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تحدد هدف البحث بالكشف عن العالقة ما بین انتاج الغذاء الحیواني ودرجة االكتفاء 

، وضم البحث قسمین، تناول القسم االول انتاج ٢٠١٢الذاتي منه في محافظة االنبار لعام 

الثاني درجة االكتفاء الذاتي ، وضم القسم ٢٠١٢الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام 

  منه، وختم البحث باالستنتاجات والتوصیات.

مجموع انتاج الغذاء الحیواني في محافظة  النتائج التالیة: انتوصل البحث الى اذ 

، وتصدر انتاج الحلیب المرتبة االولى من حیث كمیة طناً  )٨٩٤٣٢( ٢٠١٢االنبار لعام 

 طناً ) ٣٦٩٢٤(ونسبة مساهمته من مجموع انتاج الغذاء الحیواني فیها، اذ بلغ مجموعه 

، وجاء انتاج اللحوم البیضاء بالمرتبة الثانیة بمجموع بلغ %)٤١,٣مشكل نسبة بلغت (

وم الحمراء بالمرتبة الثالثة %)، وجاء انتاج اللح٣٠,٥مشكل نسبة بلغت ( طناً ) ٢٧٢٩٨(

%)، وجاء انتاج البیض بالمرتبة ٢٣(نسبة بلغت  مشكل طناً ) ٢٠٥٧٤(بمجموع انتاج بلغ 

تاج الغذاء من مجموع ان%) ٥,٢مشكل نسبة بلغت ( طناً ) ٤٦٣٦االخیرة بمجموع بلغ (

الح بلغ مجموع حجم المتاح من االنتاج الغذائي الحیواني الصالحیواني في المحافظة، و 

) طنًا، وبلغ مجموع حجم ٧٥٤٩٠( ٢٠١٢لالستهالك البشري في محافظة االنبار لعام 

وبدرجة  ،) طناً ٥٣٥٦٢) طنًا، مما نتج عنه عجز غذائي بلغ حجمه (١٢٩٠٥٢الطلب علیه (

  %) في عموم المحافظة.٤١%)، اي بنسبة عجز (٥٩اكتفاء ذاتي بلغت (
 

Abstract 

The aim of this research was to explore the relationship between the 

animal food production and its self-sufficiency degree in Al-Anbar governorate in 

2012, the first division of the research deals with the animal food production in 

the governorate while the second division deals with the self-sufficiency degree of 

the food. The research ended with conclusions and recommendation. 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٢٣ ( 

 

The research concluded that the total of animal food production in 2012 

was (89432) tons milk production occupied the first grade in terms of its quantity 

and ratio input from the total animal food production in the governorate totalize 

(36924) tons in ratio of (41.3%), white meat production occupied the second 

grade totalize (27298) tons in ratio of (30.5%), red meat production occupied the 

third grade totalize (20574) tons in ratio of (23%) while eggs production occupied 

the last grade totalize (4636) tons in ratio of (5.2%) from the total animal food 

production in the governorate the total of available magnitude of animal food 

production which valid for human consumption was (75440) tons in 2012 the total 

of demand magnitude from it was (121052) tons, this cause food deficit in the 

animal food production totalize (53562) tons with a self-sufficiency degree of food 

amounted to (59%) and in deficit ratio amounted to (41%) in all the governorate.  

 

:المقدمة  

شهدت الكمیات الغذائیة في العقود القلیلة السابقة تزاید في استهالك المنتجات الغذائیة 

الحیوانیة لتزاید اعداد السكان وقوتهم الشرائیة والوعي الغذائي، فضًال عن تنوع مكونات الوجبة 

 Animal foodویقصد باإلنتاج الغذائي الحیواني ( الغذائیة وتوفر الغذاء على مدار العام،

production كافة االصناف الغذائیة المتمثلة باللحوم الحمراء (لحوم االغنام واالبقار (

والماعز والجاموس واالبل) واللحوم البیضاء (لحوم الدجاج واالسماك)، فضًال عن البیض 

الوحید للبروتین الحیواني الذي یعد  یعد االنتاج الغذائي الحیواني هو المصدروالحلیب، و 

، ضروریا لجسم االنسان، سواء كان ذلك لبناء خالیا جدیدة ام لتعویض الخالیا التالفة منها

ة الموجودة كثر غنى بالحوامض األمینیة التي یحتاج الیها الجسم من الحوامض األمینیفهو أ

  في البروتین النباتي.

كمیات انتاج الغذاء الحیواني مع كمیات وتتحدد مشكلة البحث في مدى تناسب 

في المحافظة وعلى مستوى وحداتها  والفائض والعجز ودرجة االكتفاء الذاتي منه الطلب

هنالك اختالف في هل  اما فرضیة البحث فتستند على،، ٢٠١٢االداریة (االقضیة) لعام 

فضًال  ،في المحافظة االنتاج الغذائي الحیواني من حیث الكم والنوع من وحدة اداریة ألخرى

 عجزو  لها في الوحدات االداریة التابعة الحیواني الغذائي االنتاج فائض في هل ان هنالك عن
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بعة توازن بین السكان والغذاء في الوحدات االداریة التافي بعضها االخر، وهل هنالك عدم 

  .للمحافظة

الحیواني في المحافظة ویهدف البحث الى الكشف عن العالقة ما بین انتاج الغذاء 

من جهة، وتحدید حجم الطلب  ٢٠١٢وعلى مستوى وحداتها االداریة (االقضیة) لعام 

  والفائض والعجز ودرجة االكتفاء الذاتي منه من جهة اخرى.

تتحدد منطقة الدراسة بمحافظة االنبار والتي تقع في الجزء الغربي من وسط العراق، 

ثل بالحدود السوریة من جهتها الشمالیة الغربیة، والحدود ولمحافظة االنبار حدود دولیة تتم

االردنیة من جهتها الغربیة، وحدود المملكة العربیة السعودیة في جهتها الجنوبیة الغربیة، اما 

حدودها االداریة فتحدها محافظة نینوى شماًال، ومحافظة صالح الدین من الشمال الشرقي، 

جف وكربالء من الجنوب والجنوب الشرقي، اما موقع ومحافظة بغداد شرقًا ومحافظتي الن

) شماًال وبین °٣٥ - ١٥ -°٣٠ - ٢٣محافظة االنبار الفلكي فهي تمتد بین دائرتي عرض (

) شرقًا، وتتكون محافظة االنبار من الناحیة االداریة من °٤٤ - ١٠ - °٣٨ - ٤٥خطي طول (

راوه، الرطبة، القائم)، خریطة ثمانیة اقضیة، وهي (الرمادي، هیت، الفلوجة، حدیثة، عنه، 

)١.(  

  ) حدود منطقة الدراسة١خریطة (

  
، لسنة ٥٠٠٠٠٠: ١المصدر: وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة، خریطة محافظة االنبار، مقیاس 

٢٠٠٧.  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٢٥ ( 

 

  .٢٠١٢انتاج الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام   - ١

  وفق اآلتي: ٢٠١٢في محافظة االنبار لعام  سیتم تناول االنتاج الغذائي الحیواني

  :انتاج اللحوم الحمراء ١- ١

هي التي یحصل علیها من ذبائح االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس واألبل، 

والمصدر الرسمي الذي یمكن عن طریقه الحصول على بیانات االنتاج من هذه الحیوانات هي 

المجازر الحكومیة عند كفایتها العددیة وتغطیتها المكانیة لمناطق المحافظة، وعند االطالع 

ازر والدراسة المیدانیة تبین لنا انها ال تمثل العدد الكلي لذبائح على بیانات هذه المج

الحیوانات، بل یمكن القول ان كل ما یذبح من حیوانات هو خارج المجازر، ألسباب عدیدة 

منها عدم وجود المجازر وان وجدت فهي معطلة عن العمل وال سیما بعد االحتالل االمریكي 

یمنة الدولة على كثیر من مرافق الحیاة ومنها فقد حلت الفوضى واالنفالت وضعف ه

المجازر، فضًال عن ما یذبح لوالئم الزواج والعزاء والوالدات واألضاحي والنذور وللقادمین من 

الحج والعمرة واكرام الضیوف، فضًال عن رغبة كثیر من مستهلكي اللحوم من المیسورین 

مئنان على نوعیة هذه اللحوم، اضافة الى وغیرهم ان یشهدوا ذبح المواشي التي یرغبونها لالط

انتشار عدد كبیر من محالت الجزارین في االسواق والمناطق السكنیة والطرق الرئیسة في 

  مدن المحافظة بسبب غیاب الرقابة الصحیة. 

