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چکیده
هدف از این تحقیق دستیابی به یک روش سریع و ساده برای تشخیص کمی و کیفی سود افزوده شده به شیر حتی در مقادیر بسیار اندک
است .زیرا روشهای آزمون موجود در شرایط عملی و واقعی کاربردی ندارند .بدین منظور نمونه شیر خام بعد از تعیین ویژگیهای میکروبی
و شیمیایی آن به  4قسمت تقسیم و به هر قسمت مقادیر مختلف اسید الکتیک اضافه شد و مقادیر مختلف سود به نمونهها اضافه گردید.
آزمونهای اسیدیته ،pH ،هدایت الکتریکی ،الکل ،خاکستر و رزالیکاسید انجام شد .طبق نتایج با افزایش مقادیر سود ،هدایت الکتریکی و
خاکستر کل افزایش و اسیدیته کاهش یافت .بین میزان سود اضافه شده به نمونهها و  pHهمبستگی معنیدار وجود نداشت .آزمون الکل در
تمام نمونهها نتایج یکسان داشت .آزمون رزالیکاسید در تمام نمونهها منفی بود .در مورد خاکستر قلیایی در هیچکدام از نمونهها حجم اسید
کلریدریک مصرفی به  1/2میلیلیتر نرسید .با توجه به نتایج ،آزمون رزالیکاسید کارایی الزم را نداشت .آزمون خاکستر قلیایی ،مقادیر کمی
میزان سود را مشخص نکرد .تنها آزمون هدایت الکتریکی نتایج مثبت و قابل استنادی را نشان داد که میتوان جهت تشخیص و تعیین مقدار
سود اضافه شده از آن بهره جست.
واژههای کلیدی :شیر ،تقلب ،هدایت الکتریکی ،اندازهگیری سود
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مقدمه

