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چکیده
شیر ،یکی از پرمصرفترین محصوالت لبنی است که از ارزش غذایی بسیار زیادی برخوردار است .این فرآورده
ارزشمند دارای ویژگیهای فیزیکیشیمیایی خاصی است که بایستی در هنگام تحویل به کارخانجات لبنی مورد ارزیابی
قرار گیرد .در حال حاضر ،برخی از صاحبان صنعت شیر به جنبههای بهداشتی و کیفیت شیر خام تحویلی توجه زیادی
نداشته و تنها شاخصهایی مانند چربی را مورد ارزشیابی قرار داده و بر اساس آن بهای شیر را به دامدار پرداخت می-
کنند .اما با انجام شمارش کلی میکروبهای شیر و همچنین اندازهگیری شاخصهای فیزیکیشیمیایی شیر ،میتوان کیفیت
شیرهای تحویلی را بطور دقیقتری کنترل نمود .در این مطالعه ،برخی خصوصیات فیزیکیشیمیایی و میکروبی شیرهای
خام تحویلی به کارخانجات شیر پاستویزه شهرستان تبریز (میزان ماده خشک بدون چربی ،پروتئین تام ،چربی ،الکتوز،
دانسیته و نقطه انجماد ،pH ،شمارش کلی باکتریایی و شمارش قارچی) مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور 60 ،نمونه
شیر بطور تصادفی در پاییز سال  1394تا تابستان  1395از شیرهای خام تحویلی به کارخانجات شیر پاستوریزه
شهرستان تبریز اخذ شد و مورد آزمایش قرار گرفت .براساس نتایج بدست آمده ،میانگین شمارش کلی باکتریها و
قارچها به ترتیب برابر با  ±43/7 1/1 log CFU/mLو 3/0±36/9 log CFU/mLبود .میانگین ماده خشک بدون چربی،
پروتئین تام ،چربی ،الکتوز ،دانسیته و نقطه انجماد و  pHبهترتیب برابر±0/32 ،%3/15±0/12 ،%8/56±0/2
 1/0±0302/001 ،4%/0±65/13،3%/38کیلوگرم بر لیتر -0/533 0±/006 °H ،و  6/75±0/07بود .نتایج شمارش میکروبی
نشان داد که شیرهای خام شهرستان تبریز ،از کیفیت بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند .میانگین فاکتورهای فیزیکی-
شیمیایی و میکروبی شیر به غیر از الکتوز و  pHو شمارش کلی قارچ ،در فصول مختلف تغییر معنیداری نداشتند
( .)P<0/05باال بودن شمارش کلی میکروبی در مقایسه با استانداردهای ملی ایران ،نشاندهنده شرایط بهداشتی نامطلوب
در دامداری ها و حمل نامناسب شیر به کارخانجات است .بنابراین توجه بیشتر به حفظ و کنترل بهداشت شیر در زنجیره
تولید امری ضروری است.
واژگان کلیدی :تبریز ،خصوصیات فیزیکیشیمیایی ،شیرخام ،کیفیت میکروبی ،گاو
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مقدمه

تاریکی منجر به کاهش میزان چربی و پروتئین شیر می-

شیر و فرآوردههای لبنی ،سهم عمدهای از تغذیه روزانه

شود .این کاهش احتماالً بدلیل ترشح بیشتر پروالکتین

انسان را تشکیل میدهند و به عنوان منابع مهمی برای

در تابستان و افزایش غلظت آن در پالسما میباشد

تامین پروتئین و کلسیم محسوب میشوند (هایمو-

(پوکاریناک و دانیک  .)2012دلیل دیگر این امر میتواند

کوچمن و همکاران 2016؛ محمودی و زارع  .)1393تولید

به دمای محیط و ترکیب غذای حیوان ارتباط داشته

شیر و فرآوردههای لبنی ،بخش مهمی از اقتصاد ایران را

باشد .زیرا گاوها در زمستان از خوراک خشک بیشتری

تشکیل داده (کالنتری و همکاران  )2010و بر طبق آمار

استفاده میکنند درحالی که در تابستان علوفه سبز

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد ( )FAOدر سال

بیشتری خورده و مدت زمان بیشتری در فضای بیرون

 ،2014میزان تولید سالیانه شیر و فرآوردههای لبنی در

هستند (فاکس و مک سوینی  .)2003یک رابطه معکوس

ایران بالغ بر  7/7میلیون تن است (فائو  .)2015همانند

بین تولید شیر و درصد اجزای آن وجود دارد .تولید

سایر کشورها ،در ایران نیز تولید فرآوردههای لبنی

شیر در تابستان باالتر اما درصد چربی و پروتئین در

عمدتاً با استفاده از شیر گاو صورت میگیرد .شیر گاو

مقایسه با ماههای پاییز و زمستان کاهش مییابد.

