
تربية وتحسين طيور داجنة 

جامعة ديالى -كلية الزراعة  



صناعة الدواجن العالمية 

تعتبر صناعة الدواجن موردا مھما للدخل القومي في الكثير من البلدان •
سواء عن طريق توفير الغذاء و با&خص البروتين الحيواني ذو النوعية 

الجيدة او عن طريق العائد ا6قتصادي الناتج عن تصدير منتجات الطيور 
حققت صناعة الدواجن تطورا كبيرا في مناطق عديدة من العالم . الداجنة 

منھا امريكا الشمالية ، اوروبا ، امريكا الجنوبية و اسيا تمثل بحصول 
قفزات كبيرة في ا6نتاج الذي وفر احتياجات المستھلك من اللحوم 

والبيض بنوعية جيدة من البروتين ونسبة منخفضة من الدھون وبأسعار 
.منخفضة نسبيا 

موقعا متميزا في صناعة الطيور الداجنة من  chickensويحتل الدجاج •
خMل مساھمته الكبيرة في ا6نتاج العالمي مقارنة ببقية انواع الطيور 

) 1( الداجنة ويمكن مMحظة ذلك من شكل 
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وم دجـاج بقية ا!نــواعلحـــوم ا!وز لحــوم البــطلحــوم الــروميبيض المائــدةلـح

ة ور الداجـن واع الطـي أـن

بليون باونــد

ا'ھمية النسبية للدجاج بين أنواع الطيور الداجنة في ا!نتاج العالمي 

يحتل الدجاج مكانة مھمة بين بقية أنواع الطيور الداجنة من حيث ا'ھمية ا!قتصادية ، وتأتي ھذه 
ا'ھمية من خ2ل المساھمة الكبيرة في تلبية احتياجات السوق العالمية من البروتين الحيواني بصورة 

.لحوم صالحة ل2ستھ2ك البشري و بيض المائدة



ھيكلية واسلوب ادارة صناعة 

  الدواجن العالمية

لقد حدثت تغيرات كبيرة في ھيكلية صناعة الدواجن العالمية و في 

اسلوب ا!دارة وا:نتاج فقد تحولت صناعة الدواجن اليوم الى سيطرة 
عدد محدود من المجموعات التجارية متعددة الجنسيات تشكلت بفعل 

اندماج عدد من الشركات الكبيرة للدواجن وھي تسيطر حاليا على 
نسبة عالية من السوق العالمية وتمتلك ھذه الشركات قطعان ا!صول 
ومعامل انتاج ا!ع2ف الضخمة والتقنيات الحديثة في ا!نتاج اضافة 
الى مواقع تصنيع المنتجات ، وفيھا يأتي عمل شركات انتاج الدواجن 
متحدا ومتكام2 مع شركات انتاج و تصنيع ا!غذية لضمان قروض 

.اكبر وأصبح نظام التعاقد في ا!نتاج العالمي ھو السائد 



 Contractتقوم ھذه التجمعات التجارية بإدارة ا6نتاج الواسع من خMل نظام التعاقد 
system  نتاج لھذه الشركاتSمع المزارعين لتربية الدجاج وفق شروط ا6دارة وا .

وفق من انتاج بيض المائدة %  90من فروج اللحم وحوالي %  95وحاليا يتم انتاج  
.نظام التعاقد 

في معظم الدول المتقدمة في صناعة  1960ان ھذا ا6سلوب بدء العمل به في عام  
%  98و %  95الدواجن وكان ناجحا جدا في الو6يات المتحدة والبرازيل حيث يمثل 

.من انتاج فروج اللحم في البلدين على التوالي 

:من امثلة ھذه التجمعات التجارية الناجحة 
التي ظھرت من اندماج  شركات    Aviagen groupمجموعة 

Ross ,  Arbor Acres , Lohmann, 
Nicholas turkey breeding farms   و تمثل حاليا اكبر تكتل في السوق العالمية

%  S44نتاج أصول التربية لفروج اللحم وأفراخ الرومي حيث تسيطر على حوالي 
.من حصة السوق العالمية 

ھيكلية واسلوب ادارة صناعة 

  الدواجن العالمية



-Cobbالمجموعة التي تأتي بالمرتبة الثانية ھي  Vantress  والتي
من حصة %  33تنتج أفراخ فروج اللحم   و تسيطر على حوالي 

 .السوق العالمية
Merial group ترتبط بھا مجموعة شركات متحدة مثل

 British United Turkeys    و
British United Turkeys of America  والتي تنتج أفراخ

تقوم بإنتاج أفراخ فروج اللحم  Hubbard/ISAالرومي بينما 
HubberdبعMمات تجارية ھي  , ISA  وShaver  و تسيطر على

من السوق العالمية وتنتج كذلك الدجاج البياض بعMمات %  10حوالي 
Babcockتجارية ھي  , Hubberd-ISA  وlines Shaver.

