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  أثر التحسين الوراثي للخلط 

قتصادي الوضع االبين الماعز الشامي والماعز البلدي على 

   واالجتماعي لمربي الثروة الحيوانية
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  الملخص
  
  

شامي       اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح ة أث ى معرف سي إل شكل رئي ة ب دفت الدراس ه
ة الهاشمية        الماعزوالماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتماعي لمربي         ة األردني .  في المملك

اعز،  آما هدفت الدراسة إلى إعطاء خلفية عن الثروة الحيوانية في المملكة، ووصف طرق تر         بية الم
ي          ة لمرب صادیة واالجتماعي اعز وتحدید الخصائص االقت ة الدراسة، ووضع توصيات           الم  في منطق
 .ومقترحات لسياسات مستقبل تربية الماعز بالمملكة

  
داف     ق أه ى تحقي ؤدي إل راءات ت ى أسس وإج ة عل ذه الدراس ي ه ة ف ة المتبع تندت المنهجي اس

ربين في          الدراسة عن طریق جمع بيانات ومعلومات عن       اعي لهؤالء الم  الواقع االقتصادي واالجتم
ى    ، جرش ، الزرقاء، الكرك، معان، الطفيلة،مأدبا، عمان: ثماني محافظات هي  ون، ليصار إل  وعجل

الي    ة، وبالت ن المحافظات الثماني ة م ـة المكون ة الدراس ي منطق ربين ف ـن للم توصيف الوضع الراه
دي عن              الخروج ببعض التوصيات التي تفيد في زیاد       اعز البل وراثي للم ة التحسين ال ة االهتمام بعملي

  ).المهجن(طریق تهجينه مع الماعز الشامي، ومن ثم الترآيز على تربية الماعز الخليط 
  

 بما فيها المسطحات المائية، وبلغ عدد 2 ألف آم89.3تبلغ المساحة اإلجمالية لألردن نحو 
 986 ألف نسمة سكان حضر ونحو  4614حو  ألف نسمة، منهم ن5600 نحو 2006سكانها لعام 

، ویقدر معدل النمو السكاني 2آم/  نسمة63ألف نسمة سكان ریف ، وتقدر الكثافة السكانية بنحو 
  %. 2.3بنحو 

  
إقليم الشمال وإقليم الوسط وإقليم الجنوب، وبلغ عدد : تشمل أقاليم 3وتقسم األردن إلى 

والبلقاء والزرقاء ومأدبا وإربد والمفرق وجرش ) العاصمة(عمان:  محافظة هي12المحافظات 
  .  قضاًء55 لواءًا و51وعجلون والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وتضم هذه المحافظات 

  
بأسعار السوق، في % 2.5بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي نحو 

. 2005هذا الناتج خالل عام من % 55حين آانت مساهمة قطاع اإلنتاج الحيواني تزید عن 
اإلجمالي، إال أن الزراعة تمثل وبالرغم من انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 

 واحدًا من القطاعات األساسية لالقتصاد الوطني وتلعب دورًا أبعادها االقتصادیة واالجتماعية،في 
  .ي وآسب العمالت الصعبةمرآزیًا في تعزیز األمن الغذائي وتحسين الميزان التجار

  
 1901 ألف رأس، منها 2502 نحو 2005 أعداد الثروة الحيوانية في األردن في عام بلغت

 ألف رأس إبل، تنتج 13 ألف رأس أبقار و72 ألف رأس ماعز و516و) َضأن(ألف رأس أغنام 
 في إنتاج وتساهم األبقار.  ألف طن من الحليب231 ألف من اللحوم الحمراء و16حوالي جميعها 

من % 36.5من إجمالي اإلنتاج المحلي من الحليب الطازج، آما تساهم بإنتاج نحو % 77أآثر من 
والماعز أیضًا بإنتاج ما نسبته ) الضأن(آما تساهم األغنام . اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء

من % 62ل عن من إجمالي اإلنتاج المحلي من الحليب الطازج، باإلضافة إلنتاج ما ال یق% 23
  .إجمالي اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء

  

  
  



II 

  
 إلى 2005یأتي الماعز في المرتبة الثانية من حيث األهمية العددیة، حيث وصلت في عام 

 ألف رأس، وآذلك من حيث أهميته في إنتاج اللحوم الحمراء والحليب السائل، حيث 516نحو 
من إجمالي % 9 إنتاج اللحوم الحمراء في المملكة ومن إجمالي % 17.4یساهم بإنتاج ما نسبته 
  .إنتاج الحليب الطازج

  
 ألف رأس من إجمالي الماعز في األردن، 495 نحو 2005بلغت أعداد الماعز البلدي في عام 

  . رأس لنفس العام12800الماعز الهجين  رأس ، و8400أعداد الماعز الشامي نحو و
  

وبلغ عدد المربين الذین تمت مقابلتهم وملء استمارة شملت عملية المسح مربِّي الماعز، 
من هؤالء المربين بأن طریقة الرعي % 51أفاد نحو وقد .  مربيًا93البحث معهم في زیارة واحدة 

أما بالنسبة لطریقة رعي . مترحلةمنهم بأنها % 49، بينما أفاد نحو مستقرةبالنسبة للماعز البلدي 
منهم بأنها مترحلة، في % 67 المربين بأنها مستقرة، بينما أآد من% 33الماعز الشامي، فقد أآد 

من هؤالء المربين بأن طریقة الرعي المتبعة بالنسبة للماعز الخليط مستقرة، % 88حين أقر 
  . فقط أقر بأنها مترحلة% 12و

  
من المربين أن الماعز الخليط له مقدرة جيدة على الرعي في المناطق % 88أجاب نحو 

 أن الماعز البلدي له نفس المقدرة على الرعي في المناطق هممن% 51ي حين أجاب نحو الوعرة، ف
منهم بأن الماعز الشامي مقدرته ضعيفة على الرعي في المناطق % 33الوعرة، بينما أجاب نحو 

  .الوعرة
  

تنحصر  أن من أهم المشاآل التي تواجه تربية الماعز بشكل عام في األردن آما بينت الدراسة 
عدم توفر قلة رأس المال، قلة المرعى، صعوبة عملية الرعي، ي خمسة مشاآل رئيسية، وهي ف

وقد تراوحت نسبة المربين الذین أبدوا بآرائهم حول هـذه المشـاآل وذلك . األعالف، وغالء األعالف
ة  المربين في منطق عددمن إجمالي% 52.7و% 47.3 مابين  لنوع المشـكلة التي تحدثوا عنهاتبعًا

  . الدراسة
  

من ناحية أخرى، ولدى سؤال المربين عن مدى مقدرة أنواع الماعز على مقاومة األمراض 
منهم أن الماعز الخليط له مقدرة ضعيفة على ذلك، في حين أجاب نحو % 88واآلفات، أجاب نحو 

م یجب من المربين أن الماعز البلدي له مقدرة جيدة على مقاومة األمراض واآلفات، بينما ل% 51
% 33أحد من المربين بأن الماعز الشامي له مقدرة جيدة على ذلك، بل على العكس أجاب نحو 

  .منهم بأن الماعز الشامي مقدرته ضعيفة على مقاومة األمراض واآلفات
  

 نتائج المسح الميداني لمحافظات المملكة في منطقة الدراسة أن من بين أرباب األسـر بينت
 من اإلناث یمثلون نحو 1 من الذآور و92 رب أسرة، یوجد نحو 93هم الكلي المبحوثة والبالغ عدد

وبينت نتائج المسح الميداني أن أعمار . على التوالي من العينة المبحوثة% 1.08و % 98.92
   سنة آأعلى 84 سنة آأدنى عمر و22المربين المبحوثين في منطقة الدراسة تراوحت بين 

  
  



III 

  
% 25.8 سنة وما دون نحو 40 سنة، وتبلغ نسبة من هم بعمر 48ينة عمر، ومتوسط العمر لكل الع

من إجمالي % 74.2 سنة یمثلون نحو 40م عن ـد أعمارهـمن إجمالي العينة، في حين أن من تزی
وبلغ .  سنة45فقـد بلغ متوسـط أعمارهن ) ربات األسـر(أما بالنسـبة للمربيات . العينة المبحوثة

 من 356 أسرة، منهم 93 فردًا ضمن 708لمربين في منطقة الدراسة العدد الكلي ألفراد أسر ا
على التوالي من المجموع الكلي ألفراد % 49.72و % 50.28 من اإلناث یمثلون 352الذآور و 

 7.67ویبلغ متوسط حجم األسرة في العينة المبحوثة في منطقة الدراسة آكل نحو . أسر المربين
مبحوثين طابع األسر النوویة واألسر الممتدة، وال وجود لألسر ویغلب على أسر المربين ال. فردا

  .المرآبة في العينة
  

، وبين %25.81 سنة بلغت 40-20نسبة المتعلمين بين الفئة العمریة وأوضحت الدراسة أن 
آما %. 12.9 سنة وما فوق نحو 65، وبين الفئة العمریة %61.29 سنة 64-41الفئة العمریة 

أظهرت النتائج أن األمية بين الفئات العمریة الثالث للمربين تزداد مع تقدم العمر، حيث بلغت نسـبة 
، وبين %6.45 سنة 64 -41، وبين الفئة العمـریة %3.23 سنة 40-20مـریة األمية بين الفئة الع

  %. 8.60 سنة وما فوق 65الفئة العمـریة 
  

آما أظهرت نتائج المسح الميداني تباینًا في نسبة أهمية مصادر الدخل بالنسبة للمربين حسب 
نخفضت تربية الماعز مستواهم التعليمي، إذ لوحظ أنه آلما ارتفع المستوى التعليمي للمربي ا

آمصدر رئيسي لدخله، وفي ذات الوقت ازدادت نسبة من یعتبر العمل في القطاع العام المصدر 
  . الرئيسي لدخله آلما ارتفع مستواه التعليمي

  
منهم ال % 84.8أظهرت دراسة الحالة الصحية ألفراد األسر المبحوثة في منطقة الدراسة أن 

من أفراد األسر المبحوثة من عدم % 15.2لصحية ، بينما یعاني یعانون من عدم توفر الخدمات ا
 .توفر الخدمات الصحية

  
، والمتزوجين %3.23أن نسبة العزاب بلغت ألسر أظهرت نتائج البحث الميداني ألرباب ا

من المربين یقومون % 41ومن ناحية أخرى، بينت نتائج المسح الميداني، أن نحو %. 96.77
  .غير تربية الماعزبأعمال إضافية أخرى 

  
من أسر العينة یأتي دخلها من تربية الحيوان، ودخل % 42 أن نحو أوضح تحليل البيانات

یأتي دخلها من الراتب التقاعدي، % 28و ،من هذه األسر یأتي من راتب الوظيفة الحكومية% 15
 على تعتمد في دخلها% 3ومن هذه األسر تعتمد في دخلها على العمل الحر، % 6.5آما أن 

تجاریة  المحال الالتجارة، في حين أن األسر التي تعتمد في دخلها على المشاریع والقطاع الخاص و
   .%5.5لم تتجاوز نسبتها 

  
 آالف دینار، 5من المربين یقل دخلهم السنوي عن % 73بينت نتائج المسح الميداني أن 

 .  آالف دینار9-7بين یتراوح دخلهم % 5.4 آالف دینار، و 7-5یتراوح دخلهم بين % 15و
  

من أسر العينة % 31.2 نحو، وأن هاقل من دخلأ تنفقمن األسر % 19.4بينت الدراسة أن 
، في حين أن نسبة األسر التي یزید إنفاقها السنوي عن دخلها  مع أنفاقها السنويیساوي دخلها
ى دخلهم من المربين یزید إنفاقهم عل% 59نحو و. المربينمن إجمالي .% 49.4وصلت إلى 

  .هو القروضالمالي أن المصدر الرئيسي لتغطية عجز أسرهم و ،السنوي
  
  



IV 

ن نسبة توزع الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسة أبينت نتائج المسح الميداني آما 
فمثال بلغت نسبة اإلناث الكبيرة والذآور الكبيرة . یختلف حسب نوع الماعز حسب الجنس

 بينما بلغت هذه النسبة للماعز .على التوالي،%25.5و% 2.8و% 71.7 والوالدات للماعز البلدي
في حين بلغت هذه النسبة للماعز الخليط . على التوالي ،%32.6و% 5.1و % 62.3الشامي 

أي أن نسبة الوالدات مرتفعة في . للمواليد% 25للذآور الكبيرة و% 4.2لإلناث الكبيرة و% 70.8
 . لماعز البلدي والماعز الخليطالماعز الشامي مقارنة بكل من ا

  
 76.2أظهرت نتائج المسح الميداني أن متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز البلدي بلغ 

 دینار، في حين بلغ متوسط 208.5دینار، آما بلغ متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز الشامي 
  . دینار113.6قيمة الرأس الواحد من الماعز الخليط 

  
متوسط  دینار، آما بلغ 33.6 قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز البلدي سنویًامتوسط بلغ 

توسط قيمة  دینار، في حين بلغ م56.4 قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز الشامي سنویًا
ة توسط قيمآما بينت الدراسة أن م.  دینار35 منتجات الرأس الواحد من الماعز الخليط سنویًا

  . دینار38.1 الواحد من الماعز بلغت حواليمنتجات الرأس 
  

 للماعز تترآز في محافظتي التربيةمن إجمالي قيمة تكاليف % 42.7الدراسة أن نتائج بينت 
والطفيلة %) 12.7(، ومن ثم تليها آل من محافظات عمان %)16.1(وجرش %) 26.6(الزرقاء 

  %).5(رًا محافظة الكرك وأخي%) 7.3(ومعان %) 8.6(ومأدبا %) 11.5(وعجلون %) 12.3(
  

الواحد من الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسة نحو تربية بلغت قيمة تكاليف الرأس 
 دینار، فإننا نجد أن 38.1 یبلغوإذا ما علمنا أن متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز .  دینار34.5

 متوسط ربح الرأس الواحد فإني وبالتال.  دینار3.6متوسط ربح الرأس الواحد من الماعز یساوي 
  .  دینار3.6 یبلغمن الماعز 

  
تشير نتائج الدراسة إلى تفوق الماعز الهجين على الماعز البلدي في نسبة العائد الصافي على 

لكل من الماعز البلدي والهجين على التوالي بينما تحليل % 0.5-%1.14 بلغ حيثرأس المال 
  . نهماالتباین لم یظهر أي فرق معنوي بي

  
 التي یجب أخذها بعين االعتبار للنهوض المهمةتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 

توزیع  االستمرار بخاللمن ن بشكل عام، وبالماعز بشكل خاص، الثروة الحيوانية في األردواقع ب
، والتوجه ، وزیادة عدد العيادات البيطریة بالقرب من مناطق تواجد تربية الماعز واألغناماألعالف

تفادة من آفاءتها اإلنتاجية العالية في الحليب ـنة للماعز لالسـالالت المحسـنحو إدخال وتربية الس
   وتربيتها ضمن مزارع مكثفة یتبع ،اميـواللحم آالماعز الش

  
  
  
  
  



V 

  
  
  

فيها أساليب التربية الحدیثة، والعمل على إقامة جمعيات تعاونية لمربي الماعز لتقوم بتأمين 
عالف واألدویة ألعضائها، وتطویر المحطات الحكومية واالستمرار بإجراء الدراسات واألبحاث األ

مربي إلنتاجية لها لتكون نموذج یحتذى به من قبل الوراثية للماعز البلدي والهجين لرفع الكفاءة ا
  :األغنام والماعز في تغيير طریق تربيتهم التقليدیة، آما رآزت هذه التوصيات على

  

ل فریق وطني من المتخصصين في وزارة الزراعة والمرآز الوطني للبحث واإلرشاد تشكي -
الزراعي والجامعات والمؤسسات العلمية والزراعية لوضع خطط عمل تتضمن البحث العلمي 
في مختلف جوانب تربية الماعز وإنتاجيته وإجراء الدراسات واألبحاث العلمية للوصول إلى 

اجية والوراثية للماعز وخاصة للماعز الهجين بالتعاون مع المرآز معرفة آافة الجوانب اإلنت
  ) .أآساد ( العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

  

 تحسين وتطویر إنتاجية الماعز الهجين والشامي تهدف إلىإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالماعز  -
  ) .أآساد ( والبلدي بالتعاون مع المرآز العربي 

  

ة االهتمام والدعم لمحطة الواال لتربية الماعز الشامي باعتبارها مصدر رئيسي مهم لتوفير زیاد -
ذآور الماعز الشامي بأعداد جيدة وتوزیعها على مربي الماعز البلدي والهجين لتحسين إنتاجية 

رآز قطعانهم من الحليب والتوائم والزیادة الوزنية للمواليد آونها محطة إقليمية یشرف عليها الم
  ) .أآساد ( العربي 

  

التأآيد على االهتمام بتربية الماعز الهجين الرتفاع نسبة العائد الصافي على رأس المال مقارنة  -
 .بالعائد الصافي للماعز البلدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Th-2008 

   مـتقدي
  
  

  

وطن العربي      يتميز ددًا      ال ه ع ًا من       بأمتالآ رًا ومتنوع روة آبي ة    الث تج  الحيواني ر من     تن  أآث

ات        4.3وومنتجاته  مليون طن من الحليب  24.1 ى آمي راء، إضافة إل  مليون طن من اللحوم الحم

ل عام          ة       . آبيرة من الجلود والوبر والصوف والشعر آ و    ورغم ضخامة األعداد الحيواني طن  في ال

ات  إنتاجها اليفي     إال أن  العربي س  بمتطلب ساء،         ال ذاء والك دة من الغ وم    كان المتزاي ذلك تق  معظم   ول

  . للمربينمردودًا اقتصاديًا وفرص عملهذه الثروة  توفر آما. باستيرادهاالدول العربية 
  

اون و  الدراساتنفذ المرآز العربي عددًا من     المشروعات في مجال الثروة الحيوانية، بالتع

ة          ة         والوثيق مع الجهات المعنية في الدول العربي ة والدولي ة العربي ، المنظمات والمؤسسات العلمي

ة،      من أهمها دراسة مسح وحصر      وفي مجال تحسين إنتاج الماعز،       موارد الماعز في الدول العربي

اعز   ين الم ة ب ة المتبادل ات الغذائي دو    ،العالق ي ال اعز ف روق الم وعة ع ام، وموس ل واألغن ل  اإلب

  .العربية
  

وريا         ن س ل م ي آ شامي ف اعز ال ار الم سين وإآث ات لتح ي محط ز العرب شأ المرآ ا أن آم

وفيرواألردن  ة المحسنة لت ادة الوراثي ةل الم دول العربي ة  بهدف تحسين ،ل اعز نوعي وير الم وتط

سنوية بأعداد المشروعات والدراسات،              المرآز العربي     يقوم، آما   إنتاجه ه ال  وضمن خططة عمل

  .المربينوأستقرار  إلى تطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية وزيادة دخل هادفًا
  

ة لتكون                إنجاز  قام المرآز العربي ب   و دول العربي ة في ال صادية واجتماعي عدة دراسات اقت

شكل عام                ة ب ات الزراعي مرجعًا هامًا للدارسين والباحثين في مجال تحسين أوضاع مربي الحيوان

شكل خاص،          اعز ب اج الم ة  وفي مجال إنت راز أهمي ة لإل   إلب اعز العربي ا  فادة ست  عروق الم في  منه

  .تهامادتها الوراثية وتحسين إنتاجيتبادل 
  

  
  
  
  



  
ة  ة، وتلبي دول العربي ي وال ز العرب ين المرآ ائم ب ي الق اون العلمي والفن ار التع وضمن إط

ر     و بتنفيذ دراسة اقتصادية     ،لرغبة وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية       ة عن أث اجتماعي

اعي   الوضع االقتصادي و     علىالتحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي          االجتم

د           اعز ُيع رًا لكون الم أهم  من  لمربي الماعز في األردن، قام المرآز العربي بتنفيذ هذه الدراسة نظ

  . في المملكة األردنية الهاشميةالمصادر الرئيسية للثروة الحيوانية
  

ل  ذيإن التحلي ه ال ذه  تقدم ة ه ين الدراس ي األردن     اتب اعز ف ي الم راهن لمرب ع ال لوض

ا  تفادة منه ل ا واإلس ن قب اعز،     م ة الم ين بتربي ين والمهتم وف لفني ا ت يم   آم ة التقي دة لعملي ر قاع

ي       ربين ف راهن للم ع ال اعي للوض صادي واالجتم سياسات   األردناالقت راءات وال راح اإلج ، واقت

  .والبرامج للنهوض بتربية الماعز
  

  .وفقنا اهللا جميعا للتعاون البناء لما فيه خير األمة العربية   

  

  الدآتور  
  رفيق صالح

  المدير العام  
 



  مقدمـــة
  

    

ر  ة،   يفتق وارد المائي ى الم ي إل وطن العرب تمرار دورات ال ساحات  واس اف وضيق الم الجف
ة       المروية والمطرية،    در عطاء          ات الحيوان  مما يتطلب التوجه نحو تربي ة واألق ر مالءم ضمن   األآث
  .هذه الظروف الصعبة

  

اطق المطري         ي المن ة ف ة الزراعي وث األنظم شروع بح ات م ت دراس د بين ذه  وق ذي نف ة ال
ة                       دولي للتنمي صندوق ال ل من ال ة بتموي ة واألراضي القاحل اطق الجاف المرآز العربي لدراسات المن

دول العربي              ) إيفاد(الزراعية   ة في عدد من ال وان في        ةوبالتعاون مع الجهات المعني ، أن إدخال الحي
دخل الزراعي بحدود                ام   % 40-20الدورة الزراعيـة تحت الظروف المطرية يزيـد من ال شكل ع . ب

وقد بينت دراسات أخرى أن اإلنتاج الحيواني يعد محور الحياة االقتصادية واالجتماعية في المناطق              
  .الرعوية والصحراوية

  

والماعز العربي بقدرته الفائقة على حفظ البقاء والعيش تحت مختلف الظروف البيئية ونظم                
ه وصعوبة الحصول         اإلنتاج وأوسع األقاليم المناخية، وبتكيفه مع ال       ر نوعيت ذاء وفق درة الغ جفاف ون

عليه، يعتبر بحق حيوان المناطق الجافة، ويلفت النظر إلى ضرورة االهتمام به بصورة متجددة مع                 
ا  ة بم ه اإلنتاجي ة من خصائصه وقدرات تفادة الكامل ه واالس ة بتجنب عيوب ائل الكفيل ة الوس اذ آاف اتخ

ة في سد العجز الحاصل       يحقق استغالل الموارد الطبيعية المت     نوعة المتاحة وبالتالي المساهمة الفعال
  . التزايد المضطرد في عدد السكاناء بالطلب المتزايد على الغذاء نتيجةلإليففي المنتجات الحيوانية 

  

اعز في          واهتم المرآز العربي بهذا النوع الحيواني،          ة الم اج وإنتاجي وضع أسس تطوير إنت
ة، و               ة ست أصدرالدول العربية، و   دول العربي اعز في ال وارد الم ا    دراسات قطرية حول م أصدر  منه

 المرآز العربي دراسات حول عروق الماعز ونظم إنتاجها من خالل    آما أجرى . دليل تغذية الماعز  
ربين  روالم ام المباش ز ذات االهتم ام و .المحطات والمراآ ز ق شامي المرآ اعز ال ور الم ع ذآ بتوزي

ن محط شامي  تحسياتالمحسن م اعز ال ار الم ه ن وإآث ة ل ة التابع ات الحكومي ربين والجه ى الم عل
  .المتعاونة

  

وطن العربي حوالي          المرآز العربي بأهمية الماعز      وإيمانًا من    داده في ال  113الذي يبلغ تع
ون رأس ي ولودوره  ملي ذائي العرب دعيم األمن الغ ي ت ة المحسنة من رضغف ادة الوراثي وفير الم  ت

ام          عروق الماعز    دة دراسات    بإنجاز   العربية تتضمن توصيفًا لها وتعريفًا بخصائصها اإلنتاجية، ق ع
  .اقتصادية واجتماعية لتحسين وزيادة دخل مربي الثروة الحيوانية في الدول العربية

  

ة     ة لرغب ة، وتلبي دول العربي ي وال ز العرب ين المرآ ائم ب ي الق ي والفن ار العلم وضمن اإلط
اعز          وزارة الزراعة األردني   شامي والم اعز ال ين الم ة بتنفيذ دراسة عن أثر التحسين الوراثي للخلط ب

ذ                ام المرآز العربي بتنفي اعز في األردن، ق ي الم اعي لمرب البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
جزءًا هامًا من القطاع     يعتبر  اإلنتاج الحيواني في المملكة األردنية الهاشمية       هذه الدراسة نظرًا لكون     

يال والي  ، إذ زراع ساهم بح ي  % 55ي اج الزراع ل اإلنت ن مجم ر، م صادر   ويعتب د الم اعز أح  الم
ي   ة ف روة الحيواني سية للث كالرئي ب   األردن وذل راء والحلي وم الحم اج اللح ساهمته بإنت الل م ن خ  م

  .آميات آبيرة من الشعر والجلودباإلضافة إلى إنتاج 
   



 

1Th- 1- دراسة اقتصادية للماعزاألردن

  
   الفصل األول-1

  الخلفية والمبررات
  
  
  :المظاهر الرئيسية للزراعة في المملكة األردنية الهاشمية 1-1
  
شام تحدها من                                           تقع المملكة ال    1-1-1 الد ال وب ب أردنية الهاشمية في جن

ة ا   شمال الجمهوري ة، ومن           ال يج العقب سعودية وخل ة ال ة العربي وب المملك سورية، ومن الجن ة ال لعربي
ة                ساحتها الكلي غ م ون   8,934الغرب فلسطين ومن الشرق المملكة العربية السعودية والعراق، تبل  ملي
  :هكتار، وتقسم األردن من الناحية الجغرافية والطبيعية إلى ثالث مناطق رئيسية هي

  

شكل:وادي األردن*  سبة ي ي   % 5,6  ن ا ف ى جنوبه ة إل مال المملك ن ش د م ة ويمت ساحة الكلي ن الم م
 م تحت سطح البحر، ويضم حوض     407-220المنطقة الغربية من األردن بانخفاض يتراوح مابين      

ة      اطق الزراعي م المن ن أه ة م ذه المنطق ر ه ة، وتعتب ة، ووادي عرب وار الجنوبي ر األردن، واألغ نه
وفر              لتوفر التربة الخصبة والم    ى ت صادر المائية من نهر اليرموك والمياه الجوفية والسدود، إضافة إل

  .اإلنتاج الزراعي على مدار العام وخاصة الخضار والفواآه
    

ة األرا*  ي المرتفع شكل:ض سبة ت ن     % 6.2  ن صل وادي األردن ع ة وتف ساحة األردن الكلي ن م م
ابين        ة         م 1500-600المنطقة الصحراوية وتتراوح ارتفاعاتها م ر آمي  عن سطح البحر، وتتلقى أآب

  .من األمطار وتسود فيها زراعة األشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية
  

ة   % 88.2ل  تشكَّ :البادية الشرقية *  ا  من المساحة الكلي ة            وفيه ا متدني  معدالت الهطول المطري فيه
  .وتعتبر منطقة المراعي الطبيعية

  
ام         5,6لهاشمية  يبلغ عدد سكان المملكة األردنية ا       1-1-2 ، 2006 مليون نسمة حسب إحصائيات ع

ارهم عن                        ل أعم ذين تق سكان ال سبة ال غ ن  15ويعتبر المجتمع األردني من المجتمعات الفتية حيث تبل
ارهم عن                        % 37,3سنة   د أعم ذين تزي سكان ال سبة عدد ال  65من مجموع عدد السكان في حين أن ن
  %.3,3سنة 

  
ر األ   1-1-3 اخ حوض البح سود من يض المتوسط ي مية  ب ة الهاش ة األردني ي المملك ل ف ث تهط حي

األمطار في فصل الشتاء ، وتتفاوت آميتها وتوزيعها من سنة ألخرى ومن منطقة إلى أخرى، حيث                  
ار  8,2 حوالي  2005بلغت آميات األمطار الهاطلة في عام  ا    3م ملي  التبخر  نتيجة  %89يضيع منه

  :هيفي األردن  مناطق بيئية مختلفة 4ويمكن تمييز . وارتفاع درجات الحرارة
  

  .من المساحة الكلية% 2.1 ملم وتشكل 400أمطارها أآثر من : المنطقة شبه الرطبة* 
  

  .من المساحة الكلية% 1.9 ملم وتشكل 400-300أمطارها تتراوح مابين: المنطقة شبه الجافة* 
  

  .من المساحة الكلية% 5.5 ملم وتشكل 300-200أمطارها تتراوح مابين: المنطقة الجـافـة* 
  

صحراوية*  ة ال ث : المنطق غ حي ن  يبل ل م ا أق ول المطري فيه شكل 200الهط م وت ن % 90.5 مل م
  .المساحة الكلية
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ة     % 10  نسبة  ألف هكتار تمثل   889  نحو تبلغ المساحة الصالحة للزراعة     1-1-4 من المساحة الكلي
ا     األردنية  في المملكة    ستثمر منه ار   247ي صالحة     % 27.8 شكلت  ألف هكت الي األراضي ال من إجم

  .2005للزراعة وفق إحصائيات عام 
  

ى       247وتتوزع المساحة المستثمرة البالغة        ار إل ة و          80 ألف هكت ار أراضي مروي  ألف هكت
ن    167 ر م رك أآث ول المطري يت ى الهط ا عل ي زراعته د ف ار أراضي تعتم ف هكت ا % 15 أل منه

  .للراحة وتجديد الخصوبة
  
ى                            1-1-5 ع عل ر متجددة تق ة غي ة وأحواض مائي اه جوفي اه في األردن من مي تتكون مصادر المي

ة     ن آمي ار، وم ن األمط سطحية م اه ال اري المي بالد، ومج ن ال ة م اطق مختلف ي من ة ف اق متفاوت أعم
ة              ر تقليدي اه متزايدة من المياه العادمة للمعالجة، ومن موارد مياه غي تقتصر مصادر    المحاله، و  آالمي

  .*وعلى حصته من مياه نهر اليرموك، األردن دن من المياه الجارية على نهراألر
 

ة     وارد المائي الي الم ون م 811.1  نحو  ت بالمتوسط في األردن بلغ  المتاحة  أن إجم في   3ملي
ام             ، 2003-2001السنة خالل الفترة     اح ع الي المت غ إجم ون م   999.4نحو    2005في حين بل ، 3ملي

ي المي  ز ف غ العج ذا بل ائي وله سنة زان الم ك ال ي تل و  ف ون م482.6نح ام 3 ملي ق احصائيات ع  وف
سبته    .2005 ا ن ا بم ستفاد منه ة % 6.8ي ة الجوفي ون  558.6 (للتغذي ان %4.2و، )3مملي  للجري

  .)3ممليون  345( السطحي
  
ي األردن    1-1-6 اه ف تعماالت المي ي  اس ري الزراع ي ال ة  ، تنحصر ف تخدامات المنزلي ي االس وف

صناع غ . يةوال ث بل تخدام حي ة لالس اه المتاح ات المي الي آمي ابينإجم ون م 999-810 م  خالل 3ملي
شرب    ، % 66-63  الزراعة منها نحو    في استعمل، 2005-2001الفترة   ات ال في حين استعملت لغاي

صناعة      % 5-4أما الباقي والبالغ نحو     ،  منها % 32-29واألغراض المنزلية نحو     .  فقد استخدم في ال
غ            متوسط  سيط نجد أن    وبحساب ب  د بل اه ق ي من المي رد األردن رة   نصيب الف  2005-2001 خالل الفت

و  سنة/ 3م 183-156نح داً ، ال ة ج ة قليل الغ   وهي آمي المي والب نن الع ع المق ة م / 3م 1000بالمقارن
 . وهكذا فإن األردن يعتبر من أقل دول العالم من حيث متوسط نصيب الفرد فيه من المياه .سنويًا

  
ة          1-1-7 ة والبيئي تعتبر الزراعة في األردن رآيزة أساسية للتنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعي

دًا     زال مول اع الزراعي الي اري، خصوصًا وأن القط زان التج سين المي ي تح ساهمتها ف ث م ن حي م
صناعة                 صادية األخرى وخاصة قطاعي الخدمات وال ل . أساسيًا للنشاطات في القطاعات االقت  ويتمث

ى          الجانب األهم من مساهمة القطاع الزراعي في التنمية االجتماعية في دوره في الحد من الهجرة إل
 حيث تشكل نسبة العاملين في هذا. المدن، وتوفير فرص العمل لسكان الريف والبادية

اع  ة     % 6القط ة البالغ ة الكلي وى العامل ن الق سمة 1,273م ون ن اع    .  ملي ساهمة القط ت م د بلغ وق
و الزراع الي نح ي اإلجم اتج المحل ي الن ساهمة قطاع  % 2.5ي ف ت م ين آان ي ح سوق، ف عار ال بأس

 .** 2005في خالل عام % 55اإلنتاج الحيواني حوالي 
  

___________________________________________________  
 2005، ردناأل إدارة اإلعالم والتوعية المائية، وزارة المياه والري" دليل الطلبة المائي (*) "
  .2006 آب –، وزارة الزراعة، المملكة األردنية الهاشمية 2005تقرير حالة القطاع الزراعي في األردن لعام (**) 
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ام          ل    ى أن  2005قد أشار تقرير حالة القطاع الزراعي في األردن لع اج ، إل حقق   الزراعي  اإلنت

و           زارع       خالل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي معدالت نم اطق الم ة نتيجة لتوسع من مرتفع
تثمار في القطاع الزراعي             وإدخال تقنيات إنتاج حديثة، وتوف     المروية، وخاصة  (ير بيئة مناسبة لالس

ى    ، وإقامة مشاريع الثروة الحيوانية على المستوى التجاري،         )زراعة األشجار المثمرة   عدم  إضافة إل
ة    وجود معوقات آبيرة أمام الصادرات األردنية لأل       ة واألجنبي ات        . سواق التقليدي ة الثمانين ا في نهاي أم

صادية في األردن،                 وأوائل التسعينيات فقد انخفضت معدالت النمو في هذا القطاع بسبب األزمة االقت
ة         والتطورات ا من إغالق لمعظم األسواق التقليدي يج وماتبعه  السياسية الدولية واإلقليمية وأزمة الخل

سعينيات      إال أنه   .  األردنية أمام الصادرات الزراعية   دأت   ومنذ منتصف الت دال ب و   الت  مع اع  نم باالرتف
ة م سابقةع مقارن سنوات ال ي     .ال اتج المحل ي الن ي ف اع الزراع ساهمة القط اض م ن انخف الرغم م وب

ل  ة تمث الي، إال أن الزراع ة  -اإلجم صادية واالجتماعي ا االقت ي أبعاده ات  -ف ن القطاع دًا م واح
زان التجاري            د الوطني   لالقتصااألساسية   وتلعب دورًا مرآزيًا في تعزيز األمن الغذائي وتحسين المي
  . العمالت الصعبةوتوفير

  
رة       1-1-8 الل الفت ة خ ة المختلف يل الزراعي ن المحاص ة م ات المنتج  2005-2001ازدادت الكمي

ادة إنتا   ى زي ود إل ذا يع رى، وه ى أخ نة إل ن س ة م ساحات المزروع اوت الم ن تف الرغم م ذه ب ة ه جي
، حيث بلغ في    2005 و 2001بين عامي   % 78.4فقد ازداد إجمالي اإلنتاج النباتي بنسبة       . المحاصيل

  . 2005 لعام  ألف طن2342 ألف طن، بينما وصل هذا اإلنتاج إلى نحو 1313 نحو 2001عام 
  

سبة                     رة بن د ازداد خالل نفس الفت ة ق غ في       %215ونجد أن إنتاج المحاصيل الحقلي ، حيث بل
ونفس األمر  .  ألف طن  374 إلى نحو    2005 ألف طن، في حين وصل في عام         119 نحو   2001عام  

سبة     ضًا بن ا أي د ازداد إنتاجه ضار فق سبة للخ ام  % 85.1بالن ي ع ام   2005ف ي ع ه ف ان علي ا آ  عم
ام نحو           2001 ام                843، إذ بلغ إنتاجها في ذلك الع ى نحو     2005 ألف طن، في حين وصل في ع  إل
م  266من ناحية أخرى، فقد ارتفع نصيب الفرد من اإلنتاج النباتي من            .  ألف طن  1560  في   سنة /آغ

  %.60.9  نحو وبنسبة زيادة قدرها2005 في عام سنة/آغم 428 إلى نحو 2001عام 
  

ابقًا     –والبد من اإلشارة، إلى أن معظم الزيادة الحاصلة في اإلنتاج النباتي تعود                 آما ذآرنا س
دة المساحة     إلى زيادة إنتاجية و    – ار                  ح ة الهكت ادة في إنتاجي سبة الزي د بلغت ن ة، فق للمحاصيل الحقلي

و  رة  % 259نح الل الفت ام    2005-2001خ ي ع ار ف ة الهكت ت إنتاجي و 2001 إذ بلغ  859 نح
و /طن ى نح ار، وازدادت إل ة  / طن3088هكت ن المحاصيل الحقلي ار م ة الهكت ار، أي أن إنتاجي هكت

رات ن ثالث م أآثر م د من الخضار ازدادت خالل نفس آ. تضاعف ب ار الواح ة الهكت ا أن إنتاجي م
و  ن نح رة م و 28الفت ى نح درها 39 طن إل ادة ق سبة زي ن %.40.8 طن وبن ار م ة الهكت ا إنتاجي  أم

رة   ة خالل الفت ادة ملموس ا زي رأ عليه د ط رة، فق جار المثم و 2005-2001األش ن نح ، إذ ازدادت م
  %. 16.2يادة قدرها  وبنسبة زآغم 4741 إلى نحو آغم 4081

  
ة،               1-1-9 اطق المروي ادة مساحة المن سنين نتيجة لزي ى مر ال ي عل لقد ازداد اإلنتاج الزراعي الكل

ة،   ة المحسنة، وتطوير الخدمات البيطري سالالت الحيواني ال ال اج، وإدخ ادة اإلنت ات زي ال تقني وإدخ
  وقد ساعد . ناطق الريفية والتسويق، وتطوير البنى التحتية في المالتمويلوتوفير مرافق 

  
  
  
  
  
  



 

1Th- 4- دراسة اقتصادية للماعزاألردن

ي          ائض           من ذلك على سد الطلب المحل وفر بعض الف ه والبيض مع ت  معظم الخضار وبعض الفواآ
ذلك    ـيفوق الصادرات إللع الغذائية مازال ـ إال أن إجمالي الواردات من الس  .*للتصدير ر، ول ٍد آبي ى ح

ذائي       ارير وزارة ا     . فإن األردن يعاني من العجز الغ شير تق واردات          وت ى أن ال لزراعة في األردن، إل
سكر    آ  السلع التي اليمكن إنتاجها محليًا       تشملالرئيسية   سد         األرز وال سلع التي الي شاي، وال بن وال  وال

  .لطلب المتزايد عليها مثل القمح واللحوم ومنتجات األلبان والدهون والزيوت النباتيةلاإلنتاج المحلي 
  
ة إنتاج    .  القطاع الزراعي األردنيمن زء أساسيج  تعتبر الثروة الحيوانية   1-1-10 د بلغت قيم  هفق

من  % 55من قيمة الناتج القومي اإلجمالي و     % 2  نسبة  مليون دينار، شكلت   168 بحدود   2005لعام  
 2502 نحو  2005 في عام بلغت، علمًا أن أعداد الثروة الحيوانية في األردن     **قيمة الناتج الزراعي  

ا نحو  ام  أ1901ألف رأس منه أن(لف رأس أغن اعز ونحو 516ونحو ) َض  ألف 72 ألف رأس م
راء  16 ألف رأس إبل، تنتج جميعها نحو 13رأس أبقار ونحو      ألف  231 و ألف طن من اللحوم الحم
  . طن من الحليب

  
د . 2005- 2001خالل الفترة   وخاصة  ويالحظ أن هناك تزايدًا في أعداد الثروة الحيوانية           فق

ادة ف       سبة الزي ام     ي  آانت ن ام ع ين        2005األغن ى ب ع    هي األعل ات المنتجة، حيث       جمي واع الحيوان أن
ا بلغت      %30.5وصلت إلى نحو      دادها   ، بينم اعز نحو       أع ار نحو       % 21.2في الم % 3.2وفي األبق

ة في األردن               . 2001فقط، وذلك بالمقارنة مع عام       روة الحيواني داد الث وقد رافق هذه الزيادات في أع
راء من                    في إنتاجها    ارتفاع اج من اللحوم الحم ب، حيث ازداد اإلنت  ألف طن    12.7من اللحم والحلي

، آما ازداد إنتاجها من   %26.8 وبنسبة زيادة قدرها     2005 ألف طن عام     16.1 إلى نحو    2001عام  
ساهم   %. 10.9 ألف طن وبنسبة زيادة قدرها       230.7 ألف طن إلى نحو      208الحليب من نحو     حيث ت

اج         % 77ر من   األبقار في إنتاج أآث    ساهم بإنت ا ت ي من الحليب الطازج، آم اج المحل من إجمالي اإلنت
والماعز ساهمت  ) الضأن(من اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، في حين أن األغنام    % 36.5نحو  

ل عن                 % 23بإنتاج مانسبته    اج مااليق من إجمالي اإلنتاج المحلي من الحليب الطازج، باإلضافة إلنت
  . لي اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراءمن إجما% 62

  
ي    ب يقومويأتي قطاع الدواجن في المرتبة األولى من حيث األهمية، حيث            تزويد السوق المحل

دواجن ويغطي آامل             % 90بنحو   ي من بيض        من االحتياجات المحلية من لحوم ال االستهالك المحل
دجاج   ، فقد بلغت نسبة االآتفاء الذاتي من      المائدة ام    في     لحوم ال ، في حين بلغت      %90 نحو    2005ع

ذاتي انخفضت    %99.4 نحو  2001هذه النسبة في عام      اء ال ا ، أي أن نسبة االآتف  2001بين عامي  م
ى         الكميات المستوردة  ازدادت   حيث،  %9.5 نحو   2005و  بمقدار سبعة عشر ضعفًا، حيث وصلت إل

ام 12نحو   ي ع ا 2005 ألف طن  ف ي ع م تتجاوز ألف طن ف ي حين ل ك ، 2001م ، ف ع ذل د وم  فق
ـن    لحوم الدجاج تراجع نصيب الفرد من      م  23.8 م ـام    آغ ى نحو   2001 في ع م  23.3 إل ام   آغ  في ع

  %.2.1، وبلغت نسبة االنخفاض 2005
  

__________________________________________________  
  . االردن–م، عمان 2001، نيسان ، المملكة األردنية الهاشمية2010 -2001برنامج تطوير القطاع الزراعي (*) 

  

  .2006 آب –، وزارة الزراعة، المملكة األردنية الهاشمية 2005تقرير حالة القطاع الزراعي في األردن لعام (**) 
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ام    1070 طن انخفض إلى نحو  1113 نحو 2001في عام إنتاج األسماك   بلغ    1-1-11  طن في ع
ام         إنتاج العسل حيث ازداد ثالثة أضعاف      إال أن الزيادة الحاصلة آانت في     . 2005 ه في ع  ماآان علي
ود     طن150 إلى نحو 2005وصل في عام   ، إذ    طن 50 والبالغة   2001 اج تع ، وهذه الزيادة في اإلنت

ا النحل في            %18.3وبمقدار  لدى المربين   إلى زيادة أعداد خاليا النحل الحديثة        غ عدد خالي ، حيث بل
  . 2005 ألف خلية في عام 40إال أن هذا العدد وصل إلى نحو  ألف خلية، 33.8 نحو 2001عام 

  
ع  1-1-12 ن  أرتف راء م ن اللحوم الحم ة م اج المملك ام 12.7إنت ي ع ى نحو 2001 ألف طن ف  إل

اج         .%29 وبنسبة زيادة قدرها     2005 ألف طن في عام      16.8  وبالرغم من هذه الزيادة فال يزال اإلنت
د          االآتفاء الذاتي بعيدًا عن تحقيق     ستوردة ق ات الم ًا أن الكمي ، وبالتالي يتم االستيراد من الخارج، علم

دارها         ستوردة من اللحوم       %9.4انخفضت خالل الفترة المذآورة بنسبة مق ات الم ، حيث بلغت الكمي
  . ألف طن28ألف طن انخفضت إلى نحو  31 نحو 2001الحمراء في عام 

  

راء           إزدات آما رة      الكميات المتاحة من اللحوم الحم درها     2005- 2001خالل الفت سبة ق بن
درت بنحو   و،  2004 و 2003علمًا أن الكميات المتاحة بلغت أقصاها في عامي         ،1.6%  ألف   47.7 ق

والي، ألف طن48.8طن و ى الت راء ، عل ن اللحوم الحم رة م ات آبي تيراد آمي ة اس ارج  نتيج من خ
  . هذين العاميناألردن خالل

  

ذه      %36 حوالي   2005عام  للحوم الحمراء   آتفاء الذاتي من ا   بلغت نسبة اال   ، في حين آانت ه
ين عامي    %28.6 نحو  2001النسبة في عام      2005 و2001، أي أن نسبة االآتفاء الذاتي ارتفعت ب

أنخفض من ناحية أخرى،    %. 9.4إال أن الفجوة التجارية انخفضت في تلك الفترة إلى          %. 25.9نحو  
راء المتاح وم الحم ن اللح رد م ن متوسط الف م 8.7ة م ام آغ ي ع و 2001 ف ى نح م 8 إل ام آغ ي ع  ف

  %.8 وبنسبة انخفاض قدرها 2005
  

ام        208 نحو    زدات الكميات المنتجة من الحليب      إ   ى    2001 ألف طن ع  ألف  230 حوالي  إل
ام  درها 2005طن ع ادة ق سبة زي رة  %10.4 وبن ًا خالل الفت صاعدة تقريب ادة مت ذه الزي ت ه ، وآان

مع ذلك تم استيراد آميات آبيرة من الحليب لتغطية         و،  آتفاء الذاتي للسكان   لم تحقق اال   2001-2005
 ألف طن     306 إلى نحو     2005حاجة االستهالك المحلي، بحيث وصلت الكميات المستوردة في عام          

ام         % 57.2وبنسبة زيادة قدرها     ه في ع الي ازدادت    ) ألف طن    196.4 (2001عما آانت علي ، وبالت
  .خالل نفس الفترة% 14.4الك بنسبة قدرها الكميات المتاحة لالسته

  

بنسبة انخفاض  % 50 نحو 2005آما بلغت نسبة االآتفاء الذاتي من الحليب في األردن عام    
درها  ام % 3.8ق ة بع ام   2001مقارن ي ع د زادت ف ة ق وة التجاري إن الفج الي ف سبة 2005، وبالت  بن
ام            2001مقارنة بعام   % 18.7 ذه الفجوة في ع ا       189.6 نحو    2001 ، حيث بلغت ه  ألف طن، بينم

اح ازداد من   .  ألف طن225 إلى نحو    2005وصلت في عام      80إال أن نصيب الفرد من الحليب المت
م  83 إلى نحو    2001 في عام    آغم ام   آغ درت بحوالي     2005 في ع سبة ق ا  %.3.8، وبن ات   أم الكمي

ون بيضة     900نحو   2001في عام   ، حيث بلغت    %14.9انخفضت بنسبة   فقد  المتاحة من البيض      ملي
  .2005 مليون بيضة في عام 766نخفضت إلى نحو أ
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ام  13.6الكميات المستوردة من األسماك من   ازدادت     ى نحو   2001 ألف طن في ع  17.5 إل
ام  ي ع درها 2005ألف طن ف ادة ق سبة زي ات المتاحة لالستهالك %28.7 وبن إن الكمي الي ف ، وبالت

وصلت   ألف طن،     14.7 نحو    2001، حيث بلغت في عام      %26.5بة  ازدادت خالل نفس الفترة بنس    
  . ألف طن18.6 إلى نحو 2005في عام 

  

درها     ب% 102 نحو   2005لعام  االآتفاء الذاتي من البيض     بلغت نسبة      ادة ق ة  % 1.2زي مقارن
ام ب و   2001ع ذاتي نح اء ال سبة االآتف ت ن ث بلغ ن  %. 100.8، حي سنوي م رد ال صيب الف ا أن ن آم

ام                     البيض يع  رد من البيض في ع غ نصيب الف ة األخرى، إذ بل تبر مرتفعًا مقارنة بالمنتجات الحيواني
رة     سنة/ بيضة140 نحو   2005 ، علمًا أن هناك انخفاضًا مستمرًا لنصيب الفرد من البيض خالل الفت
  .سنة/ بيضة182 نحو 2001 في عام آان، حيث 2001-2005

  

ذه  وقد انخفضت % 7.7حوالي  2004في عام ماك آما بلغت نسبة االآتفاء الذاتي من األس     ه
ن ال سبة م ام % 7.5ن ى 2001لع ام % 5.8 إل درها 2005لع اض ق سبة انخف  إال أن .%22.7 وبن

م  3.4حوالي    2005نصيب الفرد من األسماك المتاحة ارتفع في عام         متوسط   ه في        آغ ان علي ا آ  عم
ام  من خارج األردن ة من األسماك   بسبب استيراد آميات آبير     وذلك آغم 2.9البالغ   2001عام   في ع

ى       فافتقار. 2005  األردن للمسطحات المائية الطبيعية من سواحل بحرية ومياه داخلية انعكس سلبًا عل
  . المحليةاإلنتاج المحلي لألسماك، األمر الذي أدى إلى االعتماد على االستيراد لسد حاجة السوق

  

  في األردن     )النباتية والحيوانية (ر من السلع الغذائية     وعمومًا، فإن آمية اإلنتاج المحلي للكثي       
ة     ارجي لتغطي الم الخ ى دول الع اد عل ضطر األردن لالعتم ذا ي افي، ل وب والك د المطل ي دون الح ه

اج                  . العجز في إنتاج الغذاء    تيراد معظم مدخالت اإلنت ى اس د عل إال أن قطاع الدواجن رغم آونه يعتم
سجيل             من الخارج، فقد استطاع أن يؤمن      دواجن، واستطاع ت  آافة االحتياجات المحلية من منتجات ال

  . بعض الصادرات من بيض المائدة في بعض السنوات
  

شكل اضطرادي                    وًا وب زداد نم ى أن قطاع النحل ي ة إل ، تشير تقارير وزارة الزراعة األردني
ك  ة، إضافوذل ة القيم فائية عالي ة وش وادًا غذائي اج م ي إنت ساهمته المباشرة ف ر لم ساهمته غي ى م ة إل

  .المباشرة في زيادة وتحسين المحاصيل الزراعية عن طريق التلقيح الخلطي ألزهارها
  

  :مخطط الدراسة 1-2
  

اف                        سم بالجف ة، ويت وارد المائي ى الم ر إل وصغر  إن واقع المملكة األردنية الهاشمية الذي يفتق
در عطاء   اتربية  المساحات المروية والمطرية، يفرض التوجه نحو   حجم لحيوان األآثر مالءمة واألق

  .في هذا الواقع
  

اج           معايشةوالماعز العربي بقدرته الفائقة على           ة ونظم اإلنت اليم  و مختلف الظروف البيئي األق
وان                المناخية، وبتكيفه مع الجفاف وندرة الغذاء وفقر نوعيته وصعوبة الحصول عليه، يعتبر بحق حي

ة، ويلفت النظر إل       ه بصورة متجددة      المناطق الجاف ام ب من خالل تحسين صفاته     ى ضرورة االهتم
ة ة  الوراثي وارد الطبيعي تغالل الم ق اس ا يحق ة بم ه اإلنتاجي صه وقدرات ن خصائ ة م تفادة الكامل  واالس

ة   تغطية الطلب المتزايد على    المتنوعة المتاحة وبالتالي المساهمة الفعالة في         نتيجة المنتجات الحيواني
  .ي عدد السكانالتزايد المضطرد ف
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واني، و     وَأْنَجَز ِسْت دراسات ل   " أآساد"اهتم المرآز العربي       وع الحي شارك في وضع      هذا الن

ة،  دول العربي ي ال اعز ف ة الم اج وإنتاجي دةأسس تطوير إنت وارد وأنجز ع ة حول م  دراسات قطري
اعز     الماعز في الدول العربية،      ذلك،     . وقام بإصدار دليل تغذية الم يجري المرآز العربي      باإلضافة ل

ربين           البحثية المختلفة بالتعاون مع الجهات     ا من خالل الم  دراسات حول عروق الماعز ونظم إنتاجه
شامي         . وعدد من المحطات والمراآز ذات االهتمام المباشر       اعز ال ع ذآور الم ام المرآز بتوزي ا ق آم

ة   دول المتعاون ي ال شامي ف اعز ال ار الم سين وإآث ن محطات تح ة المحسن م ة األردني ا المملك  ومنه
  .الهاشمية على المربين والجهات الحكومية المتعاونة

  

ي حوالي     الذي يبلغ تعداده في الوطن الع       الماعز ونظرًا ألهمية    ون رأس   93.9رب  ودوره   ملي
ذائي العربي       ة                  ،في تدعيم األمن الغ اعز العربي ة المحسنة من عروق الم ادة الوراثي وفير الم ة ت  وبغي

ساد  "ن توصيفًا لها وتعريفًا بخصائصها اإلنتاجية، قام المرآز العربي          تتضموالتي   إدارة     "أآ ثًال ب  مم
ة في                  روة الحيواني ي الث الثروة الحيوانية بعدة دراسات اقتصادية واجتماعية لتحسين وزيادة دخل مرب

  .الدول العربية
  

ة      دول العربي ي وال ز العرب ين المرآ ائم ب ي الق ي والفن ار العلم ة وضمن اإلط ة لرغب ، وتلبي
ن      ة ع ذ دراس ة بتنفي ة األردني شامي       " وزارة الزراع اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح أث

ي األردن       اعز ف ي الم اعي لمرب صادي واالجتم ع االقت ى الوض دي عل اعز البل ز  "والم ام المرآ ، ق
ة                  ة األردني واني في المملك اج الحي شكل جزءًا    الهاشمية   العربي بتنفيذ هذه الدراسة نظرًا لكون اإلنت ي

اج الزراعي،       % 55يساهم بحوالي   هامًا من القطاع الزراعي، حيث       ر مصدرًا    ومن مجمل اإلنت يعتب
اج      اهم بإنت ب، إذ س وم والحلي اج اللح سيًا إلنت سبته     2801رئي شكل مان راء ت وم الحم ن اللح ن م  ط

ا   2005من إجمالي اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لعام         % 17.4 اج نحو      ، آما س  20566هم بإنت
في  من إجمالي اإلنتاج المحلي من الحليب الطازج           % 9 وبنسبة بلغت نحو  طن من الحليب الطازج،     

  .2005األردن لعام 
  
  مبررات الدراسة  1-2-1

  

ة   ات الزراعي ة الحيوان سين إنتاجي ي بتح رن الماض ن الق رة م ود األخي الل العق ام خ ازداد االهتم
تخدام األ  ر اس ة عب اب     المختلف الل انتخ ن خ وراثي م سين ال ة للتح ة المختلف ات الحديث اليب والتقان س

ي     صادي لمرب ردود االقت ادة الم ى زي نعكس عل ي ت ة والت ادة اإلنتاجي ة بزي ة المتعلق صفات الوراثي ال
اث              تبعاد اإلن ى تحسين خصوبة قطعانهم،واس ون في غالب األحوال إل الحيوانات، لذلك يسعى المرب

صوبة ومنخف   ة الخ ب       قليل ن الحلي ا م ع إنتاجه رض رف ًا لغ ة إنتاجي اظ بالمتفوق اج واالحتف ضة اإلنت
  .واللحم

  

ة     اطق الجاف ي لدراسات المن ز العرب ين المرآ ائم ب ي الق اون العلمي والفن وضمن إطار التع
ة   سادأ(واألراضي القاحل ة وزارة الزرا  )آ ة لرغب ة، وتلبي دول العربي ة    وال ة األردني ي المملك ة ف ع

اع مصدق من          وب الهاشمية اريخ    موجب محضر اجتم ساد بت وزارة وأآ ذ دراسة   28/6/2006ال  بتنفي
ى الوضع       اقتصادية اجتماعية عن أثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي عل
ذه                 ذ ه االجتماعي واالقتصادي لمربي الماعز في المملكة األردنية الهاشمية، قام المرآز العربي بتنفي

   .صادر الرئيسية للثروة الحيوانيةراسة نظرًا لكون الماعز في المملكة يعد أحد أهم المالد
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    أهداف الدراسة  1-2-2

  

شامي        تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى معرفة أثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز ال
اعز في            ي الم ة الهاشمية   والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتماعي لمرب ة األردني . المملك

  :ويمكن تحديد األهداف الفرعية لهذه الدراسة بمايلي
  

  .إعطاء خلفية عن الثروة الحيوانية في المملكة األردنية -1
  

 .تحديد الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمربي الماعز في منطقة الدراسة -2
  

 .وصف طرق تربية الماعز في المملكة األردنية -3
  

دي           تحديد األثر ا   -4 القتصادي واالجتماعي للتحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البل
 .لدى مربي الماعز في المملكة األردنية

  

 .وضع توصيات ومقترحات لسياسات مستقبل تربية الماعز بالمملكة -5
  
  منهجية الدراسة  1-2-3

  

ؤدي      راءات ت ى أسس وإج ة عل ذه الدراس ي ه ة ف ة المتبع تندت المنهجي ر  اس ة أث ى معرف  إل
اعي                      ى الوضع االقتصادي واالجتم دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم التحسين الوراثي للخلط ب

ة الها         ل ة األردني اعز في المملك ات ومعلوم           مربي الم ق جمع بيان ربين في    عن   ات  شمية عن طري الم
ى     عمان ومأدبا والطفيلة ومعان والكرك والزرقاء وجرش وعجلو       : ثماني محافظات هي   ن، ليصار إل

الي       ة، وبالت ات الثماني ن المحافظ ة م ة المكون ة الدراس ي منطق ربين ف ـن للم توصيف الوضع الراه
دي عن                      اعز البل وراثي للم ة التحسين ال ام بعملي الخروج ببعض التوصيات التي تفيد في زيادة االهتم

  ).المهجن(طريق تهجينه مع الماعز الشامي، ومن ثم الترآيز على تربية الماعز الخليط 
  

د اجتماعات                       ق عق ة الدراسة عن طري ة لمنطق عمل فريق الدراسة على تكوين خلفية ومعرف
مع إدارة قسم تربية األغنام في مديرية اإلنتاج الحيواني بوزارة الزراعة األردنية، وجمع المعلومات       

اعز ال    دي والم اعز البل ن الم ات ع ع بعض المعلوم م جم ث ت وزارة، حي ن ال ات م ع والبيان شامي م
ارير            ض التق ى بع الع عل ة، واالط ي المملك ات ف داد الحيوان دول بأع ًا، وج رقين مع يف للع توص

ة الدراسة في آل من                        . والوثائق المتعلقة بالدراسة   ى منطق ة عل ة ميداني ق الدراسة بجول ام فري ا ق آم
واني وبعض       اج الحي صلة باإلنت سؤولين ذوي ال ة الم ت مقابل ث تم ة، حي ات الثماني ي المحافظ  مرب

ات        تكمال بعض المعلوم م اس د ت آلراء، وق تطالع ل ة واس وين خلفي ة لتك ة الدراس ي منطق اعز ف الم
  .والبيانات التي جمعت، آما تم إجراء اختبار الستمارة البحث، ومن ثم آيفية تنفيذ المسح الميداني

  

اعز ف          ي الم ة  تم االعتماد في هذه الدراسة على التحليل الوصفي للوضع الراهن لمرب ي منطق
اعز       أن فالتحليل الذي تقدمه الدراسة ُيمكَّن      . الدراسة ة الم ين بتربي ين والمهتم از للفني ل نقطة ارتك  تمث

ستقبل          يم في الم ة والتقي ات ومؤشرات                 أثناء عملية المتابع ه من معطي ا تقدم ذه الدراسة وبم ، إذ أن ه
اعي للم             يم االقتصادي واالجتم راح         تمكَّن من توفير قاعدة لعملية التقي ة الدراسة، واقت ربين في منطق
  .بعض اإلجراءات والسياسات والبرامج للنهوض بتربية الماعز
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  مصادر بيانات ومعلومات الدراسة  1-2-4
  

ة     ات األولي ت البيان ة  جمع ة للدراس اعي   والثانوي صادي واجتم سح اقت راء م ق إج ن طري ع
ة الدراسة، با                ل منطق ان محافظات تمث اعز في ثم ذا الغرض          لمربي الم تمارة صممت له ستخدام اس

م ( ي الملحق رق ا ف سخة منه ق ن تمارة )1مرف ذه االس ي ه واردة ف ود والعناصر ال ، حيث تعكس البن
ة الدراسة               ربين في منطق اعي الحالي للم ى      . صورة الوضع االقتصادي واالجتم سخة األول أعدت الن

ا           راء اإلنت شتها مع أخصائيي وخب ام      الستمارة االستبيان وتمت مناق ة األغن سم تربي واني في ق ج الحي
ة من         ى عين ا عل م اختباره ة، ومن ث ي وزارة الزراعة األردني واني ف اج الحي ة اإلنت اعز بمديري والم
ي         ا ووضعها ف ادة صياغة بعض جوانبه ل إع ة الدراسة قب دة محافظات بمنطق اعز في ع ي الم مرب

داني  سح المي راء الم ة إلج صاد. صورتها النهائي سبة لم ا بالن د  أم ة فق ات الثانوي ات والمعلوم ر البيان
ي    ز البحوث والدراسات ف ة ومراآ ة األردني ي وزارة الزراع ارير ودراسات تمت ف ن تق جمعت م

  .المملكة
  
  إعداد استمارة البحث  1-2-5

  

ي                   ارة من مرب أعدت استمارة البحث الميداني لجمع البيانات األولية للدراسة من العينة المخت
ملت الب  اعز، وش وعة      الم داف الموض اس األه ى أس ة عل ئلة مبني تمارة أس ا االس ي احتوته ات الت يان

ة    ي وزارة الزراع واني ف اج الحي ة اإلنت اعز بمديري ام والم ة األغن سم تربي ع ق شاور م ة وبالت للدراس
  :وقد احتوت االستمارة على المحاور التالية. األردنية

  

  : ترآيب األسرة وأحوالها االجتماعية-أوًال
 

شمل  وع   وي رته، الن راد أس ي وأف ن المرب ات ع ور بيان ذا المح ر،  ،ه يمالعم صحة،التعل  ، ال
  .والحالة االجتماعية

  

  : مصادر دخل األسرة ومعدالت إنفاقها على االستهالك-ثانيًا
 

دل                ى مع ة واألخرى، إضافة إل سية والثانوي ويتضمن هذا المحور مصادر دخل األسر الرئي
دخل، ومجاالت استخدام                اإلنفاق السنوي لألسرة، ومصادر      ة العجز إن زاد االستهالك عن ال  تغطي