میزان عبور جریان الکتریکی از یک ماده است و واحد

شیر یک ماده غذایی کلیدی در راه بهبود تغذیه و

آن میکروزیمنس بر سانتیمتر میباشد ( Lawton and

امنیت غذایی محسوب میشود و بهدلیل داشتن ترکیبات

 )Pethig, 1993در شیر هدایت الکتریکی عمدتاً مربوط

مغذی مختلف ،بسیار مستعد فساد میباشد؛ بنابراین اگر

به یونهای سدیم ،پتاسیم و کلر است .که تقریباً به

در چرخه تولید و فرآوری آن موازین بهداشتی رعایت

صورت یونهای آزاد یافت میشوند ( Mabrook and

نشود به سرعت فاسد شده و قابل دریافت و فرآوری در

 .)Petty, 2003aهدایت الکتریکی شیر طبیعی در دمای

کارخانجات شیر نمیباشد (.)Mousavi et al., 2011

 27درجه سلسیوس بین  4تا  7میکروزیمنس بر

تشخیص تازگی و کهنگی شیر در زمان دریافت آن در

سانتیمتر بوده و شیر غیر طبیعی دارای هدایت الکتریکی

کارخانههای فرآوری شیر از آزمایشات روزمره در

بیشتری است ( .)Mabrook and Petty, 2003bهمچنین

صنایع شیر است .این کنترلها موجب جلوگیری از

همین محققان نشان دادند که با افزایش میزان آب شیر،

خسارات اقتصادی ،ارتقا کیفیت فرآورده نهایی و از همه

هدایت الکتریکی کاهش خطی و با کاهش چربی شیر،

مهمتر حفظ سالمت مصرفکننده میگردند ( Shweizer

هدایت الکتریکی افزایش پیدا میکند ( Mabrook and

 .)et al., 1994برخی افراد سودجو با اضافه کردن

 .)Petty, 2003aاز کاربردهای هدایت الکتریکی در

ترکیبات نظیر سود به شیر سعی بر پوششدهی کهنگی

صنعت شیر میتوان به تعیین میزان یونهای آزاد در شیر

شیر میکنند .تقلبات در دامداریهای صنعتی کمتر اتفاق

( .)Mabrook and Petty, 2003bتعیین میزان کازئین در

میافتد و بیشتر مراکز دریافت شیر و داللهای شیر

فرآیند رسیدن پنیر ( ،)Paqurt, 2000برآورد تولید

مبادرت به انجام این تقلبات میکنند ( Sadat et al.,

روزانه شیر و میزان چربی آن و میزان پروتئین پودر آب

 .)2006گرچه به تازگی استاندارد روش تشخیص

پنیر ( )Zhung and Zhou, 1997اشاره نمود .از هدایت

غیرسریع وجود سود در شیر تدوین شده است ولی این

الکتریکی برای تعیین میزان اسیدی شدن در فرآیندهای

استاندارد کارایی مورد نظر را برای کنترل کیفیت شیر از

تخمیری و عمل آغازگرها ( )Paqurt, 2000استفاده شده

این نظر ندارد؛ زیرا مدت زمان نسبتاً طوالنی برای

است .از این روش بهعنوان جایگزینی برای شمارش

رسیدن به نتیجه مورد نظر نیاز دارد و در نتیجه قابلیت

کلی میکروبی در شیر بهره گرفته شده است ،ولی

اجرا در کارخانههای فرآوری شیر را ندارد .ضمن اینکه

تاکنون از این آزمون برای تشخیص وجود سود در شیر

روش اخیر مقادیر کم سود افزوده شده به شیر را نشان

استفادهای نشده است .هدف از این تحقیق دستیابی

نمیدهد .کنترل کیفیت شیر در یک کارخانه فرآوری

به یک روش سریع و ساده برای تشخیص کمی و کیفی

شیر به یک روش سریع ،معتبر و قابل اعتماد نیاز دارد تا

سود افزوده شده به شیر حتی در مقادیر بسیار اندک

بتواند مقادیر سود افزوده به شیر را مشخص کند

است .زیرا روشهای آزمون موجود مقادیر سود

( )Karim, 2013یکی از موارد تشخیص تقلب در شیر

افزودنی را مشخص نمیکند و روش سریع کیفی نیز در

اندازهگیری هدایت الکتریکی است .هدایت الکتریکی

شرایط عملی و واقعی کاربردی ندارد.
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مواد و روشها

بهطوری که اسیدیته نمونهها افزایش و به  15 ،10 ،15و

 -روش نمونهگیری

 23درجه درنیک رسانده شد .از نمونههایی که اسیدیته

ظروف نمونهگیری بعد از شستشو با مواد پاککننده

آنها افزایش یافت مجددا آزمونهای الکل،pH ،

در سترون شدند .در محل دریافت شیر (کارخانه شیر

اسیدیته و هدایت الکتریکی بهعمل آمد و سپس توسط

پاستوریزه پاک ،تهران) بعد از یکنواخت کردن شیرهای

میکروسمپلر مقادیر مختلف سود نرمال ( Merck,

تحویلی نمونهگیری بهصورت تصادفی انجام گردید و

 )Germanyبه نمونهها اضافه شد و اسیدیته نمونهها

نمونهها بالفاصله به آزمایشگاهی فرستاده شد.

کاهش و به  17 ،14 ،13و  17درجه درنیک رسانده شد.

 -روش انجام آزمونها

از این نمونهها مجدداً آزمونهای  ،pHاسیدیته ،الکل و

نمونه شیر خام تازه بعد از آزمونهای چربی ( ISIRI,

هدایت الکتریکی بهعمل آمد .عالوهبر آن این نمونهها

 ،)366/1992الکل ( pH ،)ISIRI, 1528/2003و

برای تشخیص سود و مقادیر سود افزوده شده مورد

اسیدیته ( ،)ISIRI, 2852/2006هدایت الکتریکی

آزمونهای رزالیکاسید ( )Karim et al., 2011و

کلی

خاکستر قلیایی ( )ISIRI, 19700/2014قرار گرفت.

