
بسمه تعالی

گروه علوم دامی

پرورش گوسفند و بز

و بزتولیدات گوسفند -3

ابراهیم قاسمی
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تولیدات گوسفند و بز
q ارزش غذایی(کیفیت(

qخصوصیات ارگانولپتیک

qسالمتی
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گوشت منبع غنی از 
q24-20 درصد پروتئین
)منبع خوبی از اسیدهاي آمینه ضروري(سهل هضم و ارزش بیولوژیکی باال ◄

q انرژي
چربی گوشت◄

q منبع خوبی از ویتامین هاي گروه
◄B )12B(

qمواد معدنی
)هم(منبع روي، آهن ◄
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ارزش غذایی شیر
qپروتئین
)منبع خوبی از اسیدهاي آمینه ضروري(سهل هضم و ارزش بیولوژیکی باال ◄

qمواد معدنی
)شیر(کلسیم و فسفر ◄

qویتامین
◄B2
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ارزش بیولوژیکی
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مصرف گوشت قرمز
q عدم مصرف

q گرم 40<کم

q40-80 گرم

q< 100 گرم در روز
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سالمتی و مصرف گوشت
q چاقی(آرترواسکلروز و دیابت کلسترول خون و خطر افزایش(
اسیدهاي چرب اشباع◄

◄PUFA to SFA (P:S) is approximately 0.15 in lamb and much lower than 

the desired dietary ratio of 0.4

q سرطان روده بزرگ
آمین هاي هتروسیلیک، هم، نیتریت گوشت هاي فرآوري شده◄

qنقرس
پروتئین◄
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سالمتی و مصرف گوشت
qMcAfee  2010(و همکاران(
بدون فرآوري و پخت در حرارت ) گرم 70(مصرف گوشت لخم در حد متوسط ◄

مالیم باعث کاهش عوارض مصرف گوشت و اثرات مفید آن بر سالمتی
...افزایش رشد اسکلتی و ایمنی، قواي بدنی و ◄
PUFA, n-3و  t 18:1C( ،CLA-11(تامین اسیدهاي چرب واسنیک ◄

آهن قابل فراهم◄
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1392میزان تولید گوشت قرمز و شیر به تفکیک نوع دام در سال 
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مصرف گوشت گوسفند

15



خوش خوراکی
q تردي و طعم، نرمی)tenderness, juiciness and flavor(
چربی گوشت و ماربلینگ◄

qpH

qدما
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اجزاي الشه
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گوشت گوسفند
q بالغ گوسفند گوشت)Mutton ( و بره)lamb(

q مصرف گوشت گوسفند بیشترین
ا، ایران، کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس، نیوزلند، سودان، اروگوئه، استرالی◄

)کیلوگرم 18-3مصرف سرانه (انگلیس 

qچرب تر و پروتئین کمتر از سایر گوشت هاي قرمز
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)(Chevonبزگوشت 
)strong in flavor(طعم بیشتر ◄
بیشتر) و کالژن(پروتئین ◄
و اسید چرب غیراشباع باالتر) چرب اشباع و کلسترولاسید (کم چرب ◄
بیشتر آهن و پتاسیم  ◄
کمترلخم ولی ماربلینگ و تردي گوشت ◄
کمتر LDLتغذیه در انسان باعث کلسترول و ◄
گوشت بز نر بودار◄
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)گرم 84(ترکیب گوشت 
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رنگ الشه
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تولید شیر دام هاي اهلی

World Milk Production

Species Tonnes Percent of total

Cow 625,754,261 83.0
Buffalo 97,417,135 12.9
Goat 17,846,118 2.4
Sheep 10,122,522 1.3
Camel 2,785,382 0.4
Total 753,925,418 100

Source: FAO of United Nations, 2012
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درصد تولید شیر جهان 2
لیتر شیر در روز در نژادهاي شیري 4-2◄
لیتر شیر در نژادهاي غیرشیري 1-0/5◄
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شیر بز
جایگزین مناسبی براي شیر انسان ◄
)کازئین و الکتوز کم آلرژي کمتر-1sα(مناسب براي افراد حساس به شیر گاو ◄
و هموژنیزه) بهترگوارش پذیري (کم گلبول هاي چربی اندازه ◄
باالتر CLAو ) C6:0, C8:0, C10:0(اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر ◄
باال) A, D(ویتامین هاي محلول در چربی ◄
کمی قلیایی◄
آمینهبز و گوسفند بهترین توازن اسید شیر ◄
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الکیل فنول ها

Conjugate compound
Sheep 
(ppb)

Goat (ppb) Cow (ppb)

3- & 4-ethylphenols 11.5 87.8 17.4

p- & m-cresols 206 184.4 98.6

Phenol sulfate 2.2 < 0.02 < 0.02
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میششیر 
)کازئین، آب پنیر(بیشترین میزان پروتئین ◄
)Ca, P, Mg, Zn(شیر میش مواد معدنی ◄

)B1, B2, B6, B12(ویتامین هاي محلول در آب ◄

شیر هموژنیزه◄
پنیر عالی خارجی و داخلی◄
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Roquefort, Feta, Ricotta, and 
Pecorina Romano
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اهلی نتیجه متاآنالیز ترکیب شیر دام هاي
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اندازه گلبول هاي چربی شیر و کلسترول دام هاي مختلف
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الگوي اسیدهاي چرب شیر
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ویتامین هاي شیر
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غلظت مواد معدنی شیر
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پشم
)به علت تولیدات صنعتی(قیمت جهانی آن بشدت کاهش ◄
ایران رتبه پنجم◄
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Country Metric tons State 1000 lbs.
China 400,000 California 2,900
Australia 362,100 Colorado 2,400
New Zealand 165,000 Wyoming 2,300
United Kingdom 68,000 Utah 2,250
Iran 61,500 Texas 2,100
Morocco 56,000 South Dakota 1750
Sudan 56,000 Idaho 1,700
Russian Federation 55,253 Montana 1,660
Argentina 55,000 Oregon 1,000
India 45,500 Iowa 900
World total (2012) 2,066,695 US total (2014) 26,700
Source: FAO STAT - United Nations (2014); USDA NASS (2015)



پشم
q ژاکت، جوراب و (لباس بافتنی(...

qفرش

qالنولین
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کرك
)میکرون 20قطر کمتر از (کشمیر یا پشمینه ◄
تولید لباس و انواع پوشیدنی ها◄
ایران تولید چهارم◄
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پوست
q میلیون راس گوسفند کشتار می شوند 20ساالنه
جهت تهیه منسوجات، کیف و کفش: پوست◄
ژالتین: استخوان◄
و ) "catgut"( پوشش سوسیس، نخ بخیه(صنایع پزشکی و تبدیلی : روده گوسفند◄

(...
مواد آرایشی: النولین◄
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