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 اول فصل

 آن خصویات و شير

 از و بوده كلستروم از عاري كه پستاندار حيوانات پستاني غدد تراوش از است عبارت كل طور به شير : شير تعریف

 . آيد مي بدست سالم حيوان چند يا يك كامل دوشش

 ناميده ماك( يا كلستروم)آغوز شير آيد مي بدست گاو زايش از بعد هفتم  الي اول روزهاي در كه شيري : كلستروم

 و دارد شوري نسبتاً مزه كلستروم شير . شود عرضه كنندگان مصرف به نبايد كلستروم شير استاندارد طبق بر . ميشود
 ضروري بسيار ماه يك زندگي اوايل در ها گوساله براي كلستروم شير. باشد مي اي قهوه به مايل زرد رنگ به

 يا آب در محلول پروتئين را بقيه و كازئين درصد 4 آغوز شير در موجود پروتئين كل از زيرا . شود مي محسوب

 هاي ميكروارگانيزم مقابل در گوساله به و بوده ايمنوگلبولين از سرشار ماده اين . دهد مي تشكيل پنير آب پروتئين

 است. كاروتن بتا و A  و B2 هاي از يتامين سرشار ماك شير همچنين . بخشد مي مصونيت بيماريزا
 

 : انسان تغذیه در شير نقش

 جهت همين به و دارد را تركيبات ترين متعادل و ترين مناسب شير ، رسد مي مصرف به روزانه كه غذاهايي ميان در

 گونه به آن تركيبات و باشد مي پستاندار همان نوزاد براي غذا بهترين پستاندار هر شير . نامند مي كامل غذاي را شير

 ، كودكي دوران در شير. ندارد جايگزيني عمالً و سازد مي برطرف كامل طور به را كودك اوليه نيازهاي كه است اي
 نوجواني و كودكي دوران در را بافت نمو و رشد شير مواد . دارد انسان تغذيه در را مهمي نقش پيري و بلوغ و نوجواني

 در موثري عامل انسان سالمت و قدرت حفظ با و بوده نشاط و نيرو منبع هم پيري و بلوغ دوران در و كند مي تامين

 سرانه مصرف كه كشورهايي در عمر طول متوسط كه دهد مي نشان ملل سازمان هاي بررسي . باشد مي عمر طول

   باشند.  مي بيشتر دارند باالتري شير
 استخوان، فشار پوكي به ابتال خطر كاهش در ضروري مغذي مواد از يكي عنوان به كلسيم كه است شده ثابت امروزه

 ضد و سرطاني ضد اثرات همچون نظيري بي خواص داراي شير هاي پروتئين و دارد نقش روده سرطان و خون
 وضعيت بهبودي به كمك و ايمني سيستم عملكرد افزايش ، كلسترول ميزان كنترل در همچنين و هستند ميكروبي

 شير كلمه علمي منابع در كه وقتي معموالً ولي هستند شير توليد به قادر مختلف هاي گونه چه اگر. موثرند خواب

 . گردد مي ذكر نظر مورد گونه اسم اين صورت غير در و باشد مي گاو شير منظور آيد مي در مطلق بصورت
 

 دوم فصل

 شير تركيبات

 (.1معدني( )شكل  مواد يا )امالح خاكستر كربوهيدرات)الكتوز(، ، پروتئين ، چربي ، آب : از عبارتند شير اصلي تركيبات
 كربوهيدرات و پروتئين مجموع به و ( جامد مواد كل ) اصطالحاً ، امالح و كربوهيدرات و پروتئين و چربي مجموع به

 شده گرفته آن چربي كه شيري به .گويند چربي بي جامد مواد اختصار به يا و شير چربي( بدون جامد مواد ) امالح و

 در تفاوت آن اصلي علت كه است متغير مختلف هاي گونه شير در مذكور تركيبات ميزان. گويند ( چرخ پس است)شير

 به آن تركيبات است الزم و باشد مي نوزاد فرد به منحصر غذاي شير گرديد ذكر كه طور همان . باشد مي نوزادان نياز

 . سازد برطرف اوليه  ماه هاي در را گونه هر نوزاد نياز كه باشد اي گونه
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 به آن اشاره شده است. 1است كه در جدول  تميزان تركيبات شير در ساير پستانداران متفاو

 پستانداران از برخي شير تركيبات متوسط 1-جدول

كل   در      شير در    

 مواد

 جامد

  

 چربي بدون جامد مواد خاكستر الكتوز پروتئين چربي جامد مواد كل چربي بدون جامد مواد خاكستر الكتوز پروتئين چربي آب گونه

 70/17 1/67 55/53 12/97 29/83 12/57 8/82 0/21 6/98 1/63 3/75 87/43 انسان

 71/1 5/47 38/28 27/34 28/9 12/8 9/1 0/7 4/9 3/5 3/7 87/2 گاو

 67/31 6/62 32/85 27/08 32/69 13/00 8/75 0/86 4/27 3/52 4/25 87/00 بز

 59/05 4/67 24/94 27/11 40/96 19/29 11/39 0/90 4/81 5/23 7/90 80/71 گوسفند

 55/56 4/36 27/14 23/23 44/44 17/91 9/95 0/78 4/86 4/16 7/96 82/09 مصري بوفالوي

 45/69 3/71 15/94 26/03 54/31 23/20 10/60 0/86 3/70 6/04 12/60 76/80 چيني بوفالوي

 57/19 4/52 31/78 20/88 42/81 17/24 9/86 0/78 5/48 3/60 7/38 82/76 هندي بوفالوي

 56/58 5/65 26/31 24/05 43/42 12/39 7/01 0/70 3/26 2/98 5/38 87/61 شتر

 85/49 4/65 56/02 24/54 14/51 10/96 9/37 0/51 6/14 2/69 1/59 89/04 اسب

 76/94 3/74 55/33 18/32 23/06 10/97 8/44 0/41 6/07 2/01 2/53 89/03 االغ

 38/80 3/92 6/81 28/06 61/20 36/70 14/24 1/44 2/50 10/30 22/46 63/30 شمالي گوزن

 76/58 5/95 41/63 29/00 23/42 13/45 10/30 0/80 5/60 3/90 3/15 86/55 الما

 درصد حسب بر شير در موجود تركيبات

 

 : آب

 شيرخوار نوزاد سريع رشد كننده تامين تا است شده فرموله اي گونه به و است غذايي كنستانتره يك حقيقت در شير

 . است بيشتر متداول غذاهاي از بسياري از آن جامد مواد ميزان جهت همين به و باشد

 سوسپانسيون يا و محلول صورت به آن در جامد( شير)مواد تركيبات ساير كه است محيطي عنوان به شير در آب
 . باشند مي پراكنده

 

 : چربي

 باشد. %، مي 5/3-7/3آن متوسط مقدار و نمايد مي بيشتري تغيير شير تركيبات ساير با مقايسه در چربي

 ها كاروتنوئيد ها، استرول فسفوليپيدها، نظير تركيباتي را باقيمانده و دهد مي تشكيل گليسيريد تري را شير چربي %99

  .دهد مي تشكيل وغيره  (A,D,E,K)چربي در محلول و ويتامين هاي
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شوند. ناميده مي (Butter fat) چربي شير يا چربي كرهها و ليپيدهاي موجود در شير به طوركلي تحت عنوان چربي

ها، اين تركيبات به عنوان مواد مغذي براساس قوانين بيولوژي و با توجه به وجود مقادير زيادي كربن در تركيب چربي

هاي  دآيند. ساختار اصلي اين مواد در پي استريفيه شدن اسيبا انرژي زياد و يا پركالري به حساب مي "ذخيره شده"

باشند كه دهنده اسيدهاي چرب مي عالئم اختصاري نشان ) ."2R, R", Rشود )شكل چرب با گلسيرول تشكيل مي

هاي هيدروكربني يا گروه  باشند كه از زنجيرهتوانند مشابه و يا متفاوت باشند. اسيدهاي چرب نوعي اسيد آلي ميمي

توانند كوتاه، بلند، اشباع يا اند. اين زنجيرها ميتشكيل شدهكه در يك انتهاي آن قرار دارد  (-COOH) كربوكسيل

 .باشند غيراشباع

در اسيدهاي چرب اشباع پيوند دوگانه وجود ندارد، در اسيدهاي چرب غيراشباع يك، دو و يا تعداد زيادي از باندهاي 

هاي دوگانه زيادي هستند اما در  دوگانه وجود دارد. در روغن ماهي و روغن گياهي اسيدهاي چرب غيراشباع داراي باند

باشند. اسيدهاي چرب در چربي شير نيز از نظر طول و درجه هاي چرب بيشتر از نوع اشباع مي چربي حيواني اسيد

اي و كيفيت و تواند سبب بروز اثرات مختلفي بر خصوصيات تغذيهها مي باشند و اين تفاوتغيراشباع بودن متفاوت مي

 ي كوتاه استهاي حاصل از آن بشود. چربي شير بيشتر حاوي اسيدهاي چرب با زنجيرهوردههاي مختلف فرآويژگي

(C4,C6) نشان داده شده است 2، اسيدهاي چرب اصلي موجود در شير در جدول. 

 : اسيدهاي چرب اصلي شير2جدول شماره 

هاي كربن: تعداد باندهاي تعداد اتم اسيدهاي چرب اشباع شده

 دوگانه

 بي )% وزني(مقدار تقری

 بوتيریک

 كاپروئيک

 كاپریليک

 كاپریک

 لوریک

 ميریستيک

 پالميتيک

 استئاریک

4:0 

6:0 

8:0 

10:0 

12:0 

14:0 

16:0 

18:0 

2/8 

2/3 

1/1 

3/0 

2/9 

8/9 

24 

13/2 

   اسيدهاي چرب غيراشباع

 ميریستولئيک

 پالميتولئيک

 اولئيک

 لينولئيک

 لينولنيک

14:1 

16:1 

18:1 

18:2 

18:3 

0/7 

1/8 

29/6 

2/1 

0/5 
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 : ساختار ملکول چربی2شکل 

 گيري چربياندازه

گيري چربي اي برخوردار است. بنابراين اندازهاي در صنايع شير از اهميت ويژهمقدار و نوع چربي از نظر تجارتي و تغذيه

اند، اولين به آن مبادرت ورزيده 1800هاي صنايع شير از سالاي است كه متخصصين شيمي شير يكي از اقدامات اوليه

هاي استخراج در حالل بودند كه، پس از هضم اوليه مقدار مشخصي از نمونه گيري مقدار چربي، روشهاي اندازهروش

ه ها چربي استخراج شدها استخراج گرديده و پس از تبخير حاللشير جهت آزادسازي چربي آن، چربي توسط حالل

 :گرددتوزين سپس مقدار چربي شير با فرمول زير محاسبه مي

 

روند و طبق تعريف چربي شير گيري چربي بكار ميهاي مرجع اندازههاي وزني هنوز هم به عنوان روشاين چنين روش

-Rose" گيري چربي شير روشهاست. روش مرجع براي اندازهگيري شده در اين روشهمان مقدار اندازه

Gottlieb" شود. الكل موجب رسوب پروتئين شده و گرم شير اضافه مي10باشد كه در آن الكل و آمونياك به مي

اتر و پتروليوم اتر استخراج  گردد. آمونياك پروتئين را حل كرده و سپس چربي شير توسط دي اتيلچربي آزاد مي

گيري چربي شير و برخي از ش جهت اندازهگردد اين روشود. حالل جدا شده تبخير و چربي خشك شده توزين ميمي

شود تر هضم با استفاده از اسيد هيدروكلريك انجام ميهاي كامل گيرد. سيستمهاي آن مورد استفاده قرار ميفرآورده

ها هاي شير و غذاهاي حاوي شير مثل بعضي دسرها كه غير از شير مواد ديگري نيز در آنكه براي بعضي از فرآورده

باشند، به همين دليل هاي استخراج با حالل بسيار پرهزينه و طوالني ميروش .گيردد، مورد استفاده قرار ميوجود دار

به منظور كاهش هزينه و افزايش سرعت آزمايش  .روندبه كار مي گيري چربيتري جهت اندازههاي سريعروش

دهند اما اساس هايي با هم نشان مي ي تفاوتها در تعيين مقدار چربهاي بوتيرومتريك ابداع شدند. اين روشروش

در  .باشندهاي آن قابل استفاده مي گيري چربي شير و ساير فرآوردهها يكسان بوده و همگي براي اندازهي آنهمه

در انگلستان توسط پي پت برداشته شده و در لوله  (ml 10/94) حجم معيني از شير (Gerber) روش ژربر

گردد )شكل شود و سپس اسيد سولفوريك و الكل آميليك به آن افزوده ميآزمايش مخصوص بنام بوتيرومتر ريخته مي

كند كه اين حرارت سبب هضم پروتئين (. مخلوط شدن اسيد سولفوريك غليظ با آب موجود در شير حرارت توليد مي3

شود. با كمك الكل آميليك چربي شير آزاد شده و سپس لوله در شرايط استاندارد در سانتريفوژ قرار داده مينمونه شير 
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قرار داده شده و مقدار چربي نمونه مستقيماً از قسمت  C 65° شود. پس از آن نمونه سانتريفوژ شده در حمام آب گرممي

ش ديگري از انواع بوتيرومتري است كه در آمريكا به طور رو (Babcock) شود. بابكوكمدارج بوتيرومتر خوانده مي

به منظور ايمني و دقت بيشتر، تركيبات قليايي به جاي اسيدسولفريك مورد استفاده  .باشداي مورد استفاده ميگسترده

استفاده  قرار گرفتند اما اين مواد در ايجاد واكنش هضمي كارايي اسيد سولفوريك را نداشته و به همين منظور بندرت

 .مي شوند

 

 : بوتيرومتر مخصوص چربي شير3شكل                                         

 

هاي وزني كه هنوز هم به عنوان روش مرجع كاربرد باشد: تكامل روشبنابراين آزمايش چربي داراي دو تاريخچه مي

روش اصلي در كنترل كيفيت شير از اوايل  هاي معمول بوتيرومتريك، روش بوتيرومتري به عنوان يكدارند و روش

 هايي كه با حجم زيادي آزمايشگاه مورد توجه بوده است. همچنين اين روش در 1960تا اواخر دهه  1900هاي سال

دهند، به طور نمونه سروكار دارند و با هدف اصالح نژاد گله و يا پرداخت بهاي شير اين آزمايشات را انجام مي

گيرد. اما با وجود وسايل خودكار جهت افزودن اسيد سولفوريك و الكل آميليك در استفاده قرار مياي مورد گسترده

ها، هنوز هم اين روش خطراتي در بر داشته و با مقررات ايمني كار مغايرت دارد. عالوه بر آن استفاده از  آزمايشگاه

تواند مشكالت دهد. و حتي پس از آن هم ميمي حجم باالي اسيد نياز به كربنات سديم براي خنثي كردن را افزايش

گيري چربي هاي اندازهزيادي را در سيستم تخليه و فاضالب آزمايشگاه ايجاد نمايد. بنابراين ظهور نسل سوم آزمايش

مطرح گرديد. اين  1960هاي نسل سوم نوعي آناليز ابزاري است كه در اوايل دهه چندان دور از ذهن نبود آزمايش

اي به صورت دستي، نيمه اتوماتيك و اتوماتيك و حتي انواع مورد استفاده در خط توليد امروزه به طور گسترده هاروش

هاي مرجع مثل رزگوتليب يا به تنظيم دارند كه اين كار هنوز توسط روش هاي ابزاري نيازكاربرد دارند. به هرحال روش

 .گيردژربر صورت مي
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 كيفيت: تقلب در چربي شير

اند به منظور هايي كه تا كنون به كار رفتهباشند، از اين روشتر ميهاي زيادي وجود دارند كه از چربي شير ارزانچربي

هاي تفريق چربي شير از اند. اساس روشتر از آن ابداع شدهارزش گيري چربي واقعي شير و نه يك جايگزين كماندازه

اي از اسيد چرب فرار با وزن مولكولي پايين ي شير حاوي نسبت قابل مالحظهها بر اين استوار است كه چربساير چربي

گروهي از  .. اين مسئله اساس كارهاي اوليه جهت تعيين خلوص چربي شير بوده استهستند باشد كه در آب محلولمي

 - Reichert - Polensk اي در تعيين خلوص چربي شير كه در روشگران تحقيقات گستردهاولين آزمايش

Kirschner  گرم( از  20اين روش شامل تخليص و استخراج چربي شير )حدود  .اندرسد انجام دادهبه اوج خود مي

 .شوندباشد كه با بخار تحت شرايط خاص به دقت تقطير ميشير و تيتراسيون اسيدهاي چرب محلول مي

(Reichert)شاخص Polensk هاي  تيتراسيون محلول الكلي اسيدمحلول توسط  يا ارزش اسيدهاي چرب فرار غير

به قابليت حل بوتيرات نقره در محلول رقيق نيترات نقره  Kirschner شود. شاخصمحلول مشخّص مي چرب غير

 ارزش .باشندمحلول مي هاي چرب سنگين در عمل غير هاي نقره اسيد است كه نمك بستگي دارد و اين درحالي

Reichert   هاي رايج، معموالً اين روش باشد و در مورد آزمايشمي 33-24عددي بين در مورد چربي كره خالص

 ’Kirschner باشد نيازي به انجام روش 24گيري كافي است. در واقع اگر اين عدد باالتر از جهت اندازه

Polenske كروماتوگرافي  هاي جديد شامل مقايسه پروفيل اسيدهاي چرب شير كه توسط گازروش .نيست

  .بدست آمده است ها و تحقيقات اند يا اعدادي است كه در بررسييري شدهگاندازه

 : پروتئين

 شير اصلي پروتئين كه كازئين . شود مي تقسيم پنير آب هاي پروتئين و كازئين اصلي بخش دو به شير هاي پروتئين

 كه پنير آب هاي پروتئين به باقيماندهدرصد  20 و دهد مي تشكيل را شير هاي پروتئين كلدرصد   80 حدود ،است

 .دارد اختصاص شوند مي ناميده نيز سرم در محلول هاي پروتئين اصطالحاً
گذارند، با هاي شير مي هاي فرآوردهشان در تغذيه انسان و همچنين تأثيري كه بر ويژگيها به دليل اهميتپروتئين

هاي سريع آزمايشگاهي موجود، موجب افزايش استفاده روشروند اين امر همراه با ترين تركيب شير به شمار ميارزش

ها تركيبات آلي پيچيده با پروتئين .از پروتئين به عنوان يك عامل كيفيت در پرداخت بهاي شير به دامدار گرديده است

ل ديگري ها كربن، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن، گوگرد، فسفر، و عوامباشند كه در ساختمان آنوزن مولكولي باال مي

اند كه از طريق پيوند پپتيدي بهم متصل شده و هاي پروتئين از اسيدهاي آمينه تشكيل شدهوجود دارد. مولكول

 . (4شكل ) سازندزنجيرهاي بزرگي را مي

 

 : ساختمان مولكول پروتئين با سه اسيد آمينه4شكل 
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 باشد،ها زياد ميشوند، تنوع ساختماني در اين مولكولميها از انواع مختلف اسيدهاي آمينه تشكيل كه پروتئيناز آنجائي

 .مطالعه اين تركيبات كاري پيچيده و مشكل است

 گيري پروتئيناندازه

باشد كه اين مسئله در قرن نوزدهم منجر به ابداع ها، وجود نيتروژن به مقدار ثابت ميعامل مشترك در تمام پروتئين

گرديد. او روشي را تكميل كرد كه به عنوان  Kjeldahl با نام ميدان دانماركيگيري آن توسط شيروشي براي اندازه

هاي فني كارشناسان و  گيري پروتئين شناخته شد. اين روش نتيجه مهارتروش كالسيك مرجع براي اندازه

ي پروتئين گيرآزمايشگران گذشته است كه همچنان در طول زمان باقي مانده و هنوز هم به عنوان روش مرجع اندازه

شود )جهت گرم شير اسيدسولفوريك غليظ و سولفات پتاسيم اضافه مي 10در روش كجلدال به  .شوداستفاده مي

 (catalyst) گيرد. عامل فعل و انفعالافزايش دما در طي عمل هضم( كه در نتيجه عمل هضم پروتئين صورت مي

م اكسيده شده و نتيروژن به سولفات آمونيوم تبديل باشد. مواد آلي در طي فرايند هضاين واكنش سولفات مس مي

شود. به شود. پس از اتمام فرايند هضم و خنك كردن آن محلول غليظ هيدروكسيد سديم اضافه شده و قليايي ميمي

اين ترتيب آمونياك حاصل از فرايند هضم از نيتروژن آزاد شده و در داخل اسيد سولفوريك يا اسيد استاندارد ديگري 

بر اساس مقدار  (Crude) به اين ترتيب پروتئين تام يا خام .شودير گرديده و با تيتراسيون مقدار آن محاسبه ميتقط

شود. جهت ضريب تبديل نيتروژن و محاسبه مقدار پروتئين كجلدال بايد توجه نيتروژن موجود در نمونه محاسبه مي

دهد. بنابراين با ضرب كردن مقدار نيتروژن محاسبه شده ميوزن پروتئين ميانگين را تشكيل  %16داشت كه نيتروژن 

هاي اخير اطالعات مربوط به تركيب در سال .توان مقدار پروتئين را محاسبه نمودبراي شير( مي 6/38) 6/25در عدد 

ورد پروتئين در شير پيشرفت زيادي داشته است و هنوز هم با وجود دانش جديد، روش كجلدال به عنوان روش مرجع م

هاي ابزاري با گيري پروتئين شير وجود دارد. از روشهاي آزمايشگاهي ديگري نيز براي اندازهروش .باشدتأييد همه مي

ها بر اساس روش شود اما هنوز هم كالبيره كردن اين روشاستفاده از اتصال رنگ و يا اشعه مادون قرمز نيز استفاده مي

ها با روش كجدال محاسبه نيتروژني ديگري در شير وجود دارد كه مقدار آن گيرد. همچنين تركيباتكجدال صورت مي

اين  .(NPN) هاي سرم و نيتروژن غيرپروتئينيها، پروتئينشوند: كازئينشود، و به سه گروه اصلي تقسيم ميمي

مقدار نيتروژن هر ها بوسيله اسيد انجام شده است. او با استفاده از رسوب دهي پروتئين Rowland بندي توسططبقه

باشد. ابتدا گيري به روش كجلدال ميروش رولند شامل سه بار اندازه .گيري نمودفراكسيون را با روش كجدال اندازه

تعيين و محاسبه مقدار نيتروژن تام )كل( با روش كجلدال است. مرحله دوم رسوب پروتئين حقيقي با استفاده از اسيد 

دهد. يري نيتروژن رسوبات به روش كجلدال است كه مقدار پروتئين حقيقي را نشان ميگو اندازه %12تري كلرواستيك 

گيري كرد و پس از آن توان مقدار نيتروژن تراويده را براي به دست آوردن نيتروژن غيرپروتئيني اندازههمچنين مي

ش رولند كازئين شير با استفاده در رو پروتئين كل - NPN = پروتئين حقيقي :اعداد حاصل را در فرمول زير قرار داد

ها به صورت گردد. اين روششود و سپس نيتروژن محلول محاسبه مياز اسيداسيتك و استات سديم رسوب داده مي

هاي مختلف شير هاي استاندارد بين المللي جهت محاسبه پروتئيناي مورد مطالعه قرار گرفته و به عنوان روشگسترده

 %18پروتئين كل به صورت كازئين،  %76هاي شير فله نشان داده است كه هاي نمونهو آزمايشمطالعات  .روندبكار مي

ترين بخش شير (. قسمت كازئيني پروتئين مهم3است )جدول  (NPN) نيتروژن غير پروتئيني %6پروتئين سرم و 

كه پروتئين سرم و نيتروژن حالي است زيرا ارزش اقتصادي بااليي داشته و در صنايع پنير سازي اهميت فراواني دارد در
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هاي سرم اين بخش از پروتئين هاي مطلوب پروتئينگردد: اخيراً به دليل ويژگيغير پروتئيني توسط آب پنير خارج مي

شود. قسمت نيتروژن غير شير نيز ارزش خاص خود را پيدا كرده و توسط اولترافيلتراسيون از آب پنير استخراج مي

در روش  %12نيتروژني با وزن مولكولي كم تشكيل شده است كه توسط اسيدهاي تري كلراستيك پروتئيني از مواد 

در بسياري كشورها اساس  .شودبه عنوان اوره در نظر گرفته مي NPN كنند. حدود نيمي ازرولند رسوب شير نمي

( اما در فرانسه 6/38× ل از باشد )نيتروژن بدست آمده در روش كجلدامي (Crude) پرداخت بهاي شير، پروتئين تام

شود ترين توليدكنندگان پنير در دنيا است پروتئين حقيقي به عنوان شاخص پرداخت در نظر گرفته ميكه يكي از مهم

نيتروژن تام در كجلدال(. البته  NPN) آيد پروتئيننيتروژن تام در روش كجلدال بدست مي NPN - كه با كم كردن

 .آيدكمتر از آنچه باشد كه در پروتئين تام بدست مي %6ممكن است در اين معادالت 

 (: اجزاء پروتئين در شير )برحسب درصد3جدول 

 پروتئين تام )درصد( شير )درصد(  

 (TP-NPN) پروتئين تام

 كازئين

 هاي آب پنيرپروتئين

 (NPN) نيتروژن غير پروتئيني

 (TP) پروتئين تام )خام(

3/6 

2/48 

0/58 

0/18 

3/25 

94 

76/3 

17/9 

5/8 

100 

 Harding and Royal (1974b):منبع

 اندازچشم

 جايگزين شود. پروتئين (Dumas) رسد اين روش با روش دوماسباتوجه به مشكالت روش كجلدال، به نظر مي

( كازئين )كاپاكازئين K هاي مختلف شير تأثير گوناگوني بربازده توليد پنير و پنير سازي دارند باور اين است كه

هاي آزمايش اسپرم بر اين اساس دهد و اصالح نژاد گاوهاي نر با روشخصوصيات پنير سازي را بهبود و افزايش مي

هاي مربوط به پروتئين شير، توليد شير  هاي و تعيين ارتباط بين ژنوتيپگيرد. تحقيقات آينده بر پايه آزمايشصورت مي

ي براي اصالحات ژنتيكي در جهت بهبود خواص كيفي و تركيبي و خصوصيات فراوري شير خواهد بود. اين كار آغاز

 .گذاردطور مستقيم بر خصوصيات فراوري و محصوالت شير هم تأثير ميشير است كه به

 : الكتوز
 شود مي گرفته نظر در شير كربوهيدرات تنها عنوان به موارد اكثر در كه است شير شاخص كربوهيدرات تنها الكتوز

 به گاو شير با انسان نوزاد تغذيه هنگام دليل همين به و (%7)متوسط  است بيشتر بسيار انسان شير در الكتوز ميزان.

