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 :الممخص
يقـك ىذا البحث عمى دراسة التكزيع الجغرافي لألغناـ كالماعز في محافظة 
السميمانية كتحميؿ تباينيا المكاني حسب األقضية، أذ تعد األغناـ كالماعز 
مف أىـ الحيكانات التي تربى في السميمانية لالستفادة مف لحكميا كألبانيا 

فأف ىذه الدراسة تحاكؿ اف تكشؼ عف المتغيرات التي كاصكافيا كعميو 
تكضح تكزيع األغناـ كالماعز مف الناحية الجغرافية كبياف أثر العكامؿ 
الجغرافية في ذلؾ التكزيع، أذ إف التكزيع الجغرافي لألغناـ كالماعز يتأثر 
بالعكامؿ الجغرافية )الطبيعية كالبشرية( كبتكزيع السكاف كخصائصيـ، أذ 

ز سطح المحافظة بالتضرس كالتعقيد في االجزاء الشمالية الشرقية يتمي
كيتخمؿ ىذا التضرس مساحات مف السيكؿ االكدية الجبمية ، كمالئمة 
الظركؼ المناخية كالذم يتميز باعتداؿ درجات الحرارة كسقكط أمطار 
شتكية تكفي لمزراعة الديمية كنمك النبات الطبيعي بشكؿ كثيؼ ، كمع ذلؾ 

الثركة الحيكانية الكثير مف المشاكؿ مما يتطمب عدة أمكر منيا تعاني 
تحسيف السالالت الحيكانية كالعمؿ عمى زيادة انتاجية الحيكانات المحمية 
عف طريؽ تطكير برنامج التمقيح االصطناعي كاالىتماـ بالككادر البيطرية 
كتكفير االعالؼ عف طريؽ زراعة بعض المحاصيؿ العمفية كالتي مف 

 ليا تطكير تربية االغناـ كالماعز كالنيكض بيا .خال
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Abstract: 

This study is based on studying the geographical 

distribution of sheep and goats in the Sulaymaniyah 

governorate and analyzing their variance according to 

the districts ،as sheep and goats are among the most 

important animals raised in Sulymaniyah to take 

advantage of their meat ،dairy and wool ،and on it this 

study tries to reveal the variables that explain sheep and 

goats geographically ،And showing the effect of 

geographical factors on that distribution ،as the 

geographical distribution of sheep and goats is affected 

by geographical factors (Physical and Human ) and by 

the population  distribution , As the surface of the 

governorate is characterized by swaying and complexity 

in the northeastern parts, and this terrain permeates areas 

of mountain valleys plains, and the suitability of climatic 

conditions, which is characterized by moderate 

temperatures and winter rains that are sufficient for dry 

cultivation and intensive natural plant growth. However, 

the animal wealth suffers many problems, which requires 

several Among other things, improving animal breeds 

and working to increase the productivity of local animals 

by developing an artificial insemination program and 

paying attention to veterinary cadres and providing 

fodder through the cultivation of some fodder crops, 

through which the development and advancement of 

sheep and goat raising. 
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 المقدمة 
يعد اإلنتاج الحيكاني  الدعامة الثانية لالقتصاد الزراعي أذ يساىـ بتكفير االحتياجات 
االساسية مف المحكـ كالحميب، اضافو الى تكفير المكاد األكلية لمصناعة مف جمكد كأصكاؼ، 
لذلؾ فيي تشكؿ مصدرا ميمان لمدخؿ كعميو فأف تربيو الحيكانات تعد أساسا في العممية 

اىـ في تككيف الدخؿ. أذ تقدر أعداد األغناـ في محافظة السميمانية الزراعية كتس
( قريو 1551( رأس مف الماعز تتكزع بشكؿ متبايف في )498171( رأس مع ) 1426559)

( قضاء، أذ تتضمف الدراسة ثالث مباحث، أالكؿ تناكؿ )الخصائص الجغرافية 14ضمف )
حث الثاني فقد تناكؿ )التكزيع الجغرافي لألغناـ المؤثرة في تربية األغناـ كالماعز (، أما المب

كالماعز(، في حيف خصص المبحث الثالث )مشاكؿ تربية األغناـ كالماعز في منطقة 
 .الدراسة( 

 تتمثؿ مشكمة البحث باألسئمة االتية:  -: مشكمة البحث
 انية.ماىي العكامؿ الجغرافية المؤثرة في تربية األغناـ كالماعز في محافظة السميم -1
 ىؿ ىناؾ تبايف مكاني في تكزيع األغناـ كالماعز في  محافظة السميمانية . -2
 ىؿ ىناؾ مشكالت تكاجو تربية األغناـ كالماعز في محافظة السميمانية . -3

 تمثمت فرضية الدراسة باالتي: -فرضية البحث :
 كالماعز.اف ىناؾ العديد مف العكامؿ الجغرافية التي تؤثر في تربية األغناـ  -1
تتبايف تربية األغناـ كالماعز في منطقة الدراسة حسب األقضية أعتمادا عمى  -2

 نكع الحيكاف كاعدادىا في منطقة الدراسة. 
تعاني الثركة الحيكانية مف العديد مف المشاكؿ التي تكاجو تربية األغناـ  -3

 كالماعز في محافظة السميمانية .
ييدؼ البحث الى دراسة التبايف المكاني ألعداد األغناـ كالماعز في  -هدف البحث :

 محافظة السميمانية، اعتمادان عمى تأثير العكامؿ الجغرافية .
تقع محافظة السميمانية شماؿ العراؽ كالتي تحدىا أيراف  -حدود البحث المكانية  :

الغرب منيا كمحافظة مف الشرؽ كمحافظة اربيؿ مف الشماؿ الغربي كمحافظة كرككؾ الى 
( شرقان كدائرتي عرض 46 36 – 44 50ديالى الى الجنكب منيا، تقع بيف خطي طكؿ ) 

 ( شماالن.36 30  34 49)
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كتنقسـ  , ( دكنـ،6450961( كـ، ام ما يعادؿ ) 16127كتبمغ مساحة المحافظو )
 ( .   1( كجدكؿ )1( قضاء، خريطة )14المحافظة اداريا الى )

 قع محافظة السميمانية من العراق(: مو 8خريطة )

 
المصدر: كزارة المكارد المائية الييئة العامة لممساحة، خريطة العراؽ االدارية، مقياس 

 2015لسنة  1:1000000
 المبحث األول )الخصائص الجغرافية المؤثرة في تربية األغنام والماعز(

نتاج حيكانات يعد السطح مف العكامؿ الطبيعية التي تؤثر في ت -السطح: -1 ربية كا 
 .(1)الماشية فانبساط السطح يساعد عمى حفظ التربة مف االنجراؼ كخاصة التربة الفيضية 

((، التبايف في طبيعتيا التضاريسية بيف 2كيالحظ عمى منطقة الدراسة)خريطة ) 
يز الجيات الشمالية الشرقية كالجنكبية الغربية كتنكع مكاردىا كذلؾ لتنكع بيئاتيا، حيث تتم

المنطقة بعده مظاىر جغرافية متباينة ما بيف السيكؿ الكاسعة كالسيكؿ الضيقة كالجباؿ العالية 
فالجباؿ معقدة االلتكاء تمتد عمى امتداد الحدكد االيرانية كىي شديدة  ،( 2)كاالكدية بأنكاعيا 

 .(3)الكعكرة كعظيمة االنحدار
اما المنطقة الجبمية البسيطة االلتكاء تككف ذات اتجاىات كاضحو مف الشماؿ الغربي 
الى الجنكب الشرقي كتحصر بينيا كدياف طكيمة كقد عممت المياه الجارية عمى التعرية 

اما اليضاب (4)كاالرساب فأصبحت اكثر مالئمة لالستيطاف البشرم كاكثر صالحية لمزراعة. 
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جبمية العالية كتظير ىذه اليضاب عمى شكؿ كتؿ كبيرة بسبب تقارب فتحصر بيف السالسؿ ال
االلتكاءات المحدبة مع بعضيا البعض كاندماجيا في كتمو كاسعو كتستخدـ في الزراعة كالرعي 

 مثؿ ىضبو بنجكيف كبشده ر كجكارتا كبرزنجو .   (5)في السميمانية 
 ( مساحه أقضية محافظة السميمانية8جدول ) 

 النسبو المئكية المساحو دكنـ 2المساحو كـ القضاءاسـ  ت
 12.7 821835 2055 كالر 1
 4.5 289098 723 دربندخاف 2
 5.8 374393 936 حمبجو 3
 1، 4 266420 666 قره داغ 4
 4.4 280904 702 سيد صادؽ 5
 8.7 563862 1410 السميمانيو)مركز( 6
 7.2 461945 1155 بنجكيف 7
 14.2 913762 2284 جمجماؿ 8
 8.0 517624 1294 شاربازير 9

