    ها است    دام   ژنتيكي  كيفيت

   داراي  جنـين   شتر، انتقال  پرورش در. يابد   مي   كاهش   دو بارداري    بين   فاصله   همچنين .رود  مي

بـا  . باشـد   ، مـي     مطلـوب    نر و مـاده     ژنتيكي    از تركيب    حاصل   نتاج   افزايش   براي   خاص  رزشا

   بـا اسـتفاده   گيـري  جفـت   فـصل   شتر و نيز محدوديت  بارداري   ماهه 13   طوالني   دوره   به  توجه

  . را باال برد  توليدمثلي  بازدهي توان  مي  جنين  از انتقال صحيح

ا تـوان بـ      مـي  انجـام شـود،     رشـد فوليكـولي   زمان بـا     هم  كوهانه ك شتر ي   گيري  جفت اگر

. دور آ دسـت   بـه   متعددي هاي  و جنينهشدانجام    سوپراووليت   در شتر     گونادوتروپين  مصرف

   متغيـري   هاي  جوابتاكنون  .  انتقالند   زرد باشند قابل    در فاز جسم     كه   شترهايي  ها به    جنين  اين

 در شـتر    جنـين  انتقـال . گزارش شده اسـت   شتر    گونادوتروپين وسيله  به   شدن   سوپراووليت از  

بيـان     غيرجراحـي   هاي  روش    به   جنين   از انتقال    ناشي   آبستني  درصد كم    ولي   پذير است   امكان

ايجـــاد   از مـــشكالت ديگـــر . شـــده اســـت 

  ،  گلــه يــك  مــاده هاي در شــتر گــذاري تخمــك

شـتر    اژن عبـور سـوند از و        و   كردن   كتال  توش

   بيـشتر بـر روي      اي  ريـشه   تحقيقـات مي باشـد و     

ــوژيفيز ــدمثل  دســتگاه يول ــن  تولي ــراي    دام  اي ب

ــه م ــاز اســت موفقيــتبــاالي   يــزانرســيدن ب   ني

  . )22 - 11تصوير (

  

  

  انتقال جنيني در شتر -22 – 11تصوير 
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  شتروري توليدمثل در   علل كاهش بهره-  - 11

  .ن به موارد زير اشاره نمودتوااز جمله اين علل مي

خـوني شـديد داخـل     يكـي از داليـل هـم   . اسـت مرگ و مير زودرس جنين در شتر زياد   −

 .در شتر است اي گله

شـيوع بروسـلوز در      در نتيجـه      در شـتر   جنـين  سـقط  بـروز اطالعاتي مبتني بـر     ،  جنين سقط −

 ،مـاري فريقـا عامـل اصـلي بي      آدر  . آسـياي ميانـه و آفريقـا گـزارش شـده  اسـت             كشورهاي  

بروسـالآبورتوس عامـل اصـلي بيمـاري شـناخته شـده            آسياي ميانه،     و در  تنسيس بروسالملي

 و انتقـال بيمـاري در هنگـام    ند ماهگي به اين بيماري مقاوم  11 تا سن    ها شتر شده،ادعا   .است

 مـاهگي از نرهـاي      8-7هـا در سـن       در اين صورت جداسـازي ناقـه       .افتد جفتگيري اتفاق مي  

  .كندپيشگيري و كنترل بيماري كمك شاياني در تواند  مبتال مي

، )فـصل زمـستان   ( زمان بودن فصل زايش و جفتگيـري         دليل هم  بازدهي توليدمثل شتر به    −

در اغلـب مـوارد     . بسيار پائين بوده كه ادامه اين روند موجب اقتصادي نبودن آن شده اسـت             

لب سوء تعذيـه دارنـد و ايـن         كنند به دليل فقر مراتع اغ      شترهائي كه فقط از مرتع استفاده مي      

 تا  18بازدهي توليدمثل بين    . موجب كاهش باروري و يا مرگ و مير جنيني و نوزاد مي شود            

هـا نيـز بـه آن        چه تلفات ناشي از عوامـل گونـاگون حاشـي           درصد نوسان داشته كه چنان     25

مثل بنـابراين بـر توليـد   . دو چندان خواهد شد  �اضافه شود، مضرات اقتصادي، اجتماعي و       

  . شتر موثر خواهد بود

و قبل از زايـش بـه شـترهاي         جفتگيري   دادن آن قبل از     تهيه جيره غذايي ارزان قيمت و       

 رابـازدهي توليـدمثل و وزن تولـد بچـه شـترها        آبستن به عنوان تغذيه كمكي يـا فالشـينگ،          

وري بيولـوژيكي در ايـن حيـوان و اقتـصادي كـردن               بهـره  دهـد و باعـث بهبـود       مـي افزايش  

مقـاديري كنـسانتره و يـا سـيلوي     بـا  اضافه كردن يونجه خشك   . خواهد شد ورش اين دام    پر

همينطـور دادن   .گيـرد توانـد انجـام ب   ، ميگردد ذرت بعد از ظهر زماني كه گله از چرا باز مي   

، يونجـه، كـاه، سـبوس گنـدم، كنجالـه پنبـه، مـالس              آرد جـو  شـامل   دو كيلوگرم كنـسانتره     

روزانه بـراي    درصد به طور     1 و   5 ،5 ،15،  14،  34 ،26با نسبت   ترتيب   و مكمل به   چغندرقند
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عنوان تغذيه كمكي به شترهاي ماده يك ماه قبـل از آميـزش نيـز نتيجـه مثبتـي          بههر نفر شتر    

دهـد   فـزايش مـي    درصـد ا   20حدوداً  بر اثر فالشينگ را     ميانگين درصد زايش    خواهد شد و    

 شـتر  نيازهاي غـذايي   قبلطي سالزم است براي دريافت نتيجه مطلوب، ال     .)1 - 11جدول  (

 در زمان جفتگيري از نظر وضعيت بدني در شـرايط نـسبتاً مطلـوب قـرار                 تارا برطرف كرده    

   .ندشته باشدا

   تاثير تغذيه تكميلي به صورت فالشينگ بر صفات توليد مثلي شتر- 1 - 11جدول 

  چرا  تغذيه تكميلي همراه چرا  صفت

  2آزمايش   1يش آزما  2آزمايش   1آزمايش   

  -  4/30  -  100  درصد جفتگيرها 

  4/45  35/82  9/76  100  ها درصد فراواني زايش

  2/29  3/33  5/28  4/36  )كيلوگرم(ها  وزن تولد ديالق

  

   اخته كردن شتر- - 11
هاي ناخواسته، شتردارها شترهاي     بمنظور كنترل رفتار شترهاي نر و جلوگيري از آميزش        

هـا    هميشه نيمي از نتايج شترهاي مولد حيوانات نر هستند ولـي همـه گلـه       .كنند نر را اخته مي   

كنند، لذا در هـر سـال اكثريـت قريـب بـه               داري مي  عنوان نر والد نگه   تنها يك شتر بالغ را به     

اصوالً فروش نتايج اضافي و اكثـراً نرهـا در   . بايست حذف شوند اتفاق حاشي شترهاي نر مي 

دامدار ميسر نيست كه نرهاي خود را تـا سـنين بـاالتر، مگـر               سال اول صورت گرفته و براي       

شـتردارها بـا فـروش    . داري كنـد  منظور رسيدن به سن بلوغ و جايگزين والد نسل بعد، نگه        به

خريـداران نيـز نتـاج يـا     . آورنـد  نتاج توليدي گله در هر سال اول درآمد ناچيزي بدست مـي       

كـه ايـن    در حـالي . نماينـد   ده و ذبـح مـي   حاشي شترها را قبل از يك سالي بـه كـشتارگاه بـر            

از طرفي حالت رفتاري شترهاي نر در       . ها قابليت رشد و توليد گوشت بااليي را دارند          حاشي

هاي خود را تحمـل نكـرده و بـين نرهـا در          فصول آميزش بدين صورت است كه نرها رقيب       

شـود كـه      ين مي آيد و نتيجه اين درگيري هميشه منجر به ا          فصل آميزش درگيري بوجود مي    

هـا را   تر در روش مديريت پـرورش بـومي، گلـه           تنها نر حاكم در گله مانده و نرهاي ضعيف        

13
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رها كرده، احتماالً در بيابان متواري مي شوند و يا به جمعيتي از شـترهاي مـاده كـه شـتر نـر                       

از طـرف ديگـر   . آوري آنها براي شتردار مشكل اسـت  بدين لحاظ جمع  . ندارند ملحق شوند  

لـذا اگـر بتـوان بـا     . ترها در سني باالتر بيشتر بوده و براي پروار قابليـت خـوبي دارنـد              رشد ش 

تـر نمـود    هاي نر در سنين پائين، حالت رفتاري آنها را تغيير داد و آنهـا را آرام  كردن دام   اخته

توان بـه مـدت زيـادتري در گلـه          هاي نر را مي     تر واقع نشوند، دام     تا مورد هجوم نرهاي مسن    

هاي رشدي آنها استفاده نمود و يا آنهـا را در سـنين بـاالتر پـروار        ري كرد و از توانائي    دا نگه

كردن از دور توليـدمثلي گلـه خـارج           توان نرهاي نامناسب را با روش اخته        چنين مي  هم. كرد

  .ساخت كه نتاجي را در نسل بعد توليد نكند

ر جـنس نـر  و بـا         بطوركلي اخته عبارت است حذف قدرت جنـسي و ايـن امـر بيـشتر د               

  .  انجام مي گيرد كردن به چند روش اخته. ها تحقق مي يابد برداشتن بيضه

بر، با شكافتن پوست بيضه و بـستن مجـراي انتقـال اسـپرم، اسـپرم                  روش قطع مجراي مني    −

  .تواند به خارج جريان يابد و انزال دام نر فاقد اسپرماتوزوئيد است توليدي نمي

  .، كه معموالً بدون خونريزي است1زوبا استفاده از پنس بوردي −

هـاي السـتيكي را بـه بنـد بيـضه          هاي الستيكي كه در ايـن روش حلقـه          كردن با حلقه    اخته −

  .ها تحليل رفته و بتدريج قطع مي شود انداخته و با قطع جريان خون، بيضه

كردن با شكافتن پوست بيضه و قطع آن و خارج ساختن از محوطـه بـدن طـي عمـل            اخته −

   .جراحي

  

  فاصله نسل - - 11

نسبت به ميانگين سـن والـدين   اولين زايش عبارت است از سن نتاج در زمان        فاصله نسل   

 9/4( ماه   59از  در كشور كنيا       سن اولين زايش  .  است ) سال 6( ماه   4/71 ي يزد شترها دركه  

 اصوأل در پرورش سنتي شترهاي نـر بـه تعـداد    .گزارش شده است) سال9/5( ماه  67تا  ) سال

ظ مـدت   امـين لحـ   ه  محـدود شـده و بـه      ) يك يا در بعضي از موارد دو نفر       (عدودي حيوان   م

                                                           

1
 -  Burdizzo 
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، زيـاد   اين موضوع باعث افزايش خويشاوندي در گله      . زمان پايداري آنها در گله زياد است      

   .شود مينقايص ژنتيكي ل و  فاصله نسشدن

  

  زايش فاصله دو -  – 11
 6/86 تـا    4/25بـا دامنـه     )  سال 5/3( ماه 42 در شترهاي يزد بطور متوسط       زايش فاصله دو 

مـاه گـزارش    29 تـا  27در كنيا فاصـله دو زايـش   . به ثبت رسيده است )  سال 2/7 تا   2/2(ماه  

فصلي بـودن توليـدمثل،     در يزد،    از داليل اضافه شدن فاصله زايش        ).2 - 11جدول   (كردند

  . باشدوندي مي افزايش خويشا در نتيجهسقط جنين، نرخ پائين باروري

   ميانگين صفات توليدمثلي پرورش شتر كشور كنيا-2 – 11جدول 

  دامنه در ساير منابع  دامنه  ميانگين  صفت

  8190 تا 2000  2110  تا 335  1041  )كيلوگرم(شير توليدي

  5695 تا 1068  1840  تا 357  926  )كيلوگرم( روزشيردهي305در تطابق با 

  540 تا 210  467 تا 193  335  روزهاي شيردهي

  460 تا340  460 تا340  378  )كيلوگرم(وزن دوسالگي

  -  500 تا 295  390  )كيلوگرم(وزن بلوغ

  28 تا 14  -  3/22  )ماه(فاصله دو زايش

  0/11تا / 7/7  -  7/7  )ماه(روزهاي باز

  5 تا 2  -  3/4  )سال(سن اولين زايش

  8/1 تا 6/1    8/1  تعداد آميزش منجر به باروري

  

  ها رداريشت   گله تركيب -  – 11
تركيب گله در نقاط مختلف، بسته به اهداف پرورش و نيز زمان تـشكيل گلـه اخـتالف                  

   زيـست    آزاد و رهـا در بيابـان        صـورت    بـه    ايـران    شـترهاي    اكثريـت   كـه    ايـن    به   با توجه  .دارد

 شـتر    گلـه  تركيبتوان  مي. نيست ميسر  در اغلب مواقع شتر  گله  دقيق  تركيب تعيينكنند،    مي

 بـا   هاي سالدر  و   ساربان و با داشتن) 3 - 11جدول (هاي گله  با توجه به بعضي از شاخص را  

  .  نيز برآورد نمود مناسب بارندگي

15
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   شتر ورشيكننده تركيب گله پر هاي تعيين  شاخص-3 – 11 جدول

  ميزان  ها شاخص

  60  )درصد ( مولدها باروري

  40  )درصد( زايش

  10   )درصد ( سالگي و تولد يا يك شترها از بد  بچه تلفات

  2  )درصد(  بالغين تلفات

  5/6  )درصد ( مولد  ماده  شترهاي حذف

  20   )ماه( دو زايش  بين فاصله

  5  )سال (  در شتر ماده  زايش  اوليه سن

  12 تا 9  )ماه ( نر مازاد  شترهاي  حذف سن

   

ل حاشـي هـاي خـود را نمـي      كـه تـا چنـد سـا          شده   تشكيل   تازه  هاي  در گله تركيب گله   

انـد    به اين شغل مشغول بـوده  سال10 تا 5دار داشتي كه بيش از         سابقه  شتر  هاي   گله فروشند با 

مـازاد    نرهاي  ي از    تعداد ها  زيرا در اين گله   . ثابت هستند، متفاوت است     از نظر ساختار گله   و  

  . رسانند ميفروش   بهدرآمدبراي كسب  هاي حذفي و ماده

   فـروش   به اي   وعالقه   داشته   تا چهارساله    يك   نرهاي  داري  نگه   به  تمايليزد    داران شتر مثالً

  بلـوغ  و   رشـد طبيعـي   ا بـ كه انتظار دارنـد    به علت اين   . ندارند  گي سال 6 تا 5   از سنين   ها قبل  آن

پيدا   يشتري درآمد ب  كند،  ي پيدا مي   بيشتر  وزنكه دام      لوك   به   نر نابالغ    حيوان   و تبديل   كامل

هائي كه نرهـاي خـود را         ها ممكن است تاحدي با گله       بنابراين تركيب گله آن   . خواهند كرد 

  .فروشند متفاوت باشد مي

بـا    داشـتي   هـاي    از گلـه     مولـد بيـشتري      مادرهـاي    بايـد داراي     شـده    تـشكيل    تازه  هاي  گله

  سـال چنـد  را بعد از حـدود   ده ش  انجام  هاي  گذاري   باشند تا بتوانند سرمايه     نفر شتر  10حداقل

  . نمايند جبران 

  . ارائه شده است4- 11براي مقايسه تركيب گله برپايه موارد گفته شده جدول 

  



  رورش شتر پراهنماي/  422

هاي سمنان و يزد و مقايسه با يك تركيب   استان در شتر  گله  تركيب-4 – 11جدول 

  )درصد(محاسباتي 

    سمنان استان

    دام  مختلف  و سنين جنس

  استان يزد

  فروش عدم

   جوان نرهاي

   نرهاي فروش

  جوان

  مبناي اساسرب

  محاسباتي

   

   مولد ماده

45  45  50  

47  

    ساله4 تا 1  ماده

27  15  18  

5/22  

    ساله4 تا 1نر 

  ـــ  15  5/12

4  

كمتــر از (    مــاده حاشــي

  ) يكسال

8  

12  15  

5/8  

  ) كمتر از يكسال( نر  حاشي

6  12  15  

5/8  

  ) لوك ( شتر نر تخمي

1  1  1  

1  

   سـاله   پنج ( شتر نر جايگزين  

  )و باالتر

- - - 
2  

  پـنج  (  جـايگزين   شتر مـاده  

  ) ساله

- - - 
5/6  
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  شتر شير و گوشت  – دهمزدوافصل 

   اهميت و جايگاه شير –1–12

  شير در كالم خداوند و سخنان بزرگان- 1 – 1 – 12

 .در بيش از چهار آيه و چهـل حـديث از شـير و ارزش و اهميـت آن سـخن رفتـه اسـت                

 فرمايـد  ىم و   ها آورده است   هاى ديگر آن    شير چارپايان را در كنار سودمندي       متعال خداوند

"گذارند؟ هايى است، آيا شكر نمى ها و نوشيدني و براى آدميان در چارپايان منفعت"
1.  

 در  از شـيرى كـه     ،عبرتـى اسـت   ] درس[و براى شما در چارپايان      "فرمايد   در جاي ديگر مي   

هـا بـراى شـما سـودهاى فـراوان اسـت و از             نوشـانيم و در آن     ىمهاست به شما     هاى آن  شكم

"خوريد ها مى آن
2.  

 فرمايـد   زيـرا خداونـد مـى      ،نوشيدن شير براى كسى گلـوگير نيـست       " رسول خدا فرمود  

"شير خالص و گواراست براى نوشندگان"
3.  

                                                           

1
  » و لكم فيها منافع و مشارب اَفال يشكرون-

2
  نها و لكم فيها منافع كثيرة و منها تأكلونو إنّ لكم فى األنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطو-

3
  لبناً خالصاً سائغاً للشاربين - -
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"هاسـت  شـير آقـاى نوشـيدني   "در روايات ديگري به نقـل از پيـامبر خـدا آمـده اسـت          
در . 1

آب و غـذا  توانـد جـاى    تنها شير است كه مى"فرمايد  حديثي ديگر رسول گرامي اسالم  مي      

"انسان را از تشنگى و گرسنگى نجات دهد       ،  را بگيرد 
در بـاب خـواص درمـاني و اهميـت     . 2

فـراوان نوشـيدن شـير شـفا و سـبب           "فرمايـد    مـي ) ع(ها حضرت علي     شير در درمان بيماري   

"باشد درمان هر دردى مگر مرگ مى
3.  

  

   نقش شير در فرهنگ مردم- 2 – 1 – 12

شــير عــالوه بــر تــامين . تــرين مــواد غــذايي اســتامــلتــرين و ك شــير يكــي از بــا ارزش

توجهي از احتياجـات  غـذايي   كننده بخش قابل   موادغذايي مورد نياز نوزاد پستانداران، تامين     

چه بسا دليل اصلي اهلي كـردن حيوانـات   . هاي دور تا امروز بوده و هست     ها از گذشته    انسان

تـوان گفـت بقـا و تـداوم      لذا مـي .  بوده استها هاي نخستين استفاده از شير آن وسيله انسان   به

در صـحراي بـزرگ آفريقـا قبايـل چادرنـشينان        . حيات انسان متاثر از اين ماده غذايي اسـت        

  . "آب روح  و شير زندگي  است"گويد  المثلي دارند كه مي ضرب

در كتـب و  . شـير عـالوه بـر ارزش غـذايي داراي خـواص دارويـي  بـسياري نيـز هـست         

به خواص دارويي شير حيوانـاتي چـون  شـتر، گـاو و گوسـفند اشـاره شـده        مقاالت بسياري   

  . توان از شير تهيه نمود هاي با ارزش و متنوعي مي عالوه بر اين فرآورده. است

صـورت تخميـر شـده     صـورت تـازه يـا بـه     غذاي اصلي صحرانشينان شير شتر است كه به      

هـاي خاصـي اسـت،     راي ويژگي در بين انواع شير، شير شتر دا.شود مصرف مي) ترش شده (

تنهـا از طـرف      ها نه  اين ويژگي .  ناميده است  "ابر خوراكي "اي كه سازمان ملل آن را        گونه  به

كننده شير شـتر در كـشورهاي عربـي و بـيش از       ميليون مصرف200شترداران بلكه از طرف    

                                                           

1
  سيد األشربة اللّبن -

2
  ليس يجزى مكان الطعام و الشراب إالّ اللّبن -

3
  حسو اللبن شفاء من كل داء االالموت -
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واروبار جهاني سازمان خلذا  . چند ميليون در آفريقا، اروپا و آمريكا عنوان و تاييد شده است           

  .كند  ميتاكيدآن هاي  فرآورده و  به استفاده از شير شتر  جهانيبر لزوم ترغيب جامعه

  

  ميزان توليد شير شتر در دنيا - 3 – 1 – 12

چـه موجـود اسـت از     اطالعات موجود در ارتباط با مقدار توليد شير شتر كم اسـت و آن     

ندرت اطالعـاتي را در       برداران به   و بهره  ها و مراكز تحقيقاتي منتشر شده است       طرف ايستگاه 

ها و نامشخص بـودن مبنـاي محاسـبه و بـرآورد      ناهمگن بودن داده. اند اين رابطه اظهار داشته  

كـه كـار مقايـسه را دشـوار         هـا شـده اسـت         توجهي در گـزارش    ارقام، موجب اختالف  قابل    

  . كند مي

 ميليـون تـن يـا       8/2 حـدود    2014با توجه به آمارهاي فائو مقدار توليد شير شتر در سـال             

 ميليـون   6اين رقم از حـدود      ). 1 - 12جدول  (دهد   درصد توليد شير دنيا را تشكيل مي      36/0

ولي مقـدار واقعـي بـا       . آيد دست مي   كيلوگرم به ازاي هر نفر به      458نفر شتر، با توليد ساالنه      

 0/5 از رسـد، بـيش    احتساب مقدار شيري كه به مصرف نوزاد شـتر و مـصارف شخـصي مـي               

  .شود ميليون تن در سال تخمين زده مي

  هاي مختلف  مقايسه ميزان توليد شير دام-1 – 12جدول 

  )2012(درصد توليد شير  ميليون تن  نوع دام

  گاوميش

4/97  9/12  

  شتر

8/2  36/0  

  گاو

8/625  0/83  

  گوسفند

1/10  4/2  

  بز

8/17  3/1  

  كل

750  100  

 به پرورش شـترهاي شـيري و يـا افـزايش بـازدهي      افزايش نسبي تعداد شتر و توجه بيشتر  

توليد شير در بعضي از كشورها از جمله كنيا، عربستان و امارات سـبب رشـد توليـد شـير در                

  ).2 - 12جدول (اين مناطق  شده است 
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  ترين كشورهاي توليدكننده شير شتر  مهم- 2 – 12جدول 

 

  جمعيت  منطقه

  )هزار نفر(

  درصد

  جمعيت

  توليد شير

  )تن(

  رصدد

  توليد شير

  نفر/گرم شير

  دنيا

26685  100  2785382  100  104  

  سومالي

7000  2/26  1090000  1/39  156  

  كنيا

3065  5/11  933616  5/33  305  

  اتيوپي

1060  0/4  165117  9/5  156  

  مالي

960  6/3  138727  0/5  145  

  عربستان سعودي

260  0/1  100000  6/3  385  

  نيجريه

1677  3/6  98079  5/3  58  

  )سابق(ودانس

4751  8/17  61000  2/2  13  

  امارات

364  4/1  45000  6/1  124  

  موريتاني

1425  3/5  26250  9/0  18  

  چاد

1450  4/5  24000  9/0  17  

  

  مشكالت توليد شير شتر - 4– 1 – 12

در زمينه توليد، فرآوري و توزيع شير شتر مشكالتي وجود داردكه موجـب شـده عمـوم             

دوشش شير شتر نسبت به ديگـر حيوانـات   .  شير را نداشته باشندمردم  امكان دسترسي به اين     

عـالوه شيردوشـي در    بـه . تاثير فرهنگ، آداب و رسوم مناطق مختلـف قـرار دارد    بيشتر تحت 

  :باشد شتر تابع مسائل مختلف زير مي

  

  روش پرورش

هـاي رايـج پـرورش شـتر در نقـاط             يكي از عوامل مهم عرضـه و توليـد شـير شـتر روش             

خصوص هنگامي كه شترها وقت زيـادي را صـرف چـرا              در پرورش آزاد، به   . تمختلف اس 

  . صورت منظم دشوار و تقريباً غيرممكن است كنند، دوشيدن شترها به در بيابان و صحرا مي
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  مشكالت مربوط به خود حيوان

هـاي فيزيكـي و جثـه شـتركه مهـار كـردن و شيردوشـي آن را مـشكل                      عالوه برويژگـي  

اگـر شـتر بـا فـرد     . هوشمندانه شتر نيـز دخالـت مـستقيم در دوشـش آن دارد       رفتار  . نمايد  مي

اي بـه او نداشـته باشـد، بـراي شيردوشـي همكـاري          دليلي عالقـه    شيردوش آشنا نباشد و يا به     

  .نخواهد نمود

  

  عادات خاص شترها

اغلـب شـترها تنهـا در حـضور         . شترها معموالً دمدمي مزاج، سرسـخت و لجـوج هـستند          

لذا دوشيدن شترهايي كه نوزاد خـود    ). 1 - 12تصوير  (دهند    زه شيردوشي مي  نوزاد خود اجا  

هـاي خاصـي    اند و يا از آن دورند، سخت است و شترداران مجبورنـد روش            را از دست داده   

برخـي از شـتربانان تعـدادي از شـتران مـاده خـود را انتخـاب و         . براي دوشـش بكـار گيرنـد      

نـشين   باديـه  اعـراب . دهنـد  ر بچه شترها عادت مـي   تدريج آنان را به شيردوشي بدون حضو       به

به مجرد مسح و     زيرا كه اين شترها   . گويند  مي "مسوح"عربستان سعودي به اين گونه شترها       

برخي از شترداران نيز عروسكي شبيه بچه شتر با پوششي شبيه بـه     . دهند   مي شير مالش پستان، 

  .كنند آن بدين منظور درست مي

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   شيرخوردن ديالق-1 – 12تصوير 
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  داري، فرآوري و فروش شير شتر مشكالت نگه

شود كه ترش شدن آن نـسبت بـه سـاير             اگرچه خواص ضدباكتريايي شير شتر باعث مي      

با اين وجود شـرايط حـاكم در بـسياري از منـاطق پـرورش شـتر                 . كندي انجام شود   شيرها به 

داري، فرآوري و بازاريابي      كه نگه  اي است  گونه      رو به   باالخص در جوامع چادرنشين و كوچ     

تواند منبـع درآمـد بـاالئي         كه اين محصول باارزش مي      بااين. سازد  شير را با مشكل همراه مي     

  .براي توليدكنندگان فقير باشد

  

  هاي نژادي شتر هاي توليدي توده آگاهي كم از قابليت

د شـير اغلـب     متاسفانه هنـوز اطالعـات جـامع و كـاملي در مـورد ميـزان و كيفيـت توليـ                   

به همين دليل اغلب شترها داراي      . هاي ژنتيكي شتر در دنيا و بتبع در ايران وجود ندارد            گروه

گيـري از   داري گلـه و مخـصوصاً بهـره    توليد شير كمي هستند و بدليل طول عمر بـاالي نگـه   

هاي نامطلوب و ضعيف در سطح وسيعي در گلـه گـسترش              يك لوك به مدت طوالني، ژن     

هاي اصالحي در       سلماً براي رفع اين نقص بايد شترهاي پرتوليد، شناسايي و برنامه          م. يابند مي

همراه آمـوزش   به. گله اجراء و شترهاي برتر با شكل پستاني مناسب و مطلوب گزينش شوند  

ها به شيردوشي بدون حضور نوزاد،       تر با شتر و عادت دادن آن       شتربانان براي رفتاري مناسب   

هـاي جديـد    هـاي شـايع، انتخـاب روش    ي براي پيشگيري از بروز بيمـاري بايد راه كارهاي   مي

در ايـن ارتبـاط سـهم و تـالش     . توليدمثلي، بهبود تغذيه و مديريت در گله نيز اعمـال گـردد      

  .شترداران بسيار مهم است

  

   عوامل موثر بر مقدار توليد و كيفيت شير در شتر–5– 1 – 12

بيابـاني   كوهانه در آفريقا و آسيا در مناطق نيمه        در مطالعاتي كه برروي توليدات شتر تك      

كوهانـه از قابليـت بـاالئي بـراي       و گرمسيري انجام گرفته است، نشان داده كه شترهاي تـك          

توانـائي  . منحني توليد شير شتر شبيه گاو ولـي بـا تـداوم بيـشتر اسـت     . توليد شير برخوردارند 

و گياهـان    چـه تع فقيـر كـه غيـر از درخ        در شرايط آب و هوائي گرم و مرات         توليد شير گاوها    
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  در شــرايط يكــسان تغذيــه در كــشورهاي . اســتكمتــر از شـتر    ،رويــد مــيسـوزني چيــزي ن 

 ميزان شيردهي شتران در مقايـسه بـا ميـزان شـيردهي گاوهـاي محلـي بيـشتر                   ،مختلف عربي 

  .دست آمده است به

زان شـير توليـدي   ورد ميـ آبـر .  مـاه اسـت  18 تـا  10دوره شيردوشي در شترهاي ماده بين    

شود و مقداري      شيردوشي به صورت كامل انجام نمي      كه  به دليل اين  طور دقيق    شتران ماده به  

در شـتر حـداكثر نقطـه    . شـود، مقـدور نيـست     شته مي از شير براي تغذيه بچه شترها باقي گذا       

ح ترشح شير در شتر بـا مكيـدن نـوزاد و ترشـ            . باشد  توليد در دو الي سه ماه بعد از زايش مي         

امـا اگـر دوشـيدن      ،  دوشـند  طوركلي شتر را روزانه دوبار مي      هب. شود  توسين، شروع مي    اكسي

. يابـد   درصـد افـزايش مـي   15 تـا  10 شير بازدهيدر روز انجام گيرد،     بار 6و تا     شير چند بار    

 تغذيـه از لحـاظ كمـي و          ميزان زائي و  هچفاصله زمان بين دو ب    ه   شيرواري نسبت ب   دورهطول  

. تر از طول مدت  شيردهي گاو اسـت  بوده و در مجموع  طوالنيماه متغير   18تا   7 بين   كيفي

 ليتردر يـك دوره شـيردهي و   2000 تا 1800 ليتر در روز و 6 تا 5شترهاي كم توليد، روزانه     

 ليتردر يـك دوره شـيردهي،     3500 تا   3000 ليتر و يا     12 تا   8شترهاي با توليد متوسط روزانه      

 ليتر شير در روز نيز وجود دارنـد كـه بايـد    20ترهاي پرتوليد با بيش از  ش. كنند شير توليد مي  

اولـين دوره شـيردهي ممكـن اسـت مـانع فعاليـت           . شناسائي و بـراي انتخـاب رديـابي شـوند         

در شـرايط  . تخمدان شود و در نتيجه توليدمثل به تاخير افتاده و دوره شيردهي افـزايش يابـد           

  . يابد  ماه افزايش مي18 تا 16ماه به  12 تا 8تغذيه خوب، مدت شيردهي از 

 ليتـر  5كمتـر و يـا حـدود       توليـد شـير   رقمدر صورت دوشش شتر،        ايران  مناطق در اكثر 

توليد شير شتردر استان بوشهر برحسب مناطق متفاوت بـوده و داراي دامنـه وسـيعي از      . است

ن شير توليدي شتر بين     دفعات شيردوشي متغيير و بسته به ميزا      .  كيلوگرم در روز است    20 تا 4

شير يا به حالت خام و يا بعد از تبديل به كره توسـط  .  دفعه در روز گزارش شده است    6 تا   3

 كـه    مقدار توليد شـير در شـترهاي تـركمن        . شود  شترداران مصرف يا براي فروش عرضه مي      

  .، آورده شده است3 – 12شوند در جدول تحت عنوان شترهاي شيري ايران تلقي مي
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  كوهانه تركمن وضعيت شيرواري شترهاي يك - 3 - 12 جدول

 دامنه تغييرات متوسط صفت

 12 تا 5 8 )، ماهشيردوشي(طول دوره شيردهي

 6 تا 3 4 )بار (دفعات شيردوشي روزانه

 17 تا 4 8 )كيلوگرم (توليدشيرروزانه

 2900 تا 1100 1880 )كيلوگرم (توليدشيرساالنه

 
 شتر مانند هر دام ديگـري  بازده توليد شيرير موثر است و   عوامل زيادي بر كم و كيف ش      

دفعـات زايـش    ،  سـن  مرحله شيردوشي،  تغذيه،دفعات شيردوشي، ،  رايط محيطي تابع نژاد، ش  

  .باشد  متفاوت مي…و

  

  گونه و نژاد

از نظـر كيفـي   . كنـد  هـا و نژادهـاي مختلـف شـتر  فـرق مـي       مقدار  شير توليدي در گونه     

هاي تك و دوكوهان وجـود دارد ولـي مقـدار شـير توليـد شـده                 اختالف كمي بين شير شتر    

  . كوهانه است وسيله شترهاي دوكوهانه كمتر از شترهاي تك به

. شـود  هـا مـشاهده مـي    در بين نژادهاي مختلف شتر تـك يـا دوكوهانـه نيـز ايـن تفـاوت               

 ليتـر   8طور متوسـط روزانـه       ماهه به  16 تا   8عنوان مثال در سومالي نژاد حور در يك دوره           به

 مـاه   12 تا   6 ليتر براي مدت     4در حالي كه نژاد صيفدر و عيديمو، روزانه         . كند  شير توليد مي  

  . شير توليد دارند

  

  تغذيه

در شـرايط  . باشـد  يكي از عوامل مهم و موثر بر كميت و كيفيت شير توليدي، تغذيه مـي      

شود كـه     مشاهده مي،4 – 12در جدول . ها وابسته به مرتع است  طبيعي شتر بيش از ساير دام     

وضعيت و شرايط مرتع در تامين نيازهاي غذايي شتر تـا چـه ميـزان بـر توليـد روزانـه و كـل          

شود، اختالف بين حـداقل و حـداكثر توليـد       طور كه مالحظه مي    همان. توليد شير موثر است   
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در شـرايط كـويري متوسـط مقـدار توليـد بـين             . توجه اسـت   شير در مراتع خوب و فقير قابل      

 ليتـر  2500 تـا  1300شترهاي سومالي و كنيا بـين  . باشد  ماه مي9 كيلوگرم در    1600 تا   1100

