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مقدمه: 
اطالق مى گردد  به شيرى  اطالق مى گردد شير جايگزين،  به شيرى  شير جايگزين، 
كه مورد تغذيه گوساله هاى شيرخوار 1 تا 
60 روزگى قرار مى گيرد و از نظر تركيبات 
نياز گوساله  با  مطابق  موارد خاص  در  بجز 
فرموله شده است. با توجه به ارزش غذايى 
شير جهت استفاده از آن در تغذيه انسان، و 
همچنين  و  ايران  كشور  در  شير  كمبود 
احتمال انتقال بيمارى هايى از قبيل يون و احتمال انتقال بيمارى هايى از قبيل يون و 
لكوز از طريق شير، استفاده از شير جايگزين 
در تغذيه گوساله ها مورد توجه قرار گرفت. 
ولى اين منبع به سبب اينكه در گوساله هاى 
شيرخوار كه از نظر سطح ايمنى بدن، نحوه 
بسيار  اى  تغذيه  هاى  نيازمندى  و  تغذيه 
حساس مى باشند قبل از مصرف بايد مورد 
ارزيابى قرار گيرد. در اين مقاله سعى شده ارزيابى قرار گيرد. در اين مقاله سعى شده 
كيفى  و  كمى  عوامل  كاربردى  صورت  به 

شيرخشك مورد ارزيابى قرار گيرد.  

مزايا و معايب استفاده از شير خشك 
جايگزين: 

شيرخشك جايگزين به سبب اينكه به صورت 
و  تغيير  نظر  از  شود،  مى  ساخته  سنتتيك 
انعطاف پذيرى تركيبات آن بسيار بهتر از شير 
خام مى باشد، به طورى كه به راحتى مى توان 
كمبودهاى شيرخام را در شيرجايگزين اصالح 
نمود. همچنين ثبات تركيبات آن نيز حداقل 
استرس هاى تغذيه اى براى گوساله به عمل 
مى آورد. عالوه بر اين شيرخام از نظر برخى از برخى از 
ويتامين ها و مواد معدنى داراى كمبود بوده 

جايگزين  خشك  شير  در  نقايص  اين  كه 
برطرف شده است. در شيرخشك جايگزين 
مانند  افزودنى  صورت  به  خاص  تركيبات 
و  ها  بيوتيك  آنتى  ها،  پروبيوتيك  انواع 
توان  به راحتى مى  را  كوكسيدواستات ها 
اينكه  به  توجه  با  همچنين  نمود.  اضافه 
كامال  صورت  به  جايگزين  شيرخشك 
بهداشتى تهيه مى گردند خطر بروز و انتقال بهداشتى تهيه مى گردند خطر بروز و انتقال 
بيمارى هايى از قبيل يون و لكوز در آن به 
سبب  به  جايگزين  شير  رسد.  مى  حداقل 
رعايت دوز مصرفى، از نظر انرژى و پروتئين 
موارد  اين  كه  بوده  معمولى  شير  از  كمتر 
ترغيب  جهت  ساز  زمينه  عوامل  از  يكى 

گوساله به مصرف ماده خشك مى باشد.  

از معايب استفاده از شيرجايگزين: 

در وهله اول باال بودن درصد الكتوز آن در 
مقايسه با شير معمـولى مى باشد، كه اين 
نقص زمينه ساز تشديد اسهال هاى تغذيه ايى 
در  به خصوص  شيرخوار  هاى  گوساله  در 

قبل از خريد شير خشك 
نكات زير را مد نظر قرار 
دهيد 
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ديگر  از  مى شود.  آنها  زندگى  دوره  اوايل 
معايب استفاده از شير جايگزين چگونگى 
انتخاب يك منبع معتبر و با كيفيت شيرخشك 
بوده، زيرا امروزه به جهت كاهش دادن  قيمت 
منابع  از  عمده  طور  به  تركيبات  اينگونه 
در  كه  شود  مى  استفاده  گياهى  پروتئين 
نتيجه تغذيه شيرخشك هاى با منبع پروتئين 
ايى  تغذيه  مشكالت  و  عملكرد  افت  ايى گياهى  تغذيه  مشكالت  و  عملكرد  افت  گياهى 
گوساله هاى شيرخوار را سبب مى گردد. 

تركيبات پيشنهادى جهت يك جايگزين 
شير مطلوب: 

الف) پروتئين ها: 
شيرخشك جايگزين حداقل بايد داراى 22  
تا 24 درصد پروتئين خام باشد كه از اين 
منابع  از  آن  پروتئين  مواد  غالب  ميزان 
از  كمتر  ميزان  به  و  حيوانى  پروتئين 
 50 حداقل  باشد،  گياهى  هاى  پروتئين 
درصد پروتئين حيوانى جايگزين شير بايد 
از منبع شير (شيرپس چرخ يا شير بدون 
از  باقيمانده آن  از  درصد  باقيمانده آن  چربى) باشد و 50 درصد 
پروتئين آلبومين سرم خون، پروتئين آب 
كه  است  ذكر  به  الزم  باشد.   ... و  پنير 
آب  پروتئينى  منبع  با  هايى  شيرخشك 
محسوب   1 درجه  هاى  شيرخشك  پنير 
به علت  تركيبات  اينگونه  زيرا  نمى شوند. 
پنير  آب  پروتئين  در  كازئين  وجود  عدم 
در دستگاه گوارش گوساله  انعقاد  به  در دستگاه گوارش گوساله قادر  انعقاد  به  قادر 
نبوده و هضم و جذب بسيار پايينى دارند. 
هر  جايگزين  شيرخشك  در  كلى  طور  به 
چه ميزان تركيبات شير از قبيل شيرپس 

همان  به  باشد  بيشتر  شيرپرچرب  چرخ، 
باالتر  جايگزين  شيرخشك  كيفيت  ميزان 
تركيبات  ميزان  چه  هر  برعكس  است 
پنير  آب  پروتئين  قبيل  از  شيرخشك 
كيفيت  ميزان  همان  به  باشد  بيشتر 
شيرخشك پايين تر مى باشد. در بعضى از 
مانند  گياهى  تركيبات  از  ها  شيرخشك 
سويا، گلوتن و ... به عنوان مبنع پروتئين سويا، گلوتن و ... به عنوان مبنع پروتئين 
تركيبات  چه  هر  كه  گردد  مى  استفاده 
ميزان  همان  به  باشد  بيشتر  آن  گياهى 
كيفيت پروتئين شيرخشك پايين تر است، 
هنگام  در  معموال  ها  شيرخشك  نوع  اين 
در  بيشترى  نشينى  ته  و  رسوب  تهيه 
مقايسه با شيرخشك هاى با منبع پروتئين 

حيوانى دارند.  حيوانى دارند.  

