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مقدمه
»گوشت شتر غذای دنیا و آخرت است و اگر از خدا بخواهم که هر روز برایم مقّدر 
فرماید، مى پذیرد.«                               ]پیامبر اعظم9[

گوشت و شیر شتر به خاطر چرای طبیعی )خارشتر در بیابان(، بهترین و سالم ترین 
گوشت و شیر است. خارشتر به طور طبیعی در مناطق کویری و بیابان مى روید، نه 
رنگ کود شیمیایی را مي بیند و نه نیاز به سموم دفع آفات دارد؛ به همین دلیل این 
حیوان از سالم ترین و پاک ترین غذا در طبیعت استفاده مى کند. نه تنها گوشت و شیر، 
بلکه جگر، استخوان، روغن کوهان، کرک، پشم و سایر اعضای این حیوان بى نظیر، 
سرشار از خواص و شگفتی است و مانند زنبور عسل، همة اعضا و فرآورده های آن 
مفید و سودمند و شفابخش است؛ شفایی الهی و طبیعی که هم جنبة غذایی دارد و هم 

درمانگر بیمارى هاست. 
این مجموعه به منظور توسعه و ترویج فرهنگ صحیح تغذیه و طب قرآنی در کنار 
دیگر مجموعه های فرهنگ خوراکى های قرآنی تدوین شده و به خوانندگان گرامی 

تقدیم مى گردد.
محّمد دریایى
90/2/25





بخش اول: شیر شتر

9

بخش اول 

شير شتر





بخش اول: شیر شتر

11

تركيبات شير شتر

ترکیب ش�یر شتر تقریبًا مشابه ش�یر بز است.1 هر صدگرم شیر شتر شامل 
ترکیبات زیر است: نیترات دو کربن 5 گرم، چربی 4 گرم، پروتئین 3/3 گرم، آب 
87 گ��رم، کالری 69، ویتامین B2 0/00018 گرم، ویتامین B1 0/00006 گرم، 
ویتامی��ن A 0/017 گرم، ویتامین C 0/001 گرم، آهن 0/0002 گرم، کلس��یم 

0/15 گرم، نیاسین 0/0003 گرم.
ناگفته نماند ترکیب شیر ش��تر با وجود اینکه ظاهراً در حدود تغییرات تقریبًا 
ثابت می ماند، اما طرز تغذیة حی��وان در بعضی موارد )ویتامین ها، امالح( موجب 

نوسان های نسبتًا شدیدی در ترکیب شیر می شود.
شتر و بز دو حیوانی هستند که معمولًا از خار و گیاهان سخت، که مورد 

استفادة گوسفند و گاو و... نیست تغذیه می کنند، از این رو به علت زیاد 

بودن مقدار امالح )که مقدار زیادی به صورت کلرورهای سدیم و... است( 

در این گونه گیاهان، بیش از گیاهان سبز و باطراوت است که مقدار مواد 

1. نقل از نش��ریة Food composition tables for use in middle east از انتشارات دانشگاه آمریکایی 
بیروت.



معجزات غذایي و درماني گوشت و شیر شتر

12

معدنی موجود در شیر شتر بیش از گاو نشان داده می شود.

همان طور که گفته شد شیر گاو به علت کمبود آهن در نوزادان ایجاد 

آنمی )کم خونی( هیپوکرم می کند؛ اما در شیر شتر به دلیل داشتن آهن 

بیشتر، این عارضه کمتر است.

کلسیم شیر شتر از شیر گاو بیشتر و از شیر گاومیش کمتر است.

کره و پنیر را از شیر شتر درست نمی کنند و آن را به همان صورت یا 

به شکل دوغ و کشک می خورند.

شیر شتر،  غذاي اصلي ساكنان صحرا و بادیه را تشكیل مي دهد كه معمواًل 
به صورت تازه مصرف مي شود. مي توان به شتر به عنوان منبع خوبي براي تولید 
ش��یر اعتماد كرد و كمبود این فرآوردة مهم دامي را مخصوصًا در مناطق خشك 

و كویري جبران نمود. 
قابل ذكر اس��ت كه ملل آسیاي میانه، از دیرباز تا كنون در تغذیة خود متكي 
به شیر شتر بوده اند و بررسي هاي انجام شده حاکی از آن است كه شیر شتر اگر در 
برخي از موارد بهتر از شیر گاو نباشد، از آن كمتر نیست. تولید شیر توسط شتر به 
مراتب بهتر از تولید شیر به وسیلة گاوهاي مناطق خشك و كویري است و میزان 

تولید شیر در شتر با گاوهاي مناطق كویري، اصاًل قابل مقایسه نیست. 
شتر مي تواند مقدار زیادي در حدود 4 تا 8 كیلوگرم در روز شیر دهد و این 
میزان در برخي اوقات به 12 تا 15 كیلوگرم نیز مي رس��د؛ در حالي كه گاوها 
قادر به تولید این مقدار ش��یر در ش��رایط آب و هوایي گ��رم و مراتع فقیر، كه 
غیر از درختچه ها و گیاهان سوزني چیزي ندارد،  نیستند و ثابت شده است كه 
ش��تر توانایي تولید ش��یر به مقدار فراوان را در حالت مدیریت صحیح دارد. اما 
برآورد میزان شیر تولیدي توسط شتران ماده به طور دقیق مقدور نیست، زیرا 
شیردوشي شتر به صورت كامل انجام نمي شود و مقداري از شیر را براي تغذیة 

بچه شترهاي شیرخوار باقي مي گذارند.
و  مي باشد  ماه   18 تا   10 بین  ماده  شترهاي  در  شیردوشي  دورة 
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گزارش  طبق  است.  لیتر   10 تا   8 مابین  شیر  روزانة  تولید  متوسط 

القرشي )1986 م.( متوسط تولید روزانة شیر شتر در كشور پاكستان 

با مدیریت صحیح و شرایط مناسب غذایي و بهداشت، مابین 15 تا 

40 لیتر است و این در صورتی است که شتر ماده 2 الي 3 بار در روز 

دوشیده شود.

بس��یاري از بررسي هاي انجام شده نش��ان مي دهد كه شترها،  چه در شرایط 
مراتع خش��ك كویري و چه در هنگام استفاده از علوفه در مناطق پرآب، توانایي 
خوبي در تولید ش��یر دارند. متوس��ط شیر تولیدي و مدت زمان تولید آن در مراتع 
پرآب مابین 3 تا 25 كیلوگرم و در شرایط آب و هواي خشك كویري مابین 3 تا 

15 كیلوگرم بوده است.

جدول شمارة 1 ■ محتويات شیر شتر در مقايسه با شیر حیوانات اهلي ديگر و انسان.
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90/09/91/02/66/90/4اسب
86/613/44/334/024/210/79شتر
86/213/84/43/84/90/7گاو

82/018/06/45/64/70/9گوسفند
87/112/91/43/74/20/8بز

متوس��ط تولید شیر ش��تر، در دوره اي به مدت 305 روز بوده است تا بتوان به 
راحتي آن را با متوسط تولید شیر گاوها مقایسه كرد، كه این میزان معادل 1525 
تا 5695 كیلوگرم در ش��رایط خوب مرتع و به مقدار 1068 تا 3050 كیلوگرم در 

شرایط مراتع فقیر بوده است.
قدرت تولید شیر در شتر، در شرایط مرتعي مختلف، متفاوت بوده و میانگین 
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آن بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده در مورد شتر یك كوهانه مي باشد، 
كه دورة شیرواري آنها از 7 ماه تا 18 ماه بوده است.

در مطالعات انجام ش��دة فوق كه میانگین ها از آن گرفته ش��ده اس��ت، تعداد 
معدودي شتر مورد بررسي قرار گرفته اند كه تعداد آنها بین 8 تا 10 نفر شتر بوده 
و این ممكن اس��ت نش��انگر اختالف كلي بین این گروه ها نباشد، اما به  هر حال 
نمایانگر قدرت تولید ش��تران و اختالف بزرگ موجود بین قدرت تولید ش��یر در 
ش��رایط طبیعي مرتع و محیط زیست و اختالفات ارثي در بین نژادهاي مختلف 

شتر است. 
میزان تولید ش��یر گاوهاي بومي در كشورهاي عربي مابین 475 تا 2340 
كیلوگرم و متوس��ط آن 1059 كیلوگرم در یك فصل ش��یرواري است. از این 
مقایس��ه معلوم مي شود كه میزان شیردهي شتران در مقایسه با میزان شیردهي 
گاوهاي محلي، در شرایط یكسان تغذیه در كشورهاي مختلف عربي بیشتر است 
و همچنان كه كنوس1 )1979( اشاره کرده، میزان تولید شیر شتر بیشتر از میزان 
تولید ش��یر گاومیش، گاو نژاد ساهیوال، گاو دو رگة ساهیوال، فریزیان و گاوهاي 

زیپو در شرایط یكسان نگهداري و تغذیه است. 
خاراسور2 و همكارانش )1976( در اتحاد جماهیر شوروي، میزان تولید شیر 
ش��تران مختلف را مورد مطالعه و بررس��ي قرار دادند و مشخص شد كه شتران 
یك كوهانه از ش��ترهاي دوكوهانه و ش��تران دو رگه، میزان بیشتري شیر تولید 

مي كنند، در نتیجه باید به تغذیه و پرورش این نوع شتران همت گماشت.

خواص شير شتر

به گزارش روزنامة نیویورك تایمز به نقل از نش��ریة خلیج تایمز از ش��ارجه، 

1. Knoess
2 . Kharasor
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اس��تفادة درماني از ش��یر ش��تر را اولین بار دكتر س�باح الجاس�م از مركز طب 
س��نتي ش��یخ زاید در امارات متحدة عربي مطرح كرد. تولید RNAي نوتركیب 
از پادتن هاي موجود در ش��یر ش��تر به منظور درمان بیماري هایي مانند سرطان، 
آلزایمر، هپاتیت C و ایدز، طرحي است كه انجمن علوم و فناوري عرب بر روي 
آن تحقیق مي كند. دكتر الجاسم با مطالعات آزمایشگاهي، تأثیر مفید شیر شتر را 

در درمان بیماري هاي مزمن و جدي مانند سرطان اثبات كرد. 
بر اس��اس این تحقیق، ش��تر به بیماري جنون گاوي مبتال نمي شود، زیرا در 
س��رم خون و نیز در شیر شتر، مقادیر قابل توجهي پادتن هاي ضد ویروس وجود 
دارد كه این جانور را از ابتال به این بیماري مصون مي كند. دكتر الجاس��م معتقد 
است كه اهمیت بیماري هاي میكروبي دیگر مانند التهاب عروق لنفاوي، التهاب 
پستان، لپتسپیروزیس، كزاز، بوتولیسم، ریكتزیازیس، طاعون، پاراتوبركولوزیس و 

پاستورلوزیس در شتر، بسیار كمتر از دیگر حیوانات اهلي است.
یكي از تفاوت هاي پادتن هاي ش��تر و انس��ان، در وزن مولكولي نسبتًا پایین 
زنجیرة سنگین پادتن شتر است. پادتن هاي شتر به دلیل اندازة كوچك، اختصاصي 
بودن و قرابت باال، س��اختار س��اده و نیز قابلیت رسیدن به گیرنده ها و واكنش با 

آن ها، توانایي نفوذ به بافت هاي متراكم و اتصال به پادگن ها را دارند. 

●  شیر شتر برای تقویت عضلة قلب كودكان و جلوگیری از ابتال به 

بسیاری از انواع سرطان ها مفید است.

●  استفاده از شیر شتر در وعده های غذای روزانه به منظور درمان 

زخم معده، زخم اثنی عشر و بیماری های سرطانی توصیه می شود.
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جدول شمارة 3 ■ تركیب امالح معدني در شیر گاو و بز و مقايسة آن با شیر شتر

شیر بزشیر گاونام عناصر
شیر شتر

خاكسترمحلول
0/32%0/32%0/12%0/11%كلسیم
����0/59%0/10%فسفر
0/60%0/64%0/21%0/14%پتاسیم
0/03%0/03%0/02%0/01%منیزیم
0/30%0/23%0/04%0/06%سدیم
����0/26%0/11%كلورین

��0/01%گوگرد
جزء در 
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آهن
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������

روي
جزء در 
میلیون

3/0 PPR
������

مس
جزء در 
میلیون

3/0 PPR
������

●  شیر شتر، داراي پروتئین ویژه ای است كه نقشی مشابه هورمون 

انسولین دارد و در هر لیتر شیر شتر، چهل واحد از آن یافت می شود. این 

پروتئین میزان كلسترول خون را كاهش داده و مانع از تصّلب شرایین 

می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد كه تركیب اسیدهای آمینه در 

انسولین است و بر همین اساس،  شیر شتر مشابه تركیب هورمون 

میزان چربی گوشت شتر تنها 2ـ1 درصد است. 

●  شیر شتر در درمان ایدز مؤثر است. 
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● ویتامین C موجود در شیر شتر، 5 برابر بیشتر از شیر گاو است و 

چربي و الكتوز آن كمتر، اما انسولین آن بیشتر است؛ بنابراین شیر 

شتر گزینة مناسبي براي بیماران دیابتي یا افرادي است كه مبتال به عدم 

تحمل الكتوز هستند. 

دفع  را  اخالط  و  بلغم  و  كرده  روشن  را  صورت  رنگ  شتر  شیر    ●

می نماید؛ مقوی بوده و برای  درمان اوریون نیز مفید است.

●  شیر شتر ضد یبوست است.

●  شیر شتر براي درمان آب آوردگي مفاصل، بیماري هاي طحال، یرقان، 

سل، ترمیم زخم ها، تنگي نفس یا آسم، كم خوني و بواسیر بسیار مفید است. 

●  شیر شتر خاصیت الغركنندگي دارد و یك غذاي رژیمي محسوب مي شود.

