دامستیک؛ دوره  ،12شماره ( 2شماره  21پیاپی)71-73 :

نشریۀ علمی -ترویجی (حرفهای)

دامِستیک
انجمن علمی -دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران؛ بهار 0011

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_81443.html

مقاله علمی -ترویجی

مطالعه خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی شیر االغ؛ یک نوشیدنی فراسودمند
2

علیرضا ابراهیمی *0و میرحسن موسوی

0کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
1دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

doi

https://doi.org/10.22059/domesticsj.2021.306938.1044

چکیده
شیر یک ماده ضروری برای رشد و جزء رژیم غذایی است؛ همچنین سهم عمدهای در تغذیه روزانه زندگی انسان دارد.
مصرف شیر االغ به عنوان یک ماده نوشیدنی فراسودمند توسط محققین مختلف توصیه میشود و استفاده از آن در اکثر
نقاط جهان به دلیﻞخواص تغذیهای و فقدان پروتئینهای آلـرژیزا در حـال افـزایﺶ است .ترکیبات تشکیﻞدهنده شیر
گونههای مختلف به دلیﻞ عوامﻞ ژنتیکی ،فیزیولوژی و تغذیهای و شرایط محیطی با یکدیگر اختالف دارند .شیر االغ در
مقایسه با شیر گاو حاوی مقادیر کمتر پروتئین و چربی و مقادیر بیشتر الکتوز است و از این رو به راحتی قابﻞ هضم و غنی
از مواد مغذی است .این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی شیر االغ به منظور پی بردن به
کیفیت آن انجام گردید .در این مطالعه نمونههای شیر االغ از نظر آزمونهای فیزیکی و شیمیایی نظیر ماده خشک ،خاکستر،
چربی به روش ژربر ،پروتئین به روش ماکرو کلدال ،قند الکتوز به روش لین -آینون ،وزن مخصوص و  pHو شمارش کلی
باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر اساس نتایج به دست آمده از پارامترهای شیمیایی ،شیر االغ از نظر میزان الکتوز غنی
و از نظر میزان چربی و پروتئین فقیر بود .همچنین بار میکروبی شیرهای مورد مطالعه مطابق استاندارد جهانی و ارزیابی
نمونهها از لحاظ پارامترهای فیزیکی ،کیفیت قابﻞ قبولی داشتند .در نتیجه استفاده از شیر االغ به علت مشابهت ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی آن با شیر انسان ،داشتن کیفیت میکروبی مناسب و همچنین خواص درمانی ،به عنوان یک نوشیدنی
فراسودمند توصیه میگردد.
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مقدمه

شیر ،یک ماده مترشحه چندمرحلهای در غدد پستان

و همکاران .)1109 ،.میزان الکتوفرین در شیر االغ دو برابر بیشتر

حیوان سالم است که محتوی تقریبا  73درصد آب 0 ،درصد

از شیر گاو گزارش شده است و همچنین میزان لیزوزیم به عنوان

الکتوز 7/1 ،درصد پروتئین 0 ،درصد چربی و  1/3درصد مواد

یک عامﻞ ضدمیکروبی در شیر االغ به سطح  0111میلیگرم در

معدنی است .همچنین حاوی اسیدهای چرب ضروری ،اسیدهای

لیتر می رسد ( .)Guo et al., 2007شـیر االغ سرشار از

آمینه و برخی از ویتامینها است .از این رو ،یک منبع مهم برای

پروتئینهای -αالکتالبومین و -βالکتوگلوبـولین است ،که به

تغذیه و تأمین انرژی انسان به حساب میآید ( Moosavy et al.,

ترتیب با  70و  01درصد کﻞ بخﺶ نیتروژندار در مقایـسه با

 .)2019تولید لبنیات یک بخﺶ مهم کشاورزی در اقتصاد ایران

 11درصد در شیر گاو است (اکرمی و همکاران .)1109 ،.بنابراین

است ( .)Moosavy and Roostaee, 2017شیر و فرآوردههای

خـواص منحصر بهفرد شـیر االغ باعث شده ،این شیر در زمره

لبنی ،سهم عمدهای از تغذیه روزانه انسان را تشکیﻞ میدهند و

بهتـرین منابع تأمین شیر برای نوزادان قرار گیرد

( Tafaro et

بهعنوان منابع مهمی برای تأمین پروتئین و کلسیم هستند.