ب) چربى ها:  
درصد چربى در جايگزين شير بايد بين 15 
از  استفاده  از  هدف  باشد.  درصد   20 تا 
قابل  انرژى  تامين مقادير كافى  چربى ها، 
باشد،  مى  گوساله،  نياز  مورد  متابوليسم 
عالوه بر آن چربى ها احتمال آسيب هاى 
روده اى را در گوساله ها كاهش مى دهند.  
بهترين منبع براى استفاده از چربى ها در 
هضم  قابليت  سبب  به  هم  شير  هضم جايگزين  قابليت  سبب  به  هم  شير  جايگزين 
كمتر،  اكسيداسيون  سبب  به  هم  و  باالتر 
چربى هاى حيوانى مانند پيه و روغن هاى 
حيوانى مى باشند كه بايد غالب چربى هاى 
باشـد،  شده  تهيـه  تركيبات  اين  از  آن 
روغن هاى اشباع گياهى به منظور استفاده 
در شير جايگزين در مرحله دوم قرار دارند.   
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پ) كربوهيدارت ها: 
كربوهيدرات ها به دو بخش ساختمانى و كربوهيدرات ها به دو بخش ساختمانى و 
شوند،  مى  بندى  تقسيم  ساختمانى  غير 
تحت  عمدتا  ساختمانى  هاى  كربوهيدرات 
عنوان فيبر خام تعريف مى شوند با توجه به 
اينكه گوساله در دو هفته اول زندگى قـادر به 
هضم فيبر خام نيست توصيه مى گردد از 
شيرخشك هايى كه كمتر از 0/1 درصد فيبر خام 
دارند در اين دوره استفاده گردد و پس از دو دارند در اين دوره استفاده گردد و پس از دو 
هفتگى تغذيه گوساله هاى با شيرخشك هاى 
با فيبر خام 0/5 درصد اختاللى در سيستم 
گوارشى گوساله ايجاد نمى نمايد. توصيه اكيد 
مى شود كه از شير خشك هاى با و يا بيشتر 
از 1درصد فيبر خام به هيچ عنوان در تغذيه 
تركيبات  اين  زيرا  نكرده  استفاده  ها  گوساله 
عمدتا از منابع پروتئين گياهى ساخته شده كه ساخته شده كه 
به همراه  ها  گوساله  براى  را  مطلوب  كارايى 
نخواهد داشت. كربوهيدرات هاى غير ساختمانى 
در شير خام عمدتا از الكتوز تشكيل شده 
كه در شير خام طبيعى 4 تا 4/5 درصد را 
بودن  پايين  به  توجه  با  شود،  مى  شامل 
پروتئين و چربى شيرجايگزين در مقايسه با 
جايگزين  شيرخشك  الكتوز  سطح  جايگزين شيرخام  شيرخشك  الكتوز  سطح  شيرخام 
باالتر از شيرخام بوده كه الزم است در هنگام 
تا  گيرد  قرار  استفاده  مورد  تدريج  به  تغذيه، 
مشكالتى از قبيل اسهال تغذيه اى گوساله ها 
را درگير نكند. در هنگام خريد شير جايگزين 
شكر  از  عنوان  هيچ  به  كه  نماييد  بررسى 
در  الكتوز،  جاى  به  نشاسته  و  (ساكارز) 
شيرجايگزين استفاده نكرده باشند زيرا گوساله شيرجايگزين استفاده نكرده باشند زيرا گوساله 
به علت محدود بودن فعاليت آنزيمى دستگاه 
گوارش قادر به هضم اينگونه تركيبات نيست.  

افزودنى هاى مجاز به شيرجايگزين: 

اموليسفرها: 
از مواد اموليسيفرها (ليز كننده و بهبود قابليت 
هضم چربى ها) استفـــاده شده كه هم به  

يكنواختى چربى در شيرجايگزين كمك كرده 
و هم سبب بهبود قابليت هضم آن در سيستم 
گوارشى گوساله مى گردد، از انواع امولسيفرها 
مى توان به مونوگلسيريدها، دى گلسيريدها ، 

لسيتين و پلى اتيلين گاليكول اشاره نمود. 

آنتى بيوتيك ها: 
از  شيرجايگزين  كيفيت  بهبــود  از جهت  شيرجايگزين  كيفيت  بهبــود  جهت 
افزودنى هايى مانند آنتى بيوتيك ها (الزالوسيد 

و يا دكوكوئينات) استفاده مى گردد. 

اسيدهاى آمينه: 
اغلب به طور عمده  ليزين و متيونين مى باشد. 

ويتامين ها و مواد معدنى:  
مانند ويتامين هاى محلول در چربى و برخى از مانند ويتامين هاى محلول در چربى و برخى از 
ويتامين هاى گروه B  و برخى از مواد معدنى 
معمولى  شيرخام  در  كه  آهن  مانند  خاص 

محدود مى باشد.

و ساير : 
تركيبات  و  ها  اكسيدانت  آنتى  شامل  كه 

زئوليتى  و .... 

انواع شير جايگزين موجود در بازار بر انواع شير جايگزين موجود در بازار بر 
اساس نوع تركيبات 

شيرهاى جايگزين مصرفى موجود در بازار  
بر اساس ميزان فيبر و ميزان اسيدآلى آن 
كه  شوند.  مى  بندى  تقسم  گروه   4 به 
شامل: 1.شيرجايگزين با منشا پروتئين هاى  



حيوانى (به عنوان شير جايگزين درجه 1) 
از  تركيبى  منشــا   با  جايگزين  شير   .2
پروتئين هاى حيوانى و گياهى (به عنوان 
شير جايگزين درجه 2) و 3. شير جايگزين 
عنوان  (به  گياهى  هاى  پروتئين  منشا  با 
شيرجايگزين درجه 3) و در نهايت 4. شير 
جايگزين اسيدى متشكل از اسيدهاى آلى  
 3 3 و   2 درجه1،  شيرجايگزين  عنوان  (به 
باشد.  مى  پروتئينى)  منبع  نوع  براساس 
اسيدهاى  با  معموال  اسيدى  شيرجايگزين 
به عنوان   ... و  پروپيونيك  اسيد  نظير  آلى 
وجود  به سبب  و  مخلوط شده  نگهدارنده 
محدوده  در  آنها   pH اسيدى  تركيبات 
اسيدى (4/5 تا 5/5) بوده و بيان مى گردد 
كه تا 72 ساعت پس از حل شدن با آب  ساعت پس از حل شدن با آب 
ماندگارى خواهد داشت. اين نوع شيرهاى 
 pH جايگزين عالوه بر اين ها به علت افت
بهبود  و  گوساله  اشتهاى  افزايش  سبب 
اساس  بر  ولى  گردد،  مى  استارتر  مصرف 
ميزان و نوع اسيد اضافه شده به آن ممكن 
براى  هاضمه  سوء  نظير  مشكالتى  است 
بايد  نمايد.  ايجاد  شيرخوار  هاى  بايد گوساله  نمايد.  ايجاد  شيرخوار  هاى  گوساله 
توجه داشت كه كيفيت شيرخشك جايگزين 
را نمى توان با روش هاى معمول ارزيابى كرد 
آناليزهاى  و  آن  سازنده  كارخانه  اعتبار  بلكه 
خاصى مانند اندازه گيرى پروتئين خام، فيبر 
  ... خــام ، تست عـدم وجـود ساكارز،  و 
ميزان  نظر  از  كيفى  هاى  تست  همراه  به 
قبيل  از  فيزيكى  هاى  تست  و  قبيل محلوليت  از  فيزيكى  هاى  تست  و  محلوليت 
رنگ، ظاهر و ... مى تواند در انتخاب و ارزيابى 

شيرخشك جايگزين مفيد واقع گردد. 