 . افزايند مي كننده شيرين آن
ترين كربوهيدرات شير اكثر دهد. الكتوز يا قند شير، اصليتركيب اصلي شير را تشكيل مي %4/6الكتوز بجز آب، 

ترين دي ساكاريدهاي يكي از مهم -رود كهپستانداران است. بنابراين شير پستانداران منبع اصلي الكتوز به شمار مي
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( تشكيل شده كه توسط آنزيم الكتاز به اين 5االكتوز )شكل گ- Dو گلوكز– D باشد. الكتوز از دو مولكولطبيعي مي

هاي محصوالت تغليظ شده )كندانسه( شير دارد. همچنين اين الكتوز نقش مهمي در ويژگي .شوددو بخش شكسته مي

شوند ترش شدن كند كه موجب ترش شدن شير ميهايي را فراهم ميقند منبع كربوهيدرات الزم جهت فعاليت باكتري

هاي مزوفيل( و همچنين باشند )باكتريگيرد كه در درجه حرارت اتاق قادر به رشد ميهايي صورت ميحضور باكتريدر 

باشد كه در طي مراحل هاي آغازگر مورد استفاده در توليد ماست و پنير سازي مي الكتوز منبع كربوهيدرات براي كشت

قسمت اعظم الكتوز شير درفرايند پنير سازي بدون تغيير باقي  .نندكمختلف فرآيند الكتوز را به اسيد الكتيك تبديل مي

هاي هاي اولترافيلتراسيون پروتئينهاي اخير به كمك روششود. در سالمانده و به صورت محلول در آب پنير خارج مي

شود. از اين مواد به شير از آب پنير بازيافت شده و الكتوز جدا شده جهت و توليد گلوكز و گاالكتوز هيدروليز مي سرم

شود. همچنين از الكتوز به تنهايي در صنايع دارويي به عنوان عنوان شيرين كننده در شيريني و شكالت استفاده مي

روش  T -گيري الكتوز وجود دارند. آزمايش كلرامينهاي مختلفي جهت اندازهروش .شودها استفاده ميپوشش قرص

است كه در آن پس از رسوب دادن و خارج ساختن چربي و پروتئين به وسيله اسيد  اياكسيد اسيون احياء شناخته شده

حاصل از واكنش بين يديد  (hypo- iodite) ، الكتوز با استفاده از هيپويديت(acid Tungstic) تنگستيك

الكتوز، به عنوان شود. پس از اسيدي شدن، هيپويديت باقي مانده پس از اكسيداسيون اكسيد مي T- پتاسيم و كلرامين

گيرد و نشاسته معرف اين واكنش شود كه اين عمل با استفاده از محلول استاندارد تيوسولفات سديم انجام مييد تيتر مي

گيرد كه در اين روش ابتدا چربي و پروتئين گيري الكتوز مورد استفاده قرار ميروش پالريمتري نيز براي اندازه .است

شود. سپس ضريب شكست نور اين ب داده شده و سپس مخلوط از صافي عبور داده ميشير توسط استات روي رسو

با آنچه كه از محلول  nm 589/44 گردد. ضريب شكست نور مشاهده شده با طول موجگيري ميمحلول اندازه

 .شودگيري مياستاندارد الكتوز به دست آمده است مقايسه شده و مقدار الكتوز نمونه اندازه

 

 : ساختمان مولکول الکتوز5شکل 

 

اند. دو روش ها بيشتر مورد توجه قرار گرفتههاي اخير اين روشهاي آنزيمي، در سالبه دليل اختصاصي بودن روش

فوق ممكن است تحت تأثير عوامل ديگري قرار گيرند يعني حضور ساير عوامل اكسيدكننده و احياءكننده و يا مواد فعال 

روش آنزيمي كه نسبت به الكتوز كامالً اختصاصي  در .گيري دقيق الكتوز تداخل ايجاد كنندزهتوانند در اندانوري مي

كه با شوند به طوريگاالكتوز آزاد مي -كند، دي ساكاريد توسط بتا گاالكتوزيد از هيدروليز شده و گلوكز و بتاعمل مي

 HPLC روش. گيري نمودنه مورد آزمايش را اندازهتوان مقدار كمي الكتوز نموگيري هر يك از اين تركيبات مياندازه

(High Performance liquid chromatography) رود. ابتدا گيري الكتوز شير به كار مينيز براي اندازه

قند با استفاده از ستون تجزيه، جدا شده )ستون تبادل كاتيوني در اينجا مؤثر است( و پس از جدا شدن الكتوز با استفاده 
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گيري الكتوز در شير بر اساس ترين روش اندازهرايج .شودشناساگر اندكس انكساري مقدار آن محاسبه مياز يك 

شوند. اما كالبيره كردن گيري ميجا چربي، پروتئين و الكتوز همگي اندازه باشد در اينهاي جذب مادون قرمز ميروش

 .گيردبل صورت ميهاي مرجع شرح داده شده در قها بر اساس همان روشاين روش

 : خاكستر

 شرايط ايجاد بيانگر شير خاكستر درصد رفتن باال . باشد مي آن احتراق قابل غير مواد ميزان بيانگر شير خاكستر مقدار

 . است شير معدني مواد كل ميزان نشانگر واقع در شير خاكستر .باشد مي طبيعي غير
 

 : شير تركيبات سایر

 شير هستند، شير اصلي تركيبات و داده اختصاص خود به را شير عمده قسمت كه فوق گانه پنج تركيبات بر عالوه

 از هستند. برخوردار زيادي اهميت از بعضا ولي است كم مقدارشان چه اگر كه باشد مي نيز ديگري تركيبات حاوي

 از بعضي و پروتئيني غير ازته تركيبات وجود همچنين نمود، اشاره ها وآنزيم ويتامين ها به توان مي مواد اين جمله

 .باشند مي ذكر قابل شير در گازها

 

 : شير هاي آنزیم الف(

 اين منشاء .اند شده شناسايي كنون تا آنزيم شصت حدود كه است آنزيم زيادي مقدار حاوي طبيعي صورت به گاو شير
 هاي آنزيم بر عالوه البته .باشد مي خون سفيد گلبول هاي و خون پالسماي ، پستاني غدد بافت هاي سلول ها آنزيم

 از ها آنزيم اين. شوند مي ناميده ميكروبي هاي آنزيم كه باشد آنزيم ديگري تعداد حاوي است ممكن شير ، طبيعي

 حرارت به مقاوم پروتئازهاي و ليپازها شير، ميكروبي هاي آنزيم مهمترين. شوند مي شير وارد ها ميكروب طريق

 .شوند مي توليد دوست( سرما )ميكروب هاي ها سايكروتروف توسط كه هستند

 زيادي تحقيقات اخير سال پنجاه در ولي شوند مي شامل را شير پروتئين هاي كل از كوچكي بخش ها آنزيم چه اگر

 . نمايند مي دنبال را مختلفي اهداف شير هاي آنزيم مطالعه در اند. محققان داده اختصاص خود به را

 و قليايي فسفاتاز نظير ها آنزيم سري يك از كافي مقادير جداسازي براي مناسبي منبع شير مثال عنوان به

 داليل از ديگر يكي .باشد مي منابع ساير از مشابه هاي آنزيم با مقايسه و ها آن خواص بررسي و الكتوپراكسيداز

 غدد امراض تشخيص در كاتاالز، فسفاتاز، پراكسيداز، نظير ها آن از بعضي كاربرد شير، هاي آنزيم خواص مطالعه

 . باشد مي شير كيفيت كنترل و پستاني
 

 : شير هاي ویتامين) ب
ها نقش  و گياهان موجود است ويتامين حيوانات در كم مقدار به كه هستند اي پيچيده تركيبات با آلي مواد  ويتامين ها

 عهده دارند.ه عمده اي در فرآيندهاي طبيعي زندگي ب
است و به لحاظ  B12و  C ,D ,A  ,B2, B1شير حاوي ويتامين هاي مهم و مورد نياز بدن از جمله ويتامين هاي 

 شير در موجود ويتامين هاي داشتن ويتامين هاي مختلف منبع غذايي مغذي و مناسبي براي تامين نيازهاي بدن است.

  حسب بر ها آن شوند كه مقادير مي تقسيم  ( B,C)آب در محلول و ( A,D,E,K)چربي در محلول دسته دو به
 . نشان داده شده است (2) جدول دردرصد 
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 ویتامین های موجود در شیر 4 -جدول
 D 0.0000003 ويتامين A 0.00005 ويتامين

 

 B1 ويتامين

 

0.00005 

 

 E ويتامين

 

0.00006 

 

 B2 ويتامين

 

0.0002 

 

 H ويتامين

 

0.000002 

 B6 ويتامين

 

0.00012 

 

 كاروتن

 

0.00003 

 

 B12 ويتامين

 

0.0001 

 

 اسيد آميد نيكوتين

 

0.0004 

 

  C ويتامين

 

0.0010 

 

 اسيد پانتوتنيك

 

0.0003 

 

 درصد حسب بر شير در موجود ویتامين هاي 

 

 (اسكوربيك اسيد) C ویتامين
بندي نقش عمده اي دارد. ها و تشكيل استخوان  از ويتامين هاي محلول در آب است و در ساخت دندان Cويتامين 

در متابوليسم اسيدهاي آمينه موثر است.  شود و اين ويتامين موجب تقويت بدن در مقابل بيماري هاي عفوني مي
كاهش آن در شير  و  ميلي گرم 2تا  0/5در شير تازه  Cميلي گرم توصيه ميشود. مقدار ويتامين  30مصرف روزانه آن 

 .است كم بسيار( كوتاه زمان باال، حرارت)  HTSTپاستوريزه توليد شده با روش 

بدن در مقابل بيماري هاي  كم شدن مقاومت عبارتند از: بي حالي، عفونت لثه و C عوارض ناشي از كمبود ويتامين
 عفوني.

 D ویتامين
از ويتامين هاي محلول در چربي و براي جذب، تعادل و تثبيت كلسيم و فسفر در بدن عنصري ضروري  Dويتامين 

 25/0در افراد بالغ  Dمصرف روزانه ويتامين  است. Dاست. شير، كره، تخم مرغ و جگر حاوي مقدار كافي ويتامين 
است. تابش نور خورشيد در تامين  Dن ميلي گرم ويتامي 0/ 200ميلي ليتر شير حاوي  100ميلي گرم توصيه ميشود. 

 عبارتند از: نرمي استخوان در كودكي و پوكي Dعوارض ناشي از كمبود ويتامين  .دارد موثري نقش بدن  Dويتامين 
 استخوان در ميانسالي و كهنسالي.

 E ویتامين
از ويتامين هاي محلول در چربي و مقدار آن در شير گاو بسيار كم است. نازائي، عقيم شدن و ضعف عضله  Eويتامين 

 ض كمبود اين ويتامين در بدن است.قلب از عوار

 A ویتامين
از ويتامين هاي محلول در چربي است. به مقدار آن در شير نسبت به چربي شير، نژاد دام و تغذيه، متفاوت و  Aويتامين 

 Aميلي ليتر متغير است. كره يكي از فرآورده هاي شيري است كه از نظر ويتامين  100ميلي گرم در  2/0تا  0/ 02ز ا
 ميلي گرم توصيه مي شود. 5/1تا  1بسيار غني مي باشد. براي افراد بالغ 
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عبارت است از: شب كوري، ناراحتي چشمي )خشك شدن موكوس چشم( و كاهش  Aعوارض ناشي از كمبود ويتامين 
 بدن در مقابل بيماري هاي عفوني. مقاومت

 (تيامين) 1B ویتامين
ميلي گرم توصيه ميشود. عوارض ناشي از  1/5تا 1در شير كم است. در افراد بالغ مصرف روزانه آن  B1مقدار ويتامين 

در  B1درصد ويتامين  20تا  10عبارتند از: بي اشتهايي، بي حوصلگي، خستگي جسمي و روحي  B1كمبود ويتامين 
 حرارت پاستوريزاسيون تخريب ميشود.

 (ریبوفالین) 2Bویتامين
بدن است. اين ويتامين از ويتامين هاي محلول در آب است و در آب پنير به  B2شير منبع خوبي براي تامين ويتامين 
ميلي  2تا  1ميلي گرم است و مصرف روزانه آن  %17ميلي ليتر شير  100در  B2مقدار زياد وجود دارد. مقدار ويتامين 

 گرم توصيه مي شود.
پوسته پوسته شدن پوست اطراف دهان، گوش د از : التهاب بدن، خشك و عبارتن  B2عوارض ناشي از كمبود ويتامين 

 در بينائي اختالل ايجاد مي شود. و بيني، در صورت كمبود شديد اين ويتامين در بدن،

 (پيریدوكسين) 6Bویتامين 
در شير به مقدار كم وجود دارد. در اثر  B6اين ويتامين براي ساختن پروتئين هاي بدن ضروري است. ويتامين 

 آن كاهش مي يابد. ريزاسيون مقدارپاستو

 12Bویتامين
است كه در بافت هاي بدن حيوانات و شير يافت  B12يكي از عناصر ضروري براي تشكيل گلبول قرمز خون ويتامين 

ميكروگرم و كم  35/0ميلي ليتر 100در  B12ميشود و حرارت پاستوريزاسيون روي آن تأثير ندارد. مقدار ويتامين 
 است. B12خوني و خستگي از عوارض كمبود ويتامين 

 مواد معدني
امالح معدني در شير بصورت محلول يا تركيب با مواد معدني پروتئيني و مجموعه آن در شير كمتر از يك درصد است. 

 شير بسيار كم است. هنمهمترين مواد معدني موجود در شير عبارتند از: كلسيم، پتاسيم، فسفر وسديم. به مقدار آ

 آهن
درصد وزن بدن را تشكيل مي دهد. اما اهميت و نقش ويژه اي در انتقال اكسيژن خون به سلول  004/0اگر چه فقط 

درصد و به نسبت ديگر مواد موجود در آن كم است. در رژيم غذاي روزانه  05/0هاي بدن دارد. مقدار آهن شير حدود 
نوع آهن مصرفي براي جذب در بدن بسيار  ميلي گرم توصيه ميشود. 18زنان  و 10تا  5مصرف آهن براي بجه ها 

اهميت دارد. بطور مثال اگر چه اسفناج بعنوان يك ماده غذايي حاوي درصد بااليي آهن است. اما فقط يك چهارم آن 
 ميشود.قابليت جذب در بدن را دارد. اين در حالي است كه آهن موود در شير و تخم مرغ بطور كامل جذب 

 كلسيم
كلسيم يكي از مهمترين تركيبات مغذي مي باشد و بايد از طريق غذا وارد بدن انسان شود. كلسيم نقش اساسي در 
استحكام استخوان ها و سالمت دندان دارد. از ديگر فوايد كلسيم ميتوان به نقش آن در انقباض ماهيچه ها، لخته شدن 

درصد كلسيم  30ميلي گرم كلسيم دارد كه  315ميلي ليتر( حدود  250ان شير )خون، انتقال پيام عصبي نام برد. هر ليو
روزانه مورد نياز بدن را تامين مي كند. بنابراين مصرف روزانه سه ليوان شير ميتواند نياز بدن به كلسيم را كامال َ مرتفع 
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لسيم موجود در سبزيجات ك آنكه ضمن كند مي تامين را ها بچه  سازد. مصرف روزانه دو ليوان شير كلسيم مورد نياز
درصد  20جوشاندن شير، جذب كلسيم را به ميزان  تواند مانند كلسيم شير براي بچه ها مفيد و قابل جذب باشد. نمي

 از اي عمده بخش بدن به  خورشيد نور تابش. دارد كلسيم جذب در اي عمده نقش  Dدهد. ويتامين  كاهش مي
عوارض كمبود كلسيم در كودكان نرمي استخوان، كاهش رشد، خرابي  تامين مي كند.مورد نياز بدن را  D ويتامين

 .است استخوان پوكي بزرگساالن  ها و لثه و در دندان

 فسفر
فسفر از تركيبات مهم سلول هاي بدن است و در واكنش هاي شيميائي بدن و همچنين فعال كردن آنزيم ها، ويتامين 

بافت هاي بدن نقش عمده اي بعهده دارد. فسفر به همراه كلسيم، در تشكيل و استحكام ها و در نهايت رشد و ترميم 
استخوان ها عمل مي كند و در ساخت بافت هاي عضالني مغز و اعصاب دخالت دارد. مقدار مصرف روزانه فسفر برابر 

 فر كافي نيز برخوردارند.غذاهايي كه به اندازه كافي حاوي پروتئين و كلسيم اند، از فس كلسيم پيشنهاد ميشود.

 منيزیم
منيزيم از عناصر اصلي در تغذيه بشمار مي آيد و همراه كلسيم و فسفر در ساخت و استحكام استخوان بندي بدن 
دخالت دارد. منيزيم نقش عمده اي در ساخت پروتئين هاي بدن از اسيد آمينه ها دارد. مقدار مصرف روزانه آن نسبت به 

 ميلي گرم منيزيم است. 14ميلي ليتر شير حاوي  100ميلي گرم توصيه ميشود  300تا  150سن و وزن بدن از 

 ید
ميلي گرم در يك ليتر شير متغير  4/0تا  05/0شير منبع مهم يد است كه ميزان آن بر اساس نوع و فصل تغذيه دام از 

 ميلي گرم يد نياز دارد. 15/0است. بدن فرد بالغ روزانه به 

 سدیم و پتاسيم
توان جايگزين ديگري  ر چه خواص سديم و پتاسيم از نظر شيميائي مشابه است ولي هيچ يك از آنها را در بدن نمياگ

شود. افزايش سديم در  دهد و عمدتاً در مايعات بدن و خون يافت مي درصد از وزن بدن را تشكيل مي2كرد. سديم 
 درصد وزن بدن را تشكيل مي 09/0شود. پتاسيم  بدن موجب خروج آب سلولي و آماس اندام هاي تحتاني بدن مي

دهد و عمدتاً در تركيبات داخل سلولي است . پتاسيم تنظيم كننده اي مناسب براي حالت اسيدي و بازي خون است و 
تا  5/1نياز روزانه افراد به پتاسيم بر حسب سن  در ايجاد تعادل ميان سلول هاي بدن ومايع اطراف آنها اهميت دارد.

شير  رم است و شير و فرآورده هاي آن براي تامين پتاسيم مورد نياز بدن منبع بسيار خوبي محسوب ميشود.گ 5/4
عالوه بر امالح ذكر شده حاوي مقدار جزيي مس، روي و منگنز است كه عمدتاً در ساخت آنزيم ها و هورمون هاي بدن 

 نقش اساسي دارد.
 

