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(دریافت مقاله 89/1/22 :پذیرش نهایی)89/6/11 :

چکیده
کیفیت شیر خام بر کیفیت فرآوردههای آن تأثیر دارد .هدف این مطالعه بررسی در این بررسی تعداد  666نمونه شیر خام از  2دامداری صنعتی
و  2مرکز جمعآوری شیر (در طی دو فصل تابستان و زمستان) در شهرستان خرمآباد در سال  1186آباد تهیه شد .مقدار آفلاتوکسین  M1با
استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا ( )HPLCدر  06نمونه (از هر دامداری در هر فصل دو نمونه) اندازهگیری گردید .همه
نمونهها ازنظر آزمونهای اسیدیته ،دانسیته ،پروتئین ،درصد آب ،پروتئین ،چربی و شمارش کلی میکروبی ارزیابی شدند .نتایج نشان داد مقدار
آفلاتوکسین  M1در شیرهای فصل زمستان اندکی بالاتر از فصل تابستان بود گرچه این اختلاف معنیدار نبود .از بین  06نمونه موردبررسی ،در
 2نمونه ( 12/2درصد) آفلاتوکسین  M1از حد مجاز تعیین شده در استاندارد ملی ایران ( )26 ng/mlبالاتر بود .مقدار چربی ،پروتئین و
دانسیته در نمونههای شیر فصل زمستان بیشتر از فصل تابستان بود ( ،)P<6/62اما اختلاف معنیداری بین نمونههای شیر دامداریهای صنعتی
و مراکز جمعآوری شیر وجود نداشت .تعداد  81درصد نمونهها در فصل زمستان و  166درصد نمونهها در فصل تابستان ،آلودگی بیشازحد
مجاز تعیین شده در استاندارد ملی داشتند .با توجه به نتایج این بررسی ،برای کاهش بار میکروبی شیر خام باید روشهای مناسبی بهکار گرفته
شده و به دامداران آموزشهای لازم در خصوص نحوه دوشش و نوع تغذیه دام ارائه شود و علاوه بر آن نمونههای شیر حتماً باید ازنظر مقدار
آفلاتوکسین  M1نیز موردبررسی قرار گیرند.
واژههای کلیدی :آفلاتوکسین  ،M1شیر خام ،ویژگیهای شیمیایی ،ویژگیهای میکروبی ،دامداری
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جلیلی و کیانی