از لحاظ شیمیایی ترکیب پیچیدهای از چربی ،پروتئین،

همچنین مصرف علوفه در زمان استرس گرمایی کاهش

کربوهیدرات ،موادمعدنی ،ویتامین و مواد متنوع دیگر

مییابد که منجر به افت درصد چربی میشود (کویست و

است که در آب پراکندهاند و آن را به یک غذای کامل

همکاران .)2008

تبدیل کردهاند (هاق و همکاران 2007؛ دی و کریم 2013؛

ترکیبات شیر ،آن را به یک محیط مناسب برای رشد

هوساین و دو 2013؛ بدی و همکاران  .)2015از این رو

میکروارگانیسمها تبدیل میکند (توال و همکاران .)2007

خواص فیزیکی (نظیر رنگ و بو) و خواص شیمیایی

شیر در زمان ترشح از پستان دام سالم دارای

(مانند چربی ،پروتئین ،نقطه انجماد ،دانسیته و غیره) و

میکروارگانیسمهای اندکی است و آلودهشدن آن ممکن

شمارش میکروبی (نظیر شمارش کلی باکتریایی) آن

است در زمان دوشیدن یا طی فرآیندهای پس از

خصوصیات بسیار مهمی بهشمار میروند (حقنظری و

دوشیدن رخ دهد .آلودگی باکتریایی شیر میتواند ناشی

همکاران1393 ،؛ لوئس و همکاران 2010؛ شکوهمند و

از منابع متفاوتی نظیر هوا ،تجهیزات شیردوشی ،غذا،

ال تحت تاثیر عوامل
همکاران  )2012که این موارد معمو ً

خاک ،مدفوع و مرتع باشد (کورویتس و همکاران .)2008

مختلفی نظیر ژنتیک ،مرحله شیرواری ،تغذیه ،سن،

تعداد و نوع میکروارگانیسمهای شیر تازه دوشیده شده،

سالمتی غدد پستانی ،فصل و سیستم تولید قرار می-

به فاکتورهایی مانند خود حیوان ،تجهیزات شیردوشی،

گیرند (شکوهمند و همکاران  .)2012ناحیه ،شرایط آب و

فصل ،تغدیه و شرایط نگهداری حیوان بستگی دارند

هوایی و مدت زمان شیرواری به عنوان تغییرات فصلی

(کورویتس و همکاران 2008؛ تاشچی .)2011

شناخته میشوند که میتوانند بر میزان ترکیبات شیر

برای تضمین سالمت شیر خام برخی استانداردها

تاثیرگذار باشند .بویژه اینکه ارتباط معکوسی بین دمای

توسط استاندارد ملی ایران تعیین شده است .با این حال

محیط و میزان چربی شیر و پروتئین شیر وجود دارد

به دلیل عواملی نظیر فقدان سازماندهی اساسی و

(اوزرنگ و اینچی  .)2008بطورکلی ،درصد چربی و

سرمایهگذاری الزم در این زمینه ،میزان بار میکروبی و

پروتئین شیر در فصول گرم سال کاهش و در فصول

خصوصیات فیزیکیشیمیایی شیر میتواند تحت تاثیر

سرد سال افزایش مییابد (هاشمزاده و همکاران 1390؛

قرار گیرد .لذا در این مطالعه ،فاکتورهای فیزیکیشیمیایی

نجفی و همکاران  .)2009در حقیقت افزایش نسبت نور به

شیرهای خام گاوی تحویلی به کارخانجات شیر
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پاستوریزه شهرستان تبریز از نظر میزان ماده خشک

منظور تعیین نوع آلودگی باکتریایی بر اساس رنگآمیزی

بدون چربی ،پروتئین تام ،چربی ،الکتوز ،دانسیته و نقطه

گرم ،از رقتهای  0/01و  0/001هر نمونه بر روی پلیت

انجماد و  pHبررسی شد و شمارش کلی باکتریایی و

حاوی محیط آگار خوندار( 2شرکت مرک آلمان) کشت

قارچی نمونههای شیر مورد مطالعه قرار گرفت.

داده شد و در انکوباتور  °37Cبه مدت  24ساعت انکوبه
شد .کلنیهای بدست آمده از این طریق به روش گرم

