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 چکیده

ساسي از یكي شر، احتياجات ترینا ست. نموده تهيه مختلفي هايروش به را آن معموالً كه است غذا ب منابع تغذیه  ا

شه مورد توجه بوده و خواهد بود. شته تا حال و براي آینده همي سان، از گذ سان، غذایي منابع بين در ان  توليدات به توجه ان

بز با توجه به ميزان جمعيت و توليدات آن و همچنين ستح  توليد جهاني شتير و  استت. افزایش حال روز در به روز حيواني

شت آن سزایي نقش گو سان غذایي مواد تأمين در ب شته ان صادي ارزش حيوان این پرورش و دا  نظر از .دارد زیادي اقت

 طبق جهان در بز جمعيت(. 1891دارد )گال،  محيحي شرایط با را پذیري تحابق بيشترین بز اهلي، حيوانات بين ي،اكولوژ

ست شده برآورد رأس ميليون 1221 فائو 0211 سال آمار صد 11 تقریباً كه ا شخواركنندگان جمعيت از در  را اهلي ن

شكيل سفند قرار دارد حيث این از و دهدمي ت شترینبعد از گاو و گو صد جمعيت 5/58 كه بز تعداد . بي  در را دنيا بز در

سيا در گيردبرمي سيا، از دارد. پس قرار آ شترین آ صد 5/35جمعيت بز در آفریقا با  آمار بي  بزهاي جمعيتقرار دارد.  در

 (.1389، آمارنامه كشاورزيتخمين شده است ) رأسميليون  7/17بيش  نيز ایران

شتر جامعه نياز مورد شير خشك در مناطق كمتر توسعه یافته،نيمه هاياقليم بخصوص جهان مناطق بعضي در  بز از بي

شيرمي تامين سبت شود.  سبي برتري جهت این از گاو شير به بز ن شد،مي ترمقاوم هابيماري مقابل در بز كه دارد ن لذا  با

 ازروستاي  خانوارهاي در بز شير (. همچنين1310بود )ناظرعدل،  خواهد گاو شير از كمتر مراتب به بز شير آلودگي امكان

صاد نظر از نيز و افراد خود تغذیه نظر ستایي اقت  نيز بز شير از شده ساخته پنيرهاي انواع دارد. حياتي ارزش خانوارهاي رو

 تغذیه گاو از بهتر خيلي پایين، كيفيت با خشبي علوفه از بز دیگر طرف است. از افزایش داده را حيوان این اقتصادي ارزش

ستفاده گاو مصرف قابل غير و باقيمانده علوفه از قادر است بز كند. همچنينمي  توليد شرایحي چنين تحت بنابراین، كند. ا

 .شودمي تمام گاو از ترارزان وسيله بزهب شير

 


