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 چکیده
. دارد انسان زندگی روزانه تغذیه در ایعمده سهم همچنین است؛ غذایی رژیم جزء و رشد برای ضروری ماده یک شیر

 کثرا در آن از استفاده و شودمی توصیه مختلف محققین توسط فراسودمند نوشیدنی ماده یک عنوان به االغ شیر مصرف

 شیر دهندهتشکیل ترکیبات. است یشازـفا لاـح در زاژیرـلآ هایپروتئین انفقد و ایتغذیه اصلیلخود به جهان نقاط

 در الغا شیر. دارند اختالف یکدیگر با محیطی شرایط و ایتغذیه و فیزیولوژی ژنتیکی، عوامل دلیل به مختلف هایگونه

 غنی و ضمه قابل راحتی به رو این از و است الکتوز بیشتر مقادیر و چربی و پروتئین کمتر مقادیر حاوی گاو شیر با مقایسه

 به ردنب پی منظور به االغ شیر میکروبی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات بررسی هدف با تحقیق این. است مغذی مواد از

 اکستر،خ خشک، ماده نظیر شیمیایی و فیزیکی هایآزمون نظر از االغ شیر هاینمونه مطالعه این در. گردید انجام آن کیفیت

 کلی شمارش و pH و مخصوص وزن آینون، -لین روش به الکتوز قند کلدال، ماکرو روش به پروتئین ژربر، روش به چربی

 غنی الکتوز میزان نظر از االغ شیر شیمیایی، پارامترهای از آمده دست به نتایج اساس بر. گرفتند قرار ارزیابی مورد باکتریایی

 یابیارز و جهانی استاندارد مطابق مطالعه مورد شیرهای میکروبی بار همچنین. بود فقیر پروتئین و چربی میزان نظر از و

 هایویژگی مشابهت علت به االغ شیر از استفاده نتیجه در. داشتند قبولی قابل کیفیت فیزیکی، پارامترهای لحاظ از هانمونه

 وشیدنین یک عنوان به درمانی، خواص همچنین و مناسب میکروبی کیفیت داشتن انسان، شیر با آن شیمیایی و فیزیکی

 .گرددمی توصیه فراسودمند
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 مقدمه

در غدد پستان  ایماده مترشحه چندمرحله کی ر،یش

 درصد 0آب،  درصد 73 با  یتقر یسالم است که محتو وانیح

مواد  درصد 3/1و  یچرب درصد 0 ن،یپروتئ درصد 1/7الکتوز، 

 یدهایاس ،یضرور چرب یدهایاس یحاو نیاست. همچن یمعدن

 یمنبع مهم برا کیرو،  نیاست. از ا هانیتامیاز و یو برخ نهیآم

 ,.Moosavy et al) دآییانسان به حساب م ینرژا نیمأو ت هیتغذ

 رانیدر اقتصاد ا یبخش مهم کشاورز کی اتیلبن دیتول. (2019

 یهاو فرآورده ریش .(Moosavy and Roostaee, 2017) است

 ودهند یم لیروزانه انسان را تشک هیاز تغذ یاسهم عمده ،یلبن

. دهستن میو کلس نیپروتئ نیمأت یبرا یعنوان منابع مهمبه

استحکام  یبرا ریو امامان، ش امبریپ ثیو احاد اتیبرطبق روا

 ،ثلتولید م دستگاه عملکرد بهبود کودکان، مغز رشد ها،استخوان

 است دیدرد و درمان امراض مختلف مف درمان گلو ،اشتها شیافزا

(Moosavy et al., 2017). 

ملل متحد  یبرحسب اطالعات سازمان خواربار و کشاورز

(FAOم ،)شتریب ،واناتیح ریسا ریگاو به نسبت ش ریش دیتول زانی 

 گاو ریش دیتول زانیسازمان م نیا برحسب آمار منتشر شده است.