اهالی اروپا حاال شير شتر می نوشند!1

دپارتمان توسعة صنایع لبنی اتحادیة اروپا اعالم کرد که از این پس شیر شتر 
هم در کنار ش��یر گاو و بز در اختیار مردم قرار می گیرد؛ البته با این تفاوت که از 

کشورهای عربی به اروپا صادر می شود.
اولريخ ورنری، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات دبی در مصاحبه با رس��انه های 

امارات متحدة عربی، یادآور شد: 
»همان  طوري که مردم از شیر گاو و یا بز استفاده می کنند، می توانند از شیر 
شتر نیز به راحتی استفاده کرده و بهره ببرند. شیر شتر به دلیل الکتوز پایین برای 

افرادی که نسبت به این ماده حساسیت دارند، مناسب است.«
وی خاطرنشان کرد: 

»شیر شتر مقادیر زیادی انسولین دارد و مزه و طعم آن هم مانند شیرهای گاو 
و بز است. به همین دلیل برای فرد مصرف کننده خوشایند است.«

1 . روزنامة اقتصادی آسیا، چهارشنبه، 16 تیر 1389.
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به  را  شیر  این  دارد  تصمیم  طرحی  طی  عربی  متحدة  امارات  دولت 

کشورهای عضو اتحادیة اروپا صادر کند، تا هم از این راه درآمدزایی 

کرده باشد و هم طعم این مادة غذایی را به اروپایی ها بچشاند.

در این گزارش، همچنین آمده اس��ت که قیمت هر لیتر ش��یر ش��تر 4 درهم 
معادل 72 پنس اس��ت، که البته از قیمت هر لیتر ش��یر گاو بس��یار ارزان تر تمام 
می ش��ود. این در حالی است که دولت امارات متحدة عربی قصد دارد از این شیر 

در تولید محصوالت لبنی هم بهره ببرد تا بتواند صادرات خود را افزایش دهد.

فوائد شير شتر

به  ابتال  از  جلوگیري  و  كودكان  قلب  عضلة  تقویت  براي  شتر  شیر 

بسیاري از سرطان ها مفید است.

اس��تفاده از ش��یر ش��تر در وعده هاي غذاي روزانه براي درمان زخم معده و 
بیماري هاي سرطاني توصیه مي شود. 

آخرین مطالعات علمي نش��ان مي دهد شیر شتر یك شیوة درمان مفید براي 
مداواي زخم اثني عشر و جلوگیري از ابتال به سرطان است.

در شیر شتر پروتئین ویژه اي وجود دارد كه نقشي مشابه هورمون انسولین دارد 
كه در هر لیتر شیر چهل واحد از آن یافت مي شود، این پروتئین میزان كلسترول 

خون را كاهش داده و مانع تصلب شرایین مي شود. 
نتایج مطالعات نش��ان مي دهد تركیب اس��یدهاي آمینه در ش��یر شتر مشابه 
تركیب هورمون انس��ولین است و بر همین اساس میزان چربي گوشت شتر تنها 

1 الي 2 درصد است. 
حكیم مهر � میزان ضد میكروبي لیپید هاي ش��یر ش��تر نسبت به شیر سایر 
حیوانات بیشتر و آنتي اكسیدان قوي تري دارد، این شیر خاصیت دارویي داشته و 

غذا نیز محسوب مي شود. 
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مرتضي خمیري، عضو هیئت علمي دانش��كده علوم و صنایع غذایي گرگان 
افزود: شیر شتر نسبت به شیر گاو، حاوي ده برابر آهن،  پنج برابر پتاسیم و ویتامین 
C، چهار برابر سدیم و سه برابر كلسیم و منیزیم و مقدار بیشتري اسید هاي چرب 
غیر اش��باع، پروتئین،  كلر و اسید فولیك بوده و آغوز آن سرشار از آنتي بادي ها و 

تركیبات ضد سرطاني است. 
وي گفت: چربي و الكتوز آن نس��بت به شیر گاو كمتر و انسولین آن بیشتر 
اس��ت و همین ویژگي موجب ش��ده گزینة مناس��بي براي افراد دیابتي، رژیمي 

حساس به الكتوز باشد.
عضو هیئت علمي دانشكدة علوم و صنایع غذایي گرگان اظهار داشت: شیر شتر 
براي درمان آب آوردگي مفاصل، یرقان، بیماري هاي طحال، سل، ترمیم زخم ها، 
تنگي نفس یا آس��م، كم خوني،  بواسیر، بسیار مفید است و خاصیت الغركنندگي 
دارد و یك غذاي رژیمي اس��ت. وي خاطرنشان كرد: تحقیقات نشان داده است 
كه پادتن هاي موجود در شیر شتر براي غلبه بر بیماري هایي مانند سرطان، ایدز، 
آلزایمر و هپاتیت C مفید اس��ت. برات علي زارعي، دانش��جوي كارشناسي ارشد 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگان.
مصرف شیر شتر در بسیاري از كشورهاي عربي امري كاملًا عادي است. 

 C و  B سازمان ملل به دنبال شیري است كه سرشار از ویتامین هاي

باشد و ده برابر شیر گاو آهن داشته باشد، این سازمان بازار كشورهاي 

غربي را براي این محصول هدف گرفته است. 

شیر شتر كه اندكي نمك دارتر از شیرهاي معمول است،  در كشورهاي عربي 
بسیار استفاده مي شود و براي تهیة پنیر هم كاماًل مناسب است. 

چند فروش��گاه بسیار معتبر انگلس��تان از جمله هرودز1 و فورتنوم و میسون2 
آمادگي خود را براي پخش این محصول اعالم كرده اند. 

1. Harrods
2. Fortnum & Mason
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تحقیقات نش��ان داده اس��ت كه این ش��یر عالوه بر داش��تن مواد معدني و 
ویتامین ها، آنتي بادي هاي موجود در ش��یر ش��تر به مبارزه با بیماري هایي چون 

سرطان، ایدز،  آلزایمر و هپاتیت نوع C كمك مي كند. 
با توجه به این خواص بي نظیر، امكان دارد این شیر مواد ضد دیابت و عوارض 

قلبي نیز داشته باشد كه تحقیق در این زمینه ادامه دارد. 
ش��عبة مواد غذایي س��ازمان ملل،  س��ازمان غ��ذا و كش��اورزي )FAO(، از 
تولیدكنندگان شیر شتر، از موریتاني گرفته تا قزاقستان، خواسته است تا به فروش 

شیر شتر به غرب بپردازند. 
این س��ازمان امیدوار است كه س��رمایه گذاران و شركت كنندگان در این امر، 

موجب رونق بازار این محصول شوند.
به گفتة آنتوني بنت1، متخصص فرآورده هاي گوش��تي و لبني: »FAO این 

تجارت پتانسیل بسیار باالیي دارد، شیر مساوي پول است.«
البته به گفته FAO، براي فراهم كردن بازار شیر شتر باید مشكالت موجود در 
مسیر تولید، صنعتي سازي و بازاریابي آن حل شود. یك مشكل در خود شیر نهفته 
است، تا كنون این  طور به نظر مي رسد كه این شیر با روش )UHT حرارت دادن 

بسیار زیاد( كه براي ماندگاري شیر انجام مي گیرد سازگار نیست. 
شیر شتر در درمان ایدز و سرطان مؤثر است.

یكي از تفاوت هاي پادتن هاي ش��تر و انس��ان در وزن مولكولي نسبتًا پایین 
زنجیرة س��نگین پادتن شتر است. پادتن  هاي شتر به دلیل اندازة كوچك، ساختار 
س��اده، اختصاصي بودن و قرابت باال و قابلیت رس��یدن به گیرنده ها و واكنش  با 
آن ها، توانایي نفوذ به بافت هاي متراكم و اتصال به پادگن ها را دارند. ش��یر شتر 
در درمان ایدز و سرطان مؤثر است. دانشمندان عرب خواص درماني تازه اي را در 
شیر شتر یافته اند كه مي تواند بیماري هاي صعب العالج و مزمني مانند آلزایمر، ایدز 
هپاتیت سي، و سرطان را درمان كند. به گزارش روزنامة نیويورك تايمز به نقل 
1. Anthony Bennett
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از نشریة خلیج تایمز از شارجه، استفادة درماني از شیر شتر را اولین بار دكتر سباح 
الجاسم از مركز طب سنتي شیخ زاید در امارات متحدة عربي مطرح كرد. تولید 
RNA نوتركیب از پادتن هاي موجود در شیر شتر به منظور درمان بیماري هایي 
مانند سرطان، آلزایمر، هپاتیت سي و ایدز، طرحي است كه انجمن علوم و فناوري 
عرب بر روي آن تحقیق مي كند. دكتر الجاس�م با مطالعات آزمایش��گاهي تأثیر 
مفید شیر شتر را در درمان بیماري هاي مزمن و جدي مانند سرطان اثبات كرد. بر 
اساس تحقیق دكتر الجاسم شتر به بیماري جنون گاوي مبتال نمي شود، زیرا در 
سرم خون و شیر شتر مقادیر قابل توجهي پادتن هاي ضد ویروس وجود دارد كه 

این جانور را از ابتال به این بیماري مصون مي كند. 

فوائد خوردن شیر شتر 
یك مجلة تخصصي علوم ش��یمي اعالم كرد: شیر شتر براي درمان بیماري 

زخم معده و تصلب شرایین بسیار مفید است. 
به گزارش خبرگزاري االخبار االسالمیه،  این مجله كه در عربستان به چاپ 
مي رسد نوشت: شیر شتر براي تقویت عضلة قلب كودكان و جلوگیري از ابتال به 

بیماري از سرطان ها مفید است. 
خانم دكتر سیدات عبدالمجید، عضو هیئت علمي دانشكدة علوم پایة شهر 
دّمام عربستان در پژوهش خود استفاده از شیر شتر را در وعده هاي غذاي روزانه، 

براي درمان زخم معده و بیماري هاي سرطاني خواستار شد. 
وي در پژوهش خود تاكید كرد: آخرین مطالعات علمي نش��ان مي دهد شیر 
ش��تر یك شیوة درمان مفید براي مداواي زخم اثني عشر و جلوگیري از ابتال به 
سرطان است این مجله افزود: در شیر شتر پروتئین ویژه اي وجود دارد كه نقشي 
مشابه هورمون انسولین دارد كه در هر لیتر شیر چهل واحد از آن یافت مي شود، 
این پروتئین میزان كلسترول خون را كاهش داده و مانع تصلب شرایین مي شود. 
اين پژوهش�گر عربس�تاني تأكید كرد: نتایج اولیة مطالعات نشان مي دهد، 
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تركیب اس��یدهاي آمینه در ش��یر شتر مشابه تركیب هورمون انسولین است و بر 
همین اساس میزان چربي گوشت شتر تنها 1 الي 2 درصد است.1

 http://asriran.com/view.php?id=43476 منبع خبر: عصر ایران

1. ابراهیم ایراندوست، مدیریت شركت غذاي سالم.
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منافع و مضاّر انواع گوشت

گوش��ت و مش��تقات آن، مواد غذایی مرغوبی به شمار می روند که خوردن آنها 
می تواند باعث بروز عادات غذایی مختلفی برای مصرف کنندگان شود که برخی از این 
عادت های غذایی می توانند مشکالت اقتصادی و بهداشتی برای مصرف کنندگان در 
پی داشته باشند؛ از جملة این عادت ها، می توان به خوردن گوشت به صورت خام، یا 
تخمیرشده اشاره کرد. برخی از مطالعات نشان می دهد که روش های مصرف گوشت 
و یا بازاریابی آن، در مواردی، باعث انتشار گستردة بیماری هایی در کشورهای عربی 
می شود، چرا که در جوامع عربی میهمانی ها و سفره های بزرگی ترتیب داده می شود 
که در آن میهمانان زیادی شرکت کرده و تمامی افراد بر سر این سفره ها می نشینند 
و چنانچه در این میهمانی ها گوشت آلوده ای مصرف شود، این افراد به بیماری مبتال 
خواهند شد. از این رو مقامات بهداشتی محلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت زیادی 
براي بهداشت گوشت و مشتقات آن و روش های تولید و مصرف آن قائل هستند. 
مشکلی که همچنان باقی و پابرجاس��ت تغییر عادت های غذایی مردم در رابطه با 

مصرف گوشت و فرآورده های گوشتی است که حل آن آسان به نظر نمی رسد.
آدم��ی از دوران کودکی به خوردن ان��واع معینی از غذاها عادت می کند و به 
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همین دلیل از خوردن س��ایر غذاهایی که به آن عادت ندارد و یا غذاهایی که به 
دلیل برخی از اعتقادات دینی، اجتماعی و عرفی تحریم ش��ده اس��ت، خودداری 
می کند؛ به عنوان مثال، بسیاری از شهرنشینان به علت عادت نکردن به مصرف 
گوش��ت ش��تر، از خوردن آن خودداری می کنند. برخی از آنه��ا بر این باورند که 
گوشت شتر دیرپز بوده و بوی ناخوشایندی دارد و همچنین باعث طوالنی شدن 

دوران حاملگی در زنان باردار می شود.
در س��ال 1994 میالدی، بخش پرواربندی مرکز تحقیقات دامپروری سودان، 
یک بررسی تحقیقاتی در خصوص مطالعة راهکارهای مختلف در خصوص کمبود 
گوشت، روش مصرف افراد، نوع گوشت مورد عالقة مردم و روش های پخت آن و 
به ویژه مصرف گوشت شتر و بهداشت گوشت انجام داد؛ اما در حقیقت، این بررسی 
نتوانس��ت دیدگاه های واقعی مصرف کنندگان سودانی را به خوبی نشان دهد، زیرا 
در گروه معینی از مصرف کنندگان صورت گرفته بود که بیشتر آنها افرادی با درآمد 
محدود بودند. در همین بررسی، مشخص گردید که گوشت گوسفند در رأس لیست 
گوشت مصرفی )35�80 درصد( است، زیرا مصرف کنندگان معتقد بودند که گوشت 
گوسفند، گوشتی خوش طعم، زودپز و در دسترس همگان است، اما میزان مصرف 
گوشت گاو با توجه به شرایط اقتصادی مصرف کننده از لحاظ اهمیت در مرتبة دوم 
و در ح��دود 39�13 درصد بود، در حالی که به علت عدم عادت و یا اعتقادات غلط 
و ناروا دربارة گوش��ت شتر، میزان مصرف آن در بین مصرف کنندگان در حد صفر 
بود. مصرف گوشت سفید نیز به علت گرانی و به علت عدم عادت در مصرف روزانة 
آن چیزی در حدود 93�2 درصد بود. بیشتر مصرف کنندگان )28�89 درصد( اظهار 
نمودند که بهترین جای الشه، گوشت ران1 است. اما در خصوص روش های پخت 
گوشت،  50 � 58 درصد افراد گوشت سرخ کرده را ترجیح می دادند و 10�23 درصد 

1 . این در حالی است که در فرهنگ تغذیة اسالمی و در روایات منقول از نبی مکّرم اسالم و ائمة معصومین7، 
بهترین جای مورد اس��تفادة الشة گوسفند، س��ر دست است که از کانون اسافل جسم گوسفند )مخرج و دستگاه 

تناسلی( به دور است.
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طرفدار گوشت فرآوری شده بودند و در حدود 35�71 درصد پخت عادی را مناسب 
می دانستند. از همین  جا می توان دریافت که در خصوص مصرف و پخت گوشت، 
س��لیقه های مختلفی وجود دارد که عواملی نظیر محیط زیس��ت، عرف و عادت و 

روان شناسی مصرف در آن مؤثر است.
گوشت شتر منبع خوبی برای بسیاری از مواد غذایی مهم و مورد نیاز بدن 

است. این گوشت حاوی موادی با ارزش غذایی باال و تعدادی از ویتامین های 

مفید و مورد نیاز بدن است که شامل ویتامین B کمپلکس و برخی عناصر 

معدنی مهم نظیر آهن، فسفر و کلسیم می شود. همچنین گوشت شتر قدرت 

مخصوصی در نگهداری هرچه بیشتر آب دارد که این خاصیت، اهمیت زیادی 

در تعیین برخی خواص طبیعی گوشت دارد. گوشت شتر از جهت ترکیب 

شیمیایی، با گوشت سایر دام های اهلی تفاوت دارد.

