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 چکیده

ن بزرگساال در حفظ سالمتی و کودکان و نوزادان رشد برای نیاز مورد غذایی یماده ترینمناسب شیر :اهداف و مقدمه

که مواد مغذی مانند پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین ها و مواد معدنی را در مقادیر متوسط به شکل قابل  باشدمی

 وضعیت بررسی ،دفر هر سالمتی در آن نقش و تغذیه در غذایی ماده این اهمیت به باتوجهکند. هضم برای بدن فراهم می

با هدف بنابراین این مطالعه ، باشدمی  ضروری شیمیایی آن از نظر وجود تقلبات و آالینده های هایفرآوردهو  تولید شیر

 شد. انجامآوری شده از استان قزوین جمع گاوی خام هایشیردر  تعیین برخی تقلبات رایج

 سال مختلف  فصول طی شیر خام در استان قزوین؛ یآوری عمدهمرکز جمع 51از  شیر نمونه  06تعداد  :کار روش 

ها پس از . نمونه)میلی لیتر166عدد و حجم هر نمونه  51هر یک از فصول  در هاشد )تعداد نمونه آوری جمع 95 – 94

غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه  مواد ایمنی و بهداشت آزمایشگاهبه  مناسب شرایط آوری با کد مشخص، تحتجمع

کربنات سدیم، فرمالین، هیدروژن پراکسید و آب گردید و از نظر وجود تقلبات کلرید سدیم، بی پزشکی قزوین منتقل علوم

                                                                                                                                                                     قرار گرفتند. بررسیافزوده شده مورد 

درصد از 0/55ها به فرمالین و درصد از نمونه0/50، کلرید سدیمبه ها درصد نمونه51که  نتایج نشان داد :ها یافته

)جوش سدیم  کربناتآلودگی با بی .ها دارای آب اضافی بوددرصد از نمونه 1هیدروژن پراکسید آلوده بودند. ها به نمونه

رمالین ، ف کلرید سدیم های حاصل همچنین نشان داد تعداد موارد مثبتداده. ها مشاهده نشدشیرین( در هیچ کدام از نمونه

بین فصول ،  با این حالبود.  ) پاییز و زمستان( فصول سرد از بیشتر ) بهار و تابستان( در فصول گرمهیدروژن پراکسید و 

 .(P>0.05)و سرد سال از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت گرم

 نقزوی استان در شده عرضه گاوی خام شیرهایکه وضعیت نشان داد  حاضر مطالعه هاییافته :گیری نتیجه و بحث

با نمونه مهم با سرانه مصرف باال  غذایی این فرآورده کیفی کنترل بنابرایناز نظر تقلبات درشرایط مطلوبی نبود. 

است  ضروری تقلبات بررسی جهتآوری و توزیع شیر خام و انجام آزمایشات مربوطه در های مستمر از مراکز جمعبرداری

ر در جهت جلوگیری از تقلبات شی دهندگان دامکنندگان شیر و پرورشتوزیعالزم  برای های ارائه آموزش و دستورالعملو 

 تواند مفید باشد.می

 آوری شیرتقلبات شیر، فرمالین، هیدروژن پراکسید، مراکز جمع :کلیدی کلمات

 