  .الفائض من الدخل بعد تغطية االستهالك في الحاالت األخرى
  

  : اإلنتاج الحيواني-ثالثا
 

ات خالل                   وشملت ذه الحيوان سنوي له ارة، والجرد ال اء الزي  أعداد الحيوانات لدى المربي أثن
ة               العام، إضافة إلى منتجات هذه الحيوانا      ة الرعي، ومستوى الرعاي ام، وطريق ا خالل الع ت وتكاليفه

  .لهذه الحيوانات، وأهم اآلفات واألمراض التي تصيبها ومدى مقاومتها لها
  

  : اآلراء والمعارف-رابعًا
 

ين من         الخاصة با  هذا المحور المعلومات     ويتضمن لمربي وأسرته، وأسباب تفضيله لنوع مع
شاآل التي تو       ى عروق                أنواع الماعز، والم ي، ومصدر الحصول عل رأي المرب اعز ب ة الم اجه تربي

ى بعض    ة، إضافة إل ة للخدم ة المقدم ة والجه روة الحيواني ي الث دم لمرب ي تق دمات الت اعز، والخ الم
  . االقتصاديالمتعلقة بوضع المربياألسئلة األخرى 
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ام      ة األغن سم تربي ي ق صائيين ف ع األخ ا م تمارة ومراجعته شة االس ت مناق ي تم اعز ف والم
ة                     ا في بعض محافظات منطق م اختباره م ت األردن وأدخلت عليها التعديالت التي أتفق عليها، ومن ث
ي صورتها      تمارة ف عت االس تمارة وِض ار االس ا اختب ي أظهره ات الت ى المعطي اًء عل ة، وبن الدراس

  .النهائية
  

  جمع البيانات  1-2-6
  

ذين          شملت عملية المسح مربو الماعز في المحافظات         ربين ال  التي تم اختيارها، وبلغ عدد الم
م       ث معه تمارة البح لء اس ابلتهم وم ت مق دة  (تم ارة واح ي زي ًا93 )ف ن    .  مربي دد م ار ع م اختي ت

صادية    سوح االقت ات الم ي عملي ابقة ف رة س ديهم خب ذين ل ن ال واني م اج الحي صائيين باإلنت األخ
دانيًا         واالجتماعية وتدريبهم على آيفية ملء االستمارة للقي       ك في المكتب ومي م ذل ام بعملية المسح، وت

تيعابهم                   د من اس في زيارات إلى بعض المحافظات في منطقة الدراسة وملء بعض االستمارات للتأآ
راء من             . الكامل لالستمارة وتسجيل البيانات    ق الخب وقد أشرف على عملية المسح وجمع البيانات فري

ام وال ة األغن سم تربي ي، وق ز العرب ي األردنالمرآ واني ف اج الحي ة اإلنت اعز بمديري اعدت . م د س وق
ي    صادي ف سح االقت ات الم ي عملي سابقة ف رة ال ة والخب ة الدراس سح بمنطق ق الم ة لفري ة التام المعرف

ة صورة المطلوب ة بال از المهم ا  . إنج دت جميعه دقيقها، اعتم تمارات وت ة االس د مراجع  93(وبع
  . في عملية إدخال البيانات)استمارة

  

  تحليل البيانات  1-2-7
  

ـتمارات والتي جمعـت من                  ـي االس واردة ف ـات ال تم إنجاز األعمال المكتبية من ترميز البيان
منطقـة الدراسـة وإفـراغ هـذه البيانـات فـي الحاسـب اآللـي باسـتخدام برنامج الحاسـوب اإلحصائـي             

ة   وم االجتماعي ة اإلحصائية للعل ـم الحزم روف باس  Statistical Package for Socialالمع
Sciences) (ذلك  .  في مقر المرآز العربي بدمشق وجرى تحليل بيانات استمارة المسح الميداني وآ

ات البيانات والمعلومات الثانوية وفق      ات التي جمعت خالل المسح              .  الدراسة  متطلب ل البيان م تحلي وت
ن المحافظات الثماني  ل م ستوى آ ى م اعي عل صادي واالجتم ة االقت ة الدراس ستوى منطق ى م ة وعل

ا رات         . آله ي المؤش عة ف ات واس ود تباين دم وج دقيقها ع د ت ت بع ي جمع ات الت رت البيان د أظه وق
  .هذه الدراسةلوقد استخدم األسلوب الوصفي التحليلي . المحسوبة واتساقها وتكاملها
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  الثانيالفصل  -2

  واقع تربية الماعز في األردن
  
  
  

ة ة العددي ن حيث األهمي ة م ة الثاني ي المرتب اعز ف أتي الم ي ي ة ف روة لحيواني وع الث ن مجم  م
ث األردن ت، حي ام بلغ ي ع داده ف و 2005 أع رز ألف رأس، 516 نح ه وتب ن خالل أهميت اج م  إنت

ساهم بإن         ،اللحوم الحمراء  سائل، حيث ي سبته      والحليب ال اج مان اج اللحوم         % 17.4ت الي إنت من إجم
ة و  ي المملك راء ف ب % 9الحم اج الحلي الي إنت ن إجم ة    وت.م ي المملك ي ف اعز المحل واع الم سم أن ق
ى    مية إل ة الهاش ةاألردني واع أربع شمل أن دي  ا:وت اعز البل ين،    لم اعز الهج شامي، الم اعز ال ، الم

  . الماعز األجنبي المستوردو
  

 بشكل ملموس، حيث     2005 – 1996  مابين خالل الفترة في األردن   ماعز  أعداد ال تناقصت    
ى وصلت            782.0 نحو   1996بلغت في عام     دريجي حت شكل ت دادها    ألف رأس، وظلت تتناقص ب  أع

ي ام ف و 2005 ع درها   أل516 نح اقص ق سبة تن دولال، %34ف رأس وبن مج داد ) 1 ( رق ين إع يب
  .2005-2001الماعز ونسبة آل نوع خالل الفترة 

  

 )ألف رأس( 2005-1996 خالل الفترة أعداد الماعز ونسبة آل نوع). 1 ( رقمجدول
 

  %  العدد  % العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  السنة  المجموع  األجنبي  المهجن  الشامي  البلدي
1996  688.7  88.07  30.8 3.94 62  7.93  0.5 0.06  782.0  100.0  

1997 556.6  86.68  25.6 3.95 67.2 10.34  0.2  0.03  649.6 100.0  

1998 548.1  86.81  16.0 2.54 66.2 10.49  1.1  0.16  631.4 100.0  

1999 419.3  90.87  12.0 2.60 29.6 6.42  0.5  0.11  461.4 100.0  

2000  455.6  96.42  9.4 1.99 7.3 1.55  0.2  0.04  472.5 100.0  

2001 407.2  95.61  10.9 2.56 7.6 1.78  0.2  0.05  425.9 100.0  

2002 524.3  94.08  17.9 3.21 14.5 2.60  0.6  0.11  557.3 100.0  

2003 531.0  96.99  10.4 1.90 5.9 1.08  0.2  0.03  547.5 100.0  

2004 475.9  94.95  9.6 1.92 14.7 2.93  1.0  0.20  501.2 100.0  

2005  494.9  95.89  8.4 1.63 12.8 2.48  - -  516.1 100.0  
  

 .األردن، 2005 - 1996"النشرة اإلحصائية الزراعية، الكتاب اإلحصائي السنوي"دائرة اإلحصاءات العامة  بيانات :المصدر                 
  

م  دول رق ين الج ام  أن ) 2(يب ة لع ي األردن حسب الجنس والمحافظ اعز ف واع الم وزع أن ت
ست  )  ألف رأس  55% (10.7 تشكل نحو  نجد أن نسبة ذآور الماعز       حيث،  2005 ة   على م وى المملك

اث   ذه النسب         ) ألف رأس   461% (89.3  نحو  ونسبة اإلن ًا أن ه اين ، علم ين محافظة وأخرى،       تتب  ب
 متوسط عدد     ، فإن وعمومًا. في الطفيلة % 13.3في العقبة و  % 7 نسبة ذآور الماعز بين      بلغتحيث  

ذه   على مستوى قطعان الماعز في األردن، وفي منطقة الدراسة بلغ           % 10.1ذآور الماعز تبلغ     ت ه
  %. 11.1النسبة 

  
  
  



Th-2- 12األردن-دراسة اقتصادية للماعز

).رأس: العدد( 2005توزيع الماعز حسب الجنس في المحافظات لعام ). 2(جدول رقم   
 

  المجموع الكلي  هجين  شامي  بلدي
  المجموع إناث  ذآور  المجموع  إناث  ذآور المجموع إناث ذآور  المجموع  إناث ذآور المحافظة

النسبة 
(%)  

  14.0  74660  66540  8120  3690  3160  530  980  850  130  69990  62530  7460  عمان

  10.5  54350  48970  5370  2130  1970  150  430  390  40  51790  46610  5180  البلقاء

  8.5  43830  38530  5290  140  110  20  2630  2230  400  41060  36190  4870  الزرقاء

  5.8  29740  26950  2780  1050  1030  20  70  60  10  28620  25860  2750  مأدبا

  9.0  47180  41920  5270  2220  1970  250  390  330  70  44570  39620  4950  اربد

  14.0  69560  61960  7600  130  130  0  50  40  10  69380  61790  7590  المفرق

  4.8  23940  21730  2210  -  -  -  -  -  -  23940  21730  2210  جرش

  2.6  13100  11570  1540  -  -  -  90  80  10  13010  11480  1530  عجلون

  16.2  85290  75600  9690  2200  1850  350  2710  2400  310  80380  71350  9030  الكرك

  3.5  18560  16100  2460  280  230  50  870  690  180  17410  15180  2230  الطفيلة

  5.6  28800  25930  2870  780  720  60  180  130  50  27840  25080  2670  معان

  5.4  27130  25220  1910  190  170  20  -  -  -  26940  25050  1890  العقبة

  المجموع 
  100.0  516130  461030  55090  12800  11350  1450  8410  7200  1200  494920  442480  52440  الكلي

 

   "الزراعية النشرة اإلحصائية، الكتاب اإلحصائي السنوي" دائرة اإلحصاءات العامة  بياناتالنسبة لكل محافظة من اإلجمالي ل :المصدر
  .األردن، 2005           لعام

  
 

  الماعز البلدي األردني 2-1
 

ي،            ود أو الجبل اعز األس ضا بالم دعى أي لوي واليويمث ي  % 95.9  ح اعز ف وع الم ن مجم م
اعز   ويمكن تمييز نوعين     2005عام  األردن   دي شبه الصحراوي        منها، الم ل    البل من  % 79.9ويمث

اعز  % 16يمثل و، والبلدي الصحراوي   مجموع الماعز  دن ويتصف بصغر   في األر من مجموع الم
وعرة       و ة نشاطه آثرحجمه و  ال ال سلق الجب يكثر انتشاره في المناطق الجنوبية وله مقدرة فائقة على ت
  .واألشجار

  

رون،        إلى مجموعة الم   )الجبلي(ينتمي الماعز األسود البلدي      اعز المسترخية األذان ذات الق
د والباآس             واسعة  وهي   شرق األوسط والهن ا وال شار في إفريقي اعز األسود في       ويترآز . تاناالنت  الم

اد في                         ة حوض الحم دن ومنطق ة وحول الم رى المأهول وعرة وفي الق األردن في المناطق الجبلية ال
  . قطعان مستقلة أو مختلطة مع الضأن

  

ًا، ويختلف           ) الجبلي(يربى الماعز البلدي     ستقلة أحيان ادًة أو م في قطعان مختلطة مع الضأن ع
ين               حجم القطيع في الماعز اخ     اعز األسود ب ع في الم راوح حجم القطي ة، ويت ًا للمنطق رًا تبع ًا آبي تالف

اين       .  رأسًا في القطعان النقية والمكونة من الماعز فقط     50-75 ضأن فيتب ان الخليطة مع ال ا القطع أم
ة واألراضي      لدراسات ا  وفي دراسة للمرآز العربي        .  رأس 400-200 ما بين    عددها اطق الجاف لمن

ة  ةموسوع(القاحل دول العربي ي ال اعز ف ت )ة عروق الم نسبين ع حسب الج غ  أن ترآيب القطي  تبل
اث % 86ذآور و لل % 14 حوالي ا   . لإلن س أم د    بة للعمر  ـبالن اعز      أن ، الدراسة  أظهرت ، فق داد الم  أع

ا أق ي عمره ن سـالت ع و% 37نة بلغت نحو ـل م ن القطي سم ا بينت % 63بة ـن نة، آم ن س ر م أآب
  %.5بة الذآور ـونس% 61نحو بلغت ن التلقيح ـاث تحت سبة اإلنـأن نسوعة ـالموس
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اعز                     ضأن والم ان ال ى قطع وقد أجرى قسم االستقصاء الوبائي في وزارة الزراعة دراسة عل
دل حجم                        ى أن  مع م التوصل إل ع، حيث ت في مختلف مناطق المملكة لمعرفة الترآيب العمري للقطي

ة بل          اعز النقي سبة           .  رأس 100غ نحو    القطيع الواحد في قطعان الم ضًا أن ن د أوضحت الدراسة أي وق
ت اث بلغ والياإلن سخالت %64.5  ح شعاري وال و، وال يح  %22  نح وس تلق ديان و، %2.5، تي ج

11.%  
  

ة أن    ت الدراس ا بين سبة آم ين       % 26ن ا ب ا م غ حجمه اعز بل ان الم ن قطع  رأس 50-21م
غ سبة  رأس، 36 وبمتوسط بل إن ن غ % 22ف ين بل ا ب ا م ط رأس 100-51حجمه   رأس70 وبمتوس

سبة   رأس، و137بمعدل و رأس 200-101حجمها ما بين آان % 27، و للقطيع غ  % 25ن ا  بل حجمه
ر ن أآث سب 200 م ذآورة رأس، أن الن ل الم ةتمث اطق المملك ان .  مختلف من ق بالقطع ا يتعل ا فيم أم

سبتها             د بلغت ن اعز فق ضأن والم ع         و،  %58  نحو  المختلطة من ال دل حجم القطي غ مع ا    بل الواحد فيه
ت  رأس، و248 ة  آان اث البالغ سبة اإلن شعاري  %64 ن سبة ال يح %23، ون ذآور للتلق سبة ال  ، ون
دل    100-51ن  ـبيماحجمها  بلغ  من القطعان   % 16من ناحية أخرى، فإن     %. 2.8 حوالي  رأس وبمع

من % 29 رأس، و  146 رأس وبمعدل    200-101من القطعان حجمها بين     % 30نسبة   رأس،  و   75
ين      القطعان ا ب دل     500-201 حجمه دي حسب            .  رأس 315 رأس وبمع اعز البل ع الم ة قطي ا ترآيب أم

سبها   2005تعداد دائرة اإلحصاءات العامة لعام       ل من سنة،    % 21.6 فكانت ن ر من   % 75.2أق أآب
  .ذآور تلقيح% 3.2سنة، و

  
م    دول رق ن الج دي )  1(يالحظ م اعز البل داد الم أن أع رةب ابين عتناقصت خالل الفت  ام  م

رة،   الماعز عدد  بشكل واضح، وإن آانت نسبته من إجمالي    1996-2005 ك الفت قد ازدادت خالل تل
ام     فقد بلغت أعداد الماعز ا     سبة شكلت   س   ألف رأ   689 نحو    1996لبلدي في ع الي    % 88 ن من إجم

سبته   495 إلى نحو    2005، في حين تناقصت أعداده في عام        الماعز في األردن    ألف رأس تشكل مان
سبة          عدد  من إجمالي   % 95.9 اعز في األردن، أي أن ن اعز        التراجع الم داد الم دي    في أع خالل  البل

  %.29 نحو بلغتتلك الفترة 
  

من محافظة إلى أخرى،    بأن أعداد الماعز البلدي قد أختلف توزيعه        ) 2( الجدول رقم    يوضح  
ر      ومن الطبيعي أن يكون هذا التوزيع        ى حد آبي اع      متطابقًا إل ع الم الي ز   مع توزي  بكل أنواعه     اإلجم

ا في محافظة                         على مستوى المحافظات،     ى عدد له غ أعل د بل دي ق اعز البل داد الم أن أع آما أوضح ب
ا    % 14.0و% 16.2الكرك وعمان بنسبة بلغت نحو    ب، بينم ى الترتي ا في      عل سبة له بلغت أوطئ ن

دي في األردن          % 2.6محافظة عجلون بنسبة     اعز البل ا في   . من إجمالي عدد الم ة المحافظات     أم  بقي
  .آبير بشكل متقاربةها دأعدانسبة آانت فقد 

  
و يختلف                 ضًا   أما فيما يتعلق بتوزع الماعز حسب الجنس في المحافظات، فه من محافظة    أي

ة                   ى مستوى المملك دي عل اعز البل اث الم د  إلى أخرى، علمًا أن نسبة إن ام    ق  نحو  2005بلغت في ع
دي      89% ين         ، و  من إجمالي عدد الماعز البل سبة ب ذه الن راوح ه ون و    % 2.3تت في  % 14.4في عجل

  .الكرك
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   الصفات الشكلية للماعز األسود البلدي 2-1-1
  

وائم،           بأنه )الجبلي(الماعز األسود البلدي    يتصف   دمج الجسم وقصير الق  متوسط الحجم ومن
  . قرونتمتلكخشن، متوسط الطول، إناث وذآور الماعز البلدي وقوي البنية مسترسل الشعر 

  

اخ الجاف       األردن  ويتكيف الماعز البلدي في      دل     ،مع ظروف المراعي القاسية والمن غ مع  ويبل
م   ) 52(وزن الذآر    اث   آغ م ) 36(واإلن ا يب  ،  آغ د الكتف      غ  ل آم ذآر عن اع ال ابين ارتف  سم،  75-60  م

دي الموجود في األر   وعمومًا، يغلب اللون األ.  سم55-48اإلناث وعند   دن مع  سود على الماعز البل
ستقيمة في                      ة وقصبة األنف م ة محدب ًا، الجبه وجود اللون األسمر واألشهب والمرقع باألبيض أحيان

  .اإلناث ومحدبة قليًال في الذآور، اآلذان طويلة وعريضة ومتدلية
  
  الصفات اإلنتاجية ومالئمتة للظروف البيئية 2-1-2
  

اعز        ة للم صائص اإلنتاجي ن الخ ة ع ات آافي وفر معلوم دي ال تت يالبل اطق األردن ي المن  ف
ي   ة ف ة المختلف ت   ،األردنالبيئي ا أجري ي م وفرة ه ات المت ي والدراس ي ل ف ز العرب ات  المرآ دراس

ائي في وزارة الزراعة               ) أآساد(مناطق الجافة واألراضي القاحلة     ال سم االستقصاء الوب ه ق وما قام ب
  .في مختلف مناطق المملكة

  

دي حسب        متوسبأن قد أوضحت تلك الدراسات   ل اعز البل اث الم ط الوزن لكل من ذآور وإن
اث     األعمار المختلفة، فعلى سبيل المثال      يالد لإلن دل وزن الم غ مع م  3.5بل ذآور  آغ م  4 ولل ، في  آغ

 آغم 10.8، و للذآورآغم 12.2 )الفطاموهو عمر  ( يوم60بلغ معدل الوزن للمواليد عند عمر       حين  
ي حسب العمر والجنس         متوسط ا  يبين) 3(رقم   والجدول   .لإلناث دي األردن  .لوزن القائم للماعز البل

ى      25.3معدل وزن اإلناث بعمر سنة حسب تلك الدراسات وقد بلغ حوالي            وقد بلغ    ذآور إل  آغم، وال
ى                27.6 اث إل دل وزن اإلن اقص مع ا تن دل وزن          20.2 آغم، وبعمر سنتين آم ع مع ا ارتف م، بينم  آغ

   الدراسـات على آما رآزت تلك.  آغم40الذآور إلى نحو 
  

  .للماعز البلدي األردني تبعًا للعمر والجنس) بالكغم ( متوسط الوزن القائم ). 3(جدول رقم 
  

  إناث  ذآور   العمــر  )آغم(متوسط الوزن 
  3.5  4  يوم واحد

  5  6   أيام7
  8  10   يوم30
  10.75  12.24   يوم60

  22  28   يوم135
  25.3  27.6   شهر8-12

  20.2  39.9   شهر20-24
  34.3  49.5  أآبر من سنتين

  

  موسوعة عروق الماعز في الدول العربية، المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضــي  :المصدر    
  .1996،) أآساد(    القاحلة 
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اج                          ي حسب العمر ونظام اإلنت دي األردن اعز البل سبة تختلف في الم نسبة النفوق، فبينت أن هذه الن
ابين          والموسم، د الرضيعة م وق في الموالي سبة النف راوح ن ا  %8.33و% 6.09حيث تت  تبلغ ، بينم

نًا نحو            ر س د األآب وق في الموالي اعز البالغ   %10نسبة النف راوح ـ، وفي الم س ـ ه ة تت ابين  ـذه الن بة م
  %.3 و2%

  

م  0.5 وزن جزة شعر الماعز، تتراوح مابين        بأن الدراسات السابقة    آما بينت    م  1.5 و آغ  آغ
دي        . آغم 0.85 بلغمتوسط وزن   وبوذلك حسب حالة الحيوان،      اعز البل أما بالنسبة إلنتاجية حليب الم

ابين          "الجبلي" راوح م م  122.8 - 46.9، فقد أظهرت الدراسات أنها تت ذ  *آغ ا المتوسط يختلف   ، وه
ا               .من موسم آلخر حسب جودة المرعى          ة لحليب الم ة العام ى أن اإلنتاجي د من اإلشارة، إل عز  والب

ان    ة القطع م تغذي ة إذا ت ادة اإلنتاجي ن زي ا أمك شامي، ولربم اعز ال ت بالم دي ضعيفة إذا ماقورن البل
  .خيرة من الحمل وخالل موسم الحلبتغذية إضافية خالل الفترة األ

  

د أآدت معظم الدراسـات                    أما بالنسبة لإلنتاج اإلجمالي لحليب الماعز البلدي في الموسم، فق
ين      راوح ب م    78 على أنه يت راوح                    179 – آغ وم الواحد يت ة في الي ًا أن عدد مرات الحالب م، علم  آغ

ين         / غ 1106 - 355 مرة بمتوسط إنتاج يتراوح بين       1.6-1مابين   راوح ب دة تت وم ولم  132 –111ي
ابين   راوح م ي تت رة الرضاعة الت دا فت ًا ماع ًا88 –75يوم ة .  يوم م الحالب ذ –أي أن طول موس  من

  ).4( يومًا، آما يبينه الجدول رقم 220 –186الموسم يتراوح بين الوالدة وحتى نهاية 
  

  

  .نسبة اإلناث الحلوب وإنتاج الحليب للماعز البلدي األردني). 4(جدول رقم 
  

   يوم- (%) -الكمية    البيــان

  %82-68    نسبة اإلناث الحلوب من اإلناث الوالدة
  %85-64    )الملقحة(نسبة اإلناث الحلوب من اإلناث المتزاوجة 

   يوم88-75    مدة الرضاعة
   يوم132-111    مدة الحالبة

  يوم/ مرة1.6-1    عدد مرات الحالبة 
  يوم/ غ1106-355    )يوم / غ ( متوسط إنتاج الحليب 
   آغم179-78    إجمالي حليب الموسم

   آغم55-46    حليب الرضاعة
  لحلوب آغم لألنثى ا123-47    )الحليب المعد للبيع(حليب االستهالك 

   آغم لألنثى المتزاوجة35-76
   يوم220-186    طول موسم الحالبة

  

صدر  ي          :الم ة واألراض اطق الجاف ات المن ي لدراس ز العرب ة، المرآ دول العربي ي ال اعز ف روق الم وعة ع موس
  .1996،)أآساد(القاحلة

  
 في األردن    من ناحية أخرى، يعتبر الماعز البلدي األردني متأقلمًا مع الظروف البيئية السائدة           
ا المحاصيل                       ى بقاي ة وعل ة وشبه الجاف اطق الجاف د حصاد     -ويعيش أغلبه على المراعي في المن  بع

ات                        –الحبوب   ه آمي دَّم ل ال، وُتَق ى سفوح الجب و عل شجيرات التي تنم ى األعشاب وال ا يعيش عل  آم
  .محددة من العالئق اإلضافية التي تشمل الشعير والنخالة في مواسم الجفاف

___________________________________________________  
  . 1996،)أآساد(موسوعة عروق الماعز في الدول العربية، المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة(*)
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   "الجبلي"الكفاءة التناسلية واإلنتاجية للماعز البلدي األسود  2-1-3
  

سالالي دي ضمن ال اعز البل رًا  صنف الم اث مبك سي لإلن ضج الجن ون الن ل، ويك مية التناس ت الموس
رة بعمر       7-6بعمر   اث في المرعى ألول م  وإذا وضعت تحت   ، شهر 21-17 أشهر، وتتزاوج اإلن

اعز       . شهر 13-8ظروف تغذية جيدة فقد تتزاوج عند عمر يتراوح ما بين            زاوج للم  ويعتبر موسم الت
يس واحد            البلدي خريفي وطويل ويمتد من شهر تموز و        ادة ت حتى شهر تشرين األول، ويخصص ع

اني،            ة عنز 25لكل   شرين الث في  ، أما موسم الوالدات فهو مبكر للماعز الرحالة حيث يبدأ في شهر ت
  . موسم الوالدات العادي يستمر خالل أشهر آانون الثاني وشباط، في المرعى بدون مساعدةحين

  

دول ين الج مويب لبعض ال) 5 ( رق ام ل يةخصائص التناس ي  حسب نظ دي األردن اعز البل لم
ك   مولود 136-117تراوح ما بين    ياإلنتاج والموسم، ويالحظ أن عدد المواليد لمائة أنثى والدة            ًا، وذل

ة،     ابين         تحت ظروف التربية الرحالة وشبه الرحال ى متزاوجة م ة أنث د لمائ راوح عدد الموالي ا ت بينم
دة   109-124 اث الوال سبة اإلن ودًا، وأن ن والي      مول ت ح د بلغ ة ق اث المتزاوج ن اإلن ي % 91م ف

  .في الموسم الجاف% 94الموسم المتوسط و
  

  .بعض الخصائص التناسلية للماعز األسود لموسمين مختلفين). 5(جدول رقم 
  

  موسم متوسط  موسم جاف  البيــان

   %92   %75  نسبة اإلناث المتزاوجة من القطيع الرئيسي
   %91   %94  ث المتزاوجةنسبة اإلناث الوالدة من اإلنا

   مولود136   مولود117   أنثى والدة100عدد المواليد الناتجة من 
   مولود124   مولود109   أنثى متزاوجة100عدد المواليد الناتجة من 

   مولود66   مولود60   أنثى متزاوجة100عدد المواليد المفطومة من 
   %1   %3  نسبة نفوق المواليد عند الوالدة

   %9   %7  المواليد حتى الفطامنسبة نفوق 
   مولود111   مولود106   أنثى متزاوجة100عدد المواليد المفطومة لـ 
   %8   %8  معدل االستبعاد السنوي

   %10   %10  نسبة نفوق المواليد
  

صدر  ي          :الم ة واألراض اطق الجاف ات المن ي لدراس ز العرب ة، المرآ دول العربي ي ال اعز ف روق الم وعة ع موس
  .1996،)ادأآس(القاحلة

  
ا    ة  آم وق العام سبة النف ساويةأن ن و  مت غ نح مين وتبل ي الموس سبة %10 ف ذه الن ، إال أن ه

ام د الفط ا عن والدة عنه د ال والدة . تختلف عن د ال د عن وق الموالي سبة نف د بلغتفن م % 1 ق ي الموس ف
ى الفطام                  % 3المتوسط و  د حت وق الموالي سبة نف % 7 يحوال في الموسم الجاف، في حين تراوحت ن

سبة           . في الموسم المتوسط  % 9في الموسم الجاف و    د آانت الن أما بالنسبة لمعدل االستبعاد السنوي فق
  %.8 في الموسمين وبلغت نحو متساوية
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ام         التي أشارت إليها    % 81حوالي   نسبة الوالدات عند الماعز      بلغت ائج الدراسات التي ق  نت
صاء ال سم االستق ا ق ي وزارة به ائي ف ةوب سبة الزراعة األردني ي ن ا بينت االختالف الواضح ف ، آم

وق ر النف سب العم و    و.  ح غ نح زات بل وق العن سبة نف وق   %4أوضحت أن ن سبة نف ت ن ا بلغ ، بينم
د        %2.8، ونسبة نفوق التيوس   %6.4 الشعاري والسخالت  ة عن وق العام سبة النف ، في حين بلغت ن

ى    نسبة االجهاضات عندوصلت   آما،  %6المواليد نحو    دي إل اعز البل ا   %.9.2 الم ذا م  أوضحه  وه
  ).6 ( رقمالجدول

  
  .بعض الصفات اإلنتاجية لقطعان الماعز). 6(جدول رقم 

  

   يوم- (%) -الكمية    البيــان

  %81    نسبة الوالدات
  1.25    معدل المواليد في آل ولده

  %6    نسبة نفوق المواليد
  %9.2    نسبة االجهاضات

  يوم/ آغم0.5    يوم /احدة من الحليبمعدل إنتاج الفترة الو
  %4    نسبة نفوق العنزات

  %6.4    نسبة نفوق الشعاري والسخالت
  %2.8    نسبة نفوق التيوس

  

  2005قسم االستقصاء الوبائي، وزارة الزراعة في األردن، عام  :المصدر
  
  الماعز الشامي  2-2

 

ناطق الجبلية والمعتدلة وخاصة في      يربى الماعز الشامي في المملكة األردنية الهاشمية في الم        
دة              ، وذلك المناطق القريبة من المدن والقرى     ة جي ى رعاي ا إل  تحت ظروف اإلنتاج المكثف الحتياجه

ع بالمق ة م يش تحت ظروف قاارن ذي يع دي ال اعز البل والي الم ل ح ية، ويمث وع % 1.6س ن مجم م
  .الماعز في األردن

  

شامي خالل الف       آما   اعز ال رة  تناقصت أعداد الم ر   2005-1996ت شكل آبي ى   ب ى   حت وصل إل
وصلت   رأس في حين      30800 نحو   1996داده في عام    نحو ثالثة أضعاف ونصف، حيث بلغت أع      

ام                 8400 إلى نحو     2005في عام    اقص وصلت في ع سبة التن ط، أي أن ن ى نحو     2005 رأس فق  إل
شا  ). 1(رقم الجدول والتي أشار إليها    % 72 اعز ال ام    أما بالنسبة لتوزع الم مي حسب المحافظات لع

د آانت محافظة الكرك 2005 ة ، فق ل المرتب ى تحت شامي، حيث واألول اعز ال ا الم ز فيه ي يترآ الت
الي   % 32.2نحو    نسبته   شكلت داد    من إجم اء                أع ا محافظة الزرق ة، تليه شامي في المملك اعز ال  الم

ة  ،، ومن ثم محافظات عمان    )2( رقم   الجدول، آما أشار إليها     %31.3وبنسبة   د،     ، الطفيل اء، إرب البلق
ا،    ون، مأدب ان، عجل رقومع سب ،المف ت وبن ، %2.1، %4.6و% 5.1، %10.3، %11.7 بلغ

ب % 0.6، و0.8%، 1.1% ى الترتي افظ  . عل ى أن المح ارة، إل ن اإلش د م ين توالب د ين اللت اليتواج
ة وجرش، حيث التتجاوز                     ا العقب ا محافظت دًا هم ل ج دادها  فيهما الماعز الشامي إال بشكل قلي  في   أع

  .فقط% 0.2 نسبةهاتين المحافظتين 
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من إجمالي الماعز الشامي في األردن، إال أن هذه         % 85.6بلغت نسبة إناث الماعز الشامي        
ان و  % 72.2النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تراوحت بين           في  % 90.7في محافظة مع

د         أما المحافظات التي يترآز فيها      . محافظة البلقاء  ان، فق اء وعم شامي وهي الكرك والزرق الماعز ال
ا    %86.7 و ،%84.8،  %88.6بلغت نسبة اإلناث في آل منها        والي، آم ى الت م     عل ه الجدول رق بين

)2(.  
  

 ولبنان وفلسطين واألردن والعراق وقبرص وترآيا،       ةينتشر الماعز الشامي في آل من سوري      
ا بعض العل     ويعتقد بأن أصولها األولى هي بعض ماعز الحليب         ا يعتبره ة، آم اء جدود لكل     الهندي م

ه مع الظروف           .وماعز الكيلس الترآي  ) الزرايبي(من الماعز النوبي     شامي بتالؤم  ويتميز الماعز ال
ر             اج الحليب وهو من أآث ر متخصصًا بإنت شرق األوسط، ويعتب ة ال واع البيئية لمنطق اعز  أن في   الم

  .ؤهله للتحسينالمنطقة تجانسًا وتماثًال ويمتلك خصائص ت
  

ا                 ان متوسط عدد آل منه شرة        50-10يربى الماعز الشامي في قطع اطق المنت  رأس في المن
غ                      ع بل ف، وأن متوسط حجم القطي اج المكث رى تحت ظروف اإلنت دن والق ا،   20  نحو  حول الم  رأس

ر من سنة بلغت    التي ناث اإل، و%29 حوالي أقل من سنة حيث شكلت األناث التي تبلغ أعمارها    أآب
  .*ذآور تلقيح% 4، و%67نسبتها 

  
    الصفات الشكلية2-2-1

  

ة        سالالت الطويل ع عن األرض حوالي    و،  الجسم يصنف الماعز الشامي ضمن ال سم  75ترتف
د                 عند األآتاف، الرأس مثلث الشكل ينتهي بمخطم دقيق، وقصبة األنف محدبة أو مقوسة وخاصة عن

   سم، آال الجنسين بال 30-25ية ويبلغ طولها الذآور، العينان آبيرتان واآلذان طويلة ومتدل
ة                       ر ممتلئ ة غي ة طويل سماآة، الرقب زودة  قرون في الغالب وإن وجدت فهي متوسطة الطول وال وم

ر الحجم إسفنجي الملمس                  10-5بزوائد لحمية طولها     ة واسطوانية، الضرع آبي  سم، األرجل طويل
ذو لون بني محمر أو خليط من األحمر          طويل الحلمات، ويغطي الجسم شعر طويل متوسط النعومة         

  . آغم75-60 آغم والذآر مابين 55واألبيض أو األبيض العاجي، وزن األنثى يبلغ حوالي 
  
    الخصائص اإلنتاجية2-2-2

  

ة      ن محط ا م صول عليه م الح ي ت شامي الت اعز ال ة  للم صائص اإلنتاجي واال(إن الخ ي ) ال ف
ابي      األردن شير  . 2005-2002ن   لتربية الماعز الشامي للفترة م ى أن المرآز العربي     وت ساد ( إل ) أآ

ًا    شامي المحسن وراثي اعز ال ور الم ن ذآ ات م ال دفع ن خالل إرس ة م ذه المحط م ه ي دع ساهم ف ي
لتطوير التراآيب الوراثية في المحطة، بهدف نشر هذه الهجن بهدف زيادة إنتاج الحيوانات المحسنة              

و  ع ذآ ق بي ن طري ربين ع ى الم ا عل سخالت، و وتوزيعه ديان وال سنة الج يح المح ادر ر التلق وم آ تق
ة ب احثين   المحط ة والب ات الزراعي د والكلي اعز وطالب المعاه ي الم ادية لمرب دمات اإلرش ديم الخ تق

وراثي    سين ال ة والتح ة والتغذي ال التربي ي مج شامي ف اعز ال ة الم ين بتربي ات . والمهتم شـير بيان وت
غ نحو     محطة الواال، إلى أن متوسـط وزن الم         ذآور بل اث     4يالد لل يالد لإلن م، ومتوسط وزن الم  آغ

اث         14-13 آغم، ومتوسط وزن الفطام للذآور       4-3.7تراوح مابين     آغم، ومتوسط وزن الفطام لإلن
  . آغم12-13.5

___________________________________________________  
  . األردن– 2005، النشرة اإلحصائية الزراعية، "سنويالكتاب االحصائي ال"بيانات دائرة االحصاءات العامة، (*) 
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د  ا أآ ة أن آم ي المحط ون ف نس   الفني والدة والج وع ال ؤثران  ن اعز  ي د الم ى أوزان موالي عل
بطن الواحد               ،الشامي وائم في ال ادة عدد الت أثر   .  وينخفض وزن المولود بزي ا تت و من       آم  سرعة النم

اث           ،جنسالميالد إلى الفطام بنوع الوالدة وال      ى اإلن ذآور إل سبة ال شير    . 48 : 52 بلغـت  وأن ن ا ت آم
ردة    بيانات المحطة إلى أن    ذآور المف غ  معدل الوزن عند الميالد لل م  3.5  بل ردة   آغ اث المف  3.4 ولإلن

وائم     ،آغم م  3.3 و   3.3 بينما للت غ            آغ والي، وبل ى الت اث عل ذآور واإلن د الفطام       متوسط  لل وزن عن  ال
د الفطام             ، على التوالي  آغم 13.3 و 13.8دة  للذآور واإلناث المفر   وزن عن دل ال غ مع  في  في حين بل

  ).7 ( رقمالجدولآما يبينه .  على التوالي للذآور واإلناثآغم 12.5 و12.8التوائم 
  
    الكفاءة التناسلية واإلنتاجية للماعز الشامي2-2-3
  

  

شامي في األردن        إن عادة وتلقح   ،ات آفاءة تناسلية عالية   ويعتبر الماعز الشامي ذ    اعز ال اث الم
ى      % 99-91 وتتراوح نسبة الوالدات في محطة الواال ما بين          ، شهر 18عمر  ب ، ويتراوح عمر األنث

والي  د أول والدة ح ين  24عن ا ب وائم م سبة الت راوح ن هر، وتت بطن ،   %67-44 ش م ال  1.71وحج
ود زة/مول هر   عن ة ش ران ولغاي هر حزي صف ش ن منت يح م م التلق دأ موس ول، ويب ا يوضحه  أيل ، آم

  .)7(الجدول رقم 
  

إذ بلغ متوسط إنتاج الحليب      الحليب،   إنتاجويعتبر الماعز الشامي ذات آفاءة إنتاجية عالية في         
دأ  ةولقد لوحظ أن موسم التلقيح للماعز الشامي في سوري، آغم 2.84اليومي في محطة الواال نحو       يب

شامي في غوطة دمشق          يألول، و من شهر آب ولغاية النصف األول من شهر تشرين ا          اعز ال لقح الم
شامية بعوامل                  . شهر 20-18عمر  ب زة ال البطن الواحد في العن د ب دة من   ويتأثر عدد الموالي ا   ع  أهمه

والدة،  اريخ ال ر األم وت ل عم ى العوام ةباإلضافة إل ة والغذائي ى أن   . الوراثي ارة، إل ن اإلش د م والب
ين           أن ن  بعض الدراسات الجارية في قبرص تؤآد      ا ب راوح م شامي تت اعز ال وائم في الم -1.3سبة الت

  . 1.54-1.47ن مابي تتراوحقد  فة أما في سوري،1.8
  
  الماعز الهجين 2-3
  

  

دي             نشأ اعز البل شر تربي  ، و  الماعز الهجين من خالل التزاوج ما بين الماعز الشامي والم ه تنت  ت
رى وخاص دن والق القرب من الم سكان وب ة بال اطق المأهول ي المن ي ف ان"محافظات ة ف د، عم ، إرب

  . الماعز في األردنإجمالي عدد% 2.5 نسبة مأدبا، ويمثل، البلقاء، الكرك
  

ت ي بلغ ين ف اعز الهج داد الم ام  أع والي 2005األردن ع ذه 12800 ح ًا أن ه  رأس، علم
راً       1رقم  الجدول  آما بينه    ألف رأس    62 نحو   1996األعداد بلغت في عام      صًا آبي  ، أي أن هناك تناق

ى نحو            2005-1996في أعداد الماعز الهجين حصل خالل الفترة         اقص إل ذا التن ، إذ وصلت نسبة ه
ًا             79% ام   (، وهذا يعني أن أعداد الماعز الهجين الموجودة حالي ع       ) 2005ع ادل رب في األردن التع

  .1996في عام موجودة آانت األعداد التي 
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  اعز الشامي في محطة الواال الصفات اإلنتاجية لقطيع الم). 7(جدول رقم 

  .2005 - 2002للفترة 
  

  الموسم  البيــان
2002/2003  

  الموسم
2003/2004  

  الموسم
2004/2005 

  243  212  309  عدد العنزات والشعاري الداخلة للتزاوج 
  10  7  3  عدد العنزات المجهضة 

  9  -  30  عدد العنزات المباعة قبل الوالدة 
  23  -  46  والدة عدد العنزات المباعة عند ال

  2  -  -  عدد العنزات المتعسرة 
  10  13  6  عدد العنزات النافقة قبل الوالدة 
  2  -  3  عدد العنزات النافقة عند الوالدة

  189  176  205  عدد العنزات الوالدة 
  23  15  14  عدد العنزات التي لم تلد 

  89.3  92.5  92.9  (%)نسبة الخصوبة 
  90.6  99.4  91.5  (%)نسبة الوالدات 

  279  282  350  عدد المواليد الناتجة 
 %)57.7(160  %)65.7(160  %)54.9(192  )جدي(عدد المواليد الذآور 
 %)42.6(119  %)43.3(122  %)45.1(158  )سخلة(عدد المواليد اإلناث 
  -  -  -  )مولود(عدد المواليد الخناث 

  %)56(106  %)44.9( 79  %)33.2(68  )عنزة(عدد العنزات التي أعطت مفرد 
  %)40.2(76  %)50(88  %)62.9(129  عدد العنزات التي أعطت والدة ثنائية

  %)3.7 (7  %)5.1 (9  %)3.9 (8  عدد العنزات التي أعطت والدة ثالثية 
  -  -  -  عدد العنزات التي أعطت والدة رباعية 

  43.9  55.1  66.8  ( % )نسبة التوائم 
  1.48  1.6  1.71  )عنزة/مولود (حجم البطن 

  90  48  62  )مولود(المواليد النافقة حتى عمر الفطام عدد 
  32.2  17  17.7  (%)نسبة نفوق المولود حتى عمر الفطام 

  4  4  4  )آغم(متوسط وزن الميالد للذآور 
  3.8  4  3.7  )آغم(متوسط وزن الميالد لإلناث 
  14  13  13.5  )آغم(متوسط وزن الفطام للذآور 
  13.5  12  13.5  )آغم(متوسط وزن الفطام لإلناث 

  276  268  240  )آغم(متوسط إنتاج الحليب 

  13.2  16.7  10.7  (%)نسبة نفوق القطيع 

صدر رة      :الم شامي للفت اعز ال ة الم واال لتربي ة ال ات محط اج     2005-2002بيان ة اإلنت اعز بمديري ام والم ة األغن سم تربي ، ق
  . األردن–الحيواني، وزارة الزراعة 
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ام     فقد آانت محافظة عمان ال     اعز الهجين لع ، حيث  2005محافظة األولى في مرآز إعداد الم
ى  سبته إل سبة    % 28.8وصلت ن د وبن ة إرب ا محافظ ة، تليه ي المملك ين ف اعز الهج الي الم ن إجم م

رق وبنسب               17.3% ، ومن ثم محافظات الكرك، البلقاء، مأدبا، معان، الطفيلة، العقبة، الزرقاء والمف
والبد من  . على التوالي% 1 و،%1.1 ،%1.5 ،%2.2، %6.1 ،%8.2، %16.6 ،%17.2بلغت  

ون وجرش،               شرة اإلحصائية      اإلشارة إلى أن الماعز الهجين اليتواجد في محافظتي عجل وحسب الن
ة  سنوي "الزراعي اب اإلحصائي ال ام   " الكت ي األردن لع ة ف صاءات العام رة اإلح ن دائ صادرة ع ال

2005.  
  

اعز الهجين في          % 88.7ز الهجين   من ناحية أخرى، بلغت نسبة إناث الماع       الي الم من إجم
ين                في محافظة    % 78.6األردن، إال أن هذه النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تراوحت ب

ان           . في محافظة المفرق  % 100الزرقاء و  اعز الهجين وهي عم ا الم أما المحافظات التي يترآز فيه
سبة اإل            د بلغت ن ا، فق اء ومأدب ا     وإربد والكرك والبلق اث في آل منه  ،%84.1، %88.7، %85.6ن

  .على التوالي% 98.1 و،92.5%
  

     الصفات الشكلية 2-3-1
  

ع عن األرض حوالي       ، الجسـم  يصنف الماعز الهجين ضمن السالالت الطويلة       65  فهي ترتف
ذآور،                        د ال ة أو مقوسة وخاصة عن سم عند األآتاف، الرأس مثلث الشكل، وقصبة األنف شبه محدب

ا  اآلذان  غ طوله ة ويبل ة ومتدلي ه  20-15طويل ين ل اعز الهج ب الم م، أغل طة   س ي متوس رون وه  ق
ات، ويغطي الجسم شعر                       الطول والسماآة، الضرع متوسط الحجم إسفنجي الملمس متوسط الحلم
وان                        ين أل ا ب يط م طويل متوسط النعومة ذو ألوان مختلفة ما بين األحمر أو األسود أو األبيض أو خل

  .آغم 65-55  نحوالذآروزن  وآغم 45 نحو  يبلغ والماعز البلدي، وزن األنثىالماعز الشامي
  
   الخصائص اإلنتاجية2-3-2

  

ام    اإلنتاجتشير بيانات قسم األغنام والماعز بمديرية       ة لع  الحيواني في وزارة الزراعة األردني
نخف         ان، إلى أن الوالدة والجنس يؤثر     2005 اعز الهجين، وي ود     على أوزان مواليد الم ض وزن المول

ابين            . بزيادة عدد التوائم في البطن الواحد       راوح م ذآور يت يالد لل م  4-3.5فمتوسط وزن الم ، في   آغ
ابين              اث م يالد لإلن راوح متوسط وزن الم م  3.8-3.2حين يت د           آغ ذآور عن ا أن متوسط وزن ال ، آم

اب                ذآور م د ال م  13.5-12ين  الفطام يختلف عن متوسط وزن اإلناث عند الفطام، فهو يتراوح عن ، آغ
اث  د اإلن راوح عن ين يت ي ح ابين ف م 12.5-11.5م دولو. آغ مالج ين بعض الخصائص ) 8 ( رق يب

  .اإلنتاجية للماعز الهجين
  

غ متوسط   ام بل ي ع ين ف اعز الهج اج حليب الم م 150 نحو 2005 إنت م/آغ ًا أن *موس ، علم
غ  ة بل م الحالب ًا180طول موس ة أخرى، .  يوم امن ناحي سبة آم وق تختلف حسب  أن ن رات النف قت

غ       %10 نسبة نفوق المواليد لغاية سن الفطام نحو          بلغت، إذ   العمر ة عمر سنة تبل ، ومن الفطام لغاي
  .بعمر أآبر من سنة% 4، وترتفع هذه النسبة إلى نحو %2 نحو

  
___________________________________________________  

  .فترة الرضاعةهذه الكمية من إنتاج الحليب بدون (*) 
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  .بعض الخصائص اإلنتاجية للماعز الهجين). 8(جدول رقم 

  
  

   يوم- (%) -الكمية    البيــان
   آغم4-3.5    متوسط وزن الميالد للذآور
   آغم3.8-3.2    متوسط وزن الميالد لإلناث

   آغم13.5-12    متوسط وزن الذآورعند الفطام
   آغم12.5-11.5    متوسط وزن اإلناث عند الفطام 

   يوم50-45    عمر الفطام
   آغم60    معدل الوزن عند عمر سنة لذآر التلقيح
   %35    نسبة التوائم لألمهات من الوالدة األولى
   %55    نسبة التوائم لألمهات من الوالدة الثانية

   يوم180    معدل طول موسم الحالبة
   آغم150    إنتاج الحليب بدون فترة الرضاعة

      نسبة النفوق
   %10    واليد لغاية سن الفطامم

   %2    من الفطام لغاية عمر سنة
   %4    أآبر من سنة

  

  .2005 األردن ، –بيانات قسم تربية األغنام والماعز بمديرية اإلنتاج الحيواني، وزارة الزراعة  :المصدر
  
  الكفاءة التناسلية واإلنتاجية للماعز الهجين 2-3-3

  

سي بعمر  ويصل إلى الكفاءة اإلنتاجية، يمتاز الماعز الهجين  بأنه جيد      ابين  بلوغه الجن  8-7  م
 100 شهر، وتصل نسبة التوائم لكل        12-8أشهر، حيث يتم تلقيح اإلناث تحت ظروف الرعي بعمر          

ين  ا ب ى م ود، ويخصص 150-135أنث ر  مول يس(ذآ ل )ت د لك ين25 واح زة هج م .  عن دأ موس ويب
ول،               ة شهر أيل ر          التلقيح في شهر تموز ولغاي اني، ويعتب شرين الث دأ في شهر ت والدات يب وموسم ال

غ  ب، حيث يبل ة من الحلي د اإلنتاجي اعز الهجين جي اج الحليب نحو متوسط الم م 150إنت  خالل آغ
غ   ذي يبل م اإلدرار ال ًا180موس اعز     . يوم ع الم ي م دي األردن اعز البل ين الم ائج تهج ارت نت  وأش

سبة الت   ى أن ن ة الخناصري إل ي محط شامي ف يح ال ولق ت نح والدات % 90 بلغ سبة ال ، %86.2ون
  .آغم 150، ونسبة الحليب المسوق للعنزة الواحدة نحو %38  نحوونسبة التوائم

 

  )المستورد(الماعز األجنبي   2-4
  

م               أعدادالتزال     ي، إذ ل  الماعز األجنبي المستورد قليلة جدًا إذا ماقورنت بأنواع الماعز المحل
ام         )  رأساً 960 (%0.2ن األحوال   تتجاوز هذه النسبة في أحس     ة، في ع من إجمالي الماعز في المملك

س ـ آانت تختلف ه   2005-1996فخالل الفترة   . 2004 ين س  ـذه الن ام    ـبة ب  1996نة وأخرى، ففي ع
سبة    ذه الن ت ه ًا451% (0.06بلغ ام   ) رأس ي ع ضت ف ا انخف ى 1997، إال أنه  231% (0.03 إل

ًا م ع) رأس ى ـث ت إل ًا1080 (%0.16ادت وارتفع ام )  رأس ي ع اعز 1998ف داد الم ، أي أن أع
رة          ام            2005-1996األجنبي المستورد آانت غير ثابتة خالل الفت ستورد في ع دد الم ، لدرجة أن الع

ة  اإلحصاءاتعلمًا أن بيانات دائرة . %0.03بنسبة لم تتجاوز   رأسًا   150 لم يتجاوز الـ     2003  العام
ام       رفي وزارة الزراعة األردنية لم تشِ     ي ع اعز األجنب ستوردة من الم داد الم د  . 2005 إلى األع والب

تيراده          تم اس ذي ي ي ال اعز األجنب ن الم سيان م ان رئي اك نوع ى أن هن ارة إل ن اإلش ا م اعز  هم م
  .وماعز السعانيناألنجلونوبيان 
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   )Anglo-Nubian( ماعز األنجلونوبيان  *
 

ى   وهو من سالالت الماعز األجنبية التي أدخِ        ة الهاشمية      لت إل ة األردني ر   المملك  من   ، ويعتب
ارة       اطق الح ي المن ًا ف واع تأقلم ذه األن ر ه ب، وأآث ة للحلي اردة المنتج اطق الب اعز المن ة م مجموع

ائي الغرض   ـ ل ،ةـوإنتاجيته من الحليب واللحم عالي       ر ثن ون األبيض البني   ـه الل ـ ويغلب علي  ،ذا يعتب
  .)9(، آما يوضحه الجدول رقم ين بال قرونـال الجنساألنف واضح التحدب وآ. المحمر أو الرمادي

  

ام                          ة ع ة الهاشمية في نهاي ة األردني ى المملك اعز إل وع من الم ، 1987وقد تم إدخال هذا الن
والي   سكريين ح دين الع سة المتقاع توردت مؤس ث اس ن  150حي ان م اعز األنجلونوبي ن الم ًا م  رأس

  . ،ى أعضائهاالواليات المتحدة األمريكية وذلك لتوزيعها عل
  

  .الصفات اإلنتاجية لماعز االنجلونوبيان). 9(جدول رقم 
  

   يوم- (%) -الكمية     البيــان
      نسبة التوائم* 
  %48     الوالدات الفردية-
  %41    )توأم (  الوالدات الثنائية -
  %11     الوالدات الثالثية-

      الوالدات الفردية* 
   يوم64     متوسط أيام الرضاعة-
   آغم3    توسط وزن الميالد للذآور م-
   آغم2.5     متوسط وزن الميالد لإلناث-
   آغم15.6     متوسط وزن الفطام للذآور-
   آغم13.8     متوسط وزن الفطام لإلناث-

      )توأم(الوالدة الثنائية * 
   آغم2.8     متوسط وزن الميالد للذآور-
   آغم2.6     متوسط وزن الميالد لإلناث-
   آغم14    ن الفطام للذآور متوسط وز-
   آغم13.4     متوسط وزن الفطام لإلناث-

      الوالدة الثالثية* 
   آغم2.7     متوسط وزن الميالد للذآور-
   آغم2.5     متوسط وزن الميالد لإلناث-
   آغم14.5     متوسط وزن الفطام للذآور-
   آغم13.7     متوسط وزن الفطام إلناث-

      إنتاجية الحليب* 
   آغم3    نتاج اليومي للبطن األول اإل-
   آغم4     اإلنتاج اليومي للبطن الثاني-
   آغم4.5     اإلنتاج اليومي للبطن الثالث-

  

  .2005 األردن ، –بيانات قسم تربية األغنام والماعز بمديرية اإلنتاج الحيواني، وزارة الزراعة  :المصدر
  

ف  ذآور وايختل يالد لل وال وزن الم وع ال اث حسب ن ة أو  إلن ة أو ثنائي ت فردي واء أآان دة س
ة ي    . ثالثي وزن ف ك متوسط ال ي ذل ة، يل والدة الفردي ي ال ى ف و أعل ذآور ه يالد لل فمتوسط وزن الم

ة، و                والدة الثالثي وزن في ال م متوسط ال ذه     الوالدة الثنائية، ومن ث م  3هي  متوسطات األوزان ه ، آغ
م 2.8 واليآغم 2.7و، آغ ى الت واع  إال أن متوسط وزن ا.،عل ي أن ًا ف د تقريب و واح اث ه يالد لإلن لم

د الفطام يختلف              . آغم 2.5الوالدات الثالث، وهو مايقارب      اث عن ذآور واإلن آما أن متوسط وزن ال
د الفطام               15.6أيضًا حسب نوع الوالدات، ففي الوالدة الفردية يبلغ متوسط وزن الذآور واإلناث عن

وال         آغم 13.8 و آغم ا في ال والي، بينم د الفطام         على الت غ عن ه يبل ة فإن م  14دة الثنائي م  13.4 وآغ  آغ
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والي،        ى الت ه في                 في حين     للذآور ولإلناث عل ا هو علي ة عم والدة الثالثي ذا المتوسط في ال ع ه يرتف
   . للذآور ولإلناث على التواليآغم 13.7 وآغم 14.5الوالدة الثنائية، حيث يبلغ 

  

   )Saanen( ماعز السعانين  *
 

 ،سعانين آما يسمى محليًا من مجموعة ماعز المناطق الباردة المنتجة للحليب            يعتبر ماعز ال  
سرا،             .وهي ذات آفاءة عالية في إدرار الحليب         اعز هو غرب سوي ذا الم شأ األصلي له ر المن  ويعتب

ال           ام، آ صبة لألم صيرة منت ضرع، األذان ق ف وال ى األن وداء عل ع س ع بق ي م يض آريم ه أب لون
اعز للم        .الجنسين عادة بال قرون    ذا الم ام         مولقد تم إدخال ه ة الهاشمية ع ة األردني ل     1988لك  من قب

  .القطاع الخاص من هولندا
  

م  650 الواحدة من الحليب نحو    العنزةأما فيما يتعلق بإنتاج الحليب، فقد بلغ معدل إنتاج         آغ
اً  275في الموسم، علمًا أن متوسط أيام الحالبة يصل إلى           إن         .  يوم ة أخرى، ف وق    من ناحي سبة النف ن

  %. 15، بينما تصل هذه النسبة في المواليد إلى نحو %3في الماعز الكبيرة تبلغ نحو 
  

ة بلغت نحو           آما   وائم الثنائي ة نحو   ، %69 أن نسبة الت ة نحو   % 22الفردي ا  % 9والثالثي آم
ين الجدول   م  يب اث      )10( رق ذآور واإلن اث، ومتوسط وزن ال ذآور ولإلن يالد لل  أن متوسط وزن الم

  .يختلف حسب نوع الوالدات
  
  

  ".السانن"الصفات اإلنتاجية لماعز السعانين ). 10(جدول رقم 
  

  

   يوم- (%) -الكمية    البيــان

   آغم65   متوسط وزن ذآر التلقيح
   آغم60   متوسط وزن اإلناث البالغة

  %69   )الثنائية(نسبة التوائم 
  %9   )الثالثية(نسبة التوائم 

   %22   رديةنسبة الوالدات الف
 آغم في الوالدات الفردية ويقل عن ذلك في         4    متوسط وزن الميالد للذآور

  .الوالدات التوأميه
ك           3.6    متوسط وزن الميالد لإلناث ل عن ذل  آغم في الوالدات الفردية ويق

  .في الوالدات التوأميه
ن     15.5    متوسط وزن الفطام للذآور ل ع ة ويق والدات الفردي ي ال م ف  آغ

  . الوالدات التوأميهذلك في
ك             14    متوسط وزن الفطام لإلناث ل عن ذل ة ويق والدات الفردي  آغم في ال

  .في الوالدات التوأميه
   آغم في الموسم650     الواحدة من الحليبةمعدل إنتاج العنز

   %3    نسبة النفوق في الماعز الكبيرة
   %15    نسبة النفوق في المواليد

  وم ي275    متوسط أيام الحالبة
  

  .2005 األردن ، –بيانات قسم تربية األغنام والماعز بمديرية اإلنتاج الحيواني، وزارة الزراعة  :المصدر
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  نظم التربية المتبعة  2-5
  

س  ة ال م التربي ة فـإن نظ ة الهاش ـائدة والمتبع ة األردني شـي المملك ام ـمية ب ى كل ع سم إل تنق
  : مايلي

  

  :المتنقلم الرحل أو  نظا–نظام التربية التقليدية  -1
  

حيث تنتقل الماعز بقطعان نقية أو مختلطة من مكان آلخر بصورة دائمة طلبًا للرعي والكأل،                
إذ تعتمد الماعز في تغذيتها على المراعي آمصدر أساسي للتغذية، إضافة إلى تقديم أعالف إضافية                 

  . لها خالل فترة الشتاء لمدة تطول أو تقصر حسب حالة المرعى
  

   :لنظام شبة الرحلا -2
  

ات المحاصيل    ى مخلف ي وعل شكل جزئ ة ب ى المراعي الطبيعي ذيتها عل ي تغ اعز ف د الم تعتم
وت حيث                      القرب من البي الحقلية، أو تنتقل الماعز إلى مناطق قريبة ثم تعود لتقضي باقي أيام السنة ب

  .يقدم لها األعالف الضرورية خاصًة في موسم الشتاء وفي مواسم الجفاف
  

  :) شبه المكثف( النظام المستقر  -3
  

اعز  ى الم ام يرب ذا النظ ي ه ي  ف ا ف ود إليه صباح وتع ي ال ان ف ائر، وتخرج القطع ضمن حظ
دم                       اآن تواجدها، وتق ة من أم ات المحاصيل والمراعي القريب ى مخلف المساء، وتعتمد في تغذيتها عل

  .األعالف التكميلية الالزمة لها
  

  :نظام التربية المكثفة  -4
  

ة من الحليب                 ير ة العالي اءة اإلنتاجي بى فيها الماعز داخل مزارع، وخاصة السالالت ذات الكف
ذه           عواللحم آالماعز الشامي والسالالت األجنبية األخرى آالس       ع في ه ان، حيث يتب انين واألنجلونوبي

  .المزارع أساليب التربية الحديثة المتطورة
 

  طريقة الرعي  2-6
  

سبة   المربين في منطقة الدراسة عن طريقة الرعي المتبعة       ات  إجاب) 11 ( رقم يبين الجدول   بالن
ة الرعي        % 51أجاب نحو     حيث    للماعز بأنواعه الثالثة، البلدي والشامي والخليط،      أن طريق نهم ب م
ة  % 49بالنسبة للماعز البلدي مستقرة، بينما أجاب نحو    ا مترحل ة رعي     . مهم بأنه سبة لطريق ا بالن أم

ا أجاب نحو           % 33اب نحو   الماعز الشامي، فقد أج    ا    % 67من المربين بأنها مستقرة، بينم نهم بأنه م
اعز            % 88مترحلة، في حين أجاب نحو        سبة للم ة بالن ة الرعي المتبع أن طريق ربين ب من هؤالء الم

  .فقط أجاب بأنها مترحلة% 12 مستقرة، ونحو طالخلي
  

د    ،ةوبخصوص طريقة الرعي المتبعة لدى المربين في آل محافظة على حد            اوت   أتضح فق تف
رى     ة وأخ ين محافظ ي ب ة الرع س طريق ون نف ذين يتبع ربين ال سبة الم ي  . ن ة الرع سبة لطريق فبالن

اء         دي، ومن ضمن الذين أجابوا بأنها م      المتبعة لدى مربي الماعز البل     أن محافظة الزرق ستقرة، نجد ب
من  % 23ي المستقر نحو     تحتل المرتبة األولى، حيث بلغت نسبة المربين الذين يتبعون طريقة الرع          

ون            ا محافظات عجل ذه، تليه ة الرعي ه إجمالي المربين في منطقة الدراسة الذين يتبعون نفس طريق
  بة المربين ـوالطفيلة ومعان والكرك ومأدبا وعمان، حيث بلغت نس
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  .طريقة الرعي المتبعة لدى المربين في منطقة الدراسة). 11(جدول رقم 
  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  انعم  البيان

  47 9  0 11  7 7  8 4  1  العدد
ربين  %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 

قر
ست
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

2.13 8.51 17.02 14.89 14.89 23.14  0.00 19.15 100.00 

  46  6  15  3  5  3  2  4  8  العدد
ربين  %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 

دي
لبل
ا

  
حل
تر
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

17.39 8.70 4.35 6.52 10.87 6.52 32.61 13.04 100.00 

  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد
ربين  %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 

قر
ست
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

3.23 12.90 6.45 9.68 12.90 29.03 3.23 22.58 100.00 

  62  8  14  5  8  7  8  4  8  العدد
ربين  %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 

ال
مي
شا

  
حل
تر
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

12.90 6.45 12.90 11.29 12.90 8.06 22.58 12.90 100.00 

 82 12 15 14 10 8 10 6 7  العدد
الي ال %  ن إجم ربين م م

  في منطقة الدراسة
7.53 6.45 10.75 8.60 10.75 15.05 16.13 12.90 88.17 

قر
ست
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

8.54 7.32 12.20 9.76 12.20 17.07 18.29 14.63 100.00 

 11 3 0 0 2 2 0 2 2  العدد
ربين  %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
2.15 2.15 0.00 2.15 2.15 0.00 0.00 3.23 11.83 