.)al., 2007

برطبق روایات و احادیث پیامبر و امامان ،شیر برای استحکام

تحقیقات اخیر نشان میدهند ،که ترکیبات شیر االغ دارای

استخوانها ،رشد مغز کودکان ،بهبود عملکرد دستگاه تولید مثﻞ،

اثرات ضدسرطانی ،ضدمیکروبی و ضدتصلّب شرایین بوده و نیز

افزایﺶ اشتها ،درمان گلو درد و درمان امراض مختلف مفید است

میتوانـد باعـث تقویت سیستم ایمنی سالمندان گردد ( Tidona

(.)Moosavy et al., 2017

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

برحسب اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملﻞ متحد

ایتالیا ،شیر االغ اغلب برای تغذیه شیرخواران به عنوان جایگزین

( ،)FAOمیزان تولید شیر گاو به نسبت شیر سایر حیوانات ،بیشتر

شیرمادر استفاده می شود و همچنین جایگزینی برای شیر گاو

است .برحسب آمار منتشر شده این سازمان میزان تولید شیر گاو

در افرادی که به پروتئین شیر گاو حساسیت دارند ،است

درسال  ،1107دو برابر میزان تولید این شیر در سال  0190بود.

( .)Tidona et al., 2011در حال حاضر ،شیر االغ بهطور عمده در

میزان تولید شیر غیرگاو ( )Non-cow milkنظیر شیر االغ درطی

کشورهایی که االغ به طور سنتی پرورش داده میشوند بهویژه

است( Tsakalidou

( Tadesse,

سالهای اخیر ،افزایﺶ چند برابری داشته

در آفریقا ،آسیا و اروپای شرقی مصرف میگردد

 .)and Papadimitriou, 2016بهدلیﻞ ترکیب متمایز و خصوصیات

 .)2010از آنجایی که نژاد ،تغذیه و پارامترهای محیطی دیگر

عملکردی بیمانند شیر االغ ،عالقه به مصرف آن در حال افزایﺶ

روی ویژگیهای شیر حیوان اثر میگذارند

( Malacarne et al.,

است ( .)Tidona et al., 2011در سالهای اخیر ،پژوهﺶها در

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

مورد ترکیبات مغذی ،اثرات سالمتی و فعالیت ضدباکتریایی

مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی (رنگ و بو) و شیمیایی نظیر

شیراالغ افزایﺶ یافته است؛ اگرچه اثرات درمانی آن از زمانهای

 ،pHماده خشک ،رطوبت ،خاکستر ،وزن مخصوص ،درصد چربی،

بسیار قدیم شناخته شده بود .آنزیمهای موجود در شیر االغ

درصد پروتئین ،میزان قند الکتوز) و میکروبی در شیر االغ بود.

دارای برخی خصوصیات منحصر بهفرد مانند؛ خاصیت
ضدباکتریایی است که باعث میشود شیر االغ از شیر پستانداران

مواد و روشها

دیگر متفاوت باشد ( .)Zhang et al., 2008همچنین شیر االغ به

نمونه برداری

عنوان یک غذای رژیمی جدید بالقوه و جایگزین مناسبی برای

در این مطالعه نمونههای شیر االغ نژاد ایرانی در طول

تغذیه نوزادانی که نسبت به پروتئین شیر گاو حساسیت دارند،

فصول بهار و تابستان سال  0717با حفظ شرایط استریﻞ

مطرح شده است ( )Šarić et al., 2012که این موضوع به دلیﻞ

جمعآوری گردید .برای نمونهگیری ابتدا سـطح پـستان دامهـا

پایین بودن میزان کازئین ،باال بودن اسیدهای آمینه ضروری و

توسط الکﻞ اتیلیک  31درصد ضدعفونی گردید .سپس توسط

انسان است ( Šarić

پنبه تمیز خشک گردید و شیردوشی به داخﻞ ظروف از قبﻞ

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

استریﻞ شده ،انجام گردید .نمونهها در جعبهها در کنار کیسههای

میزان کـازئین موجـود در شـیر االغ حدود  3/7گرم بر لیتر

یخ به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی

اسـت ،کـه از ایـن نظـر بـسیار شبیه به شیر انسان است (اکرمی

دانشگاه تبریز انتقال داده شد.