 ليتـر نيـز     3000توانـد بـه       كنند كه اين مقدار در شرايط مرتعي خوب حتي مـي           شير توليد مي  

  . افزايش يابد

  مقدار توليد شير شتر با توجه به نوع مرتع) حداقل تا حداكثر(متوسط -4 – 12جدول 

  فقيرمراتع   خوبمراتع     )كيلوگرم(توليد ميزان 

  )0/10 تا 3(2/5  )15 تا 3(8/6  كمترين

  انهروز

  )0/15 تا 5/4(9/9  )35 تا 7(3/17  بيشترين

  محاسبه شده براي  )2500 تا 1070(2008  )2800 تا 1500(2194  مترينك

  )3000 تا 1370(2709  )5700 تا 3000(4482  بيشترين  روزه 305يك دوره 

  

  )نيمه اول و يا دوم شيردهي(دوشش زمان 

مقـدار  . كميت و كيفيـت شـير توليـد شـده در نيمـه اول و دوم شـيردهي متفـاوت اسـت         

چربي، پروتئين و اغلب عناصر معدني به جز مس شـير در شـش مـاه دوم شـيردهي بـيش از                      

خـر  ولي از نظر مقدار، ميزان  توليد در اوايل دوره شـيردهي بيـشتر از اوا      . شش ماه اول است   

 ليتر بـوده    21مقدار شير روزانه شتر در شمال كنيا در هفته دوم شيردهي            . آن ذكر شده است   

  .  ليتر كاهش يافته بود8/4 الي 2/2، شيردهي به مقدار 16كه در هفته 

  

  سن شتر

در . سن شتر شيرده نيز يكي ديگر از عوامل موثر بر كميت و كيفيت شتر توليـدي اسـت               

الكتوز در شير شترهاي جوان بيش از شترهاي پير و مقدار پروتئين            اي مقدار چربي و      مطالعه

هـا در   در شترهاي ايران نيـز شـير مـاده   . ها كمتر از شترهاي پير بوده است     و امالح معدني آن   

هاي چهار و پنچ     زايش اول داراي ماده خشك و چربي بيشتر ولي پروتئين كمتر از شير ماده             

  .بار زايش بوده است
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  رايط آب و هواييجغرافيا و ش

سـالي،    آب، هوا و اقليم از طريـق رويـدادهايي ماننـد خـشك      دهد كه  ها نشان مي   ررسيب

صورت مستقيم و غيرمستقيم بر توليـد شـير           ترسالي، دما و رطوبت و ساير عوامل محيطي، به        

ميزان دسترسي شتر به اين منابع تحـت        . شتر وابستگي زيادي به منابع طبيعي دارد      . موثر است 

بنابراين توليد شير در پايـان فـصل   . است) گرما و رطوبت(ثير مستقيم شرايط آب و هوايي   تا

وليـد شـيرو مـدت زمـان آن در مراتـع            ت. خشك كمتر از يك فصل مرطوب و باراني اسـت         

 تــا 3 و در شــرايط آب وهــواي خــشك كــويري بــين  در روزكيلــوگرم25 تــا 3پـرآب بــين 

 مختلـف   ، طي شـرايط   مدت شيردهي اساس  ن  هميبر. در روزگزارش شده است   كيلوگرم  15

  .  ماه بوده است18 ماه تا 7 بينمرتعي متفاوت و 

  

  ها بيماري

بر توليد شير اثـر  ) ها و جرب  هاي داخلي، كنه   پانوزوم، انگل  تري(زا   اغلب عوامل بيماري  

هايي كه موجب اشكال و اختالل در تغذيه طبيعي و گـوارش          طوركلي بيماري   به. گذارند  مي

شوند، در صورتي كه مدت زيادي ادامه داشته باشند، اثرات نامطلوبي بـر توليـد شـير                يآن م 

  . خواهند گذاشت

  

  چگونگي مديريت و شيوه پرورش گله

تـوجهي در كميـت و كيفيـت توليـد شـير در يـك                مديريت و روش پرورش نقش قابـل      

ار شـير حاصـله   داري شوند، مقـد    اي كه بچه شترها جدا نگه       در شيوه . واحد پرورش شتردارد  

يكي از داليل آن مصرف بيـشتر شـير         . بيش از وقتي است كه نوزاد هميشه همراه مادر است         

اي كه در كويت انجام شـده، مقـدار توليـد شـير در        با توجه به مطالعه   . توسط بچه شترهاست  

 350 ليتـر در مـدت   805 و 3185 ، 9030ترتيب  شرايط مديريتي خوب، متوسط و ضعيف به  

  .ستروز بوده ا
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  تعداد دوشش در روز

بـا افـزايش    . تواند از يك تا شش بار متغييـر باشـد           تعداد دفعات دوشش در يك روز مي      

 28يابـد ولـي در كـل تـا         دفعات دوشش، مقدار شير حاصله در هر بار دوشـش كـاهش مـي             

تـوان بـه تجربـه و مهـارت           از ساير موارد مـؤثر در مقـدار شـير مـي           . درصد افزايش پيدا كند   

  . همكاري شتر در هنگام دوشيدن و استفاده از دستگاه شيردوش اشاره كردشيردوش،

 
   دوشيدن شيرهنحو

هـاي صـنعتي شيردوشـي در شـتر ماننـد گـاو شـيري بـا اسـتفاده از دسـتگاه              گرچه روش 

سـرعت در حـال افـزايش اسـت و در كـشورهاي حـوزه            شيردوشي در چند سال گذشـته بـه       

شود ولي هنوز شير شتر        تاجيكستان تاحدي انجام مي    فارس و در برخي مزارع آفريقا و       خليج

در منـاطق مختلـف زمـان و تعـداد           .شـود   هاي سنتي دوشيده مـي      در اغلب نقاط دنيا به روش     

دوشـند و شـير    در برخي منـاطق تنهـا دوكارتيـه را مـي    . دفعات دوشيدن شترها متفاوت است 

لي  شترها دوبار در روز، بعـد از         در سوما . گذارند دوكارتيه ديگر را براي نوزاد شتر باقي مي       

در عربـستان شـترها پـس از    . شـوند  طلوع خورشيد و دو ساعت بعد از غروب  شيردوشي مي  

ولي در كنيا شـترها در هـر   . شوند چراي روزانه  و استراحت در هنگام غروب  شيردوشي مي  

 بـار در  8 تا 6گزارش شده در برخي مناطق شترها ممكن است       .شوند  بار دوشيده مي    روز سه 

هـيچ عنـوان    در چنين مواردي اين شترها معموالً در چنـد روز بعـد بـه            . روزنيز دوشيده شوند  

بطـوركلي  . تواند موجب كاهش توليد شير گردد     دوشيدن نامنظم شتر مي   . شوند دوشيده نمي 

تر اسـت،    بار در روز درشبانگاه و هنگامي كه هوا خنك         ها شيردوشي يك   در بسياري از گله   

در اسـتان اصـفهان يـك چهـارم شـترداران،      . شود  وسيله مردان انجام مي    معموالً به  با دست و  

  .رسانند  درصد شير را به فروش مي6دوشند ولي فقط  شترهاي خود را مي

  

  روش دوشيدن شير

هاي بسيار رايج  در سـودان بـه ايـن ترتيـب اسـت كـه شـخص در سـمت                        يكي از روش  

ايـستد، پـاي چـپ خـود را خـم          اسـت خـود مـي     راست حيوان قرار گرفته و بـر روي پـاي ر          
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كند، سپس ظرف  شير را در فضاي بوجود آمده قرار داده  و با گرفتن و فـشردن دو سـر                  مي

  . كند دوشي مي پستان شروع به شير

برخي درحالي كه با يـك دسـت ظـرف شـير را در دسـت                

 و  2 – 12تـصاوير   (دوشـند    دارند، با دست ديگـر پـستان را مـي         

ــه گــردن خــود   عــده). 3 - 12 اي از شــترداران ظــرف شــير را ب

داري ظرف و هم دوشيدن شير با يـك   آويزند، زيرا هم نگه    مي

  . دست، كاري مشكل و سخت است

  

   شيردوشي در قزاقستان-2 – 12تصوير                  

  

  

           

  

   شيردوشي در - 3 - 12 تصوير            

  چستانسيستان و بلو                   

  

   بهداشت شير- 6 – 1 – 12

هاي سنتي رايج پـرورش شـتر در بـسياري از نقـاط دنيـا، و نـوع شيردوشـي                نظر به روش  

شـود كـه حـداقل        باشد، ولي اين امر موجب نمي      رعايت اصول صحيح شيردوشي دشوار مي     

  . اصول بهداشتي رعايت نگردد

  

  مواردي كه بايد در شيردوشي  مراعات شود

زيـرا شـير حيـوان بيمـار ممكـن اسـت حـاوي              . از دام سـالم انجـام شـود       شيردوشي بايد   

بيوتيـك   چنانچـه حيـوان تحـت درمـان بـا آنتـي           . كننده باشد   هاي مضر براي مصرف     باكتري

است، شير ممكن است داراي بقايـاي دارو بـوده و ايـن مـواد مـانع رشـد و فعاليـت اسـتارتر             
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هـاي   بـل از دوشـيدن، مبـارزه بـا انگـل          ق. شـود   هاي دامـي   باكتري اسيد الكتيك در فرآورده    

هـاي چـسبيده بـه پـستان و      چون در غالـب مـوارد كنـه   . ها ضروري است  ويژه كنه   خارجي به 

 .شود اطراف آن مشاهده مي

دست فرد شيردوش بايد تميز و عاري از زخم و جراحـت بـاز باشـد و فـرد بايـد قبـل از           

 .شيردوشي دست خودرا تميز شسته و خشك كند

مرتبط با شيردوشي و فرآوري شير بايد تميز و ضدعفوني شود و شيردوشـي         همه وسايل   

  .انجام شود) حشرات، كود و آب راكد(در مكاني تميز و دور از گرد وخاك و آلودگي 

و بـه دور از گـرد وخـاك، رطوبـت و            ) هواي خـشك  (داري ظروف در شرايط مناسب        نگه

داري شـير ظـروف اسـتيل     و نگـه  آوري   ترين ظروف براي جمـع     مناسب. حشرات انجام شود  

در دماي بـين  ) گرم در ليتر  ميلي250با غلظت (ظروف قبل استفاده بايد با محلول كلر        . است

  . طور كامل ضدعفوني شوند  دقيقه  به20 الي10گراد به مدت   درجه سانتي40 تا 35

ز  درجه خنك شود و فرآوري آن بعـد ا         4سرعت تا دماي      محض دوشيدن بايد به     شير به   

  .مدت يك روز انجام شود

شـيري كـه در   . ها معموالً آلوده و كثيف هـستند و بايـد تميـز و ضـدعفوني شـوند       پستان

. هاي زيادي باشد شود، ممكن است آلوده به ميكروب      شروع دوشش از هر كارتيه گرفته مي      

  .بايد توجه داشت كه اين شير جدا دوشيده شود

كننده قليايي با غلظـت   مه پستان در مايع پاك ور نمودن ه   ها غوطه   براي ضدعفوني پستان  
  . دقيقه الزم است10 تا 5گراد به مدت   درجه سانتي45 تا 40 درصد با دماي 1 تا 5/0

شستن چرك و كثافات از سـطح پـستان بـا اسـتفاده از آب سـرد يـا ولـرم بـه كمـك بـرس                  
  .ها انجام شود پالستيكي نرم براي حذف تمام آلودگي

هـا، پـستان بـا آب خـالص بـراي از بـين بـردن تمـام مـواد                     دن پـستان  ور نمو   از غوطه  پس
بايـد توجـه داشـت كـه اسـتفاده از مقـدار كـم مـواد           . كننده شستشوي نهايي شود    ضدعفوني

كننده و يا كاهش مدت زمان ضدعفوني، ممكن اسـت   شوينده و غلظت كم مواد ضدعفوني    
ها  كار باعث مقاومت ميكروب  كه اين    ضمن اين . گردد ضدعفوني كامل انجام نشود     موجب  
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هـا مقـاوم     كننـده  ها را در برابر تركيبـات موجـود در مـواد شـوينده و ضـدعفوني                  شده و آن  
 .  نمايد مي

  

  داري و انتقال شير نگه

در گذشته در بـسياري از نقـاط،         . داري و انتقال آن است     يكي از مشكالت شير شتر، نگه     

لـذا  . كردنـد  صورت تخميـر شـده مـصرف مـي     يا بهصورت تازه و خام و  مازاد شير شتر را به   

داري و ضـدعفوني     آوري و نگـه    داري شير خيلي مشكل نبود و مجمـوع كارهـاي جمـع            نگه

البتـه شـير شـتر بـه دليـل داشـتن مـواد ضـدميكروبي              . شد هاي سنتي انجام مي    ظروف با شيوه  

   و انبـارداري    نقـل  و     از خود در حمل      كمتري   حساسيت   شير گاو وگاوميش     به  نسبتمناسب  

گـراد،   درجـه سـانتي   30 گرمـاي  در  شير شـتر حتـي   . دهد  مي   و ديرتر تغيير ماهيت      داده  نشان

د و  يابـ   مـي    افـزايش  يمختصرآن    اسيديته مقدار است و فقط     داري نگه ساعت قابل    8حدود  

 سـاعت  3 ولي شـير گـاو كـه در ايـن دمـا پـس از           شود   نمي   حاصل   تقريباً تغييري    آن  در مزه 

تـوان آن را      شـود و مـي       درجه ترش نمـي    10شير شتر درهواي خنك و دماي       . شود  ترش مي 

 درجــه 4تــر بايــد در  بــراي ذخيــره بــه مــدت طــوالني. داري نمــود  ســاعت نگــه72بــيش از 

دليل نداشتن وسيله    اين خصوصيت شير شتر براي صحرا نشينان به       . داري شود  گراد نگه  سانتي

شير پس از دوشش با توجـه بـه شـرايط محيطـي تـا مـدتي در               . خنك كردن شير، مهم است    

هـا، مقـدار    كند و پس از آن بـا فعاليـت و تكثيـر انـواع بـاكتري       برابر ترش شدن مقاومت مي    

 ساعت بعد   2 درصد در    03/0كه مقدار اسيد الكتيك از       بطوري. يابد اسيديته آن افزايش مي   

 .رسد  ساعت پس از دوشش مي6 درصد در 14/0از دوشش به 

صـورت تجـاري در اختيـار         امروزه براي افزايش مانـدگاري شـير آن را پاسـتوريزه و بـه             

مدت ه  بدرجه   70در دماي را  پاستوريزه كردن شير آن     براي  . دهند كنندگان قرار مي   مصرف

ايـن عمـل   . دهنـد  قرار مـي دقيقه  30مدت ه بگراد درجه سانتي  63يا درجه حرارت    و ثانيه   15

 بايـد   .شود  ميهاي تب مالت و سل       هاي مضرمانند ميكروب   ليه ميكروب سبب از بين رفتن ك    

 و برخـي از  رونـد  هـا از بـين نمـي    در اثـر پاسـتوريزه شـدن همـه ميكـروب       دقت داشـت كـه      
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هاي غيرمضر در شير باقي مي مانند كه سبب ترش شدن شير پاسـتوريزه در طـوالني                  باكتري

هـاي مقـاوم بـه     هـاگ  درجـه،  150 تـا  135 با استريل كردن شير در دماي        اما. شوند مدت مي 

چنـد مـاه در     را تـا    هاي مناسـب شـير       بندي  بعد از آن در بسته     توان  مي و   روند  گرما از بين مي   

دليل استفاده داروئي از شير شتر بـا استريليزاسـيون            منابع علمي به  . شت نگه دا  شرايط معمولي 

داري شـير اسـت ولـي         ل نگـه  هاي معمو   پاستوريزه كردن يكي از روش    . باشند آن موافق نمي  

بـرد، جـاي سـؤال دارد؟ در حالـت      كه اين عمل برخي از خواص شير شـتر را ازبـين مـي            اين

قرار دادن ظرف شـير در ديـگ آب و   (ماري  توان بطور غيرمستقيم و به روش بن       خانگي مي 

، با حرارت غيرمستقيم شير را به روش ذكر شده در زير ضـدعفوني و               )جوشاندن آب ديگ  

  . ريزه كردپاستو

 بزرگتـر ظـرف  . شود تر انتخاب مي دو ظرف فلزي يكي كوچك و ديگري كمي بزرگ      

سـپس ظـرف    . گـردد    مـي  متـر از كفبـا آب پـر         سـانتي  چنـد تا ارتفاع   روي گاز گذاشته و     را  

تـر   با حرارت دادن ظـرف بـزرگ  . گيرد تر قرار مي  كوچك حاوي شير، داخل ظرف بزرگ     

بــا اسـتفاده از دماســنج دمـاي شــير بايــد   . ودشـ  ظـرف كوچــك و شـير داخــل آن گـرم مــي   

.  دقيقه حرارت ببينـد    5تا   3مدت    گراد به    درجه سانتي  75 تا   72گيري شود كه شير بين        اندازه

  پس از اين مدت، بالفاصله شير را بايـد داخـل ظـرف آب سـرد قـرار داد تـا دمـاي شـير بـه                

تـصاوير  (داري شـود   گـه  درجه برسد و بعد از آن داخل ظرف مناسب و تميز در يخچـال ن     4

  ).6- 12 تا 4 – 12

  .پاستوريزه كردن شير در دماي باال و مدت طوالني اثر بازدارنده در فرآوري شير شتر دارد

 
 
  

  

  

  

   وسايل مورد نياز براي پاستوريزه كردن شير خام شتر با-6 - 12 تا 4 - 12تصوير 

  حرارت غيرمستقيم
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   مصرف شير شتر- 7– 1 – 12

 ليتر به ازاي هر فرد در سـال در دنيـا بـه طـور رسـمي ذكـر                 4مصرف شير مقدار متوسط   

، عربـستان،   ) ليتـر  100بـيش از    (بيـشترين مـصرف شـير در كـشورهاي سـومالي            . شده اسـت  

، مـصرف شـير شـتر در نقـاط          1 – 12نقـشه   . باشـد  مـي )  ليتـر  100 تا 30بين( موريتاني و مالي  

  .دهد مختلف دنيا را نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترتيب نقاطي را نشان  اي، نارنجي، زرد و سفيد به  بنفش، قهوههاي رنگ  -1 – 12نقشه 

  .دهد دهد كه بيشترين تا كمترين و نهايتاً بدون مصرف شير شتر را نشان مي مي

  

فـروش   صورت سنتي و يا تجاري عرضه و بـه   فروش شير شتر در هر نقطه از دنيا متفاوت و به          

 .  )12- 12 تا 7 – 12 ويراتص(رسد  مي
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    فروش شير شتر در هند، پاكستان و مغولستان - 10 – 12 تا 7 – 12تصاوير 

  

   عرضه جديد شير شتر-12- 12 تا 11 – 12تصاوير

  

  

   مواد مغذي و تركيب شيميايي شير شتر- 8 - 1– 12

هـاي متفـاوت      شير يك سيال پيچيده بيولوژيك وتركيبي از مواد مختلف زيـر بـا نـسبت                

  . است
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  آب

صورت محلول يا مخلـوط   دهد و ساير مواد در آن به       بخش عمده شير را آب تشكيل مي      

 84مقدار آب موجود در شير شتر متغيير گزارش شده اسـت و بـين               . وجود دارد ) امولسيون(

در هنگامي كه محدوديتي در خوردن آب براي شتر وجـود           .  گرم گزارش شده است    93تا    

 درصد و در زمان محـدوديت آبـي ايـن  مقـدار     91ر حدود ندارد، مقدار آب موجود در شي     

گيـرد بـر مقـدار     بنابراين آبي كه به هر طريق در اختيار حيوان قرار مي. رسد  درصد مي 86به  

  . آب شير تاثيرگذار است

  

  چربي

چنين نـوع    مقدار چربي شير با توجه به شرايط و وضعيت جذب و دفع آب در بدن و هم                

  در هنگــام محــدوديت آبــي مقــدار .  درصــد متفــاوت باشــد5/4تــا 2توانــد بــين  علوفــه مــي

 6/31طـور متوسـط    نسبت آن به كل مـاده خـشك جامـد بـه     . يابد چربي شير شتر كاهش مي    

  . درصد است

بـه  .  ميكـرون اسـت    2/4 تـا    2/1ها بـين     هاي چربي كوچك و قطر آن       در شير شتر گلبول   

ايـن  . شـود    دهان كمتـر حـس مـي       ي در  احساس چرب  همين لحاظ در موقع نوشيدن شير شتر،      

بيـشتر  چربـي  ذرات قطـر  كه شير گاوو نسبت به  سازد    توليد كره را با مشكل روبرو مي      مورد  

 عالوه بـر ايـن       در شير شتر   ،پوشاند ميدر يخچال پس از مدتي اليه چربي روي آنرا          است و   

ضـعيف   بطـور  در سراسر شير پخش شده و اين اليه. تر هستند هاي چربي كوچك كه گلبول 

ايـن  . گيـرد   اي پروتئينـي در بـر مـي         هـاي چربـي را اليـه        دور تا دور گلبـول    . شود  تشكيل مي 

كه چـرا اسـتخراج چربـي از شـير        تواند توضيحي باشد بر اين      جواري چربي و پروتئين مي     هم

هـاي چربـي    ضخامت غشاي گلبول . سازي  دشوار است    شتر به روش معمول در صنعت كره      

انـدازه  . گيـرد   درصد از كل وزن چربي شـير را در بـر مـي    2 و حدود    در شير شتر بيشتر بوده    

 تواند شاخصي براي شناسايي شير و تعيـين تقلـب و حتـي مخلـوط كـردن شـير                    ها مي   گلبول

  ).5 - 12جدول (هاي مختلف باشد  گونه
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  اهلي حيوانات  شير هاي چربي در متوسط تعداد و قطر گلبول - 5 – 12 جدول

  )نميكرو(قطر   )مترمكعبنتيسادر (تعداد   گونه

  5/3  7/1×109  گاوميش

  6/3  8/1×109  گاو

  1/3  6/3×109  گوسفند

  2/3  6/2×109  بز

  9/2  4/5×109  شتر

  

  پروتئين

هستند كـه در    ي ضروري براي انسان     ها  اسيدآمينهها از اجزاي مهم شير و حاوي          پروتئين

مقدار  .تامين پروتئين روزانه است   براي  بخش   ميزان رضايت   به  درصد و  5/5 تا   2شير شتر بين    

   شـترهايي  .داردشير     پروتئين   كميت   روي  اثر مستقيمي و نيز آب مصرفي        موجود درعلوفه   پروتئين

   شـترهايي . دارد شـتر  .  است  كمتري  پروتئين   داراي   شيرشان ،كنند   مي  زندگي  آبي   كم   در شرايط   كه

  .  است  كمتري  پروتئين  داراي رشان شي،كنند  مي زندگي آبي  كم  در شرايط كه

و گـروه  ) كازئين(هاي نامحلول در آب   هاي اصلي شير شامل يك دسته پروتئين       پروتيين

 درصـد   90هـستند كـه بـيش از        ) هـا  آلبـومين و گلوبـولين    (هاي محلول در آب       دوم پروتئين 

 گـاو،   هـاي شـير شـتر بـرخالف        پـروتئين . دهنـد   هاي موجود در شـير را تـشكيل مـي           پروتئين

در شـير   . شـوند  راحتي منعقد نمـي    همين دليل به   گوسفند و بز بيشتر از نوع آلبوميني بوده و به         

 درصد در شير گاو     36 درصد از كل كازئين را در مقايسه با          65 تقريباًكازئين  -شتر مقدار بتا  

د ويژه شيرشتر باشد كه براي بعضي خوشـاين          و بوي   طعمو شايد علتي براي     دهند   تشكيل مي 

 درصـد كـل كـازئين را تـشكيل          5/3كـازئين تنهـا     -كازئين، مقدار كاپـا   -برعكس بتا . نيست

كازئين موجب تثبيت   -كاپا.  درصد مي باشد   13در حالي كه مقدار آن در شير گاو         . دهد مي

شـايد يكـي از     . شـود  ميسل كازئين شده و كمبود آن مانع تشكيل لختـه در شـير طبيعـي مـي                
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عـالوه  . كـازئين در آن باشـد     - شير شتر پايين بودن مقـدار كاپـا        داليل ناموفق بودن فرآوري   

  .كازئين در لخته شدن شير دخالت دارد-برآن نوع و ترتيب قرار گرفتن اسيدهاي آمينه كاپا

و  الكتوپراكـسيداز . باشـند هـاي شـير داراي خـواص ضـدباكتريايي مـي          از پـروتئين   تعدادي

ــوفرين ــزوزيم الكت ــير از و لي ــستند  ش ــه ه ــن جمل ــزيم .اي ــسيداز  آن ــيت  الكتوپراك ــا خاص ب

هـا   نقـش مهمـي در حفاظـت پـستان     شـود و  ها مي اكسيداسيوني خود موجب نابودي باكتري  

 شير شتر مقدار الكتوفرين بيشتري حدود ده برابر نسبت به شير گـاو        .ها دارد  برعليه ميكروب 

اسـت، نـسبت بـه    هاي ضدميكروبي در شـير شـتر بيـشتر     كه مقدار پروتئين عالوه بر اين . دارد

 لـذا خـواص ضـد    . باشـند  ها مشابه خود در شير گاو و گاوميش مـي          تر از پروتئين   گرما مقاوم 

قابـل   نـسبت بـه شـير گـاو        تـري  طوالنيبراي مدت   ميكروبي خود را بهتر حفظ مي نمايند و         

  .استداري  نگه

  

  قند شير

 8/5 تـا    8/2 از   غلظت اين ماده در شير شـتر      . ترين قند موجود در شير است      الكتوز عمده 

  . درصد متغيير و در حد شير گاو گزارش شده است

  

   عوامل موثر بر تركيبات و فرآيند توليد شير شتر- 9 – 1 – 12

ها، عوامل بسيار زيـادي در   عالوه بر تفاوت تعدادي از اجزاي شير شتر نسبت به ساير دام      

هـا و     شـتر از بوتـه     يچـرا . ثرنـد هـا مو   فرآيند توليد شير شتر و تركيبات آن در برابر ساير دام          

ــان رو ــده در خــاكئدرخت ــواع هــاي شــور  ي ــه ان ــسوالاز جمل ــريپلكس و سال  و آكاســيا، آت

هـاي مختلـف شـيردهي بـر مقـدار چربـي،             طوركل نوع مرتع، مقدار آب مـصرفي و دوره          به

آبي بر مقداركل مـواد جامـد    شرايط سخت تغذيه و كم . پروتئين و نمك شير آن  تاثير دارد       

 8/8 بـه    3/14جامـد شـير را از     كل مـواد    توانـد   طوري كـه ايـن پديـده مـي          به.  موثر است  شير

 درصـد  1/1 بـه  1/3 درصـد و مقـدار چربـي را از    2/5  بـه  4/6درصد، مقـدار پـروتئين را از     

  ).7 - 12 و 6 – 12جداول (كاهش دهد 
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  )درصد(  اهلي و انسان حيواناتساير شير با شير   مقايسه تركيبات شير-6 – 12 جدول

  خاكستر  زالكتو  پروتئين  چربي  ماده خشك  آب   جاندار نوع

  2/0  7  2/1  8/3  12  88   انسان

  4/0  9/6  6/2  1  9/9  90   اسب

  6/0  -  6/4  3/4  3/14  7/85  )وفورآب(شتر

  35/0  -  5/2  1/1  8/8  2/91  )كمبودآب(شتر

  8/0  2/4  0/4  3/4  4/13  6/86  شتر

  8/0تا 7/0  9/4  8/3  4/4 تا7/3  8/13 تا8/12  87 تا 2/86  گاو

  9/0  7/4  6/5  9/7 تا4/6  3/19 تا 18  82 تا81  گوسفند

  8/0  2/4  7/3  4/1  9/12  1/87  بز

  

  )درصد( ميانگين و حداقل و حداكثر تركيبات شير شتر - 7 – 12جدول 

  حداكثر  حداقل  ميانگين ماده

  2/91  5/85  6/86  آب

  5/14  0/7  2/13  ماده خشك

  1/12  7/7  7/9  كل مواد محلول

  3/8  6/5  1/7  مواد محلول بدون چربي

  6/5  1/1  5/3  چربي

  6/4  8/1  5/3  پروتئين

  7/2  8/1  2/2  كازئين

  8/5  9/2  7/3  الكتوز

  0/1  6/0  8/0  خاكستر

  3/0  2/0  26/0  كلريد

  

  مواد معدني شير

هـاي   سلول. ترين مواد معدني شير هستند كلسيم، فسفر، پتاسيم، كلر، سديم و منيزيم مهم      

ان قادر به ساخت مواد معدني موجود در شير نيستند، بلكه با قـدرت انتخـابي كـه دارنـد                    پست

  . كنند اين مواد را مستقيماً از خون جذب مي
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بين مقـدار الكتـوز و غلظـت        . معموالً درصد الكتوز، سديم و پتاسيم در شير ثابت است         

 تعـادل اسـمزي در      اين مـواد موجـب    . پتاسيم، سديم و كلر در شير رابطه عكس وجود دارد         

  .استكلسيم داراي نقش اساسي در توليد محصوالت لبني . شوند شير مي

جـدول  (شير شتر مانند شير ساير نشخواركنندگان، سرشار از مواد معدني مختلف اسـت              

مقـدار  .  برابـر شـير گـاو اسـت      10شير شتر منبع عظيمـي ازآهـن اسـت و مقـدار آن              ). 12-8

حـداقل  . باشـد  موالً متغير و متاثر از دوره شيردهي نيـز مـي       شير شتر مع  ) مواد معدني (خاكستر

در اين شترها مقدار منيـزيم و فـسفات   . اند آن در شترهايي است كه در معرض كم آبي بوده     

  .تواند علت طعم شور شير باشد يابد و مي كلسيم كاهش و مقدار سديم و كلرايد افزايش مي

  

  )درصد( با شير شتر   مقايسهدر  شير گاو و بز  معدني  امالح- 8 – 12 جدول

  شتر

  بز  گاو   عناصر نام

  ميانگين  تغييرات

در شرايط 

  آبي كم

  11/0  )32/0(13/0  13/0 تا 08/0  12/0  11/0   كلسيم

  04/0  07/0  1/0 تا 05/0  59/0  10/0  فسفر

  03/0  1/0  06/0تا 04/0  21/0  14/0   پتاسيم

  01/0  03/0  07/0تا 01/0  02/0  01/0   منيزيم

  008/0  01/0  01/0 تا 004/0  -  -  نگنزم

  -  06/0  03/0 3/0تا23/0  04/0  06/0   سديم

  -  -  -  -  01/0  گوگرد

  -  -  19/0 تا 16/0  -  -  كلريد

  -  -  06/0 تا 04/0  -  -  آهن

  

  ها ويتامين

ها تركيبات آلـي هـستند كـه در مقـادير كـم در بـسياري از مـواد غـذايي يافـت                        ويتامين

سـاخته  بـدن   ها در    بسياري از آن  زيرا  .  غذايي ضروري است    برنامه ها در   وجود آن  .شوند مي

و ) Bهـاي گـروه     و ويتـامين   Cويتـامين   (هـا بـه دو دسـته محلـول در آب             ويتامين. شود  نمي
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هـاي   سـلول . شـوند  تقـسيم مـي   ) E و   K  ،A،Dهـاي   ويتامين (محلول در چربي  هاي    ويتامين

چـون مـواد معـدني        نتيجـه ايـن مـواد هـم        در. ترشحي پستان قادر به ساخت ويتـامين نيـستند        

هـاي   شير شتر سرشـار از ويتـامين      . شوند هاي پستان مستقيماً از خون جذب مي       وسيله سلول   به

ترتيـب از    شـير شـتر بـه     ) Aپـيش مـاده ويتـامين       ( و مقداركاروتن    Aمقدار ويتامين   . مختلف است 

  . گرم گزارش شده است100گرم در  ميلي05/0 تا 016/0 و از 13/0 تا 04/0مقادير خيلي كم 

. در شـير شـتر بـه انـدازه كـافي وجـود دارد      B12  و  اسيد پانتوتنيكتيامين، ريبوفالوين،

در شـير  ) B6(نياسـين  . اما نسبت به شير انسان بـاالتر اسـت     مقدار آن كمتر از شير گاو بوده،        

ن تـري  مهـم ) Cويتـامين   (ك  اسـيد اسـكوربي   ). 9 - 12جـدول   ( بيش از شـير گـاو اسـت          شتر

 برابـر شـير انـسان    5/1 برابر شير گاو و 3،   شير   گرم 100 در     گرم 5ويتامين شير شتر به مقدار      

ويژه در نقاطي كه دسترسي به سبزيجات خيلي كم است،            وجود اين ويتامين درغذا به    . است

گـرم در كيلـوگرم       ميلـي  8/9 تـا    7/5مقدار آن در شير شتر متغيير و بين         . اهميت زيادي دارد  

ر نيـز  .يابد  شير نيز افزايش مي Cبا گذشت زمان شيردهي مقدار ويتامين. شده استگزارش 

  .يابد افزايش مي

  هاي شير شتر در مقايسه با شير گاو  مقدار ويتامين-9 – 12جدول 

  شيرگاو  شير شتر  *)المللي واحد بين(نوع ويتامين

  0/350  0/88  پنتاتونيك اسيد

  C  0/2370  0/2000 ويتامين

  0/45  0/33  تيامين

  0/150  0/41  ريبوفالوين

  B6  0/52  0/35 ويتامين

  B12  15/0  30/0 ويتامين

  0/93  0/461  نياسين

  9/5  4/0  اسيد فوليك

  . ميكروگرم است3/0هر واحد بين المللي برابر*
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   خواص فيزيكي  شير  -10 -1 – 12

ابزارهـايي  وسـيله حـواس تعيـين و بـا            هايي است كه به     خصوصيات فيزيكي شير، ويژگي   

دهنـده رفتـار يـك        هاي فيزيكي نـشان     عبارت ديگر ويژگي    به. گيري است   خاص قابل اندازه  

صفاتي مانند  طعم، بو، چگالي، دمـاي ذوب و جـوش،            . ماده در برابر تغييرات فيزيكي است     

گرماي ويژه، كشش سطحي، گرانروي، عدد يـدي، ضـريب شكـست، هـدايت حرارتـي و                 

تعيين ميـزان  آزمايش انجام . شوند    فيزيكي شير محسوب مي     الكتريكي از جمله خصوصيات   

pH، ــايج غيرمعمــول   وزن مخــصوص ودرجــه اســيدي، نقطــه انجمــاد  شــير و اخــتالف نت

