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 :مقدمه 
  :امروزه دوشيدن شير گاوها با دست بداليل زير بسيار مشكل بوده و يا امكان پذير نمي باشد

  افزايش تعداد دام با توجه  به نياز جامعه  -
 افزايش ميزان توليد شير گاو ها به دليل انجام عمليات اصالح نژادي و بهبود مديريت  -
 ين نياز به توليد شير بهداشتي با بار ميكروبي پاي -
 افزايش هزينه  هاي كارگري -

با توجه به مسائل ياد شده ، حتي در دامداري هاي كوچك ،استفاده از ماشين هاي سـيار ،  
شناخت ماشين و چگـونگي اسـتفاده از آن ، مـي توانـد باعـث كـاهش       . .ضروري مي نمايد

ف مشكالت پستان دام ، افزايش تداوم شيردهي گاو و باال بـردن عمـر مفيـد قطعـات مختلـ     
در حال حاضر دستگاههاي متعددي در كشـور سـاخته شـده و يـا از سـاير      .دستگاه گردد

اين دستگاهها داراي اصول كاري  يكسان بـوده، ولـي از نظـر    . كشورها وارد گرديده است
 .اجرايي، مورد استفاده و كارآيي تفاوت هايي دارند

  .ظر قرار گيردقبل از پرداختن به دستگاه شيردوشي الزم است تعاريف زير مد ن
  : تعريف موتور -1

  .موتور وسيله اي است كه با تبديل انرژي نيرو توليد كند
  : تعريف ماشين -2

  .ماشين وسيله است كه از نيروي توليد شده توسط موتور استفاده  و كار انجام مي دهد
  :ويژگي هاي پستان گاو

هركارتيه  از سرپستانك ،مخزن پستاني ،كانالهاي 
. تشكيل شده است ) آلوئل (از شير و بافت شير س

شكل كلي پستان و نحوه قرار گـرفتن سرپسـتانك     
پســتان گــاو . هــا ، بــر روي شــيرواري مــوثر نــد 

درصد  60متشكل از چهار كارتيه مي باشد كه      
درصد  40شير توليدي توسط كارتيه هاي عقبي و 

پسـتان  .توسط كارتيه هاي جلويي توليد مي شـوند 
هدارنـده  ميـاني و جـانبي و    توسط ربـاط هـاي نگ  

  .همچنين پوست به بدن دام وصل گرديده است
هورمونها درتوليد شير و خروج آن نقش اساسـي  
داشته و ترشح هورمون تحـت تـاثير محـيط قـرار     

  .مي گيرد
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  ساختمان شيردوشي
  :انتخاب سالن شيردوشي و اندازه آن  تحت تاثير عوامل زير قرار مي گيرد

  اندازه گله  -1
 اشين شيردوشي مورد استفاده نوع م -2
 تعداد كارگر -3
 سرمايه  موجود  -4
 نيازهاي آينده  -5

  
ساختمان شيردوشي شامل محوطه انتظار ، سالن شيردوشي ، اتاق نگهداري و سرد كردن 
شير ، سيستم توليد آب گرم ، سرويس بهداشتي و انبار كوچكي جهت نگهـداري وسـايل و   

شيردوشي بسـتگي بـه نـوع دسـتگاه و تعـداد      ابعاد ساختمان .داروهاي ضروري مي باشد
واحد دوشش دارد، بنابراين قبل از ساختن سالن شيردوشي ، بايد نوع ماشـين و كارخانـه   

  .سازنده آن را مشخص نموده ونقشه مربوطه را بر اساس شرايط دستگاه طراحي نمود
  

  نمونه اي از نقشه سالن شيردوشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رد استفاده در دامداري ها انواع سالن هاي شيردوشي مو
شكلهاي مختلفي از سالنهاي شيردوشي وجود دارد كه بر اساس نحوه قرار گـرفتن گاوهـا   

  .نسبت به چاله شيردوشي و يا در كنار يكديگر نامگذاري مي شود
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و بـا   گاوها نسبت به چالـه شيردوشـي بصـورت مـورب    ) : استخوان ماهي (هرينگ بن -1