برخی دامداریها و یا تولیدکنندگان نیز با اهردافی ماننرد

مقدمه
شیر یکی از مواد غذایی ،با خواص و ارزش تغذیهای

پوشاندن عیوب شیر ،دستیابی به سود بیشتر و غیرره بره

قابلملاحظه است که بررای تمرامی گرروههرای سرنی از

تقلباتی دستزده و سبب بروز تغییرر در ترکیبرات شریر

کودکی تا کهنسالی مناسب بوده و از سوی دیگر محیط

میشوند .به همرین دلیرل نهادهرای ملری و برینالمللری

مساعدی برای رشد انواع میکروارگانیسر هرا محسروب

استانداردسازی اقردام بره تردوین اسرتانداردهایی بررای

میشرود ( .)Kędzierska-Matysek et al., 2011شریر

ویژگریهرای شریر خرام نمودهانرد کره حردود اجرزا و

حاوی ترکیبات غذایی متفراوتی اسرت کره از آن جملره

ترکیبات شیر (مانند چربی ،پروتئین ،رطوبرت ،دانسریته،

میتوان به چربی ،پروتئین ،لاکتوز ،کلسی  ،آهن ،پتاسری

 pHو  )...را تعیین مینمایند .یکی دیگر از عوامل بسیار

و گرررروه ب اشررراره نمرررود

مه در کیفیت شیر ،میکروارگانیس ها هستند که ممکرن

( .)Medhammar et al., 2012تغییرررات فصررلی بررر

است از منابع متعددی مانند هوا ،تجهیرزات شیردوشری،

کیفیت شیر و فرآوردههرای آن اثرر میگرذارد و کیفیرت

خاک ،دست کارگر و غیره حاصل شوند (Kędzierska-

شیر نیز بهنوبه خود تحت تأثیر عوامل مختلفری ازجملره

 .)Matysek et al., 2011برررار میکروبررری و نررروع

آبوهوا ،نژاد ،سن دام ،مرحله شریردهی ،رژیر غرذایی

میکروارگانیس هایی که بلافاصرله پرا از دوشرش شریر

دام و نروع سیسرت دامرداری قررار داد ( Jensen et al.,

سبب آلرودگی آن میشروند بسرتگی بره عرواملی ماننرد

 .)2002نررژاد دام و سیسررت هررای دامررداری نیررز عوامررل

تمیزی تجهیزات ،فصل ،دمای محیط ،انبارداری ،سلامت

دیگری هستند که سبب ایجاد تغییر در ترکیبات شریر در

و بهداشت کارکنان ،بهداشت و نظافت دام دارد که همره

کشورهای مختلف و یرا حتری منراط مختلرف در یر

این عوامل نیز وابسته بره مردیریت و سیسرت دامرداری

کشرور میشروند ( .)Schönfeldt et al., 2012کیفیرت

هستند .بنابراین در ی فصرل سرال ،شریر تولیردی یر

فرآورده حاصل از شیر خام کره بهدسرت مصررفکننرده

دامداری میتواند ازنظر بار میکروبری برا شریر دامرداری

میرسد ،بسیار وابسته به کیفیت شیر خام است .از سوی

دیگرر در همران منطقره متفراوت باشرد ( Lues et al.,

دیگررر تغییررر در ترکیبررات شرریر برررای دامررداران ازنظررر

 .)2010ازجملرره سررایر آلودگیهررای غیررر مطلرروب و

اقتصادی اهمیرت دارد ،چراکره قیمرتگرذاری شریر برر

نامناسررب میترروان برره آفلاتوکسررینها اشرراره نمررود.

اساس برخی ترکیبات آن ازجمله چربی انجرام میشرود.

آفلاتوکسررینها مه ترررین متابولیتهررای ثانویرره قررارچی

( .)Auldist et al., 2002چربی و پروتئین شیر بریش از

هستند که از بین آنها ،چهار نروع  G1 ،B2 ،B1و  G2در

سایر ترکیبات شیر تحت تأثیر تغییرات رژی غرذایی دام

مررواد غررذایی بررا منشررأ گیرراهی تشررکیل میشرروند.

قرار میگیرند ( .)Looper, 1994تغییرات فصلی بر روی

خطرنرراکترررین آنهررا نرروع  B1اسررت کرره خاصرریت

تغذیررره قابلدسرررترس دام اثرررر میگرررذارد و ارتبرررا

سرطانزایی و جهشزایی آن به اثبات رسیده است .اگرر

قابلتوجهی بین فصل و راندمان شیر و مقردار ترکیبرات

غذای دام به آفلاتوکسین  B1آلوده باشد ،این س در بدن

آن وجررود دارد ( .)Quist et al., 2008علرراوه بررر آن،

حیرروان تبرردیل برره متابولیتهررای دیگررری ازجملرره

و ویترررامینهرررای آ،
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آفلاتوکسین  M1شده و از طری شیر دام وارد بدن انسان

و  166نمونه نیز در طی فصل زمستان ازنظر آزمونهرای

میشرود .سرمیت حراد  M1و ترأثیر آن در ممانعرت از

اسیدیته ،دانسیته ،پروتئین ،درصد آب ،پروتئین ،چربی و

رونویسی و سنتز پروتئینها درست به اندازه  B1است اما

شمارش کلی میکروبی و آفلاتوکسین  M1ارزیابی شدند.

قدرت سرطانزایی آن از  B1کمتر و قدرت جهشزایری

ویژگیهای میکروبی تمامی نمونهها برا اسرتاندارد ملری

آن تا حدی مشابه  B1است .این س معمولراً نسربت بره

 2066مقایسه شد .در هر دامداری چهار نمونه شیر (هرر

فرآیندهای دمایی مانند پاستوریزاسیون و استریلیزاسریون

فصررل دو نمونرره) و در کررل در  06نمونرره شرریر مقرردار

مقاوم است (.)Jalili and Scotter, 2015

آفلاتوکسین  M1اندازهگیری شد.

هدف از ایرن بررسری تعیرین اثرر فصرل (زمسرتان و

 -اندازهگیری آفلاتوکسین

M1

تابستان) و نروع دامداری (صرنعتی و مرکرز جمرعآوری

اندازهگیری آفلاتوکسین  M1در نمونههای شریر خرام

شیر) بر مقدار آفلاتوکسین  ،M1ویژگریهرای فیزیکری و

بر اساس روش ارائه شده در استاندارد ملری ایرران و برا

شیمیایی (چربی ،پروتئین ،رطوبت ،دانسیته )pH ،و برار

استفاده از دستگاه کرومراتوگرافی مرایع ( Waters 600,

میکروبرری (شررمارش کلرری) در شرریر خررام تولیرردی در

 )USAفاز معکوس انجرام شرد (.)ISIRI. 7133/ 2016

شهرستان خرمآباد است.

بررهطررور خلاصرره 26 ،گرررم از نمونرره شرریر وزن و 166
میلیلیتر مخلرو مترانول ( )Merck, Germanyو آب و

مواد و روشها

 166میلیلیترررر هگرررزان نرمرررال ( Sigma-Aldrich,

 -تهیه نمونه

 )Germanyبرره آن افررافه و از کاغررذ صررافی واتمررن

نمونههای موردبررسی از شیر خرام خریرداری شرده

( )Dassel, Germanyشماره  11عبور داده شد .محلرول

توسط کارخانه کیمیا لبن در شهرستان خرمآباد و در طی

صاف شرده از سرتون ایمونروافینیتی ()VICAM, USA

دو فصل تابستان و زمستان بهدست آمرد .در ابتردا شریر

عبررور داده شررد .مقرردار  266میکرولیتررر از عصرراره برره

تعدادی از دامداریها که آزمون افزودنیهرا و یرا تسرت

دستگاه کروماتوگرافی تزری شد .دستگاه  HPLCمجهز

الکل در مورد آنها مثبت بود به این معنری کره کیفیرت

به شناساگر فلورسنا ( Waters 2475, Milford, MA,

شیر آنها نامناسب تشخیص داده شده عرودت داده شرد

 )USAبا طولمروج تحریر

 166نرانومتر و نشرر 006

و دامداری مرذکور نیرز از ایرن بررسری حرذف گردیرد.

