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 خوراک دهی شیر مازاد به گوساله در مقایسه با شیرخشک

 مزایای خوراک دهی شیر مازاد   • 

هزینه پایین تر 

جذب بهتر مواد مغذی 

 (شیرمازاد)بازیابی تولید بدون مصرف 

 معایب احتمالی • 

  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماریزا 

 بودن دائمیدر دسترس عدم 

  نیاز به سیستم های جابجایی و نگهداری 

(واکسن)وجود مواد دارویی 

 

 پاستوریزاسیون شیر مازاد: راه حل

 مزایای خوراک دهی با شیر پاستوریزه•
میانگین افزایش وزن روزانه بیشتر گوساله ها در مقایسه با شیر خشک 

نیاز کمتر به درمان و میزان مرگ میر کمتر در گوساله هایی که با شیر پاستوریزه تغذیه شده اند: 

(شیرخشک% )32.1در مقایسه با % 12.1: درمان 

 (شیرخشک% )21در مقایسه با % 2.3مرگ و میر 

بیماری و تلفات کمتر به خصوص در فصل سرما 

دارای سیستم ایمنی قویتر به علت ذخایر انرژی باالتر حاصل از مصرف شیر 

Godden, U of MN, 2005   

 .باشدمناسب برای فروش نمی شیری که به علت ورم پستان، شکل ظاهری نامناسب، شیر انتقالی و وجود آنتی بیوتیک : شیر مازاد 

Quigley, 2005 
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 مشکالت روش های سنتی پاستوریزه کردن آغوز•

تغلیظ  متوسط  و یا بیش از حد آغوز 

 32کاهش ایمونوگلوبین ها تا(  %IgG) 

 سطح  سرمIgG  (ایمنی پایین تر)کمتر در بدن گوساله ها 

 

 :پروتکل پیشنهادی جهت پاستوریزه کردن صحیح آغوز•

 (بار میکروبی کمتر)با فاصله کم بعد از زایمان  و خوراک دهی آغوز تازه دوشش آغوز 

  درجه سانتیگراد 4سرد کردن سریع آغوز تا زیر 

 ساعت آتی 24منجمد کردن آغوز در صورت استفاده نشدن تا 

  آزمایش آغوز پاستوریزه شده و اطمینان از بار میکروبی زیرcfu/ml 20000 

 گوسالهشاخص های سالمتی در بررسی مداوم 

%  90برای ( گرم در دسی لیتر)  5.0g/dL<میزان هدف . روز اولیه 7ساعت تا  24بررسی میزان سرم پروتئین گوساله ها توسط رفراکتومتر از •
 .  گوساله ها است

 دقیقه 30درجه سانتیگراد به مدت  63اطمینان از پاستوریزه شدن آغوز در دمای •

 رعایت بهداشت وسایل حمل و نقل، نگهداری، جابجایی، جمع آوری و خوراک دهی آغوز•

James, Virginia Tech, 2008 

 

 

 

 

 

 

-  
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 :مشکالت احتمالی در استفاده از آغوز در دامپروری•

 

نیاز به محل نگهداری جداگانه برای شیر با بار میکروبی باال 

نیاز به پیروی از روش استفاده از پاستوریزاتور خریداری شده و آموزش کاربر 

 (بار میکروبی بسیار باال نمی تواند توسط پاستوریزه کردن به حد نصاب قابل قبول برای خوراک دهی برسد)کیفیت شیرخام مورد استفاده برای پاستوریزه شدن 

 (کالیبره نبودن دستگاه، تمیز نکردن صحیح ظروف نگهداری و دستگاه پاستوریزه، پلیت کولر نامناسب، سختی آب)استفاده از دما و زمان نا مناسب جهت پاستوریزه کردن 

سرد کردن سریع شیر بعد از فرآیند پاستوریزه در صورت نیاز به نگهداری طوالنی مدت 

 (درجه سانتیگراد قیل از خوراک دهی 37نگهداری در ظروف در بسته و بهداشتی، گرم کردن تا دمای )جلوگیری از آلودگی شیر بعد از فرآیند پاستوریزه 

عدم در دسترس بودن همیشگی شیر مازاد 

راه حل پیشنهادی: 

 اضافه کردن شیر با سوماتیک سل خیلی باال( cells/ml500000<)به شیر مازاد 

(به گوساله های جوان تر شیر پاستوریزه داده شود و از شیر خشک برای گوساله های مسن تر استفاده شود) استفاده از شیر خشک 

 

 :نکاتی که باید در پاستوریزاسیون در نظر گرفته شود

  (جمع آوری، حمل، پاستوریزاسیون، خوراک دهی، نگهداری)رعایت مراحل فرآیند پاستوریزه کردن از ابتدا تا انتها 