  .دنرار مي گيرق درجه  30 - 40°  هيزاو
  .گاوها عمود بر چاله شيردوشي قرار مي گيرند ): موازي (پارالل  -2
  .دامها به همراه واحدهاي دوشش حركت مي كنند): چرخشي (روتاري -3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع ماشين  هاي شيردوشي 
ي بـوده كـه در دامـداري هـا    ) متحـرك (امروزه ماشين هاي مورد استفاده يا از نوع سـيار  

كوچك و يا در زايشگاه و بيمارستانها استفاده مي شوند و يا از نوع ثابـت مـي باشـند كـه     
  .بستگي به شرايط ياد شده انتخاب و به صورت ثابت نصب مي گردند

  اجزاي اصلي شيردوشي سيار
بطور كلـي دسـتگاه هـاي شيردوشـي از اجـزاي اصـلي زيـر تشـكيل شـده اسـت  كـه در            

 اريس ين هايماش يدر اين جا فقط به اجزا.شترك مي باشندشيردوش هاي سيار و ثابت م
  .اشاره شده و توضيحات مربوطه دردستگاه شيردوشي ثابت ارائه خواهد شد 

، رگوالتور، خالء سنج ،خوشـه  ) تله شير(الكترو موتور ، پمپ خالء،تانك خالء تله بهداشتي 
اء اصلي  شيردوشي سيار شيردوشي ، پولساتور ، شيلنگ هاي هواي خالء  وبيدون از اجز

  .مي باشد

 پارالل
 هرينگ بن

 روتاري



  

                                                                 4  

دستگاه شيردوشي سيار ممكن است داراي يك واحد دوشش و يك عـدد بيـدون بـوده يـا     
اينكه از يك بيدون و دو واحد دوشش و يا دو واحد دوشش و دو عدد بيدون تشكيل شـده  

  .باشد 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اجزاي اصلي دستگاه شيردوشي ثابت 
  :وتورم
موتـور نيـروي   .تامين نيروي الزم براي تاسيسات شيردوشـي مـي باشـد    وظيفه موتور ،  

موتورهـاي  ( و يا اينكه ديزلي ويا بنزيني )الكترو موتور (خود را ممكن است از برق بگيرد 
قدرت موتور وابسته به ظرفيت تاسيسات شيردوشـي و تعـداد دام دوشـا    . باشد) مكانيكي 
  .مي باشد
  :پمپ خال

، خـارج كـردن هـوا  از سيسـتم شيردوشـي و ايجـاد خـال ء بـراي         وظيفه پمپ هاي خالء  
اين پمپ ها  معموال از نـوع پمـپ هـاي روتـوري بـوده و      . دوشش و انتقال شير مي باشد 

اندازه اين پمپ وابسته به تعداد واحد دوشش ، اندازه و طـول لولـه هـاي پولسـاتور ، نـوع      
  .ي مي باشدپولساتور ، نوع سيستم ماشين شيردوشي و وسايل جانب

  .نگهداري از پمپ خال از جمله مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد
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 يموئينگ يسيستم روغن كار يقطره چكانيسيستم روغن كار

  
  
  
  
  
  
  
  

  :روغن كاري پمپ خالء
معموال سازندگان دستگاهها ، روغن  مناسـب بـراي دسـتگاه  را پيشـنهاد  مـي كننـد و در       

ب بود بايد مراق.  صورت استفاده از روغن توصيه شده ، عمر مفيد دستگاه افزايش مي يابد
، روغن از روغن دان خارج شده و پمپ را روغن كاري نمايـد ،  پمپكه در زمان كار كردن 

چون ممكن است به داليل مختلف ، روغن از روغن دان تخليه نگردد و باعث بـروز آسـيب   
اين كار با گوش دادن به صداي پمپ وتوجه بـه خروجـي روغـن امكـان     . شود به دستگاه 

ز سيستم   روغنكاري فتيله اي استفاده مي شود تميز كـردن فتيلـه   چنانچه ا. پذير مي باشد
  .ها و تنظيف در بين دو وعده شيردوشي يكي از وظايف كارگر شيردوشي مي باشد 

  
  
  
  