 : شير گازهاي ج(

گيرد  مي قرار زدن هم و هوا معرض در شير كه آن از بعد ولي است زياد شير در CO2گاز ميزان دوشش ابتداي در
 و كردن گرم نظير هايي فرآيند همچنين .يابد مي افزايش نيتروژن و اكسيژن نسبت مقابل در و كاهش CO2 مقدار
 . گذارد مي اثر شير گازهاي ميزان بر خالء از استفاده و دهي هوا كردن و سرد

 صورت به تواند مي شير در كربن اكسيد باشد. دي مي شير در فعال غير و خنثي تركيب يك عنوان به نيتروژن گاز

 . دارد دخالت شير اسيديته در باشد كربنيك اسيد صورت به اگر كه باشد داشته وجود كربنات بي يا كربنيك اسيد

 حدي تا كربنيك اسيد دادن دست از خاطر به گيرد مي قرار هوا معرض در مدتي دوشش از بعد كه شيري اسيديته
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 و اكسيدي طعم ايجاد به توان مي جمله از كه گذارد مي شير بر نامطلوبي تاثيرات اكسيژن گاز. يابد مي كاهش
  . نمود اشاره نيز اسيداسكوربيك كاهش

 

 : گاو شیر ترکیب بر موثر عوامل
 

 )وراثت( نژاد (1

 مي شير مقدار بر تاثير از بيشتر حدي تا تركيب بر آن تاثير كه دارد شير تركيب و مقدار روي بر مشخصي تاثير نژاد
 . نمايند مي توليد بيشتري شير ، جثه سنگين هاي نژاد. باشد

 جرسي و گرنزي و ايرشاير ، سوئيس براون آن از پس و داشته را شير توليد ميزان بيشترين هلشتاين)فريزين(
 و الكتوز درصد و است توجه قابل پروتئين و چربي درصد در بيشتر مختلف نژادهاي در شير تركيب قراردارند. اختالف

 . ندارد هم با چنداني تفاوت نژادها بين خاكستر
 

 شيردوشي فواصل (2

 فواصل با روز در دوشش دو بار صورت در مثال عنوان به . دارد توليد در مثبتي تاثير منظم فواصل در دوشي شير
 و جامد مواد كل ، چربي صد در كه داشت توجه بايد . باشد مي ساعت 16 و 8 فواصل بيشتراز توليد ، ساعت دوازده
 . باشد مي صبح دوشش از بيشتر عصر دوشش در شير توليد مقدار

 

 شيردوشي نوبت یك (3

 ها آلوئول بااليي قسمت هاي در دارند كمتري مخصوص وزن چربي قطرات كه جايي آن از دوشش دو بين فاصله در
 شيري شيردوشي فرايند طي بنابراين. مانند مي باقي بزرگ مخازن مجاري بااليي قسمت هاي در و يافته تجمع

 ميزان با شيري شيردوشي ابتداي در كه صورتي به يابد مي افزايش مشخصي طور به و تدريج به شير چربي درصد

 شيردوشي اگر . آيد مي دست به ( درصد 10 تا 5) چربي از غني شيري انتها در و ( درصد 2 تا 1)  پايين چربي بسيار

 .نمود استحصال بعدي دوشي شير در را آن توان مي كه ماند مي باقي پستان در چربي زيادي مقدار شود انجام ناقص
 

 دهي شير دوره (4

 كاهش دوره پايان تا سپس و رسد مي خود مقدار حداكثر به زايمان از بعد هفته 6 تا 3 تقريبي طور به گاو شير توليد
 بالفاصله  ماده  دو اين درصد . دارد وجود معكوس رابطه پروتئين و چربي درصد و شير توليد بين معموالً. يابد مي

 و پروتئين درصد . يابد مي كاهش شير در ماده دو اين درصد ، توليد در افزايش موازات به ولي باالست زايمان از بعد
 تدريج به دهي شير دوره انتهاي تا ولي است گرفته قرار پاييني نقطه در ( ششم هفته )حدود شير توليد اوج در چربي

 (6)شكل . يابد مي افزايش
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 شیردهی دوره یك در هلشتاین گاوهای شیر پروتئین و چربی درصد و شیر تولید بین رابطه 6-شکل
 

 ( فصل5

 در علوفه مصرف . شود مي داده نسبت محيط حرارت درجه تغييرات به زيادي حد تا شير تركيب و مقدار بر فصل اثر
 ترتيب همين به . شود مي چربي درصد افت و شير توليد كاهش به منجر كه يابد مي كاهش گرمايي استرس زمان

 . بود خواهد تر پايين گرم فصول طي در نيز شير خاكستر و پروتئين درصد

 -)مهر سرد ماه هاي در و خود حد كمترين به تير( – )ارديبهشت گرم ماه هاي در پروتئين و چربي درصد كلي طور به
 ماده و چربي درصد داراي كنند مي زايمان سال سرد فصول در كه گاوهايي شير. رسد مي خود حد بيشترين به دي(
 . كنند مي زايمان گرم فصول در كه است گاوهايي شير به نسبت بيشتري چربي بدون جامد

 

 (تغذیه6
 غدد در شير  كننده توليد سلول هاي كه چرا گذارد مي اثر شير تركيب و مقدار بر كه است كليدي عامل يك تغذيه

 . دارند نياز سازها پيش از كافي و ثابت مقادير به شير تركيبات سنتز پستاني، براي

 غلظت و درصد 3 تا تواند مي چربي غلظت مثال عنوان است. به متفاوت شير تركيبات بر دام  غذايي رژيم تاثير
  يا تغذيه سوء شرايط در مگر گيرد نمي قرار تغذيه تاثير تحت الكتوز غلظت ولي كند تغيير درصد 6/0 تا پروتئين

 . حد از بيش تغذيه
 

 سن (7

 كاهش يك سن افزايش با همچنين . يابد مي كاهش كمي شير چربي درصد ميانگين ، گاو سن افزايش اثر در
 دوره نهمين تا پنجمين بين شير توليد ماكزيمم . دهد مي روي چربي بدون جامد مواد درصد نظم بي ولي تدريجي

 . دهد مي روي شيردهي
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 سوم فصل

 شير توليد نحوه و شيردوشي

 : گاو بدن در شير توليد نحوه

 و دارد قرار شكم ديواره زير در پستان. گويند مي سرپستان يا كوارتر آنها به كه است شده تشكيل غده 4 از گاو پستان
 وجود سرپستانك ها نوك در عضله يك . شود مي خارج آنها منافذ از شير كه بوده سرپستانك يك داراي كوارتر هر

 . نمايد مي كنترل را شير خروج جريان كه دارد

 وسيله به شير شدن ساخته براي نياز مورد خام مواد . سازند مي خود در را شير كه باشد مي آلوئول ها حاوي پستان

 به و شده خارج آلوئول هر از توبول يك. باشند مي شير حفرات حاوي آلوئولها . شود مي منتقل آلوئول ها به خون

 به را خود محتويات شير بزرگ مجاري . رساند مي شير بزرگ مجاري به را شير كه شود مي ختم كوچكي مجاري

 بين .دارد را شير مكعب سانتيمتر 473 گنجايش دهليزي غده . نمايد مي تخليه پستان( )دهليز دهليزي غده يك داخل

 هورمون وسيله به پستان وظيفه و رشد. شود مي ذخيره كوچك مجاري و ها توبول ، حفرات در شير ، دوشي شير هر
  (.7)شكل  شود مي كنترل ها
. 

 
 قسمت هر برای شیر مجاری .5 شیر؛ مجاری .4 ؛ پیوندی بافت .3 ؛ ای غده لپك های.2 ؛ ای غده حباب های . 1 : گاو پستان طولی برش  -7شکل 

 . شیر انبار 6 عدد( ؛ دوازده تا ده )حدود پستان
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 : شيردوشي

 گيرد. در صورت تجربه با و ماهر كارگر توسط بايد كه است شيري گاوهاي مزرعه يك در كار مهمترين شيردوشي

 هيپوفيز غده به پستانك ها سر در موجود عصبي هاي رشته دوشي شير براي سرپستانك ها و پستان شستشوي هنگام

 . شود مي ترشح دارد نام توسين اكسي كه شير كننده  آزاد هورمون فرستند و مي پيام شده واقع مغز ي انتها در كه

 توجه بايد . رسد مي پستان به دقيقه يك مدت از بعد حدوداً كه شود مي خون جريان وارد ترشح از بعد توسين اكسي

 . شود انجام سرعت با بايد شيردوشي لذا . يابد مي كاهش دقيقه هفت ظرف توسين اكسي هورمون اثر كه كرد

 : از عبارتند موثرند شير ترشح و پستان تحريك بر كه عواملي

 ماساژ -1

 شيردوشي زمان -2

 گاو پستان شستشوي -3

 )كارگر – خوراكي مواد – صدا و سر( محيط -4

 مي نشان شير شدن آزاد در آن تاثير و پستان شستن براي نياز مورد زمان مدت مورد در آمده عمل به هاي بررسي

 صادق گاوها تمام براي امر اين كه است مسئله مهمترين ديگر دوشش به دوشش يك از زمان مدت در تداوم دهد

 دردوشش زمان مدت اين و باشد كافي پستان و زير سرپستانك ها كردن تميز براي زمان ثانيه ده اگر مثال .باشد مي

 ماشين كه شود اشاره نكته اين به بايد ضمن در و شود مي شير مناسب شدن آزاد باعث باشد داشته تداوم ديگر هاي

 .شود متصل گاو پستان به شير شدن آزاد از پس كوتاه مدتي بايد شيردوشي
 

 : شيردوشي براي گاو كردن آماده

 با ثانيه 30-15 مدت براي عمل اين كه باشد مي مناسب دوشيدن يك در قدم اولين پستان كردن خشك و شستن

مي  بخش رضايت گرم آب و كلرين ميليون در يك قسمت 250 محلول(شود مي انجام كننده عفوني ضد مايع يك
 هر براي بايد مصرف يكبار دستمال يا حوله يك از. نسوزاند را دست كه باشد اي گونه به بايد گرم آب حرارت ). باشد

 گفت توان مي كلي طور به شود و جلوگيري گاوها ديگر به باكتري ها گسترش و پخش آلودگي از تا شود استفاده گاو

 : دارد مزيت سه گاو بهداشتي كردن خشك كه

 . كند مي بهتر را دوشش و شده پستان تحريك باعث 1 - 

 . كند مي جلوگيري شير داخل به شستشو آب شدن جاري از 2 - 

 .شود مي پستان ورم از جلوگيري باعث 3 - 
 انتقال باكتري باعث و كرد عفوني ضد توان نمي را اسفنج زيرا شود استفاده نبايد اسفنجي ابرهاي از كه كرد توجه بايد

 پايان در كه كرد استفاده اي پارچه هاي حوله از توان مي وقت در جويي صرفه براي. شود مي ديگر گاو به گاو يك از

 . كرد خشك و شسته تميز را آنها بايد
 

 : دوشي شير هاي روش

 مكانيزه صورت به و  ماشين با يا ( سنتي هاي واحد ) شود مي انجام دست بوسيله يا شيردوشي كلي طور به

 ( صنعتي نيمه و صنعتي )واحدهاي
 و محاسن داراي روش اين .باشد مي تجربه با و ماهر كارگر به نياز دست با شيردوشي انجام براي: دست با شيردوشي

 : از عبارتند دست با شيردوشي محاسن. است معايبي
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 ماشيني شيردوشي روش به نسبت گاو پستان از شير بهتر تخليه -1

 گاو پستان وضعيت از بهتر شناخت -2

 پستان ورم مانند بيماريهايي انتقال و ايجاد از جلوگيري -3

 . شده دوشيده قبل از كه شيري مقدار كل به خون و چرك داراي شير ورود از جلوگيري -4
 : از عبارتند دست با دوشي شير معايب

 . دارد الزم زيادي زمان -1

 . ندارد را ماشيني حالت پاكي و نظافت آمده بدست شير -2
 . است نياز تجربه با كارگر به -3

 . باشد مي نياز گوساله وجود به اغلب -4

 

 
 

 : ماشين با دوشي شير

 و مزايا داراي و است رايج صنعتي نيمه هاي واحد اغلب و صنعتي هاي واحد همه در امروزه شيردوشي روش اين
 : از عبارتند ماشين با شيردوشي روش محاسن باشد. مي خود خاص معايب

 . يابد مي كاهش شيردوشي زمان 1-

 . نيست گوساله دادن نشان به نياز 2-

 . است كمتر نياز مورد كارگر تعداد 3-

 . است تر بهداشتي ماشين با شده دوشيده شير 4-

 . شود انجام )اتوماتيك( خودكار صورت به تواند مي ماشين با دوشي شير 5-
 : ماشين با شيردوشي معايب

 . باشد مي باال اوليه هزينه 1-

 . شود مي شيردوشي شدن متوقف باعث برق بيني پيش قابل غير قطع 2-

 . است مشكل ترسو هاي گاو دوشيدن 3-

هم  به نزديك و كوچك پستانك هاي يا كشيده و بزرگ پستان هاي يا باريك پستان مجاري داراي كه هايي گاو 4-
 . نيستند ماشين با شيردوشي مناسب باشند مي
 ماند مي باقي گاو پستان در ماشين با شيردوشي از پس شير مقدار درصد 20 تا 15 كه است شده مشاهده عمل در 5-
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 و پستان ورم جمله از جبران قابل غير ضايعات ايجاد موجب دستگاه با كار در وقتي بهداشتي موازين رعايت عدم 6-
 . شد خواهد پستان كورشدن

 )الينرها( ها سرپستانك داخلي الستيك خصوص به . دارد اساسي كنترل و دقيق بازرسي به نياز شيردوشي ماشين 7-
 . ديد خواهد جدي صدمه گاو پستان آنها موقع به تعويض عدم صورت در و دارند محدودي اقتصادي عمر كه

 

 
 

 : شيردوشي ماشين

 شيردوشي خوشه صورت به نهايت در كه شود مي اطالق دستگاه و مكانيسم چند از اي مجموعه به شيردوشي ماشين
 . دهد مي انجام را گوساله زدن مك مانند عملي گاو پستان با ارتباط در

 به و شود مي خارج پستان از شير ، ظرف در خالء ايجاد با گرفته قرار شيردوشي دستگاه سرپستانك داخل پستان نوك

 كار متناوب طور به كه گيرد مي انجام پمپ يك كمك به عمل كند. اين مي پيدا جريان ارتباطي هاي لوله طرف
 شده ايجاد نسبي كند خالء مي ايجاد را استراحت ديگري و مكيدن يكي مرحله دو گوساله مثل و نبض( )شبيه كرده

 است باريكي لوله داراي پستانك سر گيرد. هر مي انجام دقيقه در مرتبه 45 حدود مكيدن عمل و است اتمسفر 5/0

 حال در آنها عدد 2 هميشه شيردوشي دستگاه پستانك سر چهار از كاركردن دارد. موقع ارتباط خالء پمپ به كه

 . هستند استراحت حال در ديگر تاي دو و مكيدن
 

 
 كامل شيردوشي دستگاه
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 “ شیردوشی های سرپستانك کار نحوه “
 

 

 : شير دوشي ه هاي دستگا كردن تميز اصول

 دستگاه هاي نظافت حفظ در بايد آيد دست به سالم بهداشتي قواعد رعايت با ميكروبي آاليش از خالي شير آنكه براي

 تكثير و آلودگي  گونه هر از توان مي كننده عفوني ضد و كننده تميز مواد از استفاده با. داشت الزم را دقت شيردوشي

 : است الزم زير نكات رعايت شيردوشي دستگاه هاي كردن تميز در. كرد جلوگيري ها باكتري

 . است ليتري صد بزرگ ظرف سه به احتياج شيردوشي، وسايل كردن عفوني ضد و كردن تميز براي -1

 سرد آب محتوي ظرف) الف

 كننده تميز ماده گرم نسبتاً  محلول محتوي ظرف) ب

 ( آب ليتر 100 در سود مكعب متر سانتي 200) كننده عفوني ضد محلول داراي ظرف ) ج

 انجام مرحله هر در دقيقه يك حداقل مدت به و فوق محلول هاي با ترتيب به بايد شيردوشي وسايل شستشوي -2

 . گيرد
 . گيرد مي انجام فوق محلولهاي در سرپستانك ها كردن داخل و خالء ه ازدستگا استفاده با شستشو -3

 . نريزد دستگاه اصلي قسمت هاي روي مايعي گونه هيچ كه داشت توجه بايد روزانه نظافت موقع -4

 ماده با كامل شستشوي از پس و جدا همديگر از را قطعات تمام و شود انجام هفته هر در بايد اصولي كردن تميز -5
 . شوند عفوني ضد و شسته فوق اصول طبق تا كرد وصل هم به مجدداً را آنها كننده تميز

 . داد شستشو خوب و برد فرو كننده تميز ماده محلول در دفعه يك روزانه بايد را دستگاه الستيكي قسمتهاي -6

 بيرون آن داخل عفوني ضد محلول قطرات آخرين كه داد قرار طوري را دستگاه بايد ، كردن عفوني ضد از بعد  -7
 . شود نمي توصيه آلودگي لحاظ از آب با بعدي شستشوي . بريزد
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 چهارم فصل

 لبني محصوالت و شير فراوري و توليد در بهداشت رعایت اهميت

 : لبني محصوالت و شير فراوري و توليد در بهداشت رعایت اهميت با آشنایي

 كارخانجات به تحويل زمان تا شير دوشش از بعد نگهداري نحوه و دام بهداشت به زيادي حد تا خام شير كيفيت
 آلودگي گاوداري ها، سطح در شيردوشي انواع از استفاده دليل به امروزه آنجائيكه از. دارد مختلف هاي فرآوري جهت

 زيادي حد تا محيط با توليدي خام شير تماس عدم دليل به صنعتي دامداري هاي بويژه گاوداري ها اكثر در محيطي

 ورم و مشترك هاي بيماري انواع به شيري گاو ابتال عدم نظر از شير توليد بهداشت به توجه اما است شده كاسته
 در بايد كه است مواردي از نيز شير در بيوتيك آنتي هاي باقيمانده به توجه زمينه اين دارد. در سزايي به اهميت پستان

 باشد عفونت و مشترك بيماريزاي عوامل گونه هر از عاري دام از شده دوشيده شير اينكه بر فرض با شوند. گرفته نظر
 . آيد مي بشمار ها ميكروارگانيسم انواع براي مناسبي كشت محيط باشد، غني مغذي مواد انواع از شير اينكه لحاظ به

 كيفيت نگيرد قرار توجه مورد شير تحويل از بعد زمان تا برداشت از قبل زمان از مديريتي و بهداشتي نكات چنانچه

 دارد وجود كارخانه تا دوشش از خام شير كيفيت تثبيت براي اساسي اصل سه. يابد مي كاهش شدت به توليدي شير

 .گردند رعايت زمان اين طي در بايد كه

 سرد زنجيره از ( استفاده1

 تحويل تا دوشش از زماني فاصله ( كاهش2

 مراحل تمامي در بهداشتي اصول ( رعايت3

 . نمايد مي استاندارد كيفيت با خام شير توليد در شاياني كمك مهم اصل سه اين كامل رعايت كه است بديهي
 

 : شير آوري جمع ایستگاه و شير توليد مراكز در بهداشتي ضوابط رعایت

 شود رعايت كارخانه به شير تحويل و نقل و حمل آوري، جمع توليد، از اعم مراحل كليه در بايستي كه اصلي مهمترين
 : شود انجام زير اقدامات بايستي هدف اين به دستيابي براي است شير بودن بهداشتي مسئله

 واگير بيماري هاي از عاري و سالم بايد شوند مي گرفته نظر در شير وانتقاالت نقل و شيردوشي براي كه افرادي 1-
 باشند واگير بيماري هاي ساير و انگلي بيماري و تيفوئيد ، سل خوني، اسهال چون بيماري هايي داراي افراد باشند. اگر

 . كنند كار اماكن اين در ندارند حق

 دو جهت از كار اين كه كند مي كمك علوفه صحيح كردن انبار بر دامداري در علوفه زدگي كپك از رييجلوگ -2
 سموم آنكه دوم .يابد نمي افزايش شير توليد هزينه نتيجه در نيافته كاهش علوفه غذايي ارزش آنكه است. اول مفيد

 براي بهداشتي خطرات و شود نمي شير وارد است آفالتوكسين آنها مهمترين كه و قارچ ها كپك ها  فعاليت از حاصل

 . ندارد پي در كننده مصرف
 . دام بودن خشك بخصوص ها اصطبل كف نظافت شامل اصطبل در بهداشتي موازين رعايت -3

 . است( گرديده ذكر قبل قسمت هاي )در شيردوشي هنگام بهداشتي موازين رعايت 4-

 هاي ماهيچه و اسفنكتر و هستند باز پستانك ها سر شيردوشي از شود. پس انجام شيردوشي از خارج دام تغذيه 5-
 شود داده اجازه نبايستي بنابراين هستند شل دوشش اثر در آنها كشش و توسين اكسي هورمون ترشح اثر در پستان

 و مجرا به داخل عفوني عوامل نفوذ سبب فضوالت و مواد ، كود ، اصطبل كف با تماس اثر در زيرا بخوابد گاو كه
 غذايي مواد با ، دوشي شير از بعد گاو خوابيدن از جلوگيري براي شود. مي پستان ورم موجب و و شير مجرا شدن آلوده
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 پا سر را گاو ساعت يك مدت تا و كنند تغذيه است يونجه يا كنستانتره ، شده سيلو مواد معموال كه اش عالقه مورد

 . دارند نگه

 صنعتي دامداري هاي شيردوشي اتاق و آوري جمع مراكز در استيل هاي پمپ و لوله از استفاده 6 -

 كه سنتي دامداري هاي در بخصوص آن ترشيدگي و  دامداري در شير ماندن باقي از مانع نوبت دو در شير تحويل 7-

 آزاد محيط در شير ساعت 12 از بيش اغلب دامداري ها اين در .شوند هستند مي شير كردن سرد براي امكانات فاقد

 فساد موجب و يافته تكثير محيط باكتري هاي و شير كتري هاي با كه است شده رها نامناسب يا مناسب ظروف در

 . شوند مي شير

 و شيردوشي كارگران براي شير آوري جمع مراكز و دامداري در دوشي شير محل در بهداشتي ليست چك وجود 8-
 شامل چك ليست اين شود مي آنان انگاري سهل كاري و فراموش يا و اشتباهات جلوگيري باعث كن جمع شير

 . دهد انجام بايستي خود كاري ساعت انتهاي تا ابتدا از كارگر كه است اقداماتي

شود.  حمل و نگهداري مختلف، هاي اندازه در آلومينيومي بيدون هاي در شير شيردوشي، ابتداي از است الزم 9-
 . باشد دوجداره تانكرهاي با بايستي حتماً كارخانه به مراكز از شير حمل

 را خاطي افراد و شود خودداري آغوزي شير يا بيوتيك آنتي با درمان تحت و بيمار شيردام هاي گرفتن تحويل از -10

 . شوند معدوم شيرها اين گونه و جريمه تكرار صورت در و داده آموزش

 سپس و شستشو همان جا در ها بيدون يا تانكر شير تخليه از پس كه شود عمل طوري شير آوري جمع مراكز در -11
 .شود دامدار تحويل

 . است آلوده آب از استفاده آيد نمي چشم به معموالً كه خام شير در آلودگي كننده ايجاد عوامل مهمترين از يكي -12
 از مستقيماً كه مراكزي و دامداري ها شود. در كنترل بايستي آب كيفيت ولي دارد وجود كشي لوله آب روستاها اكثر در

 زني كلر يا تصفيه بودن شرب قابل صورت در آب آزمايش از پس بايستي نيز كنند مي استفاده شستشو براي چاه آب

 . شود

 جلوگيري جداً  شير آوري جمع مركز و دوشي شير اتاق در غيره و پرندگان و مگس تردد و غبار و گرد ايجاد از -13

 بيماري انتقال و آلودگي سپس و شده  فعال بلكه نرود بين از است ممكن هاگ و باكتري ها عوامل اين شود. همراه

 شود. مي كننده مصرف به

 

 

 پنجم فصل

 شير خرید داد قرار عقد نحوه

 : دامداري و كارخانه بين شير خرید داد قرار عقد نحوه

 و كننده توليد عنوان به طرف يك از دامدار حدود تا گيرد قرار نظر مد مواردي است الزم كارخانه به شير تحويل براي
 مثالً مشخص زماني محدوده يك در كه شوند مطمئن طرف هر و شود تامين شير كننده دريافت عنوان به كارخانه

 داشته ريزي برنامه آن اساس بر و دارند شير دريافت و تحويل مشخص برنامه با شده تضمين تقريباً طور به يكسال

 بي از جلوگيري و تحويل تداوم ، كارخانه به شير تحويل نحوه ، مالي و حقوقي هاي جنبه قراردادها بيشتر در .باشند

 شود. مي قيد شير در رايج تقلبات عدم و داروها و مواد از بودن عاري و شير سالمت ، شير دريافت و تحويل در نظمي
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 : الزم هاي بيني پيش و آن تاثير ، روزانه دریافتي شير كمي تغييرات

 مهم عمومي احتياجات تامين و اقتصادي لحاظ از و موثر خيلي كارخانه وضع در روزانه دريافتي شير كمي تغييرات

 شود مي كم شير مقدار و زمستان پاييز كند. در كار محصول حداكثر با بتواند كه باشد مجهز طوري بايد كارخانه. است

 نمونه براي . شود نمي حاصل ضروري مخارج در تغييري كه حالي در آيد مي پايين ها ماشين كار ميزان درنتيجه و

 سوخت، بهاي است، برابر باشد زياد خيلي برعكس يا كم  بسيار دريافتي شير كه مواقعي در نظافت هاي هزينه

 برنامه است الزم شيري، كم ماه هاي در شير كمبود تامين براي كند نمي فرقي چندان برق قيمت افراد، دستمزد

