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 : عنوان مقاله

 توليد پودر پروتئيني از پساب آب پنير جهت درمان اسهال گوساله ها فرآيند مطالعه

 زهرا استخر : نويسنده

 : زير نظر

 دكتر بيژن هنرور

 دكتر فريبا مكارمي

 : چكيده

 ودن  مواد آب  پنير كه محصول جانبي  توليد پنير مي باشد٬  يكي از پساب هايي است كه به علت دارا ب

 ساالنه حدود . باال٬  از جمله آالينده هاي  محيط زيست  بشمار مي آيد BOD و COD فراوان و مغذي

 به 600  توجه  مغذي حتي االمكان با  ريختن اين ماده  دور  از  امروز  كه  توليد  كشور  در  پنير  تن آب   هزار

 ت بااليي از پروتئين هاي  محلول  بر آب پنير  داراي غلظ . مشكالت زيست محيطي  جلوگيري  مي گردد

 تا 5/8 تا 5/6 بين PH گرم سديم آلژينات  در 100 آب است  كه با توجه به مطالعات  انجام گرفته توسط

 را حذف كرده  و مانع از آلودگي  محيط زيست مي شود و نيز مي تواند ss درصد وزني 85 و COD درصد 22

 آب پنير موثر واقع شود و از آنجا كه غير سمي است از پروتئين بدست آمده در جداسازي  پروتئين از فاضالب

 شايان ذكر است كه ارزش بيولوژيكي  پروتئين  تفكيك شده   از . بصورت  مستقيم مي توان استفاده كرد

 سنتز آب پنير  بر ديگر منابع طبيعي  سرشار  از پروتئين  برتري دارد  و نقش به سزايي  در بهبود راندمان

 در صورتي  كه برنامه مديريت . پروتئين  ميكروبي دارد  و در درمان اسهال   گوساله ها  موثر مي باشد

 درصد گوساله ها   ممكن است  بين 100 تا 90 كلستروم  در  گوساله  ها دست انجام نشود ٬  در حدود

 مبتال شوند 15 تا 5  به اسهال    مرگ تعداد . روز   به   اين حتي منجر  كه در  مي گردد   نيز   آن ها  از  ي 

 مطالعه  با روش توليد پودري  با  استفاده از  پروتئين   تغليظ  شده از آب پنير  و افزودني هاي خاص مي

 . درصد  مشكل اسهال  در گوساله ها را از بين برد 80 توان تا

 اسهال – محيط زيست  پساب  پروتئين – آب پنير : كلمات كليدي

 مقدمه

 يكي از مشكالت مربوط به پنير سازي مصرف آب پنير ميباشد كه به ازاي هر تن پنيري  كه  توليد مي شود

 پنير مايعي به رنگ سبز ليمويي  مي باشد  كه در طي فرآيند [1] تن  آب پنير حاصل مي شود 8  آب 

 حاصل مي ش  شير    جداسازي پروتئين هاي منعقده  پس از    پنير٬  نتيجه . ود تهيه  در  شيرين   آب پنير

آب پنير اسيدي . بدست مي آيد 6/5 حدود PH محصوالتي  كه حاصل   عمل آنزيم هايي از نوع  رينت  در
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 انعقاد   شدن در نتيجه  محصول فرعي  حاصل از توليد آن دسته از محصوالت  لبني  است  كه در آن ها

 كمتر 1/5 حدود PH اسيديفيكاسيون در  الكتوز٬ . مي باشد يا  از  اي كه  مايعي رقيق شده    آب پنير٬

 مواد جامد  مي %6 پروتئين٬  مواد معدني  و مقادير اندكي چربي تشكيل  يافته است   و شامل تقريبًا

 [2] . را پروتئين تشكيل مي دهد %7/0 يا بيشتر   از آن  را الكتوز و حدود %70 باشد كه حدود

 ي  توليد كازئين  نيز هست اما از آب پنير حاصل  از  توليد پنير از لحاظ مقدار  بيشترين آب پنير  محصول جانب