  

              
  

  :تانك خالء
  :تانك خالء معموال به دو منظور استفاده مي شود

  ذخيره خالء و جلوگيري از نوسانات خالء در سيستم  -1
 جلوگيري از ورود جسم خارجي ،آب و شير از لوله  هاي  خالء به پمپ  -2
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آب وشير نبايد وارد پمپ خالء شوند ، چرا كه در كـارآيي و عمـر مفيـد    يادآوري مي گردد
كننده از ورود مـواد بـه داخـل پمـپ خـالء ،       ييكي از اجزاء جلوگير. پمپ تاثير منفي دارد 
  .تانك خالء مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي خالء لوله 
جنس لوله ها معموال گالوانيزه يا پلي اتيلن بوده و از پمپ خالء شروع شـده و تـا داخـل سـالن     

اين لوله ها نبايد هيچگونه منفذي داشته باشند و در صـورت نيـاز بايـد    .شيردوشي ادامه دارند
  .شسته شوند

  :لوله هاي انتقال شير
  :سيستم لوله كشي بايد داراي شرايط زير باشد

  ).استيل يا شيشه (جنس مناسب انتخاب شود از -
 .داراي ظاهري صاف و بدون منفذ باشد -
 .قطر لوله ها مناسب باشد -
 ..زانوها و خم ها در حداقل باشد -

لولـه هـاي   . ميلي متر جيـوه نبايـد بيشـتر شـود      8/23افت فشار  در هيچ نقطه اي از لوله ها از 
  .اشدانتقال شير داراي شيب يك درصد به طرف رسيور ب

  
   :كنترل كننده خالء يا رگوالتور

در صـورت  كـاهش خـالء    . ميلي متر جيـوه باشـد   380-330ميزان خالء در سيستم بايد حدود 
همانگونه كه ذكر شد ازخالء موجود درتانك ذخيره  استفاده مـي گـردد و در صـورت افـزايش     

جلـوگيري از تغييـر در    بنابراين وظيفـه رگوالتـور  . ميزان خالء ،  رگوالتور وارد عمل مي شود
ميزان افزايش خالء و نسبت خالء به هوا مي باشدكه اين كار را با وارد نمودن هوا بـه سيسـتم   
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با توجه به اينكه رگوالتور هوا را از خـارج بـه داخـل سيسـتم وارد مـي نمايـد،        . انجام مي دهد 
  .ورودي هوا ايجاد نگردد داراي فيلتر هايي است  كه اين فيلتر ها بايد تميز باشند تا خللي در

رگوالتور داراي حسگر بوده كه محل نصب آن بعد از رگوالتـور بـه سـمت سـالن شيردوشـي      
اين حسگرها با افزايش فشار سيستم عمل نموده و رگوالتور هـواي مـورد نيـاز را وارد    .است  

  .سيستم مي نمايد
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  :پولساتور يا ضربان ساز 
نفي داخل الينرها ،  شير موجود در محفظه پستاني را بـه خـارج   در زمان شيردوشي ،  فشار م

با توجه به اينكه  براي هدايت شير توليد شده بـين وعـده هـاي شيردوشـي  از     . هدايت مي كند 
داخل لوله هاي شير به داخل محفظه پستاني زمان كوتاهي نياز است  كه بايد  به نحـوي فشـار   

ده و پستان استراحت نمايـد ، ايـن كـار توسـط پولسـاتور      منفي داخلي قطع و يا  به حداقل رسي
بـه طـور كلـي پولسـاتورهاي مـورد  اسـتفاده امـروزي از نـوع الكتريكـي يـا           .انجام مي شـود  

پولساتورها برروي لوله هاي خالء نصب شده و به طور متناوب هـوا را  . پنوماتيكي مي باشند 
ي خـالء فضـاي بـين      طريق باز نمودن مجـرا ا اينكه از يبه فضاي بين الينر و كاسه فلزي وارد 

بنابر اين در زمان استراحت پستان ،  فضاي بين .الينر و كاسه فلزي داراي فشار منفي مي نمايد
الينر و كاسه فلزي داراي فشار مثبـت شـده و بـه الينـر فشـار آورده و الينـر بسـته و پسـتان         