  .كننده شير ناسالم و يا دام مريض است مشخص

. اسـت تـر   آبكي  شير گاو كمي ازرسد و   نظر مي تر به ها شفاف  ساير دام    به  شير شتر نسبت  

   آب   وميـزان    علوفـه    و كيفيـت     كميـت    به   زيادي   شير شتر بستگي     و شيميايي   كي فيزي  خواص

   آب   طعـم   داراي    است   ممكن   شور و حتي     و گاهي    شيرين   آن  طعم.  دارد   دام   روزانه  مصرفي

  . كوهانه كامالً سفيد و شبيه شير شتر دوكوهانه است شير شتر تك. باشد

  

  طعم و مزه

شير شتر نيز از ايـن قاعـده مـستثني          . مختلف با يكديگر متفاوت است    طعم شير حيوانات    

اند   بعضي اظهار داشته  . هاي مختلفي وجود دارد     در رابطه طعم و مزه شير شتر گزارش       . نيست

اي شير شـتر معمـوالً داراي طعـم          كه عده   در حالي . كه شير شتر داراي طعمي نامطلوب است      

طعم شـير همـواره ثابـت نيـست و عـالوه بـر       . دانند ميشيرين، زننده و برخي اوقات نيز شور     

توانـد بـا تغييـر در نـوع      طعم  و مزه شـير مـي  . ذائقه افراد عوامل ديگري نيز بر آن موثر است     

هـاي سـبز تغذيـه        از علوفـه   هامعمـوالً وقتـي شـتر     . علوفه و آب مورد استفاده شتر تغيير كنـد        

هـاي منـاطق خـشك و         بوته  از تغذيه خاطر  اما برخي مواقع به    .ن است يشيرشان شير  كنند، مي

دهـد و تعليـف بـا     تغذيه شتر با گياه آتـريپلكس بـه شـير مـزه شـور مـي       .شود بياباني شور مي 
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توانـد موجـب    انجمـاد شـير نيـز مـي    . دهـد   بوي كلم بـه شـير مـي   1ها گياهاني از خانواده كلم  

  . تغييرطعم و بوي شير شود

  

  رنگ شير

برخـي  .  و رنگ آن با انواع ديگر شير متفاوت استشير شتر داراي سفيدي خاصي است    

نواخـت و غيراشـباع را دليـل ايـن            از محققين مقدار كم چربي و وجود اسيدهاي چرب يك         

  . دانند رنگ مي

  

  زايي كف

دار   اگـر شـير شـتر را تكـان بـدهيم، كـف            . شـود   درسطح  شير معموالً  كف تشكيل مـي        

با كاهش دما مقدار تـشكيل كـف        . ف دارند اي در تشكيل ك     ها نقش عمده    پروتئين. شود  مي

گـراد صـورت       درجـه سـانتي    4 تـا    2بيشترين مقـدار تـشكيل كـف در دمـاي           . شود  بيشتر مي 

پاستوريزاسيون بر تشكيل كف تاثيري ندارد، ولي هموژنيزاسـيون  توليـد كـف را               . گيرد  مي

  . دهد افزايش مي

  

  نقطه انجماد

نقطـه انجمـاد بـسته بـه        . گراد است   ه سانتي درج) -55/0(شير داراي نقطه انجماد متوسط      

. كنـد   تغييـر مـي   ) هـا ماننـد كلريـدها       خصوص الكتوز و نمـك      به(ميزان  مواد محلول در آن       

نقطـه انجمـاد ممكـن اسـت در     . باشـند  اثـر مـي   چربي و ذرات درشت پروتئين بر اين دما بـي       

امـل ديگـر متفـاوت    فصول و روزهاي مختلف و با توجه به نژاد و نوع تغذيه دام و برخي عو        

 لذا دانستن .كنيم شود نقطه انجماد رابه صفر نزديك مي         اضافه مي  شيروقتي كه آب به     . باشد

  .آن در تشخيص تقلبي بودن يا نبودن شير مهم است

  

 
                                                           

1Schouwia purpurea 
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  نقطه جوش

بـا افـزايش غلظـت مـواد     . گـراد اسـت    درجه سـانتي 101 تا 100نقطه جوش شيرشتر بين     

 درجـه   100دمـاي بـاالي بـيش از       شير شـتر  . يابد فزايش مي جامد شير نقطه جوش به آرامي ا      

 بـسيار كـم     ، مقدار آبي كه در اطراف كازئين جمع شـده         زيرا. كند   را تحمل نمي   گراد  سانتي

را درجـه    150 امـا شـير گـاو تـا          .بـرد  شير لخته شده و مي     آن،   حرارت بيش از   بر اثر و  است  

  .كند تحمل مي

  

  چگالي

 است كـه كمتـر از شـير    015/1 و متوسط آن  03/1  و 01/1چگالي نسبي  شير شتر  بين      

از ايـن مـورد   . يابـد  چگالي شير بـا افـزايش چربـي و آب كـاهش مـي         . گاو و گوسفند است   

  .شير پي بردتقلبي توان به  مي

  

  اسيديته

هنگامي كه  . شود  اسيديته يعني تندي و ترشي، برحسب  مقدار اسيد الكتيك برآورد مي           

مانـد، مقـدار اسـيدالكتيك در آن افـزايش        سـاعت  بـاقي مـي       10تـا     8شير شتر براي مدت     

 درصـد  18/0 و بـه طـور متوسـط    20/0 تـا  12/0اسيديته شير شتر بين . دهد زيادي  نشان نمي   

،  درجـه باشـد  16درجـه درنيـگ اسـت كـه اگـر بـيش از       16تـا 14درجه اسيديته شـير    . است

 اسـت   گـراين   نـشان بوده و    قليايي   ير، ش  باشد 14و اگر كمتر از     بودن شير   اسيدي  دهنده   نشان

  .كه از شتر مبتال به بيماري ورم پستان دوشيده شده است

  

pH  

pH    است و مقدار آن در شير شـترهايي  7/6 و بطور متوسط برابر8/6 تا 5/6شير شتر بين 

 معلـوم  ، باشـد 8/6بـيش از  شـير شـتر   pH اگـر . كه رها هستند، بيشتر از شترهاي بـسته اسـت  

است و اگركمتـر از     گرفته شده   يب قليايي است و از شتر مبتال به ورم پستان           شود كه ترك    مي

  .آيد حساب مي  سالمت شير بهترين آزمايش لذا مهم. خواهد بوداسيدي ، باشد 1/6
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  هاي شير    ميكروارگانيزم- 11 – 1 – 12

ها به سـالمت     تنوع اين ميكروب  . هاي مهمي است   شير خام هميشه حاوي ميكروارگانيزم    

ام، شرايط و بهداشت شيردوشي، شبكه انتقال شير، مدت و دمـايي كـه شـير درآن  انبـار و                  د

ها ممكن است بيماريزا و بسيار خطرناك باشند و يـا      برخي از  اين ميكروب    . شود  ذخيره  مي  

 در فرآينـد سـاخت فـرآورده هـاي شـيري اخـتالل و يـا در              با توجه به مقدار رشد و غلظت،      

و يـا بـا     ) پوف كردن، قـوام، بافـت، تلخـي و ترشـيدگي          (هايي  خصوصيات حسي محصول ن   

  . تجزيه چربي و پروتئين فرآورده، موجب  فساد و نابودي آن شوند

ها نـسبت بـه    هاي اسيد الكتيك است و در آن الكتوباسيل    شير شتر محتوي انواع باكتري    

  بهداشـت  در شـرايط طبيعـي و در صـورت رعايـت            . كننـد  تر رشد مـي    ها سريع  ساير باكتري 

  تــصوير(هــيچ بــاكتري بيمــاريزايي در شــير شــتر وجــود نــدارد و شــير قابــل خــوردن اســت 

بـرداري و آزمـايش شـير ممكـن اسـت       نمونـه هاي شير بـا     تشخيص ميزان باكتري  ). 13 - 12

هـا، ضـدعفوني     بنابراين تميز كردن و ضدعفوني كردن پستان و سرپستان        ). 14 – 12تصوير  (

دوشـيدن شـير در ظـرف اسـتريل و بـه       فاده از دسـتكش اسـتريل،  كردن دست با الكل و است     

  .شود كه شير بدست آمده داراي حداقل ميكروب باشد سرعت خنك كردن آن موجب مي

  

  

   مصرف شير تازه -13 – 12  تصوير           

  و سالم شتر                                

  

  

  

  

  

  

  گيري از شير  نمونه-14 – 12     تصوير 
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 فرآوري شير شتر - 12– 1 – 12

سـزايي    تواند نقـش بـه      سازي مصرف آن مي    هاي دسترسي بهينه به شير شتر و فرهنگ         راه

در تغذيه و سالمتي جامعه داشته باشدكه از طريق فرآوري صحيح و تنوع محـصوالت لبنـي                 

  .آيد دست مي شير شتر قابل انجام است و به طرق مختلف به

در منـاطق روسـتايي و عـشايري معمـوالً          . شـود    اسـتفاده مـي    شير شتر به اشكال مختلـف     

در . شـود  ، خـام و كمـي تخميـر شـده مـصرف مـي             )بالفاصله بعد از دوشش   (صورت تازه     به

موريتـاني شـير را در      در  . شـود   برخي نقاط عالوه بر مصرف تازه بخشي از آن فـرآوري مـي            

ن هوا بـه آن شـكر افـزوده و          سرد شد كنند و در پاييز به هنگام        داري مي  پوست گوسفند نگه  

 و براي از بين بـردن جـوش يـا       تهيه، ماسك صورت    مانده سفت شده شير     باقينوشند واز    مي

  .كنند چين و چروك صورت استفاده مي

گونه اي اسـت كـه امكـان     برخي از محققين و شترداران  اعتقاد دارند كه تركيب شير شتر به       

هـستند كـه اگـر فـرآوري بطـور صـحيح و             برخي هم برعكس معتقد     . فرآوري وجود ندارد  

در مواقعي براي رفـع  . توان تهيه كرد  اصولي انجام شود از شير شتر انواع توليدات لبني را مي          

كه شير   ولي اين . شود  هاي ديگر با شير شتر، مخلوط و سپس فرآوري مي          اين مشكل شير دام   

  .شود، نظرات متفاوت است چه دامي و به چه نسبتي مخلوط مي

  

  ها هاي حاصل از شير شتر و روش تهيه آن اع فرآوردهانو

  لبن

شير تازه شيرين شده شتر است و اگر به آن آب اضافه شـود، مانـدگاري آن در تابـستان           

  .كند  روز افزايش پيدا مي10 روز و  در زمستان به بيش از 6 تا 5به 

  

  آغوز

كـه در دو روز اول    هاي طبيعي شير شتر آغوز، كلستروم يا ماك اسـت            يكي از فرآورده  

بـادي اسـت، بـراي       شود و چون حاوي مقـدار زيـادي آنتـي           بعد از زايش، توليد و ترشح مي      
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سـاير  در درصد چربـي آغـوز   . هاي تازه متولد شده بسيار مفيد و ضروري است   تغذيه ديالق 

كـه چربـي در       يعني اين  .عكس است ريابد ولي در شتر ب      كاهش مي  سپسو  باالتر  ابتدا  ها   دام

 سـپس   وهاي ديگر ابتدا پايين      الكتوز آغوز دام  طور   همين. يابد  كم ولي بعد افزايش مي     اابتد

 زرد فام و داراي بويي غيرطبيعـي و  -آغوز شتر سفيد . استعكس   ولي در شتر     شود  زياد مي 

در اكثر كشورها آغوز شتر مـصرف خـوراكي   . تر است نسبت به آغوز گاو، سفيدتر و آبكي 

  .شود عنوان ضديبوست استفاده مي ر بهندارد و معموالً بيشت

  

  ماست

.  گـرم نمـك اضـافه شـود    2به هركيلـو شـير شـتر    . هاي پرمصرف است   يكي از فرآورده  

 گرم شير گوسـفند    100به هر كيلو شير شتر      (ها  توان شير شتر را با شير ديگر دام         چنين مي  هم

شك يـا ژالتـين اضـافه    براي قوام بيشتر ماست معمـوالً بـه شـير، شـير خـ       . مخلوط كرد ) يا بز 

  . درصد شير خشك  اضافه كرد10توان به آن  لذا براي تهيه ماست  از شير شتر مي. شود مي

  

  خامه

تهيـه خامـه از شـير شـتر     . خامه قسمتي از شير است كه داراي مقدار زيادي چربـي اسـت    

فتن هاي چربي و پروتئين وجـود دارد، گـر    دليل پيوند محكمي كه بين ملكول      به. رايج نيست 

  . خامه از شير شتر دشوارتر و داراي بازه كمتر و نسبتاً به زمان بيشتري نياز دارد

  

  كره

بـه دليـل كوچـك بـودن        . آيـد  كره چربي نرم و غليظي اسـت كـه از خامـه بدسـت مـي               

اند كه از شير شـتر     ها، برخي  عنوان كرده     هاي چربي در شير شتر و ضخامت غشاء آن         گلبول

پـذير ولـي خيلـي        برخي معتقدند، ساخت كره از شير شـتر امكـان          توان كره گرفت ولي     نمي

. گيرنـد  كره را مستقيماً از شير و يا از خامه مـي         . باشد دشوارتر از گرفتن كره از شير گاو  مي        

مدت تهيـه كـره   . كشد  ساعت طول مي5طور مستقيم از شير شتر دشوار و حدود      تهيه كره به  



   پرورش شترراهنماي/  452

  متفـاوت   pH توجـه بـه دمـا، درصـد چربـي خامـه و               اين مدت با  . از خامه بسيار كمتر است    

كره حاصـل از شـير      .تر انجام شود   گيري سريع  شود كره  اسيدي شدن خامه موجب مي    . است

از ايـن كـره   . لذا  هنگام خوردن  يا بريدن، به كام  و كارد مـي چـسبد     . شتر چرب و چسبنده است    

  ها كم است ف ديگر كرهمصرف خوراكي آن برخال. شود وپز استفاده مي بيشتربراي پخت

  

  پنير

هاي مخصوص   محصولي است كه از انعقاد كازئين شير بوسيله مواد منعقدكننده و آنزيم           

تركيب شيميايي و كيفيت ميكروبي شيردر تهيـه پنيـر،          . آيد دست مي   و يا در حضور اسيد  به      

ايـن نـوع    عـالوه بـر     . دست آمده است    دو عامل اثرگذار بر ميزان استحصال و كيفيت پنير به         

تهيه پنيـر از شـير شـتر        . استارتر و منعقدكننده شير نيز بر شدت و مدت انعقاد شير موثر است            

 ليتـر  100در    كلريدكلـسيم   گـرم 20 بـراي تهيـه آن  . دشوارتر از شير گاو و يا گوسفند است 

ر از  بهتـ   آن  و كيفيـت   مـزه  ولي ، شير گاواستشير شتر كمتر پنير از  بازدهي  . شود  شير اضافه 

بـا  هـاي شـير     در شبه جزيره سينا با  حرارت دادن  و  انعقاد اسيدي پروتئين    .باشد  پنير گاو مي  

. پذير بـوده اسـت   ، تهيه مقدار كمي پنير امكانهاي منطقه استفاده از بخشي از معده خرگوش  

  .كنند در همين مناطق از شير شتر نوعي پنير خشك تهيه مي

. بخش و مطبوع دارد    گرددكه طعمي رضايت    ير توليد مي  از مخلوط شير گاو و شتر نيز پن       

هاي لبني بصورت صـنعتي بـا اسـتفاده از شـير شـتر در برخـي كـشورها              امروزه توليد فرآوده  

هاي مختلـف توليـد    شود و انواع پنير سفيد در شكل و رايحه انجام مي) موريتاني و قزاقستان  (

 9–12جـدول  (كنند  ه آن را رنده ميقدر سفت است ك گردد و بعضي اوقات اين پنير آن        مي

  ).16- 12 و 15 – 12و تصاوير 
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   برخي از انواع پنير توليد شده از شير شتر-9 – 12جدول 

  ماده خشك  مزه  خصوصيات ظاهري  نوع پنير

  )درصد(

  چربي

  )درصد(

  100بازده در 

  كيلوگرم شير

تـــــــــازه 

  )خانگي(

  28 تا 10  30 تا 10  30 تا 18  ترش  بافت نرم،  سفيد و آبدار

بافت يكنواخت با   پنير نرم

  هايي در سطح پنير حفره

  10 تا 6  30 تا 10  50 تا 40  ترش

بافت نرم  و بدون حفره    سخت نيمه

  و پوسته نازك

ترش 

  وشور

  10 تا 6  30 تا 10  45 تا 35

  

  

  

  

  

  

   توليد پنير در قزاقستان-  16 -  12 و 15 – 12تصاوير 

  روغن كره

عالوه . مزه و تيره رنگ است و مصرف خوراكي ندارد      ر شتر، بي  كره بدست آمده از شي    

رو در بـسياري از      از ايـن  . شـود   سرعت فاسـد مـي     بر اين نگهداري كره تازه دشوار است و به        

عنـوان   مناطق كره حاصل از شير شـتر حـرارت داده شـده و ناخالـصي آن گرفتـه شـده و بـه               

  . شود روغن خوراكي مصرف مي

  

  بستني

ولي اخيراً امكـان تهيـه آن از شـير شـتر نيـز      . شود  عمده از شير گاو تهيه مي   طور  بستني به 

 درصـد چربـي حـاوي    9 تا 6جاي    اين بستني داراي انرژي كمي است و به       . فراهم شده است  
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 درصد چربي بوده به عالوه داراي انواع ويتامين و مواد معـدني مغـذي اسـت و بـه ايـن                      5/2

  .يافته استدليل تقاضا براي مصرف آن افزايش 

  

  شير تبخير شده

هاي تغلـيظ    ها فرآورده شير تبخير شده و شير كندانسه شرين محصوالتي هستند كه به آن   

از . شود، شير تبخير شده به دليل كاهش حجم، مدت نگهداري آن بـاال اسـت                شده گفته مي  

  . شود شير شتر عالوه بر شير تبخير شده، شير كندانسه شيرين تهيه مي

  

  سرم شير

ب پنير، آب كره و آب ماست، فاز آبي شير هستندكه معموالً هنگام تهيه پنير، ماسـت،       آ

ماند از شير جـدا   كره و يا هنگامي كه شير براي مدت طوالني در دماي محيط ثابت باقي مي             

سرم منبـع  .  درصد ماده خشك است5/6 تا  5/4آب پنير با توجه به نوع پنير حاوي      . شود مي

  . عنوان يك مكمل غذايي است روتئين، ويتامين، موادمعدني و الكتوز بهمناسب و خوبي از پ

  

1محصوالت تخميري شير شتر
  

گذارند تا تخمير شود تـا عمـر مفيـد آن در شـرايط               عشاير معموالً شير شتر اضافي را مي      

  ). 17 – 12تصوير (گرما باال رود و موارد استفاده مختلفي در نقاط مختلف دنيا دارد 

  

  

  

  

  

  

                                                           

1Fermented milk 

 فروش - 17 - 12تصوير 

هاي لبني شتر در  فرآورد

 عربستان
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  ير تخمير شدهش

در منـاطق   . شير شتر تخمير شده براي نوشيدن و برخي از اهـداف درمـاني ارجـح اسـت                
شـود كـه برحـسب     شدت ترش شـده مـصرف مـي    بسياري شير شتر قدري ترش شده و يا به         

در تخمير سنتي بـا اسـتفاده   . شيوه تخمير، طعم و مزه محصول نهايي بايكديگر متفاوت است   
  .شود كه براي تنظيم فشار خون بسيار موثر است س آنزيمي توليد مياز باكتري الكتوباسيلو

ريزنـد و اجـازه    هاي تخمير شير، شير را داخل پوست يا ظرفـي سـفالي مـي              در يكي از روش   
ريزنـد و   در روشي ديگر شير را داخل پوسـت مـي        . دهند تا شير  بطور طبيعي تخمير شود        مي

در خاتمه كره   . كند   تخمير سريع شير كمك مي     تكان دادن به  . دهند شدت تكان مي    آن را به  
در روش ديگر براي تهيه شير تخمير شده، ابتدا         . نوشند مانده را مي   از شيرجا شده و شير باقي     

بعد به آن شـير تخميـر       . كنند جوشانند وسپس آن را تا اندازه دماي بدن خنك مي          شير را مي  
. كننـد  داري مـي  دمـاي  محـيط نگـه    زنند و مخلوط را در شب در         شده اضافه كرده و هم مي     

شـير  . رسـد  صبح روز بعد اين مخلوط دلمه شده و از آن بـوي شـيرترش شـده بـه مـشام مـي       
  . باشد داري و مصرف مي تخميري براي مدتي قابل نگه

مقدار آهـن در شـير     . هايي دارند  شير تازه و شيرتخمير شده، از نظر ارزش غذايي تفاوت         
. تر است  شتر و براي بيماراني كه داراي كم خوني هستند مناسب         تخمير شده دو تا سه برابر بي      

بنـابراين مـصرف شـير    . در صورتيكه  مقدار روي در شير شتر از شير تخمير شده بيشتر است           
  ). 10 – 12جدول (تر است  تازه شتر براي بيماران ديابتي از شير تخمير شده مناسب

  )درصد(ده از شير شتر  مقايسه شير تازه با چال تهيه ش- 10 – 12جدول 

  چال  شير شتر  مواد

  7/2  5/13  ماده خشك

  28  18  اسيديته

  8/0  3/4  چربي

  8/0  5/3  پروتئين

  3/1  8/2  الكتوز

  6/6  2/8  چربي محلول

  75/0  86/0  خاكستر

  1/1  0/0  الكل اتيليك

  8/4  6/5  )گرم ميلي(اسيد اسكوربيك 
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در كـشور  . باشـد  ن و روي بيـشتري مـي   شير شتر در مقايسه با شير گاو داراي مقـدار آهـ           

داري  زيرا تـرش كـردن شـير مـدت نگـه     . كنند  درصد مردم شير شتر را تخمير مي      82اتيوپي  

از . دليل مزه بهتر و رفع عطش بيـشتر از شـير تـازه متقاضـي دارد                دهد و به   شير را افزايش مي   

ال شير شـتر تخميـري      چ.  و كفيراست  3 يا قورو  2، چنان 1توان از چال    انواع شير تخميرشده مي   

براي تهيه آن، شير خام به همان شكل اوليه يا پس از            . با خواص داروئي در تركمنستان است     

شـود و      با شير تخميري كه از قبل آماده شده، تلقيح مـي           1:1سازي با آب گرم با نسبت        رقيق

بايـد در  برد امـا    ساعت زمان مي4 تا 3سازي   دلمه. شود  داري مي    درجه نگه  25-30در دماي   

مـزه  تـرش   . دسـت آورد   ساعت باقي بماند، تا طعم شاخص خـود را بـه  8همين دما به مدت   

چـال در ايـران نيـز از شـير     . حاصله ناشي از فعاليت باكتري الكتيك اسيد و نيز مخمر اسـت         

 دو چـال از . گيـرد  شود كه تحت اثر اسيد الكتيك و تخمير الكلـي قـرار مـي    داغ درست مي  

پرچربـي اسـت كـه      سـفيدرنگ و  ،  قسمت رويي كه كـف كـرده      . استقسمت تشكيل شده    

 و باشـد  مـي  كـدر  قسمت زيري كه مـايع حـدوداً آبـي رنـگ و     و   نام دارد  "ارن قالما يا آق  "

آوري چـال    عمـل  داري و  نگـه  .دهد و غور نـام دارد      درواقع قسمت اصلي چال راتشكيل مي     

  . شود هاي سفالي انجام مي اغلب دركوزه

  

4كفير
  

باشد كه بيشتر در شوروي سابق تهيـه           شير تخميري ساخته شده از شير شتر مي        كفير يك 

 درجـه   30 تـا    26جوشانند و سپس تـا دمـاي         براي تهيه اين محصول ابتدا شير را مي       . شود  مي

 درصد كفير قديمي به آن اضـافه شـده و شـير تلقـيح شـده درون          6 تا   3بعد  . كنند خنك مي 

ايـن دلمـه   . گيـرد   درجه يك دلمه نـرم شـكل مـي   26 تا 20شود و در دماي  بطري ريخته مي 

 سـاعت بعـد بـه صـورت كامـل آمـاده و قابـل           48 تا   24باشد و بعد از      داراي اسيديته باال مي   

  .محصول نهايي مقوي، خوش مزه و با غلظت زياد است. مصرف است

                                                           

1Chal 
2 Dhanaan 
3Karuur 
4Kefir 
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  دوغ

كنند،كــه دوغ يكــي از ايــن  هــاي مختلفــي تهيــه مــي هــا از شــير شــتر فــرآورده تــركمن

عـالوه بـر دوغ، از شـير شـتر،          . ها است كه بسيار مورد عالقـه مـردم تـركمن اسـت             فرآورده

  . كنند  تهيه ميپنيرو كره نيز سوزمه، آران، آق

دار يا داخل كـوزه      شير را داخل ظرفي لعاب    . كنند دوغ را با ترشاندن شيرشتر درست مي      

 درجـه  150 الـي  100ي آن ي ترشـ  ي از قبل ترشانده شده كـه مـزه    ريزند و روي آن مايه     مي

 برابـر آب  2  تـا 5/1آن   بعد از    .زنند  دقيقه مواد را هم مي     3كنند و به مدت      باشد را اضافه مي   

در ايـن هنگـام   .شـود   در اين روش دوغ شتر بطور طبيعي گـازدار و ازتـه مـي         .كنند اضافه مي 

كردن و راي گـازدار بـ . رسـد   درجـه مـي  70 الـي    60 دقيقه   30ي ترش شير شتر در مدت        مزه

طـور   ه درجـه بـ    25 الـي    20  سـاعت در دمـاي     12 الـي    4 بـه مـدت      ، آن را   دوغ تر شدن   ترش

  هنگـام تهيـه دوغ از شـير شـتر را              شـده،  ليشكتـ كـف غلـيظ     . كننـد  داري مـي   نگـه ،  سربسته

 . گويند  مي"آران آق" اصطالحاً

شـدن  سـفت   شل است و بـراي      ماست به دليل كاهش نسبت كازيين موجود در شير شتر           

  .افزايش داددرصد كمي از شير ميش يا گاو و يا شير خشك ودن افزرا با كازيين آن ايد ب

  

  شكالت

 و ميـزان گلـوكز آن       شـود   مـي هـضم   تر    سريع است كه     چربي  حاوي در مقايسه با شير گاو    شتر  شير  

  .هايي با درصد قند كمتر توليد شود اين موضوع سبب شده كه شيريني. تر است پايين

  

  شي بهداشتيكاالهاي آراي

ــتر   ــير ش ــهش ــي    ب ــواص آنت ــتن خ ــل داش ــي  دلي ــال و آنت ــروس،  باكتري ــا وي ــع آلف -منب

كننـده   عنوان شاداب   ، به اكسيدان  و خواص آنتي   Cويتامين  اسيد، سرشار بودن از      هيدروكسي

هـاي   هـا و صـابون   در توليـد كـرم  شـود و    پوست و رفع چين و چروك صورت شـناخته مـي          

پـروتئين موجـود در شـير باعـث حفـظ رطوبـت پوسـت               . رود بكـار مـي   بهداشتي و آرايشي    
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هـاي حـساس  و كودكـان     هاي آرايشي حاصل از شـير شـتر بـراي پوسـت           فرآورده. شود  مي

  ). 18– 12تصوير (مناسب است 

  كـرم شـير شـتر بـراي درمـان پوسـت مناسـب              . كننـده طبيعـي پوسـت اسـت         يك پـاك   شير

  .كند را متوقف و درمان مياست و خارش، خشكي، زبري و پوسته پوسته شدن پوست 

  

  

  

  

  

   كرم پوست تهيه شده از شير شتر- 18 – 12تصوير 

  

    خواص درماني و توليدات بيولوژيك شير شتر -13 - 1 – 12

هـاي خـوني،     وردهآها، خون و فر    هاي بيولوژيك به محصوالتي ازجمله واكسن      وردهآرف

شـود   هاي نوتركيب گفته مي    وتئينها، سلول درماني و ژن درماني، مهندسي بافت و پر           آلرژن

ينـدهاي بيولوژيـك تهيـه شـده و بـه منظـور درمـان و يـا پيـشگيري از            آفر كه بـا اسـتفاده از     

هـاي باكتريـايي و    وليـد و تحقيـق در زمينـه واكـسن    ت .گيرنـد  ها مورد استفاده قرارمي   بيماري

دزهر هـاي درمـاني ضـ       توليـد انـواع سـرم      - و انگلـي دام و طيـور       ويروسي مصرف پزشـكي   

هـاي تـشخيص آزمايـشگاهي        ژن   توليد انواع آنتـي    -)مار، عقرب و عنكبوت    (جانوران سمي 

    .گيرد  در اين رده قرار مي، دام وطيورهاي انسان بيماري

توانـد   كنـد، مـي   بفردي كه توليد مـي  هاي منحصر بادي مشخص شده، شتر به دليل داشتن آنتي      

  .سوي خود جلب كند هاي بيولوژيك به نگاه جديدي را در حوزه توليد برخي فرآورده

  نقـل   فساد معـده يـا بـه   (شير شتر درمان بيماري ذرب "امبر اسالم در حديثي مي فرمايند   پي

هاضـمه را برطـرف       بوده و و سوء   ) نامه دهخدا نوعي ناراحتي كبد يا دستگاه گوارش         از لغت 

  ."كند مي



 459/ شير و گوشت شتر   –ازدهم دو  فصل 

به دليـل داشـتن   چنين  و هم)  درصد9/4 تا 1/2(عنوان يك منبع پروتئيني غني       شير شتر به  

دهنده  ، داشتن اثرات ضدسرطاني، كاهش    ) درصد 43( زياد   وجود اسيدهاي چرب غيراشباع     

  .آلرژي و اثر ضدديابتي مورد توجه قرار گرفته است

پنيــر  زاي محلــول در آب از داليــل خــواص درمــاني شــير شــتر، فقــدان پــروتئين آلــرژي

  .باشد مي) بتاالكتوگلوبولين(

زنجيـره پـادتن     پـايين  شتر و انسان در وزن مولكولى نـسبتاً      بادي  آنتيهاى   فاوتيكى از ت  

اختـصاصى   اختار سـاده،  سـ ،  )بادي  نانوآنتي (دليل اندازه كوچك    شتر به  بادي  آنتي. شتر است 

اسـتفاده از   .  دارنـد  تر  نفوذپذيري بيش ها،   ها و واكنش با آن     بودن و قابليت رسيدن به گيرنده     

بـادي   آنتـي .  براي درمان سرطان روده بزرگ موش به اثبات رسيده استشير شتر بادي آنتي

فقـدان زنجيـره سـبك،    . باشـد  شير شتر فقط زنجيره سنگين دارد و فاقد دو زنجيره سبك مي    

، حالليت مطلوب در آب، عبور از سـد خـوني       PHمقاومت در برابر حرارت باال و تغييرات        

ــي   مغــزي، ــسيل غن ــودن و پتان ــاال، اختــصاصي ب ــي ب ــل تركيب ــي واكــنش در مي ــا آنت ژن از  ب

عـالوه پپتيـدهاي فعـال زيـستي شـير شـتر              به. هاي شير شتر است    هاي ايمونوگلوبولين  ويژگي

لـذا درتعـديل   . فراوان بوده و مدر است"ث " داراي امالح و ويتامين   . عملكرد باالتري دارند  

لوپـوس، در بهبـود   هايى مانند سرطان، آلزايمـر،    رمان بيماري دباشد و در      فشارخون مفيد مي  

آلرژي غذائي در كودكان، در درمان اوتيسم كودكان و بهبود زخم معده، آنتريت، آلزايمر              

  .و آسم مؤثر است

أثير تـ    و در رشـد نـوزادان        بـوده    مقوي  خيلي  شير شتر    معتقدند كه    مردم   مناطق  در بعضي 

  . دكنن  مي  استفاده كودكان  در تغذيه جهت نگذارد بدي ميسزائي  به

در هند به صورت سنتي از شير شتر براي درمـان يرقـان، مـشكالت طحـال، سـل، آسـم،         

ايـن شـير ماننـد      . شـود   هاي كبد و سرطان استفاده مي       خوني، بواسير و بيماري    نفس، كم  تنگي

 معمول شير مـصرف     افرادي كه در شرايط   . شود  ها موجب تقويت استخوان مي     شير ساير دام  

  .عنوان ملين و ضد يبوست استفاده كنند توانند از شير شتر به كنند، مي نمي
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 روانـي توسـط     -هـاي جـسمي     هاي مزمن، احساس سيري با دوام و رفع كسالت          رفع خستگي 

 .كنندگان بيان شده است اغلب مصرف

ــسم مــي   ــوفرين ناشــي از دو مكاني ــسم  فعاليــت ضــدميكروبي الكت اول، باشــد، در مكاني

عنوان يك ماده غذايي بـراي ارگانيـسم محـسوب           الكتوفرين در محل عفونت آهن را كه به       

. كنـد  شود، از دسـترس آن خـارج كـرده و اثـرات باكتريواسـتاتيك خـود را اعمـال مـي               مي

در . شـود   مكانيسم دوم ميانكنش مستقيم الكتـوفرين بـا ميكروارگانيـسم عفـوني برقـرار مـي               

هاي آنيوني در سطوح خاصي از       نه بازي در الكتوفرين با مولكول     آمي برخي موارد، اسيدهاي  

 . گردد  باكتري، ويروس، قارچ و انگل ميانكنش داده و سبب از بين رفتن سلولي مي

هاي با اتصال بـه      الكتوفرين داراي فعاليت ضدويروسي در برابر طيف وسيعي از ويروس         

DNA    و ياRNA يروسـي الكتـوفرين از طريـق    با اين وجود فعاليـت ضدو . ويروس هاست

بـه ايـن ترتيـب      . شـود  هاي غشاي سلول هدف اعمـال مـي        اتصال آن به گليكوزآمينوگليكان   

الكتوفرين از ورود ويروس به داخـل سـلول جلـوگيري كـرده و عفونـت در مراحـل اوليـه                     

اگـر چـه مكانيـسم      . الكتوفرين داراي خاصـيت ضـدقارچي نيـز مـي باشـد           . شود متوقف مي 

شود اما جذب آهـن      وفرين از طريق ميانكنش مستقيم آن با پاتوژن انجام مي         ضدقارچي الكت 

 .هاي مهم ديگر در اين فرآيند است توسط الكتوفرين نيز يكي از مكانيسم

ايـن امـر   . شـود  شير شتر بدون لخته شدن از ديواره معده رد شـده و در روده جـذب مـي             

حفـاظتي بـا      يـك منبـع غنـي پـروتئين       عـالوه شـير شـتر         به. علت امتياز آن به شير انسان است      