مواد و روشها

رنگآمیزی شدند (پاکاریناک و دانیک .)2012

تعداد  60نمونه از شیرهای خام گاو تحویلی به

برای شمارش قارچها ،رقتهای  10-2 ،10-1و  10-3تهیه

کارخانجات شیر پاستوریزه شهر تبریز از فصل پاییز

شده از نمونههای شیر در محیط عصاره مخمر،

سال  1394تا فصل تابستان سال  1395بطور تصادفی

دکستروز کلرامفنیکل آگار( 3شرکت مرک آلمان(

جمع آوری گردید .نمونهها در جعبههای حاوی یخ به

بصورت سطحی کشت داده شد .سپس پلیتها به مدت 5

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی

روز در  25°Cگرمخانهگذاری گردید و پس از آن

دانشگاه تبریز انتقال داده شد و تا زمان آزمایش در

شمارش کلنیها مطابق استاندارد ملی ایران (شماره

دمای  °4Cنگهداری شدند .آزمایشهای فیزیکیشیمیایی

 )10154انجام پذیرفت (.)2014a ISIRI

شامل اندازهگیری  pHبا استفاده از دستگاه  pHمتر

آنالیز آماری

دیجیتالی (مدل  766ساخت کارخانه کینک ،کشور آلمان)،

آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20به

اندازهگیری درصد ماده خشک بدونچربی ،پروتئین،

روش ( )One-way ANOVA post-Hoc:Tukeyانجام

چربی و الکتوز با استفاده از دستگاه میلکواسکن ماینور

گرفت .ارزیابی تاثیر فصل بر روی پارامترهای مورد

(مدل  ،78100ساخت کارخانه فوس ،کشور دانمارک)

آزمایش در سطح  0/05انجام گرفت.

انجام گرفت (هنّو و همکاران 2008؛ رقو و همکاران
 .)2008دانسیته نمونههای مورد آزمایش بوسیله

نتایج و بحث

ترموالکتودانسیمتر (مدل  DMA35آنتوبار ،ساخت

ارزیابی پارامترهای فیزیکیشیمیایی

کارخانه گراز ،اتریش) اندازهگیری شد (والدز و همکاران

جدول شماره  1مقادیر پارامترهای فیزیکیشیمیایی شیر

 .)2001نقطه انجماد آنها با استفاده از دستگاه

خام گاوی را در فصول مختلف نشان میدهد .نتایج

کرایوسکوپ (مدل  ،4D3ساخت شرکت ادونسد ،کشور

حاصل از این مطالعه نشان داد که تمام پارامترهای

آمریکا) نیز ارزیابی گردید (هنّو و همکاران  .)2008جهت

فیزیکیشیمیایی مورد مطالعه به غیر از الکتوز و  pHدر

کشت میکروبی (باکتری و قارچ) نمونهها مطابق

فصول مختلف تغییر معنیداری نداشتند (جدول .)1

استانداردهای ملی ایران عمل گردید .برای شمارش

در مطالعه حاضر ،میانگین ماده خشک بدونچربی برابر

باکتریایی ،پس از تهیه رقتهای متوالی ،نمونهها در

 8/56 0±/2درصد به دست آمد و ماده خشک بدون-

محیط پلیت کانت آگار( 1شرکت مرک آلمان( به روش

چربی یک نمونه پایینتر از محدوده استاندارد بود .میزان

کشت مخلوط کشت داده شدند و به مدت  3روز در

ماده خشک بدون چربی شیرخام طبق استاندارد ملی

دمای  30°Cگرمخانهگذاری شده و تعداد کلنیها به

ایران (شماره  )164باید حداقل  8درصد باشد (ISIRI

روش استاندارد شمارش گردیدند ( .)2015 ISIRIبه
1 - Plate count agar

2 - Blood agar
3 - Yeast extract glucose chloramphenicol agar
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 .)2017bدر مطالعه مشابهی که بر روی نمونههای شیر

پایینتر از محدوده استاندارد بودند که این امر میتواند

خام در استان کرمان در سال  2011انجام گرفت،

بدلیل دستکاری چربی شیر توسط دامدار پیش از تحویل

میانگین میزان ماده خشک بدون چربی برابر 8/24

شیر به مراکز جمعآوری باشد .درصد نمونههای دارای

درصد گزارش شد ،که این میزان در محدوده استاندارد

چربی پایینتر از محدوده استاندارد در فصول پاییز،

قرار داشت (منصوری نژند و همکاران  .)2013در تحقیق

زمستان ،بهار و تابستان به ترتیب برابر با  20 ،35 ،30و

دیگری که در شهر بوردور ترکیه در سال  2010انجام

 10بود .به دلیل اهمیت فراوان کیفیت شیر در تغذیه

گرفت ،میانگین ماده خشک بدون چربی در نمونههای

انسان و فرآوردههای نهایی حاصل از آن ،مطالعات و

شیر خام در حدود  %8/4به دست آمد (تاشچی .)2011

تحقیقات بسیاری روی چربی شیر صورت گرفته است.