 
شيرجايگزين  يك  ظاهرى  مشخصات 

مطلوب: 

رنگ: 
زرد  زرد رنگ طبيعى يك شيرخشك مطلوب  رنگ طبيعى يك شيرخشك مطلوب 
كه  بوده  رنگ  (طاليى)  خرمايى  تا  روشن 
نشان دهنده تازگى، و عدم اكسيداسيون در 
بـا  شيـرخشك  باشـد.  مى  شيـرخشك 
دهنده  نشان  رسى  يا  و  خاكسترى  رنگ 
يا  كه  بوده  آن  بخش چربى  اكسيداسيون 
ناشى از استفاده از چربى هاى كم كيفيت 
و فاسد در شيرخشك بوده و يا نشان دهنده و فاسد در شيرخشك بوده و يا نشان دهنده 
فاسد شدن و انبار طوالنى مدت آن مى باشد. 
اگر شيرخشك به رنگ نارنجى و يا نارنجى 
باشـد،  سوختگى  بــوى  با  همراه  تيـره 
نشان دهنده حرارت باال حين توليد و تهيه 

شيرخشك مى باشد. 

بافت:  
شير جايگزين از نظر بافت بايد به صورت شير جايگزين از نظر بافت بايد به صورت 
كامال پودرى و فاقد توده هاى انباشته شده 
نشان دهنده  انباشته  توده  گونه  هر  باشد، 
يـــا  و  محصول  مدت  طوالنى  انباردارى 
سبب  كه  بوده  استاندارد  غير  انباردارى 
كاهش كيفيت شيرخشك مى شود، وجود 
ناخالصى ها با رنگ هاى متفاوت (مثال اجسام 
سياه رنگ) نشان دهنده ناخالصى مى باشد. مى باشد. 
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مــزه: 
و  شيرخام  مزه  داراى  بايد  جايگزين  و شير  شيرخام  مزه  داراى  بايد  جايگزين  شير 
عارى از طعم هاى ديگر باشد. چنانچه مزه 
با آب  از مخلوط شدن  شيرجايگزين پس 
ترشيدگى  دهنده  نشان  باشد  مزه  ترش 
شير قبل از توليد شيرجايگزين (استفاده از 
شيرهاى كم كيفيت) و يا استفاده بيش از 
شيــرخشك  تهيـه  در  دوغ  پـودر  از  حد 
در  خوبى  نشانه  نيز  گس  مزه  باشد.  در مى  خوبى  نشانه  نيز  گس  مزه  باشد.  مى 
شيرجايگزين نبوده و نشان دهنده استفاده 
مانند  زياد  مقدار  به  آلى  اسيدهاى  از 
ماندگارى  بردن  باال  جهت  پروپيونات 

شيرخشك مى باشد. 

حالليت: 
يك شيرخشك مطلوب در آب 15 تا 20 20 
يكنواخت  صورت  به  و  راحتى  به  درجه 
اى در آب  توده  و هيچگونه  مخلوط شده 
تشكيل نمى دهد. ايجاد توده نشان دهنده 
تقلب و استفاده از موادى چون آرد گندم، 
كچ (پودر كچ فاسد شده) و ... در ساخت 

شيرخشك مى باشد. 

دفعات  و  دفعات مقدار مصرف شيرجايگزين  و  مقدار مصرف شيرجايگزين 
مصرف آن: 

روزانه  و حداقل  نگهدارى  نياز  به  توجه  روزانه با  و حداقل  نگهدارى  نياز  به  توجه  با 
طور  به  رشد،  نياز  گرم   800 تا   700
متوسط يك گوساله به 6/5 تا 7 ليتر شير 
دوره  روز   60 در  كه  طورى  به  دارد  نياز 
شيرخوارگى معادل 350 تا 400 ليتر شير 
 13 با  شير  ليتر)   380 متوسط  طور  (به 
درصد ماده خشك نياز دارد. بهترين توصيه 
وعده هاى شيرخوارگى 2 2  تعداد  مورد  در 
وعده و به فاصله 12 ساعت مى باشد، اخيراً 
دانشگاه  دانشجوى  سالمى  مهندس  آقاى 
و  كشت  شركت  در  طرحى  شهركرد  آزاد 
دامدارى فكا مبنى بر مقايسه رشد و عملكرد 

گوساله هاى شيرخوارى كه روزانه يك وعده 
و يا 2 وعده شير به ميزان مساوى تغذيــه 
مى شدند انجام داد كه در اين آزمايشات 
گوساله هاى شيرخوار كه روزانه يك وعده 
شير دريافت مى كردند به سبب اينكه مدت 
خشك  ماده  مصرف  صرف  بيشترى  زمان 
كرده و عالوه بر اين فاصله شيردهى 24 ساعته 
سبب تشديد گرسنگى و تحريك گوساله ها سبب تشديد گرسنگى و تحريك گوساله ها 

به مصرف استارترى بيشتر شده بود.  

به طورى كه اين گوساله ها در پايان دوره 
از نظر رشد و بهبود مصرف خوراك با دوبار 
تغذيه شير در روز نسبت به يك بار تفاوت 
معنى دارى نداشت، كه نشان دهنده تاييد 
هاى  گوساله  تغذيه  كردن  اى  وعده  تك 
هزينه  اينها  بر  عالوه  باشد.  مى  شيرخوار 
هاى كارگرى و ... در اين طرح هم كاهش 
اى  وعده  تك  با  اى   وعده  تك  با  رسد  مى  نظر   به  يافت. 
هاى  گوساله  در  شير  مصرف  كردن 
بتوان طول دوره شيرخوارگى را  شيرخوار 
كار  اين  الزمه  كه  داد  كاهش  روز   45 تا 
فراهم آمدن شرايط مديريتى و تغذيه اى 

خاص براى گوساله ها مى باشد.  
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خالصه:  
در تحقيقى كه در شركت كشت ودامدارى در تحقيقى كه در شركت كشت ودامدارى 
 (1392) همكاران  و  سالمى  توسط  فكا 
آزاد  دانشگاه  ارشد  كارشناسى  (دانشجوى 
گوساله  راس   20 گرفت،  انجام  شهركرد) 
دو  به  تصادفى  كامال  صورت  به  هلشتاين 
تيمار كه 7 ليتر شير در روز را به صورت 
يك وعـده در روز و يـا دو وعـده مصرف 
اين طرح  يافتند. در  اين طرح مى كردند اختصاص  يافتند. در  مى كردند اختصاص 
و  وزن  تغييرات  خشك،  ماده  مصرف 
شاخصه هاى سالمتى گوساله هاى شيرخوار 
تحليل  و  تجزيه  گرديد.  بررسى  هلشتاين 
اوليه داده ها نشان داد كه مصرف 7 ليتر 
شير به دو صورت تك وعده اى و دو وعده اى 
هاى  فراسنجه  كليه  بر  دارى  معنى  تاثير 
عملكردى گوساله هاى شير خوار نداشت. عملكردى گوساله هاى شير خوار نداشت. 