يط
خل
ال

  
حل
تر
م

ربين  %    الي الم ن إجم م
س    ون نف ذين يتبع ال

  طريقة الرعي

18.18 18.18 0.00 18.18 18.18 0.00 0.00 27.27 100.00 

 

صادي               : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث  بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
% 14.9و% 14.9و% 17و% 19.2يتبعون طريقة الرعي المستقر في هذه المحافظات نحو   الذين  

ة     محافظة جرش   مربي  من علمًا لم يجب أي.على التوالي،  %2.1و  % 8.5و ذه الطريق ع ه ه يتب بأن
رة في           أما بالنسبة للمربين الذين يتبعون طريقة الرعي ا       . من الرعي  سبتهم الكبي د آانت ن لمترحل، فق

ة           % 33محافظة جرش، حيث بلغت نحو       من إجمالي المربين في منطقة الدراسة الذين يتبعون طريق
ة، حيث                    ان والطفيل اء ومع ا والزرق ون والكرك ومأدب الرعي المترحل، تليها محافظات عمان وعجل

و        ذه نح ي ه ة الرع ون طريق ذين يتبع ربين ال سبة الم ت ن  ،%8.7 ،%10.8 ،%13 ،%17.4بلغ
  .على التوالي %4.4و ،6.5% ،6.5%
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س  د بلغت الن شامي، فق اعز ال ق بالم ا يتعل ون طريقـوفيم ذين يتبع ربين ال ن الم رة م ة ـبة الكبي
س  ي الم اء ـالرع ة الزرق ي محافظ و  تقر ف ذه     % 29نح س ه ون نف ذين يتبع ربين ال الي الم ن إجم م

ان  ، مأدبا ، الكرك ،الطريقة في منطقة الدراسة، تليها محافظات عجلون       ة  ، مع  وجرش، حيث     ، الطفيل
ى             ذه المحافظات وعل بلغت نسبة المربين الذين يتبعون طريقة الرعي المستقر في آل محافظة من ه

و   والي نح ت  . %3.2 و،%3.2 ،%6.5 ،%9.7 ،%12.9 ،%12.9، %22.6الت ين احتل ي ح ف
نحو  ذين يتبعون طريقة الرعي المترحل       بة المربين ال  ـنسبلغت  ة األولى حيث    ـمحافظة جرش المرتب  

ون ه   % 22.6 ذين يتبع ربين ال الي الم ن إجم ة الدراس  ـم ي منطق ة ف ات  ـذه الطريق ا محافظ ة، تليه
اء  ، معان ، الكرك ، عمان ، الطفيلة ،عجلون ا،    ، الزرق س  حيث بلغت    ومأدب ذين يتبعون       ـ ن ربين ال بة الم
ذه المحافظات نحو ـطريق ي آل محافظة من ه  ،%12.9 ،%12.9 ،%12.9ة الرعي المترحل ف
  .على التوالي% 6.5 و،8% ،11.3% ،12.9%

  
ة الرعي              )12( الجدول رقم    يوضح ذين يتبعون طريق ة الدراسة ال ربين في منطق  أن نسبة الم

يط      شاب المستقر للماعز الخل سبة نحو            ةمت ذه الن ين المحافظات، حيث بلغت ه  ،رشج في  % 18.3 ب
ة         % 12.2 و ،في عجلون % 14.6 ،في الزرقاء % 17 % 9.8 ،في آل من محافظتي الكرك والطفيل

ان   % 8.5 ،في معان  ا   % 7.3 و ،في عم ة الرعي              . في مأدب ذين يتبعون طريق ربين ال سبة للم ا بالن أم
ي محاف  رة ف سبتهم الكبي ت ن د آان ل، فق و  المترح ث بلغت نح ون، حي ة عجل ع %27.3ظ ا أرب ، تليه

ا     و ، معان ، مأدبا ،محافظات أخرى، هي عمان    ة           الكرك، آم ذين يتبعون طريق ربين ال سبة الم بلغت ن
ربين    % 18.2الرعي المترحل في آل منها نحو        الي الم ة الرعي        من إجم ذين يتبعون نفس طريق ،  ال

ة        اء  ،علمًا أن هناك ثالث محافظات، هي الطفيل ة الرعي             ، الزرق ا طريق ون فيه ع المرب  وجرش اليتب
  .المترحل للماعز الخليط

  
اعز       في منطقة الدراسة عن مدى        إجابات المربين ) 12 ( رقم آما يبين الجدول   واع الم درة أن ق

ك،    القدرة  المنهم أن الماعز الخليط له      % 88 نحو   بينمناطق الوعرة،   لعلى الرعي في ا    جيدة على ذل
ى الرعي في        نفس  هؤالء المربين أن الماعز البلدي له      من% 51في حين أجاب نحو      درة عل ك الق  تل

ك ن المربين بأن الماعز الشامي له  م المناطق الوعرة، بينما لم يجب أي      ى   ،قدرة جيدة على ذل ل عل  ب
  . يفة على الرعي في المناطق الوعرةقدرته ضعبأن الماعز الشامي منهم % 33العكس أجاب نحو 

  

ة الدراسة،         أما على صعيد آل مح     ائج الدراسة       افظة من المحافظات في منطق د أوضحت نت  فق
ربين ا                    سبة الم ين المحافظات من حيث ن ى ب دوا أن     أن محافظة الزرقاء احتلت المرتبة األول ذين أآ ل

ه   دي ل اعز البل ون      الم ات عجل ا محافظ وعرة، تليه اطق ال ي المن ي ف ى الرع دة عل درة جي سبة بق ن
ة ،19.2% رك ،%17 الطفيل ان ،%14 الك ا ،%14.9 مع ان ،%8.5 مأدب ًا أن %2.1 وعم ، علم

اطق    أي المربين في محافظة جرش لم يجب     أحدًا منهم على مدى مقدرة الماعز على الرعي في المن
  .الوعرة

  

سبة ل  ا بالن ة      أم ت محافظ د احتل وعرة، فق اطق ال ي المن ي ف ى الرع شامي عل اعز ال درة الم ق
روا           الزرقاء أيضًا المرتبة األولى بين ا      لمحافظات، إذ بلغت نسبة المربين في هذه المحافظة والذين أق

اطق                ك المن ى الرعي في تل شامي عل اعز ال سبة بضعف مقدرة الم ربين في     % 29  ن الي الم من إجم
وعرة ضعيفة،       طقة الدراسة الذين أجابوا عن أن      من اطق ال ى الرعي في المن قدرة الماعز الشامي عل

ون  ات عجل ا محافظ سبةتليه رك ،%22.6  بن ا ،%12.9 الك ان ،%12.9 مأدب ة ، %9.7 مع الطفيل
   لكن من ناحية أخرى، آانت نسبة .%3.2نسبة وجرش ، %3.2عمان ، 6.5%
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  عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن مدى قدرة أنواع الماعز على الرعي يبين ). 12(جدول رقم 
  .في المناطق الوعرة

  

 البيان  ليطالخ  الشامي  البلدي
  ضعيفة  جيدة   ضعيفة  جيدة   ضعيفة  جيدة   المحافظة
  0 7 1  0 0  1  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
1.08 0.00 0.00 1.08 7.53 0.00 

ان
عم

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

2.13 0.00 0.00 3.23 8.54 0.00 

  0 6 4  0 0  4  العدد
الي ا %  ن إجم ة  م ي منطق ربين ف لم

  الدراسة
4.30 0.00 0.00 4.30 6.45 0.00 

دبا
مأ

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

8.51 0.00 0.00 12.90 7.32 0.00 

  0 10 2  0 0  8  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
8.60 0.00 0.00 2.15 10.75 0.00 

يلة
طف
ال

ابوا    من إجمالي المربين    %    ذين أج ال
  نفس مقدرة الرعي

17.02 0.00 0.00 6.45 12.20 0.00 

  0 8 3  0 0  7  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
7.53 0.00 0.00 3.23 8.60 0.00 

ان
مع

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

14.89 0.00 0.00 9.68 9.76 0.00 

  0 10 4  0 0  7  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
7.53 0.00 0.00 4.30 10.75 0.00 

رك
الك

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

14.89 0.00 0.00 12.90 12.20 0.00 

  0 14 9  0 0  11  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
11.83 0.00 0.00 9.67 15.05 0.00 
اء
رق
لز
ا

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

23.41 0.00 0.00 29.03 17.07 0.00 

  0 15  1  0 0 0  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 0.00 0.00 1.08 16.13 0.00 

ش
جر

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

0.00 0.00 0.00 3.23 18.29 0.00 

  0 12  7  0 0 9  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
9.67 0.00 0.00 7.53 12.90 0.00 

ون
جل
ع

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

19.15 0.00 0.00 22.58 14.62 0.00 

  0 82  31  0 0 47  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
50.54 0.00 0.00 33.33 88.17 0.00 

وع
جم
الم

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مقدرة الرعي

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 

 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  . في األردنواالجتماعي لمربي الماعز
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ين                              ام ب شكل ع ة ب وعرة متقارب اطق ال دة في المن يط جي اعز الخل درة الم أن مق روا ب ذين أق المربين ال
ة      د احتلت المرتب ى  المحافظات، وإن آانت محافظة جرش ق ذه المحافظات، حيث بلغت      األول ين ه ب

ي ال      ي ف ي الرع يط ف اعز الخل دة للم درة الجي روا بالمق ذين أق ربين ال سبة الم و  ن وعرة نح اطق ال من
ك              % 18.3 يط في الرعي في تل اعز الخل دة للم درة الجي ى المق دوا عل ذين أآ ربين ال الي الم من إجم

اء     ات الزرق ا محافظ اطق، تليه ون ، %17المن رك ،%14.6عجل ة ،%12.2 الك  ،%12.2 الطفيل
  .%7.3 ومأدبا ،%8.5 عمان ،%9.8معان 

  
  احتياجات الرعاية  2-7

  

انوا يالحظون               بينت نتائج المسح ال    ا إذا آ ميداني، ولدى سؤال المربين في منطقة الدراسة عم
ة، أن نحو           ، البلدي والشامي والخليط     ،الفروق بين أنواع الماعز الثالثة        من حيث احتياجات الرعاي

روق % 95 ك الف انوا يالحظون تل نهم آ ع   .م ي أرب ة ف ة المدروس ي العين ربين ف ع الم ًا أن جمي  علم
رك،اءمحافظات هي الزرق ان، الك روق، مع ك الف روا بتل ا أق م .  ومأدب ذين ل ربين ال سبة للم ا بالن أم

ي محافظة   سبتهم ف د بلغت ن ة، فق ا للرعاي ن حيث احتياجاته اعز م واع الم ين أن روق ب وا الف يالحظ
روق           من إجمالي المربين في منطقة الدراسة ا      % 40  نحو عجلون ك الف م يالحظوا تل ذين ل ون  ل ويمثل

ن إجم% 13نحو  ي م ة ف ي العين ربين ف ةالي الم ة الدراس ًا أن منطق سبة، علم ربين % 60 ن ن الم م
م يالحظو     الث محافظات وبنسبة متساوية، أي      الباقين توزعوا في ث    ذين ل ربين ال ك  بلغت نسبة الم ا تل

الي   % 20  بلغت فظة االفروق بين أنواع الماعز من حيث احتياجاتها من الرعاية في آل مح         من إجم
ين   . طقة الدراسة  المربين في من   م    ولجد الويب ربين عن         ) 13( رق ة الم واع      مدى إجاب ين أن روق ب الف
  . من حيث احتياجاتها من الرعاية، الخليط ، الشامي، البلديالماعز الثالثة

  
  مدى إجابة المربين عن الفروق بين أنواع الماعز من حيث احتياجاتها يبين ). 13(جدول رقم 

  .من الرعاية
  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  انالبي

  88 13  14 14  12 10  9 8  8  العدد
ربين    %  من إجمالي الم

  في منطقة الدراسة
8.60 8.60 9.68 10.75 12.90 15.05 15.05 13.98 94.62 

عم
ن

ربين    %    من إجمالي الم
  الذين آانت لهم إجابات

9.09 9.09 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 14.77 100.00 

  5  2  1  0  0  0  1  0  1  العدد
ربين    %  من إجمالي الم

  في منطقة الدراسة
1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08 2.15 5.38 

  ال

ربين    %  من إجمالي الم
  الذين لم يجيبوا نهائيًا

20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 40.00 100.00 

 

صادي              بيانات المسح  : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث  المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Th-2- 30األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  

م ا ت ن احتياجات   آم اعز م واع الم ن أن وع م ل ن ة عن احتياجات آ ي العين ربين ف ؤال الم  س
ي  ائر والرع ا الحظ ن أهمه ي م ة والت ة الت،الرعاي ل،غذي ة، التناس يم األظالف، الحالب ة ، تقل  الرعاي

صحية د،ال ة الموالي و  ورعاي اب نح نهم% 49، أج ل   و م ي المترح ة الرع ون طريق ذين يتبع أن بال
ذآورة أعاله               في حين أجاب      . الماعز البلدي يحتاج إلى رعاية متوسطة بالنسبة لكل االحتياجات الم

ل       بي المستقر   الذين يتبعون طريقة الرع   و ،من المربين % 51 ة أق ى رعاي اج إل دي يحت أن الماعز البل
ة            ي والتغذي ائر والرع ن الحظ سابقة م ات ال ل االحتياج يط ولك اعز الخل شامي والم اعز ال ن الم م

ة ال          يم األظالف والرعاي د    صوالتناسل والحالبة وتقل ة الموالي ه     . حية ورعاي ا بينت ائج   آم  المدرجة النت
  ).14( رقم الجدولب

  
ذين يتبعون     والبد من اإلشا  ربين ال سبة الم رة، إلى أن المحافظات تختلف فيما بينها من حيث ن

ربين                      سبة الم ا من حيث ن ا بينه الي تختلف فيم ستقرة، وبالت ة أو م طريقة الرعي سواء آانت مترحل
ذين  دونال ن      يؤآ رين م وعين اآلخ ن الن ل م طة أو أق ة متوس ى رعاي اج إل دي يحت اعز البل أن الم  ب
ة الرعي المترحل        بأنهم، يقر جميع المربين     ظة جرش فاففي مح . الماعز اعز   و ، يتبعون طريق أن الم

ر       فالبلدي يحتاج إلى رعاية متوسطة بالنسبة لكل االحتياجات المذآورة سابقًا،            ان، يق في محافظة عم
ر من  ربين % 88أآث أنهم من الم ة الرعي المترحل ب ينيتبعون طريق ى ب اج إل دي يحت اعز البل  الم

ة متوسط ي حين .ةرعاي ين ف ا % 50 ب ي محافظة مأدب ربين ف أنهم من الم ة الرعي ب ون طريق يتبع
  . أيضًاالمترحل ويؤآدون بأن الماعز البلدي يحتاج إلى رعاية متوسطة 

  

و    د نح د أآ ة، فق ن الرعاي شامي م اعز ال ات الم ق باحتياج ا يتعل ي % 33وفيم ربين ف ن الم م
ستقر    ي الم ة الرع ون طريق ة يتبع ة الدراس ن   ومنطق ر م ة أآث ى رعاي اج إل شامي يحت اعز ال أن الم

 ،تقليم األظالف  و الحالبة   ،األنواع األخرى من الماعز من حيث الحظائر والرعي والتغذية والتناسل         
صحية  ة ال و   و ،الرعاي ًا أن نح د، علم ة الموالي ربين   % 50رعاي ؤالء الم ن ه م م افظتي  ه ن مح م

  . 15  رقمالجدولفي النتائج آما بينته  .%7.5بنسبة  وعجلون ،%9.7بنسبة تبلغ حوالي الزرقاء 
  

ين آما ي  م   الجدول  ب سبة   أن  ب ) 15 ( رق اعز                ان أن الم دوا ب ذين أآ ة الدراسة ال ربين في منطق لم
سبة لالحتياجات      ،الشامي يحتاج إلى رعاية متوسطة فقط        د بلغت نحو        بالن ذين يتبعون    او ،%62ق ل

انوا  د آ ة الرعي المترحل، فق شكل رئطريق وزعين ب ع محافظات هي جرش م ي أرب سي ف سبة ي بن
ان  ،15% ة ، %8.60عم أن %7.5ن ا ومع،%8.60الطفيل دوا ب ذين أآ ربين ال سبة الم ًا أن ن ، علم

اعز ى     الم ثالث األول ات ال ن المحافظ ة م ل محافظ ي آ ط ف طة فق ة متوس ى رعاي اج إل شامي يحت  ال
  . في محافظة معان% 70وبلغت ، %88 نسبةبتجاوزت 

  
داني   نتائج الم   وضحت م        سح المي ة الدراسة        أن) 16(في الجدول رق ربين في منطق ع الم  جمي

ائر      ث الحظ ن حي طة م ة متوس ى رعاي اج إل يط يحت اعز الخل ى أن الم دوا عل ي،أآ ة، الرع  ، التغذي
يم األظالف    ، الحالبة ،التناسل ة الصحية    ، تقل ا             و ، الرعاي ز هن تم التميي م ي ه ل ًا أن د، علم ة الموالي رعاي

  . المترحل من المربين ريقة الرعي المستقر ومن يتبع طريقة الرعيمابين من يتبع ط
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  .عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن احتياجات الماعز البلدي من الرعاية). 14(جدول رقم 

  

 المحافظة
  المجموع عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

8  4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
ئر  47  9  0 11 7 7 8 4 1

ظا
لح
ا

قل  
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  عددال

  
عي  47  9  0 11 7 7 8 4 1

لر
ا

قل  
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
ية  47  9  0 11 7 7 8 4 1

غذ
الت

قل  
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
سل  47  9  0 11 7 7 8 4 1

تنا
ال

قل  
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
بة  47  9  0 11 7 7 8 4 1

حال
ال

قل  
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
1 4 8 7 7 11 0  9  47  

ف
ظال
األ

يم 
تقل

  

قل
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
8 4 2 3 5 3 15 6 46 

سط
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
1 4 8 7 7 11 0  9  47  

ية
صح

 ال
ية
عا
لر
ا

 

قل
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
  العدد

  
م 46 6 15 3 5 3 2 4 8

سط
تو

   %  
  

8.60 4.30 2.15 3.23 5.38 3.23 16.13 6.45 49.46 
  العدد

  
1 4 8 7 7 11 0  9  47  

ليد
وا
الم

ة 
عاي
ر

  

قل
أ

   %  
  

1.08 4.30 8.60 7.53 7.53 11.83 0.00 9.68 50.54 
 

اع           : المصدر شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي     بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل ز البل
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  
  
  
  



Th-2- 32األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  
  

  .يبين عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن احتياجات الماعز الشامي من الرعاية). 15(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد

ثر
أآ

   %  1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
8 4 8 7 8 5 14 8 62 

ئر
ظا
لح
ا

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد

ثر
أآ

   %  1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
عي 62 8 14 5 8 7 8 4 8

لر
ا

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد

ثر
أآ

   %  1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
ية 62 8 14 5 8 7 8 4 8

غذ
الت

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد

ثر
أآ

   %  1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
سل 62 8 14 5 8 7 8 4 8

تنا
ال

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  31  7  1  9  4  3  2  4  1  العدد

ثر
أآ

  %  1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
بة 62 8 14 5 8 7 8 4 8
حال
ال

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  العدد

  

1  4  2  3  4  9  1  7  31  

ثر
أآ

   %  
  

1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
8 4 8 7 8 5 14 8 62 

ف
ظال
األ

يم 
تقل

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  العدد

  
1  4  2  3  4  9  1  7  31  

ثر
أآ

   %  
  

1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
8 4 8 7 8 5 14 8 62 

ية
صح

 ال
ية
عا
لر
ا

سط 
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
  العدد

  
1  4  2  3  4  9  1  7  31  

ثر
أآ

   %  
  

1.08 4.30 2.15 3.23 4.30 9.68 1.08 7.53 33.33 
  العدد

  
8 4 8 7 8 5 14 8 62 

ليد
وا
الم

ة 
عاي
ر

سط  
تو
م

   %  
  

8.60 4.30 8.60 7.53 8.60 5.38 15.05 8.60 66.67 
دي عل             : المصدر اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي   بيانات المسح المي ى الوضع االقت

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  
  

  
  
  
  



Th-2- 33األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  .يوضح عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن احتياجات الماعز الخليط من الرعاية). 16(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

ئر
ظا
لح
ا

  

 %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

عي
لر
ا

   %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

ية
غذ
الت

   %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

سل
تنا
ال

   %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

بة
حال
ال

   %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

ليم
تق

ف 
ظال
األ

  

 %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

ة 
عاي
لر
ا

ية
صح

ال
  

 %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

ة 
عاي
ر

ليد
وا
الم

  

يـــ
عا
لر
ة ا
ـط
ــــ
ســ
تو
م

ــة
ــــ

  

 %  
  

9.68 8.60 10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 
 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  المشاآل التي تواجه تربية الماعز  2-8

  

حسب  وأهم المشاآل التي تواجه تربية الماعز بشكل عام في األردن    ) 17( رقم   دولبين الج 
سية، وهي        ،آراء المربين  ة المرعى، وصعوبة            : تنحصر في خمسة مشاآل رئي ال، وقل ة رأس الم  قل

الء األعالف   وفر األعالف، وغ دم ت ي، وع ة الرع دوا  . عملي ذين أب ربين ال سبة الم د تراوحت ن وق
ذه ال  ول ه آرائهم ح شكلة  ب وع الم ًا لن شاآل وتبع تم ابين بلغ الي % 52.7-%47.3 م ن إجم دد م ع

 بلغت نسبة المربين الذين أآدوا أن المشكلة األولى التي تواجهم هي             وقد. المربين في منطقة الدراسة   
شاآل األخرى، وهي            %52.7قلة المرعى نحو     ذين تحدثوا عن الم ربين ال ، في حين بلغت نسبة الم

دم   الف، ع الء األع الف،  غ وفر األع و      ت ي نح ة الرع عوبة عملي ال، وص ة رأس الم ، %51.6قل
ا   . على التوالي % 47.3،  48.4%،  50.5% انون             نجد   آم ذين يع ربين وال رة من الم سبة الكبي أن الن

سبة                    ذه الن من معظم المشاآل المذآورة أعاله تترآز في محافظتي عجلون والكرك، حيث وصلت ه
الي   نسبة  من  % 45إلى نحو    شاآل التي                   عدد إجم ابوا عن الم ذين أج ة الدراسة ال ربين في منطق الم

ع            % 80تواجهم بتربية الماعز، علمًا أن       من المربين في محافظة عجلون أآدوا أنهم يعانون من جمي
  في العينة، وهي قلة رأس المال، التي طرحت على المربين المشاآل 

  
  
  



Th-2- 34األردن-دراسة اقتصادية للماعز

وغالء هذه األعالف في حال توفرها، آما       قلة المرعى، صعوبة عملية الرعي، عدم توفر األعالف،         
تثناء                   % 83بين أآثر من نسبة      شاآل، باس ذه الم انون من ه انوا يع من المربين في محافظة الكرك آ

  % . 66.7مشكلة قلة رأس المال، حيث بلغت نسبة المربين الذين يعانون منها نحو 
  

  .ب آراء المربينالمشاآل التي تواجه تربية الماعز بشكل عام حس). 17(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  45 12  3 6  8 6  5 1  4  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
4.30  1.08 5.38  6.45 8.60  6.45 3.23  12.90 48.39  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس المشكلةأجابوا عن 

8.89 2.22 11.11 13.33 17.78 13.33 6.67 26.67 100.00 

ال
الم

س 
 رأ
قلة

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

44.44 12.50 50.00 60.00 66.67 42.86 20.00 80.00 48.39 

  49  12  3  6  10  9  5  0  4  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
4.30 0.00 5.38 9.68 10.75 6.45 3.23 12.90 52.69 

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

8.16 0.00 10.20 18.37 20.41 12.24 6.12 24.49 100.00 

عى
مر
 ال
قلة

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

44.44 0.00 50.00 90.00 83.33 42.86 20.00 80.00 52.69 

  44  12  3  6  10  6  2  1  4  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
4.30  1.08  2.15  6.45  10.75  6.45  3.23  12.90  47.31  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

9.09 2.27 4.55 13.64 22.73 13.64 6.82 27.27 100.00 

ة 
ملي
 ع
بة
عو
ص

عي
لر
ا

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

44.44 12.50 20.00 60.00 83.33 42.86 20.00 80.00 47.31 

  47  12  3  6  10  7  5  0  4  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
4.30 0.00 5.38 7.53 10.75 6.45 3.23  12.90  50.54  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

8.51 0.00 10.64 14.89 21.28 12.77 6.38 25.53 100.00 

ف
عال
األ

ر 
وف
م ت
عد

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

44.44 0.00 50.00 70.00 83.33 42.86 20.00 80.00 50.54 

  48  12  3  6  10  8  4  1  4  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
4.30  1.08  4.30  8.60  10.75  6.45  3.23  12.90  51.61  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس المشكلةأجابوا عن 

8.33 2.08 8.33 16.67 20.83 12.50 6.25 25.00 100.00 

ف
عال
األ

ء 
غال

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

44.44 12.50 40.00 80.00 83.33 42.86 20.00 80.00 51.61 

ى الوضع اال              : المصدر دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي  بيانات المسح المي قت
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
ا        وقد بلغت نسبة المربين      انون منه % 13تتجاوز   ال  آانت  الذين تحدثوا عن المشاآل التي يع

ين المحافظات األخرى              % 20في محافظة مأدبا، و    في محافظة جرش، علمًا أن هذه النسبة تفاوتت ب
ا       ترتيب  يمكن   وعمومًا. في معان % 90 و في عمان، % 44وتراوحت مابين    شاآل حسب أهميته  الم

ربين   ًا آلراء الم ة وفق ة الدراس ي منطق ربين ف سبة للم تبالن ة المرعىوآان سبة  قل  %52.7 بلغت ن
وفر األعالف    في حال توفرها، %51.6 نحو بالمرتبة األولى، يليها غالء األعالف  ، %50.5 عدم ت

  .%47.3نسبة  وأخيرًا صعوبة عملية الرعي ،%48.4قلة رأس المال 
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اعز،              ما) 18(ويبين الجدول رقم     واع الم وع من أن يتعلق بترتيب هذه المشاآل بالنسبة لكل ن
ذه     واجههم ه ذين ت ربين ال سبة الم ام، إال أن ن شكل ع اعز ب ي الم ا ف ع ترتيبه ًا م ون متطابق اد يك فيك

اعز البل             . المشاآل تختلف من نوع إلى آخر      ة الم شاآل التي تواجه تربي سبة للم سبة   دي،  فبالن  بلغت ن
الف      % 52.7 الء األع شكلة غ ا م ى، يليه ة األول ى بالدرج ة المرع شكلة قل واجهم م ربين ت ن الم م
وفر األعالف  50.5% دم ت شكلة ع ال %49.5، م ة رأس الم شكلة صعوبة  %45.2، قل رًا م  وأخي

شاآل تختلف من                      . %41.9عملية الرعي     ذه الم واجههم ه ذين ت سبة ال ى أن ن د من اإلشارة، إل  والب
شاآل التي                           ق بالم ا يتعل سابقة في المحافظات فيم ضًا عن النسب ال ى أخرى، وتختلف أي محافظة إل

  . تواجه مربي الماعز بشكل عام
  

  .المشاآل التي تواجه تربية الماعز البلدي حسب آراء المربين). 18(جدول رقم 
  

 المحافظة
  لمجموعا  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  42 9  4 11  4 2  7 4  1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 4.30 7.53 2.15 4.30 11.83 4.30  9.68  45.16  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

2.38 9.52 16.67 4.76 9.52 26.19 9.52 21.43 100.00 

ال
الم

س 
 رأ
قلة

في آل   من إجمالي المربين    %   
  محافظة

11.11 50.00 70.00 20.00 33.33 78.57 26.67 60.00 45.16 

  49  9  4  11  6  7  8  3 1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 3.23 8.60 7.53 6.45 11.83 4.30  9.68  52.69  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

عى 100.00 18.37 8.16 22.45 12.24 14.29 16.33 6.12 2.04
مر
 ال
قلة

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

11.11 37.50 80.00 70.00 50.00 78.57 26.67 60.00 52.69 

  39  9  4  11  6  3  1  4 1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 4.30  1.08  3.23  6.45  11.83  4.30  9.68  41.94  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

2.56 10.26 2.56 7.69 15.38 28.21 10.26 23.08 100.00 

ة 
ملي
 ع
بة
عو
ص

عي
لر
ا

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

11.11 50.00 10.00 30.00 50.00 78.57 26.67 60.00 41.94 

  46  9  4  11  6  5  7  3 1  العدد
ربي  %  الي الم ن إجم ي م ن ف

  منطقة الدراسة
1.08 3.23 7.53 5.38 6.45 11.83 4.30  9.68  49.46  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

2.17 6.52 15.22 10.87 13.04 23.91 8.70 19.57 100.00 

ف
عال
األ

ر 
وف
م ت
عد

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

11.11 37.50 70.00 50.00 50.00 78.57 26.67 60.00 49.46 

  47  9  4  11  6  6  6  4 1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 4.30  6.45  6.45  6.45  11.83  4.30  9.68  50.54  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

2.13 8.51 12.77 12.77 12.77 23.40 8.51 19.15 100.00 

ف
عال
األ

ء 
غال

 من إجمالي المربين في آل     %   
  محافظة

11.11 50.00 60.00 60.00 50.00 78.57 26.67 60.00 50.54 

 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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ربين         أن نسبة المربين ف   ب) 18(رقم  الجدول  آما بين    ين الم ى ب اء هي األعل ي محافظة الزرق
و   شاآل نح ذه الم واجههم ه ذين ت ربين ال سبة الم ث وصلت ن ي المحافظات األخرى، حي % 78.6ف

ربين                 سبة الم ولجميع المشاآل المذآورة أعاله، وتأتي محافظة الطفيلة بالمرتبة الثانية، إذ تراوحت ن
ين    ة ب ذه المحافظ ي ه شاآل ف ذه الم واجههم ه ذين ت والي % 70و % 60 ال ى الت شكلة  . عل دا م ماع

ذه المشكلة                انون من ه ربين التي يع سبة الم م تتجاوز ن م  ،%10نحو  صعوبة عملية الرعي التي ل  ث
واجهم      ذين ت تأتي بعد ذلك محافظة عجلون، حيث بلغت نسبة المربين في العينة في هذه المحافظة وال

ربين في ا        % 50المشاآل السابقة نحو     الي الم ا   لمحافظة،   من إجم ربين      آم سبة الم في محافظة    أن ن
ذه       %11.2نسبة  الذين تحدثوا عن تلك المشاآل لم تتجاوز        عمان و  ، وفي محافظة جرش لم تتجاوز ه
  .ولكل مشكلة من المشاآل السابقة% 26.7 عنالنسبة 

  
المشاآل التي تواجه مربي الماعز الشامي، ونسبة المربين        أن  إلى  ) 19 ( رقم ويشير الجدول 

اعز                   . ذين يعانون من آل مشكلة    ال واع الم ة أن شامي وبقي اعز ال ين الم ام اليوجد اختالف ب وبشكل ع
سبة      ا، وإن آانت ن ذين تحدثوا عنه ربين ال سبة الم شاآل حسب ن ذه الم األخرى من حيث ترتيب ه

اعز                    واع األخرى من الم سبتها في األن ثًال، بلغت   . المربين الذين تواجههم تلك المشاآل أقل من ن  فم
سبة    %34.4نسبة المربين الذين يعانون من مشكلة قلة المرعى نحو     ذه الن ًا أن ه شمل ، علم شكلة  ت  م

و   الف، ونح الء األع ال،   % 32.3غ ة رأس الم شكلة قل ن م انون م ربين يع ن الم و وم % 31.2نح
  .يعانون من مشكلتي صعوبة الرعي وعدم توفر األعالف

  
 الذين تواجههم هذه المشاآل في آل محافظة  أن نسبة المربين) 19 ( رقمآما يوضح الجدول 

سبة في                 من محافظات الكرك والزرقاء وجرش وعجلون هي واحدة بالنسبة لجميع المشاآل، فهذه الن
سبة نحو           % 33.3محافظة الكرك بلغت نحو      ذه الن  ،%26.7 ،%64.3ولكل المشاآل، بينما بلغت ه

ى أن بعض         . ب وعجلون على الترتي   ، جرش ،في محافظات الزرقاء  % 46.7و والبد من اإلشارة، إل
م تتجاوز               بلغت  المحافظات   نسبة المربين الذين يعانون من مشاآل تربية الماعز الشامي فيها قليلة ول

ه       سوى  في معان، علمًا أن محافظة الطفيلة، لم يذآر         % 30في عمان و  % 11.2 مربي واحد فقط بأن
  . يعاني من مشكلتي قلة رأس المال وقلة المرعى

  

ا شاآأم سبة للم يط،    بالن اعز الخل ي الم ه مرب ي تواج ن   قفل الت ر م دد آبي ا ع دث عنه د تح
شاآل التي          % 85 -% 72بين  ماتراوحت نسبتهم   والمربين في منطقة الدراسة      ًا أن ترتيب الم ، علم

اعز   ن الم واع األخرى م ي األن ا ف ف عن ترتيبه م تختل ون ل ؤالء المرب ا ه اني منه ة . يع شكلة قل فم
ى نحو             بلغت،  المرعى مثالً  ا إل انون منه شكلة غالء األعالف       %85 نسبة المربين الذين يع ا م ، تليه

 وأخيرًا مشكلة   %79.6 مشكلة قلة رأس المال      ،%80.7 مشكلة عدم توفر األعالف      ،%82.8 بنسبة
  . )20( آما بينه الجدول رقم %72صعوبة عملية الرعي 

  
أن تر روا ب اء ذآ ي محافظة الزرق ربين ف ع الم ع أن جمي اني من جمي يط تع اعز الخل ة الم بي

ة              ال وصعوبة عملي المشاآل السابقة، وهي قلة المرعى وغالء األعالف وعدم توفرها وقلة رأس الم
يط              % 73.3  نسبة الرعي، آما أن   اعز الخل ة الم من المربين في محافظة عجلون أآدوا أيضًا أن تربي

وفي . من المربين في محافظة عمان    % 77.8 والشيء نفسه عند  تعاني من المشاآل الخمسة السابقة،      
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وفر األعالف      نسبة  بلغت   دبقية المحافظات تفاوتت هذه النسبة بين محافظة وأخرى، فق         مشكلة عدم ت
ين        كلة غالء األعالفـفي مش% 75-%37مابين   ة ب سبة في محافظة الطفيل ذه الن ، بينما تراوحت ه

في  .  توفر األعالف وقلة رأس المال  عدم ومشكلتي   بين مشكلة صعوبة عملية الرعي    % 90 -% 20
دوا      ذين أآ رش ال ة ج ي محافظ ربين ف سبة الم ين تراوحت ن ن   ح اني م اعز تع ة الم س أن تربي نف

ذآورة  شاآل الم ين الم ن %93.3 -% 80بلغت ب ر م ا أن أآث ي محافظة % 75، آم ربين ف ن الم م
  .الكرك أجمعوا على معاناة مربي الماعز الخليط من تلك المشاآل

  
  .المشاآل التي تواجه تربية الماعز الشامي حسب آراء المربين). 19( رقم جدول

  
 المحافظة

  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

1  3 1  2 3  9 4  7 30  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08  3.23 1.08  2.15 3.23  9.68 4.30  7.53 32.26  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

3.33 10.00 3.33 6.67 10.00 30.00 13.33 23.33 100.00 

ال
الم

س 
 رأ
قلة

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

11.11 37.50 10.00 20.00 25.00 64.29 26.67 46.67 32.26 

  العدد
  

1  3  1  3  4  9  4  7  32  
الي  %  ن إجم ي  م ربين ف الم

  منطقة الدراسة
1.08 3.23 1.08 2.15 3.23 9.68 4.30  7.53  34.41  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

عى 100.00 21.88 12.50 28.13 12.50 9.38 3.13 9.38 3.13
مر
 ال
قلة

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

11.11 37.50 10.00 30.00 33.33 64.29 26.67 46.67 34.41 

  العدد
  

1  2  0  2  4  9  4  7  29  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08  2.15  0.00  2.15  4.30  9.68  4.30  7.53  31.18  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

3.45 6.90 0.00 6.90 13.79 31.03 13.79 24.14 100.00 

عي
لر
ة ا
ملي
 ع
بة
عو
ص

  

ن في آل    من إجمالي المربي  % 
  محافظة

11.11 25.00 0.00 20.00 33.33 64.29 26.67 46.67 31.18 

  العدد
  

1  2  0  2  4  9  4  7  29  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 2.15 0.00 2.15 4.30 9.68 4.30  7.53  31.18  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

3.45 6.90 0.00 6.90 13.79 31.03 13.79 24.14 100.00 

ف
عال
األ

ر 
وف
م ت
عد

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

11.11 25.00 0.00 20.00 33.33 64.29 26.67 46.67 31.18 

  العدد
  

1  4  0  3  4  9  4  7  32  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08  4.30  0.00  3.23  4.30  9.68  4.30  7.53  34.41  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

3.13 12.50 0.00 9.38 12.50 28.13 12.50 21.88 100.00 

ف
عال
األ

ء 
غال

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

11.11 50.00 0.00 30.00 33.33 64.29 26.67 46.67 34.41 

 

ا         : المصدر ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي       بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم عز ال
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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  .المشاآل التي تواجه تربية الماعز الخليط حسب آراء المربين). 20(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  دالعد
  

7  4 9  8 9  14 12  11 74  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
7.53  4.30 9.68  8.60 9.68  15.05 12.90  11.83 79.57  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

9.46 5.41 12.16 10.81 12.16 18.92 16.22 14.86 100.00 

ال
الم

س 
 رأ
قلة

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

77.78 50.00 90.00 80.00 75.00 100.00 80.00 73.33 79.57 

  العدد
  

7  5  10  8  11  14  13  11  79  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
7.53 5.38 10.75 8.60 11.83 15.05 13.98  11.83  84.95  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

عى 100.00 13.92 16.46 17.72 13.92 10.13 12.66 6.33 8.86
مر
 ال
قلة

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

77.78 62.50 100.0 80.00 91.67 100.00 86.67 73.33 84.95 

  العدد
  

7  4  2  4  11  14  14  11  67  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
7.53  4.30  2.15  4.30  11.83  15.05  15.05  11.83  72.04  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

10.45 5.97 2.99 5.97 16.42 20.90 20.90 16.42 100.00 

عي
لر
ة ا
ملي
 ع
بة
عو
ص

  

من إجمالي المربين في آل      % 
  محافظة

77.78 50.00 20.00 40.00 91.67 100.0 93.33 73.33 72.04 

  العدد
  

7  3  9  7  10  14  14  11  75  
الي ا %  ن إجم ي  م ربين ف لم

  منطقة الدراسة
7.53 3.23 9.69 70.53 10.75 15.05 15.05  11.83  80.65  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

9.33 4.00 12.00 9.33 13.33 18.67 18.67 14.67 100.00 

ف
عال
األ

ر 
وف
م ت
عد

من إجمالي المربين في آل      %   
  محافظة

77.78 37.50 90.00 70.00 83.33 100.00 93.33 73.33 80.65 

  العدد
  

7  6  8  7  11  14  13  11  77  
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
7.53  6.45  8.60  7.53  11.83  15.05  13.98  11.83  82.80  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس المشكلة

9.09 7.79 10.39 9.09 14.29 18.18 16.88 14.29 100.00 

ف
عال
األ

ء 
غال

الي المربين في آل     من إجم %   
  محافظة

77.78 75.00 80.00 70.00 91.67 100.00 86.67 73.33 82.80 

 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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اعز بأنواعه                )21(ويبين الجدول رقم     و الم ا مرب اني منه  المشاآل الرئيسية الخمسة التي يع
واع  ويتضح بأن ،ثة في األردن الثال  مشكلة قلة المرعى تحتل المرتبة األولى بين المشاآل بالنسبة ألن

شكل      أتي م ة،        الماعز الثالثة، وت ة الثاني ة            ة غالء األعالف بالمرتب ل المرتب ذه المشكلة تحت ًا أن ه  علم
ى إ ة ا     األول سبة لتربي ى بالن ة المرع شكلة قل ب م ى جان شامي ل اعز ال وفر    لم دم ت شكلة ع ا م ، يليه

ال، األع ة رأس الم شكلة قل م م شكلة بالف، ومن ث ذه الم ل ه شامي، حيث تحت اعز ال دا الم سبة ع الن
  .وأخيرًا مشكلة صعوبة عملية الرعي، لتربيته المرتبة الثانية

  

  .اجه تربية الماعز في األردنترتيب المشاآل التي تو). 21(جدول رقم 
  

 نوع الماعز
  المشاآل

  
  الماعز  الماعز الخليط  الماعز الشامي  الماعز البلدي

  بشكل عام
          

  4  4  2  4  قلة رأس المال

 1 1 1  1  قلة المرعى

  5  5  3  5  صعوبة عملية الرعي

  3  3  3  3  عدم توفر األعالف

  2  2  1  2  غالف األعالف
 

صادي              بيانات المسح ا  : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث لمي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

  اض والطفيليات الشائعة في األردناألمر  2-9
  

ون   مايواجهإن أخطر      اعز     المرب ة الم ة  هو  في تربي ًا  ؤ، حيث ي  األمراض الحيواني دي أحيان
كون ي إلى نسب متدنية، وقد      اإلنتاجفتكون الخسارة آبيرة، أو يؤدي إلى انخفاض        آاملة  طيع  بحياة الق 

ك  وان   ذل ة الحي ن تربي ي ع زوف المرب باب ع د أس ن   . أح ة ع راض ناتج ى أم راض إل سم األم وتق
  .  طفيليات داخلية أو خارجيةن وأمراض تنتج ع،الفيروسات والجراثيم والبكتريا

  

ة     نطقة الدراسة   ولدى سؤال المربين في م     اعز          والذين شملتهم العين واع الم درة أن عن مدى مق
ات، أجاب نح      ة األمراض واآلف ى مقاوم ه    % 88و عل يط ل اعز الخل نهم أن الم ى   م درة ضعيفة عل ق

ة     ء المربين أن الماعز البلدي له       من هؤال % 51، في حين أجاب نحو      تهامقاوم قدرة جيدة على مقاوم
نه % 33 نحو   األمراض واآلفات، بينما أجاب    درة      م ه ق شامي ل اعز ال أن الم ة    م ب ى مقاوم  ضعيفة عل

  .)22(رقم الجدول آما يوضحه . األمراض واآلفات
  

ة الدراسة،              اء    ظهرت أن    أما على صعيد آل محافظة من المحافظات في منطق محافظة الزرق
ه    البل احتلت المرتبة األولى بين المحافظات من حيث نسبة المربين الذين أآدوا أن الماعز               درة  دي ل ق

ا محافظ    مقاومة األمراض واآلفات  جيدة على    ون  ة، تليه سب   عجل ة   ،%19.2  بلغت حوالي    ةبن  الطفيل
مربين ، علمًا أن ال   على الترتيب % 2.1عمان  و ،%8.5 مأدبا   ،%14.9 معان   ،%14الكرك  ،  17%

  .مقاومة األمراض واآلفات مدى قدرة الماعز على ن منهم عأيفي محافظة جرش لم يجب 
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  عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن مدى مقدرة أنواع الماعز على مقاومة ). 22(جدول رقم 
  .األمراض واآلفات

  

 البيان  الخليط  الشامي  البلدي
  ضعيفة  جيدة   ضعيفة  جيدة   ضعيفة  جيدة   المحافظة
  العدد

  

1  0 0  1 0  7 
 7.53 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

ان
عم

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

2.13 0.00 0.00 3.23 0.00 8.54 

  العدد
  

4  0 0  4 0  6 
 6.45 0.00 4.30 0.00 0.00 4.30  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

دبا
مأ

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  اومةمقدرة المق

8.51 0.00 0.00 12.90 0.00 7.32 

  العدد
  

8  0 0  2 0  10 
 10.75 0.00 2.15 0.00 0.00 8.60  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

يلة
طف
ال

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

17.02 0.00 0.00 6.45 0.00 12.20 

  العدد
  

7  0 0  3 0  8 
 8.60 0.00 3.23 0.00 0.00 7.53  إجمالي المربين في منطقة الدراسةمن % 

ان
مع

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

14.89 0.00 0.00 9.68 0.00 9.76 

  العدد
  

7  0 0  4 0  10 
 10.75 0.00 4.30 0.00 0.00 7.53  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

رك
الك

مالي المربين الذين أجابوا عن نفس      من إج %   
  مقدرة المقاومة

14.89 0.00 0.00 12.90 0.00 12.20 

  العدد
  

11  0 0  9 0  14 
 15.05 0.00 9.67 0.00 0.00 11.83  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

اء
رق
لز
ا

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

23.41 0.00 0.00 29.03 0.00 17.07 

  العدد
  

0 0 0  1  0  15 
 16.13 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

ش
جر

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 18.29 

  العدد
  

9 0 0  7  0  12 
 12.90 0.00 7.53 0.00 0.00 9.67   الدراسةمن إجمالي المربين في منطقة% 

ون
جل
ع

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن نفس       %   
  مقدرة المقاومة

19.15 0.00 0.00 22.58 0.00 14.62 

  العدد
  

47 0 0  31  0  82 
 88.17 0.00 33.33 0.00 0.00 50.54  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

وع
جم
الم

  

لذين أجابوا عن نفس    من إجمالي المربين ا   % 
  مقدرة المقاومة

100.00 0.00 0.00 100.0
0 

0.00 100.00 

 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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شامي   اعز ال درة الم سبة لمق ا بالن ى أم ات  عل راض واآلف ة األم ة  مقاوم ت محافظ د احتل ، فق
ي    ربين ف سبة الم ات، إذ بلغت ن ين المحافظ ى ب ة األول اء المرتب روا الزرق ذين أق ة وال ذه المحافظ ه

ضعف  ى  ب شامي عل اعز ال درة الم ات  ق راض واآلف ة األم اطق مقاوم ك المن ي تل و ف ن % 29 نح م
ة األمراض    عن أن قدرة الماعز الشامي على       إجمالي المربين في منطقة الدراسة الذين أجابوا         مقاوم

ا  ،%12.9 والكرك %22.6ضعيفة، تليها محافظات عجلون   واآلفات   ان  ، %12.9 مأدب  ،%9.7مع
ان    ،%6.5الطفيلة   ذين                . %3.2 وجرش    ،%3.2 عم ربين ال سبة الم ة أخرى، آانت ن لكن من ناحي

يط  اعز الخل درة الم أن مق روا ب راضأق ة األم ى مقاوم ات ضعيفة عل ين  واآلف ام ب شكل ع ة ب متقارب
 بلغت   في حين المحافظات، وإن آانت محافظة جرش قد احتلت المرتبة األولى بين هذه المحافظات،             

درة   روا بالمق ذين أق ربين ال سبة الم ضعيفةن ي ال يط ف اعز الخل ات  للم راض واآلف ة األم و مقاوم نح
يط في       الضعيفةقدرة  مالي المربين الذين أآدوا على ال     من إج % 18.3 ة األمراض     للماعز الخل مقاوم

ات اء   واآلف ات الزرق ا محافظ ون ، %17، تليه رك ،%14.6عجل ة ،%12.2 الك  ،%12.2 الطفيل
  .%7.3 ومأدبا ،%8.5 عمان ،%9.8معان 

  
ات في األردن هي                   وعموماًَ، فأن من أهم األمراض والطفيليات الشائعة التي تصيب الحيوان

م   اب الف ضرع والته ات ال ن   التهاب ة، وم ة المعدي دان المعوي ة الدي ات الداخلي ن الطفيلي ي، وم التقرح
رع ل والق راد والقم ة الجرب والق ات الخارجي أمراض . الطفيلي ع اإلصابة ب ات لمن وتحصن الحيوان

وي     سمم المع ة والت ى القالعي دري والحم سيميا(الج د    )االنتروتوآ ات عن ذه الحيوان الج ه ا تع ، آم
  .المعوية بالطفيليات الخارجية والتهاب الضرعاإلصابة بالديدان الرئوية و

  
  برامج التحسين الوراثي 2-10

  

ة  دني إنتاجي رًا لت م، نظ ب واللح ن الحلي ة م اعز المحلي شترآة  الم ة م ة وبيئي باب وراثي  ألس
ا وراثي له ات إجراءات التحسين ال ة من الحليب ،ولغاي ة عالي ان ذات إنتاجي اد قطع د من إيج ال ب  ف

ة              وذلك عن طريق الت    حسين الوراثي والبيئي لهذه القطعان بطريق االنتخاب وتحسين ظروف التغذي
اج       تم إنت واع  والرعاية لي ة      أن ة عالي اءة إنتاجي اعز محسنة ذات آف ربين بأسعار     وم ى الم ا عل توزيعه

 .تشجيعية لتحسين إنتاجية قطعانهم
  

م             دي، حيث ت  استخدام ذآور     استخدمت طريقة التهجين آأسلوب لتطوير إنتاجية الماعز البل
ًا   في اإلنتاج للوصول إلى خليط متميز )الجبلية(الماعز الشامي في تلقيح العنزات البلدية       أقلم بيئي  ومت

دي في المناطق التي مع ظروف التربية الواسعة      ون تهجين     .  يربى فيها الماعز البل د مارس المرب وق
شكل عشوائي          الماعز البلدي بالماعز الشامي بغية زيادة إنتاج الحليب والت         وائم منذ زمن بعيد ولكن ب

شامية المحسنة في               . ودون خطة موضوعة لذلك    ومن هنا فإن وزارة الزراعة تقوم بإنتاج الجديان ال
انهم             دي لتحسين قطع اعز البل ي الم اعز الهجين،           . محطة الواال وبيعها لمرب سبة الم د بلغت ن ا  وق آم

ام            من مجمل أعداد الماعز في األرد      % 2.5أسلفنا نحو    ة لع رة اإلحصاءات العام ات دائ ن طبقًا لبيان
2005 .  
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  الثالثالفصل  -3
  الخصائص السكانية واالجتماعية لمربي الماعز

  

  
  
  

  الترآيب العمري والنوعي لألسرة  3-1
    

، الدراسة دراسة السمات الديموغرافية للسكان مؤشرات مهمة لواقع المجتمع موضوع تبين  
وتتطرق هذه . من حيث خصائصه االقتصادية واالجتماعية، والنواحي السكانية والتعليمية والصحية

الدراسة إلى الترآيب العمري والنوعي، الحالة التعليمية، الصحية، االجتماعية، النشاطات 
وألغراض . نشاطات والقرارات داخل األسرةالاالقتصادية لرب األسرة وأفرادها ومشارآتهم في 

 في مسكن فراد تربطهم صلة قرابة، ويقيمون عادةاأل  منمجموعة  األسرة بأنهاعرفتهذه الدراسة 
 )رب األسرة(في ترتيبات المعيشة األخرى، ولها رئيس  جزء منه، ويشترآون في المأآل وواحد أو

ويساهم أفرادها في اإلنفاق، وقد يكون من بين أفراد األسرة من ال ينتمون بصلة قرابة إلى باقي 
  .أفراد األسرة

  

نس ضمن آل فئة يقصد بالترآيب العمري والنوعي توزيع السكان حسب العمر والج  
عمرية، ويعد الترآيب العمري والنوعي للسكان النتيجة التراآمية لالتجاهات السابقة في معدالت 
الخصوبة والوفيات والهجرة، ويعد توفر البيانات حول الترآيب العمري والنوعي شرطًا أساسيًا 

  .مسبقًا لوصف وتحليل العديد من البيانات الديموغرافية
  

  سر أرباب األ3-1-1
  

ُيعرَّف رب األسرة في األسر المعيشية العائلية بأنه الشخص الذي تعترف به بقية أفراد   
وأظهرت نتائج . س لألسرة وهو صاحب السلطة أو المسؤولية األساسية عن شؤونهائياألسرة آر

 المسح الميداني لمحافظات المملكة في منطقة الدراسة أن من بين أرباب األسـر المبحوثة والبالغ
و % 98.92 من اإلناث يمثلون نحو 1 من الذآور و92 رب أسرة، يوجد نحو 93عددهم الكلي 

  .على التوالي من العينة المبحوثة% 1.08
   

وتعكس هذه النسب وجود أعداد منخفضة من اإلناث آربات أسر في منطقة الدراسة إذا ما 
ففي شمال إفريقيا تصل نسبة قورنت بمناطق أخرى في الدول العربية أو الدول النامية عامة، 

، وفي منطقة الكاريبي وبعض دول (ESCWA,1997 )% 13اإلناث آربات أسر إلى نحو 
وتشير ).  (Barros, 1977%30أمريكا الجنوبية قد تصل نسبة اإلناث آربات أسر إلى أآثر من 

لدول المتقدمة بعض الدراسات إلى أن األسر التي على رأسها أنثى آربة أسرة في الدول النامية وا
على حد السواء هي األآثر انخفاضًا في الدخل وأآثر هشاشة في مقابلة تكاليف المعيشة وأآثر 

 Taylor, et) رـي غالب األمـها ذآر فـري بالمقارنة مع األسر التي على رأسـعرضة للتفكك األس
al., 2007, and Ozawa, et al., 2006).  
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في منطقة الدراسة المربين أعمار ج المسح الميداني أن  نتائ)23(يوضح الجدول رقم 
 سنة، وتبلغ 48 سنة آأعلى عمر، ومتوسط العمر لكل العينة 84 سنة آأدنى عمر و22بين تراوحت 

 سنة 40 في حين أن من تزيد أعمارهم عن ،% 25.8 سنة وما دون نحو 40نسبة من هم بعمر 
 45ط أعمارهن ـر، فقد بلغ متوسـالنسبة لربات األسأما ب. ةـفي منطقة الدراس% 74.2يمثلون نحو 

 سنة، علمًا أن 60-41من المربين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية % 57آما نجد أن نحو . سنة
في % 50هذه النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى، ولكن بشكل عام تتراوح في المحافظات بين 

في حين بلغ نحو . دد المربين في آل محافظةمأدبا من إجمالي عفي % 75الطفيلة والزرقاء و
 سنة، وقد تتجاوز هذه النسبة في بعض 40-31من المربين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية % 15

% 28.6من إجمالي عدد المربين في هذه المحافظات آمحافظتي الزرقاء وبنسبة % 26المحافظات 
  %.26.7وجرش 

  

  .ئة العمرية والمحافظات في منطقة الدراسةتوزع المربين حسب الف). 23(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  10 1  1 3  2 1  1 1  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة
0.00 12.50 10.00 10.00 16.67 21.43 6.67 6.67 - 

ربين ضمن        % الي الم  من إجم
  نفس الفئة العمرية

0.00 10.00 10.00 10.00 20.00 30.00 10.00 10.00 100.00 

ية
مر
الع

ة 
لفئ
ا

  
 

20-
30  

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

0.00 1.08 1.08 1.08 2.15 3.23 1.08 1.08 10.75 

  14  0  4  4  1  1  2  0  2  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  ة في المحافظةالعين

22.22 0.00 10.00 10.00 8.33 28.57 26.67 0.00 - 

ربين ضمن       %  الي الم من إجم
  نفس الفئة العمرية

14.29 0.00 14.29 7.14 7.14 28.57 28.57 0.00 100.00 

ية
مر
الع

ة 
لفئ
ا

  
31-

40  

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

2.15 0.00 2.15 1.08 1.08 4.30 4.30 0.00 15.05 

  53  11  4  7  8  7  5  6  5  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة
55.56 75.00 50.00 70.00 66.67 50.00 26.67 73.33 - 

ربين ضمن       %  الي الم من إجم
  نفس الفئة العمرية

9.43 11.32 9.43 13.21 15.09 13.21 7.55 20.75 100.00 

ية
مر
الع

ة 
لفئ
ا

  
 

41-
60  

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  دراسةمنطقة ال

5.38 6.45 5.38 7.53 8.60 7.53 4.30 11.83 56.99 

 4 2 0 0 0 0 2 0 0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة
0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 - 

ربين ضمن       %  الي الم من إجم
  نفس الفئة العمرية

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 

ية
مر
الع

ة 
لفئ
ا

  
 

61-
64  

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 4.30 

 12 1 6 0 1 1 0 1 2  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة
22.22 12.50 0.00 10.00 8.33 0.00 40.00 6.67 - 

ربين ضمن      من إ %  الي الم جم
  نفس الفئة العمرية

16.67 8.33 0.00 8.33 8.33 0.00 50.00 8.33 100.00 

ية
مر
الع

ة 
لفئ
ا

  
 

65
بر
وأآ

 
ي   %    ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
2.15 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 6.45 1.08 12.90 

  
اعز ال           : المصدر شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي     بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل بل

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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ة              ة العمري د بلغت نحو           65أما بالنسبة للمربين الذين تقع أعمارهم ضمن الفئ ر فق  سنة وأآب

  .يوضحان ذلك) 2(و) 1( رقموالشكالن .  محافظة جرشفي% 50، منهم 13%

0

10

20

30

40

50

60
ة.
وي
مئ
 ال
بة
نس
ال

20-30 31-40 41-60 61-64 65+

الفئة العمرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   أفراد األسر3-1-2

  

ردًا ضمن      708 في منطقة الدراسة     المربينبلغ العدد الكلي ألفراد أسر          أسرة موزعة     93 ف
ي محافظات  ان، ف ان، مأعم ة، مع ا، الطفيل ركدب اء، الك نهم ، جرش،الزرق ون، م ن 356 وعجل  م

ون نحو          352الذآور و    اث يمثل والي   % 49.72و  % 50.28 من اإلن ى الت و    ،عل ي    من المجم ع الكل
  األردناإلناث في  بة الذآور إلىـنس علمًا أن هذه النسبة تقارب إلى حد آبير، المربينألفراد أسر 

  
  
  
  

  .توزع المربين حسب الفئات العمرية في منطقة الدراسة). 1 ( رقمالشكل

0
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ية
ئو
لم
ة ا
سب
الن

41-60 61-64 65+

الفئة العمرية

عمان مادبا الطفيلة معان الكرك الزرقاء جرش عجلون

  .ية والمحافظات في منطقة الدراسةتوزع المربين حسب الفئة العمر). 2(رقم الشكل 
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ة نحو    اث  % 48.4و % 51.6 والبالغ ذآور ولإلن والي  لل ى الت ة ـول ). 2006إحصاء،(عل دى مقارن

ين          ـنس اث ب ى اإلن ذآور إل ربين  ـرد أس  ـأف بة ال  نجد أن النسب      ،وسة ي آل المحافظات المدر     ـ ف  ر الم
و   ت نح ان بلغ ة عم ي محافظ اث ف ى اإلن ذآور إل سبة ال ين أن ن ات، إذ تب ين المحافظ ة ب متقارب

محافظة  في   و في المحافظة     أسر المربين ألفراد  على التوالي من العدد الكلي      % 46.84و% 53.16
و أم ا  بلغت نح ي و% 45.45و% 54.55دب ة ف و محافظ ة  بلغت نح % 58.14و% 41.86الطفيل
% 52.63الكرك  بلغت نحو        وفي محافظة     % 44.64و% 55.36معان  بلغت نحو       محافظة  في  و
جرش  بلغت     وفي محافظة     ،  % 50.41و% 49.59ت نحو    بلغالزرقاء    وفي محافظة   % 47.37و

و  ت % 56.03و% 43.97نح ا بلغ ي  ، آم اث ف ى اإلن ذآور إل سبة ال ة ن و محافظ ون  نح عجل
ين  ) 24 ( رقم الجدولو .أسر المربين ن العدد الكلي ألفراد      م ، على التوالي  ،%44.00و% 56.00 يب

  .عدد ونسبة أفراد أسر المربين في منطقة الدراسة موزعين حسب الجنس والمحافظة
  

عدد ونسبة أفراد أسر المربين في منطقة الدراسة موزعين حسب الجنس ).24(جدول رقم 
  .والمحافظة

  
  

عدد   المحافظة  المجموع  إناث  ذآور
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  األسر

 100.00  79  46.84  37  53.16  42  9  عمان
 100.00  55  45.45  25  54.55  30  8  مأدبا
 100.00  86  58.14  50  41.86  36  10  الطفيلة
 100.00  56  44.64  25  55.36  31  10  معان
 100.00  95  47.37  45  52.63  50  12  الكرك
 100.00  121  50.41  61  49.59  60  14  الزرقاء
 100.00  116  56.03  65  43.97  51  15  جرش
 100.00  100  44.00  44  56.00  56  15  عجلون
 100.00  708  49.72  352  50.28  356  93  المجموع

  
صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي

  .ي األردنواالجتماعي لمربي الماعز ف
  
  

الترآيب العمري في و، توزع أفراد أسر المربين حسب الجنس) 3 ( رقميبين الشكلآما   
 سنة نحو 15نسبة الذين تقل أعمارهم عن حيث بلغت العينة المبحوثة في منطقة الدراسة، 

تقع ، وبلغت نسبة الذين %53.53 إلى نحو 64-15، وترتفع النسبة للفئة العمرية 34.75%
ويعتبر المجتمع في . العينةالذين شملتهمعدد من جملة % 11.72 سنة نحو 65أآثر من أعمارهم 

منطقة الدراسة فتيًا، وهذه النسب المرتفعة نسبيًا للذين يعتبرون من صغار السن قد تعطي مؤشرا 
فيه على استمرار النمو السكاني وبنسبة مساوية من بقية المجتمع األردني الذي تصل نسبة األفراد 

من إجمالي عدد السكان، ويقدر معدل النمو السنوي للسكان بنحو  % 37.3 سنة نحو  15ون د
  ).2006إحصاء % (2.3

  



 -Th-3األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 46 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في منطقة الدراسة  آكل المربين أوضحت الدراسة أن معدل اإلعالة العمرية ألسر آما   
 على عدد ًا سنة مقسوم64ن  سنة ومن هم فوق س15وهو مجموع من هم دون .  فرد0.87يعادل 

أن معدل اإلعالة في منطقة إلى وتشير هذه البيانات  .)القوة العاملة( سنة 64 -15عمر من هم في 
 وفي ذات الوقت يمكن القول أن .الدراسة أقل نسبيًا من معدل اإلعالة على مستوى المملكة آكل

، 0.37، 0.83، 1.39،1.08فظات هي المبحوثة في المحاالمربين في العينة معدل اإلعالة بين أسر 
 ، جرش، الزرقاء، الكرك،معان  ، الطفيلة،ادبمأعمان،  ، لكل من 0.49و، 0.82، 1.43، 0.90

  .التوالي على وعجلون
  

   حجم األسرة3-1-3
  

 نتائج البحث االقتصادي واالجتماعي في منطقة الدراسة معلومات حول بعض عكست  
ة، والتي تعتبر مؤشرات هامة في الوضع االقتصادي لهذه خصائص حجم وترآيب األسر المستهدف

وتشير نتائج تحليل حجم األسر المبحوثة أن . األسر ومساهمة أفرادها في النشاطات االقتصادية
األسرة الكبيرة الحجم هي السمة التي تتصف بها هذه األسر عامة سواء آان ذلك على نطاق منطقة 