جدول شمارة 4 ■ محتويات گوشت تازة شتر
 خاكستر

)%(

پروتئین خام چربی خام )%(

)%(

 رطوبت

)%(
0/891/1519/5278/7

جدول شمارة 5 ■ تجزيه و تحلیل شیمیايی گوشت تازة شتر
نسبت )%(تركیبات

5/8عدد هیدروژنی
0/23اسیدهای چرب
0/76عدد پیروكسید

75/11كلسترول  )میلی گرم/ 100 گرم(
33/87رنگدانه ها )میلی گرم/ 100 گرم(

49/87اكسی میوگلوبین
16/35میتامیوگلوبین

گوشت شتر در مقایسه با گوشت گاو میزان كمتری چربی، پروتئین و خاكستر 
دارد. پروتئین های گوش��ت شتر فاقد اس��یدهای آمینة ضروری نظیر تریپتوفان، 
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والین، لیوس��ین و ایزولیوسین و همچنین اس��ید آمینة نیمه ضروری هیستیدین 
است. گوشت ش��تر همچنین در مقایسه با گوشت س��ایر دام های اهلی، دارای 
س��دیم بیشتر و پتاسیم كمتری اس��ت كه این امر با متابولیسم آب در بدن دام 
ارتباط مس��تقیمی دارد. باید افزود كه نس��بت كلسیم فقط در عضالت ران زیاد 
است، اما نسبت آهن و روی در گوشت شتر كمتر از میزان آن در گوشت دام های 

اهلی دیگر است.
عبداهلل1 و هم كارانش در یك بررسی روی تركیبات شیمیایی گوشت شتر به 
كار رفته، در صنایع كالباس سازی و تأثیر آن بر روی خصوصیات حسی، شیمیایی 
و میكروبیولوژی، مشاهده كردند كه گوشت شتر دارای رطوبتی مابین 77 درصد تا 
93/9 درصد و چربی معادل 1� 18 درصد و خاكستر معادل 4� 8 درصد بر اساس 

وزن مادة خشك است.
تركیب شیمیایی گوشت شتر اختالف زیادی با تركیب شیمیایی گوشت دام های 
اهلی دیگر و به ویژه گاو ندارد. دیده شده كه گوشت شتر در مقایسه با گوشت گاو، از 

رطوبت باالتری برخوردار بوده و پروتئین و چربی کمتری دارد.

خصوصيات حسی و فيزيكی گوشت شتر

گوشت شترهای جوان كه سن آنها بین 1 تا 3 سال است، نرم تر و خوش طعم تر از 
گوشت شترهای بزرگسال است كه معمواًل گوشتی سفت و دیرهضم دارند. هرچه سن 
حیوان بیشتر شود، از میزان نرمی گوشت نیز كاسته می شود؛ از این رو همان طور كه 
زايد و همكارانش )1991( نیز مطرح ساختند، پیشنهاد می شود كه بهتر است شترهای 

یك ساله را برای مصرف گوشت ذبح کرد.
بیالیه و همكارانش )1981( اظهار كردند كه گوش��ت ش��ترهای كم  سن  و 
س��ال از جهت مزه و طعم و نرمی، ش��بیه به گوش��ت گاو اس��ت. مطالعاتي که 
1 . Abdollah
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در زمینة اس��تفاده از گوش��ت شتر در همبرگرس��ازی انجام شده نشان می دهد 
که در این نوع همبرگرها به درجات مختلف گوش��ت گاو اضافه ش��ده اس��ت. 
ای��ن همبرگرها در اختیار گروهی از صاحب  نظ��ران قرار گرفت تا از نظر تمامی 
خصوصیات حس��ی نظیر رنگ، بو، طراوت، نرمی و درجة پذیرش مصرف كننده، 
مورد بررس��ی قرار گیرند. مشاهده ش��د كه صفت »نرمی« در همبرگرهایی كه 
میزان بیش��تری گوشت شتر داشتند، واضح و آش��كار است؛ صفت »كم وزنی« 
همراه با افزایش نسبت گوشت شتر در همبرگرها، افزایش می یابد. گفتنی است 
كه گوشت شتر برای تهیة تمام انواع غذاهای مورد مصرف آدمی كه از گوشت 
حیوانات دیگر تهیه می شوند نظیر گوشت های سرخ كرده، پخته و فرآوری شده، 

مناسب است. 
است،  دیرپز  شتر  گوشت  كنند  گمان  مردم  تا  شد  باعث  كه  عللی  اما 

استفاده از گوشت شترهای پیر و مسن است؛ زیرا هرچه عمر شتر باال 

رود پیوندهای موجود بین الیاف بافت همبند افزایش می یابد و كمتر 

تحت تأثیر حرارت و آنزیم ها قرار می گیرند. 

قابل ذكر اس��ت كه گوشت شترهای مس��ن و پیر برای سرخ كردن مناسب 
نیستند، زیرا به علت داشتن میزان زیادی كالژن، دیرپز هستند؛ اما می توان این 
گوش��ت را فرآوری كرده و از آن مارتادال و ی��ا كالباس تهیه كرد و یا این كه آن 
را همانند س��ایر گوشت ها، خش��ك كرده و برای مدت طوالنی در روغن حیوانی 
نگهداری كرد. از این رو پیشنهاد می شود مصرف كنندگان گوشت شتر را تجربه 
كنند، زیرا آدمی می بایس��ت با توجه به س��رعت وقوع حوادث در دنیای امروز و 
تغییراتی كه هر از چندي در محیط زیست پیرامون ما رخ می دهد و شامل جنگ ها 
و بیماری ها و بالیای طبیعی اس��ت، بر مصرف تمامي انواع گوشت های موجود 
عادت كند. این امر در كشورهای غربی اتفاق افتاد و مصرف كنندگان برای فرار از 

بیماری جنون گاوی، به خوردن گوشت تمساح و شترمرغ روی آوردند.
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چربی شتر

چربی شتر همانند چربی سایر انواع دام های اهلی بر اساس تكنیك های متداول 
فرآوری، فرآوری شده و مورد استفاده قرار می گیرد. بیالیه و همكارانش )1988( اظهار 
می كنند كه رنگ چربی شتر، سفید است كه گاهی اوقات رنگ سفید آن به سرخی 
می زند و تفاوت قابل مالحظه ای بین الشه های مختلف حیوانات مشاهده نشده است، 

به  رغم آنكه آنها از نظر سنی با هم اختالف داشتند. 
وزن چربی كوهان شتر تقریبًا 82/1 درصد از وزن كل چربی بدن شتر 

را تشكیل می دهد. میزان چربی موجود در كوهان، شترهاي دوكوهانه در 

حدود 100 كیلوگرم برآورد می شود. 

در برخی از مناطق، كوهان شتر به عنوان غذایی خوش طعم مورد استفاده قرار 
گرفته و به شكل خام یا آب پز مصرف می شود و در هنگام كمبود غذا، به عنوان 

منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوة طبخ غذا با گوشت شتر1

به  رغم باور ناصحیح بس��یاری از مردم که گوش�ت شتر را کمی شیرین مزه 
می دانند، راسته و سردست گوشت این حیوان به صورت کباب كوبیده و چنجه با 
کمی چربی کوهان آن بسیار لذیذ بوده و فوق العاده لطیف است، به طوری که اگر 
از قبل، کسی نداند که کباب گوشت چه حیوانی را خواهد خورد )با توجه به باور 
قبلی، اگر بداند ذهنیت منفی پیدا خواهد کرد(، اصاًل باور نمی کند که این کباب با 

گوشت شتر بوده، زیرا خوشمزه تر از گوشت بّره است.
گوشت چرخ کردة این حیوان صبور که در عین بزرگی جثه و قد بلند آن، بسیار 
افتاده و رام است، برای درست کردن کباب کوبیده، کباب بشقابی، شامی، کوفته 

1 . آقای ابراهیم ایران دوست؛ مدیر شرکت غذای سالم، غذای سّنتی.
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و هرگونه غذایی که با گوش��ت چرخ کرده درس��ت می شود، غذایی بسیار مطبوع 
و لذیذ خواهد ش��د و آن گاه متوجه خواهید ش��د که چرا تا کنون از چنین گوشت 
س��الم و لذیذی غفلت نموده و در ازایش گوش��ت گاو و گوس��اله که طبعی سرد 
دارد، جایگزین شده اس��ت. واقعًا کدام اراده و خواست استعماری در کار بوده که 
»غذاهای ایرانی با طبع گرم« با غذاهای فرنگی با طبع سرد که سرمنشأ پیدایش 
بسیاری از بیماری ها از جمله آلزایمر، پارکینسون، ام. اس.، ضعف گوارشی، پوکی و 
نرمی استخوان )راشیتیسم(، پیری زودرس، ناتوانی و بی میلی جنسی، ناراحتی های 
روحی و عصبی )به علت افزایش رطوبت و سردی در الیه های خاکستری مغز و نیز 
ایجاد رخوت و سستی در بافت ها و نرون های عصبی در انتقال پیام رسانی( است، 
صدها بیماری دامن گیر مغرب زمین بر مردم ما نیز به تدریج مس��لط و داروهای 
شیمیایی ره آورد غرب هم برایمان به ارمغان آمده و جایگزین آن غذاهای به ظاهر 

ساده اما جادویی و گرماآفرین گشته است.
پیامبر اسالم9 مي فرماید: 

»گوش��ت شتر غذای دنیا و آخرت اس��ت و اگر از خداوند بخواهم که هر روز 
برای من مقّدر فرماید، می پذیرد.«

بزرگ تري�ن خیانت به يک ملت، »تغییر فرهنگ در تغذية آنهاس�ت.« آیا 
در نسل گذشته، کودکان خردسال مبتال به ضعف بینایی، شنوایی و صرع بودند؟ 
بیاییم با زنده کردن سنت های غذایی نیاکانمان، از مرگ زودرس جلوگیری کنیم.
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شگفتي هايي از خلقت شتر

کلمة »نعم« یعنی »شتر«، و به گاو و گوسفند نیز اطالق می شود و اینکه در 
جای دیگر، قرآن كریم بشر را به آفرینش فوق العادة شتر متوجه می سازد:

»افال ينظرون الی االبل کيف خلقت...«
به  جاست كه مختصری از عجایب خلقت شتر را یادآور شویم:

1� شتر پستانداری است که کیسة صفرا ندارد.
2� محتویات معده اش را می تواند به حجم زیاد به دهان آورده و بازگرداند.

3� اعضای ظاهری اش نیز منتخبی از عضوهای پستانداران دیگر است، مثاًل 
لبش از خرگوش و... که همه می دانند.

4� بهترین ضریب اتکاء در انتخاب س��طح، دست ها و پاهایش برای عبور از 
شن ها به کار برده شده است.

5� دشمن و خطر را از فاصلة بسیار زیاد حس می کند.
6� بلند شدن شتر از زیر بار سنگین با توجه به نقش توزین اهرم ها به وسیلة 

گردن درازش انجام می شود.
7� گلبول های بیضوی هسته دار قرمز خون او با سایر پستانداران فرق دارد.
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8� هرگاه جادة اصلی وی به سوی مقصد با شن یا برف پوشیده و بدون آثار 
بماند، شتر راه را گم نکرده و طریق خود را طی می کند.

9� پایان رشدش در 5�6 سالگی است که می توان از او کار گرفت.
10� طرز مقاربت شتر از پشت بوده و هنگام زایمان، ساربان جهت کمک به 

شتر برای بیرون آوردن حاشی شتر )نوزاد شتر( مساعدت می نماید.
11� س��رعتش در صحاری به 12 كیلومتر و در تندروها )جماز( حتی به 24 

کیلومتر در ساعت می رسد )که یک هفته استراحت به آنها داده خواهد شد(.
12� به عادات و رس��وم شتر باید احترام گذارد و از جای قدیمی به جدید که 

آورده مي شود، باید به او تعارف کرد.
13� از عجایب شتر آن است که اغلب در حال بیماری هم کار می کند، ولی 
ناگهان افتاده، تلف می ش��ود و اگر ش��تری در قطار ردیف ش��تران بغلتد، ساربان 

می داند که مرده است.
14� 20 الی 30 فرس��خ در مدت 30 الی 55 ساعت می تواند محموالت خود 

را با چرای عادی حمل کند.
15� در شنزار بهتر از فالت و کوه کار می کند.