بود.  0190در سال  ریش نیا دیتول زانی، دو برابر م1107درسال 

 یدرط االغ ریش ری( نظNon-cow milk) رگاویغ ریش دیتول زانیم

 Tsakalidou)استداشته  یچند برابر شافزای اخیر، هایسال

and Papadimitriou, 2016)اتیو خصوص زیمتما بیترک لیدل. به 

 شیاالغ، عالقه به مصرف آن در حال افزا ریش مانندیب یعملکرد

 در هاپژوهش ر،یاخ هایدر سال. (Tidona et al., 2011) است

 ییاباکتریضدیت و فعال یاثرات سالمت ،یمغذ باتترکی مورد

 هایآن از زمان یاست؛ اگرچه اثرات درمان افتهی شیافزا راالغیش

االغ  ریدر ش موجودهای میآنز شناخته شده بود. میقد اریبس

 تیخاص فرد مانند؛منحصر به اتیخصوص یبرخ یدارا

 اندارانپست ریاالغ از ش ریشود شیباعث م که استباکتریایی ضد

االغ به  ریش نیهمچن .(Zhang et al., 2008) باشد متفاوت گرید

 یبرا یمناسب نیگزیبالقوه و جا دیجدی میرژ یغذا کیعنوان 

دارند،  تیگاو حساس ریش نیکه نسبت به پروتئ ینوزادان هیتغذ

 لیبه دل موضوع نیکه ا (Šarić et al., 2012) مطرح شده است

و  یضرور نهیآم یدهایباال بودن اس ن،یکازئ زانیبودن م نییپا

 Šarić) انسان است ریآن با ش یدهایپیو ل نیمشابهت پروتئ زین

et al., 2012; Fantuz et al., 2001; Altomonte et al., 2019). 

 تریگرم بر ل 7/3االغ حدود  ریشـ موجـود در  نیکـازئ زانیم

 یاکرم) انسان است ریبه ش هیشب ارینظـر بـس ـنیاسـت، کـه از ا

 شتریاالغ دو برابر ب ریدر ش نیالکتوفر زانیم. (1109و همکاران.، 

ن به عنوا میزوزیل زانیم نیگاو گزارش شده است و همچن ریاز ش

گرم در یلیم 0111االغ به سطح  ریدر ش یکروبیعامل ضدم کی

االغ سرشار از  ریشـ. (Guo et al., 2007) رسد یم تریل

که به  ،است نیالکتوگلوبـول-βو  نیالکتالبوم-αهای نیپروتئ

با  ـسهیدار در مقاتروژنیدرصد کل بخش ن 01و  70با  بیترت

 نیبنابرا(. 1109)اکرمی و همکاران.،  گاو است ریدر ش درصد 11

در زمره  ریش نیاالغ باعث شده، ا ریفرد شـخـواص منحصر به

 Tafaro et) ردیبرای نوزادان قرار گ ریش نیمنابع تأم نیبهتـر

al., 2007). 