  . حافظة على حدهالدراسة آكل أوحين النظر إلى آل م
  

 فردا، وعند النظر إلى 7.67 آكل نحو المدروسةيبلغ متوسط حجم األسرة في العينة   
 6.88دبا  مأ ، فردًا8.78المحافظات آٍل على حدة نجد أن متوسط حجم األسر في عمان بلغ نحو 

 7.73 جرش ،ًا فرد8.64 الزرقاء ، فردًا7.92 الكرك ، فردًا6.11 معان ، فردًا8.60 الطفيلة ،فردًا
متوسط عدد أفراد أسر أن البيانات هذه يتضح من ومن ناحية أخرى، .  فردًا6.60عجلون و ،فردًا

  . لمملكةة في العدد أفراد األسرمع المتوسط العام يتساوى تقريبًا في منطقة الدراسة المربين 
  

  
  

  .توزع أفراد أسر المربين حسب الجنس والمحافظة في منطقة الدراسة). 3(رقم الشكل 
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في منطقة الدراسة يغلب  أسر المربين المبحوثين أن ترآيبة لقد بينت نتائج المسح الميداني  
يقصد باألسرة .  وال وجود لألسر المرآبة في العينة،عليها طابع األسر النووية واألسر الممتدة

األسر التي تتكون آلية من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من زوجين فقط، أو ) األسرة النواة(النووية 
 ابنة أو ابنمع ) رب األسرة(ر، أو أب أو أآث) بالدم فقط وليس بالتبني (ابنة أو ابنمن زوجين مع 
 أو أآثر، مع عدم وجود أي شخص من األقرباء ابنة أو ابنلديها )  األسرةةرب(أو أآثر، أو أم 

وتتشكل األسر الممتدة من نواة أسرية واحدة أو أآثر مع .  داخل األسرةاآلخرين أو من غير األقرباء
مع عدم وجود ) بالدم أو النسب(رة صلة قرابة وجود شخص أو أآثر في األسرة تربطهم برب األس

، أو تتكون من شخصين أو أآثر تربط بينهما صلة قربى، دون )اآلخرين(شخص من غير األقارب 
تتشكل األسرة المرآبة من نواة أسرية واحدة أو أآثر، مع في حين . أن يشكل أي منهم نواة أسرية

 مع م برب األسرة صلة قرابة بالدم أو النسبة تربطهوجود أو عدم وجود شخص أو أآثر في األسر
، أو تتكون من شخصين أو أآثر ال )اآلخرين(وجود شخص واحد على األقل من غير األقارب 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن األسر . تربط بينهما صلة قربى، دون أن يشكل أي منهم نواة أسرية
 مستوى منطقة الدراسة، في حين تشكل علىالمربين أسر إجمالي من % 75.27النووية تشكل نحو 
 يبين نسبة األسر النووية واألسر الممتدة في منطقة )4(رقم الشكل و%. 24.73األسر الممتدة نحو 

  . الدراسة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من ناحية أخرى، فإن نسبة آل من األسر النووية واألسر الممتدة تتفاوت من محافظة إلى 
ونسبة % 66.67  نحومحافظة عمان بلغت نسبة األسر النوويةففي . أخرى في منطقة الدراسة

ونسبة األسر الممتدة % 75.00، وفي مأدبا بلغت نسبة األسر النووية نحو %33.33األسر الممتدة 
، بينما بلغت نسبة األسر النووية بين أسر المربين المبحوثين في الطفيلة نحو %25.00نحو 
 أما في محافظة معان، فقد آانت جميع األسر نووية، .%30.0، ونسبة األسر الممتدة نحو 70.0%

، وفي الزرقاء بلغت %25.0ونسبة األسر الممتدة % 75.0وفي الكرك بلغت نسبة األسر النووية 
، وفي جرش بلغت نسبة األسر %35.71ونسبة األسر الممتدة % 64.29نسبة األسر النووية 

، وفي عجلون بلغت %26.66سبة األسر الممتدة األسر المبحوثة ونإجمالي من % 73.34النووية 
  .يوضح ذلك) 5( رقم والشكل%. 20.0ونسبة األسر الممتدة % 80.0 النووية األسرنسبة 

  

24.73% 

75.27% 

ة  األسر النووي دة  األسر الممت

  .األسر النووية واألسر الممتدة في منطقة الدراسة). 4 ( رقمالشكل
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االسر النووية االسر الممتدة
  

  
  

الزيادة في عدد األسر النووية إلى توفر تعزي الدراسات والبد من التنويه، إلى أن بعض   
  . العمالة اليدويةمن اعتمادهم علىالتي تقلل الحديثة يثة من األدوات واآلليات المعينات الحد

  
  وأسرهملمربين ل الحالة التعليمية 3-2

  

 سنة 15يقصد بالحالة التعليمية، الحالة التعليمية التي يكون عليها الفرد ويبلغ من العمر 
  .وأآثر وقت إجراء المقابلة

  

  الحالة التعليمية للمربين 3-2-1
  

للمربين في العينة  أن هناك تباينًا في الحالة التعليمية المسح الميداني أظهرت نتائج   
حسب الفئة العمرية، حيث بلغت نسبة المتعلمين بين الفئة المبحوثة في منطقة الدراسة، وذلك 

، وبين الفئة %61.29 سنة نحو 64-41، وبين الفئة العمرية %25.81 سنة نحو 40-20العمرية 
آما أظهرت النتائج أن األمية بين الفئات العمرية الثالث %. 12.9 سنة وما فوق نحو 65ية العمر

، %3.23 سنة نحو 40-20 تزداد مع تقدم العمر، حيث بلغت نسبة األمية بين الفئة العمـرية للمربين
 سنة وما فوق نحو 65، وبين الفئة العمـرية %6.45 سنة نحو 64 -41وبين الفئة العمـرية 

أيضًا  تزداد للمربينويالحظ آذلك أن نسبة الملمين بالقراءة والكتابة بين الفئات العمرية %. 8.60
، وبين الفئة العمرية %3.23 سنة نحو 40 -20نسبة بين الفئة العمرية البلغت مع تقدم العمر، حيث 

آما  ،%2.15 نحو بلغت سنة وما فوق 65ة العمرية ـ، وبين الفئ%19.35 نحو بلغت سنة 64 -41
  ).6 ( رقمالشكليبينه 

  
  

  .ية واألسر الممتدة حسب المحافظات في منطقة الدراسةتوزع األسر النوو). 5(رقم الشكل 
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جامعة فما فوق

الفئة العمرية

امي ملم ابتدائي اعدادي ثانوي معهد جامعة فما فوق

   
  
  
  
  

أن هناك ارتفاعًا في نسب المتعلمين في العقود األخيرة، في ذات إلى وتشير هذه النتائج 
الوقت يعطى ارتفاع نسبة الملمين بالقراءة لدى المتقدمين في العمر رغبة لدى هذه الفئة العمرية في 

  .المربيناالرتفاع النسبي للمتعلمين والملمين بين بشكل عام أيضًا  ويالحظ .التعلم
  

أن هناك بعض التباين في ) 6 ( رقم وآما مبين في الشكل،أظهرت نتائج المسح الميداني  
الحالة التعليمية بين المربين في منطقة الدراسة ، حيث يالحظ االرتفاع النسبي في نسبة المتعلمين 

بة األميين في منطقة ـراءة والكتابة في المراحل التعليمية المختلفة مع انخفاض نسوالملمين بالق
 ،إعدادية% 12.9، ابتدائية% 16.1% (57بة المتعلمين بين المربين نحو ـفقد بلغت نس. ةـالدراس
بة الملمين ـ، في حين بلغت نس)جامعة ومافوق% 6.5و، معاهد متوسطة% 5.4 ،ثانوية% 16.1

موزعة % 18.3بة األمية بين هؤالء المربين نحو ـآما بلغت نس%. 24.7كتابة نحو بالقراءة وال
 ،رش ج، معان،الطفيلة، اـي مأدبـف% 2.15 و،%7.53 ،%3.23 ،%4.30، %1.08 بنسبة

آما . بة معدومة في محافظات عمان والكرك والزرقاءـ علمًا أن هذه النس.عجلون على التواليو
 ، جرش، الزرقاء، الكرك، معان، الطفيلة،مأدباعمان، ة والكتابة في بلغت نسبة الملمين بالقراء

% 3.23 و،%1.08 ،%4.30، %3.23 ،%3.23 ،%1.08 ،%2.15 ،%6.45وعجلون نحو 
ة االبتدائية وحتى ـالمختلفة األخرى، من المرحل التعليمية بالمراحلأما فيما يتعلق . على التوالي

ففي محافظة .  في آل مرحلة تختلف من محافظة إلى أخرىبة المتعلمينـالمرحلة الجامعية، فنس

العالقة بين العمر والتعليم للمربين في العينة المبحوثة في منطقة الدراسة في يبين ). 6 ( رقمالشكل
األ
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   ،%1.08 ،%1.08 ،%1.08نحو تبلغ هذه النسبة آانت عمان 
  
، وذلك من  والجامعية، الثانوية، اإلعدادية،ة االبتدائيةـ لمن أآملوا المرحل، على التوالي،%1.08و

 الذين أآملوا المربينمتعلمين من ويالحظ التدني النسبي لل. المربين في منطقة الدراسةعدد إجمالي 
 ،%1.08 ،%1.08  نحو، حيث توزعت نسبة هؤالء المربيندباأالمراحل التعليمية المختلفة في م

.  والجامعية، الثانوية، اإلعدادية، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية،على التوالي، %3.23، و1.08%
في معان ، آما بلغت االبتدائية والجامعيةلمن أآملوا المرحلة % 3.23و% 2.15بلغت وفي الطفيلة 

 والمعهد ، الثانوية، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية، على التوالي،%1.08 و،2.15%، 1.08%
على ، %3.23 و2.15 ،%1.08 ،%4.30 ،%1.08  هذه النسبفكانت في الكرك أما. المتوسط
 وفي ، والجامعية،ة المتوسطالمعاهد، ية الثانو، اإلعدادية، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية،التوالي

 ، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية،على التوالي، %3.23، و%4.30 ،%3.23 بلغتالزرقاء 
على التوالي ، %1.08، و%3.23 ،%2.15 ،%2.15فقد بلغت  في جرش أما.  والثانوية،اإلعدادية

 ،%4.30 في عجلون بلغت و،معة والجا، الثانوية،اإلعدادية، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية
  .  والمعاهد المتوسطة، الثانوية، لمن أآملوا المرحلة االبتدائية، على التوالي،%3.23 و،4.30%

  

 وآما هو مبين ،أما بالنسبة للحالة التعليمية للمربين ضمن العينة المبحوثة في آل محافظة  
ي محافظة عمان، بلغت نسبة فف.  فإنها تختلف من محافظة إلى أخرى،)25 ( رقمفي الجدول

االبتدائية واإلعدادية شهادة ، بينما بلغت نسبة من يحمل %67المربين الملمين بالقراءة والكتابة نحو 
أما في محافظة مأدبا، فقد بلغت نسبة األمية بين المربين في . في آل مرحلة% 11والثانوية نحو 
من يحمل الشهادة % 20 والقراءة والكتابةمربين الملمين بلل% 10نسبة و% 40 نحو هذه المحافظة

  . من المربين يحملون إجازات جامعية% 30االبتدائية، علمًا أن 
  

ملمين بالقراءة % 30نسبة و% 30في محافظة معان نحو نسبة األميين في حين بلغت 
 آما بلغت هذه. معاهد متوسطة% 10 والثانوية% 20 ويحملون الشهادة االبتدائية% 10والكتابة و

لكل % 8.33 و،%16.67 ،%8.33 ،%33.33 ،%8.33 ،%25النسب في محافظة الكرك نحو 
 ، المعهد المتوسط، الثانوية، اإلعدادية،الحائزين على االبتدائيةمين بالقراءة والكتابة من المل
 ،%21.4 ،%28.6 هذه النسبة في محافظة الزرقاء نحو بلغتوقد .  على التوالي،والجامعة

 ، الحائزين على االبتدائية، الكتابة، لكل من الملمين بالقراءة،على التوالي، %21.4 و،28.6%
 نحو بلغتالكبيرة من األميين فكانت في محافظة جرش، حيث أما النسبة .  والثانوية،اإلعدادية

المربين في العينة في هذه المحافظة، بينما بلغت نسبة الملمين بالقراءة عدد من إجمالي % 46.5
 فقد بلغت نسبتهم وعلى ، والثانوية، اإلعدادية،، أما من يحمل الشهادة االبتدائية%6.7 نحو والكتابة
بة من يحملون الشهادتين االبتدائية ـوأخيرًا، فقد بلغت نس%. 20 و،%13.3 ،%13.3التوالي 

% 13.3  نحوبة األميين بلغتـلكل فئة، علمًا أن نس% 26.7والثانوية في محافظة عجلون نحو 
رقم  الجدولآما يبينه  %.13.33  نحووالمعاهد المتوسطة% 20 حوالي لمين بالقراءة والكتابةوالم

  .)7 ( رقموالشكل) 25(
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  .عدد ونسبة المتعلمين من المربين في العينة المبحوثة في منطقة الدراسة). 25(جدول رقم 
  

 المحافظة
 المجموع عجلون  شجر الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  17 2  7 0  0 3  4 1  0  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
0.00 12.50 40.00 30.00 0.00 0.00 46.47 13.33 - 

مي
أ

ي %    ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

0.00 1.08 4.30 3.23 0.00 0.00 7.53 2.15 18.28 

  23  3  1  4  3  3  1  2  6  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
66.67 25.00 10.00 30.00 25.00 28.57 6.67 20.00 - 

ءة 
قرا
بال

لم 
م

بة
كتا
وال

ي %    ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

6.45 2.15 1.08 3.23 3.23 4.30 1.08 3.23 24.73 

  15  4  2  3  1  1  2  1  1  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م
  عينة في المحافظة ال

11.11 12.50 20.00 10.00 8.33 21.43 13.33 26.67 - 

ية
دائ
ابت

ي %    ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

1.08 1.08 2.15 1.08 1.08 3.23 2.15 4.30 16.13 

  12  0  2  4  4  0  0  1  1  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
11.11 12.50 0.00 0.00 33.33 28.57 13.33 0.00 - 

ية
داد
إع

ي %    ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

1.08 1.08 0.00 0.00 4.30 4.30 2.15 0.00 12.90 

  15  4  3  3  1  2  0  1  1  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
11.11 12.50 0.00 20.00 8.33 21.43 20.00 26.67 - 

ية
نو
ثا

ربين ف%    الي الم ن إجم ي م
  منطقة الدراسة

1.08 1.08 0.00 2.15 1.08 3.23  2.23 4.30 16.13 

 5 2 0 0 2 1 0 0 0  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
0.00 0.00 0.00 10.00 16.67 0.00 0.00 13.33 - 

طة
وس
مت

هد 
معا

  
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 1.08 2.15 0.00 0.00 2.15 5.38  

 6 0 0 0 1 0 3 2 0  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  العينة في المحافظة 
0.00 25.00 30.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 - 

وق
ا ف
فم

ة 
مع
جا

  

ي %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

  

0.00 2.15 3.23 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 6.45 

  العدد
  

9 8 10 10 12 14 15 15 93 

وع
جم
الم

  

ي %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

  

9.68 8.60  10.75 10.75 12.90 15.05 16.13 16.13 100.00 

 

ي                           : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب
  .الماعز في األردن
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إبتدائية إعدادية ثانوية معاهد
متوسطة

جامعة فما
فوق

عمان مأدبا الطفيلة معان الكرك الزرقاء جرش عجلون
   

  

  

  
  ) سنوات وأآبر10( الحالة التعليمية ألفراد أسر المربين 3-2-2

  

من أفراد العينة المبحوثة الذين تبلغ % 19.6أظهرت نتائج المسح الميداني أن نحو 
راءة مون بالقمل% 13.4 سنوات فأآثر هم أميون اليستطيعون القراءة والكتابة، ونحو 10أعمارهم 
  ).8 ( رقمالشكلآما يبينه . نالوا التعليم النظامي% 67ة، ونحو والكتاب
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ة 
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أمي ملم بالقراءة والكتابة تعليم نظامي

النسبة المئوية
   

  
  
  

  
  

نسبة األمية والمتعلمين من المربين حسب المحافظة ونوع التعليم في منطقة ). 7 ( رقمالشكل
ة ا ال

 سنوات فأآثر في منطقة 10الحالة التعليمية ألفراد األسر المبحوثة من سن ). 8 (قم رالشكل
 .الدراسة
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  وأآثروات سن10 لعمرضمن العينة اث ـبة األمية بين اإلنـ أن نس)26(ويبين الجدول رقم       
، %21.6 نسبة األمية بين اإلناث نحو بلغت إذ  من نسبتها بين الذآور في ذات السن العمرية، أعلى
آانت بالقراءة والكتابة إال أن نسبة الملمات %. 17.7 نسبة األمية بين الذآور نحو بلغتبينما 

في حين ، %13  نحواإلناث، حيث بلغت هذه النسبة بين سبة الملمين بالقراءة والكتابةمتقاربة مع ن
 أدنى من   وما فوقوات سن10توى التعليمي لإلناث ـلمسآما أن ا%. 13.8 نحو بلغت بين الذآور

 بلغت نسبة من أآملن مرحلة التعليم آماعامة،   سنة وما فوق10  الذآورعندالمستوى التعليمي 
  .%68.5، بينما بلغت هذه النسبة عند الذآور نحو %65.3النظامي من اإلناث نحو 

  

حالة التعليمية بين المحافظات من جهة، أن هناك تباينًا في ال) 26(رقم الجدول آما يوضح 
ألمية آانت مرتفعة عند أفراد أسر افنسبة . وبين الذآور واإلناث في آل محافظة من جهة أخرى

عند الذآور % 51.8% (47العينة في محافظة عجلون، حيث وصلت هذه النسبة إلى نحو 
العينة في محافظة سر الواقعة في األ، آما آانت هذه النسبة مرتفعة عند أفراد ) اإلناثدعن% 40.9و

وفي محافظة معان )  عند اإلناث44.00عند الذآور و% 26.7% (34.6مأدبا، حيث بلغت نحو 
إال أن نسبة ). عند اإلناث% 36عند الذآور و% 19.4% (26.8وصلت نسبة األمية فيها إلى نحو 

، علمًا أن %7ة نحو  والطفيل،%6.90 وجرش ،%6.32فظات الكرك األمية آانت متدنية في محا
نسبة األمية بين الذآور واإلناث آانت متقاربة من النسبة العامة في محافظة الكرك، لكنها آانت 

 عند ، في حين بلغت%9.2نحو متباينة في محافظة جرش، حيث آانت هذه النسبة أعلى عند اإلناث 
عند % 4.00عند الذآور، و ،%11.1، أما في محافظة الطفيلة، فقد آانت هذه النسبة %3.9الذآور 
  . اإلناث

  

 نسبتهم مرتفعة آانتأما فيما يتعلق بأفراد أسر العينة الذين يعرفون القراءة والكتابة، فقد 
، علمًا أن هذه النسبة آانت متقاربة إلى حٍد ما عند %32.9 وعمان %33.7نحو في محافظة الكرك 

عند الذآور، أما في % 30إلناث وعند ا% 37.8 بحدودالذآور واإلناث في محافظة الكرك، 
 حيث ضعف ماهي عليه عند اإلناث %42.9نحو بة عند الذآور ـمحافظة عمان، فقد آانت النس

ر العينة الذين يعرفون القراءة والكتابة منخفضة في ـوقد آانت نسبة أفراد أس. %21.6بلغت 
ت بالقراءة والكتابة في ، علمًا أنه الوجود لإلناث الملما%2.6 وجرش %1.2محافظتي الطفيلة 

بة الذآور الملمين بالقراءة والكتابة في هذه المحافظة بلغت نحو ـمحافظة الطفيلة، وبالتالي فإن نس
، في حين آان عكس ذلك في محافظة جرش، إذ الوجود للذآور الملمين بالقراءة والكتابة 2.8%

وبالنسبة ألفراد أسر العينة في %. 4.6 بلغت نسبة اإلناث الملمات بالقراءة والكتابة نحو وقدفيها، 
% 12.20بة من يعرف القراءة والكتابة فيها متقاربة وتتراوح بين ـالمحافظات األخرى، فكانت نس

معان، علمًا أن الأحد من أفراد العينة في محافظة عجلون سواء ومحافظة الزرقاء في % 17.9 -
 قسمان، قسم  أن أفراد العينة في هذه المحافظةة، أيـمن الذآور أو اإلناث يعرفون القراءة والكتاب

   .أمي وقسم نال التعليم النظامي بمراحله المختلفة
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 في منطقة الدراسة ) سنوات وأآثر10(المستوى التعليمي ألفراد أسر المربين المبحوثين يبين ). 26(جدول رقم 
  .حسب الجنس والمحافظة

  

 المحافظة
 المجموع عجلون جرش الزرقاء  الكرك  معان  لةالطفي  مأدبا  عمان  البيان

  63 29  2 4  3 6  4 8  7  العدد
ذآور        %  ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
1.97 2.25 1.12 1.69 0.84 1.12  0.56 8.15 17.70 

ور
ذآ

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة 

16.67 26.67 11.11 19.35 6.00 6.67  3.92 51.79 - 

  76  18  6  18  3  9  2  11  9  العدد
اث         %  ربين اإلن من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
2.56 3.13 0.57 2.56 0.85 5.11  1.70 5.11 21.59 

اث
إن

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

24.32 44.00 4.00 36.00 6.67 29.51  9.23 40.91 - 

  139  47  8  22  6  15  6  19  16  العدد
ي      %  ربين ف ر الم راد أس الي أف ن إجم م

  منطقة الدراسة
2.26 2.68 0.85 2.12 0.85 3.11 1.13 6.64 19.63 

ية
ألم
ا

  
وع
جم
الم

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

20.25 34.55 6.98 26.79 6.32 18.18 6.90 47.00 - 

  49 0  0 6  15 6  1 3  18  العدد
ذآور        %  ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
5.06 0.84 0.28 1.69 4.21 1.69  0.00 0.00 13.76 

ور
ذآ

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

42.86 10.00 2.78 19.35 30.00 10.00 0.00 0.00 - 

  46  0  3  9  17  4  0  5  8  لعددا
اث         %  ربين اإلن من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
2.27 1.42 0.00 1.14 4.83 2.56  0.85 0.00 13.07 

اث
إن

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

21.62 20.00 0.00 16.00 37.78 14.75  4.62  0.00 - 

  95  0  3  15  32  10  1  8  26  العدد
ي      %  ربين ف ر الم راد أس الي أف ن إجم م

  منطقة الدراسة
3.67 1.13 0.14 1.41 4.52 2.12 0.42 0.00 13.42 

الق
م ب
لما
اإل

بة
كتا
وال

ءة 
را

  
وع
جم
الم

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

32.91 14.55 1.16  17.86 33.68 12.40 2.59 0.00 - 

  244 27  49 50  32 19  31 19  17  العدد
ذآور        %  ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
4.78 5.34 8.71  5.34 8.99 14.04  13.76 7.58  68.54 

ور
ذآ

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

40.48 63.33 86.11 61.29 64.00 83.33  96.08 48.21 - 

  230  26  56  34  25  12  48  9  20  العدد
اث          % ربين اإلن  من إجمالي أفراد أسر الم

  في منطقة الدراسة
5.68 2.56 13.64 3.41 7.10 9.66  15.91 7.39 65.34 

اث
إن

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

54.05 36.00 96.00 48.00 55.56 55.74  86.15 59.09 - 

  474  53  105  84  57  31  79  28  37  العدد
ن  %  ي     م ربين ف ر الم راد أس الي أف إجم

  منطقة الدراسة
5.23 3.95 11.16 4.39 8.05 11.86 14.83 7.49 66.95 

مي
ظا
الن

يم 
تعل
ال

  

وع
جم
الم

ذآور        %    ربين ال من إجمالي أفراد أسر الم
  في المحافظة

46.84 50.91 91.86 55.36 60.00 69.42 90.52 53.00 - 

  356  56  51  60  50  31  36  30  42  إجمالي الذآور
 352 44 65 61 45 25 50 25 37  ناثإجمالي اإل

لي
جما

اإل
  

ة      ي منطق ة ف راد العين دد أف الي ع إجم
  الدراسة

79 55 86 56 95 121 116 100 708 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
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  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  

  
وبخصوص التعليم النظامي، فقد تراوحت نسبة من أآمل هذا التعليم في مختلف المحافظات 

، علمًا أن نسبة من نال التعليم افظة الطفيلةمحفي % 91.9و% 46.8ة بين ـفي منطقة الدراس
في محافظة عمان % 54.1و% 40.5  نحوالنظامي من الذآور واإلناث في محافظة عمان بلغت

 التعليم النظامي أعلى من نسبة الذآور الذين تلقين أن نسبة اإلناث اللواتي ضحويتعلى التوالي، 
، بينما %86في حين بلغت نسبة من نالوا التعليم النظامي في محافظة الطفيلة نحو . نالوا هذا التعليم

ي في علمًا أن نسبة الذآور الذين نالوا التعليم النظام%. 96هذا التعليم تلقين بلغت نسبة اللواتي 
هذا تلقين  وجرش هي أعلى من نسبة اإلناث اللواتي ، الزرقاء، الكرك، معان،محافظات مأدبا

   .التعليم في هذه المحافظات
  

   عالقة مصادر الدخل بالحالة التعليمية للمربين3-3
  

أظهرت نتائج المسح الميداني تباينًا في نسبة أهمية مصادر الدخل بالنسبة للمربين حسب   
  االعتماد على انخفض مستوىلتعليمي، إذ لوحظ أنه آلما ارتفع المستوى التعليمي للمربيمستواهم ا

لقطاع ، وفي ذات الوقت ازدادت نسبة من يعتبر العمل في الدخلتربية الماعز آمصدر رئيسي ل
وقد بلغت نسبة المربين الذين يعتبرون .  آلما ارتفع مستواه التعليميالعام المصدر الرئيسي للدخل

بين المربين % 52.17بين األميين، ونحو % 64.71ربية الماعز آمصدر دخل رئيسي نحو ت
بين المربين الذين أآملوا المرحلة االبتدائية من التعليم، % 31.25الملمين بالقراءة والكتابة، ونحو 

بين الذين أآملوا % 31.25 الذين أآملوا المرحلة اإلعدادية، ونحو المربينبين % 31.25ونحو 
  .بين من أآملوا المرحلة الجامعية% 6.25المرحلة الثانوية، ونحو 

  

توى التعليمي للمربي وعمله في القطاع ـ        أظهرت نتائج المسح وجود عالقة طردية بين المس
.  عمله في القطاع العام أعلىفرصةالعام، أي أنه آلما زاد التحصيل األآاديمي للمربي آلما آانت 

ية بين التحصيل األآاديمي للمربي ونظرته إلى تربية الماعز ـون العالقة عكسوفي نفس الوقت تك
 آلما انخفضت ،آمصدر دخل رئيسي لألسرة، بمعنى أنه آلما زاد التحصيل األآاديمي لهذا المربي

فقد أوضحت الدراسة أن نسبة من يعمل في . يـة الماعز مصدر دخله الرئيسـفرص أن تكون تربي
من % 5.88ين وحسب درجة التحصيل األآاديمي في منطقة الدراسة بلغت نحو الوظيفة من المرب
مّمن أآملوا المرحلة % 22.22من الملمين بالقراءة والكتابة، ونحو % 17.39األميين، ونحو 

مّمن أآملوا المرحلة % 22.22ممن أآملوا المرحلة اإلعدادية، ونحو % 22.22االبتدائية، ونحو 
 من الذين أآملوا المعاهد المتوسطة، وتصل نسبة من يعملون في الوظيفة %22.22الثانوية، ونحو 

تشير هذه البيانات إلى عزوف وبشكل عام، %. 11.11بين الذين أآملوا المرحلة الجامعية نحو 
 يبين العالقة بين الدخل الرئيسي للمربين في )9 ( رقمالمتعلمين عن العمل بتربية الماعز والشكل

  .ستواهم التعليميمنطقة الدراسة وم
  

بأن نسبة عالية من المربين لهم مصدر دخل ثاني، مع ارتفاع نسبة ) 10( الشكل رقم يبين
وقد يكون . التعليم بشكل عام وترتفع نسبة من يعتبرون العمل في الزراعة المصدر الثاني لدخلهم

توفر موارد مالية إضافية أو /أو اشتراك أفراد العائلة في العمل الزراعي و/توفر العمالة بالمنطقة و
آما يالحظ . من مصدر الدخل الرئيسي، من العوامل المساعدة على االستثمار في العمل الزراعي

أيضًا أن العمل لدى القطاع الخاص يأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة من حيث نسبة الذين 
ع الخاص آمصدر دخٍل ثاٍن يعتبرونه آمصدر دخٍل ثاٍن، وأن نسبة من يعتبرون العمل لدى القطا

  .هو األعلى بين المربين الذين يقل مستواهم التعليمي عن المرحلة اإلعدادية
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العالقة بين الدخل الرئيسي ومستوى التعليم عند المربين الذين يعملون بتربية ). 9 ( رقمالشكل
 .الماعز في منطقة الدراسة

 .اب األسر في منطقة الدراسةمستوى الدخل الثاني ومستوى التعليمي ألرب). 10 ( رقمالشكل
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   الحالة الصحية ألسر العينة3-4
  

% 84.8 نسبةاألسر المبحوثة في منطقة الدراسة أن           أظهرت دراسة الحالة الصحية ألفراد 
من أفراد األسر من عدم توفر % 15.2عدم توفر الخدمات الصحية ، بينما يعاني نحو من يعانون ال

، حيث آانت نسبة توفر األخرىوال تختلف الصورة آثيرًا بين المحافظات . الخدمات الصحية
من % 65، بينما %50خدمات الصحية بنسبة تتوفر الومن األسر % 35  تبلغالخدمات الصحية

  .وأآثر% 60 الخدمات الصحية بنسبة  لهااألسر تتوفر
  

   الحالة االجتماعية ألرباب أسر العينة3-5
  

ألسر في منطقة الدراسة أن نسبة العزاب بلغت نحو اأظهرت نتائج البحث الميداني ألرباب 
لكل من % 1.08في المحافظات ، وبلغت نسبة العزاب %96.77، والمتزوجين نحو 3.23%
الزرقاء، بينما وصلت نسبة المتزوجين من أرباب األسر الذين يعملون في تربية و ، معان،عمان
من % 16.1 و،%16.1 ،%14.0 ،%12.9 ،%9.7 ،%10.8، %8.6 ،%8.6  نحوالماعز
 ، وعجلون، جرش، الزرقاء، الكرك، معان،الطفيلة،  مأدبا، أرباب األسر لكل من عمان عددإجمالي

  . على التوالي
  

   مشارآة أفراد أسر العينة في تربية الماعز3-6
  

 15  عنأعمارهمأفراد العينة ممن آانت تزيد بة مشارآة ـة أن نسـأظهرت نتائج الدراس  
. اإلناثمن % 44.33من الذآور و% 55.67 نحو  سنة من الذآور واإلناث64 وتقل عنسنة 

% 9.48 التي تشارك في تربية الماعز من الذآور نحو  المبحوثةاألسر أفرادوبلغت نسبة 
دبا  لكل من عمان ومأ%17.06% 14.22و% 13.27و% 10.43و% 13.27و% 8.06و

والطفيلة ومعان والكرك والزرقاء وجرش وعجلون على التوالي، بينما آانت مشارآة اإلناث في 
% 11.31و% 14.29و% 5.95و % 7.74قل قليال من الذآور وآانت على النحو أتربية الماعز 

دبا والطفيلة ومعان والكرك ألكل من عمان وم% 18.45و% 18.45و% 11.31و% 12.50و
  .والزرقاء وجرش وعجلون على التوالي

  

   غير تربية الماعزبأعمال أخرى المربين مشارآة 3-7
  

  سؤال المربين عما إذاومن خالل) 27(آما في الجدول رقم المسح الميداني،  نتائج بينت
منهم يقومون بأعمال % 41آانوا يعملون أعماًال أخرى إضافة إلى علمهم بتربية الماعز، أن نحو 

ن اليعملون إال بتربية ـمن هؤالء المربي% 59نحو بلغ ة الماعز، بينما ـإضافية أخرى غير تربي
  . الماعز

  

 أن )27( في الجدول رقم  نتائج المسح الميدانيعكستأما على مستوى آل محافظة، فقد 
الطفيلة  و%75نسبة نسبة من يعملون أعماًال أخرى غير تربية الماعز ترآزت في محافظتي الكرك 

، أما بالنسبة للمربين الذين ليس لهم عمل آخر سوى تربية %55.56 تليهما محافظة عمان ،70%
بنسبة  عجلون ،%80بنسبة  جرش ،%80  بنسبةالماعز، فقد ترآزوا في محافظات معان

اوية بين ـ، علمًا أن نسبة المربين في محافظة مأدبا آانت متس%71.43بنسبة  والزرقاء ،73.33%
فئة في آل  بلغتمن يعمل فقط بتربية الماعز، ومن يعمل بأعمال أخرى غير تربية الماعز، حيث 

   .%50نحو 
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  .مدى مشارآة المربين بأعمال أخرى غير تربية الماعزيبين ). 27(جدول رقم 
  

 حافظةالم
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

5  4 7  2 9  4 3  4 38  

ربين %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

5.38 4.30 7.53 2.15 9.68 4.30 3.23 4.30 40.86 

ربين %  الي الم ن إجم م
  في المحافظة

55.56 50.00 70.00 20.00 75.00 28.57 20.00 26.67 - 

عم
ن

  

ربين %  الي الم ن إجم م
اًال   ون أعم ذين يعمل ال
ة    ر تربي رى غي أخ

  الماعز

13.16 10.53 18.42 5.26 23.68 10.53 7.89 10.53 100.00 

  العدد
  

4  4  3  8  3  10  12  11  55  

ربين %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

4.30 4.30 3.23 8.60 3.23 10.75 12.90 11.83 59.14 

ربين %  الي الم ن إجم م
  في المحافظة

  ال - 73.33 80.00 71.43 25.00 80.00 30.00 50.00 44.44

ربين %  الي الم ن إجم م
ون إال   ذين اليعمل ال

  بتربية الماعز

7.27 7.27 5.45 14.55 5.45 18.18 21.82 20.00 100.00 

  

اعز          : المصدر ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي       بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم ال
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

بينت نتائج المسح الميداني فقد وفيما يتعلق بنوع العمل الذي آان يمارسُه هؤالء المربين، 
 أآثر من نصفهم من ،من المربين هم من الموظفين في دوائر مختلفة في المملكة% 50أن 

من آافة المحافظات في منطقة منهم متطوع في الجيش % 23.7، ونحو وعمان الكرك محافظتي
ن في ثالث محافظات هي الزرقاء ويعملون أعماًال حرة، وهم موزع% 10.5الدراسة، ونحو 

وهم من محافظات يعملون أعماًال متفرقة، % 7.9، ونحو %2.6 ومأدبا ،%2.6 الكرك ،5.3%
، علمًا أن هناك مربي واحد فقط آان يعمل ل محافظةومربي واحد من آ وعجلون ، جرش،الكرك

بالزراعة إلى جانب تربية الماعز، وهو من محافظة الطفيلة، آما أن هناك مربيًا واحدًا أيضًا يعمل 
يبين نوع عمل المربين الذين يعملون ) 28(والجدول رقم . ك، وهو من محافظة مأدبافي معمل بلو

  .اعزأعماًال أخرى إلى جانب تربية الم
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  .نوع عمل المربين الذين يعملون بغير تربية الماعز في منطقة الدراسة). 28(جدول رقم 

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  19 1   2 6 1  3 2  4  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
4.30 2.15 3.23 1.08 6.45 2.15 0.00 1.08 20.43 

ف
وظ
م

ربين %    الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

10.53 5.26 7.89 2.63 15.79 5.26 0.00 2.63 50.00 

  9  2  2  0  1  1  2  0  1  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
1.08 0.00 2.15 1.08 1.08 0.00 2.15 2.15 9.68 

ش
جي
ال

ال%    ن إجم ربين م ي الم
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

2.63 0.00 5.26 2.63 2.63 0.00 5.26 5.26 23.68 

 1  0  0  0  0  0  0 1  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

وك
 بل
مل
عا

  

ربين %  الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  عزتربية الما

0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 

 1  0  0  0  0  0 1  0  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

عة
زرا
ال

  

ربين %  الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 

 4  0  0 2 1  0  0 1  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 2.15 0.00 0.00 4.30 

حر
ل 
عم

  

ربين %  الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

0.00 2.63 0.00 0.00 2.63 5.26 0.00 0.00 10.53 

 3 1 1  0 1  0  0  0  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1.08 1.08 3.23 

قة
فر
مت

ل 
عما

أ
  

ربين %  الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 2.63 2.63 7.89 

 1  0  0  0  0  0  0 1  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  ةفي منطقة الدراس
0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

ليم
لتع
ا

ربين %    الي الم ن إجم م
ر    ون بغي ذين يعمل ال

  تربية الماعز

0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن



 

 -Th-4األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 60 

  
  

  الرابعالفصل  -4

  ـل واإلنفــــــاقـالدخـــ
  
  
  
  دخل األسرة  4-1

    

دة    ى ع ة عل ة الدراس ي منطق م حصرها ف ي ت ا وخاصة الت صادر دخله ي م د األسر ف تعتم
ا من          % 42 مجاالت، حيث بلغت نسبة الذين يعتمدون على تربية الحيوان         أتي دخله ة ي من أسر العين

أتي من الراتب التقاعدي،        % 28نحو  و ،لوظيفة الحكومية يأتي من راتب ا   % 15وتربية الحيوان،    ي
ى العمل الحر، و             % 6.5آما أن    ا عل ى     % 3نحو   من هذه األسر تعتمد في دخله ا عل د في دخله تعتم

تجارية  لم تتجاوز    المحال  الالتجارة، في حين أن األسر التي تعتمد على المشاريع والقطاع الخاص و           
  .)29(قم ، آما يبينه الجدول ر%5.5نسبتها 

  
ربين           لى أخرى،   إإال أن هذه النسب تختلف من محافظة         ع الم د جمي ان يعتم ففي محافظة عم

سبة      على تربية الحيوان في دخلهم الرئيسي، بينما تأتي محافظة جرش بالمرتبة الثانية، حيث بلغت ن
سي           م الرئي وان في دخله ة الحي الي ا  % 20.5  نحو المربين الذين يعتمدون على تربي ربين  من إجم لم

ة ة الدراس ي منطق م .ف دها ث أتي بع اءي ون، محافظات الزرق ان، عجل ا، مع ة، مأدب رك، الطفيل  ، والك
ت   سبة بلغ والي %2.6 و،%7.7 ،%7.7 ،%10.3 ،%10.3 ،%18وبن ى الت سبة  . ، عل ا بالن أم

ة        ن محافظ م م ان معظمه د آ ة، فق ة الحكومي ب الوظيف ن رات م األول م ر دخله ذين يعتب ربين ال للم
الي     ) من المربين في محافظة الكرك      % 50% (42.9، حيث بلغت نسبتهم نحو      الكرك عدد  من إجم

ة الدراسة       ة                     المربين في منطق ة الثاني ون بالمرتب اء وعجل ان والزرق أتي آل من محافظات مع م ت ، ث
المربين الذين أقروا بأن دخلهم الرئيسي      عدد  في آل محافظة من إجمالي      % 14.3  نحو نسبة بلغت بو

ة    يأتي من    ة الحكومي ون                  . راتب الوظيف ربين في محافظة عجل دخل الم في حين أن المصدر األول ل
سبتهم نحو              شكلون  %31آان الراتب التقاعدي، حيث بلغت ن ربين       % 53.3  وي الي الم في  من إجم

م           عدد من إجمالي العينة المدروسة في المحافظة       المربين في منطقة الدراسة الذين يعتمدون في دخله
م   الجدول    و ).الراتب التقاعدي  (التقاعدي  على المعاش    دخل أسر           )29(رق سي ل ين المصدر الرئي  يب

  .العينة في منطقة الدراسة
  

ة   منيأتي  ه  أنب هممن% 50.5وفيما يتعلق بمصدر الدخل الثانوي للمربين، فقد أفاد نحو              تربي
اك ن      الراتبمنهم أن هذا المصدر هو      % 4.30الحيوان، بينما أآد     نهم  % 3.23سبة   التقاعدي، وهن م

ى  دون عل ة الحكومييعتم ب الوظيف انيرات م الث ة هي مصدر دخله الث ة والزراع د ث ين أآ ي ح ، ف
اء                اني هو العمل الحر والبن م الث ان أن مصدر دخله ة ومع ا  . مربين في آل من محافظتي الطفيل آم

  ).30(رقم الجدول يوضحه 
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  .نة في منطقة الدراسة المصدر الرئيسي لدخل أسر العي). 29(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  6 1  0 4  0 0  0 1  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 1.08 6.45 

حر
ل 
عم

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
   الدخلأجابوا نفس مصدر

0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 16.67 100.00 

  14  2  0  2  6  2  1  1  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 1.08 1.08 2.15 6.45 2.15 0.00 2.15 15.05 

مة
كو
 ح
ف
وظ
م

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 7.14 7.14 14.29 42.86 14.29 0.00 14.29 100.00 

  3  0  0  0  0  0  2  1  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 1.08 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 

رة
جا
ت

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  39  4  8  7  1  4  3  3  9  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
9.68 3.23 3.23 4.30 1.08 7.53 8.60 4.30 41.94 

ة 
ربي
ج ت
نتا
ن إ
م

ال
ان
يو
ح

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

23.08 7.69 7.69 10.26 2.56 17.95 20.51 10.26 100.00 

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  العدد
ي   % ربين ف الي الم ن إجم  م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

وك
 بل
مل
مع

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  26  8  4  0  5  4  3  2  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 2.15 3.23 4.30 5.38 0.00 4.30 8.60 27.96 

دي
اع
 تق
ش
معا

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 7.69 11.54 15.38 19.23 0.00 15.38 30.77 100.00 

 2 0 2 0 0 0 0 0 0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 2.15 

ص
خا

ع 
طا
ق

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

ي 
ار
تج

ل 
مح

ير
غ ص

ربين %    الي الم ن إجم ذين م ال
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

 1 0 0 1 0 0 0 0 0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

يع
ار
مش

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا نفس مصدر الدخل

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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  .المصدر الثانوي لدخل أسر العينة في منطقة الدراسة ). 30(جدول رقم 
  

 محافظةال
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  

حر
ل 
عم

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  3  0  0  0  0  0  0  0  3  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 

مة
كو
 ح
ف
وظ
م

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  1  0  0  0  0  1  0  0  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 1.08  0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  

رة
جا
ت

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

  47  10  6  7  8  6  6  4  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 4.30 6.45 6.45 8.60 7.53 6.45 10.75 50.54 

ة 
ربي
ج ت
نتا
ن إ
م

ان
يو
لح
ا

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

0.00 8.51 12.77 12.77 17.02 14.89 12.77 21.28 100.00 

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  العدد
ن %  ي  م ربين ف الي الم إجم

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  

اء
لبن
ا

ذين  %    ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

  4  1  0  0  0  0  1    2  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
2.15 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 4.30 

دي
اع
 تق
ش
معا

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

50.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 

 3  0  0  0 3  0  0  0  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 3.23 

عة
زرا
ال

  

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
دخل  صدر ال س م ابوا نف أج

  الثانوي

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  . في األردنواالجتماعي لمربي الماعز
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ا  داني آم سح المي ائج الم ت نت ي، بين م ف دول رق و )31( الج ل % 73 أن نح ربين يق ن الم م
يترآز نحو     و  آالف دينار  3  عن اليتجاوز دخلهم % 33 آالف دينار، منهم نحو      5دخلهم السنوي عن    

ون      % 78 سبة منهم في ثالث محافظات هي عجل اء  %22.6   وجرش %35.5  بن ، %19.4 والزرق
سنوي        % 40نحو  و م ال راوح دخله ا منهم يت ار     5-3بين  م نهم  % 48نحو   و آالف دين في  يتوزعون  م

سبة    وجرش   %18.9  بنسبة ثالث محافظات هي معان    سبة    والكرك    %16.2بن اقي   ،%13.5بن  والب
ة المحافظات           ة في بقي م           . موزعون بنسب متقارب راوح دخله ذين يت ربين ال ا الم سنوي   أم ين   ال  7-5ب

ار فتب و آالف دين سبتهم نح غ ن تثناء  %15ل ل المحافظات باس ي آ ة ف سب متقارب ون بن م موزع ، وه
   .محافظة عجلون

  
  ). بالدينار(الدخل السنوي الكلي ألسر العينة حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 31(جدول رقم 

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  انـلبي        ا

  31  11  7  6  1  2  4  0  0  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 0.00 4.30 2.15 1.08 6.45 7.53 11.83 33.33 

10
00

-
30

00
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي

0.00 0.00 12.90 6.45 3.23 19.35 22.58 35.48 100.00 

  37  4  6  4  5  7  4  2  5  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
5.38 2.15 4.30 7.53 5.38 4.30 6.45 4.30 39.78 

30
01

-
50

00
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي

13.51 5.41 10.81 18.92 13.51 10.81 16.22 10.81 100.00 

  14  0  1  3  2  1  2  3  2  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
2.15 3.23 2.15 1.08 2.15 3.23 1.08 0.00 15.05 

50
01

-
70

00
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي

14.29 21.43 14.29 7.14 14.29 21.43 7.14 0.00 100.00 

  5  0  1  1  1  0  0  2  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم ة  م ي منطق  ف

  الدراسة
0.00 2.15 0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 5.38 

70
01

-
90

00
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي

0.00 40.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 

  2  0  0  0  2  0  0  0  0  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 2.15 

90
01

- 11
00

0
ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال

  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي
0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 100.00 

  4  0  0  0  1  0  0  1  2  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
2.15 1.08 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 4.30 

11
00

1
-

15
00

0
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
  نفس مصدر الدخل السنوي الكلي

  

50.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .ربي الماعز في األردنواالجتماعي لم
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وزعين  % 5.4نحو   بلغت    آالف دينار    9-7 نسبة المربين الذين يتراوح دخلهم بين        آما أن  م
سبة          %2.2بنسبة  في أربع محافظات هي عمان       اء وجرش بن ا      %1.1 والكرك والزرق .  في آل منه

ين               سنوي ب م ال راوح دخله ذين يت ربين ال سبة الم ، %2.2 عن ار  ألف دين  11-9في حين لم تتجاوز ن
سنوي       وبلغتوتمثل هذه النسبة مربيان من محافظة الكرك،           عن   نسبة المربين الذين تجاوز دخلهم ال

ان و     من% 50منهم  % 4.3 ألف دينار إلى نحو      11 ا          % 25 محافظة عم من آل من محافظتي مأدب
  . والكرك
  

  إنفاق األسرة  4-2
    

م        االستق  ستمارات الواردة في ا  من خالل تحليل البيانات      صاء والتي ضمنت في الجدول رق
ا   اإلنفاق السنوي ألسر العينة المدروسة   المربين على سؤال فيما إذا آان        أجاب،  )32( ل من دخله   أق

ه،   ر من ساويه أو أآث سنوي أو ي و ال ين نح ر % 19.4ب ن األس أنم ا  ب ن أإنفاقه ل م ادخلق وو، ه  نح
سبة            إنفاقها ا بلغ  من أسر العينة في المنطقة المدروسة       % 31.2 ا ، في حين أن ن لسنوي يساوي دخله

ا    ن دخله سنوي ع ا ال د إنفاقه ي يزي ر الت و بلغت األس الي .% 49.4نح ن إجم ي م ربين ف ة الم العين
  . المدروسة

  

  ).بالدينار(نسبة اإلنفاق إلى الدخل السنوي حسب آراء المربين في العينة المدروسة ). 32(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  طفيلةال  مأدبا  عمان  البيان

  18  0  0  0  3  5  1  4  5  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
5.38 4.30 1.08 5.38 3.23 0.00 0.00 0.00 19.35 

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
م          ل من دخله أجابوا أن إنفاقهم أق

  السنوي الكلي

27.78 22.22 5.56 27.78 16.67 0.00 0.00 0.00 100.00 

خل
الد

ن 
 م
قل
ق أ
نفا
اإل

ي   %    ربين ف الي الم ن إجم م
  العينة المدروسة في المحافظة

55.56 50.00 10.00 50.00 25.00 0.00 0.00 0.00 - 

  29  4  9    6  4  1  2  3  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
3.23 2.15 1.08 4.30 6.45 0.00 9.68 4.30 31.18 

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
م          ل من دخله أجابوا أن إنفاقهم أق

  السنوي الكلي

10.34 6.90 3.45 13.79 20.69 0.00 31.03 13.79 100.00 

خل
الد

ي 
او
يس

ق 
نفا
اإل

ي   %    ربين ف الي الم ن إجم م
  العينة المدروسة في المحافظة

33.33 25.00 10.00 40.00 50.00 0.00 60.00 26.67 - 

  46  11  6  14  3  1  8  2  1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 2.15 8.60 1.08 3.23 15.05 6.45 11.83 49.46 

ذين  %  ربين ال الي الم ن إجم م
م          ل من دخله أجابوا أن إنفاقهم أق

  السنوي الكلي

2.17 4.35 17.39 2.17 6.52 30.43 13.04 23.91 100.00 

ر 
أآب

ق 
نفا
اإل

خل
الد

ن 
م

  

ن إجم %  ي  م ربين ف الي الم
  العينة المدروسة في المحافظة

11.11 25.00 80.00 10.00 25.00 100.00 40.00 73.33 - 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  



 

 -Th-4األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 65 

  
 عن دخلها السنوي تتواجد في ثالث محافظات هي    إنفاقهاعظم األسر التي يقل      نجد أن م   آما

ان ا،عم و   ، مأدب ذه المحافظات نح ي ه سبتها ف ث بلغت ن ان، حي اق %78 ومع د أن اإلنف ا نج ، بينم
ربين          % 52يساوي الدخل السنوي عند نحو       من المربين في محافظتي جرش والكرك من إجمالي الم

اق م إنف ذين يغطي دخله سنويال سنوي  . هم ال م ال ي دخله ربين اليكف ن الم رة م سبة آبي ين أن ن ي ح ف
ة،           % 72اإلنفاق على مدار العام، منهم       ون والطفيل اء وعجل يترآزون في ثالث محافظات هي الزرق

ر ع الم ًا أن جمي سنوي،   بعلم م ال ن دخله ر م سنوي أآب اقهم ال وا أن إنف اء أعلن ة الزرق ي محافظ ين ف
يهم       من المربين في مح    % 80و ة اليكف م   افظة الطفيل ر من      دخله سنوي أآب اقهم ال سنوي، أي أن إنف ال

ون          % 73دخلهم السنوي، آما أن نحو       ربين في محافظة عجل ان   من الم ر من        آ سنوي أآب اقهم ال إنف
سنوي،              % 40دخلهم السنوي، و   م ال سنوي عن دخله اقهم ال د إنف ربين في محافظة جرش يزي من الم

ر من         من الم% 25  نسبة وهناك أيضاً  سنوي أآب اقهم ال ا والكرك إنف ربين في آل من محافظتي مأدب
  .دخلهم السنوي

  

د نحو       د أآ سنوي         % 59من ناحية أخرى، فق م ال ى دخله اقهم عل د إنف ذين يزي ربين ال من الم
م  ة عجز دخله ون بتغطي نيقوم و م نهم نح روض، م الث محافظات هي % 67 الق ي ث زون ف يترآ

ون    ،%29.6بنسبة  الزرقاء   س  عجل ة    ،%18.5بة  بن سبة    والطفيل ان المصدر        . %18.5بن في حين آ
ربين    ر الم ز أس ة عج اني لتغطي ريين الث و اللجاألخ ن ا ه تدانة م ى االس ارب أو وء إل ل أو األق أله

دقاء و     األص صدر نح ذا الم ن ه دثوا ع ذين تح ربين ال سبة الم ت ن ث بلغ الي % 19.6، حي ن إجم م
سن     م ال ى دخله اقهم عل د إنف ذين يزي ربين ال و    الم اء نح افظتي الزرق ى مح وزعين عل  %13وي، م

ون  ث ، %6.5وعجل ان المصدر الثال ا آ ات، حيث بينم ع المنتج و بي ربين ه ة عجز أسر الم لتغطي
ادي نحو              وزعين في   % 8.7بلغت نسبة المربين الذين اعتبروا أن هذا المصدر يغطي عجزهم الم م

ة  الث محافظات هي الطفيل ون %2.17 وجرش %4.35ث اك مصادر . %2.17 وعجل ا أن هن آم
وان           ة الحي سنة آتربي ادي خالل ال ة عجزهم الم  حيث  ،%6.5 أخرى يعتمد عليها المربون في تغطي

ار ي محافظة جرشأش ان ف ون ومربي ي محافظة عجل د ف ي واح ك المصدر مرب ارة . عن ذل  والتج
ي مربي واحد ف    %4.4 والزراعة   ، وجرش ، الكرك ،مربي واحد في آل من محافظات معان      % 6.5

ون ا وعجل افظتي مأدب ن مح ل م ادي  ، آ ة يغطي العجز الم ي محافظة الطفيل د ف ي واح اك مرب وهن
ات                   ذا العجز من الجمعي . ألسرته من عمله بالقطاع الخاص، ومربي آخر في محافظة معان يغطي ه

  .أسر العينة في منطقة الدراسةدخل يوضح المصدر الرئيسي لتغطية عجز ) 33(رقم والجدول 
  

  نفاق على الطعاماإل 4-2-1
 

م   بيانات التبين من خالل تحليل      الي    % 4.30أن نحو  ) 34(الواردة في الجدول رق من إجم
 منها أسرة واحدة في محافظة   دينار600إنفاقها السنوي على الطعام    أسر العينة المدروسة اليتجاوز   

ي آل من محافظات     دينار، وهناك ثالث مربين ف  300عن  معان اليزيد متوسط إنفاقها على الطعام       
ان  ،عمان ين                ، مع ام ب ى الطع سنوي عل ا ال راوح إنفاقه ار  600-300 وجرش يت  بلغت    حين  ، في   دين

ا  راوح إنفاقه ي يت ر الت سبة األس ان ار 1000 -600بين م و دين و ، %29.03 نح نهم نح % 78م
ون    ي عجل ات ه الث محافظ ي ث زون ف رش ،%40.7يترآ ان ،%22.2 ج ا أن %. 14.8 وعم آم

ن % 66.67 ا    م راوح إنفاقه ة يت ر العين الي أس اإجم ار4000-1000بين م ا% 50،  أالف دين  منه
ام      ى الطع ا يتراوح إنفاقهم السنوي عل سي     1500-1000بين م شكل رئي وزعين ب ار م ى  دين ع  عل  أرب

ة ،%19.4( جرش،%22.6محافظات هي الكرك  ان ،%16.1 الطفيل ين أن %12.9 ومع ي ح ، ف
  .  دينار، فمعظمهم من محافظة الزرقاء1500 أآثر من عامالطاألسر التي يزيد إنفاقها على 
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  .أسر العينة في منطقة الدراسة دخل المصدر الرئيسي لتغطية عجز ). 33(جدول رقم 

  
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  2 1  0 0  0 0  0  1  0  العدد
ة الدراسة       من إجمالي ال  %  مربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 4.35 

عة
زرا
ال

ن    %    ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 

  3  0  1  0  1  1  0  0  0  العدد
ة الدراسة        من إجما %  لي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 0.00 0.00 2.17 2.17 0.00 2.17 0.00 6.52 

رة
جا
الت

ن    %    ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33 0.00 100.00 

  3  1  2  0  0  0  0  0  0  العدد
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 2.17 6.52 

ان
يو
لح
ة ا
ربي
ت

  

ن    %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33 100.00 

  27  5  2  8  3  2  5  1  1  العدد
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
2.17 2.17 10.87 4.35 6.52 17.39 2.17 10.87 58.70 

ض
رو
الق

ن    %    ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

3.70 3.70 18.52 7.41 11.11 29.63 7.41 18.52 100.00 

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  عددال
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 

ص
خا
 ال
اع
قط
ال

  

ن    %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  4  1  1  0  0  0  2  0  0  العدد
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
ع ا 8.70 2.17 2.17 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00
بي

ات
تج
من
ل

  

ن    %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 100.00 

 9 3 0 6 0 0 0 0 0  العدد
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.04 0.00 6.52 19.56 

ين
الد

ن    %    ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 100.00 

 1 0 0 0 0 1 0 0 0  العدد
ة الدراسة         %  من إجمالي المربين في منطق

  الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي
0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 

ات
معي
لج
ن ا
م

  

ن    %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس مصدر تغطية العجز

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  
صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  
  
  
  



 

 -Th-4األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 67 

  ).بالدينار(ئات متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الطعام حسب المحافظات موزعًا إلى ف). 34(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  1  0  0  0  0  1  0  0  0  العدد
-0 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

30
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفاق السنوينفس متوسط اإل

0.00 0.00 0.00 100.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  3  0  1  0  0  1  0  0  1  العدد
30 3.23 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

1
-

60
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 0.00 100.00 

  27  11  6  0  2  1  1  2  4  العدد
60 29.03 11.83 6.45 0.00 2.15 1.08 1.08 2.15 4.30  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

1
-

10
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

14.81 7.41 3.70 3.70 7.41 0.00 22.22 40.74 100.00 

  31  3  6  3  7  4  5  1  2  العدد
10 33.33 3.23 6.45 3.23 7.53 4.30 5.38 1.08 2.15  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

15
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

6.45 3.23 16.13 12.90 22.58 9.68 19.35 9.68 100.00 

  18  1  1  6  1  3  3  2  1  العدد
15 19.35 1.08 1.08 6.45 1.08 3.23 3.23 2.15 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

20
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

5.56 11.11 16.67 16.67 5.56 33.33 5.56 5.56 100.00 

 13 0  1 5 2 0 1 3 1  العدد
20 13.98 0.00 1.08 5.38 2.15 0.00 1.08 3.23 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

40
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

7.69 23.08 7.69 0.00 15.38 38.46 7.69 0.00 100.00 

  
ر التح     : المصدر داني ألث صادي           بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  اإلنفاق على التعليم 4-2-2

 

و   داني أن نح سح المي ائج الم ت نت اوز   % 60بين ة اليتج ة الدراس ي منطق ة ف ر العين ن أس م
يم    ى التعل سنوي عل ا ال ار، 300إنفاقه نه% 52 دين ان     م ي مع ات ه الث محافظ ي ث زون ف م يترآ

يم                  ى التعل  300والزرقاء وعجلون، علمًا أن جميع األسر في محافظة معان اليزيد إنفاقها السنوي عل
وترآزت في   % 17 دينار فقد بلغت نسبتها نحو  600-300 بين  إنفاقهاأما األسر التي تراوح     . دينار

ا بلغت    سنوي       ثالث محافظات هي الكرك وعجلون وجرش،  آم ا ال راوح إنفاقه سبة األسر التي يت  ن
ين  يم ب ى التعل و 1000-600عل ار نح و %12.9 دين نهم نح افظتي جرش % 57، م ي مح ز ف تترآ

رك 41.7% اقي ،%16.7 والك ر ت وب ت األس ساوية بلغ سبة مت ات وبن ة المحافظ ين آاف وزع ب ت
سبة األسر التي            %. 8.33 ى الت        يفي حين بلغت ن سنوي عل ا ال راوح إنفاقه ين    ت يم ب  1500-1000عل

و   ار نح وَم% 4.3دين ا   وزع ي مأدب ات ه الث محافظ ى ث ة ، %2.2ن عل اء ،%1.1الطفيل  والزرق
ا  1.1% ات مأدب ي محافظ ر ف الث أس اك ث اء،، وهن ون ، الزرق ين  ي وعجل سنوي ب ا ال راوح إنفاقه ت

رك     1500-2000 ة والك افظتي الطفيل ي مح ط ف رتان فق ار، وأس سنوي ب  ي دين ا ال راوح إنفاقه ين ت
  .يوضح ذلك) 35(رقم والجدول .  دينار2000-4000
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  ).بالدينار(متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على التعليم حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 35(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  56  9  7  10  5  10  6  3  6  العدد
-0 60.22 9.68 7.53 10.75 5.38 10.75 6.45 3.23 6.45  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

30
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

10.71 5.36 10.71 17.86 8.93 17.86 12.50 16.07 100.00 

  16  4  3  1  4  0  1  1  2  العدد
30 17.20 4.30 3.23 1.08 4.30 0.00 1.08 1.08 2.15  المربين في منطقة الدراسةمن إجمالي % 

1
-

60
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

12.50 6.25 6.25 0.00 25.00 6.25 18.75 25.00 100.00 

  12  1  5  1  2  0  1  1  1  العدد
60 12.90 1.08 5.38 1.08 2.15 0.00 1.08 1.08 1.08  سةمن إجمالي المربين في منطقة الدرا% 

1
-

10
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

8.33 8.33 8.33 0.00 16.67 8.33 41.67 8.33 100.00 

  4  0  0  1  0  0  1  2  0  العدد
10 4.30 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 2.15 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

15
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

0.00 50.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 100.00 

  3  1  0  1  0  0  0  1  0  العدد
15 3.23 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

20
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 100.00 

  2  0  0  0  1  0  1  0  0  العدد
20 2.15 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

40
00

  

ر  %  الي الم ن إجم ن   م ابوا ع ذين أج بين ال
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  
صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  ق على الصحةاإلنفا 4-2-3

 

 والتي تبلغ دخلها السنوي أقل  على صحة أفرادهاأن إنفاق األسر) 36(يبين الجدول رقم 
تمثل هذه النسبة ثالثة أسر، إحداها في محافظة معان و ،%3.23بلغ نسبة ،  دينار600من 

-300مابين  دينار، واسرتان في محافظتي معان وجرش تراوح إنفاقها 300  عنواليتجاوز إنفاقها
من هذه % 78نحو و ، دينار1000-600بين مامن األسر آان إنفاقها % 30.11نسبة ، و دينار600

، %17.9 وعمان ،%21.4 جرش، %39.3األسر تتوزع في ثالث محافظات هي عجلون 
بنسب متساوية تقريبًا باستثناء محافظة ضمن هذه الفئة والتي إنفاقها وتتوزع بقية أسر العينة 

في حين .  دينار1000ر من سر فيها أآث فئة اإلنفاق على الصحة من قبل األ التي آانتالزرقاء
من هذه % 58نحو و، %33 دينار نحو 1500-1000بلغت نسبة األسر التي يتراوح إنفاقها بين 

، ومن ثم %16.1 والطفيلة ،%19.4جرش ، %22.6 الكرك  هياألسر تتواجد في ثالث محافظات
مأدبا و، %6.5، عمان %9.7، عجلون %9.7، الزرقاء %12.9معان على ية تتوزع النسبة الباق

)3.2 .(%  
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  ).بالدينار(متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الصحة حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 36(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

0  0  0  1  0  0  0  0  1  

-0 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
30

0
ن      %    ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م

  نفس متوسط اإلنفاق السنوي
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  العدد
  

0  0  0  1  0  0  1  0  2  

30 2.15 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
1

-
60

0
  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 

  العدد
  

5  2  1  1  2  0  6  11  28  

60 30.11 11.83 6.45 0.00 2.15 1.08 1.08 2.15 5.38  ين في منطقة الدراسةمن إجمالي المرب% 
1

