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 :مقدمة عن الثروة الحيوانية 

ان استمرار الزيادة في اعداد السكان ، مع ارتفاع مستوى املعيشة يتطلب زيادة االنتاج الحيواني وذلك لتوفير 

االنتاج الحيواني برفع الكفاءة االنتاجية  االحتياجات الرئيسية من الغذاء وفي هذه الحالة يمكن تنمية

للحيوانات والتغلب على عوامل تبديد االنتاج سواء كانت هذه العوامل تمثل جانب نقص الغذاء او االصابة 

باألمراض ، ويعتمد االنتاج الحيواني املثالي على العالقة الوثيقة بين التركيب الوراثي للحيوانات والظروف 

 فيها  .البيئية التي تعيش 

 

 قواعد تطوير التغذية الحيوانية :

 االسهام بشكل فعال في استغالل وادارة املراعي واراض ي االصالح من اجل انتاج املجترات . -1

 من انتاج املحاصيل الحقلية . -2
ً
 العناية بالحشائش والبقوليات واعتبارهما جانبا

 وتحل في تغذية  -3
ً
 عن االغذية املستوردة .التوسع في املحاصيل التي يمكن انتاجها محليا

ً
 الحيوان بدال

 استغالل كافة املخلفات الزراعية التي يمكن ان تصلح لتغذية الحيوان . -4

رفع مستوى طرق االنتاج الحيواني البدائية والتي تتعلق بالدواجن واملجترات التي تهوم في الطرقات وحول  -5

 املرافق في االرياف دون رعاية او رقابة .

 

 االقتصادية للثروة الحيوانية  في العراق :االهمية 

ان الهدف االساس ي من تربية الحيوانات الزراعية هو توفير املواد الغذائية الحيوانية بالدرجة االولى ، 

 بالدرجة الثانية . لألكلاملنتجات االخرى كالصوف والوبر والريش والجلود غير الصالحة  وتأتي

العالم املعاصر هو ما تحتاجه املاليين املتزايدة من الجنس البشري من واملشكلة االساسية التي واجهها 

الكميات املنتجة من السلع الغذائية االستهالكية حيث اخذت باالرتفاع والعمق من فترات طويلة من الزمن وقد 

ة وان % من سكان العالم يعانون من سوء التغذي 15 – 10قدرت منظمة الغذاء والزراعة الدولية بان حوالي 

نصف سكان العالم ال يكفيهم من املواد الغذائية والبروتين الحيواني والفيتامينات واملعادن الضرورية لبناء 

 االجسام الصحية .

ان معظم مشاكل االنتاج الحيواني وتربية الحيوانات تقع في البلدان النامية والبد من ايجاد الحلول 

انخفاض كمية ومستوى املنتج من املواد الغذائية في بعض البلدان  هذه الظاهرة خاصة بعدلاملالئمة والسريعة 

املتقدمة وبالتالي انخفض تصدير املواد الغذائية الفائضة عن حاجتها الى البلدان النامية والفقيرة ولذلك من 

ول الى الضروري على الدول النامية االلتفات الى ثروتها الزراعية من اجل تطويرها وتنميتها ان لم يكن الوص

 الفائض .

ان مستوى االنتاج للحيوانات العراقية منخفض مقارنة باملستوى االنتاجي العالمي الن الدول املتقدمة 

 قد اهتمت بالرعاية الصحية والغذائية باإلضافة الى تحسين التركيب الوراثي لثروتها الحيوانية .

سعار هذه املنتجات في العراق الى العديد الى ارتفاع ا يعزى انخفاض الكفاءة االنتاجية الحيوانيةكما 

 املتغيرات :من املتغيرات بعضها محلي والبعض االخر تتحكم فيه الظروف الدولية ويمكن حصر تلك 
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وتشمل الحرارة والرطوبة واالدارة والرعاية الطبية والبيطرية ومدى اصابتها  الظروف البيئية : -1

تؤدي الى انخفاض او ارتفاع عدد الحيوانات باإلضافة الى تغير وهي عوامل  باألمراض والطفيليات .... الخ .

انتاجها ويالحظ في العراق قلة املزارع املتخصصة في االنتاج الحيواني كمزارع انتاج الحليب او اللحم وانتاج 

 الصوف .

 ولذلك نرى ان الحيوانات تعيش على هامش الزراعة في معظم الحاالت في املزارع املتخصصة لإلنتاج

النباتي كاملحاصيل الحقلية وانتاج الخضروات والبساتين ومعظم قطعان االغنام تعيش في االراض ي القاحلة 

وتقطع مساحات شاسعة لترعى على بقايا املحاصيل العلفية او النباتات البرية واالشواك املنخفضة القيمة 

 الغذائية .