 2.9 188087 470 ماكت 10
 11.6 748533 1871 دككاف 11
 8.5 547330 1368 بشدر 12
 5.2 336292 841 رانيو 13
 2.2 140874 352 شاره زكر 14
 100.0 6450961 16127 المجمكع 

 Arc map 10.5المصدر :تـ استخراج القياسات باالعتماد عمى برنامج            
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اما السيكؿ فتعد مف اىـ اقساـ السطح مالئمةن لمنشاط البشرم بسبب سيكلة  أجراء 
العمميات الزراعية، كتكجد مجمكعو مف السيكؿ التي تنحصر بيف الجباؿ المعقدة االلتكاء 

 .( 6)كالبسيطة االلتكاء 
كمف اىـ ىذه السيكؿ، سيؿ شارزكر كسيؿ السميمانية ، كسيؿ رانيو كسيؿ بازياف 
كسيؿ بشده ر، كتعد السيكؿ مناطؽ رعي جيدة فضال عمى اعتماد الحيكانات عمى مخمفات 

 (.     3المحاصيؿ الزراعية التي تزرع في تمؾ السيكؿ مثؿ الحنطة كالشعير خريطة )
ة في محافظة (: االرتفاعات المتساوي0خريطة )

 السميمانية 

 

 (: اقسام السطح في محافظة السميمانية 3خريطة )

 
 2015)نمكذج التضرس الرقمي( لسنة   DEMالمصدر: مرئية فضائية نكع 

 Arc Map 10.5كمعالجتيا باستخداـ برنامج 
يعد المناخ مف المقكمات االساسية لتربية الثركة الحيكانية كخاصة  -المناخ : -2

حيكانات الماشية أذ تتأثر شأنيا شأف الحيكانات االخرل بالظركؼ البيئية كخاصة المناخية . 
فيي تعمؿ عمى إظيار التبايف كباشكالو المختمفة في انكاعيا كاعدادىا كتكزيعيا المكاني بيف 

تأثير الخصائص المناخية التي تترؾ تأثيرىا عمى الفعاليات الحيكية منطقة كاخرل، فضالن عف 
 .( 7)كالجسمانية في الحيكاف كالنمك كالتكاثر كاالنتاج مف الحميب كالمحـك 
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كالمناخ السائد في منطقة الدراسة مف النكع القارم، حيث اف المدل الحرارم السنكم 
 .( 8)مكز  مرتفعا نسبيا كيسجؿ أعمى درجة لمحرارة في شير ت

    -كيمكف التعرؼ عمى خصائص مناخ منطقة الدراسة :
يعد اإلشعاع الشمسي مصدر ميـ لإلضاءة كالحرارة عمى -اإلشعاع الشمسي :-أ

(، يتضح اف  منطقة الدراسة تتمتع بساعات 1( كالشكؿ )2سطح األرض كمف خالؿ الجدكؿ )
( ساعة 7النيار حيث بمغ ) سطكع طكيمة في فصؿ الصيؼ بسبب خمكىا مف السحب كطكؿ 

( الضركرم في بناء الييكؿ العظمي Dكلإلشعاع الشمسي أثر ايجابي في تنشيط فيتاميف  )
نتاجيتو في الفصؿ الحار ( ، 9) كما يككف ألشعة الشمس أثارىا السمبية عمى صحة الحيكاف كا 

 مف السنو فيي تؤثر عمى جمد الحيكاف بصكرة  مباشرة
ؿ حرقة الشمس فضال عف أثارىا في زيادة العبء الحرارم مسببة بعض األمراض مث 

جياد الحيكاف مما ينعكس عمى أدائو الفسيكلكجي             ( 10)مف نمك كتكاثر   لمجسـ كا 
 (2008-1999(: معدالت عناصر المناخ الشيرية في محافظة السميمانية لممدة )2جدكؿ )
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الكيربائية في محافظة المصدر :سكراف حمو اميف احمد، المناخ كاستيالؾ الطاقة  
 .24، ص2011السميمانية، اطركحة دكتكراه، كميو العمـك االنسانية، جامعة السميمانية، 

تعد درجة الحرارة مف أىـ العناصر المناخية المؤثرة في تربية  درجة الحرارة :  –ب 
 حيكانات الماشية أذ

نطقة الدراسة (، أف درجات الحرارة في م1( كالشكؿ )2يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )
(ـ أذ يتضح أف ابرد شيكر السنة في منطقة الدراسة ىك شير 32.4 – 4.8تتراكح بيف )

كانكف الثاني، بينما يصؿ أعمى ارتفاع لدرجات الحرارة في شير تمكز، كأف ارتفاع درجات 
الحرارة في فصؿ الصيؼ يقمؿ مف النشاط العاـ لمحيكانات كتقؿ الرغبة في تناكؿ العمؼ، 

( .11)أكثر نشاطا في األشير المعتدلة كالباردة عنيا في أشير الصيؼ كتككف 
 

تعد االمطار مف العناصر المناخية الميمة كالتي ليا دكر كبير في  -األمطار : -ج
حياة الكائنات الحية كذلؾ مف خالؿ عالقتو بنمك الغطاء النباتي كتكفير االحتياجات المائية 
الالزمة لنمك النبات، كامطار منطقة الدراسة في الغالب تككف إعصاريو كيمكف القكؿ بأف 

الجباؿ كقد تسقط أحيانا عمى شكؿ برد اك ثمج في اعالي  تساقط االمطار يزداد بارتفاع
 ( .12)المرتفعات 

كتسبب زيادة كمية االمطار كاعتداؿ درجات الحرارة الى زيادة ظيكر نباتات المراعي 
تماـ عممية تكاثرىا  .(13)الطبيعية التي يعتمد عمييا في تربية الحيكانات كتكفير غذائيا اليكمي كا 

(ممـ، كبمغ مجمكعيا 148- 2.5في منطقة الدراسة بيف ) كتتراكح كمية األمطار
(، أذ تتميز المحافظة بسقكط االمطار فييا بصكرة 2( كالشكؿ )2(ممـ جدكؿ )694السنكم )

غزيرة في فصمي الشتاء كالربيع مما يساعد عمى نمك نبات طبيعي كثيؼ يشكؿ مراعي كفيرة 
 لمثركة الحيكانية . 
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الشمسي ودرجات الحرارة وسرعة الرياح في محافظة السميمانية  (: معدالت السطوع8شكل )
 (0228-8999لممدة )

 
 (.2المصدر: الجدكؿ )

تعد الرطكبة النسبية مف عناصر المناخ التي تؤثر عمى  -الرطوبة النسبية : -د
ا الحياة النباتية كالحيكانية كيرتبط تأثيرىا بدرجات الحرارة حيث اف الرطكبة المنخفضة ليس لي

تأثير عمى صحة الحيكاف سكاء مع ارتفاع درجات الحرارة أك انخفاضيا فيي تعطي الحيكاف 
القدرة عمى تحمؿ جيد الحرارة كالبركدة كلكف عندما ترتفع الرطكبة مع ارتفاع درجات الحرارة 
سيؤدم ذلؾ الى الثقؿ الحرارم عمى الحيكاف لعدـ تمكنو مف تبريد جسمو بالتبخر مما يؤدم 

 ( .14)ابتو بما يعرؼ بضربة الحرارة الى أص

(، اف معدؿ الرطكبة النسبية في منطقة الدراسة 2( كالشكؿ )2كيتضح مف الجدكؿ )
%( كىك يتميز بانخفاض نسبتيا، كتككف الرطكبة  في المناطؽ الجبمية العالية أقؿ 50.1بمغ )

تختمؼ بيف فصمي مما ىي في المناطؽ المنخفضة بسبب تبايف درجة الحرارة فييا كما انيا 
الشتاء كالصيؼ فيي ترتفع في فصؿ الصيؼ الرتفاع درجات الحرارة بينما تقؿ في فصؿ 

 .( 15)الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة كقمة االمطار 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4921 ) 
 

تعد الرياح مف العكامؿ الطبيعية التي تمعب دكرا ميما في التأثير  -الرياح : -ه
عمى الثركة الحيكانية مف حيث تنظيـ درجة حرارة جسـ الحيكاف، كىذا يتكقؼ عمى سرعة ىذه 

 .( 16)الرياح كدرجو الحرارة المحيط كرطكبتو النسبية 
مانية لممدة (: معدالت كمية االمطار والرطوبة النسبية في محافظة السمي0شكل )

(8999-0228) 

 
 (.2المصدر: الجدكؿ )