16� راهی را که قباًل رفته است، اگر بداند به بی آبی مجدد دچار خواهد شد، 
ُهنار برمی دارد )ش��تری پس از 17 روز در حرارت 37 درجة سانتی گراد با خوردن 
یونجه و برگ های خش��ک نخل در صحرای س��وزان، ی��ک مرتبه صد لیتر آب 

خورد(.
17� چش��م شتر همانند چش��م مرغان، دارای یک دریچه است که در مواقع 
ضرورت بر دیدگانش کش��یده می شود؛ همچنین بینی ش��تر پرده ای دارد که در 
طوفان های ش��دید نمی توان��د حالت خفگی برای او ایجاد کند و در ش��نزارهای 

طوفانی به خوبی راه روی می كند.
18� علت کینه توزی شتر: از آنجا كه شتر به شدت عاطفی است، در اثر حزن 
و اندوه همچون انسان »اشک« می ریزد، شاید کمتر حیوانی مانند شتر از شدت 
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عاطفه برخوردار باش��د و در اثر همین لطافت و ظرافت روحی، اگر به احساسات 
وی به ویژه در مورد بچه اش توجه نشده و به او ظلم شود، تا وقتي كه انتقام نگیرد، 
آرام و ق��رار نخواهد گرفت، لذا این حیوان مظلوم و صبور را »کینه ای« خوانده اند 

که منصفانه نیست.
19� اگر ش��تر آبس��تن را در جای تنگی به دور چیزی بچرخانند، بچة خود را 

سقط خواهد کرد.
20� اگر شتری را چشم بسته مجبور به مقاربت با مادرش کنند و بعد متوجه 

شود، بیضه ها و آلت خود را با دندان  خود می کند.
21� معده و رودة شتر در هضم مواد سلولزی قوی است و از این رو می تواند 
مدت ها فقط خار بخورد و چون خار عنصر سدیم زیاد دارد، لذا شیر شتر کمی ترش 

و شور بوده و احتیاج به جوشاندن و یا پاستوریزه کردن ندارد.
22� در مواقع ضروری که ش��تر با گرسنگی روبه رو مي شود، از ذخایر چربی 

خود که در کوهان است، استفاده می کند.
23� غذاي ش��تر اکثراً »خارشتر« است؛ بر خالف زبان بسیار نرمی که دارد، 
غی��ر قابل باور و تصور اس��ت که زبان به آن لطیف��ی، چگونه خار به آن تیزی و 
زبری را نرم و قابل بلع خواهد کرد. خداوند مهربان چه »اثر اسیدی« را در بزاق 
و دهان آن حیوان قرار داده که می تواند خار خش��ک و خشن را نرم كرده و قابل 

خوردن نماید.
از  اینكه غذای آن حیوان است، خود نیز یکی  از  خارشتر صرف  نظر 

داروهای گیاهی بسیار اعجاب انگیز است که در دفع سنگ کلیه و مثانه، 

مداوای خونریزی و هموروئید )بواسیر( و ده ها بیماری دیگر، خواص 

کتاب  در  خداوند  که  دالیلی  صدها  از  یکی  شاید  دارد؛  معجزه آسایی 

به »چگونگی خلقت شگفت انگیز شتر«  اشاره  مقّدس و آسماني خود 

دارد، داللت بر برخی از همین عوامل باشد.

پس جا دارد در انتخاب غذا و مواد پاک و س��الم آن بیشتر دقت کنیم تا شاید 
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رابطة بین آیة شریفة »کلوا من طیبات و اعملوا عماًل صالحًا« برایمان محقق گردد. 
به راستی اگر ما قادر نیستیم به تنهایی آلودگی هوای شهرمان را اصالح کنیم، آیا 
واقعًا قادر نخواهیم بود در انتخاب غذا که با سالمت روح و جسم، بیماری، صحت 

و طول عمرمان ارتباط مستقیم دارد، تصمیم بگیریم؟!
24� با اضافه کردن کمی پیاز و سیر رنده شده و قدری سماق نرم شده )برای 
رفع غلظت خون و رفع گرفتگی عروق( و اضافه شدن طعم چاشنی ترش به مزة 
کباب تهیه شده از گوشت ش��تر، خوشمزگی کباب دوچندان خواهد شد. مصرف 
لیموترش تازه همراه با س��یر رنده ش��ده نیز در باز ش��دن رگ ها مؤثر بوده و این 

ترکیب معجون شگفت آوری است.
25� انس��ان، گوش��ت هر حیوانی را كه مصرف کند، خوی و خصلت همان 
حیوان را پیدا خواهد کرد؛ اگر براي مدت طوالنی گوش��ت ش��کار مصرف شود، 
در روی صورت و گردن قرمزی و برافروختگی ظاهر ش��ده و انس��ان ناخودآگاه 
»تندخو، پرخاشگر و...« خواهد شد. برعکس، اگر مدتی از خوردن غذاهای حیوانی 
صرف نظر نموده و غذاهای گیاهی میل نماید، کاماًل نرم خو و سلیم و فروتن شده 

و حتی »ُتن و لحن صدای او« نیز پایین خواهد آمد.
و  بی غیرتی  خصلت  خوک،  گوشت  كردن  مصرف  که  همان  طور  لذا 

خوک صفتی را به مصرف كننده منتقل می نماید، ارمغان مصرف گوشت 

شتر نیز »بردباری، صبوری و گذشت« خواهد بود.

طرح يک پيشنهاد در جهت اشتغال زايی

جمهوری اسالمی ایران به وسعت 1.650.000 کیلومتر مربع، منطقة کویری 
گسترده ای به وسعت تقریبی یک سوم از مجموع وسعت کل ایران دارد که همراه 
با منابع بزرگی در مناطق کویر و ش��هرهای حاش��یة کویر است. در این مناطق 
می توان به صنعت پرورش شتر روی آورد و زمینه های رشد و توسعه و اشتغال 
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بسیاری از مردم پرتالش این مناطق را فراهم نمود. خارهای بیابان منبع پربرکت 
غذایی این حیوان بردبار و صبور اس��ت ک��ه با مقدار كمي آب، می توان به منابع 
سرش��اری از تولید گوش��ت و شیر شتر دس��ت یافت تا آنجا که تحت برنامه ای 
منس��جم ضمن پاسخ گویی به نیازهای داخلی کشور به صادرات آن نیز می توان 

اقدام کرد.
در اینجا فقط همت مردمی و حمایت دولت و جهاد کشاورزی نیاز است 

تا در جهت رشد و توسعه و ترویج این کار خداپسندانه پشتیبان راهمان 

از آنکه رضای  باشد؛ و منافع مادی و معنوی و برکت فراوان ناشی 

خداوند متعال و خشنودی و رفاه خلق خدا را در پی خواهد داشت.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
»العاقل یکفیه االشاره...«

مباحث علمي، تحليلي فرآورده هاي شير شتر

شتر، دام با اهمیت
بر اساس آمار منتشر شده توسط س��ازمان خواروبار جهاني در سال 2008، از 
جمعیت 228/ 664/ 24 نفري ش��تر در جهان تنه��ا 000/ 152 )0/6 درصد( به 
ایران اختصاص دارد. این آمار همچنین نشان مي دهد كه بیشترین جمعیت شتر 
جهان، در قارة آفریقا متمركز بوده و تنها بخشي از آن در كشورهاي حاشیة خلیج 
فارس و دریاي عمان قرا دارد. با وجود این، رتبة اول تحقیقات شتر در جهان به 
هیچ یك از كشورهاي دارندة این دام تعلق نداشته و آمریكا با 811 مقاله )18/19 
درصد كل مقاالت( این رتبه را احراز كرده اس��ت. جمهوري اس�المي ايران، در 
زمینة تحقیقات ش��تر، با تولید 197 مقاله )4/42 درصد كل مقاالت( رتبة هفتم 
جهان را در اختیار دارد. س��ؤال مشخص این است كه چرا باید كشورهاي غربي 
با وجود عدم دسترس��ي محلي به این دام، رویكرد جدي در تحقیقات این دام را 
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داش��ته اند؟ به عبارت دیگر چه ویژگي هایي در این دام وجود دارد كه سبب شده 
تا عالقه به انجام تحقیقات پیشرفته در این دام افزایش یابد؟ آنچه مسلم است، 
رویكرد مثبت كش��ورهاي غربي به تحقیقات شتر را باید در ویژگي هاي منحصر 
ب��ه فرد این گونه، دامي جس��ت وجو كرد. دامي، كه رس�ول مكرم اس�الم9 
از آن ب��ه عنوان عزت دهندة اهل آن یاد كرده اس��ت. از دیرباز ش��تر نه  تنها به 
عنوان غذا، بلكه به عنوان دامي با محصوالت شفا بخش مطرح بوده است. شیر، 
ادرار، كوهان و گوش�ت ش�تر در درمان پاره اي از بیماري ها مورد اس��تفاده قرار 
مي گرفته است. تحقیقات جدید، خواص و ویژگي هاي قابل توجهي را در شیر و 
ایمونوگلوبولین هاي شتر نشان داده است. فقدان زنجیرة سبك، قابلیت نفوذ پذیري 
س��لولي باال، عبور از س��د خوني � مغزي، ویژگي  باال، مقاوم��ت در برابر حرارت 
ب��اال، مقاومت در برابر تغیی��رات pH و حاللیت مطل��وب در آب از ویژگي هاي 
ایمونوگلوبولین هاي شتر است كه سبب اهمیت این دام در نزد پژوهشگران شده 
به طوري كه اس��تفاده از آن در درمان و تش��خیص بیماري ها مورد توجه خاصي 
قرار گرفته اس��ت. به طور خالصه تحقیقات پیرامون شیر و ایمونوگلوبولین هاي 
شتر با رویكرد تولید محصول تجاري و قابل عرضه به جهان باید در اولویت هاي 
تحقیقاتي كش��ورهاي دارندة شتر قرار گیرد. با امید آنكه در آیندة نه چندان دور، 
بخشي از درآمد ناخالص  ملي این كشورها از طریق عرضة محصوالت بیولوژیك 

حاصل از شیر و ایمونوگلوبولین هاي شتر تأمین شود.  

اثر آنتي اكسيدانتي مخلوط بتاكازئين شير شتر و آلوئين 

نق��ش تغدیه در س��المت جامعه بس��یار مه��م و مؤثر اس��ت. اس��تفاده از 
آنتي اكس��یدانت هاي طبیعي در س��بد غذایي روزانه باع��ث كاهش بیماري هاي 
مزمن از جمله س��رطان و بیماري هاي قلبي عروقي مي ش��ود. در سال هاي اخیر 
ت��الش فراواني به منظور تولید محص��والت غذایي كه تركیبات هدفمند مؤثر و 
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آنتي اكس��یدانت هاي طبیعي مختلفي دارند، صورت گرفته است به این دلیل كه 
آنتي اكس��یدانت هاي مختلف در بدن عملكرد هاي مختلفي دارند. آلوئه ورا گیاهي 
اس��ت كه سابقة دیرینه در درمان بیماري هاي مختلف دارد. اثرات آنتي اكسیداني 
و آنتي دیابتي و ایمني زایي این گیاه مسجل شده است آلوئه ورا تركیبات متعددي 
دارد كه از میان آن ها آلوئین و آنتي اكینون از اهمیت خاصي برخوردار هستند. در 
این تحقیق خاصیت آنتي اكسیدانتي پروتئین بتاكازئین شیر شتر و آلوئین بر اساس 
روش طیف سنجي با استفاده از رادیكال ABTS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج 
این تحقیق نش��ان داد با توجه به ساختار خاص بتاكازئین شیر شتر، این پروتئین 
خاصیت آنتي اكسیدانتي باالیي دارد. همچنین تركیبات آلوئین میان تمام تركیبات 
پلي فنلیك آلوئه ورا بیشترین خاصیت آنتي اكسیدانتي را از خود نشان داد. هنگامي 
كه از مخلوط بتاكازئین و آلوئین استفاده شد این كمپلكس خاصیت آنتي اكسیدانتي 
بیشتري از خود نشان داد. با نتایج این تحقیق مي توان دریچه اي جدید به سوي 

تولید كمپلكس هاي آنتي اكسیدانت هاي خوراكي و اثرات مفید آن ها گشود.

ارزش غذايي شير شتر 

ش��یر تركیبات مفیدي دارد كه تامین كنندة عناص��ر مغذي حیاتي،  تركیبات 
ایمونول��وژي و تركیب��ات فعال بیولوژي هس��تند. جزء پروتئیني ش��یر تركیبات 
ارزش��مندي با فعالیت بیولوژیك��ي گوناگون دارد. تحقیقات نش��ان مي دهد كه 
پروتئین هاي شیر پیش ساز بسیاري از پپتیدهاي فعال زیستي هستند. این پپتیدها 
به صورت غیر فعال در پروتئین هاي شیر وجود دارند كه ضمن پروتئولیز ناقص با 
استفاده از آنزیم هاي گوارشي، تخمیر و یا آنزیم هاي میكروبي به قطعات پپتید ي 
با فعالیت زیستي متعددي تبدیل مي شوند. در حال حاضر شیر گاو به عنوان منبع 
اصلي پپتیدهاي فعال زیس��تي مطرح است. از نظر نوع مقدار پروتئین هاي شیر 
شتر با شیر انسان قابل مقایسه است كه این خود ارزش غذايي شیر شتر را براي 
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مصرف انسان مي رساند. شیر شتر مانند شیر انسان فاقد پروتئین بتاالكتوگلوبولین 
كه باعث ایجاد آلرژي در بدن برخي نوزادان مي شود، و پروتئین اصلي فاز سرمي 
آن آلفا الكتالبومین اس��ت. مطالعات نش��ان داده اند كه رادیكال  هاي آزاد و سایر 
گونه هاي اكسیژن فعال كه باعث آسیب هاي اكسیداتیو مي شوند، منشأ بسیاري 
از بیماري ها از جمله بیماري هاي قلبي عروقي، دیابت و بس��یاري از س��رطان ها 
هس��تند. در این پژوهش قابلیت آنتي اكسیدانتي،  ضد میكروبي و كاهندگي فشار 
خون پپتیدهاي حاصل از هیدرولیز پروتئین هاي ش�یر ش�تر و مقایس��ه خواص 
این پپتیدها با پپتیدهاي تولیدي از ش�یر گاو مورد بررس��ي قرار گرفت. نتایج به 
دس��ت آمده در این پژوهش نشان مي دهد كه تفاوت هاي عمده اي میان قابلیت 
عملكردي پپتیدهاي تولید شده از پروتئین هاي شیر گاو و شتر وجود دارد. از اين 
رو مي توان ش�یر ش�تر و پپتیدهاي حاصل از آن را به عنوان منبع جديدي در 

تولید غذاهاي مفید با عملكردهاي خاص پیشنهاد كرد. 