نرررانومتر برررود .سرررتون کرومررراتوگرافی از نررروع ODS

درنهایت ،این بررسی روی  16دامداری مختلرف انجرام

 Spherisorbبه ابعاد (226 × 0/6 mm )Waters, USA
حج استونیتریل ،یر

شد که شامل  2دامداری صرنعتی و  2مرکرز جمرعآوری

و فاز متحرک شامل مخلو ی

شیر بودند .شریر هررروز از دامرداریهرای موردبررسری

حج مترانول و سره حجر آب برود کره برا سررعت 1

خریداری میشد اما هر دو تا سه روز ی برار نمونره آن

میلیلیتر در دقیقره از سرتون عبرور داده شرد .درنهایرت

برای آزمون به آزمایشگاه منتقرل مریشرد .در طری ایرن

سطح زیر پی

برا منحنری اسرتاندارد مقایسره و غلظرت

بررسی تعداد  166نمونه شیر خام در طی فصل تابسرتان

آفلاتوکسین در نمونه تعیین شد.
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 -معتبر سازی روش اندازهگیری آفلاتوکسین

برای تعیین خطی بودن روش ،ی

M1

منحنی اسرتاندارد

 6نقطرررهای ( )6/1 ،6/2 ،6/2 ،1 ،2 ،2 ng/mlرسررر و

جلیلی و کیانی

ملری ایرران ()ISIRI. 164/ 2017; ISIRI. 2406/ 2017
انجام شد.
 -ارزیابی آماری

مقدار  R2آن اندازهگیری شد .بهمنظور اطمینان از درستی

نتایج آزمونها جمعآوری و بهمنظور بررسری اثرر دو

روش ،مقردار بازیافرت در دو غلظرت مختلرف در شریر

متغیر مستقل شرامل نروع دامداری در دو سرطح (مرکرز

اندازهگیری شد .ابتدا به دو نمونه شیر مقدار مشخصی از

جمعآوری شیر و دامداری صنعتی) و فصل دوشرش دام

آفلاتوکسین ) M1 )Supelco, USAافافه شد بهطوریکه

در دو سررطح (تابسررتان و زمسررتان) بررر روی متغیرهررای

غلظت آن در نمونهها به  22و  52نرانوگرم در میلیلیترر

وابسررته شررامل مقرردار آفلاتوکسررین  ،M1ویژگیهررای

رسید .سپا آفلاتوکسین به روش فرو اسرتخراج و بره

شرریمیایی (اسرریدیته ،دانسرریته ،پررروتئین ،درصررد آب،

دستگاه تزری شد .مقدار بازیافت برا اسرتفاده از فرمرول

پروتئین ،چربی) و شمارش کلی بار میکروبری) از روش

زیر محاسبه شد:

آنالیز و واریانا ( )ANOVAو آزمون توکی برا حردود
اطمینان  82درصد استفاده شرد .آزمرون توصریفی بررای
تعیین میانگین ،انحراف از استاندارد ،حرداقل و حرداکثر
نمونهها انجام شد .برای بررسی ارتبا بین بار میکروبی

 -اندازهگیری ویژگیهای شیمیایی و میکروبی

اندازهگیری اسیدیته قابل تیتر برحسب درجه دورنی
با روش تیتراسیون با سود انجام شد .مقدار چربری شریر
خام به روش ژربر (برحسب گررم چربری در  166گررم
شرریر) و مقرردار پررروتئین بررهروش ماکروکلرردال و وزن
مخصروص یررا دانسرریته شرریر خررام در دمررای  12درجرره
سلسیوس برا اسرتفاده از دانسریتومتر انجرام شرد .بررای
آزمون الکل از الکل  69درجه (وزنی/وزنی) استفاده شد
که شیر میبایست پایدار بوده و لختره تشرکیل نمریداد.
تعیررین شررمارش کلرری میکروارگانیس ر ها نیررز بررهروش
شمارش پرگنههای ایجاد شده میکروارگانیسر برر روی
محیط پلیت کانت آگار در دمرای  16درجره سلسریوس
انجام شد .درصد آب از طری اندازهگیری نقطه انجمراد
و برره روش ترمیستورکریوسررکوی تعیررین شررد .کلیرره
آزمونهای شیمیایی و میکروبی بر اساس اسرتانداردهای
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و ویژگرریهررایی ماننررد اسرریدیته و مقرردار پررروتئین ،از
روشهای رگرسیون خطی ،تحلیل همبستگی و محاسربه
فریب همبستگی اسرتفاده شرد .تجزیره و تحلیرلهرای
آماری نمونهها با استفاده از نرمافزار  Minitabنسخه 15
انجام شد.