میکروارگانیسمها ( )ISIRI, 2406/2002به  4قسمت

 -ویژگیهای کمی وکیفی شیرهای خام مورد استفاده

(2011

al.,

et

)Karim

و

شمارش

ویژگیهای کمی و کیفی شیر خام مورد استفاده در

 333میلیلیتری تقسیم شد .به هر کدام از این  4قسمت

جدول ( )1نشان داده شده است.

اسیدالکتیک ( )Merck, Germanyتوسط میکروسمپلر
در مقادیر  3/30 ،3/37 ،3/34 ،3/32میلیلیتر اضافه شد؛

جدول ( -)1برخی از خصوصیات کمی و کیفی شیرخام مورد استفاده
ویژگیها

مقدار

اسیدیته (درصد)

413/0

pH

57/6

تست الکل

منفی

درصد چربی
هدایت الکتریکی( )Ms/cmدر

°C

44/3
27

7/32

درصد خاکستر کل

3/5

آزمون رزالیک اسید
شمارش میکروارگانیسمها در

ND
ml

4

4×13

 :NDاندازهگیری نشد.

 -طرح مطالعه

در این تحقیق  0تیمار و  1شاهد با  7بار تکرار مورد

جزئیات تیمارها و شاهد مورد استفاده در تحقیق در
جدول ( )2نشان داده شده است.

آزمایش قرار گرفت.
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جدول ( -)2تیمارهای مورد استفاده در تحقیق

کد تیمارها

تیمارها

( Cشاهد)

شیر خام ورودی به کارخانه
شیرخام  3/32 +میلیلیتر اسید الکتیک

A1

شیرخام  3/34 +میلیلیتر اسید الکتیک

A2

شیرخام  3/37 +میلیلیتر اسید الکتیک

A3

شیر خام 3/30 +میلی لیتر اسید الکتیک

A4

 3/34 +A1میلیلیتر سود نرمال

S1

 3/37 +A2میلیلیتر سود نرمال

S2

 3/30 +A3میلیلیتر سود نرمال

S3

 3/13 + A4میلی لیتر سود نرمال

S4

 -روش آماری

یافتهها

برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق حاضر از

نتایج آزمونهای هدایت الکتریکی ،اسیدیته،pH ،

نرمافزار  SPSSویرایش  22استفاده شد .برای بررسی

خاکستر ،رزالیکاسید و الکل در جدول ( )3نشان داده

همبستگی بین فاکتورهای اسیدیته ،pH ،خاکستر و

شده است.

هدایت الکتریکی ،آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون
در سطح  αبرابر  3/37بهکار گرفته شد.
جدول ( -)3مقایسه میانگین و انحراف معیار هدایت الکتریکی ،اسیدیته pH ،و خاکستر در نمونههای مختلف
نوع نمونه
C

شاخص
هدایت الکتریکی

اسیدیته (درصد)

pH

خاکستر (درصد)

رزالیکاسید

آزمون الکل

5/02±3/04g

3/13±3/00h

6/77±3/01a

3/70±3/00d

ND

منفی

f

d

d

6/55±3/06

ND

ND

مثبت

S1

5/22±3/03de

3/13±3/00i

6/73±3/03ab

3/73±3/01cd

منفی

منفی

A2

e

c

e

S2

bc

A3

d

5/24±3/02

S3

b

5/37±3/02

A4

c

5/30±3/03

S4

a

5/46±3/03

A1

5/14±3/01
5/20±3/01
5/34±3/03

3/17±3/00

3/18±3/00

g

3/14±3/00

b

3/19±3/00

f

3/15±3/00

a

3/20±3/00

e

3/16±3/00

6/45±3/05

bc

6/69±3/02

e

6/39±3/06

c

6/65±3/02

f

ND
c

ND
b

6/30±3/02

d

6/58±3/04

3/77±3/03
3/83±3/05
ND

a

3/89±3/03

مقادیر دارای حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری ندارند()p<3/37؛  :NDاندازهگیری نشد.
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باتوجه به جدول ( )3مشخص گردید که بین تیمار