 درصد  2هاي غيراشباع در حدود        شير حاوي غلظتي از چربي     ،باشد  باكتريال مي   خواص آنتي 

سيـستم  . نمايـد  هـاي كوچـك بـوده و بـه هـضم شـير كمـك مـي               صورت ميـسل    است كه به  

داري كيفيـت اوليـه شـير شـتر      باكتريال طبيعي موجود در شير شـتر باعـث حفـظ و نگـه           آنتي

مقدار آنزيم الكتوپراكسيداز در شير شتر باالست كه باعـث مهـار ويـروس ايـدز و              . شود مي

  .استتومورجلوگيري از رشد 
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  اوتيسم كودكان

دليـل شكـسته شـدن كـازئين و تبـديل شـده بـه         هدر بهبود بيماري اوتيسم كـه بـ    شير شتر   

هـا ايجـاد    ر بچـه هاي اكـسيداتيو د  تنشچنين وجود    كازومورفين كه يك اوپيوئيد بوده و هم      

شير شتر با افـزايش سـطح سـرمي گلوتـاتيون، سوپراكسيدديـسموتاز و              .  نقش دارد  ،شود مي

هـاي اكـسيداتيو و بهبـودي نـسبي      ميلوپراكسيداز در سطح سرمي خون سبب كاهش استرس       

هـاي    يمـاري بعالوه شير شتر در      هب. شود هاي نورولوژيكي مي   چنين ساير بيماري   اوتيسم و هم  

هـا و   دليل وجود پپتيـدهاي مـشتق شـده از پـروتئين       هاز طرفي ب  . شود  استفاده مي  سل و كرون  

 . هستچنين وجود اسيداوروتيك كاهنده كلسترول نيز  هم

شود زيرا در سرم خـون و شـير     شتر به بيمارى جنون گاوى مبتال نمي ات،حقيقتاساس   بر

جـانور را از ابـتال بـه ايـن          هاى ضدويروس وجود دارد كه اين        توجهى پادتن  شتر مقادير قابل  

هاى ميكروبى ديگرى ماننـد التهـاب عـروق لنفـاوى،            اهميت بيماري . كند  بيمارى مصون مي  

التهاب پستان، لپتسپيروزيس،كزاز، بوتوليـسم، ريكتزيـازيس، طـاعون ، پـاراتوبركولوزيس،            

  .پاستورلوزيس در شتر بسيار كمتر از ديگر حيوانات اهلى است

  

  هپاتيت ب

تـرين آنهـا انـواع       عي بيماري عفوني است كه هشت نوع مختلف دارد و شـايع           هپاتيت نو 

A  ،B و  C در مطالعه بيماران مبتال به هپاتيت       .  هستندB          در سرم خون افرادي كه شـير شـتر ،

  ويروس و DNA. مصرف كرده بودند در مقابل گروهي كه شير شتر مصرف نكرده بودند       

مـصرف شـير شـتر در بيمـاران        .  كاهش يافته بود   ژن ويروس هپاتيت به حدقابل توجهي      آنتي

 مـزمن سـبب تقويـت سيـستم ايمنـي سـلولي و بـاال رفـتن سـطح سـرمي                      Bمبتال به هپاتيـت     

هاي ديگرگرديده و مـانع تكثيـر ويـروس شـده و از ايـن            گاما و برخي از سيتوكين      اينترفرون

 در مطالعـه در . دهـد  مـي  مزمن را افزايش  B طريق ميزان  بهبودي در بيماران مبتال به هپاتيت        

همچنـين  . شير شتر اثبات شـده اسـت  C مصر اثرات ضدويروسي مربوط به ويروس هپاتيت 

رسـد مكـانيزم    نظـر مـي   به. اثرات الكتوفرين شير شتر بر اين ويروس قابل مالحظه بوده است     
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هاي   عمل شير شتر بدين صورت است كه با تنظيم ميزان  تعدادي از عوامل مربوط به گلبول                

ها كه درافزايش و بهبود سيستم ايمني بـدن نقـش مهمـي دارنـد و                  فيد و افزايش اينترفرون   س

ها و سيستم ايمني بدن تقويت شده و از تكثيـر             ها، واكنش حفاظتي سلول     ايجاد تعادل در آن   

DNA      اين مورد در ارتباط با بيمـاري ايـدز   . گردد   ويروس جلوگيري و موجب بهبودي مي

كند، شير شتر دركاهش عوارض يا  درمان اين بيماري نيز          ا مختل مي  كه سيستم ايمني بدن ر    

  .تواند مؤثر باشد مي

  

  تقويت قواي جنسي

) مـصر، سـودان، كنيـا و سـومالي        (  كشورهاي آفريقايي  در هند، كشورهاي خاور ميانه و     

 و  تر، تنومندتر  نوشند، قوي  اين اعتقاد در بين شتربانان وجود دارد كه مرداني كه شير شتر مي            

كننـده    در اتيوپي از شـير شـتر بـراي تقويـت          . باالتري دارند قدرت باروري   و   تر هستند  سريع

  .شود قواي جنسي استفاده مي

  

  بيماري قند

وسيله شير شتر قابل كنترل است، ديابت يـا بيمـاري    هاي بسيار شايع كه به   يكي از بيماري  

 مقـدار  .باشد ورمون انسولين ميآمينه در شير شتر مشابه تركيب ه     تركيب اسيدهاي . قند است 

. هـا اسـت    غذايي بيشتر از شير ساير دام       آبي و بي    انسولين در شير شتر خصوصاً در شرايط كم       

هاي شير شتر شباهت زيادي به انسولين دارنـد، لـذا در شـرايط اسـيدي       ها نشان داده پروتين     بررسي

ز معده عبوركرده و بـراي جـذب   سرعت ا شوند و به خاطر عدم تشكيل فرم لخته شير به          منعقد نمي 

ميـزان انـسولين بيمـاران قنـدي را كـاهش دهـد       توانـد   ميشير شتر در نتيجه   . ماند  در روده باقي مي   

  .گزارش شده استمصرف انسولين بيماران كاهش درصد  30كه تا صورتي  به

  

  )آلرژي(حساسيت كودكان 

راي حـساسيت بـه شـير       تازگي به عنوان يك جايگزين براي كودكاني كـه دا          شير شتر به  

 كـازئين -شير انسان بـه دليـل دارابـودن درصـد بـااليي از بتـا              . گاو هستند پيشنهاد شده است    
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. شـود  ي كودكـان مـي   باعث افزايش سرعت قدرت تجزيـه و وقـوع آلـرژي كمتـر در روده            

 ،هـا  ساني ايمونوگلوبـولين   الكتوگلوبولين و هم-كازئين، فقدان بتا     اس-درصد پاييني از آلفا   

در مقايسه با شير انسان، نيز فاقـد        هاي شير شتر     پروتئين. استزايي كمي    اراي اثرات آلرژي  د

شـير  در حالي كه بـرخالف آن،       . باشد   مي الكتوگلوبولين – بتا  و كازئين اس-دو تركيب آلفا  

 به همين جهت افـرادي كـه از بيمـاري عـدم             .استاز اين تركيبات    گاو حاوي درصد باالي     

توانند الكتوز موجود در شير شتر را تجزيـه نماينـد          به راحتي مي   ،برند ميتحمل الكتوز رنج    

وجـود ايـن دو     . چون بتاكازئين موجود در آن متفاوت از نوع گاوي و فاقد بتاگلبولين است            

  .هاي غذايي است تركيب در شير گاو مسبب ايجاد آلرژي

  

  بيمارس سل

. انـد  شـيدن شـير شـتر درمـان شـده     در مواردي عنوان شده كه بيماران مبتال بـه سـل بـا نو         

بـادي الزم برعليـه       انـد، در شـير خـود داراي آنتـي           شترهايي كـه برعليـه سـل واكـسينه شـده          

هـاي ريـوي و تنفـسي مـورد           چنين شير شـتر بـراي درمـان بيمـاري           هم .ميكروب سل  هستند   

هـايي   ل تغذيه شتر از گياهان تلخ مزه در فصدر مواردي مشاهده شده،. گيرد  استفاده قرار مي  

  .در اين ارتباط موثر بوده استن گياهان سبز و باطراوت است اياز سال كه 

  

  سرطان

 نوتركيــب از  RNAهــا، داراي   دارا بــودن مــواد معــدني و ويتــامينرشــير شــتر عــالوه بــ

هايي نظير سرطان پروستات، سرطان روده بـزرگ،         هايي است كه براي غلبه بر بيماري        پادتن

شـير شـتر يـك شـيوه درمـان      ، دهد مطالعات نشان مي. ثر استؤ م Cيت  ايدز، آلزايمر و هپات   

 شـود و  مـصرف مـي  عـشر و جلـوگيري از ابـتالء بـه سـرطان          مفيد براي مـداواي زخـم اثنـي       

كـاهش  ) شـوند  به خصوص افـرادي كـه شـيمي درمـاني مـي           (چون تهوع    هم عوارض جانبي 

و پـروتئين اسـيدي آب پنيـر      شير شتر به دليل داشتن الكتوفرين   اثرات ضدسرطاني . دهد  مي

هاي سـلولي   تحقيقات نشان داده ،كه شير شتر اثرات مشخصي بر روي رده . عنوان شده است  

چنين اثر شـير شـتر بـر روي     هم. كند ها سرطاني جلوگيري مي سرطاني دارد و از تكثير سلول    
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يـشتر  هاي سالم نشان داده كه مواد موجود در شير شتر باعـث پايـداري و طـول عمـر ب                     سلول

دهد كه شير شـتر يـك منبـع مغـذي و اثرگـذار                اين نتايج نشان مي   . شود  هاي سالم مي    سلول

  .هاي مشابه قابل توصيه است براي افراد تحت درمان سرطان و يا بيماري

   .شود مينوان سرم ضدگزيدگي نيز استفاده ع بهشيرشتر از 

  

  گوشت– 2 – 12

يواني است كـه نقـش اساسـي در امنيـت           ترين منابع پروتئين ح    گوشت قرمز يكي از مهم    

هـاي سـالمتي و       عنـوان يكـي از شـاخص      غذايي و تغذيه جامعه دارد ومصرف مناسب آن به        

آمينـه   واسـطه دارا بـودن اسـيدهاي        گوشـت بـه   .شـود   توسعه اقتـصادي جوامـع محـسوب مـي        

هـاي   ضروري مـورد نيـاز بـدن و همچنـين موادمعـدني ماننـد آهـن و روي و انـواع ويتـامين             

ــامينBگــروه ــواد غــذايي      و ويت ــرين و كــاملترين م ــره بهت ــي، در زم ــول در چرب   هــاي محل

عقيده بر اين است كه مصرف بيش از حدگوشت قرمـز احتمـال وجـود        . شود  طبقه بندي مي  

امـا بايـد در نظـر گرفـت كـه اگـر بـدون        . دهـد  هاي قلبـي و عروقـي را افـزايش مـي           بيماري

 محدود و يا حذف شـود، احتمـال بـروز         جايگزين مناسب، مصرف گوشت در رژيم غذايي      

گوشت شتر  . يابد  كمبود برخي از مواد غذايي نظير پروتئين،آهن و روي در بدن افزايش مي            

هاي مورد نياز، برخي عناصر معدني مهـم نظيـر آهـن و فـسفر                 حاوي پروتئين كافي، ويتامين   

كلـسترول و  دليـل مقـدار كـم چربـي و     باشـد، بـه   داري آب مـي   وكلسيم و قدرت باالي نگـه     

چنين نسبت باالي اسيدهاي چرب غيراشباع با چند پيوند مضاعف، در مقايسه با گوشـت                هم

عالوه بر اين خـواص     . ها و حتي طيور در رديف مواد غذايي سالم قرار گرفته است             ساير دام 

  .دارويي گوشت شتر را نيز بايد در نظر داشت

  

  

  

   توليد گوشت شتر جهان- 1 – 2 – 12

 ميليون تن بـرآورد شـده اسـت كـه سـهم       7/194 برابر   2012 قرمز در سال     توليد گوشت 

 هـزارتن  80 درصد و سهم  گوشت گوسفند، بز، گـاو و گـاوميش جمعـاً           26/0گوشت شتر   

  .  ويژه گوشت خوك تعيين شده است و بقيه متعلق به ساير حيوانات به)  درصد41(
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د گوشت شتر كمتـر از گوشـت   دهد كه ميزان رشد تولي     هاي توليد گوشت نشان مي     شاخص

  ).1 - 12نمودار (بز و گاوميش و بيش از گوشت گوساله و گوسفند در دنيا بوده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ميالدي2009 تا 1961ها از سال  هاي رشد توليد گوشت انواع دام  شاخص- 1 - 12نمودار 

  

ن كيلـوگرم   ميليـو 510بر اساس آمار فـائو برابـر        2012در سال   شتر  مقدار توليد گوشت    

 درصـد جمعيـت شـتر       6/9( ميليـون شـتر    5/2اين مقدار گوشت از كشتار حـدود        . بوده است 

 ). 2 - 12نمودار ( كيلوگرم گزارش شده است 203با متوسط وزن الشه ) دنيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003 تا 1961هاي رشد توليد شير و گوشت شتر از سال   شاخص-2-  12نمودار 
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گـر    ت شتر تاحد زيادي به هم نزديك است و نـشان          هاي رشد توليد شير و گوش      شاخص

  ).3 - 12نمودار (توجه يكسان به اين دو محصول شتر در دنيا وجود دارد 

  

 
  

  

  

  

  

  

  تفاوت رشد جمعيت، تعداد شتر كشتاري و بازدهي الشه شتر  از سال - 3 – 12نمودار 

  2012 تا 1961

تــرين كــشورهاي  مفــارس مهــ كــشورهاي آفريقــائي و ســپس كــشورهاي حاشــيه خلــيج

، ميـزان توليـد گوشـت شـتر در كـشورهاي            4 – 12نمـودار   . توليدكننده گوشت شتر هستند   

  .دهد مختلف دنيا را نشان مي

 
  

  

 
  

  

  

  

 
 

   ميزان توليد گوشت شتردر كشورهاي توليدكننده- 4 – 12نمودار 
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از بين كشورهاي توليدكننده گوشت شتر طي چند دهه اخير بعضي رشد منفي و بعـضي                

در كـشورهاي   )  درصـد  10بـيش از    (بيـشترين رشـد توليـد گوشـت         . اند  رشد متناسب داشته  

  ). 2 - 12نقشه (شود  آفريقائي جنوبي و  نيز كشور عمان مالحظه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ميزان رشد توليد گوشت در كشورهاي مختلف-2 – 12نقشه 

  

   مصرف گوشت شتر در جهان- 2 -2 -12

. كـرده اسـت   ر دور از گوشـت حيوانـات مختلـف اسـتفاده مـي         هاي بسيا  انسان از گذشته  

عوامـل  . وجود  تنوع در حيوانات اهلي، موجب تفاوت رغبـت مـصرف انـواع گوشـت شـد              

موثر بر مصرف گوشت شتر در بـين مـردم بـه عوامـل متعـددي ماننـد فرهنـگ واعتقـادات،          

 قيمـت بـستگي     خـوراكي و نهايتـاً     ذائقه، فراواني و در دسترس بودن، ارزش غذايي و خوش         

  .دارد

در بــسياري از كــشورهاي افريقــايي ماننــد ســومالي، مــراكش و برخــي از منــاطق مــصر  

گوشـت شـتر از دوران گذشـته نقـش          . وابستگي به گوشت شتر هنوز هم بـسيار زيـاد اسـت           
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بـاين وجـود در   . باشـد  چنان پررنـگ مـي   عمده در رژيم غذايي اعراب داشته و اين نقش هم      

دهد كـه مـردم كمـي در دنيـا      ها در حال حاضر آمار جهاني نشان مي    ر دام مقام مقايسه با ساي   

دهنـده شـتر هـستند،     حتي در اغلـب كـشورهائي كـه پـرورش     . كنند  گوشت شتر مصرف مي   

 اقليمـي   تغييـرات نظـر بـه     .  گرم به ازاي هر نفر در سال است        100مقدار مصرف آن كمتر از      

 خصوص گاو و گوسفند، كمبـود توليـد و          چند سال اخير دنيا و كاهش پرورش انواع دام به         

طـور بـروز     همـين . شـود   بينـي مـي    دسترسي به انـواع گوشـت بـاالخص گوشـت قرمـز پـيش             

، رويكردهـاي جديـدي     )جنون گاوي و آنفوالنزاي مرغـي     (هاي مختلف دام و طيور     بيماري

بيشتر به  در زمينه دستيابي به منابع پروتئيني متنوع و سالم ايجاد شده است كه منجر به، توجه                 

به اين داليل و تغييرات آب و هوائي به نفع شـرايط            . توليد و مصرف گوشت شتر شده است      

توانددر تامين بخش مهمي ازگوشـت آينـده جهـان سـهم داشـته                زيست شتر، اين حيوان مي    

  ).3 –12نقشه (باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

   ميزان مصرف گوشت شتر در كشورهاي - 3 – 12نقشه 

                 

                    مختلف دنيا
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   توليد و مصرف گوشت شتر در كشور- 3- 12-2

 ميـزان   1392 در سـال      كـشتارگاه دام كـشور     391 از   اساس گزارش مركز آمار ايـران      رب

 هزار تن ذكر شده است كه تعداد الشه قابـل مـصرف شـتر و بچـه                  377توليد گوشت قرمز،    

بـوده اسـت كـه       كيلـوگرم    208تن با وزن الشـه       هزار   5 هزار الشه به وزن      24شتر ذبح شده    

هاي   مقدار توليد گوشت شتر طي سال     .  درصد كاهش داشته است    5 حدود   91نسبت به سال    

كنـد كـه سـهم     اين آمار مشخص مي.  هزارتن در نوسان بوده است5 تا  4 بين   1391 تا   1380

 62مي حـدود  هـاي رسـ   هر ايراني از مصرف شتر براساس گوشت دريافتي شتر از كشتارگاه        

  .باشد گرم مي

  

   عوامل مؤثر در توليد كيفي گوشت شتر- 4 – 2 – 12

داري و حفاظت گوشت و جلوگيري از كاهش كيفيت توليد آن در چند مقطع بايـد          نگه

  .انجام شود

  

  قبل از كشتار

شـوند، از سـالمت كامـل         هايي كه براي كشتار آماده و ارسـال مـي          بايد توجه داشت دام   

بيوتيـك در   مقـدار دارو و آنتـي  . ها گذشـته باشـد   ده و مدت كافي از درمان آن برخوردار بو 

بيوتيـك   هاي بدن بيش از حـد مجـازنبوده و دوران منـع كـشتار پـس از مـصرف آنتـي               بافت

هـاي عفـوني و مـزمن ضـمن تـاثير بـد بـر         هاي مبتال به بيمـاري      كشتار دام . رعايت شده باشد  

بايـد توجـه داشـت     . انـدازد  نيـز بـه مخـاطره مـي    كنندگان را  كيفيت گوشت سالمت مصرف 

كـشيدن و ضـربه زدن   . ها به محل كشتارگاه بـا حـداقل فـشار و تـنش انجـام شـود             انتقال دام 

  ) .22 - 12 تا 19 – 12تصاوير (شود  موجب  جراحت و خون مردگي در الشه مي

چـه   گـذارد و چنـان      جابجائي و عمليات كـشتار تـاثير مهمـي روي كيفيـت گوشـت مـي               

بنابراين شيوه حمل و    . كاهد درستي انجام نشود، با كاهش كيفيت گوشت از ارزش آن مي            به

  .نقل شتر بسيار مهم است تا اثرات منفي بر دام نگذارد
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دهنده گوشتي است كه جابجائي و حمل   سمت راست نشان-20 -  12 و 19 – 12تصاوير 

ديدگي و  اي را كه خون براثر ضربه ه الش-سمت چپ. خوبي انجام گرفنه است حيوان به

  .دهد كشتار نامناسب در سطح آن جمع شده نشان مي

  
  
 
  
  

  

  

  

سمت . كوهان سالم شتر قبل از كشتار است - سمت راست -  22 -  12 و 21 – 12تصاوير 

هاي خوني ملتهب و تجمع   كوهان در اثر جابجائي نامناسب دچار آسيب شده و رگ-چپ 

  .شود ده ميخون درسطح كوهان دي

  

  حمل و نقل شتر

اي به نقطـه ديگـر انتقـال         شتر را مي توان توسط كاميون يا تريلر و يا وانت نيسان از نقطه             

براي حمل مناسب، ابتدا الزم     . بايد توسط كارگران ماهر انجام شود      انتقال با اين وسايل     . داد

ها را   راكتور يا لودر آن   است، دست و پاهاي شتر را به زير شكم بسته و سپس توسط باال بر ت               
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باال برده و در داخل ماشين كنار همديگر جـاي داد تـا امكـان تكـان خـوردن و مـانور دادن                   

زيرا با حركت خـودرو، شـترها جابـه جـا شـده و              . ها در داخل ماشين وجود نداشته باشد       آن

 23 – 12تـصاوير   (باشد و امكان واژگوني خودرو وجـود دارد          تر مي  يك طرف آن سنگين   

  ).25 - 12تا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   جابجايي شتر با جرثقيل-24 - 12 و 23 – 12تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

   حمل شتر براي انتقال به كشتارگاه توسط كاميون-25 – 12تصوير 

هاي مـرزي    ها از استان   يك شيوه ديگر حمل نقل شترها پياده بردن شتر ها توسط ساربان           

هـاي يـزد     سيستان و بلوچستان و بيرجند به استان   نظير حمل شتر هااز   (هاي مورد نظر     به استان 
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در اين حالت گله شترها چندين روز متـوالي در حـال راه رفـتن هـستند           . باشد  مي) و اصفهان 

بر و مـستقيم   صورت ميان معموالً در اين شيوه ساربانان مسيرها را به       . ها به مقصد برسند    تا گله 

كـار    اين شيوه بيشتر در مورد شترهاي وارداتي بـه .نندك نمايند و از بيابان عبور مي انتخاب مي 

  .رود مي

  

  كشتار شتر

كشتن بايد با ابزار بخـصوص و بهتـر   . گيرد  ذبح شتر در اسالم توسط نحركردن انجام مي       

هــاي مناســب باشــد و خــروج خــون از دام بايــد  هــاي صــنعتي بــا روش اســت در كــشتارگاه

كه به انـدازه كـافي گليكـوژن     ضمن اين. شودطور كامل از بدن خارج  اي باشد كه به   گونه  به

 و  PHگليكوژن موجـود در عـضالت بـه كـاهش           . ها و عضالت وجود داشته باشد      در بافت 

دور  كشتار بايد تا حد امكان در مكـاني تميـز و بـه    . كند   كمك مي   6رسيدن آن به كمتر از      

  .دشو لذا در زير به نحوه كشتار شتر پرداخته مي. از آلودگي انجام شود

  

  نحوه كشتار شتر

غـرض از كـشتار ايـن نيـست     . شود تمام اعمال منجر به كشته شدن دام، كشتار ناميده مي      

بلكـه بايـد بـه نكـاتي     . كه مثالً سر دام بريده و پوست آن كنده والشه آمـاده و عرضـه شـود       

منظر و مطبوع آماده شده، در عين حال عمل كـشتار خيلـي              توجه داشت تا گوشت را خوش     

دام نيز در موقع كشتار زجـر       . آسان انجام گرفته و خطراتي متوجه كشتاركننده نشود        سهل و 

ترتيــب گوشـت بهتــر تهيـه و در دســترس    حـداقل ممكــن تقليـل يابــد وبـدين    نكـشد ويـا بــه  

حركـت نـشود و سـربريدن بـه كنـدي       چنانچه دام در موقع ذبح بي     . كننده قرار گيرد   مصرف

ت نشان داده و اين عمل موجـب فعـل و انفعـاالت    صورت گيرد دام از خود واكنش ومقاوم      

عضالني شده و در نتيجه گوشت نامطلوب تهيه و گاهي به علت عدم خروج كامل خـون از                  

در اين صورت تغييراتي در الشـه ايجـاد خواهـد شـد             . رسد بدن دام، الشه پرخون به نظر مي      

 كشورهاي مختلف با    هرچند عمل كشتار در   . كه از نظر اقتصادي و بهداشتي پسنديده نيست       
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 سـنگين   ويـژه در دام  هاي گوناگون متداول است ولي در بيشتر كشورها عمل كشتار به  روش

  .گيرد صورت گيج كردن انجام مي به

چـه شـتر رام باشـد در ابتـدا بـه وسـيله فـرد مهاركننـده                   در موردكشتار شتر يا نحر، چنان     

د در همـان حـال دو زانـوي دسـت     شـو  زانوان دست و پاي دام به وضع نشسته نگهداشته مـي  

محكم با طناب بسته وبدين وسيله امكان بلند شدن تا حـدود زيـاد از دام سـلب شـده و سـر                        

طـرف   در اين موقع مهاركننده سر وگردن دام را مورب به  . كند  وگردن نيز كمتر حركت مي    

به زير گردن   اي   تيز ضربه   اي نوك  باال ثابت نگهداشته و سالخ با داخل نمودن كارد يا وسيله          

گـردد   هـا را بريـده و خـون خـارج مـي      داخل حفره سـينه در بـاالي قلـب واردكـرده و رگ     

  ).31 – 12 تا 26 – 12تصاوير (

  

 نحـوه خوابانـدن شـتر       - 26 – 12تصوير  

براي كشتار بايـد بـه صـورتي باشـد كـه            

پاهاي جلو در ناحيه زانو به طرف داخـل و        

 دم قرار بگيرد تا سر بـه عقـب برگـردد تـا            

  .هرگونه حركت از شتر سلب شود

  

  

  

  

  

  

  

  

 براي مقيد كردن شتر، بايد دقت كرد در حالي كه بدن به -  28 – 12 و 27 – 12صاوير ت

شود و خون تا  حالت قوز شده قرار گرفته، سر و گردن شتر با شدت به طرف عقب كشيده 

  .شودحد ممكن از بدن شتر خارج 
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بايد دقت نمود ،گردن .  شيوه مناسب نحر نمودن شتر- 31- 12 تا 29 – 12تصاوير 

  .شود  بريده  اي بعد از خروج خون  سينه7 و 6نزديك به قسمت اصلي بدن در مهره 

  

بايد اين كار توسط سالخ ماهر صورت گرفتـه          با توجه به خطرناك بودن كشتار شتر مي       

هتـر اسـت او را در حالـت مقيـد و            و نسبت به مقيد بودن كامل دام اطمينان حاصل گردد و ب           

در شـتراني كـه مهـار كـردن         . نشسته، نحرنمود تا امكان ضربه زدن شتر به سالخ كمتر شـود           

، عمـل نحـر سـرپا انجـام          ها مشكل بوده وممكن است براي يا سالخ خطراتي داشته باشد           آن

بـا يـك    حركت نگهداشـته وسـالخ        به اين صورت كه مهاركننده دام را سرپا و بي         . گيرد  مي

ضرب كارد را در زير گردن فرو كرده وموجب بريدن عـروق شـده وخـون از بـدن خـارج                 

   ).32 – 12تصوير (گردد  مي

  

  

شتار شتر در مناطق  ك- 32 – 12تصوير

  روستا
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گيـرد   خصوصي انجـام مـي    در بعضي نقاط و با توجه به نوع مراسم كشتار شتر به نحوه به             

گونه رفتار ناپسند توسط    الزم است كه اين   . كند  وارد مي كه در مواقي زجر فراواني را به دام         

  ).35 - 12 تا 33 – 12تصاوير (هاي حمايت از حق حيوانات مورد توجه قرار گيرد  نهاده

  

  

  

  

  مراسمرحمانه شتر در بعضي   كشتار بي- 35 – 12 تا 33 – 12تصوير 

  

  پس از كشتار

شـود و گـردن را    هاي، سر قطع نمي  پس از خروج كامل خون از شتر، برخالف ساير دام         

كني و تخليه امعاء و احشاء، الشه به چنگگ آويزان شـده     كنند بعد از پوست     از بدن جدا مي   

گرفتــه و عمليــات بعــدي انجــام  و بعــد از شستــشوي كامــل، مــورد بازرســي بهداشــتي قــرار 

هـا   سردسـت هـا و  ها، الشـه شـقه نـشده بلكـه ران           درمواقعي شتر برخالف ديگر دام    . گيرد  مي

پـس از خـارج كـردن       ). 52 - 12 تـا    36 – 12تـصاوير (جداگانه از الشه تفكيك مي گردند       

ايـن كـار امكـان    . گراد خنك شود  درجه سانتي4امعاء و احشاء الشه بايد  بالفاصله تا دماي          

اي گوشـت   كننده كاهش و به افزايش عمر انباري و قفسه وسيله عوامل آلوده فساد گوشت به  

  .  دكن كمك مي

  

  

  

  

  كني   روش پوست- 36 - 12تصوير 

  شتر در روي زمين
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  كني شتر در حالت قوزه كرده در روي زمين  روش پوست- 38 – 12 و -37 – 12تصاوير 

  

  

  

  

  

  
  
 

  
  
  

كني و جدا سازي سر شتر در كشتارگاه   روش جديد پوست- 41- 12 تا 39 – 12تصاوير 

جداسازي سر و گردن، . دن الشه از محل تاندون آشيلاز چپ به راست، آويزان كر صنعتي

  كني ناحيه سينه در حالت آويزان الشه شتر جداسازي ساق و پوست

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 477/ شير و گوشت شتر   –ازدهم دو  فصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشه شتر در مراحل مختلف جداسازي پوست به روش -48 - 12  تا 42 - 12تصوير 

  دستي و مكانيكي و خارج كردن امعا و احشاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

   شقه كردن الشه شتر-54 - 12 تا 49 – 12تصاوير 

   با اره الكتريكي
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  هاي الشه شتر  ويژگي- 5 – 2 – 12

 الشه بازدهي

هاي زيادي در مورد وزن زنده شترهاي بالغ وجود دارد، زيرا رسيدن بـه حـداكثر     تفاوت

. باشـد   سـال مـي    8 تـا    7 هـا    سـال و مـاده     7 تـا    6ها متفاوت بوده و براي نرها          وزن در اين دام   

 كيلوگرم و متوسـط وزن الشـه     400 تا   300كوهانه نر ايراني     متوسط وزن الشه شترهاي يك    

 650وزن الشه شـترهاي نـر دوكوهانـه گـاهي تـا             .  كيلوگرم است  350 تا   250شترهاي ماده   

دارد، كمينـه و بيـشينه بـازدهي الشـه شـتر       مطالعات مختلـف بيـان مـي   . رسد  كيلوگرم نيز مي  

بيشترين درصـد بـازدهي متعلـق بـه شـترهاي آسـيايي و              .  درصد است  1/62 و 4/47ترتيب    به

نسبت وزن الشه بـه وزن زنـده يـا    . كمترين مقدار مربوط به شترهاي ماده سوداني بوده است      

 درصـد وزن دام زنـده را تـشكيل    55 تـا   50بازدهي الشه در اغلب شـترهاي بـومي معمـوالً          

 درصـد  40 تـا 35غر باشد، ممكـن اسـت كـه ايـن ميـزان بـه       دهد و در صورتي كه شتر ال   مي

 هاي  حاشي. باشد  درصد مي  60 تا   50بازدهي الشه براي شترهاي دوكوهانه بين       . كاهش يابد 

اين تغييرات متناسب با درصد چربـي       . دارنددرصد   61 تا   56از   الشه خوبي    بازدهيپرواري  

 درصـد،   5/20 تـا    8/8  ، با درصد چربي     ه كوهان   شتر يك    الشه  وزنكه    طوري    نوسان دارد، به  

   اختـه   شـترهاي   دو سـالگي   در سـن   درصـد الشـه    هترينب. باشد  مي درصد متغيير    63 تا 50  بين

  . درصد مشخص شده است70 تا 45از   شده

هــا نــسبت بــه وزن  وزن امعــاء و احــشائ شــتر و درصــد وزنــي آن ،18 – 11در جــدول 

  .كشتارآورده شده است

دهد كه از نظر وزن بين برخي اجـزاء بـدن همبـستگي و                ت آمده نشان مي   اطالعات بدس 

. بر اين اساس پوست  رابطه مـستقيم بـا دسـتگاه گـوارش دارد            . داري وجود دارد   رابطه معني 

دهد در شرايط مشابه شتر از سر و دستگاه گـوارش       مقايسه اجزاء بدن گاو نر و شتر نشان مي        

  ) .19 – 12جدول (به گاو برخوردار است تري نسبت  تر اما احشاء سنگين سبك
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  ها  وزن امعاء و احشائ شتر و درصد آن- 18 – 12جدول 

  درصد وزني نسبت به وزن كشتار  )كيلوگرم(وزن   اجزاء بدن

  5/3  8/12  سر

  5/3  13  چهار دست وپا

  3/5  5/18  معده و روده ها

  10  2/35  پوست

  5/1  4/5  جگرسياه

  1/1  9/3  شش و ناي

  5/0  8/1  قلب

  4/0  3/1  كليه ها

  

   مقايسه خصوصيات الشه شتر و گوساله پروار-19 – 12جدول 

  

  گوساله پرواري  شتر پرواري  صفت مورد بررسي

  30 تا 9  30  9ماه(سن 

  6/405 تا 5/283  )560 تا 280 (8/413 )كيلوگرم(وزن زنده 

  0/219 تا 0/143  )343 تا 150(1/231  )كيلوگرم(وزن الشه 

  0/54 تا 3/47  )61 تا 52 (67/55  )درصد(وزن زنده الشه به 

  -  )44 تا 5/8(1/20  )كيلوگرم(وزن كوهان 

  -  )8/12 تا 5 (4/8  )درصد(وزن كوهان به الشه 

  8/22 تا 9/14  )5/18 تا 11 (1/15  )درصد(وزن دستگاه گوارش به الشه 

  0/21 تا 7/14  )18 تا 8 (5/12  )كيلوگرم(سر

  7/11 تا 7/8  )5/18 تا 5/9 (0/13  )مكيلوگر(چهار دست و پا 

  3/29 تا 7/17  )24 تا 5/13 (5/18  )كيلوگرم(معده و روده خالي 

  7/5 تا 3/3  )0/7 تا 3/4 (4/5  )كيلوگرم(جگر 

  1/5 تا 2/2  )5/5 تا 2/2 (9/3 )كيلوگرم(ريه و ناي 

  6/1 تا 3/1  )6/2 تا 2/1 (8/1  )كيلوگرم(قلب 

  9/0 تا 8/0  )6/1  تا1 (3/1  )كيلوگرم(ها  كليه

  8/0 تا 5/0  )5/0 تا 3/0 (4/0  )كيلوگرم(طحال 

  0/29 تا 8/16  )50 تا 5/21 (2/35  )كيلوگرم(پوست 
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  نسبت گوشت استخوان و چربي