نیز مشابهت پروتئین و لیپیدهای آن با شیر
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… Ebrahimi and Mousavi; Evaluation of physical, chemical, and microbial

73

بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

بحث و نتیجهگیری

آزمایﺶهای شیمیایی شامﻞ اندازهگیری  pHبا استفاده از

سابقه مصرف شیر و فرآوردههای حاصﻞ از آن ،به  7تا 01

دستگاه  pHمتر دیجیتالی (مدل  399کینک ساخت کشور

هزار سال پیﺶ که انسان شروع به اهلی کردن حیوانات

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

نشخوارکننده پرداخت ،بر میگردد .در سدههای اول ،شیر به

درصد ماده خشک با استفاده از آون تحت خأل 011 ± 1درجه

صورت خام مصرف میشد .پاستوریزاسیون شیر از اوایﻞ تا اواسط

سانتیگراد تا رسیدن وزن نمونه به وزن ثابت ،درصد خاکستر به

قرن بیستم آغاز شده است .در بسیاری از مطالعات

وسیله کوره الکتریکی 011درجه سانتیگراد ،درصد چربی به-

اپیدمیولوژیک ،اثرات مثبت شیر بر روی سالمتی ثابت شده است

روش ژربر و با استفاده از بوتریمتر مخصوص و سانتریفوژ MILK

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

 ،CENTRIFUGH MC12درصد پروتئین به روش ماکروکلدال،

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

وزن مخصوص با استفاده از ترموالکتودانسیمتر (،DMA35

توجه به این که میزان ترکیبات اصلی شیر نظیر آب ،پروتئین،

آنتوبار ،ساخت گزاز ،اتریﺶ) و درصد قند الکتوز به روش لین-

چربی و قند تحت تأثیر عواملی نظیر نوع دام ،نژاد ،فصﻞ ،دوره

آینون انجام گرفت ( .)Guo et al., 2007آزمایﺶهای فیزیکی

شیردهی و همچنین نوع تغذیه دام قرار میگیرند .عوامﻞ محیطی

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

همچون محیط پرورش حیوان نیز از این قاعده مستثنی

شد.

نمیباشند و بر میزان ترکیبات اصلی شیر اثر میگذارد (Vargas-

شمارش میکروبی
برای شمارش کلی باکتریها ( ،)Total Countاز محیط
کشت پلیت کانت آگار ( )PCAاستفاده گردید .طبق دستورالعمﻞ
روی بروشور محیط کشت مقدار مورد نیاز تهیه و سپس اتوکالو
و در نهایت در پلیتها ریخته شد و تا زمان آزمون در یخچال
نگهداری شدند .برای انجام آزمایﺶ ابتدا نمونهها بر مبنای 01
رقیقسازی شدند و سپس از هر رقت ،میزان  011میکرولیتر
برداشته و در پلیت حاوی محیط کشت از قبﻞ آماده به صورت
سطحی کشت داده شدند .پلیتها در دمای  73درجه سانتیگراد
به مدت  10-07ساعت انکوبه شدند در نهایت کلنیهای ایجاد
شده روی محیط ،شمارش و گزارش گردید ( Tassew and Seifu,
; 2011موسوی و همکاران.)0710 ،.

 ،)Bello-Pérez et al., 2019در این مطالعه از شیر االغ پرورشی
استفاده گردید و میزان ترکیبات فیزیکی و شیمیایی آن توسط
آزمونهای مختلف بهدست آمد.
مطالعهای که در سال  0710توسط موسوی و همکاران بر
روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شیرهای خام گاو تحویلی به
کارخانجات شیر پاستوریزه شهر تبریز انجام شد ،نشان داد که در
فصﻞ بهار بهطور میانگین مقادیر ماده خشک ،چربی ،پروتئین،
الکتوز ،وزن مخصوص و  pHبهترتیب  0 ،%0 ،%7 ،%7 ،%7و 9
بودند (موسوی و همکاران .)0710 ،مقایسه خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی شیر گاو و شیر االغ ،نشان می دهد که درصد ماده
خشک و نیز درصد الکتوز شیر االغ نسبت به شیر گاو بیشتر
است .همچنین شیر االغ نسبت به شیر گاو میزان چربی و
پروتئین کمتری دارد و به دلیﻞ کمتر بودن میزان کازئین ،باال
بودن اسیدهای آمینه ضروری ،پروتئین و لیپیدهای آن مشابه با

