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ملخص
ف
ف
ـوم ،كمــا يعتـ بـر قطــاع اإلنتــاج
اع بأهميــة كبـ يـرة بـ يـ� القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ،فهــو بمثابــة أســاس البنيــان االقتصــادي القـ ي
يتمـ يـر القطــاع الــزر ي
ف
الروتينــات الحيوانيــة ،الـ ت يـى تعــد مــن أهــم المكونــات
ـوا� أحــد األنشــطة الزراعيــة الهامــة والمنتجــة لكثـ يـر مــن النواتــج الغذائيــة وعـ يـى رأســها ب
الحيـ ي
ف
ف
ئ
بالروتينــات النباتيــة ،ولهــذا القطــاع اهميــة ي� اقليــم كوردســتان
ـذا� لإلنســان والـ ت يـى تعتـ بـر ذو قيمــة حيويــة عاليــة بالمقارنــة ب
الرئيســية ي� النمــط الغـ ي
َ
ف
عامــة ومحافظــة الســليمانية بشــكل خــاص ،عــى اعتبــار ان تربيــة الحيوانــات تعــد حرفــة معتمــدة للســكان ي� المنطقــة ،ويعمــل بهــا عــدد كبـ يـر مــن
ف
ف
ـوا� ،وتشــمل لحــوم البقــر والغنــم والماعــز وال تشــمل اللحــوم الجامــوس
ســكان المنطقــة كمــا انهــا تعكــس الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة ي� االنتــاج الحيـ ي
ف
وذلــك باعتبارهــا قليلــة العــدد ،والـ ت يـى وال تتعــدى  600رأس ي� المنطقــة كمــا ان تربيتهــا تتــم بقصــد انتــاج الحليــب فقــط.أذ تهــدف هــذه الدراســة اىل
ف
ف
التعــرف عــى اهميــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� انتــاج اللحــوم ,و بيــان التطــور العــددي لحيوانــات اللحــوم الحم ـراء ,اذ تشــهد الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة
ً
ف
ش
والب�يــة ،واالمكانــات المتوفــرة مــن حيــث العــدد ال
الدراســة تذبذبــا نوعيــا وكميــا ي� عددهــا وانتاجهــا نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة
ف
ف
ت
ف
ـوا� لســكان المنطقــة
ـ� لســد االحتياجــات الغذائيــة مــن ب
الروتـ يـ� الحيـ ي
يتناســب مــع الكميــة الـ يـى يتــم إنتاجهــا مــن اللحــوم الحم ـراء ،وبالتـ ي
ـاىل ال يكـ ي
الدراســة.
ومــن خــالل هــذا البحــث تــم تســليط الضــوء عــى اهــم المشــاكل كقصــور اإلنتــاج المحـ يـى مــن اللحــوم عــن توفـ يـر احتياجــات المســتهلك مــن الغــذاء
َ
ف
المحى،ومــا ســبل حــل ســد
،ووضــع بعــض حلــول المناســبة لمعالجتهــا .وايضــا مــدى كفايــة انتــاج المحافظــة مــن اللحــوم الحم ـراء ي� االســتهالك
ي
الفجــوة الغذائيــة ومــا وســائل تطويــر اإلنتــاج المحـ يـى مــن اللحــوم الحمـراء ،وتعتـ بـر البيانــات االحصائيــة المتعلقــة بعــدد الحيوانــات واالنتــاج اللحــوم
الحم ـراء الموجــودة ف� المؤسســات الحكوميــة مــن اهــم مصادرالـ تـى اعتمدعليهــا البحــث وتضــارب البيانــات واالحصــاءات بـ ي ف
ـ� الهيئــات المختلفــة
ي
ف
ت
وعــدم مصداقيــة بعضهــا ,والقصــور ي� بيانــات الموجــودة حيــث كثـ يـر منهــا غـ يـر دقيــق مــن اهــم الصعوبــات الــى واجهتهــا هــذه الدراســة.
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Abstract
Geographical Analysis of the production of red blame in Sulaymaniah Governorate)A study in geography
economic(
The agricultural sector is the most important area among other economic sectors. It is the basis of the national
economic structure. The livestock sector is an essential and productive agricultural activity for many of the
food products, includes animal proteins, which are among the most important components of the human food
pattern. This sector has its importance in the Kurdistan Region, in general, and the Sulaymaniyah governorate,
in particular, considering that animal husbandry is a certified craft of the population in the region, and employs
a large number of residents of the region, it reflects geographical conditions affecting animal production
including beef sheep and goats. This does not include buffalo meat, because the number of buffalo is not a lot,
and it does not exceed six hundred in the region.
The purpose of this study is to identify the importance of livestock in the production of meat, and the report
of the numerical development of red meat animals. The livestock in the study area fluctuate qualitatively
and quantitatively in number and production, because of a combination of natural and human factors; as the
possibilities available in terms of number do not match the amount produced from red meat, as a result, there
is not enough to meet the animal protein food needs of the population in this study.
In this research, the main problems such as local production of meat were highlighted in order to provide the
consumer with food needs and to develop some appropriate solutions to address them.
In this study, the hypothesis of the extent of the production of red meat in local consumption has been
formulated. Then, what are the ways to solve the food gap and how to develop local production of red meat?
Statistical data on the number of animals and the production of red meat in government institutions are among
the most important sources of research. However, the contrariety of data and statistics among various bodies,
lack of credibility in some of them, and the lack of existing data, in which some of them are not accurate,
considered the most important difficulties encountered in this study.
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مقدمة:
ـ� تســهم بســد جــزء كبـ يـر مــن االحتياجــات الغذائيــة للســكان ومــن ثــم يتــم
تعــد اللحــوم الحمـراء  ))Red meatأهــم المنتجــات الحيوانيــة ،فـ ي
ت
ئ
ت
ت
ه الماشــية
ـأ� مــن الحيوانــات والـ يـى تـ ب
ـذا�  .و يقصــد باللحــوم تلــك الـ يـى تـ ي
تحقيــق مــن اآلمــن الغـ ي
ـر� مــن أجــل انتــاج اللحــوم ،وهــذه الحيوانــات ي
(لحــم البقــر ولحــم العجــل ولحــم الغنــم ولحــم الماعــز  ، )159 pg, 2006( .awrie, R. A.; Ledward( D. Aو يقــول معظــم خـ بـراء التغذيــة إن
ف
بالروتينــات والفيتامينــات والمعــادن والمــواد الدهنيــة الالزمــة لصحــة االنســان حيــث
اللحــوم الحمـراء جــزء مهــم ي� الغــذاء المتــوازن ،وتــزود اإلنســان ب
ً
ً ف
تقيــة مــن نقــص الحديــد الــذي يلعــب دورا مهمــا ي� صحــة اإلنســان ,وكذلــك وقايتــه مــن االنيميــا واألنيميــا الحــادة ويعمــل اللحــوم عــى تقويــة جهــازه
المنــاع  ,باإلضافــة اىل دورهــا ف� نمــو جســم االنســان .كمــا أن اللحــم يحتــوي عــى بروتـ ي ف
ـ� مـ يـىء باألحمــاض االمينيــة الرئيســية والالزمــة لبنــاء أنســجة
ي
ي
ً
الجســم والمحافظــة عليــه .يحتــوي اللحــم االحمــر عــى مــاء بنســبة  %75مــن وزنــه تقريبــا واألحمــاض االمينيــة تشــكل الجــزء االكـ بـر مــن وزن الجســم
ش ف
ت
ـا�ة ي� هــذا التكويــن ،كمــا يحتــوي اللحــم عــى امــالح معدنيــة مهمــة مثــل :الحديــد والبوتاســيوم والكالســيوم والصوديــوم
ـأ� بعــد المــاء مبـ
 ,فـ ي
ـ� تـ ي
والكريــت ،كمــا يحتــوي عــى اليحمــور (خضــاب الــدم) الــذي يحتــوي عــى الحديــد وفيتامينــات مثــل فيتامـ ي ف
ـ� ب
والفوســفات والنحــاس والزنــك
ب
ـ� ب  ,)Cobalamin( 12وفيتامـ ي ف
ـ�) ,وفيتامـ ي ف
(البريدوكسـ ي ف
ـ�) وفيتامـ ي ف
ـ� ب ( 2الريبوفالفـ ي ف
ـ�) ,وفيتامـ ي ف
ـ� ب ( 1الثيامـ ي ف
المركــب ,وفيتامـ ي ف
ـ�
ـ� ب  6ي
ـ� ج ( , )Ascorbic acidوفيتامـ ي ف
ـ� أ ( ,)Calciferolوفيتامـ ي ف
ـ�) وفيتامـ ي ف
ب ( 3النياسـ ي ف
ـ� ك ( ,)Phytonadon & menaquinoneباإلضافــة اىل
ً
ت
ت
الى ال يســتطيع الجســم أن ينتجها ذاتيا ،باإلضافة اىل ذلك تحتوي اللحوم
ذلك يحتوي اللحم عى الدهون ي
الى تحتوي عى االحماض الدهنية ي
عــى مــواد ســكرية بنســبة بســيطة ومــواد زالليــة (.)http://www.alriyadh.com
ف
وللحــوم الحم ـراء اهميتهــا الخاصــة ي� محافظــة الســليمانية عــى اعتبــار ان تربيــة الحيوانــات تعــد حرفــة معتمــدة للســكان ,ويعمــل بهــا عــدد كبـ يـر
ف
ف
ـوا� ,وتشــمل لحــوم البقــر والغنــم والماعــز ,وال تشــمل اللحــوم
مــن ســكان المنطقــة كمــا انهــا تعكــس الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة ي� االنتــاج الحيـ ي
الجامــوس وذلــك باعتبارهــا قليلــة العــدد ,والـ ت يـى وال تتعــدى  600رأس ف ي� المنطقــة كمــا ان تربيتهــا تتــم بقصــد انتــاج الحليــب فقــط.
تحديد منطقة الدراسة:
ت
تقع محافظة السليمانية ف� شمال ش� ت� العراق  ,وتشغل الجزء ش
ال� ت� من اقليم كوردستان العراق ي ف
دائر� عرض  34º-´58و °36-´31
ب�
ي
ي
ي
ش ً
يف
وماب� خ� طول  °44-´32و � °46-´30قا (الخارطة.)1
شماال
ـ� االر ف
وتمثــل محافظــة الســليمانية حلقــة وصــل بـ ي ف
ا� الجبليــة وشــبة الجبليــة والســهلية ،وتحــد المحافظــة مــن الشــمال محافظــة أربيــل ،ومــن
ً
الغــرب محافظــة كركــوك  ،امــا مــن الجهــة ش
ال�قيــة تمتــد حدودهــا مــع الحــدود السياســية لدولــة ايـران بطــول  378كيلومـ تـرا ,و تشــكل نســبة %28،7
مــن مجمــوع طــول الحــدود المشـ تـركة بـ ي ف
ـ� العـراق و إيـران 1315كــم.
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االخارطة ( )1موقع محافظة السليمانية بالنسبة للعراق

ً
اعتمادا عى  - 1:المديرية اإلحصاء السليمانية  ,قسم . 2009,GIS,
المصدر :من عمل الباحثة
اع ,خارطــة الطريــق للتنميــة الزراعية(االقتصــاد األخـ فـرص) .مركــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة
ـى ,ثنــاء عبــاس ,اطلــس اإلحصــاء الــزر ي
 -2يحـ يـى الفهـ ي
 , GISجهــاز المركــزي لإلحصــاء.2011 ,
وتبلــغ مســاحة المحافظــة  11628كــم ، 2اي بنســبة  %2،7مــن مســاحة العـراق البالغــة نحــو  438317كــم ، 2و تتكــون المحافظــة مــن  12قضـ ً
ـاء
(جــدول ،)1و 42ناحيــة (الخارطــة( ،)2وان مجــاورة المحافظــة للحــدود العراقيــة االيرانيــة وطبيعــة امتــداد تلــك الحــدود الـ تـى تمــر عـ بـر منطقــة
ـ� الجانبـ ي ف
مرتفعــة معقــدة التضاريــس حــددت الحركــة ف� اجـزاء عديــدة مــن المحافظــة إال أن معابــر االتصــال بـ ي ف
ـ� عــى مــر التاريـ ـ ــخ اوجــدت عالقــات
ي
ف
اقتصاديــة بينهمــا واصبحــت تلــك المعابــر مكانــا مناســبا لحركــة اقتصاديــة تجاريــة بينهمــا ،وتتبايــن أقضيــة الســليمانية ي� مســاحتها،فهناك اقضيــة
تزيــد مســاحتها عــى 1000كــم 2وه عــى ت
الرتيــب :دوكان ,الســليمانية ,بشــدر ,بينجويــن ,شــارباژير بنســبة  %60مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة.
ي
ت
وه :حلبجــه ،رانيــه ،قــه رداغ ،ســيدصادق ،مــاوت ،دربنديخــان
وهنــاك اقضيــة متوســطة المســاحة بمــا يــراوح مــن 1000-500كــم2و عددهــا ســتة ي
ف
ف
وه قضــا شــارزور والـ ت يـى تســهم بنســبة %3
بنســبة  %37مــن مجمــوع مســاحة المحافظــة .ي� حـ يـ� تصــل مســاحة االقضيــة االخــرى وعددهــا واحــد ي
مــن مســاحة المحافظــة.
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جدول ()1الوحدات االدارية لمحافظة السليمانية 2009

المصدر– 1:
المديرية االحصاء السليمانية ,قسم 2-.2009 ,GIS
ش
ف
والبى الخدمية واالرتكازية القليم كردستان العراق .2009 ,
,المؤ�ات السكانية
مديرية االحصاء السليمانية

الخارطة ( )2الوحدات االدارية لمحافظة السليمانية

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

452 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
المصدر -1 :وزارة التخطيط  ،مديرية التخطيط ف ي� محافظة السليمانية  ،خريطة محافظة السليمانية االدارية . 2009 ،

ام� خوشناو  ،هاشم ي ف
-2هوشيار محمد ي ف
ياس� حداد � ،دار محمد عبدالرحمن  ،خريطة السليمانية  ، 2007 ،مقياس 1:1200000

هدف البحث:

ف
تهدف هذه الدراسة اىل بيان التطور العددي لحيوانات اللحوم الحمراء والتعرف عى اهمية ث
الروة الحيوانية ي� انتاج هذه اللحوم وتسليط
ً
ت
حائا دون انتاجها بشكل المناسب ،ووضع بعض حلول المناسبة لمعالجتها.
الى تقف
الضوء عى اهم المشاكل ي

مشكلة البحث

ً
ف
ف
ش
والب�يــة ،واالمكانــات
تشــهد الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة تذبذبــا نوعــا وكمــا ي� عددهــا وانتاجهــا نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة
ف
ت
ـ� لســد االحتياجــات الغذائيــة مــن
المتوفــرة مــن حيــث عــدد الحيوانــات ال يتناســب مــع الكميــة الـ يـى يتــم إنتاجهــا مــن اللحــوم الحمـراء ،وبالتـ ي
ـاىل ال يكـ ي
ف
ف
ـوا� لســكان المنطقــة الدراســة،وما ســبل حــل ســد الفجــوة الغذائيــة ومــا وســائل تطويــر اإلنتــاج المحـ يـى مــن اللحــوم الحمـراء؟
ب
الروتـ يـ� الحيـ ي
منهج البحث واساليب البحث:
ً
الموضوع لتحليل عنارص توزي ــع حيوانات اللحوم وانتاج اللحوم الحمراء ،كما تم
تعتمد الدراسة اساسا عى المنهج
ي
استخدام االسلوب الكارتوغر فا� لتوزي ــع قيمة معامل التوطن انماط ث
الروة الحيوانية عى مستوى االقضية لمحافظة السليمانية.
ي

مصادر البحث:

ف
جمــع بيانــات االحصائيــة المتعلقــة بعــدد الحيوانــات واالنتــاج اللحــوم الحمـراء ي� المؤسســات الحكوميــة كمديريــة عــام زراعــة الســليمانية قســم
ث
اع وقســم تخطيــط والمتابعــة ,
الــروة الحيوانيــة ,و مديريــة بيطــرة الســليمانية فــرع بكــرة جــو ,ومديريــة االحصــاء الســليمانية قســم االحصــاء الــزر ي
والكتــب و الرســائل الجامعيــة الجغرافيــة وغـ يـر الجغرافيــة الـ تـى لهــا عالقــة بموضــوع الدراســة
صعوبات الدراسة:

ف
تضارب البيانات واالحصاءات ي ف
غر دقيق.
كثر منها ي
ب� الهيئات المختلفة وعدم مصداقية بعضها ,والقصور ي� بيانات الموجودة حيث ي

محتويات الدراسة:

ً
اوال :خصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة وتأثرها عى ث
الروة الحيوانية:
ي
َ
ثانيا :التطور العددى للحيوانات ف� ت
الفرة :2014-2004
ي
َ
ثالثا -تطور انتاج اللحوم الحمراء ف� ت
الفرة :2014-2004
ي
َ
ابعا  :استهالك اللحوم الحمراء ف� ت
الفرة :2014-2004
ر
ي
َ
خامسا  :مشكالت ث
الروة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية :

ً
اوال :خصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة وتأث�ها عل ث
ال�وة الحيوانية
ي

-1التضاريس:يعــد الســطح مــن العوامــل الـ ت يـى لــه تأثـ يـر عــى تبايــن الـ ثـروة الحيوانيــة مــن حيــث تحديــد النــوع والتوزيـ ـ ــع الحيوانــات حيــث انهــا تؤثــر
ف
ت
ـ�
عــى المنــاخ ومــدى مالئمتــه لربيــة الحيوانــات .وتتبايــن المظاهــر الطبوغرافيــة ي� محافظــة الســليمانية مــن منطقــة ألخــرى انظــر الخارطــة ( ،)3فـ ي
تضــم الجبــال العاليــة ومعقــدة االلتــواء الـ ت يـى يبلــغ مســاحتها ()5689كــم ,2وجبــال بســيطة االلتــواء مســاحتها ()3708كــم ,2وســهول الجبليــة بالــغ
مســاحتها ()2661كــم ,2ومنطقــة متموجــة ()161كــم ،2شــكل ( )3و تشــغل المحافظــة نســبة ( )%50مــن مســاحة المنطقــة الجبليــة اي مــا يعــادل
ف
 %27مــن مســاحة إقليــم كوردســتان ،وتتوفــر ي� منطقــة الجبــال العاليــة وبســيطة االلتــواء عــدد مــن العوامــل تلربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة الرئيســية بحكــم
ً
ف
المنطقــة غنيــة بأمطــار ,ومــن ثــم غنائهــا بالمــوارد النباتيــة الطبيعيــة ،فضــا عــن توفــر الميــاه الجوفيــة والســطحية فــإن المنطقــة لهــا اهميــة ي� تربيــة
ف
ث
اع الطبيعيــة ( طلعــت محمــد طاهــر ,2014،ص .)254
الــروة الحيوانيــة ،حيــث ينتقــل اليهــا الرعــاة ي� فصــل الصيــف ،حيــث توفــر المـر ي
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الخارطة ( )3تضاريس منطقة الدراسة

المصدر :مديرية المساحة العسكرية  ،خريطة طبوغرافية لمحافظة السليمانية  ،ط  ، 1988 ، 1مقياس 100000 :1
ً
امــا منطقــة الســهول تصلــح اراضيــه لزراعــة المحاصيــل الحبــوب والفواكــه والخـ فـرصوات فضــا عــن تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة الرئيســية واســتفادة مــن
مخلفــات مــا بعــد الحصــاد وخاصــة مخلفــات الحبــوب ومــن اهــم هــذه الســهول (ســهل ســليمانيه  ،شــهرزور  ،بازيــان ،بشــده ر ،شــهربازار ،رانيــه).
ف
وه منطقــة صغـ يـرة تقــع جنــوب قضــاء دربنديخــان ي� جنــوب غــرب المحافظــة  ،و يبلــغ ارتفاعهــا اقــل مــن ( )500
امــا بالنســبة لمنطقــة المتموجــة ي
م ف� اقســامها الجنوبيــة و تتمـ ي فـر بتموجهــا و تــزداد ارتفاعــا شــماال و غربــا و مناخهــا شــبه جــاف حيــث تبلــغ معــدالت االمطــار فيهــا ي ف
ب�()500-400ملــم
ي
ً
ف
ـرع
ســنويا ( محمــد خليــل براخــاس ,2010،ص ،)17وتحــرص السالســل الجبليــة العاليــة فيمــا بينهــا عــددا مــن الهضــاب و تســتخدم ي� الزراعــة و الـ ي
ف ي� محافظــة الســليمانية.
-2المنــاخ :يعــد منــاخ مــن المقومــات االساســية تلربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ,حيــث لــكل نــوع مــن الحيوانــات منــاخ يالئــم حياتــه .يســود منــاخ البحــر
المتوســط منطقــة الدراســة  ,ومــن ابــرز عنــارص المنــاخ ولهــا تأثـ يـرا (ســطوح شــمس ,الح ـرارة ,المطــر ) فمــن خــالل الجــدول ( )2تنحــرص متوســط
ف
ـواىل ,وبمتوســط الســنوي ()7,8ســاعة .امــا درجــة الحـرارة
الشــهري لســطوح الشــمس مــا بـ يـ� ( )11 – 5,1ســاعة لشــهر (ينايــر و شــهر يوليــو) عــى التـ ي

ف
ف
ـواىل لمــدة(-2000
العظــى تنحــرص بـ يـ� ( ،�)40 -10,2امــا ح ـرارة الصغــرى تنحــرص بـ يـ� ()25,6 -3,3درجــة مئويــة لشــهري ينايــر ويوليــو عــى التـ ي
ف
ف
 )2012وبمتوســط الســنوي ()19درجــة المئويــة لتلــك المــدة ي� منطقــة  .تؤثــر اشــعة الشــمس وطــول مــدة االضــاءة ي� صحــة الحيوانــات وانتاجهــا
ً
ف
ف
ئ
ش
ف
ـو� فضــا
ي� فصــول الحــار مــن الســنة فـ ي
ـ� تؤثــر ي� جلــد الحيــوان ومخاطيــة العـ يـ� بصــورة مبــا�ة مســببة الحرقــة وبعــض إصابــات التحســس الضـ ي
ف
ف
ـيولو� ونمــوه وتكاثــره وإنتاجــه ( محمــود بــدر عـ يـى
عــن اثرهــا ي� زيــادة العــبء الحـراري للجســم وإجهــاد الحيــوان ,االمــر الــذي ينعكــس ي� ادائــه الفسـ
ب ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
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ڵڤ
ن
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ف
الســميع ،مثـ فـى فاضــل عــى ،ص )9وان تعــرض الحيــوان المبـ ش
ـيولو�
ـا� الشــعة الشــمس ي� ظــل الظــروف الحــارة يــؤدي اىل اختــالل التــوازن الفسـ
ب ي
ي
ف
للجســم ,اذ وجــدوا ان حـرارة الجســم كانــت اقــل بمقــدار ( )%0,1عــن البقــرة الموجــودة ي� ظــل عندمــا تصــل درجــة حـرارة الجــو (�)27م عــن تلــك
ً
المعرضة ألشــعة الشــمس ش
مبا�ة مع درجة حرارة جوية مقدارها (�)3,6م ,ووجد ايضا ان �عة نفس الماشــية تصل بمقدار (  28مرة بالدقيقة)
عنــد نقلهــا مــن الشــمس اىل الظــل ( عمــاد فــالح حســن الجاســم,1982،ص .)3

ف
ت
ف
ـر� ي� المنطقــة انهــا تصــاب بالعقــم
وعنــد التطــرق اىل الخصائــص الحراريــة لبعــض حيوانــات الماشــية فقــد تبـ يـ� لنــا بــان بعــض اصنــاف االغنــام الـ يـى تـ ب ي
المؤقــت اذا ارتفعــت درجــة الح ـرارة عــن ( )35درجــة مئويــة ولفـ تـرة طويلــة ,وهنــاك مايســى بنطــاق الراحــة البقــار فعنــد ارتفــاع درجــة الح ـرارة عــن
()16درجــة مئويــة ســوف تنشــط عمليــة التــوازن الحـراري بزيــادة معــدل التنفــس والتبخــر حـ تـى تصــل اىل درجــة ( )27درجــة مئويــة وعنــد ارتفــاع هــذه
ف
الدرجــة الحراريــة تهبــط كفــاءة التــوازن الح ـراري ي� الحيــوان اىل الحــد الــذي يــؤدي اىل ارتفــاع درجــة ح ـرارة الحيــوان وزيــادة الحاجــة اىل المــاء مــع
انخفــاض ف ي� معــدل النمــو والــوزن وقلــة تنــاول الغــذاء وقلــة انتاجيتــه ( خلــود عــى حســن،2014 ،ص. )384

الجدول ()2
ض
المتوسط الشهري سطوح الشمس والحرارة العظم والصغرى ي� محافظة السليمانية للمدة ()2012-2000

المصــدر :مــن عمــل الباحثــة اعتمــادا عــى :اقليــم كوردســتان الع ـراق ,وزارة النقــل والمواصــالت ,مديريــة انــواء الجويــة الســليمانية ,بيانــات غـ يـر
منشــورة.
ف
ش ف
ت
ف
ـ�
ـ� والفسـ
ب ي
وتؤثــر درجــة الحـرارة المبــا� ي� نمــو الحيوانــات ي
ـيولو� وراحتهــا ,ومــن ثــم انتاجهــا وتــراوح درجــة حـرارة الجســم الطبيـ ي
و� ادائهــا الوظيـ ي
للماشــية ( االبقــار والجامــوس) بـ ي ف
ـ� (°)39-38م و (°)40-38,5م الغنــام والماعــز وان اي زيــادة او نقصــان كبـ يـر نســبيا عــن هــذه الحــدود يمكــن

ف
ـ� يصيبهــا
ان تســبب ي� هــالك الحيوانــات ,,فعــى ســبيل المثــال ان ارتفــاع او انخفــاض درجــة ح ـرارة جســم بقــرة بنحــو (°)4,4م عــن الحــد الطبيـ ي
ً
ف
تأثرهــا عــى كميــة التبخــر الــذي
عى،مصــدر الســابق ،ص )193فضــا عــن ي
بالصدمــة الحراريــة او البــاردة ( محمــود بــدر عـ يـى الســميع ،مثــى فاضــل ي
ف
ف
و� شــهر ينايــر (  )37,8ملــم ( بيانــات مديريــة انــواء الجويــة الســليمانية  ) 2013 ,وتعــد المــدة مــن بدايــة شــهر
بلغــت ي� شــهر يوليــو ( )379ملــم ي
ً
ً
(ينايــر) حـ تـى شــهر(يونيو) تكــون افضــل مــدة النتــاج الـ ثـروة الحيوانيــة ,وتتمـ ي فـر تلــك المــدة بوفــرة اعــالف كمــا ونوعــا ,لــذا تحــاول الحيوانــات الزراعيــة

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 455
ان تنظــم درجــة الحـرارة جســمها والمحافظــة عــى درجــة حـرارة جســمها عنــد انخفاضهــا عــن معدالتهــا الطبيعيــة بزيــادة مســتوى الغــذاء الــذي تتناولــه
ف
ـا�  ,1996،ص )78وتقـ فـص معظــم الحائزيــن عملهــا منشــغلة ي� تربيــة الحيوانــات بســبب توفــر المنــاخ المتمثــل بالصيــف الحــار
( عبــد الزهــرة الجنـ ب ي
ف
وشــتاء القــارص الـ بـرودة لــذا تتجــول ي� ســهول والجبــال بعــد كســوا االرض بالحشــائش ،فـ يـر ب ي� اهــل القــرى البقــر ،امــا الحائزيــن الســيارة فـ يـر ب ي� الغنــم،
ف
ف
ـ� الســهول والجبــال ومتحفظـ ي ف
وهنــاك كثـ يـر مــن الحائزيــن ليــس لديهــم تجــوال بـ ي ف
ـ� بغنمهــم ي� حضائــر خاصــة بالحيوانــات ي� فصــل الشــتاء ،ويغــذي
ف
ف
ف
ت
اع الطبيعيــة ي� مناطقهــم .وبإمــكان القــول ان مالئمــة
حيواناتهــم عــى حشــائش الـ يـى يخزنهــا ي� حضائرهــم ي
و� فصــل الصيــف يعتمــد عــى الم ـر ي
ـم� ف ي� منطقــة الدراســة ســاعدت عــى تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة مــن قبــل ســكان المنطقــة.
درجــات الحـرارة والســطوح الشـ ي

ض
الجدول ( )3العنارص المناخية للمدة  2012-2000ي� محافظة السليمانية

المصــدر :مــن عمــل الباحثــة اعتمــادا عــى :اقليــم كوردســتان الع ـراق ,وزارة النقــل والمواصــالت ,مديريــة انــواء الجويــة الســليمانية ,بيانــات غـ يـر
منشــورة.