وقد صدرت دراسات عدیدة اعطت نسبا لما یذبح خارج المجازر من هذه الحیوانات 

ى مستوى محافظة االنبار فقد صدرت دراسة توصلت الى نتائج ، اما عل)١(على مستوى العراق

ما یتعلق بذبائح االغنام، وقد اعطت هذه الدراسة  تباین وما ورد في تلك الدراسات وال سیمات

لمحافظة االنبار خصوصیة تمیزها عن المحافظات الجنوبیة وهي ارتفاع مستوى الدخل لسكان 

، أما في دراستنا هذه یمكن ان )٢(على استهالك اللحوم المحافظة مما یمكنهم من زیادة القدرة

جنوب العراق،  سكان محافظة االنبار تمیزهم عن سكان محافظاتنظیف خصوصیة اخرى ل

االغنام اكراما  یة اكرام الضیف في هذه المحافظة هو تقدیم لحوم المواشي وال سیماوهي ان غا

للضیف، اما في المحافظات الجنوبیة فأن العرف السائد في إكرام الضیوف هو تقدیم لحوم 

  بهم. االصناف الجیدة من االسماك لهم اعتزازاً 

ومما یجدر االنتباه الیه ان الدراسات المشار الیها صدرت قبل االحتالل االمریكي 

سطوة على الجزارین للذبح داخل المجازر م، حین كانت للدولة بعض ال٢٠٠٣للعراق عام 



                                                أ. د.    ااوي

  

امج ااء اام ودر اء 

ار  اما      . ح  .  
 

 )٤٢٦ ( 

 

الرسمیة حرصا على الصحة العامة، لذا فأن تلك المجازر كانت ارقامها تتقارب معها النسب 

التي وردت في الدراسات المشار الیها، اما وقد حل االحتالل لذا فأن ما یذبح فیها ال یعطي 

اعداد السكان والدخل في تزاید مما ان  ال سیمابیانات یمكن ان یقارن مع ما یذبح خارجها، و 

  یفترض ان یتبعها تزاید في اعداد الحیوانات المذبوحة واستهالكها.

لذلك مالت هذه الدراسة الى صورة اخرى اقرب للواقع، فقد حسبت بموجبها كمیات 

، باعتبار ان الحیوانات الموجودة في المحافظةاللحوم الحمراء المنتجة على أساس اعداد 

%) منها ألغراض التلقیح الطبیعي، اما ٢,٥ها ذكورا معدة للذبح بعد استبعاد (%) من٥٠(

ر اقتصادیة، االناث فان الستمرار في تربیة كل نوع منها مدة زمنیة تصبح تربیتها بعدها غی

) سنوات ٨للتسمین تصبح بعدها جاهزة للذبح، ففي االغنام ( لذلك تقدم لها اعالف خاصة

) سنة، وبذلك تكون النسب ١٢) سنوات وفي المواعز (١٠واألبل ( وفي األبقار والجوامیس

%) في ٥٤%) في المواعز و(٥٢%) في االغنام و(٥٥المجملة المعدة للذبح في القطیع (

، ١٢، ١٦، وباحتساب معدل متوسط اوزان الحیوانات والبالغة ()٣(األبقار والجوامیس واألبل

والجوامیس) واالبل على  -واعز و(االبقار) كیلوغراما لكل من االغنام والم١٧٥، ١١٠

والتي  ٢٠١٢، واستنادًا لما تم حصره من اعداد الحیوانات في محافظة االنبار لعام )٤(التوالي

) رأسًا لكل من االغنام والمواعز ٨٠٦٧، ٤٠٧، ٤٧٤٠٦، ٨٥١٠٥، ١٨٦٨٣٣٤بلغت (

، ١٠٢٧٥٨٣منها ( )، یصبح المذبوح٥امیس واالبل على التوالي، ملحق (واالبقار والجو 

) رأسا لكل من االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس ٤٣٥٦، ٢١٩، ٢٥٥٩٩، ٤٤٢٥٤

لكل من  طناً ) ٧٦٢، ٢٤، ٢٨١٦، ٥٣١، ١٦٤٤١واألبل على التوالي، وبلغ انتاجها (

) ٢٠٥٧٤االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس واالبل على التوالي، وبلغ انتاجها مجتمعة (

%) لكل من ٣,٧%، ٠,١%، ١٣,٧%، ٢,٦%، ٧٩,٩ت كل منها بنسبة (، اسهمطناً 

االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس واالبل على التوالي، وقد بلغت نسبة اللحوم الحمراء 

%) من مجموع االنتاج الحیواني الكلي في محافظة االنبار، فیما تباینت الوحدات االداریة ٢٣(

) ١ل (ت انتاجها من اللحوم الحمراء كما یوضحه الجدو في محافظة االنبار من حیث كمیا

 ) وكما یأتي:٢والخریطة (

 

 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٢٧ ( 

 

  )١جدول (

  ٢٠١٢انتاج اللحوم الحمراء في محافظة االنبار لعام 

  الوحدة اإلداریة  رقم المجموعة
  اإلنتاج

  طناً 
  النسبة %

  األولى
  ٢٨,٥  ٥٨٦٣  الرمادي
  ٢٠,٦  ٤٢٣٢  الفلوجة

  ٤٩,١  ١٠٠٩٥  مجمل المجموعة

  الثانیة
  ١٣,٩  ٢٨٧١  القائم
  ١٠,٤  ٢١٥٠  الرطبة

  ٢٤,٣  ٥٠٢١  مجمل المجموعة

  الثالثة
  ٩,٥  ١٩٤٨  ھیت
  ٧,١  ١٤٥٤  عنھ 

  ١٦,٦  ٣٤٠٢  مجمل المجموعة

  الرابعة
  ٥,٥  ١١٣١  حدیثة
  ٤,٥  ٩٢٥  رأوه

  ١٠,٠  ٢٠٥٦  مجمل المجموعة
  ١٠٠  ٢٠٥٧٤  مجموع المحافظة

  ).٣ملحق (ال بیانات علىالمصدر: حسابات الباحث باالعتماد 
 

وهي الوحدات التي تزید نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المرتفع من اللحوم الحمراء: -١

%) من مجموع انتاج اللحوم الحمراء في المحافظة، ١٨,٩مساهمة اي وحدة منها على (

، طناً ) ١٠٠٩٥وتضم قضائي الرمادي والفلوجة، وقد بلغ انتاجها مجتمعة من اللحوم الحمراء (

  االنبار.%) من مجموع انتاج اللحوم الحمراء في محافظة ٤٩,١محققة نسبة بلغت قدرها (

وهي الوحدات التي تتراوح  الوحدات االداریة ذات االنتاج المتوسط من اللحوم الحمراء: -٢

%) من مجموع االنتاج، وتضم ٩,٩ - ١٨,٨نسبة مساهمة انتاج اي وحدة منها ما بین (

، محققة نسبة بلغت طناً ) ٥٠٢١قضائي القائم والرطبة، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  من مجموع انتاج اللحوم الحمراء. %)٢٤,٣قدرها (

وهي الوحدات التي تتراوح  الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض من اللحوم الحمراء: -٣

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي هیت ٦,٠ - ٩,٨نسبة مساهمة انتاج اي منها ما بین (

%) من ١٦,٦رها (، محققة نسبة بلغت قدطناً ) ٣٤٠٢وعنه، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  مجموع االنتاج في المحافظة.

وهي الوحدات التي تقل الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض جدا من اللحوم الحمراء:  -٤

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي حدیثة وراوه، ٥,٩نسبة مساهمة اي وحدة منها عن (
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%) من مجموع ١٠ت قدرها (، محققة نسبة بلغطناً ) ٢٠٥٦فقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  انتاج اللحوم الحمراء في محافظة االنبار.

ومما سبق یالحظ ان اللحوم الحمراء تنتج في جمیع الوحدات اإلداریة في المحافظة، 

اال ان كمیات انتاجها متباینة من وحدة اداریة الى اخرى بحسب تباین حجم السكان الذي 

  المستوى المعاشي لسكان كل وحدة اداریة.یحدد بدوره عدد الذبائح من الحیوانات و 

  ٢٠١٢انتاج اللحوم الحمراء في محافظة االنبار لسنة : )٢خریطة (

 
  ).١من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول ( :المصدر

 

   انتاج اللحوم البیضاء: ٢- ١

  وتشتمل على:

   :لحوم الدجاج  - أ

الدجاج من مصادر البروتین الحیواني المهمة، وتمتاز بانخفاض مستوى  تعد لحوم

الطاقة فیها لقلة دهونها، كما ان بروتینها مصدر مهم للحوامض األمینیة األساسیة في تغذیة 

، وتأتي لحوم )٥(االنسان، فضال عن كون الیاف لحومها طریة سهلة المضغ وسهلة الهضم

من حقول الدواجن العائدة الى القطاع الخاص والمنتشرة في جمیع  ج في محافظة االنبارالدجا



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٢٩ ( 

 

الوحدات االداریة، وقد حدد ما انتج من حقول القطاع الخاص مما تم تجهیزها من افراخ بعد 

وقد بلغ انتاج محافظة االنبار من لحوم الدجاج  .)٦(%)٢٠استبعاد نسبة الهالك منها والبالغة (

%) من انتاج اللحوم ٥٢,٥، اسهم هذا االنتاج بنسبة قدرها ()٧(طناً ) ١٤٣٥١( ٢٠١٢لعام 

  .البیضاء في المحافظة

  لحوم االسماك:   -  ب

، وتمتاز االسماك ة في محافظة االنبارتدخل االسماك في كثیر من االطباق الغذائی

بكونها اكثر المصادر الحیوانیة غنى بالبروتین الحیواني، كما انها مصدر مهم للدهون 

  .)٨(الیود لفیتامینات واألمالح وال سیمالضروریة واا

اما مصدر انتاجها في محافظة االنبار فهي نهر الفرات وبحیرات الحبانیة والثرثار 

والرزازة والقادسیة (حدیثة) والقنوات المائیة، كما ان لهذه اللحوم مصدرا اخر إلنتاجها هي 

عن عدد كبیر من االحواض  ، فضالً ) مشروعاً ١٠٣احواض تربیة االسماك والتي بلغ عددها (

، وقد بلغ مجموع انتاج محافظة االنبار )٩(الصغیرة واقفاص تربیة االسماك في المیاه الجاریة

%) من مجموع اللحوم ٤٧,٥، اسهمت بنسبة قدرها ()١٠(طناً ) ١٢٩٤٧من لحوم االسماك (

ظة االنبار البیضاء في محافظة االنبار، وقد بلغ اجمالي انتاج اللحوم البیضاء في محاف

%) من مجموع االنتاج الغذائي الحیواني ٣٠,٥، وهو ما یشكل نسبة قدرها (طناً ) ٢٧٢٩٨(

  في المحافظة.