یافتهها
فریب همبستگی ( )R2در منحنری کالیبراسریون کره
برای اندازهگیری  M1رس شده بود 6/881 ،بود و مقدار
بازیافت نمونره بررای دو غلظرت  22و  52نرانوگرم برر
میلیلیتررر بررهترتیررب  91/5±1/2و 92/5±2/1درصررد
بهدست آمد .نترایج انردازهگیری آفلاتوکسرین  M1در 06
نمونه شیر خام موردبررسری در جردول ( )1نشران داده
شده اسرت .نترایج حاصرل از انردازهگیری آفلاتوکسرین
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در 06نمونه در جدول ( )1نشان داده شده است .مقردار

نمونه موردبررسی ،در  2نمونه ( 12/2درصد) مقدار M1

 M1در شیرهای فصرل زمسرتان انردکی بالراتر از فصرل

از حررد مجرراز تعیررین شررده در اسررتاندارد ملرری ایررران

تابستان بود گرچه این اختلاف معنیدار نبود .از برین 06

( )26ng/mlبالاتر بود.

جدول ( -)1آفلاتوکسین  M1در  06نمونه شیر خام تهیه شده از دامداریهای صنعتی و مراکز جمعآوری شیر ،در دو فصل تابستان
و زمستان
آفلاتوکسین )ng/g( M1
تعداد (درصد)

میانگین  ±انحراف

نمونه مثبت

معیار

تابستان -صنعتی

16

)06( 0

10/9 ±18/5

00

زمستان -صنعتی

16

)26( 2

16/2±19/8

nd -21

)16( 1

تابستان -مرکز جمعآوری

16

)66( 6

26/1±22/8

nd-69

)26( 2

زمستان -مرکز جمعآوری

16

)66( 6

10±21/2

جمع کل

06

)22/2( 21

26/1±21/8

فصل  -دامداری

تعداد نمونه

دامنه

66

nd -

nd -

nd-69

آلودگی بیشتر
از ( 50درصد)
6

)26( 2
)12/2( 2

 =ndغیرقابل تشخیص

میانگین ،انحرراف از اسرتاندارد ،حرداقل ،حرداکثر و

چربی از حداقل تعیین شده در استاندارد ملی ایران (1/2

میانه مقادیر مربو به فاکتورهای شریمیایی انردازهگیری

درصد) کر ترر برود و بیشرترین تعرداد آنهرا در فصرل

شده (چربی ،پروتئین ،اسیدیته ،دانسیته ،آب افافه شده)

تابستان از دامداری صنعتی دریافت شده بود (جدول .)2

و ویژگیهای میکروبی (شمارش کلری) کره بررای 666

مقرررردار پررررروتئین در نمونررررهها از 2/81 ±6/28

نمونه شیر خام جمعآوری شده در دو فصرل تابسرتان و

(نمونههای بهدست آمده از مراکز جمرعآوری شریر و در

زمسرررتان و در دو نررروع دامرررداری صرررنعتی و مراکرررز

فصررل تابسررتان) تررا ( 1/10 ±6/21نمونررههای مراکررز

جمعآوری شیر بهدست آمد ،در جردول ( )2نشران داده

جمعآوری شیر و در فصل زمستان) متغیر بود .در مرورد

شده است .چنانکه مشراهده میشرود مقردار چربری در

پروتئین نیز مانند چربی ،اثر فصرل معنریدار ()p>6/62

 666نمونه موردبررسری از  2ترا  0درصرد متغیرر برود.

بود و نمونههای جمعآوری شده در فصل زمستان دارای

اختلاف معنیداری برین مقردار چربری نمونرههای شریر

پررروتئین بیشررتری نسرربت برره فصررل تابسررتان بودنررد

بهدست آمده از مراکز جمرعآوری شریر و دامرداریهای

درحالیکه اثر نوع دامداری معنیدار نبرود .درمجمروع از

صنعتی معنیدار نبود .گرچه اثرر فصرل برر روی مقردار

بررین  666نمونرره برداشررته شررده ،در  125نمونرره (26/2

چربی معنیدار نشران داده شرد ( )P>6/62و نمونرههای

درصررد) مقرردار پررروتئین از حررداقل تعیررین شررده در

فصل زمستان دارای چربی بیشتری بودند .درمجمروع از

استاندارد ملی ( 1درصد) ک تر بود .دانسریته نمونرههای

بین  666نمونره ،در  116نمونره ( 21/5درصرد) مقردار

جمعآوری شده بین  1/625ترا  1/6112متغیرر برود و از
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بین آنها  112نمونه ( 18/2درصرد) دانسریته کر ترر از

نمونههای فصل زمستان بود ( .)P>6/62ایرن در حرالی

حداقل تعیرین شرده در اسرتاندارد ملری ( )1/628را دارا

بود که نوع دامداری اثر معنریداری ایجراد نکررده برود.