-
10

00
  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

17.86 7.14 3.57 3.57 7.14 0.00 21.43 39.29 100.00 

  العدد
  

2  1  5  4  7  3  6  3  31  

10 33.33 3.23 6.45 3.23 7.53 4.30 5.38 1.08 2.15  ةمن إجمالي المربين في منطقة الدراس% 
01

-
15

00
  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

6.45 3.23 16.13 12.90 22.58 9.68 19.35 9.68 100.00 

  العدد
  

1  2  3  3  1  6  1  1  18  

15 19.35 1.08 1.08 6.45 1.08 3.23 3.23 2.15 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
01

-
20

00
  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

5.56 11.11 16.67 16.67 5.56 33.33 5.56 5.56 100.00 

  العدد
  

1 3 1 0 2 5 1  0 13 

20 13.98 0.00 1.08 5.38 2.15 0.00 1.08 3.23 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
01

-
40

00
  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

7.69 23.08 7.69 0.00 15.38 38.46 7.69 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .الماعز في األردنواالجتماعي لمربي 

  
  

ا ألسر التي تراوح إنفاقها السنوي على الصحة        ا  أن نسبة  آما ار،    2000-1500بين  م د   دين ق
و  اء   % 68 و، %19.4بلغت نح ي الزرق الث محافظات ه ي ث ز ف ر تترآ ذه األس ن ه  ،%33.3م

ة  ان ،%16.7الطفيل ا محافظ %16.7 ومع ا ـ، تليه سـبة ة مأدب م  %11.1بن ن ث ا ، وم ة تليه بقي
ار   4000-2000بين  مار التي يتراوح إنفاقها     ـب متساوية، آما بلغت نسبة األس     ـلمحافظات وبنس ا  دين

و  اء       % 14نح ي الزرق ات ه الث محافظ ي ث ا ف ز معظمه سـبة يترآ ا ،%38.5بن ، %23.1 مأدب
تثناء محافظتي        األسر ، ثم تتوزع بقية %15.4والكرك   ساوية باس ة المحافظات وبنسب مت ى آاف  عل

   . دينار2000 عنون، حيث لم يتجاوز إنفاق أسرها معان وعجل
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  اإلنفاق على الكساء 4-2-4
 

غ   التي   بلغت نسبة األسر      ل من           يبل اس أق ى اللب ا عل ار    300إنفاقه وزع  ت %50.5نحو    دين  ت
ى رش % 75 عل ات ج ي محافظ ا ف ون ،%27.7منه ان ،%17 عجل اء ،%14.9 عم  والزرق
ة  ،14.9% ات الطفيل ا محافظ ان ،%10.6 تليه ا ،%6.4 مع رك ،%4.3 مأدب ا . %4.3 والك أم

ين         د بلغت نحو          600-300بالنسبة لألسر التي تراوح إنفاقها ب ار فق ًا أن نحو       %43 دين % 70، علم
ز  ذه األسر تترآ ان من ه ي محافظات مع اء ، %17.5 الكرك ،%17.5ف ون ،%17.5الزرق  عجل

ان وجرش،         في% 5في آل من محافظتي مأدبا والطفيلة، و      % 10، و 17.5%  آل من محافظتي عم
ين  ا ب راوح إنفاقه ي ت سبة األسر الت ا بلغت ن ار نحو 1000-600آم ين ثالث % 5.4 دين موزعة ب

 د أسرة ووالبد من اإلشارة، إلى وج . %20 والطفيلة   ،%40الكرك  ،  %40مأدبا  هي  محافظات فقط   
م  والجدول    .ظة الكرك    دينار وهي تقيم في محاف     1000 على الكساء    واحدة تجاوز إنفاقها السنوي    رق

  .يبين معدل اإلنفاق السنوي ألسر العينة على اللباس) 37(
  

متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الكساء حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 37(جدول رقم 
  ).بالدينار(

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  47  8  13  7  2  3  5  2  7  العدد
ة         %  ربين في منطق من إجمالي الم

  الدراسة
7.53 2.15 5.38 3.23 2.15 7.53 13.98 8.60 50.54 

0-
30

0
  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
اق      ط اإلنف س متوس ن نف ابوا ع أج

  السنوي

14.89 4.26 10.64 6.38 4.26 14.89 27.66 17.02 100.00 

  40  7  2  7  7  7  4  4  2  العدد
ة         %  ربين في منطق من إجمالي الم

  الدراسة
2.15 4.30 4.30 7.53 7.53 7.53 2.15 7.53 43.01 

30
1

-
60

0
  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
اق      ط اإلنف س متوس ن نف ابوا ع أج

  السنوي

5.00 10.00 10.00 17.50 17.50 17.50 5.00 17.50 100.00 

  5    0  0  2  0  1  2  0  العدد
ة       من إجمالي %  ربين في منطق  الم

  الدراسة
0.00 2.15 1.08 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 5.38 

60
1

-
10

00
  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
اق      ط اإلنف س متوس ن نف ابوا ع أج

   السنوي

0.00 40.00 20.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  1  0  0  0  1  0  0  0  0  العدد
ة         %  ربين في منطق من إجمالي الم
  سةالدرا

0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08 

10
01

-
15

00
  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
اق      ط اإلنف س متوس ن نف ابوا ع أج

   السنوي

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

ى              : المصدر دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي   بيانات المسح المي الوضع االقت
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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  اإلنفاق على المحروقات 4-2-5
 

من إجمالي % 73 نحوأن تبين  ،)38(الواردة في الجدول رقم بيانات المن خالل تحليل 
 دينار سنويًا على الوقود، في حين بلغت نسبة األسر التي 300أسر العينة المدروسة تنفق أقل من 

-600 بين إنفاقها يتراوح، أما األسر التي %19.4  نحو دينار600 - 300 إنفاقها بين يتراوح
من األسر يزيد إنفاقها السنوي على المحروقات % 2.2، وهناك نحو %5.4فقد بلغت  دينار 1000

كرك والثانية في  دينار، وتمثل هذه النسبة أسرتان إحداهما في ال1500 دينار والتتجاوز 1000 نع
 دينار تقيم في 600-300جد أن النسبة الكبيرة من األسر التي يتراوح إنفاقها بين  آما ن.اءالزرق

% 80، علمًا أن %16.7 وعجلون ،%16.7 معان ،%22.2 الكرك ،%22.2محافظات الطفيلة 
في حين .  دينار300من األسر في العنية المدروسة في محافظة عجلون اليزيد إنفاقها السنوي عن 

 دينار، وأسرة واحدة فقط 300من أسر العينة في محافظة مأدبا اليزيد إنفاقها عن % 87.5  نسبةأن
أما في عمان، فإن نسبة األسر التي .  دينار600-300في هذه المحافظة يتراوح إنفاقها بين 

نسبة في محافظة ، بينما بلغت هذه ال%78 دينار بلغت نحو 300  عناليتجاوز إنفاقها السنوي
  .%86و الزرقاء نح
  

متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الوقود حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 38(جدول رقم 
  ).بالدينار(

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  68  12  14  12  6  5  5  7  7  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  ةالدراس
7.53 7.53 5.38 5.38 6.45 12.90 15.05 12.90 73.12 0-

30
0

ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال
  عن نفس متوسط اإلنفاق السنوي

10.29 10.29 7.35 7.35 8.82 17.65 20.59 17.65 100.00 

  18  3  1  1  4  3  4  1  1  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
1.08 1.08 4.30 3.23 4.30 1.08 1.08 3.23 19.35 

30
1

-
60

0
ابوا       %    ذين أج من إجمالي المربين ال

  عن نفس متوسط اإلنفاق السنوي
5.56 5.56 22.22 16.67 22.22 5.56 5.56 16.67 100.00 

  5    0  0  1  2  1    1  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
1.08 0.00 1.08 2.15 1.08 0.00 0.00 0.00 5.38 

60
1

-
10

00
  

ابوا       %  ذين أج من إجمالي المربين ال
   عن نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

20.00 0.00 20.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  2    0  1  1  0  0  0  0  العدد
ة    %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 2.15 

10
01

-
15

00
  

ابوا     من إجمالي المرب  %  ذين أج ين ال
   عن نفس متوسط اإلنفاق السنوي

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  
  
  
  
  



 

 -Th-4األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 72 

  
  

  إلنفاق على الهاتفا 4-2-6
 

 300ة ـ من أسر العينة في منطقة الدراس%98 نسبةالسنوي على الهاتف نفاق اإليتجاوز ال
، وتمثل هذه النسبة %2.15 دينار 300دينار، في حين لم تتجاوز نسبة األسر التي تنفق أآثر من 

 الهاتف لم يتجاوز ا السنوي علىمأسرتان، إحداهما في الكرك والثانية في جرش، علمًا أن إنفاقه
 يبين متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الهاتف حسب )39(رقم الجدول و . دينار600

  . المحافظات موزعًا إلى فئات
  

  متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الهاتف حسب المحافظات موزعًا ). 39(جدول رقم 
  ).بالدينار(إلى فئات 

  
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  أدبام  عمان  البيان

  91  15  14  14  11  10  10  8  9  العدد

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

9.68 8.60 10.75 10.75 11.83 15.05 15.05 16.13 97.85 0-
30

0
ذين   %    من إجمالي المربين ال

ط   س متوس ن نف ابوا ع أج
  اإلنفاق السنوي

9.89 8.79 10.99 10.99 12.09 15.38 15.38 16.48 100.00 

  2  0  1  0  1  0  0  0  0  العدد

ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1.08 0.00 2.15 

30
1

-
60

0
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

  اإلنفاق على الماء 4-2-7
 

 على فواتير الماءغلب أسر العينة لم يتجاوز إنفاقها السنوي بينت نتائج المسح الميداني أن أ
 من األسر تراوح إنفاقها بين% 9، في حين أن نحو %90، حيث بلغت نسبتها نحو دينار 300
وجد أسرة واحدة فقط في محافظة الطفيلة تجاوز إنفاقها السنوي على الماء وت ،دينار 300-600
  .40 رقم الجدول . دينار1500 دينار، لكنه لم يتجاوز 600

  

  كهرباءاإلنفاق على ال 4-2-8
 

أن اغلب أسر العينة المدروسة لم ) 41(في الجدول رقم تحليل البيانات خالل تبين من 
% 6 نحو بينما، %94 نحو  نسبتها، وبلغت دينار300  على الكهرباء عنيتجاوز إنفاقها السنوي

  دينار، وتمثل هذه النسبة أسرة واحدة في آل من محافظات600-300تراوح إنفاقها بين من األسر 
  . الطفيلة ومعان والكرك
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  ).بالدينار(متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على المياه حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 40(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
  البيان

  عمان
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا

  84  14  15  13  11  10  7  7  7  العدد
ال %  ن إجم ي  م ربين ف ي الم

  منطقة الدراسة
7.53 7.53 7.53 10.75 11.83 13.98 16.13 15.05 90.32 

0-
30

0
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

8.33 8.33 8.33 11.90 13.10 15.48 17.86 16.67 100.00 

  7  1    1  1  0  2  1  2  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسةمنطقة 
2.15 1.08 2.15 0.00 1.08 1.08 0.00 1.08 7.53 

30
1

-
60

0
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

28.57 14.29 28.57 0.00 14.29 14.29 0.00 14.29 100.00 

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

60
1

-
10

00
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

   اإلنفاق السنوي

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .االجتماعي لمربي الماعز في األردنو

  
  

  

  ).بالدينار(متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على الكهرباء حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ). 41(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  87  15  12  14  11  9  9  8  9  العدد
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
9.68 8.60 9.68 9.68 11.83 15.05 12.90 16.13 93.55 

0-
30

0
  

ذين       %  ربين ال الي الم من إجم
ط     س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

10.34 9.20 10.34 10.34 12.64 16.09 13.79 17.24 100.00 

  6  0  3  0  1  1  1  0  0  العدد
ربين%  الي الم ن إجم ي م  ف

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 3.23 0.00 6.45 

30
1

-
60

0
  

ذين       %  ربين ال الي الم من إجم
ط     س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

0.00 0.00 16.67 16.67 16.67 0.00 50.00 0.00 100.00 

  
شامي وا          : المصدر اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي      بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل لم

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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  اإلنفاق على المواصالت 4-2-9
 

 بلغتخصص آل أسرة من أسر العينة المدروسة جزءًا من دخلها لإلنفاق على تنقالتها، إذ 
 300اد إنفاقها عن ز% 25.8أردني، و سنويًا  دينار 300من األسر لم يتجاوز إنفاقها % 62.4 نحو

وآانت هذه النسبة متقاربة في .  دينار سنويا600تجاوز % 11.8 دينار، و600دينار ولم يتجاوز 
  ).42(رقم  الجدول ، آما وضحهآل من المحافظات المدروسة

  

  )ربالدينا(متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على المواصالت حسب المحافظات موزعًا إلى فئات ).42(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان          

  58  10  13  2  7  9  6  5  6  العدد
ة  %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
6.45 5.38 6.45 9.68 7.53 2.15 13.98 10.75 62.37 0-

30
0

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن      %   
   اإلنفاق السنوينفس متوسط

10.34 8.62 10.34 15.52 12.07 3.45 22.41 17.24 100.00 

  24  5  1  8  4  1  3  0  2  العدد
ة  %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
2.15 0.00 3.23 1.08 4.30 8.60 1.08 5.38 25.81 

30
1

-
60

0
من إجمالي المربين الذين أجابوا عن      %   

  نفس متوسط اإلنفاق السنوي
8.33 0.00 12.50 4.17 16.67 33.33 4.17 20.83 100.00 

  3  0  0  2  0  0  0  0  1  العدد
ة  %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 3.23 60

1
-

10
00

  

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن      % 
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 100.00 

  7  0  1  2  1  0  1  2  0  العدد
ة  %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 2.15 1.08 0.00 1.08 2.15 1.08 0.00 7.53 

10
01

-
15

00
  

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن      % 
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

0.00 28.57 14.29 0.00 14.29 28.57 14.29 0.00 100.00 

  1  0  0  0  0  0  0  1  0  العدد
ة  %  ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

  الدراسة
0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

15
01

-
20

00
  

من إجمالي المربين الذين أجابوا عن      % 
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

  

صادي              بيانات المسح الم  : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث ي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  

من أسر % 87من أسر المربين في محافظة معان، ونحو % 90والبد من اإلشارة، إلى أن 
 دينار، علمًا أن بقية 300ت المربين في محافظة جرش اليتجاوز إنفاقها السنوي على المواصال

 دينار، آما أن جميع أسر المربين في 600األسر في هاتين المحافظتين لم يتجاوز إنفاقها السنوي 
إنفاقها آان منها % 67وأن،  دينار600محافظة عجلون لم يتجاوز إنفاقها على المواصالت 

 دينار 1000-600ح إنفاقها بين ر التي تراوـبة األسـفي حين بلغت نس.  دينار300نوي أقل من ـالس
، حيث تمثل هذه النسبة ثالث أسر، إحداها في عمان، وأسرتان في الزرقاء، بينما %3.2نحو 

 دينار نحو 1500-1000نوي على المواصالت بين ـوصلت نسبة األسر التي تراوح إنفاقها الس
  من إجمالي أسر العينة، حيث ترآزت هذه النسبة في محافظتي % 7.5
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، وهناك أسرة واحدة في آل من محافظات الطفيلة والكرك )أسرتان في آل محافظة(أدبا والزرقاء م

 دينار، لكنه أقل 1500وجرش، آما أنه توجد أسرة واحدة في محافظة مأدبا تجاوز إنفاقها السنوي 
  .  دينار2000من 

  

  اإلنفاق على المناسبات االجتماعية 4-2-10
 

وسة تقريبًا جزءًا من دخلها أيضًا للمناسبات المختلفة  آل أسر العينة المدرتخصص
 دينار 300 من هذه األسر %82.8 هاإنفاقنسبة آاألعراس والوفيات وزيارة المرضى، ولم يتجاوز 

  .  دينار300 إنفاقها السنوي على الهدايا والمناسبات بلغ% 17.2 و،أردني
  

اليتجاوز إنفاقها السنوي على  أن جميع أسر المربين في محافظة معان وبينت الدراسة
، وفي % 89 دينار، ووصلت هذه النسبة في محافظة عمان إلى نحو 300المناسبات االجتماعية 

في حين بلغت نسبة األسر التي تراوح إنفاقها %. 87، وفي محافظة جرش %93محافظة الزرقاء 
 تقريبًا، علمًا أن ، وموزعة في آافة المحافظات بنسب متساوية%14 دينار نحو 600-300بين 

على % 75 دينار، منها 600جميع أسر العينة في محافظة الكرك لم يتجاوز إنفاقها السنوي 
 دينار ولم 600أما بالنسبة لألسر التي زاد إنفاقها عن .  دينار300أقل من والمناسبات االجتماعية 

آل من محافظات مأدبا ، تمثل أسرة واحدة في %3.2 دينار، فقد وصلت نسبتها نحو 1000يتجاوز 
يبين متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على المناسبات ) 43(رقم والجدول . والطفيلة وعجلون

  . االجتماعية حسب المحافظات موزعًا إلى فئات
  

  متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على المناسبات االجتماعية حسب المحافظات ). 43(جدول رقم 
  ).الدينارب(موزعًا إلى فئات 

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  77  12  13  13  9  10  7  5  8  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
8.60 5.38 7.53 10.75 9.68 13.98 13.98 12.90 82.80 

0-
30

0
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
س متوس  ن نف ابوا ع ط أج

  اإلنفاق السنوي

10.39 6.49 9.09 12.99 11.69 16.88 16.88 15.58 100.00 

  13  2  2  1  3  0  2  2  1  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 2.15 2.15 0.00 3.23 1.08 2.15 2.15 13.98 

30
1

-
60

0
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

  اإلنفاق السنوي

7.69 15.38 15.38 0.00 23.08 7.69 15.38 15.38 100.00 

  3  1  0  0  0  0  1  1  0  العدد
ي   %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 3.23 

60
1

-
10

00
  

ذين   %  من إجمالي المربين ال
ط   س متوس ن نف ابوا ع أج

   اإلنفاق السنوي

0.00 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 100.00 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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  نفقات أخرى 4-2-11
 

ة وعلى مواضيع مختلفة، أن آل أسر العينة آان لها نفقات متفرقبينت نتائج المسح الميداني 
من أسر العينة % 14نحو ، ودينار أردني 300 عنمن األسر لم يتجاوز إنفاقها % 63 نحو علمًا أن

 إنفاقها عنمن األسر زاد % 17.2  بلغ بينما، دينار600 دينار ولم يتجاوز 300زاد إنفاقها عن 
 دينار ولم يتجاوز 1000 عن إنفاقهازاد من األسر % 5.4 و، دينار1000تجاوز ت دينار ولم 600

 دينار، علمأ أن 1000يقل إنفاقها على المواضيع المختلفة عن % 94 أن نحو آما.  دينار4000
 دينار، آما أن نحو 300 عن سر في محافظة جرش التتجاوز نفقاتها المتفرقة األخرىاألجميع 

، وفي محافظة معان  دينار300من أسر العينة في محافظة عجلون تقل نفقاتها أيضًا عن % 87
من إجمالي أسر العينة في هذه % 60، بينما بلغت في محافظة الطفيلة %80بلغت هذه النسبة 

  .يبين ذلك) 44( والجدول رقم .المحافظة
  

  متوسط اإلنفاق السنوي ألسر العينة على مواضيع مختلفة حسب المحافظات موزعًا ). 44(جدول رقم 
  ).بالدينار(إلى فئات 

  

 ظةالمحاف
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  59  13  15  6  6  8  6  4  1  العدد
-0 63.44 13.98 16.13 6.45 6.45 8.60 6.45 4.30 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

30
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

1.69 6.78 10.17 13.56 10.17 10.17 25.42 22.03 100.00 

  13  1  0  1  2  1  1  3  4  العدد
30 13.98 1.08 0.00 1.08 2.15 1.08 1.08 3.23 4.30  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

1
-

60
0

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
  نفس متوسط اإلنفاق السنوي

30.77 23.08 7.69 7.69 15.38 7.69 0.00 7.69 100.00 

  16  1  0  5  4  1  1  1  3  العدد
60 17.20 1.08 0.00 5.38 4.30 1.08 1.08 1.08 3.23  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

1
-

10
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

18.75 6.25 6.25 6.25 25.00 31.25 0.00 6.25 100.00 

  1  0  0  0  0  0  0  0  1  العدد
10 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

15
00

  
ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م

   نفس متوسط اإلنفاق السنوي
  

100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  3  0  0  2  0  0  1  0  0  العدد
15 3.23 0.00 0.00 2.15 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 

01
-

20
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 100.00 

  1  0  0  0  0  0  1  0  0  العدد
20 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00  ي المربين في منطقة الدراسةمن إجمال% 

01
-

40
00

  

ن      %  ابوا ع ذين أج ربين ال الي الم ن إجم م
   نفس متوسط اإلنفاق السنوي

  

0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  

ش          : المصدر اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي      بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل امي والم
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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 عن أسر العينة فيها لم يتجاوز إنفاقهناك خمس محافظات ة، إلى أن والبد من اإلشار
 ،) دينار300لم يتجاوز إنفاقها ( وجرش ، الكرك، معان، دينار، وهذه المحافظات هي مأدبا1000

 والزرقاء، فقد تجاوز إنفاقها على ، الطفيلة،لمحافظات الثالث الباقية، وهي عمانوعجلون، أما ا
-1000، هناك أسرة واحدة تراوح إنفاقها بين ففي محافظة عمان.  دينار1000المواضيع المختلفة 

 دينار، 2000-1500 دينار، وفي محافظة الطفيلة، هناك أسرة واحدة يتراوح إنفاقها بين 1500
 دينار، وهناك أسرتان في محافظة 4000 دينار ولكنه أقل من 2000 تجاوز إنفاقها وأسرة أخرى

  .  دينار2000-1500السنوي على أمور مختلفة بين الزرقاء تراوح إنفاقهما 
  

متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة قدِّروعمومًا، ومن خالل تحليل بيانات المسح الميداني، فقد 
من % 34.24 دينار أردني، و يشكل ما نسبته 1486.56 نحوبعلى الطعام في منطقة الدراسة 

معدل اإلنفاق اإلجمالي لألسرة، ويأتي اإلنفاق على التعليم في المرتبة الثانية حيث تبلغ نسبته 
، وفي المرتبة % 8.70، وبالمرتبة الثالثة يأتي اإلنفاق على النقل، حيث تبلغ نسبته 10.55%

، ومن ثم يأتي اإلنفاق على آل من %8.54ء حيث تبلغ نسبته الرابعة يأتي اإلنفاق على الكسا
 الماء ، %4.36 الصحة ، %5.68المناسبات االجتماعية ،  %6.70الوقود  ،%8.16النثريات 

  .)45(رقم الجدول آما وردت في  %). 2.95( والهاتف ، 4.16%
  

  ).بالدينار(سة معدل اإلنفاق السنوي لألسرة في العينة في منطقة الدرا). 45(جدول رقم 
  

عدد   البيان
  المدى  األسر

الحد 
األدنى 
  لإلنفاق

الحد 
األعلى 
  لإلنفاق

متوسط 
اإلنفاق 
  السنوي

من معدل % 
اإلنفاق 

اإلجمالي 
  السنوي

االنحراف 
  المعياري

  613.66 34.24  1486.56  3500  100  3400  93  معدل اإلنفاق على الطعام

  365.74 8.70  377.74  2000  0  2000 93  معدل اإلنفاق على النقل

  627.63 10.55  458.14  4000  0  4000 93  معدل اإلنفاق على التعليم

  130.84 4.36  189.25  650  0  650 93  معدل اإلنفاق على الصحة

  220.21 8.54  370.86  1200  0  1200 93  معدل اإلنفاق على اللباس

  93.57 3.59  155.92  500  0  500 93  معدل اإلنفاق على الكهرباء

  143.14 4.16  180.77  800  0  800 93  ل اإلنفاق على الماءمعد

  248.66 6.70  291.03  1500  0  1500 93  معدل اإلنفاق على الوقود

  164.69 5.68  246.45  1000  0  1000 93  معدل اإلنفاق على المناسبات االجتماعية

  89.03 2.95  128.06  500  0  500 93  معدل اإلنفاق على الهاتف

  566.97 8.16  354.09  3600  0  3600 93  )نثريات ( ضافي معدل اإلنفاق اإل

  2311.87 100.00  4341.60  14800  1124  13676 93  معدل اإلنفاق اإلجمالي
  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .األردنواالجتماعي لمربي الماعز في 
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  الخامسالفصل  -5

  اإليرادات والتكاليف
  
  
  

  

  عدد ونسبة األسر التي تربي الحيوانات  5-1
  

يعتمد قسم آبير من سكان المنطقة في معيشتهم على تربية الحيوان، ويعتبر الماعز بأنواعه 
واإلبل الثالثة البلدي والشامي والخليط من أهم الحيوانات التي تربيها األسر ويليها األغنام واألبقار 

من % 50.54  حواليوالدجاج واألرانب، إذ بلغت نسبة األسر التي تقوم بتربية الماعز البلدي
في حين بلغت نسبة األسر التي تقوم بتربية آل من الماعز . إجمالي أسر العينة في منطقة الدراسة

، األغنام التي تربي  آما بلغت نسبة األسر.على التوالي،  %88.17و % 34.41الشامي والخليط 
أما بالنسبة لألسر التي تربي الدجاج فقد . على التوالي% 4.30 ،%3.23 ،%34.04 األبقار واإلبل
 من النوع البلدي، آما بلغت نسبة وجميعهاحيث يربى الدجاج حول المنزل % 24.73بلغت نسبتها 

   .سر العينة في منطقة الدراسةأمن إجمالي % 3.23األسر التي تربي األرانب نحو 
  

 ماعز بلدي تمتلكنسبة األسر التي تربي الحيوانات بين المحافظات، فاألسر التي تختلف   
في عجلون، % 60في معان، % 70في الزرقاء، % 87.6في الطفيلة، % 80بلغت نسبتها 

ن ال احد من المربين ضمن العينة أ في عمان، علمًا% 11.1في مأدبا، % 50في الكرك، % 58.3
ما األسر التي لديها ماعز شامي فكانت نسبتها أ.  جرش آان لديه ماعز بلديالمدروسة في محافظة

كرك ل تليها محافظات ا%46.7 وعجلون ،%50 مأدبا ،%64.3مترآزة في محافظات الزرقاء 
 وهناك أسرة واحدة في آل من محافظتي عمان وجرش %20 والطفيلة ،%30 معان ،41.7%

 ،المربين في العينة المدروسة في محافظات الطفيلةسر أين أن جميع حفي . لديها ماعز شامي
 عمان ،%80 معان ،%91.7 ك وجرش لديها ماعز خليط، تليها آل من محافظات الكر،الزرقاء

  %.73.3 وعجلون ،%75 مأدبا ،77.8%
  

في محافظة % 90 بلغت نسبتها ،وفيما يتعلق باألسر التي لديها أغنام إلى جانب الماعز
 مأدبا ،%57.1 العينة المدروسة في هذه المحافظة تليها محافظة الزرقاء سرأمعان من إجمالي 

 لم تتواجد أي في حين ،%20 وعجلون ،%20 جرش ،%25 الكرك ،%33.3 عمان ،37.5%
   .في محافظة الطفيلة تقتني األغنام أسرة

  

ظة ة إال في محافـتوى منطقة الدراسـعلى مسفغير متواجدة ألبقار تربية ابة لـأما بالنس
ومن جانب آخر  .%20ة ـة المدروسـار ضمن العينـديها أبقـر التي لـبة األسـت نسـ حيث بلغ،جرش

سر العينة في محافظة معان آانت تربي اإلبل إلى جانب األغنام والماعز أمن % 30أن فقد وجد 
يها يبين عدد ونسبة األسر التي لد) 46(والجدول  .باإلضافة إلى أسرة واحدة في محافظة عمان

  .ثروة حيوانية في منطقة الدراسة
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  .عدد ونسبة األسر التي لديها ثروة حيوانية في منطقة الدراسة). 46(جدول رقم 
  

 البيـــان األسر التي لديها 
 
  

  منطقة الدراسة
ماعز 
  بلدي

ماعز 
  شامي

ماعز 
  أرانب  دجاج  إبل  أبقار  أغنام  خليط

  0  1  1  0  3  7  1  1  العدد
ا %  ن إجم ي  م ة ف ر العين لي أس

  المحافظة
11.11 11.11 77.78 33.33 0.00 11.11 11.11 0.00 

ان
عم

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

1.08 1.08 7.53 3.23 0.00 1.08 1.08 0.00 

  1  4  0  0  3  6  4  4  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
50.00 50.00 75.00 37.50 0.00 0.00 50.00 12.50 

دبا
مأ

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

4.30 4.30 6.45 3.23 0.00 0.00 4.30 1.08 

  1  2  0  0  0  10  2  8  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
80.00 20.00 100.0 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 

يلة
طف
ال

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

8.60 2.15 10.75 0.00 0.00 0.00 2.15 1.08 

  0  0  3  0  9  8  3  7  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
70.00 30.00 80.00 90.00 0.00 30.00 0.00 0.00 

ن 
معا

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

7.53 3.23 8.60 9.68 0.00 3.23 0.00 0.00 

  0  5  0  0  3  11  5  7  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
58.33 41.67 91.67 25.00 0.00 0.00 41.67 0.00 

ك 
كر
ال

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

7.53 5.38 11.83 3.23 0.00 0.00 5.38 0.00 

  1  10  0  0  8  14  9  11  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
78.57 64.29 100.0 57.14 0.00 0.00 71.43 7.14 

ء 
رقا
لز
ا

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

11.83 9.68 15.05 8.60 0.00 0.00 10.75 1.08 

  0  0  0  3  3  15  1  0  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
0.00 6.67 100.0 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

ش 
جر

ة    من إجمالي أسر العين   %    ة في منطق
  الدراسة  

0.00 1.08 16.13 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 

  0  1  0  0  3  11  7  9  العدد
ي    %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م

  المحافظة
60.00 46.67 73.33 20.00 0.00 0.00 6.67 0.00 

ن 
لو
عج

ة       %    من إجمالي أسر العينة في منطق
  الدراسة  

9.68 7.53 11.83 3.23 0.00 0.00 1.08 0.00 

  3  23  4  3  32  82  32  47  العدد

ع 
مو
مج
ال

 

ي     %  ة ف ر العين الي أس ن إجم م
  منطقة الدراسة 

   

50.54 34.41 88.17 34.41 3.23 4.30 24.73 3.23 

  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .بي الماعز في األردنواالجتماعي لمر
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على هامش تربية الثروة في منطقة الدراسة  الدجاج ين األسر التي تربإمن ناحية أخرى، ف
معان  في الزرقاء باستثناء محافظتي% 71.4في عمان و % 11.1الحيوانية تراوحت نسبتها بين 

ث محافظات آانت  ثالكآما أن هنا.  الدجاج أي أسرة في هاتين المحافظتيني حيث لم ترب،وجرش
 ، الطفيلة، مأدباوبمستوى أسرة واحدة في محافظات ،أسرة واحدة في آل منها تربي األرانب

  . والزرقاء
  

  حيازة األسرة من  الحيوانات  5-2
  

يختلف متوسط حيازة األسرة من الحيوانات في منطقة الدراسة حسب نوع الحيوان، إذ بلغ 
نحو لدى أسر العينة في منطقة الدراسة والشامي والخليط البلدي المجموع الكلي ألعداد الماعز 

 آما بلغ  رأس،3240نحو لى إصل عدد األغنام و رأس على التوالي، و5906و، 1763 ،3150
، وقد ًا طير663 نحو ت أعداده أما الدجاج فقد بلغ. رأسًا70 رأس، واإلبل نحو 14نحو  األبقار عدد

  ).47(ا يوضحه الجدول رقم آم. أرنبًا 120وصل عدد األرانب إلى  
  

  

  .عدد الحيوانات ونسبتها لدى األسر في منطقة الدراسة). 47(جدول رقم 
  

  رأس  :                                                                                                                               العدد
 البيــــان األسر التي لديها 

  
  اسةمنطقة الدر

ماعز 
  بلدي

ماعز 
  شامي

ماعز 
  خليط

مجموع 
  إبل  أبقار  أغنام  الماعز

مجموع 
الثروة 
  الحيوانية

  أرانب  دجاج

  0  30  2050  30  0  1050  970  670  200  100  العدد

ان
عم

  

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
  نفس النوع في منطقة الدراسة

3.18 11.34 11.34 8.97 32.41 0.00 42.86 14.49 4.52 0.00 

  40  100  1541  0  0  175  1366  485  358  523  العدد

دبا
مأ

  

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
  نفس النوع في منطقة الدراسة

16.60 20.31 8.21 12.63 5.40 0.00 0.00 11.07 15.08 33.33 

  20  100  1296  0  0  0  1296  807  31  458  العدد

يلة
طف
ال

  

دد الح %  الي ع ات من من إجم يوان
  نفس النوع في منطقة الدراسة

14.54 1.76 
 

13.66 11.98 0.00 0.00 0.00 9.16 15.08 16.67 

  0  0  3078  40  0  1030  2008  870  338  800  العدد

ن 
معا

  

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
  نفس النوع في منطقة الدراسة

25.40 19.17 14.73 18.56 31.79 0.00 57.14 21.76 0.00 0.00 

  0  90  1712  0  0  205  1507  804  121  582  العدد
ك 
كر
ال

  
ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم

  نفس النوع في منطقة الدراسة
18.48 6.86 13.61 13.93 6.33 0.00 0.00 12.10 13.57 0.00 

  60  338  2019  0  0  613  1406  622  429  355  العدد

ء 
رقا
لز
ا

 

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
   في منطقة الدراسةنفس النوع

11.27 24.33 10.53 13.00 18.92 0.00 0.00 14.28 50.98 50.00 

  0  0  1586  0  14  101  1471  1348  123  0  العدد

ش 
جر

  

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
  نفس النوع في منطقة الدراسة

0.00 6.98 22.82 13.60 3.12 100.
0 

0.00 11.21 0.00 0.00 

  0  5  907  0  0  66  841  300  210  331  العدد

ن 
لو
عج

 

ات من  %  دد الحيوان الي ع من إجم
  نفس النوع في منطقة الدراسة

10.51 11.91 5.08 7.77 2.04 0.00 0.00 6.41 0.75 0.00 

  العدد
  

3150  1763  5906  10819  3240  14  70  14143  663  120  

ع 
مو
مج
ال

 

ات من      %  من إجمالي عدد الحيوان
   نفس النوع في منطقة الدراسة

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

ي                           : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب
  .الماعز في األردن
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لثروة الحيوانية،  أنواع مختلفة من اتمتلكعدد األسر التي حول ومن خالل دراسة البيانات 

 ، رأس55،  رأس67حيازة األسرة الواحدة من الماعز البلدي والشامي والخليط بلغ متوسط نجد أن 
  رأس ومن األبقار101األغنام نحو آما بلغ متوسط حيازة األسرة من .  على الترتيب رأس72و

 40 األرانب  ومن، دجاجة29عدد  رأس، ومن الدجاج 18-17  رؤوس، ومن اإلبلأربعة أو خمسة
  .  رأسًا116أرنبا، علمًا أن متوسط حيازة األسرة من الماعز بلغ نحو 

  

 حيث آان . من الحيوانات المنتجة من محافظة إلى أخرىاألسرة  متوسط حيازة ويختلف
في المشمولة متوسط حيازة األسرة من الماعز في محافظة معان هو األعلى في المحافظات 

، جرش، الزرقاء، عمان، الكرك، الطفيلة ، رأس، تليها محافظات مأدبا201 بلغ نحو وقد ،الدراسة
آما أن متوسط حيازة .  رأسًا على التوالي51و ،98، 100، 108 126 ،130 ، 171نحو  وعجلون

 وآان في منطقة الدراسة، أعلى متوسط ، وهو رأسًا في محافظة عمان350بلغ األسرة من األغنام 
محافظة الطفيلة ل  بالنسبةأما. فكان في محافظة عجلون،  رأسًا22والبالغ األغنام لعدد أدنى متوسط 

في فلم تربي أية أغنام في األسر التي آانت ضمن منطقة الدراسة، وقد بلغ متوسط حيازة األسرة 
، على 34، 77، 68، 114 ،58  علىجرش، والزرقاء، الكرك، معان، مأدباآبقية المحافظات 

  . الترتيب
  

 نسبة توزع الماعز لدى أسر العينة في نأ بينت نتائج المسح الميداني ،رىمن ناحية أخ
 بلغت نسبة اإلناث الكبيرة والذآور فقد.  حسب الجنس يختلف حسب نوع الماعز،منطقة الدراسة

 على التوالي، بينما بلغت هذه ،%25.5و ،%2.8 ،%71.7  نسبةالكبيرة والوالدات للماعز البلدي
 في حين بلغت هذه النسبة ،%32.6و ،%5.1 ،%62.3مي وعلى التوالي أيضًا النسبة للماعز الشا

أي أن نسبة . للمواليد% 25، للذآور الكبيرة% 4.2لإلناث الكبيرة،% 70.8اعز الخليط للم
  .  الماعز البلدي والماعز الخليطمعالوالدات مرتفعة في الماعز الشامي مقارنة 

  

كلية لكل نوع من أنواع الماعز لدى أسر العينة في منطقة القيمة الأن  إلى البياناتشير تآما 
 دينار أردني، بينما بلغت هذه القيمة للماعز الشامي 239,942قد بلغت للماعز البلدي نحو ، الدراسة

 670,745في حين وصلت قيمة العدد الكلي للماعز الخليط إلى نحو  دينار أردني، 367,500نحو 
 1,278,187القيمة اإلجمالية للعدد الكلي للماعز بأنواعه الثالثة نحو  وبالتالي تكون ،دينار أردني
  . دينار أردني

  

  :أن فإننا نجد ،وإذا ما أردنا معرفة متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز بأنواعه الثالثة
  

   دينار76.2 = 3150 ÷ 239942= متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز البلدي 
  
  

   دينار113.6 = 5906 ÷ 670745= الواحد من الماعز الخليط متوسط قيمة الرأس 
   دينار208.5 = 1763 ÷ 367500= متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز الشامي 

  

 وقيمته الكلية لدى أسر العينة في 2006عام توزع عدد الماعز في بداية ) 48(رقم الجدول يبين 
  .منطقة الدراسة

  

 القطيع  عدديتغير وإنما خالل العام، م القطيع اليبقى ثابتًا إلى أن حج،اإلشارةوالبد من 
 لزيادة أو النقصان نتيجة عمليات البيع والشراء والذبح بالمناسبات المختلفة ونفوق البعضا نحو

  . م يختلف عن حجمه في بداية العامن حجم القطيع في نهاية العا فإمنها، ولذلك
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  حسب الجنس وقيمته الكلية لدى أسر العينة) 2006(ي بداية العام توزع عدد الماعز ف). 48(جدول رقم 

  .في منطقة الدراسة
  

  دينار  : رأس      القيمة:                                                                                                                    العدد
 البيــان  ماعز خليط  ماعز شامي  ز بلديماع

  
قيمة   السعر  %  العدد  منطقة الدراسة

قيمة   السعر  %  العدد  آلية
قيمة   السعر  %  العدد  آلية

  آلية
 46640 103 67.8 454 35000 250 70.0 140 8000 100 80.0 80  إناث آبيرة
 4185 107 5.8 39 3000 300 5.0 10 200 100 2.0 2  ذآور آبيرة

ان 10510 59 26.4 177 5000 100 25.0 50 1080 60 18.0 18  والدات
عم

  

 61335 92 100.0 670 43000 215 100.0 200 9280 93 100.0 100  مجموع

 30400 94 66.4 322 42100 202 58.1 208 30400 77 75.5 395  إناث آبيرة
 2200 116 3.9 19 6650 289 6.4 23 2310 122 3.6 19  ذآور آبيرة

دبا 8730 61 29.7 144 13000 100 36.3 130 10500 96 20.8 109  والدات
مأ

  

 41330 85 100.0 485 61750 172 100.0 358 43210 83 100.0 523  مجموع

 78810 123 79.4 641 3500 130 87.1 27 48050 118 89.1 408  إناث آبيرة
 4470 115 4.8 39 560 140 12.9 4 2350 102 5.0 23  ذآور آبيرة

يلة 7690 61 15.7 127 0 0 0.0 0 1280 47 5.9 27  والدات
طف
ال

  

 90970 113 100.0 807 4160 134 100.0 31 51680 113 100.0 458  مجموع

 45800 106 49.7 432 17280 128 39.9 135 35605 79 56.1 449  إناث آبيرة
 2090 161 1.5 13 760 152 1.5 5 1840 115 2.0 16  ذآور آبيرة

ان 18175 43 48.9 425 9800 49 58.6 198 12830 38 41.9 335  والدات
مع

  

 66065 76 100.0 870 27840 82 100.0 338 50275 63 100.0 800  مجموع

 67850 149 56.7 456 20950 283 61.2 74 31265 90 60.0 349  إناث آبيرة
 5400 225 3.0 24 2700 386 5.8 7 2220 139 2.7 16  ذآور آبيرة

رك 28175 87 40.3 324 5525 138 33.1 40 12150 56 37.3 217  والدات
الك

  

 101915 127 100.0 804 29175 241 100.0 121 45635 78 100.0 582  مجموع

 128575 256 80.9 503 105700 411 59.9 257 45950 151 85.9 305  إناث آبيرة
 2700 225 1.9 12 10050 479 4.9 21 0 0 0.0 0  ذآور آبيرة

اء 8500 79 17.2 107 28120 186 35.2 151 2370 47 14.1 50  توالدا
رق
لز
ا

  
 139775 225 100.0 622 143870 335 100.0 429 48320 136 100.0 355  مجموع

 119750 106 84.1 1133 18000 180 81.3 100 0 0 0.0 0  إناث آبيرة
 9860 110 6.7 90 800 100 6.5 8 0 0 0.0 0  ذآور آبيرة

ش 5435 43 9.3 125 2400 160 12.2 15 0 0 0.0 0  والدات
جر

  

 135045 100 100.0 1348 21200 172 100.0 123 0 0 0.0 0  مجموع

 29375 123 79.7 239 31100 197 75.2 158 26070 96 82.2 272  إناث آبيرة
 2075 148 4.7 14 1825 166 5.2 11 1455 132 3.3 11  ذآور آبيرة

ون 2860 61 15.7 47 3680 90 19.5 41 2060 43 14.5 48  والدات
جل
ع

  

 34310 114 100.0 300 36605 174 100.0 210 29585 89 100.0 331  مجموع

 547200 131 70.8 4180 273630 249 62.3 1099 225340 100 71.7 2258  إناث آبيرة
 32980 132 4.2 250 26345 296 5.1 89 10375 119 2.8 87  ذآور آبيرة

وع 90565 61 25.0 1476 67525 117 32.6 575 42270 53 25.5 805  اتوالد
جم
الم

 670745 114 100.0 5906 367500 208 100.0 1763 239942 76 100.0 3150  مجموع  
  

اعي ل                            : المصدر صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال ي  بيانات المسح الميداني ألث مرب
  .الماعز في األردن
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 3063غ نحو ـ بل2006ة عام ـ العدد الكلي للماعز البلدي في نهاينأ ت نتائج المسح الميدانينبيو
 نقص العدد الكلي للماعز البلدي لدى أسر حيث رأسًا في بداية العام نفسه، 3150 من رأسًا بدًال

غ العدد الكلي للماعز الشامي في نهاية  بينما بل،%2.8 رأسًا وبنسبة نقص قدرها 27 نحوالعينة 
 في حين .%20.4 رأسًا وبنسبة 350 قدرهنقص ب رأسًا، أي 1763 من  رأسًا بدًال1413 نحو العام

 نقص آما ،%4.9 رأسًا وبنسبة قدرها 290بلغ النقص في أعداد الماعز الخليط في نهاية العام نحو 
 آان في بداية العام أن بعد 2006 في نهاية عام  رأسًا5616العدد الكلي للماعز الخليط إلى نحو 

   .رؤوس 5906نفسه نحو 
  

حسب الجنس في نهاية العام عما آانت عليه و تتغير نسبة توزع الماعز أنومن الطبيعي 
في بداية العام، ففي الماعز البلدي بلغت نسبة آل من اإلناث الكبيرة والذآور الكبيرة والوالدات نحو 

، %68.8 بينما بلغت هذه النسبة في الماعز الشامي ،على التوالي% 21.1 و،2.4% ،76.6%
 ،%3.8 ،%73.3غت هذه النسبة في الماعز الخليط في حين بل على التوالي، %25.6 و،5.6%
آما تغيرت في نهاية العام القيمة الكلية للعدد الكلي ألنواع الماعز، إذ بلغت .  على التوالي%22.9و

 دينار 272,640 دينار و 265,405دي والشامي والخليط نحو لماعز البهذه القيمة لكل من ال
 دينار على التوالي، وبالتالي تكون القيمة الكلية لمجموع أعداد الماعز بأنواعه الثالثة 579,405و

  .  دينار أردني1,117,450نحو 
  

ي نهاية  دينارا ف25,463 القيمة الكلية ألعداد الماعز البلدي ازدادت بمقدار نأيتضح و
  عددالعام بالرغم من تناقص العدد عما آان عليه في بداية العام، وهذا يعود إلى الزيادة الحاصلة في

  . رأسًا90اإلناث الكبيرة حيث زاد في نهاية العام نحو 
  

 متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز بأنواعه المختلفة في نهاية العام بلغ فقد ،وعمومًا
  :اليعلى الشكل الت 2006

  

  . دينار أردني86.6 = 3063÷  265405= متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز البلدي 
  
  

  . دينار أردني103.2 = 5616÷  579405=  الخليط  قيمة الرأس الواحد من الماعزمتوسط
  . دينار أردني193 = 1413÷  272640=  الشامي  قيمة الرأس الواحد من الماعزمتوسط
  

دى     2006 يبين توزع عدد الماعز في نهاية العام    )49 ( رقم الجدولو ة ل ه الكلي  حسب الجنس وقيمت
  .األسر في منطقة الدراسة

  
  منتجات الماعز  5-3

  

ز  ي    تترآ ا المرب ي يبيعه اعز الت ات الم م منتج يأه ذآور ف سمنة  ال صغيرة  الم اث ال واإلن
  . والمخلفات الحيوانية،لشعر ا، السمن، الجبن،اللبن، الحليب الطازج،  )الهرمة(الكبيرة واإلناث 

  
  منتجات الماعز البلدي  5-3-1

 

 دينار 105,854 نحو األسر من قبل المسوقةبلغت القيمة اإلجمالية لمنتجات الماعز البلدي 
 ،30,173، 16,825.8، 175,65، 11,137.5، 15,225.5، 4,200أردني موزعة إلى 

وعجلون ، الزرقاء، الكرك، معان، لطفيلةا، دباأم،  دينار أردني في محافظات عمان10,827.5و
  دينار 37,967 المسمنة وقيمتها على التوالي، علمًا أن قيمة هذه المنتجات ناتجة عن بيع الذآور
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   حسب الجنس وقيمتها الكلية لدى أسر العينة2006توزع عدد الماعز في نهاية العام ). 49(جدول رقم 
  .في منطقة الدراسة

  

دينار  : القيمةرأس      : العدد

 البيــان  ماعز خليط  ماعز شامي  ماعز بلدي
  

قيمة   السعر  %  العدد  منطقة الدراسة
قيمة   السعر  %  العدد  آلية

قيمة   السعر  %  العدد  آلية
  آلية

 56550 104 54.1 544 45000 250 58.1 180 10000 100 55.6 100  إناث آبيرة
 3905 108 3.6 36 3000 300 3.2 10 200 100 1.1 2  ذآور آبيرة

ان 25500 60 42.3 425 12000 100 38.7 120 3600 60 33.3 60  والدات
عم

  

 84955 85 100.0 1005 60000 194 100.0 310 13800 77 100.0 180  مجموع

 27750 85 71.2 327 40100 203 72.8 198 26710 68 89.3 393  إناث آبيرة
 2050 114 3.9 18 6650 289 8.5 23 2250 132 3.9 17  ذآور آبيرة

دبا 6805 60 24.8 114 4620 91 18.8 51 1650 55 6.8 30  والدات
مأ

  

 36605 80 100.0 459 51370 189 100.0 272 30610 70 100.0 440  مجموع

 86170 127 80.8 676 3600 129 66.7 28 62670 111 88.8 564  إناث آبيرة
 5880 120 5.9 49 560 140 9.5 4 1660 104 2.5 16  ذآور آبيرة

يلة 7090 63 13.4 112 600 60 23.8 10 3140 57 8.7 55  والدات
طف
ال

  

 99140 118 100.0 837 4760 113 100.0 42 67470 106 100.0 635  مجموع

 45160 106 50.7 426 16800 130 51.2 129 37025 80 55.3 462  إناث آبيرة
 1910 159 1.4 12 1020 146 2.8 7 1660 119 1.7 14  ذآور آبيرة

ان 26470 66 47.9 402 6825 59 46.0 116 18125 50 43.1 360  والدات
مع

  

 73540 88 100.0 840 24645 98 100.0 252 56810 68 100.0 836  مجموع

 64070 140 87.9 459 16750 294 73.1 57 39840 116 95.6 344  إناث آبيرة
 5250 228 4.4 23 2350 392 7.7 6 2220 139 4.4 16  ذآور آبيرة

رك 4400 110 7.7 40 2250 150 19.2 15 0 0 0.0 0  والدات
الك

  

 73720 141 100.0 522 21350 274 100.0 78 42060 117 100.0 360  مجموع

 54125 156 79.2 347 47450 327 71.8 145 25040 104 60.6 241  إناث آبيرة
 2360 197 2.7 12 5150 343 7.4 15 0 0 4.0 16  ذآور آبيرة

اء 6420 81 18.0 79 6190 147 20.8 42 5640 40 35.4 141  والدات
رق
لز
ا

  

 62905 144 100.0 438 58791 291 100.0 202 30680 77 100.0 398  مجموع

 99230 92 89.1 1081 18000 200 90.0 90 0 0 0.0 0  إناث آبيرة
 7100 158 3.7 45 800 400 2.0 2 0 0 0.0 0  ذآور آبيرة

ش 5215 60 7.2 87 2400 300 8.0 8 0 0 0.0 0  والدات
جر

  

 111545 92 100.0 1213 21200 212 100.0 100 0 0 0.0 0  مجموع

 31780 124 85.1 257 28500 197 92.4 145 22670 95 96.0 238  إناث آبيرة
 2395 141 5.6 17 2025 169 7.6 12 1305 131 4.0 10  ذآور آبيرة

ون 1820 65 9.3 28 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0  والدات
جل
ع

  

 35995 119 100.0 302 30525 194 100.0 157 23975 97 100.0 248  مجموع

 464835 113 73.3 4117 216200 222 68.8 972 223955 96 76.5 2342  إناث آبيرة
 30850 146 3.8 212 21555 273 5.6 79 9295 124 2.4 75  ذآور آبيرة

وع 83720 65 22.9 1287 34885 96 25.6 362 32155 50 21.1 646  والدات
جم
الم

 579405 103 100.0 5616 272640 193 100.0 1413 265405 87 100.0 3063  مجموع  
  

صادي و                           : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال ي   بيانات المسح الميداني ألث اعي لمرب االجتم
  .الماعز في األردن
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 دينار واإلناث الكبيرة بقيمة 12,202 بقيمةاإلناث الصغيرة دينار و36,759  بقيمةيليه الحليبو
 70يمة  دينار وشعر بق2,588.5 دينار ولبن رائب بقيمة 6,463السمن البلدي بقيمة  دينار و8,805

  ).50 ( رقمالجدولآما يبينه . دينار أردني
  

  .قيمة منتجات الماعز البلدي لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 50(ل رقم جدو
  

دينار أردني  : آغم      السعر: رأس      الكمية: العدد

 المحافظة
  البيان

  
  المجموع  عجلون جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  641 26  - 2  187 155  82 159  30  العدد
  37967.4 1300  - 90  11375.2 8525  5071.7  9805.5  1800  القيمة  ذآور مسمنة مباعة  - 50.0  - 45  60.83 55.0  61.85 61.67  60.0  السعر
  237  19  -  18  37  68  45  20  30  العدد
  12201.8  902.5  - 810 2096.8 3230 2362.5 1000  1800  القيمة  إناث صغيرة مباعة  -  47.5  - 45 56.67 47.5 52.5 50.0 60.0  السعر
  99  -  -  82  -  12  -  5  -  العدد
 8805  -  - 7585  - 720  - 500  -  القيمة  إناث آبيرة مباعة  -  -  -  92.5  -  60.0  -  100  -  السعر
  114980  28750  -  64650  400  7800  4850  6500  2000  الكمية
  36759  8625  - 20688 160 3120 1746 1820 600  القيمة  حليب طازج  -  0.30  - 0.32 0.4 0.40 0.36 0.28 0.3  السعر
  461  -  -  -  380  -  81  -  -  الكمية
 2588.5  -  -  - 1900  - 688.5  -  -  القيمة  )جميل(لبـن   -  -  -  -  5  -  8.5  -  -  السعر
 500  -  - 500  -  -  -  -  -  الكمية
 1000  -  - 1000  -  -  -  -  -  القيمة  جـبن  -  -  - 2  -  -  -  -  -  السعر
 982  -  -  - 207 300 175 300  -  الكمية
  سـمن  -  -  -  - 6.25 6 7.25 7  -  السعر

 4642.6  -  -  - 1293.8 1800 1268.8 2100  -  القيمة  
 35  -  -  -  - 35  -  -  -  الكمية
 70  -  -  -  - 70  -  -  -  القيمة  شـعر  -  -  -  -  - 2  -  -  -  السعر
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكمية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ةالقيم  مخلفات حيوانية  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السعر

 105854.3  10827.5  - 30173 16825.8 17465 11137.5 15225.5 4200  القيمة الكلية للمنتجات
  

ي                              : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال بيانات المسح الميداني ألث
  .الماعز في األردن

  
  منتجات الماعز الشامي  5-3-2

 

بلغت القيمة اإلجمالية لمنتجات الماعز الشامي المباعة من قبل أسر العينة في منطقة 
 ،7,556 ،8,040 ،1,070، 18,387.5، 11,775 دينار أردني موزعة إلى 99,477الدراسة نحو 

 ، الكرك معان،الطفيلة ،دباأم ، دينار أردني في محافظات عمان3,901 و،6,500 ،42,147
 وعجلون على التوالي، علمًا أن قيمة هذه المنتجات ناتجة عن بيع الذآور المسمنة ، جرش،الزرقاء

 دينار 15,785 دينار و اإلناث الصغيرة بقيمة 15,888 دينار و الحليب بقيمة 23,334وقيمتها 
 دينار 2,500 واللبن الرائب بقيمة 420 دينار و السمن البلدي بقيمة 40,325واإلناث الكبيرة بقيمة 

  ).51 ( رقمالجدولآما يوضحه .  دينار أردني1,225ة والجبن بقيم
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  .قيمة منتجات الماعز الشامي لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 51(جدول رقم 

  

  دينار أردني: آغم      السعر: رأس      الكمية: العدد

 المحافظة
  البيان

  
  المجموع  عجلون جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  253 3  6  -  17 90  10 82  45  العدد
  23195 525  2400  -  2231.3 5400  1000 7277.5  4500  القيمة  ذآور مسمنة مباعة  23333.8 175  400  -  131.25 60  100 88.75  100  السعر
  113  -  7  39  6  10  -  26  25  العدد
  15785  -  2100 6825 900 600  - 2860  2500  القيمة  إناث صغيرة مباعة  -  -  300 175 150 60  - 110 100  السعر
  167  -  10  109  14  -  -  25  10  العدد
 40325  - 2000 27250 4200  -  - 4375 2500  القيمة  إناث آبيرة مباعة  -  -  200  250  300  -  -  175  250  السعر
  49790  10890  -  20800  -  3800  200  12100  2000  يةالكم

  15888  3375.9  - 7072  - 1140 70 3630 600  القيمة  حليب طازج  -  0.31  - 0.34  - 0.3 0.35 0.3 0.3  السعر
  700  -  -  -  -  200  -  -  500  الكمية
 2500  -  -  -  - 1000  -  - 1500  القيمة  )جميل(لبـن   -  -  -  -  -  5  -  -  3  السعر
 545  -  - 500 45  -  -  -  -  الكمية
 1225  -  - 1000 225  -  -  -  -  القيمة  جـبن -  -  - 2 5  -  -  -  -  السعر
 60  -  -  -  -  -  - 35 25  الكمية
  سـمن  -  -  -  -  -  -  - 7 7  السعر

 420  -  -  -  -  -  - 245 175  القيمة  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكمية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  القيمة  شـعر  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السعر
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكمية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  القيمة  مخلفات حيوانية  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السعر

 99476.8 3901 6500 42147 7556.3 8140 1070 18387.5 11775  القيمة الكلية للمنتجات
  

شامي وال                 : المصدر اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال ي             بيانات المسح الميداني ألث اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل م
  .الماعز في األردن

  
  منتجات الماعز الخليط  5-3-3

 

 206,968 حوالي األسربلغت القيمة اإلجمالية لمنتجات الماعز الخليط المباعة من قبل 
 ،23,416 ،60,339، 29,797، 15,968 ،24,164 ،14,625 ،27,899دينار أردني موزعة إلى

،  جرش، الزرقاء، الكرك، معان، الطفيلة،دباأ م، دينار أردني في محافظات عمان10,861و
 67,501 علمًا أن قيمة هذه المنتجات ناتجة عن بيع الذآور المسمنة وقيمتها .وعجلون على التوالي

 دينار 25,111 دينار واإلناث الكبيرة 22,113 دينار واإلناث الصغيرة 64,406دينار والحليب 
 والجدول.  دينار أردني2,990 دينار والجبن 19,425 دينار واللبن الرائب 5,422سمن البلدي وال
  .يبين قيمة منتجات الماعز الخليط لدى أسر العينة في منطقة الدراسة) 52 (رقم

  

  
  
  



 Th-5- 87األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  .قيمة منتجات الماعز الخليط لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 52(جدول رقم 

  
  

  دينار أردني  : آغم      السعر: رأس      الكمية:                                                                             العدد                 
 المحافظة

  البيان
  
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  961 3  42 20  240 130  131 135  260  العدد
  67501.3 420  2730 1866.6  20726.4 8368.1  8646 8775  15969.2  القيمة  ذآور مسمنة مباعة  - 140  65 93.33  86.36 64.37  66 65  61.42  السعر
  346  -  28  42  39  67  40  15  115  العدد
  22113.3  -  1456 3150 3607.5 3685 2300 900  705  القيمة  إناث صغيرة مباعة  -  -  52 75 92.5 55 57.5 60 61  السعر
  195  -  52  133  10  -  -  -  -  العدد
 25110.6  - 4420 19190.6 1500  -  -  -  -  القيمة  إناث آبيرة مباعة  -  -  85  144.29  150  -  -  -  -  السعر
  196770  33680  41000  72150  9400  4500  15540  15000  10000  الكمية
  64405.5  10440.8  12710 22366.5 3008 2025 5905.2 4950 3000  قيمةال  حليب طازج  -  0.31  0.31 0.31 0.32 0.45 0.38 0.33 0.3  السعر
  3711  -  350  2500  60  -  801  -  -  الكمية
 19425.2  - 2100 12500 420  - 4405.2  -  -  القيمة  )جميل(لبـن   -  -  6.0  5.0  7.0  -  5.5  -  -  السعر
 1195  -  - 550 45  -  -  - 600  الكمية
 2990  -  - 1265 225  -  -  - 1500  القيمة  جـبن  -  -  - 2.3 5  -  -  - 2.5  السعر
 807  -  -  - 30 315 401  - 61  الكمية
  سـمن  -  -  -  - 7 6 7.25  - 6.8  السعر

 5422.1  -  -  - 210 1890 2907.3  - 414.8  القيمة  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكمية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  القيمة  شـعر  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السعر
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الكمية
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  القيمة  نيةمخلفات حيوا  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السعر

 206968.1 10860.8 23416 60338.7 29696.9 15968.1 24163.6 14625 27899  القيمة الكلية للمنتجات
  

اع                  : المصدر شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال ي            بيانات المسح الميداني ألث اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل ز البل
  .الماعز في األردن

  
  

 القيمة اإلجمالية لمنتجات الماعز بأنواعه الثالثة بلغت نحو نأ ومن خالل ماتقدم نجد
، %32ينة في محافظة الزرقاء نحو  دينار، شكلت قيمة منتجات الماعز لدى أسر الع412,299

الطفيلة،  ، معان،وآل من محافظات عمان% 11.7افظة مأدبا محو %13.1 تليها محافظة الكرك
 نأ، على الترتيب، و%6.2و، %7.3، %8.8، %10.1، %10.7بنسب بلغت .  وعجلون،جرش
من القيمة اإلجمالية لمنتجات الماعز آتية من منتجات الماعز الخليط والنسبة الباقية % 50نحو 

بنسبة وقيمة منتجات الماعز الشامي % 25.7بنسبة  بين قيمة منتجات الماعز البلدي موزعة
  :  فإننا نجد أن،معرفة متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز بأنواعه الثالثةول%. 24.2
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دي سنوياً          متوسط قيمة منتجات الرأس    اعز البل ار  33.6=3150÷105854.3= الواحد من الم  دين
    

  

   دينار35=5906÷2069681=اعز الخليط سنويًا الواحد من الممتوسط قيمة منتجات الرأس
  

   دينار38.1=10819÷412299.2=)بشكل عام(متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز 
   دينار56.4=1763÷99476.8=متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز الشامي سنويًا

  

امي في السنة أعلى من  فان متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز الشومن جانب
فمتوسط قيمة منتجات . من الماعز البلدي والماعز الخليطلكل متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد 

عن متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من % 68الرأس الواحد من الماعز الشامي يزيد بنسبة 
أن آما . اعز الخليطعن متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الم% 61 وبنسبة ،الماعز البلدي

عن متوسط قيمة منتجات % 4.3متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز الخليط تزيد بنسبة 
يبين القيمة الكلية لمنتجات الماعز لدى أسر ) 53(رقم والجدول . الرأس الواحد من الماعز البلدي

  .العينة في منطقة الدراسة مقدرة بالدينار
  

  . الكلية لمنتجات الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسةالقيمة). 53(جدول رقم 
  

  

  دينار :                                                                                                                     القيمة
 البيـــــان

  
  منطقة الدراسة

القيمة الكلية 
لمنتجات 

  الماعز البلدي

لقيمة الكلية ا
لمنتجات 

الماعز الشامي

القيمة الكلية 
لمنتجات 

الماعز الخليط

القيمة الكلية 
لمنتجات 
 الماعز

  43874  27899  11775  4200  العدد
ان 100.00 63.59 26.84 9.57  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

عم
 10.65 6.77 2.86 1.02  سةمن إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدرا%   

  48238  14625  18387.5  15225.5  العدد
دبا 100.00 30.32 38.12 31.56  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

مأ
 11.70 3.55 4.46 3.69  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   

  36371.1  24163.6  1070  11137.5  العدد
 100.00 66.44 2.94 30.62  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