ھيكلية واسلوب ادارة صناعة 

  الدواجن العالمية







معوقات تطور صناعة 
الدواجن في العراق

ارتفاع تكاليف ا!نتاج الناتج عن اعتماد الصناعة  -1
على استيراد فقرات مھمة من مستلزمات ا!نتاج مثل 

و يجعلھا . ا!فراخ ، التغذية و اللقاحات وا'دوية 
عرضة لتقلبات السوق العالمية و يحدد من ربحية 

.العملية ا!نتاجية 

ا!نتاج المحلي المنخفض من المحاصيل مثل الذرة -2
الصفراء و الحبوب الزيتية عزز زيادة تكلفة ا!نتاج 

.في مزارع الدواجن العراقية 

منافسة الدجاج المجمد المستورد للدجاج المنتج  -3
محليا في السوق العراقية نتيجة انخفاض سعر الدجاج 

المستورد ، علما ان الدجاج المستورد قد يكون خاضعا 
للغش بحقنه بالماء المخلوط بمسحوق البروتينات غير 

.الصالحة ل2ستھ2ك البشري 



معوقات تطور صناعة 
الدواجن في العراق

اعتماد اصحاب حقول الدواجن على الدعم  -4
الحكومي لمستلزمات ا!نتاج ، مما جعلھا حالة تحت 
العناية المركزة ، وان قطع ھذا الدعم أدى الى ترك 

.المزارعين لحقولھم 

نظام التشغيل لصناعة الدواجن العراقية غير فعال  -5

حيث يعتمد على المزارع الصغيرة المستقلة ، وھو 
اسلوب أثبت انه غير منافس أمام نظام الشركات 

المتكاملة المتبع بشكل عام في الدول المتقدمة في ھذه 
.الصناعة 



معوقات تطور صناعة 
الدواجن في العراق

ان ا!تجاه التنازلي 'عداد مربي الدواجن مستمر  -6
وحصة المنتج المحلي من السوق العراقية تنخفض 

باستمرار دون ان يتصدى لھذا الوضع جھة رسمية او 
.اكاديمية بالدراسة لوضع الحلول 

وبسبب عدم وجود احصائية حديثة لحصة المنتج 
المحلي في السوق العراقية يمكن ا!ستعانة بالدراسة 

:ا!تية  2006المنشورة 



معوقات تطور صناعة 
الدواجن في العراق

تأثير ا!وضاع ا!قتصادية غير المستقرة في العراق  -7

ولحد ا!ن ، أثرت بدرجة كبيرة على اداء صناعة  1990منذ 
فروج اللحم في العراق ويمكن م2حظة ذلك تذبذب انتاج فروج 

:اللحم 

  1988بينما استعاد انتاج بيض المائدة مستويات مقاربة لمستوى ا!نتاج 



الفوائد التي يمكن تحقيقھا من تطور صناعة الدواجن العراقية

.مورد للدخل القومي يساھم في تنوع مصادر الدخل القومي  -1
توفير فرص العمل لشريحة واسعة من المواطنين خصوصا في  -2

.المناطق الريفية 
تجھيز المستھلك بمصدر غذائي غني بالبروتين و مستوى منخفض  -3

.بالدھون مقارنة باللحوم الحمراء 
التشجيع على زراعة المحاصيل التي تحتاجھا صناعة الدواجن حيث  -4

يرتفع الطلب على محاصيل الذرة الصفراء ، الذرة البيضاء و محاصيل 
الحبوب الزيتية ا!خرى التي تستخدم بصورة واسعة في تغذية فروج 

.اللحم ، وبذلك تساھم في تنشيط ا!نتاج في القطاع النباتي 
.استخدام السماد الناتج عن تربية الدجاج في تحسين خصوبة التربة  -5



الحلول المقترحة :عادة بناء صناعة الدواجن في العراق 

الخطوة الضرورية لبناء صناعة دواجن كفوءة ومنافسة للمنتج  -1
المستورد ھو اعتماد ھيكل جديد للصناعة يعتمد على نظام التعاقد مع 
الشركات المتكاملة لتشغيل حقول الدواجن المتوقفة عن العمل ويتيح 

ادخال التقنيات الحديثة في التربية وا:نتاج و نقل الخبرات ، والمقترح 
قيام مديريات الزراعة او ا!تحاد العراقي لمنتجي الدواجن بدور الوسيط 

.بين المربين والشركة المستثمرة للتفاوض وإبرام العقود 

حماية المنتج المحلي من المنافسة القوية للدجاج المجمد المستورد  -2
في السوق المحلية و ذلك بوضع الضرائب على البضاعة المستوردة 

ويدخل في ھذا . اسوة بدول ا!تحاد ا'وربي مث2 لحماية المنتج المحلي 
ا!تجاه تأسيس جمعيات حماية المستھلك التي تدقق في المعايير القياسية 

للمنتج الغذائي  والكشف وا:ع2ن عن عمليات الغش للبضاعة 
المستوردة والمحلية والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتج المطابق 

للمواصفات المعتمدة ، وھي بذلك تمثل حماية للمنتجين الملتزمون 
.بالمعايير القياسية 



الحلول المقترحة :عادة بناء صناعة الدواجن في العراق 

تشريع القوانين التي تشجع ا!ستثمار في قطاع الدواجن و نقل  -3
التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ا!نتاج واعتماد ا!نتاج الواسع بد! 

.من المزارع الصغيرة 
تنظيم دورات للتدريب الفني للمربين بالتنسيق بين كليات الزراعة و  -4

مديريات الزراعة و ا!تحاد العراقي لمنتجي الدواجن لتطوير مھارات 
.المربين و اساليب ا!نتاج 

وضع مشروع بحثي بعيد المدى لتكوين خطوط ا!صول للدجاج في  -5
العراق يعتمد على ا!نتخاب الوراثي المتفوق في ا!ستفادة من ع2ئق 
تعتمد في مكوناتھا على ا!نتاج المحلي لتقليل كلفة ا!نتاج و ما يتبعه 

.من زيادة كفاءة المنتج المحلي في المنافسة  مع المنتج المستورد 