عق�رب  ون�وم  ب�ا  ايمن ش�ده  ش�تر  از  آنتي س�رم  تولي�د 
هميسكورپيوس لپتوروس:

ارزیابي اثر خنثي سازي آن در موش
عقرب گزيدگي به عنوان یكي از مشكالت در سیستم بهداشت عمومي برخي 
از كشورهاي دنیا از جمله ایران مطرح است. در ایران سالیانه حدود سي هزار نفر 
گزیده مي شوند كه 12 درصد موارد گزش ها و 95 درصد موارد مرگ و میر مربوط 
به عقرب همیسكورپیوس لپتوروس است. با توجه به اینكه سرم تراپي تنها راه 
درمان بیماران عقرب زده است و این سرم ها از اسب تهیه مي شود، بنابراین ایجاد 
عوارض بیماري سرم در برخي از بیماران اتفاق مي افتد. در این مطالعه به بررسي 
قابلیت آنتي س��رم شتري در خنثي سازي سم عقرب همیسكورپیوس لپتوروس 
در مدل موش��ي مي پردازیم. در این پژوهش به جاي اسب از شتر با ونوم عقرب 
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ایمن سازي شتر با سم عقرب همیسكورپیوس لپتوروس ایمن شدند و در تست 
ایمن شدن شترها به اثبات رسید. سرم شترهاي ایمن شده و نیز آنتي سرم حاصل 
از رسوب آمونیوم س��ولفات اشباع )SAS( از نظر خنثي سازي سم در بدن موش 
 SAS ارزیابي شد. سرم تهیه شده در حجم 200 میكرولیتر و آنتي سرم حاصل از
در حجم چهارصد میكرولیتر قادر اس��ت یك ص��د LD از ونوم را خنثي كرده و 
از تلف ش��دن موش ها جلوگیري كند. آنتي س�رم ش�تري كه علیه سم عقرب 
همیس�كورپیوس لپتوروس به دس��ت آمد، در مدل حیواني قادر به خنثي سازي 
سم بوده و از مرگ موش هایي كه با سم تلقیح شده بودند جلوگیري كند. با توجه 
به مزیت هایي كه س�رم  ش�تر نسبت به سرم اسب دارد، این آنتي سرم مي تواند 

جایگزین مناسبي براي آنتي سرم با منشأ اسب باشد. 

تحريك تمايز استئوژنيك را در سلول هاي بنيادي سوماتيك 
نامحدود توس�ط پپتيدهاي فعال زيس�تي مشتق ش�ده از 

پروتئين هاي آب پنيري شير شتر

در س��ال هاي اخیر تالش زیادي براي بازسازي اس��تخوان بر پایة درمان از 
طریق س��لول هاي بنیادي انجام ش��ده اس��ت. در میان انواع مختلف سلول هاي 
بنیادي، س��لول هاي بنیادي س��وماتیك نامحدود توانایي زی��ادي براي تمایز به 
دودمان غضروف ساز و استخوان ساز را از خود نشان داده است. بر اساس مطالعات 
in-vitro و in-vivo اخیراً گزارش ش��ده كه پروتئین هاي آب پنیري كه یك 
منبع اصلي از پپتیدهاي فعال زیستي به شمار مي آیند، توانایي تحریك شكل گیري 
استخوان و مهار باز جذب استخوان را دارند. در این مطالعه اثر پپتیدهاي فعال زیستي 
پروتئین هاي آب پنیري شیر شتر در تمایز استخواني به سلول هاي استخواني مورد 
بررسي قرار گرفت. براي این منظور پپتیدهاي فعال زیستي به وسیلة آنزیم هاي 
گوارشي هیدرولیز شد. سلول هاي استخواني از سلول هاي تك هسته اي خون بند 
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ناف جدا ش��ده و در محیط كش��ت تمایزي اس��تخوان در حضور یا عدم حضور 
پپتیدهاي فعال زیس��تي به مدت 21 روز كشت داده ش��دند. تمایز استخواني از 
 RT-PCR طریق آنالیز بیان ژن هاي اختصاصي استخواني با استفاده از تكنیك
 RT-PCR و از طریق سنجش میزان معدني شدن مورد بررسي قرار گرفت. آنالیز
مشخص كرد كه بیان استئوكلسین و Runx2 به وسیلة پپتید هاي فعال زیستي 
افزایش یافته بود. به عالوه آنالیز معدني ش��دن نیز مشخص كرد كه سلول هاي 
كشت یافته در محیط تمایزي به همراه پپتیدهاي فعال زیستي، افزایش معني داري 
را در ترشح ماتريكس استخواني نشان مي دادند. در مجموع، نتایج ما بیان كنندة 
آن است كه پپتیدهاي فعال زیستي حاصل از پروتئین هاي آب پنیري شیر شتر 
مي تواند استخوان سازي را تحریك كند. بنابراين پیشنهاد مي شود كه تولید اين 
پپتیدها به عنوان داروهاي طبیعي و غذا � دارو براي ترمیم استخوان مي تواند 

بسیار مفید باشد. 

اثر ضد باكتريايي آنزيم الكتوپراكسيداز استخراج شده از شير 
شتر يك كوهانه بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي

الكتوپراكسیداز، آنزیمي گلیكوپروتئین است كه در شیر پستانداران از جمله 
ش��تر یافت مي ش��ود. یكي از خواص مهم این آنزیم اثر مهاري و كش��ندگي بر 
روي باكتري ها اس��ت. آنزیم الكتو پر اكس��یداز پس از اولترا س�انتريفوژ توسط 
كروماتوگرافي تبادل یوني با C � 50 و كروماتوگرافي ژل فیلتراسیون باسفادكس 
G � 100 از شیر شتر یك كوهانه استخراج و خالص سازي شد. سپس فعالیت 
آنزیمي آن با سوبستراي تترامتیل بنزيدين اندازه گیري و نیز تعیین غلظت آنزیم 
با روش برادفورد انجام شد. براي بررسي خلوص آنزیم از الكتروفورز روي ژل پلي 
اكريالمید استفاده ش��د. از باكتري  استافیلوكوكوس اورئوس به عنوان نمایندة 
باكتري هاي گرم مثبت ها و پس�ودوموناس اثر وجین�وزا به عنوان نمایندة گرم 
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منفي ها استفاده شد. جهت به دست آوردن واحد تشكیل كلني از روش رقت سازي 
و كشت 24 ساعته استفاده شد. بر اساس روش هاي آماري تعیین نمونه پلیت هاي 
كشت داده شده از رقت 6-10 استفاده شد. پلیت ها در چهار گروه مورد آزمایش و 
یك گروه ش��اهد )براي هر یك از باكتري ها( تقسیم شدند كه در هر گروه چهار 
س��طح مورد بررسي وجود داشت. با كش��ت بر روي آگار خون دار در دقایق 60 و 
 Mm . 360 پس از ش��روع، اثر هر یك از واكنش گرها و سیس��تم كامل شامل
H202 0/03 + تیوسیانات، 1Mm و آنزیم 0/02 میكروگرم بر میلي لیتر( مورد 
بررس��ي قرار گرفت. اگر چه هر یك از واكنش  گره��ا به میزاني از تعداد باكتري 
در زمان هاي متفاوت كم كردند اما اثر سیس��تم كامل در كاهش باكتري پس از 
360 دقیقه معني دار بود. این كاهش باكتري در زمان 360 دقیقه پس از اثر آنزیم 
براي استافیلوكوكوس اورئوس 70 درصد و براي پسودوموناس ائروجینوزا 63 

درصد ارزیابي شد.

استفاده از آنتي بادي هاي شتر در درمان سرطان

از دیدگاه مولكولي در انس��ان و سایر پس��تانداران آنتي بادي ها از دو زنجیرة 
سنگین و سبك تشكیل شده است در حالي كه حدود نیمي از آنتي بادي هاي شتر 
فاقد زنجیرة سبك بوده و تنها زنجیرة سنگین دارند. ناحیة اتصال به آنتي ژن در 
 FV. Fab نام دارد كه در مقایسه با اجزا آنتي بادي مانند VHH این آنتي بادي ها
و ScFv كه از سایر پستانداران به دست مي آید مزایایي دارد كه مهم ترین آن ها 
قدرت تحمل شرایط سخت مانند اسید  معده و مواد شیمیایي، و نیز قابلیت بیان در 
سیستم هاي بیاني باكتریایي و مخمري است. آنتي بادي هاي منو كلونال نوتركیب 
مختلفي در حال حاضر براي درمان سرطان مورد استفاده قرار مي گیرند كه پایة 
اغلب آن ها موش��ي است. آنتي بادي هاي شتر به علت قرابت نزدیك تر با انسان 
مي توانند جایگزین این آنتي بادي هاي درماني شوند. در حال حاضر بر روي تولید 
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منوكلون�ال آنتي بادي شتري علیه رس��پتور دو فاكتور رشد سلول هاي آندوتلیال 
عروق )VEGFR � 2( كه در بس��یاري از س��رطان ها بیان آن افزایش مي یابد 
تمركز ش��ده است. این رس��پتور در فرایند آنژيوژنزيس یا تشكیل عروق خوني 
جدید نقش مهمي بر عهده دارد. افزايش بیان آن در بافت عروقي توموري، آن 

را به عنوان يك هدف مناسب براي درمان سرطان درآورده است. 

بررسي اثر شير شتر بر روي چند ردة سلولي و سلول هاي سالم 

در این تحقیق اثر ش�یر ش�تر بر روي چند ردة سلولي و مقایسة آن با میزان 
اثر شیر شتر بر سلول هاي سالم حاصل از كشت اولیة طحال؛ كبد؛ كلیة موش و 
س��لول هاي لنفوسیت خون خرگوش مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا چند نوع شیر 
شتر تهیه و پس از مراحل آماده سازي و حذف بخشي از مواد آن بر روي محیط 
كش��ت حاوي رده هاي سلولي و سلول هاي سالم لنفوسیت، طحال،  كبد، كلیه به 
طور جداگانه در غلظت هاي مختلف اثر داده ش��د و تغیی��رات مورفولوژي آن ها 
در زمان هاي مختلف به كمك میكروس��كوپ نوري مورد بررس��ي قرار گرفت. 
همچنین جهت كنترل مرگ س��لولي از تس��ت MTT در زمان هاي 24، 48 و 
72 ساعت به منظور بررسي كمي میزان مرگ و میر سلولي استفاده شد. در این 
بررس��ي ابتدا اثر شیر ش��تر بر روي رشد سلول هاي سالم و سرطاني و سپس اثر 
فراكش��ن هاي مختلف حاصل از كروناتوگرافي س��توني شیر بر روي سلول هاي 
ذكرش��ده مورد بررس��ي قرار گرفت. نتایج این پژوهش بر اس��اس بررسي هاي 
میكروسكوپي؛ viability س��لول ها بر اساس تست MTT؛ رسم منحني هاي 
مربوطه با نرم افزار Excel و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد 
ارزیابي قرار گرفت. نتایج  حاصل از بررس��ي تغییر مورفولوژي سلول ها با استفاده 
از میكروسكوپ نوري كه توسط تست MTT و بررسي آماري تأیید شد؛ نشان 
داد كه ش�یر شتر قادر اس�ت اثرات مشخصي بر روي رده هاي سلولي داشته 
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و از تكثیر س�لو ل ها جلوگیري كند. همچنین اثر ش�یر شتر بر روي سلول هاي 
س�الم نشان داده كه مواد موجود در ش�یر، باعث پايداري و طول عمر بیشتر 
سلول هاي سالم مي شود. اين نتايج همچنین نشان داد كه شیر شتر مي تواند 
يك منبع مغزي و اثرگذار براي افراد تحت درمان س�رطان و يا بیماري هاي 

مشابه مورد استفاده قرار گیرد. 
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ضمايم تحليلی در شناخت گوشت ها

شناخت گوش��ت ها برای خانواده هایی که مصرف گوش��تی دارند، بی نهایت 
ضروری است، تا بتوانند گوشتی استفاده کنند که دارای مفاسدی از نظر بهداشتی 
نداشته باش��د. گوشت ها را می توان به س��ه بخش طبقه بندی کرد: گوشت های 

زمینی، دریایی و هوایی.
شناسایی گوشت را می توان با یک دقت کلی به دست آورد؛ مثلًا گوشت 

گاو سالم باید قرمزرنگ، گوشت گوساله صورتی رنگ و گوشت گوسفند 

صورتی مایل به قرمز باشد.