  .استراحت  مي نمايد
ميزان استراحت پستان بيشتر بوده كه با  افزايش توليـد  هـر    به دليل توليد كم گاوها ، در قديم

طـول  . گاو، ميزان خروج شير بيشترشده كه در نتيجه زمـان اسـتراحت پسـتان را كـم نمودنـد     
( به زماني كه در مرحله اسـتراحت اسـت   ) باز است ( زماني كه الينر در مرحله دوشيدن است  

 2بود كه در سالها ي اخيـر   1به  1ذشته اين نسبت در گ.را نسبت پولساتور گويند)  بسته است 
  .تغيير پيدا كرده است 1به  5/2و حتي   1به 
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  خوشه شيردوشي يا خرچنگي كامل 
خرچنگـي كامـل   . خرچنگي رابط بين سر پستانك ها و پولساتور و مخزن شـير مـي باشـد   

اسـتيلي و غشـا   ) shellغـالف ( ته شامل چهار عدد فنجانك است كه هـر كـدام داراي پوسـ   
  .پالستيكي يا الينر مي باشد

خرچنگي داراي يك قسمت فلزي و يك قسمت شفاف بوده كه شـير را مـي تـوان مشـاهده     
خرچنگي به لوله . ظرفيت خرچنگي ها  با توجه به شير توليدي گاو  متفاوت  مي باشد. كرد

خرچنگـي داراي  . ء  وصـل اسـت   هاي كوتا ه و بلند شـير و لولـه هـاي كوتـاه و بلنـد خـال      
  .ضامني مي باشد كه خالء را قطع يا وصل  مي نمايد

  
  
  
  
  
  
  

  

خرچنگي به گونه اي طراحي شـده اسـت كـه تـا زمـان  وصـل بـه پسـتان ،  اجـازه ورود          
در زمان وصل الينرهـا بـه پسـتان    . هيچگونه  هوايي را از خارج به داخل سيستم نمي دهد

م  مي باشد در غير اين صورت  بـا ورود هـوا، الينرهـاي    سرعت عمل كارگر شيردوش مه
معمـوال بـر روي خرچنگـي ، منفـذ يـا      . ديگر وصل شده ممكن است از پستان جـدا گردنـد  
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سوراخي وجود دارد  كه با  ورود هوا از ايـن  منفـذ شـير دوشـيده شـده  از پسـتان گـاو        
  .ازخرچنگي به طرف لوله هاي شير منتقل مي گردند

به آن  ارتباط دارند ،  سالم بودن آنهـا   وينكه تنها الينرها به پستان  گاو متصل با توجه به ا
بسيار مهم مي باشد ، در غير اين صورت پستان گاو صدمه ديده  و آن را مستعد ابتال  به 

بنابراين يكي از وظايف اصلي كارگر تعويض به موقـع ايـن الينرهـا    . ورم پستان  مي نمايد
جنس الينرها و مدت زمـان مـورد اسـتفاده ،  در تعـويض آنهـا نقـش       بطور كلي . مي باشد

اساسي دارندكه بايد بر اساس پيشنهاد  كارخانه سازنده ،  نسبت به تعـويض آنهـا  اقـدام    
آنچه امروزه در دامداري ها رعايت مي گردد و بر روي برچسب الينرها نيـز نصـب   . نمود

ستفاده  از الينر حتي اگر از نظر ظاهري نيـز   بارا 2500گرديده است ، اين است كه   بعد از 
  .مشكلي وجود نداشته باشد ، بايد آنها را تعويض نمود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

يكـي از آنهـا بـه صـورت     . امروزه دو نوع  الينر در دستگاه شيردوشي  استفاده مي گردد
نوع ديگر آن توسط قطعه شفاف  و شلنگ هـاي كوتـاه    . مستقيم به خرچنگي متصل ميشود

ديگري به خرچنگي متصل مي گردد كه تفاوت زيادي با يكديگر ندارند و فقط در الينر هاي 
  .داراي واسط شفاف ، شير خروجي هر الينر قابل رويت مي باشد
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  )جار  ( جمع آوري شير  شيشه
يكي از وظايف اصلي  كارگر يا كارشناس شيردوشي ،  ثبت توليد شير گاوها مي باشد تـا  