 باعث است ممكن زياد مخارج بر عالوه ، طوالني مدت براي مختلف محصوالت كردن انبار. شود تنظيم صحيحي

 كند مي فرق موقعيت و محل وضع به بسته دريافتي شير كمي تغييرات. شود محصول ارزش تقليل يا شدن خراب

 كارخانه تحويل شيري كم اوقات در كه شيري حداقل يعني شود مي بيني پيش 10 به 1 نسبت به كل طور به ولي

 .گردد مي كارخانه پرمحصول تحويل روزهاي كه است شيري 1/0معادل  ميشود

 شير پر ماه هاي در دريافتي شير ي بها از مقداري ها كارخانه اكثر در آنها كردن كم يا تغييرات اين از جلوگيري براي

 در قبل سال ماهانه دريافتي شير ميانگين گرفتن نظر در با يا كنند مي پرداخت شير كم ماه هاي در و داشته نگه را

 صورتي در اين البته. شود مي پرداخت دامداران به بها اضافه مقداري شير، كم ماه هاي در شير محصول ازدياد صورت

 :عبارتند از مزبور شرايط .باشد داشته را شرايط الزم و بدهد خود دام هاي در را الزم تغييرات بتواند دار دام كه است

 رفتن چرا از قبل كه عالي شيردهي با گاوهايي انتخاب و پاييز در گاوها زايش ، زمستان براي كافي ي علوفه داشتن
 .كرد نظر صرف بهاره زايمان از توان نمي معمولي، گاوهاي داشتن و علوفه كمبود صورت در .نشود كم آنها شيردهي

 نخواهد حاصل تازه ي علوفه از كامل استفاده امكان و شده كم مجدداً اند زاييده پاييز در كه گاوهايي شيردهي چون

 .شد

 

 

 ششم فصل

 شير ميكروبي و شيميایي فيزیكو خواص

 :شير شيميایي فيزیكو خواص

 صد به بالغ درشير .باشد مي شير در متنوع تركيبات وجود آن علت كه دارد اي پيچيده فيزيكوشيميايي ماهيت شير

 و شركت از ناشي شير شيميايي و فيزيكي خصوصيات از يك هر كه جايي آن دارد. از وجود مختلف هزارمولكول
 .داد خواهد تغيير نيز را آن خواص شير در موجود تركيبات در تغييرات هرگونه بالطبع است گوناگون تركيبات همكاري

 .باشند مي پراكنده يا و شده حل آن در تركيبات ساير كه است )مداوم( پيوسته فاز عنوان به شير در آب

 كه حالي دارند، در وجود شير در واقعي محلول صورت به الكتالبومين از بخشي احتماالً و امالح از بخشي و الكتوز
 و آلبومين و بزرگترين كازئين باشند مي پراكنده آن در كلوئيدي سوسپانسيون صورت به امالح از بعضي و ها پروتيين

 .هستند شير پروتئيني ذرات كوچكترين گلوبولين

 يك عنوان به شير دليل همين به و اند شده )آب( پراكنده پيوسته فاز در امولسيون صورت به نيز چربي هاي گلبول
 .شود مي محسوب درآب چربي امولسيون
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 PH و اسيدیته الف(

 باشد. مي درنيك درجه 15 تا 14 معادل كه است اسيدالكتيك برحسب درصد  15/0تا  14/0ظاهري شير ي اسيديته

PH  باشد.  مي 7/6 تا 5/6 بين سانتي گراد درجه 25 دماي در تازه و طبيعي شيرPH   عفونت نشانگر  7/6از باالتر 

 حرارت باشد. مي شير در كلستروم وجود يا و باكتريايي فساد بيانگر 5/6 از بودن تر پايين و )ماستيتيس( پستاني غدد

 كلوئيدي فرم به محلول شكل از كلسيم فسفات حالت تغيير آن اصلي علت كه شود مي شير PH كاهش  باعث دادن

 . است
 

 : الكتریكي ب(هدایت

 منتقل را الكتريسيته جريان اطراف به حركت دراثر و  شده يونيزه حدي تا كلريدها ويژه به شير در محلول نمك هاي

 در طبيعي شير در آن مقدار و شود مي داده نشان  ohm¯ ¹ cm¯ ¹با واحد  الكتريكي هدايت قابليت مي نمايد.

 است. 0055/0تا  0040/0بين گراد سانتي درجه 25 دماي

 شدن ترش .ميبرد باال مشخصي طور به را الكتريكي هدايت و داده افزايش را كلر و سديم غلظت پستان ورم بيماري

 اثر چربي درصد افزايش .است الكتات هاي يون توليد آن علت كه ميشود الكتريكي هدايت افزايش باعث نيز شير

 الكتريكي هدايت بنابراين و شوند مي يون ها حركت مانع چربي هاي گلبول كه چرا دارد الكتريكي هدايت بر معكوس

 مي كاهش الكتريكي هدايت چربي درصد افزايش با نيز خامه خصوص در و بوده كمتر چرخ پس شير از كامل شير

 كننده خنثي افزودن شير، در اضافي ب آ وجود به بردن پي براي شاخصي عنوان به شير الكتريكي هدايت قابليت .يابد

 مي قرار استفاده مورد تبخير فرايند طي در جامد مواد تفليظ كنترل همچنين و پستان ورم بيماري تشخيص شير، به ها
 . گيرد

 

 :مخصوص( )وزن ویژه ثقل و دانسيته ج(

 ثقل ميشود. داده نشان g/cm 3يا    kg/m 3صورت به كه ماده آن حجم واحد وزن از است عبارت ماده يك دانسيته

 محدوده از خارج ندرت به و بوده 032/1متوسط طور به گراد سانتي ي درجه 16 دماي در طبيعي كامل شير ويژه

 آن اجزاي تك تك ي دانسيته از شير دانسيته كه چرا است تر سنگين آب از شير .مي گيرد قرار 034/1تا  030/1

 ثقل شير چربي گرفتن با مي باشد.  آب از باالتر دانسيته داراي چربي جز به شير جامد مواد تمامي و ناشي مي شود

 . برعكس و يابد مي افزايش آن ويژه
 

 : ویسكوزیته د(

 مي پواز ويسكوزيته واحد برش، يا و خوردن هم شدن، جاري برابر در مايع يك مقاومت از است عبارت ويسكوزيته
 مي پواز سانتي 2 و 1/5 ترتيب به كامل شير و چرخ پس شير ي ويسكوزيته گراد سانتي درجه 20 دماي باشد. در

 و مقدار در تغيير گونه هر و دارند شير ويسكوزيته در را اصلي نقش چربي هاي گلبول و كازئين هاي باشد. ميسل
 ويسكوزيته كامل شير ميكانيكي زدن هم. شود مي ويسكوزيته در تغيير باعث ها چربي و ها پروتئين فيزيكي ماهيت

 عمل اين چرخ پس شير خصوص در اما شكند مي حدي تا را چربي هاي گلبول هاي توده كه چرا دهد مي كاهش را

 مي كاهش كمي را ويسكوزيته پاستوريزاسيون نظير حرارتي فرايندهاي .باشد مي كم چربي ميزان زيرا ندارد تاثيري
 باعث ها پروتئين بر تاثير علت به باالتر هاي دما ولي است چربي گلبول هاي توده شدن شكسته آن علت كه دهد
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 در ويسكوزيته در نوسان .شود مي ها ويسكوزيته كاهش باعث شير به آب افزودن .شوند مي ويسكوزيته افزايش

 . باشد مي مهم بسيار ويسكوزيته شير محصوالت از بعضي مورد در ولي ندارد زيادي اهميت شير خصوص

 

 : ویژه گرماي )ه

 شود مي ناميده ويژه گرماي دهد افزايش گراد سانتي درجه يك را ماده گرم يك دماي تا است الزم كه گرمايي مقدار
 طور به. آنهاست شيميايي تركيب در تفاوت از ناشي شك بدون شيري مختلف محصوالت ويژه گرماي در تفاوت.

 0/94 چرخ پس شير مورد در 0/93كامل شير ويژه گرماي . يابد مي كاهش ويژه گرماي چربي ميزان افزايش با كلي

 . است

 

 : انجماد ي نقطه )و

و  الكتوز(محلول جامد مواد وجود خاطر به شير انجماد نقطه. است شير فيزيكي خصوصيت ترين ثبات با انجماد نقطه
  آن از .دارد قرار گراد سانتي درجه 550/0تا  512/0بين  آن عددي مقدار باشد و مي آب از تر پايين كمي) امالح
 نزديك. ماند مي ثابت تقريباً شير انجماد ي نقطه كند مي تغيير كم بسيار شير در محلول جامد مواد غلظت كه جايي

 كلي تركيب به بستگي انجماد نقطه كه دهد مي نشان هم به خامه و كامل شير چرخ، پس شير انجماد نقطه بودن
 از .دارد كلرورها و الكتوز ويژه به محلول جامد مواد غلظت به بستگي گرديد بيان كه طور همان بلكه ندارد محصول

 به و داده افزايش را انجماد نقطه شير، به آب افزودن .باشد مي گراد سانتي درجه صفر آب انجماد نقطه كه جايي آن
 نقطه .برد پي شير در اضافي آب وجود به ميتوان انجماد نقطه گيري اندازه با دليل همين به. نمايد مي نزديك صفر

 معمول حد از كمتر محلول معدني مواد وافزايش اسيدالكتيك وجود علت به تخميري يا و شده ترش شيرهاي انجماد

 ميرسد نظر به كلي طور به .گيرد صورت تازه شيرهاي روي به انجماد ي نقطه قسمت كه است الزم بنابراين است. 

 .نيست شير در اضافي آب وجود به بردن پي براي خوبي شاخص انجماد نقطه آزمايش كه

 

 : نور شكست ز( ضریب
 شكست ضريب ماده كه آن در نور سرعت به خال در نور سرعت نسبت از است عبارت ماده يك نور شكست ضريب

 قرار محلول آن در موجود جامد مواد تاثير تحت محلول يك در نور شكست ضريب كه آنجايي از .مي باشد 34/1نور

 .جست بهره شير در اضافي آب وجود به بردن پي يا و شير جامد مواد كل تعيين براي ويژگي اين از توان مي ميگيرد
 

 : خام شير ميكروبي مشخصات
 بوسيله شير كند ترك را پستان اينكه از قبل حتي ولي است استريل كامال دام يك پستاني غده داخل به مترشحه شير

 باكتري هاست. اين از كمي نسبتا تعداد حاوي پستان از خروج شيرهنگام بنابراين .شود مي آلوده خاصي هاي باكتري

 و ندارند چنداني رشد شير نقل و حمل شرايط تحت معموال ها ميكروكوكوس و ها استرپتوكوكوس جمله از ها باكتري

 از انواعي حاوي كه كند توليد شيري است ممكن بيمار دام اما. باشند مي خطري بي و ضرر بي ميكروبي عوامل

 از ها بيماري ديگر و توبركلوزيس به آلوده دام كردن جدا لزوم درك و پاستوراسيون روش ابداع از پاتوژن هاست. قبل

 .شد مي محسوب عوامل ديگر و Qتب  توبركلوزيس، مايكوباكتريوم انتقال اصلي عامل عنوان به شير ، سالم حيوان

 و نواحي پستان خارجي هاي قسمت از بخصوص حيوان بدن آلودگي هاي طريق از دوشش هنگام در سالم شير
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 يا و آب و خاك حيواني، كود شيردوشي، تجهيزات طريق از است ممكن يا گيرد مي قرار آلودگي معرض در آن نزديك

 يا آب با پستان شستن گاو، كردن تميز ، پستان و پهلوها قسمت در ويژه به گاو موهاي كردن كوتاه .شود آلوده هوا

 و مدرن هاي دوشي شير در .داد خواهد كاهش را هايي آلودگي چنين دوشي شير از قبل كش ميكروب محلول يك

 شرايط تحت سپس. رسد مي گراد سانتي درجه 4 به آن دماي و شده سرد شود مي دوشيده كه وقتي از شير صنعتي

 شدن آلوده احتمال صورت دراين كه شود مي داده شود مي داده انتقال لبني كارخانجات به سرد دماي همان با و حمل

 استريل پستاني غده در شده شيرترشح شد اشاره كه همانطور .است بسياركم اوليه ميكروبي عوامل و نيز رشد مجدد

 ورم خصوص در بجز. شود آلوده باكتري ها از برخي وسيله به دوشش درحين يا ترك از قبل است ممكن اما است

 وسيله به آلودگي عوامل مهمترين بنابراين .باشند ضررمي بي موجود درشير بسيار كم،  اوليه باكتري هاي تعداد پستان

 اتفاق فرآيند از پيش هاي فعاليت و ديگر نگهداري  ، ونقل ،حمل شيردوشي طول در است ممكن ها نيسم ميكروارگا

 .بيافتند

 .گردد مي ذكر باشند داشته حضور شيرخام در است ممكن كه ميكروبي مهم گروه دو دراينجا

در  آنها رشد گروه اين اصلي خصوصيات و از است شيرخام هاي ازميكروارگانيسم گروه مهمترين :( ميكروفلورمزوفيل1

 يا پستاني غده داخلي بخش به مربوط ها ارگانسيم ميكرو اين است. شيرخام در (c30-32▫) مزوفيليك دمايي شرايط

 .وميكروكوكوس( )ماننداسترپتوكوكوس است دام پستان نوك پوست

فرم  هستند. كلي c 37▫ در اپتيمم رشد با مزوفيل باكتري هاي جمله از اختياري هوازي غير باكتري هاي فرم ها كلي

 اما شوند نمي شناخته پاتوژن باكتري هاي عنوان به خودشان چه اگر يعني باشند مي انديكاتوري هايارگانيسم ها 

 شوند مي شير سريع فساد باعث باكتري ها اين همچنين باشد. پاتوژن ها حضور دهنده نشان است  ممكن حضورشان

 به فرم ها كلي كنند. اما تجزيه را شير هاي پروتئين و نمايند تخمير گاز و اسيد توليد با را الكتوز قادرند اينكه علت به

 .است شير آلودگي از اي نشانه حرارتي فرايند از پس شان حضور و روند مي بين از HTSTپاستوريزاسيون  وسيله

 . باشند مي باكتري ها از دسته اين جزء اشرشياكلي

 صد حدود كه است موضوعي آن هاي فراورده و شير وسيله به بيماريزا عوامل انتقال : شير در انساني ( پاتوژن هاي2

 تشريح و گزارش شير وسيله به انتقال قابل هاي ميكروارگانيسم انواع آن از پس. است رسيده اثبات به پيش سال

 شير وسيله به كه هستند مواردي مهمترين از مالت( بروسلوزيس)تب و توبركلوزيس)سل( بيماري هاي عوامل. شدند

 ورم بيماري هاي به ابتال طول در ميكروبي عوامل به شير آلودگي مرحله شوند. حادترين مي داده انتقال انسان به

 اشرشياكلي ، اورئوس استافيلوكوكوس ، آگاالكتيه استرپتوكوكوس پستان ورم عامل هاي ارگانيسم بين از. است پستان

 شرايط از تعدادي شروع موجب است ممكن آگاالكتيه استرپتوكوكوس .باشند شده مي شناخته پاتوژن هاي مهمترين از

 . شود آنها در مير و مرگ عامل تواند مي كه است نوزادان در مننژيت و باكتريومي آنها ترين جدي. شوند باليني

 توليد به قادر باكتري اين زيرا كند مي تهديد تري جدي بطور را عمومي سالمت استافيلوكوكي پستان ورم

 عالئم بروز موجب ساعت 24 از پس معموالً انتروتوكسين به آلوده غذاي مصرف .باشد مي شير در انتروتوكسين

 در نسبي مقاومت دليل به انتروتوكسين .شود مي انسان در شكمي دردهاي و اسهال ، تهوع حالت جمله از بيماري

 نيست قادر سم اين به آلوده شير پاستوريزاسيون لذا بماند. باقي فعال حرارتي فرآيند طول در است ممكن حرارت برابر
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 منابع از اتفاقي بطور كه باشد مي مواردي به مربوط خام شير هاي آلودگي ديگر. نمايد تضمين را آن كامل امنيت

 وارد مستقيم طور به است ممكن كه است دفعي مواد و مدفوع باكتري ها اين اصلي منشا شوند. مي آن وارد خارجي

 .پيوجنس پتوكوكوس استر يا و سالموناليي آلودگي مانند است شير كننده آلوده عوامل ديگر از نيز انسان . شوند شير

 سيلوس يا و پرفرنجنس كلوستريديم جز به روند مي بين از و تخريب پاستوريزاسيون شرايط در پاتوژن ها اين همه

 . بمانند زنده و نموده تحمل را پاستوريزاسيون دماي اسپر توليد علت به توانند مي كه سرئوس

 

 

 هفتم فصل

 خام شير نقل و حمل

 : خام شير نقل و حمل
 : از عبارتند خام شير انتقال و آوري جمع هاي سيستم انواع

  شود مي تحويل كارخانه به مستقيماً شير سيستم اين در : مستقيم -1
 كارخانه به جا آن از و شود مي تحويل شير آوري جمع مركز به كنندگان توليد شير سيستم اين در : اي دومرحله -2

 .گردد مي حمل

 و شود مي تحويل دپو يا واسطه مركز يك به بيشتر وريآ جمع مركز از بيشتر سيستم اين در :اي مرحله چند -3
 خنك امكانات از كه هستند ثابتي هاي شيرمكان وريآ مراكزجمع .گردد مي حمل كارخانه به تانكر وسيله به سپس

 فراوري هاي واحد به كردن سرد از پس و نموده آوري جمع را دامداران توليدي بيشتر بوده برخوردار شير كردن

 .باشد كنندگان توليد تعاوني صورت به ويا خصوصي دولتي نيمه دولتي توانند مي و دهند مي تحويل

 بزرگ هاي درشهر باال ظرفيت با شير هاي كارخانه كه شد آغاز زماني شير آوري جمع مركز احداث فكر ما دركشور
 از شير اندك مقادير وحمل گرفت فاصله روستايي دامدار از شير مصرف و خريد بازار ديگر عبارت به و شدند احداث

 شير اندازه آن به موجود صنعتي دامداران ديگر طرف از. نبود صرفه به مقرون شير هاي كارخانه به دور ي روستاها

 به لذا. نمايند اقتصادي را توليد و تكميل را شده احداث تازه هاي كارخانه ظرفيت تمامي بتوانند كه كردند نمي توليد

 .شيربود آوري مركزجمع همان كه بود گرديده مفقود شير توزيع و  فرواني توليد درزنجيره اي حلقه كه رسيد مي نظر
 

 :از عبارتند آوري مراكزجمع اهداف
 توليدكنندگان شير دقيق توزين - 

 .باشد نگرفته صورت درآن وتصرفي دخل كه طوري به شيرمطلوب ودريافت تحويل- 

 جايزه پرداخت ازطريق بهداشتي شير توليد به توليدكنندگان تشويق همچنين و منظم طور به شير بهاي پرداخت- 

 ها كارخانه به شير اقتصادي ونقل حمل- 

 .گردد مي احداث كوچك هاي دامداري محل به ونزديك روستاها در مراكز اين

 .است بزرگ هاي كارخانه شير دريافت خط مشابه شير آوري جمع مراكز عمل ي نحوه

 و شير انتقال جهت پمپ ، صافي ، دريافتي شير توزين جهت قپان دامدار شير تخليه جهت تشتك شامل دريافت خط
 خنك از پس شير و گرفته صورت دما تبادل مخازن اين در .باشد مي كافي ظرفيت و تعداد به سردكن شير باالخره

 شيردرطول تا سرماي شده عايق آنها باشد و ديواره مي استيل جنس از كه مخصوص هاي تانكر توسط شدن
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 روي بر ساده آزمايش چند دامدار شيراز دريافت از قبل است بديهي. گردد مي تحويل كارخانه به نرود مسيرازدست

 آزمايشات تاجهت شود مي برداشت ازشير اي نمونه وسپس شود حاصل اطمينان آن سالمت از تا ميشود شيرانجام

 .گردد ارسال كارخانه آزمايشگاه به تكميلي

 

 :شيرخام نقل و حمل نياز مورد تجهيزات
 ها توليدكننده .است ظرف ترين مناسب شير، شيردان آوري جمع يا مراكز كارخانه به توليد محل از شير انتقال براي

 بس مراكز اين در .كنند مي استفاده شيردان از منحصراً شير آوري جمع مراكز و يا كارخانه  به شيرخود تحويل براي

 بزرگ منابع يا و در ظرف ها را خنك آن موجود امكانات نسبت شير به تازگي تشخيص جهت الزم آزمايش هاي از

 يا منابع تانك  همه از بهتر كه ظرف ها انواع از كارخانه به شير آوري جمع ازمراكز شير انتقال براي .كنند مي انبار

 دوري يا مسافت به شير حمل مخصوص منابع ديگر و تانك نوع انتخاب. كنند مي استفاده است شير حمل مخصوص

 .دارد توليد بستگي محل از كارخانه ونزديكي

 در كارخانه به شير آوري جمع مراكز از شير انتقال كه است داده نشان تجربه بزرگ شهرهاي احتياجات تامين براي
 موضوع اين .است تر با صرفه نيز اقتصادي لحاظ از آن بر عالوه ميگيرد و انجام تر آسان بزرگ ظرف هاي

 .است آشكار خوبي به شيردان ها اضافي جا كردن جابه از جلوگيري وهمچنين شير و پاشيدن ريختن از درجلوگيري
 نداشته شير و بوي درطعم  تاثيري هيچ بايد شوند مي انتخاب شير و نقل حمل ظرف هاي ساختن براي كه موادي

 اين براي چوب است. از لعابي يا قلع روكش با آهن ورق يا نزن زنگ فوالد آلومينيوم، بهتر همه باشند. از

 اين به آهن ورق از استفاده .است ممنوع چوب بردن كار به بعدي هاي آلودگي علت به و شود نمي منظوراستفاده

 و برود بين از آن ياروكش بريزد آهن ورق روي لعاب دارد امكان و شود مي ايجاد فرورفتگي هايي آن در كه دليل
 .نيست توصيه قابل كند خراب را ومحصول زده زنگ درنتيجه

 نرمي آلومينيوم فلز چون ولي هستند مناسب خيلي نقل و حمل  لحاظ از بودن سبك دليل به آلومينيومي ظرف هاي

 ساختن براي سيليسيم و منگنز ، آلومينيوم از آلياژي .شود مي پيدا فرورفتگي آن از شده ساخته ظرف هاي در لذا است

 اسيدي قدرت برابر در نيز و مواد قليايي مقابل در ظرف ها گونه اين اينكه و براي است  مناسب خيلي شيردان

 جنس كنند. بهترين مي تهيه الك يا مصنوعي ازصمغ با روكش هايي كنند آنها را بتوانند مقاومت بهتر شده شيرترش

 ندارد درشير تاثيري هيچ اما است سنگين كمي با وجود اينكه است.  V2Aيا  نزن فوالد زنگ شير نقل و حمل براي

 .شود نمي خراب نيز فلز خود و

 ..الف( شيردان)بيدون(

 ..باشند زير شرايط داراي عملي ازلحاظ بايد دارند كه وجود ليتري 40 و 20 و 10 ظرفيتهاي به شيردان ها

 باشد مناسب آنها قيمت  1-

 باشند زياد داشته دوام و استحكام  2-

 باشند مجهز مطمن دربوش به 3- 

 باشد داشته وجود آنها كردن تميز امكان  4-

 باشد كم آنها حرارتي و نوسان وزن  5-
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 "شير مخصوص بيدون يا شيردان "

 

 كنند مي جلوگيري تيز هاي لبه يا گوشه داشتن از امكان حد وتا سازند مي بطري شكل به را بيشتر انتهاي شيردان ها