ف ف
ف
ـ� ي� الجــدول( )3بلغــت مجمــوع الســنوي المطــار ()654,2ملــم وبلــغ
امــا بالنســبة ألمطــار والرطوبــة النســبية ي� منطقــة الدراســة كمــا هــو متبـ ي
ف
ف
(فرايــر) بالــغ ()143,9ملــم ,واقــل كميــة ي� شــهر (يونيــو) البالــغ
متوســط الســنوي ()54,5ملــم  ,واعــى كميــة االمطــار خــالل المــدة ســجلت ي� شــهر ب
ف
ف
ـرع الطبيعيــة ي�
اع الطبيعيــة وكثافتهــا حيــث ان تذبذبهــا يــؤدي بالرعــاة اىل التنقــل ي� مناطــق الـ ي
()0,7ملــم ,فيؤثــر المطــر عــى مســاحات الم ـر ي
ً
ً
ً
ف
تأثرهــا الواضــع ي� تربيــة الحيوانــات المجـ تـرة ،اذ يتوقــف ذلــك
الجبــال والهضــاب بحثــا عــن الكالء.وتــؤدي الرطوبــة دورا مكمــا لعمــل الحـرارة ,حيــث ي
ـ� ان الرطوبــة النســبية الـ تـى تـ تـراوح بـ ي ف
عــى درجــة حـرارة المحيــط الــذي تعيــش فيــه ،وقــد وجــد كثـ يـر مــن الباحثـ ي ف
ـ� ( )%90-20اليكــون لهــا تأثـ يـر عــى
ي
هــذه الحيوانــات عندمــا تكــون درجــة ح ـرارة المحيــط ضمــن المــدى االمثــل ،وان الرطوبــة النســبية المنخفضــة ليــس لهــا تأثـ يـر مجهــد عــى صحــة
ف
الحيــوان وحيويتــه اال عندمــا يرافــق ارتفــاع الرطوبــة النســبية ارتفــاع ي� درجــات الح ـرارة ( محمــود بــدر عـ يـى الســميع و فــالح حســن شــنون الكعـ ب يـى،
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
ف
ص  ،)166اذ تــؤدي درجــات الحـرارة العاليــة وانخفــاض الرطوبــة ي� زيــادة عمليــة النتــح ومــن ثــم زيــادة االحتياجــات المائيــة ممــا ينتــج اعالفــا قليلــة
القيمــة وتشــعر الحيوانــات حينهــا بالتعــب اذ انهــا ال توفــر االحتياجــات ف
الروتـ ي ف
ـ� المهضــوم والكربوهيــدرات ( عبدالحســن مدفــون ابــو
الرصوريــة مــن ب
ً
ف
ف
ف
و� منطقــة الدراســة يـ تـراوح نســبة الرطوبــة بـ ي ف
ـ� ( )%68-29ي� منطقــة الدراســة ،ومقارنــة بمــا شا�نــا اليهــا ي� ســابق تعتـ بـر
رحيــل ،1989،ص  .)19ي
ف
ف
ف
نســبة الرطوبــة ي� المنطقــة مالئمــة لحيوانــات الماشــية حيــث ال يقــل عــن ( )%20وال يزيــد عــن ( )%68وهــذا ي� اشــهر البــاردة واشــهر الحــارة ي�
ف
ف
ف
المنطقــة حيــث ان اعــى رطوبــة تــم تســجيلها ي� اشــهر البــاردة ي� اقــل درجــة حـرارة البالــغ ( )6,7درجــة مئويــة ،واقــل نســبة الرطوبــة تــم تســجيلها ي�
اعــى درجــات الح ـرارة البالــغ ( )33درجــة مئويــة ف ي� منطقــة الدراســة ،ومعنــا ذلــك ان منــاخ المنطقــة مالئمــة تلربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة.
ً
ً ض
-3المياە:عاق ــة المي ــاە بال ـ ثـ�وة الحيواني ــة ،يعت ـ جـ� عام ــا مؤث ـرا ي� توزيـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ثـ�وة الحيواني ــة وذل ــك الن الم ــاء يك ــون ( )%65م ــن وزن
ً
ً
الحي ــوان ( عبدالت ــواب محم ــد محف ــوظ.1986،،ص .)43وتختل ــف كمي ــات المي ــاە ال ـ ت يـ� يحتاجه ــا الحي ــوان يومي ــا تبع ــا لع ــدة عوام ــل
ـبي�,1992 ،ص )91ومــن جهــة ثانيــة يظهــر دور الميــاه عــى
منه ــا :طبيعــة المنــاخ الســائد ونــوع الحيــوان ( نعيمــة بنــت ســعد بــن عبــدهللا السـ ي
ف
ف
ث
تأثرهــا عــى المســاحة الزروعــة ي� المنطقــة حيــث ان نمــط الزراعــة ي� المنطقــة هــو الزراعــة الديميــة ( بشــتاو ) الـ ت يـى
الــروة الحيوانيــة مــن حيــث ي
ف
ف
ف
ا� المرويــة ( بــةراو ) ي� منطقــة الدراســة تعتمــد عــى
تعتمــد عــى االمطــار ي� فصـ يـى الشــتاء و الربيــع  ،ونســتطيع القــول بــأن اغلــب مســاحة االر ي
ف
ف
ف
ف
ا� الـ ت يـى تــروى بنمــط
ا� االروائيــة المســتثمرة خــالل الســنة وبلغــت مســاحة االر ي
ميــاه الينابيــع ي� اروائهــا حيــث تكــون ذات تاثـ يـر كبـ يـر ي� حجــم االر ي
ـي� الــذي يعتمــد عــى المشــاري ــع المنجــزة البالــغ ()6مشــاري ــع المقامــة عــى ميــاه االنهــار و الروافــد (  ) 62900دونــم بنســبة ( )%20.1مــن
الــري السـ ي
ً
ف
ف
ا� المرويــة بميــاه المشــاريـ ـ ـع المنجــزة البالــغ ()100
مجمــوع المســاحة المرويــة ي� المحافظــة و البالغــة (  )303712دونمــا  ،و بلــغ مجمــوع االر ي
ف
ف
ش
ا� المروية ي� المحافظة ،كما يستخدم المضخات
م�وع المقامة عى الينابيع مساحة(  ) 96482دونما و بنسبة ( )% 31،8من مجموع االر ي
ف
الســتخدام الميــاه االبــار برفــع الميــاه منهــا واســتخدامها لزراعــة وخاصــة المحاصيــل الصيفيــة ي� المنطقــة الدراســة ( محمــد خليــل براخــاس,2010،
ـعر الـ ت يـى
ص ،)112-108ومــن ثــم يســتفاد مــن مخلفــات تلــك المحاصيــل الزراعيــة ســواء الحبــوب او خـ فـرصوات العــالف الحيوانــات وخاصــة الشـ ي
ف
ـواىل ( )89700دونــم وبلغــت انتاجهــا ( )134,5طــن لعــام  2011ي� المنطقــة الدراســة ( وزارة الزراعــة والــري ،
بلغــت مســاحتها المزروعــة حـ ي
المديريــة العامــة للزراعــة ف� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة )2012،و تبلــغ معــدل المتطلــب الســنوي للحيــوان الواحــد لســنة 2013ت
كاآل�:
ي
ي
األغنام()2م/3ســنة ،الماعــز ( )2.5م/3ســنة األبقــار 8م/3ســنة) ( انظــر -1 :مهــدي الصحــاف ،1976،ص ،155و طــه شــيخ حســن،2003 ،
ص.)240
ئ
ئ
ـا�
ـا� لالغنــام البالــغ عددهــم ( )1150000لعــام )839,500( 2013م ,3وللماعــز بالــغ عددهــم ( )611200ومتطلــب المـ ي
اذ متطلــب المـ ي
ئ
ـا� ()49,187م/3ســنة ،وتتمـ ي فـر منطقــة الدراســة بوفــرة مياههــا الجوفيــة ألنهــا
()557,720م ،3ولالبقــار البالــغ عددهــم ( )16845ومتطلــب المـ ي
ً
ً
ف
ـواىل ( ) 6777بـ ئـرا موزعــة عــى أقضيــة المحافظــة ومنهــا ( )2781بـ ئـرا زراعيــة
ـواىل ( )8521ينبوعــا وحـ ي
واقعــة ي� المنطقــة الجبليــة المطـ يـرة ويوجــد حـ ي
ف
ف
ت
ت
ـوا� ( اقليــم كوردســتان العـراق،
ـا� والحيـ ي
ـواىل ( )%41مــن مجمــوع ابــار المحافظــة يســتخدم ي� مجــال الزراعــة بشــقيها النبـ ي
والـ يـى يشــكل النســبة حـ ي
ف
ف
وزارة الزراعــة والــري ,مديريــة الميــاه الجوفيــة ي� الســليمانية ،)2004-2003،ويســتهلك  %95مــن ميــاه اآلبــار ي� تلبيــة احتياجــات الســكان لألغـراض
ت
ت
فف
ـ� المحاصيــل الصيفيــة.
المرليــة وســ� الحيوانــات وسـ ي
ف
ث
اع لتوفـ يـر
اع الطبيعيــة االســاس ي� تنميــة الــروة الحيوانيــة ,وتعتـ بـر احــدى إحــدى دعائــم البنــاء االقتصــادي الــزر ي
اع الطبيعي ــة :تعــد المـر ي
-4الم ـر ي
العلــف وتطويــر الـ ثـروة الحيوانيــة بصفــة عامــة ،وللنباتــات الرعويــة عالقــة وثيقــة بتطــور الـ ثـروة الحيوانيــة الـ ت يـى تعتـ بـر مــن الـ ثـروات الجديــرة باالهتمــام
ف
ف
اع الطبيعيــة ي� الع ـراق مــن المصــادر االساســية لتغذيــة الحيوانــات وتوفـ يـر االحتياجــات
( عبــدهللا القـ ي
ـذا� بيــت المال,2010،ص،)1وتعــد الم ـر ي
ف
ف
ث
اع الطبيعيــة ي� توفـ يـر العلــف  %90ي� مناطــق الديميــة ( محمــود بــدر عـ يـى الســميع ,مثـ فـى فاضــل عـ يـى ,مصــدر
للــروة الحيوانيــة ,و تســهم الم ـر ي
ف
ا� ديميــة حــواىل ( )%22مــن مســاحة الكليــة لمحافظــة الســليمانية ،امــا المرويــة تشــكل النســبة ( )%6مــن مســاحة
السابق,ص،)198وتشــكل ار ي
ف
اع الطبيعيــة ي� عــام  )1.369 ( 2000دونــم ( أ-
اع،)2012 ,وبلغــت مســاحة الم ـر ي
المحافظــة ( مديريــة احصــاء الســليمانية  ,قســم احصــاء الــزر ي
اع عــام .2000ب -كمــال خيــاط ،ص ،)81شــكلت النســبة مــن مســاحة المحافظــة
اع ,مســح الــزر ي
مديريــة االحصــاء الســليمانية ,قســم االحصــاء الــزر ي
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اع الطبيعيــة اىل ( )945901دونــم اي بنســبة ( )%22,6مــن مســاحة محافظــة الســليمانية لعــام  ( 2012مديريــة
( ،)%33ووصلــت مســاحة المـر ي
ـواىل
الزراعــة والــري الســليمانية ،شــعبة التخطيــط ،)2003،وهــذا بدورهــا ادت اىل تقليــل عــدد الحيوانــات حيــث بلغــت عددهــا عــام  2000حـ ي
ف
( )4.252رأس اي متوسط حصة الفرد من عدد الحيوانات بلغت ()3.5رأس لتلك المدة ولكن انخفضت عدد الحيوانات ي� عام  2012ليصل
ف
اىل ( )1.599راس اى نصيــب الفــرد ي� المنطقــة وصلــت اىل ()1رأس لــكل فــرد لعــام  , 2012وبمعــدل التغـ يـر الســنوي العــداد الحيوانــات ()%4,8-
ف
ف
ت
ت
اع الطبيعيــة ي�
وبمعــدل التغـ يـر الســنوي لنصيــب الفــرد ()%5,5-خــالل الفــرة ( .)2012-2000وبالنســبة للنباتــات الطبيعيــة الـ يـى تنمــو ي� الم ـر ي
ف
منطقــة الدراســة تتكــون مــن النباتــات ســهوب الرطبــة وتنمــو ي� المناطــق أ كـ ثـر مطـرا» مــن مناطــق الســهوب الجافــة  ،ونباتــات هــذا النطــاق أ كـ ثـركثافــة
ف
ف
ـرع الحيوانــات وخاصــة ي�
ـ� المطــر ()500-300ملــم تســتعمل لـ ي
ومــن أهــم نباتاتهــا الكعــوب وااليتمــول المتمــوج  ،وهــذه النباتــات تقــع بـ يـ� خـ ي
ف
ف
فصــل الصيــف  ،وتنتـ شـ� هــذه الســهوب المتفرقــة وتنتـ شـ� هــذه الســهوب ي� ســفوح الجبــال والســهول المنتـ شـ�ة ي� منطقــة الدراســة مثــل ســهل رانيــه
ف
ـجرات)
والســليمانية وبشــدةر ( مهربان نوشـ يـروان مصط� ,مصدر الســابق,ص ،)56-55ونباتات ســهوب الجافة مثل( الحشــاش والعشــاب والشـ ي
ف
ـرع األغنــام والحيوانــات األخــرى  ،تتمـ ي فـر بصفــات خاصــة ولهــا قابليــة النمــو بنجــاح ي� ظــروف مطريــة محــدودة اىل ( )100ملــم
متفرقــة وتصلــح لـ ي
ف
ولهــا مقاومــة كبـ يـرة النخفــاض جفــاف الجــو والريــاح الســاخنة ( عبــد هللا قاســم الفخــري، 1981،ص .) 363إن حشــائش الســهوب تنمــو ي� الســفوح
َ
ف
وه الحشــائش القصـ يـرة,
الواطئــة للجبــال ي
و� الســهول الجبليــة مثــل مناطــق بازيــان وشــارةزور ومناطــق هةلةبجــة .امــا نطــاق الســهوب  Steepsي
ت
ف
ف
ف
ـ�
ومتمـ يـرة بوجــود المـر ي
اع وعــدم وجــود األشــجار ( زيــن الديــن غنيـ ي
ـى ، 2001 ،ص  ،)255وتــراوح أمطــاره الســنوية مــا بـ يـ� ()400 -200ملــم وتكـ ي
هــذه الكميــة لقيــام المـراع الفصليــة  ،وتغلــب عليهــا الصفــة الحشائشــية الـ تـى تــزداد طــوال» كلمــا ت
اقربنــا مــن المنطقــة الجبليــة العاليــة .
ي
ي
ف
ت
ـر� ي� حقــول المغلقــة
ـاس للحيوانــات الماشــية وخاصــة الحيوانــات الـ يـى تـ ب ي
-5االع ــاف الزراعية:تشــكل المحاصيــل الزراعيــة احــد الغــذاء االسـ ي
ف
ف
وخاصــة ي� فصــول البــاردة ي� منطقــة الدراســة ،وهــذه المحاصيــل تكــون محاصيــل الحقليــة تســتعمل حبوب ـهــا كأعــالف بعــد ان تجــرش وتخلــط
ف
ف
ف
ي� مقاديــر معينــة او تســتخدم بقاياهــا ومخلفاتهــا كأعــالف خشــنة مهمــة ي� تغذيــة حيوانــات الماشــية ومــن هــذه المحاصيــل ي� منطقــة الدراســة(
ـعر)16( ,طــن مــن الــذرة لعــام  ,2012واســتغلت
ـعر ،الذرة)،وانتجــت منطقــة الدراســة ()165طــن مــن الحنطــة و ()36طــن مــن الشـ ي
الحنطــة ،الشـ ي
ً
ت
ف
ـر� الحيوانــات بســعر اقــل
ـواىل ( )%55مــن تلــك االنتــاج لعلــف الحيوانــات ،واحيانــا حكومــة اقليــم تشــري االنتــاج مــن الفالحـ يـ� وتوزعهــا عــى المـ ب ي
حـ ي
ف
كدعم لهذا القطاع ولكن هذا ليســت مســتمرة ي� كل الســنوات حســب الحاجة الحيوانات للعلف ( وزارة الزراعة والري  ،المديرية العامة للزراعة
ف ي� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة .)2012 ،
ف
ث
ت
و� منطقة
الى تتبناها اي دولة لتوجيه انشطتها االقتصادية ،ي
-6السياسة الحكومية :تعد السياسة الحكومية الزراعية من اكر اهم االدوات ي
ف
ـعر ،و()150طــن مــن مخلفــات القمــح ي� عــام
ـواىل ()16657493طــن مــن الشـ ي
الدراســة يختــرص عــى دعــم الحائزيــن بتقديــم علــف ومنهــا توزي ـ ــع حـ ي
ف
( .)2013-2012ودعــم المقــدم مــن قبــل وزارة الزراعــة المتمثلــة بالدوائــر البيطريــة المنتـ شـ�ة ي� كل الوحــدات االداريــة البالــغ عددهــم ( )33مركــز
ً
ف
بيطــري ،واهميــة هــذه المراكــز هــو تقديــم خدمــات الطبيــة لعــالج الحيوانــات مــن خــالل توفـ يـر المصــول واللقاحــات واالدويــة ي� المنطقــة .وايضــا
ف
تقديــم التوجيهــات واالرشــادات الزراعيــة وفتــح مراكــز البحــوث العلميــة ي� كليــات الزراعيــة وتأهيــل الكــوادر العلميــة و الفنيــة ،ومــن جهــة اخــرى فتــح
( )9مجــازر ف� محافظــة موزعــة عــى الوحــدات االداريــة ،وانشــاء ( )12مـ شـ�وع تسـ ي ف
ـم� العجــول ،و ( )2مـ شـ�وع تلربيــة ابقــار الحليــب ،ومـ شـ�وع ()1
ي
لتسـ ي ف
ـم� االغنــام.
ف
اع ي� محافظــات
اع ,قامــت حكومــة اقليــم كوردســتان باعــادة الخدمــات الماليــة للبنــك الــزر ي
اع ،حيــث ان بنــك الــزر ي
امــا بالنســبة لتســليف الــزر ي
ف
االقليــم الثــالث بتاريـ ـ ــخ (  ،)2004-8-15بعــد ان توقفــت اعمــال البنــك التســليف بعــد االنتفاضــة المجيــدة لجماهـ يـر شــعب كوردســتان ي� عــام (
ف
 ) 1991و ســحب االدارات المركزيــة مــن قبــل حكومــة بغــداد ي� ذلــك الوقــت ،و نظ ـرا الوضــاع الماليــة الصعبــة والحصــار االقتصــادي المفــروض
عــى العـراق مــن جانــب المجتمــع الــدوىل و الحصــار المفــروض مــن قبــل الحكومــة المركزيــة عــى االقليــم  ،لــم تســتطع الحكومــة تأمـ ي ف
ـ� اي نــوع مــن
ي
االمــوال او القــروض للمزارعـ ي ف
ـ�  ،امــا بعــد ســنة ( )2004فقــد قامــت حكومــة االقليــم بإعــادة تلــك الخدمــة و اطالقهــا اىل العمــل عــى الرغــم مــن قلــة
ف
اع قــروض متوســطة االجــل اىل مختلــف المشــاري ــع الزراعيــة ي� االقليــم مــن
القــروض المقدمــة  ،حيــث تقــدم حكومــة االقليــم مــن خــالل البنــك الــزر ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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اجل تنمية القطاع الزراع وبلغت عدد المز ي ف
ارع� من الســلفة الزراعية لغاية ســنة  )376( 2013مســتفيد يختلف مقدار الســلفة او القرض الذي
ي

