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  استان مازندران یلبنشیر خام تحویل شده به کارخانه هاي   تقلباتمطالعه
  

  1، زهراهاشمی3، فهیمه توریان2، مریم عباس والی2، مجتبی بنیادیان1آرش عبادي

  
  .، شهرکردف ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد-1

  .انشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، د دانشیار گروه-2
  .آمل، آمل، ایران فناوریهاي نوین  تخصصیدانشگاهگروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی  استادیار -3

  
  )01/04/99: رشیپذ خیتار  98/ 15/03: افتیدر خیتار(

 
  چکیده 

 به دلیل دارا بودن مواد مغذي شیر.  ماهگی تامین کند6ادل تا سن اخته شده درطیعت است که می تواند نیاز بدن را به طورکامل و متعتنها ماده شنشیر  
 از این رو برخی افراد سودجو با افزودن برخی مواد سعی در جلوگیري از ،محیط بسیار مناسبی براي رشد انواع باکتري ها و مستعد فساد می باشد

  . همواره ضروري است از نظر وجود تقلباتلذا بررسی شیرهاي تولید شده. شدن شیر و یا سالم جلوه دادن شیر فاسد دارندفاسد 
 بر روي .اخذ گردید، در طی فصول گرم و سرد سال استان مازندرانشیرهاي ورودي به کارخانجات لبنی  نمونه شیر از 120تعداد مطالعه، در این 
همچنین براي پی . ماده خشک، دانسیته، پروتئین و چربی شیرها مورد ارزیابی قرار گرفت، pH، اسیدیتهنقطه انجماد، ظیر  شاخص هایی ننمونه ها

روي نمونه هاي افزوده شده ، آب اکسیژنه، آب و جوش شیرین نمک، فرمالینشوینده، مواد بردن به تقلبات صورت گرفته آزمون هایی جهت شناسایی 
 و ماده خشک در فصول ، اسیدیتهpH، نقطه انجماد، پروتئین، چربی، دانسیته نشان داد که اختصاصات شیرهاي تولید شده از قبیل نتایج .شیر انجام شد

ل سرد سال مربوط به اضافه کردن  در فصتقلبات در شیرهاي ورودي به کارخانجات.  عنی داري با یکدیگر ندارندسرد و گرم سال اختالف آماري م
 درصد و 6/1درصد، فرمالین 3/3 درصد، آب اکسیژنه 3/3 مواد شوینده ل گرم سال مربوط به درصد، و در فص6/1یژنه به میزان سدترجنت و آب اک

 مقایسه وقوع تقلبات در شیر طی فصول سرد و گرم سال نشان داد که میزان این تقلبات در فصول گرم سال به مراتب . درصد بود6/11جوش شیرین 
 تقلب در شیرهاي تولید شده در استان مازندران وجود داشته و در فصول گرم به مراتب  نتایج نشان داد که ).>05/0P( سال است بیشتر از فصول سرد

  .بیشتر از فصول سرد است
  

  ، مازندرانکارخانه هاي لبنی،  خام،شیر تقلبات: ناگواژه  کلید
  
  

                                                   
 مسئول مکاتبات: boniadian@sku.ac.ir 
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  مقدمه - 1
اقل شیرخام مایعی است حاصل ازدوشش پستان دام سالم حد

نگهداري  تغذیه و زایمان که بااصول صحیح، پس از روز چهار
شرایط بهداشتی مطابق با استاندارد ملی ایران  در شده باشد و

دوشیده شده و تحت هیچ شرایطی آب یا ماده ) 5561 (شماره
شیرخام . باشد نگردیده دیگري به آن اضافه یا ازآن کسر

 وهیچ گونه باشد فاقدآغوز ه کارخانجات بایدبتحویلی 
  شیرهم چنین،]1[عملیات فرآوري روي آن انجام نشده باشد

 و) حاصل ازتغذیه(طبیعی بوهاي غیرو  هارنگ  باید عاري از
 شیرینی ترشیدگی و میوه، تلخی، ،طعم پختگی، شوري ،تندي