(، اف سرعة الرياح في منطقة الدراسة تتراكح بيف 1( كالشكؿ )2كيتضح مف الجدكؿ )
/ثا، كما أنيا تختمؼ مكانيان كزمانيان بيف أشير فصكؿ السنو كأف أعمى معدؿ  3(ـ2.5 -1.8)

عمى منطقة الدراسة بيف الفصؿ  قد سجمت في شير حزيراف، كتختمؼ اتجاىات الرياح اليابة
البارد المطير كالفصؿ الحار الجاؼ، ففي فصؿ الشتاء كالربيع كالخريؼ تككف نسبة تكرار 
الرياح الشمالية الشرقية ىي السائدة بسبب طبيعة التضاريس، كما تيب عمى بعض أجزاء 

معيا األتربة منطقة الدراسة رياح محمية تسمى الرياح السكداء كعند ىبكبيا صيفان تجمب 
-كذرات الحصى، اما في الشتاء فتجمب معيا البرد القارس كاتجاىيا يككف شمالي شرقي 

 ( .          17جنكبي غربي )
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كيمكف أف تسيـ الرياح في نشر األمراض كاألكبئة التي تصيب حيكانات الماشية كما 
ثر في الجياز يمكف أف تتعرض الحيكانات لألمراض عف طريؽ العكاصؼ الترابية التي تؤ 

 التنفسي كتمكث غذاء الحيكانات باألتربة .
كتعرؼ بأنيا الطبقة السطحية المفتتة مف القشرة االرضية كالتي   -التربة :  -3

يتراكح عمقيا بيف عده سنتمترات الى عده امتار كىي خميط مف المكاد الصخرية كالعضكية 
 .(18)د مقكمات حياتو الالزمة لبقائو كتكاثرهكالماء كاليكاء كفييا يثبت النبات جذكره كمنيا يستم

كتتضمف منطقة الدراسة عده أصناؼ منيا، التربة الجبمية كالتي تغطي سفكح 
المرتفعات كتتميز بأنيا ذات سمؾ قميؿ بسبب شده االنحدار، كتككف ىشة بسبب عكامؿ 

ي ترب غير صالحة  التعرية المائية كشدة االنحدارات المكجكدة في المناطؽ الجبمية العالية كى
 .( 19)لمزراعة 

اما منطقة السيكب فتسكد الترب الكستنائية كىي ذات لكف بني غامؽ كتربتيا 
%(، كاقؿ مف  4_1السطحية ىشة كتحتكم عمى نسبة مف المكاد العضكية تتراكح بيف )

( 20)%( مف المكاد الكمسية كىي مف أىـ الترب خصكبة كاىمية لإلنتاج الزراعي 9)
. 

اما النطاقات الجبمية مف المحافظة فتسكد ترب الميثكسكؿ كىي متكسطة العمؽ بسبب 
االنحدار كتتككف مف المفتتات الكمسية كتربتيا ذات نسيج طيني مزيجية ذات لكف بني كال 

( 21)تصمح لمزراعة رغـ غناىا بالمكاد العضكية 
كالنباتات التي تنمك عمييا ىي االشجار ك 

 .  (22)السطحية الجذكر 
بينما تسكد تربة ضفاؼ األنيار في المناطؽ المنبسطة التي تمر بيا المجارم المائية 
مف المحافظة كال سيما نيرم الزاب الصغير كنير سيركاف كركافدىما كتنكع اصنافيا الى تربة 

 ( .23)رسكبية كغرينية كدلتاكية، كىي ترب خصبة تصمح لزراعة معظـ المحاصيؿ الزراعية 

كما تكجد تربة رندزينا في المناطؽ الجبمية العالية مف المحافظة كيختمؼ سمكيا مف 
جية ألخرل كيصعب استغالليا في الزراعة لككنيا عرضة لمتعرية المائية كتمتاز ىذه التربة 

 ( . 25). كتنمك فييا األعشاب الطكيمة كالقصيرة ( 24)بغناىا بكاربكنات الكالسيـك 
عظـ الترب في منطقة الدراسة تعد قمكية كىي مف االنكاع كمما تقدـ يتضح بأف م

الجيدة، حيث ال تكجد معكقات أثناء استعماليا لمزراعة كتككف الترب في سيكؿ منطقة الدراسة 
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ككديانيا غنية بالمكاد العضكية بسبب كثرة النبات الطبيعي فييا مف غابات كحشائش مما 
 لماعز. ساىـ بتكفير المراعي الطبيعية لألغناـ كا

تتمثؿ المكارد المائية في منطقة الدراسة بالمياه السطحية  -الموارد المائية : -4
كالمياه الجكفية، كتعد منطقة الدراسة مف المناطؽ الغنية بمكارد المياه السطحية في العراؽ 
كىي مجمكعة مف األنيار كالركافد كالمجارم المائية كعدد مف البحيرات االصطناعية التي 

 ا : ك كاىمي( 26)تغطي سطح منطقة الدراسة 
%( 71، 16كينبع مف االراضي اإليرانية كيسيـ بحكالي )) -نهر الزاب الصغير :-أ

مف أيراد نير دجمة المائي السنكم، كال تستعمؿ مياه الزاب الصغير في مكاضع قميمة ضمف 
حدكد المحافظة بسبب انخفاض مستكل مياه النير كقمة االراضي المنبسطة مف جانبي 

ر الدائمة الجرياف كيزداد جريانة في مكسـ الشتاء كالربيع كيمثؿ ، كىك مف االنيا(27)النير
مصدر لمماء الجكفي، حيث ظيكر المياه الجكفية كتغذية البحيرات مثؿ بحيرة دككاف مما 

. كاالستفادة مف ىذه المياه لرعي الحيكانات في منطقة ( 28)يككف لو أثر في حفر االبار 
     الدراسة .                          

ينبع مف األراضي االيرانية كيمر عبر سمسمو مف  -نهر سيروان )ديالى( : –ب 
(مف المياه عمى  3مميار ـ3الممرات الكعرة الضيقة كقد أنشأ سد دربندخاف لتخزيف اكثر مف )

%( مف أيراد دجمة السنكم، كتستخدـ مياه نير سيركاف 57، 13نير سيركاف كيسيـ بحكالي )
 .( 29)بمياه الزاب الصغير في المحافظة بسبب طبيعة المنطقة المنبسطة  في الزراعة مقارنة

أما بالنسبة لممياه الجكفية فتمتاز منطقة الدراسة بمياه جكفية جيده النكعية كبممكحة ال 
كليا دكر كبير في منطقة الدراسة أذ تعتمد القرل كالتجمعات (، 30)ممـ /لتر(  0تزيد عف )

ـ مف مياه الشرب كما يعتمد عمييا لرم الحيكانات، كايضا تستثمر السكانية عمييا لسد حاجتي
في رم األراضي الزراعية الصيفية كخاصة المناطؽ المرتفعة التي يتعذر أيصاؿ المياه 

 .( 31)السطحية  مف االنيار الييا 
يعد النبات الطبيعي مف العكامؿ الجغرافية التي تؤثر بصكرة النبات الطبيعي: -5
ة الثركة الحيكانية باعتباره يمثؿ مناطؽ رعي لتكفير االعالؼ الخضراء لكثير مف مباشرة بتربي

انكاع الثركة الحيكانية كخاصة األغناـ كاألبقار فيي تكفر بعض احتياجات الحيكانات مف أجؿ 
. كتتبايف نباتات منطقة الدراسة بيف ( 32)زيادة أتناجيا نكعا ككما مف المحكـ الحمراء كمشتقاتو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4924 ) 
 

(، كخاصة المناخ 4)السيكب( ك) الغابات ( حسب تبايف الظركؼ الطبيعية)خريطة  نباتات
كمظاىر السطح أذ يكجد أنكاع مف النبات الطبيعي منيا نباتات المنطقة الجبمية حيث تغطي 

، كتؤثر طبيعة الصخكر في كثافة أشجار الغابات أذ اف المنطقة الجبمية الغابات كالحشائش
ة ال تحتفظ بالمياه لذا تقؿ كثافة أشجاره كاحيانا تككف خالية اضافة الى نشاط الصخكر شديدة المسامي

الجائر كالحرائؽ. كأغمب الغابات تقع في األقساـ الشمالية  األنساف في قطع الغابات كالرعي
 .( 33)الشرقية مف المحافظة كتتككف مف أنكاع متعددة مف االشجار كأغمبيا مف النكع النفضية 

السيكب فتكجد في منطقة الدراسة اليضاب كالتمكؿ كتتككف مف الحشائش اما نباتات 
القصيرة كالتي تنمك في الجيات التي تتكفر فييا األمطار كتنعدـ في فصؿ أخر كىي تقع في 
مناخ انتقاؿ رطب جاؼ أم في منطقة بيف النباتات الجبمية كاألعشاب الصحراكية، كتتراكح 