نتایج

نتایج بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نشان داد ،که

شیر انسان است (اکرمی و همکاران1109 ،.؛ .)Šarić et al., 2012

میزان  pHبرابر با  ،3 ± 1/13درصد ماده خشک ،1/0 ± 1/17

پروتئین شیر االغ مشابه شیر انسان و از شیر گاو بسیار پایینتر

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

است .همچنین مقدار چربی شیر االغ مشابه چربی شیر

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

مادیان(اسب) و بسیار کمتر از شیر سایر

پستانداران است ( Guo

 0/170بود .نمونههای شیرها از نظر آزمون فیزیکی شامﻞ رنگ

 )et al., 2007بنابراین شیر االغ از نظر میزان پروتئین با شیر

و بو ،کامالً طبیعی و همگی از نظر تست الکﻞ منفی بودند؛ یعنی

انسان مشابهت دارد و تغذیه با آن در مورد افرادیکه حساسیت

در برابر الکﻞ  %31هیچگونه لختهای مشاهده نگردید .نتایج آنالیز

به مصرف شیر گاو دارند ،توصیه میشود.

میکروبی هم نشان داد ،که بار میکروبی نمونههای شیرهای مورد
آزمایﺶ حداقﻞ  0/0و حداکثر 7/0 log CFU/mlهستند.

در مطالعهای دیگری که در سال  1117توسط  Seshو
همکاران بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیر االغ انجام
شد ،نشان داد که میزان ماده خشک ،چربی ،پروتئین ،الکتوز و

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 21, Issue 1 (Serial Number 19), Spring 2021
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خاکستر شیر االغ به ترتیب  3/91درصد 0/73 ،درصد0/09 ،
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نتیجهگیری کلی

درصد 0/77 ،درصد و 1/3درصد است ،که با مقادیر نتایج مطالعه

با توجه به مطالب ذکر شده ،استفاده از شیر االغ به علت

حاضر همخوانی دارند ( .)Sesh et al., 2012مقدار ماده خشک،

مشابهت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن با شیر انسان ،داشتن

چربی ،پروتئین ،الکتوز و خاکستر شیر شتر بطور میانگین به

کیفیت میکروبی مناسب و همچنین خواص درمانی ،به عنوان

ترتیب  00/10درصد 0/11 ،درصد 7/07 ،درصد 7/93 ،درصد و
 1/31درصد هستند ،که با مقایسه خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی شیر االغ ،چنین نتیجهگیری می شود که شیر االغ
نسبت به شیر شتر درصد الکتوز باالیی دارد.
طبق نتایج پژوهﺶ انجام گرفته بر روی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی شیر انسان ،درصد چربی  ،0-7میزان
پروتئین  1/7-1/1درصد ،میزان قند الکتوز  9/1-3/31درصد و
امالح معدنی آن (خاکستر)  1/1درصد است ()Jenness, 1979
که از نظر این خصوصیات تقریبا مشابه با شیر االغ است و بنابراین
در تغذیه نوزادانی که نسبت به مصرف شیر گاو حساسیت دارند،
مصرف شیر االغ توصیه میشود (.)Šarić et al., 2012
در مطالعه حاضر ،بار میکروبی نمونههای شیر االغ در این
مطالعه به طور میانگین  1/01 log CFU/mlتعیین گردید .در
مطالعهای که در سال  1101توسط  Sarnoو همکاران بر روی
کیفیت میکروبی شیر االغ انجام شد بار میکروبی شیر

االغ log

 1/7-0 CFU/mlگزارش شد ( )Sarno et al., 2012که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی دارد .در بررسی که توسط  Salimeiو
همکاران بر روی کیفیت میکروبی شیر اسب انجام شد ،بار
میکروبی را  0/9 log CFU/mlگزارش کردند

( Salimei and

 )Fantuz, 2012که در مقایسه با مطالعه حاضر ،کیفیت میکروبی
شیر االغ بهتر از شیر اسب است .که نشان از وجود مقادیر باالیی
از ترکیبات طبیعی ضدمیکروبی در شیر االغ دارند.
در مطالعهای دیگر ،که در سال  1117توسط  Ghazaniو
همکاران بر روی نمونههای شیر خام گاو جمع آوری شده از مراکز
جمع آوری شیر منطقه ایلخچی در اطراف شهر تبریز انجام
گرفت ،میانگین شمارش کلی میکروبی 9/07 log CFU/ml
گزارش شد ( )Ghazani et al., 2008که تقریبا دو برابر شیر االغ
است و این موضوع میتواند به سبب وجود مقدار زیاد ترکیبات
ضدمیکروبی در شیر االغ باشد .همچنین تأثیر بهداشت محیط
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.

یک نوشیدنی

فراسودمند توصیه میگردد.
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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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