 .شوند شسته خوب شويي شيردان ماشين و با باشند كردن تميز قابل آساني به تا

 :یا تانكر تانك) شير حمل منبع(ب( 

 غير شيردان  از استفاده ، كارخانه به تجمع محل از تجمع، يا محل به توليد شيرازمحل زيادي مقدار انتقال هنگام
 و پمپ كن خنك دستگاه به و قراردارند قطار يا كاميون روي كه بزرگ ازمنابع كار سهولت براي .خواهد بود عملي

 هرتانك است ممكن كه است ليتر  هزار 4-6معموال بين  ها تانك يا منابع اين ظرفيت. كنند مي مجهزند استفاده

و   نردبان، برج داراي تانك هر و سكواست داراي منابع اطراف .شود تفكيك قسمت 2-3يا ديوارهايي  ديواره بانصب
 .گيرد مي صورت پمپ كمك به منبع كردن وخالي پركردن .باشد مي برداري نمونه و شستشو  مخصوص دريچه
 دوجداره معموال ها تانك اين .است موجود ليتر هزار15 ظرفيت به تانك هايي قطار، وسيله به شير ونقل حمل براي

 يا كردن ايزوله به احتياجي است شده ساخته نزن ازفوالد زنگ كه هايي تانك. قراردارند محكمي سطح و روي اند
 .گيرند قرارمي مورد استفاده بيشتري زمان مدت ندارند و كاري عايق

 

 
 "شیر حمل مخصوص کامیون "

 

 

http://www.abc.org.ir-/
mailto:info@abc.org.ir


33 
 

 88945861ـ دورنگار:  021 -4354000آدرس: تهران ـ خيابان طالقاني ـ نرسيده به پل حافظ ـ  ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ـ طبقه سوم ـ  تلفن: 

 026 -36771873دورنگار:   026-36771874 -5تلفن:   – 31585-963پستي: صندوق -مركز اصالح نژاد  وبهبود توليدات دامي -دشت ـبعد از رزكان نوكرج ـ جاده مشكين

 info@abc.org.ir: آدرس پست الكترونيكي-www.abc.org.irوب سايت: 

 : دریافت قسمت در شير حمل و انتقال

معموال  .گيرد مي خودكارانجام طوركامال خودكار يا نيمه به دريافت شيردرقسمت انتقال كارخانه و نوع بزرگي نسبت به
 نتقالا .ميگيرد خودكارصورت نيمه صورت به دريافت شير از قسمت دارند انتقال متوسطي ظرفيت كه هايي در كارخانه

 فرورفتگي زمين با اصابت علت دارد شيردان ها به امكان برآن عالوه دارد و كارگراضافي به احتياج با دست شيردان ها
 .شود پاشيده اطراف شود يا شير به خراب كارخانه پيدا كنند، كف

 : نوارانتقال

 شود مي داده قرار نوار روي ازكاميون شيردان .شود مي استفاده طرفه دو يا يك متحرك نوارهاي از ها اكثركارخانه در

 و كند مي جلوگيري اضافي كارگر كارگرفتن به از نوار اين .گردد مي منتقل دريافت ترازوي جلوي به آن وسيله به و
 مخصوص زنجيرهاي يا متحرك نوار تجهيز گردد.  مي شيردان شير و نيزحفظ و كار وتسريع تسهيل باعث به عالوه

 مي قرار تخليه قسمت روي تراز و مقابل در و برده باال را شيردان ها نوارها اين گونه .شود بيشتركارمي تسريع باعث

 .كرد خالي بلند كردن بدون را شيردان ها بتوان تا دهند

 روي از را ها آن لزوم صورت در و كرد كنترل را دريافتي شيرهاي بتوان تا باشد طوري بايد انتقال نوار حركت سرعت
 .برداشت نوار

 
 " شیردان نوارانتقال "

 : زنجيري نوار

 به نوارها نوع اين مزيت.كنند مي استفاده زنجيري ازنوارهاي سازي لبنيات هاي بهتردركارخانه واستفاده تكميل جهت
 .مسيراست وجهت سرعت تنظيم وقابليت يكنواخت كردن حركت ، سرپيچ ها( زياد)بخصوص تحرك داشتن علت

 

 
 " مخصوص نقاله زنجيرهاي "
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 :شير تحویل ظروف تخليه

 كامال دستگاه وسيله ديگر به و در بعضي دست با شيردان ها تخليه ومتوسط كوچك هاي ازكارخانه دربرخي

چكش  از منظور اين براي .وارد نشود ظرف به آسيبي هيچ كه بازكرد طوري بايد را درشيردان ها .ميگيرد خودكارانجام
 .(8گيرد)شكل  مي انجام خودكار نيز با دستگاه هاي عمل ها اين ازكارخانه بعضي در .كنند مي استفاده الستيكي هاي

 دستگاه وسيله را به تخليه اين .شوند مي نفرتخليه 3 يا2 كمك  به گيرند مي قرار ترازو درمقابل كه شيردان هايي

 .گيرد مي انجام با پمپ مستقيما منابع يا ها تانك تخليه .داد انجام توان نيزمي مكنده  هاي پمپ يا خودكار تخليه
 

 
 

 : بزرگ پاستوریزه شیر های کارخانه در شیر دریافت قسمت -8شکل 

 قراردادن عمودی(5 شیردان    پوش در گذاردن(4 شیردانه    شستشوی(3 دانه  ا شیر تخلیه(2 خام    شیر دریافت(1

 دامپرور به کارخانه محصوالت تحویل(7 شده    تمیز شیردانها انتقال زنجیر(6 شیردانها 

 از استفاده بدون را ( شير حاوي ي ها بيدون ) شير توان مي باشد شده خنك آوري جمع مراكز در شير اگر : تذكر

 از نبايد نيز حمل مدت و گيرد قرار آفتاب از دور بايد تازه شير . نمود حمل كارخانه به كننده سرد داراي نقليه وسيله

 داراي نقليه وسائط وسيله به شير بايد حتما باشد نداشته وجود شير كردن خنك امكان اگر .نمايد تجاوز ساعت سه

 . شود ونقل حمل كننده سرد

 به رسيدن تا كه باشد طوري بايد شير ونقل حمل شرايط شود نمي استفاده كننده سرد داراي تانكر از كه شرايطي در
 . ننمايد تجاوز گراد سانتي درجه 10 از آن حرارت مقصد

 

 : خام شير نقل و حمل هنگام فيزیكوشيميایي تغييرات
 مخشوش ايجاد جريان لذا .شود جا مي به جا مختلف پمپ هاي با بار چندين كارخانه تا مزرعه از انتقال طي شير

 .بود نخواهد دورازذهن وغيره سوپاپ ها زانوها وجود لحاظ به لوله درخطوط
 متالطم يا زياد كم شدت هاي درجه( با 30 از باالتر تا 4 )زير متفاوت حرارتي درجات در مختلف انحناي به شيرخام

 شدن دناتوره امكان ، شده آن داخل به ريز حباب هاي صورت به هوا ورود موجب شير تالطم و پمپاژ. شود مي

 .دهد مي افزايش را چربي ها ديدگي آسيب هچنين و ها پروتئين سطحي 
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 تراز پايين دماي در نگهداري آن دنبال به و حرارت درجه افزايش از پس درجه چند ميزان به شير مجدد كردن سرد

 .گذارد مي شير شيميايي فيزيكو توازن روي بر زيادي بسيار تاثير روز 4 تا1 طي درجه 5-4

 .شود مي پرداخته خام شير فازكلوئيدي و چربي فاز روي بر الذكر فوق مراحل اثر بررسي به درادامه
 

 :چربي فاز 1 -
 چربي. است مختلفي بسيار تركيبات داراي غشا اين كه اند شده احاطه اي پيچيده غشاء توسط شير چربي هاي گلبول

 شيردوشي يك از حاصل چربي هاي گلبول در تفاوت هايي وحتي بوده شماري بي تركيبات شامل گلبول ها در موجود

 كريستاليزه حدي تا اتاق دماي در ولي است مايع حالت به بدن حرارت درجه در مذكور چربي. شود مي مشاهده نيز

 چربي امولسيون پايداري روي به موثر عوامل ديگر و اكسيداسيون ، ليپوليز به پيچيده و ناپايدار سيستم اين. ميشود

 . باشد مي حساس ازشيردوشي پس

 : ليپوليز الف(

 يا كه باشد مي )ليپاز( كننده هيدروليز هاي آنزيم حضور در شير ليپيدهاي چرب هاي اسيد شدن رها از عبارت ليپوليز

 . اند گرفته ء منشا باكتري ها از يا و ازخورشيد

 مي خام شير مكانيكي عمليات با مرتبط كه شده موجب ليپوليز : بدهد رخ شير در است ممكن عمده ليپوليز نوع دو

 هوا ورود همچنين و حرارت درجه تنظيم منظور به يكديگر با وگرم سرد شيرهاي اختالط. بخودي خود ليپوليز و باشد

 . شود مي چربي ها هيدروليز سبب عمل اين طي شير به

 : اكسيداسيون (ب

 آزاد راديكال هاي باشد مي اشباع غير چرب هاي اسيد اتواكسيداسيون فرايند يك اساساً شير چربي اكسيداسيون

 گذارند مي جاي بر جديد آزاد وراديكال هاي شده تبديل پراكسيد به چرب اسيد يك به حمله از پس شده تشكيل

  . شوند مي شكسته قوي بسيار بوهاي با تركيباتي به بعد مرحله در ها پراكسيد.

 : از عبارتند فوق هاي واكنش بر موثر عوامل

 . ويژه ي ها بازدارنده و كاتاليزورها ، احيا و اكسيداسيون پتانسيل ، حرارت درجه

 مس حضور در بيشتر كه فلزي اكسيداسيون يكي : است شده اشاره اكسيداسيون نوع دو به علمي متون از بسياري در

 . بخودي خود اكسيداسيون ديگر و شود مي انجام

 

 : كلوئيدي فاز 2 -

 : از عبارتند و دهند مي تشكيل را شير كلوئيدي فاز ميسل ها

 عنوان تحت مجموع در كه سيترات و منيزيم كمتري ميزان و فسفات و  كلسيم توجهي قابل مقادير ، كازئين ها

 . شود مي خوانده كلسيم فسفوكازئينات

 ( كردن سرد بخصوص ) حرارت درجه تغييرات و پروتئوليتيك هاي آنزيم تاثير تحت ميسل ها همچنين و ها كازئين

 . گيرند مي قرار
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 : پروتئوليز الف(

 ميزان به كه دوست سرما باكتري هاي برخي از يا دارند وجود خام شير در طبيعي بطور يا پروتئوليتيك هاي آنزيم

 . گيرند مي سرچشمه كنند مي توليد فعال پروتئينازهاي زيادي

 راندمان بعالوه بدهند شير به تلخ ي مزه و شود ايجاد شير در تلخ ي ها پيتيد  خام شير كردن سرد اثر در است ممكن

 .آيد مي پايين پنير ساخت

 : ميسل ها تغييرات ب(

 از ميسل ها در موجود فسفر و منيزيم ، ،كلسيم كازئين تفكيك باعث پايين دماي در شير نگهداري و كردن سرد

 ايجاد پنير ساخت در تواند مي امر اين كه ميكند پيدا شير افزايش PH و كلسيم يون آن متعاقب و شوند مي يكديگر

  . كند مشكل

 

 هشتم فصل

 شير ظاهري خواص

 :شير ظاهري خواص

 :طعم -1

 مطلوب مردم اكثر براي كه است شيرين كمي و ماليم طعمي داراي باشد شده توليد ال ايده شرايط در كه تازه شير  

 اين كلر غلظت افزايش در اگر. است شير در كلر و الكتوز غلظت بين نسبت طعم اين ايجاد اصلي عامل.باشد مي

 مشاهده دوره آخر شير و ورم پستاني شير در وضعيت اين كه گذارد مي شير طعم بر منفي تاثير بخورد هم به نسبت

 .گردد مي

 كه اي گونه به شوند مي طعم شدن تر قوي باعث ولي ندارد شير مزه در مستقيم دخالت چه اگر پروتيين و چربي

 چربي بدون جامد مواد يا چربي درصد كه شيرهايي به نسبت دارند كمي چربي بدون جامد مواد يا چربي كه شيرهايي

 طعم .شود نمي مشاهده ديگري چربي هيچ در شير چربي مطلوب طعم .رسند مي نظر به تر مزه دارند،كم باالتري

 به .دهد مي تغيير را تازه شير طبيعي طعم و گذاشته اثر شير طعم بر اغلب غذايي رژيم در موجود تركيبات و علوفه
 طعم مولد تركيبات اينكه به توجه با .شود مي شير طعمي بد باعث پياز و سير نظير خاص هاي علوفه مثال عنوان

 باعث تواند مي نيز دام  مريضي.شود مي منتقل نيز كره و خامه به نامطلوب طعم اين هستند چربي در محلول بد،اغلب

 .شود تازه شير در بد طعم ايجاد

 :از عبارتند نامطبوع هاي طعم

 دامداري هاي گياهان، محيط نامرغوب، بعضي پياز، چغندر، علف سير مانند تغذيه از حاصل هاي طعم الف(

 چربي هاي سولفيد افزايش از ناشي پختگي طعم ب(

 آغوز وجود و پستان ورم از ناشي الكتوز كاهش و كلر مقدار افزايش از ناشي شوري طعم ج(

 چربي واكسيداسيون تجزيه از ناشي پيه و تندي طعم د(

 ژپنس مالتي گونه الكتيس استرپتوكوكوس باكتري اثر در شده توليد مالت مزه از ناشي تلخي ه(طعم

 فراژي پسيدوموناس توسط شده توليد هاي استر از ناشي ميوه طعم و(
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  : رنگ 2-

 ذرات و چربي هاي گلبول توسط نور انعكاس از ناشي كه است چيني سفيد اصطالح به يا كدر سفيد معموالً شير رنگ

 . باشد مي كلسيم فسفات و كلسيم كازينات كلوئيدي

 در و گشته زرد به متمايل شير رنگ باشد كاروتن زيادي مقدار حاوي چربي بخصوص و بوده زياد شير چربي كه وقتي
 شير زرد رنگ. رسد مي نظر به رنگ آبي خفيفي طور به باشد شده اضافه آب آن به كه شيري يا چربي كم شير مقابل

 عواملي به زرد رنگ شدت . باشد مي چربي در محلول اي رنگدانه كه است گزانتوفيل( حدي تا )و كاروتن از ناشي

 جرسي نظير نژادها از بعضي شير . دارد بستگي ... و شير چربي درصد ، چربي گلبولهاي اندازه ، تغذيه ، ژاد ن نظير

 . باشد مي ها نژاد ساير از زردتر وگرنزي

 كاروتن داراي چراگاه وسبزه چمن زيرا شود مي شير شدن زردتر باعث طويله با مقايسه در نيز چراگاه در تغذيه

 هاي گلبول اندازه بودن بزرگتر . شود مي منتقل شير چربي به دام غذاي از راحتي به ها رنگدانه اين و بوده بيشتري

 است شير در موجود ديگر رنگدانه ريبوفالوين . شود مي شير شدن زردتر باعث نيز چربي درصد بودن بيشتر و چربي

 جدا شير از ) نور كننده منعكس تركيبات( كازئين و چربي كه شود مي ظاهر وقتي آن رنگ و بوده آب در محلول كه

 رنگ ، ريبوفالوين وجود خاطر به باقيمانده پنير آب نتيجه در و دهد مي روي سازي پنير فرايند در مسئله اين . شوند

 . دارد زرد به مايل سبز

 پستان ورم بيماري در . شوند مي شير رنگ تغيير باعث طبيعي غير شرايط در نيز خاص هاي ميكروارگانيسم از بعضي

 . شود مي قرمز حتي يا و گلي شير رنگ و شده شير وارد خون كمي مقدار به

 :بو 3 -

 وسيله به گوناگون بوهاي كثيف هاي مكان و ظروف با تماس اثر بر معموالً ولي نيست مخصوصي بوي داراي شير  

 بوي شير ، الكتيك اسيد توليد و شير شدن ترش صورت در. گيرد مي نامطبوع بوي شير و شده جذب شير چربي

 شير غيره و هيدروژن سولفيد ، آمونياك گازهاي ايجاد خاطر به گنديدگي صورت در همچنين و دهد مي ترشيدگي

 سير و كلم و شلغم ، يونجه قبيل از رسد مي دام تغذيه مصرف به كه موادي از اي پاره بوي. دهد مي آور تهوع بوي

 . شود مي منتقل شير به خون از نيز غيره و

 : شير دريافت هنگام ميكروبي سريع تشخيص هاي معرف كاربرد

 اين. رود مي بكار پاستوريزه شير همچنين و نديده حرارت تازه شير كنترل جهت آزمايش اين : بلو متين آزمايش )الف

 برمبناي آزمايش اصول . نمايد مي مشخص را آن نگهداري قابليت و شير ميكروبي كيفيت مستقيم غير بطور آزمايش

 و شده انجام شير در ديگر كننده احيا ماده هر يا و ميكروارگانيسم فعاليت اثر در كه است احيا و اكسيداسيون فعاليت
 . شود مي آن رنگ تغيير و بلو متيلن احياي سبب

 تنفس عمل راه از كه است شير در محلول اكسيژن نمودن خارج جهت در ها ميكروب احياي فعاليت عمده قسمت

 تغيير است موجود شير در محلول اكسيژن كه زماني تا بلو متيلن رنگ حقيقت در و رسد مي مصرف به ها ميكروب

 . دارد شير آلودگي به بستگي رنگ تغيير سرعت . شود مي زايل آن آبي رنگ تدريج به سپس و كند نمي

يكنواخت  و مخلوط امكان حد تا زدن هم و ظرف برگرداندن عمل با آزمايش از قبل را شير نمونه : آزمون روش
 آن به بلو متيلن معرف از ليتر ميلي يك و كنيد منتقل مخصوص آزمايش لوله به را آن از CC 10 سپس نماييد

 مخلوط برگرداندن حركت با را آن مرتبه دو آهستگي به و كنيد مسدود الستيكي در بوسيله را آزمايش لوله . بيافزاييد
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 كنيد منتقل باشد گراد سانتي درجه 37-38 بين آن حرارت كه آب حمام به را آزمايش لوله دقيقه 5 از بعد . كنيد

 عين در شاهد يك. كنيد مسدود را حمام در و باشد آزمايش لوله در شير سطح از باالتر بايستي حمام در آب مقدار.

 بوسيله و ريخته مقطر آب ليتر ميلي يك و شير ليتر ميلي 10 ديگر آزمايش لوله در كه معني بدين كنيد انتخاب حال

 . باشند مي استريل شير مواد و لوازم تمام . دهيد قرار جوشان درآب دقيقه 3 مدت به و كنيد مسدود را آن پنبه چوب

 بلو متيلن آبي رنگ هرگاه كنيد مقايسه هم با رنگ نظر از را نمونه و شاهد به مربوط لوله آزمايش نتيجه قرائت جهت

 گردد بيرنگ شير سطح متر ميلي 5 از يا و شد زايل كامالً ساعت نيم مدت از پس آزمايش مورد شير ستون در

 رنگ ساعت بعدازنيم است،كه بخش رضايت ي نتيجه داراي اي نمونه . است شير آلودگي دليل و بوده مثبت آزمايش

 .باشد نكرده اي مالحظه قابل تغيير بلو ميتلن آبي

 رزازورين آزمايش )ب

 در رزازورين رنگ . شود مي انجام شير در موجود هاي ميكروب كنندگي احيا فعاليت بررسي براي نيز آزمايش اين
 و رنگ پريده صورتي تا پررنگ ازصورتي آن رنگ تغيير شود مي احيا كه جتدري به و است آبي ، اكسيدشده ي مرحله

 . شود مي انجام بلو متيلن آزمايش بجاي ازكارخانجات دربرخي آزمايش اين. است متغير سفيد باالخره

 :آزمون روش

 25  را نمونه كه شود مي توصيه . نماييد مخلوط كامال زدن بهم و ظرف برگرداندن باعمل را آزمايش مورد ي نمونه
 و با ريخته آزمايش مخصوص ي لوله رادر آن ليتر ميلي 10 سپس. نماييد مخلوط آن ظرف برگرداندن و پايين باال بار

الستيكي مسدود  در بوسيله را آزمايش ي لوله سپس .كنيد اضافه آن به رزازورين محلول از ليتر ميلي1 استريل پيپت
-37 پوشيده سر آب درحمام آنرا و نماييد  مخلوط كردن پايين و باال حركت با و آهستگي به آن را مرتبه دو و كرده
 مورد را نمونه رنگ تغيير و كرده خارج آب حمام ازداخل را لوله دقيقه 10 از پس. دهيد قرار گراد سانتي درجه 38

آن  شود، مشاهده درسطح رنگ صورتي ي حلقه يك فقط و باشد شده بيرنگ كامل ي نمونه هرگاه .دهيد قرار بررسي
 و شود مي گرفته نظر ( در2/1باشد، نيم ) سفيد به مايل روشن صورتي آن رنگ هرگاه و بگيريد نظر در  (-0 -)را صفر

 استفاده الويباند ازدستگاه توان مي شير بندي درجه كار ادامه براي.  است قبول قابل غير باشد 0-2/1 بين شيري اگر

 .نمود
 

                           
 "الویباند دستگاه نمونه چند"
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نهم فصل  

 : شير مقدار تعيين
 . گيرد مي صورت مختلف طرق به ها كارخانه در شير مقدار تعيين

 دقيق چندان ولي روش هاست بقيه از آسانتر شده انجام كار لحاظ از عمل اين كه پر، شيردان هاي تعداد شمارش 1-
 . نيست

 . است پذير امكان كار اين كم شير مقدار با كوچك هاي كارخانه در كه ترازو يا گيري اندازه هاي ظرف وسيله به2- 

 مدرج هاي سطل از پيش چندي تا. دهد مي نشان را دريافتي شير مقدار آنها صفحات كه خودكار ترازوهاي بوسيله 3-

 ظرف از. است شده منسوخ ديگر كار اين جديد ترازوهاي آمدن وجود به با و كردند مي استفاده شير مقدار تعيين براي

 كرد استفاده دريافتي شير مقدار گيري اندازه براي توان مي نيز اند گرفته قرار قپان يا ترازو روي كه مخصوص هاي

 نشان ضمن كه هستند تزازوهايي دريافتي شير گيري اندازه براي ها دستگاه بهترين. نيست زياد آنها عمل سرعت ولي

 شده تشكيل شير دريافت قسمت خودكار هاي دستگاه. كنند مي ثبت مشتري كارت روي نيز را رقم شير مقدار دادن

 يخچال، ها، نمونه جعبه خودكار، برداري نمونه شويي، شيردان دان، شير تخليه دستگاه ثبات، با خودكار ترازوي :از اند

 .كنترل و اداره ميز و شيردان انتقال نوار
 

 : شير توزین ابزار
 آن تبديل و  نگهداري امكان كه شود مي توليد دامداري هاي واحد در شير زيادي مقدار روزانه شد گفته كه همانطور

 هر كه آنجا از . شوند مي داده تحويل شير اي كارخانه يا و شير آوري جمع مراكز به و نداشته وجود ها واحد همان در

 بايستي است شده مشخص هم قرارداد متن در كه زماني مشخص دوره يك انتهاي در كارخانه با قرارداد طرف دامدار

 باشد، نداشته وجود مورد اين در اختالفي هيچ و باشد مشخص مطالبات و كند مالي حساب تسويه نظر مورد كارخانه با

 وسايل اين .كرد كارخانه به شده تحويل شير دقيق مقدار تعيين به اقدام خاص وسايل از استفاده با بايد دليل همين به

 با گيري اندازه طريق از شير وزن. كنند مي مشخص را شير دقيق مقدار حجم، و وزن يعني مايعات ويژگي دو براساس

