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شير اهميت

است� زندگي اوان در پستانداري هر نوزاد غذاي تنها .شير
تامين� منبع بهترين و چربي در محلول ويتامينهاي پروتئين، منبع

كلسيم

در� را نوزاد كه است پادتنهايي حاوي آسان، جذب و هضم
مينمايد محافظت بيماريها .مقابل

معمول� بايستي10بطور حيوان توسط گياهي پروتئين گرم
تا شود براي1مصرف درحاليكه آيد بدست حيواني پروتئين گرم

شير1توليد پروتئين است3گرم الزم گياهي پروتئين .گرم



شير ترشح

ميشود� ترشح دام پستان در .شير
و� راست و چپ نيمه دو به كه كروي نيمه اندامي پستان

ميشود تقسيم عقب و جلو كارتيه دو به نيمه .هر
جداگانه� پستاني غدد و پستان نوك يك داراي كارتيه هر
است

سلولهاي� داراي كه شده تشكيل اي غده بافت از پستان
شده محصور اي ماهيچه بافت بوسيله و است شير كننده توليد

.است



شير ترشح

زياد� بسيار تعداد داراي پستان اي غده )ميليون2حدود(بافت
.ميباشد)Alveoli(آلوئول
گروههاي– در شير كننده ترشح ديواره12-8سلولهاي در تايي

اند گرفته قرار آلوئولها .داخلي
ميشود� منتهي پستان مخزن به مجرايي توسط آلوئول .هر

حدود– پستان مخزن است400گنجايش .ميليليتر



شير ترشح

منتهي� پستان نوك مخزن به مجرايي توسط پستان مخزن
.ميشود

بطول� مجرايي پستان سر تا پستان نوك مخزن -1از
بسته5/1 دوشي شير نوبت دو بين در كه دارد وجود سانتيمتر

.است
است� لنفي و خوني رگهاي از اي شبكه داراي پستان اطراف

ميرساند پستان به را مغذي مواد از غني خون .كه



شير ترشح

حدود� روز براي90000در كه ميگذرد پستان از خون ليتر
بين شير ليتر هر استخونليتر800تا500ساختن .نياز

و� يافته افزايش آلوئولها داخلي فشار شير ترشح زمان در
ميشود متوقف شير ترشح نشود دوشيده دام .اگر





دوشي شير

تحريك� نتيجه در خون به هيپوفيز از توسين اكسي ترشح
.پستان
و– بو صدا، با يا گوساله مكيدن با يا دست با …تحريك
توسين– اكسي اثر دهي شير براي گاو شدن آماده از بعد

است1حدود .دقيقه
و– آلوئولها اطراف اي ماهيچه سلولهاي انقباض نتيجه در

ميشود خارج شير فشار نتيحه .در





دوشي شير

شير� دستگاه پستانكهاي سر يا دوش شير دستان كمك به
ميشود خارج شير ، شير(دوشي خروج )واكنش

سين� تو اكسي ميزان كاهش با شير خروج واكنش اثر كاهش
از بعد آن شدن محو و خون .دقيقه8تا5در

شود� كامل و انجام سريعتر چه هر بايد دوشي شير .بنابراين
و– پستان بر ضروري غير فشار باعث طوالني دوشي شير

ميشود دهي شير در .اشكال



دست با دوشي شير

ميشود� ريخته دور شير اوليه .قطرات
قرار� يكديگر روبروي متقاطع بطور كه گاو پستان كارتيه دو

ميدهند شير زمان يك در .دارند
سرازير� پستان نوك به پستان مخزن از شير فشار قطع از بعد

.ميشود
ميشوند� دوشيده هم بدنبال و متناوب بطور پستان نوك .دو



دست با دوشي شير
ميشود� آوري جمع مشابه ظروف يا سطل در .شير
بيدونهاي� به و شده گرفته كردن صاف با ها 50-30ناخالصي

ميشود منتقل .ليتري
جمع� مراكز يا كارخانه به پايين حرارت در و شده سرد بيدونها

ميشودشيرآوري .منتقل
آب� پاشيدن يا سرد آب در ورسازي غوطه از كردن خنك براي

ميشود استفاده آن به .سرد



ماشين با دوشي شير

ميباشد� متداول صنعتي و بزرگ دامداريهاي .در
پستان� نوك مكش و خالء ايجاد بوسيله دوشي شير ماشينهاي

ميكنند خارج گاو پستان از را .شير
اند� شده تشكيل خالء ظرف و پمپ يك .از
ظرف� به ماشين پستانكهاي سر الستيكي هاي لوله بوسيله

ميشود متصل .خالء
ساز� ضربان توسط متناوب و)pulsator(بطور خالء ايجاد

ميشود پستانك سر روي بر اتمسفر .فشار



ماشين با دوشي شير

جنس� از مكنده آستر و نزن زنگ استيل جنس از پستانكها سر
است داخل قسمت در .الستيك

در� ثابت خالء معرض در آستر داخل دوشي شير هنگام در
دارد%)50(بار5/0حدود .قرار
مكيده– پستاني نوك مخزن از شير مكش زمان در نتيجه در

فنجانك ديواره طرف به آستري استراحت زمان در و شده
مخزن از پستاني نوك مخزن و متوقف مكش و شده فشرده

ميگردد شير از پر .پستاني



ماشين با دوشي شير

استراحت� و مكش مرحله بين متناوبا ساز در60تا40ضربان بار
ميسازد ضربان .دقيقه

شير� چنگك كمك به پستان سر مكنده milk(چهار claw(به
ميشود متصل .پستان

كه� پستان سر جفت يك روي بر تناوب به مكش و خالء ايجاد
ميشود انجام اند گرفته قرار يكديگر روبروي متقاطع .بطور



ماشين با دوشي شير

در� كه دارد قرار اتوماتيك دريچه پستان سر مكنده روي بر
شده بسته دوشي شير حين در پستان از مكنده جداشدن صورت

ميكند جلوگيري شير جريان به غبار و گرد ورود از و
بطور– لوله خط نيروسيستم رفتن هدر از جلوگيري منظور به

ميباش متصل شير نگهداري تانك به پستان از .دمستقيم
دوشيامروزه� شير محلبهماشينهاي در شستشوي سيستم
)cleaning in place(ياCIPميباشندنيز .مجهز