 الكمية كافية لقياـ المراعي الفصمية كالتي تصػػػػػػػػمح ذه( ممـ، كى400 -200أمطارىا بيف )
 (: االرتفاعات المتساوية في محافظة السميمانية 4خريطة )

 
( لسنة  4-3، الباندات )land sat 7المصدر: مرئية فضائية لمقمر الصناعي 

 (.Arc Map 10.5كمعالجتيا باستخداـ كبرنامج ) 2018
خاصة خالؿ فصمي الشتاء كالربيع بينما تككف (، 34)خرل لرعي األغناـ كالحيكانات األ

جافو خالؿ الصيؼ كتعد مف أىـ مناطؽ الرعي باعتبارىا تنتج الغذاء الضركرم لمحيكانات 
كمف ثـ تمكف المنطقة بالمحكـ كالمنتجات الحيكانية األساسية . كتزداد كثافة النبات الطبيعي 

دراسة بسبب غزارة االمطار مما يساعد عمى تركز في االجزاء الشمالية الشرقية مف منطقة ال
 تربية الثركة الحيكانية باعداد كبيرة في ىذه المناطؽ بسبب كفرة العشب.
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تعرؼ بأنيا مجمكع األفراد العامميف فعال في النشاط الزراعي  -: األيدي العاممة -6
بالنسبة لإلنتاج كما تعد مف العكامؿ الميمة جدا (، 35)بغض النظر عف الجنس كالعمر 

الزراعي بشكؿ عاـ كاإلنتاج الحيكاني بشكؿ خاص كذلؾ ألف األنساف ىك المحرؾ االساسي 
لمعممية بجكانبيا المختمفة، أذ يعتمد بتربية كأتناج الحيكانات الى حد كبير عمى جيكد الذم 

(، 5خريطة)( كال3. كمف خالؿ الجدكؿ)(36)يقـك بتكفير المأكل كاألكؿ كالشرب كالعناية الطبية
يتضح بأف سكاف الريؼ في منطقة الدراسة في تناقص بسبب اليجرة مف الريؼ المدينة 
كعزكؼ المكجكديف داخؿ المدف عف العكدة الى قراىـ كأف أكثر األيدم العاممة في المركز 

 يعممكف في القطاعات الحككمية كالقطاعات الخاصة خارج العمؿ الزراعي. 
 0202فظة السميمانية حسب األقضية لعام (: عدد السكان محا3جدول )

 النسبو% الحضر النسبو % الريؼ   االقضية    ت  
 10.4   215197  3.9    13446  كالر  1 
 2.5   53128  1.4    4726  دربندخاف  2 
 5.2    106698   5.3    18.128  حمبجو  3 
 0.2   3110  2.8    9590  قره داغ  4 
 3.4   71318  8.5    28679  سيد صادؽ  5 
 45.5   940374   23.6    79993  السميمانيو)مركز( 6 
 1.4   29092  7.0    23857  بنجكيف  7 
 8.3    171699  6.9    23441  جمجماؿ  8 
 0.4   8058  4.8    16363 شاربازير  9 
 0.1   1715  2.7    8992  ماكت  10 
 2.5   51477  9.7   32775  دككاف   11 

 5.4   110982  11.2   37956  بشدر  12
 11.3   235406  9.2   31140  رانيو   13 

 3.4    70182  3.0   10203  شاره زكر  14
 100   2068436 100   339289 المجمكع 

 2009كالترقيـ المصدر: كزارة التخطيط، أقميـ كردستاف، مديريو أحصاء السميمانية، نتائج الحصر 
 . 2020كالتنبؤات 
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 (: عدد السكان حسب البيئة )حضر وريف( نسمة في محافظة السميمانية 5خريطة )

 
 (.3المصدر: الجدكؿ )

(، نالحظ الكثافة السكانية ألقضية محافظة 6( كالخريطة )4كمف خالؿ الجدكؿ )
خرل، حيث أف قضاء السميمانية متباينة أذ ترتفع في بعض األقضية كتنخفض في أقضية ا

( 724السميمانية)المركز(جاء في المرتبة االكلى حيث تصؿ كثافة السكاف فيو الى )
بسبب تركز أغمبية السكاف في مركز المحافظة، كيأتي بعده قضاء رانية بالمرتبة  2نسمة/كـ

، كفي المرتبة الثالثة  قضاء شاره 2(نسمة/كـ317الثانية حيث تصؿ كثافة السكاف فيو الى)
 2(نسمة/كـ19، اما أدنى معدالت الكثافة في قضاء شاربازير)2(نسبة/كـ228زكر أذ بمغت )

، ثـ قضاء ماكت 2( نسمة/كـ19بسبب طبيعة المنطقة الجبمية، ثـ يأتي قضاء قره داغ  )
  2( نسمة/كـ23حيث تبمغ الكثافة )
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 ( الكثافة السكانية في أقضية السميمانية4جدول )
 2الكثافة السكانية نسمة/كـ 2المساحة كـ عدد السكاف األقضية ت
 111 2055 228643 كالر 1
 80 723 57854 دربندخاف 2
 133 936 124826 حمبجو 3
 19 666 12700 قره داغ 4
 142 702 99997 سيد صادؽ 5
 724 1410 1020367 السميمانية)مركز( 6
 46 1155 52949 بنجكيف 7
 85 2284 195140 جمجماؿ 8
 19 1294 24421 شاربازير 9

 23 470 10707 ماكت 10
 45 1871 84252 دككاف 11
 109 1368 148938 بشدر 12
 317 841 266546 رانية 13
 228 352 80385 شاره زكر 14
 149 16127 2407725 المجمكع 

 ( 3 -1المصدر: مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى جدكؿ ) 
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 في محافظة السميمانية  0(: كثافة السكان نسمة / كم6خريطة )

 
 (.4المصدر: الجدكؿ )

تدخؿ الدكؿ لتنميو القطاع الزراعي مف خالؿ االشراؼ  -السياسة الزراعية :-7
كالتخطيط كتكفير متطمبات اإلنتاج كمف المحاكر التي تتضمنيا السياسة الزراعية ىي خدمات 

كال يختمؼ الكاقع االقتصادم في منطقة الدراسة عف ( ، 37)يؼ الزراعي األنساف كالحيكاف كالتسم
 سائر المناطؽ في اإلقميـ كالعراؽ، فقد كاف عمى مدل عقكدان اقتصادا ميمشان كمتخمفان. 

كفي منطقة الدراسة كانت كما زالت ىناؾ ضركرة ممحة لدكر الدكلة في تنمية القطاع 
 .( 38)ية كالتكنكلكجية كاإلدارية لمقطاع الزراعي الزراعي، بسبب ضعؼ اإلمكانيات المال
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ىي تمؾ المكاد التي تستعمؿ بصكرة مباشره مف قبؿ الحيكاف لتغذيتو،  -األعالف :-8
كيستخدـ الحيكاف جزء مف ىذا الغذاء في تكليد الطاقة التي يحتاجيا لمقياـ بكظائفيا لممحافظة 

التكاثر( كيعتمد معظـ مربي -المحـ -عمى حياتو كايضا لتكليد الطاقة لغرض انتاج ) الحميب 
القطر في تغذية حيكاناتيـ عمى المراعي الطبيعية التي تعد مف أىـ  الحيكانات المتجرة في

، كأف كفرة المراعي يجعؿ المزارع يترؾ الحيكانات (39)كأكبر المصادر العمفية لتربية الحيكانات 
تأخذ حاجتيا مف االعالؼ الخضراء الطازجة في الكقت الذم يصؿ فيو العشب الى مرحمة 

قة الدراسة تتكفر المراعي الطبيعية حيث ىناؾ أكثر مف مميكني . كفي منط(  40)مناسبة لمرعي 
% مف مربي المكاشي يعتمدكف عمى 90دكنـ مف األراضي المزركعة باألعشاب مما يجعؿ 

 كعمى مخمفات المحاصيؿ الزراعية مثؿ الحنطة كالشعير .( 41)خيرات ارضيـ كحقكليـ 
ساحة لممراعي في قضاء ( كجكد أكبر م7( كخريطة ) 5كيتبف مف خالؿ الجدكؿ )

( 52%( كبطاقة استيعابية بمغت ) 19.2( كـ كبنسبة ) 684شاربازير حيث تبمغ ) 
( 456، بينما يأتي قضاء بنجكيف بالمرتبة الثانية مف مساحة المراعي حيث تبمغ ) 2رأس/كـ

، كما تتكفر مساحة المراعي في 2(رأس/كـ291%( كبطاقة استيعابية )13.5كبنسبة ) 2كـ
( رأس/كـ، 567%( كبطاقة استيعابية )10.9كبنسبة ) 2(كـ368ف قضاء بشدر كتبمغ )كؿ م

( 478%( كطاقة استيعابية )9.9كبنسبة ) 2(كـ334ثـ يأتي قضاء دككاف أذ تبمغ )
كىذا يدؿ عمى كفرة المراعي في ىذه األقضية بنسبة تفكؽ ما متكفر مف ثركة  2رأس/كـ
 حيكانية .

