
دراسة واقع صناعة الدواجن واالعالف في 
العراق 

عبدالرزاق الراوي . د. ا
االتحاد العراقي لمنتجي  الدواجن 



الھدف                      

 الدواجن لمشاریع میداني مسح تم
 2010 العام خالل العراق في المشغلة

 الراھن الوضع على الوقوف بھدف
 تتطلبھا  بیانات كقاعدة الدواجن لقطاع

 في الدواجن قطاع تنمیة استرتیجیة
   .العراق



الطاقات التشغیلیة للمفاقس والمجازر 
ومصانع األعالف في وسط وجنوب 

العراق 



 في عاملة المفاقس من 40 ھناك المسح من تضحا
 القدرة .2010 عام خالل  العراق وجنوب وسط

 تفقیس بیضة ملیون 204 ھو المفاقس لهذه المتوقعة
  ملیون 805  والبالغة المتاحة الكلیة الطاقة من

  للمفاقس التشغیلیة الحالیة الطاقة فإن وعلیه بیضة
  .المتاحة إالمكانات من ٪ 19.6

  )٪ 65( محلیا المنتجة من التفقیس بیض مصادر كانت
 .)٪35(استیراده یتم والباقي



 مجازر 5 عدد 2010 عام في تعمل ، أخرى جهة من
 إن .الساعة في طیر ألف 14 قدرت اجمالیة طاقةب

 من الف 14( ٪ 8.3 للمجازر المشغلة الحالیة الطاقة
  .)ساعة / طیر الف169  أصل

 أسواق في الحي الدجاج أسعار ارتفاع إلى ذلك ویرجع
 ارتفاع( البالد أنحاء جمیع في )الحي( المفرد الذبح
 ، )الحي الدجاج إلى المستهلكین جانب من الطلب
  .المجازر تقدمها التي األسعار مع مقارنة



 2010 عام في المشغلة األعالف مصانع ان
  /طن 241 إجمالیة بطاقة معمل 26 ھو

 االقراص  تنتج  معامل 8  الى اضافة .ساعة
  ساعة /طن 67 بطاقة الغذائیة

 ، مجاز معمل 744 ھناك ، ذلك على وعالوة 
ساعة /طن 6869 بطاقة



ملیون  87مفقس ، بطاقة  20في إقلیم كردستان ،ھناك و•
ملیون بیضة  115، اذ ان الطاقة المتاحة  االجمالیة  بیضة

لذلك  فإن الطاقة الحالیة المشغلة للمفاقس في كردستان ھو 
. ٪ من إمكانات المتاحة 75.7

عدد  2010من جهة أخرى ، تعمل في كردستان في عام  •
إذ . طائر في الساعة 27500مجازر بطاقة اجمالیة  7

من  27500(٪  82.09الطاقة الحالیة المشغلة للمجازر 
ویرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار  ساعة/ طیر  33500أصل 

.  الدجاج الحي
مصانع األعالف في كردستان  10وعالوة على ذلك ، تعمل 

.ساعة/ طن  115بطاقة ما مجموعه  2010في عام 



لذلك فانه استنتج من المسح بانه تعمل حالیا في •
قدرة فعلیة بمفقس  60جمیع مناطق العراق 

.  بیضة تفقیس لیونم 291تقدر 

 12في العراق    2010كما تعمل خالل عام •
.  طائر في الساعة 41500مجزرة بقدرة 

مصنع لألعالف  36وعالوة على ذلك ، ھناك 
.  ساعة/ طن  356التجاریة تعمل بقدرة 



مشاریع تسمین فروج اللحم المشغلة ) 2
2010خالل عام 



من حقول تسمین فروج اللحم تعمل حالیا من  1678ھناك  •
حقل تسمین مرخصة من قبل  4854أصل ما مجموعه 

فروجة ملیون  2  4بطاقة تربیة %)35(وزارة الزراعة 
وعلى ھذا المستوى من اإلنتاج من دجاج اللحم .  لكل دورة

، فمن المتوقع أن دورات في السنة  3، وعلى أساس معدل 
الف طن  120تنتج مناطق الوسط والجنوب من العراق   

كغم  1.7على أساس متوسط قدره ( 2010متري خالل عام 
الف طن متري من لحوم  61مقارنة ب  . )وزن الذبیحة

وھذ مؤشر ایجابي على معدل نمو  .2009الدواجن في عام 
. في تسمین فروج اللحم بمقدار الضعف خالل عام واحد

 



اما في إقلیم كردستان ، فقد اشارت نتائج المسح الى •
ان كان عدد حقول تسمین افراخ اللحم المشغلة عام 