در مطالعه حاضر میزان ماده خشک بدون چربی در

نتایج حاصل از مطالعه میانگین درصد چربی نشان داد

فصول تابستان و بهار بیشتر از فصول پاییز و زمستان

که این فاکتور در فصول مختلف سال تغییر معنی داری

بود ولی این اختالف از لحاظ آماری معنیدار نبود

نداشت .غیاث الدینی و همکاران ( )1393نیز در مطالعه

( .)P<0/05اوزرنگ و همکاران ( )2008با مطالعه بر روی

خود بر روی خصوصیات شیمیایی شیرهای خام

نمونههای شیر خام در استان وان ترکیه در طی سال

تحویلی به کارخانه پگاه شهرستان جیرفت در دو فصل

 ،2001بیشرین میانگین ماده خشک بدونچربی را در

تابستان و زمستان ،دریافتند که تفاوت معنیداری بین

فصل تابستان برابر با  8/56±1/70و در فصل زمستان

نمونههای این دو فصل از لحاظ میزان چربی وجود

 8/0±4/98گزارش گزارش کردند .بررسی انجام شده بر

ندارد ( .)P<0/05در تحقیقی که در برزیل در سال 2013

روی شیر خام در فصول بهار ،تابستان و پاییز در

صورت گرفت ،میزان چربی در فصول پرباران بیش از

رومانی در سال  2010نیز نشان داد که میانگین ماده

فصول خشک گزارش شد (دهینت و همکاران .)2013

خشک بدونچربی در فصل بهار بیشتر از سایر فصول

همچنین بارلوسکا و همکارانش ( )2006با مطالعه بر

است (پاول و گاوان  .)2011این در حالی است که آزاد و

روی نژادهای اصلی گاوهای لهستان مشاهده کردند که

همکاران ( )2007با مطالعه روی ماده خشک بدون چربی

گاوهای با تغذیه مشابه ،در زمستان درصد چربی

شیر ،از سال  2001تا  2005هیچ نوع تغییر معنیداری

بیشتری نسبت به تابستان داشتند .در مطالعهای که آزاد

بین ماده خشک بدونچربی نمونههای شیر در فصول

( )2007بر روی چربی شیر انجام داد و همچنین در

مختلف در منطقه باگاباریکات بنگالدش مشاهده نکردند

مطالعهای که در کشور لهستان طی سه سال (-2008

(آزاد و همکاران .)2007

 )2005بر روی  3618نمونه شیر از  6نژاد مختلف انجام

چربی شیر از جمله مشخصههای فیزیکی و شیمیایی

گرفت ،اثر فصل بر روی چربی شیر از لحاظ آماری

قابلتغییر به هنگام ذخیره و مراحل تهیه شیر است.

معنیدار نبود (والسترا و جنز .)1984

محدوده چربی در شیر گاو  33-47گرم در یک لیتر شیر

میانگین کل پروتئین در نمونههای مورد بررسی برابر

میباشد .تفاوت غلظت چربی در یک گونه به نژاد،

 0±15/3%/12بود و پروتئین شیر در  2نمونه از 60

ویژگیهای فردی ،مرحله شیرواری ،ورم پستان ،برنامه

نمونه مطالعه شده کمتر از محدوده استاندارد ملی ایران

تغذیهای و فصل تولید شیر بستگی دارد (کریستی

بود .بر طبق استاندارد ملی ایران (شماره  ،)164پروتئین

 .)1995چربی شیرخام طبق استاندارد ملی ایران (شماره

شیرخام باید  3%–3/3باشد ( .)2017b ISIRIبر اساس

 )164باید حداقل  3/2درصد باشد ( .)2017b ISIRIدر

نتایج بدست آمده ،درصد پروتئین نمونهها در فصل

این مطالعه 26/66 ،درصد از کل نمونهها دارای چربی

زمستان ( )3%/18بیشتر از فصل تابستان ( )3%/11بود،
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ولی این اختالف از لحاظ آماری معنیدار نبود

میانگین  %4/65±0/13به دست آمد .در مطالعه مشابهی

( .)P<0/05در مطالعهای که در کشور رومانی بر روی

که بر روی نمونههای شیر خام در استان کرمان در سال

پروتئین شیر در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز انجام

 2011انجام گرفت ،میانگین سطح الکتوز در نمونهها،

گرفت و تفاوت آماری معنیداری در میانگین پروتئین

 4%/33گزارش شد (منصوری نژند و همکاران .)2013

مشاهده نشد (گاوان و پاول  .)2011اما در مطالعهای که

نتایج مطالعه دیگری در کشور بنگالدش و ایالت قجرات

نجفی و همکاران ( )2009بر روی شیرهای گاو هلشتاین

پاکستان ،نشان داد که میزان میانگین الکتوز در نمونه-

در استان خراسان رضوی انجام داده بودند ،بیشترین

های شیر خام این مناطق در طی سال  2012به ترتیب

سطح پروتئین در ماههای سرد سال گزارش گردید.