همچنین تیمار A1و تیمار  S4در مقدار  pHاختالف

شاهد و کلیه تیمارهای تعریف شده اختالف معنیدار در

معنیدار نداشتند .با بررسی نتایج جدول ( )3مقایسه

مقدار هدایت الکتریکی وجود داشت .بین تیمار  S1و

میانگین  pHمشخص گردید که بین تیمار S2و تیمار،S3

تیمار  A2در مقدار هدایت الکتریکی اختالف معنیدار

اختالف معنیدار در مقدار هدایت الکتریکی وجود

وجود نداشت .بین تیمار  S2و تیمار  S3در مقدار

نداشت.

هدایت الکتریکی اختالف معنیدار وجود نداشت .با

همچنین بین تیمار  S2و تیمار  S1اختالف معنیدار

بررسی نتایج جدول ( )3مشخص گردید که بین تیمار

در مقدار  pHمشاهده نشد .با توجه به نتایج حاصل از

 S2و تیمار  A4اختالف معنیدار در مقدار هدایت

آنالیز همبستگی پیرسون بین میزان سود اضافه شده به

الکتریکی وجود نداشت .همچنین تیمار  A3و تیمار S1

نمونههای شیر و  pHهمبستگی معنیدار وجود نداشت.

در مقدار هدایت الکتریکی اختالف معنیدار مشاهده

با توجه به جدول ( )3مشخص گردید که بین شاهد

نشد .با توجه به نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون

و تیمار  S1اختالف معنیدار در مقدار خاکستر مشاهده

بین میزان سود اضافه شده به نمونههای شیر و هدایت

نشد .ولی بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنی

الکتریکی آنها در سطح اطمینان  %55همبستگی مثبت

دار در مقدار خاکستر وجود داشت ( .)p≥3/37بین تیمار

معنیدار با ضریب تعیین  R2=3/05وجود داشت .با

 S1و تیمار  S2اختالف معنیدار در مقدار خاکستر

افزایش میزان سود ،هدایت الکتریکی افزایش یافت.

مشاهده نشد .با توجه به نتایج حاصل از آنالیز همبستگی

با توجه به جدول ( )3مشخص گردید که بین کلیه

پیرسون بین میزان سود اضافه شده به نمونههای شیر و

تیمارهای تعریف شده اختالف معنیدار در مقدار

خاکستر در سطح اطمینان  %55همبستگی معنیدار مثبت

اسیدیته وجود داشت .با توجه به نتایج حاصل از آنالیز

با ضریب تعیین  R2= 3/55وجود داشت .با افزایش

همبستگی پیرسون بین میزان سود اضافه شده به

میزان سود ،خاکستر افزایش یافت.

نمونههای شیر و اسیدیته در سطح اطمینان %55

با توجه به جدول ( )3آزمون رزالیک اسید در

همبستگی مثبت معنیدار با ضریب تعیین  R2= 1وجود

تیمارهای خنثی شده با سود نرمال انجام شد .یعنی در

داشت .با افزایش میزان سود اسیدیته کاهش یافت.

تیمارهای  S3 ،S2 ،S1و  S4آزمون رزالیک اسید در هر

با توجه به جدول ( )3مشخص گردید که بین شاهد

چهار تیمار منفی بود .بهعبارت دیگر هیچ تغییر رنگی از

و تیمار  S1اختالف معنیدار در مقدار  pHمشاهده نشد.

زرد پرتقالی بهصورتی دیده نشد .لذا عدم کارآیی آزمون

ولی بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنیدار در

رزالیکاسید بهوضوح قابل مشاهده بود.