 [3] . آب پنير را همراه دارد kg 5/47/2 پنير٬  توليد kg 45/0 توليد . اهميت را دارد

٬   طي سال ها  جهت تغذيه در  به كشاورزان   شامل برگردان آب پنير  روش هاي سنتي مصرف آب پنير 

 تمركز توليد  پنير . وانات٬ پخش كردن  روي مزارع   يا تخليه آن  به درون آب هاي جاري معمول بوده است حي

 در كارخانجات  بزرگ مسئله آب پنير را تشديد كرده است   و اين ضرورت  را ايجاد كرده  كه آب پنير در توليد

 . بكار برده  شود

 بيان  چنين    مي توان  را  پنير  آلودگي آب  تقاضاي تاثير  مورد  اكسيژن    ميزان  اينكه  به  توجه  با  كه    كرد

 ساعت 24 آب فاضالبي است  كه در طي (BOD) براي  تجزيه  يك ليتر آب پنير معادل (BOD) بيولوژيكي

 . توسط يك نفر توليد  مي شود

 60 يد  پنير در حدود معادل تول ) ليتر در روز باشد 000/500 اگر آب پنير  يك كارخانه بزرگ  پنير سازي  حدود

 مي بينيم  كه  ظرفيت كارگاه  تصفيه اي  كه براي تصفيه بيولوژيكي آب پنير الزم  است معادل ( تن در روز

 اين [4] ظرفيت كارگاه٬ تصفيه ي است كه  آب فاضالبي يك جمعيت نيم ميليوني را تصفيه بيولوژيكي كند

 اد جامد آب پنير غير ممكن است٬  يك راه حل باقي مي به روشني نشان مي دهد  كه تجزيه بيولوژيكي مو

 به خود معطوف كرده  ماند  كه بازيابي  مواد جامد است٬  استفاده از مواد جامد  آب پنير توجه زيادي  را

 . است

 پيشنهاداتي  را در مورد مصرف مواد جامد آب پنير در توليد غذاي انسان ارائه (1978) رابينسون و تمين

 . و تاكيد كردند كه هزينه ها  بايد صرف بازيابي  مواد جامد گردند تا كارگاه هاي  تصفيه فاضالب دادند

 3 سال قبل٬  بيش از 20 در حدود
2 

 آب پنير توليد شده  دور ريخته  مي شد و هنوز هم مقدار زيادي  از آن

 ر هر زمينه استفاده صحيح در اين مدت طرح هاي زيادي  د . به عنوان يك ماده زائد در نظر گرفته  مي شود

 بنابراين اگر  ما انتظار داريم  كه در سال هاي آينده  از . از مقادير بسيار بااليي  آب پنير اجرا شده است

 تمام آب پنير حاصل از صنايع  پنير سازي در جهت  مثبت استفاده الزم  است تكنولوژي هاي  پيشرفته اي

 . به كار گرفته شود

: پنير تعريف آب
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 در مراحل عمل آوري شير كه با استفاده از  رنين به منظور  توليد پنير  صورت مي گيرد كازئين شير رسوب

 داده شده  و جدا مي گردد  و همراه با آن بخش عمده چربي تقريبًا نيمي  از كلسيم٬ فسفر ٬ موجود در

 دد آب پنير تازه ناميده مي شود  تركيب شير هم گرفته مي شود  مابقي كه بعد  از اين مراحل  آماده مي گر

 واحد شير مايع  حدود يك 10 اين مايع  تابع تركيب  شير و همچنين نوع پنيري كه ساخته مي شود  از هر

 درصد آب و داراي حدود نيمي از 93 آب پنير حاوي بيش از . واحد آب پنير  بدست مي آيد 9 واحد پنير و

 نير  كه بعنوان پسابي   كه در طي فرايند توليد پنير بدست مي آيد ارزش هاي غذايي شير است  و آب پ

 آب پنير  داراي غلظت بااليي از . داراي مواد با ارزش  هم از لحاظ تغذيه و هم از لحاظ خواص  مي باشد

 . الكتوز است 4/6% پروتئين 84 ٬% ماده خشك  7.7 ٬% آب پنير داراي . پروتيين هاي محلول بر آب است