 4%/0±59/12و  %4/51±0/38بود (هوساین و دو

همچنین در مطالعه انجام شده بر روی نمونههای شیر

 .)2013نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر حاکی از

گاوداریهای استان یزد در طی سال  ،2007کمترین و

وجود اختالفی معنیدار بین میانگین الکتوز شیر در

بیشترین میزان پروتئین به ترتیب برای فصل تابستان و

فصل بهار و تابستان بود ( .)P>0/05همچینن بیشترین

زمستان گزارش شد (شکوهمند و همکاران  .)2012در

میزان الکتوز در نمونههای مربوط به فصل بهار مشاهده

تحقیقی که در استان وان ترکیه در طی سال 2001

شد .گزارش شده است که دلیل عدم تغییر میزان الکتوز

صورت گرفت ،میانگین پروتئین در فصل زمستان

در فصول گرم (بهار و تابستان) در نتیجه تجزیه چربی

( )2/0±86/81بیشتر از فصل تابستان ( )2/0±79/94بود

ذخیره شده در بدن گاو میباشد که از این طریق میزان

(اوزرنگ و اینجی .)2008

گلوکز خون و متعاقباً شیر ثابت باقی میماند (باهاشوان

اوزرنگ و اینچی ( )2008و سایمن ( )2010گزارش کردند

 .)2014در مطالعه دیگر هک و همکارانش ( )2009گزارش

که روزهای طوالنی با دمای باال بر روی میزان چربی و

کردند که میزان الکتوز شیر در پاییز کمترین و در بهار

پروتئین شیر اثر منفی دارد .پیشنهاد شده است که فیبر

بیشترین میزان را دارد .گزارش شده است که میزان

باال و علوفه کم در جیره غذایی در فصل زمستان می-

الکتوز با افزایش دمای محیط کاهش مییابد و افزایش

تواند چربی و پروتئین شیر را افزایش دهد .عامل دیگری

مصرف علوفه در طی تابستان ،اثر منفی بر غلظت الکتوز

که احتماالً میتواند میزان پروتئین و چربی را تحت تاثیر

شیر دارد (لوجردین و همکاران 2009؛ ماتوتینوویچ و

قرار دهد ،مرحله دوره شیردهی است .غلظت چربی و

همکاران .)2011

پروتئین در اوج دوره شیردهی و با افزایش تولید شیر

براساس مطالعات آماری ،اختالف معنیداری بین

کاهش یافته و پس از آن در انتهای دوره افزایش مییابد.

میانگین  pHدر فصل بهار و پاییز و همچنین میانگین pH

از این رو فرضیه احتمالی در مورد کاهش چربی و

در فصل پاییز و زمستان مشاهده شد ( .)P>0/05نتایج

پروتئین شیر در فصول گرم سال ،به افزایش گوساله-

حاصل از آزمایش  pHنشان داد که این فاکتور در

زایی در فصل بهار و به دنبال آن به افزایش تولید شیر

نمونههای فصل پاییز دارای بیشترین میانگین ( )6/82و

مربوط است (برتوچی و همکاران .)2014

در فصل زمستان دارای کمترین میانگین ( )6/72بود .در

قند الکتوز ،قسمت اعظم کربوهیدرات شیر اغلب

این مطالعه میانگین کل بدست آمده برای  pHتمام نمونه-

پستانداران را تشکیل میدهد ،اما سایر کربوهیدراتها

ها ،در محدوده استاندارد ملی ایران ()2017b ISIRI

نیز به میزان کمی در شیر وجود دارد .در این مطالعه،

یعنی بین  6/6تا  6/8قرار داشت ،اما میانگین  pHبدست-

میزان الکتوز اندازهگیریشده برای نمونهها به طور

آمده برای فصل پاییز ،خارج از محدوده استاندارد بود.
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نمونههای مغایر با استاندارد ملی در تمام فصول

شیر خیلی رقیق میشود ،نقطه انجماد آن افزایش یافته و

مشاهده گردید 7 .نمونه درفصول گرم دارای  pHباالتر

به صفر نزدیک خواهد شد (زیزتر و همکاران  )2012و از

از  6/8و  9نمونه در فصول سرد دارای  pHباالتر از

این شاخص برای کنترل کیفی زنجیره تولید شیر بویژه

محدوده استاندارد بودند .در مطالعهای که تاشچی

کشف تقلبات احتمالی استفاده میشود (هانوش و

( )2011در کشور ترکیه انجام داد pH ،اکثر نمونهها

همکاران  .)2010افزودن آب به شیر برای افزایش حجم

مابین  5تا  7و به طور میانگین  6/74گزارش شد.

آن ،یکی از رایج ترین تقلبات صورت گرفته در ایران و

خسروی و غزنوی ( )2009پس از ارزیابی  pHنمونههای

سایر کشورهای درحال توسعه است که به دلیل نبود

شیر خام به دست آمده از دامداریهای سنتی شهرستان

نظارت کافی و دقیق صورت میگیرد .از آن جایی که

کاشمر در فصلهای مختلف سال  ،2008گزارش کرد که

امکان آلوده بودن آب افزودهشده به شیر وجود دارد،

 pHنمونههای مورد بررسی در فصل زمستان در

این امر میتواند به عنوان خطری برای بهداشت عمومی

مقایسه با فصل تابستان به طور معنیداری افزایش می-

محسوب شود (تاشچی  .)2011به طور کلی ،تغییر در

یابد.

