
 مبادئ اإلنتاج الحيواني

 

 مقدمة : 

إن الدافع الرئيسي لالهتمام بالزراعة في كافة أنحاء العالم هو لكونها احد المصادر االقتصادية المهمة  

في الدخل القومي للكثير من بلدان العالم فضال عن كون المنتجات الزراعية سلعة استهالكية يزداد الطلب 

 بسبب االنفجار السكاني وزيادة الوعي الصحي . عليها طرديا

إن الزراعة بشكل عام تقسم إلى قسمين رئيسين هما اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني ، لذا يمكن أن نعرف 

اإلنتاج الحيواني بأنه احد فرعي االستغالل الزراعي المختص باالستفادة من الصفات االقتصادية في حيوانات 

ل على منتجات ذات منفعة وقيمة لسد االحتياجات اإلنسانية وباالعتماد على األسلوب المزرعة والحصو

 العلمي للوصول إلى أعلى كفاءة إنتاجية بأقل التكاليف .

ان االهمية التي يمثلها االنتاج الحيواني كبيرة جدا على المستوى العالمي وخاصة بعد تفاقم مشكلة الغذاء وقلة 

الحيواني ، الذي يتمثل باللحوم الحمراء والبيضاء وااللبان . مما حدى بالمختصين حصة الفرد من البروتين 

في الثروة الحيوانية الى التفكير في اساليب جديدة ومتطورة تساعد على رفع االنتاج حسب االمكانيات 

ة بقلة االعالف المتاحة. وفي محاولة من المختصين للتغلب على المعوقات التي تواجه االنتاج الحيواني المتمثل

وارتفاع اسعارها فضال عن االنتاج العشوائي وعدم اتباع االساليب الحديثة ، وان جميع الجهود تنصب في 

 تقليل الفجوة بين االنتاج واالستهالك . 

 ويشمل اإلنتاج الحيواني تربية حيوانات المزرعة بانواعها المختلفة والتي تشمل :

 الحيوانات الكبيرة  -اوال 

 Cattleبقار والجامو    المايية   األ -أ

  Sheep & Goatاألغنام والماعز  المجترات الصغيرة    -ب

 Camelsاالبل   الجمال وااللكة والالما وغيرها    -ج

  Horsesالفصيلة الخيلية  الخيول والبغال والحمير     -د

والصوف والشعر والوبر والجلد وتعطينا الحيوانات التي سبق ذكرها منتجات متنوعة مثل الحليب واللحم 

 ومنتجات عرضية مثل مخلفات المجازر والفضالت الحيوانية .

 والتي تهتم بتربية طيور المزرعة المختلفة مثل:  Poultryثانيا : تربية الدواجن 

 domestic chickenالدجاج الداجن  -أ

 duckالبط  -ب

 gooseاإلوز -ج



 turkeyالديك الرومي -د

 Pigeonsالحمام   -هـ

 ostrichالنعام  -و

 Rabbitتربية األرانب التي تعد تربيتها ضمن تربية الدواجن   -ز

ويتنوع االستغالل االقتصادي لتربية الطيور من حيث إنتاج بيض المائدة أو البيض الصالح للتفقيس أو إنتاج  

كما أن هناك منتجات عرضية مثل مخلفات المجازر  الكتاكيت أو كمنتج نهائي والمتمثل بإنتاج اللحم ،

 وفضالت الدواجن  الزرق  الغني بمادة اليوريا والمستخدم بشكل واسع في تسميد األراضي الزراعية . 

 Fishثالثا : االنتاج السمكي : 

 الكفيات ويشمل االستزراع السمكي السماك المياه العذبة او المالحة لغرض انتاج اللحوم او االصبعيات او 

 

 عالقة اإلنتاج الحيواني واإلنتاج النباتي:

هناك عالقة تفاعلية بين اإلنتاج النباتي والحيواني إذ يعد كل منهما مكمل لآلخر وال يمكن الوصول إلى  

االستغالل الزراعي األمثل إال بالوصول إلى حالة متكاملة  من االستغالل الزراعي وفيما يلي تلخيص لبعض 

 النقاط الرئيسية التي تربطهما :