 : وتئين هاي آب پنير پر

 بوسيله روش هاي  كازئين   اگر    مي باشند  عمومي پروتئين هاي سرم شير  نام   پروتئين هاي آب پنير

 رسوبي مثل افزودن  اسيدهاي معدني  از شير بدون  چربي حذف  گردد  در بخش محلول٬   يك گروه از

 اثر حرارت طوالني  دناتوره  نمي شوند پروتئين ها بنام پروتئينهاي سرم شير باقي مي مانند  كه حتي در

 ولي مي توان آن ها را  بوسيله پلي الكتروليت  ها مثل آن ها همچنين  در نقطه ايزو الكتريك رسوب نكرده ٬

 پلي ) اغلب از اين مواد در فرآيندهاي  بازيابي پروتئين هاي آب پنير٬ . كربوكسي  متيل سلولز  رسوب داد

 ب ( الكتروليت ها  و همراه  دما  از  تركيبي   كلي و . استفاده مي گردد PH ا  بطور  پنير  پروتئين هاي آب

 بعنوان . آلفاكتالبومين به طور شاخص از ارزش تغذيه اي بااليي برخوردارند  آلفاالكتولبومين ٬ اين پروتئين را

 باشد  مي  موجود    پستانداران    تمام  شير  در  و  مي شناسد  پنير  آب  پروتئين  شاخص هاي  از  . يكي

 آلفاالكتولبومين نقش مهمي  را در ساخته شدن  الكتوز  دارا مي باشد و بتاالكتوگلوبولين عمده ترين بخش

 همچنين ايمونوگلوبولين ها و ديگر پروتئين هاي  كمياب . پروتئين آب پنير در شير گاو  را تشكيل مي دهد

 مي  از آن ها  مورد بررسي  قرار گرفته ويژگي  تعداد ك . كه جز پروتئين هاي ناجور دسته بندي مي گردد

 و    مواد مهمي از لحاظ  تجاري از سرم شير  ممكن است   آينده    بررسي هاي  بيشتر در  كه با  است 

 . پروتئين هاي آب پنير جدا گردند

 . از آن جمله مي توان  به الكتوفرمين   و الكتوپراكسيداز   كه در داروسازي  و صنايع  غذايي كاربرد دارند

 . در حالت كلي آب پنير از نظر الكتوز٬  مواد معدني  و ويتامين ها  و پروتئين ها غني است

 . الكتوز  يك دي ساكاريد متشكل از  گلوكز  و گاالكتوز  و تنها كربوهيدرات  مهم موجود   در آب پنير  است

 توليد كنن  باكتري هاي    رشد مناسب   الكتوز  كه   كه با تحقيقات نشان  مي دهد   را  اسيد الكتيك   ده 

. افزايش مي دهد باكتري هاي  مولد فساد  نامناسب رقابت  مي كند ٬
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٬   پروتئين  هاي آب پنير شامل سديم   در  يون هاي كلرونيرويون هاي تركيبات عمده معدني   پتاسيم  و

monovalent ليسريدهاي چربي شير ليپيدها   نيز در مقادير كم  شامل گ . منيزيم و فسفات است كلسيم ٬ 

 . و فسفوليپيدها و ليپو پروتئين هاي  است كه مسئول  غشا گلبول  چربي در شير هستند

 كازئيني طي  كلسيم كلوئيدي  مسيل هاي   مقدار فسفات   نامحلول  بودن   به علت   آب پنير اسيدي 

 باالتري از  مواد معدني اسيديفيكاسيون و يا كشت  دادن شير  با باكتري اسيد  الكتيك  ٬  حاوي غلظت

 . نسبت  به آب پنير  شيرين است

 چندي است كارشناسان تغذيه دريافته اند كه ارزش بيولوژيكي  پروتئين تفكيك : ارزش بيولوژيكي آب پنير

 اين پروتئين ها  حاوي اسيدهاي . شده از آب پنير بر ديگر منابع طبيعي  سرشار از پروتئين  برتري دارد

 ترئونين و ليزين  بيشتري نسبت ٬لوسين ٬ ي بيشتري  از پروتئين شاخص و همچنين  تريپتوفان آمينه ضرور