از طرفـي نبايـد   .ت جهت بهبود مديريت ، تغذيه و اصـالح نـژاد اسـتفاده نمايـد    از اين اطالعا
  .اجازه  داد كه هيچگونه ناخالصي و لخته خون  وارد شير سردكن گردد

، قابل ثبت و نمونه گيري مدرج هستند،  ميزان شير توليدي باتوجه به اينكه جارهاي موجود
 .است 

  :ده است و ميلكومتر جايگزين جار گرديده استبداليل زير  جار از دستگاه حذف ش      
  اشغال فضاي زيادي از چاله دوشش  -
 امكان شكسته شدن جار  -

 نياز به پمپ خالء قوي تر  -

 نياز به شستشو و استفاده از مواد شستشوي بيشتر  -

ميلكومتر ها طوري طراحي شده اند كه بر اساس حجمي كه دارند بخشي از شـير توليـدي   
بـا توجـه بـه اينكـه     .  وارد آن گرديده و بقيه شير مستقيما وارد لوله هاي شـير مـي گـردد   

ميلكومتر نيز مدرج مي باشد ، مي توان ركوردگيري و نمونه گيري از آن را نيز بـراي هـر   
  .گاو انجام داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

                                                                 11  

  تانك جمع آوري شير يا رسيور 
براي جمع آوري شير توليدي از واحدهاي دوشش و جداسازي شـير از هـوا ،  از رسـيور    

بـراي جلـوگيري از كـار    . رسيورها ممكن است شيشه اي يـا اسـتيل باشـند   . استفاده گردد
ور مداوم پمپ شير، در داخل رسيور سنسوري وجود دارد كه با ورود شير به داخل رسـي 

شناور به سمت باال حركت كرده و بعد از برخورد با سنسور ، از طريق كليد الكتريكي پمپ 
  .شروع به كار نموده و شير را تخليه مي كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تله بهداشتي يا تله شير
... همانگونه كه قبال اشاره شد هيچگونه ماده خـارجي اعـم از شـير ، آب ، مـواد شـوينده و     

يكي از اجزايي كه از ورود مواد ذكر شده جلو گيري مي كنـد ،  . ارد پمپ خالء گردد نبايد و
اين تله يا مستقيما روي رسيور نصب مي  گردد و يا اينكه توسط لولـه  . تله بهداشتي است 

چنانچه به هر دليلي از جمله اشكال در پمپ شير و يا خـراب شـدن   . اي به آن مرتبط است 
يه نگردد ، شير به داخل تله آمده و با توجه اينكه داخل آن شناور سنسور، شير رسيور تخل

وجود دارد ، اين شناور باال آمده و مسير خالء را بسته و اجازه ورود مواد خارجي را بـه  
  .داخل لوله هاي خالء نمي دهد

 تله بهداشتي

  رسيور

 پمپ شير



  

                                                                 12  

  پمپ شير
ر عالرغم اينكه شير توليد شده از گاو ، توسط خالء موجود در لوله هـاي شـير بـه رسـيو    

منتقل مي شود،  انتقال شير از رسيور به شير سردكن به كمك خالء امكـان پـذير نبـوده و    
پمـپ شـير داراي شـير    . نياز به پمپ كمكي مي باشد تا شير را به تانك شير منتقـل نمايـد   

  . يكطرفه بوده و از ورود هوا به داخل سيستم جلوگيري مي كند
  

  روش شيردوشي با ماشين
فاده از ماشين شير دوشي ، در ارتباط با شناخت دستگاه و روش ضروري است جهت است

كار شيردوشي  آموزش الزم به كارگر داده شـود و از تغييـر و جابجـايي كـارگران شـير      
  .دوش ، تا حد ممكن اجتناب كنيد تا از تجربه بدست آمده كارگر حداكثر استفاده گردد

ا را با آب گرم و صابون يا مـاده  كارگر شيردوش بايد قبل از شروع كار شيردوشي دسته
بايد به كارگر  تاكيد شود  حتمـا از پـيش بنـد و چكمـه مناسـب      . ضد عفوني كننده بشويد 