فاکتورهایی نظیر جیره غذایی(نظیر دوره زمانی تغذیه از

دانسیته نمونههای مورد آزمایش در مطالعه حاضر به

علوفه) و افزایش دما میتواند دلیل افزایش نقطه انجماد و

طور میانگین برابر با  1/0302بود .تاشچی ()2011

میزان آب اضافی باشد .همچنین افزایش نقطه انجماد

دانسیته نمونههای مورد بررسی در کشور ترکیه در

شیر ،احتماالً در پی افزایش مصرف آب به دلیل افزایش

سال  2010را مابین  1/0160و  1/0340و به طور

دما و ساعات آفتابی روز رخ میدهد (هنو و همکاران

میانگین  1/0276گزارش کرد .در مطالعه حاضر با تغییر

.)2008

فصل ،اختالف معنیداری در میزان دانسیته نمونهها
مشاهده نشد و فقط دانسیته دو نمونه در فصل زمستان
و تابستان پایینتر از محدوده استاندارد ( 1/032تا
 )1/029بود ( .)2017b ISIRIاوزرنک ( )2008گزارش
کرد که فصل روی دانسیته شیر تاثیری ندارد .در نتیجه-
ای مشابه ،ناطقی و همکاران ( )2014نیز گزارش کردند
که دانسیته نمونههای شیر مورد بررسی در استان
قزوین در فصل تابستان ( )1/032و زمستان ()1/030
سال  2013از لحاظ آماری مشابه بود.
در مطالعه حاضر تغییر معنیداری در میانگین نقطه
انجماد در فصول مختلف مشاهده نشد .میانگین کل نقطه
انجماد نمونهها در محدوده استاندارد ملی ایران (-0/525
تا  -0/565درجه هورتوت) قرار داشت (.)2014b ISIRI
در مطالعه غیاث الدینی و همکاران ( )1393نیز تفاوت
معنیداری بین نقطه انجماد شیرهای خام تحویلی به
کارخانه پگاه شهرستان جیرفت در دو فصل تابستان و
زمستان سال  1392مشاهده نشد ( .)P<0/05زمانی که
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فصل
میانگین±انحراف معیار
پاییز

* 1/0±0302/0001و**6/82±0/72

بیشترین

8/75

4/11

3/91

4/88

-0/546

1/0304

کمترین

7/71

2/91

2/79

4/34

-0/522

1/0301

6/66

8/0±51/17

3/0±32/37

3/0±14/06

4/0±64/11

-0/0±532/014

1/0±0300/0016

**6/0±72/06

بیشترین

8/90

4/08

3/32

4/86

-0/549

1/0312

6/87

کمترین

8/18

2/78

3/05

4/41

-0/521

1/0289

6/64

8/0±62/16

3/0±42/27

3/0±15/05

*4/0±70/11

-0/0±535/009

1/0±0305/0009

*6/0±73/08

بیشترین

8/96

3/95

3/28

4/91

-0/541

1/0312

6/86

کمترین

8/43

2/87

3/09

4/45

-0/527

1/0298

6/60

8/0±65/19

3/0±35/15

3/0±11/07

*4/0±54/10

-0/0±530/011

1/0±0300/0014

6/0±77/50

9/00

3/52

3/24

4/73

-0/544

1/0315

6/85

8/30

3/03

2/98

4/35

-0/522

1/0285

6/70

8/0±56/2

3/0±38/32

3/0±15/12

4/0±65/13

-0/0±533/006

1/0±0302/0010

6/0±76/07

میانگین±انحراف معیار
بهار

8/0±47/30

3/0±48/45

3/0±18/28

4/0±66/16

-0/0±533/016

()kg/L

6/93

میانگین±انحراف معیار
زمستان

ماده خشک بدون چربی ()%

چربی ()%

پروتئین ()%

الکتوز ()%

نقطه انجماد ()°H

دانسیته

pH

میانگین±انحراف معیار
تابستان بیشترین
کمترین
میانگین کل ±انحراف معیار

در موارد مشخص شده با* و** در هر ستون ،اختالفی معنی دار در سطح  0/05مشاهده شد.
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ارزیابی میکروبی

به مراکز جمعآوری شیر باشد .با مخلوط شدن شیر

شکل شماره  1میانگین شمارش کلی باکتریایی و قارچی

آلوده یک یا چند دامداری در مرکز جمعآوری شیر ،بار

را در فصول مختلف نشان میدهد .در این مطالعه

میکروبی شیر در مخزن این مراکز افزایش یابد .عالوه

تفاوت معنیداری در شمارش کل باکتریها در فصول

بر این افزایش دمای محیط در فصل تابستان میتواند

مختلف مشاهده نشد و میانگین شمارش کل باکتریایی

دلیلی بر افزایش بار میکروبی شیر باشد (خسروی

بسیار باالتر از محدوده استاندارد ملی ایران (CFU/mL

 .)2009بار میکروبی باالی شیر در زمان دوشیدن سبب

 )6 logبود ( .)2017a ISIRIپس از رنگآمیزی گرم از

باالبودن بار میکروبی آن پس از مرحله حمل و نقل می-

نمونهها %69 ،از باکتریهای رشد کرده روی محیط،

شود .این افزایش به محض ذخیره شیر اتفاق نمیافتد،

گرم منفی و  %31گرم مثبت بودند و همانگونه که انتظار

بلکه با گذشت چند ساعت ،رشد باکتریها آغاز میشود.