مطار واالعاصير والفيضانات ادت الى خسارة كما ان التقلبات الجوية قد ادت الى تدهور االنتاج فاأل 

كبيرة في االنتاج الزراعي واتالف عدد كبير من الحيوانات نتيجة الجفاف الذي حصل في بعض املواسم مما خلق 

 بين طبيعة العرض املحدود من املنتجات الحيوانية وطبيعة الطلب املتزايد عليها حيث ادى الى ارتفاع 
ً
تباينا

وفي العراق حيث انخفاض املنتوج من الحنطة والشعير في بعض املواسم نتيجة لعدم سقوط ،اسعار منتجاتها 

 .االمطار في الجزيرة واملنطقة الشمالية 

ازدياد الطلب قد ادى الى حصول تباين كبير واتساعه بمرور الوقت بين  : الظروف االقتصادية -2

تفاع اسعارها وترجع الزيادة في الطلب الى عوامل اهمها الكمية املعروضة والكمية املطلوبة منه مما ادى الى ار 

وهجرة البعض االخر الى ، اتالف الكثير من االغنام كما ان ، والزيادة في دخل الفرد ، الزيادة في عدد السكان 

والذبح الجائر لألغنام داخل القطر حيث تذبح ، املنطقة الشمالية الجبلية مما ساهم في ارتفاع اسعارها 

الصغيرة وقبل عمر الفطام ) اربعة اشهر ( وكذلك تذبح النعاج الحاملة مما ادى الى شحتها في االسواق  تالعجال 

 وبالتالي ارتفاع اسعار اللحوم .

 

أن املحصلة العامة لوجود الثروة الحيوانية وتنميتها مقابل الطلب عليها واستهالك منتجاتها واستثمار مخلفاتها 

 على حجم الطلب واالستهالك 
ً
 دائميا

ً
 كميا

ً
 لصالح تنمية هذه الثروة ومنحها ضمانا

ً
ينبغي ان يكون دائما

 لالعتبارات التالية :

 .املحافظة على أسعارها وأسعار  -1
ً
 منتجاتها تجاه رغبات املستهلك وتنامي قدرته الشرائية سنويا

 توفر لحومها ومنتجاتها الى األجيال املقبلة دون خلل في التوازن بين العرض والطلب . -2

تحقيق االكتفاء الذاتي وحفظ املوارد املالية من التسرب الى خارج البلد بسبب االستيراد لسد العجز او  -3

 بما يوازي الطلب .تكملة متطلبات العرض 

 تحقيق صيغة التكامل االقتصادي والزراعي العربي بتلبية احتياجات البلدان غير املنتجة في هذا املجال . -4

 ألهميتها وهي :
ً
 تحت النقاط التالية تبعا

ً
 ويمكن حصر منتجات الحيوان الزراعي املعروفة تجاريا

 منتجات غذائية : -أوال
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قطع من الجهاز العضلي للحيوان وتؤخذ من املاشية واألغنام وبعض  اللحوم الطازجة : وهي عبارة عن -1

 الطيور الداجنة .

 .البيض : ولقيمته الغذائية وسهولة هضمه يتغذى عليه اإلنسان بكثرة   -2

 اللبن ومشتقاته : له مركز مهم في تغذية اإلنسان )خاصة األطفال (. -3

 سان وهي كثيرة االستعمال .مخلفات الذبح الصالحة وتشمل املخ والكبد والقلب والل -4

 : منتجات املالبس :
ً
 ثانيا

 وتأتي باملرتبة الثانية في أهميتها التجارية ومنها :الصوف ،الوبر ،الريش والفرو . 

 : منتجات صناعية :
ً
 ثالثا

 الجلود .

 مخلفات الذبح غير الصالحة كاألمعاء والدهون ...الخ.

 : منتجات السماد الطبيعي وأهميته 
ً
 في الزراعة وحفظ خصوبة التربة وحيويتها .رابعا

 :الفوائد االقتصادية العامة :
ً
 خامسا

ان الحيوانات الزراعية تحول املواد الزائدة وفضالت املزرعة املهملة الى منتجات غذائية مثل اللحم  .1

 والبيض والحليب .

 ومنتظم . تساعد التربية على تنظيم دخل الفالح السنوي حيث انها توفر ربح يومي مناسب .2

3.  .
ً
 تساعد تربية الحيوان على تنظيم وتوزيع أفراد العائلة والسكان عموما

 تفيد التربية الفالح في تسميد أرضه الن السماد الحيواني مهم لتقوية األرض وزيادة غلتها  وخصوبتها  . .4

  :اسس ومبادئ يمكن من خاللها تطوير وتحسين االنتاج الحيواني وهي كالتالي 

 .والبيئةالتي تتشابه معنا في الظروف  املتقدمةمنهج التحسين في الدول اتباع  -1 

أو اهليه معتمده تبني عليه أفكار االنتخاب  حكومية جهةعمل قاعده بيانات للتسجيل املعتمد من  -2 

 .واالستبعاد والتحسين الوراثي

 املختلفةتكون وظيفتها االهتمام بالسالالت  الوراثيةاقامه جمعيات اهليه تسمي بمجمعيات حفظ االصول  -3

 .وتسجيل بيناتها ومتابعه كل ما يخصها

 .علي التحسين واالنتاج عامليا القدرةالتي ثبت لها  املختلفةاستيراد قطعان كامله من السالالت  -4

 .اإلنتاجيةبأخري تحسن من صفاتها  املحليةوضع خطه قوميه لخلط السالالت  -5
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بما يعود  الوراثيةونشر صفاتها  الفائزةض واملسابقات لتشجيع املربيين علي عرض حيواناتهم اقامه املعار  -6

 .عليهم بالنفع الرتفاع قيمتها كأصل وراثي محسن