لحوم من حیث كمیات انتاج ال في محافظة االنبار وقد تباینت الوحدات اإلداریة

 ) التباین في انتاج الوحدات اإلداریة من٣) والخریطة (٢یالحظ من الجدول ( البیضاء، أذ

  اللحوم البیضاء وكما یأتي:

وهي الوحدات التي تزید نسبة مساهمة  الوحدات ذات االنتاج المرتفع من اللحوم البیضاء: -١

%) من مجموع انتاج اللحوم البیضاء في محافظة االنبار، ٢٦,٢اي منها في االنتاج على (

، محققة طناً ) ١٩٠٤٩وتضم قضائي الفلوجة والرمادي، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع انتاج اللحوم البیضاء.٦٩,٨نسبة بلغت قدرها (

وهي الوحدات التي تتراوح  الوحدات االداریة ذات االنتاج المتوسط من اللحوم البیضاء: -٢

%) من مجموع االنتاج، وتضم ٦,٩ - ٢٦,١نسبة مساهمة اي منها في االنتاج ما بین (
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، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ٥٦١٩مجتمعة (قضائي هیت والقائم، وقد بلغ انتاجها 

 %) من مجموع انتاج اللحوم البیضاء.٢٠,٦(

  ٢٠١٢انتاج اللحوم البیضاء في محافظة االنبار لعام : )٢جدول (

  الوحدة اإلداریة  رقم المجموعة
لحوم الدجاج 

  طناً 
لحوم 

  األسماك طناً 

مجموع 
  اإلنتاج

  طناً 

النسبة 
%  

  األولى
  ٣٨,٨  ١٠٦٠٠  ٥١٧٨  ٥٤٢٢  الفلوجة
  ٣١,٠  ٨٤٤٩  ٣٨٨٦  ٤٥٦٣  الرمادي

  ٦٩,٨  ١٩٠٤٩  ٩٠٦٤  ٩٩٨٥  مجمل المجموعة

  الثانیة
  ١١,٦  ٣١٥٤  ١٠٣٣  ٢١٢١  ھیت
  ٩,٠  ٢٤٦٥  ١٦١١  ٨٥٤  القائم

  ٢٠,٦  ٥٦١٩  ٢٦٤٤  ٢٩٧٥  مجمل المجموعة

  الثالثة
  ٤,٩  ١٣٦٣  ٧٤٦  ٦١٧  حدیثة
  ٢,٣  ٦٢١  ٢٣٧  ٣٨٤  عنھ

  ٧,٢  ١٩٨٤  ٩٨٣  ١٠٠١  مجمل المجموعة

  الرابعة
  ١,٥  ٤٠٣  ٢٥٦  ١٤٧  رأوه

  ٠,٩  ٢٤٣  -  ٢٤٣  الرطبة
  ٢,٤  ٦٤٦  ٢٥٦  ٣٩٠  مجمل المجموعة
  ١٠٠  ٢٧٢٩٨  ١٢٩٤٧  ١٤٣٥١  مجموع المحافظة

  ).٣المصدر حسابات الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

 

وهي الوحدات التي تتراوح  الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض من اللحوم البیضاء: -٣

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي ١,٨ - ٦,٨نسبة مساهمة اي منها في االنتاج ما بین (

، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ١٩٨٤حدیثة وعنه، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع االنتاج.٧,٢(

وهي الوحدات التي تقل  البیضاء:الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض جدا من اللحوم   -٤

%) من مجموع انتاج اللحوم البیضاء، وتضم ١,٧نسبة مساهمة اي منها في االنتاج عن (

، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ٦٤٦قضائي راوه والرطبة، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

 %) من مجموع انتاج اللحوم البیضاء في محافظة االنبار.٢,٤(

  البیض:انتاج  ٣- ١ -٥

من االغذیة المهمة لإلنسان الحتوائه على نسبة عالیة من البروتین باإلضافة  یعد البیض -٦

، والبیض غذاء مهم یدخل )١١(الى الكربوهیدرات والفیتامینات والعناصر المعدنیة المتعددة



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٣١ ( 

 

في الطبق الغذائي لمعظم سكان محافظة االنبار وال سیما في وجبة االفطار الصباحي 

علیه في تزاید مستمر، ومع ذلك فأن محافظة االنبار تملك عدد من حقول دواجن والطلب 

  البیض وجمیع هذه المشاریع تعود الى القطاع الخاص.

 ٢٠١٢انتاج اللحوم البیضاء في محافظة االنبار لسنة : )٣خریطة (

 
  ).٢من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول ( :المصدر

 

هو من انتاج حقول دواجن البیض  فأن ما ینتج من البیض في محافظة االنبار لذا

حیوانیة في مدیریة زراعة التي تعود الى القطاع الخاص، وباالعتماد على بیانات قسم الثروة ال

عن طریق احتساب  طناً تم تحدید حجم االنتاج من البیض بال ،٢٠١٢لعام  محافظة االنبار

وفي  .)١٢() غرامًا للبیضة الواحدة٧٠لمحافظتین وبمعدل وزن قدره (عدد البیض المنتج في ا

، وهو ما یشكل نسبة )١٣(طناً ) ٤٦٣٦ضوء ذلك بلغ مجمل انتاج محافظة االنبار من البیض (

) ٣من الجدول (ظ یالح، و %) من مجموع االنتاج الحیواني في محافظة االنبار٥,٢قدرها (

محافظة االنبار تتباین في كمیات انتاجها من البیض ) ان الوحدات االداریة في ٤والخریطة (

  على النحو اآلتي:
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وهذه الوحدات تزید نسبة مساهمة اي  الوحدات االداریة ذات االنتاج المرتفع من البیض: -١

%) من مجموع انتاج البیض في المحافظة، وتضم قضائي ٢٦,٨منها في االنتاج على (

%) ٦٦,٤، محققة نسبة بلغت قدرها () طناً ٣٠٨٠وقد بلغ انتاجها مجتمعة ( الفلوجة والرمادي،

  من مجموع انتاج البیض في المحافظة.

وهي الوحدات التي تتراوح نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المتوسط من البیض: -٢

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي هیت ٧,٩ -٢٦,٧مساهمة كل وحدة منها ما بین (

%) من مجموع ٢٠,٤، محققة نسبة بلغ قدرها (طناً ) ٩٤٨م، وقد بلغ انتاجها مجتمعة (والقائ

  االنتاج.

وهي الوحدات التي تتراوح نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض من البیض: -٣

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي حدیثة ٢,٧ -٧,٨مساهمة كل وحدة منها ما بین (

%) من ٨,٨، محققة نسبة بلغت قدرها (طناً ) ٤٠١نتاجها مجتمعة (وعنه، وقد بلغ مجموع ا

 مجموع انتاج البیض في المحافظة.