ف
اع عــى شــكل اقســاط بعــد عــام مــن
اع ,و بإعــادة تلــك االمــوال اىل البنــك الــزر ي
اع بدفعــه اىل المزارعـ يـ� و اصحــاب االســتثمار الــزر ي
يقــوم البنــك الــزر ي
االقـ تـراض  ،و تكــون بــدون فائــدة و لكــن اذا تأخــر دفعهــا عــن الموعــد المقــرر فتضــاف عليهــا فوائــد قــد تصــل اىل (  ( ) %12مقابلــة الســيد فاضــل
محمــود ش�يــف ،بتاريـ ـ ــخ  ،)2013-2-11وجميــع القــروض بقصــد المحاصيــل النباتيــة وحفــر االبــار والمشــاريـ ــع بيــوت البالســتيكية ونظــم االرواء.
ض
ف
 -7دور القط ــاع الخ ــاص (الملكي ــة الفردي ــة) ي� تربي ــة ال ـ ثـ�وة الحيواني ــة :يعــد القطــاع الخــاص ي� الع ـراق ومنهــا المنطقــة الدراســة العمــود
ف
الفقــري ي� تربيــة الحيوانــات الرئيســة والســيما االغنــام والماعــز واالبقــار ،ويســاهم هــذا القطــاع بتوفـ يـر جميــع منتجــات الحيوانيــة لســكان المنطقــة
ً
ف
ت
ش
ف
و� منطقــة الدراســة القطــاع
لتأمـ يـ� االكتفــاء الـ ي
ـاىل توفـ يـر فــرص العمــل ل�يحــة كبـ يـرة مــن ســكان الريــف ،ي
ـذا� وخاصــة مــن اللحــوم الحم ـراء ،وبالتـ ي
ـ� الحيوانــات ( )22800فــالح ويشــكل النســبة مــن الســكان الريــف ( )%9,6بالــغ عــدد هــم
الخــاص او الملكيــة الفرديــة بلغــت عــدد الحائزيــن او مالـ ي
ً
( )238717نســمة ( )%9,6و( )%1,5مــن ســكان المحافظــة لعــام  ( 2012مديريــة العامــة الزراعــة الســليمانية ،)2012 ،وهــذه النســبة قليلــة جــدا
وســبب يعــود اىل هجــرة ســكان الريــف اىل المــدن وبالتــاىل اثــرت عــى تقليــل عــدد الحائزيــن الحيوانــات ف� المنطقــة وبالتــاىل اثــرت عــى تأمـ ي ف
ـ� االكتفــاء
ي
ي
ي
ت
ـذا� ف ي� المنطقــة.
الـ ي
ف
-8الس ــكان واالي ــدي العامل ــة  :يعــد الســكان مــن اهــم العوامــل ش
الب�يــة الـ ت يـى تؤثــر ي� جميــع المراحــل الـ ت يـى تطلبهــا عمليــات االنتــاج هــم الغايــة
ف
ف
والوســيلة لمختلــف النشــاطات ي� المجتمــع ( خلــود عبــدهللا الخالــدى,1975،ص ،)7وهــم اســاس ي� قيــام اقتصــاد الدولــة مــن خــالل تفاعلهــم
ف
المؤثــرة والمتأثــرة مــع االرض الـ ت يـى تقــوم عليهــا ،ويظهــر تاثـ يـر الســكان عــى الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة مــن حيــث عــدد الســكان الريــف والـ ت يـى
هــم ركـ ي فـرة اساســية لتكويــن االيــدي العاملــة الزراعيــة ،ويتمـ ي فـر ســكان الريــف المنطقــة بانخفــاض عددهــا ونســبتها مــن ســكان المحافظــة خــالل المــدة

ف
ف
( )2012-2002-2000-1987-1977كما هو واضح ي� جدول ( )4و وشكل ( )5و بعد ان كان شكلت اعى نسبة ي� عام  1977البالغ ()%54.9
ف
ـام
مــن ســكان المحافظــة انخفضــت النســبة باســتمرار ليصــل اىل ( )%28,5عــام  ،1987و(  )%27ي� عــام  ،2000ومــن ثــم اىل ( )%15-%19لعـ ي
ف
 )2012-2002مــن مجمــوع الســكان المحافظــة لتلــك االعــوام ،وســبب انخفــاض الســكان الريــف ي� المنطقــة يعــود اىل ان منطقــة الدراســة تعرضــت
ف
اىل حمــالت عســكرية واســعة النطــاق مــن قبــل قــوات الحكومــة المركزيــة الســابقة تســببت ي� حــرق وتدمـ يـر القــرى وترحيــل ســكانها ،وقــد بلــغ عــدد
ف
ـواىل ( )1347قريــة.
المســتوطنات الريفيــة الـ ت يـى تــم ي
تدمرهــا ي� المحافظــة خــالل ســنوات  1988 – 1963حـ ي

ض
الجدول ( )4مجموع السكان وعدد سكان الريف ونسبتها للمدة( )2012-1977ي� محافظة السليمانية

 وزارة التخطيــط ,الجهــاز المركــزي لالحصــاء ,نتائــج التعــداد العــام للســكان لســنة ,1977محافظــة الســليمانية ,مطبعــة الجهــاز المركــزيف
ف
ف
ـتا�،
ـاع ,مكتــب الفكــر والتوعيــة ي� االتحــاد الوطـ يـى الكوردسـ ي
لالحصاء,بغــداد-2 .1987 ,1978,كمــال خيــاط ،واقــع االقتصــادي واالجنمـ ي
الســليمانية,.2005 ،ص.35
,2012غر منشورة.
-3مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق,
ي
ً
ف
ف
الحرصيــة ي� منطقــة الدراســة بتنــوع األنشــطة االقتصاديــة وجــذب رؤوس األمــوال وخلــق فــرص عمــل كثـ يـرة ومتنوعــة كمــا يـ بـرز
وايضــا تتمـ ي فـر المراكــز
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ً
ً
ف
ت
ف
ش
ـا�
النشــاط التجــاري والخدمــات ي� اغلــب تلــك المراكــز الحرصيــة ،ذلــك يعــد العنــرص البــ�ى ركنــا أساســيا مــن أركان العمليــة الزراعيــة بشــقيها (النبـ ي
ف
ـوا�) فهــو المحــرك األســاس لهــذه العمليــة بجوانبهــا اإلداريــة واإلنتاجيــة وخدماتهــا المختلفــة ( عبــاس فاضــل الســعدي  ، 1990 ، ،ص)132
والحيـ ي
ف
ف
تاثرهــا عــى تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة ،ويشــكل
وتشــكل االيــدي العاملــة ركـ ي فـرة اساســية مــن عنــرص البـ شـ�ي الـ ت يـى لــه دور بــارز ي� ي
االيــدي العاملــة نســبة ( )%16مــن ســكان الريــف المحافظــة.
امــا عــدد الحائزيــن يشــكل النســبة ( )%9,6مــن االيــدي العاملــة الزراعيــة.و جــدول ( )5يشـ يـر اىل عــدد االيــدي العاملــة الزراعيــة والعــدد الحائزيــن او
ف
ف
ت
كاآل�:
ـر� الحيوانــات ي� منطقــة الدراســة عــى مســتوى الوحــدات االداريــة لعــام ,2012وبأمــكان نلخصهــا ي� نقــاط التاليــة
ي
مـ ب ي
أ -تحتــل خمســة الوحــدات االداريــة المرتبــة االوىل مــن حيــث اســتحوازها العــى نســبة االيــدي العاملــة الزراعيــة عــى مســتوى المحافظــة وهــم
(بشــدةر .دوكان ,ســليمانية ,رانيــة ,هلبجــة ,بينجويــن ),ويـ تـراوح النســبة بـ ي ف
ـ� ( )%18,14 -10,47مــن مجمــوع المحافظــة.
ت
تأ� كل من (شارزور وشاربازير) بالمرتبة الثانية ،تيراوح النسبة ي ف
ماب� ( )%6,76-5,96من مجموع االيدى العاملة الزراعية ف ي� المحافظة.
ب -ي
ف
تحتل االقضية االخرى المرتبة الثالثة من نسب االيدي العاملة الزراعية ي� المنطقة البالغ ()%3,08-2,55
ت
تأ� كل من (بشده ر ،رانيه ،دوكان  ،سليمانيه) ضمن الفئة االوىل حيث تيراوح نسبة الحائزين ي ف
ب� (  11,4-18من مجموع المحافظة.
أ -ي
ب -وتضم الفئة الثانية نسبة الحائزين البالغ ( )%7,7-5,4كل من االقضية (شاربازير ،بينجوين ،سيدصادق ،حلبجه).
ف
ت -واقــل نســبة الحائزيــن ســجلت ف� الفئــة الثالثــة والـ تـى يـ تـراوح مــا بـ ي ف
ـ� ( )%4-3،3ي� االقضيــة (مــاوه ت ،قــه ره داغ ،شــارزور ،دربنديخــان .امــا
ي
ي
ـر� الحيوانــات كمــا جــات ف ي� الجــدول ( )5يشـ يـر اىل:
بالنســبة لعــدد المـ ب ي
ً
ايضا تقسيم الوحدات اىل ثالث فئات من حيث احتوائها من نسبة الحيوانات (االغنام ،الماعز ،االبقار ،الجاموس) ت
كاآل�:
ويمكن
ي
أ -اقضيــة ثالثــة ( بشــدةر ،ســليمانية ،دوكان) حققــت نســبة اعــى مــن الحيوانــات عــى مســتوى المحافظــة وهــذه نســبة يـ تـراوح مابـ ي ف
ـ� ()%11-20
مــن مجمــوع الحيوانــات المنطقــة.
ب  -خمســة اقضيــة حققــت نســبة متوســطة مــن الحيوانــات بنســبة يـ تـراوح (  )%7-8,5مــن مجمــوع المحافظــة وهــذه االقضيــة (شــهرزور ،رانيــة،
حلبجــة ،ســيدصادق ،بينجويــن).
ت -الفئــة الثالثــة احتلــت اقــل نســبة مــن الحيوانــات المنطقــة ويتضمــن اربعــة االقضيــة ( مــاوةت ،شــهربازار ،قــةرةداغ ,دربنيخــان) وبنســبة يـ تـراوح
مابـ ي ف
ـ� ( )%5,2-1مــن مجمــوع الحيوانــات المنطقــة.
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ض
الجدول ()5عدد االيدي العاملة والحائزين ي� محافظة السليمانية عام 2012

ف
اع .بيانات.2012 .
 1وزارة التخطيط  ,مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاءي
السكا� ,وقسم احصاء الزر ي
غر منشورة.2012
 2وزارة الزراعة اقليم كوردستان العراق ,مديرية العامة الزراعة السليمانية ,قسم التخطيط والمتابعة ,بيانات يَ
ثانيا  :التطور العددى للحيوانات ف� ت
الفرة :2014-2004
ي
ف
ـر� مــن أنــواع حيوانــات اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية كل مــن األبقــار واألغنــام و الماعــز والجامــوس  ،وتختلــف أهميــة كل نــوع منهــا
تـ ب
ف
حســب أحجامهــا  ،ولقــد بلــغ عــدد الحيوانــات اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية 1929650رؤس عــام  ، 2014وقــد تبايــن عــدد الحيوانــات
ف� المحافظــة مــن عــام آلخــر  ،ويبــدو ذلــك مــن خــالل متابعــة الجــدول ( )6ومنهمــا يتضــح مايـ يـى:
أ -تذبذب عدد الحيوانات ف� محافظة السليمانية من عام آلخر خالل ت
الفرة  2014 – 2004حيث بلغ إجماىل عدد 2326314رأس عام 2004
 ,وزاد بـ ي ف
ـ� عــام  2005 – 2004ليصبــح 2525464رأس عــام  2005بمعــدل تغـ يـر  ، %8.5ثــم انخفــض عــام  2006ليصبــح 1172249رأس
تغر  %17وانخفضت خالل األعوام 2011 ، 2009
عام  2008 ،2007بنسبة ي
بمعدل ي
تغر بلغ ، %53-وارتفع عدد رؤوس الحيوانات خالل ي
 2013 ،لتصبــح نســبة التغــر %39-و , %18-أمــا ف� األعــوام  2014 ، 2012 ، 2010فقــد ارتفــع عــدد الــرؤوس عــى ت
الرتيــب وجديــر بالذكــر أن
ي
االتجــاه العــام لحجــم الحيوانــات ف� محافظــة الســليمانية يذهــب نحــو االنخفــاض بشــكل عــام .
ت-احتلــت االغنــام المرتبــة االوىل بمتوســط الســنوي  %58,7خــالل فـ تـرة قيــد الدراســة ،وازداد عددهــا مــن  %54,4عــام  2004اىل  %60عــام
 2014مــن مجمــوع الحيوانــات ،وتــم تســجيل اعــى نســبة بلغــت  %76,8عــام .2007
ث-اخذت الماعز المرتبة الثانية بمتوســط الســنوي  %26خالل ت
فرة قيد الدراســة ,وانخفض عددها من  %34عام  2004اىل  %32عام 2014
ـر� الحيوانــات نحــو تربيــة اآلغنــام بســبب إعطــاء االفضليــة مــن قبــل الســكان للحــم اآلغنــام اكـ ثـر مــن الماعــز.
وذلــك بســبب توجــه مـ ب ي
ف
ت
ـواىل خــالل فـ تـرة قيــد الدراســة ,وانخفــض
ج -تــأ� كل مــن االبقــار والجامــوس ي� المرتبــة الثالثــة والرابعــة بمتوســط الســنوي  %14,7و  %0,6عــى التـ ي
عــدد االبقــار بنســبة  %33,8-مــن عــام  ,2014 -2004كمــا انخفــض عــدد الجامــوس بنســبة  %56,8-خــالل فـ تـرة قيــد الدراســة ,وهــذا يعــود اىل كـ بـر
ف
حجــم االبقــار وخاصــة الجامــوس حيــث تربيتهــا ال تتناســب مــع المنطقــة الجبليــة كمــا يتــم تربيــة الجامــوس باعدادهــا قليلــة ي� المنطقــة فقــط بقصــد
انتــاج الحليــب.
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ض
ث
ض
جدول ( )6التطور العددى
عام 201-2004
والنس� لل�وة الحيوانية ي� محافظة السليمانية يب� ي
جي

 مديرية العامة الزراعة السليمانية ،قسم التخطيط والمتابعة ،وقسم ثالروة الحيوانية،بيانات .2014
اع .2008
-2وزارة التخطيط ،مديرية احصا السليمانية ،قسم احصا الزر ي
غر منشورة.2013
-3مديرية البيطرة السليمانية،قسم التخطيط وقسم المجازر،بيانات ي

ف
ف
وبصفــة عامــة يرجــع التذبــذب ي� عــدد الحيوانــات � محافظــة الســليمانية مــن عــام آلخــر إىل مجموعــة مــن العوامــل بعضهــا عوامــل بيئيــة و خاصــة

ت
اع الطبيعيــة وكثافتهــا  ,حيــث مجمــوع االمطــار ( )871ملــم
كميــات تذبــذب كميــات االمطاروالدرجــات الحـرارة والـ يـى تؤثــر عــى مســاحة نباتــات المـر ي

اع  )2006-2004,وأصبــح عــدد  2325314رأس وذلــك عــام  2004وانخفضــت
(مديريــة العامــة لتخطيــط والمتابعــة ،قســم االنــواء الجــوي الــزر ي
كميــة االمطــار اىل 389ملــم واصبــح عــدد الحيوانــات

1172249رأس عــام  2006اى انخفضــت بنســبة تغـ يـر ســنوي , %32-اظهــرت قيمــة معامــل االرتبــاط بـ ي ف
ـ� عــدد الحيوانــات وكميــات االمطــار
ً
ـدا البالــغ ( )0,1ومــن عوامــل اخــرى هــو عــدد الســكان حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بـ ي ف
بوجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة جـ
ـ� عــدد الســكان والعــدد
الحيوانــات عالقــة عكســية البالــغ قيمــة ( )0,3-اى كلمــا زاد عــدد الســكان يــؤدى اىل زيــادة الطلــب عــى اللحــوم الحمـراء والـ ت يـى يــؤدى اىل قلــة عددهــا.
ومــن العوامــل االخــرى ايضـ ًـا انخفــاض عــدد ســكان الريــف وتوجــه مــر� الحيوانــات او الفالحـ ي ف
ـ� نحــو انشــطة اقتصاديــة أخــرى اكـ ثـر ربحيــة لتلبيــة
بي
ف
ت
ـوم لهــذا
متطلبــات حياتهــم الــى تزايــدت بمــرور الوقــت ،باإلضافــة اىل انتشــار األمـراض وقلــة الخدمــات البيطريــة � المحافظــة ،كمــا أن الدعــم الحكـ ي
القطــاع غـ يـر موجــود فهــو ال يوفــر لهــم األعــالف الالزمــة لتغذيــة الحيوانــات  ،وعــدم وجــود خطــة اسـ تـراتيجية لتشــجيع المزارعـ ي ف
ـ� تلربيــة الحيوانــات
ً
 ،وايضــا عــدم االهتمــام باسـ يـتراد نوعيــة جيــدة مــن ســالالت حيوانــات اللحــوم الحم ـراء ،كمــا أن تهريــب الحيوانــات يعــد مــن أحــد العوامــل األ كـ ثـر
ً
إســهاما ف ي� تخفيــض عــدد حيوانــات اللحــوم الحمـراء ف� المنطقــة.