  .]1و2[باشد  ناخوشایند
  صنعت  موفقیت  براي  حیاتی مسئله یک شیرخام کیفیت 

 اقتصادي هايجنبه روي بر که باشد، می هانج سراسر  لبنیات

 عالوه. است گذار تأثیر جهان سراسر لبنی صنعت اجتماعی و

 و میکروبیولوژیکی ویژگیهاي اثر علمی مطالعات آن بر

 لبنی، محصوالت و پاستوریزه شیر کیفیت بر را فیزیولوژیکی

  ].3[دهد می نشان
پروتئین، طبق بررسیهاي انجام شده شیر یک منبع با ارزش 

، ویتامین، آب و مواد معدنی که )از جمله الکتوز(کربوهیدراتها 
در نتیجه شیر محیط  ،]5و4[مهمترین آن کلسیم است، میباشد 

 .اع باکتریها و مستعد فساد میباشدبسیار مناسبی براي رشد انو
 سعی در افراد سودجو با افزودن برخی مواداز این رو برخی 

ر یا سالم جلوه دادن شیر فاسد جلوگیري از فاسد شدن شی
  .]6[دارند

افزودن آب یکی از ساده ترین انواع تقلبات است که به منظور 
افزایش حجم شیر و همچنین اصالح وزن مخصوص شیر پس 

با اندازه گیري وزن . از گرفتن چربی آن صورت می گیرد
ر می توان به افزودن آب مخصوص و همچنین نقطه انجماد شی

افزودن نمک به شیر به منظور اصالح نقطه . دی بربه شیر پ
. انجماد پس از اضافه کردن آب به شیر صورت می گیرد

خنثی کننده و دترجنت ها در شیر  افزودن مواد نظیر تقلباتی
و   pHصورت میگیرد که جهت کاهش اسیدیته و باال بردن

  .]7[ کاهش رشد عوامل میکروبی می باشد
ند فرمالین و پراکسید هیدروژن هدف از اضافه کردن موادي مان

به شیر، جلوگیري از رشد میکروارگانیسمها یا تأخیر در رشد 
لذا مشکلی که سالمت این ماده مغذي و . ]9و8[آنها میباشد

پیرو آن سالمت مصرف کنندگان را تهدید میکند، اضافه کردن 

موادي به شیر جهت پایین آوردن بار میکروبی و پوشاندن 
 است که همیشه موجبات نگرانی مصرف نقص شیر تولیدي

  .]10[کنندگان را فراهم کرده است
 مانند توسعه حال در کشورهاي ویژه به  صنعتی درکشورهاي

 محصوالت در زیادي تقلبات روزانه .... و ایران پاکستان، هند،

 .گیرد می  صورت شیرخام جمله از

 در دو مطالعه جداگانه )2016 و 2015 (محمودي و همکاران
 که تقلبات در شیر ند و قزوین نشان دادآذربایجان شرقیدر 

خام از درصد باالیی برخوردار است و افزودن آب، نمک، 
 رایج ترین بیکربنات سدیم، آب پنیر، آب اکسیژنه و فرمالین

 ].12 و 11[  تقلبات در شیر است

 10 و 8نشان دادند که ) 2019(همچنین موسوي و همکاران 
 آزمون در مناطق شمال غرب ایران به درصد شیرهاي مورد

  . ]13[ترتیب به فرمالین و بیکربنات سدیم آلوده بودند 
 آنها روي تقلب که شیرهایی روي بر شده انجام تحقیقات 

 کننده خنثی مواد درصد 3/73 که شده مشخص گرفته صورت
  .]5[است شده اضافه شیر به شیرخشک پودر درصد 10و

شور هند نشان داده که تقلبات رایج تحقیقات انجام گرفته در ک
و معمول شامل افزودن آب، اوره، شوینده ها و پودر شیر 

 درصد بوده است و برخالف 9/68خشک به شیر خام به میزان 
قوانین مربوط به دولت هند در ارتباط با تقلبات شیر در دهه ي 
گذشته مشخص گردیده که هنوز نظارت دقیقی بر روي تقلبات 

 .]14و5[ کشور انجام نگرفته استشیر در این

Ibtisum نمونه شیر  240پس از بررسی  )2009( و همکاران
 نمونه آلوده به فرمالین و 5خام در کشور سودان، دریافتند که 
   .]15[یک نمونه آلوده به آب اکسیژنه بود

 در فاصله  2000تحقیقات انجام گرفته در کشور کنیا در سال 
که بر روي مجموعا به ) 2000ا  ت1999(ي زمانی یک سال 