نگاهى كلى به روش هاى تغذيه شير: 

به  شيرى  گاو  پرورش  مجموعه  هر  آينده 
بستگى  گوساله  پرورش  امر  در  موفقيت 
دارد. حساس ترين مرحله زندگى يك گوساله 
زمان تولد تا هنگام از شيرگرفتن مى باشد. 
گوساله ها در چند هفته اول زندگى به دليل 
مصرف  به  قادر  شكمبه  كامل  توسعه  عدم 
خوراك جامد كافى نيستند، بنابراين در اين 
دوره شير يا جايگزين شير، مهمترين منابع دوره شير يا جايگزين شير، مهمترين منابع 
تأمين انرژى و پروتئين و ديگر مواد الزم 
مناسب  عملكرد  و  سالمتى  و  رشد  براى 
براى  مختلفى  روشهاى  مى باشند.  گوساله 
تغذيه گوساله  هاى شيــرى مى توان بكار  

برد كه از آن جمله مى توان به روش هاى 
افزايشى، كاهشى، دسترسى آزاد به شير و 
دفعات  و  تعداد  در  كاهش  يا  افزايش  يا 
شيردهى اشاره كرد. بطور رايج گوساله ها 
در اكثر گاودارى ها 2 يا 3 وعده در روز و 
در هر وعده 4 تا 5 درصد وزن بدنشان با 
شير تغذيه مى شوند، كه اين روش هزينه 
ممكن  دارد.  همراه  به  را  بااليى  ممكن كارگرى  دارد.  همراه  به  را  بااليى  كارگرى 
است تك وعده اى كردن تغذيه شير سبب 
مصرف  براى  ها  گوساله  ترغيب  و  تشويق 
زودتر مقدار مناسبى از استارتر  شود كه از 
شير گيرى را راحت تر مى كند.در نتيجه با 
توان  مى  بيشترى  سهولت  با  روش  اين 

طول دوره شيرخوارگى را كاهش داد. 
گزارش  گزارش    1976 درسال  براكل  و  گالتون 
يا  شير  با  ها  گوساله  كه  زمانى  كردند 
جايگزين شير يك وعده در روز در مقابل 

مقايسه روش هاى  تك وعده و 
 دو وعده تغذيه شير بر عملكرد 
مهندس امير سالمى  گوساله هاى شيرخوار 

دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد شهركرد 
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درصد   39 شدند  تغذيه  روز  در  وعده  دو 
هزينه كارگرى كاهش مى يابد. اين در حالى 
است كه در هر واحد دامدارى بطور معمول 
6 درصد از هزينه ها مربوط به كارگر مى باشد، 
حال با اتخاذ يك راهكار مديريتى مناسب، 
روش يك وعده شيردهى در روز، 39 درصد 
كاهش هزينه هاى كارگرى مى تواند كمك 
پرورش  هاى  هزينه  كاهش  به  توجهى  پرورش قابل  هاى  هزينه  كاهش  به  توجهى  قابل 

گوساله داشته باشد. 

تاثير تغذيه يك وعده شير يا جايگزين 
شير در روز بر مصرف ماده خشك و 

افزايش وزن روزانه: 

با توجه به اطالعات به دست آمده در رابطه 
با تغذيه شير به صورت تك وعده اى و يا 
دو وعده اى، تك وعده اى كردن هيچ تاثير 
وزن  افزايش  خوراك،  مصرف  بر  منفى 
نهايـــى  وزن  و  خوراك  بازده  روزانــه، 
كه  بود  حالى  در  اين  نداشت.  ها  گوساله 
گوساله هايى كه به صورت تك وعده تغذيه 
كارگرى  هزينه  مراتب  به  بودند  كارگرى شده  هزينه  مراتب  به  بودند  شده 
كرد  نشان  خاطر  بايد  داشتند.  را  كمترى 
نياز  وعده  تك  صورت  به  شير  تغذيه  كه 
مديريتى خواص خود را مى طلبد كه بايد 
براى مثال در  ويژه اى شود.  توجه  به آن 
آزمايش حاضر گوساله ها به صورت تدريجى 
و از سن 10 روزگى آمادگى الزم براى تك 
به  كردند  پيدا  را  شدن  تغذيه  اى  به وعده  كردند  پيدا  را  شدن  تغذيه  اى  وعده 
وعده  از  شير  ليتر  نيم  روزانه  كه  طورى 
اضافه  وعــــده صبح  به  و  عصر كم شده 

مى شد تا اينكه در روز بيستم گوساله ها 
تنها در وعده صبح با شير تغذيه شدند.   

نتيجه گيرى نهايى:  

با توجه به اين آزمايش تغذيه گوساله ها به با توجه به اين آزمايش تغذيه گوساله ها به 
روش يك وعده در مقايسه با دو وعده در 
روز نياز به كارگر و متعاقب ان هزينه هاى 
كمترى دارد، اين در حالى است كه هيچ 
تفاوتى بين عملكرد گوساله هايى كه شير 
يا جايگزين شير را يه صورت يك وعده در 
تغذيه  روز  در  وعده  دو  با  مقايسه  در  روز 
شدند از نظر مصرف ماده خشك، افزايش شدند از نظر مصرف ماده خشك، افزايش 
عمومى  سالمت  و  خوراك  بازده  وزن، 
مشاهده نشد. لذا به نظر مى رسد با ارائه 
كاهش  بدون  بتوان  مناسب  مديريت 
وعده در روز  با يك  را  ها  گوساله  عملكرد 
تغذيه كرده و كاهش چشمگيرى در هزينه هاى 

پرورش گوساله بدست آورد.  
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مقدمه: 
دوره انتقال يعنى 3 هفته قبل از زايش تا  هفته قبل از زايش تا 
3 هفته بعد از زايش دوره بسيار پرتنشى 
را هم  بعدى  است كه كل دوره شيردهى 
تحت تاثير قرار مى دهد. پرتنش بودن اين 
دوره از آنجا مشخص تر مى گردد كه لبالنك 
و همكاران (2006) ارزيابى كردند كه 75 
رخ  دوره  اين  در طــى  ها  بيمارى  درصد 
براى  روشى  متابوليك  تست  و  دهد  براى مى  روشى  متابوليك  تست  و  دهد  مى 
دوره  اين  طول  در  دام  سالمت  ارزيابى 

بحرانى است. 