وهي الوحدات التي تقل نسبة الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض جدا من البیض:  -٤

%) من مجموع انتاج البیض في المحافظة، وتضم ٢,٦مساهمة اي منها في االنتاج عن (

، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ٢٠٧طبة، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (قضائي راوه والر 

 %) من مجموع انتاج البیض في محافظة االنبار.٤,٤(

  ٢٠١٢بیض في محافظة االنبار لعام انتاج ال: )٣جدول (

  
  ).٣المصدر: حسابات الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٣٣ ( 

 

 ٢٠١٢االنبار لسنة انتاج البیض في محافظة : )٤خریطة (

 
  ).٣من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول ( :المصدر

 

  انتاج الحلیب: ٤- ١

المصدر الوحید الذي یجهز الجسم بسكر الالكتوز المغذي للمخ واألنسجة  یعد الحلیب

، ویحتوي الحلیب على قیمة حراریة ومركبات غذائیة متوازنة تسد احتیاجات )١٤(العصبیة

من الغذاء خالل المدة المبكرة من تطورها ویزودها بما تحتاج الى نموها الى ان  الموالید

، وتمتاز االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس )١٥(تصبح قادرة على استهالك الغذاء الصلب

من بین الحیوانات بأنها تعطي كمیات كبیرة من الحلیب تفوق حاجة ارضاع صغارها مما یتیح 

  .)١٦(م هذه الكمیات الفائضة في استعماالته الغذائیةللمربي من استخدا

االنبار من هذه الحیوانات على  كمیات الحلیب المنتجة في محافظة وقد حصل على

%) والمواعز ٢٣ضوء احتساب اعداد الحیوانات الحلوبة في القطیع، ففي االغنام (

%) وبهذا استطعنا تحدید ٢٣%) واألبل (٢٣,٧%) والجوامیس (١٩,٦%) واالبقار (٢٥,١(

ه ، اما كمیة صافي الحلیب المنتج لكل نوع من هذ)١٧(عدد الحیوانات الحلوبة من كل نوع

) ٢في المواعز () كغم/یوم لمدة شهرین في االغنام لكل نعجة حلوب، و ١الحیوانات فهي (

) ٦) كغم/یوم لمدة خمسة اشهر، وفي الجوامیس (٥ة اشهر، وفي االبقار(یوم لمدة ثالث كغم/
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یوم لمدة  ) كغم/١یوم لمدة ستة اشهر، اما في اآلبل فأن معدل انتاج الناقة الحلوب ( كغم/

، ١٠٨٠، ٧٥٠، ١٨٠، ٦٠، وبهذا یكون صافي االنتاج السنوي من الحلیب ()١٨(راربعة اشه

  ) كیلوغرام لكل من االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس واآلبل على التوالي.١٢٠

والتي  ٢٠١٢واستنادًا لما تم حصره من اعداد الحیوانات في محافظة االنبار لعام 

) رأسًا لكل من االغنام والمواعز ٨٠٦٧، ٤٠٧، ٤٧٤٠٦، ٨٥١٠٥، ١٨٦٨٣٣٤بلغت (

)، یصبح عدد الحیوانات الحلوبة في القطیع ٥امیس واالبل على التوالي، ملحق (واالبقار والجو 

) رأسا لكل من االغنام والمواعز واالبقار ١٨٥٥، ٩٦، ٩٢٩٢، ٢١٣٦١، ٤٢٩٧١٧هي (

، ٦٩٦٩، ٣٨٤٥، ٢٥٧٨٣والجوامیس واألبل على التوالي، وبلغ صافي انتاجها من الحلیب (

لكل من االغنام والمواعز واالبقار والجوامیس واالبل على التوالي، وقد بلغ  طناً ) ٢٢٣، ١٠٤

، طناً ) ٣٦٩٢٤( ٢٠١٢مجموع صافي كمیات الحلیب المنتجة في محافظة االنبار لعام 

%) لكل من االغنام ٠,٦%، ٠,٣%، ١٨,٩%، ١٠,٤%، ٦٩,٨اسهمت كل منها بنسبة (

%) ٤١,٣نتاج الحلیب (بقار والجوامیس واالبل على التوالي، وقد بلغت نسبة اوالمواعز واال

  .الحیواني في محافظة االنبار الغذاء نتاجمن مجموع ا

من معطیات الجدول فاالنبار  ت صافي الحلیب المنتجة في محافظةوقد تباینت كمیا

  تها اإلداریة وكما یأتي:یالحظ التباین في كمیات انتاج الحلیب بین وحدا ،)٥) والخریطة (٤(

وهي الوحدات التي تزید نسبة مساهمة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المرتفع من الحلیب: -١

%) من مجموع انتاج الحلیب في المحافظة، وتضم قضائي ١٨,٩اي منها في االنتاج على (

بلغت قدرها ، محققة نسبة طناً ) ١٧٩٢١الرمادي والفلوجة، فقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

 %) من مجموع االنتاج.٤٨,٥(

وهي الوحدات التي تتراوح نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المتوسط من الحلیب: -٢

%) من مجموع االنتاج،  وتضم قضائي ٩,٧ -%١٨,٨مساهمة اي منها في االنتاج ما بین (

بلغت قدرها  ، محققة نسبةطناً ) ٩٤٢٤القائم وهیت، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع االنتاج في المحافظة.٢٥,٥(

وهي الوحدات التي تتراوح نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض من الحلیب: -٣

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي ٦,٨ - ٩,٦( اهمة اي منها في االنتاج ما بینمس

محققة نسبة بلغت قدرها ، طناً ) ٥٥٩٥الرطبة وعنه، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع االنتاج.١٥,٢(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٣٥ ( 

 

  ٢٠١٢انتاج الحلیب في محافظة االنبار لعام : )٤جدول (

  النسبة %  طناً  اإلنتاج  الوحدة اإلداریة  رقم المجموعة

  األولى
  ٢٨,١  ١٠٣٧٤  الرمادي
  ٢٠,٤  ٧٥٤٧  الفلوجة

  ٤٨,٥  ١٧٩٢١  مجمل المجموعة

  الثانیة
  ١٤,٥  ٥٣٧٢  القائم
  ١١,٠  ٤٠٥٢  ھیت

  ٢٥,٥  ٩٤٢٤  مجمل المجموعة

  الثالثة
  ٨,٣  ٣٠٥٨  الرطبة
  ٦,٩  ٢٥٣٧  عنھ 

  ١٥,٢  ٥٥٩٥  مجمل المجموعة

  الرابعة
  ٦,٦  ٢٤٤٠  حدیثة
  ٤,٢  ١٥٤٤  رأوه

  ١٠,٨  ٣٩٨٤  مجمل المجموعة
  ١٠٠  ٣٦٩٢٤  مجموع المحافظة

  ).٣المصدر: حسابات الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

  

 ٢٠١٢انتاج الحلیب في محافظة االنبار لسنة : )٥(خریطة 

 
  )٤من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول ( :المصدر
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وهي الوحدات التي تقل نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المنخفض جدا من الحلیب: -٤

%) من مجموع انتاج المحافظة، وتضم قضائي ٦,٧مساهمة اي وحدة منها في االنتاج عن (

، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ٣٩٨٤حدیثة وراوه، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

 %) من مجموع انتاج الحلیب في محافظة االنبار.١٠,٨(

  لحیواني:مجموع االنتاج الغذائي ا ٥- ١

) ٨٩٤٣٢( ٢٠١٢االنتاج الغذائي الحیواني في محافظة االنبار لعام  بلغ مجموع

) یالحظ ان هناك تباینا في كمیاته ونوعیاته ٦) والخریطة (٥، ومن معطیات الجدول (طناً 

  بین الوحدات االداریة في المحافظة وكما یأتي:

  ٢٠١٢محافظة االنبار لعام  المجموع الكلي لإلنتاج الغذائي الحیواني في: )٥جدول (

  
  ).٣المصدر: حسابات الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (   

  

وهي الوحدات التي تزید نسبة  الوحدات االداریة ذات االنتاج المرتفع من الغذاء الحیواني: -١

%) من مجموع االنتاج الغذائي الحیواني، وتضم ٢٣,٢مساهمة اي منها في االنتاج على (

، محققة نسبة بلغت طناً ) ٥٠١٤٥قضائي الرمادي والفلوجة، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع االنتاج.٥٦,١قدرها (

وهي الوحدات التي تتراوح  من الغذاء الحیواني: الوحدات االداریة ذات االنتاج المتوسط -٢

%) من مجموع االنتاج الحیواني، ٨,٥ - ٢٣,١نسبة مساهمة اي منها في االنتاج ما بین (



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٣٧ ( 

 

، محققة نسبة طناً ) ٢٠٨١٠وتضم قضائي القائم وهیت، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

 %) من مجموع االنتاج.٢٣,٣بلغت قدرها (

وهي الوحدات التي تتراوح ات االنتاج المنخفض من الغذاء الحیواني: الوحدات االداریة ذ -٣

%) من مجموع االنتاج، وتضم قضائي ٥,٥ - ٨,٤نسبة مساهمة اي منها في االنتاج ما بین (

، محققة نسبة بلغت قدرها طناً ) ١٠٧٤٣الرطبة وحدیثة، وقد بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  %) من مجموع االنتاج.١٢(

داریة ذات االنتاج المنخفض جدا من الغذاء الحیواني: وهي الوحدات التي الوحدات اال -٤

%) من مجموع انتاج الغذاء الحیواني ٥,٤تقل نسبة مساهمة اي وحدة منها في االنتاج عن (

) طنًا، ٧٧٣٤في المحافظة، وتضم قضائي عنه وراوه، حیث بلغ مجموع انتاجها مجتمعة (

  ن مجموع االنتاج الغذائي الحیواني في محافظة االنبار.%) م٨,٦محققة نسبة بلغت قدرها (

 ٢٠١٢المجموع الكلي لإلنتاج الغذائي الحیواني في محافظة االنبار لسنة : )٦خریطة (

 
  ).٥من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول ( :المصدر

 

  .٢٠١٢الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام  درجة االكتفاء الذاتي من - ٢

توازن السكاني الغذائي في محافظة الكشف عن واقع ال سنحاول في هذا الموضوع

ها من الوحدات االداریة التي یفیض انتاجها عن سد حاجة سكان االنبار وصوال الى تحدید
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والوحدات االداریة التي یعجز انتاجها عن سد حاجة سكانها، ولتحدید هذا البد  الغذاء الحیواني

  من تحدید اآلتي:

عن طریق  ،الحیوانیة اوًال: تحدید حجم المتاح لالستهالك البشري لكافة المجموعات الغذائیة

  احتساب نسبة التصافي من المجموعات الغذائیة الحیوانیة.