1ـ گوشت های زمینی
در ایران، بهترین گوش��ت مورد توجه مردم، گوش��ت گوسفند است که از سایر 
گوش��ت ها، سالم تر و چربی آن از گوشت گاو و گوساله زیادتر است؛ اما برعکس، 
در کشورهای اروپایی و آمریکا، مصرف گوشت گوسفند تحت الشعاع گوشت گاو و 
گوساله و خوك است. گوشت گاو اگر از سالمت برخوردار باشد، دارای رنگی قرمز 
است، اما در صورت ناسالمی، تیره رنگ بوده و بوی زننده ای دارد و به هنگام لمس 



معجزات غذایي و درماني گوشت و شیر شتر

54

نمودن، سس��ت و شل است. گوشت گوس��اله که از همان خانوادة گاو است، رنگی 
روشن تر از گوشت گاو دارد و چربی آن 14 درصد نسبت به گوشت گاو کمتر است 
که البته این گوشت برای افراد مبتال به امراض نقرس و روماتیسم مناسب نیست.

گوش�ت بّره: اصواًل گوشت های حیوانات خیلی جوان، دیرهضم هستند. در 
این صورت، به طور یقین گوشت بّره تودلی چون هنوز رسیده نیست، از نظر هضم 
كند تر است، اما این  گونه گوشت ها لطیف و ُترد هستند. گوشت بز مواد مغذی اش 

از گوشت گوسفند کمتر بوده، و گوشت مفید آن کم ضررتر است.
گوشت خوک: از تمامی گوشت های ذکرشده، چربی آن زیادتر بوده، بی نهایت 
سنگین و هضم آن مشکل است. به دلیل آنکه انگل و میکروب های زیادی دارد 
قرآن و ش��ارع مقدس اس��الم خوردن و مصرف این گوش��ت پلید را حرام كرده. 
همچنین خوک، پلید و نجاست خوار بوده؛ و از نظر غیرت نسبت به ناموس خود 

بی  بند و بار و بدون مباالت است. 
گوش�ت شکار: مقصود از این گوشت، گوشت حیوانی است که انسان آن را 
شکار می کند و سپس مورد مصرف قرار می دهد. اما باید در نظر داشت چون اغلب 
گوشت های شکاری سخت هستند، باید آنها را بیات نمود و آن گاه مورد مصرف 
قرار داد. باید توجه داشت این حیوان به هنگام شکار خسته می شود و به محض 
آنکه در دام می افتد بر اثر خستگی، مواد سمی و مواد سمی ِستونی در بدن حیوان 
پیدا می شود. به همین دلیل در بعضی مواقع خوردن این گوشت مضر و گاهی نیز 

خطرناک است.

2ـ گوشت های دریایی
گوش��ت ماهی ها بسیار زودهضم هس��تند، مواد پروتئینی آنها از گوشت های 
گوسفند و گاو کمتر، اما چربی مفید و امگا�3 آنها زیادتر است. در کنار دریا عده ای 
زیاد از مردم تنها به گوش��ت ماهی ها اکتفا می کنند. گوش��ت بعضی از ماهی ها 
اشتها را تحریک نموده، بدین مناسبت قبل از غذای اصلی از آن تناول می شود. 



55

بخش چهارم: شناخت گوشت ها

گوش��ت ماهی ها را باید عمومًا تازه خورد، و زماني كه یکی دو روز از آنها بگذرد، 
صالحیت خوردن را ندارد، مگر آنکه آنها را فریز کرده باش��ند. طبع گوشت اكثر 

ماهي ها، سرد است.
ماهی ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1ـ ماهی های الغر و کم چربی مانند ساردین، قزل آال و امثال آنها که به 

دلیل داشتن چربی کم، مواد مغذی کمتری دارند، اما زود هضم هستند.

ـ ماهی های چرب چون ماهی آزاد که چربی آن از 10 درصد تجاوز می کند و  2

بسیار مقوی و مغذی است.

خانم ها در هنگام بارداري باید مقدار زیادی از گوشت ماهی استفاده کنند، به 
خصوص اگر ماهی در دریای آزاد باش��د، زیرا عالوه بر داشتن فسفر، امالح زیاد 
به ویژه ید و منگنز که در آنها یافت می شود، بسیار مفید هستند. در خوردن ماهی 

نیز تنوع ایجاد کرده و از انواع و اقسام ماهی ها استفاده کنید.
پ��س از مصرف ماهي حتمًا خوردن چند عدد خرما را فراموش نكنید تا طبع 

سرد ماهي موجب اذیت و آزار شما نشود.
در کشورهای خارجی، صدف هایی وجود دارد که آنها را در کنار دریاها پرورش 
می دهن��د و برای تغذیة بیماران از آنها اس��تفاده می کنند. ای��ن صدف ها از نظر 
تحریک اش��تها بسیار مؤثر بوده و هضم آنها بی نهایت سریع انجام می شود و در 
ایام نقاهت )دوران پس از بیماری( به بیماران داده می شود. لکن اغلب دیده شده 

است که باعث انتقال بیماری ها می شوند.
ترکیب��ات این صدف ها عبارت اند از: آب 80�85 درصد، پروتئین 7�8 درصد، 
لیپیدها 2�2/14 درصد، گلوسیدها 4�6/41 درصد، امالح معدنی 1/30�2 درصد، 

.C و مخصوصًا ویتامین A، B به  عالوه ویتامین های

3ـ گوشت های هوایی
گوشت پرندگان مانند کبک، غاز، قرقاول، کبوتر، بوقلمون، شترمرغ، بلدرچین 
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و امثال آنها به دلیل آنکه چربی کمی دارند، بسیار مفید هستند، اما هر قدر پرنده 
پیرتر باشد، چربی آن زيادتر و در نتیجه هضم آن نیز سخت تر است. 

در بی��ن پرندگان، گوش�ت غ�از چربی زیادي دارد. چنانچه ی��ک روز از این 
گوشت استفاده کردید، از مقدار چربی بکاهید. چنانکه گوشت خروس اخته پیدا 

شود، مفید است.
همراه با مصرف انواع گوشت، از لیموترش تازه استفاده كنید تا مواد پروتئیني 

و در نتیجه اوره، اسید اوریك و پورین ها در بدن ایجاد نقرس نكنند.

مواد معدنی گوشت

مواد معدنی گوش��ت، در اس��تخوان اس��ت و برای آنکه خوب از آن استفاده 
کنید، باید مانند حیوانات، اس��تخوان آنها را همراه غذا طبخ كنید. معدة حیوانات 
گوشت خوار ترشحی دارد که قادر است عضالت و استخوان را حل كند، همچنین 
کبد آنها می تواند بیشتر از کبد انسان آن را از سموم پاك كند. گوشت یک محرک 
سریع برای عضالت بوده و به زودی از معده می گذرد، زیرا فاقد سلولز است، در 
حالی که س��لولز برای معده و روده بی نهای��ت ضرورت دارد؛ یعنی تولید حرکات 
دودی کرده و روده ها را جارو می کند. بدون وجود سلولز، غذا زیاد در معده نمی ماند 

و به همین جهت است که سوء هاضمه را در پي خواهد داشت.

چربی حيوانی

موضوعی که باید تذکر داد، این اس��ت که چربی حیوانی را با روغن حیوانی 
نباید اش��تباه کرد. چربی حیوانی ش��امل چربی هایی می شود که در بین پوست و 
گوش��ت حیوان واقع شده اس��ت. روغن حیوانی عبارت است از کرة ذوب کرده؛ و 
زیان هایی را که به چربی حیوان نسبت می دهند، ارتباطی به روغن حیوانی ندارد. 
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خطرناک ترین نوع چربی حیوانی، طبقه ای اس��ت که بین پوس��ت و گوشت قرار 
گرفته است. این چربی در خوک بسیار زیاد است، این قشر چربی غدد لنفاوی دارد، 
گلبول های سفیدی که این غدد دارند، میکروب های خطرناک را می خورند، یعنی 
آنها را محاصره کرده و از عمل بازمی دارند و در قسمت های چربی دفن می کنند. 
اما هنگامی که حیوان می میرد، این میکروب ها آزاد می شوند و فعالیت خود را از 
سر می گیرند و به این جهت است که گفته مي شود این گونه چربی های حیوانی 

همیشه آلوده هستند.

آلودگی و تعّفن گوشت

اگر کمی گوش��ت و مقداری سبزی را در گوش��ه ای بگذارید، بعد از چند روز 
مخصوصًا در تابس��تان، خواهید دید که گوشت، تولید بوی زننده ای کرده است، 
در صورتی که س��بزی شروع به شکفتن می کند و دست نخورده می ماند. گوشت 

می گندد، در حالی که سبزی ها شروع به تخمیر می کنند.
کس��انی که گوشت در رودة آنها می ماند با همین منظره مواجه اند! و همین 
بوهای زننده که در ظرف گوش��ت مش��اهده می گردد، در مع��دة آنها نیز ایجاد 
می ش��ود. از گوشت گندیده، بوهای مس��موم کننده متصاعد می شود که در بدن 
گوش��ت خوارها ب��ه طور کامل پخش می ش��ود و زمینة مس��اعدی برای رش��د 

میکروب ها ایجاد می کند.
البته در گیاه شناسی ثابت شده است که میکروب ها به هیچ وجه نمی توانند آن  
طور که در بقایای گوشتی نشو و نما می کنند، در بافت های گیاهی فعالیت داشته 
باش��ند. معده و مدفوع هیچ حیوانی مثل انسان های گوشت خوار متعّفن نیست و 
این بوی زننده که از مدفوع انسان متصاعد می شود، به علت گندیدن مواد گوشتی 

در روده های آنها است.
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زيان ها و فايده های گوشت

زیان های گوشت
گوشت سموم زیادی دارد؛ یک دسته سمومي هستند که قبل از مرگ حیوان 
در آن جمع شده و دستة دیگر سموم و میكروب هایي هستند که پس از مرگ به 
سراغ جسد می روند و باعث ُتردی گوشت آن می شوند. گوشت تازه، بسیار سخت 
اس��ت اما در اثر ماندن، سست و ُترد می شود و این در نتیجة تولید سمومی است 
که باعث پوسیدگی نسوج و الیاف گوشت می شود و بقایای گوشت در روده ها نیز 

باعث رشد و نمو میکروب ها و تولید سموم جدید می شود.
تجربیات طبی ضررهای گوش��ت را ثابت كرده اس��ت و نش��ان می دهد که 

گوشت علت اصلی تخریب لوله های هاضمه و غدد بدن است.
گوش��ت، تولید ُتخامه )س��وء هاضمه( می کند و همچنین عامل اصلی تورم 

روده ها و آپاندیس و بیماري قند است.

فایده های گوشت
همان  طور که گوش��ت مضراتی دارد، فوایدی نیز دارد كه متخصصان براي 

آن ذکر کرده اند.
زيادی جمعیت: علت زیادی جمعیت از گوش��ت خواری اس��ت، زیرا گوشت 
اثر تحریک کنندگی دارد. و تحریک زیاد قوای تناس��لی، عامل اصلی زیاد شدن 
جمعیت بر روی زمین اس��ت و از طرف دیگر، چنانچه قباًل گفتیم، گوشت خون 
انس��ان را اس��یدی می کند كه عامل اصلي بسیاري از بیماري ها از جمله سرطان 

است.
خوراک مغز انسان: در عصر کنونی، بشر بیش از اعصار گذشته احتیاج دارد 
تا در آغوش اندیش��ة خود فرو رفته، پیوس��ته با فکرهای مداوم خود مشکالت و 
معضالت جامعة بشری را حل کند. چنین مغزی که می خواهد با مشکالت مبارزه 
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کند، احتیاج مبرمی به تقویت قوای بدنی دارد، غذای مغز در این موارد فس��فر و 
لس��یتین اس��ت و این دو ماده مانند سایر غذاها در گوشت نیز دیده می شوند و از 
طرف دیگر خاصیت تحریک کنندگی گوش��ت، مغز را نیز تحریک می کند. اکثر 
اکتشافات و اختراعات بشر در نتیجة همین تحریکات مغزی است و در این مورد 

هیچ شک و تردیدي وجود ندارد.

بيماری های ناشی از افراط در خوردن گوشت

دیابت
از عوامل��ی که می توان ب��رای پیدایش این  گونه بیماری ها ی��ادآوري نمود، 

مصرف فراوان گوشت است.
یکی از غدد بسیار مهم در بدن، لوزالمعده است. این غده نیز مانند سایر غدد که 

در انسان وجود دارد، دو نوع ترشح دارد: یکی ترشح داخلی و دیگری ترشح خارجی.
ترش��ح خارجی این غده، عصیر معدی است و ترشح داخلی آن انسولین نام 
دارد. ترشح انسولین نقش تنظیم کنندگی قند را در بدن به عهده دارد و کمبود آن 

موجب بروز بیماری قند است. 
وقتی گوشت می خوریم، در اثر تحریکات، ترشحات خارجی لوزالمعده 

زیاد می شود و قهرًا ترشح داخلی آن کاهش می یابد.

افراط در خوردن گوشت و تحریکات پی درپی و متوالی که گوشت خواران به 
این غده وارد مي سازند، نتیجه ای  جز خراب شدن این عضو ندارد. در این صورت، 
بیماری قند نتیجة تحریکات بی موقع و زیادی گوشت است که البته درمان قطعی 
آن، این است که گوشت را از رژیم غذایی مبتالیان به بیماري قند به کلی قطع 
کنید و به آنها رژیمی بدهید که محتوای قند کم و سرش��ار از انس��ولین باش��د. 
سبزیجات و میوه ها به ویژه هویج زردك بهترین رژیم غذایی برای افراد مبتال به 

بیماری قند است.
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سرطان
یکی از محصوالت زیانبار و خطرناک، مصرف بیش از حد گوش��ت است که 
در نتیجة الشخوری دامن گیر انسان شده است. مصرف گوشت، خون را اسیدی 
می کند و همین ترش ش��دن اس��ت که منجر به رسوب فسفر در بافت هاي بدن 
ش��ده و ایجاد سرطان می کند، زیرا گوشت از نظر مواد معدنی مخصوصًا منیزیم، 

بسیار ضعیف است و همین کمی منیزیم، در ایجاد سرطان تأثیر زیادی دارد.
خرما داراي منیزیم فراوان اس��ت و مصرف آن از ایجاد س��رطان جلوگیري 

مي كند.