 به  پروتئين تخم مرغ كامل  هستند  ارزش بيولوژيكي پروتئين هاي گياهي نظير گندم٬ ذرت و برنج  را مي

 . توان با استفاده از پروتئين هاي آب پنير  افزايش داد

 نيوتن بر متر مربع 4000084000 كشش سطحي آب پنير : ي آب پنير خصوصيات فيزيكي و شيمياي

 مي شود  زياد    ميزان  اين  حرارت  كاهش درجه  و  خشك  مواد    افزايش كلي  با  و    خصوصيات . بوده

 وزيسكوزيته  آب پنير  تغليظ  شده نه تنها در  شرايط راندمان  تبخير بلكه در بهبود  عمليات نيز با اهميت مي

 رسي هاي  به عمل آمده  نشان مي دهد  كه  هيدروليز  الكتوز  سبب كاهش وزيسكوزيته مي بر . باشد

 . شود

 پروتئين هاي آب پنير  به علت پروفيل  كلي آمينو اسيد٬  وقتي كه به عنوان  يك ماده غذايي مورد  استفاده

 بوجود مي آورند . قرار مي گيرند  الكتالبومين  دومين  ال آلفا به عنوان مث . فوايد تغذيه اي  بيشتري را

 و بنابراين ( پيش ساز ويتامين نياسين ) پروتئين  آب پنير است كه داراي تعداد زيادي آمينو اسيد  تريپتو فان

 ميلي گرم 60 يك نياسين معادل  ٬ بعنوان يك ميلي گرم از نياسين يا . منبع خوبي  از نياسين  معادل است

 نياس  شامل سنتز تريپتوفان تعريف مي شود  براي متابوليسم   يك كوآنزيم ضروي   بخشي از  ين بعنوان 

 اين ويتامين  سالمتي پوست٬  اعصاب و . تنفس بافت ها  و مصرف كربوهيدرات تعريف مي شود چربي ٬

 قابليت هضم . دستگاه گوارش را بهبود مي دهد  و به هضم  و افزايش اشتهاي  معمولي كمك  مي كند

 دانشمندان ثابت كرده . راتب از قابليت هضم پروتئينهاي با ساختار ساده تر ٬ سريع تر است اين مواد  به م

 اند كه اين قابليت ارزنده  به نوبه خود  موجب افزايش  اسيدهاي آمينه  موجود در  پالسما  و افزايش سنتز

. پروتئين مي شود
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 مشكالتي  كه  آب پنير در محيط زيست ايجاد مي كند

 ن  نيز مانند  ساير كشورها  پنير يكي از فرآورده هاي لبني  است كه توليد  و مصرف آن از روزگاران در ايرا

 قديم  در ميان ملل  رواج داشته است پنير طي  مراحلي چون آماده سازي شير٬  مايه زني شير  و ايجاد

 درصد٬  بسته بندي  و 22 ر آب نمك غوطه  ور كردن  پنير تازه د پنير تازه ٬ دلمه٬  آبگيري از دلمه  و تشكيل

 : رسيدن  پنير تهيه  مي شود  در خط توليد  پنير معموًال  سه نوع پساب  توليد مي گردد  كه عبارتند از

 اين    پساب  عمده  قسمت  كه      مخازن  و  ظروف    شوي  شست     به  ي  مربوط  عمومي  هاب  پساب

 . كارخانجات مي باشد

 درصد حجم كل پساب را تشكيل مي دهد  و پساب مربوط  به 10 تا 2 پساب مربوط  به آب نمك  كه حدود

 شايان ذكر ) آب پنير كه به علت  دارا بودن مقدار  زيادي قند الكتوز داراي آلودگي  قابل توجهي مي باشد

 ياد نمي شود و به علت داشتن مواد  است كه در بسياري از كشورهاي  جهان از آب پنير بعنوان پساب 

 آب پنير  داراي غلظت  متوسط اكسيژن  مورد ( طي  فرايندهاي به مصارف متعددي مي رسانند مغذي آن را

 ميلي گرم  در ليتر 35000,68000 به ترتيب (BOD) و اكسيژن  مورد نياز بيولوژيكي (COD) نياز شيميايي