مقدار  pHوجود داشت ( )p≥3/37بین تیمار  A2و تیمار

با توجه به جدول ( )3آزمایش الکل در تمام

 A3اختالف معنیدار در مقدار  pHمشاهده نشد.

آزمونها نتایج یکسان داشت .یعنی در تیمارهای  A1و
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 A2و A3و  ،A4تست الکل مثبت بود (تشکیل لخته در

میزان آب شیر ،هدایت الکتریکی کاهش خطی مییابد،

شیر) و در تیمارهایی که با سود نرمال خنثی شده بودند

وجود چربی نیز باعث کاهش هدایت الکتریکی میشود

یعنی تیمارهای  S1و  S2آزمون الکل منفی بود (عدم

و با افزایش چربی هدایت الکتریکی کاهش مییابد

تشکیل لخته در شیر) زیرا در این تیمارها اسیدیته در حد

( .)Mabrook and Petty, 2003bدر تحقیقی دیگر

نرمال بود .و در تیمارهای  S3و  ،S4آزمون الکل مثبت

ارتباط برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی،

بود (تشکیل لخته در شیر).

میکروبیولوژی و هدایت الکتریکی شیر ذخیره شده در

خاکستر قلیایی در تیمارهایی که اسیدیته آنها با سود

دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد

نرمال خنثی شده بود اندازهگیری شد و در هیچکدام از

که رابطه بین هدایت الکتریکی ،pH ،اسیدیته و

تیمارهای  S3 ،S2 ،S1و ،S4حجم اسید کلریدریک

میکروارگانیسمها از نظر آماری معنیدار بود (.)P<3/31

مصرفی به  1/2میلیلیتر نرسید .نتیجه این که این آزمون

همچنین هدایت الکتریکی را میتوان بهعنوان معیاری

نمیتواند در مورد افزودن مقادیر اندک سود به شیر

برای کیفیت شیر استفاده کرد ( )Kaptan et al., 2011که

کارایی داشته باشد.

با نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر مطابقت دارد .با
توجه به نتایج بهدست آمده مشخص گردید که بین کلیه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده اثر تیمار بر مقدار
هدایت الکتریکی کامالً معنیداری بود ( .)P>3/31در
مطالعات انجام شده ارتباط بین هدایت الکتریکی با ،pH
اسیدیته و شمارش کلی میکروبها در شیرخام مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش  pHو
کاهش اسیدیته ،هدایت الکتریکی بهصورت خطی
افزایش مییابد ( )P<3/31زمانی که  pHکاهش و
اسیدیته افزایش یافت رابطه خطی و معکوس با ضریب
خطای بسیار کم مشاهده گردید ( )P<3/31ولی رابطه
معنیداری بین شمارش کلی میکروبی و هدایت
الکتریکی مشاهده نشد ( .)Karim and Tabari, 2006در
مطالعه مشابهی اثر ترکیبات شیر بر هدایت الکتریکی شیر
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با افزایش
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تیمارهای تعریف شده اختالف معنیدار در مقدار
اسیدیته وجود داشت ( .)p≥3/37در یک مطالعه باقیمانده
برخی از مواد افزودنی در شیر خام جمعآوری شده از
منطقه پاکدشت در سال  1300مورد بررسی قرار گرفت.
برروی هر نمونه آزمونهای باقیمانده مواد بازدارنده رشد
میکروبی ،مواد خنثی کننده ترشی شیر ،سنجش قند،
فرمالین ،آب اکسیژنه ،میزان نمک انجام گرفت .نتایج
بهدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و
نتایج شش ماه اول و شش ماه دوم سال از نظر آماری با
هم مقایسه شد .مقایسه نتایج دو فصل در مورد مواد
بازدارنده رشد میکروبی ،مواد خنثی کننده اسیدیته شیر،
فرمالین و آب اکسیژنه تفاوت معنیداری را نشان نداد
(.)Mousavi et al., 2011