 شیر خام و پاستوریزه جمع آوري شده از 222 و  212 ترتیب
دامداري ها، فروشگاه ها، مراکز جمع آوري شیر و خرده 

درصد از  5/7 درصد و 9/4فروشی ها، نشان داد که به ترتیب 
آن ها آلوده به باقی مانده هاي مواد ضد میکروبی تشخیص 

   .]16[دادند

 اندازند، می خطر به را انسان سالمت شیر تقلبات ل اینکهبه دلی

 قلبی کلیوي، پوستی، بیماریهاي ایجاد باعث آنها از بعضی حتی
 به منجر است ممکن حتی و شوندمی بینایی مشکالت و

 بردن پی انسان، ایمنی منظور حفظ به نتیجه در شوند، سرطان
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  .]3و2[میرسد نظر به ضروري شیر تقلبات به

و با توجه به اینکه فراورده هاي تولیدي ین اساس بر ا
کارخانجات لبنی استان مازندران در اغلب استانها توزیع و 

 با هدف ارزیابی تقلباتمطالعه حاضر مصرف می شود، 
طراحی و استان این لبنی شیرهاي خام ورودي به کارخانجات 

   .به اجرا در آمد
 

  و روش ها  مواد - 2
 هاي فصل طول در مشیر خا نمونه 120 تعداددر این مطالعه 

در هر ) تابستان( 1397 و )زمستان ( 1396 هايسال سرد و گرم
استان  لبنی  هاي کارخانه به ورودي هاي شیر از نمونه 20ماه 

 در ها نمونه از یک هر .شد اخذ تصادفی بطور  مازندران

عاري از هر گونه آلودگی به مواد  و گشاد دهان تمیز،  ظروف
 بر الزم مشخصات  ثبت با و لیتر میلی 150 میزان به  ییشیمیا

 در  ریخته و ظروفگیري نمونه اصول رعایت با  ظروف  روي
 مواد غذایی دانشگاه آزمایشگاه به وقت اسرع مجاورت یخ در

 در ها نمونه آزمایشگاه در .گردید منتقل فناوریهاي نوین آمل 

 از پس  ومجزا طور به نمونه هر روي و شد داده قرار یخچال

  .شد انجام به روشهاي استانداردها  آزمون ،کردن همگن
براي ارزیابی خصوصیات شیرها آزمونهاي اندازه گیري میزان 

میزان  ،]18 [ ماده خشک، میزان]17[چربی شیر به روش ژربر
، ]19[اسیدیته شیر بر حسب اسید الکتیک به روش تورنر 

  . انجام شد ]20[میزان پروتئین شیر به روش فرمل 
 شیر انجماد ي نقطهبه منظور پی بردن به آب اضافی در شیر 

  مخصوص وزن و اکومیلک یا اتوماتیک کریوسکوپ بوسیله
 در .گرفت قرار بررسی مورد دانسیمتر ترموالکتو بوسیله شیر

  کاهش  مخصوص وزن شیر به تنهایی به  آب افزودن صورت
 ي نقطه الکتوز و ها نمک  غلظت کاهش دلیل به و یابد می

  .]21[شود می نزدیک آب انجماد ي نقطه به انجماد
همچنین آزمونهایی به منظور پی بردن به برخی تقلبات بر روي 

  .نمونه هاي شیر خام اخذ شده انجام شد
 در شیر لیتر  میلی5 ،ارزیابی حضور مواد شوینده در شیر براي

 ولمحل لیتر میلی 1/0آن  به و ریخته آزمایش لوله یک

 نشان تیره بنفش رنگ افزوده شد، ظهور ارغوانی بروموکروزول

 ي نمونه .باشد می شیر در کننده پاك مواد حضور ي دهنده
  ]23و22[دهد می نشان را رنگ کم بنفش رنگ تقلبی غیر شیر

