
  
  

  
  

االتحاد العراقي  وبالتعاون مع 2010/  12/  21جامعة دیالى بتاریخ  –عقدت كلیة الزراعة 
ن��دوة علمی��ة  و جمعی��ة عل��وم ال��دواجن العراقی��ة و مدیری��ة زراع��ة دی��الى  لمنتج��ي ال��دواجن

  :خاصة بصناعة الدواجن العراقیة تحت عنوان 

  ) اعة الدواجن في العراقتوفیر أعالف الدواجن محلیا ، والبدائل لتطویر صن  (
  

 والع�املين ف��ي قط��اع ال�دواجن الع��ام و الخ��اص ، األك��اديميينم��ن  حض�رھا المتخصص��ين بقط��اع ال�دواجن 
دراس��ات متخصص��ة رك��زت الض��وء عل��ى  ث��الث األول��ىوتض��منت الن��دوة جلس��تان ألقي��ت خ��الل الجلس��ة 

توجي��ه  إض��افةالب��دائل العلفي��ة ،  المت��وفرة محلي��ا النت��اج مكون��ات عليق��ة ال��دواجن و استعرض��ت اإلمكاني��ات
 الت��ي ق��د تواج��ه قطع��ان ال��دواجن ، الحي��وي لتف��ادي المش��اكل الص��حية  األم��ن أھمي��ة إل��ى األنظ��اراالھتم��ام 
  : والدراسات ھي في العراق  الدواجن صناعةالندوة الحلول للنهوض بواقع  واقترحت

  )لية في عالئق الدواجن  إمكانية استخدام بعض البدائل العلفية المح(دراسة بعنوان  - 1
  جمعية علوم الدواجن العراقية / محمد حسن عبد العباس .د.أ

  )دراسة واقع صناعة الدواجن واألعالف في العراق(دراسة بعنوان  - 2
  المدير التنفيذي لالتحاد العراقي لمنتجي الدواجن / عبد الرزاق عبد الحميد الراوي .د.أ

  )دواجن محليا ، المشكالت و الحلول توفير أعالف ال( دراسة بعنوان  - 3
  مديرية زراعة ديالى / قيس عبد الجليل خلف / رئيس مهندسين زراعيين أقدم 

  )أمراض الجهاز التنفسي في أفراخ فروج اللحم ( دراسة بعنوان  - 4
  Intervet company/ أيسر زيد .د

م�ن خ�الل  ، ون�دوة خ�الل الجلس�ة الثاني�ة لل األفك�اروشارك الحض�ور ف�ي المناقش�ات و ط�رح 
وقائع الندوة العلمية والمناقشات التي دارت خالله�ا يرف�ع المش�اركون المق�ررات والتوص�يات 

وزارة الزراع�ة لدراس�تها واالس�تفادة  إل�ىوزارة التعل�يم الع�الي و البح�ث العلم�ي و  إلى اآلتية
  :منها في التخطيط لواقع أفضل لصناعة الدواجن في العراق 

عين عل�ى زراع�ة المحاص�يل الت�ي ت�دخل ض�من مكون�ات عليق�ة ال�دواجن ، تشجيع الم�زار -1
خصوصا الذرة الصفراء و الذرة البيضاء ، حيث اثبتت التجارب السابقة ان العراق ك�ان ين�تج 

ال��ف ط�ن ، أي ان ظ�روف االنت��اج مالئم�ة لالنت�اج الواس��ع م�ن ال��ذرة  250خ�الل الثمانين�ات  
ثة لمواجهة ش�حة المي�اه ، كم�ا ان من�اطق وس�ط وجن�وب الصفراء مع اتباع وسائل الري الحدي

  .العراق تكون مالئمة لزراعة الذرة البيضاء التي تكون احدى البدائل لمكونات عليقة الدواجن 
  



،  أعدادھامعامل العلف الموجودة حاليا و تطويرھا بدال عن زيادة و تطوير  تأھيل إعادة - 2
  .لكفائتها الغذائية و االقتصادية العالية  Pelletsواعتماد صناعة االقراص الغذائية 

تش��ريع الق��وانين الت��ي تش��جع التاكي��د عل��ى توص��يات الن��دوة العلمي��ة االول��ى ف��ي ض��رورة  -3
 اإلنت�اجواعتم�اد  اإلنتاجاالستثمار في قطاع الدواجن و نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في 

تفكير الجاد لتأسيس شركات وطنية متكامل�ة و الالواسع بدال من المزارع الصغيرة  المتكامل و
كبيرة تق�وم بمهم�ة التعاق�د م�ع المنتج�ين الص�غار ف�ي ك�ل محافظ�ة و خل�ق روح المنافس�ة ب�ين 

  .الشركات في نوعية المنتج واألسعار 
األم��ن الحي��وي ف��ي مش��اريع ال��دواجن والت��ي تض��من ع��زل  إج��راءات بأھمي��ةنش��ر ال��وعي  -4

الوبائي��ة و تف��ادي وق��وع  ب��األمراض اإلص��ابةتقلي��ل ف��رص القطي��ع ع��ن المس��ببات المرض��ية ل
  .الخسائر االقتصادية للمربين 

تنشيط دور االرشاد الزراعي الذي يمثل الحلقة المهمة في تسويق نتائج البحوث العلمية الى -5
التطبيق العملي ، ويتوجب على االرشاد الزراعي ايجاد االلية الفعالة لنقل الوسائل الحديثة في 

  .نتاج و اعتمادھا من قبل المربين و عقد الندوات و المؤتمرات االرشادية للمربين اال
وض�ع مش�روع بحث�ي بعي�د الغ�ذائي م�ن خ�الل  األم�نوضع الخطط المستقبلية لتحقيق مبدأ  -6

للدجاج في العراق يعتمد عل�ى االنتخ�اب ال�وراثي المتف�وق ف�ي  األصولالمدى لتكوين خطوط 
و ما يتبع�ه م�ن  اإلنتاجالمحلي لتقليل كلفة  اإلنتاجتمد في مكوناتها على االستفادة من عالئق تع

  .زيادة كفاءة المنتج المحلي في المنافسة  مع المنتج المستورد 
تش��جيع مرب��ي ال��دواجن ال��ى االنض��مام ال��ى االتح��اد العراق��ي لمنتج��ي ال��دواجن ال��ذي م��ن  - 7

ين للتعاق�د م�ع الش�ركات العالمي��ة الممك�ن ان يط�ور عمل�ه ليص��بح واجه�ة غي�ر رس�مية  للم��رب
  .لتوفير الية للصناعة المتكاملة في االنتاج  

حماي��ة المن��تج المحل��ي م��ن خ��الل وض��ع ض��وابط وتش��ريعات ت��نظم دخ��ول لح��وم ال��دواجن  -8
  .المستوردة الى العراق بشكل يضر بحصة المنتج المحلي من السوق العراقية 

انتاجي للبروتين الحيواني لالستفادة من مخلفات تطوير مجازر الدواجن و تزويدھا بملحق  -9
  .المجزرة 

التنس��يق ب��ين كلي��ات الزراع��ة و م��ديريات الزراع��ة الج��راء بح��وث علمي��ة ته��دف ال��ى  – 10
تحسين استفادة الطيور من القيمة الغذائية لالعالف المعاملة بالوسائل المختلفة لض�مان اقص�ى 

  .استفادة من مكونات العليقة 
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