 5/23،  57تا   55ترتيب   هميزان گوشت خالص، استخوان و چربي شتر نسبت به الشه آن ب           

 گزارش شده، درصد گوشـت شـتر         همينطور . درصد گزارش شده است    2/18  تا 14 و 31تا  

  .  درصد  نيز افزايش يابد60تواند تا   درصد متغيير بوده و مي55 تا 45بين 

، در زمينه ويژگي شـتر، درصـد الشـه شـتر را     )1982( فائو  -گزارش سازمان خواربار جهاني   

 1/38 تـا    9/15 درصد و ميـزان اسـتخوان را بـين           8/4 تا   0، چربي را بين        درصد 77 تا   52بين  

  . درصد درج نموده است

ترتيـب   كوهانـه انـواع درجـه يـك، دو و سـه بـه         بطوركل درصد گوشت الشه شتر يـك      

 1/38 و 4/21، 9/15 و صفر و درصد استخوان     8/6،  8/4، درصد چربي    8/52 و   6/67،  6/76

  .باشد مي

در گزارشي ايـن  . يابد با افزايش سن درصد وزن استخوان نسبت به وزن الشه كاهش مي    

.  درصـد بـوده اسـت   8/18 و 9/20 ، 1/28ترتيـب    براي شترهاي دو، سه ساله و بالغ بـه    مقدار

  . شود برعكس با افزايش طول دوره پروار، بر مقدار گوشت استحصالي افزوده مي

چربي الشـه   ). 20 – 12جدول  (كوهانه وآميخته منفاوت است       كيفيت گوشت شترهاي تك   

كوهـان   ن ها بيش از الشه شترهاي خالص تكشترهاي آميخته كمتر و مقدار گوشت لخم آ       

  .  تعيين شده است1 به 3ولي در نهايت نسبت گوشت به استخوان در هر دو تقريباً 

  ژنتيكي تفكيك جنس و توده   درصد اجزاي الشه شتر به- 20 – 12جدول 

   )كوهانه با آميخته تك(

  جنس  توده ژنتيكي

  صفات

  نر  ماده  آميخته  كوهانه تك

  2/57  9/56  5/57  7/56  گوشت

  8/22  9/22  6/22  9/22  استخوان

  1/14  0/14  0/14  2/14  چربي

  1/3  3/3  1/3  3/3  ضايعات

  8/2  9/2  8/2  9/2  استخوان به گوشت نسبت
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  خصوصيات گوشت شتر در نواحي مختلف الشه

عالوه بر سن و ساير عوامل موثر بـر خـصوصيات گوشـت شـتر، مقـدار كمـي و كيفـي                      

گوشت نواحي مختلف الشه از نظر كيفيـت        .  نواحي بدن متفاوت است    گوشت الشه بسته به   

اين عامل سبب شده كه امروزه عرضه گوشت به شـيوه سـنتي             . و مقدار چربي متفاوت است    

هـاي مـشخص كـه درجـات متفـاوتي از       در حال منسوخ شـدن باشـد و عرضـه آن در بـرش             

هـائي   مين جهت الشه را به قسمته به. تر است كيفيت را داشته باشد، بازارپسندتر و بهداشتي    

  ).58 – 12 تا 55 – 12تصاوير (كنند با توجه به خصوصيات فيزيكي و كيفي تقسيم مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   محل و حدود مناطق مختلف الشه شتر-56 -  12 و 55 – 12تصاوير 
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   نحوه برش الشه شتر-58 -  12 و 56 – 12تصاوير 

  

كند كه عرضـه گوشـت بـه          وشت نواحي مختلف، مشخص مي    تفاوت تركيبات اصلي گ   

بنـدي شـده برحـسب كيفيـت و نـواحي بـر بازاريـابي و قيمـت آن تـاثير دارد                 صورت قطعـه  

  ).59- 12 و تصوير 21 – 12جدول (

  

   ميانگين و دامنه صفات اجزاء مختلف الشه شترهاي نر و ماده- 21 – 12جدول 

  

  گاه قلوه  سرسينه  گردن  راسته  سردست  ران  جنس  شرح

  6/37  8/54  4/67  1/54  5/63  2/69  نر

 )درصد(گوشت 
  5/38  5/55  0/59  8/53  1/64  1/69  ماده

  0/12  5/34  8/20  4/27  9/23  4/23  نر

  )درصد(استخوان 

  5/11  9/32  1/21  4/26  1/22  7/21  ماده

  5/46  4/12  8/0  9/11  5/10  1/4  نر

  )درصد(چربي

  2/49  7/7  9/0  2/13  9/8  5/3  ماده

  2/0  0/1  2/9  8/4  3/1  1/2  نر

  )درصد(ضايعات

  15/0  1/4  9/7  5/4  3/1  9/1  ماده

گوشـت بـه      نسيت  2/3  7/1  3/3  0/2  7/2  0/3  نر

  استخوان

  4/3  7/1  9/2  1/2  9/2  2/3  ماده
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    نحوه برش الشه شتر و اجزاي آن-59 – 12تصوير 

. شـود    و بدون استخوان عرضه مي     هاي بزرگ مانند گاو و شتر بصورت لخم        گوشت دام 

بنابراين مقادير استخوان در هر قسمت از الشه و استحـصال گوشـت لخـم از نظـر اقتـصادي                 

  .مهم است

بطـوركلي  ). 22- 12جدول  (باشد    ميزان استخوان موثر از سن و نواحي مختلف بدن شتر مي          

  ).23 - 12جدول (رد ها و كمر وجود دا سينه، دنده بيشترين مقدار استخوان در نواحي قفسه

  

  كوهان شتر تك هاي مختلف بدن در  ميانگين درصد استخوان قسمت- 22 – 12جدول 

                    سن  دوسال   ماه18   ماهه12

  نر  ماده  نر  ماده  نر  ماده  قسمت

  6/4  2/3  6/5  1/6  1/6  8/5  ران

  9/11  0/11  2/10  1/11  3/8  1/10  سردست

  5/13  7/13  8/13  9/14  1/14  4/14  راسته

  4/22  9/17  7/14  2/17  3/16  8/16  سرسينه

  6/46  3/48  4/41  6/50  8/48  5/39  ها گاه و دنده قلوه
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  هاي مختلف الشه  نسبت گوشت به استخوان در بخش- 23 – 12جدول 

هاي مختلف  بخش 

  بدن

نيمه 

  عقب

نيمه 

  جلو

ناحيه   پاها  ها دست

  كمري

قفسه 

  سينه

  ها دنده

نسبت گوشت به 

  استخوان

7/3  6/2  3/4  6/3  7/2  5/2  5/1  

  

  شتر گوشت چربي

 و از نظر طعـم و بافـت         زند گاهي اوقات به سرخي مي     و    سفيد ،شترگوشت  رنگ چربي   

 . مشابه گوشت گاو است

مقدار چربي در الشه شتر كم و همـين مقـدار كـم بطـور يكنواخـت  و نـازك در الشـه           

دليـل همـين چربـي     بـه . الشه است اين وضعيت بهترين شكل وجود چربي در        . پراكنده است 

زيرا گوشـت بـدون چربـي    . بافتي كم، گوشت شتر از ارجحيت بيشتري برخوردار است     ميان

نيـست و گوشـت      طعم    خوش پختشود و گوشتي پرچرب، هنگام        هنگام پخت خشك مي   

. بـراي سـالمتي مـضر اسـت       ضمن اينكه چربي زياد در گوشت       . شود  تر دچار فساد مي    سريع

  .شود در چربي شترهاي سنين مختلف ديده ميكمتر تفاوتي 

دماي الزم براي ذوب و همينطور منجمد شدن، عدديدي و وزن مخصوص چربـي شـتر                

  ).24 - 12جدول (كمتر از چربي گاو و گوسفند است 

  

   ساير حيوانات گوشت  شتر با چربي گوشتمقايسه چربي - 24 – 12جدول 

 نام حيوان درجه حرارت

 انجماد ذوب

 وزن مخصوص يدي عدد

 93/0 8/36 8/36 7/48 شتر

 95/0 3/38 3/38 0/50 گاو

 96/0 3/46 3/41 0/55 گوسفند

  



 485/ شير و گوشت شتر   –ازدهم دو  فصل 

هـاي   در تحقيقي كيفيت گوشت در شترهاي تك كوهانه نواحي شرق اتيوپي، بين الشـه             

جنس نر و ماده تفاوتي يافت نشد و فقط ميزان چربـي در الشـه شـترهاي نـر بيـشتر از الشـه                       

بعـالوه تاكيـد    . بين چربي الشه و عمق كوهان، همبستگي باال مشاهده شد         . ه بود شترهاي ماد 

 . شده كه ممكن است بين چربي زياد قسمت راسته با عمق كوهان ارتباط مستقيم باشد

مقدار چربـي گوشـت شـتر متـاثر از خـصوصيات ژنتيكـي و مـدت زمـان پـروار اسـت،                       

 شترهاي خالص بوده و ايـن تفـاوت   بطوريكه درصد چربي گوشت شترهاي آميخته كمتر از  

گري عـالوه بـر ايجـاد تغييـرات          رسد مسئله آميخته    نظر مي   به. در ناحيه سردست بارزتر است    

ظاهري در دام، بر تركيبات گوشت روي نواحي مختلفي بدن حيوان مثل سردست و گـردن            

  . تاثيرگذار است

برحـسب سـن دام ذكـر       درصـد   5/10 تا   1/1اثر سن دام بر چربي گوشت شتر بسيار و از           

 3 تـا   1 ساله بوده و براي سنين       8 و   5بيشترين مقدار چربي مربوط به گوشت شتر        . شده است 

افــزايش مقـدار چربــي بـين بــافتي و   .   درصـد گــزارش شـده اسـت   4/4سـال مقـدار چربــي   

 2 تـا   1ميزان چربـي گوشـت شـتر        . ماربلينگ گوشت، بعد از سه سال سن، تاكيد شده است         

محـدوده چربـي گوشـت    .  درصد  گزارش شده اسـت    4 تا   5/1گوشت گاو   درصد كمتر از    

   درصد ذكر شده است3/8 تا 5/0انواع شتر و الما در منبع ديگري بين 

 درصد كل اسيدهاي چـرب آن اسـت و ميـزان       5/51اسيدهاي چرب اشباع گوشت شتر      

گزارش  درصد   6/18 و   9/29ترتيب    اسيدهاي چرب غيراشباع با يك و چند باند مضاعف به         

اسيدهاي چرب اصلي در گوشت، اسيدهاي پالمتيـك، اولئيـك و لينولئيـك بـه               . شده است 

 درصد و مقدار كمي از ساير اسيدهاي چـرب بـا زنجيـر              1/12 و 9/18،  0/26ترتيب به مقدار  

  . منشعب مشاهده شد و  طوالني معمولي 

  

  كوهان شتر

ز نوع اشباع و نيز مقـدار     چربي كوهان متشكل از اسيدهاي چرب با تعداد كربن زوج و ا           

.  درصـد اسـت    4/5كمي اسيدهاي چرب با تعـداد كـربن فـرد و از نـوع منـشعب بـه مقـدار                     
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بيشترين اسيد چرب موجود در كوهان اسيدهاي پالمتيك، اولئيك، ميريستيك و استئاريك            

كاكائو بازدهي خوبي   درصد بود و بعنوان جايگزين كره0/10 و   3/10،  2/28،  4/34ترتيب  به

  .شته استدا

. دهـد   از وزن كل چربي بدن شتر را تشكيل مـي  درصد 82شتر تقريباً    وزن چربي كوهان  

در . ده اسـت  كيلوگرم برآورد ش100حدود تا  ميزان چربي موجوددر كوهان شتر دوكوهانه       

بـه   گيـرد و  طعـم مـورد اسـتفاده قـرار مـي      برخي از مناطق كوهانشتر به عنوان غـذايي خـوش    

گـردد ودر حالـت كمبـود غـذا بـه عنـوان منبـع انـرژي              مي ز مصرف يا آب پ   صورت خام و  

شـود و در سـوريه آن را    بنـدي عرضـه مـي    صورت بسته  در تونس كوهان به    .شود  مياستفاده  

به جاي كـره    را   چربي كوهان    در بعضي نقاط  . كنند چرخ كرده و با گوشت گاو مخلوط مي       

  .كنند مصرف مي

  

  گوشت شترهاي كمي و كيفي   ويژگي- 6 – 2 – 12

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي گوشت

آمينـه و مـواد معـدني        درصد اسـيدهاي  . توجه است  ارزش غذايي گوشت شتر بسيار قابل     

ــه ديگــر    ــاال، چربــي آن كــم و رطوبــت ايــن گوشــت نــسبت ب غيرآلــي در گوشــت شــتر ب

توجه به ايـن امـر كـه مقـدار چربـي داخـل وبـين عـضالني                  . محصوالت گوشتي، باالترست  

توانـد در بازاريـابي و مـصرف آن     تر كمتر از گوشـت سـاير حيوانـات اسـت، مـي     گوشت ش 

هاي غـذايي   در ضمن به عنوان مكمل ارزشمندي براي رژيم    . كاربرد چشمگيري داشته باشد   

پذير مثل كودكان و زنان باردار مطـرح         هاي آسيب  با مقدار كم چربي مخصوصاً براي گروه      

تـري از گوشـت      ئين گوشت شـتر ارزشـبيولوژيكي پـائين       پروتاند،   بعضي از منابع گفته   . باشد

پـروتئين  . بيـشتر خـصوصياتي مـشابه گوشـت بـره دارد           اين نظـر   گاوميش دارد،اما از   و گاو

 درصـد   23 تا   20   آن  پروتئين. باشد   ميزان ليزين مشابه گوشت شتر مي      يگوشت بره به استثنا   

  و گوسـفند   8/18  ، گوسـاله  2/19  مـاهي  ،0/22  مرغ(ها     سايردام   گوشت   با پروتئين   در مقايسه 

  . كمتري است  چربي  محتوي ولي استمطلوب )  درصد7/15
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، تركيبــات شــيميائي گوشــت شــتر را براســاس وزن خــشك و 26 – 12 و 25– 12جــداول 

  .دهد گوشت تازه نشان مي

  )درصد(  ميانگين و  دامنه تركيبات مهم گوشت شتر برپايه ماده خشك -25- 12جدول

  حداكثر  حداقل  انگينمي  شرح

  ماده خشك

0/35  5/22  0/65  

  پروتئين

0/51  0/28  0/90  

  چربي

0/23  6/2  0/64  

pH  8/5  2/5  2/6  

  شتر  شيميايي گوشت تازه تركيب- 26 -12 جدول

 نسبت تركيبات

  9/0 )*درصد(خاكستر

  1/1 ) *درصد(چربي خام 

  5/19 ) *درصد(پروتئين خام 

  5/78 ) *درصد(رطوبت

 8/5 روژنيعدد هيد

 2/0 اسيدهاي چرب

 8/0 عدد پيروكسيد

 1/75 ) گرم100/ ميلي گرم  ( كلسترول

 9/33 ) گرم100/ ميلي گرم (رنگدانه ها 

 9/49 اكسي ميوگلوبين

 3/16 ميتاميوگلوبين

  .مجموع با رطوبت محاسبه شده است
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ايزوليوسين  ليوسين و آمينه ضروري ترپتوفان، والين،      اسيدهاي هاي گوشت شتر فاقد    پروتئين

  .باشد ضروري هيستيدين مي اسيدآمينه نيمه چنين هم و

  

  مقايسه گوشت شتر با  گوشت گوساله

 .يـست  ن قابـل تـشخيص    از گوشت گاو براي بسياري از افراد          جوان  گوشت شتر  تفكيك

را قابل قياس بـا   تر از گوساله است، اما كيفيت آن         الياف عضالني شتر دوكوهانه كمي سفت     

 تركيب شيميايي گوشت شتر اختالف زيادي با تركيـب . اند شت لخم گوساله ذكر نموده    گو

، متـري چربـي    ك داراي ميـزان   ولـي    ويژه گاو ندارد   به هاي اهلي و   شيميايي گوشت ساير دام   

  ).27 - 12 جدول (باشد  ميخاكستر و رطوبت بيشتري

شـترهاي نژادهـا و      درصـد بـراي      78 تا   64طور متوسط ميزان رطوبت گوشت شتر بين          به

در اغلب مـوارد مقـدار رطوبـت گوشـت          . نواحي مختلف در منابع مختلف تعيين شده است       

ميزان چربي گوشـت تـازه شـتر بـين     .  درصد بيشتر از گوشت گاو دانسته اند1-8شتر حدود   

  . باشد  درصد مي4-8 درصد كمتر از گوشت گاو با 8/1 تا 2/1

هـاي    محدوده خـصوصيات سـاير گوشـت   ويژگي كيفي و تكنولوژيكي گوشت شتر در     

از نظـر   . در اين گوشت كمتر است    ) زردي (bقرمز است با اين استثناء كه مقدار عدد رنگ          

آمينه و مواد معدني گوشت شـتر بيـشتر          غالباً اسيدهاي . طعم و بافت مشابه گوشت گاو است      

  .گي دارداز گاو است، احتماالً اين افزايش با مقدار كم چربي داخل ماهيچه آن بست

  )درصد ( با شتر  در مقايسه  مختلف هاي  و دام  گوشت  تركيبات متوسط - 27 - 12جدول 

  خاكستر   چربي   پروتئين   رطوبت    دام نوع

  نر

41/76  95/20  20/1  05/1  

  وسالهگ

   ماده

52/75  19/21  99/3  02/1  

   اسب

98/72  41/20  88/4  97/0  

    سال  پنج باالي

  شتر  86/0  01/1  02/22  24/76

    سال زير پنج  

27/78  07/20  92/0  76/0  
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. باشـد  اگرچه پروتئين گوشت شـتر مقـداري بيـشتر اسـت ولـي چربـي آن خيلـي كمتـر مـي          

  . شود با افزايش سن شتر زيادتر مي) رنگ(همچنين مقدار ميوگلوبين 

  

  عوامل موثر بركيفيت گوشت 

ر به عوامل متعـدد از قبيـل        دهد كه ارزش غذايي و كيفيت گوشت شت        مطالعات نشان مي  

، وسـعت زدودن زوائـد   )نـوع عـضله  (، نواحي مختلـف بـدن     سن، جنس، وزن و چربي الشه     

. چنـين شـرايط و مـدت زمـان نگهـداري مربـوط اسـت              بندي و هـم    هاي بسته   گوشت، روش 

آزمايش نشان داده اين عقيده كه كيفيت گوشت شتر پـائين بـوده و سـفتي و سـختي آن در                   

هاي قرمز بيـشتر اسـت، نادرسـت اسـت و ايـن بـاور بـه دليـل كـشتار                   ر گوشت مقايسه با ساي  

  .ده و يا شترهاي كاري به وجود آمده است هاي حذفي، پير و شير دام

 
  تفاوت گوشت شترهاي جوان با مسن

گوشـت شـترهاي    . سن دام عامل مهمي در تعيين كيفيت گوشـت و تركيبـات آن اسـت              

تـر از گوشـت شـترهاي     طعـم  خـوش  تـر و   نـرم زه بهتر، ، از نظر بافت، م    ك تا سه سال   يجوان  

سـاله را    بهتـر اسـت كـه شـترهاي يـك           از اين رو   .است و قابل قياس با گوشت بره      بزرگسال

 تا 5مدت   ه   ب شترهاي جوان پروار شده   گوشت  مخصوصاً  .  كشتار كرد  براي مصرف گوشت  

هـاي سـرخ كـرده،       تبراي تهيه تمامي انواع غـذاها نظيـر گوشـ         مطلوب و    بسيار ترد و     ،ماه7

كيفيـت گوشـت بدسـت آمـده از شـترهاي جـوان در       . فرآوري شـده مناسـب اسـت     پخته و 

  . مقايسه با گوشت گوساله باال است

از ميزان نرمـي گوشـت كاسـته        شود و     ميضم   ه دير وبا افزايش سن شتر، گوشت سفت       

تر شـده    ا سخت ه ، پخت و هضم آن    پيوندهاي بين الياف بافت همبند    زيرا با افزايش    . شود  مي

به علت ميزان زياد كـوالژن  اين گوشت . گيرد ها قرار مي نزيم آتأثير حرارت و  كمتر تحت  و

 شـوند،  مـي كـه باعـث   اسـت  عللـي   و يكـي از  براي سرخ كردن مناسب نيستند  بوده و   ديرپز  

زيـرا عرضـه گوشـت شـتر بيـشتر از شـترهاي       . مردم گمان كنند كه گوشت شتر ديرپز است       
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هـا اغلـب سـفت     اند و گوشت آن مسن بوده و يا براي باركشي استفاده شده حذفي كه اغلب    

البته كيفيـت گوشـت     . باشد و اين باعث بدبيني در مصرف گوشت شتر شده است            است، مي 

مناسـب و  رشد جبرانـي   بودن دارا، به دليل  روارهاي حذفي در صورت پ      و دام شترهاي مسن   

  .شود  بهتر ميافزايش وزن  مطلوب

ت تحت تاثير سن دام اسـت بطوريكـه بـا افـزايش سـن دام رنـگ گوشـت         كيفيت گوش 

يابـد و در مجمـوع ميـزان مـواد معـدني             تر، مقدار پروتئين كمتر و چربي آن افزايش مي          تيره

  ). 28 - 12جدول (يابد  گوشت نيز افزايش مي

   تركيب شيميايي گوشت شتر در سنين مختلف در برابر -28 – 12جدول 

  )ددرص(گوساله  گوشت

  گوساله  شتر  صفت

  3/1  4  3  2  )سال(سن 

  0/73  9/76  1/78  5/77  ماهيچه

  0/27  1/23  9/21  5/22  ماده خشك

  0/77  6/89  2/91  4/91  *پروتئين

  5/18  9/5  3/4  5/3  *چربي

  5/4  5/4  5/4  1/5  *خاكستر

  7/2  5/2  4/2  5/2  كالژن

  2/2  6/2  2/1  6/1  ميوگلوبين

  3/18  7/22  4/31  6/39  كالژنقابل حل

  .محاسبه شده است100درصد بر مبناي ماده خشك مجموعاً 

 

درصـد مـاده   . تاثير نـژاد و مـدت زمـان پـروار اسـت            مقدار پروتئين گوشت عمدتاً تحت    

كوهانه بيـشتر از گوشـت شـترهاي آميختـه اسـت ولـي       خشك گوشت شترهاي خالص يك 

كوهانـه تعيـين    متوسط درصد پروتئين گوشت شترهاي آميخته بيشتر از شترهاي خالص يك          

 درصـد   1/47 و   1/77 گوشت نواحي مختلف نيـز از ايـن لحـاظ متفـاوت و بـين                 .شده است 
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گوشـت نـواحي ران و دسـت شـتر براسـاس وزن خـشك،              . باشـد   برحسب وزن خشك مـي    

  ).29 – 12جدول (گاه كمترين مقدار پروتئين را دارد  بيشترين و گوشت ناحيه راسته و قلوه

  

  اي شيميايي نواحي مختلف الشه شتره  ويژگي- 29 – 12جدول 

نــواحي 

  بدن

ماده 

 خشك

  ازت پروتئين

 غيرپروتئيني

 pH انرژي چربي خاكستر

  7/5  0/60000  8/16  3/8  32/0  0/71  5/32  ران

  7/5  0/6183  7/19  1/7  31/0  0/65  8/32  سردست

  8/5  2/6561  5/33  7/6  7/272  5/48  3/40  راسته

  8/5  7/6504  5/34  7/69  0/288  5/55  0/36  سرسينه

  9/5  0/6656  7/45  0/7  5/219  3/43  4/43  قلو گاه

  0/6  2/6095  4/14  1/7  309/0  7/70  5/31  گردن

  

   مواد معدني گوشت شتر- 7 – 2 – 12

مواد معدني گوشـت شـتر در مقايـسه بـا سـاير انـواع گوشـت قرمـز بطـوركلي متفـاوت                 

 امـا     برخـوردار اسـت      بيـشتري   هـا از سـديم       با ساير گوشـت      شتر در مقايسه    گوشت. باشد  مي

  .  كمتر است  آن پتاسيم  ميزان

  ، مقــدار عناصــر معــدني )گــاو، گوســاله و بــره(هــاي قرمــز در مقايــسه بــا ســاير گوشــت

سان و مـشابه و در برخـي مـوارد متفـاوت گـزارش شـده اسـت                  كوهانه هم   گوشت شتر يك  

   بـاالتري   كلرور سـديم  و  آهن و روي كمتر ، پتاسيم   شتر محتوي    گوشت ).30 – 11جدول  (

 . ندارد از نظر فسفر اختالفياستولي   و بره گاو و گاوميش از گوشت

 با متابوليسم آب دربدن دام ارتباط مـستقيمي      در گوشت شتر،   سديم بيشتر وپتاسيم كمتر   

  .بايد افزود كه نسبت كلسيم فقط در عضالت ران زياد است دارد و

كـه مقـدار    باشـد، بطـوري     طـول دوره پـروار مـي      مقدار مواد معدني گوشت تحت تـاثير        

  . يابد پتاسيم، روي و آهن گوشت با افزايش مدت پروار از شش به نه ماه، افزايش مي
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   مقدار عناصر معدني گوشت شتر-30 – 12جدول 

  مقدار  موادمعدني

  30/0  )درصد(كلسيم 

  22/1  )درصد(فسفر 

  17/0  )درصد(منيزيم 

  72/0  )درصد(پتاسيم  

  48/0  )قسمت در ميليون (سديم

  65/158  )قسمت در ميليون(روي 

  16/303 )قسمت در ميليون(آهن 

 
   خصوصيات كيفي و تكنولوژيكي گوشت- 8 – 2 – 12

داري آن  از زمــان  در بازاريــابي و عرضــه مناســب گوشــت، چگــونگي حفاظــت و نگــه

راي رشد و فعاليت    گوشت محيط مناسبي ب   . گيرد كشتار تا موقع مصرف مورد توجه قرار مي       

تواننـد    درصـورت عـدم توجـه كـافي ايـن عوامـل مـي             . هاي مختلـف اسـت     ميكروارگانيسم

  . صدمات زيادي را بر گوشت وارد كرده و موجب فساد و غيرقابل مصرف شدن آن شوند

ايـن  خـصوصيات در رنـگ، مقـدار          . اي اسـت    گوشت سالم و تازه داراي خصوصيات ويژه      

  . شود ري گوشت نمايان مي و خصوصيات ظاهpHآب، بو، 

  

  رنگ

 يـا  صورتي متمايل بـه قرمـز  معموالً. كند  فرق مي نوع داما توجه بهرنگ طبيعي گوشت ب  

 ،اي  قهـوه  ،سـبز در گوشـت از قرمـز بـه         هرگونـه تغييـر رنـگ       . عبارتي قرمز روشـن اسـت       به

قرمـزي گوشـت    . توانـد، عالمـت فـساد گوشـت باشـد            مـي  زدگـي   سياه و كپك   ،خاكستري

اي در كيفيت و يـا تـازگي گوشـت نيـست ولـي عامـل مهمـي در             نندهك   يار تعيين شاخص بس 

  . كننده است پذيرش گوشت از طرف مصرف

لذا اگر گوشت مدت زيادي در معرض هوا قرا داشته باشد، اكسيژن هوا و دماي  بـاالي                 

  . شود اي در آن مي محيط  باعث اكسيده شدن آهن گوشت و ايجاد رنگ  قهوه
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برخـي  .  در دام باشد    گوشت ممكن است عالمت كم خوني و بيماري مزمن         كم رنگ بودن  

گي و پررنگي گوشت به دليل عدم خـروج  كـافي خـون از بـدن حيـوان بعـد از                 اوقات تيره 

گيري از دام و يا ابـتالي دام بـه بيمـاري عفـوني همـراه بـا تـب در هنگـام           كشتار دام و خون   

  .كشتار باشد

  

  بو

 ،ماننـد ترشـيدگي   وعي دارد ولي بعد از فساد بوينـامطبوعي         تازه و سالمبوي مطب   وشت  گ

 فـسادگوشت   ئـم عالبـه مـشام بدهـد كـه از           كپـك زدگـي و يـا تعفـن           ، گنديدگي ،عفونت

ها بسته به شرايط محيطي و وجود عوامـل فـساد بعـد از يـك               معموالً اغلب گوشت  . باشد مي

  .شود ساد در آن ديده مي روز خواص بيولوژيكي خود را از دست داده و عالئم ف21روز تا 

  

  تردي و آبدار بودن

 گوشت گاو كمتر از گوشـت شـتر         1مقدار رطوبت خارج شده   . گوشت تازه آبدار است   

مقـدارآب گوشـت شـتر بيـشتر از گوشـت گـاو             . هاي مختلف پس از كشتار اسـت       در زمان 

با ايـن همـه قـرار گـرفتن گوشـت در معـرض هـوا موجـب خـشكي  و                      . گزارش شده است  

  .گردد   سطح گوشت ميچروكيدگي

  

  ظاهر گوشت

هـاي   نقـاط خـونريزي و دانـه      عالوه بر رنـگ روشـن ، گوشـت بايـد عـاري از هرگونـه                 

داري گوشـت    نگـه دليل  عاليم  اين  .  باشد لزج و چسبنده  سطح گوشت نبايد    .  باشد غيرعادي

داشـته  خـود را     سـفتي و قـوام طبيعي       بايـد   عـضالت  .در شرايط نامناسب و غيربهداشتي اسـت      

  .د و با فشار انگشت پس از برداشتن انگشت به حالت اوليه برگرددنباش

  

                                                           

1Expressible moisture 
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  طعم و مزه

داري گوشـت در شـرايط    نگـه . گوشت يكي از مواد خـوراكي خوشـمزه و لذيـذ اسـت            

زيرا  گليكوژن موجود در عـضالت در فرآينـدي          . شود  نامناسب موجب طعم بد گوشت مي     

ك تبديل شده و طعـم و مـزه نـامطبوع در     نامطلوب، تخمير و به اسيدالكتيك يا اسيد بوتيري       

  .نمايد گوشت ايجاد مي

  

  ها آنزيم

در حالت طبيعـي داراي  از جمله مواد پروتئيني مانند انواع گوشت      بسياري از موادغذايي    

 مـواد    موجـب فـساد    داري غيراصـولي    ها در شرايط نگه     اين آنزيم . مختلفي هستند هاي   آنزيم

تغيير در رنگ، بو، مزه و بافت مـواد         ها    اليت  اين آنزيم   واكنش و فع  نتيجه  . گردند ميغذايي  

  . كند  مياستفادهرا غيرقابل ها  آن غذايي است كه

هاي مناسـب    روشآب اضافي مواد غذايي با بايد  هاي آنزيمي  پيشگيري از واكنش  براي  

 قـدر افـزايش   ها متوقـف شـود و يـا آن        دما تا حدي كاهش يابد تا فعاليت آنزيم       . از بين برود  

  .ها خاصيت خود را از دست بدهند يابد كه آنزيم

  

  هاي تشخيص آن  عوامل موثر در فساد و آلودگي گوشت و راه- 9 – 2 – 12

 از جمله گوشت عمومـاً مـواردي ماننـد     مواد غذايي و آلوده بودن ترين عوامل مؤثر  فساد     مهم

سـموم، فلـزات سـنگين و       هـا،    انگـل . ، سـموم و فلـزات سـنگين هـستند         ها ميكروارگانيسمها،   انگل

گوشـت  امكـان آلـودگي   شود ولـي   ها از طريق خود دام وارد گوشت مي    بعضي از ميكروارگانيزم  

ــروب در  ــر ميك ــد و تكثي ــه رش ــا نتيج ــكه ــارچ ، كپ ــا و ق ــي   ه ــاد م ــشتار ايج ــد از ك ــا بع ــود ه . ش

هـا و     دمـا، اكـسيژن، فعاليـت آبـي، آنـزيم         (ها براي رشد و تكثير به شرايط مناسب          ميكروارگانيسم

PH ( ها است از اين رو گوشت محيطي مناسب براي رشد آن. و مواد مغذي نياز دارند  .  

