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 األغنام والماعز أهمية 

 : أقسام عدة إلىالستفادة ا حسب األغنام تقسيم

 أىم ومن األنسجة معامل في يستعمل كبيرة بكميات صوف تنتج: الصوف أغنام 1-
 سم (01-5طول خصمة الصوف ) تتراوح  )المرينو ، الرامبولية ( األغنام ىذه أنواع

 .الصوف من عالية ةكثاف عمى تحتويو 

 من قميمة كميات عمى وتحتوي القامة بقصر األغنام ىذه تمتاز : المحم أغنام 2-

 اليمشاير، السفولك، ( األنواع ىذه أىم ومن المحم إنتاج وتربى لغرض الصوف
 )السوث

 صناعة في يستعمل الذي الحميب من كبيرة كميات تتميز بانتاج  : الحميب أغنام 3-
 الجبمي ( األنواع ىذه أىم ومن العالية الغذائية القيمة ذات األلبان منتجات من العديد

 )الشامي ،

 ) والحميب والمحم الصوف( ينتج األغنام من النوع ىذا الغرض ثالثية أغنام 4-

 . العواسي أغنام ىي األنواع ىذه أىم ومن

 

نتاج تربية تعتبر*  الحيواني وذلك ألنها  اإلنتاج فروع أهم من العراق في األغنام وا 

 . السكان من كبير لعدد الرئيسية المينة-0

 . غيرىا عن األغنام لمحوم المنطقة أىالي تفضيل-2

 (.الطبيعية المراعي)الباىظة العمف تكاليف إلى احتياجيا عدم -3
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 األغنام تربية مزايا

 .  مكمفة غير إنتاجية حيوانات األغنام - 0

 (سماد، حميب ، الجمود صوف ،لحم) الربح مصادر وتعد السريعة المال رأس دورة-2

 .في التربية  شديدة لخبرة ال تحتاج - 3

 . الحقمية المحاصيل بقايا استعماليا - 4

 .  كاألبقار أخرى حيوانات مع تربيتيا يمكن - 5

 العراق في األغنام لحوم إنتاج نقص أسباب

 . سنوات (6 ) عن تقل صغيرة بأعمار النعاج ذبح- 0

 .  الحوامل النعاج ذبح- 2

 كغم  35 عن العام وزنيا يقل والتي فطاميا قبل أي العمر الصغيرة الحمالن ذبح- 3

 .  الحروب -4

 .  التيريب- 5

 .  والمقاحات األدوية فعالية عدم األدوية قمة العممية الناحية تدىور- 6

 .  ونوعا كما األعالف وقمة الطبيعية المراعي وتدىور قمة- 7

 .  المربيين من لكثير السيئة اإلدارة- 8

 وقمة الصحيحة التربية طرق عن المربيين من لكثير العام الثقافي الوعي قمة- 9
 . الحيوانية والمعارض الحيواني اإلرشاد
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 ز:ــالماع

في خصائصو وصالحيتو النسبية لمماعز نتيجة كونو حيوان متميز تأتي األىمية 
لممعيشة في االراضي الصحراوية ، والقدرة عمى تسمق الجبال لمبحث عن غذائو 

 وسيولة رعايتيا .

 الماعز تربية مزايا

 . الرعاية سيمة الحركة، كثيرة المنظر جميمة الحجم صغيرة حيوانات-0

باإلضافة الى االراضي غير  حديثا المستصمحة األراضي في تربيتيا تصمح-2
 . المستصمحة واالستفادة من سمادىا لرفع خصوبة ىذه االراضي

 فال يحتاج الى رأس مال كبير لتكوين قطيع من الماعز . الواحدة، ثمن رخص -3

 وذات الحقمية المخمفات لكافة كانسو حيوانات فيي وغذائيا تربيتيا تكاليف قمة-4
 . ىاألخر  بالحيوانات بالمقارنة لمغذاء عالية تحويمية كفاءة

 .يوائياإل بسيطة مظالت ويكفي خاصة حظائر إلى تحتاج ال-5

 .الواحدة البطن في عالية التوأم إنتاج نسبة أن حيث مرتفعة تناسمية كفاءة ذات-6

 فمحوميا وبالتالي منخفضة بو دىنال نسبة أن اكم ممتاز طعمو عزاالم حمل -7
 .الشرايين بأمراض اإلصابة لتقميل مفضمة

 

 الماعز: تربية

 ولحميا حميبيا من لالستفادة بيا واالعتناء الماعز من المميزة األصناف اختيار ىي 
 دون الخراف مثل األخرى الزراعية الحيوانات بجانب الماعز تربية يمكن، و وجمدىا
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 يكون والذي فعال، بشكل السيئ الغذاء الماعز ييضم. الجودة قميمة مراعي في مشاكل
 وقميمة القاحمة األماكن في الماعز تربية يمكن. األخرى الزراعية لمحيوانات جاذبية أقل

 .نسبيا الموارد

 وينتج الكبيرة والقرى المدن ضواحي في الحميب ماعز يعيش : الحميب ماعز-أ
 حميب يعتبر اذ األبقار حميب عن الماعز حميب ويختمف الحميب من جيدة كميات
 تكون الماعز حميب في الدىن حبيبات الن األبقار حميب من ىضما أسيل الماعز
 لألطفال الماعز حميب يعطى ما وغالبا ىضميا يسيل وممساء الحجم صغيرة

 كما ىو :الشامي ماعز وساللة )السانين ماعز ساللة( األنواع ىذه أىم من. والمرضى
 مثل مجاورة أخرى بمدان في ينتشر لكنو الشام بالد من اصمو ينحدر اسمو عميو يدل
 .ومصر الخميج دول

 
 ( ساللة ماعز السانين14شكل )
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 بشكل النمو عمى بقدرتيا تتميز افريقيا، جنوب من أصميا ساللة وىي :المحم ماعز-2
 وزن يتجاوز أن ويمكن اليوم في غرام 215 ب يقدر يومي نمو تحقق حيث سريع
 .االطمس وساللة البور ساللة ىي األنواع أىم من و غمك 60 التيس

 
 األطمس ماعز ساللة( 54) شكل

 

 