 آن يك امر ضروري اس  تصفيه       اين صنعت٬  قوي پساب     آلودگي   بواسطه بار    ت و ورود آن مي باشد 

 . بدون تصفيه  به آب هاي  پذيرنده مي تواند  مشكالت  عديده اي  را بوجود آورد

 دو روش  تعيين ميزان  آلودگي

 COD , BOD روش هاي  تعيين درجه  آلودگي فاضالب

 باكتري : (BOD) دي – او – تعيين مقدار  بي  الف  از جمله موجودات  زنده در  فاضالب  دو گروه 

 . تند  كه به تصفيه فاضالب  كمك مي نمايند هس

 گروه نخست  باكتري هاي هوازي  مي باشند  كه اكسيژن محلول  در فاضالب  را جذب كرده٬  مواد آلي  را

 يا بصورت  تغذيه  و يا بوسيله ي ترشح دياستازرهايي اكسيد   نموده  و به تركيبات  پايدارتر  معدني تبديل

 توليد  و شمار  باكتري ها CO 2 گاز عل  و انفعال   گاز    اكسيژن   مصرف شده ٬ در اين ف . مي نمايند

 . افزايش مي يابند

 گروه دوم  باكتري هاي  بي هوازي   هستند  كه اكسيژن مورد نياز خود را تجزيه ي  نمك هاي موجود   در

 توام با ايجاد گازهائي  مانند اسيد گاز اين باكتري ها . فاضالب  بدست آورده  يعني آن ها  را احيا مي كنند

 و متان بوده   و از اين رو  اين فرايند همراه با تعفن و بوئي  ناخوشايند ( هيدروژني  سولفوره ) سولفوريك

 . مي باشد

عبارتست از  تعيين مقدار اكسيژن الزم  كه بايد  به فاضالب داده شود  تا باكتري هاي ( دي  او – بي ) تعيين
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 آلي  موجود در فاضالب   را اكسيد نموده  و به موادي  پايدار  نظير نمك هاي  معدني تبديل هوازي مواد

 تعيين كننده  مقدار BOD در حقيقت . فاضالب در زمان هاي مختلف تغيير مي كند BOD سازد  بنابراين مقدار

 آبي در حدود BOD اگر . بود اكسيژن   مورد لزوم براي ثبوت  بيولوژيكي   مواد آلي نمونه مورد نظر   خواهد

 . آلوده است 5 برسد  مشكوك و بيشتر از 3 ميليگرم   در ليتر باشد   آب خوب و اگر  به  حدود 1

 سي : ب  مقدار    (COD) دي  او – تعيين    مواد :  و  آلي   مواد    براي اكسيداسيون  اين روش   در

 ننده هاي  قوي مانند  پرمنگنات پتاسيم   و يا اكسيدپذير  ديگر كه در فاضالب   يافت مي شوند  از اكسيد ك

 . دي كرومات پتاسيم   استفاده مي شود

 وزن 0/25 در صورتيكه از پرمنگنات  پتاسيم  استفاده شود  وزن اكسيژن  در نزديك به

 (DV) عمل اكسيداسيون  در صورت استفاده  از  دي كروما ت پتاسيم . مي باشد (PV) پرمنگنات  پتاسيم

 لت قويتر  بودن آن بيشتر  انجام مي گيرد  براي استفاده   از مواد نامبرده  نخست  آن ها را در محصول به ع

 عبارتست از COD اسيدي حل كرده  و سپس به فاضالب  مي افزايند و ده دقيقه گرماي دهند در حقيقت

 معموًال با COD وجد در آن مقدار ميزان اكسيژن  مورد نياز  براي اكسيداسيون  مواد قابل  اكسيداسيون ٬  م

 با وجود BOD استفاده  از  يك عامل  اكسيد كننده  قوي در محيط اسيدي   قابل اندازه گيري است تعيين

 ارزش  فراوان به همراه  دو نكته ضعف  اساسي است  اولي طوالني  بودن مدت آزمايش  و دومي امكان

 COD در تماس با مواد آلوده  در اين مدت طوالني  از اينرو مسمون شدن  ميكروارگانيسم   هاي مورد نظر