میرفت درصد باکتریهای گرم منفی بیشتر از باکتری-

از این رو ،ساعات اولیه پس از دوشش ،فرصت مناسبی

های گرم مثبت بود .بیشترین شمارش کلی باکتریایی

برای خنککردن و ذخیرهکردن شیر در دمای زیر °4C

مربوط به فصل تابستان ( )7/59 log CFU/mLو

به شمار میآید که میتوان بدین طریق رشد باکتریها

کمترین میزان مربوط به فصل بهار (log CFU/mL

را در شیر کنترل کرد .نبود دستگاه خنککننده ،عدم

 )7/31بود .در مطالعه مشابهی که توسط موثق و

استفاده از مواد ضدعفونیکننده مناسب برای

همکاران ( )2008بر روی نمونههای شیر خام گاو تهیه

شستشوی ابزار شیردوشی و نبود آب گرم در مزارع

شده از مراکز جمعآوری شیر منطقه ایلخچی در اطراف

سنتی سبب افرایش سریع بار میکروبی طی فرآیند

شهر تبریز انجام گرفت ،میانگین شمارش کلی میکروبی

شیردوشی و پس از آن میشود .بهبود شرایط بهداشتی

 6/13 log CFU/mLگزارش شد .همچنین ،در مطالعه

در دامداری ،کنترل و نگهداری مناسب ماشینآالت و

انجام شده بر روی نمونههای شیر خام در شهر

ابزار شیردوشی ،خنککردن سریع شیر خام بعد از

بوردور ترکیه در سال  ،2010میانگین شمارش کلی

دوشش و جمعآوری شیر دامداریهای کوچک در اسرع

باکتریایی  6/59 log CFU/mLبود (تاشچی .)2011

وقت از عوامل موثر در کیفیت شیر است (شکوهمند و

عوض پور و همکاران ( )1389در بررسی شاخصهای

همکاران .)2012

میکروبی شیر در ایالم ،متوسط شمارش میکروبی را

قارچها میکروارگانیسمهایی هستند که میتوانند از

در نمونههای مورد بررسی  7/13 log CFU/mLگزارش

طریق غذا وارد بدن دام شده و از بدن دام وارد شیر

کردند و  %100نمونههای شیر خام آلودگی بیشتری

شوند .وجود جمعیت باالی کپک در شیر خام و به ویژه

نسبت به استاندارد داشتند که این نتایج تا حدودی با

احتمال حضور فرم اسکلروتیوم 4کپکها که تودهای

یافتههای مطالعه حاضر مشابهت بیشتری دارد .در

مشکل از میسلیوم متراکم هستند ،مقاومت حرارتی کپک

ارزیابی شیر خام دامداریهای سنتی شهرستان کاشمر

را به میزان قابلتوجهی افزایش داده و منجر به عدم

در فصلهای مختلف سال  ،2008بار میکروبی شیر خام

کفایت فرآیندهای حرارتی مثل پاستوریزاسیون و جوش

در فصل تابستان نسبت به زمستان افزایش معنیداری

میشود (مشتاقی و حنیفیان  .)1394با توجه به اینکه

داشت (( )P<0/05خسروی  .)2009در مطالعه حاضر

دامها در زمستان از علوفه ذخیرهشده استفاده میکنند،

نیز نمونههای شیر خام در فصل تابستان بیشترین بار

این انتظار میرود که میزان قارچها در فصل زمستان

آلودگی میکروبی را نشان دادند .افزایش بار میکروبی
در فصل تابستان میتواند به دلیل تاخیر در انتقال شیر

1 - Sclerotium
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افزایش یابد (منان و همکاران  .)2007ولی در این

در میزان آلودگی شیر خام در فصول مختف عالوه بر

مطالعه ،تعداد کلنیهای قارچ در فصل زمستان بطور

دمای هوا و میزان رطوبت ،به عوامل مدیریتی مثل

قابلتوجهی کمتر از سایر فصول بود .در این مطالعه

رعایت بهداشت محیط نگهداری و بهداشت گاوها نیز

تفاوت معنیداری بین شمارش قارچ در فصول مختلف

بستگی دارد .در مطالعهای که در سال  2007در

وجود نداشت ( .)P<0/01میانگین شمارش قارچ کل

موروکو انجام گرفت ،میانگین تعداد قارچ برابر log

نمونهها برابر  3/0±36/9 log CFU/mLبود .میانگین

 5/98 CFU/mLبود که این میزان بیشتر از میانگین

شمارش قارچ در فصل بهار بیشترین و در فصل

بدستآمده در بررسی حاضر بود (منان و همکاران

زمستان در کمترین میزان بود.