  میلی5 ، شیر براي پی بردن به وجود هیدروژن پراکسید در 

 پارافنیل قطره  5 آن به و ریخته آزمایش لوله یک شیر در لیتر

 تغییر . داده شد تکان خوبی سپس به و افزوده شد آمین دي

 شیر در اکسیژنه آب حضور دهنده نشان آبی رنگ به

  .]23و22[است
 ر،شی به )آلدهید فرم( فرمالینبه منظور پی بردن به افزوده شدن 

 لوله یک در آب آن معادل و مشکوك شیر از لیتر  میلی5

 غلیظ سولفوریک اسید لیتر میلی 4 تا 3 و آزمایش ریخته شد 
 محلول به  درصد5/2کلروفریک  قطره 2 سپس اضافه، آن به را

داده  حرارت جوش ي نقطه تا کردن مخلوط از پس و افزوده
 در فرمالین وجود ي دهنده نشان بنفش رنگ شدن ظاهر .شد

  .]23و22[ است شیر
 )شیرین جوش(سدیم  کربنات بیبه منظور پی بردن به وجود  

 میلی لیتر از نمونه شیر مشکوك در داخل یک بشر 10 ،شیر در
ریخته و با تیتراسیون به وسیله ي سود یک دهم نرمال اسیدیته 

 میلی لیتر از نمونه شیر برداشته و این 10مجددا . آن تعیین شد
بار بعد از یک دقیقه جوشاندن شیر به روش قبل، اسیدیته آن 

ه شیر بعد از جوشاندن افت چنانچه اسیدیت. تعیین شد
، نشانگر )بیش از یک درجه دورنیک(محسوسی داشته باشد 

  .]24[حضور جوش شیرین در شیر است
 15 ابتدا)روش مور(شیر به شده افزوده نمک گیري اندازهبراي 

گرم شیر را وزن کرده سپس دو میلی لیتر محلول کرومات 
 هم زده، با یک حرکت دورانی به. پتاسیم به آن افزوده شد

 درصد نرمال تیتر شد تا رنگ 1سپس با محلول نیترات نقره 
سپس .  ثانیه پایدار بماند30نارنجی مایل به قهوه اي به مدت 

  :]25[ فرمول زیر محاسبه شداستفاده ازدرصد نمک با 

 
نتایج بدست آمده از آزمون ها به : تجزیه و تحلیل آماري

 GraphPadار صورت توصیفی بیان شده و توسط نرم افز

Prism 12 با استفاده از آزمون T student اختالف 
شاخصهاي اندازه گیري شده در فصول گرم و سرد سال و 

 در سطح X2ارتباط وقوع تقلب با فصل توسط آزمون آماري 
  .انجام شد>05/0Pمعنی داري 

  

  نتایج - 3
خصوصیات   نشان داد کهمطالعهنتایج بدست آمده در این 

 شیرهاي تحویلی به کارخانه هاي فراورده هاي فیزیکوشیمیایی
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 نقطه انجماد، چربی، وزن مخصوص، اسیدیته، :لبنی مانند
تفاوت  در فصل گرم و فصل سردپروتئین خام و ماده خشک 

، )1جدول (،) p<05/0(آماري معنی داري با یکدیگر ندارند
  .)1نمودار (

Table 1 Properties of raw milks delivered to 
processing plants in Mazandaran province. 

Properties   Warm season  Cold season  
Frizzing point (oC)   - 0.523±0.0006 a  - 0.526±0.0006 a  

Fat (%)  3.35±0.01 a  3.39±0.01 a  
Specific Density (g)   1030.44±0.04 a  1030.56±0.03 a  

Acidity (g/L)  1.39±0.07 a  1.4±0.05 a  
Total Protein (%)   3.06±0.01 a  3.1±0.01 a  

Total solid (%)  11.97±0.01 a  12.07±0.02 a  
Different letters in each row indicate significant 

difference (P<0.05) 
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 Fig 1 Properties of raw milks delivered to 
processing plants in warm and cold seasons in 

Mazandaran province. 
 