دوره  ،7شماره  ،1پیاپی  ،25بهار 1931

بهداشت مواد غذایی

با توجه به نتایج به دست آمده اثر تیمار تفاوت کامالً

یافت .همچنین آزمون رزالیکاسید کارایی الزم را برای

معنیداری بر مقدار  pHداشت ( .)p>3/31طی مطالعهای

تشخیص کیفی میزان سود اضافه شده به شیر خام را

کاربرد هدایت الکتریکی بهدنبال اسیدی شدن شیر مورد

نداشت و آزمون خاکستر قلیایی (در مقادیر کم میزان

بررسی قرار گرفت .در این تحقیق به ارتباط بین  pHو

سود اضافه شده) ،مقادیر کمی میزان سود را مشخص

هدایت الکتریکی پی بردند و توانستند با تعیین  pHشیر

نکرد .در نتیجه میتوان بیان نمود که استفاده از روش

هدایت الکتریکی تقریبی را تخمین بزنند ( Gelains and

هدایت الکتریکی جهت تشخیص سود اضافه شده به

 .)Champagne, 1995باتوجه به نتایج بهدست آمده اثر

شیر روش مناسبی است و میتوان بهصورت تقریبی

تیمار تفاوت کامالً معنیداری بر مقدار خاکستر داشت

درصد افزایش سود را به شیر تعیین نمود.

()p>3/31؛ همچنین عدم کارآیی آزمون رزالیکاسید در
این نتایج به وضوح قابل مشاهده بود.

سپاسگزاری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که درصد

بدینوسیله از کارخانه شیر پاستوریزه پاک بهویژه

سود اضافه شده در تیمارهای  S3 ،S2 ،S1و  S4بهترتیب

معاونت تحقیق و توسعه بهخاطر فراهم آوردن امکان این

 3/34 ،3/33 ،3/32و  3/37بود .بین تیمار S1و  S2با

تحقیق سپاسگزاری میشود .همچنین از آقای مهندس

3/12

بهمن فریدونیان ،کارشناس آزمایشگاه کارخانه شیر

افزایش

میزان

سود،

هدایت

الکتریکی

میکروزیمنس بر سانتیمتر افزایش داشت و بین تیمار S2

پاستوریزه پاک تشکر ویژه میشود.

و  S3با افزایش میزان سود ،هدایت الکتریکی 3/33
میکروزیمنس بر سانتیمتر افزایش داشت و بین تیمار S3

و  S4با افزایش میزان سود هدایت الکتریکی 3/35
میکروزیمنس بر سانتیمتر افزایش داشت .بهطور کلی با

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

افزایش میزان سود ،هدایت الکتریکی و خاکستر کل
بهطور معنیداری ( )p>3/31افزایش و اسیدیته کاهش
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Abstract
The aim of this study was to achieve a quick and simple quantitative and qualitative method to detect
even the trace amount of added soda in raw milk, since the existing tests methods are not applied in
practical and real terms. For this purpose, after determining the microbiological and chemical
characteristics of the raw milk, the samples were divided into 4 groups. Each group was added by
different values of lactic acid, and then different rates of soda were added to the samples. Tests for
acidity, pH value, electrical conductivity, alcohol, ash and Rosalic acid were conducted. According to the
results with increasing the amount of soda, the electrical conductivity and total ash were increased,
however the acidity was decreased. No significant correlation was observed between the added soda and
pH value. Alcohol test had the same results on all samples. Rosalic acid test was negative in all
treatments. In the case of alkaline ash, in none of the samples the volume of hydrochloric acid consumed
reached to 1.2 ml. It was concluded that Rosalic acid test did not work for the detection of soda in raw
milk; in addition alkaline ash test did not specify the small amounts of soda. Among the various tests
electrical conductivity assay was found to be credible and could be used to detect and quantify the added
soda in raw milk.
Conflict of interest: None declared.
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