 الحیوانیة على مستوى المحافظة افة المجموعات الغذائیةثانیًا: تحدید حجم الطلب على ك

وعلى مستوى  وحجم الفائض والعجز في المحافظةوصوال الى تحدید درجة االكتفاء الذاتي 

  الوحدات االداریة.

ولغرض تحدید حجم الطلب على المواد الغذائیة البد من تحدید حجم االستهالك 

، وفي هذا الصدد فقد تم االعتماد على دراسة الحیوانیة السنوي للفرد من المجموعات الغذائیة

 ، وعلى مستوى٢٠١٢قامت بها وزارة التخطیط دائرة مسوحات االسرة في العراق لعام 

) ٨٧في العراق ( من الغذاء الحیواني لفرد السنوياستهالك محافظات العراق، اذ بلغ معدل ا

  ).٦جدول (الغذائیة وكما موضح في ال كیلوغرام من المجموعات

حصة الفرد السنویة من الغذاء الحیواني المستهلك (كیلوغرام) لسكان العراق لعام : )٦جدول (

٢٠١٢  

  الكمیات المستھلكة كیلوغرام/ سنة  المادة الغذائیة
  الغذاء الحیواني

  ١٦  اللحوم الحمراء
  ١٩  اللحوم البیضاء

  ٩  البیض
  ٤٣  الحلیب

  ٨٧  مجموع الغذاء الحیواني

المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا 

  .٥٩)، ص ٧، جدول (٢٠١٢، ٢٧٩المعلومات، دائرة مسوحات االسرة، بغداد، دراسة رقم 

  

وفق  نتاج الغذائي الحیواني في محافظة االنبارسنقوم بالكشف عن التوازن بین السكان واإل

  اآلتي:

  :اللحوم الحمراء ١- ٢

الحة لالستهالك البشري في تم احتساب صافي المتاح من اللحوم الحمراء الص

، وتم تحدید )١٩(%)٥٨للحوم الحمراء والبالغة () *(بعد احتساب نسبة التصافي محافظة االنبار



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٣٩ ( 

 

ا والبالغ منهحجم الطلب على اللحوم الحمراء باالعتماد على معدل استهالك الفرد السنوي 

  .كغم/سنة) ١٦(

وعلیه فقد بلغ صافي المتاح من اللحوم الحمراء الصالحة لالستهالك البشري في 

، وباالعتماد على معدل استهالك الفرد السنوي طناً ) ١١٩٣٣( ٢٠١٢محافظة االنبار لعام 

) ١١٨٠١، مما نتج عنه حجز بلغ حجمه (طناً ) ٢٣٧٣٤منها فقد بلغ حجم الطلب علیها (

%) من ٥٠، وهذا یعني ان (%) في عموم المحافظة٥٠( وبدرجة اكتفاء ذاتي بلغت ناً ط

اإلداریة، إذ یتم سد  ااستهالك محافظة االنبار من اللحوم الحمراء یأتي ألیها من خارج حدوده

العجز الحاصل من اللحوم الحمراء في المحافظة عن طریق جلب أعداد كبیرة من الحیوانات 

  .)٢٠(م والعجول من محافظتي نینوى وبغداداألغنا ال سیماو 

) تباین درجة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بین ١) والشكل (٧ویوضح الجدول (

  الوحدات االداریة في محافظة االنبار، اذ تمكنا من خاللهما فرز المجموعتین اآلتیتین:

والتي تزید فیها درجة المجموعة االولى: وتمثل المناطق ذات الفائض من اللحوم الحمراء  -١

%)، وتضم اقضیة (عنه والرطبة وراوه)، حیث بلغت درجات ١٠٠االكتفاء الذاتي على (

%) على التوالي، وقد حققت هذه الوحدات ١٧٠%، ٢٠٠%، ٢٠١االكتفاء الذاتي فیها (

 .طناً ) ١٢٦٧مجتمعة فائضًا بلغ مجموعة (

حمراء والتي تقل درجة االكتفاء المجموعة الثانیة: وتمثل مناطق العجز من اللحوم ال -٢

%)، وتضم اقضیة (القائم وهیت وحدیثة والرمادي والفلوجة)، حیث ١٠٠الذاتي فیها عن (

%) على التوالي، وقد ٢٩%، ٤٣%، ٤٧%، ٥٠%، ٦٩بلغت درجات االكتفاء الذاتي فیها (

من ، تم سد جزء منه طناً ) ١٣٠٦٨بلغ عجز هذه الوحدات من اللحوم الحمراء مجتمعة (

  فائض الوحدات االداریة في المجموعة االولى.
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  ٢٠١٢مناطق الفائض والعجز من اللحوم الحمراء في محافظة االنبار لعام : )٧جدول (

  مناطق الفائض

  فائض او عجز (طناً)  درجة االكتفاء %  الوحدة االداریة
  ٤٢٤  ٢٠١  عنھ

  ٦٢٣  ٢٠٠  الرطبة
  ٢٢٠  ١٧٠  راوه

  ١٢٦٧  مجموع الفائض

  مناطق العجز

  ٧٣٧ -  ٦٩  القائم
  ١١٥١ -  ٥٠  ھیت
  ٧٣٩ -  ٤٧  حدیثة

  ٤٤٦٦ -  ٤٣  الرمادي
  ٥٩٧٥ -  ٢٩  الفلوجة

  ١٣٠٦٨ -  مجموع العجز
  ١١٨٠١ -  ٥٠  مجموع المحافظة

  ).٤المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (
 
 

 ٢٠١٢في محافظة االنبار لعام  درجة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء : )١شكل (

 
  ).٧المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول (       

  

  :اللحوم البیضاء ٢- ٢

تاح اللحوم البیضاء بكل من لحوم الدجاج واألسماك، وتم احتساب صافي الم تتمثل

للحوم الدجاج والبالغة  بعد احتساب نسبة التصافي من اللحوم البیضاء في محافظة االنبار

، وقد تم تحدید حجم الطلب )٢٢(%)٨٠، ونسبة التصافي للحوم األسماك والبالغة ()٢١(%)٨٥(

 ١٩( على اللحوم البیضاء باالعتماد على معدل استهالك الفرد السنوي منها والبالغ



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٤١ ( 

 

ه ، ویالحظ ان معدل استهالك الفرد من اللحوم البیضاء أعلى من معدل استهالككغم/سنة)

من اللحوم الحمراء، ویعود سبب ذلك الى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مقارنتًا مع أسعار 

  اللحوم البیضاء من ناحیة وزیادة الوعي الغذائي من ناحیة أخرى.

 ٢٠١٢وعلیه فقد بلغ صافي المتاح من اللحوم البیضاء في محافظة االنبار لعام 

، مما نتج عنه عجز بلغ حجمه طناً ) ٢٨١٨٣، یقابله طلب بلغ حجمه (طناً ) ٢٢٥٥٤(

  .%) في عموم المحافظة٨٠( وبدرجة اكتفاء ذاتي بلغت طناً ) ٥٦٢٩(

) یالحظ تباین درجات االكتفاء الذاتي من ٢) والشكل (٨ومن مالحظة الجدول (

  اللحوم البیضاء بین الوحدات االداریة في المحافظة، إذ تمكنا من فرز المجموعتین اآلتیتین:

عة األولى: وتمثل المناطق ذات الفائض من اللحوم البیضاء والتي تزید درجة المجمو  -١

%)، وتضم وحدة إداریة فقط وهي قضاء (عنه)، اذ بلغت ١٠٠االكتفاء الذاتي فیها على (

%)، وقد حققت فائضًا من اللحوم البیضاء بلغ ١٠٤درجة اكتفائها الذاتي من اللحوم البیضاء (

 .طناً ) ١٩حجمه (

ة الثانیة: وتمثل مناطق العجز من اللحوم البیضاء والتي تقل درجة اكتفائها المجموع -٢

%)، وتضم باقي الوحدات االداریة في محافظة االنبار، حیث سجلت اعلى ١٠٠الذاتي عن (

%) اي ٩٧درجة اكتفاء ذاتي من اللحوم البیضاء في قضاء هیت بدرجة اكتفاء ذاتي بلغت (

%) ٢٨اكتفاء ذاتي فقد سجلت في قضاء الرطبة بدرجة ( %)، اما اقل درجة٣بنسبة عجز (

. طناً ) ٥٦٤٨%)، وقد حققت عجزًا من اللحوم البیضاء بلغ حجمه (٧٢اي بنسبة عجز (

  وبین هاتین النسبتین تتحرك نسب باقي الوحدات االداریة في محافظة االنبار.