 و شـرايط نگهـداري      ميـزان آلـودگي   شدت فساد و تخريب گوشت با توجـه بـه نـوع و              

 در طـول هـا خـارجي هـستند و از طـرق مختلـف              بخش عمده ايـن ميكـروب     . متفاوت است 



 495/ شير و گوشت شتر   –ازدهم دو  فصل 

كـارگران،  چاقو،  از طريق برش زدن، ست كردنپو ذبح كردن،عمليات كشتارگاهي هنگام    

 و وسـايل حمـل گوشـت را    كارگرانوسيله  شرايط محيطي و همچنين  هنگام حمل و نقل به  

هـاي الزم بـراي جلـوگيري از     بـراي جلـوگيري از ايـن فـساد بايـد مراقبـت        . كننـد  آلوده مي 

  .آلودگي گوشت را فراهم نمود

  

pH  گوشت  

در ارزيابي كيفيت گوشت است و ميـزان آن بـستگي بـه            يكي از موارد مهم       pHمقدار  

مقدار تجزيه گليكوژن و تبديل آن و آزاد شدن الكتات قبل و بعد از مرحلـه جمـود نعـشي                    

.  آن بـستگي دارد pHدناتوره شدن و تغيير پروتئين بعـد از كـشتار مـستقيماً بـه ميـزان               . دارد

هاي گوشتي، رونـد كـاهش    واع فرآوردهها و ان بنابراين در ارزيابي كيفيت و ماندگاري الشه  

pH   كم بودن قابليت نگهداري آب    . باشد  داري از اهميت خاصي برخوردار مي       در حين نگه  

  گوشت در سردخانه، منجر به آب انداختن در سـطح گوشـت شـده و                 pHو كاهش سريع    

را هـا   رشـد ميكـروب  زيـاد  PH . دهـد  تاثير قـرار مـي   داري آن را تحت كيفيت و قابليت نگه

در شرايط محيط گرم انتظار     . شود  ها كند مي   و برعكس با كاهش آن رشد ميكروب      افزايش  

 در گوشـت قطعـه   PHرود، مقدار اين صفت در گوشت كاهش يابد بطوري كه كاهش     مي

داري   ساعت ذخيره شده بود نسبت بـه گوشـت نگـه   24 درجه كه به مدت 37شده در دماي  

عت سريعتر است و باكتري اسيد الكتيك نيز در اين       سا 30 درجه به مدت     30شده در دماي    

 PH   درجـه   گاو و گوسفند از لحاظ  با گوشت مقايسهگوشت شتر در  . باشد  كاهش مؤثر مي  

اين عوامل  قابليت استفاده صنعتي گوشـت شـتر      . دامنه بيشتري دارد و رطوبت آن باال  است        

 با توجـه بـه مقـدار گليكـوژن         گوشت خام  PH. دهد ها افزايش مي   را نسبت به ساير گوشت    

فعاليت پروتئـوليز در گوشـت شـتر حـين     .  متغير است  2/7 تا بيش از     7/5موجود در الشه بين   

توانـد بـه كـم بـودن ميـزان       ايـن مـي  .باشـد  نگهداري در سردخانه بيشتر از گوشـت گـاو مـي      

يش ها نـشان داده، افـزا   بررسي.  گوشت اين حيوان، مربوط باشدpHگليكوژن و پائين بودن  
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گذارد و گوشت شترهاي ماده نسبت به شترهاي          تاثير زيادي مي    pHمدت پروار بر كاهش     

  . نر از قليائيت كمتري برخوردار است

  

  داري گوشت هاي نگه  روش– 10 – 2 – 12

  داري در يخچال نگه

هاي بسيار رايـج  حفـظ و نگهـداري گوشـت از مرحلـه توليـد تـا مـصرف              يكي از شيوه  

 4دمـاي   (هـاي معمـولي      كنندگان گوشت را در يخچال     اغلب مصرف . استاستفاده از سرما    

داري  تـوان بـيش از دو روز نگـه        در ايـن شـرايط گوشـت را نمـي         . كنند داري مي  نگه) درجه

سـرد كـردن يـا    . داري گوشت به مدت طوالني نياز به دما و رطوبـت مناسـب دارد     نگه. كرد

در . داري كـرد  هفتـه نگـه   ) 6 تـا    3(وان  تـ   انجماد در دماي  صفر درجه  الشه گوشـت را مـي            

تـوان    درصد گوشت آن را را مي90و رطوبت  درجه سانتي گراد 20 تا منفي 18دماي منفي   

  . ماه نگهداري كرد15 تا 9براي 

به عنوان . داري آن در يخچال  موثر است      البته نوع و شكل و اندازه گوشت بر مدت نگه         

بيشتري دارد، كمي زودتر از گوشـت گـاو فاسـد         مثال گوشت گوسفند به دليل آنكه چربي        

پذيرتر از گوشت خـرد شـده اسـت و بيـشتر از يـك                 كرده هم آسيب    گوشت چرخ . شود  مي

توان حدود  را مي گوشت   قطعات بزرگ ولي  . تواند در يخچال نگهداري شود      روز نمي   شبانه

  . نمود نگهداري انجمادچهار روز هم بدون 

كنـد امـا ايـن     ها محافظـت مـي   فعاليت تخريبي ميكروب سرما اگرچه گوشت را در برابر       

سـرما بـر شـكل ظـاهري        . هايي را نيـز دارد     شيوه با توجه به مزاياي زياد معايب و محدوديت        

شـود    داري الشـه در دمـاي پـايين  موجـب مـي             نگـه . اي اثر نـامطلوب دارد    ه  تارهاي ماهيچه 

كشتار دچار سفتي و جمـود      زيرا گوشت پس از     . فرآيند ترد شدن گوشت ديرتر انجام شود      

تحقيقـات  . بايد توجه نمود كه، تردي گوشت در بازارپسندي آن بسيار موثر اسـت            . شود  مي

نشان داده كه در اثر سرما گوشت شـتر در مقايـسه بـا گوشـت گوسـاله بيـشتر دچـار از هـم                       

  . شود مي) گسستگي(پاشيدگي 
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  تركيب الكتوز همراه با باكتري اسيد الكتيك

اسـتفاده از   . دهد  شكل قطعه قطعه خطر آلودگي گوشت را افزايش مي         عرضه گوشت به  

يكـي از   . تواند اين خطـر را كـاهش دهـد          هاي بيولژيكي براي محافظت از گوشت مي        روش

ها، استفاده از باكتري الكتيك اسـيد اسـت كـه در تلفيـق بـا كـاهش دمـا موجـب             اين روش 

هـاي   ها از رشد بـاكتري  باكتريو مشخص شده اين   .شود  داري گوشت مي   افزايش مدت نگه  

  . كند  درجه جلوگيري مي12هوازي در دماي  هوازي و بي

  

  استفاده از اشعه گاما

سـازي و   استفاده از اشعه گاما در سطح استاندارد كه براي انسان مضر نباشـد بـراي سـالم             

ييـرات  تغتـوان بـه    از جمله مزاياي آن مـي  .  نگهداري مواد غذايي داراي مزايا و معايبي است       

بنـدي   سازي مواد غذايي منجمـد شـده و بـسته          سالم، امكان ضدعفوني و     ر مواد غذايي   د كم

 برابر بدون تاثير منفي 3 تا  2اي گوشت را     ، عمر قفسه   پرتودهي گوشت شتر  .  اشاره كرد  شده

احتمــال مقــاوم شــدن   ايــن شــيوه بــه    معايــب از. خــواص حــسي افــزايش داده اســت   

  .توان اشاره كرد  ميزش مواد غذايي در اثر تابش اشعهكاهش ار و ها ميكروارگانيسم

  

  اتمسفر كنترل شده و تغيير يافته

 ديهـاي مختلـف گازهـاي اكـسيژن،          شيوه ديگر نگهـداري اسـتفاده از تركيـب نـسبت          

 درصـد اكـسيژن     75بندي گوشت با     بسته. هاي گوشت است   كربن و نيتروژن در بسته     اكسيد 

گـراد تـا دو مـاه      درجه سانتي1داري آن را در دماي    نگهاكسيدكربن امكان     درصد دي  25و  

  . افزايش مي دهد

  

   فرآوري گوشت شتر- 11 – 2 – 12

ــرآوري گوشــت از روش ــه در    ف ــدت اســت ك ــاي محافظــت گوشــت در طــوالني م ه

سه روش نگهداري، فرآينـد حرارتـي،   . گيرد كشورهاي مختلف به صور گوناگون انجام مي     

   .ترين شيوه براي فرآوري گوشت شتر است رين و متعارفعمل آوري و دود دادن بيشت
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ها كه نيـاز بـه       با خشك كردن، رطوبت اضافي گوشت گرفته شده و از رشد ميكروارگانيزم           

  .شود رطوبت دارند، جلوگيري مي

اي ديرينـه دارد و در       داري مـواد غـذايي سـابقه        براي نگـه   استفاده از نمك و شور كردن     

ها   مقداري از محلول نمك به داخل بافت  طي اين فرآيند،  .  است  سال قبل رواج داشته    3500

هـا خـارج ووارد آب نمـك     بافـت  از مقداري از آب و پروتئين هاي محلـول كند و     مينفوذ  

 كمتر باشـد، نـسوج، آب كمتـري از دسـت     ها  در بافت سديمرهر قدر سرعت نفوذ كلرو. شود  مي

داخـل   باشـد مقـدار بيـشتري از پـروتئين           ربيـشت دهند و از طرفـي هـر قـدر غلظـت كلروسـديم                مي

الزم به ذكر است كه براي نمك سود كردن نمك سـالم و خـالص        . شود  از آن خارج مي   گوشت  

  .  منفي نگذاردتأثيرگوشت مزه و طعم ،  حالت فيزيكي، رنگمصرف شود تا روي

. دهـد   ، طعم و مزه  مطلوبي بـه گوشـت مـي           باال بردن زمان نگهداري   دود دادن عالوه بر     

يا مستقيماً گوشـت در معـرض دود حاصـل از سـوخت نـاقص چـوب قـرار                   دود دادن   براي  

هـايي دود بـه اطـاقي كـه گوشـت در آن قـرار دارد              دهند و بطور غيرمستقيم، بوسيله لوله       مي

زا  روش سوم، دود دادن مايع است كه طي آن گوشت         . شود  منتقل شده و گوشت دودي مي     

  .كنند  از چوب دودي ميبا مواد حاصل از تقطير دود حاصل

. هـاي آن اسـت    هاي كم هزينه براي نگهـداري گوشـت و فـراورده            تخمير يكي از روش   

خصوصيات ميكروبي و فيزيكوشيميايي سوسيس تخميري تهيه شـده از گوشـت شـتر نـشان              

داده كه تهيه فرآورده تخميري از گوشت شـتر، منجـر بـه افـزايش مانـدگاري، كـاهش بـار                     

  .گردد ت، بهتر شدن خصوصيات حسي و محصول نهايي ميميكروبي، توسعه باف

تـوان فعاليـت ضـدميكروبي را كـاهش داده و مانـدگاري گوشـت                 با افزودن سير نيز مي    

 درصـد   25 و   15تحقيقات نشان داده است كـه گوشـت حـاوي           . يابد  كرده افزايش مي    چرخ

ده بـومي  كننـ  كـرده آن، مـورد قبـول مـصرف     سير از فساد آن محافظـت كـرده بـود و سـرخ      

  . قرار گرفته است) عربستان سعودي(

. دهـد  فرآوري گوشت شتر، طعم، نرمي، تردي و پـذيرش محـصول آن را افـزايش مـي                 

از گوشت شـتر داراي كيفيـت آن مـشابه           و كنسرو     تهيه محصوالتي چون سوسيس، كالباس    
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 و همبرگر تهيه شده از گوشت شـتر داراي رطوبـت         . فرآورده تهيه شده با گوشت گاو است      

  هاي قرمز است خاكستر بيشتري از ساير گوشت

 براي سـرخ  ند وپير به علت داشتن ميزان زيادي از كالژن ديرپز       و وشت شترهاي مسن  گ

  . بكار برد كالباس در تهيهتوان اين گوشت را فرآوري و  اما مي.كردن مناسب نيستند

، هـاي قلبـي    يدرمـان بيمـار   ،  براي تقويـت عـضله قلـب كودكـان        آن   شير   مانندگوشت شتر   

ثر ؤمـ هـاي گوارشـي     ونـاراحتي هـاي عـروق كرونـري قلـب        كاهش ابتال به ديابت و بيماري     

  .و تصلب شرائين بسيار مفيد است  بهبودي بيماري زخم معدهباشد و در مي



  

   سفيد  500
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  ها و كاربردهاي الياف، پوست، ساير فرآورده – زدهمسيفصل 

  

   الياف شتر- 1 – 13

  ها  ويژگي- 1 – 1 – 13

ــر  ــالوه ب ــفند ع ــشم گوس ــواع ،  پ ــري ان ــاف ديگ ــدر از الي ــد حيوان ــيات تولي ــود م    ش

 كه به همراه الياف پـشم يـا بـه تنهـايي مـوارد مـصرف متعـددي در صـنايع                   ،  )1-13نمودار  (

در كنــار پــشم زيبــايي، خــاص حيــواني همراهــي اليــاف .  صــنعتي دارد ونــساجي، شــيميايي

  .كند هاي چشم نواز ايجاد مي لطافت و رنگ، درخشندگي، نرمي

  

  

  

  

  

  

  

  هاي توليدكننده الياف حيواني خاص  دام- 1 – 13نمودار 

 

شتر
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منسوج هاي الياف خاص حيواني از نظر ظرافت، نرمي و سبكي شرايطي را براي                ويژگي

رسد و به دليل لوكس وگـران         كند كه با قيمت باال نسبت به الياف پشم بفروش مي            توليد مي 

  . )1 – 13جدول  (ها در دنيا هرساله برحسب سليقه بازار متفاوت است بودن، قيمت آن

  

 قيمت توليد دنيا و حيوان، هر توليد مقدار مخصوص،  الياف  هاي ويژگي - 1 – 13 جدول

  يافهر نوع از ال

  نوع الياف

  قطر ليف

  )ميكرون(

طول الياف 

زيرين 

  )ميليمتر(

هر  توليد الياف زيرين

حيوان 

  )سال/كيلوگرم(

  توليد دنيا

  )سال/تن(

  قيمت

  )كيلو/دالر(

  كشمير

19-5/12  50-35  16/0-10/0  10000-9000  200-50  

  موهر

  5/7-8  7000  4- 10كل بيده  130-84  40-23

  كاشكورا

  45  50  يده حيواننيمي از ب  90-30  23-18

  شتر

24-18  40-36  5-5/3  4500  24-5/9  

  آلپاكا

36-20  550-200  5-3  5000-4000  10-2  

  اناگووگ

16-14  60-30  96/0-70/0  10  150  

  الما

38-19  250-80  5-2  2750-2500  4-2  

  وناكوي

15-12  40-30  2/0  5  360  

  خرگوش آنقوره

14  60  82/0-42/0  3000  20  

  گوزن

40-11  70-40  9/0  3  -  

  ياك

20-15  50-35  1/0  1000  20  

  ابريشم

  22-20  75000  مشخص نيست  فيالمنت  --

  

تـرين    به عنوان يكي از ظريـف      ركيهاي دور تاكنون، عليرغم اين كه الياف ك        از گذشته 

، بـه دليـل شـرايط اقليمـي و مـسائل پرورشـي و             مطـرح اسـت   الياف حيواني در بازار جهاني      

كـشورهاي آسـيايي كـه داراي آب و         ن الياف بطور عمـوم در       هاي توليدكننده اي    دامزيستي  

كـشورهاي  يابنـد و   ، پـرورش مـي  باشـند  هواي متغير در طول روز و فصول مختلف سال مـي          

  ).4 - 13 تا 1 – 13تصاوير  (اند كننده اين الياف بوده صنعتي هميشه واردكننده و فرآوري
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رتيب از باال و سمت چپ، الياف خام، موكشي شده و ت  به-  4 – 13 تا 1 – 13تصاوير 

  ريسي شده از بيده شتر نخ

  

   خصوصيات الياف حيواني - 2 – 1 – 13

الياف پوشش محافظ بدن دام هستند كه از نظر سـاختاري عـضوي پوسـتي ماننـد شـاخ،                   

 شـود و اساسـاً از پـروتئين كـراتين     ناخن و سم و نظاير آن در ساير پستانداران محـسوب مـي         

الياف دامي داراي يك ساختمان ارگـانيزم و مـنظم بـوده كـه از               . اند  غيرمحلول تشكيل شده  

ريشه جاي گرفته در درم    

1

ليـف كـامالً رشـد    . يابنـد  رشد مـي ) اليه مياني موجود در پوست   (

. آيـد  شـود، يـك عـضو مـرده بـه حـساب مـي             يافته و كراتينزه شده كه از پوست خارج مـي         

لياف در انواع حيوانات و نژادها با جمعييت فوليكولي درون پوسـت   بنابراين تغييرات تراكم ا   

عالوه بر اين تراكم الياف رشد يافته در سطح مشخـصي از پوسـت در      . شود  ها مربوط مي   آن

                                                           

1- Dermis 
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تغييرات الگوي تعداد الياف به حداكثر مقـدارخود        . هاي يك بيده يكسان نيست      همه قسمت 

تـراكم اليـاف   . رسـد  در اطراف شكم حيوان ميترين مقدار  در اطراف ستون فقرات و به كم    

  .شود ها مربوط مي در انواع حيوانات و نژادها با جمعيت فوليكولي درون پوست آن

وجود دارد يكـي  اصلي دو نوع پوشش  اهلي اصالح نشده    معموالً در حيوانات وحشي و      

اليـه  محافظـت مكـانيكي از      اسـت كـه     الياف بلند و خشن و معمـوالً مـوئي          با  پوشش رويي   

پوشش داخلي و نيز پوست را به عهده دارد و ديگر پوشش زيرينكه داراي تارهـاي ظريـف                  

، تركيب اين دو پوشـش      را به عهده دارد   گرماي بدن حيوان    ت از   محافظكه  و كوتاهتر بوده    

به صورتي است كه با تغيير فصول و درجه حرارت خـود را تطبيـق داده و حيـوان بـا شـروع                

گيرد و ابتـدا اليـاف       هاي بخصوصي در بدن تحت تاثير قرار مي        ورمونگرما به دليل ترشح ه    

نـه تنهـا در     ايـن حالـت     . كنـد   و سپس مقاديري از الياف موئي آن ريزش مـي         پوشش زيرين   

تعدادي از بزها وجود دارد بلكه در اغلـب گوسـفندان وحـشي و شـترها و انـواعي ديگـر از                   

ان گرمـا و سـرماي شـديد و بـا           حيوانات كه بـه دليـل خـصوصيات محـيط زيـست در جريـ              

  .شود  مشاهده مي،اختالف درجه حرارت زياد روبرو هستند

  

شكل شناسي الياف دامي

                                                           

1Medulla or Core 

  :اند الياف حيواني از سه قسمت مورفولژيكي زيرتشكيل شده

هـاي مـاهي    مانند پهن كه ماننـد فلـس   يا پوسته ليف كه داراي سلولهاي بشقاب        كوتيكل – 1

  . شود ي بخش پائيني فلس باالي واقع ميلبه باالئي فلس پائيني بررو

هاي دراز موازي يكديگر در جهت محور طولي ليف تـشكيل شـده             از سلول   كورتكس – 2

  .دهند و قسمت اصلي ليف را تشكيل مي

هاي پرشـده از هـوا را شـامل          اي از ديواره سلول      ليف كه شبكه   1 مدوال يا قسمت داخلي    – 3

در اليـاف ظريـف كركـي يـا     . دهـد   را تـشكيل مـي  شود و يا در مواردي يك لوله خـالي         مي

بنابراين الياف اخيـر بطـور معمـول شـامل كوتيكـل و كـورتكس           . پشمي مدوال وجود ندارد   



 505/ ... ها  الياف، پوست، ساير فرآورده–زدهم سي  فصل 

مدوال ممكن است به صورت ممتد    ). 5 – 13تصوير  (باشند    مي

1

 يا غير بريده، بريده شـده يـا   

مقطع

2

اي   و يا قطعه   

3

آوري اليـاف    در عمـل وجود مدوال يـك امـر نـامطلوب   .  يا منقطع باشد

است، زيرا خصوصياتي مانند راست بودن، ضـخامت و شـكنندگي و ريـسندگي ضـعيفي را                 

تـري را در      كند كه سبب سايه و روشن در رنگ پارچه گشته و ظاهر روشن              در نخ ايجاد مي   

  . دهد تر از خود نشان مي آميزي به دليل وجود كورتكس كم و دريافت رنگ كم رنگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  مدوالي مشبك با سلول) a انواع شكل مدوالسيون در الياف حيواني  - 5 – 13ر تصوي

 c)مدوالي غيرمشبك ممتد كه در الياف مو قابل ديدن است ) bتوخالي در الياف كمپ 

مدوالي غيرمشبك ) dمدوالي غيرمشبك منقطع موجود در الياف حدواسط يا هتروتايپ 

  منقطع در الياف حدواسط يا هتروتايپ

  

  

  

  

                                                           

1Continuous 
2Interrupted 
3Fragmental 
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  الياف شتر هاي ويژگي – 3 – 1 – 13

  در شتر) بيده(مقدار توليد كرك و مو 

. داردآن   پـرورش    ديريتميزان توليد الياف شتر بسته به نـژاد، جـنس، سـن، مـ             بطوركل  

اليـاف شـتر   .  و وجود بيماري روي رشد الياف شتر مؤثر اسـت  تغذيهطور نوع و سطح     همين

پـشم و مـوي شـترهاي     .شـود  در دنياي قديم حاصل مـي كوهانه  از شترهاي دوكوهانه و يك   

دنياي قديم داراي كيفيت و ارزش كمتري از شترهاي كوچك بدون كوهان دنيـاي جديـد                

 مناطق آمريكاي جنـوبي ماننـد كـشور پـرو و            است كه در  شامل آلپاكا، الما و گواناگو    مانند  

 در .كننـد  سبي را توليد ميالياف بسيار ظريف و منا    تري    قادير بيش بابند و م    پرورش مي شيلي  

  . رسد نواحي آفريقا ميزان توليد الياف شتر بسيار كم بوده و بندرت نيز بفروش مي

 تمـام  كوهانه است و تقريبـاً  شترهاي دوكوهانه چند برابر شترهاي يك   الياف   ميزان توليد 

نـه  كوها  در حاليكـه شـترهاي يـك   . پاها و گردن حيوان از پشم و مو پوشيده شده است  ،بدن

مقادير كمتري پشم در نواحي شكم و پاها دارند كه با رسيدن گرما در فـصل بهـار بـه كلـي           

درصد زيادي از شترهاي چـين و مغولـستان بـه دليـل توليـد زيـاد و ظرافـت                    . شود  ريخته مي 

هـاي بـالغ شـترهاي        مـاده . شـوند    بـه خـاطر توليـد كـرك پـرورش داده مـي             اًالياف اختصاص 

هـاي   مـاده . كنند  كيلوگرم كرك و مو توليد مي18وگرم و نرها تا  كيل5دوكوهانه مغولستان  

شـتران  همـه   . كننـد   كيلـوگرم پـشم توليـد مـي       12 كيلـوگرم و نرهـا       8/6بالغ شـترهاي قـزاق      

 5/8 طـور متوسـط   ه  بـ شـود و      چيـده مـي   همه ساله در فصل بهار      مغان  دوكوهانه بومي دشت    

 كيلوگرم كـرك و     5/1 تا   1ترهاي جوان   در هند از ش   . باشد ميبه ازاي هر نفر شتر      كيلوگرم  

. يابـد    كيلوگرم نيز افزايش مـي     4/5شود ولي در نقاط سردسير اين محصول تا           مو حاصل مي  

 تـا  800كوهانـه و آميختـه هنـد از           وزن الياف توليدي شـترهاي يـك       كه داده نشان مطالعات

 بيده شترهاي   بازده ساالنه .  گرم بيان شده است    722 و   684 گرم و درگزارش ديگري      1085

 كيلـوگرم   2/3 و   8/2،  0/4طـور متوسـط       هـا بـه     ها و اخته    دوكوهانه چين در نرهاي بالغ، ماده     

ها پوشـش بلنـد اطـراف گـردن و پـاي نرهـاي بـالغ بطـور                 در همين گله  . گزارش شده است  

 گرم  و در نرهـاي اختـه         560 و   940ها    كه در ماده     كيلوگرم بود در حالي    5/1 و   1/2متوسط  
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متـر و سـپس        سـانتي  35-50شـترهاي نـر داراي بلنـدترين اليـاف        .  گرم بـود   620 و   770شده  

. متر، بلندترين الياف را داشـتند   سانتي21-30متر و شترهاي اخته        سانتي 23-32شترهاي ماده   

  ). 9- 13 تا 6- 13تصاوير (موهاي اطراف گردن بلندتر از موهاي قسمت ران بود 

اي   اي، قهـوه    يد، زرد، آهوئي، قرمز مايل به قهـوه       رنگ كرك شترهاي بومي ايران از سف      

  .شود گاهي نيز شترهاي دورنگ مشاهده مي. اي تيره تا سياه متغير است روشن، قهوه

. دسـت آمـده اسـت     كيلـوگرم بـه  2/3مقدار بيده توليدي در شترهاي يزد بـراي هـر نفـر      

 85 سـال،  20تـر از      گرم كمتر از ميانگين و شترهاي مسن       73 سال حدود    5تر از     شترهاي كم 

 وزن بيـده شـترهاي   در مطالعـه ديگـري  . تر از متوسط گله الياف توليد كرده بودند گرم بيش 

 و بطور متوسط براي كـل   گرم در ماده ها، نرها يك كيلو      گرم كيلو 7/0 تا   5/0ناحيه يزد بين    

 گرم در مـاده هـا تـا         800ولي در مورد شترهاي مشهد از       .  گرم مشخص شده است    800گله  

طـور ميـانگين توليـد اليـاف       همـين . كيلوگرم در نرها توليد كرك و مو متغير بوده است      4/1

  . كيلو تعيين شده است8/3 و آميخته 0/2 كوهانه شترهاي يكساله يك

در اغلب موارد جنس شتر روي مقدار توليد بيده تاثير دارد اما كيفيت اليـاف تغييـر چنـداني            

  . ژاد بر هر دو خصوصيت مؤثر استبرخالف اين مورد سن شتر و ن. ندارد

  

  

  

  

  

  

   كرك و مو در شتر- 6 – 13تصوير 

  دوكوهان مغان

 كرك  و مو در شتر - 7 – 13تصوير 

  بوشهر
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  برداري از الياف  نمونه- 8 – 13تصوير 

  شتر

  تراكم الياف در شتر- 9 – 13تصوير 

  دوكوهانه مغولي

                                  
  

  

   الياف شترو اصالح نژادبازاريابي  در معيارهاي مهم

 افيـ ال بهبـود  ارتقـاء  منظـور هبـ نژاد   خريد و فروش و نيز اصالحبراي عرضه الياف جهت 

درصـد اليـاف    (نسبت الياف كرك و مو      :  كه عبارتند از   شود  مي درنظرگرفتهيي  ارهايمع شتر

ف، بازدهي و بعـضي از معيارهـاي ديگـر كـه بـصري هـستند       ، قطر، طول دسته اليا    )مدوالئي

  . شود بندي بكار گرفته مي مانند رنگ و درخشندگي الياف در درجه

  

  ميزان الياف مدوالئي

شتر شامل دو بخش قابل روئيت مجـزا بـا مقـادير متفـاوت از اليـاف مـدوالئي و          پوشش  

شـش زيـرين و پوشـش       الياف خالص كركي است ولي تعدادي از الياف درحدواسط دو پو          

  :اند روئي قرار گرفته

حقيقت بخـشي  و در پائين بوده  متوسط قطر آن  يا كرك كهالف ـ الياف پوشش زيرين 

كرك در شـترهائي كـه در       . رود نساجي به عنوان كاالي خيلي لوكس بكار مي       است كه در    

وشـش  تـر از اليـاف كـرك پ    تـر و پراكنـده      برنـد ضـخيم     هاي گرم بـسر مـي      صحراها و بيابان  

  . تر است شترهاي مناطق معتدل
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هــا از   و ســاختمان ليــف آن هــستندمعمــوالً ضــخيم، ب ـ اليــاف پوشــش روئــي يــا مــو  

  .هاي كوتيكول، كورتكس و مدوال بوجود آمده است بخش

تر هستند و مدوالي   اين الياف به نسبت الياف ضخيم موئي ظريف،ج ـ الياف حد واسط 

ن آنها در حين عمليات موكشي به دليل داشتن قطر حد   بريده و كم دارند ولي بر طرف كرد       

  .ها مشكل است فاصل كرك و مو و لبه صاف فلس

دهد كـه از زمـستان بـه طـرف بهـار از ميـران                الگوي فصلي رشد الياف در شتر نشان مي       

بعـالوه گـسترش اليـاف مـوئي و       . يابـد   الياف كاسته شده و در تابـستان مجـددا افـزايش مـي            

شتر ناهماهنگ بوده و بيشترين تجمع الياف در نواحي شـانه، كوهـان و        كركي در روي بدن     

ريـزي شـتر شـروع        با رسيدن فـصل گرمـا كـرك       . تا حدي پهلوي دام نرسيده به شكم است       

كنـد كـه از سـر و پهلـو و      اي مي ها به هم متصل شده و توليد طره و يا رشته شود و كرك  مي

شود سرعت جداشدن الياف از بـدن حيـوان         تر    گردن شتر آويزان است، هرقدر كه هوا گرم       

  ).14 - 13 تا 10 – 13تصاوير (گردد  شود به حالتي كه شتر عاري از پوشش مي بيشتر مي
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  پراكنش الياف بروي بدن شتر و محل كرك ريزي - 14 - 13 تا 10 – 13تصاوير 

  با شروع گرما

كرك بعد از جدا ساختن الياف خشن و موئي          شتر، مقدار    هاي تجاري الياف    در محموله 

شود كه بسته به مقدار جدا سـازي اليـاف زبـر              طي مراحل مكانيكي و شانه زدن مشخص مي       

قيمـت اليـاف بـستگي    . شـود   الياف لطيف و نـرم حاصـل مـي    درصد50مقدار كمتر ازخشن  

اي زيادي به درصد موجـود كـرك دارد، بـراي مثـال قيمـت اليـاف شـترهاي مغولـستان دار           

  ).2 - 13جدول (ارزش باالتر و حتي دو برابر نسبت به الياف شترهاي ايراني و افغانستان است 

   قطر الياف خام كرك و موي شتر در مناطق مختلف- 2 – 13جدول 

  اليافصوصيات خ  ايـــــران  افغانستان  مغولستان  چين

اي  قهوه  آهوئي  آهوئي

  رنگ كم

سفيد 

  شكري

اي  قهوه

  يرهت

  )ميكرن(طر ميانگين ق

6/19  21  3/21  3/34  5/28  

  )درصد(ضريب تغييرات 

4/33  44  42  43  46  

درصــد اليــاف پوشــش زيــرين    

درصـد  ( اليـاف كركـي      )كرك(

  )وزني

94  94  66  53  -  

  )درصد وزني(الياف مدوالئي

6  6  34  43  -  

درصـد  ( ميكـرون    30الياف زير   

  )وزني

0/82  0/66  0/59  0/44  0/29  
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 درصد و نسبت اليـاف  40را حداقل نسبت كرك به مو بيده شتر  ان  استاندارد ايران راندم  

  ).3 - 13جدول  ( درصد مشخص نموده است40 را حداكثر ئيمدوال

  هاي فيزيكي الياف شتر  ويژگي-3 – 13جدول 

  دامنه تغييرات  ويژگي

   ميكرون27 تا 17  ميانگين قطر الياف

  ميلي متر108 تا 42  ميانگين طول الياف

   درصد2حداكثر   يافعرق چرب ال

   درصد40حداقل   راندمان كرك

   درصد40حداكثر   نسبت الياف مدوالئي

   عدد9 تا 4   ميكرون طول ليف100فلس در 

   درصد35حداكثر   مواد خارجي

   قهوه اي تيره،سفيد شكري  رنگ الياف

  

هاي الياف پوششي نقاط مختلف بدن شتر از نظـر قطـر، طـول و                به دليل اختالف ويژگي   

بايد بر اساس نـواحي زيـر كوهـان، منطقـه          درصد اختالف الياف كرك و مو، جوربندي مي       

براي جداسازي اليـاف از     ) شانه، پهلو و روي ران    (و قسمت پهلوئي    ) جدوگاه و كپل  (پشتي  

  .روي بدن دام انجام شود

 5/98 و   1/37حداقل و حداكثر مقادير پوشـش زيـرين در بيـده شـترهاي بـومي كـشور                  

عالوه بر نقاط مختلف بدن، سن، جنس،       . دست آمده است     درصد به  8/81يانگين  درصد با م  

هـاي   و منطقه زيست دام كه منتج از مديريت و ويژگي   ) گري  يك، دوكوهانه وآميخته  (نژاد  

 . باشد ژنتيكي دام منطقه است روي اين صفت مؤثر مي

اي اليـاف   هـ   در نژادهاي مختلف هنـد نيـز نـژاد، منـاطق بـدن و سـن روي همـه ويژگـي                    

قـسمت ميـاني بـدن داراي حـداكثر مقـدار كـرك و ناحيـه گـردن، داراي                   . تاثيرگذار است 

طـور بيـشترين درصـد كـرك در ميـان بيـده           همـين . بيشترين مقدار الياف مدوالئي را هستند     

 درصـد   6/82دامنه مقدار پوشش زيـرين از       . شود  ديده مي )  درصد 2/45(شترهاي يك ساله    

  . متغير است) ساله دوكوهانه شترهاي يك( درصد5/94تا ) هاي آميخته در ماده(
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   اليافولط

تـوان در    الياف بلنـد را مـي      زيرا   اين صفت به خصوص در هنگام ريسندگي اهميت دارد          

 18 تـا  11از نظر تجارتي الياف ظريف با قطـر  . فاستوني بكار بردكشباف و روش ريسندگي  

متر مناسب صنعت كـشبافي      ميلي 40 آن تا باالتر از   متر و      ميلي 38ميكرون و طول    

1

 اسـت در    

تـر بـراي      ميكرون و طول كوتاه    24 ميكرون به باال و در مواردي        18 و   17حالي كه قطرهاي    

هاي كركي بافت پارچه

2

  .شود  در سيستم ريسندگي پشمي استفاده مي

طـول  .ترين پشم را شترهاي دوكوهان وحشي و يـا شـترهاي اهلـي جـوان دارنـد           مرغوب

متـر طـول    سانتي 5/37 تا 5/7 شش روئي كه معموالً ضخيم، خشن و موئي هستند از      الياف پو 

باشند داراي طول متغيـري       دارند ولي الياف قسمت زيرين كه نرم، كوتاه و خيلي ظريف مي           

  ).15 – 13تصوير (متر هستند   سانتي7/15تا  5از 

  

  

  

  

  

  

  

  ) كرك( ميزان و اندازه طولي پوشش زيري-15 – 13تصوير 

   پوشش روئي در الياف شترو

كنـد چنانچـه در منـاطق         حـرارت محـيط نگاهـداري شـتر فـرق مـي            طول الياف نسبت به   

. تـر اسـت   و پرپـشت  هاي سردسير الياف بلندتر تر و برعكس در محل   گرمسيري الياف كوتاه  

 26در شــترهاي مغولــستان كــه معمــوالً ضــخيم هــستند  ســينه و گــردن ،اليـاف نــواحي زانــو 

                                                           

1 Knitting 
2 Woven fabrics 
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متـر    سـانتي 34 تا 7 ميكرون با طول 74 تا 46ها  دهد كه قطر آن  را تشكيل مي   دهيدرصدكل ب 

 16 تـا  5 ميكـرون و طـول   29 تا 21پهلو و گردن و بدن بين      در  است ولي قطر الياف ظريف      

 الياف بدن شترهاي هنـدي در سـه گـروه سـني و سـه نـژاد داراي                   . است متر ذكر شده    سانتي

اليـاف ناحيـه كوهـان بلنـدترين طـول      . متر متغيـر بـود   انتي س7/6 تا   5/4طول دسته الياف بين     

طـول دسـته   . دسته الياف و سپس ناحيه شانه، پهلو و گردن بترتيب بلندترين طـول را داشـتند         

تـرين طول دسته     كوتاه .دست آمد   الياف در بيده شترهاي مناطق مختلف ايران نيز متفاوت به         

تان و بلوچستان و در گروه سني زير يك سال          الياف در ناحيه كپل، شترهاي ماده استان سيس       

مشاهده شده است و بلندترين طول دسته الياف مربوط به الياف زيركوهان، بيده شترهاي نـر          

ــوده اســت   ــوبي ب ــين يــك و دو ســال و در اســتان خراســان جن ــواحي  . ب ــاف ن بطوركــل الي

  ). 4 - 13جدول (زيركوهان، شانه، پهلو و كپل بلندتر بودند 

  

   قطر الياف

شـود كـه اليـاف        بهترين الياف در مغولستان داخلي چـين و كـشور مغولـستان يافـت مـي               

بـا طـول   ) تـر از كـشمير ايـران     ميكـرون ضـخيم  2حـدود  ( ميكرون بـوده  24 تا   19كرك از   