از نمونهها از حد استاندارد بالاتر

لگرراریت بررار میکروبرری نمونررهها از  2/69تررا  6/82در

نبود .از بین  666نمونه جمعآوری شده ،بره  262نمونره

میلیلیتر متغیر بود که بهترتیب مربو به نمونههای شریر

( 00/2درصد) آب افافه شرده برود کره مقردار آن برین

بهدست آمده از دامرداری صرنعتی در فصرل زمسرتان و

 6/12تررا  9/90درصررد متفرراوت بررود .بررار میکروبرری

مرکز جمعآوری شیر در فصل تابستان بود.

بودند .دانسیته هیچی

نمونههای جمعآوری شرده در فصرل تابسرتان بیشرتر از
جدول  -2نتایج آنالیزهای آماری ویژگیهای شیمیایی و میکروبی نمونههای شیر خام آزمون شده در دو فصل تابستان و زمستان
تابستان
دامداری

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

زمستان

بیشینه

کمینه

تعداد

میانه

میانگین

انحراف
استاندارد

بیشینه

کمینه

میانه

اسیدیته
صنعتی

126

16/261

6/828

19/266

10/666

16/026

126

12/625

6/866

19/666

11/256

12/666

مرکز

126

15/260

6/921

19/026

12/666

15/056

126

12/665

1/612

19/216

11/666

12/666

چربی
صنعتی

126

2/98

6/11

1/06

2/16

1/16

126

1/21

6/25

1/86

2/50

1/2

مرکز

126

2/88

6/18

1/62

2/66

1/62

126

1/20

6/12

0/66

2/66

1/22

پروتئین
صنعتی

126

2/89

6/11

0/16

2/18

1/11

126

1/66

6/01

0/12

2/10

1/26

مرکز

126

2/81

6/28

1/22

2/26

1/66

126

1/10

6/21

1/66

2/12

1/19

دانسیته
صنعتی

126

28/181

6/226

11/666

29/666

28/666

126

16/621

6/608

11/266

28/666

16

مرکز

126

29/921

6/582

11/666

25/666

28/666

126

28/986

6/565

11/266

29/666

16

آب
صنعتی

126

6/818

1/105

6/666

6/666

6/666

126

6/0220

1/6169

6/226

6/666

6/666

مرکز

126

1/010

1/868

9/666

6/666

6/122

126

1/829

2/111

9/906

6/666

1/226

بار میکروبی ()Log10CFU/ml
صنعتی

126

6/5

6/15

6/80

5/11

6/56

126

6/26

6/16

6/81

2/69

6/20

مرکز

126

6/56

6/65

6/82

6/1

6/56

126

6/20

6/16

6/99

6/65

6/20

مرکز -مرکز جمعآوری شیر

نتایج بهدسرت آمرده بررای ویژگیهرای شریمیایی و
میکروبی بهترتیب با استانداردهای ملری مقایسره شردند.
میرزان انطبررا نمونررهها برا ایررن ویژگیهررا بررهترتیب در
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بهداشت مواد غذایی

جدول ( -)1تعداد نمونههای شیر جمعآوری شده از دامداریهای صنعتی و سنتی و در فصل تابستان و زمستان که ویژگیهای
موردبررسی در آنها با استاندارد ملی مربوطه مطابقت دارد.
ویژگی و حد مجاز – تعداد (درصد)
نوع شیر

تعداد

چربی

پروتئین

اسیدیته

دانسیته

نمونه

حداقل %1/2

حداقل %1

10-16

1/612-1/628

تابستان  -صنعتی

126

08

161

61

169

52

()12/5

()69/5

()02

()52

()26

زمستان-صنعتی

126

91

111

112

102

112

()22/1

()52/1

()99

()86/5

()56/5

تابستان -مرکز جمعآوری

126

22

81

28

92

51

()10/5

()66/5

()18/1

()26/5

()09/5

زمستان -مرکز جمعآوری

126

166

116

121

101

56

()56/5

()86/5

()96/5

()80

()06/5

بدون آب

جدول ( -)0نتایج درجهبندی شیر خام جمعآوری شده از مرکز جمعآوری شیر و دامداری صنعتی در دو فصل تابستان و زمستان بر
اساس بار میکروبی مطاب با استاندارد ملی ()ISIRI 2406, 2017
درجه کیفی شیر (تعداد (درصد))
فصل-دامداری