 هاي دستگاه آنها به كه است گيري اندازه قابل مخصوص هاي دستگاه توسط نيز شير وحجم شود مي مشخص ترازو

 باسكول انواع ترازو، انواع :عبارتنداز توزين ابزار كل بطور. گويند مي مايعات حجم كننده مشخص يا گر شمارش

 .شيردريافتي حجم يا وزن تعيين براي گر شمارش هاي دستگاه وانواع كشي وزن اتوماتيك ودستگاههاي
 

 
 " خودکارشیر وشمارش توزین مخصوص دستگاه "
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 الكتريكي ترازوي و يا اي عقربه ترازوي شامل شده شيرتحويل وزن گيري اندازه براي ترازو مرسوم نوع  :الف( ترازو

 تحويل كه درموقع چرا.باشد مي آنها در قبول قابل كار با آنها ودقت سهولت ها ترازو نوع اين انتخاب علت.باشد مي

 شود مي گرفته تحويل شير زيادي و محدود مقداربسيار كوتاه زمان شير در يك آوري مراكز جمع و يا كارخانه شيربه

 شود تا داده تحويل كن سرد قسمت به شير بودن سالم ازنظر الزم ازآزمايشات و پس شده وزن سرعت بايد به كه

 برخوردار مناسبي گيري اندازه ازدقت بايد ها ترازو اين درعين حال .ميگردد واقع مورداستفاده بعدي عمليات جهت

 .نگردد ضايع طرف ازدو تاحقي باشند

 مشابه آن عمل ي نحوه و رود بكارمي اجسام وزن گيري اندازه براي همانند ترازو نيز يا قيان باسكول : باسكول ب(

 ترازو با گيري اندازه قابل كه سنگين وبسيار بسياربزرگ اجسام وزن گيري اندازه امكان كه تفاوت با اين .است ترازو

 با اين تن چندين كيلو و يا حتي كيلو و چند صد چند ده با وزن اجسام بطوريكه .كند مي فراهم را نباشد معمولي هاي

 .هستند گيري اندازه قابل وسايل نوع

حمل)ثابت( و  قابل غير بزرگ هاي وچرخدار، باسكول حمل قابل كوچك هاي باسكول :عبارتنداز باسكول انواع

 .الكترونيك هاي باسكول

 :توزين گر)كنتور( شمارش دستگاههاي ج(

واحد  به دريافتي شير ميزان باال با دقت شير گيري براندازه عالوه وجود دارند كه خودكار هاي دستگاه از بعضي

 شير و مشخصات دريافت قرارداد نوع به خود با توجه اين كه كنند مي مشخص حجم)ليتر( را نيز يا واحد وزن)كيلوگرم(

 .دارد بسزايي اهميت تحويلي شير مقدار گيري اندازه در افراد ي وسليقه دامدار از شيردريافتي

 

 :وحجم وزن گيري اندازه واحدهاي

 آنها به فيزيكي هاي از ويژگي رود، كه بسياري بشمارمي آنها مهم بسيار خصوصيت دو شير نظير مايعات وحجم وزن

 .گردد مي تغيير دچار نيز ديگري عامل دو اين از يكي تغيير صورت در دارد و بستگي مهم دو خصوصيت اين

 روي كند بر شير تغيير مخصوص وزن و يا اگر .كند تغيير مي هم آنها كند وزن تغيير داليلي شير به حجم چنانچه

 مستقيم حجم و وزن رابطه كه ازآنجا بطوركلي .گذاشت خواهد مستقيم تاثير شده گرفته تحويل شير كلي حجم و وزن

 .است محاسبه قابل نيز ديگري يكي وجودبا  لذا است

  مایع یك وزن=مایع آن حجم× مخصوص  وزن

 :آن به مربوط و واحدهاي وزن
 است زمين ي كره ي جاذبه نيروي آن علت و است زمين ي كره موجود روي اجسام وذاتي فيزيكي خصوصيت وزن
 .است جسم به شده وارد نيروي معادل و شود مي اعمال براجسام كه

   .تن-كيلوگرم-گرم :عبارتنداز وزن واحدهاي

 است قصايي مقدار و بوده اجسام فيزيكي از شكل و ناشي است اجسام وذاتي فيزيكي ازخصوصيات ديگري نوع حجم
 .كند مي اشغال فضا در وارتفاع عرض و طول بعد سه در هرجسم كه

 جسم يك حجم = طول×ارتفاع  × عرض
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 :از عبارتند مايعات حجم گيري اندازه واحدهاي

   = CM3 مكعب متر سانتي=  CC=ML 

  CM3 1000  =ليتر

آن  يك درصد كنيم ضرب 100 در را عدد اگر و گويند ماده ( آن100/1) ماده يك ازصد قسمت قسمت يك :درصد
 (.%1ايم) كرده حساب را ماده

 10 مثالً .هستند خاص ماده آن از نظر مورد مقدار كل از نسبتي كننده بيان شوند مي بيان درصد بصورت كه ارقامي

 با  است برابر شير كيلوگرم يكصد چربيدرصد  2 يا و است شير كيلوگرم 5 با برابر شير كيلوگرم پنجاه درصد

 . است چربي كيلوگرم2

 بيان درصد صورت به حجم نظر از را ماده آن از قسمتي كه است جسم كلي حجم از نسبتي بيانگر : حجمي درصد
 . است مايع آن از ليتر 5 برابر مايع ليتر 100 حجمي درصد 5 مثالً. كند مي

 . كند مي بيان را جسم آن از خاصي درصد وزن كه است جسم كل وزن از نسبتي بيانگر : وزني درصد

 . است جسم ازآن كيلوگرم 5 معادل جسم يك كيلوگرم 100 وزني درصد 5 مثالً

 . كنند مي تعيين شير در موجود چربي وزني درصد به توجه با را شير كيلوگرم هر قيمت كارخانجات اغلب در

 شمارش دستگاه از استفاده با پاستوريزه شير كارخانجات در يا و شير آوري جمع مراكز در دريافتي شير گاهي : نكته

 زير رابطه از دريافتي شير وزن محاسبه براي صورت اين در . شود مي گرفته تحويل حجمي بطور و كنتور يا گر

 . گردد مي استفاده

(lit)شده  دريافت شير حجم(Kg/lit)  ×  مخصوص  وزن(Kg) = شده دريافت شير وزن 

 شده دريافت شير وزن باشد 1/030 شده دريافت شير مخصوص وزن و باشيم كرده دريافت شير ليتر 1000 اگر : مثال

 ؟ بود خواهد قدر چه

 شده دريافت شير وزن =  1030 =1/030 ×1000

 : توزین ابزار انواع كاربرد اصول
 .باشد مي پيچيده تا ساده از و داشته فرق يكديگر با آنها متفاوت خصوصيت به بسته توزين ابزارهاي انواع با كار اصوالً
 نمايد كسب آنها از صحيح استفاده در كافي مهارت شخص تا است الزم آنها با كار براي كه گفت توان مي ليكن

 با كار. باشد داشته آنها با گيري اندازه طريقه و آنها عمل نحوه از الزم تخصصي و  فني اطالعات آنها بر وعالوه

 ابزارهاي با كار براي ولي است انجام قابل تمرين كمي با و نبوده مشكل چندان معمولي ترازوهاي مثل ابزارهايي
 گاهي. باشد مي كافي مهارت و دانش و عمل دقت به نياز كنتورها يا خودكار گر شمارش دستگاه هاي و الكترونيكي

 است محاسباتي و رياضي خاص روابط از استفاده و ها واحد تبديل و تغيير به نياز ارقام ارائه و وسايل از استفاده براي

 هاي دستگاه حتي يا و ها دستگاه اين با كه فردي تا است الزم لذا .شد اشاره آنها از برخي به قبل قسمت هاي در كه
 حساسيت دليل به است مسلم كه آنچه. نمايد كسب را الزم مهارتي يا آموزشي دوره كند مي كار آنها از تر حساس

 خواهد بوجود زمينه اين در كه اختالفاتي ناً  احيا و شير آوري جمع مركز يا و كارخانجات به شير تحويل در كشي وزن

 است شده برگزيده دامداري واحدهاي از شير دريافت و توزين متصدي عنوان به كه فردي تا است شايسته آمد

 بكارگيري در الزم مهارت و فني دانش آن بر عالوه و باشد منظم و دقيق عامه، اطمينان و قبول مورد صادق، شخصي

 مناسب مديريت اعمال و امر مسئول به روزانه گزارشات ارائه و ها كشي وزن مشخصات ثبت و توزين حساس وسايل

 : داشت نظر مد بايد نيز را زير نكات ، فوق دشده يا موارد بر عالوه. باشد داشته را خود پوشش تحت بخش در
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 تحويل فرمهاي اساس بر نيز و مربوطه هاي نامه آئين و قرارداد اساس بر تحويلي شير مشخصات ثبت و توزين (1

 . گيرد صورت باشد مي قرارداد طرف دو قبول مورد كه شيراستاندارد

 . شود ارائه و تنظيم روزانه بطور شير دريافت و كشي وزن نحوه از گزارش( 2

 . نباشند اشكال دچار احياناً تا شده فني بازديد كشي وزن عمل از بعد و قبل روزانه توزين هاي ( دستگاه3

 مربوط متخصص از شدند فني نقص دچار خودكار و حساس هاي دستگاه بخصوص و توزين هاي دستگاه ( چنانچه4
 . نشود آنها تعمير به اقدام سرانه خود و شود استفاده آن تنظيم و تعمير جهت

 . شود حاصل اطمينان توزين نحوه بخصوص قرارداد طرف دامداران رضايت ( از5

 آيد عمل به ترند حساس كه آنها بويژه و توزين ههاي دستگا از كارشناسي و فني بازديد ماه هر پايان ( در6
 . آيد عمل به اجلوگيري اكيد آنها دخالت و نظر اعمال و متفرقه افراد توسط ها دستگاه دستكاري ( از7

 .شوند نظافت ها دستگاه وروزانه شده رعايت كشي وزن درمحوطه وپاكيزگي ( نظافت8

 

 دهم فصل

 :شير دریافت هنگام شيرخام كيفي آزمایشات

 

   الف( اسيدیته

 ثبات كاهش، ها ميكروب رشد شناسايي كاربرد آن و گردد مي عملي تيتراسيون انجام سود و از بااستفاده آزمون اين

 اين اگر و باشد مي دريك درجه 16-14  اسيديته داراي دوشش ابتداي در شيرخام. است شير مناسب كيفيت، پروتييني

 مي شير باال هتاسيدي شير الكتوز و تجزيه ها رشد ميكروب به توجه با گيرد قرار ها باكتري رشد مناسب شرايط در شير

  داند. مي مجاز درنيك درجه 16-13 بين را شيرخام اسيدينه ايران ملي استاندارد .رود

 مخصوص( )وزن ب( دانسيته

 20-15 دماي در تست اين معموال . ميشود گفته شير حجم هم آب وزن به نسبت شير از معيني حجم وزن نسبت به

 الكتو ترمو يا و دانسيمتر الكتوز از استفاده با دانسيته گيري اندازه باشد مي 030/1-032/1 بين آن عدد و انجام درجه
 . شيراست تقلبات تعيين و شيميايي نظرتركيبات از شير وضيعت دادن نشان آن كاربرد . شود مي دانسيمتر انجام

 

  الكل ج ( تست

 لخته ايجاد درصد و 72-68- الكل از استفاده با آزمون اين در . ميگيرد قرار استفاده مورد پروتئيني ثبات تعيين جهت

 شير اسيديته وضيعت ، پروتئيني ثبات تشخيص در آزمون اين كاربرد .شود مي گيري اندازه پروتئيني ثبات مثبت تست

 كمكي تست يك عنوان به تست اين. است پستاني ورم شيرهاي تشخيصو  ميكروبي بار ميزان تشخيص حدود

 .دارد كاربرد ها پروتئين ثبات منظور به اصلي تست عنوان به و شيرخام كيفيت جهت
 

 انجماد د(نقطه
 دام تغذيه شرايط به بستگي كه باشد مي0/565- 0/525  آن حد مجاز و شيربوده فيزيكي خصوصيت ترين ثبات با

 . باشد نمي واقعي انجماد نقطه عدداسيديه  باالرفتن درصورت . دارد غيره و دام نژاد و سن

 . است آب افزودن نظير تقلبات شير درتعيين آن كاربرد . شود مي انجام كريسكوپ دستگاه از استفاده با آزمون
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 : بيوتيك آنتي آزمایش ه(

بيوتيك  آنتي. باشد مي اهميت حايز پنير و ماست نظير تخميري هاي فراورده پروسه در و درشيرخام هم آزمايش اين
 مورد دام غذايي جيره در با درصد كمتر همچنين و پستان ورم خصوصا عفوني بيماري به دام شدن مبتال زمان در ها

 .شوند صنعتي و بهداشتي مخاطرات ايجاد سبب نهايت در و شده توانند وارد شيرخام مي اينها. گيرند مي قرار استفاده
 شير با شير اين نبايد هفته يك تا مصرفي دور آخرين از گيرد بعد مي قرار بيوتيكي آنتي هاي درمان تحت دام وقتي

 برسد. گوساله مصرف بايد به و گردد مخلوط سالم هاي دام

 : درشيرخام ها بيوتيك آنتي وجود معايب

 درانسان باكتريايي هاي ( ايجاد مقاومت1

 باال دوز وجود صورت در انسان در شوك ( ايجاد2

 بيوتيك آنتي هاي كيت يا و انعقاد تست از آزمون اين در ( ماست و پنير ) تخميري هاي فرايند در مشكالت ( ايجاد3

 . شود مي استفاده

 : مایكوتوكسين و( 

 از معموالً سموم اين. شود مي حاصل ها قارچ از برخي رشد و فعاليت طي در كه هستند سمومي ها مايكوتوكسين

 صنعتي دامداري هاي در كپك به آلوده هاي سيلو از استفاده و سنتي هاي دامداري در زده كپك نان خوردن طريق

 هاي فرايند در حرارت به سم اين بودن مقاوم به توجه با. شود مي شير وارد آن از درصدي سپس و دام شده بدن وارد

 مخاطرات ايجاد سبب مجاز حد از بودن باال صورت در تواند مي و ماند مي باقي شير استريليزاسيون و پاستوريزاسيون

 مهمترين آفالتوكسين هستند گيري اندازه قابلHPLC  و اليزا دستگاه از استفاده با ها مايكوتوكسين. شود بهداشتي

 كبدي تومورهاي ايجاد سبب باال مصرف صورت در تواند مي كه بوده قارچي هاي گونه از برخي توسط شده توليد سم

 باشد. مي PPb 0/5 ايران ملي استاندارد نيز الملل بين كد استاندارد در آن مقدار مجاز و شود
 

 : ميكروبي بار تشخيص ز(

 آزمون روش كه است عملي اسكن باكتو دستگاه طريق از كانت توتال شمارش يا و ردكتاز آزمايش طريق از تست اين

 . است پذير امكان سيتومتري فلو از استفاده آگار( و كانت پليت كشت) محيط از استفاده با
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 : سوماتيك هاي سلول شمارش ح(

 باشد مي پستان ورم بيماري شود مي آن محصوالت و شير كيفيت كاهش سبب كه دام در مبهم بيماري هاي از يكي

 اقتصادي ضررهاي باعث دام براي مشكالت بر عالوه و شده بيماري اين سبب دام در توانند مي زيادي هاي باكتري.

 با بيماري حاد فرم در . دهد مي نشان را خود مزمن و حاد تحت ، حاد شكل سه به بيماري اين شوند. معموالً  زيادي

 بيماري اين دامپزشكان كمك با توان مي ميشود نمايان درد( و سرخي ، تورم ) مانند كلينيكي عالئم اينكه به توجه

 مبتال دام و نشده ظاهر عالئم اين از هيچكدام بيماري اين حاد تحت فرم در ولي نمود اقدام آن مداواي به و شناسايي

 از ناشي صنعت در پستان ورم بيماري خسارت بيشترين. شود نمي ديده عالئمي هيچ ظاهري تشخيص در ولي بوده

 مي باال ( سوماتيك )سلولهاي سفيد گلبولهاي تعداد بيماري اين حاد تحت شكل در باشد مي پستان ورم از دسته ين

هر  در 500/000 از سوماتيك سلولهاي وقتي. سلولهاست اين شمارش پستان ورم نوع اين تشخيص راه بهترين و رود
CC استاندارد در. اند شده بيماري اين به مبتال گاوها از تعدادي و است حتمي گله در پستان ورم وقوع رود فراتر شير 

 از سلولها اين تعداد افزايش با . مجازاست 500/000حداكثر تا خام شير در سلولها اين تعداد ) خام شير(ايران ملي

 ها آنزيم اين حرارتي پروسه طي در حتي و شده زياد شير در حرارت به مقاوم ي ها آنزيم از زيادي تعداد 500/000

 و ميكروسكوپي روش از استفاده با شمارش براي. شوند مي آن هاي فراورده و شير د فسا سبب و ماند مي باقي
 . دارد وجود ها دامداري در حاد تحت پستان ورم تشخيص امكان فوموماتيك دستگاه

 

 گيري ماده جامد كل در شيراندازه

گيري است. در بسادگي و با تبخير آب شير و محاسبه مواد باقيمانده قابل اندازه (total solids) ي جامد تامماده

شير حرارت مورد روش مرجع شرايط آزمايش به دقت كنترل شده و در گرمخانه به مدت دو ساعت مقدار پنج گرم از 

 "AOAC" ها در استاندارهايي باقيمانده ثابت بماند. به تفصيل اين روشكه مقدار مادهشود تا زمانيداده مي

"IDF" و "ISO" اند. بايد ماده جامد حاصل در اتمسفر خشك )دسيكاتور( به دقت نگهداري شود و شرح داده شده

كند و بنابراين بدوست بوده و به سرعت آب محيط را جذب ميقبل از توزين سرد گردد. زيرا الكتوز شير به شدت آ

 .توزين مواد جامد نادرست خواهد بود

كه حاوي مقادير زيادي از   (cultured milks) هايي نظير ماست و يا انواع شيرهاي كشت شده در مورد فرآورده 

كه اسيدهاي موجود به طوري ي خنثي شوند بهباشند الزم است ابتدا با هيدروكسيد سديم يا اكسيد روهاي فرار مي اسيد

كننده ها در هنگام حرارت دادن جلوگيري شود. وزن ماده خنثياين مواد متصل شده و از به هدر رفتن و خروج آن

همچنين از ترازوهاي رطوبتي )توزين رطوبتي( جهت تعيين سريع  .افزوده شده در پايان توزين نيز بايد مدنظر قرار گيرد

توان از آن شود. اين روش تركيبي از ترازو و المپ مادون قرمز است كه ميي جامد كل شير استفاده ميمادهمقدار 

گيري رطوبت )آب( محصوالت و گيري ماده خشك كل شير استفاده نمود اما از اين وسايل بيشتر در اندازهجهت اندازه

  .گرددهاي شير استفاده ميفرآورده

شود. اين گيري سريع ماده خشك شير استفاده مينيز جهت اندازه (Microwave ovens) مايكروويوهاي از اجاق

كه مقدار ماده خشك تام به عنوان در گذشته زماني .هاي سريع بايد گاهي اوقات توسط روش مرجع كنترل شوندروش

هاي  ماده خشك تام شير از پي پتگيري رفت، جهت اندازهتنها معيار محاسبه بهاي شير به دامدار به شمار مي
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نهايت  كن متصل شده و در ها از طريق يك مجراي تونل مانند به اجاق خشك شد. اين پي پتمكانيكي استفاده مي

گرديد. اما امروزه تركيب ماده خشك كل شير اهميت زيادي در محاسبات تجاري ندارد و به يك ترازو منتهي مي

گيرد ماده خشك تام صد چربي و ماده جامد بدون چربي و يا چربي و پروتئين صورت ميپرداخت به دامدار براساس در

كه  (Solids Not Fat = (%8/7) SNF) ( و مواد جامد بدون چربي%3/9شير ) شير تركيبي است از چربي

 non Fat Milk solids = NFMS شوداز چربي شير به آن اشاره مي برخي اوقات به عنوان تركيب جامد غير

 در شير (SNF) گيري مواد جامد بدون چربياندازه

ي خشك شير به غير از چربي آن است بنابراين روش مرجع طبق تعريف كل ماده (SNF) ماده جامد بدون چربي

گيري آن با محاسبه ماده خشك كل شير از طريق خشك كردن در اتوو و كم كردن مقدار چربي شير از آن بدست اندازه

    .آيدمي

                                                                                                            SNF = TS – FAT  
شوند و از اين رو در مقايسه با ماده جامد هاي شير مثل خامه، كره و ... از چربي جدا شده تهيه مياز فرآورده بسياري

 (SNF) كه در بعضي كشورها مقدار ماده جامد بدون چربي از آنجائي.كنندبدون چربي ارزش تجارتي متفاوتي پيدا مي

به  .تري وجود داشته استگيري سريعهاي اندازهمواره نياز به سيستمرود، بنابراين همعيار پرداخت به دامدار به شمار مي

گيري چربي به روش هاي و اندازهكن مكانيكي براي محاسبه ماده خشك كل و سيستماين ترتيب روش اجاق خشك

قرار مورد استفاده  (SNF) چربي و در نتيجه ماده جامد بدون چربي (TS) گيري ماده خشك تامژربر، براي اندازه

( همراه با 9گيري وزن مخصوص شير با استفاده از آب سنج )هيدرومتر( يا شير سنج )الكتومتر( )شكل اندازه .اندگرفته

بكار  (SNF) گيري چربي شير به روش ژربر نيز به عنوان روش معمول تعيين چربي و ماده جامد بدون چربياندازه

شير  (SNF) ( و ماده جامد بدون چربي-/1( و آب )0/93بي )روند. اين روش براساس اختالف وزن مخصوص چرمي

به مقدار چربي و ماده  (C20) باشد. مشاهده شده است كه وزن مخصوص شير در درجه حرارت استاندارد( مي1/6)

د توان ميزان ماده جامگيري چربي )ژربر( و دانسيته ميآن بستگي دارد. از اين رو با اندازه (SNF) جامد بدون چربي

دانسيته و  (SNF) گيري ماده جامد بدون چربيرا محاسبه كرد. فرمول زير بر اساس اندازه  (SNF) بدون چربي،

 :چربي در هزاران نمونه شير به دست آمده است

 

 : آب سنج )هیدرومتر(9شکل 
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 TSو  ماده خشك تام D 20 وزن مخصوص در° C است. اين فرمول مقدار ماده جامد بدون چربي (SNF)  به   را

توان خطا در تعيين وزن مخصوص را با بايد توجه داشت كه مي .سازدتقريبي در يك نمونه شير مشخص مي صورت

گيري مقدار ماده جامد بدون چربي از استفاده از هيدرومتر و ترمومترهاي تنظيم شده به حداقل رساند. با اين حال اندازه

گيري چربي، وسايل اندازه .دهدبه صورت تقريبي مقدار آن را نشان مي طريق وزن مخصوص در بهترين شرايط نيز

يا ماده  (SNF) ي جامد بدون چربي شيرتوانند مادهكنند نيز ميپروتئين و الكتوز كه با اشعه مادون قرمز كار مي

محاسبه ماده جامد بدون دقت در  خشك تام شير را محاسبه كنند در صورتي كه مقدار مواد معدني شير از آن كسر شود.