يلة
طف
ال

 8.82 5.86 0.26 2.70  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   
  41573.1  15968.1  8140  17465  العدد
ان 100.00 38.41 19.58 42.01  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

مع
 10.08 3.87 1.97 4.24  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   

  54079  29696.9  7556.3  16825.8  العدد
رك 100.00 54.92 13.97 31.11  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

الك
 13.11 7.20 1.83 4.08  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   

  132658.7  60338.7  42147  30173  العدد
 100.00 45.48 31.77 22.75  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

اء
رق
لز
ا

 3217 14.63 10.22 7.32  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   
  29916  23416  6500  0  العدد
 100.00 78.27 21.73 0.00  اعز في المحافظة من إجمالي القيمة الكلية للم% 

ش
جر

 7.26 5.68 1.58 0.00  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في منطقة الدراسة%   
  25589.3  10860.8  3901  10827.5  العدد
 100.00 42.44 15.25 42.31  من إجمالي القيمة الكلية للماعز في المحافظة % 

ون
جل
ع

 6.21 2.63 0.95 2.63  للماعز في منطقة الدراسةمن إجمالي القيمة الكلية %   
  412299.2  206968  99476.8  105854.3  العدد

وع
جم
الم

  

ة      %  ي منطق اعز ف ة للم ة الكلي الي القيم ن إجم م
  الدراسة

  

25.68 24.13 50.19 100.00 

 

اعز ا                   : المصدر شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال اعي         بيانات المسح الميداني ألث صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل لبل
  .لمربي الماعز في األردن
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  تكاليف اإلنتاج  5-4

  

  :ومتغيرة آاآلتيثابتة اإلنتاج إلى تكاليف وتقسم 
  
  التكاليف المتغيرة  5-4-1

 

 ، جز الشعر، الحالبة، الرعي، الترحال، األدوية،المياهو األعالف تكلفةوهي عبارة عن 
  .أخرىباإلضافة إلى آلف ويقه  وتس،تصنيع الحليب

  
   األعالفتكلفة 5-4-1-1

 

 دينارًا تشكل 269039بلغت القيمة الكلية لألعالف لدى أسر العينة في منطقة الدراسة نحو 
من قيمة % 81 وتشكل نسبةفي منطقة الدراسة المتغيرة من إجمالي قيمة التكاليف % 72 نسبة

 الميداني أن تكاليف األعالف شملت آًال من تكاليف العلف  وقد بينت نتائج المسح.التكاليف المتغيرة
 ونخالة القمح، وقد آانت النسبة األعلى من هذه التكاليف لمادة ، الشعير، العلف الجاف،األخضر

، تليها تكاليف آل من نخالة %45.9  نحوالشعير، حيث بلغت نسبتها من إجمالي تكاليف األعالف
% 9، و%20.3  ،%24.8خضر، حيث بلغت نسبة آل منها  والعلف األ،العلف الجاف، القمح

يوضح قيمة تكاليف األعالف لدى أسر العينة في منطقة ) 54( والجدول رقم .وعلى التوالي
  .الدراسة

  

  .قيمة تكاليف األعالف لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 54(جدول رقم 
  

  

  دينار أردني  : طن      السعر:                                                                الكمية                                                
 المحافظة

  البيان
  
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  24145 3920  - 15800  50 270  2405 800  900  القيمة  علف أخضر

  345.5  90.5  34  100  24  29  38.5  5.5  24  الكمية

  -  123  112 164 117 229 196 197 211  السعر
  علف جاف

  54482  11131.5  3808 16400 2808 6641 7546 1083.5  5064  القيمة

  1244.5  117  169  261  115.5  141  143  157  141  الكمية

  -  107  95  119  90  92  92  93  91  السعر
  شعير

 123588 12519 16055 31059 10395 12972 13156 14601 12831  القيمة

  801  79  402  93  19  36  75  54  43  الكمية

  -  75  80 99 77 91 82 86 93  السعر
  نخالة قمح

  66824  5725  32160 9207 1463 3276 6150 4644 3999  القيمة

 269039 33495.5 52023 72466 14716 23159 29257 21128.5 22794  القيمة الكلية لألعالف
  

ي           :المصدر اعي لمرب بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
  .الماعز في األردن
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وعمومًا، فإن نسبة . من ناحية أخرى، فإن النسب السابقة تختلف من محافظة إلى أخرى
 نسب التكاليف في آافة المحافظات في منطقة الدراسة تكاليف الشعير هي النسبة األعلى بين

بالمرتبة الثانية بعد نسبة لدى أسر العينة تثناء محافظة جرش، حيث تأتي نسبة تكاليف الشعير باس
محافظة % (30.9تكاليف نخالة القمح، وقد تراوحت نسبة تكاليف الشعير في هذه المحافظات بين 

  من آلا أن نسبة تكاليف العلف األخضر شكلت أدنىآم). محافظة الزرقاء% (72.9و) جرش
نسب التكاليف في آافة المحافظات باستثناء محافظة الزرقاء، حيث تأتي نسبة تكاليف العلف 

نسبة تكاليف نخالة القمح بالمرتبة هذه المحافظة بالمرتبة الثالثة والعينة في أسر األخضر لدى 
  . األخيرة

  
  ية وتكاليف أخرى تكاليف الماء واألدو5-4-1-2

 

ة  ضم آلف ات وت قاية الحيوان ة،  س صال،األدوي ات ، األم ة الطفيلي ل، معالج ي ، الترحي  الرع
ل  ،تصنيع الحليب  ،   جز الشعر  ،المأجور سويق  ،النق ذ    و. والت ة ه اليف  بلغت قيم ارًا  62621ه التك  دين
شكل   سبته  ت ة الدراسة      % 16.8ن ة في منطق اليف الكلي الي التك سبة  ومن إجم الي م % 18.9 ن ن إجم

اليف الرعي     % 29.2  بنسبة  أعلى التكاليف  هي األدوية   وقد آانت تكاليف  . التكاليف المتغيرة  تلتها تك
أجور  سقاية %27.2الم اليف ال ة %19.1 وتك اليف الحالب م تك ات %10.2 ومن ث  ومعالجة الطفيلي

  %. 0.4 وتصنيع الحليب ونقله وتسويقه %3والترحيل % 5، واألمصال 5.9%
  

ان              إال أن ه   أتي   ذه النسب تختلف من محافظة إلى أخرى، ففي محافظة عم اليف الرعي    ت تك
سابقة      % 25.2بلغت نسبتها   والمأجور بالمرتبة األولى،     ذه        من إجمالي التكاليف ال ة في ه ألسر العين

ة، يلي ة  المحافظ ن الحالب ل م اليف آ ا تك سـبة ه سقاية % 24.8بن ة % 21.1وال  %19.9واألدوي
سبة              ، بي %7.3والترحيل   نما نالحظ أن تكاليف األدوية هي األعلى في محافظة مأدبا، حيث وصلت ن

و   ى نح اليف إل ذه التك أجور   % 46ه اليف الرعي الم ا تك ة، تلته ي المحافظ اليف ف الي التك ن إجم م
سقاية ،16.2% ل ،%15.9 ال ة ،%8.3 الترحي خ...%6.9 والحالب ي  . ال ة ف ر العين سبة ألس ا بالن أم

سبتها                  محافظة الطفيلة، فقد   اليف، حيث وصلت ن ين التك ى ب  آانت تكاليف الرعي المأجور هي األعل
ذه المحافظة         من إجمالي   % 63إلى نحو    ة في ه اليف الكلي ا ،  التك سقاية          يليه اليف آل من ال سبة   تك بن

ى          %1.6بنسبة   واألمصال   %16.3واألدوية بنسبة   % 17.5 ة هي األعل اليف األدوي ، بينما آانت تك
ي   ة ف ر العين دى أس سبتها   ل ت ن ث بلغ ان، حي ة مع ي   % 53.2 محافظ اليف ف ذه التك الي ه ن إجم م

سقاية    ،%16.7المحافظة، تلتها تكاليف آل من معالجة الطفيليات         ة    ،%14.7 ال في  . %8.6 والحالب
ة       ة في محافظة الكرك           حين آانت تكاليف الرعي المأجور مرتفع دى أسر العين ، %60 نحو  بلغت   ل

ات     ،%16.2بنسبة  رية  البيطتلتها تكاليف األدوية     ا  %10.8 األمصال   ،%11.1 معالجة الطفيلي ، آم
سبتها نحو   اء، حيث بلغت ن ي محافظة الزرق ى ف ة آانت هي األعل اليف األدوي ا %38أن تك ، تلته

سقاية   ن ال ل م اليف آ سبة تك أجور ، %22.9بن ي الم صال ، %18.4الرع ة ،%11.7األم  ومعالج
ذه المحافظة،                 أما في محافظة جرش، فن    %. 9الطفيليات   ة في ه ة آانت مرتفع اليف الحالب جد أن تك

و   ى نح سبتها إل ث وصلت ن ات  %54حي ة الطفيلي ن معالج ل م اليف آ ا تك ة ،%12.4، تلته  األدوي
ة في محافظة                   .%9.3 والسقاية   ،11.1% دى أسر العين ى ل  في حين آانت تكاليف األدوية هي األعل

سبة   ذه الن ت ه ث بلغ ون، حي ا تك%45.4عجل سقاية  ، تلته ن ال ل م سبة اليف آ ة ،%30.4ن  معالج
ات  ب  و ،%8الطفيلي صنيع الحلي سويقه  وت ه وت دول %. 4.4نقل م والج اليف  ) 55(رق ة تك ين قيم يب
   . األخرى في منطقة الدراسةالكلف وبعض ، الحالبة، الرعي، الترحال،ألدويةالمياه، ا
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  .والرعي والحالبة وجز الشعر في منطقة الدراسةقيمة تكاليف المياه واألدوية والترحال ). 55(جدول رقم 

  

  دينار أردني  :                                                                                                                   التكاليف
 المحافظة

  البيان
  
 وعالمجم  عجلون جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  11878 1525  426 3712  50 255  2160 1150  2600  السقاية

  18110  2275  510 6150 430 925 2020 3350  2450  األدوية

 3093 150 398 1900 285  - 200 160  -  األمصال

  3635  400  570 1450 295 290 50 410 170  معالجة الطفيليات

 1870 100  -  -  - 120 150 600 900  الترحيل

 16890 160 200 2970 1590  - 7800 1070 3100  الرعي المأجور

 6375 175 2500  -  - 150  - 500 3050  الحالبة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  جز الشعر

ــة
كلي
 ال
ــة
كلف
الت

  

 275 225  -  -  -  -  -  - 50  تصنيع الحليب ونقله وتسويقه

 62126 5010 4604 16182 2650 1740 12380 7240 12320  القيمة الكلية للتكاليف
  

ي          : المصدر اعي لمرب بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
  .الماعز في األردن

  
  

   التكاليف الثابتة5-4-2
 

ة الدراسة   األسرميداني أن التكاليف الثابتة لدى بينت نتائج المسح ال  ة    في منطق شملت العمال
ة      . المباني األخرى  و ، المشاِرب ،الثابتة واهتالك الحظائر واهتالك المعدات المعاِلف      د بلغت القيم وق

سبة     دينارًا، شَكلت    41,796الكلية لهذه التكاليف في منطقة الدراسة        % 69.2 تكاليف العمالة الثابتة ن
س  ائر وبن تالك الحظ اليف اه ا تك اليف، تلته ذه التك الي ه ن إجم تالك %15بة م اليف اه م تك ن ث ، وم

  %. 7، وأخيرًا قيمة تكاليف اهتالك المباني األخرى وبنسبة %8.8المعاِلف والمشاِرب وبنسبة 
  

ة                آما اليف الثابت سبة التك داني أن ن ائج المسح المي ة في      لألسر  بينت نت  محافظة   ضمن العين
و  كََّلت نح ان ش ر ال % 29عم دى أس ة ل اليف الثابت الي التك ن إجم ا  م ة، تلته ة الدراس ي منطق ة ف عين

سبته               ذه المحافظة مان من  % 25محافظة الزرقاء، حيث شكَّلت التكاليف الثابتة لدى أسر العينة في ه
ي             ة ف ر العين دى أس ة ل اليف الثابت ة، أي أن التك ة الدراس ي منطق ة ف اليف الثابت ة التك الي قيم إجم

سبته      كَّلت مان اء ش ان والزرق افظتي عم ال % 54مح ن إجم ة     م ي منطق ة ف اليف الثابت ة التك ي قيم
سة، علمًا أن التكاليف الثابتة في بقية المحافظات متقاربة إلى حٍد ما ، باستثناء محافظة الكرك،                  الدرا

ذه المحافظة                   ة في ه اليف      % 3حيث لم تتجاوز نسبة التكاليف الثابتة لدى أسر العين الي التك من إجم
ة             ) 56 ( رقم والجدول. الثابتة في منطقة الدراسة    ة في منطق يبين قيمة التكاليف الثابتة لدى أسر العين

  .الدراسة
  
  
  
  
  
  



 Th-5- 92األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  
  
  
  

  
  .قيمة التكاليف الثابتة لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 56(جدول رقم 

  
  

  أردنيدينار :           التكاليف                                                                                                         
 البيـــان التكلفة الكلية

  
اهتالك المباني   اهتالك الحظائر  المحافظة

اهتالك المعدات  عمالة ثابتة  األخرى
 )معالف، مشارب(

القيمة الكلية 
 للتكاليف الثابتة

  12070  520  11550  -  -  عمان

  3610  510  3000  50  50  مأدبا

  4110  410  2430  510  760  الطفيلة

  2455  415  1800  150  90  معان

  1230  130  650  100  350  الكرك

  10510  500  6300  820  2890  الزرقاء

  3600  715  1710  410  765  جرش

  4211  485  1480  876  1370  عجلون

  41796  3685  28920  2916  6275  المجموع
  

صدر ين الم   : الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح داني ألث سح المي ات الم صادي   بيان ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

 نجد أن مجموع القيمة الكلية لتكاليف الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسة ومما سبق    
 دينارًا إجمالي التكاليف المتغيرة وتشكل مانسبته 331165 دينارًا، منها 372961  حواليبلغت
راسة، وبالتالي فإن التكاليف الثابتة دمن مجموع القيمة الكلية لتكاليف الماعز في منطقة ال% 88.8

  .  دينارًا41,976والبالغة % 11.2  نسبةللماعز تشكل
  
سر العينة في منطقة يمة التكاليف الكلية للماعز لدى أمن إجمالي ق% 42.7 نجد أن آما    

، ومن ثم تليها آل من %16.1بنسبة  وجرش %26.6نسبة بالدراسة تترآز في محافظتي الزرقاء 
 وأخيرًا ،%7.3 معان ،%8.6 مأدبا ،%11.5 عجلون ،%12.3  الطفيلة،%12.7محافظات عمان 
يبين القيمة الكلية لتكاليف الماعز لدى أسر العينة في ) 57 ( رقم والجدول%.5محافظة الكرك 
  .منطقة الدراسة
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  .القيمة الكلية لتكاليف الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسة). 57(م جدول رق
  

  

  أردنيدينار :                                                                                                                    التكاليف
 البيـــان قيمة التكاليف المتغيرة

  
  المحافظة

قيمة تكاليف 
  األعالف

قيمة المياه واألدوية 
  وتكاليف أخرى

مجموع قيمة 
التكاليف المتغيرة

يمة التكاليف ق
 الثابتة

القيمة الكلية 
  للتكاليف

 )ثابتة+ متغيرة (
  47184  12070  35114  12320  22794  عمان

  31978.5  3610  28368.5  7240  21128.5  مأدبا

  45747  4110  41637  12380  29257  الطفيلة

  27354  2455  24899  1740  23159  معان

  18596  1230  17366  2650  14716  الكرك

  99158  10510  88648  16182  72466  الزرقاء

  60227  3600  56627  4604  52023  جرش

  42716.5  4211  38505.5  5010  33495.5  عجلون

  372961  41796  331165  62126  269039  المجموع
  

صدر سح ال: الم ات الم صادي     بيان ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح داني ألث مي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  

  
ومن خالل البيانات يمكن استنتاج قيمة تكاليف الرأس الواحد من الماعز، والتي بلغت نحو     

  : دينار، وآما مبين أدناه34.5
  

  

   دينار34.5= 10819 ÷372961 =الرأس الواحد من الماعز ف تكاليمتوسط قيمة 
  

الرأس الواحد من الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراسة منتجات وإذا ماعلمنا أن متوسط قيمة 
 يمكنو.  دينار3.6 دينار، فإننا نجد أن متوسط ربح الرأس الواحد من الماعز يساوي 38.1يساوي 

  : التاليةالعمليات الحسابيةحد من الماعز  من خالل معرفة متوسط ربح الرأس الوا
  
  

  تكاليف الماعزلالقيمة الكلية ل  -  منتجات الماعزلالقيمة الكلية ل =   الكلي للماعزالعائد الصافي
  = 412299.2  -  372961   
  ًادينار  39338.2 =  

  
  

  رأس الماعز/ العائد   ي بداية العامعدد رؤوس الماعز ف÷   الكلي للماعزالعائد الصافي  =
=  39338.2  ÷10819   

  دينارًا  3.6  =  
  

  

  قيمة رأس المال في بداية العام÷  العائد الصافي =  رأس المال/ العائد
  = 39338.2  ÷1278187  
    دينارًا  3.1 =  
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  .2007لعام ) بالدينار(النسبة المئوية للعائد الصافي بالنسبة لرأس المال ). 58(جدول رقم 
  

القيمة الكلية   ماعز خليط  ماعز شامي  ماعز بلدي  يانالب
  للماعز

  1278187  670745  367500  239942  قيمة رأس المال

  412299.2  206968  99476.8 105854  )اإليرادات(قيمة المنتجات 

  372961  203596  60775.5 108589  )النفقات الكلية(تكاليف 

  39338.2  3371.87  38701.3 -2735  العائد الصافي

  3.07766  0.5027  10.531 -1.1398  %رأس المال /العائد
  

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  
 دينار 2,735لبلدي بلغت أن العائد الصافي بالنسبة للماعز ا) 58(رقم  الجدول يوضح    

 دينارًا أردني في حين بلغت في الماعز الخليط 387,013أردني، بينما بلغت في الماعز الشامي 
والبد من اإلشارة، إلى .  دينار أردني39,338.2  بلغت دينار أردني ولمجموع الماعز3,371.87

، %1.14  نحولماعز البلديأن نسبة العائد الصافي على رأس المال في بداية الموسـم بلغت في ا
  %.3.1، وفي المجموع الكلي للماعز %0.50، وفي الماعز الخليط %10.53وفي الماعز الشامي 

  

 يتضح أن العائد الصافي للماعز البلدي أقل من العائد الصافي التحاليلومن خالل هذه     
نوي في تحليل التباين بين للماعز الخليط والعائد الصافي للماعز الشامي، بينما لم يالحظ أي فرق مع

الماعز البلدي والشامي والخليط لصغر حجم العينة المدروسة وغالء األعالف مما سبب في 
 الجفاف تأثير على تدني العائد وفتراتقلة المراعي آما بينت الدراسة إن . انخفاض العائد الصافي
يفقد  أن مربي الماعز البلدي أن عائد الماعز البلدي سالب، وهذا يدل علىو. بالنسبة لرأس المال
 بسبب قلة اإليرادات مقابل غالء األعالف التكميلية أثناء مواسم الجفاف، وبالتالي جزء من رأسماله

رأس المال، بينما في الماعز الشامي يحتاج إلى تكوين يحتاج المربي إلى فترة طويلة إلى إعادة 
ذا لم يتم تحسين إدارة ورعاية القطعان، بينما رأس المال إتكوين  سنوات إلعادة 10فترة ال تقل عن 

  . الستعادة رأس المال طويلة جدًا في الماعز الخليط يحتاج إلى فترة
  

وبناًء على ما سبق، البد من التنويه إلى أنه يجب على المشرفين والمعنيين دعم صغار 
الخصوبة في القطعان المربين والمربين بالمملكة باألعالف والمراقبة الصحية لقطعانهم لزيادة 

  .وزيادة منتجاتهم ليتسنى لهم إعادة رأس المال خالل فترة قصيرة
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  السادسالفصل   -6

   المربين عن أنواع الماعزآراء ومعارف
  
  
  
  

  المعلومات المتوفرة عن أنواع الماعز  6-1
    

دي    شامي والبل اعز ال ين الم رق ب ات عن الف ديهم معلوم ان ل ا إذا آ ربين عم ؤال الم د س عن
ديهم معلومات             % 90أجاب نحو   ) شامي/بلدي(والخليط   ة الدراسة أن ل عن  منهم على مستوى منطق

رق ك الف سبة تفاوتت و ،ذل ذه الن ي محافظة جرش، حيث ه ا ف ين محافظة وأخرى، فكانت أعاله ب
اعز نحو                       واع الم ين أن رق ب ديهم معلومات عن الف ذين ل الي    % 16.1بلغت نسبة المربين ال من إجم

 تليها محافظات  الي المربين الذين لديهم معلوماتمن إجم% 16.9و في منطقة الدراسة عدد المربين 
على التوالي من   % 10.8 و ،%10.8 ،%12.9 ،%15.1عجلون وبنسب   و ، معان ،الكرك،  لزرقاءا

والي من     % 11.9 و ،%11.9 ،%14.3 ،%16.7 بنسبةوإجمالي العينة في منطقة الدراسة       ى الت عل
ديهم                   إجمالي المربين في منطقة الدراسة     ذين ل ا وال ربين في محافظة مأدب سبة الم م تتجاوز ن ، بينما ل

ات سبة  معلوم ة   % 6.5بن ة المدروس الي العين ن إجم ن إجم % 7.1وم ديهم   م ذين ل ربين ال الي الم
  .معلومات
  

د بلغت    اعز، فق واع الم ين أن رق ب ات عن الف ديهم معلوم يس ل ذين ل ربين ال سبة للم ا بالن أم
و  سبتهم نح و  % 10ن نهم نح ة، م ة الدراس ي منطق ة ف الي العين ن إجم ون % 56م ي محافظة عجل ف

ي آل من% 22و ةف ا والطفيل افظتي مأدب ديهم أي .  مح يس ل ذين ل ربين ال ارة أخرى، أن الم أي بعب
ون      ي عجل ط ه ات فق الث محافظ ي ث زوا ف اعز ترآ واع الم ين أن روق ب ن الف ات ع ا،معلوم  ، مأدب

ديهم            ) 59 ( رقم والجدول. والطفيلة يبين عدد ونسبة المربين الذين أجابوا عن مدى توفر المعلومات ل
  ).شامي/بلدي(نواع الماعز الثالثة، البلدي والشامي والخليط عن الفروق بين أ

  

عدد ونسبة المربين الذين لديهم معلومات عن الفرق بين الماعز البلدي ). 59(جدول رقم 
  .في منطقة الدراسة) شامي/بلدي(والشامي والخليط 

  

  ال  نعم
من إجمالي %   العدد  المحافظة

  العينة المدروسة

من إجمالي % 
المربين الذين 
  لديهم معلومات

من إجمالي %   العدد
  العينة المدروسة

من إجمالي % 
المربين الذين  ليس 
  لديهم معلومات

 0.00 0.00 0 10.7 9.68 9  )9(  عمان
 22.2 2.15 2 7.1 6.45 6  )8(  مأدبا

 22.2 2.15 2 9.5 8.60 8  )10(  الطفيلة
 0.00 0.00 0 11.9 10.75 10  )10(  معان
 0.00 0.00 0 14.3 12.90 12  )12(  الكرك
 0.00 0.00 0 16.7 15.05 14  )14(  الزرقاء
 0.00 0.00 0 17.9 16.13 15  )15(  جرش
 55.6 5.38 5 11.9 10.75 10  )15(  عجلون
 100.00 9.68  9 100.00 90.32  84  )93(  المجموع

  

اعز ال          : المصدر ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي      بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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اعز حول         وفي سؤال آخر تم توجيهه للمربين الذين لديهم معلومات عن الفرق بين أنواع الم
ـ   % 58مدى آفاية هذه المعلومات بالنسبة إليهم، أجاب نحو          نهم ب م "م ـ  % 42ونحو  " نع نهم ب " ال"م

ًا، وتختلف   84 المربين الذين أجابوا عن السؤال األول بااليجاب والذين بلغ عددهم    من إجمالي   مربي
ذه                    ى ه ى أخرى، حيث بلغت أعل ديهم من محافظة إل يهم المعلومات التي ل ذين تكف ربين ال نسبة الم

ة     %13.1 تليها محافظة الكرك %16.7النسب في محافظة جرش   ان والطفيل م محافظتي عم  ومن ث
م بحاجة            . ل محافظة في آ % 9.5 الي ه ديهم، وبالت أما نسبة المربين الذين التكفيهم المعلومات التي ل

اء          ون ،إلى مزيد من المعلومات عن الفرق بين أنواع الماعز، فقد ترآزت في محافظات الزرق  ، عجل
والي      ،معان ى الت والجدول  %. 4.8 و،%7.1 ،%9.5 ،%16.7 ومأدبا، حيث بلغت هذه النسب وعل
ان     )60(رقم   ين                      يبين فيما إذا آ رق ب ة المدروسة عن الف ة في المنطق وفرة في العين  المعلومات المت

  .أنواع الماعز آافية أم ال
  

  مدى آفاية المعلومات المتوفرة لدى المربين عن الخليط بين الماعز). 60(جدول رقم 
  البلدي والشامي

  
  

  المحافظة  المجموع  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 10.7 9 1.2 1 9.5 8  انعم
 7.1 6 4.8 4 2.4 2  مأدبا
 9.5 8 0.0 0 9.5 8  الطفيلة
 11.9 10 7.1 6 4.7 4  معان
 14.3 12 1.2 1 13.1 11  الكرك
 16.7 14 16.7 14 0.0 0  الزرقاء
 17.9 15 1.2 1 16.7 14  جرش
 11.9 10 9.5 8 2.4 2  عجلون
 100.00 84 41.7 35 58.3  49  المجموع

  

صادي                : رالمصد ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

  مصادر المعلومات 6-1-1
 

ين                          روق ب اتهم عن الف م مصادر معلوم بينت نتائج المسح الميداني لدى سؤال المربين عن أه
اعز، أن أن صية واع الم ة الشخ سبة      التجرب ت ن ث بلغ ات، حي ذه المعلوم صدر األول له ت الم  آان

ى تجاربهم الشخصية نحو                  اتهم عل دون في معلوم أتي مصدر         %80المربين الذين يعتم م ي ، ومن ث
ب، وهي       % 53.6 بالدرجة الثانية وبنسبة     األصدقاء ة حسب الترتي  ،األهل ، يلي ذلك المصادر التالي
ا نحو             واإلرشاد ،الجيران سبة آل منه رًا    %44، حيث بلغت ن شورات ووسائل اإلعالم     ، وأخي ، المن

  . على التوالي% 13و % 22.7حيث بلغت نسبة آل منها 
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 بينت أما بالنسبة لمصدر معلومات المربين في العينة المدروسة على مستوى آل محافظة،       
ين         نتائج البحث أن التجربة الشخصية أيضًا هي المصدر          روق ب األول لمعلومات المربين عن أهم الف

ى                        اتهم عل دون في معلوم ذين يعتم ربين ال سبة الم أنواع الماعز في معظم المحافظات، حيث بلغت ن
اء    ، الطفيلة ،في خمس محافظات هي مأدبا    % 100  نسبة تجاربهم الشخصية  ان الزرق ون،   ، مع  وعجل

غ  ن في العينة المدروسة  نسبة المربيفيها إضافة إلى محافظة عمان التي آانت    إال أن %. 89نحو  تبل
ان    المصدر األول للمعلومات لدى مربي العينة في آل من محافظتي الكرك وجرش             اً  آ ان  ، ف مختلف ك

 واألصدقاء هو المصدر األول      %75بنسبة  اإلرشاد الزراعي هو المصدر األول للمربين في الكرك         
ربين في       ، في حين آانت التجرب %66بنسبة  للمربين في جرش     اني للم ة الشخصية هي المصدر الث
رك  ة الك رش  %58.3محافظ ة ج ي محافظ ث ف صدر الثال اد  . %33.3 والم سبة لإلرش ا بالن أم

ة                 بالزراعي آمصدر لمعلومات المر      ة في آل من محافظتي الطفيل ة الثاني د جاء بالمرتب سبة  ين فق ن
اء           %70ومعان  % 75 ة في محافظتي الزرق ون    %64.3 وبالمرتبة الثالث ا    %40وعجل  بلغت ، بينم

ذا                       . فقط % 6.7في محافظة جرش     ربين حول ه ة إلي من الم تم االجاب م ت ان فل ا في محافظة عم أم
   .الموضوع

  
واع            ين أن روق ب ن الف ربين ع ات الم صادر معلوم ن م صدر م الجيران آم ق ب ا يتعل وفيم
ون      أن هناك محافظتين أجاب      الدراسة وضحتالماعز،   ا المرب ران هو المصدر    أن مصدر الج  فيه ي

م، وهات  سبة له اني بالن ون ان المحافظتاالث ا عجل صدر  %40 وجرش %60ن هم ذا الم ا أن ه ، آم
ران اء      الجي ي الزرق رى ه ات أخ ع محافظ ي أرب ربين ف سبة للم ة بالن ة الثالث أتي بالمرتب  %78.6 ي
ان  ا %55.6وعم رك %50 ومأدب ة %41.7 والك اك محافظ ة ، وهن ة  الطفيل و العين اب مرب أج

سبة   الرابعة، و  مدروسة فيها بأن الجيران هم مصدر معلوماتهم، ولكن هذا المصدر يأتي بالدرجة           ال بن
نهم25% دًا م م يجب أح ان ل ي محافظة مع ة المدروسة ف ي العين ي حين أن مرب م الجدول و. ، ف رق

  .ربين عن الفروق بين أنواع الماعزيبين مصادر معلومات الم) 61(
  

سبة               نجد أن مصدر األصدقاء    آما    يأتي بالمرتبة األولى عند المربين في محافظة جرش وبن
اء    60% ي الزرق ات ه ع محافظ ي أرب ة ف ة الثاني سبة ، وبالمرتب ان ، %85.7 بن ا ،%70مع  ومأدب

ان 66.7% رك  %66.7، وعم افظتي الك ي مح ة ف ة الرابع ون %33.3، وبالمرتب ، %20 وعجل
  .%12.5وبالمرتبة الخامسة في محافظة الطفيلة 

  
ع     المعلومات من    بالنسبة لمصدر    أما   ة المدروسة في أرب األهل، فقد أجاب المربون في العين

أتي   صدر ي ذا الم ات أن ه اء   بمحافظ ي الزرق ات ه ذه المحافظ ة، وه ة الثالث ان ، %78.6المرتب مع
أن                %40 وعجلون   ،%55.6 عمان   ،60% ون ب ع محافظات أخرى، أجاب المرب ، آما أنه وفي أرب

أتي    ل ي صدر األه ذه        بم اعز، وه واع الم ين أن روق ب ن الف ات ع سبة للمعلوم ة بالن ة الرابع المرتب
  %. 20، وجرش %25 الطفيلة ،%33.3 الكرك ،%33.3نسبة مأدبا تشمل المحافظات 

  
ة                آما   ربين من ناحي ى الم أثير عل  يتضح أن المنشورات آمصدر للمعلومات لم يكن لها أي ت

اتهم  ،معان وتشمل مأدبا،المعلومات في ثالث محافظات      وجرش، بينما آانت المصدر الثالث لمعلوم
  ، %41.7 والكرك %50 الطفيلةوتشـمل عن الفرق بين أنواع الماعز في محافظتين 
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  .مصادر معلومات المربين عن الفروق بين أنواع الماعز). 61(جدول رقم 
  

 المحافظة المجموع عجلون  شجر الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان
  )84(  )10(  )15(  )14(  )12(  )10(  )8(  )6(  )9(  مصدر المعلومات

  37 4  1 9  9 7  6 1  0  العدد
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

0.0  1.2 7.1  8.3 10.7  10.7 1.2 4.8  44.0  

ـاد
شـ
إلر
ا

ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م
  في المحافظة" نعم" أجابوا 

0.0 16.7 75.0 70.0 75.0 64.3 6.7 40.0 - 

  37  5  6  11  5  0  2  3  5  العدد
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

6.0  3.6 2.4  0.0  6.0  13.1 7.1 6.0  44.0  

ان
ير
لج
ا

ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م
  في المحافظة" نعم" أجابوا 

55.6 50.0 25.0 0.0 41.7 78.6 40.0 50.0 - 

  45  2  9  12  4  7  1  4  6  العدد
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

7.1 4.8 1.2 8.3  4.8  14.3 10.7  2.4  53.6  

اء
صدق

األ
ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م

  في المحافظة" نعم" أجابوا 
66.7 66.7 12.5 70.0 33.3 85.7 60.0 20.0 - 

  37  4  3  11  4  6  2  2  5  العدد
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

6.0  2.4 2.4  7.1 4.8  13.1 3.6 4.8  44.0  

ــل
أله
ا

ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م
  في المحافظة" نعم" أجابوا 

55.6 33.3 25.0 60.0 33.3 78.6 20.0 40.0 - 

  68  10  5  14  7  10  8  6  8  العدد
ن%  ذين م ربين ال الي الم  إجم

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

9.5  7.1  9.5  11.9 8.3  16.7 6.0 11.9  80.0  

ية
ص
شخ
 ال
بة
جر
الت

  
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

  في المحافظة" نعم" أجابوا 
88.9 100.0 100.0 100.0 58.3 100.0 33.3 100.0 - 

  19  2  0  7  5  0  4  0  1  العدد
ذي%  ربين ال الي الم ن إجم ن م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  الدراسة

1.2 0.0  4.8  0.0  6.0  8.3 0.0  2.4  22.7  

ات
ور
نش
الم

ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م
  في المحافظة" نعم" أجابوا 

11.1 0.0 50.0 0.0 41.7 50.0 0.0 20.0 - 

  11  0  1  6  3  0  1  0  0  العدد
ذين %  ربين ال الي الم ن إجم م

ابوا  م" أج ة  " نع ي منطق ف
  دراسةال

0.0  0.0  1.2  0.0  3.6  7.1 1.2 0.0  13.1  

الم
إلع
ل ا
سائ
و

ذين %    ربين ال الي الم ن إجم م
  في المحافظة" نعم" أجابوا 

0.0 0.0 12.5 0.0 25.0 42.9 6.7 0.0 - 

  

اعي                        : المصدر صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ي   بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب  لمرب
  .الماعز في األردن
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افظتين       ي مح ة وف ة الدراس ستوى منطق ى م ع عل صدر الراب شملوالم ان ت ون %11.1 عم  وعجل
ع محافظات                  في حين لم يكن ل     . 20% ربين في أرب دى الم ائل اإلعالم أي وجود ل شمل وس ان  ت ،  عم
 .لمحافظات األخرى   وعجلون، بينما آان هذا المصدر بالمرتبة الخامسة واألخيرة في ا ، معان ،مأدبا
  .يبين ترتيب مصادر المعلومات بالنسبة للمربين في آل محافظة) 62 ( رقمالجدولو

  

  .مصادر معلومات المربين عن الفروق بين أنواع الماعز). 62(جدول رقم 
  

 مصادر المعلومات
  المحافظة

اإلرشاد 
التجربة   األهل األصدقاء  الجيران  الزراعي

وسائل  المنشورات  الشخصية
  إلعالما

  على مستوى منطقة الدراسة
  

3  3  2  3  1  4  5  

  عمان
  

-  3 2 3  1 4  -  

  مأدبا
  

5  3 2 4 1 -  -  

  الطفيلة
  

2  4  5  4 1 3  5  

  معان
  

2  -  2  3  1 -  -  

  الكرك
  

1  3 4  4  2  3  5  

  الزرقاء
  

4  3 2  3  1  5  6  

  جرش
  

5  2 1  4  3  -  5  

  عجلون
  

3  2 4  3  1  4  -  
  

  
داني    : المصدر صادي             بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال ألث

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  

  الحصول على عروق الماعز مصادر  6-1-2
 

بينت نتائج المسح الميداني، ولدى سؤال المربين عن مصادر حصولهم عن الماعز بأنواعه،                        
ا أجاب نحو                  من% 57أن نحو    دي من األسواق، بينم % 19.35 المربين يحصلون على الماعز البل

ديهم، في حين بلغت               من المربين بأنهم يحصلون على هذا النوع من الماعز من قطعانهم الموجودة ل
ربين  %19نسبة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من قبل الجيران نحو    ، علمًا أن عدد الم

سبة    مربيًا   88 عن مصادر حصولهم على الماعز البلدي بلغ         الذين أجابوا  م     %94.6بن ، والجدول رق
  .يبين عدد ونسبة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من مصادر مختلفة) 63(
  

رى،     ة أخ ن ناحي ضحم ل    أت ن آ دي م اعز البل ى الم صلون عل ذين يح ربين ال سبة الم  أن ن
اء    . ظة إلى أخرى  مصدر يختلف من محاف    ذين يحصلون      ففي محافظة الزرق ربين ال سبة الم ، بلغت ن

و      واق نح ن األس دي م اعز البل ى الم ذين      % 24.5عل ة ال ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م
ي يحصل  ين المحافظات الت ى ب دي من األسواق، وهي المحافظة األول اعز البل ى الم يحصلون عل

ة            مربو الماعز فيها على الماعز البلدي من األسوا        ة الثاني أتي محافظة الكرك بالمرتب  %18.9ق، وت
اعز                       ى الم ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم ون، حيث بلغت ن ة وعجل وتليها آل من محافظتي الطفيل

ذين       عدد  من إجمالي   % 13.2البلدي من األسواق في آل محافظة نحو         المربين في منطقة الدراسة ال
  .يحصلون على الماعز البلدي من األسواق
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  .عدد ونسبة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من مصادر مختلفة). 63(دول رقم ج
  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

-  - -  - -  - -  - -  

ربين   %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

-  - -  - -  - -  - -  

رة
وزا
 ال
ات
حط
م

  

ربين  م%  الي الم ن إجم
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من المحطات

-  - -  - -  - -  - -  

  العدد
  

2  6  7  6  10  13  2  7  53  

ربين   %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

2.15  6.45  7.53  6.45  10.75  13.98  2.15  7.53  56.99  

اق
سو
األ

ربين   %    الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من األسواق

3.77 
  

11.32 
  

13.21 
  

11.32 
  

18.87 
  

24.53 
  

3.77 
  

13.21 
  

100.00 
  

  العدد
  

2  4  1  1  2  1  1  5  17  

ربين   %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

2.15  4.30  1.08  1.08  2.15  1.08  1.08  5.38  18.28  

ان
ير
لج
ا

ربين   %    الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من الجيران

11.77 
  

23.53 
  

5.88 
  

5.88 
  

11.77 
  

5.88 
  

5.88 
  

29.41 
  

100.00 
  

  العدد
  

0  2  1  4  0  0  5  6  18  

ربين   %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

0.00  2.15  1.08  4.30  0.00  0.00  5.38  6.45  19.35  

بي
مر
 ال
يع
قط

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال
  الماعز من قطيع المربي

0.00  11.11 
  

5.56 
  

22.22 
  

0.00  0.00  27.78 
  

33.33 
  

100.00 
  

  
اعي                        : المصدر صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل بيانات المسح الميداني ألثر التحسين ال

  .لمربي الماعز في األردن
  
  

ى                       وقد احتلت    ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم ى من حيث ن ة األول ون المرتب  محافظة عجل

اعز ى نحو الم سبتهم إل ران، حيث وصلت ن دي من مصدر الجي ربين % 29.4 البل الي الم من إجم

ة، حيث بلغت                      ة الثاني ا بالمرتب أتي محافظة مأدب الذين يحصلون على الماعز البلدي من الجيران، وت

ران نحو              ان       %23.5نسبة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من الجي ا محافظتي عم ، يليه

ا نحو        والكرك، إ  سبة في آل منهم سبة        %11.8ذ بلغت الن ة المحافظات حيث بلغت ن ك بقي ي ذل ، يل

  %.5.9المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من الجيران في آل منها 
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أن نسبة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من قطعانهم، آانت أعالها في محافظة       

 ،%27.8 والطفيلة وبنسب بلغت   ، مأدبا، معان،محافظات جرشيليها % 33.3عجلون وبلغت نحو   
والي % 5.6 و،11.1% ،22.2% ى الت ان      . عل ات عم ي محافظ ون ف صل المرب م يح ين ل ي ح  ،ف
ع                   ،الكرك ة المدروسة في جمي  والزرقاء على الماعز البلدي من قطعانهم نهائيًا، علمًا أن مربي العين

  . يضًا على الماعز البلدي من محطات الوزارةالمحافظات في منطقة الدراسة لم يحصلوا أ
  

ربين                        ر من الم سبة األآب شامي، فكانت الن اعز ال ى الم أما فيما يتعلق بمصادر الحصول عل
سبتهم نحو       الزراعة لوزارةلتابعة  محطات ا اليحصلون عليه من     الي   % 37.6، حيث بلغت ن من إجم

ذين يحص       ون ال ك المرب ي ذل ة الدراسة، يل ربين في منطق ه من األسواق،  الم سبة بلغت  لون علي وبن
سبة      % 28 ت ن ث بلغ ربين، حي ان الم ن قطع م م ن ث ة، وم ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

انهم نحو                 شامي من قطع اعز ال ى الم ا ،  %13المربين الذين يحصلون عل ى       آم ون عل  يحصل المرب
ذا          الجيران، حيث بلغت نسبة المربين الذين يحصلون على        منالماعز الشامي    شامي من ه اعز ال  الم

شامي              %. 5.4المصدر نحو    اعز ال علمًا أن عدد المربين الذين أجابوا عن مصادر حصولهم على الم
  . إجمالي المربين في منطقة الدراسةمن % 83.9وبنسبة  مربيًا 78بلغ 

  
ارة   ن اإلش د م ة    والب ة الدراس ات منطق ن محافظ ة م ل محافظ ي آ ربين ف سبة الم ى أن ن إل

شامي                 تختلف فيم  اعز ال ى الم ه عل ذي يحصلون من ا   . ا بينها من حيث المصدر ال سبة    يت آم ضح أن ن
ة    ا والطفيل ي محافظات مأدب وزارة ف ن محطات ال شامي م اعز ال ى الم ذين يحصلون عل ربين ال الم

ان والكرك، حيث بلغت                   % 17.1والزرقاء بلغت نحو      ا محافظتي مع سبة  الفي آل محافظة، يليه ن
  .%2.9جرش و ،%8.6وعجلون  ،%8.6عمان و، 14.3%

  
سبتهم في              د بلغت ن أما بالنسبة للمربين الذين يحصلون على الماعز الشامي من األسواق، فق

و    رك نح ة الك ي    %26.9محافظ سبتهم ف ت ن ين بلغ ي ح ون  ، ف ات عجل ان،  ،محافظ ةمع  ،الطفيل
اء  سبة ال   % 7.7، %11.5، %15.4، %19.2 وجرش نحو  ،الزرق ًا أن ن والي، علم ى الت ربين عل م

م تتجاوز                 ا ل ان ومأدب في  % 3.9الذين يحصلون على الماعز الشامي من األسواق في محافظتي عم
شامي من                    ) 64(رقم  الجدول  و .آل منهما  اعز ال ى الم ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم ين عدد ون يب

  .المصادر المختلفة
  

د ت                    ران، فق شامي من الجي اعز ال ى الم ذين حصلوا عل ربين ال زوا في ثالث      وبالنسبة للم رآ
ون ط هي عجل سبتهم ، جرش،محافظات فق ث بلغت ن ان، حي ى  ،%20و، %20 ،%60 وعم وعل

انهم في محافظة               التوالي   شامي من قطع اعز ال ى الم ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم إن ن وأخيرًا، ف
و   ت نح ون بلغ ي % 16.7و% 25عجل انف رك،مع رش، و، الك ان% 8.3 وج ي عم ا، ف  ،مأدب

شامي من        والطفيلة، علماً  اعز ال ى الم نهم عل ي م  أن المربين في محافظة الزرقاء لم يحصل أي مرب
  .قطيعه
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  .عدد ونسبة المربين الذين يحصلون على الماعز الشامي من مصادر مختلفة). 64(جدول رقم 

  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  35 3  1 6  5 5  6 6  3  العدد
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
3.23  6.45 6.45  5.38 5.38  6.45 1.07  3.23 37.63  

رة
وزا
 ال
ات
حط
م

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من المحطات

8.57 
  

17.14 
 

17.14 
  

14.29 
 

14.29 
  

17.14 
 

2.86 
  

8.57 
 

100.00  

  26  5  2  3  7  4  3  1  1  العدد
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
1.08  1.08  3.23  4.30  7.53  3.23  2.15  5.38  27.96  

اق
سو
األ

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من األسواق

3.85  3.85  11.54 
  

15.38 
  

26.92 
  

11.54 
  

7.69 
  

19.23 
  

100.00  

  5  3  1  0  0  0  0  0  1  العدد
ر  %  الي الم ن إجم بين م

  في منطقة الدراسة
1.08  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.08  3.23  5.38  

ان
ير
لج
ا

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من الجيران

20.00 
  

0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 
  

60.00  100.00  

  12  3  2  0  2  2  1  1  1  العدد
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
1.08  1.08  1.08  2.15  2.15  0.00  2.15  3.23  12.90  

بي
مر
 ال
يع
قط

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال
  الماعز من قطيع المربي

8.33 
  

8.33 
  

8.33 
  

16.67 
  

16.67 
  

0.00  16.67 
  

25.00 
  

100.00  

  

ى                      : المصدر دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال اعي      بيانات المسح الميداني ألث صادي واالجتم  الوضع االقت
  .لمربي الماعز في األردن

  
  

داني أن                 ائج المسح المي د بينت نت ه، فق ة الحصول علي يط وآيفي اعز الخل ق بالم ا يتعل أما فيم
اعز من األسواق، ونحو                  % 57نحو   وع من الم يحصلون  % 59من المربين يحصلون على هذا الن

يط من محطات                عليه من قطعانهم، بينما لم تتجاوز نسبة ال        اعز الخل ى الم ذين يحصلون عل ربين ال م
سبة الوزارة   سبة لكل محافظة من محافظات الدراسة،             %. 13 ن ين   ووبالن ات   التب واردة في    معطي ال
دول  م الج ن    % 75أن ) 65(رق يط م اعز الخل ى الم رك يحصلون عل ة الك ي محافظ ربين ف ن الم م

ان وجرش، حيث بلغت افظتي مع ا مح وزارة، يليه ى محطات ال ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم  ن
افظتين                 اتين المح وزارة في ه يط من محطات ال والي، إال أن      % 8.3و% 16.7الماعز الخل ى الت عل

سبة   . المربين في بقية المحافظات لم يحصلوا على هذا النوع من الماعز من محطات الوزارة        ا بالن أم
يط من األسواق،               اعز الخل ى الم سبة  فللمربين الذين يحصلون عل ة     الم كانت ن ين آاف ة ب ربين متقارب

  .في محافظتي عمان والطفيلة% 9.7في محافظة مأدبا و% 5.4 بلغتحيث ، المحافظات
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  .عدد ونسبة المربين الذين يحصلون على الماعز الخليط من مصادر مختلفة). 65(جدول رقم 

  

 المحافظة
 المجموع لونعج  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  12 0  1 0  9 2  0 0  0  العدد
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00  0.00 0.00  2.15 9.68  0.00 1.07  0.00 12.90  

رة
وزا
 ال
ات
حط
م

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من المحطات

0.00 0.00 0.00 16.67 
 

75.00  0.00 8.33  0.00 100.00  

  53  8  6  0  8  8  9  5  9  ددالع
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
9.68  5.38  9.68  8.60  8.60  0.00  6.45  8.60  56.99  

اق
سو
األ

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من األسواق

16.98 
  

9.43 
  

16.98  15.09 
  

15.09 
  

0.00  11.32 
  

15.09 
  

100.00  

  21  7  3  0  1  0  0  3  7  العدد
ربين   %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
7.53  3.23 0.00 0.00 1.07 0.00  3.23  7.53  22.58  

ان
ير
لج
ا

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال

  الماعز من الجيران

33.33 
  

14.29 
  

0.00 0.00 4.76 
 

0.00 14.29 
  

33.33 
  

100.00  

  55  11  12  14  1  7  0  3  7  العدد
الي ال %  ن إجم ربين م م

  في منطقة الدراسة
7.53  3.23  0.00  7.53  1.07  15.05  12.90  11.83  59.14  

بي
مر
 ال
يع
قط

  

ربين   %  الي الم ن إجم م
ى  صلون عل ذين يح ال
  الماعز من قطيع المربي

12.73 
  

5.45 
  

0.00  12.73 
  

1.82 
  

25.45 
  

21.82 
  

20.00 
  

100.00  

  

ين ا           : المصدر ط ب وراثي للخل اعي             بيانات المسح الميداني ألثر التحسين ال صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال لم
  .لمربي الماعز في األردن

  

  
ران                        م يط من الجي اعز الخل ى الم ذين يحصلون عل ربين ال سبة الم ن ناحية أخرى، نجد أن ن

ون، حيث بلغت آل محافظة  ان وعجل افظتي عم ي مح ا %33.3ترآزت ف افظتي مأدب ا مح ، تليهم
ربين في   %4.8بنسبة في آل محافظة، تليهما محافظة الكرك      % 14.3وجرش وبنسبة    ، علمًا أن الم

وبينت نتائج المسح   .  والزرقاء لم يحصلوا على الماعز الخليط من الجيران        ، معان ،محافظات الطفيلة 
زوا في ثالث             الميداني أيضًا أن المربين الذين يحصلون على هذا النوع من الماعز من قطعانهم ترآ

ات ه  اءمحافظ رش،ي الزرق ذه        ، ج ن ه ل م ي آ ربين ف ؤالء الم سبة ه ت ن ث بلغ ون، حي  وعجل
ات  والي،  %20، و%21.8 ،%25.5المحافظ ى الت ان وعل افظتي عم ا مح ان % 12.7تليه ومع

ي    . 12.7% انهم ف ن قطع يط م اعز الخل ى الم ذين حصلوا عل ربين ال سبة الم اوز ن م تتج ين ل ي ح ف
ة        %5.5دبا نحو   ، وفي محافظة مأ   %1.82  عن محافظة الكرك  ، علمًا أن المربين في محافظة الطفيل

انهم           يط من قطع اعز الخل م   والجدول   . لم يحصلوا على الم ذين       ) 65(رق ربين ال سبة الم ين عدد ون يب
  .يحصلون على الماعز الخليط من مصادر مختلفة
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ن و ستطيع  م دم ن الل ماتق واق،   خ وزارة، األس ات ال ة محط صادر األربع ب الم أن نرت
قطعان المربين للحصول على أنواع الماعز البلدي والشامي والخليط ضمن آل محافظة              وان،  الجير

  .من محافظات منطقة الدراسة
  

ة الدراسة اليحصلون                   و نجد أن جميع المربين في العينة المدروسة في آل محافظات منطق
وزارة، لكن يختلف ترتيب المصادر األخرى من مح                      ى    على الماعز البلدي من محطات ال افظة إل

ربين              . أخرى ان الم فعلى مستوى منطقة الدراسة يأتي مصدر األسواق بالمرتبة األولى ومصدر قطع
بالمرتبة الثانية والجيران بالمرتبة الثالثة، أما في محافظتي عمان ومأدبا، فعلى العكس، يأتي مصدر              

مرتبة الثالثة بالنسبة لمحافظة     الجيران بالمرتبة األولى واألسواق بالمرتبة الثانية وقطعان المربين بال        
ران واألسواق فقط                    وا بمصدري الجي ان اآتف في حين    . مأدبا فقط، علمًا أن المربين في محافظة عم

ة          ران           ، الكرك  ،يأتي مصدر األسواق في محافظات الطفيل ى ومصدر الجي ة األول اء بالمرتب  والزرق
ة با         ة فقط           بالمرتبة الثانية ومصدر قطعان المربين بالمرتبة الثالث ربين في محافظة الطفيل سبة للم   ، لن

اء  رك والزرق افظتي الك ي مح ربين ف سبة للم ود بالن ذا المصدر أي وج ن له م يك ق . ول ا يتعل ا فيم أم
ران                   ى والجي ة األول ربين بالمرتب ان الم بالمربين في محافظتي جرش وعجلون، فقد جاء مصدر قطع

ى  ة، وعل ة الثالث واق بالمرتب ة فاألس ة الثاني ة  بالمرتب ي محافظ ربين ف صادر الم ت م ك آان  عكس ذل
م  الجدول  يبين  و. معان، بالمرتبة األولى ومن ثم األسواق بالمرتبة الثانية فالجيران بالمرتبة الثالثة           رق

ل       ) 66( ي آ ة ف ة المدروس ي العين ربين ف دى الم اعز ل روق الم ى ع صول عل صادر الح ب م ترتي
  .محافظة

  

المدروسة وق الماعز لدى المربين في العينة على عر ترتيب مصادر الحصول ).66( رقم جدول
  .في آل محافظة

  

 المحافظة
  

  المصدر

على مستوى 
 منطقة
  الدراسة

  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

ات  محط
  - -  - -  - -  - -  -  الوزارة

  األسواق
  

1  2 2  1 2  1 1  3 3  
  الجيران

  
3 1 1 2 3  2 2 2 2 

دي
لبل
ز ا
اع
الم

  قطيع  
 1 1 -  -  1 3 3  -  2  المربي

ات  محط
 4 4  1 3 3 1 1 2  1  الوزارة

  األسواق
  

2  4 3  2 2 1  2  3 3 
  الجيران

  
4 1 - - - - - 1 1  

مي
شا
 ال
عز
لما
ا

  قطيع  
 2 2 -  2 1 3  2  3  3  المربي

ات  محط
 - 4 - 1 1 - - -  4  الوزارة

  األسواق
  

2  2 2  1 2 2 - 3 3 
  الجيران

  
3 1 1 - - 3 - 2 1  

يط
خل
 ال
عز
لما
ا

  قطيع  
  2 1 1  4  3 -  3  3  1  المربي

صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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ى مستوى م            آما   شامي عل اعز ال ى الم ة الدراسة    أن ترتيب مصادر الحصول عل  آانت نطق
ة،   ومن ثم األسواق بالمرتبة الثانية وقطعان المربين بالمرتبة   ،بالمرتبة األولى محطات الوزارة    الثالث

ةو ة الرابع ران بالمرتب ان الترتيب يخ. الجي د آ سبة للمحافظات، فق ا بالن ي محافظة أم ا، فف تلف بينه
ى   ، آان مصدر الجيران يحت  عمان ة األول رب  ل المرتب ين الم ة      ب وزارة بالمرتب م محطات ال ين، ومن ث

أما في محافظات    . الثانية، وقطعان المربين بالدرجة الثالثة، وأخيرًا مصدر الجيران بالمرتبة الرابعة         
ة مصدر      ة الثاني ى، والمرتب ة األول وزارة المرتب ل مصدر محطات ال اء فيحت ة والزرق ا والطفيل مأدب

ها مصدر األسواق المرتبة الثالثة، في حين يحتل مصدر          األسواق، ماعدا محافظة مأدبا التي يحتل في      
ة المدروسة في محافظة                    قطعان المربين المرتبة الثانية في هذه المحافظة، علمًا أن المربين في العين
ان          ا آ انهم، بينم ل قطع ن قب ران وال م ل الجي ن قب شامي ال م اعز ال ى الم صلوا عل م يح اء ل الزرق

ة، ومحطات             المصدر األول للمربين في محافظ     ة الثاني ة معان هو قطعانهم، ومن ثم األسواق بالمرتب
ربين في           ى عكس الم ران عل الوزارة بالمرتبة الثالثة، ولم يحصلوا أبدًا على الماعز الشامي من الجي
ة،  ة الثاني انهم بالمرتب م قطع ران ومن ث ان مصدرهم األول الجي ذين آ ون ال افظتي جرش وعجل مح

ة الثال    ة          واألسواق بالمرتب ة الرابع وزارة بالمرتب رًا محطات ال ة، وأخي ا المحافظة  . ث ذي   أم دة ال  الوحي
ة   ربين بالمرتب ان الم م قطع ن ث رك، وم و األسواق فهي محافظة الك ا ه ان المصدر األول لمربيه آ

  .الثانية ومحطات الوزارة بالمرتبة الثالثة
  

يط          تبين نتائج المسح الميداني أن       اعز الخل ى الم ى من      ،   مصادر الحصول عل بالدرجة األول
ة،           وقطعان المربين،    ة الثالث ران بالمرتب ة، والجي ة      األسواق بالمرتبة الثاني وزارة بالمرتب ومحطات ال

ة ان  . الرابع ي عم د أن خمس محافظات ه ات، فنج سبة للمحافظ ا بالن ا،أم ة، مأدب اء، الطفيل  ، الزرق
وزارة، في   وعجلون لم يحصل المربون في العينة المدروسة فيها على الماعز         الخليط من محطات ال

و   ا ه ربين فيه ان المصدر األول للم ون آ ا وعجل ان ومأدب ا وهي عم الث محافظات منه ين أن ث ح
ان        افظتي عم سبة لمح ة بالن ة الثالث ربين بالمرتب ان الم ة، وقطع ة الثاني واق بالمرتب ران، واألس الجي

را          ل مصدر الجي ون، حيث احت ان    ومأدبا، وعلى العكس في محافظة عجل ى، وقطع ة األول ن المرتب
ة         ي العين ربين ف د للم صدر الوحي ًا أن الم ة، علم ة الثالث واق المرتب ة، واألس ة الثاني ربين المرتب الم

ربين         ان الم ان            . المدروسة في محافظة الزرقاء آان قطع ان مصدر قطع ذلك في محافظة جرش آ آ
واق ا       اني، واألس صدر الث ران الم صدر األول، والجي و الم ربين ه ات   الم ث، ومحط صدر الثال لم

ان المصدر األول في               . الوزارة المصدر الرابع   د آ وبالنسبة للمربين في محافظتي معان والكرك، فق
  .الحصول على الماعز الخليط هو محطات الوزارة، واألسواق هو المصدر الثاني

  
  مدى رغبة المربين في زيادة القطيع  6-1-3

  

ًا أن               المربين في منطقة الدراس    من% 88بين     اعز، علم انهم من الم ادة قطع ة رغبتهم في زي
 وجرش يرغبون في زيادة     ، الزرقاء ، الكرك ،جميع المربين في العينة المدروسة في محافظات معان       

ون        % 93أعداد الماعز في قطعانهم، وأآثر من        ربين في محافظة عجل ربين      . من الم سبة للم ا بالن أم
ان          الذين اليرغبون بزيادة قطعانهم فيترآزون     ة  ، في ثالث محافظات هي عم ا، حيث    و ، الطفيل مأدب

ى  % 27 و ،%18 ،%45بلغت نسبتهم من إجمالي المربين الذين اليرغبون بزيادة قطعانهم نحو             عل
انهم يترآزون في المحافظات                 % 90التوالي، أي أن نحو      ادة قطع ون بزي ذين اليرغب ربين ال من الم

  . المربين حسب رغبتهم في زيادة قطعانهمعدد ونسبة) 67(رقم الجدول ويبين . المذآورة
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  .عدد ونسبة المربين حسب رغبتهم في زيادة قطعانهم). 67(جدول رقم 
  

  

  المجموع  ال  نعم
من إجمالي %   العدد  المحافظة

المربين في 
  منطقة الدراسة

من إجمالي % 
المربين الذين 

  "نعم"أجابوا 

من إجمالي %   العدد
المربين في 
  اسةمنطقة الدر

من إجمالي % 
المربين الذين 

  "ال"أجابوا 
  %  العدد

  عمان
  

4 4.30 4.88 5 5.38 45.46 9  9.68 
  مأدبا

  

6 6.45 7.32 2 2.15 18.18 8  8.60 
  الطفيلة

  

7 7.53 8.54 3 3.23 27.27 10  10.75 
  معان

  

10 10.75 12.20 0 0.00 0.00 10  10.75 
  الكرك

  

12 12.91 14.63 0 0.00 0.00 12  12.91 
  الزرقاء

  

14 15.05 17.07 0 0.00 0.00 14  15.05 
  جرش

  

15 16.13 18.29 0 0.00 0.00 15  16.13 
  عجلون

  

14 15.05 17.07 1 1.08 9.09 15  16.13 
100.00  93 100.00 11.83  11 100.00 88.17  82  المجموع

  

اعز         : المصدر ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي       بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم  ال
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
ا و   آم داني أن نح سح المي ائج الم ت نت ة   % 59 بين ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

و   يط، ونح اعز الخل ة الم ضلون تربي سبة  % 33يف اوز ن م تتج ين ل ي ح شامي، ف اعز ال ضلون الم يف
ذين            % 86أن نحو    و% 8 الماعز البلدي    المربين الذين يفضلون   ربين ال الي الم ربين من إجم من الم

ا       اك    ، الكرك ،يفضلون الماعز البلدي يترآزون في ثالث محافظات هي مأدب ًا أن هن ون، علم  وعجل
ذه    دي، وه اعز البل ة الم ة تربي ة المدروس من العين ا ض ي فيه ضل أي مرب ات اليف ع محافظ أرب

  . وجرش،الزرقاء ، معان،المحافظات هي الطفيلة
  

إن نحو  شامي، ف اعز ال ضلون الم ذين يف ربين ال سبة للم ا بالن ي % 29أم نهم يتمرآزون ف م
سبة                    % 22.6محافظة الزرقاء و   ا والكرك، حيث بلغت ن ا محافظتي مأدب ون، تليه في محافظة عجل

ة من إجمالي المربين في منط     % 12.9المربين الذين يفضلون الماعز الشامي في آل محافظة نحو            ق
  .%9.7بنسبة ، ومن ثم محافظة معان الدراسة

  
اعز          ضلون الم ذين يف ربين ال سبة الم ث ن ن حي ى م ة األول رش المرتب ة ج ل محافظ وتحت

و    سبتهم نح ت ن ث بلغ يط، حي ن % 26الخل ة  م ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ة إجم ا محافظ ، تليه
سبة  %14.5بنسبة الطفيلة   ا     ومن ثم محافظتي عمان ومعان، وبلغت الن ا  %12.7 في آل منهم ، آم

ين عدد   ) 68(رقم والجدول %. 10.9بلغت هذه النسبة في آل من محافظتي الكرك وعجلون نحو   يب
  .ونسبة المربين الذين يفضلون نوع محدد من الماعز
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  .عدد ونسبة المربين الذين يفضلون نوع محدد من الماعز). 68(جدول رقم 
  

  