بیماری های دیگر ناشی از گوشت
البت��ه بیماری های دیگ��ر را می توان نام برد، زیرا گوش��ت، معده و روده ها را 
متعّفن می سازد و همین تعّفن باعث سوء هاضمه و امراض عفونی معده و روده ها 
می شود. از طرفی، چون سلول های معدة انسان قادر نیستند ازت حاصله از گوشت 
را به آمونیاک تبدیل س��ازند، خون ترش و اس��یدي ش��ده و بیماری هایی مانند 

سیاتیک، نقرس و روماتیسم در انسان تولید می شود.
نجات از این بیماري ها که مخصوص اعیان و اشراف گوشت خوار است، همانا 

خودداری از خوردن گوشت است.
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مرورى بر روايات
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دانستنی های گوشت در روايات

»اربعة تهرم قبل اوان اهلرم اکل القديد و القعود علی النداوة و الصعود 
فی الدرج و جمامعة العجوز.«

»چهار چیز آدمی را پیش از رس��یدن زمان كهولت، پیر می کند: خوردن قدید 
)گوش��ت مانده(؛ نشس��تن بر مجالس ش��ورا و پیش��وایی بر مردم و فعالیت زیاد 
اجتماع��ی؛ باال رفتن در مدارج و مناصب که محتاج به کار و فکر زیاد اس��ت؛ و 

مجامعت با پیرزنان.«1 
 امام صادق7

بحث از گوش�ت قديد است که در قدیم آن را به پاره هایی بزرگ و کوچک 
تقسیم كرده و کوبیده و در آفتاب یا سایه خشک می کردند که بسیار واضح است 
محیط خوبی برای نشو و نمای میکروب ها است، به خصوص گوشتی که در سایه 
خشک شود، کاماًل غیر بهداشتی است. اما اگر آن را نمک سود کنند � همان  گونه 
که در بحث از کنس��رو کردن مطرح اس��ت � می توان از آن اس��تفاده کرد.  امام 

صادق7 نیز در این باره می فرماید: 

1 . جلد دوم زندگانی امام صادق7، ص 162.
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عن ابی عبداهلل7 قال قلت له »اللحم يقدد و يذر عليه امللح و جیف 
فی الظل فقال البأس باکله فان امللح قد غریه.«

»قطعة گوشت را که با آتش قدید کنند و بر آن نمک بپاشند و در سایه 

خشک نمایند، می توان خورد و حضرت مي فرماید اشكالي ندارد زیرا 

نمك در آن تغییر و تحول ایجاد كرده است.«

همان  طور که می دانیم گوشت چه به صورت قدید و چه به صورت نمک 
س��ود و غیر آن موجب چاقی نمی شود. با توجه به دانستنی هایی که از گوشت 
ش��رح داده شد، توضیح این مطلب ضروري به نظر نمی رسد و در صورتی که 
موج��ب پیدایش درد و رنجی ش��ود و � همان  گونه که امام عس�کری7 
فرموده است � الغری و نقاهت پیش می آید که غیر قابل اجتناب خواهد بود. 
گوشت قدید درد را تحریک و مرض را به درازا می کشاند. از امام صادق7 

است که:
»سه چیز غیر خوردنی، که چاق می کند و سه چیز خوردنی، که الغر 

چیز  دو  و  نمی رساند  ضرری  و  بوده  سودمند  که  چیز  دو  می سازد، 

زیان آور به همه چیز، که سودی نمی رساند:

اما س��ه چیز غیر خوردنی که چاق می کند، زیرپ��وش از کتان و عطر زدن و 
موی زهار زدایی؛ و آنها که خوردنی اس��ت و الغر می س��ازد، گوشت خشکیده و 
پنیر و شکوفة خرما؛ و دو خوراكي قطعًا سودمند، شیرینی طبیعی و انار؛ و دو چیز 

زیان بخش قطعی، گوشت خشک و پنیر است.«
و باز از آن حضرت است که: 

»سه چیز چاق می کند: شستشوی مرتب بدن و بوی خوب و لباس كتاني 

و نرم؛ و سه چیز الغر می سازد: ادامه در خوردن تخم مرغ و ماهی و 

شکوفة خرما.« 

و نیز از آن حضرت نقل است که: 

»دو چیز همیشه در بدن اصالح کننده اند؛ و دو چیز همه وقت فسادانگیز؛ 
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انار و آب گرم؛ و دو چیز از مفسدین، پنیر و  و دو چیز مصلح بدن: 

گوشت ماندة بوگرفته است.«

در اینجا الزم است شما را به » الماء الحار الفاتر« آشنا کنیم که حضرت می فرماید: 
»آبی که بجوشد )سترون شود( و سپس حرارتش آن قدر فرو نشیند 

که بین گرمی و سردی )ولرم( باشد، هیچ ضرری به بدن نمی رساند.« 

نبی گرامی اسالم9 دستور می دهد باید غذا را با حرارتی متعادل حرارت 
بدن انتخاب کرد.

امام صادق7 پیرو فرمایش جدش نبی اكرم9 که فرمود: 
»گوشت سید طعام ها در دنیا و آخرت است«،

می فرماید: 
»سيد االدام فی الدنيا و اآلخرة اللحم.« 

»گوشت سید نان خورش ها در دنیا و آخرت است.« 

یعنی خوردن نان را با گوشت تجویز می فرماید و در این باره خبر نسبتًا مفصلی 
در كتب سیره، از نبی مكّرم اسالم9 داریم: 

»کان النبی ياکل اللحم طبيخا باخلبز و يأکله مشويا باخلبز... .«
نان  با  بریان  گوشت  گاهی  و  نان  با  پخته  گوشت  گرامی9  »نبی 

تناول می فرمود و هرگز از نان، سیر نخوردی. دوست ترین طعام ها 

نزد وی گوشت بود و فرمود که گوشت در قوت شنوایی و بینایی 

دوست  و  می خورد  کدو  و  گوشت  با  ترید  حضرت  آن  می افزاید. 

داشتی گوشت و مرغ خانگی خوردی و گوشت وحشی و گوشت مرغ 

صیدکرده خریدی اما خود صید نکردی و دوست داشتی که صیدکرده 

را پخته نزد وی آورند و از گوسفند پاچه و دست و گوشت شانه را 

دوست داشتی.«

نبی گرامی9 فرمودند: 
»ما پیامبران به گوشت عادت داریم.«
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ُزراره گوید: 
»در خدمت امام باقر7 بودیم، چهارده روز در ماه شعبان گوشت خوردیم.«

امام کاظم7 می فرماید: 
»گوشت کبک ساق را قوی و تب را می برد.«

امام باقر7 گوشت قطا را برای یرقان و گوشت ُحباری را جهت بواسیر و 
درد پشت و قوة باه سودمند می دانستند.

نبی گرامی اس�الم9 گوش��ت ُدّراج را برای رفع غم و فرونشاندن تب و 
خشم مفید می دانستند.

ام�ام کاظ�م7 به مردی که عرض کرد: »حجام��ت می کنم، ضعف زیاد 
دارم«، فرمود: »پس از حجامت ماهی بخور و...«

گوشت از نگاه زکريای رازی

زکريای رازی که غربی ها در مقام و منزلت او سخن ها گفته و نقل کرده اند، 
اینك راجع به گوش��ت قرم��ز و فرآورده های آن به اختص��ار مطالبی را یادآوری 

می کند:1
گوشت بر دو نوع است: طری )تازه(ـ  قدید )کهنه یا نمک سود(.

گوشت، خاصیت غذایی زیاد داشته، خوراکی نیکوست، از آن خون سالم 
بس��یار تولید می ش��ود، خوراک اشخاص س��الم و نیرومند است و فرد خسته 
و رنج��ور نباید ب��ه مدت طوالنی گوش��ت بخورد که به امت��الء مزاج دچار 
می شود. مصرف آن بر حسب نوع جنس و زمان خوردن و نیز محل مصرف 
و اندام های حیوان، تفاوت می کند. گوش��ت حیوانات صحاری، خش��ک تر از 
اهلی و از جوان رطوبت بیشتری دارد و خاصیت غذایی آن بیشتر و فضوالت 
آن زیادتر اس��ت. گوشت قرمز بیش��تر مادة قابل جذب دارد و دفع آن کندتر 

1 . منافع االغذیة و مضارها؛ تألیف محمد بن زکریای رازی؛ ترجمة دکتر علوی نائینی.
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اس��ت و اگر چرب باش��د غذائیت کمتری داش��ته، س��ریع تر از لولة هاضمه 
پایین می رود. اندامی از حیوان که حرکت بیش��تر داشته مانند پاچه ، خاصیت 

کمتری دارد.
گوشت نرم شده که با حبوبات و سرکة تند تهیه شود، هضم سریع و 

غذائیت کم دارد و گوشت نیم پخته غذائیت بیشتر و هضم دیرتر خواهد 

داشت.

گوش�ت پرندگان، س��بک تر و خون��ی که از خوردن گوشتش��ان به وجود 
می آید، رقیق تر و فضوالت کمتری داش��ته و گوش��ت پرندگان آبی و باتالقی 
و گوش��ت های غلیظ که غذائیت بیش��تری دارد، برای کارگران و زحمتکشان 
و ورزش��کاران مفیدتر و برای افراد ضعیف و کم کار، گوشت لطیف و کم قوت 
مناسب تر اس��ت. گوش��ت کم رطوبت برای بیماری هایی که با رطوبت همراه 
اس��ت چون استسقاء )آسیت( و گوش��ت مرطوب جهت بیماری های خشک 

چون تب الزم )سل( بهتر است.
گوش�ت میش از گوش��ت بز خاصیت آن بیش��تر بوده و حرارت و رطوبت 
بیش��تري به مزاج می ده��د و فضوالتش زیادتر و خون حاصل��ه از خوردنش 
باقوام تر و دارای لزوجت بیش��تری اس��ت و از خونی که با خوردن گوش��ت بز 
حاصل می ش��ود، گرم تر اس��ت، لذا گوش��ت بز برای مزاج های پرحرارت، اما 
کم کار و کس��انی که ورزش نمی کنند، مناسب تر اس��ت و خوردنش در فصل 
تابس��تان کم ضررتر است. برعکس، گوشت میش برای سردمزاجان و کسانی 
که درد اعصاب دارند در فصل س��رد مناس��ب است و برای کسانی که زحمت 
می کشند یا ورزش معتدلی دارند و نیروی کافی باید به آنان برسد، الزم است 
و اگر قرار شد کسی بر خالف وضع مزاجی اش گوشت میش یا بز بخورد، باید 
با اضافه نمودن برخی مواد، آنها را اصالح کند. گوشت میش با افزودن سرکه 
تلطیف و تبرید ش��ده و با اجسام تلخ، تلطیف و دفع سریع و با ماست و دوغ و 

کشک یا دانة انار تبرید خواهد شد.
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»گوشت« بهتر است چاق انتخاب شود و با پیاز و روغن زیتون و نخود 

و شلغم و زردک آن را عمل آورد و قبل و بعد آن سبزی و میوه خورد 

تا گرمی و رطوبت آن افزوده شود، برعکس گوشت میش که باید چیزی 

افزود که تبرید کند و طبیعت خشک یابد.

پس از مصرف گوش�ت میش، خوردن شیرینی زیاد جایز و بعد از گوشت 
بز شیریني بسیار کم، مجاز است و برعکس، خوردن میوة ترش پس از مصرف 

گوشت میش مناسب بوده و بعد از گوشت بز باید اندک باشد.
کسی که مدت زیاد گوشت بز می خورد، باید گردو و خرما و نارگیل 

بخورد.

گوش�ت بزغاله و بّره، خواص گوش��ت بز و میش را دارد؛ بّره هرچه جوان تر 
باشد، گوشت آن مرطوب تر از میش و گوشت بزغاله مرطوب تر از بز است. گوشت 
بزغاله برای مردم متنعم و آسوده، بهتر است، زیرا در حد اعتدال است؛ خاصه در 

فصل گرما و شهرهای گرم.
مداومت در خوردن گوشت گاو برای آن کسانی که زحمت نمی کشند، سختی 
طحال و واریس و س��رطان و... به وجود می آورد. و کس��انی که از این گوش��ت 
می خورند، باید به کمک داروهای مناسب دفع سودا کنند و سرکة تند تا حدی از 

مضرات این نوع گوشت می کاهد.
سردمزاجان باید گوشت گاو له شده را با سرکه و عسل و شیر و کاشم 

و یا بتة آنقوزه و سداب و تره تیزک )جیرجیر( اصالح كرده و با اندکی 

خردل بخورند و از خوردن آب امساک نمایند.

گوش�ت پروار )جزور( گرم کننده، التهاب آور بوده و غلظت زیاد دارد و در 
بیماران عصبی نافع و در آخر بیماری های س��رد مانند تب َربع و درد پش��ت و 
ورک و عرق النساء )سیاتیک( بدون سرکه خوردن مفید و با سرکه در دیگران 

سودمند است.
و  سرکه  با  باید  می خورند،  پروار  گوشت  زیاد  مدت  به  که  کسانی 
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ترشی اشترخار یا ترشی سرکه اصالح شود.

گوش�ت خرگوش را باید با چربی زیاد میل نمایند یا با آب و نمک و زیتون 
شس��ته، مدت زیاد بپزند تا نرم شده و استفاده شود و مواظب بود بدن را از صفرا 

پاک کرده، مرطوب و سرد سازند.
بریان شدة مغز خرگوش که با خردل و فلفل خورده شود، برای رعشه 

نافع است.

گوشت آهو که نزدیک ترین گوشت شکار به طبع انسان است، از گوشت 
بز بیش��تر برای طبایع مرطوب، نافع اس��ت، س��بک بوده، گوارش��ی سریع و 
خاصی��ت غذایی ان��دک دارد، برای قولنجی ها مضر بوده و بهتر اس��ت آن را 
با روغن گردو و زیتون شس��ته، با آب و نم��ک میل كنند، در این صورت باد 
س��رد را برطرف می سازد. س��رخ کردة  آن هضم و دفع کندی داشته، لذا برای 
افراد مبتال به یبوس��ت و قولنج مضر اس��ت. گوشت آهو الزم نیست با سرکه 

صرف شود.
گوش�ت گوره خر، بس��یار س��نگین و با آب و نمک پخته شود و زنجبیل و 
دارچین افزوده شود و گوشت فربة آن خورده شود، برای درد مفاصل و بادهای 
سخت بدن مفید اس��ت. کسی که مدت طوالنی از این گوشت می خورد، باید 

دفع سودا کند.
گوشت شتر جوان بهتر است خورده شود. گوشت تازة شتری که آب کم 

خورده، باید خوب پخته و له شود و چربی بر آن افزود و با آب عسل 

خورد که اصالح گردد.