گيري پروتئين و الكتوز بستگي دارد و با اين روش به تنظيم كردن دقيق ابزار مادون قرمز جهت اندازه (SNF) چربي

گيري ساير تركيبات با همچنين در مورد ساير تركيبات نيز اين وسايل بايد از دقت كافي برخوردار باشند در واقع اندازه

 ها از مقدار ماده جامد بدون چربي تامگيري پروتئين و الكتوز و سپس كم كردن مقدار آناندازهاستفاده از روش مرجع 

(SNF) تركيب شير در ميان گاوهاي  .باشد. اين درصد در افراد گله متفاوت استمي %92كه در حدود  آيدبدست مي

ري )الكتاسيون(، فصول مختلف و يك نژاد و همچنين نژادهاي مختلف متفاوت است. همچنين در طول دوره شيروا

دهد و عوامل مختلفي بر روي آن مؤثرند. تركيبات شير اهميت خاصي دارند زيرا مناطق جغرافيايي اختالفاتي نشان مي

هاي ساخته شده از شير به كيفيت و مقدار تركيبات خاصي در شير خام بستگي دارند. از مقدار محصوالت و فرآورده

دهد بنابراين ارزش هر ليتر شير مستقيماً به قيمت محصول نهايي را تشكيل مي %70خام )شير(، كه قيمت ماده آنجائي

كيفيت تركيبات آن بستگي دارد. لذا پرداخت بهاي شير به دامدار صرفاً بر اساس حجم ومقدار شير كاري غيرمنطقي 

 .گيردت تركيب شير صورت مياست. به همين دليل در بسياري از كشورها، پرداخت به دامدار بر اساس كيفي

 یازدهم فصل

 شير انتقال در استفاده مورد هاي پمپ انواع

 كارخانجات به يا و شير انتقال مراكز به بزرگ دامپروري واحدهاي از شير زياد بسيار مقادير انتقال هنگام كلي بطور

 ها مخزن از شير انتقال براي مايعات هاي پمپ از. است الزم شير انتقال سرعت افزايش و درزمان جويي صرفه براي

 . كرد استفاده كارخانجات در شير بزرگ هاي منبع به تانكرها از و تانكر به

 و  است ارزش با و حساس مايعي شير كه چرا باشد شير انتقال مناسب كه باشند خصوصياتي داراي بايد ها پمپ اين
 كامال كه باشد اي گونه به بايد پمپ ها اين بر عالوه . شد خواهد لطمه دچار كافي ومراقبت توجه عدم صورت در

پمپ  .نشود يافته انتقال شير فساد و آلودگي باعث تا گيرد صورت دقت به آنها در نظافت عايتر و  بوده بهداشتي
 مقادير در بويژه شير انتقال درحين تا بوده كافي قدرت و سرعت داراي بايد شوند مي شيراستفاده انتقال براي كه هايي
 .گيرد صورت وسواس و دقت با بايد آنها انتخاب لذا نكنند متوقف را انتقال وكار نشده مشكل دچار زياد بسيار

 

 : دوراني ( پمپ1

پمپ  گونه اين . باشند مي شير جمله از مايعات ساير و آب انتقال براي صنايع در استفاده مورد پمپ هاي ترين رايج از
 تعداد در و باال بسيار سرعت در يعني كنند مي كار مركز از گريز خاصيت براساس آنها خاص طراحي به توجه با ها

 مركز خاصيت از استفاده با سپس و كشيده خود مركز به را شير يا مايعات مكش نيروي ايجاد با زياد بسيار دورهاي

 مجراي كه پمپ خروجي قسمت از خود محيط از را مايعات آيد مي بوجود سريع چرخش اثر بر آن در كه گريزي
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 پمپ در مايعات جريان كنترل براي گاهي. دهد مي انتقال پمپ از بيرون به سرعت با باشد مي آن بدنه برروي خاصي

 نياز و برحسب دلخواه به پمپ را از مايعات خروج و ورود كه كنند مي آن ورودي مجراي در اي دريچه نصب به اقدام

 . كند مي تنظيم

 تانكهاي روي بر معمول بطور پمپ ها اين . شود مي آن بيشتر كارايي باعث پمپ پره هايدر  موجودي انحناء

 مي انجام را انتقال عمل و افتاده كار به تانك ها از مايعات خروج و ورود هنگام ودر شوند مي نصب مايعات نگهداري

 . رود مي بكار مايعات زياد حجم انتقال براي و شود مي گذاشته كار ثابت صورت به بيشتر دوراني پمپ. دهند

  . شود انجام مرتب وبايد بوده الزم كاري مربوط دستورالعمل به توجه با پمپ ها ضدعفوني و نظافت شستشو و رعايت
 به اقدام مناسب شوينده ماده يك با سپس و داده شستشو را آنها تميز آب با ابتدا پمپ ها شستشوي براي معموال

 .نمايد مي شستشو را آن آب با مجددا آخر در و نموده آنها بهداشتي شستشوي

 براي مرسوم انواع از نيز پمپ ها نوع اين .باشد مي انحناء بدون هاي باپره پمپ هاي ، دوراني هاي پمپ ديگر نوع

 حجم كه مواقعي در و بوده كمتر دوراني پمپ هاي به نسبت پمپ ها اين و سرعت قدرت وليكن هستند مايعات انتقال

 . رود مي بكار باشد كمتر مايعات
 

 : اي دندانه ( پمپ2

 نوع ترين عمده و باشد مي مختلف مواد از ها پمپ نوع اين جنس دارد وجود مختلف واشكال ها اندازه در ها پمپ اين
 يك درون كه هستند فلزي ي دنده چرخ دو داراي ها پمپ اين. باشد مي استيل يا زنگ ضد فوالد جنس از آنها

 .كنند مي گردش محور يك وحول هم برروي محفظه

 :باشد مي زير شرح به اي دندانه هاي پمپ اصلي اجزاي

 .دارد قرار اصلي بدنه اين روي نيز خروجي و ورودي مجاري در كه ها دندانه ي گيرنده بر در محفظه يا اصلي ( بدنه1

 از آن خروج و طرف يك از مايع ورود باعث هم روي بر چرخش با و قرارگرفته هم برروي كه داخلي هاي ( دندانه2
 .شود مي ديگر سوي

 .شود مي آنها حركت باعث بوده متصل محورهاي به كه محرك ( موتور3

 مي انجام معكوس صورت به هم برروي ها دندانه چرخش كه است اين ها پمپ اين ساختمان در توجه قابل نكته

 خروجي مجاري سمت به ورودي ازمجاري ها دندانه بين از مايع انتقال باعث يكديگر جهت خالف چرخش اين .شود

 از و داشته جداگانه محور دندانه هر .نخواهد گرفت صورت مايعات انتقال باشد حالت اين از غير چرخش اگر.شود مي
 كه دارند را قابليت اين دوراني پمپ هاي برخالف اي دندانه پمپ هاي .آيد درمي چرخش و به ميگيرد نيرو موتور

 عمل متحرك صورت به و شده سوار و نصب شير نقل و حمل تانكر داراي هاي كاميون نظير نقليه وسايل برروي

 توانند از وسايل مي كه است پمپ ها اين نوع اين ديگر محاسن از همچنين .شوند مي بيشتر انتقال باعث و نموده

 مي پذير امكان شرايطي هر جا و با همه آنها در كاربرد و استفاده امكان نتيجه درآيند در چرخش به و نيرو گرفته نقليه
 .هستند برخوردار خوبي قدرت و ازسرعت پمپ ها اين .شود

 

 :خال ( پمپ3

 بطوريكه . شير دارد  بويژه مايعات انتقال و ونقل تخليه، پمپاژ و شستشو امور در وسيعي بسيار استفاده پمپ نوع اين
 خصوصا شير و پمپاژ مايعات انتقال و نقل در هم و شود مي استفاده االت ماشين شستشوي و دوشي شير امر در هم

 مي صافي و رابط هاي لوله هوا و مخزن و خال، الكتروموتور پمپ شامل پمپ نوع اين مهم هاي قسمت .دارد نقش
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 درون هاي هوا، پره وخروج ورود بدنه، لوله شامل است پمپ ي محفظه همان كه خال پمپ اصلي قسمت .باشد

 اي اندازه به بايد هوا پمپاژ يا هوا ي تخليه قدرت .باشد مي چرخند مي ان به دور ها پره كه اصلي محور و محفظه

 كننده تنظيم قسمت يك به دستگاه آن بر عالوه. سازد مرتفع را لبنيات واحد صنعتي يك الزم هاي نياز كه باشد

 كاهش يا افزايش . دارد نگه درحد ثابتي را به طوردايم هوا اثر تخليه در آمده بوجود فشارخال تواند مي كه است مجهز

 مي بكار برق جريان از استفاده با پمپ نوع اين ميكند مختل آنرا كار و شده پمپ كار نوسان باعث خال فشار ناگهاني

 انتقال براي .است خال پمپ افتادن بكار براي محركه نيروي عنوان به موتور الكترو يك وجود آن كار الزمه و افتد

 عالوه .گردد وصل برق جريان به و شده سوار شاسي يك روي بر و مناسبي محل در است الزم خال پمپ بوسيله شير

 مخزن يك و هوا مخزن يك همچنين .دارد نياز شير جريان و هوا جريان براي طرفه دو كشي لوله سيستم يك آن بر

 .باشد مي الزم شده پمپاژ مايع ذخيره و هوا ذخيره براي مايع

 

 :شير انتقال دستگاه هاي متعلقات

 بزرگتر مخازن به تانكرها و مخازن و منابع از شير انتقال براي هستند شير انتقال اصلي اجزا كه ها پمپ بر عالوه

 انتقال شير مطلوب بطور تا باشند داشته وجود مسير اين در بايد كه است تجهيزاتي به نياز ها سردكن و شير نگهداري

 جدا شير هاي آلودگي و ذرات آن بر عالوه و شده جلوگيري شير به نامطلوب و بد بوهاي و گازها نفوذ و شود داده

 يعني فوق گانه سه مراحل .آيد مي بوجود خام شير به هوادهي و تصفيه شدن، خنك براي كافي فرصت و شده

 .ميباشد لبني محصوالت توليد براي آن از استفاده و خام شير با كار اوليه اصول از شير كردن سرد و هوادهي تصفيه،

 

 دوازدهم فصل

 : شيردوشي از پس عمليات

 :شير كردن صاف

 صاف يا كردن تميز به احتياجي كه گيرد انجام تميز طوري بايد داري دام در شير تحصيل مقدماتي و دستي كارهاي

 باكتري مختلف، خاك، بوهاي گردو مانند متعددي عوامل گاو پستان از شير خروج مجرد به نباشد شير مجدد كردن

 از بعد بالفاصله جهت همين به  .سازد آلوده را شير تواند مي يك هر كه دارد وجود طويله هواي در موجود هاي

 و شود نمي توصيه طويله در نيز شير اوليه كردن صاف حتي كرد خارج طويله از را شير بايد شيردوشي عمل اختتام
 .داد انجام آزاد هواي در يا شير مخصوص اتاق در يا را كار اين بايد

 بروز از كار اين .نيست است كافي مطلوب كاري آن كه كردن بهداشتي براي شير كردن صاف كه كرد يادآوري بايد
 آن رويت قابل هاي آلودگي و كثافات فقط شير كردن صاف با .كند نمي پيشگيري شد گفته كه گوني گونا هاي خطر

 بر اوليه حالت به ديگر كردن صاف از پس شود آلوده كثافات يا دست وسيله به كه سالمي بيشتر .گردد مي تفكيك

 و صافي ها بهترين از كه است همراه باكتري شماري بي تعداد شود مي شير وارد كه خارجي ماده هر با .گردد نمي
 محصول نگهداري قابليت و تهيه چگونگي در مستقيم تاثير آلودگي هرگونه فوق، داليل به  .ميكنند عبور نيز ها پارچه

 به و كرد جلوگيري آلودگي معيني مقدار از توان نمي شير توليد براي شرايط بهترين و ترين تميز در متاسفانه .دارد

 خارجي ماده يك اينكه مجرد به .كرد اقدام شير اصولي كردن صاف به نسبت شير توليد محل در توان نمي كلي طور

 از شير كردن صاف براي .ساخت جدا آنرا بخورد، خيس اصطالح به اينكه از قبل و بالفاصله بايد شود مشاهده شير در
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 اي فشرده اي پنبه هاي  صافي آنها نوع بهترين .كنند مي استفاده اي پنبه هاي صافي يا مخصوص هاي پارچه

 .گيرد قرار دامداران اختيار در و شده تهيه سازي لبنيات كارخانه طرف از است بهتر كه هستند

 
 :ميشود توصيه زیر دالیل به فشرده اي پنبه صافي هاي

 .نيستند استفاده قابل مخصوص وسايل بدون 1-

 .ميشوند معدوم استفاده از بعد و نداشته  كردن تميز به احتياجي 2-

 .كنند مي جلوگيري هاي آلودگي انواع از بخصوص و ماليم نا بوي طعم، ايجاد تغيير مثل شير بروي تاثير از 3-
 همه آنها، براي بهاي بودن پايين همچنين و ها صافي نوع اين از استفاده بودن آسان و تهيه سهولت علت به -4

 .است استفاده دامداران قابل

 كه داشت توجه داد و قرار سطل فلزي آبكش دو وسط در را اي پنبه صافي بايد فوق صافي هاي از استفاده براي

 جمع ها آبكش اطراف بيشتر در خارجي كثافات ها صافي نوع اين در بگيرد را آبكش سطح كامال و پاره نشود صافي

 نباشد دسترسي اي پنبه هاي صافي به كه صورتي در .ميگردد شير با آنها بيشتر تماس از مانع اولي و آبكش شوند مي

 .ميكنند استفاده شير كردن صاف براي ململ و يا هاي نازك پارچه از

 باشد آماده استفاده براي آنها از زيادي تعداد هميشه و يكسان كامالً آن بافت كه داشت توجه بايد پارچه از استفاده در

. خشكانند مي آفتاب مقابل در امكان صورت در شسته گرم آب با سپس و سرد آب با ابتدا را اي پارچه صافي هاي
 . (10بجوشانند)شكل  و بشويند كننده  تميز ماده با را آنها يكبار اي هفته كم دست است حتي  بهتر

 : داشت توجه زير نكات به بايد اي پارچه يا اي پنبه هاي صافي از استفاده در

 يا و اي پنبه صافي سوراخ هاي چون ) كند نمي عبور صافي سطح از راحتي به شير شود ديده اينكه مجرد به -1

 . كرد عوض را صافي و ريخت ديگري ظرف در را شير بايد ( است شده گرفته تقريباً پارچه اي

 از آلودگي ها دارد امكان فشار وجود علت به زيرا زد ضربه آن به يا داد تكان را شير ظرف نبايد شير عبور يبرا -2

 . بشوند شير وارد كرده عبور صافي

 . گيرد انجام آن ظرف و شير اضافي دادن حركت بدون امكان حدود تا بايد شير كردن صاف -3

 .داد فشار شير روي را صافي هاي پنبه يا پارچه نبايد -4

 با كامالً نيز را صافي وسايل نظافت همچنين .كرد توجه دان ها شير ظرفيت به بايد شير اتالف از جلوگيري براي
 ماند مي صافي وسايل روي كه آلودگي بقاياي . كرد استفاده برس از بايد حتماً آنها كردن تميز براي. داد انجام دقت

 .گردد ( باكترها كولي ، قارچها ، مخمرها ) شير بعدي آلودگي منبع توان مي كه گردد مي نمايان زرد رنگ به
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 صافي يك از استفاه صورت در. ميشود مصرف پارچه يا اي  پنبه صافي عدد يك شير ليتر 40 هر براي كلي طور به

 شير زدن بهم يا دادن تكان .گردد مي شير داخل مجدداً فشار تحت يا شده حل صافي روي مواد ، بيشتر شير براي

 . شود پاره صافي ورقه دارد امكان چون نيست صحيح سريع يافتن جريان براي

 . كنند مي استفاده نزن زنگ فوالد يا ازآلومينيم گيرد قرارمي درآن صافي كه يا ظرف هايي قيف ساختن براي
 

 
 

 (5 ی شماره )ازمرجع ای پارچه مخصوص صافی های -10شکل 

 شیر مخزن ( 5 ململ یا صافی پارچه داری نگه ی ( حلقه4؛ سرد اب ورود محل (3 سرد؛ اب خروج محل (2 ؛ صافی ی (پارچه1

 شیر ( خروج8دیوار؛ به دستگاه اتصال محل ( 7شیر؛ عبور های ( سوراخ6 ؛
 

 :شير كردن خنك

 شير اگر كه است واضح كامال .دارد شيرخام يعني اوليه ماده كيفيت با مستقيم ارتباط لبني محصوالت نوع شدن بهتر

 و علوفه بوهاي انواع طويله درهواي موجود هاي باكتري با گرد وخاك بماند باقي طويله در دوشيدن بعد از مدتي 
 از دوشيدن از بعد را شير بالفاصله بايد دليل همين به . گردد مي حاصل آن بوي و طعم در تغيراتي شده آلوده غيره

 . كرد منتقل آن نگهداري مخصوص محل يا شير اتاق به و خارج طويله
 شير يا محل اتاق و به خارج طويله از دوشيدن از بعد بالفاصله را شير بايد المللي بين قوانين طبق كلي طور به

 خارج طويله از ازدوشيدن بايد شير را بالفاصله المللي بين قوانين طبق طوركلي به .كرد منتقل آن نگهداري مخصوص

 .كرد خنك را آن ازهوادادن و پس نمود راصاف وآن

 باكتري تعدادي هم باز گيرد مي انجام نقص بدون هم و شيردوشي باشد عيب بدون كامالً توليد شير اينكه بافرض

 است موجود باكتري تعدادي هميشه خارج، به بودن نزديك علت به گاو، پستان نوك داخل .درشير وجود خواهد داشت

 شود مي آلوده ها باكتري عبور با اين و ضمن دوشيدن موقع در شير .شود مي گاو ناميده پستان ميكروبي فلوراي كه

 .گردد مي برابر چندين شيردوش نوع به با توجه ها باكتري اين نوع تعداد و كه

وجود  نيز غيره و شيردوش گاو، وسايل شيردوش، پستان هاي طويله، دست مثل ديگري آلودگي ن، منابعيا بر عالوه
 .دهد شير را افزايش باكتريوسيد هاي تواند تعداد مي يك هر دارند كه
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 باكتري رشد از اينكه بر عالوه شيردوشي اول ساعات باكتريوسيد دراست.  باكتريوسيد داشتن شير ازخصوصيات يكي

 بتواند كه نيست قدر آن باكتريوسيد  مقدار و  قدرت البته . گردد مي نيز آنها مرگ يا تقليل باعث كند مي جلوگيري ها

 تفكيك آن در موجود هاي باكتري ، شير كردن صاف هنگام. سازد متوقف را شير موجود باكتري هاي تمام فعاليت

 است درجه 37 تا 36 حدود شده دوشيده تازه شير دماي. كنند مي عبور نيز صافي ها ترين ظريف از حتي و شوند نمي

 چند از بعد توانند مي شرايط اين در شير هاي باكتري. بود خواهد شير هاي باكتري فعاليت براي دما مناسبترين كه

 براي. است آن كردن خنك شير خرابي و ها باكتري فعاليت از جلوگيري براي راه تنها .كنند فاسد را شير ساعت

به  تحويل از قبل و توليد محل در دوشي شير از بعد بالفاصله را آن دماي بايد ، آن ترشيدن يا شير  فساد از جلوگيري
 توليد محل در شير نگهداري براي دما نگهداري براي دما بهترين . آورد پاييندرجه  12 الي 10 تا كم دست كارخانه

 مولد باكتري هاي وسيله به آن تخمير و الكتيك هاي باكتري بوسيله شير شدن درجه سانتي گراد است. ترش 8 تا  6

 . گيرد مي صورت پنير مايه

 باكتري فعاليت هاي از. موثرند شير بوي و طعم در غيره و گاز كننده توليد باكتري هاي ونيز كننده فاسد باكتري هاي

 كردن خنك براي مختلفي راه هاي. كرد جلوگيري شير هوادان و صحيح كردن خنك وسيله به توان مي فوق هاي

 از استفاده صورت در. است سرد آب بزرگ مخازن يا شبكه در شير ظروف دادن قرار آنها ترين ساده كه دارد وجود شير

 . نشود زياد آن دماي كه كرد اضافه آن به يخ مقداري يا عوض ساعت چند به ساعت چند را آن آب توان مي راه اين
 صورت اين كرد. در استفاده كشي لوله يا جاري آب از شير كردن خنك براي توان مي امكان صورت در همچنين

 آب كه دامداري هايي معموالً . بود خواهد درجه بيشترازآب 3تا  2 حدود شير دماي و شود مي زياد مصرفي آب مقدار

 روي را ظرف كند پيدا جريان شير ظرف زير در آب اينكه براي. كرد استفاده طريقه اين از توان مي دارد چشمه يا چاه

 كامالً ظرف داخل شير تا بزنند هم به متناوباً را شير ظروف بايد ، كردن خنك ضمن دهند. در مي قرار چوبي نرده

  . شود مخلوط
 يك با توان مي آب تامين براي ها چشمه نزديكي در . باشد ظرف در شير ارتفاع از بيشتر نبايد مخزن در آب ارتفاع

 مستقيم طور به توان مي كشي لوله آب به دسترسي صورت در. داد انجام را عمل اين باريك  ناودان  يك حتي و لوله

 شير دماي بايد حال هر به . دارد وجود ها كننده سرد انواع منظور اين براي . كرد استفاده ازآن شير كردن خنك براي

 در. كرد نگهداري دما همين در تحويل موقع تا و رسانددرجه سانتي گراد  10حدود  به دوشي شير از بعد بالفاصله را

 هاي منبع از بزرگ دامداري هاي در كرد. خنك را شير توان مي بهتري نحو به باشد مقدور يخ از استفاده كه صورتي

 كلي بطور . دارد دستي يا خودكار همزن و است دوجداره شير منبع. كنند مي استفاده مجهزند كمپرسور به كه بزرگ

 سرد به مجهز و شير مجزاي اتاق داراي بايد است ليتر 300 بيشتراز آنها روزانه توليدي شير مقدار كه دامداري هايي

دامداري  نوع ين. اباشند دوشي شير وسايل كردن تميز و شير نگهداري براي الزم امكانات ، كردن صاف وسايل كن،
 . باشند مجهز سردكن دستگاه به حتماً بايد ها
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 همزن( و کمپرسور به مجهز شیر نگهداری مخصوص )منبع

 

 
 آب بوسیله شیردانها کردن خنك طریقه

 

 

 : شير كردن سرد روشهاي انواع
 

 ابتدایي و سنتي روشهاي 1 -

 سرد آب حوضچه در شير محتوي بيدون چند يا يك در شير نگهداري الف( 

 شير بيدونهاي بداخل نفوذ قابل غير هاي محفظه در يخ قطعات از استفاده ب(

 سرد هواي توسط شير كردن سرد از استفاده ج(
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 مكانيكي روشهاي 2-

 :ور غوطه هاي كننده سرد از استفاده الف(

 با دامداري هاي در معموالً  كه كاملي و كوچك كننده سرد مكانيكي سيستم هاي از عبارتند كننده سرو نوع اين

 محتوي بيدون داخل را آن اواپراتور و نصب ديوار روي بر را دستگاه . باشند مي استفاده مورد كم توليدي شير ظرفيت

 . نمايد مي سرد را شير كوتاهي زمان مدت در كه دهند قرارمي شير

 : شير كننده سرد مخازن از استفاده ب(

 فوالد از كه شير سرد كننده مخازن از معموالً است زياد آنها شير مقدار كه بزرگ دامداري هاي در شير كردن سرد

 كننده سرد سيستم به مجهز و دارد قرار عايق ماده آن دوجداره بين و بوده دوجداره و شده ساخته مخصوص نزن زنگ

 اشكال به و مختلف ظرفيتهاي است ممكن تانك ها اين. هستند دريچه و اواپراتور( كندانسور، ، كمپرسور مكانيكي)

 قابل يا  CIP سيستم يا دست با سهولت به بايد باشد كه نوع هر به تانك شكلباشد.  شكل اي مكعبي استوانه