وسايل و مواد مورد نياز را آماده نموده تا در صورت نياز از آنها اسـتفاده  . استفاده نمايد
ات مـورد نيـاز ،   دستگاه شيردوشي را از نظر سالم بودن و نصب وسـايل و تنظيمـ  . نمايد 

  .فشار خال را توسط خالء سنج  بررسي نمايد ه ودوكنترل نم
  .استيادآوري مي گردد ، انجام صحيح و به ترتيب روش شيردوشي ،  بسيار مهم 

  
  
  
  
  
  

  :مراحل كار به صورت زير مي باشد
  .ابتدا دستگاه را روشن نموده و گاوها را  وارد سالن شيردوشي نماييد -
ن و شستن آلودگي هاي پستان ،  فقط سر پستانكها را بشوييد و از جهت تحريك پستا -

شستن كل پستان خودداري نماييد ، چون ممكـن اسـت قطـرات آب باقيمانـده درروي     
 .پستان در هنگام شيردوشي وارد الينر شده و شير را آلوده نمايند
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ه خروج شـير  سپس براي تحريك پستانها جهت ترشح هورمون اكسي توسين ، كمك ب -
از پستان و خشك نمـودن آبهـاي دور سرپسـتانك ،  از دسـتمال يـا كاغـذهاي يكبـار        
مصرف براي هر كدام از كارتيه ها اسـتفاده نماييـد تـا در صـورت آلـوده بـودن يـك        

 .كارتيه ، ميكروبها به ساير كارتيه ها منتقل نشوند 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

ن كارتيه مبتال به ورم پسـتان و يـا   براي خروج آلودگي از سرپستانك ها  و مشخص نمود
كارتيه داراي لخته خون و چرك چند قطره اول شير را با دست بر روي  صـفحات مشـكي   

 )استفاده از استريپ كاپ) ( رگ زدن( بريزيد 
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بايـد دقـت نمـود تـا هـيچ گونـه       . در اين مرحله الينرها را به پستان گاو وصل نماييـد   -
. ان از وصل نمودن نادرست الينر ها باشد به گـوش  نرسـد  صداي غير معمول كه نش

در اين  مرحله سرعت كار كارگرشيردوش ،  بسيار مهم مي باشد ، چون در صـورت  
عدم داشتن سرعت مناسب ، امكان افتادن هر كدام از الينرها بروي كف سالن و آلوده 

 .شدن آنها وجود دارد
 .ددامروزه پس دوشي با ماشين  پيشنهاد نمي گر -
در پايان شيردوشي با قطع نمودن  خالء توسط ضامن روي خرچنگي و جـدا  نمـودن    -

انجـام صـحيح كـار در ايـن     . آرام يكي از الينرها مي توان بقيه الينر هـا را جـدا نمـود   
 .مرحله،  از پارگي رباط ها و آويزان شدن پستان و سرپستانك ها جلوگيري مي كند

را ضد عفوني و در محل مناسـب آويـزان نماييـد تـا      پس از جدا نمودن الينرها ،  آنها -
 .براي دوشيدن گاوهاي ديگر استفاده گردد

  
  
  
  
  
  

  

 
پستان گاوها  را با توجه به اينكه اسفنگتر سرپستانك تا مدتي پس از دوشش باز بوده  -

، جهت جلوگيري از ورود ميكروب به داخـل پسـتان از يـك مـاده ضـدعفوني مناسـب       
پسـتان را مـي تـوان بـه صـورت غوطـه ور در مـاده        . فاده نماييـد مانند تيت گارد است

 .ضدعفوني يا با روش اسپري نمودن ضدعفوني نمود 
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در پايان گاوها را بيرون از سالن بـرده و كـف سـالن  شيردوشـي را بـراي اسـتفاده        -
 .گاوهاي بعدي شستشو نماييد

  سرد نمودن شير 
مل رطوبت ،غذا و دما نياز دارند تا بـه سـرعت رشـد    بطوركلي ميكروب ها براي رشد به سه عا