كبنسبة  2(كـ24عي في قضاء كالر بمساحة تبمغ )في حيف تنخفض مساحة المرا
، ككذلؾ قضاء دربندخاف أذ تبمغ مساحة 2( رأس/كـ9202%( كبطاقة استيعابية ) 0.7)

، كما أف مساحة 2( رأس/كـ830%( كطاقة استيعابية )2.1كبنسبة ) 2(كـ71المراعي فييا )
بالرغـ  2( رأس/كـ4403%( كطاقة استيعابية )13.5كبنسبة ) 2(كـ96في جمجماؿ تبمغ )

مف قضاء جمجماؿ يحتؿ المركز األكؿ بتربية األغناـ كالماعز مقارنةن بمساحة المراعي غير 
الكافية ليذا العدد مما يتطمب تكفير العمؼ الكافي ليا، كما تنخفض مساحة المراعي في كؿ 

( 959%( كبطاقة استيعابية )1.9كبنسبة ) 2(كـ65مف قضاء شاره زكر حيث تبمغ )
%( كبطاقة 4.1كبنسبة )2(كـ1380، كقضاء السميمانية )مركز(حيث تبمغ ) 2س/كـرأ
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كىذ يعكد لطبيعة المنطقة لككنيا صخرية اك نتيجة تكسعيا  2( رأس/كـ1513استيعابية )
 العمراني كالسياحي .

 ( مساحة النبات الطبيعي )المراعي الطبيعية( في أقضية محافظة السميمانية5جدول )
 النسبة المئكية 2المساحة كـ ضاءأسـ الق  ت  
 0.7     24     كالر   1  
 2.1     71     دربندخاف    2  
   7.5     253     حمبجة   3  
 4.7     159     قره داغ   4  
 7.6     258     سيد صادؽ   5  
 4.1     138     سميمانيو)مركز( 6  
 13.5     456     بنجكيف   7  
 2.8     96     جمجماؿ   8  
 19.2     648     شاربازير   9  
 8.6     289     ماكت   10  
 9.9     334     دككاف   11  
 10.9    368     بشدر   12  
 6.4     216     رانية   13  
 1.9     65     شاره زكر   14  
 100.0    33375    المجمكع  

                      Arc map 10.5المصدر :تـ استخراج القياسات باالعتماد عؿ برنامج 
%( كبطاقة 8.9كبنسبة ) 2(كـ289اما قضاء ماكت تبمغ مساحة المراعي فيو )

 كىي نسبة قميمة بما ىك متكفر مف مراعي . 2(رأس/كـ78استيعابية )
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(تتقارب فييا مساحة المراعي مع اما األقضية )حمبجة، قره داغ، سيد صادؽ . رانية 
 ( .            8( كخريطة )6الطاقة االستيعابية ليا ، جدكؿ )

 
 في محافظة السميمانية 0(: مساحة المراعي الطبيعية كم7خريطة )
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 (.  5المصدر: الجدكؿ )      

 
 ( الطاقة االستيعابية لممراعي حسب األقضية6جدول )
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 الطاقة االستيعابية مساحة المراعي عدد الحيكانات أسـ القضاء ت
 9202 24 220857 كالر 1
 830 71 58958 دربندخاف 2
 401 253 101466 حمبجة 3
 451 159 71733 قره داغ 4
 479 258 123627 سيد صادؽ 5
 1513 138 208828 سميمانية )مركز( 6
 291 456 132674 بنجكيف 7
 4403 96 422724 جمجماؿ 8
 52 648 33778 شاربازير 9

 78 289 22664 ماكت 10
 478 334 159631 دككاف 11
 567 368 208664 بشدر 12
 448 216 96801 رانية 13
 959 65 62325 شاره زكر 14
 58 33375 1924730 المجمكع 

 (5المصدر : مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى جدكؿ)
لمخدمات البيطرية دكر ميـ كحيكم في الحد مف األمراض  -الخدمات البيطرية : -9

التي تصيب الثركة الحيكانية باعتبارىا ركيزة اساسية مف ركائز االمف الغذائي لمبمد، تقدـ 
الخدمات البيطرية مف خالؿ المستشفيات كالمستكصفات البيطرية كمختبرات الرقابة الدكائية 

. كتتطمب خدمات ( 42)التخصصية االخرل كاألشراؼ الصحي عمى المجازر كالمختبرات
الرعاية الطبية تعاكف تاـ بيف دكائر الزراعة كالبيطرة، كمربي الثركة الحيكانية كمف خالؿ ذلؾ 

 التعاكف يمكف تطكير الثركة الحيكانية كما كنكعا، 
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 في محافظة السميمانية 0(: الطاقة االستيعابية لممراعي الطبيعية راس/كم8خريطة )

 
 (.  6المصدر: الجدكؿ )       

كمف ثـ نجد أف الخدمات البيطرية تؤدم دكر ميما تتمثؿ في القضاء عمى الكثير مف 
. كتكجد ( 43)األمراض التي تصيب الحيكانات عف طريؽ أيجاد العالجات كالمقاحات المناسبة 
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البيطرييف  ( قضاء  كبمغ عدد األطباء14( مركز بيطرم تتكزع عمى )39في منطقة الدراسة )
 ( .9( كالخريطة )7(  طبيب مكزعيف عؿ ىذه المراكز كما ىك مكضح في الجدكؿ ) 360) 

 ( : توزيع المراكز البيطرية وعدد األطباء حسب األقضية7جدول )
 عدد الحيكانات لكؿ طبيب بيطرم عدد األطباء عدد المراكز البيطرية القضاء ت
 5812 38 3 كالر 1
 9826 6 1 دربندخاف 2
 4227 24 5 حمبجة 3
 4219 17 2 قره داغ 4
 5887 21 1 سيد صادؽ 5
 2221 94 3 سميمانية )مركز( 6
 4279 31 3 بنجكيف 7
 7828 54 5 جمجماؿ 8
 1468 23 4 شاربازير 9

 1133 20 2 ماكت 10
 7981 20 4 دككاف 11
 6050 16 2 رانيو 12
 34777 6 3 بشد ر 13
 6232 10 1 شاره زككر 14

 192 360 39 المجمكع 
المصدر: كزارة الزراعة كالمكارد المائية اقميـ ككردستاف العراؽ، المديرية العامة لمثركة الحيكانية 

 كالبيطرة، مديرية البيطرة في السميمانية .)بيانات غير منشكرة(.
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 (: عدد الحيوانات لكل طبيب بيطري في محافظة السميمانية9خريطة )

 
 (.  7المصدر: الجدكؿ )       

 المبحث الثاني )التوزيع الجغرافي لألغنام والماعز في محافظة السميمانية (
مف خالؿ دراسة المقكمات الجغرافية التي ساعدت عمى تربية حيكانات االغناـ 

 -( ما يأتي :10( كالخريطة )8كالماعز في السميمانية كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ ) 
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( رأس، أذ 1426559بمغت اعداد االغناـ في منطقة الدراسة حكالي ) -:أالغنام -1
تتبايف أعداد االغناـ بيف اقضية السميمانية، أذ تزداد أعداد االغناـ في قضاء جمجماؿ 

%(، أما المرتبة الثانية فقد أحتميا قضاء كالر أذ 24( رأس كبنسبة )343.408كالبالغة )
(، اما المرتبة الثالثة كانت مف 13.6رأس بنسبة ) (194355بمغت اعداد األغناـ فيو )

( 12.3( رأس بنسبة )174950نصيب قضاء السميمانية )المركز( أذ بمغ عدد االغناـ فييا )
كيعكد ذلؾ الي العكامؿ الطبيعية كالمراعي ككفرة مصادر المياه باإلضافة إلى طبكغرافية 

 األرض المالئمة عمى حركتيا . 
البشرية ىي األخرل عمى تربية األغناـ في منطقة الدراسة مف كما ساىمت العكامؿ 

خالؿ زراعة محاصيؿ الحبكب  كالتي تعتمد عمييا األغناـ بصكره مباشره مثؿ مخمفات 
الحبكب، كما أف ىذا التبايف في أعداد األغناـ يرجع الى تبايف مساحة األقضية ، أذ ترتفع 

ظة كىي السميمانية ) المركز( كجمجماؿ ككالر . أعداد األغناـ في ثالث أكبر أقضية بالمحاف
كما يعكد ىذا االرتفاع الى مجمكعو عكامؿ منيا متطمبات المزارع مف المبف كالجبف، باإلضافة 
إلى كجكد بعض المناطؽ الجبمية المترككة زراعيان كاستخدمت كمراعي لتربية الحيكاف كما ىك 

 في قضاء بشده ر كبنجكيف .
فقد انخفضت أعدادىا في بعض االقضية أذ بمغت في قضاء  كعمى الرغـ مف ذلؾ

( 20.867%( كفي قضاء شربازير بمغت أعداد األغناـ )3( رأس بنسبة )43.329رانيو )
(، كيعكد ىذا 0.5( رأس كبنسبة )6.583%(كاخيرا قضاء ماكت أذ بمغت )1.5راس كبنسبة)

حة األرض الزراعية ككجكد االنخفاض الى صغر مساحة ىذه االقضية فضالن عف اتساع مسا
 بعض مراكز العمراف كالمناطؽ السياحية .

