


ا فِي ُبُطونِ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنَعاِم لَِعْبَرًة نُّسْ  ِه ِمن ِقیُكم ّمِمَّ
اِربِیَن بَْیِن َفْرثٍ َوَدٍم لَّبًَنا َخالًِصا َسآئِ  ًغا لِلشَّ

سوره مباركه نحل ۶۶آيه  





انتظارات من و شما از یکدیگر چیست؟

انتظارات شما از من استاد چیست؟
 شمای دانشجو دارم؟انتظاراتی از من استاد چه



انتظارات استاد از شما

 رعایت ادب و احترام
 رعایت نظم و انظباط در نحوه حضور در کالس درس

عدم استفاده از ھر گونه وسایل ارتباط جمعی و بویژه گوشی ھای ھمراه!
 میزھاعدم نوشتن ھر گونه یادگاری بر روی
 پچ پچ نکردن، نابجا نخندیدن  و...

نھایت توجه به درس
مشارکت فعال در کالس درس
انجام به موقع تکالیف محوله
صداقت در ھمه حال



ل بار  وره 



ا فِي بُ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنَعاِم لَِعْبَرًة نُّ  ُطونِِه ْسِقیُكم ّمِمَّ
اِربِیِمن بَْیِن َفْرثٍ َوَدٍم لَّبًَنا َخالِصً  َن ا َسآئًِغا لِلشَّ

سوره مباركه نحل ۶۶آيه  



ا فِي بُ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنَعاِم لَِعْبَرًة نُّ  ُطونِِه ْسِقیُكم ّمِمَّ
اِربِینَ ا َسآئًِغا ِمن بَْیِن َفْرثٍ َوَدٍم لَّبًَنا َخالِصً  لِلشَّ

 
سوره مباركه نحل ۶۶آيه  

 بلكه  ، تنھا وسیله تأمین نیازھاى مادى ما نیستندچھارپايانانعام یا
.  باشندنیز ى تكامل معنوى و رشد ايمانى ما  توانند وسیله مى

 ھی النحوه تولید شیر، یکی از آیات الھی و از نشانه ھای علم و قدرت
.است

  و این در  شودایجاد می غذاھای ھضم شده و خون از میان گوارا شیر
به خود با آنھا مخلوط نمی شود و طعم و بوی آنھا را است که  حالی 

.  نمی گیرد



سوره مباركه نحل از  ۶۶نکاتی از آيه 
تفسیر نور

ي ًة نُّْسِقیُكم ّمِمَّا فِ َوإِنَّ لَُكْم فِي األَْنَعاِم لَِعْبرَ 
ا بًَنا َخالًِصا َسآئِغً ُبُطونِِه ِمن بَْیِن َفْرثٍ َوَدٍم لَّ 

اِربِیَن  لِلشَّ



»  ان لكم فى االنعام لعبرة«

ى  یلھتوانند وس چھارپایان، تنھا وسیلھ تأمین نیازھاى مادى ما نیستند بلكھ مى
. تكامل معنوى و رشد ایمانى ما باشند

سوال:
كند، آیا  خدایى كھ شیر خالص را از البالى خون و غذاى ھضم شده، استخراج مى

تواند اعمال صالح ما را از سایر اعمال جدا کند؟ نمى
 یده آیا خدایی کھ چنین قدرتی را دارد آیا نمی تواند اجزای بدن ما انسانھا را پس از پوس

!!!شدن و متالشی شدن مجددا جمع کرده، آنھا را زنده کند؟
مكانات تبدیل علف بھ شیر، نیاز بھ دستگاه پاالیش، میكروب زدایى، حذف مواد مضّر، ا

   .دارد كشى در بدن چھارپایان شیرین كننده، گرم كننده، چرب كننده و رنگ كننده و لولھ
چگونھ است كھ یك پاالیشگاه نفت، مھندس الزم دارد، اما پاالیشگاه شیر، خالق 

خواھد؟ نمى



»  من بین فرث و دٍم لبناً خالصاً «

 ھاى خالص انساننحوه تولید شیر خالص و نکتھ ای در خصوص
عبور ھا و خطوط سیاسى و مسائل اجتماعى، و دوستان گوناگون كسانى كھ از البالى فراز و نشیب ،

.  كنند، اّما نھ رنگ آنان را بپذیرند و نھ بوى آنھا را



»  خالصاً سائغاً للشاربین«

ھا، خالص بودن است شرط گوارایى نوشیدنى  .
ھاى آشامیدنى زمانى گوارا است كھ از ھرگونھ آلودگى خالص باشند آب.