شير از جمله موادي است كه هر سه عامل مورد نياز ياد شده را دارد و تنها مي تـوان بـا   . كنند
هر چه  زمـان سـرد نمـودن    . كم كردن دماي شير، محيط را براي رشد ميكروب نامناسب نمود

براي اين كار از . روبي شير  كاهش مي يابدشير كوتاه باشد ، رشد ميكروبها كم شده و بار ميك
امروزه در دامداريهاي بزرگ كه ميزان شير  آنها  نيـز زيـاد   . شير سرد كن  استفاده  مي گردد

سـاعت  نيـاز     4-6زيرا در يخچال ها بـه زمـاني حـدود    . بوده از پليت كولر استفاده مي نمايند
اده از پليت كولر شير بال فاصله و در زمـان  درجه برسد ،  اما با استف 4بوده تا حرارت شير به 

عبور از داخل پليت ها سرد شده و به شيرسردكن ها منتقل مي شود و شير سردكن ها در اين 
در دامداري هاي بزرگ . درجه را به عهده دارند 4صورت فقط وظيفه نگهداري شير در حرارت 

تـانكر شـير منتقـل مـي گـردد تـا بـه        بالفاصله بعد از عبور شير از پليت كولر، شير مسقيما به 
  . كارخانه فرآوري انتقال يابد

  
  
  
  
  
  

  
  شستشوي دستگاه شيردوشي

بطور كلي بايد شير باقيمانده در دستگاه ، به خارج منتقل شده و دستگاه به نحوي شستشو 
شستشوي  بنابراين در زمان. گردد كه باعث جلوگيري رشد ميكروبها در داخل دستگاه گردد

  .بايد تمام قسمتهايي كه شير وارد آن شده را ، شستشو داددستگاه 
قبل از شروع كار شستشو بايد آب گرم و سرد مناسب از نظر دما و فشار در اختيار داشت و 
مواد شوينده دستگاه را آماده نمود و تنظيمات مورد نياز دستگاه را از مرحله دوشش به 

ه نيز مانند روش دوشش بايد به ترتيب و مراحل شستشوي دستگا. مرحله شستشو انجام داد
  .بطور صحيح انجام شوند تا شستشو به صورت كامل انجام گردد

 
 



  

                                                                 16  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل شستشوي دستگاه شيردوشي
ابتدا از آب معمولي يا سرد استفاده مي گردد تا شير باقيمانده در دسـتگاه خـارج گرديـده       -

ايـن كـار را تـا خـارج شـدن      . ستگاه نچسبدو پروتئين هاي شير منعقد نشده و به ديواره د
  .كامل شير و طبيعي شدن رنگ آب ، بايد ادامه داد

، آب گرم را از لوله ها عبور داده تـا در  )مخصوصا در زمستان ( براي گرم شدن لوله ها   -
 .زمان استفاده از سود درجه حرارت آب مناسب باشد

ميـزان  .از سود استفاده مي گـردد   در اين مرحله جهت حل شدن و از بين رفتن چربي ها ، -
سـود را در  . شـود سود مورد نياز با توجه پيشنهاد شركت سازنده دستگاه ، بايد استفاده 

درجه در وان ، به آن )75 -80(داخل سطل آبي حل نموده و پس از تنظيم مقدار ودماي آب 
و پـس از آن   دقيقه در دستگاه گردش 10 -15در اين مرحله آب بايد به مدت . اضافه نمود

  .آب را تخليه نمود 
براي كم كردن  غلظت سود، بايد ابتدا مقداري آب معمولي به سيستم اضافه نمود تـا سـود    -

  .موجود خارج گردد
در . بعد از اين مرحله براي خنثي نمودن سود ،  از اسيد مناسب دستگاه استفاده مي شـود  -

در داخـل  دقيقـه بايـد    10-15مدت درجه استفاده مي شود و به  75اين مرحله نيز آب گرم 
 .نمايدسيستم گردش 

 .پس از خارج كردن اسيد بايد از آب گرم خالص ، براي شستشوي دستگاه استفاده نمود -
 

  درصد آب در گـردش داخـل    5/1تا  1يادآوري مي گردد ميزان سود واسيد مورد استفاده
 .دستگاه مي باشد