* معامل توطن األغنام والماعز واالبقار:

ف
ف
ت
ـ� ويســتخدم ي� دراســات الجغرافيــة وتقــوم فكرتهــا عــى اعتبــار متوســط نســب وجــود ظاهــرة مــا ي� منطقــة
تســى نســبة الركــز الموقـ ي
ف
معينــة اساســا يقــاس عليــه مــدى انح ـراف توزيـ ـ ــع الظاهــرة ذاتهــا ي� الوحــدة المكانيــة االصغــر الـ ت يـى تتكــون منهــا المنطقــة (عيــ� عـ يـى إبراهيــم
,2008،ص.)133
ف
ف
مايى
وبدراســة معامل االهمية النســبية ألغنام � محافظة الســليمانية عام  ,2012كما � الجدول ( )7وملحق ( )3,2,1والخارطة ( )4يالحظ
ي
ی�ك
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ض
جدول( )7معامل توطن ( األغنام و الماعز و االبقار) � محافظة السليمانية عام 2012

ف
عدد االغنام � القضاء

من االبقار و

ومعادلة التوطن = ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف
مجموع االغنام ي� المحافظة

÷ ــــــ

ف
مجموع الحيوانات ي� هذا القضاء

مجموع حيوانات المحافظة

مصدر المعادلة  :محمود محمد سيف  :المواقع الصناعية  1990 ،م  ،ص 303
 :2ملحق (.)3,2,1

* معامل توطن االغنام:
يمكــن تصنيــف أقضيــة المحافظــة اىل ثــالث مجموعــات-:األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع بهــا معامــل التوطــن عــى الواحــد الصحيــح  ,وهومــا
يدل عى اهمية األغنام بها وه أقضية السليمانية  ،و سيدصادق ،و دربنديخان  ،و حلبجة بمعدل توطن تيراوح ي ف
ماب�  1.3 – 1.1وأعى هذه
األقضيــة ف� معامــل توطــن قضــاء شــهرزور.

ض
الخارطة ()4معامل توطن األغنام � محافظة السليمانية عام 2012
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ً
المصدر :اعتمادا عى :جدول ()7

* معامل توطن الماعز :

ف
ف
بقيــاس معامــل توطــن حيوانــات الماعــز � محافظــة الســليمانية عــام  2012كمــا � الجــدول ( )7والخارطــة ( )5يمكــن تصنيــف أقضيــة المحافظــة

إىل ثــاث مجموعــات :
 األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع بهــا معامــل التوطــن عــى الواحــد الصحيــح وهومــا يــدل عــى توطــن الماعــز بهــا وه أقضيــة قــةرةداغ  ،وف
شـ َ
ـاربازير  ،مــاوةت  ،و رانيــه  ،و بشــدةر بمعــدل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ف
ـ�  2.2 – 1.1وأعــى هــذه األقضيــة � معامــل التوطــن قضــاء مــاوةت وذلــك لكــون
ِ
الماعــز مــن الحيوانــات المنطقــة الجلبيــة وســهولة تربيتهــا.
الثاني ــة  :وتضــم األقضيــة الـ تـى يبلــغ فيهــا معامــل توطــن الواحــد الصحيــح مــا يعـ فـى أنهــا تتمـ شـاس مــع المتوســط العــام للمحافظــة وه أقضيــة
بينجويــن  ،ودوكان .
الثالثــة :تضــم األقضيــة الـ تـى يقــل فيهــا معامــل التوطــن عــن الواحــد الصحيــح  ,مايعـ فـى أن توطــن الماعــز بهــا ضعيــف  ،وهــذه األقضيــة ه المركــز,حلبجــة  ،وســيدصادق ،و شــهرزور ،و دربنديخــان بمعامــل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ف
ـ� .0.8 - 0.4

ض
الخارطة ( )5معامل توطن الماعز � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عى :جدول ()7

* معامل التوطن ألبقار :

ف
ف
ف
بدراســة معامــل توطــن أعــداد األبقــا ر � أقضيــة محافظــة الســليمانية � عــام  2012كمــا � الجــدول ( )7والخارطــة ( )6يمكــن تقســيم األقضيــة
إىل ثــالث مجموعــات :
األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى يرتفــع معامــل توطــن األبقــار بهــا عــى الواحــد الصحيــح  ,وهومــا يــدل عــى توطــن األبقــار بهــا وه أقضيــة قــةرداغ  ،وســيدصادق  ،شــهربازار  ،و مــاوت  ،و دوكان  ،و رانيــه بمــا يـ تـراوح مابـ ي ف
ـ�  2.3 – 1.1وســجل قضــاء شــهربازار ومــاو ت اعــى قيــم .
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
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�كك
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ف
الثانيــة  :وتضــم األقضيــة الـ تـى يبلــغ فيهــا معامــل التوطــن الواحــد الصحيــح ,مــا يعـ فـى أنهــا تتمـ شـاس مــع المتوســط العــام للمحافظــة وذلــك ي� قضــاء
المركــز ،وقضــاء حلبجــة .
الثالثــة  :تضــم األقضيــة الـ تـى يقــل فيهــا معامــل التوطــن عــن الواحــد الصحيــح مــا يعـ فـى أن توطــن األبقــار بهــا ضعيــف  ،وهــذه األقضيــة ه َبي َنجويــن
 ،و شــهرزور  ،وبشــدر  ,و دربنديخــان بمعامــل توطــن يـ تـراوح مابـ ي ف
ـ� .0.9 - 0.4

ض
الخارطة ( )6معامل توطن االبقار � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عى :جدول ()7

َ
ثالثا -تطور انتاج اللحوم الحمراء ض� ت
الف�ة :2014-2004
ي

ف
اتســم تطــور انتــاج اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية خــالل الفـ تـرة ( )2014 – 2004بالتغـ يـر مــن عــام آلخــر حســب عــدد الذبائــح ,وحجــم
الســكان ،واســتهالكهم منهــا  ،وبمتابعــة الجــدول ( )8يتضــح ت
اآل� :

تذبذب إجماىل انتاج اللحوم الحمراء ف� محافظة السليمانية ف� ت
الفرة ( )2014 – 2004حيث بلغ 6,6طن عام  ، 2004وزاد ليصل إىل ()31،1
طــن عــام  ، 2014بزيــادة قدرهــا  24,5طــن بنســبة تغـ يـر  ، %28,5وقــد بلــغ متوســط انتــاج اللحــوم الحمـراء خــالل هــذه الفـ تـرة  13,8طــن  ،وعــى
ف
ف
مســتوى األعــوام زاد انتــاج اللحــوم الحم ـراء � محافظــة الســليمانية � األعــوام () 2014 ، 2013 ، 2012 ، 2011 ، 2008 ، 2005 ، 2004
بمعــدل تغـ يـر مابـ ي ف
ـ� %260 - %1,1بلــغ اقصــاه عــام  ,2014وذلــك بســبب زيــادة الطلــب عليها،كذلــك انخفــض االنتــاج خــالل األعــوام ( ، 2007
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تغرت ـراوح مابـ ي ف
ـ�  . %36,5- %4,2-بلــغ أقصــاه عــام  2010بنســبة  ، %36.15 -وذلــك بســبب انخفــاض عــدد ذبائــح
 ) 2010 ، 2009بمعــدل ي
ت
ت
ت
ف
ا�.
وارتفــاع اســعارها الـ يـى كانــت تــراوح مابـ يـ� ( )20-17الــف دينــار العـر ي

جدول ( )8التطور انتاج اللحوم الحمراء(الف/طن) ض� محافظة السليمانية ض� ت
الف�ة ()2014-2004
ي

ً
ث
غر منشورة .
المصدر :اعتمادا عى  -1 :مديرية العامة للزراعة بالسليمانية ,قسم الروة الحيوانية ,بيانات ي
غر منشورة .2014-2004
 -2مديرية البيطرة السليمانية  ,قسم المجازر ,وقسم التخطيط ,بيانات ي
ف
*عــى مســتوى أنــواع اللحــوم الحم ـراء بلــغ انتــاج لحــوم األبقــار � محافظــة الســليمانية  4,2طــن عــام 2004ثــم ارتفــع ليصــل إىل  18,7طــن عــام
 2014بزيــادة  14,5طــن بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، % 345وقــد بلــغ متوســط االنتــاج مــن هــذه اللحــوم خــالل الفـ تـرة ( 7,8 )2014-2004طــن .
ف
ف
ف
* تذبــذب انتــاج لحــوم األبقــار � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة ( ) 2014 - 2004يلرتفــع مــن  4,2طــن � عــام  2004إىل  8,4طــن عــام ، 2006
ف
ثــم انخفــض � عــام  2007بمعــدل تغـ يـر  % 38.1-ليعــاود االرتفــاع مــرة أخــرى عــام  2009ليبلــغ  8,4طــن بمعــدل تغـ يـر  ، %37.2ثــم انخفــض مــرة
ف
ف
أخــرى � عــام  2011 ، 2010ليصبــح  4,9طــن  .ثــم يواصــل االنتــاج ارتفاعــه ليصبــح  18,7طــن � عــام  2014بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، %78.7وهــذا
ً
التذبــذب جــاء نتيجــة ارتفــاع المســتوى المعيـ شـ� لســكان المنطقــة ,عــدم وجــود احصــاءات حقيقيــة وعــدم اجراءهــا شــكل صحيــح ايضــا.
ف
* فيمــا يتعلــق بانتــاج لحــوم األغنــام فقــد تغـ يـر انتاجــه مــن عــام آلخــر خــالل الفـ تـرة (  ) 2014 – 2004ليبلــغ  1.6طــن عــام  2004ثــم يــزداد � عــام
 2014ليبلــغ  10991طــن بمعــدل تغـ يـر  , %563وبزيــادة قدرهــا  9333طــن  ،وبلــغ المتوســط االنتــاج خــالل هــذه الفـ تـرة  4787طــن.
ف
* تبايــن انتــاج لحــوم األغنــام مــن عــام آلخــر لـ ي فـرداد مــن  1,6طــن عــام  2004إىل  5,3طــن عــام  2006بمعــدل تغـ يـر  , %231,2ثــم ينخفــض � عــام

ف
 2007ليبلــغ  4,8طــن بمعــدل تغـ يـر  ، % 9.4-ثــم عــاود االرتفــاع مــرة أخــرى عــام 2008ليبلــغ  6,7طــن تــاله انخفــاض انتــاج لحــوم األغنــام � عــام
ف
 ، 2010ليبلــغ  2,6طــن بمعــدل تغـ يـر  ,ثــم يظــل االنتــاج مرتفعــا حـ تـى يصــل إىل أ كـ بـر كميــة لــه وه  10,9طــن بمعــدل تغـ يـر  % 87.9وذلــك � عــام
. 2014

ف
ف
ف
* بالنســبة للحــوم الماعــز فقــد اختلــف حجــم انتاجهــا مــن عــام آلخــر � الفـ تـرة ( ، ) 2014- 2004حيــث بلــغ  0,7طــن � عــام  2004ثــم زاد � عــام
 2014ليصبــح  1,5طــن بزيــادة  0,8طــن بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ، %114وقــد بلــغ متوســط انتــاج لحــوم الماعــز خــالل هــذه الفـ تـرة  1,2طــن.
ً
ت
كر حجمها مقارنة بانواع
الى شغلت المرتبة الثالثة عى مستوى انواع الحيوانات ولكن ب
نستنج مما سبق :عى الرغم من قلة عدد االبقار و ي
ف
اخــرى مــن الحيوانــات جعلتهــا تشــغل مرتبــة االوىل مــن حيــث انتــاج اللحــوم الحمـراء ي� منطقــة الدراســة ,و تشــغل لحــوم االغنــام المرتبــة الثانيــة عــى
ت
ت
ـأ� فـ ي يـى المرتبــة الثالثــة خــالل فـ تـرة الدراســة  ,وهــذا
الرغــم انهــا تشــغل المرتبــة االوىل مــن حيــث عــدد رؤوســها خــالل فــرة الدراســة  ,ولحــوم الماعــز تـ ي
ی�ك
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ت
ـأ� ف ي� المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الــرؤوس وعــدد ذبحهــا.
بســبب صغــر حجمهــا عــى الرغــم مــن انهــا تـ ي
توزي ــع انتاج اللحوم الحمراء عى مستوى االقضية بمحافظة السليمانية عام :2012

ف
يختلــف توزيـ ـ ــع اللحــوم الحمـراء عــى مســتوى اقضيــة محافظــة الســليمانية مــن قضــاء آلخــر كمــا � الجــدول ( )9فقــد احتــل قضــاء الســليمانية

المرتبــة االوىل مــن حيــث انتــاج اللحــوم الحمـراء حيــث اســتحوز عــى  %36مــن مجمــوع انتــاج اللحــوم الحمـراء بالمحافظــة  ,وذلــك بســبب ارتفــاع
ف
ـواىل  %51مــن ســكان المحافظــة لعــام .2012
عــدد الحيوانــات وذلــك باعتبــاره مركــز المحافظــة ذات الثقــل السـ ي
ـكا� الكبـ يـر والــذي اســتحوز عــى حـ ي

ض
الجدول ( )9التوزيـ ــع اللحوم الحمراء عل مستوى االقضية � محافظة السليمانية عام 2012