  ٢٠١٢االنبار لعام مناطق الفائض والعجز من اللحوم البیضاء في محافظة : )٨جدول (

  مناطق الفائض
  فائض او عجز (طناً)  درجة االكتفاء %  الوحدة اإلداریة

  ١٩  ١٠٤  عنھ
  ١٩  مجموع الفائض

  مناطق العجز

  ٨٠ -  ٩٧  ھیت
  ٤٦ -  ٨٨  راوه

  ١٢٥٩ -  ٨٧  الفلوجة
  ٢٣٥٥ -  ٧٥  الرمادي
  ٨٣٨ -  ٧١  القائم
  ٥٣٦ -  ٦٨  حدیثة
  ٥٣٤ -  ٢٨  الرطبة
  ٥٦٤٨ -  العجزمجموع 

  ٥٦٢٩ -  ٨٠  مجموع المحافظة

  ).٤المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (
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 )٤٤٢ ( 

 

  ٢٠١٢درجة االكتفاء الذاتي من اللحوم البیضاء في محافظة االنبار لعام : )٢شكل (

 
  ).٨المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول (

  

  :البیض ٣- ٢

 صالح لالستهالك البشري في محافظة االنبارالمتاح من البیض الحتساب صافي ا تم

، وتم تحدید حجم الطلب على )٢٣(%) من وزن البیض وهو وزن القشرة١٢بعد استبعاد نسبة (

  .كغم/سنة) ٩بیض والبالغ (البیض باالعتماد على معدل استهالك الفرد السنوي من ال

ك البشري في محافظة االنبار وقد بلغ صافي المتاح من البیض الصالح لالستهال

، مما نتج عنه عجز في طناً ) ١٣٣٥٠، قابله طلب بلغ حجمه (طناً ) ٤٠٧٩( ٢٠١٢لعام 

اي %) في عموم المحافظة ٣١وبدرجة اكتفاء ذاتي بلغت ( طناً ) ٩٢٧١االنتاج بلغ حجمه (

  .%)٦٩بنسبة عجز بلغت (

االنبار تعاني من العجز في وعلى الرغم من ان جمیع الوحدات االداریة في محافظة 

انتاجها من البیض لسد حاجة سكانها منه، اال ان درجات االكتفاء الذاتي منه متباینة من 

)، اذ بلغ اقل عجز من صافي ٣) والشكل (٩داریة الخرى، كما یوضحه الجدول (وحدة ا

%)، ٤٣%) اي بنسبة عجز (٥٧متاح البیض في قضاء راوه بدرجة اكتفاء ذاتي بلغت (

%) اي بنسبة عجز ٢٣وأعلى عجز سجل في قضاء الرطبة بدرجة اكتفاء ذاتي بلغت (

  %)، وما بین هاتین النسبتین تتراوح نسب باقي الوحدات االداریة في محافظة االنبار.٧٧(

  

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٤٣ ( 

 

  ٢٠١٢مناطق الفائض والعجز من البیض في محافظة االنبار لعام : )٩جدول (

  فائض او عجز (طناً)  االكتفاء % درجة  الوحدة االداریة   مناطق الفائض

  مناطق العجز

  ٧٦ -  ٥٧  راوه
  ١١٧ -  ٥٠  عنھ
  ٨٥٧ -  ٣٣  ھیت

  ٣١٠٨ -  ٣٠  الرمادي
  ٥٥٠ -  ٣٠  حدیثة
  ٩٤٤ -  ٣٠  القائم

  ٣٣٤٨ -  ٢٩  الفلوجة
  ٢٧١ -  ٢٣  الرطبة

  ٩٢٧١ -  مجموع العجز
  ٩٢٧١ -  ٣١  مجموع المحافظة

  ).٤باالعتماد على بیانات الملحق (المصدر: من عمل الباحث 

  

  ٢٠١٢درجة االكتفاء الذاتي من البیض في محافظة االنبار لعام : )٣شكل (

  

  ).٩المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول (

  

  :الحلیب ٤- ٢

على صافي االنبار باالعتماد  صافي المتاح من الحلیب في محافظةتم احتساب 

%) من الحلیب المنتج كنسبة ٥٠بعد استبعاد نسبة ( محافظة االنبارانتاج الحلیب في 

، وتم تحدید حجم الطلب على الحلیب باالعتماد على معدل استهالك الفرد )٢٤(رضاعة وتالف

  .كلغم/سنة) ٤٣ب والبالغ (السنوي من الحلی
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 ٢٠١٢وعلیه فقد بلغ صافي المتاح من انتاج الحلیب في محافظة االنبار لعام 

، مما نتج عن ذلك عجز بلغ حجمه طناً ) ٦٣٧٨٤، قابله طلب بلغ حجمه (طناً ) ٣٦٩٢٤(

، اي بنسبة عجز %) في عموم المحافظة٥٨( وبدرجة اكتفاء ذاتي بلغت طناً ) ٢٦٨٦٠(

  %).٤٢بلغت (

) ان الوحدات االداریة في محافظة االنبار ٤) والشكل (١٠ویتضح من الجدول (

الذاتي من انتاج الحلیب، اذ تمكنا من فرز مجموعتین متباینة من حیث درجات اكتفائها 

احدهما یزید انتاجها من الحلیب عن حاجة سكانها واخرى یقل انتاجها من الحلیب في سد 

  حاجة سكانها، وهاتان المجموعتان هما:

المجموعة االولى: وتمثل المناطق ذات الفائض من انتاج الحلیب، اذ تزید درجات  -١

%)، وتشمل اقضیة (عنه وراوه والرطبة)، اذ بلغت درجات ١٠٠فیها على (االكتفاء الذاتي 

%) على التوالي، وقد حققت هذه الوحدات ١٨٢%، ١٨٢%، ٢٢٦االكتفاء الذاتي فیها (

 .طناً ) ٣٤٨٨ب بلغ حجمه (یاالداریة مجتمعة فائضًا من الحل

ات االكتفاء الذاتي المجموعة الثانیة: وتمثل مناطق العجز من انتاج الحلیب، اذ تقل درج -٢

%)، وتشمل اقضیة (القائم وهیت وحدیثة والرمادي والفلوجة)، حیث بلغت ١٠٠فیها عن (

%) على التوالي، وقد بلغ ٣٣%، ٤٩%، ٦٥%، ٦٦%، ٨٣درجات االكتفاء الذاتي فیها (

، یتم سد جزء منها من مناطق طناً ) ٣٠٣٤٨مجموع عجز هذه الوحدات من الحلیب مجتمعة (

 المجموعة األولى. الفیض في

  ٢٠١٢مناطق الفائض والعجز من الحلیب في محافظة االنبار لعام : )١٠جدول (

  
  ).٤المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٤٥ ( 

 

  ٢٠١٢ درجة االكتفاء الذاتي من الحلیب في محافظة االنبار لعام: )٤شكل (

  

  ).١٠بیانات الجدول (المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

  

  :مجموع الغذاء الحیواني ٥- ٢

حجم المتاح من االنتاج الغذائي الحیواني الصالح لالستهالك البشري في  بلغ مجموع

) ١٢٩٠٥٢، وبلغ مجموع حجم الطلب علیه (طناً ) ٧٥٤٩٠( ٢٠١٢محافظة االنبار لعام 

اكتفاء ذاتي بلغت  وبدرجة طناً ) ٥٣٥٦٢، مما نتج عنه عجز غذائي بلغ حجمه (طناً 

%) في عموم المحافظة، وتتباین درجات االكتفاء الذاتي من ٤١، اي بنسبة عجز (%)٥٩(

الخرى، كما یتضح ذلك من الجدول الغذاء الحیواني في محافظة االنبار من وحدة اداریة 

  ) والتي  من خاللها تمكنا من فرز المجموعتین االتیتین:٥والشكل ( )٧والخریطة () ١١(

المجموعة االولى: تمثل مناطق الفیض من الغذاء الحیواني والتي تزید فیها درجات  -١

%)، وتضم اقضیة (عنه وراوه والرطبة)، اذ بلغت درجات االكتفاء ١٠٠االكتفاء الذاتي على (

%) على التوالي، وقد حققت هذه الوحدات مجتمعة ١٣٥%، ١٤٦%، ١٧٦الذاتي فیها (

 .طناً ) ٣٧٣٠بلغ حجمه (فائضًا من الغذاء الحیواني 

المجموعة الثانیة: وتمثل مناطق العجز من الغذاء الحیواني والتي تقل درجات االكتفاء  -٢

%)، وتضم اقضیة (القائم وهیت وحدیثة والرمادي والفلوجة)، اذ بلغت ١٠٠الذاتي فیها عن (

%) على ٤٤%، ٥٢%، ٥٩%، ٦٦%، ٧٢درجات اكتفائها الذاتي من الغذاء الحیواني (

، تم سد جزء منه والبالغ طناً ) ٥٧٢٩٢لتوالي، وقد بلغ مجموع عجز هذه الوحدات مجتمعة (ا

  من فائض الوحدات االداریة ضمن المجموعة االولى. طناً ) ٣٧٣٠(
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  ٢٠١٢مناطق الفائض والعجز من الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام : )١١جدول (