 . ارزش فراواني  پيدا مي كند

 بررسي  بدست آوردن پروتئين آب پنير

 : با توجه به مطالعات انجام گرفته  در اينجا به دو روش  بدست آوردن  پروتئين آب پنير مي پردازيم

 استفاده  از  سديم آلژينات 1

 خشك كردن پاششي استفاده ازر 2

 استفاده از سديم آلژينات

 بر اساس آزمايش هاي  انجام شده   در رابطه با  مقايسه پليمرهاي طبيعي و منعقد  كننده هاي شيمياي

 n Na o H C واستفاده از سديم آلژينات [11] در كاهش بار آلي  آب پنير ) (   اين تركيبات  كه همان نمك 6 7 6

 لي ساكاريد ها ست و بعنوان  منعقد كننده  از آن استفاده مي شود آلژينيك  اسيد است  از خانواده هاي  پ

 از خواص آن  مي توان . سديم آلژينات بصورت پودر  يا دانه موجود  و داراي رنگ سفيد  مايل به زرد است

 ك منبع كلسيم  مي تواند به صورت  انواع نم . تركيب  با يون كلسيم٬   توليد نوعي ژل  خوراكي را نام برد

 . هاي  كربنات٬  سولفات٬  كلريد  فسفات يا حتي   تارتارات  كلسيم باشد

كلسيم كلريد   در آب محلول است و در صورتيكه  به ميزان كافي سديم آلژينات  به آن اضافه گردد كلسيم
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 . آلژينات رسوب خواهد كرد

 ماده منعقد

 كننده

 درصد حذف بهينه PH ميزان مصرف

GOD 

 درصد حذف

SS 

 100 7.5 22 85 يم آلژينات سد

 توجه  به  اين نكته سديم آلژينات  منشا طبيعي  دارد و زيست تخريب  پذير است  در نتيجه  نه تنها  با

 آسيب  به محيط زيست نمي رساند بلكه   رسوب حاصل  از آن  را مي توان  به عنوان خوراك  دام مورد

 نكته كه سديم آلژينات  در  جداسازي پروتئين از فاضالب هاي صنايع استفاده  قرار داد بنابراين  با عنايت  به

 واز آن جا  كه غير سمي است  مي توان پروتئين  بدست آمده  را  به صورت [6] غذايي  موثر گزارش شده

 مستقيم  استفاده كرد

 استفاده از خشك  كن پاششي

 ماليم مي باشد كه در  يك روش خشك كردن   با درصد اجزا خشك كردن پاششي     را    طي آن آب پنير

 آناليز A مختلف  بصورت پودر  در مي آورد كه در اينجا  با توجه  به  بررسي هاي انجام گرفته   در كارخانه

 : شيميايي  پودر آب  پنير بعد از مرحله خشك كردن  به ترتيب زير مي باشد

 طبيعي : ارگانولپتيك  محصوالت

 تست هاي ميكروبي

 5×4 10 شمارش كلي  محصوالت در گرم

 صفر در گرم باكتري هاي  كليفرم

 صفر در گرم اشرشياكلي

 صفر استافيلوكوكوس اورئوس

 تغذيه گوساله ها – آب پنير

 ماهگي به صورت مخلوط 4 تا 2 استفاده  از آب پنير در تغذيه گوساله ها  ارزشمند شناخته شده و معموًال

 الي 10 ماهگي  مي توان از پساب پنير  خالص به ميزان 6 ا شير  پس چرخ   قابل توجه  است  و پس از ب

 روز استفاده نمود 15   سن . كيلوگرم در  تغذيه گوساله ها  در    آب پنير   سودمند 15 استفاده   ماهگي 

. خواهد بود تا حد زيادي  جايگزين  كنسانتره  يا شير پس چرخ مي شود
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 . درصد وزن آب پنير مايع مصرف كنند 15 الي 12 لي نشخوار كنندگان ميتوانند به طورك

 افزايش  افزايش  حجم مصرف كل  مايع حيوانات  مصرف كننده  آب پنير ممكن است نرخ رقت شكمبه  را