سرآغاز تست متابوليكى: 

تست متابوليكى آغازى جهت شناسايى دام هاى  
بيمار و روشى براى ارزيابى سالمت گله به 
توسط  متابوليكى  تست  است.  آمده  شمار 
پين و همكاران (1970) طراحى گرديد كه 
گيرى  اندازه  با  را  گله  متابوليكى  سالمت 
گلوكز، اوره، فسفر غيرآلى، كلسيم، منيزيوم، 
مس  و  گلوبين  آلبومين،  پتاسيم،  سديم، 
ارزيابى مى كردند. به منظور به دست آوردن ارزيابى مى كردند. به منظور به دست آوردن 
دامنه مناسب تست متابوليكى دام هاى سالم 

ضــرورت سنجش تسـت  
متابوليكى براى گاوهاى  
دوره انتقال  

يك آزمايش در 13 گله كه شامل 2400  
راس دام بود با تقسيم بندى به سه گروه 
گاوهاى تازه زا، اواسط شيردهى و خشك 
انجام شده (پين و همكاران،1970)، سپس 
محاسبه  استاندارد  از  انحراف  و  ميانگين 
گرديد. تست متابوليكى در بسيارى از موارد 
اسيدهاى چرب غيراستريفيه  اندازه گيرى 
 ( (BHBA) و بتاهيدروكسى بوتيرات (NEFA)
آن ها  اكثر  را شامل شد در حالى كه در 
اندازه گيرى مس و گلوبولين حذف گرديد. 

مقادير مرجع در تست متابوليكى: 
  

مختلف  منابع  از  آمـده  بـدست  نتايج 
تفاوت هايى در مقادير مرجع استفاده شده 
توسط آزمايشگاه هاى مختلف وجود دارد. 
مرجع تست  مقادير  و 2 شامل  جداول 1 

متابوليكى مربوط به 6 منبع هستند.  
پايين موجب  و  باال  پايين موجب محاسبه ميانگين حد  و  باال  محاسبه ميانگين حد 
محدوديت براى انتخاب مرجع در مقايسه 

با كل داده هاى ارايه شده مى گردد. 

وحيــد محرمى 
كارشناس ارشد علوم دامى شركت كشت

و دامدارى فكا 
 





گروه توليدى بازرگانى سپاهان دانه پارسيان   
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هر شاخص متابوليكى داراى اهميت زيادى 
در سالمت دام به جهت تاثير آن به صورت 
كمبود يا ايجاد حالت  سمى است. به طور 
موجب  كمبود  زمان  در  كلسيم  مثال 
هيپوكلسيمى يا تب شير مى گردد و دليل 
آن اين است كه خروج كلسيم از بدن به 
كه  است  مقدارى  از  بيشتر  شير  صورت 
از  يا  و  جذب  خوراك  طريق  از  از كلسيم  يا  و  جذب  خوراك  طريق  از  كلسيم 
باز  ها  استخوان  در  شده  ذخيره  كلسيم 
بسيار  ارتباط  دليل  به  گردد.  مى  جذب 
بدن،  داخل  در  معدنى  مواد  بين  دقيق 
سطح كلسيم بر سطح فسفر تاثير مى گذارد 
و اين ممكن است دليل تب شير در گاوهايى 
جواب  هيپوكلسيمى  درمان  به  كه  باشد 
نمى دهند (گاف، 2004). درحالى كه مصرف  
فسفر ناكافى موجب كاهش عملكرد شيردهى 
1998)؛  (گاف،  گردد  مى  مثلى  توليد  و 
كمبود آن در حيوانات مصرف كننده علوفه 
بيش از حد بالغ يا بقاياى محصوالت زراعى 
درصد،   0/25 از  (كمتر  پايين  فسفر  با 
براساس ماده خشك) بيشتر متداول است 

 .( .(NRC,2001)
براى  كلر  و  پتاسيم  سديم،  معدنى  مواد 
باز  اسيد  تنظيم  و  اسمزى  فشار  نگهدارى 
و  آب  مصرف  محدوديت  هستند.  ضرورى 
تاثير  عناصر  اين  مصرف  بر  ها  استرس 
تست  در  معدنى  ماده  آخرين  دارند. 
متابوليكى، منيزيوم بوده كه كاتيون ضرورى 

براى بسيارى از مسيرهاى متابوليكى است. 
پروتئين هاى پالسما مانند آلبومين در يك  
حالت تعادل با اسيدآمينه ها و پروتئين هاى 

كبد  وسيله  به  آلبومين  هستند.  كبد بافتى  وسيله  به  آلبومين  هستند.  بافتى 
ساخته مى شود و وظيفه آن نگهدارى فشار 
اسمزى-كلوئيدى در داخل سيستم گردش 
كمبود  كه  است  شده  گزارش  است.  خون 
كبدى،  هاى  بيمارى  از  ناشى  آلبومين 
و  بدن  در  التهابى  شرايط  وجود  كليوى، 
آلبومين  كمبود  باشد.  مى  اى  تغذيه  كمبود 
موجب افزايش كبد چرب و التهاب كبد و بروز التهاب كبد و بروز 

ساير بيمارى هاى كبدى مى شود. 
اوره خون يكى از روش هاى اندازه گيرى 
ميزان سطح پروتئين جيره و بازده استفاده 
در  اوره  ميزان  گيرى  اندازه  است.  ازت  از 
پروتئين  ميزان  مازاد  است  ممكن  خون 
قابل تجزيه در شكمبه (RDP) و غير قابل 
تجزيه در شكمبه (RUP) و هماهنگى آن ها 
منظور  به  تجزيه  قابل  نشاسته  ميزان  با 
عدم  سازد.  آگاه  ميكروبى  پروتئين  عدم توليد  سازد.  آگاه  ميكروبى  پروتئين  توليد 
تعادل بين قابليت تجزيه پذيرى پروتئين و 
و  سالمت  كاهش  به  منجر  كربوهيدرات 

عملكرد دام مى گردد. 
زيادى  مقادير  نشخواركنندگان  زيادى اگرچه  مقادير  نشخواركنندگان  اگرچه 
جذب  شان  گوارش  دستگاه  از  گلوكــز 
توجهى  قابل  مقادير  ها  آن  كنند،  نمى 
گلوكز در كبدشان و از اسيدهاى چرب فرار 
به ويژه اسيد پروپيونيك توليد مى كنند. 
قبل از زايش مقادير زيادى از گلوكز مادرى 
مورد استفاده جنين قـرار مى گيرد و بعد 
از زايش غده پستــان اصلى ترين مصرف از زايش غده پستــان اصلى ترين مصرف 
كننده گلوكزى است كه به سرعت در كبد 
همكاران،  و  (دراكلى  گردد  مى  سنتز 
به صورت  تا حدى گلوكز  اگرچه   .(2001
هموستازى در بدن تنظيم مى گردد، ميزان 
كربوهيدرات ها و به ويژه نشاسته در جيره 
ممكن است منجر به كمبود سطح گلوكز 

گردد. گردد. 
زايش  از  بعد  استرس  شرايط  تحت  كبد 
براى  انرژى  زيادى  مقادير  تامين  مسئول 
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بسيــج  به  منجر  كه  است  شيـر  توليد 
چربى هاى بدن مى گردد، اين چربى كه وارد 
كبد مى شود به صورت ليپوپروتئين هاى با 
دانسيته خيلى كم (VLDL) انتقال مى يابد 
كه نيازمند مقادير زيادى كلسترول است. 
اندازه گيرى كلسترول در خون مى تواند به 
در  كبد  كرد  عمل  از  شاخص  يك  عنوان 

توليد VLDL ها باشد.  ها باشد. 