تعداد

ممتاز
0

درجهی

درجه 1

درجهدو

بیشتر از 166

نمونه

(کمتر از )116

(  116تا )16

( 16تا )216

(  216تا )16

تابستان -صنعتی

126

6

6

6

6

(126 )166

زمستان -صنعتی

126

6

6

(6 )0

(8 )6

(112 )86

تابستان -مرکز

126

6

6

6

6

(126)166

زمستان مرکز

126

6

6

6

(6 )0

(100 )86

جمع کل

666

6

6

(6 )1

(12 )2/2

(258 )86/2

0

بحث و نتیجهگیری

2

2

2

6

2

ایران انجام شد ،مقردار آفلاتوکسرین  M1در  118نمونره

بهطورکلی نتایج این تحقیر نشران داد ازنظرر مقردار

اندازهگیری گردید .نترایج نشران داد میرزان آلرودگی در

آفلاتوکسین ،اختلافی بین نمونههایی که در فصل تابستان

شیرهای جمعآوری شرده از مراکرز جمرعآوری شریر و

یا زمستان جمعآوری شده بود و ه چنین نمونههایی که

دامداری صنعتی تفاوتی نداشرت امرا میرزان آلرودگی در

از مراکز جمعآوری شیر و دامداری صرنعتی تهیره شرده

فصرل زمسررتان برهطرور معنرریداری ( )α< 6/1از فصررل

بود ،وجود نداشت .در تحقی مشابهی که در  10اسرتان

تابسرتان بالراتر برود ( .)Tajkarimi et al., 2008نترایج
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ایشان با آنچه در ایرن بررسری بهدسرت آمرد ترا حردی

و میانگین آلودگی در آنها  109/15±18/25نرانوگرم در

متفاوت بود .در تحقی حافر نیز گرچه شیر جمعآوری

لیتر گزارش شد و در  09درصد نمونهها میزان آلرودگی

شده در زمستان مقدار آفلاتوکسرین بیشرتری نسربت بره

از حررد مجرراز اسررتاندارد ملرری ( )26 ng/mlبالرراتر بررود

تابستان داشت ،اما تفاوت معنریدار نبرود .ایرن اختلراف

( .)Movassagh and Adinehvand, 2013برره نظررر

ممکن است ناشی از تعداد نمونه باشد کره در پرژوهش

میرسد شیرهای خام باید بهطرور مرترب ازنظرر میرزان

حافر بسیار ک تر بود .در مطالعه دیگرری در شهرسرتان

آفلاتوکسین مورد پایش قرار گیرند.

قزوین ،تعداد  156نمونه شیر خام (از تانکرهرای حمرل

از نظررر ویژگیهررای شرریمیایی بررهطورکلی ،چربرری،

شیر کارخانجات لبنی ،دامرداریهرای صرنعتی و مراکرز

پروتئین و دانسیته سه شاخص مه در ارزیابی کیفیت و

جمرعآوری شرریر) در فصررل زمسرتان ازنظررر مقرردار M1

سلامت شیر محسوب میشوند .بررسیهای آماری نشان

موردبررسی قرار گرفت .نترایج نشران داد در تعرداد 25

داد که اثر فصل بر روی سه ویژگری پرروتئین ،چربری و

نمونرره ( 11/22درصررد) آلررودگی برره  M1بیشازحررد

دانسیته شیر معنیدار بود اما نوع دامداری اثر معنریداری

استاندارد بود .این محققین گرزارش نمودنرد کره میرزان

بر ویژگیهای یکر شده نداشت .نترایج ایرن بررسری برا

آلودگی ناشری از عردم یخیرره مناسرب خروراک دام در

تحقی مشابهی که بر روی نمونههای شیر خرام از سرال

فصل زمستان میباشد ( .)Norian et al., 2015بره نظرر

 2668تررا  2611در کشررور مصررر انجررام شررد ،مطابقررت

میرسد برای اثبات اثر نوع فصل بر میرزان آلرودگی بره

داشت .محققین گزارش نمودنرد کره در فصرل تابسرتان

آفلاتوکسین باید تحقیقات بیشتری و با تعداد نمونه زیاد

مقدار چربی و دانسیته و مواد جامد بدون چربی کمتر از

انجام شود.

فصرل زمسرتان برود ( .)Kabil et al., 2015در تحقیر

تحقی حافر نشان داد بریش از  26درصرد نمونرهها

دیگری در کشور رومانی ،در طری سرالهرای  2668ترا

حرراوی آفلاکسررین برروده و در  12/2درصررد نمونررهها

 ،2611شیر دوشیده شرده از  126گراو در یر

مزرعره

آفلاتوکسین از حد مجاز استاندارد ملی بالراتر برود .ایرن

بررسی و نتایج نشران داد کره مقردار چربری و پرروتئین

نتایج نیز تا حدی با نتایج سایر محققین متفاوت بود .در

آنها در طی فصل زمستان بیشتر از فصرل تابسرتان برود

بررسی در سنندج ،مقردار  M1در  252نمونره شریر

( .)Neciu et al., 2012هرچنررد نتررایج متناق رری در

خام و شیر پاستوریزه اندازهگیری شد .نتایج نشان داد در

بررسی انجام شده در قزوین گزارش شده است .به ایرن

 80/2درصد آنها آفلاتوکسین وجرود داشرت و در 0/0

معنی کره مقردار چربری و پرروتئین در شریرهای فصرل

درصد از آنها مقدار آن از حد مجاز استاندارد بالاتر بود

تابستان بیشتر از فصل زمستان بوده و علراوه برر آن برار

(.)Mohammadian et al., 2010

میکروبرری نیررز در تابسررتان کمتررر از زمسررتان برروده و

ی

در شهر تبریز نیز  166درصرد نمونرههای شریر خرام
( 86نمونه) که از مراکز جمعآوری شیر اطرراف شرهر ،از
تیرماه تا شهریورماه ،تهیه شده بودند ،به  M1آلوده بودند
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از بین  666نمونه جمعآوری شرده ،بره  262نمونره