ً
المصدر :اعتمادا عى  :جدول ()6
ويـ تـأ� كل مــن اقضيــة رانيــة وبشــدر بالمرتبــة الثانيــة بنســبة تـ تـراوح مابـ ي ف
ـ�  %12-%16مــن مجمــوع انتــاج اللحــوم الحمـراء بالمحافظــة ,وذلــك بســبب
ي
ف
ـكا� الكبـ يـر ويشــكل نســبة  %21مــن ســكان المحافظــة عــام 2012
احتوائهمــا مــن عــدد كبـ يـر مــن االغنــام واالبقــار ,كمــا انهمــا يحتويــان عــى الثقــل السـ ي
وهــذا بــدوره لــه تأثـ يـر ع زيــادة الطلــب عــى اللحــوم ,واقــل نســبة اللحــوم الحم ـراء تــم تســجيلها ف� اقضيــة (مــاوت و قــەرداغ) والـ تـى تـ تـراوح مابـ ي ف
ـ�
ي
ي
 %0,5-%0,7من مجموع انتاج اللحوم الحمراء وذلك بســبب صغر حجم مســاحتهما وقلة عدد الحيوانات و قلة عدد الســكان حيث يســتحوزان
عــى  %1,2مــن ســكان المحافظــة لعــام .2012
َ
ابعا  :استهالك اللحوم الحمراء ف� ت
الفرة :2014-2004
ر
ي
ت
الذا� ونصيب الفرد من اللحوم الحمراء ف ي� المحافظة:
 -1تطور كمية االستهالك واالكتفاء
ً
ش ً
ّ
ت
وه
يعــد االكتفــاء الـ ي
ـذا� مــؤ�ا واقعيــا لقيــاس مــدى كفايــة الغــذاء للســكان  ،فهــو نســبة تعكــس قــدرة اإلنتــاج المحـ يـى عــى مواجهــة االســتهالك  ،ي
ف
ف
ف
مــن ناحيــة أخــرى ال تتأثــر بالتقلبــات ي� مســتوي األســعار المحليــة أو العالميــة المؤثــرة ي� قيــم الــواردات والصــادرات الـ ت يـى يعتمــد عليهــا ي� حســاب
ف
ـ� قيــاس يعتمــد ي� حســابه عــى الكميــات مــن دون القيــم ( جامعــة الــدول العربيــة  ،المنظمــة العربيــة للتنميــة
تقديـرات قيمــة الفجــوة الغذائيــة ،فـ ي
الزراعيــة ،1992 ،ص .)54
وتتبايــن كميــة االنتــاج المحــى مــن اللحــوم الحمـراء والمتــاح لالســتهالك منهــا مــن عــام آلخــر مــا يعـ فـى تبايــن االكتفــاء الـ ت
ـذا� ونصيــب الفــرد منهــا  ،و
ي
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مــن الجــدول ( )10يالحــظ مايـ يـى :

ف
ف
تذبــذب حجــم االســتهالك مــن اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة  2014- 2004اذ بلــغ  10,530طــن عــام  2005بزيــادة 3240

طن عن عام  ، 2004زاد إىل  31782طن عام  2014بزيادة  21252طن  ،أى بمتوسط سنوى بلغ  13784طن  ،ونسبة زيادة سنوية %30.5
ف
ف
ت
ت
 ،.ويمكــن تميـ ي فـر أربـ ــع فــرات � تطــور حجــم اســتهالك اللحــوم � الســليمانية :الفــرة األوىل  :2005 -2004زاد فيهــا االســتهالك زيــادة بطيئــة
بمتوســط ســنوى  8910طــن ونســبة زيــادة ســنوية  . %22.2تليهــا الفـ تـرة الثانيــة وه فـ تـرة الزيــادة المتوســطة بـ ي ف
ـ� عــام  2009 – 2006بمتوســط

ف
يتخــ�  14134طــن  ،ثــم الفـ تـرة الثالثــة  2011 – 2010وه فـ تـرة تناقــص � حجــم االســتهالك مــن اللحــوم الحم ـراء حيــث لــم يتخــط حجــم
ف
االســتهالك  9456طــن  ،بعدهــا الفـ تـرة الرابعــة بـ ي ف
ـ� عــام  2014 – 2012وه فـ تـرة الزيــادة الكبـ يـرة � حجــم االســتهالك حيــث زاد مــن 15032
ف
طن عام  2012إىل  31782طن عام  2014بمتوســط ســنوى  21634طن بنســبة ســنوية  %55.7وهذا التذبذب � حجم االســتهالك يرجع إىل
تذبــذب ف ي� عــرض وطلــب الحــوم الحيــوان كمــا ان ارتفــاع وانخفــاض اســعارها لهــا تأثـ يـر ف ي� تذبــذب الكميــة المســتهلكة .
* تذبــذب نصيــب الفــرد مــن اســتهالك اللحــوم الحمـراء ف� الفـ تـرة ( )2014 - 2004حيــث تـ تـراوح بـ ي ف
ـ�  19.5 – 5.6كغم/الســنة  ،وأعــى متوســط
الســتهالك الفــرد كان  19.5كغم/الســنة  ,وذلــك عــام  ، 2014ف
وأد� متوســط كان  5.6كغم/الســنة عــام  ،2004وبلــغ متوســط اســتهالك الفــرد

ً
ف
مــن اللحــوم الحمـراء خــالل هــذه الفـ تـرة  10.2كغم/الســنة  ،وهــذا التذبــذب يعــود اىل زيــادة ي� االنتــاج المحــى و الكميــات المســتوردة ايضــا ادت اىل

زيــادة نصيــب الفــرد.

ف
ت
ماب�  % 98 – 92ي ف
كثرا فقد تراوحت نسبته ي ف
ب� عام
تتغر ي
* فيما يتعلق بنسبة االكتفاء الذا� من اللحوم الحمراء � محافظة السليمانية فلم ي

 ، 2014- 2004وبتحليــل الجــدول ( )10لمعرفــة مــدى كفايــة حجــم االنتــاج مــن اللحــوم الحم ـراء لحجــم االســتهالك منهــا تبـ ي ف
ـ� أن انتــاج اللحــوم
ف
الحم ـراء � محافظــة الســليمانية يقــل عــن احتياجــات ســكانها خــالل الفـ تـرة  ، 2014 – 2000وهــذه الفجــوة الغذائيــة تختلــف مــن عــام آلخــر ،
فقــد بلغــت أقصاهــا عــام  2010بقيمــة  769-طــن وأدناهــا عــام  2008بقيمــة  457-طــن  ،وبلــغ متوســطها خــالل هــذه الفـ تـرة  572-طــن  ،وخــالل
األعوام  ، 2004و  ، 2005و ،2007و ، 2010و  ، 2011و ، 2012و ، 2013و  2014تيراوح حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ما ي ف
ب�
ف
 769- 501طــن  ،ويرجــع ذلــك إىل ارتفــاع المســتوى المعيـ شـ� وزيــادة الطلــب عليهــا  ,وبالتــاىل ي� زيــادة كميــة المســتورد مــن دول المجــاورة وخاصــةايـران وتركيــا  ،أمــا ف� األعــوام  2009 ، 2008 ، 2006فقــد انخفضــت الفجــوه الغذائيــة لتـ تـراوح مابـ ي ف
ـ�  475-457-طــن ويرجــع ذلــك إىل ان انتــاج
المنطقــة مــن اللحــوم اللحمـراء بكميــات كبـ يـرة.
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ض
ت
الجدول( )10الكمية االستهاك واكتفاء
الذا� ونصيب الفرد من اللحوم ي� محافظة السليمانية ()2014-2004
ي

المصدر -1 :الجدول( .)8
غر منشورة.
 -2مديرية احصاء السليمانية ,قسم التخطيط ,تقديرات السكان حسب نسبة النمو من عام  , 2011-2004بيانات ي
غر منشورة .2012
-3مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق ,بيانات ي
ت
الذا� من اللحوم الحمراء عى مستوى االقضية عام :2012
 -2توزي ــع االنتاج واالستهالك واالكتفاء
أمــا عــن توزيـ ـ ــع االســتهالك واالكتفــا الـ ت
ـذا� ونصيــب الفــرد عــى مســتوى االقضيــة لمحافظــة الســليمانية فهــو يختلــف مــن قضــاء آلخــر كمــا يتبـ ي ف
ـ�
مــن الجــدول (:)11

ف
 -تبايــن اســتهالك اللحــوم الحمـراء � محافظــة الســليمانية عــام  ، 2012حيــث بلــغ إجمــاىل االســتهالك  15032طــن ســنويا  ،تــوزع بنســب مختلفــة

عــى مســتوى أقضيــة المحافظــة  ،وذلــك يرجــع اىل اختــالف كميــة االنتــاج المحـ يـى  ،والمســتوى المعيـ شـ� لســكان االقضيــة ويمكــن تقســيمها إىل
مجموعــات :
* المجموعــة األوىل  :تضــم األقضيــة الـ تـى نســبة اســتهالكها مــن اللحــوم الحم ـراء أ كـ ثـر مــن  % 10وه الســليمانية  ،و رانيــة  ،و بشــدةر بمجمــوع
ف
كر حجم سكانها البالغ
 9784طن و بنسبة  ، % 65وأعى هذه األقضية � حجم االستهالك هو قضاء السليمانية بنسبة  %38وذلك يعود اىل ب
ـواىل.
(210413 ,805488و  )117573عــى التـ ي

* المجموعــة الثانيــة  :وفيهــا األقضيــة الـ تـى نســبتها مــا بـ ي ف
ـ� ( )% 10 – 5مــن حجــم االســتهالك وه أقضيــة شــارزور ،و حلبجــة  ،و ســيدصادق

بمجمــوع أســتهالك  2902طــن ســنويا بنســبة  ، % 19.4وعــى رأس هــذه الفئــة قضــاء ســيد صــادق بنســبة  %7.2مــن أجمــاىل اســتهالك اللحــوم
الحم ـراء ف� المحافظــة.
ف
المجموعــة الثالثــة  :و أقضيتهــا تمثــل أقــل مــن  %5مــن إجمــاىل اســتهالك اللحــوم الحم ـراء � المحافظــة وه دوكان  ،وبينجويــن  ،وشــهربازار  ،و
ف
ف
ف
مــاوت  ،و قــةرداغ  ،ودربنديخــان وتشــكل � مجموعهــا  2339طــن بنســبة % 15.6مــن إجمــاىل حجــم االســتهالك � المحافظــة  ،وهــذا التبايــن �
توزيـ ـ ــع االســتهالك يرجــع إىل تبايــن حجــم الســكان بـ ي ف
ـ� أقضيــة المحافظــة (  )45671 ,10025 ,8452 ,19278 ,41799 ,66508عــى التــواىل.
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ض
ت
الجدول ( )11توزيـ ــع االنتاج واالستهاك واالكتفاء الذا� من اللحوم الحمراء � محافظة السليمانية عام 2012

المصدر -1 :جدول ( .)10
ث
غر منشورة 2012 ،
-2مديرية عام الزراعة السليمانية ،.قسم الروة الحيوانية  ،قسم الدواجن بيانات ي
ت
المحى ÷ كمية االستهالك ×100
الذا� = انتاج
(*) اكتفاء
ي
ف
ف
ف
ف
* اختــالف مقــدار العجــز � تلبيــة احتياجــات الســكا ن مــن اللحــوم الحم ـراء مــن قضــاء آلخــر � المحافظــة  ،وقــد بلــغ العجــز � االنتــاج أقصــاه �
ف
قضــاء الســليمانية بقيمــة  524-طــن  ،ووصــل إىل ف
أد� قيمــة لــه � قضــاء مــاوةت بقيمــة  0.1-طــن  ،ويمكــن تقســيم أقضيــة المحافظــة إىل ثــالث
فئــات عــى أســاس مقــدار العجــز وه :

ف
* الفئ ــة األوىل :تشــمل األقضيــة ذات العجــز المرتفــع � االنتــاج وه الســليمانية ورانيــة بمجمــوع  574-طــن وذلــك حســب كميــة طلــب ســكان
ً
المنطقــة عــى اللحــوم و كميــة االنتــاج المحـ يـى ايضــا لســد الحاجــات الغذائيــة مــن اللحــوم الحم ـراء لســكان المنطقــة.
ف
* الفئ ــة الثاني ــة  :تضــم األقضيــة ذات العجــز المتوســط � االنتــاج ,وه :دوكان  ،وبشــدةر  ،وشــارزور  ،وســيدصادق  ،وحلبجــة بمجمــوع 8-
طــن .
* الفئ ــة الثالث ــة :تشــمل األقضيــة ذات العجــز المنخفــض وه بينجويــن  ،وشــهربازار ،و مــاوت  ،و قــةرداغ  ،و دربنديخــان بمجمــوع واحــد طــن
بســبب وجــود امكانيــات االنتــاج المحـ يـى لســد حاجــات الســكان بالمنطقــة .
ت
الذا� من انتاج اللحوم الحمراء فقد بلغ  , %98لكن النســبه عى مســتوى األقضية تراوحت قيمته ي ف
ماب� % 99 – 90
 فيما يتعلق باالكتفاءفجميــع أقضيــة المحافظــة حققــت اكتفــاء ذاتيــا بنســبة  %99بارتفــاع  %1عــن متوســط المحافظــة باســتثناء قضـ ئـا� الســليمانية ورانيــة حيــث بلغتــا

ف
ت
ـذا�  %97 ، %90عــى ت
الرتيب.أمــا عــن نســبة نصيــب الفــرد مــن اللحــوم الحمـراء مــن إجمــاىل اســتهالكه مــن اللحــوم � محافظــة
نســبة االكتفــاء الـ ي
الســليمانية فقــد بلغــت ف� المتوســط  ، %11وبمتابعــة الجــدول (. )11
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* تتبايــن نســبة نصيــب الفــرد مــن اللحــوم الحمـراء مــن إجمــاىل اســتهالكه مــن اللحــوم مــن قضــاء آلخــر فأعــى األقضيــة هــو قضــاء بينجويــن 27كغــم/
ســنة للحــوم الحمـراء مــن جملــة اســتهالك الفــرد مــن لحــوم الدواجــن والحمـراء وهــذا بســبب كــر كميــة انتاجهــا المحــى مقارنـ ًـة بحجــم ســكانها ،ف
وأد�
ب
ي
األقضيــة هــو قضــاء الســليمانية 14كغم/ســنة فــرد و يعــود الســبب اىل اعتبــار المنطقــة مركــز المحافظــة وعــدد ســكانها اعــى مــن كميــة انتاجهــا ،
ويمكــن تقســيم األقضيــة لمجموعتـ ي ف
ـ� .األوىل :ترتفــع نســبتها عــن المتوســط العــام للمحافظــة وتشــمل الســليمانية  ،ورانيــة  ،و بشــدر  ،و شــهرزور ،
و ســيدصادق  ،و حلبجــة  ،و بينجويــن  ،ومــاوت  ،وقــةرداغ حيــث تراوحــت النســبة فيهــا مــا بـ ي ف
ـ�  , % 59 – 45أمــا المجموعــة الثانيــة فتضــم ثالثــة
أقضيــة ه دوكان  ،وشــهربازار ،و دربنديخــان وقــد تراوحــت نســبتها مــا بـ ي ف
ـ� .%30 – 18
َ
خامسا  :مشكالت ث
الروة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية :
تتعــدد مشــكالت انتــاج اللحــوم الحم ـراء ف� محافظــة الســليمانية فهنــاك مشــكالت ترتبــط باالنتــاج الحيـ ف
ـوا�  ،ومشــكالت الخدمــات البيطريــة
وغرهــا  ،وفيمــا يــى عــرض لهــذه المشــكالت :
ومشــكالت التســويق ي