اهميت توجه به تست متابوليكى در گله 

طول  در  كه  زيادى  تغييرات  به  توجه  با 
گاوهاى  ژنتيكى  افزايش ظرفيت  در  زمان 
شيرده رخ داده و موجب افزايش توليد شير 
گشته، تغييرات در راه كارهاى خوراك دهى و 
اسيدهاى  است.  ضرورى  امرى  مديريتى 
 (BHBA) و (NEFA) چرب غيراستريفيه

شيرى  گاوهاى  ارزيابى سالمت  منظور  به 
در طول دوره انتقال مورد توجه قرار گرفته اند. 
بين  ارتباط   (2010) همكاران  و  اوسپينا 
سطوح NEFA و BHBA خون را با وقوع  
گرديد  گزارش  كردند.  بررسى  ها  گرديد بيمارى  گزارش  كردند.  بررسى  ها  بيمارى 
سطح  داراى  گله  گاوهاى  درصد   15 كه 
هشدار NEFA در قبل از زايمان بودند كه 
برابر يا بيشتر از 0/27 ميلى اكى واالن در 
ليتر بود و منجر به 3/6 درصد افزايش در 
جابجايى شيردان و كتوز بالينى به همراه 
نيز  و  آبستنى  نرخ  در  كاهش  درصد   1/2
شده  تصحيح  شير  كيلوگرم  شده   تصحيح  شير  كيلوگرم   282 كاهش 
براى 305 روز بود. سطح NEFA برابر يا 
بيشتر از 0/7 ميلى اكى واالن در ليتر در 
هشدار  سطح  عنوان  به  زايمان  از  بعد 
درصد   1/7 با  كه  گرديد  تعريف  دهنده 
افزايش در جابجايى شيردان و كتوز بالينى 
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از  بيشتر   NEFA از طرف ديگر بود.  همراه 
0/6 ميلى اكى واالن در ليتر در بعد از زايمان 
نيز  و  آبستنى  نرخ  در  كاهش  با 0/9 درصد 
593 كيلوگرم كاهش در توليد شير 305 روز 
بود (اوسپينا و همكاران، 2010). استفاده از 
BHBA براى بررسى سالمتى گله در بعد از 
انجام  مطالعه  دهد.  مى  بهترى  نتايج  زايمان 
شده توسط اوسپينا و همكاران (2010) نشان ) نشان 
داد كه 20 درصد گاوهاى گله داراى سطح 
كه  بودند  زايمان  از  بعد  هشدار BHBA در 
برابر يا بيشتر از 12 ميلى گرم در دسى ليتر 
بود و منجر به 1/8 درصد افزايش در جابه جايى 
شيردان و كتوز بالينى، 0/8 درصد كاهش در 
شير  توليد  كيلوگرم   358 و  آبستنى  نرخ 
تصحيح شده كمتر بود. سن زايش بر ميزان سن زايش بر ميزان 
متابوليت ها اثر دارد كه با تعداد شكم زايش 
بيان مى شود. روچا (2009) از گاوهاى 7 روز 
قبل از زايش تا 7 روز بعد از زايش نمونه خون 
گرفت و عالوه بر BHBA، ساير موارد را نيز 
مورد بررسى قرار داد. گاوهاى شكم اول داراى 
از گلوكز، كلسيم و فسفر در  باالترى  مقادير 
چند شكم  گاوهاى  به  نسبت  زايمان  از  چند شكم بعد  گاوهاى  به  نسبت  زايمان  از  بعد 
بودند در حالى كه گاوهاى شكم سوم و باالتر 
گاوهاى  به  نسبت  باالترى   BHBA داراى 
شكم دوم بوده و پايين ترين سطح كلسيم را 

در يك هفته بعد از زايش داشتند. 

خالصه: 
تست متابوليكى يك ابزار مفيد براى ارزيابى تست متابوليكى يك ابزار مفيد براى ارزيابى 
سالمت گله شيرى و به ويژه گاوهاى دوره 
نشان  شده  انجام  مطالعات  است.  انتقـال 

 NEFA و BHBA مى دهد كه اندازه گيرى
داراى اهميت خاصى بــراى ارزيابى سالمت  
گاو در دروه انتقال است اما نكته اصلى در 
آن است كه اندازه گيرى NEFA در قبل از 
از  بعد  در   BHBA گيرى  اندازه  و  زايش 
گيرى  اندازه  است.  اهميت  حايز  زايش 
توانايى  دهنده  نشان  خون  در  كلسترول 
قالب  در  چرب  اسيدهاى  خروج  در  قالب كبد  در  چرب  اسيدهاى  خروج  در  كبد 
تاكيد  محققين  البته  باشد؛  مى   VLDL
دارند كه مقدار كلسترول به تنهايى ارزش 
كمترى داشته و نسبت NEFA به كلسترول 

اهميت زيادى دارد. 
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مقدمه 

آينده صنعت گاوشيرى به موفقيت در امر آينده صنعت گاوشيرى به موفقيت در امر 
پرورش گوساله بستگى دارد. در سال هاى 
تغذيه  با  رابطه  در  علمى  مجامع  اخير 
الگوى  بهترين  يافتن  دنبال  به  گوساله 
تا  اند  بوده  استارتر  تركيب  و  شير  تغذيه 
بتوانند بطور اقتصادى حداكثر رشد و رفاه 
را براى حيوان فراهم كنند. استارترى كه 
به انتقال آرام گوساله از مرحله شيرخوارگى به انتقال آرام گوساله از مرحله شيرخوارگى 
به  كند  كمك  كامل  كنندگى  نشخوار  به 
دامپروان براى پرورش موفق تليسه كمك 
شايانى خواهد كرد، به همين علت فراهم 
سبب  بتواند  كه  اى،  تغذيه  شرايط  كردن 
بخصوص  و  ها  گوساله  كلى  عملكرد  بهبود 
تاثيرات  شود  آنها  نهايى  وزن  افزايش 
مثبتى بر صنعت دامپرورى خواهد داشت. مثبتى بر صنعت دامپرورى خواهد داشت. 
براى اولين بار در دنيا مينارد و نوريس در 
را مطرح كردند كه  ايده  اين  سال 1923 
تغذيه مقدار محدود و ثابتى از شير( 4 تا 5 
كيلوگرم در روز) مى تواند تحريك مصرف 
استارتر و علوفه را در پى داشته و شيرگيرى 
گوساله ها را در سن 7 تا 8 هفتگى تسهيل 
تاييد  با  ديدگاه  اين  تاييد   با  ديدگاه  اين  در سال 1950  كند. 
جان  شيرگيرى  از  سن  كاهش  بر  دوباره 