  مناطق الفائض

  فائض او عجز (طناً)  االكتفاء %درجة   الوحدة اإلداریة
  ١٧٣٨  ١٧٦  عنھ
  ٧٩٣  ١٤٦  راوه

  ١١٩٩  ١٣٥  الرطبة 
  ٣٧٣٠  مجموع الفائض

  مناطق العجز

  ٣٦٠٣ -  ٧٢  القائم
  ٤١٦٥ -  ٦٦  ھیت
  ٣١٣٥ -  ٥٩  حدیثة

  ٢٠٦٩٩ -  ٥٢  الرمادي
  ٢٥٦٩٠ -  ٤٤  الفلوجة

  ٥٧٢٩٢ -  مجموع العجز
  ٥٣٥٦٢ -  ٥٩  مجموع المحافظة

  ).٤المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

  

  ٢٠١٢مناطق الفائض والعجز من الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام : )٧خریطة (

  

  ).١١المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول (

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٤٧ ( 

 

  ٢٠١٢االنبار لعام درجة االكتفاء الذاتي من الغذاء الحیواني في محافظة : )٥شكل (

  

    ).١١المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الجدول (

  

  االستنتاجاتأوًال: 

طنًا،  )٨٩٤٣٢( ٢٠١٢بلغ مجموع انتاج الغذاء الحیواني في محافظة االنبار لعام  -١

وتصدر انتاج الحلیب المرتبة االولى من حیث كمیة ونسبة مساهمته من مجموع انتاج الغذاء 

، وجاء انتاج %)٤١,٣(طنًا، مشكل نسبة بلغت ) ٣٦٩٢٤(الحیواني فیها، اذ بلغ مجموعه 

، %)٣٠,٥(طنًا، مشكل نسبة بلغت ) ٢٧٢٩٨(اللحوم البیضاء بالمرتبة الثانیة بمجموع بلغ 

نسبة  ) طنًا، مشكل٢٠٥٧٤(اج اللحوم الحمراء بالمرتبة الثالثة بمجموع انتاج بلغ وجاء انت

طنًا، مشكل نسبة ) ٤٦٣٦(، وجاء انتاج البیض بالمرتبة االخیرة بمجموع بلغ %)٢٣(بلغت 

 من مجموع انتاج الغذاء الحیواني في المحافظة. %)٥,٢(بلغت 

والفلوجة والقائم وهیت) في محافظة ساهمت اربعة وحدات اداریة وهي أقضیة (الرمادي  -٢

%) من مجموع انتاج ٧٩,٣) طنًا، مشكلة نسبة بلغت (٧٠٩٥٥االنبار بإنتاج بلغ مجموعه (

الغذاء الحیواني في محافظة االنبار، في حین ساهمت الوحدات االداریة المتبقیة وهي أقضیة 

) طنًا، ١٨٤٧٧تاجها مجتمعة ((الرطبة وحدیثة وعنة وراوه) بالنسبة المتبقیة، اذ بلغ مجموع ان

 %).  ٢٠,٧مشكلة نسبة بلغت (

بلغ مجموع حجم المتاح من االنتاج الغذائي الحیواني الصالح لالستهالك البشري في  -٣

) ١٢٩٠٥٢، وبلغ مجموع حجم الطلب علیه (طناً ) ٧٥٤٩٠( ٢٠١٢محافظة االنبار لعام 
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ة اكتفاء ذاتي بلغت درجوب طناً ) ٥٣٥٦٢، مما نتج عنه عجز غذائي بلغ حجمه (طناً 

 .%) في عموم المحافظة٤١، اي بنسبة عجز (%)٥٩(

درجات االكتفاء الذاتي من الغذاء الحیواني في محافظة االنبار من وحدة اداریة  تباینت -٤

ألخرى، أذ حققت ثالث وحدات اداریة فائضًا عن حاجة سكانها من الغذاء الحیواني وهي 

%، ١٤٦%، ١٧٦لغت درجات االكتفاء الذاتي فیها ((عنه وراوه والرطبة)، اذ بأقضیة 

ذاء الحیواني بلغ حجمه %) على التوالي، وقد حققت هذه الوحدات مجتمعة فائضًا من الغ١٣٥

) طنًا، في حین سجلت الوحدات االداریة المتبقیة عجزًا في انتاجها الغذائي الحیواني ٣٧٣٠(

جة)، اذ بلغت درجات اكتفائها الذاتي من (القائم وهیت وحدیثة والرمادي والفلو وهي أقضیة 

%) على التوالي، وقد بلغ مجموع عجز ٤٤%، ٥٢%، ٥٩%، ٦٦%، ٧٢الغذاء الحیواني (

 طنًا.) ٥٧٢٩٢هذه الوحدات مجتمعة (

  التوصیاتثانیًا: 

ضرورة تقدیم الدعم المتكامل من قبل الدولة لمربي الحیوانات بمختلف اصنافها، من  -١

االموال االزمة لتربیتها على شكل قروض میسرة وبدون فوائد وتوفیر خالل تقدیم رؤوس 

 مستلزمات التربیة بأسعار مدعومة.

السعي المتواصل للسیطرة على كافة االوبئة واالمراض التي تصیب الثروة الحیوانیة  -٢

ة بأصنافها المختلفة، وتطویر عمل المراكز البیطریة عبر استخدام التقنیات الحدیثة في المعالج

والوقایة والتلقیح، فضًال عن ادخال االصناف الحیوانیة المحسنة والتي یمكن ان تتالءم مع 

 حالة البیئة المحلیة.

ضرورة االهتمام بالمراعي الطبیعیة في منطقة الدراسة، عن طریق استحداث دائرة تتبع  -٣

كان ذلك بإقامة الى مدیریة الزراعة في المحافظة تهتم بتنمیة المناطق الصحراویة فیها سواء 

مسیجات للمراعي او انشاء مستقرات للرعاة الرحل، باإلضافة الى مكافحة التصحر في 

المحافظة عن طریق تثبیت الكثبان الرملیة بزراعة النباتات الصحراویة وانشاء االحزمة 

الخضراء والواحات، فضًال عن اقامة السدود الصغیرة على االودیة الصحراویة لالستفادة من 

 مطار الساقطة للزراعة ورعي الماشیة.اال



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٤٩ ( 

 

زیادة االهتمام عبر وسائل االعالم كافة بنشر الوعي واالرشاد المتعلق بتربیة مختلف  -٤

اصناف الحیوانات ورعایتها من جهة، والتوعیة بأسالیب تداول المنتجات الغذائیة الحیوانیة 

 الصحیة ضمن الوجبات الغذائیة بشكل متوازن من جهة اخرى. 

تطویر صناعة االعالف الحیوانیة عن طریق االستفادة من المخلفات الزراعیة سواء  -٥

  الجافة منها او الخضراء.

  

  

اا:  

                                                 

  ) ینظر: ١(

ئرة الزراعیة، التخطیط، الدابهنام بشیر سمعان وآخرون، افاق تنمیة الثروة الحیوانیة في العراق، وزارة   -  أ

  .١٢، ص١٩٧٥بغداد، 

  .%١٠األبل  ،%١٠األبقار  ،%٢٥الماعز  ،%٢٥األغنام  

كلیة اآلداب، ، اطروحة دكتوراه (غیر منشورة)الدلیمي، السكان والغذاء في العراق،  حسین محمد خلیفة -ب

  .١٥٤ص، ١٩٨١جامعة بغداد، 

  .%١٥األبل  ،%١٥األبقار  ،%٤٠الماعز ، %٥١االغنام  

عبد الوهاب محمد العاني وصادق علي طه، دراسة المخطط الشامل لتنمیة قطاع انتاج اللحوم الحمراء  -ج

  .١٨، ص١٩٩٨بالعراق، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، بغداد، 

  %١٠%     األبل ٣٠%    األبقار ٦٢%    الماعز ٦٢االغنام  

ازن السكاني الغذائي في محافظة االنبار، رسالة ماجستیر (غیر ایناس محمد صالح الفهداوي، التو  )٢(

  .٧٣، ص٢٠٠٠منشورة)، كلیة التربیة للبنات، جامعة االنبار، 

  %.٢%، األبل ٤٤%، الماعز ٥٣%،  االبقار ٧٢األغنام   

االقتصادیات واإلدارة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ابراهیم سلیمان واحمد مشهور، مزارع االنتاج الحیواني )٣(

  .١٠١، ص٢٠٠٨

  .٧٣) ایناس محمد صالح الفهداوي، التوازن السكاني الغذائي في محافظة االنبار، مصدر سابق، ص٤(

دیة، جامعة حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات ) ابراهیم احمد سعید، أسس الجغرافیة البشریة واالقتصا٥(

  .١٥٢، ص١٩٩٧الجامعیة، حلب، 

) مقابلة شخصیة مع المهندس الزراعي سلیم عبد حمود القیسي مدیر قسم الثروة الحیوانیة في مدیریة ٦(

  .٢٦/٨/٢٠١٣زراعة محافظة االنبار بتاریخ 

تقریر السنوي عن نشاطات قسم الثروة الحیوانیة ) مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، ال٧(

