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  مقدمه
 ۵۵۰شير يكي از اقالم مهم برنامه غذايي كشورهاي پيشرفته است و توليد ساليانه جهـاني آن بـيش از                    

.  كيلـوگرم مـي باشـد      ۷۰ كيلوگرم و در كـشور مـا         ۱۲۶يا  ن در دن  آمصرف سرانه   . ميليون تن مي باشد   
 الكتوز و امالح در شير محيط مناسبي جهت رشد ميكروب هـا بـه               ، چربي ن،وجود موادي نظير پروتئي   

 تند شدن چربـي هـا و ايجـاد لختـه            ، بوي گنديدگي و فساد آن     ،باال رفتن اسيديتيه شير   . شمار مي رود  
در اين نوشته سعي شده است عواملي كه در كيفيت بهداشـتي             .شيرين بدليل فعاليت ميكروب ها است     

  .  مورد بحث قرار گيرند،شير تاثير دارند
  

  عوامل مؤثر در كيفيت شير در دامداري ها
  بهداشت دام) ۱

خصوصا ورم پـستان    ( تب مالت و نيز ورم پستان        ،سالم بودن دام از نظر بيماري هاي عفوني نظير سل         
بـسيار اهميـت    ) لينيكي بوده و بيشترين تاثير منفي را در كيفيت شـير دارد           تحت حاد كه بدون عالئم ك     

 يكي از عوامـل مهـم ديگـر در كـاهش بـار ميكروبـي شـير                  ،شستشوي پستان قبل از شيردوشي    . دارد
زدودن و تميـز كـردن موهـاي پـشت و اطـراف پـستان دام و                 . خصوصا در دامداري هاي سنتي است     

 مي تواند تا انـدازه اي مـانع ورود          يكبار مصرف  كردن آن با حوله      شستشوي پستان با آب ولرم و پاك      
 ميليـارد   ۴۰نكته قابل توجه اينكه يك گرم مـدفوع دام مـي توانـد تـا حـدود                  . باكتري ها به شير شود    
  . باكتري وارد شير كند

  
  نحوه دوشش دام) ۲

 حـائز   وشش تميز بودن دست شيرد    ،در طي دوشش دام بخصوص با روش سنتي       :  دوشش دستي  -الف
طبـق بررسـي   . اهميت است و مي تواند ناقل ميكروب هاي بيماريزا و غير بيماري زا به شير خام باشد    

  .  به شير وارد شوداز طريق دست شيردوش مي تواند ميليون باكتري ۴۵ تا ،هاي انجام شده
ان در دام   كم يا زياد بودن سرعت مكش دستگاه مي تواند باعث ايجاد ورم پست            :  ماشين شيردوشي  -ب
بـه  ) خرچنگي(شش گاو و قبل از اتصال مكنده ها         دوهر  توجه به اين نكته الزم است كه پس از          . شود



بـا توجـه بـه اينكـه تعـداد          . و داد لرم فاقد مواد ضدغفوني كننده شستش      را بايد با آب و     ها آن ،گاو ديگر 
 داخل سرپستانك در هنگام     بدليل نفوذ باكتري ها به    (باكتري هاي شير در ابتداي شيردوشي زياد است         

الزم اسـت چنـد قطـره ابتـدايي شـير هـر سرپـستانك دور ريختـه شـود و پـس از آن                         ) خوابيدن گاو 
  . شيردوشي آغاز شود

  
  ادوات شيردوشي) ۳

ظـرف شيردوشـي تميـز شـده بـه روش           . بايد كامال تميـز باشـند     ..)  دبه و    ،بيدون( ظروف شير    -الف
  .  اضافه مي كند هزار باكتري به شير۸۰۰معمولي تا 

بايد كامال با مواد ضـدعفوني كننـده و سـپس بـا     ...  شير سرد كن و      ، خرچنگي ، ماشين شيردوشي  -ب
اي انتقال شير و شـير سـرد         عفوني كننده در مسير ه     بايد توجه نمود بقاياي مواد ضد     . آب شسته شوند  

كن باقي نمانند زيرا باعث پايين آوردن كيفيت شير و عدم استفاده از آن در تهيه ماسـت پنيـر و سـاير                       
  . محصوالت تخميري مي شود

  
  صاف كردن شير) ۴

 ظروف و شير سرد كن تا اندازه زيادي باعث جلـوگيري    ،استفاده از تنظيف يا صافي بر روي بيدون ها        
يـك ليتـر هـواي      .  كاه و كلش و حشرات به داخل شير مـي شـود            ،املي مانند گرد و خاك    از ورود عو  

 ميليون و يك مگس افتاده      ۱۰ يك گرم كاه تا      ، ميليون ۷۸ يك گرم گرد و خاك تا        ، ميليون ۷۰طويله تا   
  .  ميليون باكتري به شير اضافه مي كنند۲در شير تا 

  
  شير سرد كن) ۵

 پس از دوشش بايد دماي شـير را فـورا كـاهش             ،) درجه سانتيگراد  ۳۷(ر  با توجه با باال بودن دماي شي      
يكروب هـا در شـير       ساعت پس از شيردوشي مي توانند از رشد م         ۳مواد بازدارنده در شير فقط تا       . داد

بنابراين بايـد شـير را يـا بـه مراكـز            . نها نيز زياد نباشد   آين در حالي است كه تعداد       جلوگيري كنند و ا   
  .  انتقال داد و يا فورا آن را سرد كردجمع آوري شير

نكته ديگر اينكه نگهداري شير سرد شده به مدت زياد و سپس انتقال آن به كارخانه و يا مراكـز جمـع                      
و ايـن  . باعث رشد ميكروب هـاي سرمادوسـت در شـير مـي شـود            )  ساعت   ۲۴حداكثر  (  آوري شير 

هاي پروتئوليتيك و ليپوليتيك مقـاوم بـه        باكتري ها بخصوص نوع پزودوموناس ها باعث ترشح آنزيم          
  . حرارت در شير شده و حتي باعث فساد محصوالت پاستوريزه و استريليزه مي شوند



  
  تانكر هاي حمل شير) ۵

 تانكر هاي حمل شير نقش بسزايي در باال رفتن بار ميكروبي شـير              ،با توجه به بررسي هاي انجام شده      
اري هاي اطراف تهران نشان مي دهد كه تعداد كلـي فـرم هـاي             بررسي هاي انجام شده در دامد     . دارند

  .  برابر مي شده و باعث باال رفتن بار ميكروبي شير مي شوند۱۰تانكر حمل شير شير پس از ورود به 
  
  آب مورد استفاده در دامداري ها) ۶

ـ                    ودن آبي كه جهت شستشوي ظروف و لوازم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد در صـورت آلـوده ب
ميكروب هاي موجود در آب آلـوده غالبـا باعـث غلـيظ و              . باعث باال رفتن بار ميكروبي شير مي شود       

  . چسبناك شدن شير مي شوند
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