دوباره اى گرفت.
بررسى مقاالت مربوط به مديريت گوساله ها 
نشان داده است كه استراتژى ثابت و محدود 
مصرف  تشويق  براى  مايع  خوراك  مقدار 
شكمبه  توسعه  تشويق  و  بيشتر  استارتر 
اخير،  مطالعات  در  است.  نبوده  دار  معنى 

مصرفى  شير  افزايش  براى  زيادى  مزاياى 
آنها،  مهم ترين  كه  شده  ذكر  گوساله ها 
اولين  سن  كاهش  بهتر،  رشد  و  سالمتى 
دوره  اولين  در  باالتر  شير  توليد  و  تلقيح 
اين  بر  محققين  از  برخى  است.  شيروارى 
شير  دوران  در  باالتر  وزن  افزايش  باورند، 
و  زايش  سن  كاهش  عامل  يك  خوارگى 

افزايش توليد در زمان شيروارى است. افزايش توليد در زمان شيروارى است. 
ارائه شير بيشتر به گوساله ها معموالً به دو 
روش ارائـه آزاد يا نامحدود و روش افزايش،  

 روشهاى نوين
شيردهى
گوساله هاى
شيرخوار 
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ارائه  گيرد.  مى  صورت  اى  مرحله  كاهش 
در  مغذى  مواد  گرچه  آزاد  صورت  به  شير 
دسترس گوساله براى حمايت از رشد را افزايش 
زياد،  هزينه  چون  معايبى  ولى  دهد  مى 
مصرف  دليل  به  شكمبه  توسعه  كاهش 
خوراك كمتر و در صورت نداشتن مديريت 
باالتر  نرخ  كافى  بهداشت  رعايت  عدم  و 
اسهال را به دنبال دارد. براى رفع اين معايب اسهال را به دنبال دارد. براى رفع اين معايب 
توسط  اى  مرحله  افزايش-كاهش  روش 
بر  عالوه  كه  شده  ارائه  محققان  برخى 
حمايت از رشد سبب تشويق مصرف استارتر 
بيشتر و باعث افزايش وزن نگارى، شكمبه و 
هزارال شده است كه اين سبب بهبود عملكرد 
گوساله ها و انتقال آرام گوساله از مرحله شير 
خوارگى به نشخوار كنندگى كامل مى شود.  خوارگى به نشخوار كنندگى كامل مى شود.  

نتيجه گيرى : 
آزمايشات سالهاى اخير نشان مي دهد كه 
روش شيردهى افزايش-كاهش مرحله اى 
بر عملكرد، رشد و توسعه  تاثيرات مثبتى 
دارد.  شيرخوار  هاى  گوساله  شكمبه 
بنابراين با توجه به آزمايشاتى كه در داخل 
و خارج كشور در رابطه با روش شيردهى 
است  گرفته  انجام  شيرخوار  هاى  گوساله 
استفاده از روش شيردهى كاهش مرحله اى استفاده از روش شيردهى كاهش مرحله اى 
مزارع  در  كاربردى  روش  يك  بعنوان 
ها  گوساله  تغذيه  در  شيرى  گاو  پرورش 

قابل بررسى مى باشد. 

منابع 
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استفاده كاربردى از 
ـر آناليز ميكروبى شي
جهت بهبود مديريت 
 بهداشتى در گله 

امروزه آناليزهاى مختلفى بر روى شير خام 
گيرى  اندازه  شامل  كه  گيرد،  مى  انجام 
سلول هاى بدنى شير (SCC)، اندازه گيرى 
ازت اوره اى شير (MUN)، و اندازه گيرى 
غلظت آنتى بيوتيك ها در شير مى باشد. 
بهبود  آزمايشات  اينگونه  انجام  از  هدف 
مديريت عواملى كه سبب بهبود شاخصه هاى 
اطالع  اينكار  الزمه  كه  گردد،  مى  اطالع مذكور  اينكار  الزمه  كه  گردد،  مى  مذكور 
عوامل به وجود آورنده و دخيل در شاخصه هاى 
هاى  گاودارى  اكثر  در  باشد.  مى  فوق 
و  ميكروبى  آناليز  ماهانه  بصورت  صنعتى 
شيمايى شير انجام مى گيرد كه مى توان با 
استفاده از اين داده ها برنامه هاى مديريتى 
بر  و  گذارى  مختلف هدف  هاى  گله  در  را 

اساس آناليز گرفته شده تغيير داد. اساس آناليز گرفته شده تغيير داد. 
          (Somatic Cell Counts): سلول هاى 
بدنى (SCC) شير خام از گلبول هاى سفيد 
(سلول هاى دفاعى بدن) و سلول هاى منهدم 
است.   تشكيل شده  پستانى  اپيتليال  شده 
آلوده  در شير خام موجود در پستان غير 
بدنى  هاى  سلول  درصد   10 تا   1 حدود 
درصد   88 تا   66 ها،  نوتروفيل   (SCC)
ماكروفاژها، 10 تا 27 درصد لمفوسيت ها  درصد لمفوسيت ها 
و0 تا 7 درصد سلول هاى اپيتليال وجود 
در  مهمى  بسيار  نقش  ماكروفاژها  دارد. 
نوع  هر  ورود  جهت  بانى  ديده  و  بازرسى 
عامل بيماريزا در شير دارد. زمانى كه شير 
به باكترى هاى آلوده مى گردد ماكروفاژها 
دست به كار شده و از طريق ايجاد واكنش هاى 
التهابى و جذب سلول هاى چند هسته اى التهابى و جذب سلول هاى چند هسته اى 
پردازند.  مى  آلوده  باكتريهاى  با  مقابله  به 

(SCC)

 SCC فاكتور نهايى كه مى تواند روى ميزان
نيز   (Mastitis) باشد روى ورم پستان  موثر 
غير  پستان  كه  گاوهايى  در  باشد.  مى  موثر 
آلوده دارند سطح SCC كمتر از 200000

سلول در هر ميلى ليتر شير خام مى باشد 
كه در بين آنها تعدادى گاو با SCC كمتر 
نيز ديده مى شود. به محض  از 100000 
ماكروفاژها،  تحرك  ماكروفاژها، و  تحرك  و  پستان  شدن  آلوده 
غلظت نوتروفيل ها در شير افزايش يافته و 
SCC به بيشتر از 200000 و باالتر مى رسد.  
اين  اين    :(speci c plate count) يا   SPC
تست تخمينى از تعداد باكتريهاى موجود 
ديگر  عبارت  به  باشد  مى  شيرخام  در 
تخمينى از تعداد باكترى هاى زنده درون 

شير و باكترى هاى هوازى است.
پلت  عملكرد  شاخص  عنوان  به  پلت   عملكرد  شاخص  عنوان  به   SPC از 
كولر نام مى برند. به عبارت ديگر افزايش 
در  نقص  نتيجه  در  باكتريها  از  گونه  اين 
يا نوسانات دمايى شير  عملكرد پلت كولر 
هنگام ورود يا خروج از پلت كولر مى باشد. 
البته نقص در شستشوى دستگاه ها كثيف 
بودن سر پستانها و نقص در آماده سازى 
شير  كردن  خنك  در  نقص  نيز  و  شير پستان  كردن  خنك  در  نقص  نيز  و  پستان 
ورم  وجود  شود.  مى  آن  رفتن  باال  باعث 
پستان با منشاء استرپتوكوكوس نيز باعث 
باال رفتن اين شاخص مى شود، حد مطلوب 
اين شاخص بين 500 تا 500000  مى باشد. 
 1Preliminary Incubation Count)       
كه تخمينى از باكترى هاى سرما گرا است. 
ورم  در  موثر  باكتريهاى  تاثير  تحت  ورم   در  موثر  باكتريهاى  تاثير  تحت   PIC

پستان قرار نمى گيرد.  