ارای االغ د ریش باتیدهند، که ترکینشان م ریاخ قاتیتحق

 زین و بوده نشرایی تصلّبو ضد یکروبمیضد ،سرطانیاثرات ضد

 Tidona) سالمندان گردد یمنیا ستمیس تیباعـث تقو توانـدیم

et al., 2011; Floris et al., 2003; Brumini et al., 2013).  در

 نیگزیبه عنوان جا رخوارانیش هیتغذ یاالغ اغلب برا ریش ا،یتالیا

او گ ریش یبرا ینیگزیجا نیهمچن شود و یاستفاده م رمادریش

 دارند، است تیحساس گاو ریش نیبه پروتئ که یدر افراد

(Tidona et al., 2011). طور عمده در االغ به ریدر حال حاضر، ش

 ژهیوهشوند بیپرورش داده م یکه االغ به طور سنت ییکشورها

 ,Tadesse)گردد یمصرف م یشرق یو اروپا ایآس قا،یدر آفر

 گرید یطیمح یو پارامترها هیکه نژاد، تغذ ییجااز آن .(2010

 ,.Malacarne et al) دنگذاریاثر م وانیح ریش هاییژگیو یرو

2002; Mazhitova and Kulmyrzaev, 2016) ،نیا انجام هدف از 

نظیر  ییایمی)رنگ و بو( و ش یکیزیف اتیخصوص یمطالعه بررس

pH ، ،یرطوبت، خاکستر، وزن مخصوص، درصد چربماده خشک، 

 بود. االغ ریدر ش یکروبیقند الکتوز( و م زانیم ن،ئیدرصد پروت

 هامواد و روش

 نمونه برداری

 طول دری رانیاالغ نژاد ا ریش هایمطالعه نمونه نیدر ا

 لیاستر طیحفظ شرابا  0717فصول بهار و تابستان سال 

ا ـهدام نستاـطح پـس ابتدا یگیرنمونه ایبر .دیگرد یآورجمع

سپس توسط  .دیگرد عفونیضد درصد 31 کیلیالکل ات توسط

به داخل ظروف از قبل  یردوشیو ش دیخشک گرد زیپنبه تم

ای هها در کنار کیسهجعبه در هانمونه .دیانجام گرد ،شده لیاستر

 یدانشکده دامپزشک ییمواد غذا یفیکنترل ک شگاهیبه آزما خی

  .انتقال داده شد زیدانشگاه تبر
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 ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبررس

با استفاده از  pH یریگشامل اندازه ییایمیش هایشیآزما

ساخت کشور  نکیک 399)مدل  یتالیجیمتر د pHدستگاه 

 یریگاندازه. (Sadler and Murphy, 2010) آلمان( انجام گرفت

 درجه011 ± 1 درصد ماده خشک با استفاده از آون تحت خأل

 هوزن نمونه به وزن ثابت، درصد خاکستر ب دنیتا رس گرادسانتی

-به یدرصد چرب گراد،یسانت درجه 011یکیکوره الکتر لهیوس

 MILK فوژیمخصوص و سانتر متریروش ژربر و با استفاده از بوتر

CENTRIFUGH MC12 روش ماکروکلدال،  به نئیپروت، درصد

، DMA35) متریوزن مخصوص با استفاده از ترموالکتودانس

 -نیروش ل ( و درصد قند الکتوز بهشیساخت گزاز، اتر آنتوبار،

های فیزیکی آزمایش .(Guo et al., 2007) انجام گرفت نونیآ

ها نیز انجام شامل؛ رنگ، بو و تست الکل برای هر کدام از نمونه

 شد.

 یکروبیم شمارش

 طی(، از محTotal Count)ها یباکتر یشمارش کل یبرا

. طبق دستورالعمل دی( استفاده گردPCAکانت آگار ) تیکشت پل

و سپس اتوکالو  هیته ازیکشت مقدار مورد ن طیبروشور مح یرو

 خچالیشد و تا زمان آزمون در  ختهیر هاتیدر پل تیو در نها

 01 یبر مبنا هاابتدا نمونه شیانجام آزما یشدند. برا ینگهدار

 تریکرولیم 011 زانیم ،شدند و سپس از هر رقت سازیقیرق

کشت از قبل آماده به صورت  طیمح یحاو تیبرداشته و در پل

گراد یدرجه سانت 73 یها در دماتیکشت داده شدند. پل یسطح

 جادیا هاییکلن تیساعت انکوبه شدند در نها 10-07به مدت 

 ,Tassew and Seifu) دیگرد گزارشو  ارششم ط،یمح یشده رو

 .(0710و همکاران.،  یموسو ;2011

 نتایج

 داد، که نشان ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبررس جینتا

 ،0/1 ± 17/1درصد ماده خشک  ،3 ± 13/1برابر با  pH زانیم

، درصد 0 ± 1/1چربی  درصد ،7/1 ± 170/1 خاکستر درصد

 مخصوص وزن 0 ± 0/1 الکتوز قند درصد ،3/0 ± 11/1 نئیپروت

شامل رنگ  یکیزیا از نظر آزمون فهریش هاینمونه. بود 170/0

 یعنی ؛بودند یاز نظر تست الکل منف یو همگ یعیطبً   ، کامالو بو

 زیآنال جینتا .دیمشاهده نگرد ایلخته گونهچیه %31در برابر الکل 

 موردهای ریش هاینمونه یکروبیبار م هم نشان داد، که یکروبیم

  .هستند log CFU/ml 0/7حداکثر و 0/0 حداقل شیآزما

 