ھا،  انگوارا بودن، باید براى ھمھ مصرف كنندگان باشد، نھ تنھا انس
.»نسائغاً للشاربی«بلكھ فرموده » سائغاً لكم«: و لذا نفرموده



دامپروری عمومی



آغاز کالم با چند سوال مرتبط با اھداف درس

 تعریف دامپروری یاAnimal Husbandry



Animal Husbandryدامپروری یا 

 این واژه در التین از کلمه“husband”  به مفھوم‘one who takes care’  گرفته
شده است

 شاخه ای از علوم  متنوع کشاورزی است که ضمن مطالعه نژادھای مختلف
دامھای اھلی شده و نحوه مدیریت آنھا برای بدست آوردن محصوالت و خدمات 

ه به این رشتنیروی انسانی متعھد و متخصص در بھتر از آنھا، به تربیت و تامین 
پردازدپروتئین حیوانی مورد نیاز می تامبن منظور نیل به خودکفایی در 



آغاز کالم با چند سوال مرتبط با اھداف درس

 تعریف دامپروری یاAnimal Husbandry
 تفاوت بین دامھای اھلی)domestic  (و وحشی(wild)



طبقه  بندی ھای مختلف حیوانات

 حیوانات وحشی یاwild animals 
 شیر، ببر، گوزن، کرگدن و...
 رام شده یا حیواناتTamed animals 

 و فیل، شامپانزه، گوریل، گاومیش...
 حیوانات اھلی شده یاDomesticated animals

 پوشاکی خوراکی، برای مصرف مزارع در دامداری ھا یا بھ مجموعھ حیواناتی اطالق می شود  کھ
. ...  اسب سگ، می شوند و شامل گاو، گوسفند، طیور، کمک در کار، پرورش داده و یا 

 گوشت قرمز دارند اطالق می شود کھ تعریف دام در اکثر اوقات فقط بھ حیواناتی
 ر باشدمی تواند در کنترل بشو یا تحت کنترل بشر بوده تولید مثل این حیوانات



فھرستی از حیوانات اھلی شده 

 پستاندار و گیاه خوار(آلپاکا(











نکات مد نظر در اھلی کردن حیوانات

تعلیم پذیری
اندازٔه حیوان
و ، رنگ، کیفیت پوشش ویژگیھای ظاھری نظیر شاخ...
 تولیدات دام اعم از گوشت، شیر، تخم مرغ، اسپرم، جنین و....



اھداف درس دامپروری عمومی

ارائه لیستی از نژادھای پرتولید در دامھای اھلی  ایران و دنیا
تشریح مختصری از اصول نگھداری و پرورش دامھای اھلی
اصول پیشرفت ژنتیکی در دامھای اھلی
لید مثلوصیف مختصری در خصوص فیزیولوژی گوارش و فیزیولوژی توت
....







جلسه دوم

اھمیت و جايگاه بخش دامپروري

از دید اقتصادی

 از دید سیاسی

از دید اجتماعی



سھم بخش کشاورزی

در اشتغال

در تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی 



کشاورزیسھم بخش 

٢٣      در اشتغال%

  ٢۵در تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی%

کشاورزی
رشته ھای تولیدی

رشته ھای حمایتی



تولیدی در بخش کشاورزیرشته ھای 
 دامپروری
زراعت
باغبانی

:  رشته ھای حمایتی
 ،خاکشناسی، آبیاری، مکانیک ماشینھای کشاورزی، صنایع غذایی

تصاد گیاھپزشکی، حشره شناسی، گیاه پزشکی ، بیوتکنولوژی، ترویج، اق
...کشاورزی و  

 است بخش دامپروری کشور مختص اقتصاد کشاورزی از  %۴۵حدود!!!
 از دامپروري تأمین مي شود تولید ناخالص ملي درصد از  ١١حدود



آماری کلّی از وضعیت دام و طیور کشور
 در کشور میلیون رأس گاو ٨تا  ٧حدود وجود  
 در کشورمیلیون رأس گوسفند و بز  ٨٠تا  ٧٠حدود
 قطعه مرغ در كشور تولید مي شوديك میلیارد ساالنه حدود  .