هـاي زيـاد انتخـاب نـژادي          اين الياف در نتيجه سال    . متر است    سانتي 5/12 تا   5/2متغيري بين   

  . لستان حاصل شده استبراي اين صفت در چين و مغو

 ميكرون و اليـاف حـد واسـط         20 تا   16بعد از عمليات موكشي، الياف كركي حاصله از         

شـترهاي دو كوهانـه     .  ميكـرون ضـخامت دارنـد      120 تا   30 ميكرون و الياف موئي      29 تا   20

 تـا   3/24در شترهاي ايراني    كوهانه و     رند و كمتر از شترهاي يك     تري دا  الياف ظريف عموما  

مختلـف  براسـاس منـابع      . ميكـرون ذكـر شـده اسـت        3/21ميكرون و شترهاي افغـاني       5/28

روي قطـر اليـاف     . تحـت تـاثير نـژاد و سـن اسـت          خصوصيات الياف به خصوص ضـخامت       

شترهاي بدون كوهان آمريكاي جنوبي مطالعات زيادي انجـام گرفتـه كـه روي ايـن مـوارد                  

تـري بـوده و      ا داراي اليـاف ظريـف     براساس اين مطالعـات بچـه شـترهاي آلپاكـ         . تاكيد دارد 

بـا افـزايش    . باشـند   ها مـي     ميكرون در بالغ   5/27 ميكرون قطر در برابرقطر الياف       2/20داراي  
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تواند به دليل كاهش نـسبت      تر مي   اين عامل بيش  . شود  ميزيادتر  يافته و   تغيير  قطر الياف   سن  

در بيـده   . شـود   يكرك خالص در پوشش زيرين باشد كه معموالً با افزايش سـن حاصـل مـ               

شترهاي هندي، الياف كركي داراي حداقل قطر بودنـد و اليـاف هتروتايـپ بـيش از اليـاف                   

هـاي سـني و همينطـور در     موئي و الياف كمپ در همه نژادها و در دو جـنس و همـه گـروه             

  .نواحي مختلف بدن شترها ضخامت داشتند

 تـا  16ر الياف كرك شـتر  قطدامنه  كوهانه بومي ايران روي بيده شترهاي يكدر بررسي  

هاي سني و موقيـت جغرافيـائي روي ضـخامت اليـاف              گروه. ميكرون گزارش شده است    35

 . سال بـود 10 تا 6 سال و 6 تا 2كمترين ضخامت مربوط به گروه سني   . قطر كرك موثر بود   

 16اي بـين     تر بوده و داراي دامنه     تر و نرم    ظريف )ديالق ( الياف كركي بچه شترها    بطوركلي

  ). 5 - 13جدول (بودند  ميكرون 17ا ت

  

  بازدهي پس از شستشوي

شود كه يكي ميزان كرك حاصـل         كلمه بازدهي در الياف شتر و بز به دو معني تعبير مي           

به معني درصـد اليـاف شـسته تميـز از اليـاف             كند و ديگري      از عمل موكشي را مشخص مي     

 را مـشخص     مـواد آلـوده كننـده       عرق، خاك و چربي و مواد گياهي و ساير         اديرمقيا  ناشور  

ضـايعات محـسوب شـده و    ها يا  ناخالصيجز گردد و  كند كه در زمان شستشو خارج مي      مي

مقـدار بـازدهي اليـاف شـتر برحـسب نحـوه نگـه داري و                .باشد  ميز شسته مي  الياف ت بقيه آن   

هـاي تجـارتي بـسته بـه      در حالت خام محمولـه    . آلودگي به خار و خاشاك بسيار متغير است       

كه بيده چيده شده باشد يا كنده شده باشد يا عمليـات جوربنـدي در كـشور مبـدا انجـام                  اين

 درصد خاك وشن  35 تا   15الياف شتر بطور معمول شامل      . گرفته باشد، با هم متفاوت است     

  .  درصد چربي است1 تا 5/0و 

از كنند كه پس   كيلوگرم مو و كرك توليد مي12 تا 5شترهاي دوكوهان در هر سال   

مقدار بازدهي الياف شسته از ناشور . آيد  درصد محصول شسته بدست مي83 تا 76شستن 

 درصد، الياف شترهاي ايراني و 72 الي 67 درصد رطوبت 12شترهاي مغولستان براساس 
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 80 تا 65 درصد و در نمونه شترهاي هند 75 تا 57 درصد، شتراهاي عراقي 70 تا 60افغاني 

قدار حداكثر مواد خارجي موجود در الياف شتر طبق استاندارد م. درصد گزارش شده است

درصد   درصد بيشتر باشد يا بعبارتي35 درصد رطوبت نسبي نبايد از 17ايران براساس 

ميزان بازدهي الياف شسته از ناشور چرب و در نتيجه ميزان .  باشد65بازدهي بايد بيش از 

در شترهاي  .گيرد  شترها قرار ميتاثير منقطه زيست در تحت كاهش حاصل از شستشو

 درصد بود كه بترتيب در بيده 80 و 6/12بومي، حداقل و حداكثركاهش پس از شستشو 

هاي كرمان   سال و استان11 سال و باالتر از 2 تا1كوهانه، گروه سني شترهاي نرو ماده يك

بودند ) رصد د75(شترهاي سمنان و سيستان داراي  باالترين بازدهي . و بوشهر وجود داشت

  ). 6-  13جدول(

   خصوصيات الياف بيده درشترهاي ايران- 6 – 13جدول

كرك   صفت

  خالص

طول  دسته 

  الياف

  ميانگين قطر

  )ميكرون(

بازدهي شسته از 

  )درصد(ناشور

  جنس

  دار نيست معني دار نيست معني  دار نبود معني  ****

  نر

46  0/5  4/22  0/69  

  ماده

32  9/4  4/22  6/67  

  گروه سني

 دار نيست معني  *** دار نبود معني ****

  سال زير يك

38  0/4  1/21  1/72  

  سال2 تا 1

60  4/6  4/20  5/66  

   سال6تا3

3/52  8/4  2/23  2/66  

  سال10 تا7

1/50  5/4  8/23  0/65  

  سال به باال11

45  3/4  5/23  0/70  

  استان

**** **** ***  *** 

  اردبيل

59  5/5 9/17  7/68  

  يزد

67  5/3 4/17  4/59  

  خراسان

51  5/6  9/19  5/69  

  بوشهر

7/45  4/6  8/19  2/63  
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  6 – 13جدولادامه 

كرك   صفت

  خالص

طول  دسته 

  الياف

  ميانگين قطر

  )ميكرون(

بازدهي شسته از 

  )درصد(ناشور

  گلستان

52  5/5  21  4/65  

  سمنان

3/50  9/5  3/22  6/75  

  سيستان

43  0/3  0/26  7/75  

  كرمان

0/41  9/3  0/29  2/73  

  هرمزگان

2/33  2/4  7/28  4/63  

  توده ژنتيكي

****
 

  دار نيست معني  ***  **

  كوهانه يك

7/41  0/5  0/22  6/66  

  دوكوهانه

56  4/5  3/17  1/66  

  آميخته

2/50  0/5  8/18  4/66  

  

  

   روش برداشت الياف شتر- 4 – 1 – 13

الياف شتر بعد از اين كه در فصل بهار با شروع گرما از روي بدن دام شـروع بـه ريـزش                     

در . شـود   چـين دسـتي برداشـت مـي        پـشم كارد و يا     توسط دست كنده شده و يا با         نمايند  مي

ها چيده شده است براي ممانعـت از آسـيب احتمـالي             اغلب نقاط دنيا شترهائي كه الياف آن      

شـوند، همينطـور بعـد از         آنها در شبهاي سرد معموالً بـا لحـاف و پتـو گـرم نگـه داشـته مـي                   

داري دام در  گيرد كه شامل روغن زدن بدن و نگـه  اي انجام مي ويژههاي   چيني مراقبت   الياف

بعـضي از شـتردارها دو روز پـس از روغـن     . سايه براي جلوگيري از آفتاب سوختگي اسـت      

ايـن كـار   . كننـد  پوشانند و بعد از سه روز آنرا پاك مـي  زدن، بدن حيوان را با گل و الي مي 

مـؤثر اسـت و بـدن را از سـرما و از گزنـد نـيش                 هاي جلدي تا حـدي       براي مبارزه با بيماري   

  .دارد مي حشرات محفوظ نگه 

آوري سـاده     روش استحصال الياف شتر در چين به صورت شانه كردن، چيدن و يا جمع             

آوري   الياف شتر از تعاوني دامدارن جمع     . الياف ريخته و آويزان در طول فصل ريزش است        
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رنـگ اليـاف    . گردد  زرگاني كشمير حمل مي   و بوسيله مراكز محلي مخصوص مانند مسير با       

. شـود  بنـدي مـي   اي روشن بوده كه برحسب رنـگ و سـن دسـته    فروخته شده از قرمز تا قهوه  

متـر اسـت كـه      سـانتي 5/12 تـا    5/2 ميكـرون و طـول       18الياف بچه شترها داراي قطر حدود       

  .رسد فروش مي ترين و بهترين كيفيت را دارد و جداگانه به ظريف

شود ولي در بعـضي از منـاطق در دهـه اخيـر بـه                 تر در كشور توسط دوكارد چيده مي      لياف ش ا

ــه     دليــل بــاال بــودن هزينــه كــارگر و نيــز دشــواري در گــرفتن و مقيــد كــردن شــتر فقــط اقــدام ب

فـروش   چينـي بـه    چينـي بچـه شـترها نمـوده و يـا ايـن كـه بچـه شـترها را نيـز بـدون كـرك                          كرك

جملـه اسـتان سيـستان و بلوچـستان، كرمـان، هرمزگـان كمتـر               ازدر اغلب نقاط كـشور      . رسانند مي

تـر كـرك      بـيش . شـوند  چيني مـي   شوند و بچه شترها در فروردين ماه كرك         شترهاي بالغ چيده مي   

چينـي    كـرك   جنـوبي  هاي سمنان، گلستان و خراسان     ولي در استان  . ي دارد فجدا شده جنبه خود مصر    

در استان بوشهر كـرك شـترها چيـده شـده و اغلـب              . مدانجا از ارديبهشت تا اواخر خرداد به طول مي       

  ). 17 - 13 و 16 – 13تصاوير  (رسد جنبه خود مصرفي دارد و مقادير كمي به فروش مي

  

  

  

  

  

  

  

    برداشت الياف شتر با قيچي-17 -  13 و 16 – 13تصاوير 

  

    تجارت و فرآوري الياف شتر- 5 - 1 – 13

 منابع اصـلي توليدكننـده   . تن برآورد شده است   4500 تا   3000مقدار توليد الياف شتر از      

 كشورهاي چين و مغولستان در اطراف كوير كوبي        ،الياف شتر 

1

مقداري كرك نيز از    . ستا 

                                                           

1 Gobbi 
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مقـدار تقريبـي اليـاف شـتر         .آيـد  ايران، افغانستان، روسيه، نيوزلند، تبت و استراليا بدست مي        

 تـن  180 در صـورت استحـصال،    وهـر نفـر  بـراي   كيلـو  2/1ايران با در نظر گرفتن متوسـط     

  .شود تخمين زده مي

در شرايط كنوني فرآوري الياف توسط كشورها توليد كننده الياف  و يا با صـادرات بـه                 

ساير كشورهاي آسياي دور، الياف فرآوري شده و بعد از تبديل شدن به پارچه يـا پوشـاك            

  . با قيمت بسيارخوب به بازار عرضه مي گردد

  

  نساجي الياف شتر

هـا در سـطح     توان با قدمتي هم آغاز زندگي انـسان         گيري از پوشش براي بدن را مي       بهره

هاي نخستين هنگامي كه پـشم بلنـد گوسـفندان و يـا سـاير                 انسان. كره زمين به حساب آورد    

د با تابيدن چند رشته الياف، نخ مورد نياز را تهيـه نمـود     نتوان  الياف را ديدند، دريافتند كه مي     

با بررسي متون تاريخي ايـن  .  آورندتر و بهتر بهره مطلوب را به دست    آن راحت  و از كاربرد  

. رسـد  مـي شود كه قدمت تهيه پارچه به چندين هـزار سـال قبـل از مـيالد           واقعيت آشكار مي  

الياف شتر محافظ بسيار خوبي براي حيوان در شرايط سخت سرد كوهستان و گرماي بيابـان            

توانـد بـه طـور     شود و مـي   توليد شده از آن منتقل مي  است و همين خصوصيت به منسوجات     

  . براي مصارف مختلف رسيده شودساير الياف خالص يا مخلوط با 

تـر اليـاف    دليل ريـزش بـيش   در صورتي كه الياف با دست از روي بدن دام جدا شوند به           

تري داشـته و جداسـازي يـا موكـشي بعـدي          كركي و باقي ماندن مو روي بدن خلوص بيش        

بهر حال الياف استحـصال شـده       . شود  تر است و لذا با قيمت باالتري فروخته مي         ا راحت ه آن

آوري مكانيزه ابتدا شسته شده و سـپس موكـشي    بعد از موكشي دستي براي استفاده در عمل       

بهتـرين راه جداسـازي اليـاف كركـي از مـوئي در مرحلـه               . گيرد صنعتي روي آنها انجام مي    

هـاي شـانه دو نـوع اليـاف جـدا شـده و اليـاف               در ماشين . ي است زني در كارخانه نساج     شانه

 بـه  شود، كـه  ضخيم وبلند و الياف كوتاه و ريز به صورت كرك يا ضايعات كركي جدا مي            

 درصـد اليـاف مـصنوعي بـراي     10 يا با  پشم گوسفند الياف ظريف   طور خالص يا مخلوط با      
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ت، كشباف، تريكوپشمي، آسـتري  تر براي بافت پارچه مورد استفاده در اورك    استحكام بيش 

هاي فاسـتوني   الياف حاصل از روبان كرك شتر به عنوان بخشي از نخ. رود و قاليچه بكار مي 

 گـرمكن،  ژاكـت،      ،عباهاي كركي ورزشي و جوراب و منسوجات ظريف مانند           براي لباس 

 و صـافي در     بلوز، دامـن، دسـتكش، روسـري، شـال، كـاله، جـوراب و يـا روكـش مبلمـان                   

غير از موارد گفته    . شود   استفاده مي  سازي كشي و صنايع اتومبيل    براي روغن نمدهاي ظريف   

شـود كـه بـه همـان         شده از الياف شتر در كشورهاي گوناگون منسوجات مختلفي توليد مـي           

اي مـورد اسـتفاده قـرار         تـر از قهـوه      هـاي تيـره    آميزي به رنـگ     حالت رنگ طبيعي يا با رنگ     

هـاي نخـي و همينطـور در        ز مخلوط الياف كرك و مو در تهيه اوركـت و پارچـه            ا. گيرد  مي

از موهـاي  . گـردد  هاي محكم و كشباف اسـتفاده مـي     مري براي توليد نخ    اختالط با مواد پلي   

پارچـه، پتـو،    ،  هاي ظريف و محكـم     و طناب ريسمان  ضخيم آستر داخل كفش، چادر، قالي       

از موارد متعدد مـصرف كـرك شـتر بـراي مقاصـد        گذشته   .شود  ساخته مي زين و غيره      رويه

 . رود بخصوصي به دليل حفظ گرما و سبكي زياد بكار مي

ها  الياف آن. باشد الياف شتر معموالً بلند هستند ولي داري الياف كوتاه و متوسط نيز مي

از آن جائي كه . مستقيم و خشن بوده و از قابليت ارتجاعي و االسسيته كمي برخوردارند

نياز است كه قبل از رسيدن جوربندي شوند و . لياف داراي طول و قطر متفاوت هستنداين ا

نمره نخ حاصله معموالً پائين است زيرا از آن منسوج ضخيمي بافته . بعد به نخ تبديل گردند

آيند نيست و ايجاد  شود و به دليل خشن بودن و زبر بودن در تماس با پوست زياد خوش مي

به عنوان يك ماده خام براي انواع معيني از مصارف نساجي به حالت ولي . كند خارش مي

با دست در (الياف چنانچه از روي بدن شتر جدا شوند . سنتي مورد استفاده زيادي دارد

بايد جوربندي شوند ولي در مواقعي براي كم كردن كار الياف ) شوند زمان ريزش كنده مي

الياف با . ي الياف كوتاهتر نيز همراه آن استگرچه مقادير. شود در طول معيني چيده  مي

بكار رفته ولي براي بافت هاي ضخيم  طول مشخصي به نخ رسيده شده و براي بافت قاليچه

. اگر از الياف شتر براي پتو يا حتي چادرشب استفاده شود. شود پارچه از آن استفاده نمي
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آستري وجود داشته باشد زيرا اي نرمتر مابين اين منسوجات با بدن به صورت  بايد پارچه

  .كند الياف آن زبر و ايجاد خارش و سوزش و تحريك در پوست مي

كه الياف شتر به دليل اخـتالف در تعـداد فلـس، طـول      جائي از آن  .كند  تحريك در پوست مي   

ها فرآينـد ريـسندگي و بافنـدگي متفـاوتي را از اليـاف پـشم                 ليف و تفاوت برجستگي نوك فلس     

ا توجه به رنگي بودن الياف شتر به رنگ قهوه اي تيره و يا سياه تيره، رنگ آميـزي                بكنند،    طي مي 

منسوجات توليد شده از اليـاف شـتر        . پذير نيست   ها يا منسوجات مطابق مد امكان       ها براي پارچه   آن

  ).25 - 13 تا 18 – 13تصوير  (بايد با دست شسته شود يا خشك شوئي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   انواع منسوجات توليد شده از الياف شتر- 25 – 13 تا 18 – 13تصاوير 
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 كـه بـر روي اليـاف مخـصوص           گرچه ريسندگي و بافندگي الياف شـتر در كـشورهائي         

شـود ولـي      كنند بصورت صـنعتي انجـام مـي         كار مي ) …كشمير، موهر، آلپاگا و آنقوره و       (

از جمله اليـافي كـه از       . ي و دستي است   هنوز در ايران بافت پارچه از الياف شتر بصورت سنت         

تـر در ايـران مـد نظـر      لحاظ اقتصادي و همچنين خـواص عـايق كننـدگي بهتـر و دوام بـيش          

باشد، براساس گفته  بعضي از شتربانان كرك شـتر خاصـيت     باشد، كرك يا پشم شتر مي       مي

عنـوان   تـر مواقـع بـه    همين جهـت در بـيش   به. ضد روماتيسمي و درمان عوارض مفصلي دارد     

دركـشور مـا در هنگـام فـصل بهـار كـه شـترها               . شـود   جانماز و يا زانوبند از آن استفاده مـي        

ريزد، ساربان همانطور كه در كنار شترها راه مي رود اليـاف آنهـا را كنـده و در                     اليافشان مي 

چنـين هرسـال در       دهـد، هـم     كيسه يا خورجيني كه در كنار جهاز شتر آويزان است قرار مـي            

آوري شتران در جايگاه با استفاده از دوكارد اقـدام بـه پـشم چينـي      ساربان با جمع  فصل بهار   

دهنـدگان شـتر بوسـيله       مقـداري توسـط خـود پـرورش       الياف استحصال شده    . نمايد  آنان مي 

شود  دست موكشي شده و الياف كركي و موئي جداگانه براي مصارف مختلف مصرف مي           

  .رسد و مابقي به فروش مي

  

  عبابافي

ها از     از كرك شتر و در مواقعي از كرك و موي مخلوط آن براي تهيه انواع بافته                گرچه

جمله چادر عشايري، جانماز، زانوبند، طناب يا عكال بـراي بـستن پـاي شـتر در موقـع مقيـد              

در ترين مورد مصرف آن در بافت عبـا         ولي بيش . شود  كردن آن و يا ساير موارد استفاده مي       

تري داشـته      رواج بيش   كه سابقاً  استين، استان بوشهر و خوزستان      مناطق بخصوصي مانند نائ   

  . و در شرايط فعلي از رونق آنها به شدت كاسته شده است

از كرك خالص شتر باشد بسته به مهـارت در بافـت و        كه  قيمت تمام شده يك طاقه عبا       

يه شـده از   برابر عباي ته15 تا 10تكميل و ميزان خلوص كرك و نداشتن مو و نيز رنگ عبا       

  .رسد فروش مي به بوشهر  ودر نائينپشم گوسفندي 
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شـش   معموالً چهار كيلوگرم كرك بدون مو و شسته شده براي حالجي يك طاقه عباي    

هاي سفيد و مشكي بـه علـت كميـاب بـودن             عباي بافته شده به رنگ    . شود  متري مصرف مي  

اي   سياه دو برابر الياف قهـوه       معموالً قيمت الياف   .ها ارزش بيشتري دارند    نسبت به سايررنگ  

  .رسد يا سفيد در مناطق جنوبي به فروش مي

شـود ولـي مـصارف البـسه زنانـه           پوش مردانه اسـتفاده مـي       از عبا درحال حاضر به عنوان باال      

 الياف شتر در سال اول تولد شتر كيفيت مناسـبي بـراي بافـت عبـا نـدارد امـا در دو                       .نيزدارد

خوبنـد و  گويند، نـرم و بلنـد و داراي خـواب    ن دو پشمه ميسالگي كه درگويش محلي به آ     

الياف شترهاي بزرگسال به علت زبري در توليـد عبـا       . بيشترين مصرف را در توليد عبا دارند      

 .مصرف ندارند

 فاقد خار، خاشاك، فضوالت حيواني، موادمعـدني        بايد عبا پارچه در مصرفي شتر الياف

 هـاي  گون به. گذاري آغشتگي نباشد  هاي نشانه  و رنگهاي شيميايي بوده و به مواد، محلول

 ضـربه،  مثـل  بيرونـي  عوامـل  برابـر  در انبار نيز در    و نقل و حمل حين در كه   شوند بندي بسته

 .  شودمحافظت خورشيد نور و انباري افات گردوخاك، رطوبت، تيز، تيغه

بيد نخورد و از    اي كه    هاي عبا بايد درجاي خشك و خنك نگهداري شود، به گونه            بسته

 درصـورت نگهـداري طـوالني مـدت، ضـد بيـدزدگي             .رشد قارچ و كپك جلوگيري شود     

نورمستقيم خورشيد باعث تخريب وكم كردن استقامت و تغيير رنگ سفيد بـه زردي           . شوند

 درجـه بـوده، چنـگ       30در شستشو دقـت فـراوان شـود كـه شستـشودرآب             . شود  در عبا مي  

بـراي خـشك   .  شـستن در ماشـين لباسـشويي مجازنيـست    نخورد و آويزان نشود و همينطـور     

منظـور   كردن درون ظرف مشبك پهن شود و در موقع اتوكـشي از يـك پارچـه كمكـي بـه                

  .جلوگيري از برق افتادن محصول استفاده گردد

  

  شترو چرم   پوست - 2 – 13

اي است زنده و فعال كـه سـطح          پوست از اعضاء مهم بدن است و در جانوران عالي اليه          

معمـوالً پوسـت    . هـا اسـت    پوشاند و اولين وسيله دفاعي بدن در برابر انواع بيماري          بدن را مي  



 523/ ... ها  الياف، پوست، ساير فرآورده–زدهم سي  فصل 

هـا را در برابـر گرمـا و سـرما و برخـي صـدمات              پستانداران از مو و پشم پوشيده شده تـا آن         

پوست حيوانات مختلف از نظر ظاهر با يكـديگر تفـاوت دارد و نقـش و    . محيطي حفظ كند 

پوسـت   .تواند در شناسايي حيوانات كمـك كنـد         عالوه بر زيبايي مي   نگارهاي روي پوست    

پوست شـتر ماننـد پوسـت سـاير     . شتر بهترين عايق طبيعي بدن آن در برابر تغييرات دما است  

اسـت ولـي اليـه    ) پوسـت ميـاني  (و درم ) روپوسـت (حيوانات داراي دو اليـه اصـلي اپيـدرم     

هائي را با     شود و لذا تفاوت     رها ديده مي  به روشني فقط در پهلوهاي شت     ) زيرپوست(هيپودرم  

  . ها دارد كه روي خصوصيات چرم آن مؤثر است پوست ساير دام

  

   نقش اقتصادي پوست و چرم شتر- 1 - 2 – 13

هاي اهلي ارزش اقتصادي و درآمدزائي باال دارد و به دليل  چرم حاصل از پوست دام

لذا پوست شتر نيز يكي ديگر . شود يكنندگان آن افزوده م طبيعي بودن هر روزه بر مصرف

تواند ارزش اقتصادي مناسبي  از توليدات آن است كه در صورت فرآوري مطلوب مي

  . آيد حساب مي هاي سنگين به پوست شتر از انواع پوست. داشته باشد

 تن در آسيا و 4000از اين مقدار . شود مي هزارتن برآورد 31توليد ساالنه پوست شتر 

 نسبت به گوشت، شير  و پوست شتر بطوركلي اهميت . شود ميفريقا توليد  تن درآ27000

در برخي از كشورها  . البته اين ترتيب در همه مناطق يكسان نيست. پشم آن كمتر است

  .قرار دارد اهميت در مرحله دوم گوشت و يا الياف شتر 

ستحصالي ژالتين حاصل از پوست شتر از توليدات فرعي پوست شتر است كه مقدار ا

ژالتين كاربردهاي تغذيه انساني و صنعتي . تر است ها بيش آن  در مقايسه با پوست ساير دام

  .  فراواني دارد

  

   فرآوري پوست شتر- 2 – 2 – 13

يوان و خونگيري الشه و جدا كردن سر و گـردن   حكندن پوست شتر معموالً بعد از ذبح 

. شتار در منابع متفاوت بيان شده اسـت      وزن پوست حاصل بعد از ك     . گيرد  از بدن صورت مي   
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حاصـل بعـد از كـشتار در        . دهـد    درصد وزن حيوان را تشكيل مي      10بطوركلي وزن پوست    

 با توجه به گونه، نژاد، سن و جنس متفاوت است و در الشه شترهاي جوان بـا            منابع مختلف، 

د و بطـور كـل   باشـ   كيلوگرم مي43 و32، 30 ساله به ترتيب در حدود  8/3 و   8/2،  8/1سنين  

وزن پوست شـتر نـسبت بـه وزن زنـده          .  كيلوگرم است  35ميانگين وزن پوست در شتر برابر       

 9/6  درصـد ودر شـترهاي بـالغ تقريبـاً     9/7  تـا  6/7قبل از كشتار شترهاي جـوان در حـدود    

درصد به دست آمده است و نشانگر اين است نسبت وزن پوسـت بـه وزن زنـده بـا افـزايش             

  .يابد يسن حيوان كاهش م

پوست شتر گرچه از نظر وزني و اندازه ابتدائي خوب است ولي متاسفانه به دليل داشـتن               

قسمتي از كوهان در پوست، لزوماً بايد پوست به دو تيكه شقه شود تا قـسمت كوهـان جـدا                    

شـود كـه نتـوان از         اين مـورد باعـث مـي      . درستي انجام شود    شده و مراحل بعدي فرآوري به     

هائي با وسعت زياد كه مناسـب سـاخت چـرم مبلـي اسـت اسـتفاده                  ه چرم پوست شتر در تهي   

همينطور وجود تا و چروك روي پوست آن بخصوص در ناحيـه گـردن در فـرآوري       . نمود

لذا، پوست گردن، به دليل دراز بودن برخالف        ). 26 – 13تصوير  (كند    آن مشكل ايجاد مي   

  .  و جداگانه فرآوري شودها بايد از قسمت اصلي پوست جدا شود پوست ساير دام

  

  

  

  

  

  

   تا و چروك روي گردن پوست شتر-26- 13تصوير 

  

چـرم  . شـود   هـاي ديگـر مـي       اين عوامل باعث كاهش ارزش پوست شتر نسبت به پوست         

ها و با قابليت اسـتحكام بيـشتري اسـت كـه      پذيري در حد چرم ساير دام    شتر از لحاظ كشش   

  ).8 - 13جدول (كند  رمي با مقاومت باال ميآن را مناسب ساخت اقالمي از منسوجات چ
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  ها   مقايسه خصوصيات پوست و چرم شتر با ساير دام-8 – 13جدول 

  نوع دام و چرم/صفات

  شتر

  )دوساله(

  گاو

گوسفند و  

  بره

بز و 

  بزغاله

  شترمرغ

  44تا23  )كيلوگرم(وزن پوست تر  

  60 تا15

)33(  

  5 تا 2

  )نسبت به مقدار پشم(

  -  )1 (3 تا 3/0

  8 تا 5  9  درصد پوست به وزن دام

  15 تا 6

  )نسبت به مقدار پشم(

-  -  

    )مربع فوت(مساحت پوست 

  70 تا 20

)40(  

  11 تا5/5

  5/8 تا 2

)5/4(  

  16 تا 12

  )فوت مربع(چرم مساحت 

  تا13

21)28(  

  90 تا22

)50(  

  12 تا7

  12 تا5/2

)5/6(  

-  

  )متر ميلي( ضخامت پوست

 2/  5خشك 

  )4/3 (2/4تا 

  6تا2

  

  4 تا 5/0

 تا 1/0خشك

2  

)1(  

5/1  

  ميزان بار الزم براي پارگي چرم 

  )نيرو كيلوگرم (

    )36(تا20

  38 تا 4

)17(  

  5/60تا5/5

)5/25(  

  50 تا 6/7

)5/23(  

  استحكام چرم

  )مترمربع سانتي/كيلوگرم(

  تا80

408)205(  

  306تا203

  300تا30

)120(  

  280 تا43

)175(  

 تا 2/55

2/273  

)137(  

  )رصدد(پذيري  كشش

  87تا37

)62(  

  80تا40

  تا25

160)60(  

  111 تا36

)5/64(  

 تا 5/21

7/72  

)46(  

  

پوست و چرم شتر براي تهيه و ساخت وسايل مختلف و متنوعي ماننـد كفـش، دمپـائي،                  

و تهيــه برخــي كاالهــاي  تزئينــي و مــشك ، يــراق اســب، ، زيــن)دســتي و چمــداني(كيــف 

   و نقــش  قابــل تــوجهي در  رود كــار مــيزيــورآالت  ماننــد انــواع آبــاژور و جلــد كتــاب ب 

 تا 27 – 13تصاوير (اقتصاد  محلي و روستائي كشورهاي هند و پاكستان و ساير مناطق دارد              

13 -30 .(  
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هاي ساخته  كفش - 27 – 13تصوير  

شده از  چرم شتر در ايالت راجستان 

  هند و سومالي

  

 
 المپ از پوست - 28 – 13تصوير 

  شتر كه با نقاشي تزئين شده است

  گلدان از چرم شتر - 29 – 13تصوير 

  

  

  

انواع  كوسن از  - 30 – 13تصوير 

  چرم شتر

  

  

و صـندلي و نيـز كاالهـاي      از پوست شتر توليدات مختلفي در صـنعت ماننـد انـواع مبـل               

توليـدي از چـرم    ولـي بهتـرين كـاالي     شود ساخته مي  و كاله  جمله كيف،كفش  پوشاكي از 

هاي صنعتي و ارتشي باشد كـه الزم اسـت مقاومـت       هاي چمداني وپوتين   تواند كيف  شتر مي 

  ). 36 - 13 تا 31 – 13تصاوير (كافي داشته باشند 
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چرم شتر ساخت كفش و كيف از - 34- 13 تا 31  - 13تصاوير   

 

   انواع كاالها و مبلمان ساخته شده از چرم شتر-  36 – 13 و 35 – 13تصاوير 

  

 كـار گرفتـه    تواند براي تهيه پودر استخوان بـه  ها مي استخوان شتر نيز مانند ساير استخوان     

لت و  شـود، داراي اسـك      كه شتر يك حيوان بزرگ جثـه محـسوب مـي            اما از آن جائي   . شود

تـر   استخوان آن نسبت به استخوان گاو از ساختمان فشرده      . هاي بزرگ و قوي است      استخوان

سهولت دسترسـي   ). 37 – 13تصوير  (گيرد    تري برخوردار استو به آساني شكل مي        و با دوام  

عنـوان مـاده اوليـه     جاي مصرف مستقيم بـه  تواند به به آن در برابر ساير حيوانات مانند فيل مي    

راي ساخت و تهيـه بـسياري از صـنايع دسـتي و كاالهـاي تزئينـي باشـد و بـا ارزش                 مناسب ب 

   استخوان- 3 – 13 
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ــدان و اشــتغال   ــدزائي هنرمن ــاالي حاصــله، در درآم ــزوده ب ــه   اف ــشار مختلــف جامع ــي اق   زائ

  . مفيد باشد

  

  

  

  

  

  

  

   اسكلت كامل شتر- 37 – 13تصوير 

  

به اسـتخوان، آن    هاي چسبيده     براي ساخت صنايع دستي، ابتدا براي جدا كردن ناخالصي        

. شـكنند  سپس به قطعات مناسب بريـده و يـا مـي      . كنند  را با هيدروكسيل يا پراكسيد تميز مي      

ايـن عمـل    . شـود   جوشـانيده مـي    داخـل ظرفـي    سنگ مرمر در   پودر  همراه  بعد اين قطعات به   

يابـد تـا رنـگ     جوشـاندن آنقـدر ادامـه مـي       . كند  ها را از استخوان جدا مي       پسمانده ناخالصي 

عمل . شدت سفيدي استخوان رابطه مستقيم با شدت جوشيدن آن دارد         . وان سفيد شود  استخ

. توانـد انجـام بگيـرد       آب و هيدروكسيل بعد از بـراق كـردن و جـال دادن نيـز مـي                 شستشو با 

شـود كـه برحـسب انـدازه، نحـوه       ها در اندازه و رنگ مختلف به بـازار عرضـه مـي              استخوان

هـائي كـه بـا پراكـسيد      استخوان.  شده قيمت متفاوتي داردآوري و كيفيت استخوان توليد   فن

تـر   و نـازك   نواخـت   داراي سـطح و رنـگ يـك        و خوبي و با دقت آماده شده       تهيه شده و به   

سازي، در مرحله ساخت، ابتدا طرح مورد نظر بر روي كاغـذ              بعد از آماده  . ترند  گرانباشند،  

  ).42 – 13 تا 38 – 13ر تصاوي (شود ميكشيده شده و سپس روي استخوان منتقل 



 529/ ... ها  الياف، پوست، ساير فرآورده–زدهم سي  فصل 

قطعاتي از  - 38 – 13تصوير 

  استخوان شتر قبل از پردازش

 

  

 

  

  

 

  تصاوير 13 – 39 تا 13 -42 - استخوان در اندازه هاي مختلف سفيد و رنگ شده 

شود، متنوع بوده و شامل انواع كاالهاي تزئينـي و            وسايلي كه از استخوان شتر ساخته مي      

عالوه بـر ايـن از اسـتخوان شـتر بـراي زيبـايي در طراحـي           . با و نفيس است   دكوري بسيار زي  