گوشت بز کوهی مانند گوشت شتر است.
گوشت تیهو، دّراج، کبک و تذرو، غذای عالی بوده و نیاز به اصالح ندارد، 
ام��ا برای آنان که کار س��خت یا معدة نیرومند دارن��د، ادامة خوردن آن خوب 
نیس��ت. اما برای بیماران و ناتوانان و کس��انی که در پرهیز هستند، نافع است 
و بهتر اس��ت حارمزاجان آن را با سرکه یا آب غوره و کسانی که حرارت کمی 
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دارن��د، و کامخ و روغن زیتون اصالح نمایند و مرطوبی ها کباب کرده بخورند. 
همچنین می توان با آنها شیرینی خورد.

گوشت مرغ خانگی معتدل و متوسط بوده، هرچه بیشتر الغر باشد، رطوبت 
بدن را بیش��تر می افزاید و آدمی را چاق می کند و برای کس��انی که کار معتدل 
دارند، مناسب بوده، رنگ را نیکو، منی را زیاد کرده و مغز آنها برای سبک مغزان 
سودمند است. گوشت مرغ با غوره یا ماست در سردمزاجان ایجاد قولنج می کند 

و با نان خورده شود، یبوست می آورد.
گوشت جوجه، گرم و پرالتهاب بوده، برای مزاج گرم مناسب نیست، با آب 
و نخود و ش��بت )شوید( و نمک پخته شود برای سردمزاجان نافع بوده، لینت 
مزاج داده و درد س��خت و کهنة پش��ت را نافع و کلیه ها را چاق و چربی دار و 
نیروی جنسی را تقویت می کند، اما برای چشم و مغز زیان بخش است؛ به ویژه 
اگر کباب کنند و با گوش��ت جوجه جوراب یا گوراب )برنج و ش��کر و گوشت( 
درس��ت کنند که چربی کافی داش��ته باش��د، برای کلیه مفید و قوة باه را زیاد 

می کند.
گوش�ت مرغابی واوز )بر وزن هوز( را بهتر اس��ت با سرکه و ادویة خوشبو و 
س��بزی های خوشبو )نعناع، سداب، کرفس و...( اصالح نمود و برای رفع بوی بد 
گوشت مذکور، باید روغن زیتون به آن اضافه شود و قطعات کوچک پیاز و سیر 

اضافه نمایند.
گوش�ت فاخته، گرم و خش��ک و کم غذاس��ت. گوش�ت قبره يا چکاوک، 
رش�ان )کبوتر( و فاخته مانند جوجه اس��ت. گوش�ت کبوتر، از گوشت جوجه 
س��بک تر و با آب و نمک اصالح می شود. گوشت َقطا و کبوترهایی که مانند 
قطا، گوش��ت قرمز دارند، باید با سرکه خورده شود. گوشت ُحباری )هوبره( و 
کروان )نوعی کبک( بس��یار گرم و خشک کننده بوده، نباید بسیار به خوردنش 
ادامه داد، اما برای درد اعصاب و مزاج های س��رد به ویژه اگر با روغن گردو و 

زیتون مخلوط شود، نافع است. 
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گوشت نعام )شترمرغ( مانند گوشت پروار، گوشت کراکی )مرغابی عراقی( 
گاهی با سرکه و زمانی با آب و نمک اصالح می شود و اگر کباب شود، باید پس 

از خوردن مسهل خورد. 
گوش�ت گنجش�ک ها، مجفف و خش��ک کننده بوده، خاصیت غذایی کم 
دارند، ولی گرم کنندة بدن و افزایش دهندة قوة باه اس��ت، به ویژه مغز کلة آنها؛ 
و چنانچه گوش�ت گنجش�ک با زردة تخم مرغ و روغن زیتون خورده شود، با 
مزاج های گرم س��ازش ندارد و برای سردمزاجان سودبخش و اصالح آن برای 

امزجة حار سکنجبین ترش است. 
احتمال جراحت  با گوشتش خورده شود،  استخوان گنجشک  چنانچه 

آن  گوشت  و  می دهد  لینت  را  گنجشک شکم  آب گوشت  می رود.  امعاء 

قابض است.

گوشت قدید
گوش�ت قدي�د همان خواص مذکوره دربارة گوش��ت ت��ازه را دارد، با این 
تفاوت که گرمی و کندی قبضی با نمک افزوده می شود و اگر فلفل یا آویشن 
یا نانخواه )زنیان یا انیس��ون( اضافه ش��ده باش��د، گوش��ت را گرم و اگر زیره 
اضافه ش��ود، کمتر گرم می سازد. اگر گوش�ت قديد در سرکه خیسانده شود، 
س��ریع الهضم می ش��ود. قديد مادة موثر غذایي آن کم ش��ده، برای مزاج های 
مرط��وب مفید و جهت افراد مبتال به قولنج مضر اس��ت و مداومت در خوردن 
قديد ایجاد خارش و جرب نموده، خون را غلیظ و س��وداوی می سازد، به ویژه 
اگر گوشت شکار بوده باشد، اما برای استسقاء مفید است در صورتی که نمک 
نداش��ته و به آن دانه های مدّر اضافه شده باشد. قديد را باید در آب خیساند و 
با سبزی های لزج )اسفناج، چغندر، قطف و...( پخت و به آن پیه یا روغن های 
زیتون، کنجد، کره و... افزود. با س��رکه خورده شود، رطوبت را می خشکاند )تا 

اینجا هرچه از قدید گفته شد، مقصود گوشت نمک سود بود(.
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قديد با نان خشک بدون روغن، گرسنگی کاذبی که برای مستان حاصل 
می ش��ود، مرتفع می س��ازد و اگر زیادتر از معمول خورده ش��ود، ایجاد عطش 
می کن��د ک��ه می توان با خوردن مک��رر آب رفع عطش کرد و اگر رفع نش��د، 
خوردن مس��هل الزم اس��ت. اگر قبل از اجابت مزاج مجدد خورده شود، قولنج 
به وجود می آید. می توان عطش مذکور را با سکنجبین خنک از بین برد. برای 
رفع احس��اس عطش در گلو، خوردن گالب و سوپ جرعه جرعه مفید و جهت 
برطرف س��اختن احساس گرمای بدن، نان فطیر روغنی با کمی روغن بادام و 

مغز خیار نافع است.

گوشت ماهی
رازی با جالینوس هم عقیده است که جملة گوشت ماهی ها؛ پست و هضم 
مش��کل دارند و زیاد خ��وردن آن ایجاد بلغم می نماید و برحس��ب نوع جنس و 
بزرگی و کوچکی آن و خوبی و بدی محل و اینکه پخته یا کباب ش��ود، در آب 
شور یا شیرین زندگی کند، در ترشی ها خوابانده شود یا نه، خواص متفاوتی دارند.

ماهی بزرگ غذائیت بیشتری دارد. ماهی بدبو )سهک( خلط بسیار می آورد. 
ماه��ی لذیذ در آب های راکد و باتالق ها کمتر بوده و در رودخانه های بزرگ و 
قنات هایی که آب گوارا دارند، بیشتر یافت می شود و انواع زردرنگ و سیاه رنگ 
آن، نامرغوب محسوب می شوند. ماهی هازبا با سرکه اصالح می شود و برای 

بیماری های جگر و یرقان نافع است.
با مزاج سرد و معده های بلغمی اگر به خوردن ماهی ادامه دهند، بیماری های 
سلس��لة اعصاب و مغز پیش می آیند و اگر آن را با روغن گردو و زیتون بپزند یا 
کباب کنند و به آن فلفل اضافه کنند، بهتر است. گوشت ماهی اگر عطش را زیاد 
کند، خوردن زنجبیل پرورده و خوردن مسهل و خوردن عسل مفید است. گوشت 
ماهی، بلغم را رقیق می کند، به خصوص اگر با کمی ادویه خورده شود و اگر عسل 

با ماهی تشنگی آورد، با سرکه اصالح می شود.
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افزودن آرد به کباب ماهی بهتر اس��ت. ماهی ش�ور نیز ایجاد بلغم و بیماری 
جرب و کهیر كرده و گاه موجب استس�قاء ش��ده، اما قولنج ايجاد نمی کند و با 

خوردن سرکه اصالح می شود.
ماهی ش�ور، سرخ ش��ده با خوردن عسل و یا شیرة قند اصالح می شود و اگر 

گرم مزاجان، گوشت ماهی شور مصرف كنند، باید سکنجبین بخورند. 
گوشت ماهی با تخم مرغ ایجاد اسهال می کند و نباید خورده شود. اگر 

حالت تهوع دارند می توانند آن را با شربت گالب و عسل و قند و با 

شربت رب استفاده کنند.

اگر صحنا )ماهی شور نمک زده( زیاد خورده شود، مضر است و گرم مزاجان 
باید آن را با س��رکه بخورند و س��ردمزاجان با آویش��ن کوهی و روغن زیتون 
و ی��ا روغن گردو؛ و اگ��ر با تخم مرغ کوکو تهیه می ش��ود، باید روغن زیتون 

مصرف نمود.
ماهي هاي ریز، خواص ماهی شور را دارند و اصالح انواع آنها با سرکه 

است.

خواص اندام های مختلف حيوان

کله، پاچه، شکم، جگر، طحال، شش، دل، مغز، مخ، عصب )پی(، گوشت 

اندام حیوان محسوب می شوند و طبیعت هر کدام تابع خواص گوشت  

آنها است که توضیح داده شد.

غذاه�ای کله، ح��رارت ایجاد کرده، مقوی بدن و قوة باه و معالج رعش��ه 
بوده، س��رهای سبک را سنگین می کند و برای معده های ضعیف، مفید بوده و 
کمتر ایجاد قولنج می کند. در صورتی که پوست و غضروف و طرفین صورت و 
گوش ها و بینی زیاد خورده شود، ایجاد قولنج می نماید. گوشت صورت کیفیت 
غذایی بیشتر داشته، زبان از همه لطیف تر و مغز سردتر است، لذا باید مغز را با 
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سرکه و خردل و آویشن کوهی و چشم را با سرکه و آویشن و آنقوزه )انجدان( 
و خردل و زبان را با نمک زیاد خورد. از خوردن غضروف و پوس��ت خودداری 
کرد و در صورت خوردن، با س��رکه و خردل میل نمود. کلة بزغاله و بز جوان 
کم ضررتر بوده و در هر صورت باید قبل از سیر شدن، سفره را ترک نمود، در 

غیر این صورت بی خوابی و تنگی نفس عارض می شود. 
در تابستان خوراک کله سنگین تر است. کسانی که مزاج گرم و تشنگی 
دارند، بهتر اس��ت ده الی بیست درهم سویق گندم سردشده بخورند و اگر قند 
خالص به همین مقدار اضافه ش��ود، بهتر اس��ت؛ و برای رفع تشنگی در اینجا 
چند دانه انگور بدون پوس��ت نافع است. پس از کله، نباید به مدت سه ساعت 
آب خورد و پس از آن بهتر است اندکی خوابید. خوردن کله در روزهای سرد 

زمستان خوب است.
پاچه غذائیت کمی داش��ته و خوردن آن برای شکس��تگی های استخوانی، 
مفید اس��ت. سرکه و آنقوزه، لزوجت و س��ردی آن را تخفیف می دهد و تولید 
قولنج نمی کند. پاچه برای مبتالیان به تب و خونریزی های رحمی و سس��تی 

روده و خونریزی بواسیر مفید است.
کروش )ش�کنبه( و روده ها که نسبت به گوش��ت غذائیت کمتری داشته 
و هر دو آنها س��رد اس��ت و هرچه چربی و پیه اطراف آنها بیشتر باشد، گرم تر 
هستند. با کرفس یا سداب و سبزیجات و ادویه و سرکه هضم سریع تری یافته 

و ادامه در خوردن آنها به وجود آورندة بلغم است.
جگ�ر بّره و بزغال�ه بهتر بوده، اما نباید در خوردن از اعتدال تجاوز نمود و 
آن را با سرکه و زیره خورد. برای گرم مزاجان در صورتی که خوب کباب شود، 

خوردن آن جایز است.
طح�ال ک��ه خ��وردن آن، بیماري هایي را ب��ه وج��ود آورده و ایجاد صفرا 

می نماید.
کلیه ها )قلوه ها( هضم سخت داشته و بسیار بد است.
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ُش�ش )جگر س�فید( غذائیت اندک و هضم کند داش��ته، فقط در صورت 
کباب کردن که از قبل در سرکه خوابانده شود، بی ضرر است.

ُش�ش بّره و بزغاله برای کس��انی که تب دارند مجاز و کسانی که ممنوع 
از خوردن گوش��ت هس��تند، جایز است، به شرط آنکه کباب شده، رگ و ریشة 

آن جدا شود.
قلب )دل( س��خت و هضم آن دش��وار بوده و بهتر است که خورده نشود. 
و در صورت خوردن، بهتر اس��ت قطعات کوچک کباب ش��ده در روغن گردو یا 

سرکه باشد.
مغز و پرده های اطراف مغز که غذای نامناس��بی برای معده است و هضم 
کندی دارد و باید با س��رکه و خردل خورده ش��ود و پس از آن مقداری عسل 

مصرف كند و اگر مزاج گرم باشد، خوردن عسل الزم نیست.
مخ )مغز( که ناس��ازگاری آن با نمک و ادویة خوشبو اصالح می شود، قوة 

باه را می افزاید و چهره را با طراوت می کند.
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