 گیریو نتیجه بحث

 01تا  7حاصل از آن، به  هایو فرآورده ریسابقه مصرف ش

 واناتیکردن ح یکه انسان شروع به اهل شیهزار سال پ

 به ریاول، ش های. در سدهگرددمی بر پرداخت، کنندهنشخوار

ط تا اواس لیاز اوا ریش ونیزاسیشد. پاستورمی مصرف خام صورت

 تاز مطالعا یاریآغاز شده است. در بس ستمیقرن ب

 ه استثابت شد یسالمت یبر رو ریاثرات مثبت ش ک،یولوژیدمیاپ

(Baars et al., 2019).  مطالعات متعددی در خصوص بررسی

میزان ترکیبات شیمیایی شیر، در جهان صورت گرفته است. با 

 ن،یئآب، پروت رینظ ریش یاصل باتیترک زانیمکه  توجه به این

نوع دام، نژاد، فصل، دوره  رینظ یعوامل ریثأو قند تحت ت یچرب

 یطیعوامل مح .رندگییدام قرار م هینوع تغذ نیو همچن یردهیش

 یقاعده مستثن نیاز ا زین وانیپرورش ح طیچون محهم

-Vargas) دگذاریاثر م ریش یاصل باتیترک زانیو بر م باشندینم

Bello-Pérez et al., 2019)یاالغ پرورش ریمطالعه از ش نی، در ا 

توسط  آن ییایمیشی و کیزیف باتیترک زانیمو  دیاستفاده گرد

 دست آمد.همختلف ب هایآزمون

بر توسط موسوی و همکاران  0710که در سال  یامطالعه

به  یلیخام گاو تحو یرهایش ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یرو

ه در ک انجام شد، نشان داد زیشهر تبر زهیپاستور ریکارخانجات ش

 ن،یئپروت ،یچرب ماده خشک، ریمقاد نیانگیطور مهفصل بهار ب

 9 و 0، %0، %7، %7، %7 بیترتهب pHالکتوز، وزن مخصوص و 

 یکیزیف اتیخصوص سهی. مقا(0710و همکاران،  ی)موسو بودند

که درصد ماده  دهد یاالغ، نشان م ریگاو و ش ریش ییایمیشو 

 شتریگاو ب ریاالغ نسبت به ش ریدرصد الکتوز ش زین خشک و

و  یچرب زانیگاو م ریاالغ نسبت به ش ریش نیهمچن است.

باال  ،نیکازئ زانیکمتر بودن م لیدارد و به دل یکمتر نئیپروت

با  آن مشابه یدهایپیو ل نیپروتئ ،یضرور نهیآم یدهایبودن اس

. (Šarić et al., 2012 ؛1109اکرمی و همکاران.، ) انسان است ریش

 ترنییپا اریگاو بس ریانسان و از ش ریاالغ مشابه ش ریش نیپروتئ

 ریش یاالغ مشابه چرب ریش یمقدار چرب نیهمچن .است

 Guo)است پستانداران  ریسا ریکمتر از ش اری)اسب( و بسانیماد

et al., 2007ریبا ش نیپروتئ زانیاالغ از نظر م ریش نی( بنابرا 

که حساسیت و تغذیه با آن در مورد افرادی انسان مشابهت دارد

 شود.به مصرف شیر گاو دارند، توصیه می

و  Seshتوسط  1117 در سال کهدیگری  ایدر مطالعه

جام االغ ان ریش ییایمیشی و کیزیف اتیخصوص یبر رو همکاران

الکتوز و  ن،ئیپروت ،یماده خشک، چرب زانیم داد که نشانشد، 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 09/0، درصد 73/0، درصد 91/3 بیترته االغ ب ریخاکستر ش