از اسـتخوان شـتر بـراي    ). 50 – 13 تـا   43 – 13تصاوير  (شود     استفاده مي   سقف سالن و اتاق   

صـورت مخلـوط     نيز به صورت پودر شده با استفاده از چسپ براي ساخت، به           آالت و     تزيين

خـوردگي و   از اسـتخوان گـاو بـه دليـل تـرك          . رود  يبكار مـ  كاري، در ايران هم       براي خاتم 

  .رود دليل تيره بودن براي خاتم بكار نمي چنين  به خاصيت پالستيك مانند و هم
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   انواع محصوالت و كاربردهاي مختلف - 50 – 13 تا 43 – 13تصاوير 

  از استخوان شتر
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  خون - 4 – 13

 درصـد وزن بـدن را تـشكيل    8 الـي  7خون مايع سـيالي اسـت لـزج، زنـده و فعـال  كـه                 

 درصـد   9شود، حـدود       كشتار خارج مي   مقدار خون و مايعاتي كه از شتر در هنگام        . دهد  مي

  .   كيلوگرم است53 الي 31وزن الشه حيوان و بين 

ليتـر   گـرم در دسـي     ميلي40 تا 12 و اوره 8 تا   7، پروتئين   110 تا   80در خون شترگلوكز    

سديم آن كمتر از يك چهـارم     مقدار پتاسيم در خون شتر بيش از دو برابر و مقدار            . باشد  مي

 0/20،  1/60،  3/190ترتيـب     مقدار آهن، مس، روي سرم خون شتر بـه        . خون گاو و بز است    

ليتر و ميـزان آلمينيـوم، موليبـدم، كـروم، نيكـل، سـرب، منگنـز          ميلي100ميكروگرم  در هر  

دسـت   ليتـر بـه     ميلـي  100 در هر     ميكروگرم 16/0 و   5/1،  8/1  ،0/2  ،9/2،  7/3ترتيب برابر       به

  .آمده است

تركيب و غلظت مواد و عناصر موجود در خون شتر تحت شرايط آب و هوايي، نژاد، 

غلظت كلسيم و منيزيم در سرم خون . فصل، تغذيه، سن، جنس و شرايط فيزيولژيكي است

ميانگين غلظت سرمي كلسيم، فسفر، منيزيم، سديم و . شترهاي بالغ بيش از بچه شترهاست

  .ر از فصل بوده ولي بين دو جنس نر و ماده زياد تفاوت نداردپتاسيم موث

ها خون شتر  ها و بازوفيل هاي خوني، درصد لنفوسيت در فصول خشك تعداد سلول

در فصول مرطوب مقاومت اسموتيك، ميزان هموگلوبين، حجم متوسط . يابد افزايش مي

  .يابد ها افزايش مي گلبول قرمز و درصد نوتروفيل

در نشخواركنندگان همراه با كـاهش      ) Cويتامين  (يزان كم اسيداسكوربيك    ثابت شده م  

غلظت اسيد اسكوربيك در پالسـما و عـضالت شـتر نـشان داده              . ها است  مقاومت به بيماري  

و كمتـرين مقـدار     )  گرم وزن بافت   100گرم در     ميلي 152(است كه حداكثر مقدار در كليه       

 در اكثر حيوانات گرد و از دو طـرف محـدب و در شـتر بيـضي شـكل                    هاي قرمز   گلبول

هـاي فيزيكـي فـرق       هاي مختلف در برابر برخي واكنش       ها در گونه   مقاومت اين سلول  . است

 240توانـد تـا    ز شتر براي مقابله بـا اثـرات مخـرب پديـده اسـمز مـي      هاي قرم گلبول. كند  مي

 . رسد درصد مي150ها اين تورم به كه در سايرگونه در حالي. درصد متورم شود
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دسـت     است ولي بين فصول اختالف زيادي به       ) گرم 100گرم در     ميلي 8(آن در عضله قلب     

 4/6(شترهاي عربي داراي غلظت بيشتري از اسيد اسـكوربيك در خـون خـود               . نيامده است 

نسبت به شترهاي آنافي   ) ميكروگرم در ميلي ليتر   

1

 و بيشاري  

2

 ميكروگـرم در    2/3( بـا مقـدار      

ي خـون خـود نـسبت بـه          در پالسما  Cشتر ماده غلظت باالتري از ويتامين       . هستند) ميلي ليتر 

هـا و نرهـائي    ماده.  ماده عنصر اصلي جريان يافته در ادرار استCدر شتر ويتامين . نرها دارد 

 درصد مقدار كمتري از اين مـاده نـسبت          23 و   52كه فعاليت جنسي داشتند به ترتيب داراي        

ا در  به صورتي كه بعضي از شـتره      . به شترهاي غيرفعال از لحاظ جنسي در خون خود هستند         

تغذيـه مقـداري    . ترنـد  هـا حـساس    ها در فصول فعاليت جنسي نسبت بـه بيمـاري          برابر بيماري 

  . در زمان جفتگيري مقاومت شتر را باالتر خواهد بردCويتامين 

  

   موارد استفاده از خون-1 – 4 -13

تـرين   صورت كـود متـداول      عنوان منبع پروتئين و به      استفاده از خون براي خوراك دام به      

. ويـژه آهـن اسـت        خون داراي مقـدار زيـادي مـواد معـدني بـه            .باشد كاربرد آن مي  ها   روش

 و هـاي آهكـي بـراي رشـد          خـاك خـصوص در      عنوان كود زراعي به     استفاده از خون شتر به    

 ، پودر خون باعث افـزايش غلظـت ازت        مصرف. باشد  مي  سودمند  به آهن  تأمين نياز گياهان  

  . ودش ميمس در گياه و آهن، منگنز، روي 

  .ها موثر است هاي موجود خون شتر در درمان بيماري برخي پادتن

  

   ادرار شتر - 5 – 13

ادرار شتر داخل شيشه مانند روغن گداخته اسـت و از بيـرون تيـره رنـگ و غلـيظ بنظـر                      

است و بوي آن شبيه بـه       ) اي دودي و قهوه  (ادرار شتر دوكوهان  داراي  رنگي تيره         . رسد مي

 ليتر در روز است و در فصول سرد به بـيش          4قدار آن در شرايط عادي      م. علف شيرين است  

                                                           

1Anafi  
2Bishari 
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 ليتـر كـاهش پيـدا       8/1آبي به كمتر از        اين مقدار در پي ده روز بي      . يابد  ليتر افزايش مي   6از  

 . كند مي

. دار، سـديم و كـراتينين اسـت         هـاي آلبـومين    ادرار شتر داراي مقدار زيـادي پتاسـيم، پـروتئين         

دار ادرار شـتر دوكوهـان قابـل     مـواد ازت . ندارد و اوره در آن بسيار كم اسـت     ادرار آن آمونياك    

  .باشد توجه است و مقدار هيبوريك اسيد آن مشابه گاو و اسب، متناسب با وزن حيوان مي

  

   مدفوع شتر- 6 – 13

 شكل، رنگ، .و ازجمله شتر مدفوع آن است هاي جنبي حيوانات اهلي يكي از فرآورده

ها  وع حيوانات مختلف با توجه به رژيم غذايي و نوع دستگاه گوارش آنبو و تركيب مدف

  . ها بر خصوصيات و تركيب مدفوع موثر است شرايط تغذيه و انواع بيماري. متفاوت است

ايـن  . شـود   خيـزي خـاك اسـتفاده مـي        معموالً از مدفوع حيوانات مختلف بـراي حاصـل        

. ي بر كـم و كيـف مـواد آلـي در خـاك دارد      كودها با توجه به نوع و مقدار آن تاثير متفاوت         

. خيزي خاك و تهيه كود مناسـب و تميـز نقـش دارد      عنوان كود جهت حاصل     مدفوع شتر به  

توان از آن مستقيماً در توليد انرژي بـراي پخـت غـذا و                مدفوع شتر كامال خشك شده و مي      

  ).52 - 13  و51– 13 تصاوير(شود  تامين انرژي گرمايي در فصول سرد سال استفاده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دهد آوري مدفوع شتر در هند را نشان مي  جمع-  52 – 13 و 51 – 13تصوير 
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از . شود مدفوع شتر از مواد فيبري غيرقابل هضم تشكيل شده و در ساخت كاغذ استفاده مي

  ). 53-  13تصوير (توان به محيط زيست كمك نمود  اين طريق مي

  

  

   عرضه دفتر - 53 – 13تصوير       

  از مدفوع شتر در  ساخته شده      

 نمايشگاهي در هند    
     

  

محيطي  هاي زيست   قادر به برطرف كردن آلودگي     باكتري طبيعي موجود در مدفوع شتر     

جهـت از آن در مبـارزه        هـا را از آلـودگي پـاك كنـد و بـدين             بوده و حجم زيادي از خاك     

 . شود هاي آلوده به مواد نفتي استفاده مي بيولژيكي عليه زمين

هـا در مـدفوع شـتر        قـارچ . رود بيوگاز حاصل از مدفوع شتر براي توليد انرژي بكـار مـي           

ها در مدفوع شـتر احتمـال        تنوع بيشتر ميكروارگانيزم  . كنند از مدفوع بز و گاو رشد مي      بيش  

  . دهد كارآيي مدفوع شتر در توليد بيوگاز را افزايش مي

 
   ساير كاربردهاي شتر- 7 – 13

كننده نيازهـاي انـسان    تواند، منبع درآمد و تامين    تنها محصوالت متنوع شتر نيست كه مي      

داري شـترها دور از جوامـع شـهري اسـت، اغلـب             كه محل زندگي و نگه     از آن جائي  . باشد

عنـوان يكـي از حيوانـات         عـالوه بـر ايـن شـتر بـه         . اند مردم اين حيوانات را از نزديك نديده      

در بـسياري از    . كنـد   ها را بـه خـود جلـب مـي          بزرگ خشكي و داراي ظاهري است كه نگاه       

ها و مسابقات مختلـف       و به كمك جشنواره    كنند خوبي استفاده مي    كشورها از اين فرصت به    

هـاي جديـد و نيازهـاي انـسان      آوري آميزه و تلفيقي از فرهنگ، سنن و آداب محلـي بـا فـن            

اي را  هـاي تـازه   وسـيله فرصـت    شـود و بـدين      درهم آميخته  شده و به عالقه مندان عرضه مي         

  . كنند يبراي كسب درآمد و معرفي فرهنگ و تاريخ خود به ديگر جوامع  فراهم م
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   مسابقات شتر سواري- 1 – 7 – 13

هـاي بـسيار دور در كـشورهاي مختلـف بـين اقـوام و                مسابقات شـتر سـواري از گذشـته       

رسد، انگيزه برگزاري اين مسابقات در گذشـته عـالوه           نظر مي   به. طوايف مرسوم  بوده است    

ن مـسابقات مايـه     اي بوده اسـت و پيـروزي در ايـ          بر تفريح بيشتر مسائل ملي و تعصبات قبيله       

در  برخـي منـاطق   . آمـده اسـت   شـمار مـي   افتخار و يك نوع برتري در بين قبايل مختلف بـه         

   ).   61- 13 تا 54 – 13تصاوير(شود  صورت بومي برگزار مي ايران نيز اين مسابقات به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسابقات شترسواري شتر و - 61- 13 تا 54 – 13تصاوير
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  بقات چوگان مسا-  2 – 7 – 13

با توجه به اطالعات موجود چوگان بازي ملي ما ايرانيـان بـوده اسـت كـه در گذشـته بـا          

امروزه در برخي از كشورها مانند هند، چين و مغولـستان ايـن ورزش بـا                . شد اسب انجام مي  

كننـد   مندان زيادي از نقاط مختلف براي تماشاي آن شـركت مـي      شود و عالقه   شتر انجام مي  

  ).62 - 13تصوير (

  

- 62 – 13تصوير 

  چوگان شتر مسابقات 

  

  

  

  

   مسابقات و جشنواره كشتي شتر- 3 – 7 – 13

برخي عقيده دارند از ابتداي شـترداري در بـين قبايـل ايـن مـسابقات كـم و بـيش رواج                      

ولي در برخي منابع هنگام شروع اين مـسابقات را دو قـرن پـيش و در روسـتاي             . داشته است 

)هيديربلي(

1

امروزه ايـن مـسابقات در بـسياري از نقـاط كـشور تركيـه و                . دانند كيه مي  در تر  

  ). 63- 13تصوير (شود  كشورهاي ديگر مانند افغانستان انجام مي

يابنـد تولـو   شترهايي كه به اين منظور تربيت و پرورش مي   

2

شـترها در گـروه   .  نـام دارنـد  

وزني خود بـا يكـديگر مـسابقه        

  .دهند مي

  

  

  سابقات  م- 63 – 13تصوير 

 جنگ شتر در تركيه      

                                                           

1 Hidirbeyli 
2 Tülü 
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  هاي ملي و مذهبي  جشنواره– 4 – 7 – 13

شود در اين  و تركيه انجام مي ها در برخي كشورها مانند هند، مغولستان اين جشنواره

شترها به . شود بسيار متنوع و زيبايي براي تماشاگران تدارك ديده مي ها مراسم جشنواره

  ). 65 -  13 و 64 – 13تصاوير. (روند   برابر مردم رژه ميشوند و در بهترين شكل تزئين مي

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  جشنواره مذهبي شتر در هند- 65 – 13 و 64 – 13تصاوير

  شــود كــه در بعــضي از كــشورها  بزرگـي انــدازه و نيــز ويژگــي پوســت شــتر باعــث مــي   

  تـصوير (هاي جالـب و زيبـائي ايجـاد كننـد            براي جلب گردشگر بر روي بدن حيوان نقاشي       

13 - 66.(  
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    نقاشي روي بدن شتر- 66 -13تصوير

  

   تورهاي توريستي و تفريحي - 5 – 7 - 13

. جهانگردان بـا شـتر اسـت      گردي و جلب توجه       هاي جديد و مهيج، بيابان      يكي از تفريح  

دي هــستند كــه بــا ايــن شــيوه بخــشي از زمــان ســرگرمي هــاي زيــا در سراســر دنيــا شــركت

  ). 72 – 13 تا 67 – 13تصاوير (كنند  مندان  را پر مي عالقه

  

  

  

  

  

  

 

  



 539/ ... ها  الياف، پوست، ساير فرآورده–زدهم سي  فصل 

  

 

  

 

  

تنوع بكارگيري از شتر در سواركاري و جلب توجه  - 72 – 13 تا 67 – 13تصاوير 

   جهانگردان



  

  

   سفيد540
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  كارهاي شترداري در ايران مشكالت و راه– چهاردهمفصل 

   

تواند يكي از منـابع درآمـد روسـتائيان و            گرچه پرورش شتر در خيلي از مناطق ايران مي        

وري اين دام و غيراقتـصادي بـودن ايـن            اي باعث كاهش بهره     عشاير باشد ولي موارد عديده    

رست خصوصيات رفتاري و توليدي شتر و       توان با درك د     در حالي كه مي   . حرفه شده است  

زيست محيطـي شـتر در اقـاليم زيـست      با اعمال تمهيدات ساده عالوه بر حفظ و احياء چرخه  

  .او، تعداد شتر موجود را افزايش داده و توليدات فعلي آن را به چند برابر افزايش داد

 رفـع   هـاي پـرورش شـتر ارائـه شـده اسـت كـه               و محدوديت  در زير فهرست اهم مسائل    

هاي عملياتي، اجرائـي      گذاري درست در اجراي برنامه      بسياري از اين موانع از طريق سياست      

  .پذير خواهد بود و ترويجي امكان

  

  منابع غذائي  تنگناهاي مرتع و  - 14-1

مـصرف  شـود،   هاي خاص آن ناشي مـي    ترين نقطه قوت اين حيوان كه از ويژگي        از مهم  �

لحـاظ  هكه باست ي ئاه علوفهاز  برداشت درير حيوانات سابا عدم رقابت باال و شوري آب با   
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ين لحـاظ پايـداري     همـ   بـه . باشـد  مـي  نيـست،  در دسترس    ، شوري و خشبي بودن    بعد مسافت 

از طرفـي در  . شـود  زيستي با كـوير توصـيه مـي     همجهت هدر مناطق كويري ب اين دام   فعاليت  

كنـد    حيه مرتع با مشكل مواجه مـي      اين ارتباط مسائلي وجود دارد كه تغديه آن را بيشتر از نا           

    .كه به تعدادي در زير اشاره شده است

شود منابع  ها براي چراي شترها كه موجب مي آن وسعت كاهش مناسب و مراتع كمبود �

اي در اختيار تبوده و بين انـواع دام در اسـتفاده از منـابع محـدود غـذائي رقابـت                كافي تغذيه 

  .ايجاد شود

اتع از لحاظ واگذاري به شـترداران و نبـودن نظـام اجرائـي و               مشخص نبودن وضعيت مر    �

  .برداري مناسب در استفاده از منابع مرتعي بهره

  .هاي تعادل دام مرتع عدم كنترل و بازسازي مراتع و اعمال نادرست طرح �

عدم اطالع از ارزش غذائي و تركيب شيميائي علوفه مرتعي براي مـشخص شـدن تـامين          �

  . غذاي مورد نياز شترها

اكثر شترداران فاقد پروانه يا مجوز چرا در مراتع هستند و طبيعتاً براي چراي شـترخود بـا                �

شـود حـدود چـرا رعايـت نـشده و بـين               شوند كه اين در مواردي سبب مي        مشكل روبرو مي  

پروانـه،  بـدون داشـتن     عـالوه    بـه . دامداران در بهره برداري از مراتع درگيري به وجـود آيـد           

  .گيرد تعلق نميبه شترداران ......... و نهادهاي تغذيه يارانه دار و امكانات اعتباري 

 و فرزنـدان  داده شـده اسـت   تا كنون مجوز چرا به شترداران قديمي توسط منـابع طبيعـي         �

  .گيرد ها مجوز چراي شتر تعلق نمي گردد و به آن قلمداد نميعنوان شتردار  بهها  آن

فه مصرفي در صورت عدم استفاده از مرتـع،         كمبود مواد غذائي و گران بودن قيمت علو        �

تغذيـه شـتر توسـط       هـاي زراعـي در      مانـده   نداشتن دانش و اطالعـات الزم در مـصرف پـس          

  .ساربان

  .سالي هاي داشتي بخصوص در زمان خشك مشكالت تامين خوراك گله �

شـخورها و پـراكنش     به همراه نبـود تاسيـسات مناسـب ذخيـره آب، كمبـود آب            آبي كم �

هـا در فواصـل مناسـب بـه آب آشـاميدني و در نتيجـه        ها، دسترسي نداشتن گلـه   نامناسب آن 
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شـود و تخريـب مراتـع حـوالي آبخورهـا و             راهپيمائي بيهوده باعث كاهش توليدات دام مـي       

هاي كشاورزي به دليل تجمع و تراكم بـيش از حـد جمعيـت شـتر بـه دنبـال          ها و زمين    آبگاه

  . دارد كه  موردي درخور توجه است

  كارراه

مطالعه در زمينه چگـونگي   ،بهبود و احياء مراتع باالخص در مناطق كويري و نيمه بياباني  �

 تعيـين  و شناسـايي هـاي مرتعـي بعـد از     ، توزيع مناسـب عرضـه  واگذاري مراتع به شترداران

 و همـين  هـا در هرمنطقـه   شـتر و پراكنـدگي آن   شـترداران، تعـداد   ظرفيـت مراتـع، شـناخت   

  . هاي اراضي مرتعي از راهكارهاي اين بخش است ديتطوركاهش بعضي از محدو

ريزي درست و مؤثر براي استفاده بهينـه از علوفـه         با برنامه )  مرتع -دام(وري    افزايش بهره  �

هاي شتر با ايجاد انبارهاي ذخيره علوفه به صورت بلوك        جلوگيري از سوءتغذيه    مراتع و نيز    

سـالي    در زمـان خـسك  آذوقـه  تهيه جهت  و نيز اختصاص تسهيالتاي و مواد معدني تغذيه

  .كمك خوبي به حفظ بيشتر مراتع و جلوگيري از سوء تغذيه شترهاست

داري شـترهاي جـوان كـشتاري و          حل بعدي اجـراي شـترداري نيمـه متمركـز و نگـه              راه �

 . باشد اختصاص مرتع به دام داشتي مولد مي

  

  داري  مشكالت جايگاه و نگه - 2 – 14

) حصار صحرايي (ها   ها و پناهگاه   ترداري از قبيل آبشخور   شمناسب  عدم وجود تاسيسات     �

انان بـر   بباعث عدم كنتـرل سـاز      كه   باشد مييكي ار مسائل شترداري     مورد نياز شتر در بيابان      

 آبـشخور بـراي     كمبود.شود ميشترها  مير    كاهش زادآوري و افزايش مرگ و      ،هاي شتر  گله

جهت طي مسافت طوالني بـراي       ايي به  تبديل موادغذ  بازدهيشرب شترها باعث پايين آمدن      

) هـا نتواننـد داخـل آن شـوند          كه شـتر  (آبشخورهاي بهداشتي نبود  چنين    و هم  هشد يافتن آب   

 .شود هاي مسري مي باعث سرايت بيماري
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  راهكار

ها بـا     برداري درست از آن     توزيع عادالنه منابع آبي كوير، كشف منابع آبي جديد و بهره           �

  .يبهداشت آبشخورهاي احداث

 انجـام عمليـات   گـذاري،  ، شـماره آوري براي جمـع ) راييح صهايحصار( پناهگاه  ايجاد �

   .ها چنين خريد و فروش آن  و همشترهابهداشتي و تغذيه كمكي 

  . دام و بهداشتي نمودن اماكن شترداري تجهيز، نوسازي و بازسازي جايگاه �

  

    مسائل بهداشتي و بيماري - 3 – 14

، كمبـود تأسيـسات جـانبي،    بهداشـتي  غيـر  بـشخورهاي از آ  اسـتفاده جايگـاه نامناسـب،   �

  .بهداشتي و خدمات دامپزشكي

گيـر دامـي      هاي مهـم و همـه       هاي مسري، انگلي و شيوع بيماري       آلودگي به انواع بيماري    �

  . بخصوص در مناطق دور افتاده شترخيز

كـه بـر     هـا در شـتر بـا اثـرات نـامطلوبي             و انگـل    عدم برآورد هزينه آلودگي بـه بيمـاري        �

گـذاري در بهداشـت       گذارد براي تخمين ميزان برگشت سرمايه       تندرستي و توليدات دام مي    

  .حيوان

هـاي آموزشـي،    هـا در سـاربانان همـراه بـا كمبـود اكيـپ       دانش كم در مبارزه با بيمـاري   �

  .ها ها و انگل هاي مناسب جلوگيري و معالجه بيماري ترويجي و دامپزشكي براي ارائه روش

  راهكار

انجام واكسيناسيون بـه موقـع جهـت     و ها دجه مطلوب براي مبارزه با بيماري     اختصاص بو  �

 اعـزام متخصـصين دامپزشـكي،    …الريـه، آبلـه و    هاي مهـم نظيـر ذات    گيري از بيماري    پيش

  .افزايش سطح بهداشتي مراقبت دام در پي باالبردن اطالعات ساربانان

 .ودرماني بهداشتي امور انجام جهت ايجادجايگاه �
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  شكالت مديريتي و پرورشي  م - 4 – 14

غالب بودن شيوه دامداري سنتي و مديريت ابتدائي با رها كردن دام در بيابان كـه منجـر                   �

هاي پرورشي به دليل عدم كفايت در نظـارت و            وري كم شتر در مقايسه با ساير شيوه         به بهره 

  . شود توجه به شتر مي

  .دار پايين بودن ميانگين تعداد دام به ازاء هر گله �

  .توجهي به توسعه واحدهاي نوين بي �

عدم توجه به مديريت صحيح ماننـد تغذيـه و بـاروري شـتر كـه منجـر بـه كـاهش بهـره                         �

  .شود بيولوژيك شتر مي

اي حاصل از رها بودن شتر به دليل نبود ساربان كه خسارت شـتردار، مـردن                  تلفات جاده  �

 .شتر، آسيب به مسافران و حتي مرگ و مير آنان را درپي دارد

  

  راهكار

تـا   مـاني حاشـي     چنـين زنـده     با توجه بـه پـايين بـودن عملكـرد صـفات توليـدمثلي و هـم                 �

شود در كوتاه مدت از طريق بهبود شرايط محيطي ماننـد دادن تغذيـه         شيرگيري، پيشنهاد مي  

ــي، ــتي  تكميل ــدامات بهداش ــينگ، اق ــصادي   و فالش ــازدهي اقت ــزايش ب ــراي اف ــاني ب   و  درم

رشـي اقـدام شـود و در درازمـدت از مـسير انتخـاب، بهبـود            وري در ايـن سيـستم پرو      آ سود

هـاي اصـولي و علمـي، رونـد مـديريت             گريـه   هـا و آميختـه      ژنتيكي، جابجائي لوك در گلـه     

  . پرورش براي افزايش بهره بيولوژيك شتر را تصحيح كرد

هـاي آن بـراي بهبـود         دات و صـادرات شـتر و فـرآورده        قرار دادن درصدي از سـود وار       �

  .ساختار مديريت پرورش شتر در كشور

همĤهنگي و تعامل با وزارت راه، نيروي انتظامي و قضائي بـراي حصاركـشي در منـاطق                  �

اي شـتر، قـرار دادن تابلوهـاي هـشداردهنده، تخـصيص اعتبـار بـراي                  شترخيز و عبـور جـاده     

 براي شناسائي شبانه شتر و اصالح قوانين به نفع شـتردار در             گذاري شترها، ارائه طريق     پالك

  .داري مطلوب شتر جهت كنترل و نگه
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   مسائل آموزشي و ترويجي - 5 – 14

و دانـش، داراي تجربيـات ارزشـمند و    نـسبي سـواد   رغم پايين بودن سـطح     ساربانان علي  �

هـاي     با يافته  مفيدي در زمينه مديريت پرورش و تغذيه شتر هستند كه بسياري از اين تجارب             

ريـزي در خـصوص      تـوان در هرگونـه برنامـه        تحقيقاتي و مطالب علمي مطابقـت دارد و مـي         

برداري كرد با اين حال بسياري از آنان اطالعات           پرورش شتر، از دانش بومي شترداران بهره      

  .كافي و مطلوبي از شترداري اصولي و مديريت اين حرفه ندارند

  . در ساير نقاط كشور و يا دنيا در جريان استفقر آگاهي از موارد تجاري كه  �

بردار و نارسا بودن آموزش به دامداران در          گسستگي ارتباط تحقيق، ترويج، اجرا و بهره       �

علـت نقـص شـرايط و زمينـه مطلـوب       تر از امكانات موجود به وري مناسب و بيش  زمينه بهره 

 .  بردار وجود دارد آموزش و ترويج شترداري به بهره

 .  خبره  متخصص در زمينه پرورش شتر و كارشناسكمك كارشناس كمبود �

در  شــتر دامپزشــكي و مربــوط بــه پــرورش يــا دروس تخصــصيآمــوزش  مراكــزنبــود  �

 .عاليمراكز آموزش و  ها دانشگاه

 
  راهكار 

و اينترنـت در   رسـاني ماننـد ارتباطـات جمعـي     هـاي مختلـف اطـالع    گيـري از روش   بهره �

  .داران دامترويج و تبادل اطالعات به 

هاي مستند در تبليغ و آگاهي        استفاده از نشريات ترويجي، امكانات سمعي بصري و فيلم         �

  .سازي توليد، مصرف و آموزش شترداران در زمينه بهينه

ــارآموزي      � ــي و ك ــز علم ــتر در مراك ــورد ش ــصي در م ــزاري دروس تخص ــشنهاد برگ پي

  .هاي دولتي كارشناسان نهاده

  

    گيمشكالت اجتماعي و فرهن - 6 – 14

مند نبودن جوانان بـه شـغل شـترداري و تمايـل بـه شهرنـشيني و كـسب درآمـد از                        عالقه �

  .مشاغل زودبازده
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  .دهندگان سن باالي پرورش �

  .عدم حمايت از حرفه شترداري �

  .بهم خوردن يا سست شدن بافت ايلي و عشايري بدون جايگزين شدن بافت جديد �

مـالي شـترداران و نداشـتن وثيقـه         پرمشقت بودن حرفه شترداري به علت بضاعت اندك          �

  .براي استفاده از تسهيالت بانكي

 هـستند،  افرادي كه شترداري دارند يا متقاضي ايـن شـغل    ،سخت بودن طبيعت اين حرفه     �

دنبال شتر برونـد و ايـن مـشكالت را فقـط افـراد        در بيابان با شرايط سخت محيطي به     دباي مي

  .كنندتوانند تحمل  مند مي عالقه

 در شـود  ويژه در غرب كشور شترداري به عنوان يك حرفـه پـست نگريـسته مـي     هب مناطقيدر   �

 .كه در مناطقي مانند جنوب كشور داشتن شتر جزي افتخارات و شئون اجتماعي است حالي

  

  راهكار

اقدام كرد و انتخاب شتر برتر    نژادي و   هاي   وارهنبرگزاري جش نسبت به     بايد  راستا نايدر   �

ارتقـاي منزلـت    عمل آورد تـا بـه         بهليل  جتها    از آن ترداران نمونه   ش و برگزيدن     معرفي ضمن

در ضـمن شـترداران منـاطق مختلـف     . شـود شترداران و جايگاه اين شغل در جامعـه كمـك           

  .نظر كنند كشور با يكديگر آشنا شده و تبادل

  .انجام فعاليت جذب توريست و مسائل گردشگري �

 اولويت در انتخـاب فرزنـدان شـتردار         هاي آموزش شترداري با     ها و دوره    تشكيل كالس  �

  .براي آموزش

  .المللي ها و بازديدهاي كشوري و بين اعزام شتردارن موفق براي نمايشگاه �

  .هاي كشت و صنعت براي پرورش شتر داران و شركت ترغيب سرمايه �

هاي بيولوژيـك و      هاي گوشتي، لبني، كرك، فرآورده      رساني در مصرف فرآورده     اطالع �

  .تفريحات شتر
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وارد كردن شتر به محيط زندگي مردم و آشنائي مجـدد آنـان بـا ايـن حيـوان در منـاطق            �

  .شهري و روستائي

   

  مسائل صنفي، تشكيالتي  و مالي - 7 – 14

هـا در كـشور و يـا ناكارآمـدي           هاي شـترداري و عـدم گـسترش آن          تعداد اندك تشكل   �

  .ها ها و تشكل تعدادي از تعاوني

كانات فرآوري توليدات شتر و در نتيجه عدم رغبـت  آوري، فروش و ام   نبود مراكز جمع   �

  .آوري و استحصال محصوالت شتر ساربانان در جمع

  .بردار براي حفظ سطح توليد يا افزايش آن ضعف بنيه مالي بهره �

 .اعتبارات بانكي مانند بيمه خانوار و تسهيالتكمي امكانات رفاهي و  �

زينـه و عملكـرد پـائين دام و كمبـود           صرفه كم اقتصادي پرورش دام به دليل باال بودن ه          �

  امكانات پرواربندي شتر

مسائلي مالي مربوط به تـامين آذوقـه، جايگـاه وكـارگري از جملـه مـوانعي هـستند كـه                      �

چنان ادامه يابد و كماكان شتر در بيابان رهـا شـده و              موجب شده شترداري به شيوه سنتي هم      

  .وش شترهاي مازاد به گله مراجعه كنددامدار تنها يك يا دوبار در سال براي رسيدگي و فر

 كشتار بيش از معمول شترها  �

  

  راهكار

  .هاي تعاوني از ايجاد و نهادينه كردن تشكلو تقويت حمايت تشويق،  �

  . وران و بيمه دام ريزي جهت سازماندهي واحدهاي توسعه بيمه بهره برنامه �

هاي بـانكي      و اعطاي وام   وران با توسعه صندوق حمايت از دامداران        تامين نقدينگي بهره   �

  .كم بهره و دير پرداخت

  .صنعتي كردن پرواربندي شتر �
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هـاي    كـه قـسمتي از آن توسـط شـركت           پيشنهاد در تغيير قوانين مربوط به ديه به صورتي         �

. گذاري در پرورش شـتر تخـصيص داده شـود    اي و يا واحدهاي خصوصي براي سرمايه        بيمه

زائـي افـزايش يافتـه و     يـت و پـرورش شـتر، اشـتغال    تا به اين طريق همراه با زيـاد شـدن جمع   

  .گيرنده نيز درآمد پايدار داشته باشد ديه

  

  مسائل اقتصادي و بازاريابي - 8 – 14

  . عدم خريد گوشت تضميني شتر و كرايه زياد حمل دام زنده براي فروش به ساير نقاط �

 در غرفـه    هـا  رقابـت شـتر بـا سـاير دام        هـاي صـنعتي و        نبود خط كشتار شتر در كشتارگاه      �

 را  هـا در درجـه اول گوسـفند و گـاو            كه كشتارگاه  ،سالي ويژه در مواقع خشك    كشتارگاه به 

 باعـث ضـرر و     شود و اين    دي نسبت به خريد شتر اقدام مي      ع در مرتبه ب   كنند و     خريداري مي 

   .گردد ميشتردار زيان 

لـذا  . آوري و فرآوري توليدات شتر در كشور وجود نـدارد           تشكيالت منسجمي در جمع    �

 . شود بازاريابي و فروش محصوالت آن با مشكل مواجه مي

  

  راهكار

شـتردار   خـود  توسط پرواربندي سازي انجام و زمينه شتر واسطه بدون تسهيل در فروش �

  .باشد شترداران اقتصادي وضعيت بهبود و معضالت براي حلّ ابزاري تواند تاحدي مي

 .هاي اختصاصي شتر كشتارگاهيابي و ايجاد  توجه به نحوه كشتار شتر، مكان �

بندي شده با رعايت اصـول        سازي بستر الزم براي عرضه گوشت بهداشتي و درجه          فراهم �

  .بندي براي عرضه در بازارهاي داخلي و صدور به كشورهاي متقاضي بسته

استفاده بهينه از محصوالت شتر ماننـد شـير، اسـتخوان و سـاير توليـدات آن و فـرآوري                      �

  .برداري اقتصادي و توسعه در مصرف محصوالت شتر ظور بهرهها به من مناسب آن

حمايت از مشاغل سنتي توليد منسوجات از اليـاف شـتر ماننـد عبابـافي، صـنايع دسـتي و          �

  .ها توسعه كمي و كيفي آن



   پرورش شترراهنماي/  550

استحصال و فرآوري مناسب پوست حاصل از شتر بـه انـواع اقـالم چرمـي بـا تخصـصي                     �

  .سازي هاي چرم كردن تعدادي از كارخانه
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