PIC :(
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در دماى 32 درجه سانتى گراد و به مدت 
24 ساعت مورد انكوباسيون قرار مى دهند. 
علل افزايش آن نقص در شستشوى دستگاه، 
افتادن خرچنگى در كود در حين شير دوشى، 
كثيف بودن پستان و سر پستان، نامناسب 
عمليات آماده سازى پستان، آلودگى كلى 
فرمى آب گاودارى و وجود ورم پستان كلى 
در  شاخص  اين  چنانچه  باشد.  مى  در فرمى  شاخص  اين  چنانچه  باشد.  مى  فرمى 
ايجاد  احتمال  باشد  باال  خام  شير  آناليز 
و  ها  لوله  در  خاص  رسوبات  يا  بايوفيلم 
يابد.  مى  افزايش  شيــــردوش  دستگاه 
 10 از  كمتر  بايد  آيتم  اين  مناسب  رنج 
ميلى  هر  در  كلونى  دهنده  تشكيل  واحد 
ليتر (cfu/ml) باشد. سطح كلى فرمى بين 
100 و 1000 نشان دهنده بهداشت پايين  نشان دهنده بهداشت پايين 
حين عمل دوشش و نامناسب بودن محيط 

بستر گاوهاى شيرى مى باشد.  

اين آيتم نيز تحت تاثير مواردى كه براى 
SPC بكار مى رود، تغيير مى كند به عبارت 
يكديگر  از  شاخص  دو  اين  تغييرات  ديگر 
تبعيت مى كند و عواملى كه روى غلظت 
تاثير  تحت  نيز  را   PIC است  موثر   SPC
شاخص  اين  مطلوب  حد  دهد.  مى  قرار 

10000 تا cfu/ml 50000 مى باشد.
  :(Laboratory Pasteurized Count)       
به  مقاوم  هاى  باكترى  از  تخمينى  كه 
پاستوريزاسيون مى باشد از اين شاخص به 
شاخص  و  شير  كيفيتى  شاخص  عنوان 
نگهدارى شير  و  بهداشت  نحوه  به  مربوط 
خام موجود در گاودارى ها استفاده مى شود. 
چنانچه اين شاخص باال باشد نشان دهنده 
نقص در شستشوى دستگاه هاى شير دوشى، نقص در شستشوى دستگاه هاى شير دوشى، 
كثيف بودن بيش از حد سر پستانها، وجود 
كهنه  و  كننده  نشت  قطعات  و  ها  پمپ 
بودن قطعات و وجود سنگ شير در مسير 
مى باشد. همچنين مديريت بد در هنگام 
سرد كردن شير مى تواند باعث افزايش اين 
شاخص شود.  براى محاسبه اين شاخص 
شير را در دماى 21 درجه سانتيگراد و به  درجه سانتيگراد و به 
رنج  دهند.  مى  حرارت  ساعت   18 مدت 
مناسب اين شاخص كمتر از 10000 واحد 
ميلى  (cfu) در هر  كلونى  تشكيل دهنده 
ليتر شير مى باشد؛ ولى افزايش اين شاخص 

تا 50000 نيز قابل قبول مى باشد. 
رم ها  Coliform count : كه شمارش كلى ـف
مى باشد و تخمينى از باكترى ها با منشاء 
براى  است.  آلوده  محيط  و  (مدفوع)  كود 
برآورد اين شاخص شير خام رقيق شده را 

 LPC
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موهـاى 

علت  شود.  مى  استفاده  درجه   74 و   68
وجود  علت  به  الكل  تست  شدن  مثبت 
اتصال  و  محلول  پروتئين  فعال  گروههاى 
آنها با گروه الكلى مى باشد كه سبب مثبت 
شدن تست الكل مى گردد. علل باال بودن 
پروتئين محلول در شير خام در درجه اول، 
وجود درصد بااليى گاوهاى تازه زا در گله 
مى باشد بخصوص اگر شير اين گاوها با شير مى باشد بخصوص اگر شير اين گاوها با شير 
كل گله مخلوط شده باشد. به علت باال بودن 
سطح پروتئين شير گاوهاى تازه زا بهتر است 
كه حداقل 3 روز و در صورت امكان تا يك 
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هفته شيـــر اين گروه از گاوها جـداگانه 
جمع آورى شده و به فروش برسد. 

مسائل  رعايت  عدم  مانند  عوامل  مسائل ساير  رعايت  عدم  مانند  عوامل  ساير 
بهداشتى در مورد شير يعنى كثيف بودن 
مخازن و سيتم شيردوشى، وجود آلودگى ها، 
تغييرات دمايى در سيستم پلت كولر و باال 
درجه)،   5 از  (بيش  شير  دماى  بودن 
چرخش بيش از اندازه همزن داخل مخازن 
هاى  پروتئين  سطح  تواند  مى   .... و  شير 
مثبت  سبب  و  برده  باال  را  شير  مثبت محلول  سبب  و  برده  باال  را  شير  محلول 

شدن تست الكل شير گردد.  

 : (acidity test) تست اسيد شير

در اين تست غلظت اسيد الكتيك موجود در اين تست غلظت اسيد الكتيك موجود 
از  اندازه گيرى مى شود. چنانچه  در شير 
اندازه  جهت  گاو  از  شده  گرفته  تازه  شير 
گيرى اسيد استفاده شود، ميزان اسيد آن 
0/1 تا 0/3 و يا نزديك به صفر مى باشد.   

ولى ميزان اسيد براى شير جمع آورى شده 
باشد.  مى   0/18 تا   0/14 بين  گله  كل  از 
اسيديته  روى  كه  شير  در  موجود  عوامل 
كربن،  اكسيد  دى  شامل  است  موثر  شير 
پروتئين موجود در شير، فسفات و سيرات 
اين  چه  هر  ديگر  عبارت  به  باشد.  مى 
تركيبات در شير باالتر باشد اسيديته شير 
درصد  كه  گاوهايى  يعنى  است  درصد باالتر  كه  گاوهايى  يعنى  است  باالتر 
باالترى از پروتئين در شير خود دارند قطعا 
اسيديته شير باالترى نيز خواهند داشت به 
كمتر  نيز  گاوها  اين  شير   pH آن  تبع 
و  محيط  در  شير  ماندگارى  بود.  خواهد 
شرايط نامناسب هم سبب افزايش اسيديته 

شير مى شود.  
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