اع الطبيعية :
 -1مشكلة تدهور المر ي

ف
ث
ت
ـواىل 423510
اع الطبيعيــة مــن أهــم المشــكالت الـ يـى تواجــه الــروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة  ،اذ تقلصــت مســاحاتها بحـ ي
يعــد تقلــص الم ـر ي
ف
ـام  2012-2000ف ي� المحافظــة  ،وقــد تعــددت العوامــل الـ ت يـى ســاعدت عــى ذلــك وأهمهــا:
دونــم بـ يـ� عـ ي
ف
اع الطبيعية ف ي� المنطقة .
* عدم انتظام االمطار وخاصة ي� العقدين االخرين ,وبالتإىل تقلصت مساحة المر ي
الرع الجائر ف ي� المنطقة وزيادة حجم قطيع الرع عى طاقة المراع  ،باإلضافة لرع الحشائش قبل اكتمال نموها .
* انتشار ي
ف
ف
ا� المراع وبخاصة ف� المناطق القريبة من المدن .
* التوسع العمر ي
ا� عى حساب أر ي
ف
ف
وجــود مســاحات شاســعة مــن المـراع تقــدر  209179دونــم بمــا يــوازى  %15مــن مســاحة المـراع الطبيعيــة � المحافظــة � المناطــق القريبــة مــن
ف
الحــدود اإليرانيــة مزروعــة باأللغــام وبخاصــة � أقضيــة بينجويــن ,ورانيــة  ,وبشــدر ,ومــاوت  ,وحلبجــة
ف
األخرص  ،مما ف
يعى الضغط عى المراع الطبيعية .
* عدم االهتمام بزراعة محاصيل العلف
القوان� الخاصة ببيع أر ف
يف
ا� المراع .
* غياب

 -2مشكلة نقص األعاف :

ف
تعا� ث
والى تشكل  %10فقط من حجم التغذية الحيوانية  ،وتتوزع األعالف ت
الروة الحيوانية ف� محافظة السليمانية من نقص ف� األعالف ت
الى
ف
ف
الخرصاء والمركزة والمخلفات الزراعية بنســبة  ، %44و األعالف الخشــنة 18,2بنســبة
تعتمد عليها الحيوانات � المنطقة عى أســاس األعالف
ف
 ، %واألعــالف الخـ فـرصاء  ، %37.9وتتمثــل مشــكلة األعــالف الخـ فـرصاء � تذبــذب المســاحة المزرعــة بالنســبة لمناطــق المحاصيــل األخــرى ،

ً ش
ف
ـر� الحيوانــات بســعر أقــل كدعــم لهــذا القطــاع ولكــن هــذا
ولحــل هــذه المشــكلة تقــوم الحكومــة احيانــا بــ�اء االنتــاج مــن الفالحـ يـ� وتوزعــه عــى مـ ب ي
ف
ف
ت
ف
ف
ـر�
ـا� منهــا مـ ب ي
ـوا� بالكــم والنــوع الكافيـ يـ� يعــد احــد أهــم المشــكالت الـ يـى يعـ ي
ليــس بشــكل مســتمر أو عــى مــدار الســنوات ,و عــدم تأمـ يـ� الغــذاء الحيـ ي
ف
ـر� الحيوانــات ,كمــا أن قلــة األعــالف الـ ت يـى توزعهــا
الحيوانــات  ،خاصــة ارتفــاع أســعار العلــف ي� فصــل الشــتاء وهــذا يزيــد مــن تكاليــف التغذيــة عــى مـ ب ي
ف
ـ� الحتياجــات الحيوانــات  ,وذلــك يضطــر المربــون إىل ش�اء العلــف مــن األســواق الحــرة بأســعار عاليــة  ,ومــن ناحيــة اخــرى عــدم
دائــرة الزراعــة التكـ ي
ف
الرســيم والجت واألعالف الخشــنة  ،وكل هذا يؤدي إىل االعتماد عى المراع الطبيعية
االهتمام بزراعة محاصيل العلف
األخرص األخرى ومنها ب

ف
ف
ـعر � محافظــة الســليمانية ،
� تغذيــة الحيوانــات بنســبة ( . )%90وبمتابعــة الجــدول ( )12يمكــن التعــرف عــى تطــور المســاحة المزروعــة بالشـ ي
ف
ت
ـاىل :
وتطــور انتاجــه � الفــرة ( )2012 – 2000وذلــك عــى النحــو التـ ي
ف
ف
ـعر � محافظــة الســليمانية � الفـ تـرة  2012 – 2000حيــث بلغــت مســاحته  330197دونــم عــام ، 2000
 تذبــذب المســاحة المزروعــة بالشـ يثــم أصبحــت  87900دونــم عــام ، 2012أى انخفــض بمقــدار 242297دونــم ،بمعــدل تغـ يـر بلــغ  ،%73.4-وكان متوســط هــذه المســاحة 354988

دونــم .

ف
 أعى مســاحة زرعت من الشــعر كانت ف� عام  2007بمســاحة  569750دونم  ،فوأد� مســاحة كانت � عام  2012وه  87900دونم  ،وعى
ي
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ـعر  489109دونــم عــام  ، 2002بعــد أن كانــت  330197دونــم عــام  2000بزيــادة  158912دونــم و بنســبة
مســتوى األعــوام بلغــت مســاحة الشـ ي
تغـ يـر ســنوى  ، %24ثــم انخفضــت بـ ي ف
ـ� عــام  2004 – 2003لتصبــح 208636دونــم  ،ثــم اخــذت ترتفــع حـ تـى عــام  2007حيــث بلغــت أعــى
قيمــة لهــا فيــه وه  569750دونــم  ،ثــم انخفضــت مــرة أخــرى بدايــة مــن عــام  2008حـ تـى عــام  2012لتنخفــض مــن  206260دونــم عــام 2008
ف
إىل  87900دونــم عــام  2012بمقــدار انخفــاض بلــغ  118360دونــم  ،وبنســبة ســنويه بلغــت  ، %14.3-وهــذا التذبــذب � المســاحة المزروعــة
ـعر ف� محافظــة الســليمانية يعــود إىل تخصيــص اكـ بـر مســاحة النتــاج القمــح.
بالشـ ي
الجدول ( )12التطور المساحة المزروعة وانتاج الشعر ف� محافظة السيلمانية ف� ت
الفرة ()2012-2000
ي
ي ي

اع.2012,
المصدر -1 :وزارة الخطيط والمتابعة ,مديرية احصاء السليمانية ,قسسم االحصاء الزر ي
نوشروان فؤاد ,مصدر اسابق ,2014 ,ص.200
 -2مهربان
ي
ف
ف
ـعر � المحافظــة خــالل الفـ تـرة  2012 – 2000فقــد بلــغ � المتوســط  95طــن  ،وقــد تذبــذب هــذا االنتــاج مــن عــام آلخــر
* وفيمــا يخــص انتــاج الشـ ي
حيــث بلــغ  46.52طــن عــام  2000ثــم زاد إىل  143طــن عــام  2002بزيــادة  96.5طــن ونســبة ســنوية  ، % 59.2ثــم انخفضــت بـ ي ف
ـ� عــام 2003

ف
–  2006لتصبــح  104.3طــن عــام  2006بمعــدل بفــارق 45.3طــن وبنســبة تغـ يـر ســنويه بلغــت  ، % 7-ثــم ارتفــع � عــام  2007ليصبــح 199.9
ف
طــن وه أعــى قيمــة لــه � هــذه الفـ تـرة بزيــادة  95.6طــن ,و أنخفــض مــرة أخــرى بدايــة مــن عــام  2008وحـ تـى عــام  2012لتصبــح  45.7طــن
ً
ف
ـعر يعــود إىل تبايــن الكميــة االنتاجيــة (الغلة)كغم/دونــم ,مثــا انتاجيــة عــام 2003
بفــارق 154.2-طــن عــن عــام  ، 2007وهــذا التغـ يـر � انتــاج الشـ ي
بلغت()344كغم/دونــم ,وانخفضــت اىل 206كغم/دونــم عــام .2007

 -3نقص الخدمات البيطرية وسوء توزيعها :

ف
نتج عن تعرض منطقة الدراسة إىل الحرب والحصار وعدم وجود سياسة تخطيطية للتنمية الزراعية ي� المنطقة  ،أدى إىل تدهور الخدمات
البيطريــة  ,وحــدوث حــاالت إصابــه ببعــض األم ـراض مثــل مرض(قمــل الماشــية) الــذى يعــد البــالء العظيــم الــذي يصيــب القطيــع شـ ً
ـتاء ويضعــف
الحيــوان .

ف
ف
وجديــر بالذكــر أن الخدمــات البيطريــة ي� المنطقــة غـ يـر كافيــة  ,حيــث يوجــد ي� المنطقــة عــدد مــن المراكــز البيطريــة الحكوميــة والعيــادات األهليــة
ً
ـ�  33مركـ ًزا بيطريـ ًـا الحكوميـ ًـا و  14عيــادة بيطريــة أهليــة ,كمــا أن عــدد األطبــاء البيطريـ ي ف
والـ تـى تتــوزع مابـ ي ف
ـ� قليــل ال يتجــاوز  364طبيبــا عــى مســتوى
كاف ألداء الخدمــة البيطريــة الالزمــة لهــذه االعــداد مــن الحيوانــات  ,حيــث إن متوســط نصيــب الطبيــب الواحــد مــن
محافظــة الســليمانية وهــو غـ يـر ِ
ف
ث
ـواىل
رؤوس الحيوانــات  4626راس مــن الحيوانــات لمعالجتهــا .وحســب البيانــات الموجــودة ي� قســم الخدمــات البيطريــة للــروة الحيوانيــة أن حـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
 %46فقــط مــن حيوانــات المنطقــة يتــم تلقيحهــا ضــد األم ـراض الموجــودة ي� المنطقــة لمنــع انتشــارها و معالجتهــا ,كمــا أن  %16مــن حيوانــات
المنطقــة مصــاب بأم ـراض طفيليــه  ,ومايقــرب مــن  %15مــن حيوانــات المنطقــة مصــاب بمــرض ( )FMDوتــم تلقيحهــا  ,و بلغــت نســبة األصابــة
ً
ف
ـكا�
بمــرض ( %24 )PPRأي أن مجمــوع نســب االصابــة بتلــك األمـراض بلــغ  %55مــن مجمــوع الحيوانــات ,هــذا فضــا عــى عــدم وجــود العــدد الـ ي
مــن معامــل إلنتــاج اللقاحــات ,وكذلــك عــدم االهتمــام بتوفـ يـر األعــالف المركــزة ممــا يــؤدي إىل اصابــة الحيــوان بأمـراض مختلفــة مــن أهمهــا وأخطرهــا
(الحــى القالعيــة  ،والجمــرة الخبيثــة  ,وعفونــة الــدم ف ف
الرفيــة ،والســل) .

 -4مشكلة ضعف الساالت الحيوانية المحلية:
حيــث تتصــف حيوانــات المنطقــة بعــدم جودتهــا مــن حيــث النوعيــة والكميــة ,وعــدم االهتمــام بوضــع خطــة أو سياســة محــددة تجــاه هــذا القطــاع
ً ف
ـواىل  2093رأس مــن األغنــام و 1868رأس مــن األبقــار مــن كل
السـ يـتراد الحيوانــات مــن النوعيــات الجيــدة  ,فمثــا ي� عــام  2010تــم اسـ يـتراد حـ ي
ف
و� عــام  2012تــم اسـ يـتراد  2000رأس مــن األغنــام والماعــز مــن إيـران ( مديريــة العــام الزراعــة الســليمانية  ,قســم الخدمــات
مــن جورجيــا وإيـران  ،ي
الزراعيــة والـ ثـروة الحيوانيــة ,بيانــات  ،)2012-2007وحـ تـى اآلن ليســت هنــاك أي خطــة لتحســينها ولكــن يتــم االعتمــاد عــى خلــط ســالالت
الحيوانــات المحليــة بالحيوانــات ذات المواصفــات عاليــة الجــودة مــن حيــث كميــة انتــاج اللحــم واللـ ب ف
ـ� مثــل ابقــار الفريزيــان الهولنديــة أو األسـ تـرالية
أو األمريكيــة ف ي� المنطقــة .

 -5مشكات تسويق اللحوم الحمراء :

حيــث ترتفــع اســعار اللحــوم الحمـراء ف� أســواق المنطقــة وعــدم توحيدهــا بـ ي ف
ـ� المناطــق المختلفــة عــى مســتوى المحافظــة بحيــث يـ تـراوح متوســط
ي
ف
ت
ف
ا� ،ويتم التالعب باألسعار حسب العرض و الطلب من قبل محالت البيع ي� االسواق
سعر كيلو اللحم بشكل عام ما يب�  17-16ألف دينار عر ي
ف
ـعره ي� المناطــق الـ ت يـى تنتــج كميــات كبـ يـرة أقــل مقارنــة بالمناطــق األخــرى ,فمثــال يصــل ســعر الكيلــو إىل  13-12ألــف دينــار وهــذا يــدل عــى
,كمــا أن سـ ِ
عــدم تدخــل الحكومــة أو الجهــات المعنيــة وســيطرة نظــام الســوق الحــر بشــكل عــام .

 -6مشكلة نقص األيدي العاملة :

ف
ف
ـا� مربــو الحيوانــات مــن مشــكلة نقــص األيــدي العاملــة ي� ريــف منطقــة الدراســة  ,ألنهــا تشــكل ركـ ي فـرة اساســية مــن العنــرص البـ شـ�ي الــذى لــه تأثـ يـر
يعـ ي
ف
ف
بــارز عــى نشــاط تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة ,وتشــكل األيــدي العاملــة نســبة  %16مــن ســكان الريــف � المحافظــة  ,و خــالل عــام
ً
ف ش
اع ومنهــا
 2004لجــأت أعــداد كبـ يـرة مــن األيــدى العاملــة إىل العمــل ي� ال�طــة والجيــش ووظائــف أخــرى ممــا أثــر ســلبا عــى أنشــطة القطــاع الــزر ي
ف
تربيــة الـ ثـروة الحيوانيــة , ,باإلضافــة إىل ارتفــاع األجــر الشــهري للعامــل والــذى تـراوح مابـ ي ف
ـ� مليــون إىل مليــون ورب ــع دينــار � عــام  ، 2015وهــذا بــدوره
يف
المرب� من أجل ش�اء نوعية جيدة من الحيوانات كل هذا انعكس سلبا عى نشاط
ادى إىل ارتفاع تكلفة االنتاج ونقص رأس مال المستثمر لدى
تربيــة حيوانــات اللحــوم الحمـراء حـ تـى أن بعضهــم لجــأ إىل بيــع حيواناتهــم وتهريبهــا اىل ايـران .
 -7غياب نظام تربية حيوانات اللحوم :
ف
ال يوجــد ي� منطقــة الدراســة مــا يســى بقطيــع تربيــة الحيوانــات بقصــد انتــاج اللحــم او انتــاج الحليــب  ,وهــذا بــدوره يؤثــر عــى الحيوانــات مــن حيــث
الكميــة ونوعيــة انتاجهــا مــن خــالل توفـ يـر االعــالف المناســبة لهــا .
المقرحة للحد من مشكالت ث
ت
الروة الحيوانية ف ي� محافظة السليمانية:
* بعض الحلول
ف
ف
ا� الرعويــة اىل مســاحات الزراعيــة او اقامــة المشــاريـ ـ ـع الســكنية او صناعيــة او تســيجها ,
ـرع وســن القوانـ يـ� لمنــع تحويــل االر ي
 -1تنظيــم الـ ي
وتنظيــف المســاحات المغطــاة بالمتفج ـرات ف� مناطــق الحدوديــة  ,ووضــع القوانـ ي ف
ـ� الخاصــة بمنــع تهريــب الحيوانــات اىل خــارج المنطقــة .
ي
 -2دعم ي ف
وتوفر سلف الزراعية ,لتطوير قطيع حيواناتهم ومن ثم تطوير انتاجهم .
بتوفر العلف الالزم باسعار مدعومة
مرب� الحيوانات
ي
ي

ف
ف
ـعر ي� المرويــة خاصــة بعلــف الحيوانــات ,وخاصــة ي� ســهل شــهرزور و
والرســيم والشـ ي
 -3تخصيــص مســاحات لزراعــة المحاصيــل الزراعيــة كالجــت ب