حقل ) 2009في عام  234مقابل ( 378ھو  2010
تنتج ) %45، حقل تسمین مرخصة 845من أصل (

ملیون دجاجة سنویا  18.3

طن من لحوم الدجاج  الف 40اذ یقدر االنتاج نحو   •
كغم  2.2على أساس متوسط وزن ( 2010في عام 

للذبیحة وھوأعلى وزنا من الطیور في بقیة مناطق 
).  العراق



 160وعلیه یستدل ان من المتوقع أن ینتج العراق •
من وسط وجنوب  120(الف طن من لحوم الدجاج 

في عام ) الف طن من كردستان 40+ العراق 
طن متري من لحوم  الف 152مقارنة ب ( 2010

وھذا االنتاج یأتي من ). 2009الدواجن في عام 
حقل  378حقل في وسط وجنوب العراق و  1678

لعموم العراق  أن معدل النمو علیه. في كردستان

)فرد/ كغم  5(. ٪ 5.57للحوم الدجاج  ھو 



مشاریع  انتاج بیض المائدة المشغلة ) 3•
  2010خالل عام 



من مشاریع  انتاج بیض المائدة صغیرة الحجم في  149تعمل حالیا •
 169وسط وجنوب العراق ، من عدد المشاریع المجازة البالغة 

یالحظ ان  انتاج بیض . ع  انتاج بیض المائدة خالل المسحومشر
 الف 3845المائدة في وسط وجنوب العراق آخذ في التناقص من 

الف  2434الى  2009طیرا في مشاریع  انتاج بیض المائدة  عام  
2010دجاجة  في عام 

بیضة لكل دجاجة سنویا ، فان حقول  306واستنادا إلى إنتاج 
البیض الصغیرة الحجم في وسط وجنوب العراق یتوقع أن تنتج 

وعالوة على ذلك ، بدأت سبع . 2010ملیون بیضة في عام   745
مشاریع  انتاج بیض المائدة واسعة النطاق العمل جزئیا مع قدرة 

وبالتالي فسیكون من ). ملیون بیضة 300انتاج بیض المائدة بنحو 
ملیون   1045المتوقع إنتاج بیض المائدة في وسط وجنوب العراق 

2009ملیار بیضة عام  1.2بیض المائدة ، مقارنة مع 



من  4اما في كردستان ، ھناك حالیا •
حقول النتاج البیض شغالة  بطاقة  

.  طیرا من الدجاج البیاض  الف 1250
 382ع إنتاج البیض في كردستان قویتو

ملیون  500مقارنة ب ( ملیون بیضة
).  2009في عام 



وعلیه فإن إنتاج بیض المائدة المتوقعة •
 2010في عموم العراق خالل عام 

مقارنة ب . (بلیون  بیضة 1.43یكون  
). 2009بلیون بیضة في عام  1.7

)فرد/ بیضة  48( •

والسبب في ھذا االنخفاض في إنتاج •
بیض المائدة ھو االستیراد الكبیر من 

بیض المائدة من الدول المجاورة 
.  وانخفاض أسعاره



حقول امهات بیض التفقیس ) 4•
  2010المشغلة خالل عام 



اتضح من نتائج المسح ان مشاریع امهات بیض التفقیس المشغلة •
منقسمة بالتساوي بین وسط وجنوب العراق من جهة  وكردستان 
في عدد  الحقول ولكن تنتج حقول كردستان بیض  تفقیس ضعف 

.  بالمقارنة مع وسط وجنوب العراق
حقل امهات الدجاج الالحم شغالة في وسط وجنوب  12ھناك 

، طیر التي ھي أكثر مما كانت علیه  456000العراق ، وتربى  
واستنادا إلى توقعات اإلنتاج السنوي ). 327000( 2009في عام 

فمن المتوقع أن ھذه الحقول ) بیضة تفقیس لكل ام  170(لالم 
مقارنة ب ( 2010بیضة تفقیس في عام ملیون  77.5تنتج    
). 2009ملیون بیضة تفقیس في عام  55.6

. طائر 6500ھناك حقول اجداد تعمل في دیالى بسعة * 



مشروع لتربیة امهات الدجاج  12اما في كردستان فهناك حالیا •
یتوقع . آالف من امهات فروج اللحم 615الالحم مشغلة  تربى 

بیض التفقیس، مقارنة ب  ملیون104إجمالي إنتاج بیض التفقیس 
. 2009ن  في عام لیوم 51

وال بد من االشارة الى انه یوجد مشروع رسن لتربیة جدات فروج  
 4500000اللحم في شقالوة ، اربیل وھو مشروع متكامل  بطاقة 