 باشد. عفوني ضد و شستشو

 : سطحي كننده سرد سيستم از استفاده ج(

 است ممكن سطحي كولرهاي.شود مي استفاده شير كردن سرد براي دامداري ها در معموالً كولرها نوع اين از

 ممكن يا و نمايند سرد را شير و شده سرد كننده سرد هاي لوله بداخل مبرد گاز انتقال و كننده سرد سيستم با مستقيماً

 . شوند سرد مرحله دو در معمولي آب گراد سانتي درجه 3 تا 2 يخ آب انتقال با است

 پوشش داراي كننده سرد هاي لوله چون ولي گيرد مي انجام سريعتر سيستم اين با ها دامداري در شير كردن سرد

 است ضروريات از كار اين در دقت بنابراين گيرد قرار خود محل در كامال بايد پوشش نيز كردن سرد موقع در كه بوده

 را شير و نشسته شير روي دارد امكان مگس بخصوص حشرات انواع و شير اطاق در وخاك گرد وجود غيراينصورت در

 . سازند آلوده

 : مداوم اي صفحه كننده سرد مبدل هاي از استفاده د(

 سرد براي . شود مي استفاده كننده سرد سيستم اين از معموالً باشد زياد آنها توليدي شير مقدار كه دامداري هايي در

 ساير و اواپراتور ، كندانسور كمپرسور قبيل از مكانيكي كننده سرد دستگاه هاي به نياز سيستم اين در شير كردن

 . باشد مي سرد آب ذخيره منبع و آنها مربوطه تجهيزات

 ابعاد و قطر با توليدي شير و نياز مورد سرد آب ظرفيت به توجه با معموالً ها كننده سرد نوع اين در اواپراتور سيستم

 طريق از آنها امثال و 520 فريون يا  مبرد گاز . باشد مي نصب آن اطراف يا و حوضچه داخل از درجه مناسب

 شده آماده يخ آب . نمايد مي سرد را مخزن آب نتيجه در و نموده برودت توليد و نموده عبور ها لوله اين از كمپرسور

 سانتي درجه 37-38 حدود دماي با كه شيري و منتقل حرارتي هاي مبدل به مربوطه پمپ طريق از اين مخزن در

 غير ارتباط نتيجه در و منتقل حرارتي مبدل به مربوطه پمپ با شيردوش سيستم طريق از شده دوشيده پستان از گراد

 كردن سرد جمله از مزاياي داراي كردن سرد طريقه اين . يابد مي كاهش درجه 5 تا 4 به آن حرارت يخ آب مستقيم

 . است كار در عمل سرعت نيز و ها ميكروب تكثير و رشد از جلوگيري و وقت اسرع در شير
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 شیر کردن خنك جهت باز کن سرد

 

 
 

 شير كردن خنک جهت) اي صفحه (بسته كن سرد
 

 

 : شير دادن هوا) ج

 آن دادن هوا به احتياجي ، هوا با تماس سطح زياد وسعت علت به شود نگهداري بزرگ ظرف يا منبع در شير اگر

 ورود از كه حال عين در تا گذارد باز نيمه كردن خنك موقع در بايد را ها شيردان درپوش يا سرپوش ولي نيست

 .گردد خارج شير بوي و گاز شود مي جلوگيري حشرات ديگر و مگس

 چربي مزه مخصوصاً شير بر عالوه شده جمع آن فوقاني قسمت در بو و گاز ، دان شير پوش در بودن بسته صورت در

 پوش در. كرد طرف بر توان نمي پاستوريزه شير كارخانه در بعدي مرحله در را طعم تغيير اين و دهد مي تغيير را آن

 .شود مي خارج دان شير داخل گاز بيرون طرف به آن كشيدن از پس كمي كه دارد هايي سوراخ ها شيردان از بعضي

 گاز خروج براي ، ململ مثل ، نازك هاي پارچه از توان مي است سوراخ بدون آنها پوش در كه هايي شيردان براي

 . كرد استفاده
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 : زياد حجم با شير حمل تانكرهاي

 زياد حجم با شير حمل براي قراردارد كاميون يا تريلي هاي چرخ روي افقي بصورت كه شده عايق اي استوانه مخازن

 . شود مي استفاده

 قسمتي يك معموالً مخازن. باشد آلومينيوم يا و پالستيك يا زنگ ضد فوالد يا  شده رنگ فوالد از بايد مخازن جنس

 مخزن عقب قسمت در . شوند ساخته دوقسمتي شير متفاوت درجه دو حمل براي است ممكن ولي . شوند مي ساخته

 پمپ . شود استفاده ساعت در مكعب متر 20/5ظرفيت به سانتريفوژ پمپ از است بهتر .باشد مي نصب يك پمپ

 . باشد مي پمپ بهترين متفاوت شرايط در استفاده جهت اي پروانه

 برده بكار ديگر كننده سرد ماده يا يخ دادن قرار جهت كه گردد مي نصب سيني يا جعبه يك مخزن عقب قسمت در

 انجام دست كمك با يا و هوا پروانه يا پمپ بوسيله توان مي را كننده حمل كاميون مخزن در زدن هم به . شود مي

 مخزن كه حالي در شير ارتفاع گيري اندازه يا باسكول روي آن توزين با توان مي را مخزن در شير مقدار تعيين . داد

 . دهند انجام باشد گرفته قرار افقي سكوي روي

 

 

 سيزدهم فصل

 : فرآیند از قبل كارخانه در خام شير سازي ذخيره

 از پس شير بنابراين .يابد مي افزايش گراد سانتي درجه 4 از بيش به آرامي به نقل و حمل هنگام در شير حرارت درجه

 انتظار به سيلو مخازن در و شده خنك درجه 4 از كمتر دماي تا حرارتي كننده تبادل هاي صفحه بوسيله دريافت

 مخازن. گردد مي ذخيره ليتر 100000-5000 تقريبي حجم به مخازني داخل در خام ماند شير مي فرآيند باقي

 نصب سالن از خارج در ساختمان احداث هزينه كاهش دليل به بزرگتر مخازن و توليد سالن داخل در اغلب كوچكتر

 كرده عايق را آن وسط در خاصي اليه كه بوده دوجداره گيرند مي قرار توليد سالن خارج در كه مخازني . شوند مي

 داده جوش هم به فلزي هاي ورق معموالً خارجي اليه و خورده صيقل زنگ ضد استيل جنس از داخلي جدار. است

 استفاده همزن يك از بايد ثقل نيروي اثر بر خامه شدن جدا از جلوگيري منظور به بزرگ مخازن براي . باشد مي شده

 چربي هاي گويچه تخريب و شير يا هوا اختالط موجب اينصورت غير در زيرا. شود انجام ماليمت با بايد همزن و نمود

 . گيرد مي قرار شير در موجود ليپاز آنزيم معرض در چربي نتيجه در. شد خواهد

 توليد سالن از خارج شود. سيلوهاي استفاده اند شده كارگذاشته مختلف ارتفاع در كه همزن دو از بايد بلندتر مخازن در

    .دهد مي نشان مايع ارتفاع و دما مانند را آنها محتويات مشخصات برخي كه هستند گر نمايش صفحه يك به مجهز
 ورود باعث زيرا نمايند حركت به شروع شوند پوشيده شير از ارتفاعي وسيله به كه اين از قبل نبايد همزن هاي پروانه

 . شد خواهند شير داخل به هوا

 از مايع سطح اگر تا شده گذاشته كار نياز مورد سطح در و مخزن ديوازه در الكترود يك عمل اين از جلوگيري براي

 لبريز از جلوگيري منظور به همچنين. گردد متوقف همزن هاي پروانه حركت گرفت قرار تر پايين شده بيني پيش حد

 دريچه شود مي پر مخزن كه زماني الكترود اين .شود مي گذاشته كار باال  سطح در الكترود يك مخزن از شير شدن

 . گردد مي هدايت بعدي مخزن به شير و نمايد مي مسدود را ورودي

 ته در شير مقداري ماندن باقي. است مهم شود مي خالي شير از كامل طور به شير ذخيره مخزن كه زماني دانستن

 داخل به شده خالي مخزن از هوا مكش خط ضمن در و شده شير رفتن هدر باعث شستشو آب با آن اختالط و مخزن
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 در. شود مي گذاشته كار تخليه مسير در مخزن سطح ترين پايين در الكترودي منظور بدين .دارد وجود نيز توليد خط

 .شود مي مسدود الكترود اين توسط خروجي دريچه ، مخزن شدن خالي زمان

 : حرارت گيري اندازه هاي واحد

 نوع دو. گيرد مي صورت  باشد مي دوقسم بر كه حرارت بندي درجه مقياس از استفاده با حرارت ميزان گيري اندازه

با  كه سليسيوس بندي درجه مقياس توسط حرارت گيري اندازه يكي ، دارد وجود حرارت گيري اندازه مقياس يا روش
 كه باشد مي 100 تا 0 از مقياس اين درجات بندي تقسيم و شود مي شناخته گراد سانتي درجه صفر اختصاري عالمت

 عدد دو اين بين كه باشد مي گراد سانتي درجه 100 در آب جوش نقطه و درجه صفر در آب انجماد نقطه آن مبناي

 حرارت ميزان بيانگر محدوده اين در دمايي هر بنابراين. ميشود تقسيم مساوري قسمت صد يك به صد تا صفر يعني

 حرارتي هايي فرايند شير كاخانجات در معموالً. است حرارت درجه يك بندي درجه از قسمت هر يعني . باشد مي

 انجام است گراد سانتي درجه 100 زير كه خاصي محدوده يك در حرارت از استفاده با خام شير كردن پاستوريزه براي

 را شير نگهداري  قابليت آنها وجود كه شير زاي بيماري و بيني ذره موجودات كه شود مي باعث امر اين و شود مي

 بيماري انتقال و خام شير شدن خراب از جلوگيري براي حل راه تنها گفت توان مي اصوالً. بروند بين از كند مي كم

 . است شير مناسب حرارت كننده مصرف به
 مي داده نشان °F عالمت با كه باشد مي فارنهايت بندي درجه مقياس از استفاده حرارت گيري اندازه براي دوم روش

 يك بيانگر درجه هر سلسيوس روش در كه صورت اين به دارد فرق قبلي روش با آن درجات نوع و حدود و شود

 سلسيوس روش مشابه حرارت درجه يك معادل درجه هر فارنهايت روش در ولي است حرارت درجه و يك قسمت

 سلسيوس درجه صفر و گرفته صورت بندي تقسيم قسمت 212 تا صفر از كه است بنوعي بندي تقسيم بلكه باشد نمي

 درجه صفر بنابراين است فارنهايت درجه 212 معادل سلسيوس درجه 100 همچنين. است فارنهايت درجه 32 معادل

 درجه سانتي گراد 56/0 معادل تقريبا فارنهايت درجه هر . بود خواهند سلسيوس مقياس در صفر زير عددي فارنهايت

 براي درجه دو هر از صنايع در. آمد خواهد بدست گراد سانتي درجه 100 معادل شود ضرب 180 عدد در اگر كه است

 اندازه روش از استفاده آنها ساخت محل و دستگاه ها نوع به بسته و شود مي استفاده حرارت سنجش و تشخيص

 درجه مقياس از كه شود مي داده ترجيح موارد بيشتر در اكنون هم استاندارد بطور ولي. است متفاوت حرارت گيري

 .گردد استفاده كاربرد وسهولت راحتي دليل به سلسيوس بندي

 : همديگر به فارنهايت و سلسيوس گيري اندازه هاي واحد تبديل

 با افتد مي اتفاق گاهي چرا كنيم بيان را يكديگر به حرارت درجه نوع اين تبديل روش است الزم قسمت اين در
 حسب بر آن كاربرد و تنظيم براي و بوده فارنهايت روش به درآن حرارت بندي درجه مقياس كه كنيم كار دستگاهي

 . كرد تبديل گراد سانتي درجه يا سلسيوس درجه

 : باشد مي زير بصورت شده بيان حرارت درجه نوع دو اين تبديل براي كه اي رابطه

F° = 1/8 °c + 32 
 

 چه فارنهايت درجه حسب بر حرارت درجه ميزان دهد نشان را گراد سانتي درجه صفر سردكن دستگاه چنانچه : مثال

 ؟ بود خواهد قدر

F° = (1/8) × (0) + 32 = 0 + 32 = 32°F 
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 :كننده( سرد و كننده گرم حرارتي) تبادلي دستگاه هاي كار اصول

 شرايط در و داشته متفاوتي اصول كه گيرد مي قرار استفاده مورد شير صنايع در مختلفي حرارتي تبادل دستگاه هاي
 : است زير صورت به دستگاهها اين مهمترين. آيد مي عمل به استفاده آنها از خاصي

 كولر( )پليت اي صفحه حرارت تبادل ههاي دستگا -1

 اي لوله حرارت تبادل دستگاههاي  -2

 كولر( )پليت اي صفحه حرارت تبادل ه هاي ( دستگا1

 به دما تبادل . اند گرفته قرار يكديگر كنار كمي بسيار فاصله با صفحات ، اي صفحه حرارت تبادل ه هاي دستگا در

 مي خارج و وارد است شده تعبيه صفحه هاي گوشه در كه هايي روزنه طريق از شير . گردد مي منتقل مطلوب نحو

 كند مي طي را خود مسير و وارد صفحات ديگر انتهاي از نيز دهنده سرما ماده. است افقي بصورت آن جريان و گردد

 از را خود حرارت و شده مجاور دهنده سرما ماده حاوي صفحات با خود طرف دو در شير حاوي صفحه هر نتيجه در و

 . گيرد مي سرما عوض در و داده دست

 زيادي مقدار عبور طرفي از و باشند باريك بايد امكان حد تا صفحات قطر گيرد صورت خوب دما تبادل اينكه براي

 عمل روي بر نامطلوب اثر كه شد خواهد فشار افت زياد افزايش و آن جريان سرعت موجب باريك صفحات از شير

 .شود الزم توجه آن به بايد و بوده ضروري حالت اين در فشار تنظيم لذا .دارد دهي سرما
 

 
 ای صفحه کن سرد صفحات

 

 : اي لوله حرارت تبادل دستگاه هاي

 .كند مي پيدا جريان شير آن داخل در و شده تشكيل لوله تعدادي از كه اي محوطه طريق از سرمادهي دستگاه اين در
 كه طور همان را ها دستگاه اين. دارد جريان ها لوله بدنه خارجي جدار و داخلي جدار بين فضاي در دهنده سرما ماده

 دارد وجود نيز اند گرفته قرار دورهم به مارپيچ  بطور كه دستگاه اين اي لوله دو انواع. نامند مي كندانسور نيز شد گفته

 قراردارد لوله دو بين كانال در كه دهنده سرما ماده وسيله به و دارد جريان داخلي لوله در شير اي،  لوله دو نوع در كه

 . است شده احاطه
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 خارجي و داخل ي كانال ها در كه دهنده سرما ماده بوسيله و داشته جريان مركزي كانال در شير اي،  لوله سه نوع در

.  است اي صفحه حرارتي تبادل دستگاه هاي مثل هم روش اين در دما انتقال ميزان. است شده احاطه دارند قرار
 بهداشتي  بازرسي و مراقبت ندارد وجود اي زاويه دو در اينكه علت به اي لوله سه و اي دو لوله انواع در اين رب عالوه

 كنترل و شستن لذا ندارد بازگشت مسير كه است اي لوله كانال يك داراي دستگاه چون ولي ندارد ضرورت دائم  بطور

 با حرارتي تبادل عمليات بيشتر بطورعمده. شود انجام خاصي بدقت بايد و بوده تر مشكل آن عفوني ضد يا نظافت

 تر و پيشرفته هاي دستگاه روزه هر فني و علمي پيشرفت به توجه با. گيرد مي انجام حرارتي تبادل صفحات از استفاده

 دستگاه ها اين ئه ارا با همراه .دارند شيرخام نگهداري در بيشتري قابليت هاي كه گردد ارائه مي بازار به مجهزتري

 .شود مي انها داده از مناسب استفاده و نگهداري در فني الزم تذكرات و نگهداري و راهنما هاي دفترچه

 . باشد مي موثر بسيار آن اقتصادي عمر شدن طوالني و دستگاه ماندن سالم در نكات اين رعايت به توجه

 تر قسمت  يا حرارت كنترل قسمت دقيق و درست كار فني نظر نقطه از كن سرد دستگاه هاي در مهم مسئله

 نكند كار درست چنانچه دارد و عهده به را دما دقيق كنترل ي ظيفه و قسمت اين زيرا. باشد مي آنها در موستات

و  استفاده هنگام در .گردد وارد صدمه خام شير به و نشده تنظيم بدرستي نظر مورد درجه در حرارت دارد احتمال
 .است ضروري و الزم كافي مهارت و فني اطالعات داشتن ديگر هاي دستگاه تمامي نظير ها دستگاه بكارگيري ازاين

 

 :شيردان ها عفوني وضد شستشو
 از عبور از پس شيردان ها .مي شود خالي خودكار طور به يا دست بوسيله شيردان كنترل جهت برداري نمونه از بعد

 شويي شيردان دستگاه به ضدعفوني و شستشو جهت است شده درست شير قطرات آخرين چكيدن براي كه قسمتي

 فرق گوناگون هاي كشور در ميگردد جمع شده چكيده  قطرات آخرين از قسمت اين در كه شيري از استفاده .رود مي

 با شيردان ها شستشوي .برسد نوشيدني شير مصرف به نبايد ولي است الزم آنها آوري جمع هر حال به .ميكند

 90تا  شود( و شسته دست با گراد )وقتي سانتي درجه 40 مينيمم دماي در باشد 5/11 برابرآن ph قليايي كه  محلول
 .گيرد مي شوند(    صورت درجه سانتي گراد )وقتي با ماشين شسته

 ظرف سه از است يا شده تقسيم قسمت سه به كه بزرگي ظرف از ندارند شويي شيردان ماشين كه هايي كارخانه در
 با گرم قليايي محلولي دوم ظرف در اوليه شستشوي براي قليايي سرد محلول اول ظرف در .مي كنند مجزا استفاده

 ها و باكتري بردن بين از و ها ظرف كردن ضدعفوني براي 5/11 برابر ph و  گراد سانتي درجه°c 40 مينيمم دماي

 .دارد وجود كردن تميز براي شستشو آب  سوم ظرف

 دو به ماشين ها اين .كنند مي استفاده شويي شيردان خودكار هاي ماشين از ها كارخانه در كار سرعت و سهولت براي

 .مي شوند مستقيم)دراز( ساخته )گرد( و مرور نوع

 از را خالي شيردان هاي افقي يا دراز ماشين هاي عوض در ولي ميكنند اشغال را كمتري جاي گرد ماشين هاي

 در كه ماشين ها اين .رسانند مي تحويل جايگاه تا نوار كمك با و كنند مي حمل شستشو براي مستقيما ترازو نزديك

 :باشند زير مشخصات داراي بايد ميگيرد قرار استفاده مورد بزرگ و متوسط هاي كارخانه

 .باشند شير قطرات آخرين آوري جمع قسمت ( داراي1

 .كنند تميز كامال را ( شيردان ها2

 .كنند عفوني ضد كامال را ها شيردان خارج و ( داخل3

 .كنند راخشك برند وشيردان را ازبين زنده ( موجودات4

 .گيرند قرار استفاده مورد نيز شيردان انتقال براي فوق اعمال انجام ( ضمن5
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 و بزرگ هاي كارخانه براي فقط نگهداري هاي هزينه و باال بودن زياد جاي اشغال علت به دستگاه ها ازاين استفاده
 . است صرفه به كنند مقرون مي كار با شيرتازه كه آنهايي

 اين در. كرد )گرد( استفاده مدور شويي شيردان ماشين از توان مي كنند مي كار كم ظرفيت با كه هايي كارخانه در
 .شوند مي خشك و شسته دوراني مراحل در شيردان ها دستگاه

 
 شیردان دستی شستشوی مخصوص ظروف

 دان ها شیر اولیه و شستشوی خوردن خیس برای اول قسمت ( 2. است قسمت سه دارای که منبعی (1

( 4 قسمت    گراد سانتی درجه 40 مینیمم دمای با آب و 5/11 برابرPH با  )سود کردن عفونی ضد قسمت (3

 تخلیه محل (7 سرد. آب لوله (6 بخار. لوله (5 کشیدن. آب

 

 
 مدور شویی شیردان دستگاه
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 دوراني شویي شيردان درماشين شيردانها شستشوي مراحل -5جدول 
 الزم زمان شود مي انجام كه كاري مرحله

 معمولي آب با اوليه . شستشوي1 الف

 آب( )خروج اوليه . شستشوي2

 ثانيه   4 

 ثانيه (1/2) 13

 ثانيه 17 (1/2)   كننده تميز محلول با . شستشو3 ب

 كننده عفوني ضد محلول با . شستشو4 ج

 بخار . استريل5

 ثانيه   4

 ثانيه (1/2) 13

 ثانيه 17 (1/2) خنك هواي با كردن . خشك6 د

 ثانيه  70  مجموع 

 :است قرار اين از شود مي انجام هرمرحله در كه كارهايي يا مورد كار در بيشتر توضيح

 .شود مي شيرخارج قطرات آخرين و گيرد مي قرار دستگاه روي شيردان 1-

 .گيرد مي انجام آب شدن پاشيده با اوليه شستشوي 2-

 90تا 85 دماي با سود محلول. گيرد مي قرار شيردان اطراف و داخل كه انژكتورهاي يا جتي نازل هاي بوسيله 3-
 موجودات و چربيكه  شود مي پاشيده شيردان خارجي و داخلي سطوح تمام به 5/11برابر  ph  و درجه سانتي گراد

 .ميرود بين از آن زنده
 .گردد مي برطرف آن به شده پاشيده سود و شود مي شسته گرم آب با شيردان4- 

 .شود مي خشك گرم بخار با 5-

 شويي شيردان هاي ماشين .است ساعت در شيردان 600 گرد، شويي شيردان هاي ماشين ظرفيت حداكثر

 .دارند ظرفيت ساعت در شيردان 1200 تا مستقيم)دراز(
 :ميكند طي زير شرح به مختلف هاي قسمت در را شستشو مراحل شيردان دستگاه ها اين در 

 قسمت ه(، بخار د( قسمت، سود و گرم آب قسمت ج(، اوليه شستشوي قسمت ب(، شير قطرات چكيدن قسمت الف(

 تميز و خالي شيردان هاي تحويل قسمت تا نوار ارائه و(، كردن خشك
 .شود كنترل مرتب بطور بايد مصرفي آب دماي و سود غلظت شويي شيردان هاي ماشين در
 

 
 مستقیم)دراز( شویی شیردان
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 :استفاده مورد منابع

 ( نياسري تيموري...اسدا دكتر آن) فرآوري و شير توليد  1 -

 ( روحاني قدس محسن شير) شيمي مباني 2 -

 حكمتي( مجيد شير) تهيه اصول 3 -

 رضوي( مدرس مجتبي كشاورزي) محصوالت فرايند دستگاه هاي و وسايل 4 -

 ( نصابيان شهرام )(شيري-گاو)گوشتي پرورش 5 -

 پروانه( ويدا غذايي)دكتر مواد شيميايي هايآزمايش  و كيفي كنترل 6 -

 مرتضوي( علي سيد دكتر لبني) هاي فرآورده و شير تكنولوژي 7 -

 ( فرخنده عباس شير)دكتر آزمايش روشهاي 8 -

 كياني( شهرام مهندس دامپروري) ماشين هاي 9 -

 )كشاورزي(دانشگاهي جهاد نشريه 10- 
11- F،HARDING( شير و كيفيت آن، 1385؛ ،) دكتر گيتي كريم، دكتر ارمغان دياني دردشتي، دكتر اميرحسين

 خلجي. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم
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