بيتويــن والســليمانية ,وعــدم االعتمــاد عــى زراعــة البعليــة المتأثــرة بجفــاف وارتفــاع اســعار الســوق .
ـر� الحيوانــات .وفتــح
اع لمـ ب ي
 -4توفـ يـر الخدمــات الطبيــة البيطريــة وانتــاج الكــوادر الفنيــة والعلميــة ,وفتــح مراكــز البحــوث والتوجــه لالرشــاد الــزر ي
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معامــل خاصــة بانتــاج اللقاحــات وذلــك باالخــص ف ي� اقضيــة شــهربازار ,بينجويــن ,شــهرزور.
ً
ً
 -5عــى الجهــات المعنيــة والمؤسســات خاصــة بالـ ثـروة الحيوانيــة بالعمــل عــى اســتثمار واسـ يـتراد الحيوانــات ذات نوعيــة جيــدة كمــا ونوعــا ,والـ ت يـى
تالئــم ظــروف الطبيعيــة لمنطقــة الدراســة ,ويمكــن تحديــد تحسـ ي ف
ـ� الصفــات الوراثيــة للحيوانــات كاالغنــام باعتبــار الـ تـى تعــدد التجــارب التحســينيه

ف
ي� كثـ يـر مــن دول العالــم وتوفـ يـر رأس المــال لــدى الحكومــة لـ شـ�اء ســالالت ذات الصفــات االنتاجيــة ،والـ ت يـى تكــون كفيلــة بزيــادة انتــاج اللحــم
المعــروض ف ي� المنطقــة .
ت
ت
يف
تر� النتاج الحليب .
 -6عى
الى ب ي
الى ب ي
المرب� القيام بتخصيص حظائر خاصة بالحيوانات ي
تر� بقصد انتاج اللحم عن ي

االستنتاجات

ف
 -1شــهدت منطقــة الدراســة التبايــن الواضــح ي� الـ ثـروة الحيوانيــة بأنواعهــا المختلفــة (األغنــام والماعــز واألبقــار) وأعدادهــا ،وتعــد الـ ثـروة الحيوانيــة
ف
ت ف
ف
ث
الر ي ف
الحيوا� ولها دور ي� االقتصاد
وت�
ه جزء مكمل لالنتاج
من مقومات االقتصاد
توفر ب
النبا� ي� ي
ي
ي
ي
المحى حيث ان الروة الحيوانية الرئيسية ي
ف
الوطـ ف يـى مــن خــالل اســهامها ي� انتــاج اللحــوم الحمـراء بالعـراق بنســبة  %9لعــام .2013
ف
ت
ت
ـأ� الضأن(اغنــام والماعــز) ي� المرتبــة االوىل بنســبة  %84,7مــن مجمــل عــدد الحيوانــات المحافظــة,
ـوع للحيوانــات تـ ي
 -2مــن حيــث الركيــب النـ ي
ت
ـأ� االبقــار ف ي� المرتبــة الثانيــة بنســبة  %14,7مــن مجمــوع الحيوانــات المحافظــة.
وتـ ي
وهكذا بالنسبة النتاج اللحوم حيث شغلت اللحوم االبقار  %59والضأن  %41من مجمل اللحوم الحمراء بالمحافظة.
 -3يـ تـراوح متوســط نصيــب الفــرد خــالل فـ تـرة الدراســة 10,2كغــم /ســنة و يتبايــن مــن وحــدة اداريــة الخــرى وهــذا حســب ماتنتجــه تلــك الوحــدات,
ت
ـذا�  , %95واظهــرت البيانــات ان حجــم الطلــب عــى انتــاج اللحــوم الحمـراء تفــوق االنتــاج المحـ يـى ومــن ثــم
ـاىل بلــغ متوســط نســبة االكتفــاء الـ ي
وبالتـ ي
ظهــور عجــز االنتــاج ممــا يتطلــب التوجــه اىل االسـ يـتراد لســد الفجــوة
ً
ف
ف ث
اع الطبيعيــة عــى رغــم كـ بـر
 -4تعــا� الــروة الحيوانيــة ي� منطقــة الدراســة كثـ يـرا مــن المشــكالت خاصــة عــدم االســتفادة بشــكل مناســب مــن المـر ي
ف
ـرع الجائــر والمبكــر وزراعتهــا باســتمرار بشــكل غـ يـر مناســب
مســاحتها ,وذلــك بســبب عــدم توفـ يـر الرعايــة واهتمــام القائميـ يـ� عــى تطويــر ادائهــا والـ ي
وعــدم اســتغاللها وفــق اســس علميــة وتنظيميــة وادت بهــا اىل تدهــور مســاحات شاســعة منهــا.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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قائمة المصادر:

ً
اوال :الكتب

ئ ف
ـر� ،ط ،1مجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة ،جامعــة الــدول العربيــة  ،عمــان،
ـذا� ي� الوطــن العـ ب ي
 -1الخالــدي ,غانــم  ،ازمــة الغــذاء واالمــن الغـ ي
.1980

ئ ف
ش
والن�  ،بغداد .1990 ،
الغذا� ي� العراق الواقع والطموح  ،مطابع دار الحكمة للطباعة
 -2السعدي ,عباس فاضل ،األمن
ي
 -3الصحاف ,مهدي  ،الموارد المائية ف� العراق وصيانتها من التلوث ،دار الحرية ش
للن� والتوزي ــع ،بغداد.1976 ،
ي
 -4الفخري ,عبد هللا قاسم  ،الزراعة الجافة ،جامعة الموصل  ،الموصل .1981،
5-

اع ,خارطــة الطريــق للتنميــة الزراعية(االقتصــاد األخـ فـرص).
ـى ,يحـ يـى ،ثنــاء عبــاس ,اطلــس اإلحصــاء الــزر ي
الفهـ ي

مركــز نظــم المعلومــات

الجغرافيــة  , GISجهــاز المركــزي لإلحصــاء.2011 ,
ف
ت
النبا� الرعوي بمرع كلية الزراعة ,جامعة الفاتح ,ليبيا.2010 ,
القذا� ,تصنيف الغطاء
 -6بيت المال ,عبدهللا
ي
ي
 -7حسن ,طه شيخ  ،المياه والزراعة والسكان ،الطبعة األوىل ،دار عالء ألد ين ،سورية ،دمشق.2003 ،
-8خصباك ,شاكر  ،االكراد  ،بغداد  ،مطبعة شفيق .1972 ،

ف
ف
ف
الوطى
واالجنماع ,مكتب الفكر والتوعية ي� االتحاد
الكوردستا�  ،السليمانية.2005 ،
-9خياط ,كمال ,منشورات  ,واقع االقتصادي
ي
ي
ي

غنيى ,زين الدين ،أسس الجغرافية الحيوية  ،دار المعارف  ،اإلسكندرية .2001 ،
-10
ي
ً
ثانيا :الرسائل الجامعية:
ف
ماجستر ,كلية االداب ,جامعة برصة.1989.
اع ي� قضاء المسيب ,رسالة
ي
 -1ابو رحيل ,عبدالحسن مدفون ,االنتاج الزر ي
ف
ف
ت
ـ� ,رســالة ماجسـ يـتر ,الكليــة
 -2احمــد ,جيمــه ن عبــدهللا  ,عالقــة منــاخ بإنتــاج محاصيــل الصناعيــة ي� محافظــة الســليمانية ,دراســة ي� منــاخ التطبيـ ي
أداب  ,جامعــة الســليمانية.2011,
 -3الجاســم ,عمــاد فــالح حســن ,تأثـ يـر قــص الشــعر و رش االبقــار بالمــاء عــى انتاجهــا مــن الحليــب ,رســالة ماجسـ يـتر ,كليــة الزراعــة ,جامعــة بغــداد,
.1982

ف
ف
الصناع ي� اقليم الفرات االوسط ي� العراق ,اطروحة دكتوراه ,أداب ,جامعة بغداد.1996,
الجنا� ,عبد الزهرة  ,واقع اتجاهات التوطن
-4
بي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
 -5الخالــدي ,خلــود عبــدهللا ,اثــر عــرض اليــد العاملــة والطلــب عليهــا ي� تنميــة االقتصاديــة ي� الع ـراق ( , )1980- 1957رســالة ماجسـ يـتر ,كليــة
االدارة واالقتصــاد ,جامعــة بغــداد .1975

ف
ف
ـبي� ,نعيمــة بنــت ســعد بــن عبــدهللا ,حيوانــات اللحــوم الحم ـراء وبعــض منتجاتهــا ي� المملكــة العربيــة الســعودية ,دراســة ي� الجغرافيــا
 -6السـ ي

االقتصاديــة ,دكتــوراه ,كليــة أداب ,وكالــة الرئاســة لكليــات البنــات.1992 ,
ف
ف
ا� لواقــع واســتخدام المــوارد المائيــة ي� محافظــة الســليمانية وافاقهــا المســتقبلية ,دكتــوراه ,كليــة
 -7عــالء الديــن ,عطــا محمــد  ,التحليــل الجغ ـر ي
العلــوم االنســانية ,جامعــة الســليمانية.2012,
ف
ف
ف
ـكا� النتــاج المحاصيــل الزراعيــة الغذائيــة الصيفيــة ي� محافظــة الســليمانية دراســة ي� الجغرافيــة الزراعيــة,
 -8براخــاس ,محمــد خليــل ,التبايــن المـ ي
رســالة ماجسـ يـتر ,الكليــة العلــوم االنســانية ,قســم الجغرافيــة ,جامعــة الســليمانية.2010 ,
ف
ف
 -9فــؤاد ,مهربــان نوشـ يـروان  ,محافظــة الســليمانية دراســة ي� الجغرافيــة اإلقليميــة أطروحــة دكتــوراه كليــة العلــوم اإلنســانية ي� جامعــة الســليمانية,
.2014
ً
ثالثا :المجلة:

ف
ئ
الغذا�
ا� لمشكلة االمن
العر�»  ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية  ،المجلد ،11سنة.2002
ي
بي
 -1السعدي ,عباس فاضل  « ،التحليل الجغر ي
ت
ف
ئ
ت
ا�» ،مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة  ،المجلــد  ، 19مطبعــة
 -2الســعدي ,عبــاس فاضــل  ،البعــد اســر ب ي
اتي� للحنطــة ي� االمــن الغـ ي
ـذا� الع ـر ي
ف
ـا�  ،بغــداد.1987 ،
العـ ي
ف
ف
 -3الســميع ,محمــود بــدر عـ يـى  ,فــالح حســن شــنون الكعـ ب يـى ,اثــر المنــاخ ي� تربيــة الحيوانــات المجـ تـرة ي� محافظــة القادســية ,مجلــة البحــوث
ف
ا� ,عــدد .2013 ,18
الجغ ـر ي
ف
ف
ف
ا� لواقــع الـ ثـروة الحيوانيــة ي� الع ـراق ومشــاكلها الطبيعيــة والحياتيــة وإمكانيــات
 -4الســميع ,محمــود بــدر عـ يـى ,مثــى فاضــل عـ يـى ,تحليــل جغ ـر ي
تنميتهــا ,جامعــة كوفــة ,مجلــة البحــوث الجغرافيــة.2003 ,
ف
 -5المديرية العامة ث
للروة الحيوانية ,االبقار والجاموس ي� العراق ,بغداد.1976 ,

ئ
ـر� لعــام  ،1991مطبعــة المنظمــة العربيــة للتنميــة
 -6جامعــة الــدول العربيــة  ،المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة  ،اوضــاع االمــن الغـ ي
ـذا� العـ ب ي
الزراعيــة ،الخرط ــوم.1992 ،

ف
ئ
ف
ـا� الشــامية والحمــزة  ,مجلــة البحــوث الجغرافيــة ,عــدد  20جامعــة
ـكا� لتوزيـ ـ ــع حيوانــات الماشــية ي� قضـ ي
 -7حســن ,خلــود عــى ,التبايــن المـ ي

القادســية.2014 ,
ام�  ،هاشم ي ف
 -8خوشناو  ،هوشيار محمد ي ف
ياس� حداد � ،دار محمد عبدالرحمن  ،خريطة السليمانية  ، 2007 ،مقياس 1:1200000
ف
 -8طاهر ,طلعت محمد ,انعكاســات تدهور الموارد النباتية الطبيعية عى تنمية ث
الروة الحيوانية الرئيســية ي� العراق ,مجلة كلية االداب ,جامعة
االسكندرية ,عدد .2014 ,74

ف ف
ث
ـوا� ي� وادي فاطمــة بالمملكــة ,المجلــة الجغرافيــة العربيــة ,جمعيــة الجغرافيــة
 -9محفــوظ ,عبدالتــواب محمــد ,الــروة الحيوانيــة واالنتــاج الحيـ ي

المرصيــة ,عــدد  ,18الســنة الثامنــة عـ شـ�.1986,
ً
رابعا :الدوائر الحكومية:

 -1حكومة اقليم كوردستان العراق ,مديرية العامة االحصاء ف ي� محافظة السليمانية ,قسم نظم المعلومات الجغرافية.2009.
ف
 -2حكومة اقليم كوردستان  ،وزارة التخطيط  ،مديرية التخطيط ي� محافظة السليمانية  ،خارطة محافظة السليمانية االدارية .2009 ،

ش
ف
والبى الخدمية واالرتكازية القليم كردستان العراق  ,لسنة .2002
,المؤ�ات السكانية
 -3مديرية احصاء السليمانية
 -4مديرية المساحة العسكرية  ،خريطة طبوغرافية لمحافظة السليمانية  ،ط  ، 1988 ، 1مقياس
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غر منشورة.2013-2002.
اىل ,بيانات ي
 -5اقليم كوردستان العراق ,وزارة النقل والمواصالت ,مديرية انواء الجوية السليمانية و رصد الزلز ي
ئ ف
ف
الما� ي� قرى المحافظة.2004-2003,
 -6اقليم كوردستان العراق  ,وزارة الزراعة والري ,مديرية المياه الجوفية ي� السليمانية ,تقارير عن الوضع
ي
ف
غر منشورة.
 -7وزارة الزراعة والري  ،المديرية العامة للزراعة ي� السليمانية  ،قسم التخطيط والمتابعة  ،2012 ،بيانات ي
اع.2012 -2000,
 -8مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاء الزر ي

ف
ف
ا� والمياه ي� محافظة
 -9حكومة اقليم كوردســتان ،وزارة الزراعة والري ،مديرية العامة للزراعة والري الســليمانية ،شــعبة التخطيط ،وضع االر ي
غر منشــورة).
الســليمانية لســنة (. 2003بيانات ي

ف
ف
ا� الزراعيــة،
 -10حكومــة اقليــم كوردســتان الع ـراق ،وزارة الزراعــة والــري ،المديريــة العامــة الزراعــة والــري ي� محافظــة الســليمانية ،قســم األر ي
احصــاءات زراعيــة لســنوات .2011-2000

ف
 -11اقليــم كوردســتان العـراق ,وزارة الزراعــة والــري  ،المديريــة العامــة للزراعــة والــري ي� الســليمانية  ،قســم التخطيــط والمتابعــة  ،2012 ،بيانــات
غـ يـر منشــورة.
 -12وزارة التخطيــط ,الجهــاز المركــزي لالحصــاء ,نتائــج التعــداد العــام للســكان لســنة ,1977محافظــة الســليمانية ,مطبعــة الجهــاز المركــزي
لالحصاء,بغــداد.1987 ,1978,
,2012غر منشورة.
 -13مديرية احصاء السليمانية ,بيانات عن عدد سكان حسب الوحدات االدارية القليم كوردستان العراق,
ي
ف
اع .بيانات.2012 .
 -14وزارة التخطيط  ,مديرية احصاء السليمانية  ,قسم احصاء
ي
السكا� ,وقسم احصاء الزر ي
غر منشورة.
اع ,معلومات ي
 -15اقليم كوردستان العراق ,وزارة الزراعة والري ,مديرية العامة لتخطيط والمتابعة ,قسم انواء الجوي الزر ي
المقابلة:

ف
ف
ش
اع ي� محافظة السليمانية بتاري ــخ .2015-3-25
-1مقابلة السيد فاضل محمود �يف  ،مسؤول قسم القروض ( السلف ) ي� البنك الزر ي
يض
االنكل�ية:
المصدر
1-awrie, R. A.; Ledward, D. A. )2006(. Lawrie’s meat science )7th ed.(. Cambridge: Woodhead Publishing
Limited,pg109.
2-www.alriyadh.com
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