ومرفق به . ملیون ام فروج اللحم 1.5(بیضة تفقیس في السنة 
 2010ومن المتوقع ان ینتج المشروع خالل عام ). مختبر بیطري

. ام 800000نحو 

وھناك أیضا مشروع آخر لتربیة اجداد الدجاج الالحم  في دیالى •
ویتوقع ان تنتج ھذه . جدة من ساللة أربوریكر 6500لتربیة 

.  300000الحقول  



ملیون ام تربى خالل عام  1علیه فان •
في عموم العراق سوف تنتج  2010

مقارنة بما . ملیون بیضة تفقیس 182
ملیون  107بنحو  2009انتج عام 

.ام 627000بیضة تفقیس من تربیة 



البد من االشارة الى ان في العراق امكانیات •
كبیرة من بنى تحتیة لصناعة الدواجن یمكن اذا 

ما استثمرت بشكل كامل فانها ستضاعف االنتاج 
المحلي الحالي  وتسهم بشكل فاعل في تشغیل 

االیدي العاملة مما تؤثر ایجابیا في االقتصاد 
كما البد من االشارة الى انه بالرغم . العراقي

من المشاكل العدیدة اال ان ھناك العدید من 
مشاریع الدواجن قد انشئت ومنها ما ھو تحت 

االنشاء 



 انه ثقة على الدواجن لمنتجي العراقي االتحاد ان•
 احتیاجات وسد الذاتي االكتفاء على قادر

 فترة خالل الدواجن منتجات من المواطنین
 سیاسات اتباع تم ما اذا السنتین التتجاوز
 نشاط تشجع )االستیراد سیاسة خاصة ( زراعیة
 والتي المحلي االنتاج لتنمیة الخاص القطاع
 وانما الدواجن منتجات توفیر في فقط لیس تسهم
 الف 300 عن یقل ال لعدد عمل فرص توفیر

  .مواطن



احتیاجات االعالف لسد متطلبات •
  2010الدواجن في العراق لعام 



كیلوغرام من العلف  5استھالك فروج التسمین في وسط العراق •  •
كغم وزن  1.7 كیلوغرام وزن حي او 2.27للحصول على الوزن 

كیلوغرام من العلف للحصول على  6.4و في كردستان . الذبیحة
).  كغم وزن الذبیحة 2.2 كغم وزن حي او 2.9وزن 

بما في ذلك (كیلوغراما في السنة  53الدجاج البیاض یستھلك •  
).  أسابیع 18 - 1(التغذیة خالل فترة فترة التربیة 

•
أسبوعا في  40كلغ لمدة  45(كلغ  55تستھلك االمھات واالجداد •  

خالل فترة (كلغ  10، باإلضافة إلى ) بما في ذلك للذكور(اإلنتاج 
).  أسبوع  24 -1(فترة التربیة 



العراق  الدجاج في یتوقع أن یربى •
 ملیون70( ملیون 89الالحم بعدد 

في وسط وجنوب العراق باالضافة 
فروجة  التسمین ملیون  19الى 

فان اإلجمالي العلف )  في كردستان
 508المطلوب لدجاج اللحم ھو 



یتوقع أن یربى في العراق  دجاج البیض •
في وسط وجنوب  ملیون 2.4( 3.7بعدد 

دجاجة ملیون  1.3العراق باالضافة الى 
=  كغم علف  53× ) بیاضة في كردستان

. طن 195



 1وعالوة على ذلك ، یتوقع أن یربى في العراق  •
ام في وسط وجنوب  456000(من االمھات  ملیون

و ، ) في كردستان 615000العراق باالضافة الى 
طائر في وسط وجنوب العراق  6500(جدة  26500

 55× )) جدة في كردستان 20000باالضافة الى 
.  طن 6  1=كغم 



ولذلك ، فان اإلجمالي المطلوب من •
االعالف لصناعة الدواجن في عام 

:  في العراق ھو  2010

الف طن 764

•  



الحد االدنىالمادة
الحد االعلى

Soybean Meal
1520كسبة فول الصویا

Yellow Corn
الذرة

2050

Wheat
الحنطة

2030

Barley
الشعیر

515



: وھذا یعني أن العراق بحاجة الى •
ألف طن ،  130كسبة فول الصویا نحو 
ألف طن ،  270الذرة الصفراء حوالي 

ألف طن  ،  190نحو العلفي القمح  
.ألف طن  100الشعیر نحو 

جدیر بالذكر ان معظم المواد العلفیة تستورد من •
الخارج وباسعار عالیة مما تؤدي الى ارتفاع تكالیف 

.االنتاج المحلي من البیض واللحم
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