اطمینان از بهم خوردگی شیر در زمان پاستوریزه کردن 

  عدم استفاده از شیر دام های بیماری یون و  شیر فاسد 

 نمی باشند( استریلیزه)هیچ یک از روش های پاستوریزه قادر به از بین بردن تمامی عوامل بیماریزا 

 

مهندس امیر ملک زاده: گردآورنده   
 



 سرما و مضرات آن برای گوساله، محمد ریاحی، دانشگاه فردوسی مشهد
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 خامخطراک خوراک دهی با شیر •

 :عوامل بیماریزای قابل انتقال موجود در آغوز•  

 

 بیماری یون  –

 مایکوپالیما  –
 سالمونال  –

 لیستریا  –

 اشرشیا کولی  –

 کامپیلوباکتر  –
 Selim and Cullor, (1997)                  استرپتوکوکوس                                                                                                                   –

 
 

 مفهوم پاستوریزه کردن شیر مازاد•

 گرم کردن شیر تا دمای مورد نظر در مدت زمان منظور با بار میکروبی مشخص • 

 کم کردن و یا حذف برخی عوامل بیماریزا :هدف • 

 (آهنگی پیوسته با) رشد نماییمیزان از بین رفتن باکتری ها با حرارت به صورت  • 

 .در یک بازه زمانی مشخص افزایش پیدا می کند 
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 انواع پاستوریزاتور

 (در مخزن)پاستوریزاسیون بدون جریان   •

•LTLT:   (دقیقه 30درجه سانتیگراد در   63)دمای پایین با زمان طوالنی 

 شیر در مخزن بزرگ ذخیره می شود•

 دارای نشانگر زمان و دما•

 هم زدن جهت انتشار یکنواخت حرارت•

 سیستم گرم و سرد کردن اتوماتیک•

 شست وشوی دستی•

 

 پاستوریزاسیون با جریان پیوسته•

•HTST : ( ثانیه 15درجه سانتیگراد در  72)دمای باال در مدت زمان کم 

 با سرعت از بین صفحات گرم عبور می کندشیر •

 دارای نشانگر دما و زمان•

 چرخه سرد و گرم کردن اتوماتیک•

 شست و شوی اتوماتیکسیستم •

 مناسب برای ظرفیت های باال•
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 HTSTدیاگرام پاستوریزاتور 

مهندس امیر ملک زاده: گردآورنده  
 



 

 (در مخزن)معایب پاستوریزاسیون بدون جریان  •

 ظرفیت محدود•

 در صورت نیاز به نگهداری در زمان طوالنی نیاز به تجهیزات خنک کننده بالفاصله بعد از پاستوریزاتور می باشد•

 به علت رعایت نشدن فرآیند شست و شو و حمل( *PPC)امکان آلودگی بعد از پاستوریزه کردن •

 

 پاستوریزاسیون با جریان پیوستهمعایب •

 حملو به علت رعایت نشدن فرآیند شست و شو ( PPC)امکان آلودگی بعد از پاستوریزه کردن •

 هزینه تعمیر و نگهداری باال•

 نیاز به گرم کن شیر در زمان خوراک دهی•

 امکان آلوده شدن شیر پاستوریزه توسط شیر خام در محل پلیت در صورت نشتی و خرابی پلیت•

 به منظور نگهداری در یخچال( غیر قابل نفوذ هوا)نیاز به ظروف مناسب جهت نگهداری شیر •

Post Pasteurizer Contamination* 

http://science.howstuffworks.com/life/cellular-microscopic/pasteurization6.htm 
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 :هستنددر آغوز عوامل بیماریزای زیر ها قادر به از بین بردن پاستوریزاتور •

 

 2002سالمونال                          دانشگاه مینسوتا 
 2002ال مونوسیتوژن                دانشگاه مینسوتا 
 2002ای کولی                        دانشگاه مینسوتا 
 2002استافیلوس آئروس             دانشگاه مینسوتا 
 2004، 2000بوویس                           نشریه علوم دامی 

 76لوسمی گاو                     نشریه دامپزشکی آمریکا 
 

 .موارد فوق  از طریق آزمایش بر روی پاستوریزاتورهای موجود در بازار دنیا بدست آمده است*
 
 در حال حاضر به نتیجه قطعی در مورد حذف عامل بیماریزای یون در آغوز توسط فرآیند پاستوریزاسیون  دست نیافته اندپژوهشگران  . 
 گاو می باشدمدفوع روش پیشگیری بیماری یون جلوگیری از آغشته شدن شیر و یا آغوز به مؤثرترین . 

 

 

Chester-Jones and Broadwater, Minnesota Dairy Team 2009 
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