  ، (بیانات غیر منشورة).٢٠١١لعام 
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) عبد الحمید محمد عبد الحمید، أسس انتاج واستزراع االسماك، جامعة المنصورة، مكتب الجامعي ٨(

  .٢٩، ص٢٠٠٩الحدیث، المنصورة، 

) دونم فضًال عن ٢٠غ مساحتها حوالي () تضم هذه المشاریع البحیرات الكبیرة لتربیة االسماك والتي تبل٩(

االحواض الصغیرة واالقفاص المجازة من قبل مدیریة زراعة محافظة االنبار، حیث یتم اصدار اجازة  

ألحواض تربیة االسماك وفق شروط معینة یتم تطبیقها من قبل المربین، ویوجد عدد كبیر من االحواض 

  محافظة االنبار، الدراسة المیدانیة.واالقفاص غیر المجازة من قبل مدیریة زراعة 

) مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، التقریر السنوي عن نشاطات قسم الثروة الحیوانیة ١٠(

  ، تقدیرات (بیانات غیر منشورة).٢٠١١لعام 

،  ١٩٨٣البصرة، أ، انتاج الدواجن، ترجمة مصطلح حسن بوتاني، مطبعة جامعة البصرة،  ) سمتنیف س.١١(

  .٢٩ص

، ١٩٩١) أكرم ریشان عبود وآخرون، مبادئ صحة الغذاء، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١٢(

  .٢٤٠ص

) مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، التقریر السنوي عن نشاطات قسم الثروة الحیوانیة ١٣(

  ، (بیانات غیر منشورة).٢٠١١لعام 

ي الشبیبي وآخرون، مبادئ علم األلبان، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ) محسن عل١٤(

  .٣٢٢، ص١٩٨١الموصل، 

) شمیدت، بایلوجیا انتاج اللبن، ترجمة مرتضى كمال وآخرون، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة ١٥(

  .١٢، ص١٩٨٠والنشر، الموصل، 

  .٣٠٤مصدر سابق، ص) محمد علي صقال، اساسیات تربیة الحیوان، ١٦(

  .١٨٣ -١٨٢) محمد خلیفة حسین الدلیمي، السكان والغذاء في العراق، مصدر سابق، ص١٧(

  ) ینظر: ١٨(

فخري خلف عبد اهللا البیاتي، التوزیع الجغرافي لألغنام في العراق، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة  - أ

  .٣٠٤، ص١٩٨٣اآلداب، جامعة بغداد، 

جبوري، تحلیل جغرافي لواقع تربیة الحیوانات المجترة في قضاء الشامیة، مجلة البحوث نجاح عبد جابر ال -ب

  .٣٢٤، ص٢٠٠٨، كلیة التربیة للبنات، جامعة الكوفة، ١٠الجغرافیة، العدد 

(*) یقصد بنسبة التصافي للحوم الحمراء: هي النسبة الصالحة لالستهالك البشري بعد استبعاد نسبة العظام 

  جزاء التي ال تؤكل من وزن الذبائح.واألحشاء واأل

  ) ینظر: ١٩(

  .٥٠٨، ص١٩٩٠فؤاد عبد اللطیف عبد الكریم، أنتاج ماشیة اللحم، مطابع دار الحكمة، بغداد،  - أ

أكرم ریشان عبود، مبادئ صحة اللحوم، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل،  -ب

  .٩٧، ص١٩٩١

  ) الدراسة المیدانیة.٢٠(

  .٩٨) اكرم ریشان عبود، مبادئ صحة اللحوم، مصدر سابق، ص٢١(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٥١ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٨٧، ص١٩٨٨) سفیان كامل الناصري، مبادئ الثروة السمكیة، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، ٢٢(

  .٢١٣، ص١٩٨٦) جیدة عبد المجید العاني، علم التغذیة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ٢٣(

وآخرون، افاق تنمیة الثروة الحیوانیة في العراق، وزارة التخطیط، الدائرة الزراعیة، ) بهنام بشیر سمعان ٢٤(

  .٢٩، ص١٩٧٥بغداد، 

  

  

:ا  

  ٢٠١٢التوزیع العددي والنسبي لسكان محافظة االنبار لعام : )١ملحق (
  النسبة %  عدد السكان  الوحدة اإلداریة

  ٣٣,٢  ٤٩١٧٠٠  الرمادي
  ٩,٦  ١٤٢٥٣٥  ھیت

  ٣٥,٥  ٥٢٦٨٦١  الفلوجة
  ١,٨  ٢٦١٦٢  عنھ
  ١,٣  ١٩٧٣٦  رأوه
  ٥,٩  ٨٧٢١٩  حدیثة
  ٢,٦  ٣٩٠٠٠  الرطبة
  ١٠,١  ١٥٠١٤٦  القائم

  ١٠٠  ١٤٨٣٣٥٩  المجموع
المصدر: جمهوریة العراق، وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا 

)، ١ر رقم (والمنشئات واألسر، سلسلة تقاریر الترقیم والحصر، تقریالمعلومات، التعداد العام للمباني والمساكن 

  . ٥٣٦-٥١٨ص ،٢٠١٢، )، بغداد١٤رقم ( جدول

  

  ٢٠١٢أعداد الحیوانات على مستوى االقضیة في محافظة االنبار لعام : )٢ملحق (
  اإلبل   الجاموس   األبقار   الماعز   األغنام   الوحدة اإلداریة

  ١٢٩٣  ٥٠  ١٥٧٣٠  ١٣٥٣٢  ٥٣٦٣٠٠  الرمادي 
  ٥٣  ١٠١  ١٣٩٠١  ٤٣٣٨  ٣٨٢٦٩٩  الفلوجة 

  ٨٢٥  ٢٥٦  ٨٣٨٦  ١٧٠٩١  ١٤١٩٩٣  ھیت 
  -  -  ٧٨٠  ١٧٦٠٣  ١١٠٨٣٧  حدیثة 
  ٢  -  ١٣٥٢  ٥٢٠٧  ١٥٢٤٧٩  عنھ 
  ١٤٢٦  -  ١٢٨٥  ٥٥٥٢  ٧٧١٧٠  راوه 
  ١٧٨٦  -  ٥٩٧٢  ٢١٥٨٢  ٢٥١٣٤٥  القائم 
  ٢٦٨٢  -  -  ٢٠٠  ٢١٥٥١٠  الرطبة 

  ٨٠٦٧  ٤٠٧  ٤٧٤٠٦  ٨٥١٠٥  ١٨٦٨٣٣٤  المجموع 
المصدر: وزارة الزراعة، مدیریة زراعة محافظة االنبار، قسم الثروة الحیوانیة، واقع الثروة الحیوانیة وأنواعها 

  ، (بیانات غیر منشورة).٢٠١٢في أقضیة محافظة االنبار لعام 

  

  

  



                                                أ. د.    ااوي

  

امج ااء اام ودر اء 

ار  اما      . ح  .  
 

 )٤٥٢ ( 

 

                                                                                                                                        

  ٢٠١٢انتاج الغذاء الحیواني في محافظة االنبار بالطن لعام : )٣ملحق (

مجموع االنتاج   الحلیب  البیض  اللحوم البیضاء  اللحوم الحمراء  االداریةالوحدة 
  الغذائي الحیواني

  ٢٦١٨٣  ١٠٣٧٤  ١٤٩٧  ٨٤٤٩  ٥٨٦٣  الرمادي 
  ٢٣٩٦٢  ٧٥٤٧  ١٥٨٣  ١٠٦٠٠  ٤٢٣٢  الفلوجة 

  ٩٦٣٩  ٤٠٥٢  ٤٨٥  ٣١٥٤  ١٩٤٨  ھیت 
  ٥٢٠١  ٢٤٤٠  ٢٦٧  ١٣٦٣  ١١٣١  حدیثة 
  ٤٧٤٦  ٢٥٣٧  ١٣٤  ٦٢١  ١٤٥٤  عنھ 
  ٢٩٨٨  ١٥٤٤  ١١٦  ٤٠٣  ٩٢٥  راوه 
  ١١١٧١  ٥٣٧٢  ٤٦٣  ٢٤٦٥  ٢٨٧١  القائم 
  ٥٥٤٢  ٣٠٥٨  ٩١  ٢٤٣  ٢١٥٠  الرطبة 
  ٨٩٤٣٢  ٣٦٩٢٤  ٤٦٣٦  ٢٧٢٩٨  ٢٠٥٧٤  المجموع

  ).٢المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

  

الذاتي منه في المتاح من اإلنتاج الغذائي الحیواني والطلب علیه ودرجة االكتفاء : )٤ملحق (

  ٢٠١٢محافظة االنبار لعام 

  
  ).٣) و(١المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بیانات الملحق (

  
  
  
  
  
  
  
  
  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

) ٤٥٣ ( 

 

                                                                                                                                        

المتاح من اإلنتاج الغذائي الحیواني والطلب علیه ودرجة االكتفاء الذاتي : )٤تابع الى ملحق (

  ٢٠١٢منه في محافظة االنبار لعام 

  
  
  