فصل زمستان و  166درصد نمونهها در فصرل تابسرتان،

( 00/2درصد) آب افافه شرده برود کره مقردار آن برین

آلودگی بیش از  166 CFU/mlداشتند و بایسرتی توسرط

 6/12ترررا  9/90درصرررد متفررراوت برررود .برررر اسررراس

مراجع ییصلاح تعیین تکلیف گردند .با توجه به دمرای

استانداردهای ملی و بینالمللی نبایرد بره شریر خرام آب

هوا در فصل تابستان ،این نتیجه دور از انتظار نبود.

افافه شود .آب افزوده به شیر میتواند چنردین مشرکل

نتایج این تحقی ه چنین نشران داد برا افرزایش برار

مه را ایجاد کند که از آن جمله میتوان بره زیرانهرای

میکروبی ،مقدار اسیدیته افزایش مییابرد .بررای بررسری

اقتصادی ،فسراد محصرول نهرایی و خطرر ایمنری بررای

ارتبا بین بار میکروبی و اسیدیته  666نمونه شریر خرام

مصرفکنندگان اشاره نمود .از سوی دیگرر ایرن آب برا

از روشهررای رگرسرریون خطرری ،تحلیررل همبسررتگی و

رقی کردن پروتئین و سرایر اجرزای شریر ،سربب افرت

محاسرربه فررریب همبسررتگی اسررتفاده شررد و معادلرره

ارزش غذایی شیر شده و به آن ی

طع خنثی میدهد.

رگرسیونی زیر بهدست آمد:

میزان اسیدیته نیز در تعداد  222نمونه در حد اسرتاندارد

Y = 3.998X – 11.04

نبود که از بین آنها  202نمونره اسریدیته بیشرتر از 16و

در این معادله Y ،اسیدیته شریر و  Xلگراریت تعرداد

تعررداد  16نمونرره اسرریدیته کمتررر از  10درجرره درنی ر

شمارش کلی نمونه شیر میباشرد .فرریب تعیرین ()R2

داشتند که هرر دو خرارج از حردود اسرتاندارد (10-16

برای این معادله  6/122بهدست آمد که نشان میداد تنها

درجه درنی ) بود .معمولاً افزایش اسیدیته در شیر خرام

در  12/2درصررد مرروارد تغییرررات  Yمیتوانرد از طریر

نشررانه آلررودگی میکروبرری و کرراهش آن نشررانه وجررود

ارتبا خطی بین  Xو  Yتعریف شود (از طری معادلره

در شیر است .بیشرترین نمونرههایی

رگرسیون بهدست آمرده) کره درصرد مناسربی نیسرت و

که اسیدیته آنها از حد اسرتاندارد بیشرتر برود در فصرل

بهعبرارت دیگرر از روی میرزان اسریدیته نمیتروان برار

تابستان و از مراکز جمعآوری شیر برداشته شرده بودنرد.

میکروبی را تخمین زد .این موفوع احتمالاً ناشی از این

گرچه اختلاف معنیداری بین اسیدیته نمونهها در مرکرز

است که علاوه بر بار میکروبی عوامرل دیگرری نیرز برر

جمررعآوری شرریر و دامررداری صررنعتی وجررود نداشررت

روی اسیدیته اثر میگذارند و از سوی دیگر دامداران نیز

سلولهای سوماتی

درحالیکه اثر نوع فصل معنیدار ( )P>6/62بود.

با کاربرد انواع مواد قلیایی تلاش میکنند ،اسیدیته شیر را

از بین  666نمونه موردبررسری حردود  86/2درصرد

کرراهش دهنررد .در تحقیر مشررابهی ( Fazlara et al.,

دارای بار میکروبی بیشازحد استاندارد بودند .نتایج این

 ،)2013ارتبا قروی برین اسریدیته و برار میکروبری در

بررسی و مقایسه آنها با استاندارد ملی شیر خرام نشران

نمونههای شیر خام و پاستوریزه بهدست آمرد و فرریب

داد که در شیرهای خام تحویلی بره کارخانجرات میرزان

تعیین ( )R2در آنها بهترتیب  6/8010و  6/8125بود که

آلودگی میکروبی در هر دو فصل تابسرتان و زمسرتان از

با نتایج تحقی حافر مطابقت نداشت.

حدود تعیین شده در این استاندارد بالاتر است .چنانکره

ارتبا خطی بین اسیدیته و پروتئین نیز بررسی شد.