؟ سھم تولیدات اين میزان دام و طیور با احتساب فرآورده ھاي آنھا
 در سال میلیارد دالر  ٨تا  ٧حدود
  ٣٠ملیارد دالر و برای سال  حدود  ۴٢حدود  ٩٣ایران در سال درآمدھاي نفتي سھم 

ملیارد دالر



مزیت اساسی بخش دامپروری

 کاه، علوفه، کنجاله ی دانه ھای روغنی(تبدیل محصوالت بسیار کم ارزش ،
:   به محصوالت پر ارزشی نظیر...) سبوس و 

شیر
گوشت
 مرغ تخم
 و الیاف پوست
  و تفریحبارکشی و سواری

ن دامپروری با کمترین فشار به بخش کشاورزی بیشترین و با ارزش تری
.  محصوالت را تولید می کند



رو جايگاه بخش دامپروري از زاویه ای دیگاھمیت 

 نجمعیت جھاافزایش  
میلیارد نفر ٧ حدود: در حال حاضر
 میلیارد نفر ٩حدود :  ٢٠٥٠در سال
  ھستندجمعیت جھان بھ سوء تغذیھ مبتال  %٢٥تقریبا 

زندگی می کنندکشورھای در حال توسعھ در  این جمعیت اکثر
  



گیتقسیم بندی کشورھای جھان بر مبنای توسعه یافت

 تولید (درآمد سرانه آن جامعه ھمچون یک کشور با شاخصھای آماری توسعه
می شودامید به زندگی، نرخ سواد، و غیره سنجیده ) GDPناخالص داخلی یا 

توسعه یافته.١
درحال توسعه.٢
توسعه نیافته یا جھان سوم .٣

 آلمان، -٧کانادا، -۶نیوزلند،  -۵ھلند، -۴آمریکا،  -٣استرالیا، -٢نروژ،  -١کشورھای
ندداراز نظر توسعه یافتگی قرار سوئد در رتبه یک تا ده  -١٠سوئیس، -٩ایرلند، -٨



و جايگاه بخش دامپروري از زاویه ای دیگراھمیت 

 نجمعیت جھاافزایش  
 سرانه محصوالت دامی مصرف افزایش

وجود برخی محدودیت ھا
محدودیت منابع آبی .١
خاک محدودیت .٢
محدودیت ھای اقلیمی .٣



محدودیت منابع آبی

جمعیت جھان براساس 
پیش بیني ھاي سازمان 
ر ملل به نه میلیارد نفر د

می رسد و  ٢٠٥٠سال 
اگر عالوه بر جمعیت، 

تقاضاي سرانه نیز 
افزايش يابد محدوديت 

شديد آب در سطح جھان 
نمايان  ٢١٠٠قبل از سال 
.  خواھد شد



وضعیت منابع آب در ايران

 البرز و زاگرس ايران سرزمیني كوھستاني است كه دو رشته كوه
ديواره اي مانع رسیدن ابرھاي باران زا از شمال و غرب ھمانند 
اعظم بخش به ھمین دلیل  .مي شوند به بخش ھاي مركزي  كشور

.  تشكیل مي دھدمناطق خشك و نیمه خشك كشور را 
 ا منابع آبي ھمواره به عنوان يك عامل محدود كننده فعالیت ھكمبود

.استدر كشور مطرح بوده 
) اصول ھیدرولوژی کاربردی ویرایش پنجم، دکتر امین علیزاده(



میزان حجم آب در ایران و جھان

 ،از  میلیارد كیلومتر مكعب است كه از این میزان فقط کمتر ١٣٨۶میزان حجم آب دنیا
درصد آن آب شیرین می باشد ٣
 ،میلیمتر است؛ یعنی  ٢۵٠میلیمتر و در ایران،  ٨۶۵میزان متوسط بارندگی در جھان

متوسط بارندگیھای ایران كمتر از یك سوم متوسط بارندگی جھان است
 ،درصد است ۶درصد و در ایران،  ٨سھم مصرف آب شرب و بھداشتی در جھان  .
 ،درصد است  ٩٢درصد و در ایران،  ٧٠سھم مصرف آب كشاورزی در جھان
 ،درصد است  ٢درصد و در ایران،  ٢٢سھم صنعت و سایر مصارف در جھان