 نمونه شیرهاي 120همچنین این مطالعه نشان داده که از 
تحویلی به کارخانجات لبنی استان مازندران میزان تقلبات شیر 

 و 6/1به مواد شوینده در فصول سرد و گرم به ترتیب 
درصد بود و در مورد 3/3 و 6/1درصد، آب اکسیژنه 3/3

وش شیرین در فصل سرد تقلبی مشاهده نگردید، فرمالین و ج
درصد تقلب مشاهده 6/11 و 6/1اما در فصل گرم به ترتیب 

 )3 و 2نمودار (، )2جدول ( .گردید

وقوع تقلبات در شیرهاي بطور کلی نتایج بیانگر این بود که 
ل سرد سال است خام در فصل گرم به مراتب بیشتر از فص

)05/0<P .( 

 20انگر این است که در فصول گرم در بطور کلی نتایج بی
 درصد شیرهاي تحویل داده 3/3درصد و در فصول سرد در 

شده به کارخانجات فراورده هاي لبنی تقلب صورت گرفته 

است و آزمون آماري نشان داد که بین فصل و بروز تقلب در 
  ).P>05/0(شیر ارتباط معنی داري وجود دارد 

 
  Table 2 Adulterations in raw milk delivered 
to processing plants in Mazandaran province. 
Adulteration Warm Season Cold Season 

Detergent 2 (3.3%) a 1 (1.6%) b 
H2O2 2 (3.3%) a 1 (1.6%) b 

Formalin 1 (1.6%) a 0 b 
Sodium bicarbonate 7 (11.6%) a 0 b 

Salt %  0.203 a  0.206 a  
Total 12 2 

Different letters in each row indicate significant 
difference (P<0.05) 
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Fig 2 Adulteration in raw milk delivered to 

processing plants of Mazandaran province in cold 
season.  
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Fig 3 Adulteration in raw milk delivered to processing 
plants of Mazandaran province in warm season. 

 

  بحث - 4
افزودن آب به شیر یکی از ساده ترین انواع تقلب است که به 

بر . منظور افزایش حجم شیر مورد استفاده قرار می گرفته است
 هیچ یک از نمونه هاي اخذ شده بهاساس نتایج مطالعه حاضر 
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  .   آب اضافه نشده است،امشیر خ
درصورتی که مطالعات دیگر در تبریز و سبزوار نشان داد که 

 درصد شیرهاي خام مورد آزمون داراي آب 18 و 10به ترتیب 
میزان نیز ) 2015( محمودي و همکاران .]26و 10[بودنداضافی 

 استان آذربایجان شرقی را  شیر خام نمونه هايآب اضافی به
   . ]11[مودند  درصد گزارش ن40

 مطالعات انجام شده در کشورهاي بنگالدش و پاکستان نیز 
 درصد شیرهاي خام تولیدي 70نشانگر این است که به بیش از 

  .]28و27 [آب اضافه می شود
تقلب در شیرهاي خام امروزه به یک چالش مهم براي 

به دلیل حجم . سازمانهاي نظارتی و بهداشتی تبدیل شده است
 شیر و کمبود امکانات نگهداري شیر خام و نقل و باالي تولید

انتقال مناسب آن، در مواردي تولید کنندگان و مراکز جمع 
آوري شیر براي آنکه از فساد شیر جلوگیري کرده و یا شیر را 

شوینده ها به . تازه نشان دهند موادي را به شیر اضافه می کنند
 اضافهیر خام عنوان یکی از مواد ارزان قیمتی هستند که به ش

ع ظرف شویی جهت شوینده هایی نظیر صابون و مای. می شوند
نتایج تحقیقات . ]2[ اضافه می شوندکاهش اسیدیته به شیر

 نشان 2013 و همکاران در سال Nirwalانجام گرفته توسط 
داراي  درصد 68 ورودي به کارخانجات هند هايداده که شیر

  . ]14[ت، مواد شوینده و اوره بوده اس اضافهآب
 و همکاران Barhamنتایج آزمایشات انجام گرفته توسط 

 نمونه شیر خام  300، در کشور پاکستان نشان داده که از 2014
نتایج . ]29[  درصد شیرها آلوده به مواد شوینده بودند3/30

مطالعه حاضر نشانگر این است که افزودن مواد شوینده به 
 5/1ر فصول سرد  و ددرصد 3/3شیرهاي خام در فصول گرم 

 بوده که در مقایسه با نتایج در کشورهاي هند و پاکستان درصد
  .بسیار کمتر است

مواد ضد عفونی کننده اي مانند فرمالین و آب اکسیژنه نیز به 
دلیل اینکه به راحتی در دسترس بوده و در مقادیر کم می 
توانند اثرات ضد میکروبی داشته باشند از جمله ترکیباتی 

که براي افزایش ماندگاري ممکن است به شیر خام هستند 
نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان داد که . اضافه شوند