 داده و باعث بهبود راندمان سنتز  پروتئين ميكروبي مي شود  طبيعتًا  افزايش حجم مايع  مصرفي  حجم

 . رار را افزايش مي دهد  ولي هيچ خطري   براي حيوان ندارد اد

 گاهي قابليت هضم چربي ها  و پروتئين ها افزايش يافته  و با مصرف آب پنير  مواد معدني   در كل دستگاه

 اگر آب پنير بصورت  افزايش تدريجي  به دام ها عرضه  نشود و دوره  عادت پذيريي . گوارش ابقا  مي شوند

 . نشود  اسهال و گاهي  اوقات عدم مصرف  خوراك رخ مي دهد رعايت

 ممكن است  نياز . هفته اي  براي عادت  به مصرف كردن  آب پنير جامع دارند 4 گوساله ها نياز به يك دوره

 . به محدود كردن آب  آشاميدني  طي اين مدت باشد

 3 در حالت كلي گوساله ها ممكن است حدود
2 

 ا از آب پنير  وبقيه  را با آشاميدني آب از نياز آبي  خود ر

 و هر  ممكن است روزانه مصرف كنند     گيرد   قرار    گاوها  اختيار  آزاد  در    وقتي آب پنير  45 تامين كنند 

 آب پنير و شير پس چرخ   مهمترين . پروتئين است %12 كيلوگرم كنسانتره 3 و 4 كيلوگرمي آب پنير  معادل

 نوان اجزايي  مناسب براي جايگزيني شير  در گوساله هاي  جوان بدست  آورده مورد مصرف خود   را به ع

 برخالف پروتئين  هاي  شير پس چرخ٬  پروتئين هاي آب پنير  لخته نشده  و ممكن است  در سطوح . اند

 %10 باالي  مصرف منجر  به مشكالت گوناگوني  شوند مي توان از آب پنير در صورت نياز  مبرم به ميزان

 . كنسانتره  گوساله هاي شيري استفاده كرد

 به طور معمول  گوساله ها  در معرفي سطوح پائين  ويروس٬ باكتري يا پارازيت قرار دارند  اگر برنامه مديريت

 به طور خفيف ٬  يا  اسهال  نمي شوند   دچار    اغلب گوساله ها  درست باشد   با مشكل روبرو كلستروم 

 درصد 100 تا 90 زايش  بزرگ در  جمعيت باكتريايي صورت مي گيرد  در حدود مي شوند  اما وقتي يك اف

 . درصد  روز با اسهال روبرو شوند 15 تا 5 گوساله ها  ممكن است  بين

 معاينه شود  و اگر روده آنها  نمايان ميشود   منطقه شكمي گوساله   ورم در  يك آماس يا  اسهال اغلب 

 . مايعات  فراوان  لمس خواهد شد

 كي از داليل  رايج تراوش  آب زياد به مدفوع ٬ مواد سمي است  كه از رشد باكتري هاي تجمع كرده   و ي

 . مدفوع حاصل مي شود

 مي  ريخته  روده  به  پالسما  از  مايعات  نتيجه  در  و  كرده  رقيق  را  سمي  مواد  اين    بدني  هاي  فعاليت

 . بهي درپي دارد شوندافزايش مواد توليدي از ويروس هاو پارازيت ها نتيجه مشا

 درمان  طرح پژوهشي بعنوان   مقاله   توسط نويسندگان     انجام گرفته   طي مطالعات    قابل ذكر است 
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 تغليظ  شده آب آب پنير كه توسط خشك كن هاي  پروتئين   كه از  توليد پودري     با    گوساله ها  اسهال 

  كه عامل پاششي بدست آمده و اضافه كردن  بعضي از افزودنيهاي  خاص مي توان  بيماري اسهال  را

 كه از داخل   ايجاد سم مي كند   را از بين برد اين موضوع   بر روي خوك هاي Escherichia coli اصلي آن

 تازه از شير گرفته   شده  در طي روزهاي اول  بعد ازشيرگرفته  شدن زير فشار  باالي عفوني  مي باشند

 [7]. مثمر ثمر گزارش شده است
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