محدودیت منابع خاکی

وضعیت اراضی قابل کشت



محدودیت منابع خاکی

اما است؛ بوده بياباني همواره ايران از وسيع ناحيه اي...
گران كنندهن بسيار ايران در زدايي جنگل و بيابان زايي گسترش سرعت  
  .است هشداردهنده و
اما هستند، بيابان زايي عامل هوا و آب تغيير روندهاي...
نيز بي رويه چراي و آب حد از بيش استفاده با جمعيت فشار 

.مي كنند تشديد را بيابان زايي



بررسی اھمیت و جايگاه بخش دامپروري از زاویه ای دیگر

نتیجھ
  جمعیتافزایش جھانی

 افزایش مصرف سرانه محصوالت دامی

نتیجھ
وجود محدودیت ھای منابع آبی، خاکی و اقلیمی

 مواد غذایی در جھان کمبود

 نتیجه نھایی:
بروز نوعی سونامی معروف به سونامی خاموش یا سونامی در سکوت  



 'Tsunamiسونامی 



 'Tsunamiسونامی

 ھزار  ٢٢٠آمار قربانیان سونامی در اندونزی



سونامی خاموش یا 
'Silent Tsunami' 

ملیون کودک دچار فقر مواد غذایی ھستند ١٢٠



وجود دارد؟راھکارھایی جھت غلبھ بر این مشکالت چھ 



راھکارھا

حافزایش تولید در واحد سط( موجوددر جھت افزایش بھره وری از منابع الش ت( 
 جایگزین منابع یافتن
 غذایی الگوی مصرف مواد تغییر
 غذایی مواد و ضایعات خسارات کاھش
 دستکاری ھای ژنتیکی جھت تولید محصوالت تراریختھ
 و...



“Golden Rice”
As an example

• Over 120 million children 
worldwide are deficient in 
vitamin A. 

• Rice has been 
engineered to accumulate 
b-carotene.

• Incorporation of this trait 
into rice cultivars and 
widespread distribution 
could prevent 1 to 2 
million deaths each year. 



 تولیدات کشاورزی و بخصوص دامیافزایش خالصه بحث اھمیت 

 بعد اقتصادیاز
 ايجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلي، توسعه صادرات و...

 از بعد سیاسی
امنیت غذایی و وابستگی آن به امنیت ملّی کشور

 بعد اجتماعیاز
 ،رفاه و بھداشت جامعهاشتغال زايي، آسایش

چیست؟ نشاطبا سالم و یک جامعھ زمھ ال: سوال
  اجامعھ در جیره غذایی روزانھ مردم  کامل پروتئین وجود



از بعد اجتماعی اھمیت منابع پروتئینی

چرا؟! است ارزش ترین اجزای جیره غذایی از مھم ترین و با) اعم از گیاھی و حیوانی(ھا  پروتئین

 در پروتئین سالم و کافی وجود با نشاط سالم و الزمھ یک جامعھ
! جامعھ استجیره غذایی روزانھ مردم آن 



پروتئین کامل 
 complete protein or whole protein
وری به یک منبع پروتئینی که حاوی مقادیر کافی از تمامی اسیدآمینه ھای ضر

مورد نیاز تغذیه انسان و حیوانات باشد اطالق می شود

 Lysine
 Methionine
 Tryptophan
 Threonine
 Isoleucine
 Leucine
 Cystine
 Phenylalanine
 Tyrosine
 Valine
 Histidine
 ...



پروتئین غیرکامل 
 partial protein

یح و مورد به پروتئینی که فاقد یک یا چند امینواسید ضروری به نسبت صح
.باشد اطالق می شود نیاز برای تغذیه خوب و سالم

از پروتئینھای گیاھیبسیاری : مثال
آمینو اسید محدود کننده

 اسید آن منبع پروتئینیآمینو کمترین

در صورت استفاده از این منابع پروتئینی غیر کامل در جیره بعنوان ماده غذایی

 کنند ولی اینھا می توانند بافتھای بدن را ترمیم!
ولی برای رشد کافی نمی باشند



برخی از امینواسیدھای محدود کننده در محصوالت گیاھی

لیزین
 غالب پروتئینھای گیاھی فاقد این اسید امینه ھستند!
 گندمامینو اسید محدود کننده غالتی نظیر
با افزودن شیر به آرد گندم این محدویت رفع می شود

متیونین
 لوبیاآمیواسید محدود کننده حبوباتی مثل

تریپتوفان
 ذرت آمینواسید محدود کننده



شیر نمونه ای یک پروتئین کامل

شیر تقریباً تمامی مواد الزم برای رشد و ادامه زندگی انسان را داراست  .

