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االهمية االقتصادية للثروة الحيوانية في العراق واالمكانات المستقبلية للتوسع في االنتاج 

 الحيواني

 &&االهمية االقتصادية &&

هددز اددزايل الرددزا  ال ااحيددن الايزاايددن ان الهدد ا ااسيسدد  رددن الحيددن الايزااددي  ال لا يددن      

)كيلصددزا لالرددالل الددزحلل زالجرددز  ليددل الصدديلان حيل لجددن اازلددأ زاددما  الرااجددي  اا ددل  

لألكل حيل لجن الثياين . زرريا رك ايه ان  ررين ازايل الرزا  ال ااحين ااساهالكين ااسيسين . از 

الثيازين حكرين از از ين االحم زطحيان الطرب الرا اي   ريهي . رن الرريكل ااسيسين الا  زاجههي 

كريدن الااايجده الراليدين الرا ايد   ردن الجداش الحردل  زحدين  حدين رديالايلم لاسديري زان الججدز  

حدين  FAOالرااجن رن السرع ال ااحين ااساهالكين . زقد  قد ل  راةردن ال داال زال لا دن ال زليدن 

رريددزن اسددرن رددن سددكين الادديلم يادديازن رددن الجددز  زسددزل 141ا  اددزال   % 01-01اددزال  

رددأ الراد ال الكدديا  رددن الراددللا  ال ااحيددن زالحددلزاين الا ايدن. زان اصددا الادديلم ا ياصددرزن  

الايزاا  زالجيايرياي  زالراي ن الضلزلين لحايل ااجسيم الصداين . زلردي كياد  راةدم الررديكل 

السددليان زالرالحرددن لهدداه الةدديهل  ااددع ادد  الحردد ان الايريددن اصددحر رددن الضددلزل  ايجددي  الارددزل 

 الحرد ان الراا ردنردن الردزا  ال ااحيدن اد  حاد   يصن حاد  ردي اا جضد  كريدن زرسداز  الرادا  

زالجايدل   ردأ زحيلايل  اا ج  اص يل الرزا  ال ااحيدن الجديح   دن ايجاهدي الدأ الحرد ان الايريدن 

سددحيل الرثدديل. زاادد  هدداه الةددلزا ليددل الراجيحرددن حرسددااحل اااادديم ال لا دد  حصددزل   يرددن 

اصدحر ردن الضددلزل   ردأ الدد زل – زااااديم الايدزاا  حصددزل   يصدن اد  راةددم حادي  الادديلم

الايريددن االاجددي  الددأ ثلزاهددي ال لا يددن الازريددن رددن اجددل اطزيلهددي زاارياهددي . زالزصددزل الددأ 

الرساز  الالحق رن الاياياين الكرين زالاز ين زرايزلن ااايق ااكاجيل الااا  ان لم اادل رايزلدن 

 اص يل الجيح  راهي . 

ا  الالاق رن اياين    هي احين ان اجرهي يجزق     الاجم زاةلا لاجم الثلز  الايزااين      

يلاسحن لرسااحل الثلز  الايزااين ا  الاطل زاركياين اطزيلهي حالسكيا  لرري ياط  ااجيهي راجيحالً 

زياد   اا جددي  الكجدديل  اااايجيددن زالايزاايددن زالاجددي  اسدايل هدداه الرااجددي  ادد  الاددلاق الددأ .

الا ي  رن الرا يلا . راهي رار  زالحا  اا ل اااكم ايه الةلزا ال زلين زيركن اصدل اردك 

 الرا يلا  حيألسحيب الايلين:  

لطزحددن حيألضدديان الددأ الةددلزا الحيحيددن: زااضددرن الةددلزا الحيحيددن لرايددزان رددن اددلال  ز – 0

اا ال  زالل يين الحيطلين زاز ين زكرين الرزا  الارجين الرازال  زةلزا سدكن الايدزان زرد   

اصيحاه حيلطجيريي  الخ .. زه   زارل اؤ   الأ اا جي  زالاجي      الايزااي  حيألضيان الأ 

 ا يل ااايجهي .

لادد  يادد لم ايهددي رسدداز  اااادديم حددين الازارددل الزلاثيددن : اااحددل جريددع الصددجي  الكريددن )ا – 2

اااددلا  زيي ددا رددكل الراااددأ اا ادد ال اا  الكيحاددي  الايددن رثددل ز ن الجدد   لزرادد ل ال يددي   

اليزرين ا  االايم ل اجم زركل الييضن ا  الد زاجن ل زالكجديل  الاايسدرين ل زراد ل ال يدي   اد  

يدب زالجديرزش ل زز ن الاردالن زاسدحن احايل الرام زااايم الاريبل زاسحن الد هن اد  احاديل الار

حدي االا ن ايدزان ا دل الاصيا  ا  الري   . صجي  اقاصي ين ا اردا اد  رسداز  ااااديم رد

ل  اايثل هاه الصجي  ا زلاثين رسؤزلن  ن ارك الصجن . زرن جهن  الجل  رن  زارلي رييارره



زيله. زهاه الازارل ا اردا ا  كل رلاال اكزياه زارزه زاطحازارل الحيحن الا  اايط حيلايزان 

 حي االا الكيحاي  الاين . زرن از  الأ ا ل.

زرري سحق ق  احين ااه لراصزل  رأ ا رأ رساز  رن الكجيل  اااايجين الايزااين يجب ان        

يكزن الايزان ايرال لرصجي  از الازارل الزلاثين الاد  اجارده قدي لا  ردأ ااااديم الاديل  . زردي 

يددن اا لاهيحددن الجددز الرالحددم لاجاددل الازارددل الزلاثيددن ااطدد  رسددازيي  قصددز  رددن الازارددل الحيح

كجيلاهي اااايجين .زلهاا السحب اين الازارل الحيحين زالزلاثين رهرن لاا ي  رساز  الصدجن ز ردق 

                                                                                                                                               الايزااي .الاحيين زالجلزق حين اازا   