ج گرديده و آويزان مي شوند تا آب باقيمانـده در  در پايان كار نيز الينرها از محل شستشو خار
كف سالن ها و آلودگي هاي موجود بر روي .آنها تخليه و براي مرحله بعد آماده استفاده باشند
  .ديوار ها و لوله هاي شيردوشي را كامال بشوييد
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  نكته هاي مهم 

 شناخت كلي دستگاه شيردوشي يكي از وظايف اصلي كارگر شيردوش مي باشد.  
 كاربردن صحيح دستگاه شردوشي از مبتال شدن گاو به ورم پسـتان جلـوگيري مـي    ب
  .كند
  اجراي مراحل شيردوشي و ترتيب آن نقش مهمي در سالمت پستان دام و تميزي شير

  .توليدي دارد
    شستشوي پستان در ابتداي شيردوشي سبب كم شدن بار ميكربي و تحريـك پسـتان

  .ي شودجهت ترشح اكسي توسين از هيپوفيز م
     شستشوي دقيق دستگاه شير دوش در پايان شيردوشي سبب كـاهش بـار ميكروبـي

  .شير مي گردد
 
  

  خودآزمايي
  :دامداران گرامي شما مي بايست پس از مطالعه اين نشريه به سواالت زير پاسخ دهيد

  .اجزاي مهم دستگاه شير دوش ثابت را نام ببريد -1
 وظيفه پولساتور و رگوالتور چيست؟ -2
 .يردوشي با دستگاه را نام ببريدمراحل ش -3
 چرا در پايان شيردوشي بايد از ماده ضدعفوني كننده براي پستان  استفاده كرد؟ -4
 .نام ببريد به ترتيب مراحل شستشو و ضدعفوني دستگاه شير دوشي را -5

  
  

  :نديتوانند به منابع زير مراجعه نما يعالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر م
 نهاي گاوداري ،مهندس جمشيد پيشكاركاربرد و سرويس ماشي -1
 ماشين آالت ،مهندس خزايي و مهندس ظهيرالديني –گاوداري صنعتي  -2
 بيوسنتز شير ،دكتر مسعود هاشمي -3
 ماشينهاي  دامپروري ،مهندس شهرام كياني -4
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  :هين و بهره برداران نشريمخاطب

   ين و عالقمندان بخش دامپرويدامداران، مروج
 
 
 
 

  يردوشيش ين هايناخت و كاربرد ماشش: عنوان نشريه
  )يكارشناس ارشد علوم دام(مهندس مسلم پرمون: نويسنده

  مهندس علي محمد حسيني: تكنولوژيست آموزشي
  :ناشر

  سازمان جهاد كشاورزي استان تهران
  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  اداره رسانه هاي آموزشي
  :باهمكاري

  طبيعي استان تهران سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

ـ سـازمان جهـاد     28تهـران ـ خيابـان سـيد جمـال الـدين اسـدآبادي ـ نـبش كوچـه           : آدرس
كشاورزي استان تهران ـ طبقه دهم ـ مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي ـ اداره رسانه هاي    

  021-81122944: آموزشي ـ تلفن
 ب
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  
  
  

  يجيه تروينشر

  
  شناخت و کاربرد

  يردوشيش ين هايماش
  
  
  
  
  
  : ناشر
  جهاد كشاورزي استان تهران مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي
  

  :باهمكاري
  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران

 الف
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  دامدارن و بهره برداران عزيز
  :اده صحيح از ماشين شيردوشي به اهداف زير خواهيد رسيدآيا مي دانيد با استف

 باالبردن كارايي دستگاه شيردوشي  
 بدست آوردن شير تميز و كاهش بار ميكروبي  
 سالمت پستان دام  
 راحتي و سالمت كارگر شير دوشي  

 
  
  
  

  ز؛يدامداران عز
  ر، يش يد تنها با كم كردن دمايدان يا ميآ

  ب ها نامساعد كرويرشد م يط را برايتوان مح يم
  .ر را كاهش داديش يكروبيو بار م