 مطالعه جینتا ریاست، که با مقاد درصد 3/1ودرصد  77/0، درصد

ماده خشک، مقدار . (Sesh et al., 2012) دارند یحاضر همخوان

 هب نیانگیشتر بطور م ریالکتوز و خاکستر ش ن،ئیپروت ،یچرب

 و درصد 93/7، درصد 07/7، درصد 11/0، درصد 10/00 بیترت

ی و کیزیف اتیخصوص سهیمقاهستند، که با  درصد 31/1

الغ ا ریشود که ش یم یریگجهینت نیچن االغ، ریش ییایمیش

 دارد. ییشتر درصد الکتوز باال رینسبت به ش

 اتیخصوص یپژوهش انجام گرفته بر رو جیطبق نتا

میزان ، 0-7ی انسان، درصد چرب ریش ییایمیشی و کیزیف

و درصد  1/9-31/3قند الکتوز  میزان، درصد 7/1-1/1 نئیپروت

 (Jenness, 1979)است  درصد 1/1)خاکستر(  آن یامالح معدن

 نینابرااالغ است و ب ریبا ش مشابهتقریبا   اتیخصوص نیکه از نظر ا

 ،دارند تیگاو حساس ریکه نسبت به مصرف ش ینوزادان هیدر تغذ

 .(Šarić et al., 2012) شودیم هیاالغ توص ریمصرف ش

 نیاالغ در ا ریش هاینمونه یکروبیار مدر مطالعه حاضر، ب

در  .دیگرد نییتع log CFU/ml01/1  نیانگیمطالعه به طور م

 یبر روو همکاران  Sarnoتوسط  1101که در سال  یامطالعه

 logالغا ریش یکروبیاالغ انجام شد بار م ریش یکروبیم تیفیک

CFU/ml  0-7/1 گزارش شد (Sarno et al., 2012) جیکه با نتا 

و  Salimeiتوسط  در بررسی که .دارد یهمخوان مطالعه حاضر

همکاران بر روی کیفیت میکروبی شیر اسب انجام شد، بار 

 Salimei and) گزارش کردند log CFU/ml 9/0میکروبی را 

Fantuz, 2012)  که در مقایسه با مطالعه حاضر، کیفیت میکروبی

شیر االغ بهتر از شیر اسب است. که نشان از وجود مقادیر باالیی 

 میکروبی در شیر االغ دارند.از ترکیبات طبیعی ضد

و  Ghazaniتوسط  1117در سال  کهی دیگر، ادر مطالعه

شده از مراکز  یخام گاو جمع آور ریش هاینمونهی بر روهمکاران 

انجام  زیدر اطراف شهر تبر یلخچیمنطقه ا ریش یجمع آور

 log CFU/ml 07/9ی کروبیم یشمارش کل نیانگیگرفت، م

 االغ ریدو برابر ش با یکه تقر (Ghazani et al., 2008) گزارش شد

 اتبیترکمقدار زیاد تواند به سبب وجود یموضوع م نیاست و ا

همچنین تأثیر بهداشت محیط  .االغ باشد ریدر ش یکروبیمضد

شیردوشی و دامداری از این نظر حائز اهمیت است، زیرا 

شیردوشی حیوان در محیط غیربهداشتی سبب افزایش بار 

میکروبی و متعاقب آن، منجر به کاهش عمر نگهداری شیر خواهد 

  شد.
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Abstract  

Milk is an essential substance for growth and part of the diet, and also plays a major role in the 

daily nutrition of human life. Consumption of donkey milk as a beneficial beverage is recommended 

by various researchers and uses of it in the most part of the world is increasing, because it has 

nutritional properties and lack of allergenic proteins. The milk compounds of different species are 

widely different due to genetic, physiological, nutritional factors, and environmental conditions. 

Donkey milk contains less protein and fat but more lactose than cow's milk, so it is easily digestible 

and rich in nutrients. This study aimed to investigate the physical, chemical, and microbial properties 

of donkey milk to find out its quality. In the present study, donkey milk samples in terms of physical 

and chemical tests such as Dry Matter, Ash, Fat by Gerber method, Protein by Macro Kjeldahl 

method, Lactose by Lane Eynon method, Specific Gravity, and pH, and Total bacterial count (TBC) 

were evaluated. Based on the results obtained from chemical parameters, donkey milk was rich in 

lactose and poor in fat and protein. Also, the microbial load of the studied milk according to 

international standards and evaluation of samples in terms of physical parameters having acceptable 

quality. As a result, the use of donkey milk is recommended as a useful drink due to the similarity 

of its physical and chemical properties with human milk, having good microbial quality as well as 

healing properties. 
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