  الخليط  الشامي  البلدي

  العدد المحافظة
من % 

إجمالي 
المربين في 

منطقة 
  الدراسة

من %  
إجمالي 

المربين الذين 
فضلوا الماعز 

  البلدي

  العدد
من % 

إجمالي 
المربين 

في منطقة 
  الدراسة

  من % 
إجمالي 

المربين الذين 
فضلوا الماعز 

  الشامي

  العدد
من % 

إجمالي 
المربين 

في منطقة 
  الدراسة

من %  
إجمالي 
ن المربين الذي

فضلوا الماعز 
  الخليط

 12.73 7.53 7 3.23 1.08 1 14.29 1.08 1  عمان

 3.64 2.15 2 12.90 4.30 4 28.57 2.15 2  مأدبا

 14.54 8.60 8 6.45 2.15 2 0.00 0.00 0  الطفيلة

 12.73 7.53 7 9.68 3.23 3 0.00 0.00 0  معان

 10.91 6.45 6 12.90 4.30 4 28.57 2.15 2  الكرك

 9.09 5.38 5 29.03 9.68 9 0.00 0.00 0  الزرقاء

 25.45 15.01 14 3.23 1.08 1 0.00 0.00 0  جرش

 10.91 6.45 6 22.58 7.53 7 28.57 2.15 2  عجلون

 100.00 59.14 55 100.00  33.33  31 100.00 7.53  7 المجموع
  

  
شا          : المصدر اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث صادي      بيانات المسح المي ى الوضع االقت دي عل اعز البل مي والم

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  

ة       ي منطق ة ف ة المدروس ي العين ربين ف شة الم دى مناق داني، ول سح المي ائج الم ت نت د بين لق
اعز، أ             واع الم ربين      وضح الدراسة حول أسباب تفضيلهم لنوع معين من أن ع الم أنهم  جمي  يفضلون   ب

ان        .  إصابة باألمراض  وأقل،   أقل تكلفة باإلنتاج   ألنهالماعز البلدي    ك، أجاب المربي وباإلضافة إلى ذل
ذين                           ضًا، وأحد ه ر والدة أي ه األآث دي ألن اعز البل ا يفضالن الم ون بأنهم المقيمان في محافظة عجل
واع األخرى، والجدول                  ة األن ًا من بقي ر إنتاج دي أآث اعز البل المربيين أضاف سببًا آخر وهو أن الم

م ك       ) 69( رق روا بتل ذي أق ربين ال سبة الم دد ون دي، وع اعز البل ربين للم ضيل الم باب تف ين أس يب
  .األسباب

  

ذا                ضلوا ه وع أما بالنسبة للمربين الذين فضلوا الماعز الشامي، فجميعهم أآدوا أنهم ف  من  الن
سية،      لعدةالماعز   ا  أسباب رئي ًا واألفضل             منه ر إنتاج ر والدة واألآث ه األآث ين  في حين    . سعراً  ألن ب

ط  ان فق ا ومربي ي محافظة جرشهم ان ف ى، المقيم اج عل ة باإلنت ل تكلف و األق شامي ه اعز ال  أن الم
  .يوضح ذلك) 70(رقم  والجدول ، واألقل إصابة باألمراض
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  .أسباب تفضيل المربين للماعز البلدي وعدد ونسبة المربين الذين أقروا بتلك األسباب). 69(جدول رقم 
  

  

 فظةالمحا
 المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

0  0 0  0 0  0 0  2 2  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب

  منطقة الدراسة

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 2.44 2.44  

دة
وال

ر 
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  بب التفضيلأجابوا نفس س

0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 100.00  100.00  

  العدد
  

0  0  0  0  0  0  0  1  1  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب

  منطقة الدراسة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22  1.22  

جًا
نتا
ر إ
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  تفضيلأجابوا نفس سبب ال

0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00  100.00  

  العدد
  

1  2  0  0  2  0  0  2  7  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب

  منطقة الدراسة

1.22  2.44 0.00  0.00  2.44 0.00  0.00 2.44 8.54 

اج
إلنت
 با
فة
تكل

ل 
أق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  لتفضيلأجابوا نفس سبب ا

14.29 28.57 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 28.57 100.00 

  العدد
  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب

  منطقة الدراسة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  

عر
لس
 با
ضل

أف
ذين      %    ربين ال من إجمالي الم

  يلأجابوا نفس سبب التفض
  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  

  العدد
  

1  2  0  0  2  0  0  2  7  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب

  منطقة الدراسة

1.22  2.44 0.00  0.00  2.44 0.00 0.00 2.44 8.54 

ض
مرا
األ
ة ب
صاب

ل إ
أق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

  

14.29 28.57 0.00 0.00 28.57 0.00 0.00 28.57 100.00 

  

ي               : المصدر اعي لمرب بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
  .الماعز في األردن
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  . وعدد ونسبة المربين الذين أقروا بتلك األسبابأسباب تفضيل المربين للماعز الشامي). 70(جدول رقم 

  
  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  31 7  3 8  4 3  1 4  1  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

1.22 4.88 1.22 3.66 4.88 9.76 3.66 8.54 37.80 

دة
وال

ر 
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

3.23 12.90 3.23 9.68 12.90 25.81 9.68 22.58 100.00 

  31  7  3  8  4  3  1  4  1  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

1.22 4.88 1.22 3.66 4.88 9.76 3.66 8.54 37.80 

جًا
نتا
ر إ
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

3.23 12.90 3.23 9.68 12.90 25.81 9.68 22.58 100.00 

  2  0  2  0  0  0  0  0  0  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 2.44 

اج
إلنت
 با
فة
تكل

ل 
أق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

  31  7  3  8  4  3  1  4  1  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

1.22 4.88 1.22 3.66 4.88 9.76 3.66 8.54 37.80 

عر
لس
 با
ضل

أف
ذين      %    ربين ال من إجمالي الم

  أجابوا نفس سبب التفضيل
3.23 12.90 3.23 9.68 12.90 25.81 9.68 22.58 100.00 

  2  0  2  0  0  0  0  0  0  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 2.44 

ض
مرا
األ
ة ب
صاب

ل إ
أق

  
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

  أجابوا نفس سبب التفضيل
  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 

  

ي                  : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقت
  .ردنالماعز في األ

  

  
داني أن    سح المي ائج الم ت نت د بين يط، فق اعز الخل ضلون الم ذين يف المربين ال ق ب ا يتعل وفيم

ابين  يط   % 96.4 -% 92.7م اعز الخل ضلون الم ذين يف ة ال ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ن إجم م

ًا                  ر إنتاج اعز األآث واألفضل  يقرون بأن أسباب تفضيلهم للماعز الخليط تعود لكون هذا النوع من الم

ربين      % 86آما أضـاف نحو     .  أنـواع الماعز األخرى   مقارنة مع سعرًا واألآثر والدة     من هؤالء الم

د نحو                    األمراض، في حين أآ ة اإلصابة ب ة          % 73سببًا آخر هو قل ى مستوى منطق ربين عل من الم

ى                     ببًا آخر يضاف إل اك س األسباب  الدراسة من إجمالي المربين الذين يفضلون الماعز الخليط أن هن
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م  . السابقة التي تجعلهم يفضلون الماعز الخليط وهو أن الماعز الخليط أقل تكلفة باإلنتاج          والجدول رق

  .يبين أسباب تفضيل المربين للماعز الخليط وعدد ونسبة المربين الذين أقروا بتلك األسباب) 71(
  

  بين الذين أقروا بتلك األسبابأسباب تفضيل المربين للماعز الخليط وعدد ونسبة المر). 71(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  51 6  12 5  6 7  7 2  6  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

7.32 2.44 8.54 8.54 7.32 6.10 14.63 7.32 62.20 

دة
وال

ر 
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

11.76 3.92 13.73 13.73 11.76 9.80 23.53 11.76 100.00 

  53  6  12  5  6  7  8  2  7  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

8.54 2.44 9.76 8.54 7.32 6.10 14.63 7.32 64.63 

جًا
نتا
ر إ
أآث

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

13.21 3.77 15.09 13.21 11.32 9.43 22.64 11.32 100.00 

  40  4  11  5  6  1  7  2  4  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

4.88 2.44 8.54 1.22 7.32 6.10 13.41 4.88 48.78 

اج
إلنت
 با
فة
تكل

ل 
أق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

10.00 5.00 17.50 2.50 15.00 12.50 27.50 10.00 100.00 

  52  6  11  5  6  7  8  2  7  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

8.54 2.44 9.76 8.54 7.32 6.10 13.41 7.32 63.41 

عر
لس
 با
ضل

أف
ذين      %    ربين ال من إجمالي الم

  أجابوا نفس سبب التفضيل
13.46 3.85 15.38 13.46 11.54 9.62 21.15 11.54 100.00 

  47  5  11  5  6  3  8  2  7  العدد
ذين      %  ربين ال من إجمالي الم

ي   انهم ف ادة قطع ون بزي يرغب
  منطقة الدراسة

8.54 2.44 9.76 3.66 7.32 6.10 13.41 6.10 57.32 

ض
مرا
األ
ة ب
صاب

ل إ
أق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا نفس سبب التفضيل

  

14.89 4.26 17.02 6.38 12.77 10.64 23.40 10.64 100.00 

 
  

ي                  : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقت
  .الماعز في األردن
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ي       يط ف اعز الخل ضيلهم للم باب تف ن أس دثوا ع ذين تح ربين ال سبة الم د أن ن بق نج ا س ومم
ة       ربين أن أسباب                 . المحافظات متقاربة جدًا من النسبة العام ع الم د جمي ثًال، أآ ان م ففي محافظة عم

ًا       تفضيلهم للماعز الخليط تعود إلى أنه األآثر إنتاجًا واألفضل سعراً           األمراض، علم ل إصابة ب  واألق
والبد .  وعجلون ، الزرقاء ، الكرك ، الطفيلة ،أن هذه األسباب أآدها جميع المربين في محافظات مأدبا        

ع  ، الكرك،من اإلشارة، إلى أن ثالث محافظات من المحافظات السابقة وهي مأدبا    والزرقاء أآد جمي
ود      المربين في العينة المدروسة أن سبب تفضيلهم للم        يط يع اعز         اعز الخل لخمسة أسباب، هي أن الم

األمراض      ، األفضل سعراً   ، األقل تكلفة باإلنتاج   ، األآثر إنتاجاً  ،الخليط األآثر والدة   ل إصابة ب . واألق
ًا                      ر إنتاج ر والدة واألآث في حين أن المربين في محافظة معان رآزوا على ثالثة أسباب، وهي األآث

ر من         جواألفضل سعرًا، أما في محافظة       د أآث ة المدروسة          % 78رش، فقد أآ ربين في العين من الم
ره                        ى غي يط عل اعز الخل تهم يفضلون الم سابقة والتي جعل في هذه المحافظة على األسباب الخمسة ال

  .من أنواع الماعز
  

ة             بوجودبينت نتائج المسح الميداني     آما     ربين في منطق  ستة أسباب رئيسية جعلت بعض الم
ون  ة اليرغب انهم، الدراس ادة قطع شملبزي الف، وت ة لألع ة العالي اج، التكلف ة لإلنت ة العالي  التكلف

ة، انحسار المراعي،                 ة متعب ة التربي . األمراض واألعالف المدعومة التغطي آل االحتياجات، عملي
ربين       %11.8وقد بلغت نسبة المربين الذين تحدثوا عن تلك األسباب نحو            ، علمًا أن جميع هؤالء الم

ا أن نحو       السببين التاليين، وهما التكلفة العالية لألعالف        رآزوا على  % 81.8وانحسار المرعى، آم
ر نحو           ا أق ة التغطي آل االحتياجات، بينم نهم أن  % 72.7منهم أآدوا على أن األعالف المدعوم م

انهم، في                     ادة قطع ون بزي تهم اليرغب حين  التكلفة العالية لإلنتاج وعملية التربية المتعبة هي التي جعل
ك        % 63.6أن  ود تل دم وج سي لع سبب الرئي ي ال راض ه ى أن األم دوا عل ربين أآ ؤالء الم ن ه م

  . الرغبة
  

ة    رت الدراس ود أي  وأظه دم وج ان   بع ات مع ي محافظ ربين ف ن الم رك، م اء، الك  ، الزرق
ذين                            ربين ال رة من الم سبة الكبي ه، في حين آانت الن ادة قطيع ه بزي وجرش قد تحدث عن عدم رغبت

دثوا  ك  تح تهم تل دم رغب ن ع ان،    ع ي عم ات، ه الث محافظ ي ث ة ف ا موزع ث  ،مأدب ة، حي  والطفيل
ان   ة عم ي محافظ سبة ف ذه الن اتراوحت ه الي % 45.5 -% 27.3بين م ن إجم دد م ي ع ربين ف الم

انهم       م    والجدول    .منطقة الدراسة الذين اليرغبون بزيادة قطع ربين في      ) 72(رق سبة الم ين عدد ون يب
  . اليرغبون بزيادة قطعانهم واألسباب الرئيسية لعدم هذه الرغبةمنطقة الدراسة الذين

  
  لماعز الخليط لأسباب عدم امتالك المربين  6-1-4

  

داني،            ات المسح المي ة الدراسة ع     ومن خالل تحليل بيان ربين في منطق ان   سؤال الم ا إذا آ م
يط أم ال           عندهم اعز الخل ع من الم ديهم قطي ة تحول دون أن يكون ل ات   ،   أسباب معين ين أن اإلجاب تب

آانت متقاربة بين اإليجاب والنفي، إذ بلغت نسبة المربين الذين أجابوا بأن هناك أسباب معينة تحول     
و      يط نح اعز الخل ن الم ان م ديهم قطع ون ل و    %50.5دون أن يك سبة نح ذه الن ت ه ين بلغ ي ح ، ف

  . هم لقطعان من الماعز الخليطبالنسبة للمربين الذين أجابوا بأنه التوجد أسباب تمنع ملكيت% 49.5
  
  
  
  



Th-6- 112األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  

  

عدد ونسبة المربين في منطقة الدراسة الذين اليرغبون بزيادة قطعانهم واألسباب ). 72(جدول رقم 
  .الرئيسية لعدم هذه الرغبة

  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

4  2 2  0 0  0 0  0 8  
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

36.36 18.18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.73 

ية
عال

ج 
نتا
اإل

ة 
كلف
ت

  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب 

50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

  دالعد
  

5  2  3  0  0  0  0  1  11  
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

45.45 18.18 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 100.00 

ف 
عال
األ

ة 
كلف
ت

ية
عال

  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب 

45.45 18.18 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 100.00 

  العدد
  

4  2  2  0  0  0  0  1  9  
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

  

36.36 18.18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 81.82 

ة 
وم
دع
الم

ف 
عال
األ

ي 
غط
الت ات

اج
حتي
اال

ل 
آ

ذين    %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب

  

44.44 22.22 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 100.00 

  العدد
  

4  2  1  0  0  0  0  1  8  
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

36.36 18.18 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 72.73 

بة
متع

ة 
ربي
الت

ة 
ملي
ع

  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب

50.00 25.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 100.00 

  العدد
  

5 2 3 0 0 0 0 1 11 
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

45.45 18.18 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 100.00 

عي
مرا
 ال
ار
ص
نح
ا

  

ذين    %  ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب

45.45 18.18 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 100.00 

  العدد
  

3 0 3 0 0 0 0 1 7 
ي %  ربين ف الي الم ن إجم م

ون   ذين يرغب ة ال ة الدراس منطق
  بزيادة قطعانهم

27.27 0.00 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 63.64 

ض
مرا
األ

ذين    %    ربين ال الي الم ن إجم م
  أجابوا عن نفس السبب

42.86 0.00 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 100.00 

  

ي                           : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب
  .الماعز في األردن
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ونالحظ أن النسبة الكبيرة من المربين الذين تحدثوا عن األسباب التي تحول دون أن يكون                  
اء               لديهم قطيع من ال    سبة   ماعز الخليط ترآزت في ثالث محافظات، هي الزرق ون  ،  %29.8بن عجل

ان ،21.3% و    %17 ومع ات نح ذه المحافظ ي ه سبتهم ف ت ن ث بلغ ـن % 68، حي الي مـ دد إجم ع
ك األسباب         ذين تحدثوا عن عدم وجود سبب             . المربين الذين أقروا بوجود تل ربين ال سبة للم ا بالن أم

سبتهم نحو      معين يحول دون أن يكون لديهم        الي   % 70قطيع من الماعز الخليط، فقد بلغت ن من إجم
د         عدد   يط، وق اعز الخل ان من الم ة قطع المربين الذين تحدثوا عن عدم وجود أسباب تمنعهم من ملكي

رش        ي ج ات، ه الث محافظ ي ث سبة ف ذه الن زت ه سبة ترآ رك % 28.3بن ان % 26.1والك وعم
ديهم   يبين مدى إجابة ا) 73(رقم  والجدول   %.15.2 لمربين عن األسباب التي تحول دون أن يكون ل

  .قطيع من الماعز الخليط
  

حول األسباب التي تحول دون أن يكون لديهم ) نعم او ال(نسبة المربين الذين اجابوا ). 73(جدول رقم 
  .قطيع من الماعز الخليط

  

 المحافظة
  جموعالم  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

2  5 6  8 0  14 2  10 47  

ربين %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

  

2.15 5.38 6.45  8.60 0.00  15.05 2.15  10.75 50.54  

عم
ن

  

ربين %  الي الم ن إجم م
  "نعم" الذين أجابوا بـ 

  

4.26 10.64 12.77 17.02 0.00 29.79 4.26 21.28 100.00 

  العدد
  

7  3  4  2  12  0  13  5  46  

ربين %  الي الم ن إجم م
  في منطقة الدراسة

  

7.53 3.23 4.30 2.15 12.90 0.00 13.98  5.38  49.46  

  ال
ربين %  الي الم ن إجم م

  "ال " الذين أجابوا بـ 
  

15.22 6.52 8.70 4.35 26.09 0.00 28.26 10.87 100.00 

  

صدر اعز ا        : الم ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح داني ألث سح المي ات الم صادي      بيان ع االقت ى الوض دي عل اعز البل شامي والم ل
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
  

د                       يط، فق اعز الخل ان من الم ربين من قطع ة الم وفيما يتعلق باألسباب التي تحول دون ملكي
 ، غالء أسعارها    ،توفر األعالف عدم  : بينت نتائج المسح الميداني أنها تنحصر في سبعة أسباب، هي         

ة المرعى    ، قلة األيدي العاملة   ، عدم توفر رأس المال    ،اية البيطرية قلة الرع  اعز       ، قل  غالء أسعار الم
دي       ،الشامي اعز البل اج الم ان   .  وقلة إنت ذي يحول دون أن يكون               وآ ربين وال رأي الم سبب األول ب ال

ه عدم  %77 نحو  تهملديهم قطعان من الماعز الخليط هو عدم توفر رأس المال، حيث بلغت نسب       ، يلي
ة    % 57.5 وغالء أسعار الماعز الشامي      %66األعالف وغالء أسعارها    توفر   وقلة الرعاية البيطري
دي، حيث بلغت                     %31.9وقلة المرعى   % 36.2 اعز البل اج الم ة إنت ة وقل دي العامل ة األي رًا قل  وأخي

  . %2.13  نحونسبة المربين الذين تحدثوا عن هذين السببين
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سية الخمسة التي تحول                النسبة الكبيرة من  ترآزت      المربين التي تحدثت عن األسباب الرئي
ان                   اء ومع يط في محافظتي الزرق اعز الخل ففي محافظة   . دون أن يكون لدى المربين قطعان من الم

اء تراوحت  ين الزرق سبة ب ذه الن ا  % 100 -% 57ه ة، بينم ذه المحافظ ي ه ربين ف الي الم ن إجم م
ين   تراوحت هذه النسبة في محافظة معان        ذه المحافظة،            % 70 -% 10ب ربين في ه الي الم من إجم

ين   ا ب ي محافظة مأدب سبة ف ذه الن ين تراوحت ه ي ح ين % 50 -% 12.5ف ة ب ي محافظة الطفيل وف
افظتين       عدد  من إجمالي   % 40 -% 10 د من اإلشارة،      . المربين في آل محافظة من هاتين المح والب

سباب التي تحول دون أن يكون لدى المربين قطعان         إلى أن نسبة المربين الذين تحدثوا عن بعض األ        
من إجمالي المربين الذين    % 53 -% 52من الماعز الخليط وصلت في محافظة الزرقاء وحدها إلى          

اعز                    تحدثوا عن تلك األسباب في منطقة الدراسة وخاصة فيما يتعلق بقلة المرعى وبغالء أسعار الم
م يجد ال            ة أخرى ل م اليمتلكون        الشامي، إال أنه من ناحي ون في محافظة الكرك أي سبب يجعله مرب

ان في أي وقت                           ك القطع ى تل انهم الحصول عل وا أن بإمك م أجمع ل آله قطعان من الماعز الخليط، ب
  .ودون أية أسباب تمنعهم من ذلك

  
ا نجد       وإذا ما    أردنا معرفة ترتيب األسباب السابقة حسب آراء المربين في آل محافظة، فإنن

ه آل من                   أن سبب عدم     ان، يلي توفر األعالف وغالء أسعارها يأتي بالمرتبة األولى في محافظة عم
ة   ة البيطري ة الرعاي باب قل ة  ،أس دي العامل ة األي ى ، قل ة المرع شامي   ، قل اعز ال عار الم الء أس  وغ

ربين في محافظة                    سبة للم بالمرتبة الثانية، بينما يأتي سبب عدم توفر رأس المال بالمرتبة األولى بالن
ة         م رًا قل شامي، وأخي اعز ال عار الم الء أس م غ عارها، ت الء أس الف وغ وفر األع دم ت ه ع ا، يلي أدب

ه عدم                      ة، يلي ى في محافظة الطفيل ة األول وفر األعالف بالمرتب أتي سبب عدم ت المرعى، في حين ي
ا                     ة المرعى وغالء أسعار الم أتي أسباب قل رًا ت عز توفر رأس المال، ثم قلة الرعاية البيطرية، وأخي

م    والجدول   .الشامي وقلة إنتاج الماعز البلدي بالمرتبة الرابعة       يوضح األسباب التي تحول        ) 74(رق
  .دون أن يكون لدى المربين قطعان من الماعز الخليط

  
ى     ة األول أتي بالمرتب ال ي وفر رأس الم دم ت د أن سبب ع ة المحافظات، فنج سبة لبقي ا بالن أم

ان    ات مع ي محافظ ربين ف سبة للم الء     بالن الف وغ وفر األع دم ت أتي ع ا ي ون، بينم رش وعجل وج
ة            ة أسعارها بالمرتبة الثانية في هذه المحافظات، وتأتي قلة الرعاية البيطري ضًا في    بالمرتب ى أي  األول

ة    ون بالمرتب ة عجل ي محافظ ة ف ة الثالث أتي بالمرتب ا ت ة جرش، لكنه ة ومحافظ ي محافظ سة ف الخام
  .ك ذليبين) 75(رقم والجدول . معان

  
  أسعار منتجات الماعز  6-1-5

  

ين                 رق ب اك ف ان هن ا إذا آ ربين عم دى سؤال الم من خالل تحليل بيانات المسح الميداني، ول
ين   أسعار منتجات الماعز البلدي والشامي والخليط        ذا          % 95أن نحو    تب ة به ديهم معرف ربين ل من الم

ان              ع محافظات هي عم ربين في أرب ع الم ًا أن جمي دوا أن   ، الكرك ،ان مع ،الفرق، علم اء أآ  والزرق
ربين في آل من          % 93 ذلك أآثر من      وضحهناك فرقًا في أسعار منتجات الماعز، في حين          من الم

ربين    % 75من المربين في محافظة الطفيلة، ونحو        % 90محافظتي جرش وعجلون، ونحو      من الم
اعز       بالفرق بي يبين مدى معرفة المربين     ) 76(رقم  والجدول  . في محافظة مأدبا   ن أسعار منتجات الم

  .البلدي والشامي والخليط في منطقة الدراسة
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  .األسباب التي تحول دون أن يكون لدى المربين قطعان من الماعز الخليط). 74(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  31 4  2 9  0 6  4 4  2  العدد
 33.33 4.30 2.15 9.68 0.00 6.45 4.30 4.30 2.15  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
6.45 12.90 12.90 19.35 0.00 29.03 6.45 12.90 100.00 

ف 
عال
األ

ر 
وف
م ت
عد

ها
ار
سع
ء أ
غال
و

  

ود     %  روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  ابتلك األسب

4.26 8.51 8.51 12.77 0.00 19.15 4.26 8.51 65.96 

  17  2  2  8  0  1  3  0  1  العدد
 18.28 2.15 2.15 8.60 0.00 1.08 3.23 0.00 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
5.88 0.00 17.65 5.88 0.00 47.06 11.76 11.76 100.00 

ة 
عاي
لر
ة ا
قل

ية
طر
لبي
ا

ود     %    روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

2.13 0.00 6.38 2.13 0.00 17.02 4.26 4.26 36.17 

  36  5  2  13  0  7  4  5  0  العدد
 38.71 5.38 2.15 13.98 0.00 7.53 4.30 5.38 0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    % ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم  م

  السبب
0.00 13.89 11.11 19.44 0.00 36.11 5.56 13.89 100.00 

س 
 رأ
فر
تو

دم 
ع

ال
الم

  

ود     %  روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

0.00 10.64 8.51 14.89 0.00 27.66 4.26 10.64 76.60 

  1  0  0  0  0  0  0  0  1  العدد
 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.08  ربين في منطقة الدراسةمن إجمالي الم% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
100.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

ملة
لعا
ي ا
أليد
ة ا
قل

  

ود     %  روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 

 15 2 0 8 0 2 1 1  1  العدد
 16.13 2.15 0.00 8.60 0.00 2.15 1.08 1.08 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
6.67 6.67 6.67 13.33 0.00 53.33 0.00 13.33 100.00 

عى
مر
 ال
قلة

ود     %    روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

2.13 2.13 2.13 4.26 0.00 17.02 0.00 4.26 31.91 

 27 4 0 14 0 4 1 3  1  العدد
 29.03 4.30 0.00 15.05 0.00 4.30 1.08 3.23 1.08  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
3.70 11.11 3.70 14.81 0.00 51.85 0.00 14.81 100.00 

ز 
اع
الم

ر 
سعا

ء أ
غال

مي
شا
ال

ود     %    روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

2.13 6.38 2.13 8.51 0.00 29.79 0.00 8.51 57.45 

 1 0 0 0 0 0 1 0  0  العدد
 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00  0.00  من إجمالي المربين في منطقة الدراسة% 
س    %  ديهم نف ذين ل ربين ال الي الم ن إجم م

  السبب
0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

ز 
اع
الم

ج 
نتا
ة إ
قل

دي
لبل
ا

  

ود     %  روا بوج ذين أق ربين ال الي الم ن إجم م
  تلك األسباب

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 

  

لخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتماعي لمربي الماعز في بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي ل    : المصدر
  .األردن
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  .ترتيب األسباب التي تحول دون أن يكون لدى المربين قطعان من الماعز الخليط). 75(جدول رقم 
  
  

 األسباب
  
  

  المحافظة

عدم توفر 
األعالف 
وغالء 
  أسعارها

قلة الرعاية 
  ريةالبيط

عدم توفر 
  رأس المال

قلة األيدي 
  العاملة

قلة 
  المرعى

غالء أسعار 
الماعز 
  الشامي

قلة إنتاج 
الماعز 
  البلدي

  -  2 2  2 - 2  1  عمان
  -  3 4  - 1 -  2  مأدبا
  4  4 4  -  2  3  1  الطفيلة
  -  3 4  -  1  5  2  معان
  -  -  -  -  - -  -  الكرك
  -  1  4  -  2 4  3  الزرقاء
  -  -  -  - 1 1  1  جرش
  -  2  3  - 1 3  2  عجلون

  

  
صادي                : المصدر ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل ر التحسين ال داني ألث بيانات المسح المي

  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
  
  

  .مدى معرفة المربين بالفرق بين أسعار منتجات الماعز البلدي والشامي والخليط ). 76(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  88 14  14 14  12 10  9 6  9  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
9.68 6.45 9.68  10.75 12.90  15.05 15.05  15.05 94.62  

عم
ن

ربين %    الي الم ن إجم م
ة  ديهم معرف ذين ل ال

  بالفرق بين األسعار

10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 100.00 

  5  1  1  0  0  0  1  2  0  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
0.00 2.15 1.08 0.00 0.00 0.00 1.08  1.08  5.38  

ربين %   ال الي الم ن إجم م
ة        ديهم معرف يس ل الذين ل

  "بالفرق بين األسعار 

0.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 100.00 

  

اعي       : المصدر بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
  .لمربي الماعز في األردن

  
ين   ا ب ربين أن آم عار الم د       أس سبة للموالي عرًا بالن ى س ي األدن دي ه اعز البل ات الم منتج

اعز                وللحليب على حٍد سواء،     و ين منتجات الم ى سعرًا ب سواء  أن منتجات الماعز الشامي هي األعل
  أن أسعار منتجات الماعز الخليط بالنسبة للمواليد وللحليب آما آانت للمواليد أو للحليب، 
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اعز األخرى          سبة المر       . هي أسعار متوسطة بين أسعار منتجات الم ى أن ن د من اإلشارة، إل بين والب
ة المحافظات هي          أسعار  الذين تحدثوا عن تلك الفروق بين        ة وفي آاف منتجات الماعز بأنواعه الثالث

دي       اعز البل ات الم ين منتج الفرق ب رفتهم ب دى مع ول م آرائهم ح دوا ب ذين أب ربين ال سبة الم س ن نف
  .يوضح ذلك) 77(والجدول . والشامي والخليط

  

  .اعز حسب آل نوعترتيب أسعار منتجات الم). 77(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
 المجموع عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد

ليد
وا
م

  

األدنى 
  سعرًا

  
%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 

دي 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد
بل

  

يب
حل

 

األدنى 
  سعرًا

  
%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 

 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد

ليد
وا
م

 

األعلى 
  سعرًا

  

%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 

مي 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد
شا

  

يب
حل

 

األعلى 
  سعرًا

  

%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 

 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد

ليد
وا
م

 

متوسط 
  السعر

  

%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 

يط 88 14 14 14 12 10 9 6 9 العدد
خل

  

يب
حل

 

متوسط 
  السعر

  

%  10.23 6.82 10.23 11.36 13.64 15.91 15.91 15.91 94.62 
  
  

اعي       : المصدر بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقتصادي واالجتم
  .لمربي الماعز في األردن

  

  الخدمات التي تقدم لمربي الثروة الحيوانية  6-2
    

م الخدمات التي        بينت نتائج المسح الميداني، ولدى سؤال المربين في منطقة الدرا          سة عن أه
وفير القروض    ،توفير اللقاحات  و توفير األعالف تُقّدم لهم، أآدوا أن هذه الخدمات هي          ،المصرفية  ت

شامي  اعز ال ور الم وفير ذآ ادية،ت شرات اإلرش دريب والن ذين   الت ربين ال سبة الم د تراوحت ن ، وق
ى الت     %. 91.4 -% 41.9تحدثوا عن تلك الخدمات بين       ة األول م         فالخدم ربين حسب رأيه دم للم ي ُتق

ًا         % 91.4هي توفير اللقاحات، حيث بلغت نسبتهم نحو         من إجمالي المربين في منطقة الدراسة، علم
ان  ي خمس محافظات عم ربين ف ع الم ة، أن جمي رك،  ،الطفيل ذه ،جرشالك أن ه روا ب ون أق  وعجل

سبتهم         والخدمة الثانية التي تحدث عنها المربون هي توفير       . الخدمة تقدم لهم    األعالف، حيث بلغت ن
ربين في                     % 83نحو   ع الم ة جمي ذه الخدم د تحدث عن ه من إجمالي المربين في منطقة الدراسة، وق

ذآورة أعاله،  سة الم ة  المحافظات الخم ي العين ربين ف سبة الم ي بلغت ن ون الت دا محافظة عجل ماع
ا من      أما الخدمة التي أتت بالمرت. %93ن تحدثوا عن تلك الخدمة نحو   الذي ة من حيث ترتيبه بة الثالث

ذين                           ربين ال سبة الم وفير القروض المصرفية، حيث بلغت ن ة الدراسة فهي ت قبل المربين في منطق
م             %48تحدثوا عن تلك الخدمة نحو       ا ل ان والكرك، بينم ، وقد أآدها جميع المربين في محافظتي عم

ر         ُيقر أي مربي في محافظة معان بهذه الخدمة، في حين أن مربياً            اء أق  واحدًا فقط في محافظة الزرق
ذه ال           ين           بها، وتراوحت نسبة المربين الذين تحدثوا عن ه ة المحافظات ب ة في بقي % 20-%8.9خدم

  . من إجمالي المربين الذين تحدثوا عن تلك الخدمة
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م                   و   ا له تم توفيره شامي ي اعز ال أن ذآور الم  بلغت نحو    ،نجد أن نسبة المربين الذين أقروا ب
ة من                      ، و 44% ذه الخدم روا به ذين أق ربين ال قد جاءت محافظة الكرك بالمرتبة األولى من حيث الم

 %14.6بنسبة  تليها محافظة عمان     إجمالي المربين الذين تحدثوا عن هذه الخدمة في منطقة الدراسة         
ا                          سبة في آل منه ذه الن ون، حيث بلغت ه اء وعجل ا والزرق ا  %. 12.2ومن ثم محافظات مأدب وفيم

ة نحو                     يتعلق   ذه الخدم روا به ذين أق ربين ال سبة الم بخدمة التدريب والنشرات اإلرشادية، فقد بلغت ن
ان            42% افظتي مع ي مح م ف ن ث رش، وم رك وج افظتي الك ي مح سبة ف ذه الن زت ه ث ترآ ، حي

ان أن      والزرقاء، علمًا أنه لم يذآر أي    وعجلون، يليها محافظتي الطفيلة    ربين في محافظة عم  من الم
روة            ) 78(رقم   والجدول   .لنشرات اإلرشادية تقدم لهم   التدريب وا  ي الث دم لمرب ين الخدمات التي تق يب

  .الحيوانية في منطقة الدراسة
  

  .الخدمات التي تقدم لمربي الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة ). 78(جدول رقم 
  

 المحافظة
  وعالمجم  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  77 14  15 8  12 2  10 7  9  العدد
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
9.68  7.53 10.75  2.15 12.90  8.60 16.13  15.05 82.80  

ف
عال
األ

ر 
وفي
ت

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
س  ن نف ابوا ع ذين أج ال

  الخدمة

11.69 9.09 12.99 2.60 15.58 10.39 19.48 18.18 100.00 

  85  15  15  8  12  9  10  7  9  عددال
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
9.68 7.53 10.75 9.68 12.90 8.60 16.13  16.13  91.40  

ات
اح
للق
ر ا
وفي
ت

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
س  ن نف ابوا ع ذين أج ال

  الخدمة

10.59 8.24 11.76 10.59 14.12 9.41 17.65 17.65 100.00 

  45  9  4  1  12  0  6  4  9  العدد
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
9.68  4.30  6.45  0.00  12.90  1.08  4.30  9.68  48.39  

ض 
رو
الق

ر 
وفي
ت

ية
رف
ص
الم

  
ربين  %  الي الم ن إجم م

س  ن نف ابوا ع ذين أج ال
  الخدمة

20.00 8.89 13.33 0.00 26.67 2.22 8.89 20.00 100.00 

  41  5  4  5  11  3  2  5  6  العدد
ي من %  ربين ف الي الم إجم

  منطقة الدراسة
6.45 5.38 2.15 3.23 11.83 5.38 4.30  5.38  44.09  

ز 
اع
الم

ر 
آو
ر ذ
وفي
ت

مي
شا
ال

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
س  ن نف ابوا ع ذين أج ال

  الخدمة

14.63 12.20 4.88 7.32 26.83 12.20 9.76 12.20 100.00 

  39  5  8  4  10  5  4  3  0  العدد
ربين %  الي الم ي من إجم ف

  منطقة الدراسة
0.00  3.23  4.30  5.38  10.75  4.30  8.60  5.38  41.94  

ت 
شرا

الن
 و
يب
در
الت

ية
شاد

الر
ا

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
س  ن نف ابوا ع ذين أج ال

  الخدمة

0.00 7.69 10.26 12.82 25.64 10.26 20.51 12.82 100.00 

  

د            : المصدر ي          بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البل اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت ي عل
  .الماعز في األردن
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ع                   د جمي ك الخدمات، أآ م تل دم له من ناحية أخرى، ولدى سؤال المربين عن الجهات التي تق

 ،المربين الذين تحدثوا عن هذه الجهات بأنها تنحصر في ست جهات، هي وزارة الصناعة والتجارة               
راض ،وزارة الزراعة وطني للبحث ، محطات وزارة الزراعة،الزراعي مؤسسة اإلق ز ال  والمرآ

ة                ذين تحدثوا عن الخدمات المقدم ربين ال ع الم ى أن جمي واإلرشاد الزراعي، والبد من اإلشارة، إل
وفير القروض              وفير اللقاحات وت وفير األعالف وت ى ت ة األول سبة للخدمات األربع لهم، وخاصة بالن

ى وزارة              المصرفية وتوفير ذآور الماعز الش     ة األول امي هم أنفسهم الذين أجابوا عن الجهات األربع
الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ومؤسسة اإلقراض الزراعي ومحطات وزارة الزراعة التي                   

ربين تصل     . في المحافظات  تقدم تلك الخدمات، وهذا األمر ينطبق على المربين     سبة من الم إال أن ن
وطني للبحوث     أآدوا أن المرآز ا   % 47إلى نحو    اد ل ي           واإلرش دم بعض الخدمات لمرب  الزراعي تق

ن    م م ة ه ك الجه دثوا عن تل ذين تح ربين ال ؤالء الم ن ه ر م سم األآب ًا أن الق ة، علم روة الحيواني الث
ان،                         دا محافظة عم ة المحافظات، ماع ة في بقي سبة متقارب ا آانت الن محافظتي الكرك وجرش، بينم

ع التي ذآرت     حيث لم يذآر أي مربي من العينة         أن جهات أخرى تقدم الخدمات سوى الجهات األرب
  .يوضح ذلك) 79(رقم والجدول . أعاله

  
ا  آما بين المربون أن      شمل  أهم الخدمات التي يودون أن يتم الترآيز عليه وفير األعالف   : ت ت

دورات              وتخفيض سعرها وتوفير ذآور الماعز الشامي وتوفير الرعاية الصحية وتوفير القروض وال
اوز     م تتج سابق ل سؤال ال ى ال ابوا عل ذين أج ربين ال سبة الم ًا أن ن ادية، علم ة اإلرش %. 22التدريبي

سبتهم                 د بلغت ن  ،%21.5فبالنسبة للمربين الذين قالوا بضرورة توفير األعالف وتخفيض سعرها فق
و                  % 55منهم نحو    ى ضرورة ت زوا عل ذين رآ ربين ال سبة الم فير في محافظة الزرقاء، بينما بلغت ن

و    شامي نح اعز ال ور الم و  %19.4ذآ نهم نح سبة    % 72، م ت ن ضًا، بلغ اء أي ة الزرق ي محافظ ف
و      صحية نح ة ال وفير الرعاي ى ضرورة ت دوا عل ذين أآ ربين ال و %18.8الم نهم نح ي % 53، م ف

اء و    ون       % 11.8و% 17.7محافظة الزرق وفير       في محافظتي جرش وعجل سبة لضرورة ت ا بالن ، أم
س    ت ن د بلغ روض، فق و     الق ك نح ى ذل دوا عل ذين أآ ربين ال و  %14بة الم نهم نح ي % 61.6، م ف

ربين       ) 80(رقم  ، والجدول   %30.8 وعجلون   %30.8  بنسبة محافظتي الزرقاء  سبة الم يبين عدد ون
  .الذين عبروا عن آرائهم عن أهم الخدمات التي يودون أن تقدم لهم

  
ره، أب    بق ذآ ى ماس افته إل ودون إض ا ي ربين عم ؤال الم دى س ض ول نهم بع سم م دى ق

وفير األعالف                     ا، ت ذه األمور التي ذآروه ق، ومن ه دونها أن تتحق المالحظات على أموٍر هامة يري
ة   ،وتخفيض أسعارها  ة البيطري وفير األدوي وفير اإلشراف البيطري   ، ت اد الزراعي  ، ت وفير  ، اإلرش  ت

سقاية    ، عمل دورات تدريبية إرشادية    ،ذآور ماعز نقية   د   .  وتوفير مياه ال رة من      فق سبة الكبي أآدت الن
من  % 42هؤالء المربين على ضرورة توفير األعالف وتخفيض أسعارها، حيث بلغت نسبتهم نحو       

و        ًا أن نح ة، علم ة الدراس ي منطق ربين ف الي الم ي      % 80إجم ين ف ربين المقيم ن الم م م نهم ه م
رش   ات ج سبة محافظ ون %38.5بن ان %23.1 وعجل م    %18 وعم ات ل الث محافظ اك ث ، وهن

  .  والكرك، معان،تحدث أي مربي فيها عن أية مالحظة، وهي مأدباي
  
  
  



Th-6- 120األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  
  
  
  

  .الجهة المقدمة للخدمة لمربي الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة). 79(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
  البيان

  
  المجموع  عجلون  جرش  الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان

  77 14  15 8  12 2  10 7  9  العدد
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
9.68  7.53 10.75  2.15 12.90  8.60 16.13  15.05 82.80  

ة 
اع
صن
 ال
رة
وزا

رة
جا
الت
و

ربين  %    الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

11.69 9.09 12.99 2.60 15.58 10.39 19.48 18.18 100.00 

  85  15  15  8  12  9  10  7  9  العدد
ي م%  ربين ف الي الم ن إجم

  منطقة الدراسة
9.68 7.53 10.75 9.68 12.90 8.60 16.13  16.13  91.40  

عة
زرا
 ال
رة
وزا

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

10.59 8.24 11.76 10.59 14.12 9.41 17.65 17.65 100.00 

  45  9  4  1  12  0  6  4  9  العدد
ربين %  الي الم ي من إجم ف

  منطقة الدراسة
9.68  4.30  6.45  0.00  12.90  1.08  4.30  9.68  48.39  

ة 
سس

مؤ
ض 

قرا
اإل

عي
زرا
ال

ربين  %  الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

20.00 8.89 13.33 0.00 26.67 2.22 8.89 20.00 100.00 

  41  5  4  5  11  3  2  5  6  العدد
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
6.45 5.38 2.15 3.23 11.83 5.38 4.30  5.38  44.09  

رة 
وزا

ت 
طا
مح

عة
زرا
ال

ربين  %    الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

14.63 12.20 4.88 7.32 26.83 12.20 9.76 12.20 100.00 

  25  2  6  3  7  3  2  2  0  العدد
ي %  ربين ف الي الم من إجم

  منطقة الدراسة
0.00  2.15  2.15  3.23  7.53  3.23  6.45  2.15  26.88  

ي 
طن
لو
ز ا
رآ
الم

حث
للب

ربين  %    الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

0.00 8.00 8.00 12.00 28.00 12.00 24.00 8.00 100.00 

  العدد
  

0 3  4  5  10  4  13  5  44  

ي %  ربين ف الي الم من إجم
  منطقة الدراسة

  

0.00 3.23 4.30 5.38 10.75 4.30 13.98 5.38 47.31 

ي 
طن
لو
ز ا
رآ
الم

اد 
رش
اإل
 و
حث

للب
عي
زرا
ال

ربين  %  الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا عن نفس الجهة

  

0.00 6.82 9.09 11.36 22.73 9.09 29.55 11.36 100.00 

  
  

ي                           : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب
  .دنالماعز في األر

  
  
  
  
  
  
  

  



Th-6- 121األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  .عدد ونسبة المربين الذين عبروا عن آرائهم عن أهم الخدمات التي يودون أن تقدم لهم). 80(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  20 2  0 11  0 1  1 3  2  العدد
ربي  %  الي الم ن إجم ي  م ن ف

  منطقة الدراسة
2.15 3.23 1.08 1.08 0.00 11.83 0.00 2.15 21.51 

ف 
عال
األ

ر 
وفي
ت

ها
عر
 س
ض
خفي
وت

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس الخدمة

10.00 15.00 5.00 5.00 0.00 55.00 0.00 10.00 100.00 

  18  1  1  13  0  1  0  2  0  العدد
ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 2.15 0.00 1.08 0.00 13.98 1.08 1.08 19.35 

ر 
آو
ر ذ
وفي
ت

مي
شا
 ال
عز
لما
ا

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس الخدمة

0.00 11.11 0.00 5.56 0.00 72.22 5.56 5.56 100.00 

  17  2  3  9  0  1  1  1  0  العدد
ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 9.68 3.23 2.15 18.28 

ة 
عاي
لر
ر ا
وفي
ت

ية
صح

ال
ذين      %    ربين ال من إجمالي الم

  أجابوا عن نفس الخدمة
0.00 5.88 5.88 5.88 0.00 52.94 17.65 11.76 100.00 

 13 4 0 4 0 1 1 2 1  العدد
ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
1.08 2.15 1.08 1.08 0.00 4.30 0.00 4.30 13.98 

ض
رو
الق

ر 
وفي
ت

  

ذين     من إجما %  ربين ال لي الم
  أجابوا عن نفس الخدمة

7.69 15.38 7.69 7.69 0.00 30.77 0.00 30.77 100.00 

 1 0 0 0 0 1 0 0 0  العدد
ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م

  منطقة الدراسة
0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 

ة 
يبي
در
ت ت

ورا
د

ية
شاد

إر
ذين      %    ربين ال من إجمالي الم

   نفس الخدمةأجابوا عن
0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 

  

ي                      : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت دي عل بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البل
  .الماعز في األردن

  
ربين  % 19.4 نحو   أن) 81(من الجدول رقم    ويتضح   دون    من الم وفير      يؤآ ى ضرورة ت عل

و  نهم نح ة، م ة البيطري رش % 95األدوي ات ج ي محافظ اء  ،%55.6ف ان  ،%27.8الزرق وعم
ى       ، والكرك فلم يدلوا بآرائهم    ، معان ،، أما المربين في محافظات مأدبا     11.1% والبد من اإلشارة، إل

ربين  سبة من الم اك نفس الن ة%19.4بلغت أن هن ي منطق ربين ف الي الم  الدراسة طالبت  من إجم
نهم نحو      ربين       % 78بضرورة توفير ذآور ماعز نقية، م ًا أن الم اء، علم ين في محافظة الزرق مقيم

ة مالحظات           وفي محافظتي مأدبا     م يتحدثوا عن أي ة ل وفير اإلشراف البيطري          . الطفيل سبة لت ا بالن أم
ة الدر   عدد  من  % 7.5واإلرشاد الزراعي، فقد أآد عليه نحو        ربين في منطق نهم  % 85.7اسة،  الم م

اء، في حين               د نحو      في محافظة جرش، وبقية المربين هم من محافظة الزرق ربين    % 5.4 أآ من الم
د ترآزت                  ادية، وق ة اإلرش دورات التدريبي ى ال ز عل سبة في محافظات        على ضرورة الترآي ذه الن ه

ون    %40 وجرش   %40بنسبة  عمان   ا أن     %20 وعجل ربين       ، آم سبة من هؤالء الم ة  البانفس الن لغ
سقاية،      5.4% اه ال وفير مي رورة ت ى ض زوا عل رش و   % 80 رآ ة ج ي محافظ نهم ف ي % 10م ف

  . محافظة الطفيلة
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  .عدد ونسبة المربين الذين أبدوا بمالحظاتهم على بعض األمور التي يريدونها أن تتحقق). 81(جدول رقم 
  

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  العدد
  

7  0 3  0 0  5 15  9 39  

ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

7.53  0.00 3.23  0.00 0.00 5.38 16.13  9.68 41.94  

ف 
عال
األ

ر 
وفي
ت

ها
ار
سع
ض أ

خفي
وت

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

17.95 0.00 7.69 0.00 0.00 12.82 38.46 23.08 100.00 

  العدد
  

2  0  1  0  0  5  10  0  18  

ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

2.15 0.00 1.08 0.00 0.00 5.38 10.75  0.00 19.35  

ة 
وي
ألد
ر ا
وفي
ت

ية
طر
لبي
ا

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

11.11 0.00 5.56 0.00 0.00 27.78 55.56 0.00 100.00 

  العدد
  

0  0  0  0  0  1  6  0  7  

ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  6.45  0.00 7.53  

ف 
شرا

اإل
ر 
وفي
ت ال

اد 
رش
اإل
 و
ري
يط
ب

عي
زرا
ال

ذين      %    ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 0.00 100.00 

  لعددا
  

1  0  0  1  0  14  1  1  18  

ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

1.08 0.00 0.00 1.08 0.00 15.05 1.08  1.08  19.35  

ز 
اع
 م
ور
ذآ

ر 
وفي
ت

ية
نق

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

5.56 0.00 0.00 5.56 0.00 77.78 5.56 5.56 100.00 

  العدد
  

2  0  0  0  0  0  2  1  5  

ي    %  ربين ف الي الم ن إجم م
  منطقة الدراسة

2.12  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15  1.08  5.38  
ت 
ورا
ل د
عم

ية
شاد

 إر
ية
ريب
تد

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 20.00 100.00 

  العدد
  

0  0  1  0  0  0  4  0  5  

ربين  %  الي الم ن إجم ي  م  ف
  منطقة الدراسة

0.00 0.00 1.08  0.00 0.00 0.00 4.30  0.00 5.38  

ية
سقا

 ال
ياه
 م
ير
وف
ت

  

ذين      %  ربين ال من إجمالي الم
  أجابوا عن نفس المشكلة

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 100.00 

  
  

دي ع                 : المصدر اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ي          بيانات المسح الميداني ألثر التحسين الوراثي للخلط ب اعي لمرب صادي واالجتم ى الوضع االقت ل
  .الماعز في األردن

  
  
  
  
  
  



Th-6- 123األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  مدى استمرارية أبناء المربين في تربية الماعز  6-3
    

 سؤال المربين عن مدى رغبتهم في استمرار أبنائهم         ومن خالل بينت نتائج المسح الميداني،       
اعز،  ة الم ينبتربي و ب أنهم% 58 نح ذه  ب ائهم به تمرار أبن ون باس نهم  يرغب ة، م ن % 100التربي م

ابوا           % 24.1% (93المربين في محافظة الكرك، ونحو        ذين أج ربين ال الي الم م " من إجم في  ") نع
ابوا          % 13نحو  % (70محافظة الزرقاء، و   م " من إجمالي المربين في منطقة الدراسة الذين أج ") نع

  .من المربين في محافظة الطفيلة
  

و        سبتهم            أما بالنسبة للمربين الذين اليرغب د بلغت ن اعز، فق ة الم ائهم بتربي ن في استمرار أبن
ربين    % 23.1% (90من إجمالي المربين في منطقة الدراسة، منهم نحو      % 42نحو   الي الم من إجم

الي   % 25.6% (67من المربين في محافظة معان، و     ") ال"في منطقة الدراسة الذين أجابوا       من إجم
ابوا         ذين أج الي    % 15.4% (67، و  في محافظة جرش      ")ال "المربين في منطقة الدراسة ال من إجم
ان، و  ") ال"المربين في منطقة الدراسة الذين أجابوا      % 18نحو  % (47من المربين في محافظة عم

م   والجدول   .  في محافظة عجلون   ")ال"ي منطقة الدراسة الذين أجابوا      من إجمالي المربين ف    ) 82(رق
  .م بتربية الماعزيبين مدى رغبة المربين في استمرار أبنائه

  

  .مدى رغبة المربين في استمرار أبنائهم في تربية الماعز). 82(جدول رقم 
  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  54 8  5 13  12 1  7 5  3  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
3.23 5.38 7.53  1.08 12.90  13.98 5.38  8.60 58.06  

عم
ن

ربين %    الي الم ن إجم م
ابوا     م " الذين أج في  " نع
  منطقة الدراسة

5.56 9.26 12.96 1.85 22.22 24.07 9.26 14.81 100.00 

  39  7  10  1  0  9  3  3  6  العدد
ربين %  الي الم ن إجم م

  في منطقة الدراسة
6.45 3.23 3.23 9.68 0.00 1.08 10.75  7.53  41.94  

ن%   ال ربين م الي الم  إجم
ابوا  ذين أج ي " ال" ال ف
  منطقة الدراسة

15.38 7.69 7.69 23.08 0.00 2.56 25.64 17.95 100.00 

  

صدر صادي          : الم ع االقت ى الوض دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح داني ألث سح المي ات الم بيان
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن

  
م حصرها                 أما   اعز، ت  فيما يتعلق باألسباب التي دعت المربين في استمرار أبنائهم بتربية الم

 ،وجود مصدر آخر    عدم  ،توفر سبل العيش   : وتشملمن قبل هؤالء المربين بثالثة أسباب رئيسية،        
د       ادات والتقالي ى الع ا . الحفاظ عل سبة الم      بينم اعز ي            بلغت ن ذين تحدثوا عن أن الم وفر سبل   ربين ال

يش ال ع        % 91ع نهم جمي ة، م ائهم بالتربي تمرار أبن ة باس دهم الرغب ذين عن ربين ال الي الم ن إجم م
ي محافظة الكر  ربين ف سبب  % 24.5 (كالم ذين تحدثوا عن نفس ال ربين ال الي الم ونحو ) من إجم

ر% 64 ن الم اء  بم ة الزرق ي محافظ و % 18.4ين ف ا  % 62.5ونح ة مأدب ي محافظ ربين ف ن الم م
س %. 10.2مربين في محافظة الطفيلة     من ال % 50 و 10.2% ذين تحدثوا عن أن     ـأما ن ربين ال بة الم
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د بلغت                       اعز، فق ة الم اءهم بتربي عدم وجود مصدر آخر هو الذي دفعهم للقول بضرورة استمرار أبن
يقيمون في ثالث   % 65ين الراغبين باستمرار أبناءهم بالتربية، منهم نحو        بمن إجمالي المر  % 68.5

اء محافظات، هي الز سبب % 35.1(رق دثوا عن نفس ال ذين تح ربين ال الي الم ن إجم ون ) م وعجل
د                    %. 13.5 وجرش   16.2% ادات والتقالي ى الع اظ عل الوا أن الحف ذين ق ربين ال سبة الم في حين أن ن

يقيمون في    % 60، منهم   %65هو الذي يجعلهم يرغبون باستمرار أبنائهم بتربية الماعز بلغت نحو           
اء   ثالث محافظات، هي الزر    ون    ،%25.7ق ة    ،%17.1 عجل م   والجدول   . %17.1 والطفيل ) 83(رق

  .يوضح ذلك
  

  عدد ونسبة المربين الذين يودون أن يستمر أبنائهم بتربية الماعز ). 83(جدول رقم 
  .حسب األسباب الموجبة لذلك

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  الطفيلة  مأدبا  عمان  البيان

  49 6  5 9  12 3  5 5  4  العدد
من إجمالي المربين الذين    %

ائهم   تمرار أبن ودون اس ي
  بالتربية

7.41 9.26 9.26 5.56 22.22 16.67 9.26 11.11 90.74 

ل 
سب

ر 
وف
ت

ش
لعي
ا

  

من إجمالي المربين الذين    %
  أجابوا نفس السبب 

8.16 10.20 10.20 6.12 24.49 18.37 10.20 12.24 100.00 

  37  6  5  13  1  3  2  3  4  العدد
من إجمالي المربين الذين    %

ائهم   تمرار أبن ودون اس ي
  بالتربية

7.41 5.56 3.70 5.56 1.85 24.07 9.26 11.11 68.52 

ر 
صد
 م
ود
وج

دم 
ع

خر
آ

  

ربين  %  الي الم ن إجم م
  الذين أجابوا نفس السبب

10.81 8.11 5.41 8.11 2.70 35.14 13.51 16.22 100.00 

  35  6  4  9  1  2  6  3  4  العدد
من إجمالي المربين الذين    %

ائهم   تمرار أبن ودون اس ي
  بالتربية

7.41 5.56 11.11 3.70 1.85 16.67 7.41 11.11 64.81 

ى 
عل

ظ 
حفا
ال

الي
لتق
وا

ت 
ادا
الع

  د
ذين     ربين ال الي الم ن إجم م

  أجابوا نفس السبب
11.43 8.57 17.14 5.71 2.86 25.71 11.43 17.14 100.00 

  
  

ي                بيانات المسح الم  : المصدر اعي لمرب صادي واالجتم يداني ألثر التحسين الوراثي للخلط بين الماعز الشامي والماعز البلدي على الوضع االقت
  .الماعز في األردن

  
  

سم آخر                        ا ق داني أن األسباب التي تحدث عنه ومن ناحية أخرى، فقد بينت نتائج المسح المي
ائهم بت   تمرار أبن ون باس م اليرغب ي تجعله ربين والت ن الم باب   م ة أس ي ثالث اعز تنحصر ف ة الم ربي

ة حة   غير ُمرب  ،ُمربحةرئيسية، هي أنها غير      اء     ،ومتعب ة األبن رأي    .  وعدم رغب سبب األول ب ان ال وآ
من  % 77هؤالء المربين هو عدم رغبة األبناء، حيث بلغت نسبة الذين تحدثوا عن ذلك السبب نحو                 

اؤهم بترب   ستمر أبن ودون أن ي ذين الي رين ال الي الم و  إجم نهم نح اعز، م ة الم ون % 50ي م المرب ه
سبب اآلخر و    . %16.7 وعمان %33.3نسبة المقيمون في محافظتي جرش    أتي ال هو أن  في حين ي
دوا أن                   عملية تربية الماعز غير مرب     ذين أآ ربين ال سبة الم ة، حيث بلغت ن ة الثاني حة ومتعبة بالمرتب

اعز نحو   هذا السبب يجعلهم اليودون أن يستمر أبناؤهم بتربية ال       ذين     % 69م ربين ال الي الم من إجم
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نهم نحو         اعز، م ة الم اؤهم بتربي ستمر أبن ودون أن ي م ا % 67الي ون المقيمون في محافظات     ه لمرب
رش  ون ،%25.9ج ان و ،%22.2 عجل ان  %18.5مع ة عم ا محافظ ة  %14.8، تليه م بقي ن ث  وم

ن يستمر أبناؤهم بتربية الماعز     دون أ بب الثالث الذي يجعل المربين اليو     أما الس . المحافظات األخرى 
ه نحو           نهم نحو   %33والذي يأتي بالمرتبة الثالثة، فقد بلغت نسبة المربين الذين تحدثوا عن % 77، م

رش    ات ج ي محافظ ون ف ون المقيم م المرب ان ،%23.1ه ون ،%23.1 عم ا ،%15.4 عجل  ومأدب
ا بلغت نحو                15.4% م   والجدول   %. 7.7، يليها بقية المحافظات وبنسبة واحدة في آل منه ) 84(رق

ي       باب الت سب األس اعز ح ة الم اؤهم بتربي ستمر أبن ودون أن ي ذين الي ربين ال سبة الم دد ون ين ع يب
  .ذآروها

  

  عدد ونسبة المربين الذين اليودون أن يستمر أبناؤهم بتربية الماعز ). 84(جدول رقم 
  .حسب األسباب التي ذآروها

  

 المحافظة
  المجموع  عجلون  جرش الزرقاء  الكرك  معان  ةالطفيل  مأدبا  عمان  البيان

  13 2  3 1  0 1  1 2  3  العدد
الي % ن إجم م

ذين   ربين ال الم
تمرار   ودون اس الي

  أبنائهم بالتربية

7.69 5.13 2.56 2.56 0.00 2.56 7.69 5.13 33.33 

حة
رب
 م
ير
غ

الي %   ن إجم م
ابوا   ذين أج ربين ال الم

  عن نفس السبب 

23.08 15.38 7.69 7.69 0.00 7.69 23.08 15.38 100.00 

  27  6  7  1  0  5  2  2  4  العدد
الي % ن إجم م

ذين   ربين ال الم
تمرار   ودون اس الي

  أبنائهم بالتربية
  

10.26 5.13 5.13 12.82 0.00 2.56 17.95 15.38 69.23 

بة
متع
 و
حة
رب
 م
ير
غ

  
الي % ن إجم م

ابوا   ذين أج ربين ال الم
  عن نفس السبب 

  

14.81 7.41 7.41 18.52 0.00 3.70 25.93 22.22 100.00 

  30  4  10  1  0  4  3  3  5  العدد
الي % ن إجم م

ذين   ربين ال الم
تمرار   ودون اس الي

  أبنائهم بالتربية

12.82 7.69 7.69 10.26 0.00 2.56 25.64 10.26 76.92 

اء
ألبن
ة ا
غب
 ر
دم
ع

  

الي % ن إجم م
ابوا   ذين أج ربين ال الم

  عن نفس السبب 

16.67 10.00 10.00 13.33 0.00 3.33 33.33 13.33 100.00 

  
  

صدر صادي        : الم ى الوضع االقت دي عل اعز البل شامي والم اعز ال ين الم ط ب وراثي للخل سين ال ر التح داني ألث سح المي ات الم بيان
  .واالجتماعي لمربي الماعز في األردن
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    الفصل السابع-7

   النتائح والتوصيات
  
  

ار   889 للزراعة في األردن نحو    الصالحة مجموع مساحة األراضي     بلغ   شكل  ألف هكت ، وت
ا في الزراعة      استغل  .2005عام  األردن خالل   الجغرافية في   مساحة  إجمالي ال  من   % 10نسبة    منه
ام  و2001ع سبته 256  نح ار، أي مان ف هكت ساحة المم % 2.9  أل ن م ة  م ن% 29(لك ساحة م  م

ى نحو                    )األراضي القابلة للزراعة   ى أن وصلت إل سبة إل ذه الن في  % 2.8، ومن ثم أخذت تتراجع ه
  ).من مساحة األراضي القابلة للزراعة في المملكة% 28 (2005عام 

 

اق         و ى أعم ع عل ددة تق ر متج ة غي واض مائي ة وأح اه جوفي ن مي ي األردن م اه ف صادر المي ون م تتك
ة للمعالجة،      مناطق مختلفة من البالد،  وتة في   متفا اه العادم اه  ومجاري المياه السطحية من األمطار، ومن المي مي

ى نهر        غير تقليدية مثل المياه المحاله، و      اه    و ،األردن تقتصر مصادر األردن من المياه الجارية عل حصته من مي
غ  .كنهر اليرمو الي  متوسط   بل ة   إجم وارد المائي ون م 811.1 نحو  في األردن  المتاحة  الم سنة خالل     3ملي في ال

رة  ام    .2003-2001الفت اح ع الي المت غ إجم ين بل ي ح و  2005ف ون م 999.4نح ي   .3ملي ز ف غ العج ذا بل وله
  .3 مليون م482.6نحو  في تلك السنة الميزان المائي 

  

الي          آما يساهم    ي اإلجم اتج المحل غ   القطاع الزراعي في الن سبة تبل سو  % 2.5نحو  بن ق، في  بأسعار ال
واني      اج الحي اع اإلنت ساهمة قط ت م ين آان واليح ام    % 55 ح الل ع اتج خ ذا الن ن ه ن   و.2005م الرغم م ب

اض  سبة انخف ل     ن ة تمث الي، إال أن الزراع ي اإلجم اتج المحل ي الن ي ف اع الزراع ساهمة القط د م ات أح القطاع
ذائي                    ز األمن الغ ًا في تعزي وطني وتلعب دورًا مرآزي صاد ال زان التجاري     األساسية لالقت وفير وتحسين المي  وت

اتي          متوسط  ارتفع   آما   .العمالت الصعبة  اج النب رد من اإلنت ام          266 نحو نصيب الف نويًا في ع ى   2001 آغ س  إل
   %.60.9 وبنسبة زيادة قدرها 2005 آغ في عام 428نحو 

  

ح بلغت  ن القم ة م ات المنتج سبة الكمي والي ن ن % 26.5ح ة م ات المنتج الي الكمي ن إجم م
ستوردة نحو      2004بوب في عام    الح ات الم سبة الكمي ات     %36، وبلغت ن سبة الكمي إن ن الي ف ، وبالت

ذاتي      % 36المتاحة من القمح لم تتجاوز       اء ال سبة االآتف إن ن من الكميات المتاحة من الحبوب، لذلك ف
غ نحو                  %. 2لم تتجاوز    د بل رد من القمح فق سبة لنصيب الف واردا  .سنة / آغ  128أما بالن ت  تترآز ال

سلع                        شاي، وال بن وال سكر وال ل األرز وال ًا مث ا محلي الرئيسية لألردن على السلع التي اليمكن إنتاجه
ان                            ل القمح واللحوم ومنتجات األلب ا مث د عليه سد الطلب المتزاي ا ل ي منه اج المحل التي اليكفي اإلنت

  .والدهون والزيوت النباتية
  

ام             بلغت ة في األردن في ع ا نحو        2,502 نحو    2005أعداد الثروة الحيواني  ألف رأس منه
اعز ونحو        516ونحو  ) َضأن( ألف رأس أغنام     1,901 ار ونحو         72 ألف رأس م  13 ألف رأس أبق

 . ألف طن من الحليب     231من اللحوم الحمراء ونحو     طن   ألف   16ألف رأس إبل، تنتج جميعها نحو       
ي م      % 77األبقار في إنتاج أآثر من      تساهم   ساهم         من إجمالي اإلنتاج المحل ا ت ن الحليب الطازج، آم

و  اج نح راء % 36.5بإنت وم الحم ن اللح ي م اج المحل ن اإلنت ساهم. م ا ت ام آم ضًا األغن ضأن( أي ) ال
سبته  اج مان اعز بإنت اج  % 23والم ازج، باإلضافة إلنت ن الحليب الط ي م اج المحل الي اإلنت ن إجم م

  .من إجمالي اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء% 62مااليقل عن 
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  النتائــج  7-1
  

ام                       • داده في ع ة، حيث وصلت أع ة العددي  2005يأتي الماعز في المرتبة الثانية من حيث األهمي
و   ى نح ف رأس516إل دارها    أل سبة مق شكل ن ي    % 20.7 وي ات ف داد الحيوان الي أع ن إجم م
رز، األردن ه  وتب صادية أهميت ساهمته االقت الل م ن خ سبته م اج مان الي  % 17.4 بإنت ن إجم م

  . في األردنمن إجمالي إنتاج الحليب الطازج% 9إنتاج اللحوم الحمراء و
  

سبة  ألف رأس شكلت     689 نحو    1996بلغت أعداد الماعز البلدي في عام        • الي   % 88 ن من إجم
ام                  داده في ع ى نحو      2005الماعز في األردن في ذلك العام، في حين تناقصت أع  ألف   495 إل

سبته  شكل مان الي% 95.9رأس ت ن إجم داد   م ي أع نقص ف سبة ال ي األردن، أي أن ن اعز ف  الم
  %.29الماعز خالل تلك الفترة هي نحو 

  

ًا، ويختلف      " الجبلي " يربى الماعز البلدي     • ستقلة أحيان ادًة أو م ضأن ع في قطعان مختلطة مع ال
بين حجم القطيع في الماعز اختالفًا آبيرًا تبعًا للمنطقة، ويتراوح حجم القطيع في الماعز األسود               

ط 50-75 اعز فق ن الم ة م ة والمكون ان النقي ي القطع ًا ف ضأن .  رأس ع ال ان الخليطة م ا القطع أم
  .  رأس400-200فيتباين حجمها ما بين 

  

رة    تناقصت أعداد الماعز الشامي      • ر    2005-1996خالل الفت شكل آبي داده في          ب ، حيث بلغت أع
ام  و 1996ع ام   30,800 نح ي ع لت ف و  2005 رأس ووص ى نح سبة ب، أي  رأس8,400 إل ن

  %.73.73 نحو 2005 في عام بلغتتناقص 
  

 رأس، علمًا أن هذه األعداد   12800 عن 2005لم تتجاوز أعداد الماعز الهجين في األردن لعام          •
اك        62 نحو   1996بلغت في عام     اً  ألف رأس، أي أن هن اعز الهجين           تراجع داد الم رًا في أع  آبي

داد    %79نسبة إلى نحو   ه ال هذ، إذ وصلت    2005-1996حصل خالل الفترة     ي أن أع ذا يعن ، وه
ًا  ودة حالي ين الموج اعز الهج ام (الم ام  ) 2005ع ي ع ه ف ت علي ع ماآان ادل رب ي األردن التع ف

1996.  
  