پروتئین شیر حاوی تمامی اسیدھای آمینه مورد نیاز بدن می باشد.

شیر حاوی انواع ویتامین ھای محلول در آب و چربی و نیز کلسیم است.



شاخص میزان مصرف سرانه لبنیات در ھر کشور

 نشانه ای از سالمت افراد و پیشرفت اقتصادی و بھداشت ھر جامعه
.بحساب می آید

 
 رف متنوع توسط دولت ھا برای افزایش مصابزارھای حمایتی استفاده از

سرانه شیر و محصوالت لبنی

سیاست شیر مدرسه

 عم کشورھای مختلف جھان اچگونگی حمایت از صنعت لبنیات در
!!!از امریکا، کانادا، استرالیا، چین، ھند مطالعه و گزارش شود



تخم مرغ

 شیر بعنوان دومین غذای کامل برای مصرف انسان بحساب پس از تخم مرغ
چرا؟. می آید

کامل ترین و ارزان ترین منبع غذایی



ارزش غذایی تخم مرغ

 به طورمیانگین ھر عدد تخم مرغ
انرژی کیلوکالری  ٧۶حدود .١
پروتئین گرم  ٧حدود .٢

 گرم گوشت و یا دو سوم لیوان شیر شود ٣٠از نظر پروتئینی می تواند جایگزین
حاوی تمامی اسید آمینه ھای ضروری

 مطرح است پروتئین استاندارد یا کامل بعنوان یک منبع
و اسید فولیك و نیز ويتامین ھاي   B6 ، B12مانند   Bي گروه ھاويتامین منبع خوبي از .٣

K,E,D,A است.
)  كلسیم،  فسفر، روي، پتاسیم،  منیزيم و سلنیوم(الزم  امالححاوي .۴

 بسته غذایی فوق براي تامین سالمتي ھر فرد ضروری است  !!!



تخم مرغ

کامل ترین و ارزان ترین منبع غذایی
 یک منبع پروتئین استاندارد یا کامل



ھر سال روز جھانی تخم  مرغ مھر ماه١٧



 تولیدكننده تخم مرغ در جھان محسوب می شود  دھمینایران!
 عدد ١۵۵(مصرف سرانه تخم مرغ در ایران  (
 عدد  ١٨٠(میانگین مصرف سرانه جھانی تخم مرغ!(
 عدد و در آمریكا، فرانسه و ایتالیا  ٣۵٠كشور ھایی ھمچون دانمارك و ژاپن

.عدد است ٢٨٠نیز 
 سوء مصرفبحث

 معموال تخم مرغ به صورت مستقیم و به عنوان غذای كامل در جھان
ل مكمتخم مرغ بعنوان مصرف می شود اما در كشور ما بیشترین مصرف 

.استغذا 



،  مقایسه برخی مواد غذایی بر اساس مقدار پروتئین
قابلیت ھضمی و ارزش بیولوژیکی

ارزش بیولوژیکی )(%قابلیت ھضم  )(%پروتئین  گرم ماده ١٠٠
94 99 13.13 تخم مرغ
84 97 5.3 شیر گاو
83 98 19.2 ماھی
74 99 18 گوشت گاو
73 90 38 سویا
58 73 22 لوبیا
52 99 11 آرد سفید گندم
64 98 7 برنج سفید
67 89 2 سیب زمینی



ارزش بیولوژیکی
مختص ھر پروتئین است
با میزان و سرعت جذب آن پروتئین در بدن ارتباط دارد  .
 روتئین آن پ بیولوژیکی پروتئینی باالتر باشد ارزش جذب ھر چقدر قدرت

نیز باالتر است



،  مقایسه برخی مواد غذایی بر اساس مقدار پروتئین
قابلیت ھضمی و ارزش بیولوژیکی

ارزش بیولوژیکی )(%قابلیت ھضم  )(%پروتئین  گرم ماده ١٠٠
94 99 13.13 تخم مرغ
84 97 5.3 شیر گاو
83 98 19.2 ماھی
74 99 18 گوشت گاو
73 90 38 سویا
58 73 22 لوبیا
52 99 11 آرد سفید گندم
64 98 7 برنج سفید
67 89 2 سیب زمینی