 لف أنواعها من دون وجود زراعة مختصة بالمحاصيل الحقليةاليمكن تربية الحيوانات على مخت-1

إن الحاجة الرئيسية للحيوانات المجترة هي من المحاصيل العلفية   ألجت والبرسيم   التي لها القدرة على -2

رفع خصوبة التربة وتثبيت النيتروجين في التربة مما يحسن من نوعية وكمية المحاصيل التي تزرع في 

 تليها .الدورة التي 

تساعد تربية حيوانات المزرعة في االستفادة من المخلفات الزراعية التي تنتج بعد حصاد المحاصيل -3

الحقلية أو بقايا المحاصيل التي انتهت مدة إنتاجها كما يمكن إن تستفيد من المخلفات التي تنتج بعد عمليات 

سب والقشور والنخالة والتي اليستفيد تصنيع بعض المنتجات البسيطة من المحاصيل الزراعية مثل الك

 اإلنسان منها بشكل مباير.

يعتبر السماد العضوي المتمثل بفضالت الحيوانات الصلبة والسائلة مادة مهمة لتسميد الترب وأحواض -4

 األسماك لزيادة خصوبة التربة أو المياه .

قلية لجر العربات أو حرث األرض أو يمكن أن تستخدم الحيوانات المزرعية في القيام ببعض العمليات الح-5

لنقل المحاصيل وغيرها من األعمال التي ما زالت موجودة في بعض البلدان التي التتوفر فيها التقنيات 

 1الزراعية الحديثة .

 

 



 معوقات تنمية الثروة الحيوانية : 

حدتها ومدى تأثيرها بين تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عددا من المشاكل التي تختلف  

 دولة واخرى ويمكن ان نحدد اهم المشكالت ذات الطابع المشترك وحسب التالي :

 العوامل البيئية : -اوال 

تشكل المناطق الجافة ويبه الجافة النسبة العظمى من مساحة الوطن العربي وتتميز هذه المناطق  

 عموما بمايلي :

 ة والتي تؤثر سلبا على االداء االنتاجي والفسلجي للحيوان .درجات متطرفة من الحرارة والرطوب -1

تكرار فترات الجفاف بسبب قلة هطول االمطار فضال عن عدم انتظام هطولها مما يحد من انتاجية -2

 المراعي الطبيعية وبالتالي توفر الغذاء للحيوانات المجترة .

 ندرة موارد يرب الحيوان وعدم انتظام توزيعها .-3

 ندرة موارد المياه لالغراض الزراعية فيما عدا مناطق االنهار الكبرى .-4

 

 ثانيا : الموارد العلفية :

تشكل االعالف اكبر عائق امام تنمية الثروة الحيوانية وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من  

 انتاج االعالف.

 ثالثا : العوامل االجتماعية :

السا  في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كما ونوعا هي التي تدعو الى التنمية العنصرالبشري هو ا 

 وامكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها او تؤدي الى فشلها 

ذات رابعا : السياسات والخدمات : التوجد خطط ياملة بعيدة المدى لغرض تحديد المشاريع االستراتيجية 

 التاثير االقتصادي على االنتاج الزراعي بشكل عام . 

 

 

 

 خامسا : انتاجية القطعان :

هو محصلة لتداخل تاثير العوامل الوراثية والبيئية مجتمعة على االداء االنتاجي والفسلجي للحيوان  

وتتميز السالالت المحلية بمقدرتها على االستجابة لتحسين الظروف البيئية مما يسمح بظهور  الزراعي .

 طاقاتها الوراثية الكامنة .

 

 



 اسباب وجود فجوة بين معدل االستهالك واالنتاج:

زيادة عدد السكان في بعض المناطق نتيجة الهجرة من الريف الى المدينة فضال عن الزيادة الطبيعية -1 

 كان .للس

 عدم توفر مراعي كافية .-2

 االنتاجية المنخفضة لالرض من المحاصيل العلفية  .-3

 محدودية الموارد المائية .-4

عدم وجود خبرة حديثة كافية واعتماد جزء كبير على التربية التقليدية وعدم استخدام اساليب التربية الحديثة -5

 في االنتاج الحيواني .