يأتي الماعز بالمرتبة الثانية بعد األغناـ أذ بمغت اعداد الماعز  -الماعز : -2
( رأس كبنسبة 85.881( رأس، أذ ارتفعت اعدادىا في قضاء بشدر كالبالغة )498171)
القضاء كعمى الرغـ مف تكفر كمية  %( كىذا يعكد الى تنكع معالـ السطح في ىذا17.2)

الحشائش الالزمة كخاصة في فصمي الربيع كالصيؼ فضال  إلى قربو مف أيراف اذ يسكؽ عف 
( رأس 79.316طريؽ الحدكد بينيـ، اما المرتبة الثانية فقد احتميا قضاء جمجماؿ كالبالغة )

مغ عدد الماعز فييا %( كالمرتبة الثالثة كانت مف نصيب قضاء بنجكيف أذ ب15.9كبنسبة )
 ( .15.4( رأس كبنسبة )76.907)
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 (  التوزيع الجغرافي لألغنام والماعز في محافظة السميمانية8جدول )
 % عدد الماعز % عدد األغناـ أسـ القضاء ت

 5.3 26502 13.6 194355 كالر 1
 1.5 7335 3.6 51623 دربندخاف 2
 1.9 9266 6.5 92200 حمبجة 3
 4.4 21658 3.5 50075 قره داغ 4
 3.3 16462 7.5 107165 سيد صادؽ 5
 6.8 33878 12.3 174950 السميمانية)مركز( 6
 15.4 76907 3.9 55767 بنجكيف 7
 15.9 79316 24 343408 جمجماؿ 8
 2.6 12911 1.5 20867 شاربازير 9

 3.2 16081 0.5 6583 ماكت 10
 9.8 48899 7.8 110732 دككاف 11
 17.2 85881 8.6 122783 بشدر 12
 10.7 53472 3 43329 رانية 13
 2 9603 3.7 52722 شاره زكر 14
 100 498171 100 1426559 المجمكع 

المصدر : كزارة الزراعة كالمكارد المائية، المديرية العامة لمزراعة في محافظة      
 .2019السميمانية، قسـ الثركة الحيكانية، بيانات غير منشكرة لعاـ 

بينما ىناؾ أقضية انخفضت فييا اعداد الماعز أذ بمغت في قضاء شاربازير  
كانت مف نصيب قضاء حمبجة كبمغت %(، كالمرتبة الثانية 2.6( رأس كبنسبة )12.911)
%( كالمرتبة الثالثة فقد كانت مف نصيب قضاء دربندخاف أذ 1.9( رأس كبنسبة )9.266)

 %( .1.5( رأس كبنسبة )7335بمغت اعداد الماعز )
مما سبؽ نجد أف تكزيع االغناـ كالماعز كاف متفقا بشكؿ كبير مع حجـ كمساحة 

(. كفيما يخص أنكاع األغناـ 2ك  1ة كالبيئية ، صكرة )االقضية كمع مالئمة الظركؼ المناخي
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في منطقة الدراسة فيناؾ نكع الكرادم كىك مف االنكاع المياجرة في المناطؽ الباردة كيسمى 
 باسـ القبيمة التي تربية مثؿ قبيمة الجاؼ كقبيمة اليركية .

محـك كالحميب، اما أنكاع الماعز فيناؾ ماعز محمي أسكد الغرض مف تربيتة لإلنتاج ال
كماعز المرعز ينتشر كثيرا في منطقة الدراسة لإلنتاج المرعز اك الشعر الرفيع لعمؿ المالبس 

. كما يكجد نكع أخر مف الماعز يسمى )أنغكرا( في ( 44)التقميدية )شاؿ( كالمفارش كالسجاد 
 (45)( رأس.4000قضاء رانيو فقط بحدكد )

افة الحيكانية في السميمانية  بمغ ( تبيف اف معدؿ الكث9كمف خالؿ الجدكؿ )
أذ يكجد تبايف في ىذا المعدؿ مف قضاء ألخر حيث بمغ اعمى ارتفاع في  2(رأس/كـ120)

، 2( رأس/كـ177، كيأتي بعده قضاء شارزكر )2( رأس/كـ185قضاء جمجماؿ كالتي بمغت )
، كقضاء 2( رأس/كـ153، كبمغت في قضاء بشدر )2( رأس/كـ176كقضاء سيد صادؽ)

 . 2( رأس/كـ148لسميمانية )ا
مما سبؽ نالحظ ارتفاع معدؿ الكثافة لمثركة الحيكانية بسبب مالئمة تمؾ المناطؽ 
لمرعي الطبيعي كأيضا ألى كجكد كبار الحائزيف في تمؾ المناطؽ خاصة جمجماؿ كشارزكر 

 كسيد صادؽ .
 (  التوزيع الجغرافي لألغنام والماعز في محافظة السميمانية82خريطة )
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 (.8المصدر: الجدكؿ )

 ( الكثافة الحيكانية في السميمانية9جدكؿ )                       
 الكثافة الحيكانية 2المساحة كـ عدد الحيكانات أسـ القضاء  ت 

 107 2055      220857    كالر   1   
 82 723      58958    دربندخاف  2  
 108 936       101466    حمبجة  3  
 108 666      71733    قره داغ  4  
 205 602      123627    سيد صادؽ  5  
 148 1410      208828    سميمانية)مركز( 6  
 115 1155      132674    بنجكيف    7  
 185 2284     422724    جمجماؿ   8  
 26 1294     33778    شاربازير   9  
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 48 470      22664     ماكت   10  
 85 1871      159631    دككاف   11  
 153 1368      208664     بشدر   12  
 115 841      96801     رانية   13  
 177 352     62325     شاره زكر   14  
 120 16127         1924730 المجمكع   

 (8، 1المصدر : مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى جدكؿ )
(، اف حصة الفرد مف الثركة الحيكانية في 12( كالخريطة )10كيتبيف مف الجدكؿ )

(رأس/فرد، كذلؾ لقمة عدد 5.6منطقة الدراسة جاء قضاء قره داغ في المرتبة االكلى بعدد )
(رأس/فرد، اما 2.5السكاف فيو، كيأتي في المرتبة الثانية قضاء بنجكيف أذ بمغت حصة الفرد )

(رأس/فرد عمى الرغـ مف اف 2.2كانت مف نصيب قضاء جمجماؿ أذ بمغت )المرتبة الثالثة 
ىذا يحتؿ المرتبة االكلى في عدد الحيكانات ثـ يأتي قضاء ماكت حيث بمغت حصة الفرد 

 (رأس/فرد .2.1)
 في محافظة السميمانية 0(: كثافة عدد الحيوانات راس/كم88خريطة )

 
 (.9المصدر: الجدكؿ )

 تربية االغنام في منطقة الدراسة(  8صورة رقم )
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 2019/11/8تـ التقاط الصكرة في قضاء ماكت في يـك 

 ( تربية الماعز في منطقة الدراسة0صورة رقم )

 
 . 2019/11/8تـ التقاط الصكرة في ناحية جكارتا في قضاء شاربازير في يـك 

(رأس/فرد كذلؾ الرتفاع 0.2)في حيف بمغت ادنى نسبة لحصة الفرد في السميمانية )المركز( 
مقابؿ اعداد الحيكانات في ذلؾ القضاء كما 2(نسمة/كـ723.7الكثافة السكانية فييا كالتي بمغت )
 (رأس/فرد.0.8(رأس/فرد كقضاء شاره زكر )0.4تنخفض في قضاء رانية أذ بمغت )

في  مف خالؿ ذلؾ تبيف اف حصة الفرد في أقضية السميمانية ىي منخفضة عف حصة الفرد
 .(46)(رأس/فرد 15الدكؿ المتقدمة كمعدؿ يصؿ الى )
 ( حصة الفرد من الثروة الحيوانية82جدول )