در جدول ( )0مشاهده میشود 81 ،درصرد نمونرهها در

فریب تعیین ( )R2برای معادله خطری ایرن دو ویژگری
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حدود  20/0درصد بهدست آمرد کره نشراندهنده عردم

تعیین قیمت شیری که توسط دامداران تولید میشود برر

وجود ارتبا خطری قابرلقبرول برین اسریدیته و مقردار

اساس میزان چربری آن انجرام میشرود کره ایرن روش،

پروتئین است .در حالیکه در بررسری دیگرری محققرین

چندان روش مناسبی برای درجهبنردی و قیمرتگرذاری

نشان دادند با افزایش مقدار پرروتئین ،اسریدیته افرزایش

برای شریر محسروب نمیشرود .زیررا برا اجررای انرواع

مییابد و با افرزایش شرمار باکتریهرا ،اسریدیته از حرد

تقلبها میتوان مقردار چربری را افرزایش داد .از سروی

قابرررلقبول ( 15درصرررد) بیشرررتر میشرررد .ه چنرررین

دیگر در این روش دو شیر کره مقردار چربری یکسرانی

روش معتبرر

دارند اما یکی بار میکروبی بیشتر و دیگری بار میکروبی

برای ارزیابی کیفیت شیر خرام اسرت محسروب گرردد،

کمتری دارند هر دو به ی

قیمت خریرداری میشروند.

هرچند اسیدیته میتواند تحرت ترأثیر محتروای پرروتئین

بنررابراین برره پیشررنهاد میشررود سیس رت دیگررری برررای

قرار گیرد ( .)Zajác et al., 2015بهنظر میرسد اختلاف

درجهبندی و تعیین قیمت شیری که در کارخانه تحویرل

بین نتایج بررسی حافر و سایرین ناشری از تفراوت در

گرفته میشود ایجاد گردد ،بهنحویکه سرایر شراخصها

روشهای آزمون یا تعداد نمونه باشد.

مانند بار میکروبی ،مقدار آفلاتوکسین ،مقدار پرروتئین و

اندازهگیری اسیدیته میتواند بهعنروان یر

نتایج بررسی حافر نشران داد کره شریرهایی کره در

غیره نیز در آن لحاظ گردد .تا از ایرن طریر علراوه برر

فصل زمستان تولید میشوند نسبت به نمونرههای فصرل

تولید محصول با کیفیت بهتر ،دامداران به اعمال شررایط

تابستان از چربی و پروتئین بیشتری برخوردار بوده و بار

بهداشتی و کنترل کیفیت بهتر شیر ،تشوی شوند .علراوه

میکروبی آنها کمتر است .گرچه تعداد قابرلتروجهی از

بر آن ،دامداران باید در مورد خطرات ناشی از شریرهای

نمونهها در ویژگیهای موردبررسی با استانداردهای ملی

غیربهداشررتی ،نحرروه تولیررد آفلاتوکسررین در شرریر دام و

مربوطه مطابقت نداشتند .کیفیت نمونرههای جمرعآوری

عوارض ناشری از ورود آنهرا در بردن انسران و تغذیره

شده در شیرهای بهدست آمده در دامرداریهای صرنعتی

صحیح دام آموزشهای لازم را طی نمایند.

(ازنظر بار میکروبری و ویژگریهرای شریمیایی) بهترر از
مرکز جمعآوری شیر بود اما این تفاوت معنریدار نبرود.
به نظر میرسد شیرهای تولیدی حتری در دامرداریهای
صنعتی نیز ازنظر بار میکروبی برا اسرتانداردهای ملری و
بینالمللی فاصله داشرته و بایرد برنامرههای مختلرف در
خصوص بهبود کیفیت شریر طراحری و اجررا گرردد .در
تعدادی از نمونهها آفلاتوکسین  M1در شیر خرام از حرد
مجاز بیشتر بود .بنابراین ،بایرد نمونرههای شریر تحویرل
داده شده به کارخانجات ازنظر مقدار آفلاتوکسین  M1نیز
موردبررسی قرار گیرند .علراوه برر آن ،در حرال حافرر
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Abstract
The quality of raw milk plays an important role in the quality of dairy products. The current study was
aimed to investigate the effect of season and farming system on aflatoxin M1 content and raw milk
quality. For this reason, 600 samples were collected from 5 industrial farms and 5 milk collection centers
of Khorramabad city during the summer and winter of 2017 (300 samples in each season). The
contamination level of aflatoxin M1 was measured by high-performance liquid chromatography (HPLC)
in 40 samples (4 samples from each farm). All samples were investigated in terms of acidity, density,
protein, water percent, protein, fat and total bacterial count. The results showed the aflatoxin M1 in 5
samples (12.5%), was higher than the permitted level of National Standard (50 ng / ml). The amount of
fat, protein, and density of samples collected in the winter was higher than those collected in the summer
(P< 0.05). There was no significant difference between the aflatoxin M1 level in milk samples of
industrial farms and milk collection centers. Moreover, the total bacterial count of 93% and 100% of the
samples collected during summer and winter has exceeded the permissible limit specified in the National
Standard, respectively, It could be concluded that in order to reduce the microbial load of raw milk,
appropriate methods should be applied and the livestock breeders should be provided with the necessary
training on how to milk and feed the animal. Moreover, the raw milk delivered to dairy factories should
also be considered for aflatoxin M1.
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