 .)2007بر اساس نتایج مطالعه باتول و همکاران ()2012

در مطالعه گولب و والدوفسکا ( )2014که بر روی

در پاکستان ،میانگین شمارش قارچ 2/33 log CFU/mL

نمونههای شیر خام در کشور لتونی انجام گرفت،

بدست آمد ،که این میزان کمتر از میانگین بدستآمده در

بیشترین درصد آلودگی نمونهها به کپک در فصل بهار

مطالعه حاضر میباشد .در مطالعهای که ترکار و تگر

( )%61/3و پاییز ( )58%/5و کمترین میزان آن در فصل-

( )2008انجام دادند ،میانگین شمارش قارچ در فصل

های زمستان و تابستان (در حدود  )%31گزارش شد.

تابستان بیشتر از فصل زمستان بود .ایشان میانگین

المسلمانی و همکاران ( )2010پیشنهاد کردهاند که دمای

بدستآمده برای شمارش قارچ در تابستان را برابر با

باالی هوا ،امکان رشد سریعتر این میکروارگانیسمها را

 2/49 log CFU/mLو در زمستان برابر log CFU/mL

فراهم میکند ،ولی بر طبق نتایج تحقیق آنها ،اختالف

 2/23گزارش کردند.

شکل  -1مقایسه شمارش کلی باکتری و قارچ نمونههای شیر در فصول مختلف
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درصد نمونههایی که در محدوده استاندارد قرار

با توجه به اهمیت ویژه شاخصهای شیمیایی و

داشتند ،برای تمام مواردی که محدوده استاندارد برای

شمارش کلی میکروبی شیر خام برای دامداران ،تولید-

آنها تعریف شده است ،کمتر از  100درصد بود .بر

کنندگان فرآوردههای لبنی و مصرفکنندگان ،مطالعه

اساس نتایج آزمایش شمارش میکروبی شیر خام،

فوق با هدف تعیین میانگینی از شاخصهای مهم و موثر

مشخص شد که بار میکروبی اغلب نمونهها باالتر از حد

در کیفیت شیر انجام گرفت که نتایج بدستآمده میتواند

استاندارد بود .لذا اقداماتی نظیر شستشوی نوک پستان

تا حدودی نشاندهنده وضعیت موجود شیر خام

گاوها و دستهای افراد شیردوش قبل از شیردوشی،

تحویلی به کارخانه در این منطقه از کشور باشد .فصل،

استفاده از ظروف تمیز برای نگهداری و انتقال شیر و

فاکتور تاثیرگذاری بر روی برخی پارامترهای شیر نظیر

نظافت ماشینهای شیردوشی میتواند به کاهش خطر

 ،pHالکتوز میباشد که میتواند بدلیل عواملی نظیر

میکروبی شیر خام کمک کند .همچنین اتخاذ اقدامات

دمای محیط ،طول روز ،مدت تابش خورشید ،بارندگی

پیشگیرانه بهداشتی از طریق تشخیص نقاط کنترل

ونوع تغذیه دام در فصول مختلف باشد .بر اساس

بحرانی از زمان تولید ،نگهداری و فروش ضروری است

یافتههای این مطالعه ،میانگین پارامترهای فیزیکی و

و بایستی بازرسی مداوم نمونههای شیر در مراحل

شیمیایی نمونههای شیر گرفتهشده از شهر تبریز قابل-

مختلف کنترل بحران بر اساس حدود استاندارد صورت

قبول و در محدوده استاندارد ملی ایران بودند ولی

گیرد.
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Abstract
Milk is one of the most consumed dairy products that have great nutritional value. This valuable
product has specific physicochemical properties that should be evaluated when delivered to dairy
plants. Nowadays, some of the owners of dairy industry do not pay much attention to health aspects
and quality of milk and they only evaluate the indicators such as fat level to pay the cost to farmers.
But the raw milk quality can be more precisely controlled by evaluation of total microbial count and
physicochemical characteristics of milk. In this study, some physicochemical and microbial
properties of raw cow milk (including total solids-not-fat, protein, fat, lactose, density, freezing
point, pH, total bacterial and fungal counts) were evaluated in Tabriz city. For this purpose, 60
samples of raw cow milk delivered to pasteurized milk factories, were randomly selected and
evaluated during autumn 2015 to summer 2016. According to the results, the mean values of total
bacterial and fungal counts were 7.43±1.1 log CFU/mL and 3.36±0.9 log CFU/mL, respectively.
The mean of total solids-not-fat, protein, fat, lactose, density, freezing point and pH levels of the
samples were %8.56±0.2, %3.15±0.12, %3.38±0.32, %4.65±0.3, 1.0302±0.001 kg/L, -0.533±0.006
°H and 6.75±0.07, respectively. The results of microbial count showed that hygienic quality of the
raw cow milk in Tabriz city was not acceptable. The mean value of physicochemical factors except
for the lactose, pH and total fungal count were not changed significantly in different seasons (P<
0.05). The higher total microbial count in comparison with national standard levels indicates the
poor sanitary condition of farms and inappropriate transport of milk to dairy plants. So, more
attention to quality control of milk in the production chain is necessary.
Keywords: Cow, Microbiological Quality, Physicochemical Properties, Raw milk, Tabriz