 المؤهلة في مجال االنتاج الحيواني .قلة االيادي العاملة -6

 انخفاض انتاجية الحيوانات المحلية .-7

 سوء الرعاية البيطرية وبالتالي وجود االمراض المستوطنة والسارية التي تخفض من انتاجية الحيوان .-8

 تغير انماط الحياة واالنماط االستهالكية في المجتمعات العربية .-9

 صغر حجمها في قطاع الزراعة . انعدام االستثمارات او -10

  

 :  كيفية النهوض بواقع الثروة الحيوانية

وضع الخطط والبرامج الخاصة بالتربية والتحسين الوراثي . واعتماد األسس العلمية في مسك السجالت -1

 وممارسة االنتخاب واالستبعاد على أسا  الكفاءة اإلنتاجية وأداء الحيوان .

توفير المراعي االصطناعية وحماية المراعي الطبيعية وتحديد أماكن الرعي لحمايتها وتوفير االسيجة -2

 المالئمة والمياه فضال عن اختيار النباتات المالئمة للرعي والنمو في البيئة الطبيعية .

طنة التي تؤثر سلبا على تطوير الخدمات البيطرية التي تقدم إلى المربين لتقليل اإلصابة باألمراض المستو -3

 إنتاجية الحيوانات .

تشريع القوانين التي تحمي الحيوانات الصغيرة من الذبح ،وتحديد الذبح في المجازر المرخصة التي تعمل -4

بإيراف مختصين بالصحة الحيوانية لضمان سالمة الذبائح ،كما توضع أنظمة لتدريج الذبائح ووضع أسس 

 ي الذبح مثل التقطيع والتدريج والتغليف والنقل والحفظ .جديدة في العمليات التي تل

نشر األساليب الحديثة التي ترفع من النسب اإلخصاب والخصوبة ونسبة التوائم ، وبالمقابل االهتمام -5

 بالمواليد الحديثة وتقليل الهالكات الناتجة من العوامل اإلدارية .

األساليب الحديثة للحصول على كميات وافية تسد الحاجة  زراعة المحاصيل العلفية بشكل واسع وباستخدام-6

 المحلية من االعالف الخضراء .



استخدام األنظمة اإلدارية الحديثة في رعاية الحيوان وتغذيته وطرق الحلب والتسفيد التلقيح  لتقليل األيدي -7

 العاملة ورفع كفاءة العمل اإلداري .

تسجيل المعلومات التي تخص أداء الحيوان والفسلجي واإلنتاجي في السجالت الحقلية وباستخدام  -8

الحاسوب لتبويب المعلومات وتحليلها إحصائيا ، مما يعطي فكرة عن التحسين الوراثي في الجيل الحالي 

 واألجيال الالحقة ، أو كيفية إيجاد الطرق األمثل لتطوير الجيل .

 : داف السابقة سوف يؤدي إلىوان تحقيق األه

 الوصول إلى االكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية . -1

 تنمية الثروة الحيوانية لتصبح  ناتجا قوميا مهما.-2

 : العلوم التي ترتبط باإلنتاج الحيواني 

ي القطيع تربية وتحسين الحيوان: والذي يدر  تأثير عملية التزاوج في الحصول على أفراد جدد ف -1

 يحملون صفات جديدة تتفوق على اآلباء .

فسلجة الحيوان : يبحث في دراسة وظائف األعضاء وعمل أجهزة الجسم منفردة ومجتمعة والعوامل التي -2

 تؤثر عليها .

تغذية الحيوان: يبحث في دراسة المواد الصالحة للتغذية وحاجة الحيوان من تلك العناصر وتكوين العالئق -3

 ة وتقدير القيمة الغذائية لتلك العالئق والمواد الغذائية .المختلف

صحة وأمراض الحيوان:يدر  األمراض والطفيليات التي تصيب الحيوانات مسبباتها وعالجها ووسائل -4

 الوقاية منها. 

وان رعاية الحيوان : وهي جميع العمليات اإلدارية والتغذوية والصحية  واإلنتاجية التي تهتم بوصول الحي-5

 إلى أعلى إنتاج له خالل الفترة المحددة ضمن أدنى التكاليف وبأقل الخسائر .

 