م     • ي، إذ ل اعز المحل أنواع الم ت ب دًا إذا ماقورن ة ج ستورد قليل ي الم اعز األجنب سبة الم زال ن الت
ام            من إجمالي ال   %0.2نسبة   عن أعدادهتتجاوز   ة، في ع اعز في المملك داد     2004م ، أي أن أع

رة    الل الفت ة خ ر ثابت ت غي ستورد آان ي الم اعز األجنب دد 2005-1996الم ة أن الع ، لدرج
ام   ي ع ستورد ف ـ  2003الم اوز ال م يتج ًا150 ل ان  .  رأس وع األنجلونوبي ن الن ا م ومعظمه

  .والسعانين
  

دي     بأن طريقة الرعي بالنسبة    من المربين % 51 نحو   أشار • ا  مستقرة  للماعز البل اد  ، بينم نحو  أف
ا    نم% 49 ة هم بأنه د               . مترحل شامي، فق اعز ال ة رعي الم سبة لطريق ا بالن د   أم من  % 33نحو   أآ

ا        ستقرة، بينم د   المربين بأنها م ة، في حين         % 67نحو   أآ ا مترحل نهم بأنه ر م من  % 88 نحو  أق
ستقرة، ونحو      هؤالء المربين بأن طريقة الرعي المتبعة بالنسبة للماعز الخل         ر فقط  % 12يط م  أق

  . بأنها مترحلة
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ة ال • ي منطق ربين ف دى سؤال الم درهل دى ق ة عن م وعرة، دراس اطق ال ي المن ى الرعي ف اعز عل واع الم  أن
ك، في حين أجاب نحو                     % 88أجاب نحو    ى ذل دة عل من هؤالء    % 51منهم أن الماعز الخليط له مقدرة جي

ك            ه نفس تل دي ل م يجب أحد من            المربين أن الماعز البل ا ل وعرة، بينم اطق ال ى الرعي في المن درة عل المق
ى العكس أجاب نحو                 ل عل ك، ب اعز    % 33المربين بأن الماعز الشامي له مقدرة جيدة على ذل أن الم نهم ب م

  .الشامي مقدرته ضعيفة على الرعي في المناطق الوعرة
  

ين  حول بينت نتائج المسح الميداني، في منطقة الدراسة         • روق ب دي     الف ة البل اعز الثالث واع الم  ، أن
شامي يط ،ال ه ل  الخل ث احتياجات ن حي ة، م ابلرعاي و أج نهم% 95 نح أنهم ،م ك ب ون تل  يالحظ
روق ي الع .الف ربين ف ع الم ًا أن جمي ات   علم ع محافظ ي أرب ة ف ة المدروس اءين رك،  الزرق  ،الك
  . ومأدبا أقروا بتلك الفروق،معان

  

ة،      من أهمها   ونواع الماعز   ية أل الرعا سؤال المربين عن احتياجات      عند • الحظائر والرعي التغذي
يم األظالف    ، الحالبة ،التناسل ة الصحية    ، تقل د، أجاب نحو         ، الرعاي ة الموالي نهم  % 49 ورعاي م

ة الرعي المترحل        ( سبة         )الذين يتبعون طريق ة متوسطة بالن ى رعاي اج إل دي يحت اعز البل  أن الم
اله  ذآورة أع ات الم ل االحتياج ين . لك ي ح اب ف ربين % 51أج ن الم ة  (م ون طريق ذين يتبع ال

  . أن الماعز البلدي يحتاج إلى رعاية أقل من الماعز الشامي والماعز الخليط)الرعي المستقر
  

ة        % 33وفيما يتعلق باحتياجات الماعز الشامي من الرعاية، فقد أآد نحو             • ربين في منطق من الم
ستقر     (الدراسة   ر من              أن  ) الذين يتبعون طريقة الرعي الم ة أآث ى رعاي اج إل شامي يحت اعز ال الم

يم          ة تقل ل والحالب ة والتناس ي والتغذي ائر والرع ث الحظ ن حي اعز م ن الم رى م واع األخ األن
  .والرعاية الصحية ورعاية المواليداألظالف 

  

د  • ربينأآ سبة الم سبة   %62 وبن ط بالن طة فق ة متوس ى رعاي اج إل شامي يحت اعز ال أن الم  ب
ة     ة الرعي المترحل         ا(الحتياجات الرعاي ذين يتبعون طريق ع      )ل سي في أرب شكل رئي وزعين ب  م

ان   % 15محافظات هي جرش      ة    %8.60وعم ان    %8.60 والطفيل سبة      %7.5 ومع ًا أن ن ، علم
ة متوسطة فقط في آل محافظة من                    ى رعاي اج إل شامي يحت اعز ال أن الم دوا ب المربين الذين أآ

  . في محافظة معان% 70ت نحو ، وبلغ%88 فيهالمحافظات الثالث األولى تجاوزت 
  

ة متوسطة من حيث                         بين • ى رعاي اج إل يط يحت اعز الخل  جميع المربين في منطقة الدراسة أن الم
ة           صحية ورعاي ة ال الف والرعاي يم األظ ة وتقل ل والحالب ة والتناس ي والتغذي ائر والرع الحظ

تم        ربين   المواليد، علمًا أنه لم ي ز الم ة الرعي ا       تمي ع طريق ابين من يتب ستقر   م ة الرعي   ولم طريق
  .المترحل

  

ربين                  • ام في األردن حسب آراء الم شكل ع اعز ب ة الم تنحصر في    أهم المشاآل التي تواجه تربي
ال،      خمسة مشاآل رئيسية، وهي       ة رأس الم ة المرعى،     قل ة الرعي،    قل وفر   صعوبة عملي عدم ت

شـاآل    وقد تراوحت نسبة المربين الذين أبدوا بآرائهم. األعالف، وغالء األعالف   ـذه الم  حول ه
ذه              من إجمالي   % 52.7 -% 47.3مابين   ة الدراسة، وتترآز ه ربين في منطق شاآل  عدد الم الم

ون والكرك، حيث   افظتي عجل الي % 45نحو  شملت في مح ة من إجم ي منطق ربين ف دد الم ع
ة ًا أن الدراس ع  % 80، علم ن جمي انون م م يع دوا أنه ون أآ ي محافظة عجل ربين ف ن الم ذه م ه
  .لالمشاآ
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ى                             • ؤدي إل ات التي ت م األمراض واآلف ين أن من أه داني، تب ات المسح المي ل بيان من خالل تحلي
اعز مباشرة  وق الم عنف ةولجمي اعز، الحمى القالعي واع الم سوبالزما، أن ة ، التك دان المعدي  الدي

ات ت        .  والديدان الكبدية  ،المعوية فاوتت  إال أن نسبة المربين الذين تحدثوا عن تلك األمراض واآلف
ذين                   ربين ال سبة الم حسب نوع الماعز من جهة، وحسب المحافظات من جهة أخرى، فقد بلغت ن

الي   % 29نفوق نحو إلى األمراض واآلفات تصيب الماعز البلدي وتؤدي هذه  أآدوا أن    من إجم
اعز   اعز                         أعداد الم روا بإصابة الم ذين أق ربين ال سبة الم م تتجاوز ن ا ل ة الدراسة، بينم  في منطق

 . %17.2 عنمي بهذه األمراض واآلفات الشا
  

يال،        • توريال، البروس راض الباس ي األم اعز ه صيب الم ي ت ات الت راض واآلف م األم أن أه
وق،                       ى النف ه إل ؤدي ب د ت ه وتخفض سعره وق واألنتروتكسيميا التي تؤدي إلى التقليل من إنتاجيت

اعز، ومن أ             ا التهاب الضرع      تبين وجود بعض األمراض واآلفات األخرى التي تصيب الم همه
  .والديدان الرئوية، وهي تصيب آل أنواع الماعز

  

ات               • اعز    األخرى بينت نتائج المسح الميداني على وجود بعض األمراض واآلف  التي تصيب الم
ات الجدري                     ذه األمراض واآلف سعر، ومن ه اج وتخفيض ال ل اإلنت ى تقلي ديا  ،تعمل عل  ، الكالمي

  .والجرب، وهي تصيب آل أنواع الماعز
  

ة الدراسة      بينت نتائج المسح   • ى   في العينة في منطق ى       عل درة ضعيفة عل ه مق يط ل اعز الخل أن الم
نهم % 88أجاب نحو     (مقاومة األمراض واآلفات،     من هؤالء    % 51، في حين أجاب نحو          ) م

المربين أن الماعز البلدي له مقدرة جيدة على مقاومة األمراض واآلفات، بينما لم يجب أحد من           
ى العكس أجاب نحو                    المربين   ل عل ك، ب ى ذل دة عل نهم  % 33بأن الماعز الشامي له مقدرة جي م

  .بأن الماعز الشامي مقدرته ضعيفة على مقاومة األمراض واآلفات
  

ين                     • ة الدراسة تراوحت ب ربين المبحوثين في منطق ار الم  22بينت نتائج المسح الميداني أن أعم
م   48العمر لكل العينة  سنة آأعلى عمر، ومتوسط      84سنة آأدنى عمر و     سنة، وتبلغ نسبة من ه

ارهم عن               % 25.8 سنة وما دون نحو      40بعمر   د أعم ة، في حين من تزي الي العين  40من إجم
ات      . من إجمالي العينة المبحوثة   % 74.2سنة يمثلون نحو     سبة للمربي ات األسر   (أما بالن د  ) رب فق

  .  سنة45بلغ متوسط أعمارهن 
  

ربين ت % 57ن نحو  إ • ة    من الم ة العمري ارهم ضمن الفئ ع أعم ي حين أن نحو   60-41ق  سنة، ف
ع       . سنة 40-31من المربين تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية        % 15 أما بالنسبة للمربين الذين تق

ة  ة العمري ارهم ضمن الفئ و  65أعم سبتهم نح د بلغت ن ر فق نة وأآب نهم %13 س ن % 50، م م
  .محافظة جرش

  

ردًا ضمن      708المربين في منطقة الدراسة      بلغ العدد الكلي ألفراد أسر       • نهم   93 ف  356 أسرة، م
ون نحو         352من الذآور و     اث يمثل والي من المجموع        % 49.72و  % 50.28 من اإلن ى الت عل

  .الكلي ألفراد أسر المربين
  

يظهر الترآيب العمري في العينة المبحوثة في منطقة الدراسة، أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن  •
 64-15من إجمالي العينة المبحوثة، وترتفع النسبة للفئة العمرية % 34.75ت نحو  سنة بلغ15

% 11.72 سنة واآبر نحو 65من جملة العينة، وبلغت نسبة الذين أعمارهم % 53.53إلى نحو 
  .من جملة عدد العينة المبحوثة
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  .دًا فر7.67يبلغ متوسط حجم األسرة في العينة المبحوثة في منطقة الدراسة آكل نحو  •
  

ا                 • ة الدراسة يغلب عليه ربين المبحوثين في منطق ة أسر الم بينت نتائج المسح الميداني أن ترآيب
  .طابع األسر النووية واألسر الممتدة، وال وجود لألسر المرآبة في العينة

  

من إجمالي أسر المربين % 75.27أوضحت نتائج الدراسة أن األسر النووية تشكل نحو  •
  %. 24.73 منطقة الدراسة، في حين تشكل األسر الممتدة نحو المبحوثين على مستوى

  

-41، وبين الفئة العمرية %25.81 سنة نحو 40-20بلغت نسبة المتعلمين بين الفئة العمرية  •
آما أظهرت %. 12.9 سنة وما فوق نحو 65، وبين الفئة العمرية %61.29 سنة نحو 64

بة ـللمربين تزداد مع تقدم العمر، حيث بلغت نسالنتائج أن األمية بين الفئات العمرية الثالث 
 سنة نحو 64 -41، وبين الفئة العمـرية %3.23 سنة نحو 40-20األمية بين الفئة العمـرية 

  %. 8.60 سنة وما فوق نحو 65، وبين الفئة العمـرية 6.45%
  

 أعمارهم من أفراد العينة المبحوثة الذين تبلغ% 19.6أظهرت نتائج المسح الميداني أن نحو  •
ملمون بالقراءة % 13.4 سنوات فأآثر هم أميون اليستطيعون القراءة والكتابة، ونحو 10

  . نالوا التعليم النظامي% 67والكتابة، ونحو 
  

أظهرت نتائج المسح الميداني تباينًا في نسبة أهمية مصادر الدخل بالنسبة للمربين حسب  •
مستوى التعليمي للمربي انخفضت تربية الماعز مستواهم التعليمي، إذ لوحظ أنه آلما ارتفع ال

آمصدر رئيسي لدخله، وفي ذات الوقت ازدادت نسبة من يعتبر العمل في القطاع العام المصدر 
  . الرئيسي لدخله آلما ارتفع مستواه التعليمي

  

منهم % 84.8أظهرت دراسة الحالة الصحية ألفراد األسر المبحوثة في منطقة الدراسة أن نحو  •
من أفراد األسر المبحوثة % 15.2عانون من عدم توفر الخدمات الصحية ، بينما يعاني نحو ال ي

 .من عدم توفر الخدمات الصحية
  

 سنة 15أظهرت نتائج الدراسـة أن نسـبة مشارآة أفراد العينة ممن آانت تزيد أعمارهم عن  •
  .  اإلناثمن% 44.33من الذآور و% 55.67 سنة من الذآور واإلناث نحو 64وتقل عن 

  

 يقومون بأعمال إضافية أخرى غير من المربين% 41بينت نتائج المسح الميداني، أن نحو  •
  .تربية الماعز

  

من أسر العينة يأتي % 42 من خالل تحليل البيانات التي تتعلق بدخل األسرة، أن نحو أتضح •
ونحو  ،لحكوميةمن راتب الوظيفة ادخلها من هذه األسر يأتي % 15دخلها من تربية الحيوان، 

من هذه األسر تعتمد في دخلها على % 6.5يأتي دخلها من الراتب التقاعدي، آما أن % 28
تعتمد في دخلها على التجارة، في حين أن األسر التي تعتمد في دخلها % 3نحو العمل الحر، و

   .%5.5تجارية  لم تتجاوز نسبتها المحال العلى المشاريع والقطاع الخاص و
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داني أن نحو     بينت نتائ  • سنوي         % 73ج المسح المي م ال ل دخله ة الدراسة يق ربين في منطق من الم
منهم في  % 78يترآز نحو   و آالف دينار    3اليتجاوز دخلهم   % 33 آالف دينار، منهم نحو      5عن  

اء  ،%22.6 جرش  ،%35.5ثالث محافظات هي عجلون   نهم  % 40 ونحو  ،%19.4 والزرق م
ين       ار     آالف 5-3يتراوح دخلهم السنوي ب نهم يتوزعون في ثالث محافظات          % 48نحو   و دين م

ان    اقي موزعون   ،%13.5 والكرك  ،%16.2جرش  ، %18.9هي مع ة في     والب بنسب متقارب
 . بقية المحافظات

  

سبتهم نحو          7-5أما المربين الذين يتراوح دخلهم بين        • غ ن م موزعون     %15 آالف دينار فتبل ، وه
  .حافظة عجلونبنسب متقاربة في آل المحافظات باستثناء م

  

ين           بلغت   • م ب راوح دخله ذين يت ربين ال ار نحو   9-7نسبة الم ع    % 5.4 آالف دين وزعين في أرب م
ان      اء ، والكرك  ،%2.2محافظات هي عم سبة   ، الزرق ا  ل% 1.1 وجرش بن م    . كل منه في حين ل

  %.2.2 وبنسبة ألف دينار 11-9تتجاوز نسبة المربين الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 
  

ا  % 19.4 أن نحو  راسةت الدبين  • ل من دخل أمن األسر إنفاقه ا ق من أسر  % 31.2 نحو، وأن ه
د                       سبة األسر التي يزي العينة في المنطقة المدروسة إنفاقها السنوي يساوي دخلها ، في حين أن ن

  . العينة المدروسةالمربين في من إجمالي .% 49.4وصلت إلى نحو إنفاقها السنوي عن دخلها 
  

ة              من  % 59أآد نحو    • سي لتغطي المربين الذين يزيد إنفاقهم على دخلهم السنوي أن المصدر الرئي
ربين هو اللجوء                    عجز أسرهم هو القروض، في حين آان المصدر الثاني لتغطية عجز أسر الم

دقاء    ارب أو األص ل أو األق ن األه تدانة م ى االس َدْين(إل ذين   )ال ربين ال سبة الم ت ن ث بلغ ، حي
م           عدد  من إجمالي   % 19.6حو   هذا المصدر ن   يلجئون إلى  ى دخله اقهم عل د إنف ذين يزي المربين ال
ع                     السنوي، ربين هو بي ة عجز أسر الم ان المصدر الثالث لتغطي اتهم  بينما آ ، حيث بلغت     منتج

  %.8.7نسبة المربين الذين اعتبروا أن هذا المصدر يغطي عجزهم المادي نحو 
  

داني أن ن  • سح المي ات الم ل بيان ن خالل تحلي ين م و تب الي  % 4.30ح ن إجم دد م ة ع أسر العين
ام       المدروسة اليتجاوز  غ إنفاقها السنوي على الطع سبة األسر التي             600 مبل ا بلغت ن ار، فيم  دين

ين   ا ب راوح إنفاقه ار 1000 -600يت و دين ا أن  ،%29.03 نح ر  % 66.67آم الي أس ن إجم م
ام      منهم يتراوح إ  % 50،   دينار 4000-1000العينة يتراوح إنفاقها بين      ى الطع نفاقهم السنوي عل

ين  ا 1500-1000ب ى الطع ا عل د إنفاقه ي يزي ين أن األسر الت ي ح ار، ف ن م دين ر م  1500 أآث
  .دينار، فمعظمهم من محافظة الزرقاء

  

ا                % 60بينت نتائج المسح الميداني أن نحو         • ة الدراسة اليتجاوز إنفاقه ة في منطق من أسر العين
ار 300 نحو السنوي على التعليم     ين        دين ا ب راوح إنفاقه ا األسر التي ت د   600-300، أم ار فق  دين

ين              %17بلغت نسبتها نحو     يم ب ى التعل سنوي عل ا ال راوح إنفاقه سبة األسر التي يت ،  آما بلغت ن
ى              %12.9 دينار نحو    600-1000 سنوي عل ا ال راوح إنفاقه ، في حين بلغت نسبة األسر التي يت

ين  يم ب و 1500-1000التعل ار نح ا   و%4.3 دين راوح إنفاقه ي يت سبة األسر الت د بلغت ن ينق  ب
ين                %3.03 دينار نحو    1500-2000 ا ب راوح إنفاقه سـبة األسـر التي يت  -2000، بينما بلغـت ن
  %.2 دينار نحو 4000
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ى الصحة   دينار600بلغت نسبة األسر التي يقل أنفاقها عن   • من  % 30.11و %30.23نحو    عل
ا              نار دي 1000-600األسر آان إنفاقها بين      راوح إنفاقه ى  ، في حين بلغت نسبة األسر التي يت عل

صحة  ين ال ار 1500-1000ب سبة  دين ا %33وبن ت ، آم ا   بلغ راوح إنفاقه ي ت ر الت سبة األس ن
ين    صحة ب ى ال سنوي عل و  2000-1500ال ار نح ي    %19.4 دين ر الت سبة األس ت ن ا بلغ ، آم

  %.14 دينار نحو 4000-2000يتراوح إنفاقها بين 
  

أما بالنسبة لألسر    %. 50.5 دينار نحو    300 األسر والتي إنفاقها على اللباس أقل من         بلغت نسبة  •
ين  ا ب راوح إنفاقه ي ت و 600-300الت د بلغت نح ار فق ي  %43 دين سبة األسر الت ا بلغت ن ، آم

، والبد من اإلشارة، إلى أنه يوجد أسرة واحدة         %5.4 نحو    دينار 1000-600تراوح إنفاقها بين    
  . دينار وهي تقيم في محافظة الكرك1000 حوالياقها السنوي على الكساء فقط تجاوز إنف

  

من إجمالي أسر العينة المدروسة % 73 نحوأن تبين من خالل تحليل بيانات المسح الميداني  •
 دينار سنويًا على الوقود، في حين بلغت نسبة األسر التي يتراوح إنفاقها بين 300تنفق أقل من 

فقد  دينار 1000-600 بين إنفاقها يتراوح، أما األسر التي %19.4  نحو دينار600 - 300
 1000من األسر يزيد إنفاقها السنوي على المحروقات عن % 2.2، وهناك نحو %5.4بلغت 

 دينار، وتمثل هذه النسبة أسرتان إحداهما في الكرك والثانية في 1500دينار والتتجاوز 
  .الزرقاء

  

، في حين لم  من أسر العينة%98حو  دينار 300عن  الهاتف لالسنوي علىنفاق اإليتجاوز ال •
، وتمثل هذه النسبة أسرتان، %2.15نسبة  دينار 300تتجاوز نسبة األسر التي تنفق أآثر من 

 600إحداهما في الكرك والثانية في جرش، علمًا أن إنفاقهما السنوي على الهاتف لم يتجاوز 
   .دينار
  

 غلب أسر العينة لم يتجاوز إنفاقها السنوي على فواتير الماءأن أبينت نتائج المسح الميداني  •
 من األسر تراوح إنفاقها بين% 9، في حين أن نحو %90، حيث بلغت نسبتها نحو دينار 300
ويوجد أسرة واحدة فقط في محافظة الطفيلة تجاوز إنفاقها السنوي على الماء  ،دينار 300-600
  .  دينار1500 مبلغ دينار، لكنه لم يتجاوز 600
  

وبالنسبة لإلنفاق على الكهرباء من قبل أسر العينة في منطقة الدراسة، فقد تبين من تحليل  •
، وبلغت  دينار300 مبلغالبيانات أن اغلب أسر العينة المدروسة لم يتجاوز إنفاقها السنوي 

هذه النسبة  دينار، وتمثل 600-300من األسر تراوح إنفاقها بين % 6 بينما، %94نسبتها نحو 
  . أسرة واحدة في آل من محافظات الطفيلة ومعان والكرك

  

  نحوتخصص آل أسرة من أسر العينة المدروسة جزءًا من دخلها لإلنفاق على تنقالتها، إذ أن •
 مبلغزاد إنفاقها عن % 25.8 دينار أردني، و 300 مبلغمن األسر لم يتجاوز إنفاقها % 62.4
وآانت هذه النسبة .  دينار سنويا600تجاوز % 11.8نار، و دي600 دينار ولم يتجاوز 300

   .متقاربة في آل من المحافظات المدروسة
  
  
  
  
  



 Th-7- 133األردن-دراسة اقتصادية للماعز

 آل أسر العينة المدروسة تقريبًا جزءًا من دخلها أيضًا للمناسبات المختلفة آاألعراس تخصص •
 300 مبلغ من معظم هذه األسر %82.8  نسبةوالوفيات وزيارة المرضى، ولم يتجاوز إنفاق

فقط من أسر العينة المدروسة زاد إنفاقها السنوي على الهدايا والمناسبات %  17.2 و،دينار
  .  دينار300 مبلغ

  

متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة على الطعام في خالل تحليل بيانات المسح الميداني، قدِّرمن  •
معدل اإلنفاق من % 34.24 دينار أردني، و يشكل ما نسبته 1486.56 حواليمنطقة الدراسة 

، %10.55اإلجمالي لألسرة، ويأتي اإلنفاق على التعليم في المرتبة الثانية حيث تبلغ نسبته 
، وفي المرتبة الرابعة يأتي %8.70على النقل، حيث تبلغ نسبته وبالمرتبة الثالثة يأتي اإلنفاق 

ن النثريات ، ومن ثم يأتي اإلنفاق على آل م%8.54اإلنفاق على الكساء حيث تبلغ نسبته 
، %4.16، الماء %4.36، الصحة %5.68، المناسبات االجتماعية % 6.70 الوقود ،8.16%

  . %2.95والهاتف 
  

لدى أسر العينة في  والخليط ، الشامي،حيازة األسرة الواحدة من الماعز البلديمتوسط بلغ  •
زة األسرة آما بلغ متوسط حيا.  رأس72 و، رأس55 ، رأس67وعلى التوالي منطقة الدراسة 
 رأس، ومن الدجاج 18-17 رؤوس، ومن اإلبل 5-4 ومن األبقار ، رأس101من األغنام نحو 

 أرنبا، علمًا أن متوسط حيازة األسرة من الماعز بلغ نحو 40 ومن األرانب ، دجاجة28-29
  . رأسًا116
  

حسب وسة ن نسبة توزع الماعز لدى أسر العينة في منطقة الدراأبينت نتائج المسح الميداني  •
فمثال بلغت نسبة اإلناث الكبيرة والذآور الكبيرة . ع الماعزانوأيختلف حسب ، آما الجنس

 على التوالي، بينما بلغت هذه النسبة ،%25.5و ،%2.8 ،%71.7والوالدات للماعز البلدي 
اعز في حين بلغت هذه النسبة للمعلى التوالي،  ،%32.6و ،%5.1  ،%62.3للماعز الشامي 

 يستنتج من ذلك أن. للمواليد% 25 و،للذآور الكبيرة% 4.2لإلناث الكبيرة، % 70.8الخليط 
 . الوالدات مرتفعة في الماعز الشامي مقارنة بكل من الماعز البلدي والماعز الخليط

  

متوسط قيمة الرأس ، آما بلغ  دينار76.2متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز البلدي بلغ  •
متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز ، في حين بلغ  دينار208.5امي الواحد من الماعز الش

  . دينار113.6  حواليالخليط
  

 3063 بلغ نحو ،2006بينت نتائج المسح الميداني أن العدد الكلي للماعز البلدي في نهاية عام  •
 العدد ، بينما بلغ%2.8 رأسًا في بداية العام نفسه، وبنسبة نقص قدرها 3150 مقارنة معرأسًا 

 رأسًا، 1763 مقارنة مع بداية العام بعدد رأسًا 1413الكلي للماعز الشامي في نهاية العام نحو 
 أعداد الماعز الخليط في نهاية العام نحو تراجعتفي حين %. 20.4قدرها حيث تراجع بنسبة 

 5616 العدد الكلي للماعز الخليط إلى آما انخفض، %4.9 رأسًا وبنسبة نقص قدرها 290
 .  رؤوس5906 بعد أن آان في بداية العام نفسه نحو 2006رأسًا في نهاية عام 
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، آما بلغ  أردني دينار33.6 متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز البلدي سنويًابلغ  •
توسط ، في حين بلغ م دينار56.4 متوسط قيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز الشامي سنويًا

توسط آما بينت الدراسة أن م.  دينار35 ت الرأس الواحد من الماعز الخليط سنويًاقيمة منتجا
  . دينار38.1 بلغت نحوقيمة منتجات الرأس الواحد من الماعز 

  

اليف األعالف      شملت • شعير ، العلف الجاف    ،العلف األخضر   آل من      تك د    ، ال ح، وق ة القم  ونخال
اليف األعالف      ، حيث بلغت نسبتها م      هي األعلى   الشعير آلفةآانت   الي تك ، %45.9 نحو    ن إجم

اليف   ا تك ةالتليه ح،نخال اف ، القم ف الج ا     ، العل ل منه سبة آ ت ن ث بلغ ضر، حي ف األخ  والعل
  . وعلى التوالي%9 و،20.3% ،24.8%
  

ة     • ات        أوضحت الدراسة أن قيم قاية الحيوان اليف س ة و تك ات    ، واألمصال  ،األدوي  ، معالجة الطفيلي
أجور    ،الترحيل شعر   جز  ، الرعي الم صنيع الحليب    ، ال سويقه بلغت        ، ت ه وت ارًا   62621 ونقل  دين

سبته   شكل مان ة     % 16.8ت ة الدراس ي منطق ة ف اليف الكلي الي التك ن إجم سبة  ذه وهم شكل ن  ت
 . من إجمالي التكاليف المتغيرة% 18.9

  

أجور      %29.2 حيث بلغت على   األ آانتتكاليف األدوية   نسبة   بينت الدراسة بأن   •  تلتها الرعي الم
سقاية و 27.2% ة    %19.1ال اليف الحالب م تك ن ث ات  ، %10.2 وم ة الطفيلي ، %5.9معالج

  . %0.4 وتصنيع الحليب ونقله وتسويقه ،%3 الترحيل ،%5األمصال 
  

ة      ميداني أن التكاليف الثابتة لدى أ     بينت نتائج المسح ال    • سر العينة في منطقة الدراسة شملت العمال
دات   او الحظائر    )أندثار ( اهتالك ،الثابتة اِلف والمشاِرب   (لمع اني األخرى  ) المع د بلغت   . المب وق

ة        41796القيمة الكلية لهذه التكاليف في منطقة الدراسة          دينارًا، شَكلت قيمة تكاليف العمالة الثابت
سبة                 % 69.2مانسبته   اليف اهتالك الحظائر وبن ة تك ا قيم ، %15من إجمالي هذه التكاليف، تلته

سبة    ومن ثم قيمة تكاليف اهتالك       اِلف والمشاِرب وبن اليف اهتالك     %8.8المع ة تك رًا قيم ، وأخي
  %. 7المباني األخرى وبنسبة 

  

من إجمالي قيمة التكاليف الكلية للماعز في منطقة الدراسة % 42.7  حواليأنبينت الدراسة  •
، ومن ثم تليها آل من محافظات %)16.1( وجرش ،%26.6تترآز في محافظتي الزرقاء 

 وأخيرًا ،%7.3معان ، %8.6 مأدبا ،%11.5 عجلون ،%12.3لطفيلة  ا،%12.7عمان 
  .%5محافظة الكرك 

  

 34.5نحو دى أسر العينة في منطقة الدراسة قيمة تكاليف الرأس الواحد من الماعز لبلغت  •
 منطقة الدراسة إذا ماعلمنا أن متوسط قيمة الرأس الواحد من الماعز لدى أسر العينة في .دينار

.  دينار3.6، فإننا نجد أن متوسط ربح الرأس الواحد من الماعز يساوي دينار 38.1يساوي 
  .  دينار3.6  متوسط ربح الرأس الواحد من الماعز في منطقة الدراسةوبالتالي يكون

  

ربين  • د سؤال الم ة عن ة الدراس ي منطق ة ف ة المبحوث ي العين ات عن ف ديهم معلوم ان ل ا إذا آ عم
ا       الفرق بين الماعز الشامي وال     يط بينهم دي والخل دي (بل ى    % 90أجاب نحو     ) شامي /بل نهم عل م

  . مستوى منطقة الدراسة أن لديهم معلومات عن ذلك الفرق
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سبتهم                        • د بلغت ن اعز، فق واع الم ين أن رق ب أما بالنسبة للمربين الذين ليس لديهم معلومات عن الف
ون و    في مح % 56من إجمالي العينة في منطقة الدراسة، منهم نحو         % 10نحو   % 22افظة عجل

بينت نتائج المسح الميداني عن أهم مصادر معلوماتهم         آما   . في آل من محافظتي مأدبا والطفيلة     
ات، حيث           فكانتعن الفروق بين أنواع الماعز،       ذه المعلوم  التجربة الشخصية المصدر األول له

ة    على  وبلغت نسبة المربين الذين يعتمدون في معلوماتهم على تجاربهم الشخصية            مستوى منطق
سبة           %80الدراسة نحو    ك     % 53.6، ومن ثم يأتي مصدر األصدقاء بالدرجة الثانية وبن ي ذل ، يل

المصادر التالية حسب الترتيب، وهي األهل والجيران واإلرشاد، حيث بلغت نسبة آل منها نحو              
ا       44% سبة آل منه ى  % 13و % 22.7، وأخيرًا المنشورات ووسائل اإلعالم، حيث بلغت ن عل
 .لتواليا

 

بينت نتائج المسح الميداني، ولدى سؤال المربين عن مصادر حصولهم عن الماعز بأنواعه، أن                •
ا أجاب نحو     % 57نحو   من  % 19من المربين يحصلون على الماعز البلدي من األسواق، بينم

المربين بأنهم يحصلون على هذا النوع من الماعز من قطعانهم الموجودة لديهم، في حين بلغت               
  %.19بة المربين الذين يحصلون على الماعز البلدي من قبل الجيران نحو نس

  

ه من     % 59من األسواق، ونحو    % 57يحصل المربين على الماعز الخليط بنسبة        • يحصلون علي
ات         ن محط يط م اعز الخل ى الم صلون عل ذين يح ربين ال سبة الم اوز ن م تتج ا ل انهم، بينم قطع

دي من محطات           أنهم  مربين  جميع ال  آما بين    %.13 بنسبةالوزارة   اعز البل ى الم اليحصلون عل
ة            المحلية  يأتي مصدر األسواق   حيثالوزارة،   ربين بالمرتب ان الم  بالمرتبة األولى ومصدر قطع

  .الثانية والجيران بالمرتبة الثالثة
  

ة   • ت الدراس ة        بين ستوى منطق ى م ان عل شامي آ اعز ال ى الم صول عل صادر الح ب م أن ترتي
ل بال  ة يمث ان       الدراس ة وقطع ة الثاني واق بالمرتب م األس ن ث وزارة وم ات ال ى محط ة األول مرتب

  .المربين بالمرتبة الثالثة، فالجيران بالمرتبة الرابعة
  

ربين،   للحصول على الماعز الخليط      نتائج المسح الميداني أن المصدر األول        بينت • هو قطعان الم
ة     ومن ثم األسواق بالمرتبة الثانية، والجيران بالمرتبة         . الثالثة، ومحطات الوزارة بالمرتبة الرابع

اء  ، الطفيلة ، مأدبا ،أما بالنسبة للمحافظات، فنجد أن خمس محافظات هي عمان         ون   ، الزرق  وعجل
وزارة             الي   % 59أن نحو   و.لم يحصل المربون فيها على الماعز الخليط من محطات ال من إجم

يط       اعز الخل ة الم ضلون تربي ة يف ة الدراس ي منطق ربين ف و الم اعز  % 33، ونح ضلون الم يف
  %.8 نسبةالشامي، في حين لم تتجاوز نسبة المربين الذين يفضلون الماعز البلدي 

  

ين من               أوضحت • وع مع ضيلهم لن ربين حول أسباب تف شة الم دى مناق داني، ول ائج المسح المي  نت
ة باإلن  أنهم جميع المربين   بينأنواع الماعز،    ل تكلف ة،     يفضلون الماعز البلدي ألنه أق اج من جه ت

ة أخرى،             وألنه ا  األمراض من جه ل إصابة ب ا   ألق شامي،         أم اعز ال ضلوا الم ذين ف ك   ال  فعزو ذل
اً             ر إنتاج ر والدة واألآث ه األآث واع       ًاسعر  واألفضل    لثالث أسباب رئيسية، هي ألن ة مع أن  مقارن

  .الماعز األخرى
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ابين  • داني أن م سح المي ائج الم ت نت الي% 96.4و % 92.7بين ن إجم ة م ي منطق ربين ف  الم
ًا واألفضل سعرًا       ذلك لكونه   ون أسباب   يعزالذين يفضلون الماعز الخليط     والدراسة   األآثر إنتاج

ببًا آخر       % 86آما أضاف نحو     . واألآثر والدة من أنواع الماعز األخرى      ربين س من هؤالء الم
د نحو            إصابته هو قلة    األمراض، في حين أآ الي     % 73 ب ربين   عدد   من إجم أنه الم  يفضلون   مب

  . أقل تكلفة باإلنتاجإضافة لألسباب األخرى آونهالماعز الخليط 
  

ة  • ة       أوضحت الدراس ة الدراس ي منطق ربين ف ت بعض الم سية جعل باب رئي تة أس د س ه يوج  أن
الف، األعالف      ة لألع ة العالي اج، التكلف ة لإلنت ة العالي ي التكلف انهم، وه ادة قطع ون بزي اليرغب

ة، انحسار المراعي،             المدعومة التغطي آل االحتي     ة متعب ة التربي د  . األمراض واجات، عملي وق
ربين        %11.8بلغت نسبة المربين الذين تحدثوا عن تلك األسباب نحو           ، علمًا أن جميع هؤالء الم

ا         ة لألعالف وانحسار المرعى، آم ة العالي ا التكلف اليين، وهم سببين الت ى ال زوا عل د رآ  نحو أآ
ى أن األعالف الم% 81.8 نهم عل و  م ر نح ا أق ات، بينم ل االحتياج ة التغطي آ % 72.7دعوم

ادة           ون بزي تهم اليرغب ي جعل ي الت ة ه ة المتعب ة التربي اج وعملي ة لإلنت ة العالي نهم أن التكلف م
سي           % 63.6قطعانهم، في حين أن      سبب الرئي من هؤالء المربين أآدوا على أن األمراض هي ال
  . لعدم وجود تلك الرغبة

  

ان من                   بلغت نسبة المربين     • ديهم قطع ة تحول دون أن يكون ل الذين أجابوا بأن هناك أسباب معين
يط نحو       سبة نحو              %50.5الماعز الخل ذه الن ذين      % 49.5، في حين بلغت ه ربين ال سبة للم بالن

التي تحول    األسباب   وتترآزالخليط،  أجابوا بأنه التوجد أسباب تمنع ملكيتهم لقطعان من الماعز          
ة           في طعان من الماعز الخليط   مربين من ق  دون ملكية ال    عدم توفر األعالف وغالء أسعارها وقل

الرعاية البيطرية وعدم توفر رأس المال وقلة األيدي العاملة وقلة المرعى وغالء أسعار الماعز              
 . الشامي وقلة إنتاج الماعز البلدي

  

ز الخليط هو    آان السبب األول برأي المربين والذي يحول دون أن يكون لديهم قطعان من الماع              •
، يليه عدم توفر األعالف وغالء أسعارها         %77 نحو   نسبتهمعدم توفر رأس المال، حيث بلغت       

شامي %) 66( اعز ال عار الم الء أس ة %) 57.5(وغ ة البيطري ة الرعاي ة %) 36.2(وقل وقل
ى  سبة     %) 31.9(المرع ت ن ث بلغ دي، حي اعز البل اج الم ة إنت ة وقل دي العامل ة األي رًا قل وأخي
  %.2.13ن الذين تحدثوا عن هذين السببين المربي
  

ين             • داني، تب ات المسح المي شامي                أنمن خالل تحليل بيان دي وال اعز البل ين أسعار منتجات الم رق ب اك ف  هن
يط  غوالخل ث بل و حي ع     % 95 نح ي أرب ربين ف ع الم ًا أن جمي رق، علم ذا الف ة به ديهم معرف ربين ل ن الم م

اعز، في حين                      والزر ، الكرك  ، معان ،محافظات هي عمان   ًا في أسعار منتجات الم اك فرق دوا أن هن اء أآ ق
و ك نح ر ذل و  % 93 ذآ ون، ونح افظتي جرش وعجل ن مح ل م ي آ ربين ف ن الم ي % 90م ربين ف ن الم م

  .من المربين في محافظة مأدبا% 75محافظة الطفيلة، ونحو 
  

داني  • ات المسح المي ل بيان اعز البينت الدراسة من خالل تحلي ى  أن منتجات الم دي هي األدن بل
شامي            اعز ال يعهم أن منتجات الم ابوا جم ا أج سعرًا بالنسبة للمواليد وللحليب على حٍد سواء، آم
ابوا          م أج ب، إال أنه د أو للحلي هي األعلى سعرًا بين منتجات الماعز األخرى سواء أآانت للموالي

د وللحليب هي               ة  أسعار متوسطة     جميعًا بأن أسعار منتجات الماعز الخليط بالنسبة للموالي مقارن
  . أسعار منتجات الماعز األخرىمع
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ون  هايطلب أهم الخدمات التي     أنبينت نتائج المسح الميداني،      • وفير األعالف   المرب وفير  ،، هي ت  ت
ات صرفية،اللقاح روض الم وفير الق شامي، ت اعز ال ور الم وفير ذآ دريب، ت شرات ، الت  والن

ين       اإلرشادية، وقد تراوحت نسبة المربين الذين        ، %91.4 -% 41.9تحدثوا عن تلك الخدمات ب
ديم الخدمات        اوأن   شمل ،  لجهات المسؤولة عن تق صناعة والتجارة ووزارة الزراعة         ت  وزارة ال

ة و    ات وزارة الزراع ي ومحط راض الزراع سة اإلق وطني للبح ومؤس ز ال اد المرآ ث واإلرش
 .الزراعي

  

ر أبنائهم بتربية الماعز، فقد تم حصرها        ستمرابينت نتائج الدراسة بأن معظم المربين يرغبون بإ        •
ة  ة المبحوث ي العين سية، هيف باب رئي ة أس وف: بثالث دم وجود مصدر آخر يت ر سبل العيش وع

وفر سبل   ين الذين تحدثوا م  نسبة المرب  أنو. والحفاظ على العادات والتقاليد   للعيش   ن أن الماعز ي
دهم ا          % 91نحو   بلغت   العيش   ذين عن ربين ال الي الم ة،        من إجم ائهم بالتربي ة باستمرار أبن لرغب

سبة   منهم جميع المربين في محافظة الكرك        الي     % 24.5بن ربين ونحو     عدد   من إجم  ،%64الم
ر ن الم و بم اء ونح ة الزرق ي محافظ ا و % 62.5ين ف ة مأدب ي محافظ ربين ف ن الم ن % 50م م

 . المربين في محافظة الطفيلة
  

ت • رى     بلغ صادر أخ ديهم م وفر ل ذين التت سبة ال يش  ن و للع ر  % 68.5نح الي الم ن إجم ين بم
اء         % 65الراغبين باستمرار أبناءهم بالتربية، منهم نحو        يقيمون في ثالث محافظات، هي الزرق

سبب  % 35.1( دثوا عن نفس ال ذين تح ربين ال الي الم ن إجم ون ،)م  وجرش ،%)16.2( عجل
13.5 .% 

 

ا أن الحفاظ على العادات والتقاليد هو        ن نسبة المربين الذين قالو    آما بينت نتائج المسح الميداني أ      •
يقيمون في   % 60، منهم   %65الذي يجعلهم يرغبون باستمرار أبنائهم بتربية الماعز بلغت نحو          

  %.17.1 والطفيلة ،%17.1 عجلون ،%25.7ثالث محافظات، هي الزرقاء 
  

ة أن  • ربين أوضحت الدراس رأي الم سبب األول ب تمرار أال ون باس م اليرغب ذي يجعله ائهم وال بن
أتي  ينبمن إجمالي المر% 77هو عدم رغبة األبناء، حيث بلغت نسبة   بتربية الماعز    ، في حين ي

سبة                 السبب اآلخر وهو أن عملية تربية الماعز غير مربحة ومتعبة بالمرتبة الثانية، حيث بلغت ن
% 69 نحو    المربين الذين أآدوا أن هذا السبب يجعلهم اليودون أن يستمر أبناؤهم بتربية الماعز            

ذي                         سبب الثالث ال ا ال اعز، أم ة الم اؤهم بتربي ستمر أبن ودون أن ي ذين الي ربين ال الي الم من إجم
ذين تحدثوا             أن يستمر أبناؤهم بتربية الماعز     يجعل المربين اليودون   ربين ال سبة الم ، فقد بلغت ن

 %.33عنه نحو 
  

دي           • ى           تشير نتائج الدراسة إلى تفوق الماعز الهجين على الماعز البل صافي عل د ال سبة العائ  في ن
والي، رغم عدم              % 0.5،  %-1.14رأس المال فقد بلغ      ى الت لكل من الماعز البلدي والهجين عل

ى صغر حجم                   ود إل ذا يع دي والهجين وه اعز البل ين الم وجود فروق معنوية في تحليل التباين ب
  . العينة وغالء التكاليف
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  التوصيــات  7-2
  

  . في المراآز القربية من مناطق تواجد الماعز واألغنام  استمرار توزيع األعالف-
  
  . زيادة عدد العيادات البيطرية بالقرب من مناطق تواجد تربية الماعز واألغنام -
  
  . الترآيز على التربية األسرية للماعز الشامي والخليط في المناطق الزراعية والريفية -
  
ة في                 التوجه نحو إدخال وتربية السالالت المحس        - ة العالي ا اإلنتاجي تفادة من آفاءته اعز لالس نة للم

  .الحليب واللحم آالماعز الشامي وتربيتها ضمن مزارع مكثفة يتبع فيها أساليب التربية الحديثة 
  
ة       - الف واألدوي أمين األع وم بت اعز لتق ي الم ة لمرب ات تعاوني ة جمعي ى إقام ل عل ات  العم واللقاح

  .ألعضائها البيطرية 
  
  .مرار بإقامة المحميات الرعوية الجديدة وتطوير المراعي  االست-
  
وير - ات  تط وث محط اعز      البح ة للم اث الوراثي ات واألبح إجراء الدراس تمرار ب ة واالس الحكومي

ي   اعز ف ام والم ي األغن ذى لمرب وذج يحت ون نم ا لتك ة له اءة اإلنتاجي ع الكف ين لرف دي والهج البل
  .تغيير طريق تربيتهم التقليدية 

  
ن المؤسسات  - روض األعالف م نح ق ي م تمرار ف ةاالس ق التمويلي ربين عن طري م الم  بهدف دع

  .زيادة آميات األعالف المقدمة للماعز 
  
  . الغذائية  الماعز بما يتناسب مع احتياجاته زيادة آمية األعالف المدعومة والمقدمة لرأس-
  
ق ت                   - ادة دخل األسرة عن طري رأة في زي ى دور الم ة أسرية           الترآيز عل اعز الهجين تربي ة الم ربي

  .لتحسين المستوى الغذائي لألسرة وزيادة دخلها 
  
ين        - شامي والهج اعز ال ة الم ة تربي ول أهمي ربين ح ه الم ي توجي ي ف اد الزراع ل دور اإلرش  تفعي

  .وتحسين رعاية وإدارة وتغذية الماعز البلدي 
  
ي       إقامة معامل لتصنيع األلبان واألجبان في المنطقة عن     - ة المشكلة لمرب ات التعاوني ق الجمعي طري

د            شكل جي صادية        الماعز واألغنام لتسويق منتجات األغنام والماعز ب د االقت ادة العوائ لغرض زي
  .للمربين

  
دي      (  في األردن    أنواع الماعز الموجود   التأآيد على تصنيف     - في اإلحصاءات    ) شامي وهجين وبل

رقم وطني           الزراعية عن طريق دائرة اإلحصاءات العام        وطني للخروج ب رقيم ال ة ومشروع الت
  . واضح ألعداد الماعز الهجين مع أعداد الماعز البلدي والشامي في المملكة 
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ث          - وطني للبح ز ال ة والمرآ ي وزارة الزراع صين ف ن المتخص ي م ق وطن شكيل فري  ت
ل        ط عم ع خط ة لوض ة والزراعي سات العلمي ات والمؤس ي والجامع اد الزراع واإلرش

ه وإجراء الدراسات                     تتضم اعز وإنتاجيت ة الم ن البحث العلمي في مختلف جوانب تربي
ة     ة           واألبحاث العلمي ة لمعرف دة معلوماتي ى تأسيس قاع ة       يهدف إل ة الجوانب اإلنتاجي  آاف

اعز   ة وخاصة للم سينه  والوراثي ة تح ه وآيفي ل أنواع ي  بك ز العرب ع المرآ اون م بالتع
  ) .أآساد ( احلة لدراسات المناطق الجافة واألراضي الق

  
سي           في األردن  )الواال( زيادة االهتمام والدعم لمحطة      - ا مصدر رئي  لتربية الماعز الشامي باعتباره

دي والهجين  اعز البل ي الم ى مرب ا عل دة وتوزيعه داد جي شامي بأع اعز ال ور الم وفير ذآ م لت مه
ة للموال   ادة الوزني وائم والزي ب والت ن الحلي انهم م ة قطع سين إنتاجي ة  لتح ة إقليمي ا محط د آونه ي

  ) .أآساد ( يشرف عليها المرآز العربي 
  
ة  - ة التربي تخلص من طريق ك لل اعز ، وذل ام والم ة لألغن به المكثف ة وش ة المكثف  التوجه نحو التربي

اع أسعار األعالف                      ربين من ارتف السرحية ، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الم
تفادة      ات ذات               وشح المراعي ، وذلك لالس تبعاد الحيوان ة واس ة العالي ات ذات اإلنتاجي  من الحيوان

  . اإلنتاجية المتدنية 
  
ة                      - ال مقارن ى رأس الم صافي عل د ال سبة العائ اع ن  التأآيد على االهتمام بتربية الماعز الهجين الرتف

  .بالعائد الصافي للماعز البلدي 
  
صفات    إنشاء محطة للماعز الهجين من خالل الخلط بين الماع      - ز البلدي والماعز الشامي ودراسة ال

  . التناسلية واإلنتاجية للماعز الهجين مقارنة بصفات آل من الماعز البلدي والماعز الشامي
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   المنتجات خالل العام-4
  
  
  

 العائد الكلي  سعر الوحدة  الوحدة  ةالكمي  المنتج  النوع
           مباعة  ذآور مسمنة

          إناث مباعة صغيرة
          إناث مباعة آبيرة

          حليب طازج
          لبن
          جبن
          سمن
          شعر

  بلدي
  

          مخلفات حيوانية
           مباعة  ذآور مسمنة

          إناث مباعة صغيرة
          إناث مباعة آبيرة

          حليب طازج
          لبن
          جبن
          سمن
          شعر

   اميش

          مخلفات حيوانية
           مباعة  ذآور مسمنة

          إناث مباعة صغيرة
          إناث مباعة آبيرة

          حليب طازج
          لبن
          بنج

          سمن
          شعر

  
  خليط

          مخلفات حيوانية
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   تكاليف اإلنتاج خالل العام-5
  
   التكاليف المتغيرة-آ

  
  التكلفة الكلية  تكلفة الوحدة  الوحدة  الكمية  البند

          خضرالعلف األ
          *العلف الجاف

          الشعير
          نخالة القمح
          أعالف أخرى

          )اإلرواء (السقاية
           األدوية
          )تحصينات (األمصال

          معالجة الطفيليات
          الترحيل
          )المأجور (الرعي
          ةبالحال
          الشعرجز 

   ونقلهتصنيع الحليب
..............  

        

         ..........................أخرى
  أو الدريس/العلف الجاف التبن و* 
   
  التكاليف الثابتة -ب
  
  التكلفة الكلية  بندال
    )الصيانة(الك الحظائر تإه
     المباني األخرىالكتإه

    عمالة ثابتة
    )معالف، مشارب (معدات الكتإه
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   طريقة الرعي-6
  
 أذآر( بعض فترات العام رحلمت  لرحمت  مستقر  عرقال

  )الفترة
  الماعز البلدي

  
      

  الماعز الشامي
  

      

 )شامي/بلدي(ط يالخل
  

      

  
  
   الرعاية-7
  
ل ت7-1 ظ ه رالح دي نيبق و ف اعز البل شامي الم اعز الخل  وال امي (ط ي والم دي ش ث  ) بل ن حي م

  احتياجات الرعاية
  

     ال   نعم
  
  :ة نعمإلجاب آانت انإ

  
  )اقل= 3متوسط   = 2أآثر = 1: حسب التسلسل   (؟تاج إلى رعاية أآثر من حيث أيهم يح-
  

  الخليط  الشامي  البلدي  االحتياجات
        الحظائر
        الرعي
        التغذية
        التناسل
        الحالبة

        الفتقليم األظ
        الرعاية الصحية
        رعاية المواليد
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  واآلفات  األمراض-8
  

  )ماعز خليط: ماعز شامي ،  خ : ماعز بلدي ،  ش : ب فبما يلي  (
   الظاهراألثر

  ض أو اآلفةاسم المر  تقلل السعر  تقلل اإلنتاج  تؤدي للنفوق
  *خ *ش *ب  *خ  *ش*ب  *خ  *ش*ب  
                    )رئوي(باستوريال 
                    حمى فحمية

                    انترو تكسيما تسمم دموي

أمراض 
  جرثومية

  
                    بروسيال

                    نظير السل  
                    السل  
                    السل الكاذب  
ومي    الن الجرث هال الحم اس

  )ايكوالي(
                  

                    سالمونيال  
                    مرض تعفن الظلف في االغنام  
مرض التهاب المفاصل الالقيحي       

  في الحمالن
                  

ي       ة ف ات الجنيني دوى المقوس ع
  االغنام

                  

                    التهاب الضرع  
                    التهاب القرنية والملتحمة  

                     )FMD(ة حمى قالعي
                    طاعون المجترات الصغيرة

                    الجدري
دي    ري المع د البث اب الجل الته

  )اآتيما(
                  

                    سكرابي
                    داء بوردر

أمراض 
  وفيروسية

                    فيزنا/مايدي
راض                    الكالميديا  أم

                    تكسوبالزما  أخرى
  



2008Th- 151األردن-دراسة اقتصادية للماعز

  تابع األمراض واآلفات
  

   الظاهراألثر
  ض أو اآلفةاسم المر  تقلل السعر  تقلل اإلنتاج  تؤدي للنفوق

  *خ *ش *ب  *خ *ش *ب  *خ  *ش*ب
راض  أم

  طفيلية
                    )دموية(بابيزيا 

                    جرب
                    قراد

                    قمل والبرغوث
                    ذباب خارجي

طفيليات 
  خارجية

                    أخرى
                    معدية معوية
                    ديدان آبدية

                    رئوية

ات  طفيلي
  داخلية

                    شريطية
راض                    آيتوزيس  أم

                    نقص عناصر  استقاللية
                    التسممات  
  
  
  والقدرة على الرعي في المناطق الوعرة مقاومة األمراض -9
  
  القدرة على الرعي  األمراضمقاومة   عرقال
  ضعيفة  جيدة  ضعيفة  جيدة  

  الماعز البلدي
  

        

   الشاميالماعز
  

        

  )شامي/بلدي(ط يالماعز الخل
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  ؟)شامي/بلدي(ط ي والخل والشامي هل لديك معلومات عن الفرق بين الماعز البلدي-10
  

             ال   نعم
  
  
  
  

  :نعمإن آانت اإلجابة 
  

   األصدقاء   انالجير   اإلرشاد  لمعلومات؟ل كما هو مصدر
 
   التجربة الشخصية     األهل  

  
    اإلعالموسائل    المنشورات

  
   هل ترغب في زيادة قطيعك من الماعز؟ -11

  
             ال   نعم

  
   :نعم  آانت اإلجابةإن

    )شامي/بلدي(ماعز خليط    الماعز الشامي    الماعز البلدي  :ماذا تفضل في تربية الماعز
  

  ما هي أسباب التفضيل؟
 )شامي/بلدي(الخليط   الشامي  لديالب  

              أآثر والدات
              أآثر إنتاج للحليب

              أقل في تكلفة اإلنتاج
              أفضل في السعر

              أقل إصابة باألمراض
              .).............حدد(أسباب أخرى 

....................              
  
  : آانت اإلجابة الإن

  لماذا؟
   عاليةنتاجاإلتكلفة  -1
   عاليةاألعالفتكلفة  -2
   المدعومة ال تغطي آل االحتياجاتاألعالف -3
  عملية التربية متعبة -4
   انحسار المراعى-5
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  األمراض -6
  ............................................... أخرى -7
  
  
  

  .؟برأيك المشاآل التي تواجه تربية الماعز ما هي -12
  

  الخليط  الشامي  البلدي  الماعز عامة  المشاآل
           قلة راس المال-1
          قلة المراعي-2
          صعوبة عملية الرعي-3
          األعالفعدم توفر -4
          األعالفغالء -5
          ......أخرى-6
  
  

  ؟مصدر الحصول على عروق الماعز -13
  

  النوع  المصادر
  .....أخرى  من قطيعي  الجيران  األسواق  محطات الوزارة

            ديالبل
            الشامي
            )شامي/بلدي(الخليط 

  
  ؟ آافيةط بين الماعز البلدي والشامييهل تعتقد أن معلوماتك عن الخل-14

  
             ال   نعم

  
  ؟)الشامي/البلدي(ط ي آانت اإلجابة ال، هل تود معرفة المزيد عن الخلإن
  

             ال   نعم
  

  ؟  والجهة المقدمة للخدمةة الحيوانيةلمربي الثروالتي تقدم خدمات ال ما هي  -15
   

  الجهة المقدمة للخدمة  ال  نعم  الخدمة
      
      

  توفير األعالف-1
  )التحصينات (تتوفير اللقاحا-2
        توفير القروض المصرفية -3
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   توفير ذآور الماعز الشامي-4
   التدريب والنشرات اإلرشادية-5
        ........................أخرى-6
  
  ؟ لك آانت اإلجابة ال، ما هي الخدمات التي تود أن تقدمإن
1-   
2-   
3-   
4-   
  

   هل تود أن يستمر أبناؤك في تربية الثروة الحيوانية؟-16
  

             ال   نعم
  
  ؟ آانت اإلجابة نعم، لماذاإن
  توفر سبل العيش -1
  عدم وجود مصدر أخر -2
  الحفاظ على العادات والتقاليد -3
  أخرى-4
  
 
   آانت اإلجابة ال، لماذا؟إن
  غير مربحة -1
  غير مربحة ومتعبة -2
  عدم رغبة األبناء -3
  أخرى -4
  
  

ط الشامي ي تحول دون أن يكون لديك قطيع من الماعز ذي الخلًا هل تعتقد أن هنالك أسباب-17
  والبلدي؟

  
             ال   نعم

  
   ما هي هذه األسباب؟آانت اإلجابة نعم، إن
1-   
2-   
3-   
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  ط؟يوالخلوالشامي  هل هنالك فرق بين أسعار منتجات الماعز البلدي -18
  

             ال   نعم
  
  
=  2 ، األعلى= 1ضع أرقام  (األعلى ثم األدنى فاألدنىالسعر  آانت اإلجابة نعم، رتب حسب إن

  :) أمام آل عرقاألدنى= 3و المتوسط 
  

  النوع  المنتجات
  أخرى  الحليب  المواليد

        بلدي
        شامي

        شامي/بلدي(الخليط 
  
  

  .  هل لديك ما تود إضافته-19
  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فريق الدراسة
  
  
  
  
  

  :يتألف من السادة
  

   سوريا–أآساد   خبير اقتصادي  الدآتور إبراهيم حمدان صقر  -

   سوريا–أآساد   خبير اقتصادي  الدآتور محمد عثمان بن عوف  -

   سوريا–أآساد   أخصائي إنتاج حيواني  المهندس زياد عبدو  -

   األردن-زارة الزراعة و   رئيس قسم تربية األغنام  المهندس محمود فارس الصعوب  -

   األردن-وزارة الزراعة   أخصائي تربية أغنام وماعز   المهندس نادر الهباهبة  -

  
    

  
  :المراجعة

  
 الدآتور مطر زبار عنيزان -
  

   سورية- أآساد-رئيس قسم الدراسات اإلقتصادية واالجتماعية وإعداد المشروعات
  
  
  




