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مقدمه
در حال حاضر تولید مواد غذایی در دنیا، یکی از مشکالت اساسی کشورها مخصوصًا کشورهای 
در حال توسعه به شمار رفته و طبق پیش بینی محققین این مسئله در آینده حادتر نیز خواهد شد.مطالعات 

مختلف نشان می دهد که جمعیت دنیا به سرعت در حال افزایش است.
مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه انسان دارای دو منشَأ گیاهی ) از قبیل گندم، برنج، جو، 
میوه جات، سبزیجات و غیره ( و حیوانی ) مانند شیر، گوشت، تخم مرغ ( می باشد. علم تغذیه ثابت کرده 
است که انسان برای حفظ سالمت و تندرستی خود روزانه احتیاج به میزان معّینی پروتئین و بخصوص 
نوع حیوانی آن دارد.در اغلب کشورهای جهان تولید و تهیه پروتئین گیاهی به آسانی صورت می گیرد و 
حال آنکه تأمین پروتئین حیوانی در حد مورد نیاز نبوده و بدین ترتیب روزبه روزکمبود پروتئین حیوانی 

در اکثر کشورها آشکارتر می گردد.
فرآورده های فرعی حاصل از پرورش دام نظیر پشم، پوست و غیره در تأمین نیازمندیهای جوامع 
بشری اهمیت به سزایی دارد. با تغییر شکل دادن الیاف پشم منسوجات و فرآورده هایی تولید می گردد 
که انسان برای تهیه پوشاک، پتو، قالی و غیره استفاده می کند.همچنین پوست دامهای کشتار شده ماده 

اولیه صنعت چرم سازی را تأمین می نماید.
بدین ترتیب لزوم حمایت و توسعه بخش دامپروری برای تأمین نیاز بشر به مواد پروتئینی و سایر 
تولیدات دامی روشن می گردد.در سالهای اخیر با استفاده از روشهای اصالح نژاد در افزایش و بهبود 
تولیدات دامی موفقیت های چشمگیری به دست آمده است.بطور مثال هم اکنون نژادهای اصالح شده 
گاو شیری چند برابر اجداد شان در سال شیر تولید می کنند.عالوه بر این همراه با بهبود کیفیت نژادها 
در مورد تهیه جیره های غذایی متعادل و مناسب و همچنین در مورد نحؤه رعایت اصول بهداشت برای 

دامها مطالعات فراوانی انجام گرفته که منجر به افزایش تولید  در این بخش گردیده است. 
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