 5/1 حاوي لبنی مازندرانشیرهاي ورودي به کارخانجات 
نتایج بر اساس .  درصد آب اکسیژنه بودند8/4درصد فرمالین و 

 آزمایشات انجام گرفته توسط علوي دانا و همکاران در سال
 بر روي انواع تقلبات شیر در کارخانجات شهرستان 1395

آنها به درصد2 نمونه شیر 50سبزوار مشخص گردید که از بین 
 آلوده بودند که به نتایج مطالعه حاضر بسیار نزدیک فرمالین
 در 2016همچنین محمودي و همکاران در سال . ]10[است 

 خام  درصد از شیرهاي5/11 و 4/16قزوین نشان دادند که 
مورد آزمون به ترتیب به فرمالین و پراکسید هیدروژن آلوده 

نتایج آزمایشات انجام گرفته توسط هر چند  .]12[بودند 
 60 مشخص نمود که از بین 1393خیاطی و همکاران در سال 

نمونه جمع آوري شده از کارخانه شیر پگاه تبریز، در هیچ یک 
آب اکسیژنه صورت از نمونه هاي آزمایشی تقلبات فرمالین و 

  . ]26[نگرفته است
مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف مبین این است که 

در مطالعه اي  .اینگونه ترکیبات به شیرهاي خام افزوده می شود
 نمونه شیر خام صورت گرفت  240که در کشور سودان روي 

آلوده به فرمالین و کمتر از یک    شیرهادرصد2نشان داده که 
  .]15[درصد نمونه ها آلوده به آب اکسیژنه بوده است

 و همکاران، Barhamنتایج آزمایشات انجام گرفته توسط  
 نمونه شیر خام در کشور پاکستان 300 نشان داده که از 2014

 همچنین .]29[ درصد نمونه ها فرمالین افزوده شده است14به 
 و همکاران در سال Fertigته توسط تحقیقات انجام گرف

 ورودي کارخانجات لبنی کشور برزیل هاي بر روي شیر2004
شیرها آلوده به فرمالین  درصد 2نشان داده که به میزان 

 طی مطالعه اي بر روي شیر خام کارخانجات لبنی . ]30[بودند
نمونه  درصد 5/23کشور کنیا انجام شد مشخص گردید که 

آب اکسیژنه بودند که بسیار بیشتر از نتایج هاي شیر آلوده به 
 .]16[مطالعه حاضر و سایر مطالعات در کشورهاي دیگر است

و مواد خنثی کننده اسید نیز به عنوان یکی از  جوش شیرین
افزودنی هاي دیگري است که براي کاهش اسیدیته شیر خام 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این نوع . شودبه آن اضافه می 
در بین سایر تقلبات ) درصد 6/11(قلب از بیشترین میزان ت

برخوردار است که همه این موارد مربوط به شیرهاي تولید 
بر اساس نتایج مطالعه انجام . شده در فصول گرم سال بود

 بر روي 1395گرفته توسط علوي دانا و همکاران در سال 
انواع تقلبات شیر در کارخانجات شهرستان سبزوار مشخص 

 به مواد خنثی کنندهدرصد 18 نمونه شیر  50گردید که از بین 
 همچنین در مطالعه محمودي و .]10[ند آلوده بوداسید

 درصد شیرهاي خام 5/11مشخص شد که ) 2015(همکاران 
. ]11[استان آذربایجان شرقی به بیکربنات سدیم آلوده بودند 
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خذ نیز در نمونه هاي شیر خام ا) 2019(موسوي و همکاران 
 درصد 10شده از مناطق شمال غرب ایران نشان دادند که 

  . ]13[نمونه هاي شیر حاوي بیکربنات سدیم بودند 
 و همکاران در Sanjeevaniتحقیقات انجام گرفته توسط 

نمونه هاي درصد 27 در کشور هند نشان داده که 2011سال 
 درصد10در فصل تابستان و درصد 12شیر در فصل زمستان، 

  .]31[اییز آلوده به جوش شیرین بودندپدر فصل 
نمک نیز به عنوان یکی دیگر از افزودنی هاي ارزان قیمت 

مورد پنهان کردن آب اضافه شده به شیر است که به منظور 
بر اساس نتایج مطالعه حاضر در هیچ . استفاده قرار می گیرد