 حصة الفرد عدد السكاف عدد الحيكانات أسـ القضاء ت
 1.0 228643 220857 كالر 1
 1.0 57854 58958 دربندخاف 2
 0.8 124826 101466 حمبجة 3
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 5.6 12700 71733 قره داغ 4
 1.2 99997 123627 صادؽسيد  5
 0.2 1020367 208828 سميمانية)مركز( 6
 2.5 52949 132674 بنجكيف 7
 2.2 195140 422724 جمجماؿ 8
 1.4 24421 33778 شاربازير 9

 2.1 10707 22664 ماكت 10
 1.9 84252 159631 دككاف 11
 1.4 148938 208664 بشدر 12
 0.4 266546 96801 رانية 13
 0.8 80385 62325 زكر شاره 14
 0.8 2407725 1924730 المجمكع 

 المصدر: مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى 
كزارة الزراعة كالمكارد المائية، المديرية العامة لمزراعة في السميمانية، قسـ الثركة الحيكانية، -1

 .2019بيانات غير منشكرة لعاـ 
 2009أحصاء السميمانية، نتائج الحصر كالترقيـ كزارة التخطيط اقميـ كردستاف، مديرية  -2
 .2020كالتنبؤات 

 ( حصة الفرد )رأس( من الثروة الحيوانية80خريطة )
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 (.10المصدر: الجدكؿ )
( الكاقع الحالي لمؤشرات التنمية المكجكدة في منطقة 11كيتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

(، اف عدد الكحدات الحيكانية في F.A.Oالدراسة كمقارنتيا مع المؤشرات التنمية الزراعية )
(في حيف 0.5دكنـ كاحد مف األراضي الزراعية بمغت أعمى نسبة فييا في قضاء جمجماؿ )

( في كؿ مف أقضية ) سيد صادؽ، سميمانية، بشدر، شاره زكر (، بينما بمغت 0.4بمغت )
 ( في أقضية ) كالر . حمبجة، قره داغ، بنجكيف، رانية( .0.3)

( في أقضية ) دربندخاف، دككاف (، ككانت أقؿ نسبة في قضاء 0.2)بينما بمغت 
(، كعند مقارنة ىذه المؤشرات مع مؤشرات التنمية 0.1ماكت كقضاء شاربازير حيث بمغت )

 العالمية نجد أنيا منخفضة في جميع أقضية السميمانية .
(، 0.5-0.1اذ تراكحت عدد الحيكانات في منطقة الدراسة في الدكنـ الكاحد بيف )

( اما عمى مستكل 4( كفي الدكؿ العربية الى )6.4بينما كصمت في الدكؿ االكربية الى )
 (.4.8العالـ فبمغت )

 ( تقييم واقع التنمية الزراعية في أقضية السميمانية مقارنة مع مؤشرات التنمية العالمية88جدول )
المؤشرات التنمية الزراعية 

FAO 
الدكؿ  ايراف تركيا العالـ

النامية 
زراعيا 
 )العراؽ(

الدكؿ 
المتقدمة 
زراعيا 
 )صيف(

دكؿ 
عربية 
 )مصر(

دكؿ 
أكربية 

 )ايطاليا(

عدد الكحدات الحيكانية في 
دكنـ كاحد مف االراضي 

 الزراعية

4.8 4.1 5.1 5.3 6.4 4 6.4 

المؤشرات التنمية الزراعية في 
 منطقو الدراسة

سيد  قره داغ حمبجة دربندخاف كالر
 صادؽ

 بنجكيف المركز

عدد الكحدات الحيكانيو في 
دكنـ كاحد مف االراضي 

 الزراعية

0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 

المؤشرات التنمية الزراعية في 
 منطقة الدراسة

شاره  رانيو بشدر دككاف ماكت شاربازير جمجماؿ
 زكر
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عدد الكحدات الحيكانية في 
دكنـ كاحد مف االراضي 

 الزراعية

0.5 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 

 المصدر: االمـ المتحدة، منظمة الفاك، جداكؿ متفرقة.
 المبحث الثالث : مشاكل تربية األغنام والماعز في منطقة الدراسة وسبل تنميتها 

 تكاجو الثركة الحيكانية في منطقة الدراسة مشاكؿ عدة منيا : 
األمراض التي تصيب حيكانات األغناـ كالماعز في محافظة السميمانية كالتي تعد  -أ 

مف أىـ العكامؿ األحيائية التي تظير بكاسطة البكتريا كالجرثكـ كالطفيميات كتسبب أضرار 
اقتصادية بالثكرة الحيكانية كمف األمراض التي تصيب االغناـ كالماعز في منطقة الدراسة ىي 

:-  
القالعية : تظير في نياية فصؿ الربيع كبداية الصيؼ كىي مرض فيركسي سريع  الحمى-1

االنتشار يصيب الحيكانات المتجرة كيتميز بظيكر حكيصالت عمى الغشاء المخاطي المبطف 
لمفـ كعمى جمد منطقة ما بيف الظمفتيف كمنطقة االكميؿ فكؽ الحافر مباشرة كما يتميز بارتفاع 

اف كنسب  اإلصابة مرتفعة، يعد المرض مف اكثر االمراض خطكرة درجة حرارة جسـ الحيك 
لسرعة انتشاره كالخسائر االنتاجية يسببيا تؤدم الى تندم انتاج المحـ كالمبف الى جانب النفكؽ 

 بيف العجكؿ .
األمراض الطفيمية : تصاب بيا الحيكانات بسبب الطفيميات الخارجية كالداخمية أك بسبب  – 2

 دكرة الدـ كتصيب الحيكاف في نياية الربيع كبداية فصؿ الصيؼ .الدكدة كدكدة 
التياب المعدة : كيظير في جميع المكاسـ كتصاب بيا الحيكانات عف طريؽ البكتريا  – 3

 كتؤدم الى عدـ االكؿ كالضعؼ كتحدث اسياؿ كفي بعض المرات يككف اإلسياؿ دمكيان .
 . التياب االمعاء : تظير بشكؿ دكدة المعدة – 4
دكدة المعدة : تصاب بيا حيكانات االغناـ كالماعز، كتظير في جميع المكاسـ خاصة  – 5

الربيع بسبب انتشار الحشائش كازدياد نشاط البكتريا، كتسبب لمحيكاف المصاب بضعؼ الجسـ 
 كانعداـ شييتيا كما تصاب باإلسياؿ .

كيمياكية في المناطؽ التسمـ : يصاب الحيكاف بمرض التسمـ بسبب تأكؿ المكاد ال – 6
 المزركعة أك بسبب بعض الحشائش . 
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التياب الرفة بسبب الدكدة : تتككف مف مجمكعة مف الدكد، تنتشر في جسـ الحيكاف  – 7
المصاب بكاسطة الدـ، كيظير المرض في فصؿ الربيع كثيران، كيصاب بو حيكاف االجترار 

 كيسبب األعياء كنزيؼ األنؼ المخاطي لمحيكاف .
ألتياب الرئة : كىك مرض معدم خطير يصيب الحيكانات المتجرة كخاصة الماعز  – 8

بكاسطة البكتريا كالفيركس كيسبب صعكبة بالتنفس لمحيكانات المصابة كتقميؿ ابتداؿ الغاز في 
رئتيا، كما تزداد نسبة المياه في رئتييا كتقميؿ قدرة الحيكاف عمى تناكؿ العمؼ كيؤدم الى 

 فضال الى النقص في انتاج الحميب .ضعؼ جسـ الحيكاف 
عسر الكالدة : يصاب الحيكاف بيذا المرض كيؤدم الى كبر الجنيف في رحـ الحيكاف أك  -9

تشكىات خمقيو أك استقرار الجنيف في الرحـ بشكؿ غير صحي، كيحدث ىذا بسبب نقص 
 ( 47)المكاد أك اليرمكنات أك الفيتامينات 

ة الجراثيـ  كىك مرض فيركسي معدم يؤدم الى ظيكر مرض تقرح الفـ : يحدث بكاسط -10
تقرحات عمى الشفتيف كقد يصيب األرجؿ كيصيب األغناـ التي ترعى عمى النباتات الخشنة 
كالتي تحدث خدكشان في الشفتيف كالفـ فتدخؿ الفيركسات المسببة لممرض، حيث تتكـر الشفاه 

 .أك الرضاعة عند ذلؾ تضعؼ كتيمؾ كتمتيب كال تستطيع الحيكانات المصابة تناكؿ العمؼ 

اإلجياض : كيسمى الحمى المالطية كيحدث المرض بكاسطة بكتريا البركسيال كالتي  – 11
تؤثر عمى األغناـ كتنتقؿ عف طريؽ الفـ أثناء األكؿ اك التمكث عف طريؽ الممس كبعض 

بب المرض االكقات يحدث بكاسطة العالج الميكانيكي غير الصحيح مف قبؿ األنساف، كيس
اإلجياض لمحيكاف المصاب كالذم غالبا ما يككف في األشير األخيرة مف الحمؿ كاحتباس 

   .(  48)المشيمة كالتياب الرحـ النزلي 

مرض الجدرم : ىك مف األمراض الجمدية المعدية يصيب األغناـ كالماعز، كتظير  –12
%  50اليالؾ بنسبة  عالماتو عمى الحممة كالضرع كتحت الذيؿ، خاصة االغناـ كيسبب

 .( 49)كيتصؼ المرض بظيكر الحكيصالت كالبثرات كالقشكر عمى جمد الحيكاف 
أذ تؤثر العناصر المناخية عمى الثركة الحيكانية كخاصة  -الظركؼ ألمناخية : -ب

األمطار بالدرجة الرئيسية أذ تككف ىناؾ فترات جفاؼ تمر بيا منطقة الدراسة في بعض 
لنبات الطبيعي كانحسار مساحتو، مما يؤدم الى قمة العمؼ، ما يضطر السنكات تؤثر عمى ا

الفالح الى شراء أعالؼ كبالتالي زيادة التكمفة، كفي فصؿ الشتاء يعتمد اصحاب الحيكانات 
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في غذاء حيكاناتيـ عمى محصكلي الحنطة كالشعير الجاؼ بعد تخزينو، كيقدـ العمؼ الجاؼ 
ف مربي ىذه الحيكانات، كىذا بدكره ينعكس عمى كفاءة كالخبز اليابس مف قبؿ عدد قميؿ م

الحيكاف اإلنتاجية سكاء المحكـ كالحميب كمشتقاتو، فضال عف عامؿ نقص األعالؼ في 
سنكات الجفاؼ كارتفاع أسعارىا كمف ثـ انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي مف المحـك الحمراء 

ىا مقارنة بسعر البضائع المستكردة كىذا كعجزة عف تأميف الطمب المتزايد عمييا كارتفاع اسعار 
 يؤدم الى اإلضرار المادية لمربي الحيكانات . 

لضعؼ االستثمارات في مجاؿ  -عدـ كجكد التكامؿ الزراعي _ الصناعي : -ج 
اإلنتاج الحيكاني المحمي سكاء كاف في القطاع الحككمي أـ القطاع الخاص، أذ ال تكجد في 

بالثركة الحيكانية، كانما تكجد بعض الصناعات المحمية  منطقة الدراسة صناعات خاصة
اليدكية كالتي يستفاد منيا عمى نطاؽ ضيؽ مف منتجات الثركة الحيكانية في المحافظة . حيث 
تستخدـ بعض منتجات ) الصكؼ كالجمكد كالشعر ( في الصناعات اليدكية المحمية كيتـ 

 (50)تصدير معظميا خارج المحافظة 

الثقافة اإلرشادية مف األمكر الميمة في  -العممي لمعظـ المربيف :قمة الكعي  -د
تنمية الثركة الحيكانية كأغمب مربي منطقة الدراسة يعانكف مف قمة الكعي مف حيث كيفية 

 االىتماـ بالحيكاف كنظافة الحظائر كاالمكر المتعمقة باألمراض .
ة الخدمات البيطرية التي تعاني منطقة الدراسة مف قم -قمة الخدمات البيطرية : -ق

تقدميا كزارة الزراعة في االقميـ كخاصة ما يتعمؽ بتكفير األدكية كالمقاحات كاالرشاد الطبي 
لمثركة الحيكانية كمكافحة األمراض كخاصة بعد االزمة االقتصادية التي يمر بيا اإلقميـ كحالة 

كافحة األمراض كاألكبئة التي أذ لـ يعد تكفير المقاحات الضركرية لم 2015التقشؼ بعد سنة  
تصيب الحيكانات بالمستكل الذم يغطي منطقة الدراسة، كما اف عدد المراكز البيطرية اخذ 

 .( 51)( مركز مكزعة عمى أقضية منطقة الدراسة 39( مركز بيطرم الى )43بالتناقص مف  )
في عممية  إيكاء الحيكانات مف العناصر الميمة التي تؤثر -اإليكاء )الحظائر( : -ك 

اإلنتاج، أذ يعد اسكاف الحيكانات مف االمكر الضركرية جدان لحمايتيا مف المؤثرات الخارجية 
التي تحيط بيا، كتككف حظائر األغناـ كالماعز مف نكع األنظمة المفتكحة كالتي تعني بقاء 
 ىذه الحيكانات في العراء في مسكف اك قرب مسكف الحائز في زرائب كمساحات محدكدة مف

 . ( 52)األراضي المكشكفة عند عكدتيا مف الرعي 
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تشيد منطقة الدراسة حاالت تيريب مع الدكؿ المجاكرة  -تيريب الثركة الحيكانية : -ز
تربية الحيكانات كاالستفادة مف فارؽ  سكريا( كذلؾ لميرب مف مخاطر -ايراف  –) تركيا 

 األمنية عمى الحدكد العراقية .السعر المرتفع بالدكؿ المجاكرة مع ضعؼ االجراءات 
 االستنتاجات:

يتميز سطح المحافظة بالتضرس كالتعقيد خصكصا في االجزاء الشمالية  .1
 الشرقية كيتخمؿ ىذا التضرس مساحات مف السيكؿ كاالكدية الجبمية .

مناخ المحافظة يقع ضمف مناخ البحر المتكسط كالذم يتميز باعتداؿ درجات  .2
كية تكفي لمزراعة الديمية كنمك النبات الطبيعي بشكؿ الحرارة كسقكط امطار شت

 كثيؼ.
ارتفاع نسبة سكاف الحضر مقابؿ سكاف الريؼ فعمى الرغـ مف تكافر مقكمات  .3

االنتاج الزراعي كتربية الحيكانات اال اف ىناؾ عزكؼ عف ممارسة العمؿ الزراعي 
 في المحافظة .

لشمالية الشرقية مف سعة مساحة المراعي الطبيعية خصكصا في االجزاء ا .4
 المحافظة بسبب مالئمة الظركؼ الطبيعية ليا .

ازدياد اعداد تربية الحيكانات في االجزاء الجنكبية الغربية مف المحافظة بسبب  .5
 قمة تضرس السطح.

ضعؼ كتردم الخدمات البيطرية في المحافظة مف خالؿ ارتفاع عدد  .6
 . الحيكانات مقابؿ انخفاض اعداد االطباء البيطرييف

عدد االغناـ بالمحافظة اكثر مف عدد الماعز بكثير بسبب ارتفاع قيمتيا  .7
 االنتاجية .

تعاني الثركة الحيكانية بالمحافظة مف الكثير مف المشاكؿ خصكصا انتشار  .8
 االمراض كضعؼ الدعـ الحككمي .

 التوصيات:
ىناؾ عدة أمكر يمكف مف خالليا تطكير تربية األغناـ كالماعز كالنيكض بيا 

بعممية تربية الحيكاف اك زيادة منتجاتو كمان كنكعان في منطقة الدراسة :  -سكاء ن
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تحسيف السالالت الحيكانية كالعمؿ عمى زيادة انتاجية الحيكانات المحمية  -1
كذلؾ عف طريؽ تطكير برامج التمقيح االصطناعي، كضركرة تكفر االيدم العاممة 

 االصطناعي .الفنية كالمدربة عمى كافة خطكات التمقيح 
تكفير االعالؼ عف طريؽ زراعة بعض المحاصيؿ العمفية كتزكيد مربي  -2

الثركة الحيكانية في منطقة الدراسة بيا مقابؿ مبالغ رمزية مف اجؿ زيادة أعداد 
 الحيكانات . 

ضركرة االىتماـ بالككادر البيطرية المتخصصة بتطكير الثركة الحيكانية  -3
طرية كالخدمات الصحية كزيادة عدد األطباء البيطرييف كالتكسع في انشاء المراكز البي
 كسد احتياجاتيا مف المقاحات.

يقاؼ تيريب الحيكانات عف طريقيا خارج  -4 متابعة الحدكد السياسية كمراقبتيا كا 
 البالد كتشديد اإلجراءات في سبيؿ منع ذلؾ .

الدراسية التنسيؽ بيف كزارة الزراعة ككميات الزراعة كالبيطرة كتطكير البرامج  -5
العممية كالعممية لرفع كفاءة الخريجيف العاطميف عف العمؿ لتأىيميـ لمدخكؿ في 

 االستثمار لمثركة الحيكانية . 
تكسيع قاعدة الدراسات العممية كتشكيؿ مراكز لبحكث الثركة الحيكانية كالعمـك  -6

 البيطرية لمكقكؼ بجدية لحؿ المشاكؿ القائمة .
  االحاالت
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