 در. یک از نمونه هاي شیر مورد آزمون نمک اضافه نشده بود
 و همکاران در دو استان ه مطالعات محموديصورتی ک

نشان دادند که ) 2016 و 2015(آذربایجان شرقی و قزوین 
 و 10میزان نمک در شیرهاي خام این دو استان به ترتیب 

  .]12و11[ درصد بود 4/34
نتایج آزمایشات انجام گرفته توسط خیاطی و همکاران در سال 

 شده از ر اخذشی نمونه 60 مشخص گردید که از بین 1393
 درصد شیرها آب و نمک اضافه 10  بهکارخانه شیر پگاه تبریز،

همچنین نتایج مطالعه انجام شده توسط علوي . ]26[شده بود
 بر روي انواع تقلبات شیر در 1395دانا و همکاران در سال 

 50کارخانجات شهرستان سبزوار مشخص گردید که از بین 
شده از مراکز جمع آوري  نمونه هاي اخذ درصد12نمونه شیر 

 و همکاران در Fertig. ]10[شیر با افزودن نمک همراه بود
 در کشور برزیل نیز نشان دادند که نمونه هاي شیر 2004سال 

 .]30[نمک بودند حاوي  درصد15/1به میزان 

  

  نتیجه گیري- 5
همانگونه که نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد بیشترین میزان 

م در فصول گرم سال صورت گرفته است که تقلبات در شیر خا
. می باشدعلت آن افزایش دما و امکان فساد سریع شیر 

مطالعات در سایر کشورها نیز موید این است که در فصول 
             گرم سال تقلبات در شیر خام بیشتر صورت می گیرد

]9 ،26،12[.    
ه الگوي لذا پیشنهاد می شود مطالعه جامع تري براي دستیابی ب

همچنین ضروري .  انجام شودایرانتقلبات در سایر مناطق 
است ارگانهاي نظارتی بهداشتی مانند سازمان دامپزشکی برنامه 
هاي کنترلی و نظارتی مداوم جهت نظارت بر نحوه تولید و 

انتقال شیر به کارخانه هاي فراورده هاي لبنی تدوین و به اجرا 
  .گذارند

 

 تشکر و قدردانی - 6
و  استان مازندرانکارخانجات لبنی مدیران  زایسندگان مقاله نو

کارشناسان آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه فناوریهاي نوین آمل 
براي انجام این مطالعه داشتند قدردانی می ري را که کمال همکا

 همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد بـه دلیـل           .کنند
 .سگزاري می شودحمایت مالی انجام این مطالعه سپا
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Milk is an important nutritional food and it fully satisfies the nutritional needs of humans for up to 6 
months. Due to the presence of nutrients, milk is a very suitable medium for the growth of a variety of 
bacteria. Hence some people with the addition of some materials were tried to avoid milk 
deterioration. The common adulterations in raw milk are the addition of neutralizing agents, water, 
salt, detergent, hydrogen peroxide, formalin, and others.  
In this study, a total of 120 milk samples were collected from milk collection centers of Mazandaran 
province. Parameters such as acidity, pH, dry matter, density, protein, fat and freezing point were 
tested. Also, the addition of detergent, formalin, salt, hydrogen peroxide, and sodium bicarbonate 
were analyzed on the samples.  
The results of the experiments showed that there is no significant difference in the amount of acidity, 
pH, dry matter, density, protein, the fat and freezing point of raw milk between warm and cold 
seasons. Also, the results revealed that there were some adulterations in cold season in the milk 
samples including, hydrogen peroxide 1.6%, and detergents 1.6%. But in the warm season, the 
amount of fraud in raw milk was higher than in the cold season. These frauds included the addition of 
formalin 1.6%, detergent 3.3%, hydrogen peroxide 3.3% and sodium bicarbonate 11.6%. There was 
no adulteration of salt and water added in raw milk samples. Overall, there was a significant 
difference between the incidence of milk adulteration in warm and cold seasons (P<0.05). 
The necessity of continual pursuit of importance regarding the inspection and sampling of milk 
collection and distribution centers and carry out the appropriate tests in order to check frauds aimed to 
discuss health and complications from taking it to feel. 
 
Keywords: Adulterations, Raw milk, Dairy processing plants, Mazandaran.  
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